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 { وقدوٛ} 

تشّٗن األعىاه اجلىسكٗٛ ٔاإلحصاٟٗٛ  إىلدٔه دلمص التعأُ لدٔه اخلمٗخ العسبٗٛ تشع٘ 

، ٔمجع ٔوقازٌٛ  ا ٖشاعد عمٜ منٕ التحازٚ البٍٗٗٛ ٔالدٔلٗٛمبيف االحتاد اجلىسك٘ لدٔه اجملمص 

 . العامل ٔحتمٗن اإلحصاٟٗات اخلاصٛ بتحازٚ دٔه دلمص التعأُ فٗىا بٍّٗا ٔوع بقٗٛ دٔه

عمٜ وٕاكبٛ آخس التطٕزات يف عىمٗات تصٍٗف الشمع عمٜ املشتٕٝ دٔه اجملمص  ٔحسصًا وَ 

، املعىٕه بْ يف االحتاد اجلىسك٘ لدٔه اجملمص املٕحدٚ اجلىسكٗٛ  ٖكُٕ ٌظاً التعسفٛٔأُ الدٔل٘ ، 

 ٔفقًا لمتصٍٗف الشمع٘ الدٔل٘ الصادز عَ وٍظىٛ اجلىازك العاملٗٛ .

زاٞ عاو٘ اجلىازك بدٔه دلمص التعأُ األواٌٛ العاوٛ برتمجٛ ٔثٗقٛ تعدٖالت ودفقد كمف  

ٔعسضّا عمٜ جلٍٛ الٍظاً املٍشق لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع بدٔه اجملمص    2102الٍظاً املٍشق  ٌشخٛ 

ظىتّا اآللٗٛ ٔفق اإلصداز بتحّٗز أٌ 2100، ٔأُ تقًٕ الدٔه األعضاٞ خاله عاً وساجعتّا ٔاعتىادِا ٔ

، ٔتقًٕ األواٌٛ العاوٛ بطباعتّا ٔإصداز ٌشخٛ الكرتٌٔٗٛ وٍّا متّٗدًا لٕضعّا وٕضع التٍفٗر دٖداجل

  . 2102ًاعتبازا وَ األٔه وَ ٍٖاٖس 

ٔفق الٍظاً املٍشق دٔه دلمص التعأُ عمٜ اجلدٔه املٕحد لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع  اتفقتٔ 

احلال٘ الٍظاً  ٔالرٙ ٖتضىَ آخس االضافات ٔالتعدٖالت عمٜ جدٔه تصٍٗف الشمع ، ِٕٔ ، 2102

يف وعظي دٔه العامل ٔوَ بٍّٗا ٗبدأ العىن بْ ٔس،  املعتىد لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع عمٜ املشتٕٝ الدٔل٘

 ً.2102ٍٖاٖس وَ  هٔاالوَ دٔه دلمص التعأُ ، اعتبازًا 

ارباٞ خلٔالتقدٖس أُ تتقدً جبزٖن الشكس جملمص التعأُ اوٛ ٔبّرٓ املٍاسبٛ تٕد األواٌٛ الع 

مجٗع إدازات وَ  ٔمجٗع وَ ساِي يف اكتىاه ِرا العىنيف الدٔه األعضاٞ التعسفٛ اجلىسكٗٛ 

دؤٔب  ٔجّٕد وتٕاصمٛ ،  عالٗٛ ٔعىن  وَ وٍّٗٛعىمّي بْ  وا اتصف ، عمٜ دٔه اجملمص اجلىازك يف 

، ٔاليت  2012 عسفٛ اجلىسكٗٛ املٕحدٚ لدٔه اجملمص ٔفق احدث إصدازالت يف إعداد  ٌـحاِي ادٙ إىل 

 .ٔاملتعاومني وعّا ٔاجلّات األخسٝ ذات العالقٛبدٔه اجملمص ستكُٕ يف وتٍأه وٕظف٘ اجلىازك 

ٔأُ ٖشاِي يف تشّٗن األعىاه  إعدادٓ،ٔتأون األواٌٛ العاوٛ أُ حيقق ِرا العىن الغسض وَ  

 .األعضاٞ، ٔأُ ٖف٘ بأحد أِي وتطمبات االحتاد اجلىسك٘الدٔه سكٗٛ ٔاإلحصاٟٗٛ باجلى

 ٔاهلل ٔل٘ التٕفٗق . . .   

 األواٌٛ العاوٛ جملمص التعأُ لدٔه اخلمٗخ العسبٗٛ                 

 / إدازٚ ش٠ُٕ االحتاد اجلىسك٘الش٠ُٕ االقتصادٖٛ                  
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  العىنالعىن  قزارقزار

  لتعزفة اجلىزكية املوحدةلتعزفة اجلىزكية املوحدةاابب

  لدوه دلمس التعاوى لدوه اخلميج العزبيةلدوه دلمس التعاوى لدوه اخلميج العزبية

  مم21022102
 

بارك اجملمس األعمى يف دورتٌ الجانية والجالثني اليت عقدت يف   

 راقزم 3122شًز ديسىرب  خالهالزياض باملىمكة العزبية السعودية 

الذي والتسعني احلادي جلهة التعاوى املالي واالقتصادي يف اجتىاعًا 

أبوظيب باإلوارات العزبية املتحدة يف م 3122يف شًز اكتوبز عقد 

 إصدارالتعزفة اجلىزكية املوحدة لدوه دلمس التعاوى املوافقة عمى ب

ووا ،  م2102والعىن بًا اعتبارًا وو األوه وو يهايز ،  )3123(

سمع الاصة واخلسمع العااة واملسمع عمى الالقزار باملوافقة تضىهٌ 

، الواردة يف جدوه التعزفة وومحق بالسمع املعااة ىهو  اتتاراديا امل

يف مجيع الدوه األعضاء يف األغزاض اجلىزكية  اوالعىن بً

 . م3123واإلحصائية اعتبارًا وو األوه وو يهايز 
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 االتفاقية الدولية
 للنظام المندق لتصنيف وتبويب الدلع

 ( 4891يونيو  41)ُحررت في بروكدل في 
 

 ةــــمقدم
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 )المادة األولى(

 ة الثانية()الماد



   6 

 )المادة الثالثة(



   7 

 )المادة الرابعة(

 )المادة الخامدة(



   8 

 )المادة الداددة(

 )المادة الدابعة(



   01 

 )المادة الثامنة(

 )المادة التادعة(



   00 

 )المادة العاذرة(

 
 )المادة الحادية رذرة(

 )المادة الثانية رذرة(



   01 

 
 )المادة الثالثة رذرة(

 رذرة( الرابعة )المادة

                                                 
(1)

 



   02 

 )المادة الخامدة رذرة(

 )المادة الداددة رذرة(



   03 

 )المادة الدابعة رذرة(

 )المادة الثامنة رذرة(

 )المادة التادعة رذرة(



   04 

 )المادة العذرون(
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 القواعد العامة لتفسير الـنـظـام المنسق
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 } دليل مستخذمي النظام المنسق {

هذذ النسخةذذن لجلذذللنملذذد للننيفذذدلسيبذذخسلل لديلذذللنسةذذ  لسذذد لل  ذذ للللللللل

،للعيذذملجلذذلل فذذدهلاةذذدلهذذ نلنملذذد لللللل0220نسيعذذن ول  ذذنلنسخاذذنقلننخةذذنل  ذذدن للل

ً لجلذلللل9ل8ل7ل6ل5ل4ل3ل0ل2ل2بنس غ لنسعربس ل،ل قدلنسذيندجل لنر قذنقلنسعربسذ ل للل (لبذد

  جلذذذنقلهذذذ نلنسيغذذذسالل،ل لةذذذ سذ لنةذذذيندجلولهذذذ نلنملذذذد لل،لاذذذي  لللنر قذذذنقلنيخدلذذذ ل،ل

لننذفانتلنسينسس ل:

نحلقللنر للجلذللنملذد للننرذن لنسسذقلبذرقنلنسدخذدلليبذةلل  بعذ ل  قذنقل،لجلذ ذ لللللللللللل-ل2

(ل قذذنلنسلبذذلل هذذيل نبذذ ل ل ذذلل بذذلل،ل مي ذذللللللل22(ل،لمي ذذللنسذذرقنل ل22.20 

،ل لل قةنيلع ىلفدةل،لجلللنسسةذن للل(ل قنلنسدخدل،ل لقر لنر بع ل  قنق20نسرقنل 

ل ىللنسسةنيل.

نحلقذذللنس ذذناولنبذذن لبرجلذذ لنسخاذذنقلننخةذذنلجل ذذيولجلذذللمتناسذذ ل  قذذنقل قذذدل للللل-ل0

للركل رنغلبعدل لل قةنيلسية للقرنءل نل،ل ه النر قنقلمت للجلنلل ول:ل

 ل. ناولجلللنسسةن لمي ذول قنلنسلبلنسرقةنيلنر لل نس

 ل.نسسةن لمي ذول قنلنسدخدلنسرئسةورنب لجلللنسرقةنيلنس نسثل نس

 ذذانل ذنولللللنسرقةنيلنبنجل ل نسةذن  لجلذللنسسةذن لميذ ذولنسدخذي لنسلرعسذ ل،لللللل 

لذل(ل،ل  انل نول قةن للل2نسرقنلنسةن  ل ل (للدد لنسدخدلنسلرعولبررط ل نفدةل 

لآخرل سدد لنسدخدلنسلرعولبررطينيل لذلذل(ل.

 ذولنسلقذرنتلنسلرعسذ لني سذ ل،ل ذذانلللللنسرقةنيلنسةنب ل نس نجلللجلذللنسسةذن لميذللل 

(للدذد لنسلقذرةلنسلرعسذ لبذ ذهلاذذرطنتل لذلذلذل(ل،ل  انلللللللللل2 نولنسذرقنلنس ذنجللل للل

ل نول قةن لآخرل يدد لنسلقرةلنسلرعس لني س لبأ بع لارطنتل لذلذلذلذل(ل.
ل

 وباهلل التوفيق  ...  للل
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  1ق : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ا	ولالقسم 

  
  

  ةالحيوانيحيوانات حية ومنتجات المملكة 

  
  
  

    مالحظات:
ال مـا إصـغاره مـن هـذا النـوع أو الجـنس،  أيضـاً نوع أو جنس معين من الحيوان تشـمل  إلىفي هذا القسم  إشارةكل  - 1

  ذلك.نص عليه بخالف 
المنتجـات التـي  أيضـاً لتعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشـمل في جدول ا إشارةما لم ينص على خالف ذلك، فإن أية  - 2

  . نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد
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  ا	ولالفصل 

  

  حيوانــــــات حيــــــــة

  مالحظة: 
   باستثناء:يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية  - 1
 03.07أو 03.06أو  03.01ورة فـــي البنـــود يـــة األخـــر المـــذكالمائ تالالفقاريـــا والقشـــريات والرخويـــات و األســـماك) (أ  

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

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

      . (نغال)، حيه وادنك وبغال و خيول وحمير    01.01

    :ـ خيول     

    : لألنسالأصيلة ـ ـ     

 إعفاء   .................................................. من أصل عربيـ ـ ـ   01 01 21 10  

 إعفاء   ................................................................ غيرها ــ ـ   01 01 21 90  

     : غيرهاـ ـ     

 إعفاء   ................................................... للرياضةـ ـ ـ خيول   01 01 29 10  

 إعفاء   .............................. ـ ـ ـ خيول صغيرة الجسم (بوني)  01 01 29 20  

 إعفاء   ................................................................ غيرهاـ ـ ـ   01 01 29 90  

 إعفاء   ..........................................................................ـ حمير   01 01 30 00  

  إعفاء   ......................................................................... اغيره ـ  01 01 90 00  

     . األبقارفصيلة حيوانات حية من     01.02

     : أبقار ـ    

  إعفاء    ........................................................ألنسال لـ ـ أصيلة   01 02 21 00  

 إعفاء   ....................................................................ـ ـ غيرها   01 02 29 00  

     : جاموس ـ    

  إعفاء    ........................................................ألنسال لـ ـ أصيلة   01 02 31 00  

 إعفاء   ....................................................................ـ ـ غيرها   01 02 39 00  

  إعفاء    .........................................................................ا ـ غيره  01 02 90 00  

     . حيوانات حية من فصيلة الخنازير    01.03

  ممنوع استيراده  ............................................................ألنسال لـ أصيلة   01 03 10 00  

      : اـ غيره    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

 ممنوع استيراده  ....................................كيلو غرام  50ـ ـ تزن أقل من   01 03 91 00  

 ممنوع استيراده  ....................................كثر أو أكيلو غرام  50ـ ـ تزن   01 03 92 00  

      . حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز    01.04

      : ضأنـ     

  إعفاء    ....................................................ألنسال ل أصيلةـ ـ ـ   01 04 10 10  

  إعفاء    ................................................................ اـ ـ ـ غيره  01 04 10 90  

      : ماعزـ     

  إعفاء   ................................................... ألنساللـ ـ ـ أصيلة   01 04 20 10  

  إعفاء   ................................................................ رهاـ ـ ـ غي  01 04 20 90  

من فصيلة جالوس دوميستكوس، ديوك ودجاجات،     01.05

 ،دجـــاج غينيـــا بـــط، أوز، ديـــوك ودجاجـــات روميـــة

  نواع األليفة.أل ، حيه من ا)غرغر(

    

      : غرام 185يزيد عن  ـ بوزن ال    

  إعفاء   ..... دوميستكوس دجاجات من جنس جالوسـ ـ ديوك و   01 05 11 00  

  إعفاء   ........................................... ـ ـ ديوك ودجاجات رومية  01 05 12 00  

  إعفاء   .......................................................................... بطـ ـ   01 05 13 00  

  إعفاء   ........................................................................ إوزـ ـ   01 05 14 00  

  إعفاء   .............................................. غر)غر ( دجاج غينياـ ـ   01 05 15 00  

      : اـ غيره    

      : دوميستكوس وك ودجاجات من جنس  جالوسيـ ـ د    

  إعفاء   .... ................................................... بياضج ـ ـ ـ دجا  01 05 94 10  

  إعفاء   ...... ................................................... الحمـ ـ ـ دجاج   01 05 94 20  

  فاءإع   ...................................................... أمهاتـ ـ ـ دجاج   01 05 94 30  

  إعفاء   ................................................................ اـ ـ ـ غيره  01 05 94 90  

     : اـ ـ غيره    

 إعفاء   .. ................................................ وز أليفإ ـ ـ ـ بط و  01 05 99 10  

 إعفاء   ....................................... روميةودجاجات  ـ ديوكـ ـ   01 05 99 20  

 إعفاء   ................................................................ا ـ ـ ـ غيره  01 05 99 90  

      . أخر حيوانات حية    01.06

      : ثديات ـ    

 إعفاء   ..................................................... رئيسيةحيوانات  ـ ـ 01 06 11 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

       ةـ(ثدييات من رتبرية ـبح حيتان ودالفين وخنازير ـ ـ  01 06 12 00  

 ةـات (من رتبــومـأط وبحر خرفان ؛  الحيتان)
(ثدييات من الخيالنيات) ؛ عجول بحر وفقمات  وفظ 

    .......................... )الفرعية  لزعنفيات األقدام رتبةال

  

  
 

 إعفاء

 إعفاء   .................. جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال ـ ـ  01 06 13 00  

 إعفاء   ........................................ أليفة وأرانب برية أرانب ـ ـ  01 06 14 00  

     : غيرهاـ ـ     

 إعفاء   .................................................... ظباء غزالن و ـ ـ ـ  01 06 19 30  

 إعفاء    .................................................................. كالب ـ ـ ـ  01 06 19 40  

 إعفاء   ...........مثالها من حيوانات الفراء أـ ـ ـ ثعالب ومنك و   01 06 19 50  

 دةنـات مسـتور احيوانـات حـدائق ومعـارض الحيـوان وحيو  ـ ـ ـ  01 06 19 60  

ـــــرات التجـــــارب  لهيئـــــات علميـــــة  والبحـــــوثلمختب
...........................................................  

   
 

 إعفاء  

 إعفاء  ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  01 06 19 90  

 إعفاء   ........................... حفـ زواحف بما فيها الثعابين والسال  01 06 20 00  

     : طيور ـ    

 إعفاء    ............................................. جارحة(جوارح) طيور ـ ـ  01 06 31 00  

        يت ـبركـوال ةـالببغاوات العادي فيها (بما ببغاوات ـ ـ  01 06 32 00  
  فخم طويل  (ببغاءاو ـكوالم الجسم)ة وصغير  (بيضاء     
    .......................... )عرف) ذو (ببغاء تواكو والك )الذيل     

  
 

 إعفاء  

 إعفاء    ......................... (درومايوس وفيهولنداي)مونعام؛ آ ـ ـ  01 06 33 00  

      : غيرهاـ ـ     

دجاج  ،يسمان درج،ـت حجل، حمام برى، ليف،أحمام  ـ ـ ـ  01 06 39 10  
  ....... ريبط ب رطالن،أ قطا، شنقب، رض،أل ا

 

  إعفاء

  إعفاء   ........................................................ ـ ـ ـ طيور الزينة  01 06 39 20  

  إعفاء    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  01 06 39 90  

      : ـ حشرات    

  إعفاء    ........................................................................ ـ ـ نحل  01 06 41 00  

  إعفاء    .................................................................... غيرهاـ ـ   01 06 49 00  

  إعفاء   ......................................................................... غيرها ـ  01 06 90 00  
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  الفصل الثاني
  

  لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل
  :  مالحظة

  :  يشمل هذا الفصل ال – 1
ـــواع) المنتجـــات مـــن (أ       ـــود مـــن  األن ـــى  02.01المـــذكورة فـــي البن ـــ 02.10و 02.08إل                                                              الحة لالســـتهالك    صـــر الغي

        البشري .      
  . ) 30.02أو  05.11) ودم الحيوانات ( بند  05.04مثانات ومعد الحيوانات ( بند  (ب) مصارين و     
  . ) 15( فصل  02.09داخلة في البند (ج) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات ال     

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

     . مبردة، طازجة أو بقاراأللحوم فصيلة     02.01

  إعفاء   ........................................ذبائح  وأنصافـ ذبائح كاملة   02 01 10 00  

  إعفاء   ........................................................ـ قطع أخر بعظمها   02 01 20 00  

  إعفاء  ..................................................................ـ دون عظام  02 01 30 00  

     . مجمدة، األبقارلحوم فصيلة     02.02

  %5   .........................................ذبائح  وأنصافـ ذبائح كاملة   02 02 10 00  

  %5   ...................................................... ـ قطع أخرى بعظمها  02 02 20 00  

    : ـ دون عظام   

  %5   ...............................................................مفروم  ــ  ـ 02 02 30 10  

  %5   ...............................................................ـ غيرها ـ  ـ 02 02 30 90  

 مبردة أو مجمــدة لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو    02.03

.  

   

     : مبردةـ طازجة أو     

  سلع خاصة  ....................................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح   02 03 11 00  

 سلع خاصة  ...............................بعظمها ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها،   02 03 12 00  

 سلع خاصة ....................................................................ـ ـ غيرها  02 03 19 00  

      : مجمدةـ     

 سلع خاصة  ....................................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح   02 03 21 00  

 سلع خاصة  ............................... ـ ـ أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها  02 03 22 00  

  سلع خاصة .................................................................... ـ ـ غيرها 02 03 29 00  

لحــوم فصــيلة الضــأن أو المــاعز، طازجــة أو مبــردة     02.04

  . مجمدةأو 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

  إعفاء    ...ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة  02 04 10 00  

     : مبردةخر طازجة أو ـ لحوم ضأن أ    

  إعفاء   ....................................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح   02 04 21 00  

  إعفاء  ....................................................ـ ـ قطع أخر بعظمها  02 04 22 00  

  إعفاء   ..............................................................ـ ـ دون عظام   02 04 23 00  

  %5   ................. مجمدةـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن،  02 04 30 00  

     : مجمدةـ لحوم ضأن أخر،     

  %5   ....................................ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح   02 04 41 00  

  %5   ....................................................ر بعظمها ـ ـ قطع أخ  02 04 42 00  

    :  ـ ـ دون عظام   

  %5   ................................................................مفروم  ــ ـ  02 04 43 10  

  %5   ................................................................غيرها ـ ـ ـ  02 04 43 90  

     : زـ لحوم فصيلة الماع    

     : ـ ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح    

  إعفاء    ............................................مبردة ـ ـ ـ ـ  طازجة أو   02 04 50 11  

  %5  ........................................................... ـ ـ ـ ـ مجمدة 02 04 50 12  

     : ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها    

  إعفاء   ............................................ مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو   02 04 50 21  

  %5   . .......................................................... مجمدةـ ـ ـ ـ  02 04 50 22  

     : ـ ـ ـ دون عظام    

  إعفاء   ............................................ مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو   02 04 50 31  

  %5  ........................................................... مجمدةـ ـ ـ ـ  02 04 50 32  

النغـــال، لحـــوم فصـــائل الخيـــول والحميـــر والبغـــال و     02.05

  . طازجة أو مبردة أو مجمدة

   

  %5   .............................................ـ ـ ـ لحوم فصيلة الخيل   02 05 00 10  

  سلع خاصة ................................................................ اـ ـ ـ غيره 02 05 00 90  

وأطــراف صــالحة لألكــل مــن فصــائل األبقــار  أحشــاء    02.06

لخيل والحمير والبغــال والخنازير والضأن والماعز وا

  . النغال، طازجة أو مبردة أو مجمدةو 

    

  %5    .......................... مبردة، طازجة أو األبقارـ من فصيلة    02 06 10 00  

      : مجمدة، األبقارـ من فصيلة     

  %5    ..................................................................... ألسنةـ ـ   02 06 21 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

  %5   ....................................................................... أكبادـ ـ   02 06 22 00  

  %5  ....................................................................ـ ـ غيرها  02 06 29 00  

  سلع خاصة  ........................ بردةمـ من فصيلة الخنازير، طازجة أو   02 06 30 00  

      : مجمدةـ من فصيلة الخنازير،     

 سلع خاصة  ....................................................................... أكبادـ ـ   02 06 41 00  

 سلع خاصة ....................................................................ـ ـ غيرها  02 06 49 00  

      : ـ غيرها، طازجة أو مبردة    

  إعفاء   ............................... ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز  02 06 80 10  

  %5  ................................................................ا ـ ـ ـ غيره  02 06 80 90  

      : مجمدةـ غيرها،     

      : ـ ـ ـ من فصيلتي الضأن والماعز    

  %5  ............................................................ ألسنةـ ـ ـ ـ   02 06 90 11  

  %5   ..... …................................................... ادأكبــ ـ ـ ـ  02 06 90 12  

  %5   ...........................................................ا ـ ـ ـ ـ غيره  02 06 90 19  

  %5  ................................................................ اـ ـ ـ غيره 02 06 90 90  

ــور     02.07 لحــوم وأحشــاء وأطــراف صــالحة لألكــل مــن طي

طازجــــة أو  01.05الــــدواجن المــــذكورة فــــي البنــــد 

  . مجمدةمبردة أو 

    

      : ـ من ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميستكوس    

 ................................ مبردةـ ـ غير مقطعة، طازجة أو  02 07 11 00 
 5%  

 ...............................................مقطعة، مجمدة  غيرـ ـ  02 07 12 00 
 5%  

  %5  ................ مبردة، طازجة أو ـ ـ قطع وأحشاء وأطراف 02 07 13 00 

  %5  ............................... مجمدةـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  02 07 14 00 

     :  ـ من ديوك ودجاجات رومية  

 ................................ مبردةـ ـ غير مقطعة، طازجة أو  02 07 24 00 
 5%  

 ............................................... مجمدةة، ـ ـ غير مقطع 02 07 25 00 
 5%  

 ................ مبردةـ ـ قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو  02 07 26 00 
 5%  

  %5  ............................... مجمدةـ ـ قطع وأحشاء وأطراف،  02 07 27 00 

     : ـ من بط  

  %5  ................................ مبردةطازجة أو  ـ ـ غير مقطعة، 02 07 41 00 

 ............................................... مجمدةـ ـ غير مقطعة،  02 07 42 00 
 5%  

  %5  ................................. مبردةـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو  02 07 43 00 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

  %5  ........................................ مبردة ـ ـ غيرها، طازجة أو 02 07 44 00 

  %5  ........................................................ غيرها، مجمدة ـ ـ 02 07 45 00 

     : إوزـ من   

 ................................. مبردةـ ـ غير مقطعة، طازجة أو  02 07 51 00 
 5%  

 ................................................ مجمدةـ ـ غير مقطعة،  02 07 52 00 
 5%  

  %5  ................................. مبردةـ ـ أكباد دسمة، طازجة أو  02 07 53 00 

  %5  ........................................ مبردةـ ـ غيرها، طازجة أو  02 07 54 00 

  %5  ........................................................ غيرها، مجمدة ـ ـ 02 07 55 00 

  %5   .............................................) من دجاج غينيا (غرغر ـ 02 07 60 00 

لحوم وأحشاء وأطراف أخــر صــالحة لألكــل، طازجــة     02.08

  . مجمدةأو مبردة أو 

    

      : أو بريةـ  أرانب أليفة     

 ................................................ مبردةـ ـ ـ طازجة أو  02 08 10 10 
  إعفاء 

 ............................................................... مجمدةـ ـ ـ  02 08 10 20 
 5%  

  %5  .................................................... ةيمن حيوانات رئيسـ  00 30 08 02 

   ةـ(ثدييات من رتببحرية  حيتان ودالفين وخنازيرـ من  00 40 08 02 
   ةـات (من رتبـأطوم ور  ـبحخرفان ؛ من الحيتان)  
  (ثدييات ر وفقمات  وفظ ـالخيالنيات) ؛ من عجول بح  
 ........................... )الفرعية  لزعنفيات األقدام رتبةالمن   

  

5%  

 .................. من زواحف (بما فيها الثعابين والسالحف)ـ  00 50 08 02 
 5% 

    : من جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمالـ   

 إعفاء   ................................................ مبردةـ ـ ـ طازجة أو   02 08 60 10  

 إعفاء   ............................................................... مجمدةـ ـ ـ  02 08 60 20  

      : ـ غيرها    

      :  وظباءـ ـ ـ غزالن     

 ............................................ مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 08 90 21 
 5%  

  %5  ........................................................... مجمدةـ ـ ـ ـ  02 08 90 22 

ــ ـ ـ حمــام بــري، حجــل، تــدرج، الفــري (ســماني)، دجــاج    ـ
 : األرض، شنقب، قطا، أرطالن وبط بري

    

 .................... ........................ مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 08 90 31 
 5%  

  %5  ...........................................................ـ ـ ـ ـ مجمدة  02 08 90 32 

     : اـ ـ ـ غيره  

  %5   ................................................. أفخاذ ضفادع ـ ـ ـ ـ 02 08 90 91 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

  %5    ............................................................ا غيره ـ ـ ـ ـ 02 08 90 99 

ر صـــرف وشـــحم طيـــور دواجـــن، غيـــر شـــحم خنزيـــ    02.09

أو بطرق االســتخالص األخــرى،  باإلذابةمستخلص 

أو فــي مــاء  أو مملحــاً  أو مجمــداً  أو مبــرداً  طازجــاً 

  . مدخناً أو  مملح أو مجففاً 

    

  سلع خاصة  ...................................................................خنزير من ـ   02 09 10 00  

  %5   ......................................................................... غيرهاـ  02 09 90 00  

لحــوم وأحشــاء وأطــراف صــالحة لألكــل، مملحــة أو     02.10

دقيق ومســاحيق  مدخنة؛في ماء مملح، مجففة أو 

  . أطرافأو  أحشاءصالحة لألكل، من لحوم أو 

    

      : ـ لحوم فصيلة الخنزير    

 سلع خاصة  ............................ بعظمهاـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها،   02 10 11 00  

 سلع خاصة  ............................ وقطعهاـ ـ صدور ( يتخللها شحم )   02 10 12 00  

 سلع خاصة  .................................................................... اـ ـ غيره  02 10 19 00  

  %5   ...................................... األبقارـ لحوم حيوانات فصيلة  02 10 20 00  

ـ غيرها، بما فيها دقيق ومسـاحيق صـالحة لألكـل مـن لحـوم     
  : أطرافأو أحشاء أو 

    

  %5   ............................................... ـ ـ من حيوانات رئيسة  02 10 91 00  

   (ثدييات من رتبةبحرية  حيتان ودالفين وخنازيرمن ـ ـ   02 10 92 00  
   ةـات (من رتبـأطوم وبحر  خرفان ؛ من الحيتان)      
  (ثدييات الخيالنيات) ؛ من عجول بحر وفقمات  وفظ      

  ..................... )الفرعية  لزعنفيات األقدام رتبةالمن      

   
  

  

  
   5%  

  %5    ................ ـ ـ من زواحف بما فيها الثعابين والسالحف  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 _ 1

  ؛01.06 البند( أ ) ثديات      

  . )02.10أو  02.08بند ال ( 01.06البند  ثديات لحوم (ب) 

أو غيرهــا مــن الالفقريــات رخويــات  وأقشــريات  وأوبيضــها وغــدد التــذكير فيهــا )  أكبادهــافيهــا  ســماك ( بمــا) اج(     

)، دقيـق 5بسبب جنسها أو حالتهـا المقدمـة بهـا ( فصـل  أماالبشري،  لالستهالك، ميتة أو غير صالحة المائية

الالفقريـــات المائيـــة، غيـــر الصـــالحة غيرهـــا مـــن  وأرخويـــات و كريـــات مـــن اســـماك أو قشـــريات أو ومســـاحيق 

  .)23.01البشري (بند  لالستهالك

  .)16.04لمحضرة من بيض السمك (بند ا وبدائلهالخبياري  (كافيار) ) د(     

 بسـيطة مـنيقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التـي تكتلـت مباشـرة بالضـغط أو بإضـافة كميـة  _ 2

  . رابطةمادة 

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . أسماك حية    03.01
      : أسماك زينة _    

  

00����11����01����03� �� �� ��   إعفاء    ......................................................... من مياه عذبة _ _�

  إعفاء    ..................................................................... غيرها _ _  00����19����01����03  

      : أسماك حية أخر _    

  سمك تروتا (سالموتروتا، انكورهينوكس ميكيس،  _ _  00 91 01 03  

  ا، ـانكورهينوكس كالركي، انكورهينوكس أجوابونيت     

  ي ـأباش وكسـورهينـالى، انكـانكورهينوكس جي     

  .................................... ،انكورهينوكس كريزوجاستر)    

    

  

  

  إعفاء
  إعفاء    ................ جميع انواع انجويال)سمك االنقليس (من _ _  00 92 01 03  

  شبوط  (سبرينوس كاربيو، كراسيوس كراسيوس،   _ _ 00 93 01 03  

  ثس، ـيـكـهليبوفثالميستينوفارينجودون ايدلوس،       

  ................. سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)      

    

  

  إعفاء

  اء ـحيط الهادي ذات زعانف زرقتونة االطلنطي والم _ _  03 01 94 00  

  ................... (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)     

    

  إعفاء
  إعفاء    .. ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)تونة جنوبية  _ _ 03 01 95 00  

  إعفاء    ..................................................................... غيرها _ _ 00 99 01 03  

أسماك طازجة أو مبردة، عدا شـرائح السـمك ولحـوم أسـماك    03.02

 .   03.04األخر المذكورة في البند
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

سمك فصيلة السلمون، باستثناء األكباد أو البيض وغدد  _    

  التذكير:

   

  سمك  تروتا (سالموتروتا، انكور هينوكس ميكيس،  _ _  03 02 11 00  

  ا، ـ، انكورهينوكس أجوابونيتانكورهينوكس كالركي     

  ي ـس أباشـورهينوكـالى، انكـانكورهينوكس جي     

   .................................. ،انكورهينوكس كريزوجاستر)    

    

  

  

  إعفاء

  را، ـس نكـورهينوكـسلمون المحيط الهادي (اونك_ _   00����13����02����03  

    ، اـاونكورهينوكس غوربشا، اونكورهينوكس كيت     

  س ـورهينوكـا، اونكـاوتشـاونكورهينوكس تش     

  س ـوكـكيسوتش، انكورهينوكس ماسو، انكورهين     

    .............................................................. رودورس)     

  

  

  

  

  إعفاء

  وب ـسلمون االطلنطي (سالموساالر) وسلمون الدان _ _  00����14����02����03  

    .......................................................... هوكو)(هوكو      

  

  إعفاء

  إعفاء    ................................................................... غيرها  _ _  03 02 19 00  

  و ـداي، أوسينـأسماك مفلطحة (بلورونكتيداى أو بوثي _    

    أو  دايـا لميـكوفتـس أو سوايد أي، أو جلو سيد أي   

  ر:ـسيثاريداي)، باستثناء األكباد والبيض وغدد التذكي   

    

  س، ـودايـيوس هيبوجلوسـسمك قفندر (رينهاردت _ _  03 02 21 00  

  وس ـوسـلـوس، هيبوجـوس هيبوجلـأوهيبوجل     

  .......................................................... ستينوليبيس)     

    

  

  إعفاء

  إعفاء    ........................ )سمك هوشع  (بلورنكتس بالتيسا  _ _  03 02 22 00  
 إعفاء    ............................................. سمك موسى (سوليا) _ _  03 02 23 00  

 فاءإع    ................. تربوت (بيستا ماكسيما، سكوفثالميدايه) _ _  03 02 24 00  

 إعفاء   .................................................................... غيرها _ _ 03 02 29 00  

ســمك تونــه (مــن نــوع ثونــوس) وبونيــت مخطــط الــبطن  _    

(ايوثينـــوس "كاتســـوونوس" بيالمـــيس)، بإســـتثاء األكبـــاد 

  : والبيض وغدد التذكير

   

  إعفاء    ....................... (ثونوس االلونجا)سمك تونة بيضاء  _ _  03 02 31 00  
 إعفاء     .. _ _ سمك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)  03 02 32 00  

  ......................... _ _ سمك وثاب أو بونيت مخطط البطن  03 02 33 00  
  

 إعفاء

 إعفاء   ... (ثونوس، أوبسوس) Bigeye_ سمك تونة بيج آي  _  03 02 34 00  

  سمك تونة االطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف  _ _  03 02 35 00  

 ......... زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)     

    

 إعفاء
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  إعفاء   .... تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) _ _  03 02 36 00  
    :  غيرها _ _    

 إعفاء    .............................. (ثونوس تنجل) _ سهوه (قباب) _ _  03 02 39 10  

 إعفاء    ........................... _ صده (شروي) (ثونوس أفينس) _ _  03 02 39 20  

 إعفاء    .................................................................. _ غيرها _ _  03 02 39 90  

رنجس، كلوبيــا باالســي)، ســـمك ســمك رنجــة (كلوبيــا هـــا _    

أنشوفة (انجروليس)، سمك السردين ( ساردينيا بيلكاردوس 

ساردينويس)، وساردينال (ساردينال) رنجه صـغيرة أو اسـبرط 

(ســبراتوس ســبراتوس)، ســمك أســقمري "ماكريــل" (ســكومبر 

راس، ســـــــكومبر أوستراألســـــــيكوس، ســـــــكومبر _ســـــــكومب

ن) وسـمك جابونيكوس)، سمك ماكريل صـغير (سـمك سـليما

الـــتن مـــن نـــوع (تراكـــوروس)، ســـمك كوبيـــا (راكيســـنترون 

كاندوم)، سمك أبو سـيف (اكسـيفياس جالديـوس) باسـتثناء 

  : األكباد والبيض وغدد التذكير

   

  00����41����02����03� �� �� �� �

  
  ......... (كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي) _ _  سمك رنجة

  

 إعفاء

  00����42����02����03� �� �� �� �

� �� �� �� �
  ........................ ليس)_ _  سمك أنشوفة (من نوع انجرو 

  

 إعفاء

  00����43����02����03� �� �� �� �

  
  سمك سردين ( ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)،  _ _

    ................................ وساردينال من نوع (سانردينال)     

  

 إعفاء

  راس، ـر سكومبـسمك أسقمري "ماكريل" (سكومب  _ _    

      : ر جابونيكوس)سكومبر أوستراألسيكوس، سكومب     

  10����44����02����03� �� �� �� �
 

  إعفاء    ................................. سمك كنعد (دراك أو خباط)  _ _ _

  20����44����02����03� �� �� �� �
 

 إعفاء   ..........................................................._ سمك باغة  _ _

  90����44����02����03� �� �� �� �
 

 إعفاء    ................................................................. _ غيرها _ _

  يمان) وسمك تن من سمك ماكريل صغير (سمك سل_ _     

  : نوع (تراكوروس)     

    

 إعفاء    ....................... _ _ _ سمك بياض(حمام وخضره وصال)  03 02 45 10  

 إعفاء    ......................................................... بيدي_ _ _ سمك ز   03 02 45 20  

 إعفاء    .................................................................. _ غيرها _ _  03 02 45 90  

 إعفاء    ........................... _ _  سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)  00����46����02����03  

 إعفاء    ................... س جالديوس)_ _  سمك أبو سيف (اكسيفيا  00����47����02����03  
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  _ سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريدا،     

  اء  ـورينوليبيديداي، باستثنـميالنونيدا، موريداي، و م  

  : األكباد والبيض وغدد التذكير  

    

  اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـسمك قد (ج_ _   00����51����02����03  

  ....................................... سيفالوس)وجادوس ماكرو      

    

 إعفاء

 إعفاء    ........... _ _  سمك حدوق (ميالنو جراموس  ايكلفينوس)  00����52����02����03  

 إعفاء    ............................. _ _  سمك أسود (بوالكيوس فيرنس)  00����53����02����03  

 إعفاء    ... يوس ويوروفيكس)_ _  سمك نازلي من نوع (ميرلوك  00����54����02����03  

 إعفاء    ................. _ _  سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)  00����55����02����03  

  _ _  سمك قد أزرق (ابيض أزرق) (مايكروميسيستوس،   00����56����02����03  

  .............. بوتاسو، مايكروميسيستوس أوستراليس)      

    

 إعفاء

 إعفاء    ..................................................................... غيرها_ _   03 02 59 00  

  ور ـك سلـ_ سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سم    

  اس، ـوروس، كالريـاسيوس، سيلـواع بانجـ(من أن  

  و، ـوط (سبرينوس كاربيـك شبـوروس)، سمـايكتال  

  وس، ـدلكاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آي  

  وس، ـوع سيرهينـمن نوع هيبوفثالميكثيس ، ومن ن  

  ويال)، ـس(انجـميلوفارينجودون بيسوس)، سمك أنقلي  

  ي ـك ثعبانـوتيكوس)، سمـسمك نهر النيل (التس نيل  

  ض ـاد والبيـا)، باستثناء  األكبـالرأس (من نوع تشان  

  : وغدد التذكير  

    

 إعفاء    ...................... نوع أوريوكروميس)_ _ سمك بلطي (من   03 02 71 00  

  _ _  سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس،   03 02 72 00  

  ............................................. كالرياس، ايكتالوروس     

    

 إعفاء

  وس ـو، كاراسيـاربيـوس كـسمك شبوط (سبرين_ _   03 02 73 00  

  وس، من نوع    ـ، ستينوفارينجودون، آيدلكاراسيوس     

  وس، ـوع سيرهينـن نـالميكثيس ، ومـثـوفـهيب     

  ....................................... ميلوفارينجودون بيسوس)     

    

  

  

 إعفاء

 إعفاء    .......................................... _ _  سمك أنقليس (انجويال)  03 02 74 00  

 إعفاء    ..................................................................... غيرها_ _   03 02 79 00  

     : _ أسماك اخر،  باستثناء  األكباد والبيض وغدد التذكير    

 إعفاء    ................ _ _ سمك كلب البحر وغيره من سمك القرش  03 02 81 00  
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  ذيل ـويل الـح طـنين البحري وسمك مفلطسمك شف_ _   03 02 82 00  

  ............................................................... (راجيداي)     

    

 إعفاء

 إعفاء    ................... سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)_ _   03 02 83 00  

 إعفاء    ................ (من نوع ديسنتراركوس) _ _  سمك قاروس  03 02 84 00  

_ _  سمك سيبريم (شعوميات مثل شعم، سبيطي، نهـاش،   03 02 85 00  

  ................................. فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي)

    

 إعفاء

     : غيرها_ _     

  مثل " برطام ، شنينو  (groupers)سمك  هامور_ _ _   03 02 89 10  

    ....................................... ان"، قطو ، ناجل ، السم       

  

 إعفاء

 إعفاء    ........................................... _ سمك شعري (شعور) _ _  03 02 89 20  

 إعفاء    ............................ _ _ _ سمك حمراء ( مثل عصمودي)  03 02 89 30  

 إعفاء    ....................................................... _ _ _ سمك  نقرور  03 02 89 40  

 إعفاء   .............................. بياح"_ _ _ سمك  بوري مثل "ميد و   03 02 89 50  

 إعفاء    ....................................................... سمك  صافي_ _ _   03 02 89 60  

 إعفاء    ..................... ك  باراكودا (عقام، دويلمي، قد)سم_  _ _  03 02 89 70  

 إعفاء    ................................. سيانيدايي)(_ سمك  شماهي  _ _  03 02 89 80  

 إعفاء    ................................................................. _ غيرها _ _  03 02 89 90  

 إعفاء    ........................................ _ _  أكباد وبيض وغدد تذكير  03 02 90 00  

03.03  

  

اسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم االسماك   

   03.04 .المذكورة في البند

    

  

_ سمك من فصيلة السلمون، باستثناء األكباد أو البيض     

  : وغدد التذكير

    

  وس ـنكـون سوكي (سلمون أحمر)"أنكوه_ _ سمك سلم  03 03 11 00  

  ..................................................................... نيركا"     

    
% 5 

  ادي ـهـط الـحيـون المـن سلمـم رـ_ _ أسماك أخ  03 03 12 00  

  ا، ـوس كيثـورهينكـا أونكـ(ونكورهينوكس غوربش    

     س ـوكـورهينـكـأون ا،ـوأونكورهينوكس تشاوتش    

  س ـكيسوتش و أونكورهينوكس ماسو وأونكورهينوك    

  ................................................................ ردورس )    

   

 

 

 

 

% 5  
 

  وب ـي (سالموساالر) وسلمون الدان_ _ سلمون األطلنط  03 03 13 00  

  .......................................................... (هوكوهوكو)     

    
% 5 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  _ _ سمك تروتا ( سالموتروتا، أونكورهينوكس ميكيس،   03 03 14 00  

  أونكورهينوكس كالركي، أونكورهينوكس اجوابونيتا     

  أونكورهينوكس جيالي، اونكورهينوكس اباشي     

  ................................ وأونكورهينوكس كريزوجاستر)    

   

 

 

 

% 5 

 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 03 19 00  

_ سمك بلطي (من نوع أوريـوكروميس)، سـمك سـلور (مـن     

أنــواع بانجاســيوس، ســيلوروس، كالريــاس، ايكتــالوروس)، 

س، ســمك شــبوط (ســبرينوس كــاربيو، كاراســيوس كاراســـيو 

ســتينوفارينجودون، آيــدلوس، مـــن نــوع هيبوفثـــالميكثيس ، 

ومــن نــوع ســيرهينوس، ميلوفــارينجودون بيســوس)، ســمك 

أنقليس(انجــويال)، ســمك نهـــر النيــل (التــس نيلوتيكـــوس)، 

ــاد  ــراس (مــن نــوع تشــانا)، باســتثناء  األكب ــاني ال ســمك ثعب

  والبيض وغدد التذكير:    
  

   

 5 %    ..................... نوع أوريوكروميس)سمك بلطي (من _ _   03 03 23 00  

  
  وروس، ـوس، سيلـسمك سلور (من أنواع بانجاسي_ _   03 03 24 00

    ............................................. كالرياس، ايكتالوروس)    

 

 

% 5 

   وس ـو، كاراسيـاربيـوس كـسمك شبوط (سبرين_ _   03 03 25 00  

  وس، من نوع    ـستينوفارينجودون، آيدلكاراسيوس،      

  وس، ـوع سيرهينـس ، ومن نـيـثـالميكـهيبوفث     

  ....................................... ميلوفارينجودون بيسوس)     

   

 

 

 

% 5 

 5 %    ............................................. سمك أنقليس(انجويال)_ _   03 03 26 00  

 5 %    .................................................................... _ _  غيرها  03 03 29 00  

_ أســـــــــماك مفلطحـــــــــة (بلورونيكتيـــــــــد أي، بوثيـــــــــداي أو     

سينوجلوســيداي، ســوليداي ســكوفثالميداي وســيثاريداي)، 

    :  باستثناء األكباد والبيض وغدد التذكير

 

  ( رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، _ _ سمك قفندر   03 03 31 00  

  هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس)       ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتينو ليب
  

  

 

 

 

% 5 

 5 %    ........................... _ _ سمك هوشع (بلورنكتس بالتيسيا)  03 03 32 00  

 5 %    ...............................................سمك موسى (سوليا) _ _   03 03 33 00  

  ا، ـمـيـا ماكسـتـوت" (بسـربـرس "تـ_ سمك ت _  03 03 34 00  

  ....................................................... سكوفثاالميداي)     

   

 

% 5 

  5 %   ..................................................................... _ _ غيرها 03 03 39 00  
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سمك تونة (من جنس ثونوس)، وثـاب أو بونيتـو مخطـط _     

ــــاتونس" بيالمــــيس)،  ــــوس "ك ــــبطن( االســــقمري) (ايثين ال

  : باستثناء األكباد والبيض وغدد التذكير

   

 5 %    ....................... _ _ سمك تونة بيضاء (تونوس االلونجا)  03 03 41 00  

  وس ـونـراء (تـفـف صـانـ_ _ سمك  تونة ذات زع  03 03 42 00  

  ................................................................. الباكارس)    

   

% 5 

 5 %    ........................ _ _ سمك  وثاب أو بونيت مخطط البطن  03 03 43 00  

 5 %    ... (ثونوس اوبسوس) Bigeyeتونة بيج آي   _ _ سمك  03 03 44 00  

  _ _ تونة المحيط األطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف   03 03 45 00  

  ......... زرقاء  (ثونوس ثانيوس، ثونوس أورينتاليس)    

   

% 5 

 5 %    .. ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)_ _ تونة جنوبية   03 03 46 00  

    : _ _ غيرها   

 5 %    .............................. _ سهوه (قباب) (ثونوس تنجل) _ _  03 03 49 10  

 5 %    .......................... _ صده (شروي) (ثونوس أفينس) _ _  03 03 49 20  

 5 %    .................................................................. _ غيرها _ _  03 03 49 90  

_ ســمك رنجــة (كلوبيــا هـــارنجس، كلوبيــا باالســي)، ســـمك     

أنشــوفة (مــن نــوع انجــروليس)، ســمك ســردين ( ســاردينيا 

بيلكــاردوس ســاردينويس)، وســاردينال مــن نــوع (ســانردينال) 

رنجــــه صــــغيرة أو اســــبرط (ســــبراتوس ســــبراتوس)، ســــمك 

أســـــــقمري "ماكريـــــــل" (ســـــــكومبر ســـــــكومبراس، ســـــــكومبر 

بونيكوس)، ســــمك ماكريــــل أوستراألســــيكوس، ســــكومبر جــــا

صــغير (ســمك ســليمان) وســمك تــن مــن نــوع (تراكــوروس)، 

ــــو ســــيف  ــــدوم)، ســــمك أب ــــا (راكيســــنترون كان ســــمك كوبي

(اكســـيفياس جالديـــوس) باســـتثناء األكبـــاد والبـــيض وغـــدد 

  : التذكير

   

 5 %    .......... (كلوبيا هارنجس، كلوبيا باالسي) سمك رنجة_ _   00����51����03����03  

   سمك سردين ( ساردينيا بيلك_اردوس ساردينويس)، _ _   00����53����03����03  

  ............................... وساردينال من نوع (سانردينال)     

   

 

% 5 

ســـــمك أســـــقمري "ماكريـــــل" (ســـــكومبر ســـــكومبراس،  _ _    

  : سكومبر أوستراألسيكوس، سكومبر جابونيكوس)

   

    
10 54 03 03  

  

 5 %    .................................. اط)_ _ _ سمك كنعد (دراك أو خب

  ........................................................... _ _ _ سمك باغة  03 03 54 20  
  

% 5 

 5 %    .................................................................. _ _ _ غيرها  03 03 54 90  



  1ق : 

  3ف : 
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  ير (سمك سليمان) وسمك تن من سمك ماكريل صغ_ _     

  : نوع (تراكوروس)     

 

 

 5 %   ..................... _ _ _ سمك بياض (حمام وخضره وصال)  03 03 55 10  

 5 %   ........................................................ _ _ _ سمك زبيدي  03 03 55 20  

 5 %   ................................................................. _ غيرها _ _  03 03 55 90  

 5 %   ........................... سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)_ _   00����56����03����03  

 5 %    ................... سمك أبو سيف (اكسيفياس جالديوس)_ _   00����57����03����03  

  ماكروريدا، _ سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي،     

  اء  ـداي، باستثنـديـميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبي  

  : األكباد والبيض وغدد التذكير  

   

  اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـسمك قد (ج_ _   00����63����03����03  

  ........................................ وجادوس ماكروسيفالوس)    

   

 

% 5 

 5 %    ............. وق (ميالنو جراموس ايكلفينوس)سمك حد_ _   00����64����03����03  

 5 %    .............................. سمك أسود (بوالكيوس فيرنس)_ _   00����65����03����03  

 5 %    ..... سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس)_ _   00����66����03����03  

 5 %    ................... سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)_ _   00����67����03����03  

ســـمك قـــد أزرق (ابـــيض أزرق) (مايكروميسيســـتوس، _ _   00����68����03����03  

  ........................ بوتاسو، مايكروميسيستوس أوستراليس)

   

 

% 5 

     ..................................................................... غيرها_ _   00����69����03����03  

% 5 

     : اخر، باستثناء  األكباد والبيض وغدد التذكير_ أسماك    

 5 %    ................ سمك كلب البحر وغيره من سمك القرش_ _   00����81����03����03  

  ل ـويل الذيـح طـسمك شفنين البحري وسمك مفلط_ _   00����82����03����03  

  ................................................................. (راجيداي)    

   

 

% 5 

 5 %    .................... سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)_ _   00����83����03����03  

 5 %    ................... مك قاروس (من نوع ديسنتراركوس)س_ _   00����84����03����03  

     : غيرها_ _     

  مثل " برطام ، شنينو  (groupers)سمك  هامور_ _ _   03 03 89 10  

  ....................................... جل ، السمان"، قطو ، نا       

   

% 5 

 5 %    ........................................... _ سمك شعري (شعور) _ _  03 03 89 20  

 5 %    ............................. _ _ _ سمك حمراء( مثل عصمودي)  03 03 89 30  

 5 %    ........................................................ نقرور_ _ _ سمك   03 03 89 40  

 5 %    ............................... بوري مثل "ميد وبياح"_ _ _ سمك   03 03 89 50  



  1ق : 

  3ف : 
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 5 %    ........................................................ صافي_ _ _ سمك   03 03 89 60  

 5 %    ...................... اراكودا (عقام، دويلمي، قد)ب_ سمك  _ _  03 03 89 70  

 5 %    .................................. سيانيدايي)(_ سمك  شماهي  _ _  03 03 89 80  

     : _ غيرها _ _    

  ي، ـطـشعوميات مثل شعم، سبي_ سمك سيبريم ( _ _ _ 03 03 89 91  

    ....... فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي)، نهاش          

 

% 5 

 5 %    .............................................................. _ غيرها _ _ _ 03 03 89 99  

 5 %    .............................................. أكباد وبيض وغدد تذكير_   03 03 90 00  

(وٕان كانــــت  األســــماكمــــن لحــــوم شــــرائح ســــمك وغيرهــــا     03.04

  . مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة

   

_ شـــرائح طازجـــة أو مبـــردة مـــن ســـمك بلطـــي (مـــن نـــوع     

ـــواع بانجاســـيوس،  ـــوكروميس)، ســـمك ســـلور (مـــن أن أوري

ــــــاس، ايكتــــــالوروس)، ســــــمك شــــــبوط  ســــــيلوروس، كالري

(ســـــــــــــبرينوس كـــــــــــــاربيو، كاراســـــــــــــيوس كاراســـــــــــــيوس، 

نــوع هيبوفثـــالميكثيس ،  ســتينوفارينجودون، آيــدلوس، مـــن

ومــن نــوع ســيرهينوس، ميلوفــارينجودون بيســوس)، ســمك 

أنقليس(انجــويال)، ســمك نهـــر النيــل (التــس نيلوتيكـــوس)، 

    سمك ثعباني الراس (من نوع تشانا) :    

 

 5 %    ..................... سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)_ _   03 04 31 00  

  وروس، ـلـر (من أنواع بانجاسيوس، سيسمك سلو _ _   03 04 32 00  

  ............................................ كالرياس، ايكتالوروس)    

   

% 5 

 5 %    ......................... سمك نهر النيل (التس نيلوتيكوس)_ _   03 04 33 00  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   03 04 39 00  

     : _ شرائح طازجة أو مبردة من أسماك أخر    

  ا، ـس نركـوكـسلمون المحيط الهادي (اونكورهين_ _   03 04 41 00  

  ا، ــوس كيثـورهينكـونكورهينوكس غوربشا أونك    

  تشاوتشا، أونكورهينوكس كيسوتش  وأونكورهينوكس    

  س ردورس)، ـوأونكورهينوك أونكورهينوكس ماسوو     

  وب ـون الدانـسلمون األطلنطي (سالموساالر) وسلم    

    ............................................................(هوكوهوكو)     

 

 

 

 

 

 

 

% 5 



  1ق : 

  3ف : 
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  سمك تروتا ( سالموتروتا، أونكورهينوكس ميكيس، _ _   03 04 42 00  

  ا ـهينوكس اجوابونيتأونكورهينوكس كالركي، أونكور    

  ي ـس اباشـورهينوكـأونكورهينوكس جيالي، اونك   

  ................................ وأونكورهينوكس كريزوجاستر)   

   

 

 

 

% 5 

  داي أو ـيـوثـد أي، بـأسماك مفلطحة (بلورونيكتي_ _   03 04 43 00  

  داي ـالميـثـداي سكوفـداي، سوليــوسيـسينوجل    

  ............................................................ اريداي)وسيث    

  % 5 

    داي، ــاديـدا، جـيـسمك من عائلة برجماسيروت __   03 04 44 00  

  ...ماكروريدا، ميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبيديداي    

   

% 5 

 5 %    .................... سمك ابو سيف (اكسيفياس جالديوس)_ _   03 04 45 00  

 5 %    .................... سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)_ _   03 04 46 00  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   03 04 49 00  

     : أسماك أخر، طازجة أو مبردة _    

  ور ـنوع أوريوكروميس)، سمك سل سمك بلطي (من_ _   00����51����04����03  

  اس، ـالريـوروس، كـ(من أنواع بانجاسيوس، سيل     

  و، ـوس كاربيـايكتالوروس)، سمك الشبوط (سبرين     

  ودون، ـارينجـوفـوس، ستينـاراسيـكاراسيوس ك     

  وع ـن نـس ، ومـآيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثي     

  ك ـوس)، سمـسودون بيـسيرهينوس، ميلوفارينج     

  س ـل (التـيـر النــك نهـأنقليس(انجويال)، سم     

  ....ا)ـ(من نوع تشاننيلوتيكوس)،سمك ثعباني الراس     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

 5 %    ................................. فصيلة السلمون (سالمونيداي)_ _   00����25����04����03  

ا، جاديداي، ماكروريدا، سمك من عائلة برجماسيروتيد_ _   00����53����04����03  

  ........ ميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبيديداي

   

 

% 5 

 5 %    .................... سمك ابو سيف (اكسيفياس جالديوس)_ _   00����54����04����03  

 5 %    .................... سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)_ _   00����55����04����03  

     : غيرها_ _     

 5 %    ........................................................ _ _ _ سمك هامور  03 04 59 10  

 5 %   ........................................... _ _ _ سمك شعري (شعور) 03 04 59 20  

 5 %    ................................................................. _ _ _ غيرها  03 04 59 90  



  1ق : 

  3ف : 
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_ شرائح مجمدة من سمك بلطي (من نوع أوريـوكروميس)،     

ســـــمك ســـــلور (مـــــن أنـــــواع بانجاســـــيوس، ســــــيلوروس، 

كالرياس، ايكتـالوروس)، سـمك شـبوط (سـبرينوس كـاربيو، 

كاراســيوس كاراســيوس، ســتينوفارينجودون، آيــدلوس، مــن 

نـــــــــوع هيبوفثـــــــــالميكثيس ، ومـــــــــن نـــــــــوع ســـــــــيرهينوس، 

أنقلـيس (انجـويال)، سـمك ميلوفارينجودون بيسوس)، سمك 

نهــر النيــل (التــس نيلوتيكــوس)، ســمك ثعبــاني الــراس (مــن 

   

 5 %    ...................... سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)_ _   00����61����04����03  

   وروس،ـلـر (من أنواع بانجاسيوس، سيسمك سلو _ _   00����62����04����03  

  ............................................. كالرياس، ايكتالوروس     

   

% 5 

 5 %    ......................... سمك نهر النيل (التس نيلوتيكوس)_ _   00����63����04����03  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   00����69����04����03  

ـــة برجماســـيروتيدا، شـــرائح مجمـــدة مـــن ســـمك مـــن عائ_      ل

جاديـــــــــــداي، ماكروريـــــــــــدا، ميالنونيـــــــــــدا، موريـــــــــــداي،و    

  : مورينوليبيديداي

   

  اك ــادوس أوجــسمك قد (جادوس موروا أو ج_ _   00����71����04����03  

  ........................................ وجادوس ماكروسيفالوس)    

    
% 5 

 5 %    ............. يكلفينوس)سمك حدوق (ميالنو جراموس ا_ _   00����72����04����03  

 5 %    .............................. سمك أسود (بوالكيوس فيرنس)_ _   00����73����04����03  

 5 %    ..... سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس)_ _   00����74����04����03  

 5 %    ................... سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)_ _   00����75����04����03  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   00����79����04����03  

     : شرائح مجمدة من أسماك أخر_     

  ا، ـس نركـورهينوكـسلمون المحيط الهادي (اونك _ _  00����81����04����03  

  ا، ـوس كيثــورهينكـونكورهينوكس غوربشا أونك    

  نوكس تشاوتشا، أونكورهينوكس كيسوتش وأونكورهي    

  و أونكورهينوكس ماسو وأونكورهينوكس ردورس)،     

  وب ـون الدانـسلمون األطلنطي (سالموساالر) وسلم    

  ............................................................. (هوكوهوكو)    

   

 

 

 

 

 

 

% 5 

  تروتا، أونكورهينوكس ميكيس، سمك تروتا ( سالمو _ _   00����82����04����03  

  ا ـأونكورهينوكس كالركي، أونكورهينوكس اجوابونيت    

  ي ـس اباشـورهينوكـأونكورهينوكس جيالي، اونك    

  ................................. وأونكورهينوكس كريزوجاستر)    

   

 

 

 

% 5 



  1ق : 

  3ف : 
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  ي أو داـوثيــد أي، بـورونيكتيـ_ سمك مفلطحة (بل _  00����83����04����03  

  داي ـالميـوفثـداي سكـداي، سوليـوسيـسينوجل    

  ............................................................. وسيثاريداي)    

   

% 5 

 5 %    .................... _ سمك ابو سيف (اكسيفياس جالديوس) _  00����84����04����03  

 5 %    .................... س)_ سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكو  _  00����85����04����03  

 5 %    ...... _ سمك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا باالسي ) _  00����86����04����03  

  و ـتـ_ سمك تونة (من جنس ثونوس)، وثاب أو بوني _  00����87����04����03  

  س"   ـونـوس "كاتـري) (ايثينـمخطط البطن( االسقم    

  .................................................................. بيالميس)    

   

 

 

% 5 

     : غيرها _ _    

 5 %    ........................................................ _ _ _ سمك هامور  03 04 89 10  

 5 %    ........................................... _ _ _ سمك شعري (شعور)  03 04 89 20  

    .................................................................. _ _ غيرها_   03 04 89 90  
% 5 

     : _ غيرها، مجمدة    

 5 %    ................... _ _ سمك أبو سيف ( اكسيفياس جالديوس)  03 04 91 00 

 5 %    .................................. _ _ سمك أبوسن (ديسوستيكوس)  03 04 92 00 

  ك ـمـس)، سـسمك البلطي (من نوع أوريوكرومي_ _   00����93����04����03  

  وروس، ـلـوس، سيــواع بانجاسيـالسلور (من أن    

  وس ـكالرياس، ايكتالوروس)، سمك الشبوط (سبرين    

  ارينجودون، ـكاربيو، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوف    

  وع ـس ، ومن نـثيـآيدلوس، من نوع هيبوفثالميك    

  ك ـوس)، سمـودون بيسـجـسيرهينوس، ميلوفارين    

  ل (التس ـــــر النيـاألنقليس(انجويال)، سمك نه    

  ...(من نوع تشانا)يلوتيكوس)، السمك الثعباني الراسن    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

 5 %    .................. سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)_ _   03 04 94 00  

  داي، ـاديـدا، جـاسيروتيـة برجمـ_ أسماك من عائل _  03 04 95 00  

  ماكروريدا، ميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبيديداي،     

  .............. عدا سمك أالسكا بوالك (ثيراجا كالكوجراما)    

   

 

 

% 5 

 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 04 99 00  

أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنـة،     03.05

وٕان كانــت مطبوخــة قبــل أو أثنــاء عمليــة التــدخين؛ دقيــق و 

  . سميد ومكتالت سمك صالحة لالستهالك البشري

   



  1ق : 

  3ف : 
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   الك ـهـمك مكتلة صالحة لالستدقيق وسميد وكريات س_   03 05 10 00  

  ........................................................................ البشري  

   

% 5 

_ أكباد بيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو   03 05 20 00  

  .......................................... مملحة أو في ماء مملح

   

% 5 

  سمك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن  _ شرائح    

  : غير مدخنة  

   

  ور ـسمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سل _ _  00����31����05����03  

   اس، ـالريـوروس، كـ(من أنواع بانجاسيوس، سيل     

  و، ـاربيـوس كـايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرين     

  ودون، ـارينجـوفـوس، ستينـاراسيـكاراسيوس ك     

  وع ـن نـوموع هيبوفثالميكثيس ، ـآيدلوس، من ن     

  ك ـوس)، سمـودون بيسـسيرهينوس، ميلوفارينج     

  س ـل (التـر النيـك نهـال)، سمـس(انجويـأنقلي     

  ....نيلوتيكوس)، سمك ثعباني الراس (من نوع تشانا)     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

  داي، ـاديــدا، جـاسيروتيـأسماك من عائلة برجم _ _  00����32����05����03  

  ...نونيدا، موريداي،و مورينوليبيديدايماكروريدا، ميال     

   

% 5 

     : غيرها_ _     

  10����39����05����03� �� �� ��  5 %    .............................................. _ _ _ سمك قرش (عوال)�

 5 %    .................................................................. _ _ _ غيرها  90����39����05����03  

  ك ـالت السمـخن، بما فيها الشرائح، عدا فض_ سمك مد    

  : الصالحة لألكل  

   

  وكس ـسمك سلمون المحي_ط الهادي ( اونكورهين _ _  03 05 41 00  

  وكس ــنركا، أونكورهينوكس غوربشا، وأونكورهين    

  وكس ـكيتا، وأونكورهينوكس تشاويتشا، واونكور هين    

  وكس ـرهينكيسوتش وأونكورهينوكس ماسو وأونكو     

  وب ـون الدانـي وسلمـطلنطون األـردورس)، سلم    

 ............................................................. (هوكوهوكو)    

   

 

 

 

 

 

% 5 

 5 %    .......... (كلوبيا هارنجس وكلوبيا باالسي) _ _ سمك رنجة  03 05 42 00  

  وتا، أونكورهينوكس ميكيس، سمك تروتا ( سالموتر _ _   00 43 05 03  

  ا ـأونكورهينوكس كالركي، أونكورهينوكس اجوابونيت    

  ي ـوكس اباشـورهينـأونكورهينوكس جيالي، اونك    

  ................................ وأونكورهينوكس كريزوجاستر)    
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  ور ـسمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سل_ _   00 44 05 03  

  اس، ــالريـ(من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، ك    

  اربيو، ـوس كـرينـايكتالوروس)، سمك شبوط (سب    

  ودون، ـارينجـوفـوس، ستينــكاراسيوس كاراسي    

  وع ـن نـوع هيبوفثالميكثيس ، ومـآيدلوس، من ن    

  ك ـوس)، سمـودون بيسـسيرهينوس، ميلوفارينج    

  ك نهر النيل (التس نيلوتيكوس)، أنقليس(انجويال)، سم    

  ......................... سمك ثعباني الراس (من نوع تشانا)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 05 49 00  

  ،  لـة لألكـ_ أسماك مجففة، عدا فضالت السمك الصالح    

  : وٕان كانت مملحة، ولكن غير مدخنة  

   

  _ _ سمك قد (جادوس مورهيا، جادوس أوجاك، جادوس  03 05 51 00  

  ..................................................... ماكرو سيفالوس)     

   

% 5  
 

     : _ _ غيرها    

  30����59����05����03� �� �� ��  5 %   ........................................ _ _ _ سمك األنشوفة (قاشع)�

  90����59����05����03� �� �� ��  5 %   ................................................................. _ _ _ غيرها�

  _ أسماك مملحة ولكن غير مجففة وال مدخنة وسمك في     

  : ماء مملح، عدا فضالت السمك الصالحة لألكل  

   

 5 %    .......... يا هارنجس، كلوبياباالسي)( كلوب سمك رنجة_ _   03 05 61 00  

  دوس أوجاك، جادوس _ _ سمك قد (جادوس مورها، جا  03 05 62 00  

  .................................................... ماكرو سيفالوس)     

   

% 5 

 5 %    .................................... _ _ سمك األنشوفة (انجروليس)  03 05 63 00  

  ور ــك سلـــسمك بلطي (أوريوكروميس)، سم _ _  03 05 64 00  

    وروس)، ـ(بانجاسيوس، سيلوروس، كالرياس، ايكتال    

  وس ــــو، كاراسيـسمك شبوط (سبرينوس كاربي    

  وس، ــدلـودون، آيـــكاراسيوس، ستينوفارينج    

   ودونـــهيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس، ميلوفارينج    

  ل ــبيسوس)، سمك أنقليس(انجويال)، سمك نهر الني    

  ...... (التس نيلوتيكوس)، سمك ثعباني الراس (تشانا)    

   

 

 

 

 

 

 

 

% 5 

 5 %   ..................................................................... _ _ غيرها 03 05 69 00  

  ا ـرهـيك وغـوك سمـ_ زعانف ورؤوس  وذيول وفك    

  : من فضالت السمك الصالحة لألكل  

   

 5 %    ............................................... زعانف سمك القرش_ _   03 05 71 00  



  1ق : 

  3ف : 

  
- 44 -  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 5 %    .................................... وذيول وفكوك سمك_ _ رؤوس   03 05 72 00  

 5 %    ....................................................................... غيرها_ _  03 05 79 00  

أو  قشــريات، وٕان كانــت مقشــورة، حيــة أو طازجــة أو مبــردة    03.06

فــي مــاء مملــح؛ قشــريات  مجمــدة أو مجففــة أو مملحــة أو

مدخنة، وان كانت غير مقشورة، وان كانت مطبوخة قبـل أو 

ــاء عمليــة التــدخين ، قشــريات غيــر مقشــورة، مطبو  خــة أثن

بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمـدة أو 

مجففة أو مملحة أو فـي مـاء مملـح؛ دقيـق وسـميد وكريـات 

  . يقشريات مكتلة صالحة لالستهالك البشر 

    

      : مجمدة_     

 إعفاء    ...... _ _ جراد بحر ( بالينوروس، بانوليروس وجاسوس)  03 06 11 00  

 إعفاء    ...........بحر (شارخة أم الروبيان) "هاماروس" _ _ عقارب  03 06 12 00  

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

 إعفاء    ........... جراد بحر النرويج (نيفروبس نورفيجيكوس)_  _  03 06 15 00  

  مياه الباردة (بندالوس، _ _ ربيان ( قريدس أو جمبري) ال  03 06 16 00  

  ..................................................... كرنجون كرنجون)    

    

 إعفاء

 إعفاء    ............................... ( قريدس أو جمبري) أخر_ _ ربيان  03 06 17 00  

  ات ـالت قشريـ_ _ غيرها، بما فيها دقيق وسميد ومكت 03 06 19 00  

  ........................... رخوية صالحة لالستهالك البشري     

    

 إعفاء

     : _ غير مجمدة    

 إعفاء    ........_ _ جراد بحر (بالينوروس، بانوليروس وجاسوس)  03 06 21 00  

 إعفاء    ....... _ عقارب بحر (أم الربيان ، شارخة) (هاماروس) _ 03 06 22 00  

 إعفاء    ............................... (سلطعون ، او قبقب) _ _ سرطانات  03 06 24 00  

 إعفاء    ........... _ جراد بحر النرويج (نيفروبس نورفيجيكوس) _  03 06 25 00  

  _ _ ربيان ( قريدس أو جمبري) المياه الباردة (بندالوس،   03 06 26 00  

  ................................................... كرنجون كرنجون)     

    

 إعفاء

 إعفاء    .............................. ( قريدس أو جمبري) أخر_ _ ربيان  03 06 27 00  

  ات ـريـبما فيها دقيق وجريش و مكتالت وك _غيرها، _  03 06 29 00  

  .............................. مكتلة صالحة لالستهالك البشري    

    

 إعفاء
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ات وٕان كانـــت منزوعـــة أصـــدافها، حيـــة أو طازجـــة أو رخويـــ    03.07

مبــردة أو مجمــدة أو مجففــة أو مملحــة أو فــي مــاء مملــح؛ 

رخويــات مدخنــة، وان كانــت منزوعــة أصــدافها،  وان كانــت 

مطبوخـــة قبـــل أو أثنـــاء عمليـــة التـــدخين،  دقيـــق و ســـميد 

  ريـوكريات مكتلة من رخويات، صالحة لالستهالك البش

    

      : )Oystersمحار ( _    
 5 %    ............................................. أو مبرد أو طازج _ حي_   00����11����07����03  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   00����19����07����03  

محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن أو كالميس أو _     

  :  بالكوبكتين

   

 5 %    ............................................. _ _ حي أو طازج أو مبرد  03 07 21 00  

 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 07 29 00  

     : _ بلح البحر (ميتيلوس أو بيرنا ) بجميع أنواعه    

 5 %    ............................................. _ _ حي أو طازج أو مبرد  03 07 31 00  

 5 %   ..................................................................... _ _ غيرها 03 07 39 00  

، بيا أوفيشـينالس، روسـيا ماكروسـوما(سي حبار أوسبيدج_     

، نوتــــــــوداروس أو ســــــــيبيول، وأوماســــــــتريفس، لوليجــــــــو

  :  سيبوتيوثيس)

   

 5 %    ............................................. _ _ حي أو طازج أو مبرد  03 07 41 00  

 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 07 49 00  

     : _ اخطبوط (اكتوبس)    

 5 %    ............................................. _ _ حي أو طازج أو مبرد  03 07 51 00  

 5 %    ..................................................................... ا_ _ غيره  03 07 59 00  

 5 %    ......................................... _  حلزون، عدا حلزون البحر  03 07 60 00  

ـــول"  (مـــن      _ بطلينـــوس و كوكـــل وأصـــداف محـــار "أم الحل

عائلـــــة اركيـــــداي، اركتيســـــيداي، كارديـــــداي، دوناســـــيداي، 

ــــــــداي،  هياتيليــــــــداي، مكتريــــــــداي، ميزوديزماتيــــــــداي، ماي

ســـــميليداي، ســـــولكورتيداي، ســـــولينيداي، تريداكنيـــــداي و 

  : فينيريداي)

   

 5 %    ......................................... حية أو طازجة أو مبردة_ _   03 07 71 00  

 5 %   ..................................................................... _ _ غيرها 03 07 79 00  

     : _ أذن البحر "ابالون" (هاليوتيس)    

 5 %    ......................................... حية أو طازجة أو مبردة _ _  03 07 81 00  
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 5 %    ..................................................................... _ _ غيرها  03 07 89 00  

  ن ـكتلة مـ_ غيرها ، بما فيها دقيق و سميد وكريات م    

  : رخويات، صالحة لالستهالك البشري   

   

 5 %    ......................................... حية أو طازجة أو مبردة_ _   03 07 91 00  

  
 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   03 07 99 00

ال فقريات مائية، عـدا الرخويـات والقشـريات، حيـة، طازجـة،     03.08

مبـــردة، مجمــــدة، مجففـــة، مملحــــة أو فـــي مــــاء مملــــح، ال 

ة، عدا الرخويـات والقشـريات، وان كانـت فقريات مائية مدخن

ـــق و ســـميد  ـــدخين، دقي ـــة الت ـــاء عملي ـــل أو أثن مطبوخـــة قب

وكريـــــات مكتلـــــة مـــــن الفقاريـــــات مائيـــــة عـــــدا القشـــــريات 

  . والرخويات، صالحة لالستهالك البشري

   

  
     هولوثيوريوداي):جابونيكوس،خيار البحر (ستيكوبوس _   

 5 %    ............................................. حي أو طازج أو مبرد_ _   00����11����08����03  

 5 %   ..................................................................... غيرها_ _  00����19����08����03  

    قنفذ البحر (ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثيوريوداي):_     
 

 5 %    ............................................. حي أو طازج أو مبرد_ _   00����21����08����03  

 5 %    ..................................................................... غيرها_ _   00����29����08����03  

 5 %    ................................................ (روبيليما)يل البحر قند_   00����30����08����03  

 5 %    ......................................................................... غيرها_   00����90����08����03  
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  الفصل الرابع 
  
  

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

  

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

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

% وعلى ماء بنسبة التزيد 2صاها % وزنا، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أق95تزيد عن 
% وزنا، وال تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إال أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان 16

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

  .   % وزنا80% أو أكثر وال تزيد عن 39القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 

  04.06تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند - 3
  :  افر فيها الخصائص الثالث التاليةو شريطة أن تت

  . الجافةعلى المادة  %) أو أكثر محسوبة وزناً 5أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ( -أ 
  . %)85%) وان ال تزيد عن (70عن ( أن التقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً  -ب 
  . أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة -ج

  : ال يشمل هذا الفصل - 4

لكتوز، المعبر عنه بلكتوز ال  % وزناً 95المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من  -أ 
  . )17.02ب على الحالة الجافة (بند مائي محسو 

الزالل (البومين) (بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزنًا على أكثر من  -ب 
  . )35.04) أو الجلوبيولين (بند 35.02صل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند % من بروتينات م80

  : الفرعيمالحظات البند 

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

مصل اللبن  أيضاويقصد بها بشكل كامل أو جزئي،  المعادن البروتين أولكتوز أو ل اللبن المنزوع منه اأي مص
  . ن خلط مكونات مصل اللبن الطبيعيةالذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها م

(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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وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر  ألبان    04.01

      . أخرمضاف أو على مواد تحلية 

      : % وزناً 1تزيد عن  دسم ال ـ بنسبة    

 رـلتـ عتها عنـوات تزيد سـطويل األجل بعب ) حليبلبن (ـ ـ ـ   04 01 10 30  
  %5    ................................................. واحد

  ................................................................ ـ ـ ـ غيرها  04 01 10 90  
  

5%  

  : % وزناً 6% وال تتجاوز 1دسم تزيد عن  ـ بنسبة    
  

  

 رـعتها عن لتـوات تزيد سل بعبـطويل األج) حليبلبن (ـ ـ ـ   04 01 20 30  
  %5    .................................................واحد 

  %5    ................................................................ ـ ـ ـ غيرها  04 01 20 90  

  : % وزناً 10% وال تتجاوز 6دسم تزيد عن  ـ بنسبة    
  

  

طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر  )يبحللبن (ـ ـ ـ   04 01 40 30  
  %5    ........................................................... واحد

  %5    ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 04 01 40 90  

      : وزناً % 10دسم تزيد عن  ـ بنسبة    

 األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر طويل )حليبلبن (ـ ـ  ـ  04 01 50 30  
  %5    ........................................................... واحد

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

سـكر مضـاف  ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية علـى    04.02

      . أو مواد تحلية أخر

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

  %5    ...................................................... للصناعةـ ـ ـ معد   04 02 10 10  

  %5    ................................................................ اـ ـ ـ غيره  04 02 10 90  

صلبة أخر، تحتوي  بأشكالـ بشكل مسحوق أو حبيبات أو     
      :  % وزناً 1.5لى دسم بنسبة تزيد عن ع

      :أخر تحليهـ ـ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد     

  %5   ...................................................... للصناعةـ ـ ـ معد   04 02 21 10  

  %5   ................................................................ اـ ـ ـ غيره  04 02 21 90  

      : اـ ـ غيره    

  %5    ...................................................... للصناعةـ ـ ـ معد   04 02 29 10  

  %5    ................................................................ ايرهـ ـ ـ غ  04 02 29 90  
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      : اـ غيره    

      ـ ـ ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر:    

  %5    ........................................................) حليبلبن (ـ ـ ـ   04 02 91 10  

  %5    ................................................................. قشدةـ ـ ـ   04 02 91 20  

      : اـ ـ غيره    

  %5    ........................................................ )حليبلبن (ـ ـ ـ   04 02 99 10  

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

مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير     04.03

وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو 

 المحمضة، وٕان كانت مركزة أو محتوية على سكر

محتوية  أو ةمضاف أو مواد تحلية أخر أو منكه

      . ه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافةعلى فواك

  %5    ......................................................) لبن رائب (زبادي ـ  04 03 10 00  

      : اـ غيره    

  %5    ............................................“ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى   04 03 90 10  

  %5     .................................................. ـ ـ ـ مخيض اللبن  04 03 90 20  

  %5   ................................................................ اـ ـ ـ غيره 04 03 90 90  

مصــل اللــبن وٕان كــان مركــزا أو محتويــا علــى ســكر     04.04

منتجــات مكونــة مــن  أخــر؛مضــاف أو مــواد تحليــة 

عناصـــر حليـــب طبيعيـــة، وٕان كانـــت محتويـــة علـــى 

أخـر، غيـر مـذكورة وال سكر مضاف أو مواد تحليـة 

      . داخلة في مكان آخر

اللبن ومصل اللبن المعدل وٕان كان مركزا أو محتويا  ـ مصل  04 04 10 00  
    ............... أخرعلى سكر مضاف أو مواد تحلية 

  

5%  

  %5   .........................................................................ـ غيرها  04 04 90 00  

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن،     04.05

      . قابلة للدهن ألبانمنتجات 

  %5    .........................................................................دة ــ زب  04 05 10 00  

  %5    .........................................ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن   04 05 20 00  

  %5   .........................................................................ا ـ غيره  04 05 90 00  

      . ن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر)جبــ    04.06
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

أو غير مخثرة)، بما في ذلك  منضجةطازجة (غير  ـ أجبان  04 06 10 00  

    ...................... لمخثراجبن مصل اللبن وجبن اللبن 

  

5%  

  %5    .... واعنـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األ   04 06 20 00  

 مسحوقـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل   04 06 30 00  

...................................................................    5%  

ية على و واجبان أخر محت بان ذات عروق زرقــاءـ أج 04 06 40 00  
  %5   ... يسيليومنالبعروق متحصل عليها بواسطة روكفورت 

      : ـ أجبان أخر    

  %5    ...................................... مخمرـ ـ ـ جبن قشدة طازج   04 06 90 10  

جودا، جبن قاسي أو متوسط التقسية(مثل الشدر، ال ـ ـ ـ  04 06 90 20   
  %5    ............................. الجروير، الباروميسان)

 15العبوة عن  وزنجبن اصفر نصف مصنع ال يقل  ـ ـ ـ  04 06 90 30  
  %5    ........................................................كيلو جرام 

  %5   ................................................................ اـ ـ ـ غيره 04 06 90 90  

      محفوظ أو مطبوخ. بيض طيور بقشرة، طازج أو    04.07

      : بيض ملقح للتفريخـ     

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

  إعفاء   ................................................................... يرهغـ ـ ـ 04 07 19 00 

      : بيض طازج آخرـ    

  %5    �������...............�من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوسـ ـ   04 07 21 00 

  %5   ................................................................... ـيرهغـ ـ  04 07 29 00 

  %5   ........................................................................ ـيرهغـ  04 07 90 00  

04.08  
  

  

بيض طيور، بدون قشرة، ومح (صفار البيض)   

طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ 

بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة 

أخرى، وٕان كان محتويا على سكر مضاف أو مواد 

      . ية أخرتحل

      ـ صفار بيض (مح) :    

  %5    .................................................................... مجففـ ـ   04 08 11 00  

  %5    ...................................................................يره ـ ـ غـ  04 08 19 00  

  

  : يرهـ غـ  
    

  

  %5    .................................................................... مجففـ ـ   04 08 91 00
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5   ...................................................................ـيره ـ ـ غ  04 08 99 00  

  %5    ................................................................ طبيعيعسل   04 09 00 00  04.09

منتجات صالحة لألكـل من أصل حيواني، غير     04.10

      . آخرمذكورة وال داخلة في مكان 

  %5    .................................................... ـ ـ ـ بيض سالحف  04 10 00 10  

  %5    .............................................. ـ ـ ـ أعشاش السلنجان  04 10 00 20  

  %5   ................................................................غيرها  ـ ـ ـ 04 10 00 90  

  



  1ق : 
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  الفصل الخامس
  
  
  
  

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

  

  

   : مالحظـــات

  : ال يشمل هذا الفصل - 1

المثانــات والمعـد، كاملــة أو  المصـارين و المنتجـات الصـالحة لألكــل عـدا دم الحيوانــات (السـائل أو المجفــف) و -أ 
  . قطعاً 

المماثلـة مـن  ت) والقصاصـات والنفايـا05.05راء، عدا المنتجات الداخلة في البنـد (ب ـ الصالل أو الجلود وجلود بف
  . )43أو  41(فصل  05.11ة في البند 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 تكــون أطرافــه الجذريــة أن  ةطيشــر  )، الشــعر المفــروز طوليــاً 05.01يعتبــر "خـــاما" بــالمعنى المقصــود فــي البنــد ( - 2
  . ؤوسه مجمعة معا باالتجاه الطبيعيور 

لقـرن وكــذلك يــر البـري ووحيــد االخنز  أنيـابالبحــري و  الكركـدن يعتبـر "عـــاجا" فـي هــذا الجـدول، أنيــاب الفيـل والفــظ و - 3
  . أسنان جميع الحيوانات

  . عرف وذنب فصيلتي الخيل أو البقر يعتبر "شعر خيل " في هذا الجدول، شعر - 4
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

شعر بشري خام، وٕان كان مغسوال أو منزوعا دهنه   05 01 00 00  05.01

  ................................. شعر البشري؛ فضالت ال

   
5%  

؛ شعر غريــر وغيــره مــن خنزير بري شعر خنزير أو    05.02

  . صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضالته شعر

    

  سلع خاصة  ...................شعر خنزير بري وفضالته  ـ شعر خنزير أو  05 02 10 00  

  %5  ...........................................................................ـ غيره   05 02 90 00  

      )ملغي(    05.03

مثانات ومعد حيوانات (عــدا األســماك)،  مصارين و    05.04

ـــة ـــا،  كامل ـــردة أو مجمـــدة أو  طازجـــةأو قطع أو مب

   . مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة

    

   .............................................................ـ ـ ـ مصارين   05 04 00 10  
5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

   ................................................................. دمعــ ـ ـ   05 04 00 20  
5%  

 ................................................................ا غيره ـ ـ ـ 05 04 00 90  
 

5%  

جـــزاء أخـــر مـــن طيـــور، بريشـــها أو أود طيـــور و جلـــ    05.05

)، (وان كـــان مشـــذباً  وأجـــزاؤهبزغبهـــا، ريـــش طيـــور 

كثــر أزغــب، جميعهــا خــام أو لــم يجــر عليهــا شــغل 

التطهيـــــر أو المعالجـــــة بقصـــــد  مـــــن التنظيـــــف أو

  .ريش أجزاءريش أو  ت؛ مساحيق ونفاياحفظها

    

  %5     ........... بزغ الحشو؛نواع المستخدمة في أل ـ ريش من ا  05 05 10 00  

  %5    .........................................................................ا ـ غيره 05 05 90 00  

ـــدهن أو أعظـــام و     05.06 روم قـــرون، خامـــا أو منزوعـــة ال

ــــر  بســــيطاً  الهــــالم أو محضــــرة تحضــــيراً  (لكــــن غي

ــــة  ــــض؛  بأشــــكالمقطع خاصــــة)، أو معالجــــة بحم

  . هذه المنتجات تيامساحيق ونفا

    

  %5    ........... ـ عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض  05 06 10 00  

  %5   .........................................................................ا ـ غيره 05 06 90 00  

صفيحات فك الحوت  عاج وذبل سلحفاة (درق) و    05.07

ات بحرية، ن ثديغيره م ) أواألهداب(بما فيها 

 ومخالب وأظافر حوافر مشعبة، وقرون قرون

 غير وٕانما بسيطاً  محضرة تحضيراً  أو ومناقير،خاماً 

هذه  تونفايا مساحيق مقطعة بأشكال خاصة؛

  . المواد

    

  اممنوع استيراده  ............................................. ونفاياتهمساحيقه  ؛ عاجـ   05 07 10 00  

      : اـ غيره    

  10 90 07 05  
  

  وت (بما ـك الحـذبل سلحفاة (درق)، صفيحات ف ـ ـ ـ
  ؛ ريةـات بحره من ثديـيـ) أو غدابـاألهفيها         
  ............................................. مساحيقها ونفاياتها        

    
  

5%  

  بـشعبة وحوافر وأظافر ومخالوقرون م ـ قرونـ ـ   05 07 90 20  
 .............................. ونفاياتهامساحيقها  ومناقير؛         

    
5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 أو محضـــر تحضـــيراً  خامـــاً  مرجـــان ومـــواد مماثلـــة،    05.08

بســيطا ولكــن غيــر مشــغول بطريقــة أخرى؛أصــداف 

ـــذيات بحريـــة وعظـــام  ـــات أو قشـــريات أو قنف رخوي

نمــا غيــر إ و  ســيطاً ب حبــار خــام أو محضــرة تحضــيراً 

  . شكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتهاأمقطعة 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 ـ 05 08 00 90  

      )ملغي(    05.09

ـــر     05.10 ـــدس (كاســـتريوم)، زبـــاد شـــهب، طأعنب ـــب القن ي

ت ومســك؛ ذراريــح (ذبــاب هنــدي)؛ صــفراء وٕان كانــ

؛ غدد ومنتجات حيوانيــة أخــر مســتعملة فــي مجففة

إعــــداد محضــــرات الصــــيدلة، طازجــــة أو مبــــردة أو 

  . محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى مجمدة أو

    

ــ ـ ـ  05 10 00 10   ــاد ـعنــ ـ ـــدس ( كاســتريوم )، زب بر أشــهب، طيــب القنـ
  .................................................... مسكو 

    
5%  

  %5   ................................................................ا غيره ـ ـ ـ 05 10 00 90  

منتجات حيوانية األصل غير مذكورة وال داخلــة فــي     05.11

 (حيوانــات ميتــة ممــا يشــمله الفصــالن آخــر؛مكــان 

  . البشري لالستهالك، غير صالحة  )3) أو (1

    

  %5    ........................................................ار ـ مني ذكور األبق  05 11 10 00  

     : اـ  غيره    

   تالفقارياسماك أو قشريات أو رخويات أو أـ ـ منتجات     
  : )3الفصل ( يشمله؛ حيوانات ميته مما مائية أخر     

    

  %5    .......................... ـ ـ ـ بيض السمك 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 ـ 05 11 91 90  

      : اـ ـ غيره    

  %5    ....... .................ـ ـ ـ دودة القرمز والحشرات المماثلة   05 11 99 10  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    .................................. ـ ـ ـ بيض دودة الحرير (القز )  05 11 99 20  

  %5    .......................................... ـ ـ ـ بيض النمل (المازن)  05 11 99 30  

حشـاء لميتـة األخـر واللحـوم واألانـات اـ ـ ـ دم الحيوان والحيو   05 11 99 40  
  .......... لألكلغير الصالحة  واألطراف،

    
5%  

ســالنه (جــذاذ) وغيرهــا مــن  أعصــابعضــالت،  أوتــارـــ ـ ـ   05 11 99 50  

 نفايــات مماثلــة مــن صــالل (جلــود غيــر مدبوغــة)
...........................................................  

    
  

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

التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغـرس أو الزينـة، غيـر أن هـذا  األنواعشتول الخضر) من 
  . )7المذكورة في الفصل ( األخريشمل البطاطا والبصل والعسقالن والثوم والمنتجات  الفصل ال

غصـان الوراقـة مـن هـذه األصـناف، الداخلـة ألار وازهـأل صناف المماثلة معاملـة األتعامل الباقات والسالل واألكاليل وا - 2
يشـمل هـذان  ليها مـن مـواد أخـر، ومـع ذلـك الإ) بصرف النظر عن اللوازم المضافة 06.04أو  06.03في البندين (

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

  فئة الرسم  اإلجراء  ــــــنفالصــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

ـــــــه     06.01 بصـــــــيالت وبصـــــــالت ودرنـــــــات وجـــــــذور درني
ــــات)،  وبصليه،ســــيقان أرضــــية (جــــذامير أو رزوم

ــدة ــدباء أو ُمنبتــه أو مزهــرة راق ؛ نباتــات وجــذور هن
  .12.12(شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند

    

سـيقان  ـ بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـه وبصـليه،  06 01 10 00  
  .............. راقدةأرضية (جذامير أو رزومات)، 

   
  إعفاء

ـ بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـه وبصـليه، سـيقان  06 01 20 00  
؛ نباتـات أو مزهـرة امير أو رزومـات)، منبتـهأرضية (جـذ

 .................وجذور هندباء (شيكوريا) 

    
  

  

  إعفاء

ا جذورها) فسائل وطعـوم، فيه نباتات حية أخر (بما    06.02
  . بياض الفطر

    

      : ـ فسائل دون جذور وطعوم    

  إعفاء   .............................ـ ـ ـ جفون الكرمه ( عقل العنب )   06 02 10 10  
  إعفاء   ................................................................ا غيرهـ ـ ـ  06 02 10 90  
ي جار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم ال، من األنـواع التـأش ـ    

  : تحمل فواكه وأثمار صالحة لألكل
    

  إعفاء   ..................................................... ـ ـ ـ غرسات نخيل  06 02 20 10  

  إعفاء   ............................................. جوز الهند ـ ـ ـ غرسات  06 02 20 20  

  إعفاء   ................................................................ا غيرهـ ـ ـ  06 02 20 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ــــــنفالصــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

 أموية (ازاليه) مطعمة ـ جنبات وردية (رودودندرون) وصحرا    
  : غير مطعمة

    

  %5   ..................................................... جنبات الزينةـ ـ ـ   06 02 30 10  

  %5   .............................................................. اغيرهـ ـ ـ   06 02 30 90  

  %5   ....................................... مطعمةـ ورود مطعمة أم غير   06 02 40 00  

  %5  .........................................................................ا ـ غيره 06 02 90 00  

أزهار وبـراعم أزهـار، مقطوفـة، للباقـات أو للتـزيين،     06.03
رطبة أو يابسـة أو مبيضـة أو مصـبوغة أو مشـربة 

   .أو محضرة بطريقة أخرى

    

       : رطبةـ     

  %5   ........................................................................ ـ ـ ورد 06 03 11 00  

  %5   ...................................................................... ـ ـ قرنفل 06 03 12 00  

  %5   ...................................................... (أوركيد)ـ ـ سحلبية 06 03 13 00  

  %5   ................................................................... ـ ـ أقحوان 06 03 14 00  

  %5   ........................................... (من نوع ليلليوم) ـ ـ زنبق 06 03 15 00  

  %5   .................................................................... ـ ـ غيرها 06 03 19 00  
  %5  .........................................................................ا ـ غيره 06 03 90 00  

وأوراق وأفنـــان وغيرهـــا مـــن أجـــزاء  وارقـــهأغصـــان     06.04
ــات، دون أزهــار أو بــراعم وأعشــاب وطحالــب ا لنبات
ــــات أو  أشــــنهو  ــــةللباق ــــة أو للزين ــــة أو مجفف ، رطب

مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضـرة بطريقـة 
  . أخرى

    

  %5   ......................................................................... رطبة ـ   06 04 20 00  

  %5  .........................................................................ا غيرهـ  06 04 90 00  
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  الفصل السابع 
  

  خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل
   مالحظـــات:

  .)12.14لعلفية الداخلة في البند (يشمل هذا الفصل المنتجات ا ال  - 1
ــارة {خضــر} تشــمل 07.12و  07.11و  07.10و  07.09لتطبيــق أحكــام البنــود (  - 2 الفطــر الصــالح  أيضــاً ) فــإن عب

ر والكوســـا والقـــرع والباذنجـــان والـــذرة الحلـــوة (زيمـــايس ســـكاراتا) وأثمـــار مـــن جـــنس لألكـــل والكمـــأ والزيتـــون والكبـــ
(كابســيكوم) فليفلــه أو مــن جنس{بيمنتــا} فلفــل والشــمر والبقــدونس والكزبــرة والطرخــون والرشــاد {القــره} والمردقــوش 

  .ورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا)الحلو (ماجورانا ه
) 07.11لغايـــة   07.01الداخلـــة فـــي البنـــود (مـــن  األنـــواعخضـــر المجففـــة مـــن )  جميـــع ال07.12يشـــمل البنـــد ( - 3

  : باستثناء
  .)07.13البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند  -أ   
  . 11.04لغاية  11.02في البنود من  المحددة باألشكالب الذرة الحلوة   
  .)11.05دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات ومكتالت بطاطا (بند  -ج   
  .)11.06البند ( 07.13دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند  -د   

أو مـن جـنس  إال انه يستثنى مـن هـذا الفصـل الثمـار المجففـة أو المجروشـة أو المسـحوقة مـن جـنس {كابسـيكوم} - 4
  .)09.04{بيمنتا} بند (

  ة الرسمفئ  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة    07.01

  ...............................................................ـ تقاوي للزرع   07 01 10 00  
 إعفاء 

 ......................................................................... اهـ غير  07 01 90 00  
 إعفاء 

  ............................................بندورة طازجة أو مبردة   07 02 00 00  07.02
 إعفاء 

وخضــر ثوميــة أخــر،  بصــل وعســقالن وثــوم وكــراث    07.03

  . طازجة أو مبردة

    

      : ل وعسقالنـ بصـ    

      : لبصـ ـ ـ ـ    

 إعفاء    ........... القشرة)ـ ـ ـ ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس   07 03 10 11  

 إعفاء    ... .......................... ـ ـ ـ ـ بصل للبذار (قزح أو قنار)  07 03 10 12  

 إعفاء    .............................................................ـ ـ ـ عسقالن   07 03 10 20  

 إعفاء    .......................................................................... ومثــ   07 03 20 00  

 إعفاء   .............................................ـ كراث وخضر ثومية أخر  07 03 90 00  

كرنـــب وملفـــوف وقـــرنبيط وخضـــر مماثلـــة صـــالحة     07.04

  . من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة لألكل
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  ة الرسمفئ  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 إعفاء    .............................................لي ـ قرنبيط ورؤوس بروك  07 04 10 00  

 إعفاء    ............................................................ـ كرنب بروكسل   07 04 20 00  

 إعفاء   .........................................................................ا ـ غيره 07 04 90 00  

)، مخـــــس (الكتوكـــــا ســـــاتيفا) وهنـــــدباء (شـــــيكوريا    07.05

  . طازجة أو مبردة

    

      : ـ خس    

 إعفاء    .......................................................... ـ ـ خس (مكبب)  07 05 11 00  

 إعفاء    ...................................................................ره ـ ـ غيـ  07 05 19 00  

      : ـ هندباء    

 إعفاء    ..... انثيوبوس فيولوسام) مـ ـ هندباء وتلوف (شيكوريا  07 05 21 00  

 إعفاء   ....................................................................ا ـ ـ غيره 07 05 29 00  

طة ولحيــة لجزر ولفــت بقلــى وشــوندر (بنجــــر) للســ    07.06

ليســـيفي) وكـــرفس لفتـــي وفجـــل وجـــذور التـــيس (س

   . مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة

    

 إعفاء     .......................................................... بقليـ جزر ولفت   07 06 10 00  

 إعفاء   .........................................................................ا ـ غيره 07 06 90 00  

 إعفاء    ..........طازجة أو مبردة  خيار وقثاء، خيار محبب،  07 07 00 00  07.07

بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصــة، طازجــة أو     07.08

  . مبردة

    

 إعفاء    ............................................ـ بازالء ( بيسوم ساتيفوم)   07 08 10 00  

 إعفاء    ........................فاسيولوس) ، وبيا وفاصوليا (فيجينيا ـ ل  07 08 20 00  

      : ـ بقول قرنية أخر    

 إعفاء    ................................................................ـ ـ ـ فـول   07 08 90 10  

 إعفاء   ................................................................ا ـ ـ ـ غيره 07 08 90 90  

      . مبردةخضر أخر، طازجة أو     07.09

  إعفاء    ......................................................................... هليون ـ  07 09 20 00  

 إعفاء    ....................................................................... باذنجانـ   07 09 30 00  

 إعفاء    ..........................................ـ كرفس عدا الكرفس اللفتي   07 09 40 00  

      : ـ فطر وكمأ    

 إعفاء    ........................................ ـ ـ فطرمن جنس أجاريكوس  07 09 51 00  

      : ـ ـ غيرها    
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  ة الرسمفئ  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  إعفاء    ...........................................................(فقع)  ـ كمأ ـ ـ  07 09 59 10  

  إعفاء    ................................................................غيرها  ـ ـ ـ  07 09 59 90  
ثمار من جنس كابسيكوم أو من جـنس بيمنتـا (فليفلـة أو أـ   07 09 60 00  

  .......................................................................فلفل) 
    

  إعفاء

  إعفاء     الـورقـ سبـانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيـرة   07 09 70 00  

       :  اـ غيره    

�....................................... أرضي شوكي (خرشوف)ـ ـ   07 09 91 00    إعفاء  �

 إعفاء    .................................................................... زيتونـ ـ   07 09 92 00  

 إعفاء    ........................................ يقطين وقرع (كيوكربيتا)ـ ـ   07 09 93 00  

      غيرها:ـ ـ     

 إعفاء    ............................................................... كوسةـ ـ ـ   07 09 99 10  

 إعفاء    ................................................................. بامياـ ـ ـ   07 09 99 20  

 إعفاء    ............................................................ بقدونسـ ـ ـ   07 09 99 30  

 إعفاء   ................................................................ كزبرةـ ـ ـ  07 09 99 40  

 إعفاء   ............................................................... اغيرهـ ـ ـ  07 09 99 90  

خضــــر ( غيــــر مطبوخــــة أو مطبوخــــة بالبخــــار أو     07.10

  . مسلوقة في الماء) مجمدة

    

  %5    .........................................................ـ بطاطس (بطاطا)   07 10 10 00  

      : مقشورةـ بقول قرنية مقشورة أو غير     

  %5    ......................................... ـ ـ بازالء (بيسوم ساتيفوم)  07 10 21 00  

  %5     .فيجينا أو فاسيولوس)من انوع  صوليا (اوفأـ ـ لوبياء   07 10 22 00  

  %5    ....................................................................ا هـ ـ غير   07 10 29 00  

  %5      ـ سبانخ وسبانخ نيـوزيلنـدى وسـبانخ كبيـرة الورق  07 10 30 00  

  %5    .................................................................... حلوةـ ذرة   07 10 40 00  

  %5    ...................................................................ـ خضر أخر   07 10 80 00  

  %5   .................................................................ـ خليط خضر  07 10 90 00  

 (مــــثال بغــــاز ثــــاني أكســــيد مؤقتــــا محفوظــــة خضــــر    07.11

ت أو فـــــي المـــــاء المملـــــح أو المكبـــــرت أو الكبريـــــ

مـــواد أخـــر بقصـــد الحفـــظ المؤقـــت)  إليـــهالمضـــاف 

 لالســـــتهالكولكـــــن غيـــــر صـــــالحة بحالتهـــــا هـــــذه 

  المباشر.
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  ة الرسمفئ  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ......................................................................... زيتونـ   07 11 20 00  

  %5    .............................. للتخليلر محبب ـ خيار أو قثاء وخيا  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  

  %5  ..............................................ـ خضر أخر، خليط خضر  07 11 90 00  

خضــــر مجففــــة، كاملــــة أو مقطعــــة أو مشــــرحة أو     07.12

ــر محضــرة بطريقــة  مكســرة أو مســحوقة، ولكــن غي

  . أخرى

    

  %5    ........................................................................... بصلـ   07 12 20 00  

   هالمي فطر، )اوريكوالريا نوعمن (فطر  فطر، ـ    

  : وكمأ ترويال) نوع(من   

    

  %5    ........................................ فطرمن جنس آجاريكوس ـ ـ  07 12 31 00  

  %5    .................................... )أوريكوالريا نوعمن (فطر  ـ ـ  07 12 32 00  

  %5    ................................... ترميال) نوعفطرهالمي (من  ـ ـ  07 12 33 00  

  %5    .................................................................... رهاغي ـ ـ  07 12 39 00  

  %5   ..................................................ـ خضر أخر خليط خضر 07 12 90 00  

بقـــول قرنيـــة يابســـة مقشـــورة، وٕان كانـــت منزوعـــة     07.13

  . مكسرةأو مفلوقة أو مفصصة أو  الغاللة

    

  %5    .............................................ـ بازالء (بيسوم ساتيفوم)   07 13 10 00  

  %5    ........................................................................ـ حمص   07 13 20 00  

      فيجنا، فاسيولوس):من نوع ـ لوبياء أو فاصوليا (    

هيبر أو  (L)نجو و فيجنا ممن جنس اء أو فاصوليا يـ ـ لوب    
  : ويلكزيك (L)فيجنا رادياتا

    

 إعفاء    ............................................................... للبذارـ ـ ـ   07 13 31 10  

  %5    ................................................................ للطعام ـ ـ ـ  07 13 31 20  

  ي) ـيرة (ادزوكـراء صغـوليا حمـلوبياء أو فاص  ـ ـ    
  :  وس أو فيجنا انجوالريس)يولس(فا      

    

  إعفاء    ................................................................ للبذارـ ـ ـ   07 13 32 10  

  %5    ............................................................... للطعامـ ـ ـ   07 13 32 20  

  ا ـوليا أو الوبيـ، بما فيها الفاصاديةـوليا عـفاصـ ـ     
  : (فاسيولوس فولجاريس) البيضاء     
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  ة الرسمفئ  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  إعفاء    ................................................................ـ ـ ـ للبذار   07 13 33 10  

  %5    ............................................................... للطعامـ ـ ـ   07 13 33 20  

  ي أو ـا سبتيرانـوليا بامبارا (فيجنــ ـ لوبياء أو فاص    
  : فوندزيا سبتيراني)     

    

  %5    ................................................................ للبذارـ ـ ـ   07 13 34 10  

  %5    ............................................................... للطعامـ ـ ـ   07 13 34 20  

      : ـ ـ لوبيا (فيجنا أنجويكيوالتا)    

  %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    ......................................................................... عدسـ   07 13 40 00  

 الحبة (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير الحبة ـ فول عريض  07 13 50 00  
  ............... ور)نمي(فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا 

    

5%  

  %5    ....................................)س كاجانـ بازالء هندية (كاجانو   07 13 60 00  

      :  ـ غيرها    

  %5    ................................................................ ماشـ ـ ـ   07 13 90 10  

  %5   .............................................................. اغيرهـ ـ ـ  07 13 90 90  

جـــذور المنيهـــوط (مـــانيوق) واالراروت والســـحلب،     07.14

قلقاس رومي، بطاطا حلوه، جــذور ودرنــات مماثلــة 

غزيــــرة النشــــأ أو االينــــولين، طازجــــة أو مبــــردة أو 

مجمـــــدة أو مجففـــــة كاملـــــة أو مقطعـــــة أو بشـــــكل 

  . مكتالت؛ لب النخيل الهندي (ساجو)

    

  %5    ..............................................ـ جذور منيهوط (مانيوق)   07 14 10 00  

  %5    ............................................ـ بطاطا حلوة (جزر يماني)   07 14 20 00  

  %5    ............................................................ يام (ديسكوريا)ـ   07 14 30 00  

  %5    ....................................................... قلقاس (كولكاسيا)ـ   07 14 40 00  

  %5    .................................... )من نوع اكسانثوسومايوتيتا (ـ   07 14 50 00  

      : اـ غيره    

  %5    ............................................................... سحلبـ ـ ـ   07 14 90 10  

  %5    .................................................... روميقلقاس 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
مــار المجففــة الــواردة فــي هــذا الفصــل يمكــن إعــادة معالجتهــا بالمــاء جزئيــا أو معالجتهــا إن الفواكــه المجففــة أو الث - 3

  : التاليةلألغراض 
ــظ أو التثبيــت   -أ  امض الســوربيك أو اإلضــافي (مــثًال، بمعالجتهــا بحــرارة معتدلــة أو بالكبرتــه أو بإضــافة حــالحف

  . سوربات البوتاس)
 أن) بشـرط الجلوكـوزإضافة زيت نبـاتي أو مقـادير قليلـة مـن شـراب تحسين أو المحافظة على شكلها (مثًال، ب -ب 

  . على صفتها  كفواكه أو ثمار مجففةتحافظ 

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

جـــوز الهنـــد وجـــوز البرازيـــل وجـــوز الكاشـــو (لـــوز     08.01

  . طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه هندي)،

    

      : الهند (نارجيل) ـ جوز    

  %5    .................................................................... مجففـ ـ   08 01 11 00  

  %5    ..................................................... بقشرته الداخليةـ ـ   08 01 12 00  

  %5    ......................................................................ه ـ ـ غير   08 01 19 00  

      : ـ جوز البرازيل    

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 01 21 00  

  %5    ..................................................................... مقشرـ ـ   08 01 22 00  

      : و (لوز هندي)جـ جوز الكا    

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 01 31 00  

  %5   ..................................................................... مقشرـ ـ  08 01 32 00  

ر، طازجـــة أو جافـــة، بقشـــرها أو ثمـــار قشـــرية أخـــ    08.02

  . بدونه

    

      : وزلــ     

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 02 11 00  

  %5    ..................................................................... مقشرـ ـ   08 02 12 00  

      : كوريلوس)من نوع (ـ بندق     
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ....................................................................بقشره ـ ـ   08 02 21 00  

  %5    .....................................................................مقشر ـ ـ   08 02 22 00  

      ـ جوز عادي:    

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 02 31 00  

  %5    ..................................................................... مقشرـ ـ   08 02 32 00  

      : كستانا)من نوع ـ كستناء (    

  %5    ....................................................................بقشره ـ ـ   08 02 41 00  

  %5    .......................................................................مقشرـ ـ   08 02 42 00  

      : حلبيـ فستق     

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 02 51 00  

  %5    .......................................................................مقشرـ ـ   08 02 52 00  

      : جوز المكاديماـ     

  %5    .................................................................... بقشرهـ ـ   08 02 61 00  

  %5    ..................................................................... مقشرـ ـ   08 02 62 00  

�...................................................... جوز الكوال (كوال)ـ   08 02 70 00   �
  5%  

  %5    .................................................................. جوز أريكاـ   08 02 80 00  

      :  ايرهـ غ    

       :صنوبرـ ـ ـ     

  %5    .......................................................... بقشرةـ ـ ـ ـ   08 02 90 11  

  %5    ..............................................................مقشرـ ـ ـ ـ   08 02 90 12  

  %5    ....................................... )الحبة الخضراء (ألَبَنكْ ـ ـ ـ   08 02 90 20  

         : رهغيــ ـ ـ     

  %5    ........................................................... بقشرةـ ـ ـ ـ   08 02 90 91  

  %5   ............................................................ مقشرـ ـ ـ ـ  08 02 90 92  

     . طازج أو مجفف موز، بما فيه موز البالنتان،    08.03

 إعفاء   ........................................................................ بالنتانـ  08 03 10 00  

 إعفاء   ........................................................................... ـ غيره 08 03 90 00  

اوفوكــادو (كمثــرى أمريكــي)  تمــر وتــين وأنانــاس و    08.04

  . ، ومنجوستين،طازجة أو مجففةهومنج هوجواف

    

      : رـ تمـ    

  إعفاء    ..................................................... (رطب) طازجـ ـ ـ   08 04 10 10  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : مجففـ ـ ـ     

  إعفاء    ............................................................ مكنوزـ ـ ـ ـ   08 04 10 21  

  إعفاء    .......................................................... رهغيــ ـ ـ ـ   08 04 10 29  

      : ينتــ     

  إعفاء    ................................................................. طازجـ ـ ـ   08 04 20 10  

  إعفاء    ............................................................... جـافـ ـ ـ   08 04 20 20  

  إعفاء    ........................................................................ أناناسـ   08 04 30 00  

  إعفاء    ....................................................................... ـ أفوكادو  08 04 40 00  

      : نو مانجوستي منجه، هـ جواف    

  إعفاء    ............................................................. هجوافــ ـ ـ   08 04 50 10  

  إعفاء    ................................................................. منجه ـ ـ ـ  08 04 50 20  

  إعفاء   ......................................................... منجوستينـ ـ ـ  08 04 50 30  

      . مجففةحمضيات، طازجة أو     08.05

  اءإعف    ......................................................................... برتقالـ   08 05 10 00  

)، (بمــا فيهــا التانجــارين والساتســوماـــ  يوســفى أوماندرينــه   08 05 20 00  
    ..........كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة 

  
  إعفاء

  إعفاء    ............. بما فيها البوملي (جريب فروت)ـ ليمون هندي   08 05 40 00  

، ليم (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)ليمون حامض  ـ    
  : (سيتروس اروانتيفوليا،سيتروس التيفوليا)

    

  إعفاء    .................................................................طازج ـ ـ ـ   08 05 50 10  

  إعفاء    ..................................................................ـ ـ ـ جاف   08 05 50 20  

  إعفاء   ......................................................................ا ـ غيرهـ 08 05 90 00  

      . فـفمجعنب، طازج أو     08.06

  إعفاء    ..........................................................................ـ طازج   08 06 10 00  

  إعفاء   ..............................................................مجفف (زبيب)ـ  08 06 20 00  

      .  بابايا، طازج فيه الشمام) و بطيخ (بما    08.07

       : الشمام)ـ بطيخ (بما فيه     

  إعفاء    ............................................................ ـ ـ بطيخ أخضر  08 07 11 00  

      : ـ ـ غيره    

  إعفاء    . ............................ قاوون) بطيخ أصفر (شمام وـ ـ ـ   08 07 19 10  

  إعفاء    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   08 07 19 90  

  إعفاء   ..................................................................ـ بـابـايـا  08 07 20 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

     . طازجةتفاح وكمثرى وسفرجل،     08.08

  إعفاء    ...........................................................................ـ تفاح   08 08 10 00  

  إعفاء    ........................................................................ كمثرىـ   08 08 30 00  

  إعفاء   ....................................................................... سفرجلـ  08 08 40 00  

خوخ  (بمــا فيــه الــدراق برقوق أو  مشمش وكرز أو    08.09

ـــــارين") برقـــــوق و قراصـــــية (خـــــوخ  األملـــــس "نيكت

  . شائك)، طازجة

    

  إعفاء    ....................................................................... مشمشـ   08 09 10 00  

      : كرزـ     

  إعفاء    ....................... كرز حامض (برونوس سيراسوس)ـ ـ   08 09 21 00  

  إعفاء    ...................................................................... غيره ــ   08 09 29 00  

  إعفاء    ................................................نيكتارين بما فيه ـ دراق   08 09 30 00  

  إعفاء   ............................................................خوخ ـ برقوق أو  08 09 40 00  

  . طازجةفواكه أخر،     08.10
    

  إعفاء    ....................................راولة) ـ توت األرض (فريز أو ف  08 10 10 00  

  إعفاء    .............................................ـ توت العليق وتوت عادي   08 10 20 00  

  إعفاء    .............. وكشمشأسود أو أبيض أو أحمر  عنب ثعلب ـ  08 10 30 00  

  إعفاء    ........................ ومنفاكسيـ عنبيات وفواكه أخر من نوع   08 10 40 00  

  إعفاء    .......................................................................... ـ كيوي  08 10 50 00  

  إعفاء    ........................................................................ دوريان ـ  08 10 60 00  

  إعفاء    .................................................................... برسيمون ـ  08 10 70 00  

      : اـ غيره    

  إعفاء    ................................................................. رمانـ ـ ـ   08 10 90 10  

  إعفاء    .............................................. ايكى دنيا (بشملة)ـ ـ ـ   08 10 90 20  

  إعفاء    ........................ صبير (تين شوكي أو برشومي)ـ ـ ـ   08 10 90 30  

  إعفاء   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  08 10 90 90  

بالبخــار أو  فواكه وثمار غير مطبوخــة أو مطبوخــة    08.11

ــى ســكر  احتــوتمســلوقة بالمــاء، مجمــدة، وٕان  عل

  . مضاف أو مواد تحلية أخر

    

  %5    ....................................ـ توت األرض (فريز أو فراولة)   08 11 10 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

كشــمش أســود أو أبــيض أو  ـــ تــوت العليــق وتــوت عــادي و  08 11 20 00  

  ......................................................أحمر وعنب الثعلب 
    

5%  

  %5   .........................................................................ا ـ غيره 08 11 90 00  

فواكــــه وثمــــار، محفوظــــة مؤقتــــا(مثال بغــــاز ثــــاني     08.12

أوكســيد الكبريــت أو فــي مــاء مملــح أو مكبــرت أو 

صد الحفظ المؤقــت) ولكــن مواد أخر بق إليهمضاف 

  . المباشر لالستهالكغير صالحة بحالتها هذه 

    

  %5    ............................................................................ كرزـ   08 12 10 00  

  %5   .........................................................................ا ـ غيره 08 12 90 00  

 08.01فواكه مجففة غير تلك المذكورة فــي البنــود     08.13

ـــى  ـــيط مـــن أثمـــار قشـــرية أو فواكـــه 08.06إل ، خل

  مجففة من األنواع المذكورة في هذا الفصل.

    

  %5    .......................................................................ـ مشمش   08 13 10 00  

  %5    ..........................................................ـ خوخ أو برقوق   08 13 20 00  

  %5    ........................................................................... تفاحـ   08 13 30 00  

      أخر:ـ فواكه     

  %5    ........................................................ (وشنة)كرزـ ـ ـ   08 13 40 10  

  %5    .......................................................... هنديتمر ـ ـ ـ   08 13 40 20  

  %5    ............................................................... كمثرىـ ـ ـ   08 13 40 30  

  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   08 13 40 90  

ـ خليط ثمـار قشـرية أو فواكـه مجففـة مـن األنـواع المـذكورة  08 13 50 00  
 .............................................. الفصلفي هذا 

    
5%  

 قشور حمضيات وقشور بطــيخ (بمــا فيــه الشــمام)،  08 14 00 00  08.14

في  أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً طازجة 

ليــه مــواد أخــر إمــاء مملــح أو مكبــرت أو مضــاف 

  %5    .......................................... بقصد الحفظ الموقت
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  الفصل التاسع 
  

  بن وشاي ومته وبهارات وتوابل
   : مالحظـــات

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

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

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

  فئة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

ـــه الكـــافيين؛  أو منزوعـــاً  بـــن، وٕان كـــان محمصـــاً     09.01 من

قشور وغالالت بن؛ أبدال بن محتوية علــى بــن بأيــة 

  . نسبة كانت

    

      : محمصـ بن غير     

........................................ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}   09 01 11 00     إعفاء    

  إعفاء    ...............................................ـ ـ منزوع منه {الكافيين}   09 01 12 00  

      : ـ بن محمص    
  إعفاء    ........................................ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}   09 01 21 00  

  إعفاء    ............................................... {الكافيين}ـ ـ منزوع منه   09 01 22 00  
  إعفاء    .............................................................................. ـ غيره 09 01 90 00  

      . شاي، وٕان كان منكهاً     09.02

ة ال يزيــد وزن ـ شاي أخضر (غير مخمــر) فــي عبــوات مباشــر   09 02 10 00  
  ........................................غرام كيلو  3محتواها عن 

    
  إعفاء

  إعفاء    .................. شاي أخضر (غير مخمر)غيرها من أنواع الـ   09 02 20 00  

، في عبوات مباشــرة ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً     
  : غرامكيلو  3يزيد وزن محتواها عن ال 

    
  

  ا ـهـد وزنـزيـصغيرة الي اسـأكيبشاي مغلف ـ ـ ـ   09 02 30 10  
  .......................................................... جرام 3عن          

    
  إعفاء 

        ............................................................. اهغير   ـ ـ ـ  09 02 30 90  
  إعفاء  

  إعفاء   ، في عبوات أخر اي مخمر جزئياً ـ شاي أسود (مخمر) وش  09 02 40 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ........................................................... متـه (ماتيــه)  09 03 00 00  09.03

  كابســكوم جــنس؛ ثمــار مــن بيبــر جــنسفلفــل مــن     09.04

)، حلـــو (فلفـــل بيمنتـــا جـــنس) أو مـــن حـــارة (فليفلـــة

  .  مجروشة أو مسحوقة  مجففة أو

    

      : ـ فلفل من نوع {بيبر}    

  %5    ........................................ مسحوقـ ـ غير مجروش وال   09 04 11 00  

  %5    ................................................. مسحوقـ ـ مجروش أو   09 04 12 00  

بيمنتــا  جــنس) أو منحــارة ةلــ(فليف كابســكوم جــنسمــن  ثمــارـ    
 :) حلو لفل(ف

    

  %5    .......................... مسحوقةوال  ةغير مجروشمجففة، ـ ـ   09 04 21 00  

  %5    ............................................... مسحوقة أو ةـ ـ مجروش  09 04 22 00  

      . فانيليا    09.05

  %5    ......................................... مسحوقةوال  ةغير مجروش ـ   09 05 10 00  
  %5    .................................................. مسحوقة أو ةمجروش ـ   09 05 20 00  

      . قرفة وأزهـار شجرة القرفة    09.06

      : مسحوقةـ غير مجروشة وال     
  %5    .................................. ـ ـ قرفة (سيناموم زيالنيكوم بلوم) 09 06 11 00  

  %5     ........................................................................ غيرها ـ ـ 09 06 19 00  
  %5    .................................................... مسحوقةـ مجروشة أو  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  

      . جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة)    09.08

       : ـ جوز الطيب     

 %5    ........................................ مسحوقر مجروش وال ـ ـ غي  09 08 11 00  

 %5    ................................................. مسحوق أوـ ـ مجروش   09 08 12 00  

      : ـ بسباسة جوز الطيب    

  
  استيرادهاممنوع    ....................................... مسحوقةوال  ةـ ـ غير مجروش  09 08 21 00  

  استيرادهاممنوع    ................................................ مسحوقة أو ةـ ـ مجروش  09 08 22 00  

     : ـ حب الهال (قاقلة)   

 إعفاء    ......................................... مسحوقـ ـ غير مجروش وال   09 08 31 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

 إعفاء    ................................................. مسحوق أو ـ ـ مجروش  09 08 32 00  

ــــذور     09.09 ذبية) وشــــمر صــــيني(جا ينســــونأو  ينســــونب

  .  ؛ حبات عرعروكزبرة وكمون وكراوية

    

      : كزبرةـ بذور     

  %5    .......................... مسحوقةوال  ةغير مجروشمجففة، ـ ـ   09 09 21 00  

  %5    ............................................... مسحوقة أو ةـ ـ مجروش  09 09 22 00  

      : كمونـ بذور     

  %5    .......................... مسحوقةوال  ةغير مجروشمجففة، ـ ـ   09 09 31 00  

  %5    ................................................ مسحوقة أو ةـ ـ مجروش  09 09 32 00  

    
  

بـــذور شـــمر؛  أو كراويـــة أو يانســـون (بـــذور جاذبـــة)بـــذور ــــ 
  : حبات عرعر

    

  %5    ....................................... مسحوقةوال  ةغير مجروش ـ ـ  09 09 61 00  

  %5    .............................................. مسحوقة  وة أمجروش ـ ـ 09 09 62 00  

نجبيـــل وزعفـــران وكـــركم وزعتـــر وأوراق غـــار (رنـــد) ز     09.10

  . وبهارات وتوابل أخر يوكار 

    

      : زنجبيلـ     

  %5    ....................................... مسحوقوال   غير مجروشـ  ـ  09 10 11 00  

  %5    ............................................... مسحوق  وأ مجروشـ  ـ 09 10 12 00  

  %5    ......................................................................... زعفرانـ   09 10 20 00  
      : كركمـ     

  %5    .................................. مسحوقوال   غير مجروش ـ ـ ـ  09 10 30 10  

  %5    ........................................... مسحوق  وأ مجروش ـ ـ ـ 09 10 30 20  

      : أخرـ بهارات وتوابل     

  %5    .... /ب من هذا الفصل1ـ ـ مخاليط مذكورة في المالحظة   09 10 91 00  

     : اـ ـ غيره   
  %5    .....................................................................ـ ـ ـ حلبه  09 10 99 10  

  %5    .............................................. أوراق غارو زعتر  ـ ـ ـ  09 10 99 20  

  .................................................................... ـ ـ ـ كاري  09 10 99 30  
  5%  

  %5   ................................................................. اغيرهـ  ـ ـ  09 10 99 90  
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  الفصل العاشر  
  

  حـــــبوب
   مالحظـــات:

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

  أخرى.يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة  ال -ب   

ارته يبقى ر أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسالمقشو  األرزأن  إال    
  . 10.06داخال في البند 

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

  الفرعي:مالحظات البند 

 أنواععن تالقي  الهجائن الناتجة يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و – 1
  . ) من كرموزمات تلك األنواع28دد ({التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس الع

  

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم    10.01

      :ـ حنطة ( قمح ) صلبة     

  إعفاء    ........................................................... ـ ـ تقاوي للبذار  10 01 11 00  

  إعفاء    ..................................................................   اـ ـ غيره  10 01 19 00  

      : اـ غيره    

     ........................................................... ـ ـ تقاوي للبذار  10 01 91 00  
  إعفاء  

      : اـ ـ غيره    

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

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

 إعفاء  ......................................... خليط حنطة مع شيلمـ ـ ـ  10 01 99 30  

      . 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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

       . 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

  إعفاء    ........................ الزهري)ـ أرز غير مقشور (أرز بغالفه   10 06 10 00  

  إعفاء    ..............................................ـ أرز مقشور (أرز أسمر)   10 06 20 00  

  إعفاء    ملمعًا أو  ان ممسوحاً وٕان ك أو جزيئاً  ـ أرز مضروب كلياً   10 06 30 00  

  إعفاء    ................................................................... مكسرـ أرز   10 06 40 00  

      . محبوب السورغو     10.07

  %5    ...............................................................ـ تقاوي للبذار   10 07 10 00  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  10 07 90 00  

 أخرحبوب  العصافير؛حنطة سوداء ودخن وحبوب     10.08

.  

    

  

  إعفاء     .............................................................. سوداءـ حنطة   10 08 10 00
  

     : نــ دخ  

  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    ...................................................... فونيو (ديجيتاريا)  ـ  10 08 40 00  

 إعفاء    ......................................................................... كوينو ـ  10 08 50 00  

 إعفاء    ..................................................................... تريتايكيل ـ  10 08 60 00  

  إعفاء   .................................................................. أخرـ حبوب  10 08 90 00  
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  الفصل الحادي عشر 
  
  

  ؛ نشاء حبوبمنتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)

  ؛ دابوق القمح (جلوتين) أو جذور أو درنات؛ إينولين
  

   : مالحظـــات

  :  يشمل هذا الفصل ال  - 1

  ؛تبعا للحال ) 21.01أو  09.01بند الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (  -أ   

  ؛)19.01محضرة المذكورة في البند (السميد  والنشاء ال و ريشالج و الدقيق –ب   

  ؛)19.04األخر الداخلة في البند ( رقائق الحبوب والمنتجات -ج   

   ؛) 20.05أو  20.04أو  20.01بنود (المحضرة أو المحفوظة الداخلة في ال الخضر -د   

  ؛ أو)30محضرات الصيدلة (فصل  -هـ   

  .)33تيك) أو تجميل (تواليت) (فصل حضرات عطور أو تطرية (كوزماالنشاء الذي له طابع م  -و   

ــي الجــدول أدنــاه، تــدخل فــي هــذا الفصــل  إن -أ  - 2 تــوافرت فيهــا معــا إذامنتجــات المطــاحن مــن الحبــوب المبينــة ف

  :محسوبتين وزنا على المادة الجافةالنسبتان التاليتان   

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

  ؛ والمعدلة)      

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

  

نبت الحبوب، كاملــة أو  أنإال  )،23.02المنتجات التي ال يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند ( آما    

  .)11.04البند ( دائما فيحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف مفلط

ــد ( ب: ــدخل فــي البن ــة فــي هــذا الفصــل طبقــا لألحكــام أعــاله ت ) إذا كانــت 11.02) أو (11.01إن المنتجــات الداخل

عيــون مطابقــة لتلــك المبينــة فــي  ذيالنســبة المئويــة التــي تمــر مــن خــالل منخــل مــن نســيج معــدني (غربــال) 

ة إزاء كــل نــوع مــن الحبــوب تبعا للحال، ال تقل وزنا عــن النســبة المبينــ أدناه) من الجدول 5و () 4العمودين (

  . المعنية

  . )11.04) أو (11.03دخل في البند (ت فإنهاالتي ال يتوفر فيها 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 السورغوم ذرة

  ..............................أرز 

  ............ حنطة سـوداء

       45%  

       45 %  

       45%  

       45%  

       45%  

       45%  

       2.5 %  

          3%  

          5%  

          2%  

       1.6%  

          4%  

        80%  

        80%  

        80%  

  ـ         

        80%  

        80%  

  ـ         

  ـ         

  ـ         

         90%  

  ـ         

  ـ         

) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيــت الحبــوب علــى أن 11.03لتطبيق أحكام البند ( - 3

  :يتوفر فيها الشرط المالئم التالي

األقل مــن وزنهــا يجــب أن تمــر مــن خــالل منخــل مــن نســيج % على 95إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة   -أ   

  .مم 2عيون مقاسها  ذيمعدني    

% على األقل من وزنها يجب أن تمر من خالل منخل مــن 95إذا كانت من منتجات الحبوب األخر فإن نسبة  -ب   

  .مم 1.25عيون مقاسها  ذينسيج معدني    

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

دقيـــق حنطـــة (قمـــح ) أو دقيـــق خلـــيط حنطـــة مـــع     11.01

  شيلم.

    

  إعفاء    ..........................................ـ ـ ـ دقيق حنطة ( قمح )   11 01 00 10  

  إعفاء    .................................ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شيلم  11 01 00 20  

ح} أو دقيــق (عــدا دقيــق الحنطــة {قمــدقيــق حبــوب     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 السورغومـ 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  

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

      : سميد ـ جريش و    

      : ـ ـ من حنطة (قمح)    

 إعفاء    ............................................................... جريشـ ـ ـ   11 03 11 10  

 إعفاء    ................................................................. سميدـ ـ ـ   11 03 11 20  

      :ـ ـ من ذرة    

 إعفاء    ............................................................... جريشـ ـ ـ   11 03 13 10  

 إعفاء    ................................................................. سميدـ ـ ـ   11 03 13 20  

      : ـ ـ من حبوب أخر    

  إعفاء    ........................................................... من شعيرـ ـ ـ   11 03 19 10  

 إعفاء    ........................................من حبوب السورغوم ـ ـ ـ   11 03 19 20  

 إعفاء    ............................................................ـ ـ ـ من شيلم   11 03 19 30  

 إعفاء    ............................................... من حنطة سوداءـ ـ ـ   11 03 19 40  

  إعفاء    ............................................................ من دخنـ ـ ـ   11 03 19 50  

  إعفاء    ................................................... من حبوب أخرـ ـ ـ   11 03 19 90  

  إعفاء   ..................................................... ـ كريات حبوب مكتلة 11 03 20 00  

مـــثال مقشـــورة أو حبـــوب مشـــغولة بطريقـــة أخـــرى (    11.04

ورة أو مقطعــــة أو مكســــرة بشــــكل مفلطحــــة أو مــــد

؛ 10.06األرز الــداخل فــي البنــد  باســتثناء)، رقــائق

نبــــت الحبــــوب، كامــــل أو مفلطــــح أو مطحــــون أو 

  . رقائقبشكل 

    

      : رقائقـ حبوب مفلطحة أو بشكل     

  %5    ............................................................ـ ـ من شوفان    11 04 12 00  

      : ـ ـ من حبوب أخر    

  %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 السورغومـ ـ ـ   11 04 19 50  

  %5    ............................................................. من ذرةـ ـ ـ   11 04 19 60  

  %5    ................................................... من حبوب أخرـ ـ ـ   11 04 19 90  

ـ حبوب أخر مشغولة (مثال مقشورة أو مــدورة أو مقطعــة أو     

  : مكسرة)
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    .............................................................. ـ ـ من شوفان  11 04 22 00  

  %5    ................................................................... ـ ـ من ذرة  11 04 23 00  

      : ـ ـ من حبوب أخر    

  %5    ................................................. من حنطة (قمح)ـ ـ ـ   11 04 29 10  

  %5    ............................................................ من شيلم ـ ـ ـ  11 04 29 20  

  %5    ............................................... من حنطة سوداءـ ـ ـ   11 04 29 30  

  %5    ............................................................ من دخن ـ ـ ـ  11 04 29 40  

  %5    ......................................... من حبوب السورغوم ـ ـ ـ  11 04 29 50  

  %5    ................................................... من حبوب أخرـ ـ ـ   11 04 29 90  

 مطحونـ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو  11 04 30 00  
....................................................................... 

    

5%  

دقيــق وســميد ومســاحيق ورقــائق وحبيبــات وكريــات     11.05

  . ةبطاطا مكتل

    

      :  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  

دقيـــق وســـميد ومســـاحيق البقـــول القرنيـــة اليابســـة     11.06

، دقيــق وســميد ومســحوق 07.13الداخلة في البند 

لــــــب النخــــــل الهنــــــدي (ســــــاجو) ودقيــــــق وســــــميد 

ومســــحوق الجــــذور والــــدرنات الداخلــــة فــــي البنــــد 

  .)8( ات المذكورة في الفصلـأو المنتج 07.14

    

      :07.13لداخلة في البند اليابسة ا ـ من البقول القرنية    

      : دقيقـ ـ ـ      

  %5    ..................................................... من بازالءـ ـ ـ ـ   11 06 10 11  

  %5    ..................................................... من حمص ـ ـ ـ ـ  11 06 10 12  

  %5    ........................................................ من لوبياـ ـ ـ ـ   11 06 10 13  

  %5    ................................................... من فاصولياـ ـ ـ ـ   11 06 10 14  

  %5    ...................................................... من عدس ـ ـ ـ ـ  11 06 10 15  

  %5    ......................................................... من فول ـ ـ ـ ـ  11 06 10 16  

  %5    ............................................................ اغيره ـ ـ ـ ـ  11 06 10 19  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : 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  

       : 07.14في البند  والدرنات الداخلة الجذور أو ـ من الساجو    

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

  %5    .................................................... الساجوسميد ـ ـ ـ   11 06 20 20  

      : الجذور الدرناتوسميد دقيق ـ ـ ـ    

  %5    ........................................ المنيهوط (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  

  ات ـالدرن وذور ـالجوسميد غيرها من دقيق  ـ ـ ـ ـ  11 06 20 39  

  ...........................................................ى األخر            

    

  5%  

      : )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 الهندـ ـ ـ   11 06 30 50  

  %5    ................................................ من التمر الهنديـ ـ ـ   11 06 30 60  

  %5    .............................................. اكهمن قشور الفو  ـ ـ ـ  11 06 30 70  

  %5    .......................................................... ليمونمن  ـ ـ ـ  11 06 30 80  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  11 06 30 90  

      . اشط (مالت)، وٕان كان محمصاشعير ن    11.07

  %5    ............................................................... محمصـ غير   11 07 10 00  

  %5   ....................................................................... محمصـ  11 07 20 00  

      . ؛ إينوليننشاء    11.08
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : 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    ..........................................ـ ـ نشاء منيهوط (مانيوق)   11 08 14 00  

      :  ـ ـ أنواع نشاء أخر    

  %5    ........................................................... نشاء أرزـ ـ ـ   11 08 19 10  

  %5    .................................................... ء أراروتنشاـ ـ ـ   11 08 19 20  

  %5    ......................... نشاء لب النخل الهندي (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  

  ................ تين الحنطة (القمح)، وٕان كان جافجلو   11 09 00 00  11.09
  5%  
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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 وبذور زيت الخــروع وبــذور السمســم وبــذور 12.07يشمل البند (   - 1

هــذا البنــد ال يشــمل المنتجــات  أنش وبــذور شــيا (كارتيــه) . غيــر الخردل وبــذور العصــفر (قــرطم) وبــذور الخشــخا
  ).20الفصل  أو 7) أو الزيتون (الفصل 08.02) أو (08.01الداخلة في البند (

 االســميد المنــزوع زيتهــ الــدقيق و أيضــا، كمــا يشــمل  مــاالســميد غيــر المنــزوع زيته ) الــدقيق و12.08يشمل البنــد ( - 2

 لال يشــمنــه أ. غيــر بزيوتهمــا األصــلية أو جزئيــاً  منهمــا ومــن ثــم أعيــد تدســيمهما كليــاً  جزئيا أو اللذين نزع الزيت
  .)23.06 إلى 23.04البقايا الداخلة في البنود (من 

، بــذور الشــوندر (بنجــر) وبــذور أعشــاب وحشــائش ) تعتبــر { بــذور معــدة للبــذار}12.09مــن أجــل تطبيــق البنــد ( - 3
الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبــذور البيقــة  األشجارة وبذور الخضر وبذور الحقول والمراعي وبذور أزهار الزين

  .ة (غير أنواع فيشيافابا) والترمسأو الكرسن
  ر التالية وٕان كانت معدة للبذار:على البذو  قال ينطب) 12.09غير أن البند (   

  .)7ل القرنية والذرة الحلوة (فصل البقو -أ 
  ).9(األخر الداخلة في الفصل  البهارات والتوابل واألصناف -ب 
  .)10الحبوب (الفصل  -ج 
  .)12.11أو في البند  12.07 إلى 12.01المنتجات الداخلة في البنود (من  -د 

  :زاء النباتات من األنواع التالية) ، فيما يشمل ، النباتات وأج12.11يشمل البند ( - 4
أكليــل  الزوفاء وعرق السوس ومختلف أنــواع النعنــاع و الجنسنج و الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و  

  : ) ما يلي12.11يشمل البند ( . والالشيح (األفسنتين) الميرمية و الشذاب ، و الجبل (حصالبان) و
  .)30األدوية المذكورة في الفصل (  -أ 

  .)33( رة في الفصلحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكو تمس -ب 
  المطهـــرات أو المنتجـــات المماثلـــة الداخلـــة فـــي البنـــد ، أوحشـــرات والفطريـــات واألعشـــاب الضـــارةمبيـــدات ال -ج 

)38.08(.  
  تشمل ما يلي: بحرية وغيرها من الطحالب المائية} ال أعشاب)  إن عبارة {12.12من أجل تطبيق البند (- 5

  ؛)21.02الخلية الميتة الداخلة في البند  أحاديةالدقيقة (الجراثيم المزروعة)  الكائنات -أ   
  أو ؛)30.02في البند ( المزروعة) الداخلةالكائنات الدقيقة (الجراثيم  -ب      
  .)31.05او 31.01في البند( الداخلةاألسمدة  –ج   

  بند فرعى: مالحظة
  يروسيك"حامض اال السلجم قليلة وأاللفت  بذور بعبارة" يقصد ،120510 الفرعيالبند  ألغراض-1

 تــيمــن حــامض االيروســيك وال %وزنــا2تقــل عــن   على نسبة يمحتو  السلجم التي تنتج زيتا ثابتا وأاللفت  بذور
  . ات في الجرامينمايكرومول من الفلوكوز  30يقل عن  ال يحتوى على ما جامدا مركبا تعطى
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      .  ، وٕان كان مكسراً  الصويا فول    12.01

  ........................................................................  للبذار  ـ  12 01 10 00  
  

  ءإعفا  

    

12 01 90 10  

20 90 01 12 

   غيرها ـ

J ـ ـ ـ حبوب كامله.......................................................  

  ....................................................مكسره  ـ ـ ـ حبوب

    

  إعفاء 

  إعفاء

بـــوخ بطريقـــة غيـــر محمـــص أو مط ســـوداني،فـــول     12.02

  . ، وٕان كان مقشورا أو مكسراً أخرى

    

  %5    ........................................................................ للبذار  ـ  12 02 30 00  

      : غيرها ـ    

  %5   .................................................................... بقشره ـ ـ 12 02 41 00  

  %5   ........................................ مكسراوٕان كان  ،رمقشو ــ  12 02 42 00  

  %5     .......................................................لب نارجيل (كوبـرا)   12 03 00 00  12.03

  %5    ............................................ مكسراً وٕان كان  كتان،ر و بذ  12 04 00 00  12.04

       . ، وٕان كان مكسراً السلجم ر اللفت وو بذ    12.05

  %5    .......................... السلجم قليل االيروسيك ر اللفت وو بذ ـ  12 05 10 00  

  %5    ......................................................................... اغيره ـ  12 05 90 00  

  %5   ............................... مكسراً وٕان كان  الشمس، دوارر و بذ 12 06 00 00 12.06

      . مكسرةوٕان كانت  أخر،أثمار وبذور زيتية     12.07

  %5    ....................................................... ثمار ونوى النخيلـ   12 07 10 00  

      : قطنـ بذور     

  
 %5    ..................................................................... للبذار ـ ـ  12 07 21 00

 %5    .................................................................... غيرها ـ ـ 12 07 29 00  

  %5    ......................................................... زيت خروعـ بذور   12 07 30 00  

  %5    ................................................................ سمسمـ بذور   12 07 40 00  

  %5    ................................................................. خردلـ بذور   12 07 50 00  

  %5    .............. بذور عصفر(قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)ـ   12 07 60 00  

  %5    ......................................... ـ بذور بطيخ  أصفر ( شمام)  12 07 70 00  

      : ـ غيرها    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  ممنوع استيرادها  ........................................................ ـ بذور خشخاشـ   12 07 91 00  

      : ـ ـ غيرها    

  ممنوع استيراده  ............................................................ خشخاشـ ـ ـ   12 07 99 10  

  ممنوع استيرادها  ........................................................... قنببذور ـ ـ ـ   12 07 99 20  

  %5   ................................................................ غيرهاـ ـ ـ  12 07 99 90  

دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيــق وســميد     12.08

  . الخردل

    

  %5    ..........................................................ـ من فول الصويا   12 08 10 00  

  %5   .........................................................................ا ـ غيره 12 08 90 00  

      . بذور وثمار ونوى معده للبذار    12.09

  إعفاء   .................................................... ـ  بذور شوندر السكر  12 09 10 00  

      : ـ بذور نباتات علفية    

    ................................................ ـ ـ بذور برسيم (فصه)  12 09 21 00  
 إعفاء

    ............................................... ـ ـ بذور نفل (تريفوليام)  12 09 22 00  
 إعفاء

    ................................................. بذور عكرش (تف) ـ ـ  12 09 23 00  
 إعفاء

    ......................... ـ ـ بذور تف الكنتكي (بوابر اتنسسال)  12 09 24 00  
 إعفاء

 بيرين امـلوليالم ، (لوليام ملتفلورم  ـ ـ بذور زوان الجودار 12 09 25 00  

(L) ..............................................................  

    
 إعفاء

    : اـ ـ غيره    
 

    ................................................................ ترمسـ ـ ـ   12 09 29 10  
 إعفاء

    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   12 09 29 90  
 فاءإع

    ...... أزهارهامن أجل  أساساـ بذور نباتات عشبية تزرع   12 09 30 00  
 إعفاء

      : ـ غيرها    

      : ـ ـ بذور خضر    

    ....................................................... طماطمبذور ـ ـ ـ   12 09 91 10  
 إعفاء

    ......................................................... كراثبذور ـ ـ ـ   12 09 91 20  
 إعفاء

    ........................................................... فجلبذور ـ ـ ـ   12 09 91 30  
 إعفاء
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

    .......................................................... بذور جزر ـ ـ ـ  12 09 91 40  
 إعفاء

    .......................................................... بذور خيار ـ ـ ـ  12 09 91 50  
 إعفاء

    ........................................................ كوسهبذور ـ ـ ـ   12 09 91 60  
 إعفاء

    ........................................................... بذور قرعـ ـ ـ   12 09 91 70  
 إعفاء

    ..................................................... بذور باذنجانـ ـ ـ   12 09 91 80  
 إعفاء

     : اغيرهـ ـ  ـ    

    ..................................................... خسبذور ـ ـ ـ ـ   12 09 91 91  
 إعفاء

    .................................................. جرجيربذور ـ ـ ـ ـ   12 09 91 92  
 إعفاء

    ...... (من جنس كابسيوم أوبينتما) ذور فلفلبــ ـ ـ ـ   12 09 91 93  
 إعفاء

    ............................................................ اغيرهـ ـ ـ ـ   12 09 91 99  
 إعفاء

   ....................................................................ا ـ ـ غيره 12 09 99 00  
 إعفاء

الدينار، طـازجة، أو  حشيشه)  أقماعأثمار (     12.10

ة، وٕان كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل فمجف

  . الدينار حشيشهكريات مكتلة؛ غبار 

    

الدينار غير مجروشة وال مســحوقة  حشيشهـ أثمار (أقماع)   12 10 10 00  

   .......................................... مكتالتوال بشكل 
    

5%  

الــدينار مجروشــة أو مســحوقه أو  حشيشــهـــ أثمــار (أقمــاع)   12 10 20 00  

 .................... الدينار حشيشهبشكل كريات مكتلة؛ غبار 

    

5%  

مـــن  واألثمـــارنباتـــات وأجزاءهـــا، بمـــا فيهـــا البـــذور     12.11

عمل أساسا في صناعة العطــور أو فــي لنوع المستا

الصـــــيدلة أو فــــــي أغـــــراض إبــــــادة الحشــــــرات، أو 

الطفيليــات أو الفطريــات، أو فــي أغــراض مماثلـــة، 

طازجــة أو مجففــة وٕان كانــت مقطعــة أو مكســرة أو 

  . مسحوقة

    

  %5    .............................................................ـ جذور جنسنج   12 11 20 00  

 ممنوع استيراده ............................................................... االكوك أوراق ـ 12 11 30 00 

 ممنوع استيراده .............................................................. شقش خشخا ـ 12 11 40 00 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : اـ غيره    

  %5    ................................... سوداء)كة (حبه حب البر ـ ـ ـ   12 11 90 10  

  ممنوع استيراده  ................................................... خشخاش أسودـ ـ ـ   12 11 90 20  

 شــظايا وقطــع خشــب العــود وخشــب الصــندل وأخشــابـــ ـ ـ   12 11 90 30  

  ........................................... أخر بخور
    

5%  

  
  %5    .................................................................. ـ ـ ـ نعناع 12 11 90 40

  
  %5    ............................................................... ـ ـ ـ كركديه 12 11 90 50

 
 ممنوع استيراده .......................................................... ـ ـ ـ قنب هندي 12 11 90 60

  %5    ..................................................... ـ ـ ـ أعواد السواك 12 11 90 70  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  12 11 90 90  

وب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها مــن قرون خرن    12.12

الطحالــب المائيــة وشــوندر الســكر وقصــب الســكر، 

طازجـــة أو مبـــردة أو مجمـــدة أو جافـــة، وٕان كانـــت 

ومنتجات نباتيــة  الفواكهمطحونة؛ نوى ولب (قلب) 

الهنـــدباء البريـــة غيـــر  أخـــر (بمـــا فـــي ذلـــك جـــذور

المحمصة من فصيلة شــيكوريا أنتيبــوس ســاتيفوم) 

ــوع الم ســتهالك البشــري، لال ساســاً أســتخدم مــن الن

  . غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

   

      : ـ أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية   

 %5    ..................................... صالحة لالستهالك البشريـ ـ   12 12 21 00  

 %5   .................................................................... اغيرهـ ـ   12 12 29 00  

      : اـ غيره    

  %5    .......................................................... ـ ـ شوندر السكر  12 12 91 00  

  %5    ........................................................... قرون خروبـ ـ   12 12 92 00  

  %5    ............................................................ السكر قصب ـ ـ  12 12 93 00  

  %5    .............................................. ـ ـ جذور الهندباء البرية  12 12 94 00  

      : اـ ـ غيره    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ...............................بذور بطيخ (أخضر وأصفر) ـ ـ ـ   12 12 99 10  

  %5    ...................................................... قصب السكرـ ـ ـ   12 12 99 30  

  %5    ................................. وقرع ةبذور يقطين وكوسـ ـ ـ   12 12 99 40  

  %5    ...... نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق) ـ ـ ـ  12 12 99 50  

  %5    ............................................................... اغيره ـ ـ ـ  12 12 99 90  

ــبن وعصــافات (    12.13 قشــور) حبــوب، خــام وٕان  قــش وت

بشـــكل  مضـــغوطة أو مطحونـــة أو كانـــت مهشـــمة،

  . مكتالت

    

  إعفاء    .................................................................... تبنـ ـ ـ   12 13 00 10  

  إعفاء   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   12 13 00 90  

ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجــر) علفــي وجــذور     12.14

علفيــة وكـــأل وبرســـيم (فصــه) ونفـــل وكرنـــب علفـــي 

وتــرمس وكرســنة (بيقيــه) ومنتجــات علفيــة مماثلــة 

   . بشكل مكتالت وٕان كانت

    

  إعفاء    ................................. ـ مسحوق ومكتالت برسيم (فصه)  12 14 10 00  

      : اـ غيره    

  إعفاء    ................................................................ ترمسـ ـ ـ   12 14 90 10  

  إعفاء    ....................................... كرسنة (بيقيه) وجلبانـ ـ ـ   12 14 90 20  

  إعفاء   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  12 14 90 90  
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  الفصل الثالث عشر 
  

  ؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتيةصمغ اللك
  

   مالحظـــات:

 حشيشــه)، فيمــا يشــمل، خالصــة جــذور الســوس وخالصــة الكــركهن (البــايرثروم) وخالصــة 13.02يشــمل البنــد (   - 1

  . نار وخالصة الصبر وخالصة األفيونالدي

  :  يشمل هذا البند ال

هيــأة كمصــنوعات % وزنا من السكروز أو الم10ر السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من خالصات جذو  -أ 

  .)17.04سكرية (بند 

  .)19.01شعير الناشط (مالت) (بند خالصات ال -ب 

  .)21.01أو الشاي أو المته (بند  خالصات البن -ج 

  .)22ة تعتبر مشروبات كحولية (فصل عصارات وخالصات نباتي -د 

  .)29.38أو  29.14داخلة في البند (واألصناف األخر ال نوجليسريطبيعي  كافور –هـ 

  .)29.39القلويات (البندأشباه %وزنا من 50يقل عن  ماال مركزات قش الخشخاش محتوية -و

  .)630.0الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند ( ) و30.04) أو (30.03األدوية الداخلة في البند ( -ز

  .)32.03) أو (32.01الصباغة بند ( ات الدباغة أوخالص -ح 

زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية  {ريزونيد } وراتنجــات زيتيــة مستخلصــة، وكــذلك  -ط 

طرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطريــة أو محضــرات أساســها مــواد عطريــة مــن األنــواع قالمياه الم

  .)33عة المشروبات (الفصل ة في صناالمستخدم

  ).40.01المطاط الطبيعي والبالته والطبرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند  -س 

  فئة الرسم  وحدة االستيفاء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

؛ صـــــموغ راتنجـــــات وصـــــموغ راتنجيـــــة صـــــمغ اللـــــك    13.01

  . مثل البالسم)، طبيعية( وراتنجات زيتية

    

    ...................................................................ـ صمغ عربي   13 01 20 00  
5%  

      : اـ غيره    

    .................................................................. كثيراءـ ـ ـ   13 01 90 10  
5%  

    ................................................................... كاستم ـ ـ ـ  13 01 90 20  
5%  

    .....................................................................جاويـ ـ ـ   13 01 90 30  
5%  

    ................................................................... حلتيتـ ـ ـ   13 01 90 40  
5%  

   ..................................................................... رمــ ـ ـ  13 01 90 50  
5%  

    .......................................................... رلبان ذكــ ـ ـ    13 01 90 60  
5%  

    ............................................................. لبان بخورـ ـ ـ   13 01 90 70  
5%  

    ........................................................... ىلبان المــ ـ ـ   13 01 90 80  
5%  
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  فئة الرسم  وحدة االستيفاء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      :اغيرهـ ـ ـ     

    ................................................ صموغ راتنجيةـ ـ ـ ـ   13 01 90 91  
5%  

    .................................................... صموغ زيتيةـ ـ ـ ـ   13 01 90 92  
5%  

    ................................................... بالسم طبيعيةـ ـ ـ ـ   13 01 90 93  
5%  

    .............................................................. اغيرهـ ـ ـ ـ  13 01 90 99  
5%  

عصــارات وخالصــات نباتيــة، مــواد بكتينيــة، بكتينــات     13.02

ــة  ــات، آجــار ـ آجــار وغيرهــا مــن مــواد مخاطي وبكت

ن منتجـــات نباتيـــة، وٕان كانـــت ومكثفـــات، مشـــتقة مـــ

  . معدله

    

      : ـ عصارات وخالصات نباتية    

  ممنوع استيراده  ........................................................................ ـ ـ أفيون  13 02 11 00  

    .....................ـ ـ من جذور السوس (من عرق السوس)   13 02 12 00  
5%  

    ....................................................الدينار  حشيشهـ ـ من   13 02 13 00  
5%  

      : اـ ـ غيره    

  ممنوع استيراده  ................................................................. حشيشـ ـ ـ   13 02 19 10  

    ..................................................... خالصة الجنسةـ ـ ـ   13 02 19 20  
5%  

    ...................................... (عصارة السمسم) طحينةـ ـ ـ   13 02 19 30  
5%  

    ................................................................... الصبرـ ـ ـ   13 02 19 40  
5%  

    .............................................. خالصات قصب المرـ ـ ـ   13 02 19 50  
5%  

    ................................................................ المــنـ ـ ـ   13 02 19 60  
5%  

    ............................................... خالصات طبية أخرـ ـ ـ   13 02 19 70  
5%  

    ................................................................... اغيرهـ ـ ـ   13 02 19 90  
5%  

    ........................................ ـ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات 13 02 20 00  
5%  

ن منتجــات نباتيـــة، وٕان ـــ مــواد مخاطيــة ومكثفــات مشــتقة مــ    

 :  كانت معدله

    

    ............................................................ـ ـ آجار ـ آجار   13 02 31 00  
5%  

أو  هن الخرنــوب أو بــذور ـ مــواد مخاطيــة ومكثفـــات مشــتقة مــ ـ  13 02 32 00  

  ...........من بذور الجوار وٕان كانت معدلة 

    

5%  

   .......................................................................ا ـ ـ غيره  13 02 39 00  
5%  
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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 وتتبــع القســم الحــادي عشــر المــواد واألليــاف النباتيــة مــن األنــواع المســتخدمة أساســا فــي    - 1

بقصــد اســتعمالها فقــط  كــذلك المــواد النباتيــة التــي عولجــتصنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضــيرها و 
  .  كمواد نسجية

أو مقطــع طوليــا  طوليــاً  أو منشــوراً  )، فيما يشمل، البوص الهندي { بامبو } ( وٕان كان مشقوقاً 14.01يشمل البند ( - 2
ر أو الغــاب أو ملمعــا أو مصــبوغا) الصفصــاف المشــطو  االشــتعالأو بنهايــات مكــورة أو مبيضــة أو معالجــة ضــد 

صــفيحات تــدخل فــي هــذا البنــد قــدد و  . الان والخيــزران المشــطور أو المســحوب(قصــب) ومــا يماثلــه ولــب الخيــزر 

  .)44.04وشرائط الخشب بند (
ــدخل فــي البنــد ( - 3 المكــانس  ألصــنافالــرؤوس (الحــزم) والخصــل المحضــرة و ) 44.05) صــوف الخشــب (14.04ال ي

  .)96.03والفراجين (بند 

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  لنظام المنسقرمزا  البند

مــواد نباتيــة مســتعملة بصــورة رئيســية فــي صــناعة     14.01

الحصر والسالل (بوص هندي أو خيزران أو قصب 

صفصــاف أو رافيــا أو قــش أو حبــوب، أو أو سمار 

أو مصـــبوغ، أو لحـــاء زيزفـــون  ف أو مبـــيضظـــمن

  . مثال)

    

    ...................................................امبو) ـ بوص هندي (ب  14 01 10 00  
5%  

    ....................................................................... ـ خيزران  14 01 20 00  
5%  

      : ـ غيرها    
    ............................................................ صفصافـ ـ ـ   14 01 90 10  

5%  

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

    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   14 01 90 90  
5%  

      (ملغي)    1402

      (ملغي)    1403

ــ    14.04 ر مــذكورة وال داخلــه فــي مكــان منتجــات نباتيــة غي

  . آخر

    

     ....................................................... زغب بذور القطن ـ  14 04 20 00  
5%  

      : اـ غيره    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  لنظام المنسقرمزا  البند

  ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو   14 04 90 10  

  ر، المستعملة في ـونوى الدوم وما يماثلها) للحف        
    ...........صنع األزرار وخرز العقود والسباح..الخ)         

  

  
5%  

    ................................................................ اءحـنـ ـ ـ   14 04 90 20  
5%  

   ................................................................ا ـ ـ ـ غيره 14 04 90 90  
5%  
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  القســـم الثالـــث

  
شموع  محضرة؛دهون غذائية  تفككها؛شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات 

  من أصل حيواني أو نباتي
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  الفصل الخامس عشر  

  

محضرة؛ شموع  شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية 
  من أصل حيواني أو نباتي

   مالحظـــات: 
  

  :هذا الفصل لال يشم - 1
  .02.09دواجن المذكورة في البند الخنزير أو شحم طيور ال شحم -أ 

  . )18.04ه ودهن وزيت الكاكاو (بند زبد -ب 

 21(فصــل  04.05د % مــن المنتجــات الداخلــة فــي البنــ15علــى أكثــر مــن  المحضرات الغذائية المحتوية وزنــاً  -ج 
  . )ةعام

  . 23.06 إلي 23.04الداخلة في البنود من  ت) والنفايا23.01الحثاالت (بند  -د 
دهانــات  إلــىمحضــرات صــيدلة أو  إلىاألحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة  -هـ 

ــوت لمنتجــات المســلفنة وغيرهــا مــن ا أو ورنــيش أو صــابون أو محضــرات عطــور أو تطريــة أو تجميــل والزي
  . الداخلة في القسم السادس

  . )40.02) المشتقة من الزيوت (بند أبدال المطاط (فاكتيس -و 
  . )15.10ن بواسطة مذيبات بند (والزيوت المتحصل عليها من الزيت 15.09البند  لال يشم - 2
لمعطلــة بصــورة بســيطة والتــي تبقــى داخلــة فــي البنــود الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، ا 15.18البند  لال يشم - 3

   المعطلة.الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير 
هــن الصــوف فــي عجن التعادل (سوب ستوك) ورواســب الزيــوت وقــار الســتيارين وقــار الجليســرول ورواســب دتدخل  – 4

  .15.22البند 
  فرعي: بند مالحظة

الزيــوت  حــامض االيروســيك" قليلــة ،يقصــد بعبــارة"زيوت لفــت اوســلجم151419و 151411رعيين البنــدين الفــ ألغــراض_1
  . %وزنا من حامض االيروسيك"2ن مقل  ا على نسبة المحتوية الثابتة

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 وشـــحوم (بمـــا فيهـــا دهـــن الخنزيـــر)شـــحوم خنزيـــر    15.01

أو  02.09البنــد  عــدا الداخلــة فــي دواجــن طيــور
15.03  

     

  سلع خاصة  ............................................................... دهن خنزيرـ   15 01 10 00  
  سلع خاصة  .................................................... شحوم خنزير أخرـ   15 01 20 00  
  ...................................................................... غيرهاـ  15 01 90 00  

 

 

5%  
  

    شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز     15.02
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  . 15.03عدا الداخلة في البند 
    ................................................. شحم األمعاء (ودك)ـ   15 02 10 00  

5%  

   ...................................................................... غيرهاـ  15 02 90 00  
5%  

ســـــتيارين دهـــــن وشـــــحم الخنزيـــــر وزيـــــت دهـــــن     15.03

ـــي، وزيـــت دهـــن وشـــحم  ـــر وســـتيارين زيت الخنزي

ومرجــرين زيتــي، غيــر مســتحلبة وال مخلوطــة وال 

  . محضرة بأي طرق أخرى

   
 
  

      : ستيارين زيتيـ ـ ـ     
  سلع خاصة .................................................. ـ ـ ـ ـ من خنزير 15 03 00 11 

    .......................................................... ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 19  
5%  

      : زيتي مرجرينـ ـ ـ     
 سلع خاصة .................................................. ـ ـ ـ ـ من خنزير 15 03 00 21 

    .......................................................... ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 29  
5%  

     : اغيرهـ ـ ـ     
 سلع خاصة .................................................. ـ ـ ـ ـ من خنزير 15 03 00 91 

    .......................................................... ـ ـ ـ ـ غيره 15 03 00 99  
5%  

ون وزيــوت وجزيئاتهــا مــن أســماك أو ثــدييات هـــد    15.04

ــــة  ــــر معدل ــــررة ولكــــن غي ــــت مك ــــة، وٕان كان بحري

  . كيماوياً 

    

    ............................ـ زيوت وجزيئاتها من كبد األسماك   15 04 10 00  
5%  

  %5     من أسماك، عدا زيت الكبد ـ دهون وزيوت وجزيئاتها،  15 04 20 00  

   .............. بحريةـ دهون وزيوت وجزيئاتها من ثدييات  15 04 30 00  
5%  

ن الصوف ومواد دهنيــة مشــتقة منــه (بمــا فــي هـد 15 05 00 00  15.05

  %5    .................................................... ذلك الالنولين)
ـــــد 15 06 00 00  15.06 ون وزيــــوت حيوانيــــة أخــــر وجزيئاتهــــا، وٕان هـ

    ............... كيميائياً كانت مكررة، ولكن غير معدلة 

  
5%  

15.07    
، زيـــت فـــول الصـــويا وجزيئاتـــه، وٕان كـــان مكـــرراً 

  . ياً ئميايولكن غير معدل ك

    

  %5    ............................. صمغهـ زيت خام وٕان كان قد أزيل   15 07 10 00  

  %5   ........................................................................ـ غيره  15 07 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، زيـــت فـــول ســـوداني وجزيئاتـــه، وٕان كـــان مكـــرراً     15.08

  .  ياً ئميايولكن غير معدل ك

    

  %5    ..................................................................ـ زيت خام   15 08 10 00  

  %5   ........................................................................ـ غيره  15 08 90 00  

، ولكن غير زيت زيتون وجزيئاته، وٕان كان مكرراً     15.09

   . كيميائيامعدل 

   

    ................................كر) ـ زيت العصرة األولى (زيت ب  15 09 10 00  
5%  

   ........................................................................ـ غيره  15 09 90 00  
5%  

من  عليها مستحصل ئاتهايجز  و أخر زيوت  15 10 00 00  15.10

 معدلة ولكن غير زيتون فقط،وٕان كانت مكررة

 الزيوت أو خاليط تلكبما في ذلك م يا،ئميايك

جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في 

    .15.09البند 

  

  

  

  
5%  

، ولكــن غيــر زيت نخيل وجزيئاته، وٕان كان مكــرراً     15.11

  . ياً ئميايمعدل ك

    

    ..................................................................ـ زيت خام   15 11 10 00  
5%  

   ........................................................................ـ غيره  15 11 90 00  
5%  

الشمس أو بذور القرطم أو  دوارذور بزيوت     15.12

ولكن  وٕان كانت مكررة، بذور القطن وجزيئاته،

  .  ياً ئميايغير معدلة ك

    

      : الشمس أو القرطم وجزئياتها دوار ـ زيت بذور    

    .............................................................. ـ ـ زيت خام  15 12 11 00  
5%  

    .................................................................... ـ ـ غيره  15 12 19 00  
5%  

      :  ـ زيت بذرة القطن وجزيئاته    

    ...................... الجوسيبول ـ ـ زيت خام وٕان نزع منه  15 12 21 00  
5%  

   .................................................................... ـ ـ غيره 15 12 29 00  
5%  

زيوت جوز الهند (كوبرا) أو نــوى ثمــرة النخيــل أو     15.13

نوى نخل البرازيل (ياباسو) وجزيئاتها، وٕان كانــت 

  .  ياً ئميايمكررة، ولكن غير معدلة ك
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : ـ زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته    

    .............................................................. ـ ـ زيت خام  15 13 11 00  
5%  

    ...................................................................ـ ـ غيره   15 13 19 00  
5%  

مــرة النخيــل أو نــوى نخيــل البرازيــل (ياباســو) ـ زيت نــوى ث    
  : وجزيئاته

   

    ..............................................................ـ ـ زيت خام   15 13 21 00  
5%  

   .................................................................... ـ ـ غيره 15 13 29 00  
5%  

ن كانـــت أو  خــردل وجزيئهــا، وأفــت ســـلجم زيــت ل    15.14

  . كيماوياً  معدلة ولكن غير مكررة،

    

 قليلــة محتــوي علــى نســبة سلجم وجزيئاتهــا وأزيت لفت  ـ    
  : من حامض االيروسيك

    

    .............................................................. ـ ـ زيت خام 15 14 11 00  
5%  

   .................................................................. رهاـ ـ غي 15 14 19 00  
5%  

      : رهاغي ـ   

    .............................................................. زيت خام ـ ـ 15 14 91 00  
5%  

    .................................................................. رهاغيـ ـ  15 14 99 00  
5%  

زيــوت ودهــون نباتيــة ثابتــة أخــر (بمــا فيهــا زيــت     15.15

جوجوبا) وجزيئاتها، وٕان كانت مكررة، ولكن غيــر 

  .  يائميايمعدلة ك

    

       : ـ زيت بذر الكتان وجزيئاته    

    .............................................................. ـ ـ زيت خام  15 15 11 00  
5%  

   .................................................................... ـ ـ غيره 15 15 19 00  
5%  

      : ـ زيت الذرة وجزيئاته    

    .............................................................. ـ ـ زيت خام  15 15 21 00  
5%  

    ............... ..................................................... ـ ـ غيره  15 15 29 00  
5%  

    ...............................................ـ زيت خروع وجزيئاته   15 15 30 00  
5%  

    ...............................................ـ زيت سمسم وجزيئاته   15 15 50 00  
5%  

   ........................................................................ه ـ غير  15 15 90 00  
5%  

ون وشــــــحوم وزيــــــوت حيوانيــــــة أو نباتيــــــة ــــــــده    15.16

وجزيئاتهـــــا، مهدرجـــــة، كليـــــا أو جزئيـــــا، معدلـــــة 

األســترة (المتغيــرة اســترتها)، أو معــاد أســترتها أو 
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جليســرينية.  محولــة بطريقــة االليــزه، وٕان كانـــت 

  .  ررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلكمك
    ................ وجزيئاتهاـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية   15 16 10 00  

5%  

   ................................ـ دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها  15 16 20 00  
5%  

مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهــون     15.17

اتيــــة أو حيوانيــــة أو مــــن أو شــــحوم أو زيــــوت نب

جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلــة 

فــي هــذا الفصــل، عــدا الــدهون والشــحوم والزيــوت 

الصــــالحة لألكــــل وجزيئاتهــــا الداخلــــة فــــي البنــــد 

15.16.  

   

      : ـ مرجرين عدا المرجرين السائل    

    ............................................. 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  
5%  

      : ـ غيره    

    ................................................. مرجرين سائلـ ـ ـ   15 17 90 10  
5%  

   ............................................................... غيره ـ ـ ـ  15 17 90 90  
5%  

ــــــة     15.18 ــــــة أو نباتي ــــــوت ودهــــــون وشــــــحوم حيواني زي

وجزيئاتها،مغليــة أومؤكســدة أو منــزوع ماؤهــا أو 

ــة بلمــرة) أومنفوخــة أوموحــدة الجزيئــات (م ،مكبرت

بالتسخين في الفراغ أو في غــاز خامــل أو معدلــة 

ما يدخل منها في  باستثناءاويا بطريقة أخرى يمك

ــد  ــر صــالحة 15.16البن ؛ مخــاليط ومحضــرات غي

لألكــــــل مــــــن الشــــــحوم أو الــــــدهون أو الزيــــــوت 

ـــة أو النباتيـــة أو مـــن جزيئـــات الشـــحوم  الحيواني

ــــوت المختلفــــة الــــواردة فــــي هــــذا  والــــدهون والزي

    .، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخرالفصل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : من أصل حيوانيـ ـ ـ     
    

  سلع خاصة  ................................................... خنزير من ـ ـ ـ ـ 15 18 00 11  
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  ......................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ 15 18 00 19  
  

5%  

  ................................................ من أصل نباتيـ ـ ـ  15 18 00 20  
  

5%  

  ............................................................. غيرها ـ ـ ـ 15 18 00 90  
  

5%  

      )ملغي(    15.19

      جليسرول (جلسرين)، خاما، مياه وقلويات     15.20

    .................................................. جليسرين خامـ ـ ـ   15 20 00 10  
5%  

    ................................. مياه وقلويات جليسرينيةـ ـ ـ   15 20 00 20  
5%  

الجليســريدات ) وشــمع ثالــث شــموع نباتيــة (عــدا     15.21

نحـــــل وشـــــموع حشـــــرات أخـــــر وبيـــــاض الحـــــوت 

  .  مكررة أو ملونة )، وٕان كانتاستييرمب(س

   
 
 
  

    ............................................................ شموع نباتيةـ   15 21 10 00  
5%  

     :  اغيرهـ     

بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية ـ ـ ـ   15 21 90 10  
أو  أو مكرراً  أو معصوراً  يرماستي) خاماً ب(س

    ............................................ كذلك الملون منه

  
  

5%  

    ........................... شمع نحل وكذلك الملون منهـ ـ ـ   15 21 90 20  
5%  

   .......... شموع حشرات أخر وكذلك الملون منهاـ ـ ـ  15 21 90 40  
5%  

ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنيــة أو     15.22

  . انية أو النباتيةالشموع الحيو 

    

    ...... ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك)ـ ـ ـ   15 22 00 10  
5%  

 الحيوانية ة أوـواد الدهنيـة المـبقايا ناتجة من معالجـ ـ ـ  15 22 00 20  

   ....................................... أو النباتية

  
5%  
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  م الرابع  القســـ
  

  وخل؛سوائل كحولية  مشروبات؛ األغذية؛منتجات صناعة 
  تبغ وأبدال تبغ مصنعة 

  
   مالحظــــة:

 يقصد بعبارة "مكتالت" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثال والتي - 1
    وزنا.% 3تزيد عن  كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال
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  الفصل السادس عشر  

  

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

 األخرالمائية  تالالفقاريا والقشريات والرخويات و واألسماك واألطراف واألحشاءهذا الفصل اللحوم  لال يشم - 1
  .05.04أو البند   3أو  2ي الفصل المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة ف

من السجق (غليظة أو  % وزناً 20تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من  - 2
ات أو الرخويات أو الالفقريات المائية أو القشري األسماكأو الدم أو  األطرافأو  األحشاءرفيعة) أو اللحوم أو 

 األصنافاألخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من 
. وال تنطبق هذه تبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزناً  16فإنها تتبع البند المالئم في الفصل  أعالهالمذكورة 

  . 21.04أو  21.03داخلة في البند وال على المحضرات ال 19.02جات المحشوة الداخلة في البند على المنت األحكام
   :مالحظات البنود الفرعية

 األحشاءيقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو  16 02 10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  - 1
أو ألغراض الحمية ، في أوعية ال يزيد  لألطفالبيع بالتجزئة كطعام أو الدم ، الدقيقة التجانس والمهيأة لل واألطراف

التي  األخرغرام ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر  250عن  امحتواهوزن 
.  وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية أخر ألغراضللمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو  أضيفتتكون قد 

د األولوية على كافة البنو  16 02 10، ولهذا البند الفرعي أطرافصغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو 
  . 16.02الفرعية التابعة للبند 

المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود  المائية تغيرها من الالفقارياوالرخويات و  والقشريات األسماكإن  - 2
  .   تحت نفس المسميات 3ورة في الفصل المذك األنواعتنتمي لنفس  16.05أو  16.04 الفرعية التابعة للبند

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

ومنتجات مماثلة من لحوم (غليظ أو رفيع) سجق     16.01

أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ 

      . جاتالمنتهذه  أساسهامحضرات غذائية 
  سلع خاصة .................................... حيوانيدم  ـ ـ ـ من خنزير أو 16 01 00 10 

  %5    ............................................... فصيلة األبقارمن ـ ـ ـ  16 01 00 20  
  %5    ......................................................... ـ ـ ـ من دواجن 16 01 00 30  

  %5    ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 16 01 00 90  
محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من     16.02

       . حيوانيأحشاء وأطراف أو من دم 

     : متجانسةـ محضرات     

  %5    ....................................................... أطفالأغذية ـ ـ ـ   16 02 10 10  
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  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   16 02 10 90  

  %5    ......................................... ـ من أكباد أي من الحيوانات  16 02 20 00  

      :01.05واجن الداخلة في البند ـ من الطيور الد    

  %5    ......................... ـ ـ من حبش (ديوك ودجاجات رومية)  16 02 31 00  

  وس ـالـوع جـمن ن اتـاجـدج وك أوــمن دي ـ ـ  16 02 32 00  
  %5    ............................................................ ديمستكوس      

  %5    ....................................................................ا ـ ـ غيره  16 02 39 00  

      : ـ من فصيلة الخنازير    

  سلع خاصة  ................................................ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه   16 02 41 00  

  سلع خاصة  ...............................................ـ ـ كتف الخنزير وقطعه   16 02 42 00  

  سلع خاصة  ......................................... ا بما فيها المخاليطـ ـ غيره  16 02 49 00  

      : ـ من فصيلة األبقار    

  %5    ............... بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)ـ ـ ـ   16 02 50 10  

  %5    . ................................ ا (معلبة وما يماثلها)غيرهـ ـ ـ   16 02 50 90  

      : فيها المحضرات من دم الحيوانات ا، بماـ غيره    

 % وزناً 20المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من ـ ـ ـ   16 02 90 10  
    .............. جاهزة)من اللحم (وجبات 

  
5%  

      : من حيوانات وأحشاءأطراف ـ ـ ـ     

  %5    ............................................................ ألسنةـ ـ ـ ـ   16 02 90 21  

  %5    ....................................... ا (عدا األكباد)غيرهـ ـ ـ ـ   16 02 90 29  
  سلع خاصة  ................................ ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات 16 02 90 30 

  %5   ................................................................. اغيرهـ ـ ـ  16 02 90 90  

خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو     16.03

      .  مائية أخر تالفقاريا رخويات و

  %5    ....................................خالصات وعصارات لحم ـ ـ ـ   16 03 00 10  

 خالصات وعصـارات أسماك أو قشريات أو رخويات وـ ـ ـ  16 03 00 20  
   .......................مائية أخر تالفقاريا

  
5%  

 أسماك محضرة أو محفوظة، خبيارى (كافيار) و    16.04

     .  أبداله 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  
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  %5    ...........ـ ـ سردين وساردينال ورنجه صغيرة أو أسبرط   16 04 13 00  

  %5    ............ ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا)  16 04 14 00  

  %5    ................................................. ـ ـ  اسمقرى (ماكريل)  16 04 15 00  

  %5    .......................................................سماك انشوجه أـ ـ   16 04 16 00  

  %5   ........................................................ سمك االنقليس ـ ـ  16 04 17 00  

  %5    .................................................................... 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، محضرة  تالفقاريا ات وقشريات ورخوي    16.05

      . أو محفوظة

  %5    ........................................ـ سرطانات بحرية (سلطعون)   16 05 10 00  

  : )ـ ربيان (قريدس أو جمبري    
    

  %5    .......................... غير معبأ في أوعية محكمة الغلق ـ ـ  16 05 21 00  
  %5   .................................................................... غيرهاـ  ـ  16 05 29 00  

  %5    .............................................................. ـ عقارب البحر  16 05 30 00  
  %5    ...............................................................ـ قشريات أخر   16 05 40 00  

     : رخوياتـ    
  5%   ................................................... (oysters) محار ـ ـ  16 05 51 00  
  %5   ........ 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   .................................. الحلولبطلينوس وكوكل وأم  ـ ـ  16 05 56 00  
  %5   ....................................................... أبالون (دردار) ـ ـ  16 05 57 00  

  %5   .................................... حلزون ، عدا حلزون البحر ـ ـ  16 05 58 00  
  %5   .................................................................... غيرها ـ ـ  16 05 59 00  
     : أخر مائية تالفقارياـ    
  %5   ............................................................ خيار البحر ـ ـ  16 05 61 00  
  %5   ............................................................. قنفذ البحر ـ ـ  16 05 62 00  
  %5   ............................................................ قنديل البحر ـ ـ  16 05 63 00  
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  %5   .................................................................... غيرها ـ ـ  16 05 69 00  
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  الفصل السابع عشر  

  

   ةسكر ومصنوعات سكري
   مالحظــة: 

  :يشمل هذا الفصل ال – 1

  . )18.06المحتوية على كاكاو (بند  المصنوعات السكرية -أ   
) وغيره من منتجات أو الفركتوز زالجلوكو لكتوز أو المالتوز أو (عدا السكروز أو ا السكر النقي كيماوياً  -ب   

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

  : مالحظات البنود الفرعية

يقصد بعبارة "سكر خام "    17 01 14و  17 01 13 ،  17 01 12   ةالفرعي ودالبنمن أجل تطبيق أحكام  - 1

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

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

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

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

روز نقي سك سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و    17.01
      . لبةكيماويا، بحالته الص

 مضافة ات أو مواد تلوين ـعلى منكه ويـيحت ـ سكر خام ال    

:      

  :  شوندرـ ـ سكر     
    

  إعفاء    ....................... بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ   17 01 12 10  
  إعفاء    .................................................................. غيرهـ ـ ـ   17 01 12 90  
) من مالحظات 2قصب محدد في المالحظة (ـ ـ سكر     

       : البنود الفرعية لهذا الفصل
 إعفاء    ....................... بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ   17 01 13 10  

 إعفاء    ................................................................. غيرهـ ـ ـ   17 01 13 90  

       : أنواع أخر من سكر القصبـ ـ     
  إعفاء    ....................... بقصد التصفية والتكرير للصناعةـ ـ ـ   17 01 14 10  

 إعفاء    .................................................................. غيرهـ ـ ـ   17 01 14 90  



  4ق : 
  17ف : 

  
- 103 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

    
  

  :  ـ غيره
  

    
  إعفاء    .... مواد تلوين مضافة ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أو  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    . ................ سكر نبات (قند) غير ملون وال معطرـ ـ ـ   17 01 99 20  

 إعفاء    ........................................... سكروز نقي كيماوياً ـ ـ ـ   17 01 99 30  

 إعفاء   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  17 01 99 90  

 لتوز والجلوكوز واالم أنواع سكر أخر، بما فيها الكتوز و    17.02

، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية الفركتوز النقية كيماوياً 
بدال أمنكهات أو مواد تلوين مضافة؛ غير محتوية على 

عسل (عسل صناعي) وٕان كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ 
     . سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل)

      :  ـ لكتوز وسائل لكتوز    

عنه  % أو أكثر من الكتوز معبراً 99على  ـ ـ يحتوي وزناً   17 02 11 00  
    ....... المائي محسوبا على المادة الجافة بلكتوز

  
5%  

  %5    ....................................................................ا ـ ـ غيره  17 02 19 00  

  %5    ..............................................ـ سكر قيقب وسائل قيقب   17 02 20 00  

يحتوي على فركتوز أو  ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، ال  17 02 30 00  
 من الفركتوز محسوباً  % وزناً 20يحتوي على أقل من 

    .......................................................على الحالة الجافة 

  
  

5%  

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة   17 02 40 00  
على الحالة  % محسوبا وزناً 50% أو أكثر وأقل من 20

    ........................باستثناء السكر المنعكس  لجافةا

  
  

5%  

  %5    ...................................................يا ئايـ فركتوز نقي كيم  17 02 50 00  
ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر   17 02 60 00  

الحالة الجافة  على من الفركتوز محسوباً  % وزناً 50من 
    ..................................باستثناء السكر المنعكس 

  
  

5%  
ومخاليط  بما فيها السكر المنعكسمن السكر ا ـ غيره    

من الفركتوز  % وزناً 50تحتوي على السوائل السكرية 
      :  على الحالة الجافة محسوباً 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    .............................. اً يئايوز وٕان كان نقيا كيملتماـ ـ ـ   17 02 90 10  

  %5    ................................... ياً ئايسكروز غير نقي كيمـ ـ ـ   17 02 90 20  ج

  %5    .......... .......... ياً ئايسكر منعكس وٕان كان نقيا كيم ـ ـ ـ  17 02 90 30  
  %5    ................................... ياً ئايفركتوز غير نقي كيمـ ـ ـ   17 02 90 40  
وٕان كانت كثيفة، غير ملونة وال  أخر،سوائل سكرية ـ ـ ـ   17 02 90 50  

    ........................................................معطرة 

  
5%  

  %5    .....................................سكر محروق (كاراميل) ـ ـ ـ   17 02 90 60  
  %5    ..................................................... 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    .............................................. أسود (دبس سكر) ـ عسل  17 03 10 00  

  %5   ...........................................................................ـ غيره  17 03 90 00  
فيها الشوكالته البيضاء)،  مصنوعات سكرية (بما    17.04

  .  تحتوي على الكاكاو ال
  

  

  %5    ................. بالسكرـ لبان المضغ (علك) وٕان كان مكسو   17 04 10 00  

      :  اـ غيره    
  %5   ....... ، دروبس ، وملبسات سكرية حالوةـ سكاكر ـ ـ  17 04 90 10 
         حالوة توفي (كاراميلال)، راحة الحلقوم، نوجاـ ـ ـ  17 04 90 20 

                      .................................................... (حالوة لبنية)

  

5%  

وأصناف األثمار  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%  

  %5    ....................................... )الكحةسكاكر السعال (ـ ـ ـ   17 04 90 50  

  %5    .................................................... طحينيةحالوة ـ ـ ـ   17 04 90 60  
  

  %5    ........... بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكهـ ـ ـ   17 04 90 70
 سلع خاصة .................. شوكالته بيضاء محتوية على كحولـ ـ ـ  17 04 90 80 

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  17 04 90 90  
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  الفصل الثامن عشر 
  

  ومحضراته كاكاو 
   : مالحظــات 
ــــود ـل المحضـــــذا الفصـــــمل هـــــيشــــ ال – 1  21.05و  19.05و  19.04و  19.01و  04.03رات الداخلــــة فــــي البن

 . 30.04و  30.03و  22.08و  22.02و

المحتوية على  األخرية ، وكذلك المحضرات الغذائوعات السكرية المحتوية على كاكاوالمصن 18.06تدخل في البند  - 2
 .  ) من هذا الفصل1أحكام المالحظة (عاة اكاكاو مع مر 

 

  البند رمزالنظام المنسق  الصــــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

5%    
  18.01  18 01 00 00  ......... محمصةوب كاكاو وكساراتها، وٕان كانت حب

5%    
  18.02  18 02 00 00  .....كاكاو أخر  تقشور وعصافات وغالالت ونفايا

  
 

  18.03   .  عجينة كاكاو، وٕان كان منزوعا دهنها
    18 03 10 00  ........................................................................ بدهنهاـ     5%

    18 03 20 00  ......................................... جزئياً أو  ـ منزوع دهنها كلياً     5%

5%    
  18.04 18 04 00 00 ...........................................، دهنه وزيته بده كاكاوز 

  
5%    

يحتوي على سكر مضاف أو  مسحوق كاكاو ال

  ........................................................... أخرمواد تحلية 

00 00 05 18  18.05  

    

على ضرات غذائية أخر تحتوي ومح هشوكالت

  . كاكاو

 18.06  

  
 

ـ مسحوق كاكاو يحتــوي علــى ســكر مضــاف أو مــواد تحليــة 
  : أخر

    

    18 06 10 10  ............................... ليه بيبتون أو حليبإمضاف ـ ـ ـ     5%

    18 06 10 90  ..................................................................يره غـ ـ ـ     5%

  
 

 صـــابعأ ألـــواح أوأو  قطـــعبشـــكل ــــ محضـــرات أخـــر مهيـــأة 
كجـــم أو بشـــكل ســـائل أو معجـــون أو  2يتجـــاوز وزنهـــا 

مماثلة في أوعيــة أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر 
  : كجم 2أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 

   

5%  
  

 كاكــاو ة علــىـ، محتويــير االيســكريمضـــمســاحيق تحـــ ـ ـ 
...................................................................  

10 20 06 18   

5%    

 ســكاكر) محتويــة علــى كاكــاو –منتجات سكرية (حالوة ـ ـ ـ 

...................................................................  
20 20 06 18    

5%    

منتجــات بشــكل ســائل مركــز أو معجــون محتويــة علــى ـــ ـ ـ 
 ........................................................ كاوكا

30 20 06 18   
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  البند رمزالنظام المنسق  الصــــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

    18 06 20 90  ................................................................ اغيرهـ ـ ـ     5%

     : أصابعأو  ألواحبشكل قطع أو  ا،غيرهـ     

      : محشوةـ ـ     

18 06 31 10  ............................................. حولـ ـ ـ تحتوي على ك  سلع خاصة  
  

18 06 31 90  ................................................................ اغيرهـ ـ ـ     5%    

      : محشوةـ ـ غير     

18 06 32 10  ............................................. ـ ـ ـ تحتوي على كحول  سلع خاصة    

18 06 32 90  ................................................................ اهغير ـ ـ ـ     5%    

      :  اـ غيره    

    18 06 90 10   ..، محتوية على كاكاومساحيق تحضير االيسكريمـ ـ ـ     5%

5%    

  ة ـسكاكر ) محتوي -ـكرية ( حالوة منتجات سـ ـ ـ 
  ........................................................... كاكاوعلى         

20 90 06 18    

5%    

  ة ـمنتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتويـ ـ ـ 
  ...........................................................على كاكاو         

30 90 06 18    

 18 06 90 90 ................................................................ اغيرهـ ـ ـ     5%
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  الفصل التاسع عشر
  

  فطائر  الحليب؛ساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو أمحضرات 
  

  :  مالحظــات 
  :  يشمل هذا الفصل ال – 1

أو الــدم  واألطــراف األحشــاءأو رفيــع) أو اللحــوم أو  ظ% من السجق (غلــي20المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من  -أ 
 باســتثناء) وذلــك 16خويــات أو غيرهــا مــن الالفقريــات المائيــة أو أي خلــيط منهــا (الفصــل أو القشــريات أو الر  األســماكأو 

  . 19.02محشوة التي تدخل في البند المنتجات ال
  ).23.09لتغذية الحيوانات (بند  أو النشا (بسكويت .....الخ) المعدة خصيصاً  يقالدق أساسهاالمنتجات التي  -ب 
   .30تجات الفصل منتجات الصيدلة وغيرها من من -ج 

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

  يقصد بعبارة"دقيق وسميد": –ب  
  ، و11د الحبوب المذكورين في الفصل دقيق وسمي - 1
حوق الخضروات أو مس السميد، عدا الدقيق أو صل نباتي ولو وردت في أي فصل كانالسميد والمسحوق من أ الدقيق و - 2

  .)11.06(بند  الخضر البقولية المجففة ) أو11.05، أو البطاطا (بند )07.12الجافة (بند 
ســاس المــادة منزوعــة الدســم أمن الكاكاو محســوبة علــى  % وزناً 6) المحضرات المحتوية على أكثر من 19.04يشمل البند ( ال – 3

  . )18.06(بند  18.06اخلة في البند خر المحتوية على كاكاو الدألالمحضرات الغذائية اأو  الشوكالتهكليًا أو المكسوة  اً كليً 
بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثــر ممــا هــو  محضرة“عبارة ) فإن 19.04من أجل تطبيق أحكام البند ( - 4

   .11أو  10مذكور في بنود أو مالحظات الفصل 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ـــــت)؛ محضـــــرات    19.01  خالصـــــات الشـــــعير الناشـــــط (مال

ـــــة مـــــن دقيـــــق أو ســـــميد أو نشـــــا أو مـــــن  غذائي

علــى الكاكــاو  يال تحتــو خالصــات الشــعير الناشــط، 

ــــه بنســــبة تقــــل عــــن حأو ت ــــوي علي ــــاً  %40ت ،  وزن

مــادة الكاكــاو منزوعــة الدســم  محسوبة على أساس

داخلــــة فــــي مكــــان آخــــر؛  رة والغيــــر مــــذكو كليــــا  

  محضـــــرات غذائيـــــة مـــــن المنتجـــــات الداخلـــــة فـــــي

ــــود  ــــر محتويــــة علــــى ،04.04 إلــــي 04.01البن   غي

  %5و أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن الكاكــــا

  مــادة الكاكــاو المنــزوع أســاسعلــى  محســوبة وزنــاً 

  . وال داخلة في مكان آخردسمها، غير مذكورة 
  

  

      : بالتجزئةهيأة للبيع ـ محضرات لتغذية األطفال م    
    لمحضــر اأغذيــة أطفــال أساســها اللــبن ، واللــبن المعــدل ـــ ـ ـ   19 01 10 10  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ـــديالً  ـــبن  ب ـــ األملل ـــر محتوي ـــاو ةغي ـــى كاك  عل

..............................................................  
  إعفاء

لمحضــر امعــدل واللــبن ال اللــبن،أغذيــة أطفــال أساســها ـــ ـ ـ   19 01 10 20  
ل عــن تقــبنســبة  م تحتــوي علــى كاكــاوألللبن ا بديالً 

5%  
    ..................................................................... وزناً 

  
  

  إعفاء

  إعفاء    ................................................................. اغيرهـ ـ ـ   19 01 10 90  

ــ مخــاليط     المخــابز الداخلــة فــي  وعجــائن لتحضــير منتجــات ـ
      :19.05البند 

مخاليط دقيق الحبوب مع دقيــق الفواكــه المحتويــة علــى  ـ ـ ـ  19 01 20 10  
  %5    .............................مسحوق الكاكاو المضاف 

من دقيق الحبــوب  أساساً عجائن ممزوجة جاهزة مكونة  ـ ـ ـ  19 01 20 20  
    ........ دهن أو بيض أو فواكهمع سكر أو 

  

5%  

  %5    ........ ........................................................ اغيرهـ ـ ـ   19 01 20 90  
      : اـ غيره    

  %5    . ......................................................... الراكاهوتـ ـ ـ   19 01 90 10  
  %5    .....................................................  اللبن المملتـ  ـ ـ  19 01 90 20  

  %5    ................................... االيسكريممساحيق لصنع ـ ـ ـ   19 01 90 30  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  19 01 90 90  

عجــــائن غذائيــــة وٕان كانــــت مطبوخــــة أو محشــــوة     19.02

مـــادة أخـــرى) أو محضـــرة بطريقـــة  أيـــة(بـــاللحم أو 

اغتي أو المكرونــة أو الشــعيرية أو بأخرى مثل الســ

الالزانيــا أو الجنوشــي أو الرافيــولي أو الكــانيلوني؛ 

      . كسكسي (المغربية) وٕان كانت محضرة
ـــر مطبوخـــة     ـــ عجـــائن غذائيـــة غي محضـــرة  وال محشـــوة وال ـ

      :  ة أخرىقبطري
        : ـ ـ تحتوي على بيض    

 شعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي و مكرونة وـ ـ ـ   19 02 11 10  
أو نجوم  أصدافي والعجائن التي بشكل نالكانيلو 

    ...............................................الخ)  أحرفأو 

  
  

5%  
  %5    ......................................... مجمدة عجائن غذائيةـ ـ ـ   19 02 11 20  

بس مصنوع من دقيق البطاطا بشــكل مكرونــة، غيــر يشـ ـ ـ   19 02 11 30  
   ....................................................... جاهزة

  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  19 02 11 90  

      : اـ ـ غيره    
 عيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي وــة وشــمكرونـ ـ ـ   19 02 19 10  

صداف أو أي والعجائن التي بشكل نالكانيلو 

    ............. لخ)إحرف ...أنجوم أو 

  
  

5%  

  %5    ......................................... عجائن غذائية مجمدةـ ـ ـ   19 02 19 20  
بس مصنوع من دقيق البطاطا بشــكل مكرونــة، غيــر يشـ ـ ـ   19 02 19 30  

    ... .................................................... جاهزة

  

5%  

  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   19 02 19 90  
انــت مطبوخـــة أو محضـــرة ـــ عجـــائن غذائيــة محشـــوة وٕان ك    

    : بطريقة أخرى

  

  

  %5    .................................................... باللحممحشوة ـ ـ ـ   19 02 20 10  
  %5    ...... الرخوياتأو القشريات أو  باألسماكمحشوة ـ ـ ـ   19 02 20 20  
  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   19 02 20 90  
  %5    ......................................................ـ عجائن غذائية أخر   19 02 30 00  
  %5   ....................................................................... ـ كسكسي 19 02 40 00  

، بشـــــكل أبـــــدالها محضـــــرة مـــــن النشـــــا تابيوكـــــا و  19 03 00 00  19.03

ــوب مــدورة أو  ــات أو حب ــائق) أو حبيب حواصــب (رق

    ..........................................نخاالت أو بأشكال مماثلة 

  

  
5%  

منتجات أساسها الحبوب متحصل عليهــا بــالتنفيش     19.04

؛ )(كــورن فلـــيكس الـــذرةأو التحمــيص مثـــل رقــائق 

، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق )الذرةحبوب، (عدا 

 الجــريش و أو حبوب مشغولة أخر (عــدا الــدقيق و

، ســبق طبخهــا أو محضــرة بطريقــة أخــرى الســميد)

      . ير مذكورة وال داخلة في مكان آخرغ

متحصـــل عليهـــا بـــالتنفيش أو ساســـها الحبـــوب أمنتجـــات ــــ     
      :  التحميص

  %5    ............................................. كاكاوعلى  محتويةـ ـ ـ   19 04 10 10  

      :  اغيرهـ ـ ـ     
  %5    ....... يماثلها(كورن فليكس) وما  الذرة رقائقـ ـ ـ ـ   19 04 10 91  
  %5   ........................................................... اغيرهـ ـ ـ ـ  19 04 10 99  

    متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو ـ منتجات     
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 مــن خالئــط مـــن رقــائق حبــوب غيـــر محمصــة، رقـــائق

  :  حبوب محمصة أو حبوب منفشة
ــ ـ ـ      منتجــات متحصــل عليهــا مــن رقــائق حبــوب غــــير ـ

ــائق حبــوب غيــر  ــط مــن رق محمصــة أو مــن خالئ
    : محمصة

  
  

  %5    ......................................... كاكاومحتوية على 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    ......................................... كاكاومحتوية على ـ ـ ـ ـ   19 04 20 21  
  %5    ............................................................غيرها  ـ ـ ـ ـ  19 04 20 29  
  : برغل (قمح مجروش) ـ    

    

  %5    .............................................. محتوى على كاكاو ـ ـ ـ  19 04 30 10  

  %5    ................................................................ هاغير  ـ ـ ـ  19 04 30 90  

      :  ايرهـ غ    
  %5    ............................................. كاكاومحتوية على ـ ـ ـ   19 04 90 10  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  19 04 90 90  
بســكويت وغيرهــا مــن منتجــات فطائر وكعــك و خبز و     19.05

، وٕان كانــــت تحتــــوي علــــى كاكــــاو؛ خبــــز المخــــابز

نـــواع المســـتعملة أل براشـــيم فارغـــة مـــن ا القربـــان و

ــــائق الخــــتم وورق المحضــــرات الصــــيدلة رز أل ، رق

      . ومنتجات مماثلة
  %5    .......................(كناكروت)  باسمـ خبز مقرمش معروف   19 05 10 00  

  %5    ............................................ـ خبز الزنجبيل وما شابهه   19 05 20 00  
      : ـ بسكويت محلى، فطائر ذات ترابيع مجوفة    
  %5    ....................................................... محلىـ ـ بسكويت   19 05 31 00  
  %5    .......................... جوفة (ويفرز)ـ ـ فطائر ذات ترابيع م  19 05 32 00  
      مماثلة:محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة  ـ خبز    

  %5    ..............................................................بقسماط  ـ ـ ـ  19 05 40 10  
  %5    ..............................................................يره غــ ـ ـ   19 05 40 90  
     :  اغيرهـ     
  %5    ............................... خبز عادي (عيش) بأنواعهـ ـ ـ   19 05 90 10  

  %5    ......................خبز الدابوق المعد لمرضى السكر ـ ـ ـ   19 05 90 20  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، بمــا فيهــا جوفــة)ا الفطــائر ذات الترابيــع الم، (عدفطائرـ ـ ـ   19 05 90 30  

  %5    .......................................... فطائر (البيتزا)
  %5    ......حلويات شرقية (كنافة ، بقالوة وما يماثلها) ـ ـ ـ   19 05 90 40  
  %5    ...................................... وما يماثله ه، جاتو كيكـ ـ ـ   19 05 90 50  
  %5    ...الصيدلي  لالستعمالبرشام من النوع المناسب  ـ ـ ـ 19 05 90 60  

  %5   ....................................................... الختمرقائق ـ ـ ـ   19 05 90 70  
ة للقرمشة(كريسب)(مثل الفشار محضرات هشة متماسكـ ـ ـ   19 05 90 80  

يماثلهـــــا) جـــــاهزة لالســـــتهالك  بس ومـــــايشـــــال و

  %5    ............................................ المباشر

      : اغيرهـ ـ ـ     
  %5    ................... الخبز غير المخمر أو الماكزوسـ ـ ـ ـ   19 05 90 91  

  %5    ............................................. خبز البرتيز يلزـ ـ ـ ـ   19 05 90 92  

  %5    ...................... مملحعادي وٕان كان  بسكويتـ ـ ـ ـ   19 05 90 93  
  %5   ...........................................................ا غيرهـ ـ ـ ـ  19 05 90 99  

  



  4ق : 
  20ف : 

- 112 -

  

  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 
ــاً 20المحضــرات الغذائيــة المحتويــة علــى أكثــر مــن  -ب  ــيظ أو رفيــع) واللحــوم أو  % وزن  األحشــاءمــن الســجق (غل

ائيــة أو مــن خلــيط  منهــا ريــات الماأو القشــريات أو الرخويــات أو الالفق األســماكأو دم الحيوانــات أو  واألطــراف
  ؛)16(فصل 

  ؛ أو19.05منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند  –ج 

  . 21.04سة الداخلة في البند المحضرات الغذائية المركبة المتجان - د
هــالم وعجينــة الفواكــه وثمــار اللــوز المكســوة بمــواد ســكرية (ملــبس) والمنتجــات  20.08و  20.07البنــدان  لال يشم - 2

  ). 18.06(البند  هشوكوالت أصناف) أو 17.04المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 
أو  11.05أو فــي البنــد  7المذكورة فقط في الفصــل  األصنافا للحال تبع 20.05و  20.04و  20.01تشمل البنود  - 3

) التــي تــم تحضــيرها أو حفظهــا بطــرق 8الســميد ومســاحيق المنتجــات المــذكورة فــي الفصــل  (عدا الدقيق و 11.06
  ( أ ) أعاله.  1ليها في المالحظة إغير تلك المشار 

%  وزنــًا أو أكثــر محســوبة علــى 7ي تبلغ نســبة البنــدورة فيــه عصير الطماطم (البندورة) الت 20.02يدخل في البند  - 4
  الحالة الجافة.

تحــت الضــغط الجــوي  الحراريــة متحصــل عليهــا بالمعالجــة متحصل عليها بالطهي" "ةيقصد بعبار  ،20.07 البند ألغراض-5
  .أخرى" و بوسيلةأ فيهالماء  اختزال نسبة نتج بواسطةمال لزوجة و تحت ضغط منخفض لزيادةأ

 ليــه الكحــول" العصــير الــذي الإيقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغيــر مضــاف  20.09من أجل تطبيق أحكام البند  - 6
  ). 22من الفصل  2(أنظر المالحظة  % حجماً 0.5يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 

  : مالحظات البنود الفرعية
" خضــر متجانســة" المحضــرات مــن خضــر الــدقيق بعبــارة  يقصــد 20 05 10جــل تطبيــق أحكــام البنــد الفرعــي أمــن  - 1

غــرام. 250محتواهــا عــن  دال يزيــالحميــة فــي أوعيــة  ألغــراضأو  لألطفالالمتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية 
التــي تكــون قــد أضــيفت للتتبيــل أو  اآلخــرباالعتبــار الكميــات الضــئيلة مــن العناصــر  ذال يؤخــولتطبيق هذا التعريــف 

أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صــغيرة مرئيــة مــن الفواكــه. ولهــذا  ألغراضللحفظ أو 
  .  20.05التابعة للبند  األخراألولوية على كافة البنود الفرعية  20 05 10البند الفرعي 

الــدقيق بعبــارة " خضــر متجانســة" المحضــرات مــن فواكــه  يقصــد 20 07 10مــن اجــل تطبيــق أحكــام البنــد الفرعــي  - 2
غــرام. 250محتواهــا عــن  دال يزيــالحميــة فــي أوعيــة  ألغــراضأو  لألطفالالمتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية 

التــي تكــون قــد أضــيفت للتتبيــل أو  األخــرباالعتبــار الكميــات الضــئيلة مــن العناصــر  ذال يؤخــولتطبيق هذا التعريــف 
ى كميات ضئيلة من قطع صــغيرة مرئيــة مــن الفواكــه. ولهــذا أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات عل ألغراضللحفظ أو 

  .20.07التابعة للبند  األخراألولوية على كافة البنود الفرعية  20 07 10البند الفرعي 
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 "قيمــــة بعبــــارة يقصــــد 200971، 200961، 200941 ،200931، 200921، 200912 الفرعيــــة البنــــود ألغــــراض-3
يكس المتحصل عليهــا مــن مقيــاس بــريكس للثقــل النــوعي أومــن دليــل االنكســار لدرجات بر  المباشرة القراءة بريكس"
 المعادلــة أو مئويــة 20 حــرارة عنــد درجــة المتحصــل عليهــا مــن مقيــاس االنكســار الســكروز لنســبة تبعــاً  عنة المعبر
  . مختلفة الحرارة درجة كانت قراءة ذاإ مئوية 20 لدرجة

  
                 

  فئة الرسم  اإلجراء  ـــنفــالصــــ  رمزالنظام المنسق  البند

زاء أخر من النباتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج    20.01

، محضرة أو محفوظة بالخل أو لألكلصالحة 

      .  بحامض الخليك

  %5    ............................................. ـ خيار وقثاء وخيار محبب  20 01 10 00  

      :  اـ غيره     

       : لألكلاتات صالحة خضر ونبـ ـ ـ     

  %5    ........................................... (فقع) كمأ فطر وـ ـ ـ ـ   20 01 90 11  

  %5    ................................................. قبار زيتون وـ ـ ـ ـ   20 01 90 12  

  %5    .................................................... فلفل أخضرـ ـ ـ ـ   20 01 90 13  

  %5    ............... ................. مخلالت مشكلة (طرشي)ـ ـ ـ ـ   20 01 90 14  

  %5    ........................................................... بندورةـ 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  

بنــدورة محضــرة أو محفوظــة بغيــر الخــل أو حمــض     20.02

  . الخليك
    

  %5    .............................................. ـ بندورة، كاملة أو مقطعة  20 02 10 00  

      :  اـ غيره    

  %5    .................................. البندورة(معجون) هريس ـ ـ ـ   20 02 90 10  

  %5   ................................................................. اغيرهـ ـ ـ  20 02 90 90  

ـــوظ فطـــر و    20.03 ـــأ، محضـــر أو محف ـــر  كم الخـــل أو بغي

  . حمض الخليك
    

  %5    ..................................... ـ فطــر من جنس أجاريكوس  20 03 10 00  

  %5    ......................................................................... اغيره ـ 20 03 90 00  
ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر    20.04 محضـــرة أو محفوظـــة بغي

يك مجمدة، عــدا المنتجــات الداخلــة فــي حمض الخل

  .20.06البند 
  

  

  

  

  %5    .......................................................... ـ بطاطا (بطاطس)  20 04 10 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـــنفــالصــــ  رمزالنظام المنسق  البند

      :  ـ خضر أخر وخليط خضر    

  %5    ................................................................... جزرـ ـ ـ   20 04 90 10  

  %5    ................................................................ الءز اب ـ ـ ـ  20 04 90 20  

  %5    ........................................................... فاصولياءـ ـ ـ   20 04 90 30  

  %5   .................................................................. لوبياـ ـ ـ  20 04 90 40  

  %5    ................................................................ هليونـ ـ ـ   20 04 90 50  

  %5    ................................................................ سبانخـ ـ ـ   20 04 90 60  

  %5    ............................................................... اـبامي ـ ـ ـ  20 04 90 70  

  %5    ...................................................... خضر مشكلةـ ـ ـ   20 04 90 80  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  20 04 90 90  

ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر محضـــرة أو    20.05 محفوظـــة بغي

ــــك ــــدة، عــــدا ، حمــــض الخلي ــــر مجم المنتجــــات غي

  . 20.06الداخلة في البند 
    

      : ـ خضر متجانسة    

  %5    .................................................... األطفال 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 بطاطا (بطاطس)  20 05 20 00  

  %5    ............................................. (بيزوم ساتيفيوم) ءبازالـ   20 05 40 00  

      : (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس) فاصوليا و لوبياـ     

  %5    .......................................... ، حباتفاصوليا و لوبياـ ـ    20 05 51 00  

  %5    .................................................................... اـ ـ غيره  20 05 59 00  

  %5    ......................................................................... ـ هليون  20 05 60 00  

  %5    ......................................................................... ـ زيتون  20 05 70 00  

  %5    ......................... ـ ذرة حلوه (زياميس، من نوع ساكرتا)  20 05 80 00  

      :  ـ خضر أخر وخليط خضر    

  %5    ................................. ـ ـ براعم البوص الهندي (بامبو) 20 05 91 00  

       : ـ ـ غيره   

      لمباشر: ا لالستهالكمحضرة مع مواد أخر ومعدة ـ ـ ـ     

  %5    ................................................... فول مدمسـ ـ ـ ـ   20 05 99 11  

  %5    ............................................. حمص بالطحينةـ ـ ـ ـ   20 05 99 12  

  %5    ................................ تخضر وبقول بالصلصاـ ـ ـ ـ   20 05 99 13  

  %5    ............................................................ اغيرهـ ـ ـ ـ   20 05 99 19  

      : اغيرهـ ـ ـ     
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  %5    ............................................................ بامياء ـ ـ ـ ـ  20 05 99 91  

  %5    ............................................. فول أخضر حبـ ـ ـ ـ   20 05 99 92  

  %5    ............................................................ سبانخـ ـ ـ ـ   20 05 99 93  

  %5    ...................... خرشوف (انكار ارضي شوكي)ـ ـ ـ ـ   20 05 99 94  

  %5    ................................................. خضر مشكلةـ 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   ......................................... خضر ونباتات أخر ـ ـ ـ ـ 20 05 99 99  

جــزاء نباتــات أخضر وفواكه وأثمــار وقشــور فواكــه و   20 06 00 00  20.06

أخـــــر، محفوظـــــة بالســــــكر (بطريقـــــة التقطيــــــر أو 

  ......................................................................... التبلور)
  

  

  

5%  

هــريس  مالد) وخبيص (مــر  هالم فواكه، و مربى و    20.07

أو عجــن فواكــه أو أثمــار، متحصــل عليهــا بــالطبخ 

  مواد تحلية أخر. أوسكر  إليهاوٕان أضيف 
    

      : ـ خضر متجانسة    

  ..................................................... األطفال لتغذيةـ ـ ـ   20 07 10 10  
  5%  

  %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  

      :  اـ ـ غيره    

       : 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    ............................................................... كرز ـ ـ ـ ـ  20 07 99 15  

  %5    ........................................................... فراولةـ ـ ـ ـ   20 07 99 16  

  
  %5    ............................................................... توتـ ـ ـ ـ   20 07 99 17

  %5    ............................................................ اغيرهـ ـ ـ ـ   20 07 99 19  

  %5    .......................................................... قمر الدينـ ـ ـ   20 07 99 20  
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  %5    ........................................ من لب الزبيب)ملبن (ـ ـ ـ   20 07 99 30  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  20 07 99 90  

لألكــل وأجــزاء نباتــات أخــر صــالحة  أثمــارفواكــه أو     20.08

 أضـــيفأو محفوظـــة بطريقـــة أخـــرى، وٕان  محضـــرة

و مـــواد تحليـــة أخـــر أو كحـــول، غيـــر ســـكر أ إليهـــا

  . مذكورة وال داخلة في مكان آخر
   

ـــــ أثمــــار قشــــرية وفــــول ســــوداني وبــــذور أخــــر وٕان كانــــت     
      : مخلوطة

      : سودانيـ ـ فول     

  %5    ...................................... محمص وٕان كان مملحاً  ـ ـ ـ  20 08 11 10  

  %5    .......................................... ل السودانيزبدة الفو ـ ـ ـ  20 08 11 20  

      :  ا، بما فيها المخاليطـ ـ غيره    

       : مملحةأثمار قشرية محمصة وٕان كانت ـ ـ ـ     

  %5    ................................................................ لوزـ 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    ......................................................................... ناناسأـ   20 08 20 00  

  %5    ..................................................................... ـ حمضيات  20 08 30 00  

  %5    .......................................................... )أجاصـ كمثرى (  20 08 40 00  

  %5    ....................................................................... ـ مشمش  20 08 50 00  

  %5    ............................................................................ ـ كرز  20 08 60 00  

  %5    ...................................دراق بما فيه النكتارين (خوخ) ـ   20 08 70 00  

  %5    ...................................... فراولة) –ـ توت األرض (فريز   20 08 80 00  

 19داخلة في البند الفرعــي بما فيها المخاليط عدا ال اـ غيره    
08 20 :      

  %5    .............................................................. ـ ـ قلب النخيل  20 08 91 00  

  وم ـيـماكروكربون، فاكسين ( فاكسينيوم توت بري ـ ـ  20 08 93 00  

  ............... يي)آيدا-فايتيس فاكسينيوم، أوكسيكوكس     
  5%  

  %5   .................................................................... مخاليطـ ـ  20 08 97 00  

  %5    .................................................................... غيرها ـ ـ  20 08 99 00  
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عنـــب) وعصـــير ال ةعصـــير فواكـــه (بمـــا فيهـــا ســـالف    20.09

ليــه كحــول، وٕان إخضــر، غيــر مختمــر وال مضــاف 

  . ليه سكر أو مواد تحلية أخرإضيف أ
   

       : برتقالـ عصير     

  %5    ...................................................................... مجمدـ ـ   20 09 11 00  

  %5    ........... 20عن فيه بريكس قيمة تزيد ال غير مجمد،ـ ـ   20 09 12 00  

  %5    ....................................................................... رهغيـ ـ   20 09 19 00  

      : ـ عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي   

  %5    ............................ 20عن  فيهبريكس  تزيد قيمة ال ـ ـ  20 09 21 00  

  %5    ...................................................................... هغير  ـ ـ  20 09 29 00  

     : ـ عصير حمضيات أخر    

      : 20 عن تزيد بريكس ال ـ ـ قيمة    

  %5    ..................................................... ـ ـ ـ عصير ليمون  20 09 31 10  

  %5    ................................................................. ـ ـ ـ غيره  20 09 31 90  

  %5    ..................................................................... هر غيـ ـ    20 09 39 00  

       : أناناسـ عصير     

  %5    ................................... 20بريكس التزيد عن  قيمةـ ـ    20 09 41 00  

  %5    ....................................................................... هغير ـ ـ   20 09 49 00  

  %5    ............................................... ـ عصير طماطم (بندورة)  20 09 50 00  

      : فيه سالف العنب) ـ عصير عنب (بما    

  %5    ................................... 20تزيد عن  بريكس ال قيمة ـ ـ  20 09 61 00  

  %5    ...................................................................... هغير  ـ ـ  20 09 69 00  

       : تفاحـ عصير     

  %5    ................................... 20تزيد عن  ـ ـ قيمة بريكس ال  20 09 71 00  

  %5    ..................................................................... غيرهـ ـ    20 09 79 00  

      : الخضرـ عصير أي صنف آخر من الفواكه أو     

  وم ـيـماكروكربون، فاكسين ( فاكسينيوم توت بري ـ ـ  20 09 81 00  

  ............. آيدايي)-فايتيس كسينيومفا، أوكسيكوكس      
  5%  

  : غيره ـ ـ    
    

  %5    ........................................................... دبس تمر ـ ـ ـ  20 09 89 10  

      : منجةعصير ـ ـ ـ     

  %5    ...................................................... غير مركزـ ـ ـ ـ   20 09 89 21  

  %5    .............................................................. غيرهـ ـ ـ ـ   20 09 89 29  
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       : جوافةعصير ـ ـ ـ     

  %5    ...................................................... غير مركزـ ـ ـ ـ   20 09 89 31  

  %5    .............................................................. غيرهـ ـ ـ ـ   20 09 89 39  

      : عصير جزرـ ـ ـ     

  %5    ...................................................... غير مركز ـ ـ ـ ـ  20 09 89 41  

  %5    .............................................................. غيره ـ ـ ـ ـ  20 09 89 49  

  %5    ................................................................ اغيره ـ ـ ـ  20 09 89 90  

     : ـ مخاليط عصائر   

  %5    ......................................................... غير مركزةـ ـ ـ   20 09 90 10  

  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   20 09 90 90  
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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 

% 20، التي تحتوي على أكثر من21.04أو  21.03لموصوفة في البند المحضرات الغذائية عدا المنتجات ا -هـ 
سماك أو القشريات أو ألطراف أو الدم الحيواني أو األحشاء واألأو رفيع) أو اللحوم أو ا ظوزنا من السجق (غلي
  ؛)16ن الالفقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل الرخويات أو غيرها م

   ؛أو30.04أو  30.03لداخلة في البنود الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات ا -و   
  .35.07المحضرة الداخلة في البند  نزيماتأل ا -ز  

  . 21.01 لبند/ب أعاله في ا1ليها في المالحظة إبدال المشار ألتدخل خالصات ا - 2
يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط  21.04من أجل تطبيق أحكام البند  - 3

المهيأة للبيع  ،أو األثمار الفواكه سماك أو الخضر أوألا دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو
ولتطبيق هذا  غرام. 250أوعية ال يزيد وزن محتواها عن في  الحمية،غراض ألطفال أو ألبالتجزئة كأغذية ل

خر التي تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو أليؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر ا التعريف، ال
  .  لى قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتهاغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي عأل
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رواح ومركــزات بــن أو شــاي أو متــه ومحضــرات أخالصــات و     21.01
ساسها البن أو الشــاي أو المتــه أساسها هذه المنتجات أو أ

ـــدباء (شـــكوريا) محمصـــة أو غيرهـــا مـــن  ـــبن أ؛ هن ـــدال ال ب
      . خالصاتها ومركزاتها وأرواحها و ةالمحمص

ساســها هــذه أن ومحضــرات مركــزات بــ رواح وأ خالصات وـ     
      : ساسها البنأرواح أو المركزات أو أل الخالصات أو ا

  %5    ............ ...................مركزات  أوأرواح  أوـ ـ خالصات   21 01 11 00  

أو مركـــزات  وأأرواح أو ــــ ـ محضـــرات أساســـها خالصـــات     
      : أساسها البن

 نسكافيه،يوبان، ماكسويل( سريعة الذوبان مثلـ ـ ـ   21 01 12 10  
  %5    .............................................. الخ)...........
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  %5    ..........................................بن  على شكل عجينةـ ـ ـ   21 01 12 20  

  %5    ................................................................ غيرهاـ ـ ـ   21 01 12 90  

ــــ خالصــــات وأرواح ومركــــزات شــــاي أو متــــه ومحضــــرات      ـ
ساســها أرواح أو المركزات أو أل ساسها هذه الخالصات واأ

      :  الشاي أو المته

  %5    ................................... الشايأساسها محضرات ـ ـ ـ   21 01 20 10  
  %5   ................................................................ا غيرهـ ـ ـ  21 01 20 90  

ـــ هنـــدباء (شـــكوريا) محمصـــة أو غيرهـــا مـــن      ـــبن أـ ـــدال ال ب

      :وأرواحها ومركزاتها خالصتها صة والمحم
  %5    .......بدال أخر للبن المحمص أهندباء (شكوريا) و  ـ ـ ـ  21 01 30 10  

  دال ـو غيرها من أبخالصات هندباء (شكوريا) أـ ـ ـ  21 01 30 20  

   .................................... ومركزاتها وأرواحها البن        

  

5%  
ــ    21.02  ميتــة، حاديــة الخليــةأ؛ جــراثيم أخــر )ةأو ميتــ ةخمــائر (حي

؛ مساحيق محضــرة )30.02للقاحات الداخلة في البند (عدا ا
      . للتخمير

  %5    .................................................................. حيةـ خمائر   21 02 10 00  

      :  ةحادية الخلية ميتأ؛ جراثيم أخر ميتةـ خمائر     
  %5    .......................... خمائر ميته لالستهالك البشريـ ـ ـ   21 02 20 10  
 اءحادية الخليــة تســتعمل كغــذأخمائر ميته وجراثيم أخر ـ ـ ـ   21 02 20 20  

    ............................................... للحيوانات

  

5%  
  %5    ................................................................ اغيرهـ ـ ـ   21 02 20 90  
      :  ضرة للتخميرـ مساحيق مح    

  %5    ........................................................ بودربيكنج ـ ـ ـ   21 02 30 10  
  %5    .................................................. خميره األلزاسـ ـ ـ   21 02 30 20  

  %5   ................................................................ اغيرهـ ـ ـ  21 02 30 90  
صلصات ومحضرات للصلصــات؛ توابــل مركبــة؛ دقيــق خــردل     21.03

      . وخردل محضر

  %5    ...........................................................الصويا  ةـ صلص  21 03 10 00  
ـــ صلصـــ  21 03 20 00   ـــدوره) مســـماه "كتشـــ ةـ صلصـــات  ب" وطمـــاطم (بن

  %5    ............................................................... أخرطماطم 
       : محضرـ دقيق خردل وخردل     

  %5    ....................................................... خردلدقيق ـ ـ ـ   21 03 30 10  
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  %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   ................................................................ اغيره ـ ـ ـ 21 03 90 90  

محضــرات غذائيــة مركبــة  إعــدادها؛حساء ومرق ومحضرات     21.04
      .  متجانسة

  %5    ................................ إعدادهاومرق ومحضرات  ـ حساء  21 04 10 00  

  %5   ................................ غذائية مركبة متجانسة ـ محضرات 21 04 20 00  
، وٕان احتــوت علــى ) صــالحة لألكــلبوظــةمثلجــات (  21 05 00 00  21.05

  %5    .............................................................................. كاكاو
      .  ير مذكورة وال داخلة في مكان آخرمحضرات غذائية غ    21.06

ـــــ مركــــزات البــــروتين ومــــواد بروتينيــــة معدلــــة خصائصــــها   21 06 10 00  
    ...................................................................... الفيزيائية

  
5%  

      : اـ غيره    
  %5    ................. مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)ـ ـ ـ   21 06 90 10  

  %5    .................... ي)مساحيق لصنع هالم المائدة (جيلـ ـ ـ   21 06 90 20  

  %5    ................................... مساحيق لصنع االيسكريمـ ـ ـ   21 06 90 30  

محضــرات أساســها الزبــدة أو الــدهون أو الزيــوت األخــر ـــ ـ ـ   21 06 90 50  
الحليب والتي تستعمل في منتجــات المشتقة من 
    ...................................... المخابز مثالً 

  

  

5%  

ـــ ـ ـ عجـــائن أساســها الســكر ومحتويــة علــى دهــن مضــاف  21 06 90 60  
 لالســــتهالكوحليــــب أو مكســــرات وغيــــر صــــالحة 

مباشـــــرة كمصـــــنوعات ســـــكرية ولكنهـــــا تســـــتعمل 
الفــاخر ،  ، للبســكويتللشــوكالته) الــخ... كحشــوه
   ............................ )الخللكعك  ،للفطائر

  

  
5%  

أنواع السكاكر واألقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية ـ ـ ـ   21 06 90 70  
على تحلية تركيبية بــدل مــن الســكر ممــا يســتعمل 

    ...................... للمصابين بمرض السكر

  
  

  إعفاء

  %5    ..التركيبية ن تجاري مائع أوأقراص للتحليةسكاري ـ ـ ـ  21 06 90 80  
      : غيرهاـ ـ ـ     
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  فئة الرسم  جراء إلا  ـــــــنفالصــ  رمزالنظام المنسق  البند

ــ ـ ـ ـ   21 06 90 91   األقــراص الـصـالـحـــة لألكــل التــي أساســها عطــور ـ

  %5    ....طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين)

  ونادة أو غيرها من ـاعة الليمـمحضرات لصنـ ـ ـ ـ   21 06 90 92  
  %5    ...................................................... المشروبات           

ضافات غذائية، أساســها إمحضرات يشار إليها غالبًا كـ ـ ـ ـ   21 06 90 93  
خالصات من النباتات ومركزات الفواكه وعســل 

  %5    .............................. الفركتوز

  %5    .......... سل ملكة النحلالعسل الطبيعي الغني بعـ ـ ـ ـ   21 06 90 94  

البروتين المتخلل بالماء مكــون أساســًا مــن مــزيج مــن ـ ـ ـ ـ   21 06 90 95  
عمل ـتـــأحماض أمينية وكلوريد الصــوديوم ، ويس

  ذية ــرات األغـــفي محض
    ................................................. (للتقطير مثًال)           

  

  

5%  

  %5    .............................. العضالتمحضرات تنمية ـ ـ ـ ـ   21 06 90 96  

  %5    ............................................................ غيرهاـ ـ ـ ـ   21 06 90 99  
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  الفصل الثاني والعشرون   

  

  سوائل كحولية وخل  مشروبات،
   

   : مالحظــات
  :  هذا الفصل لال يشم - 1

 لالستهالك) المحضرة ألغراض الطهي غير الصالحة 22.09منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند  -أ 
  .  عموما) 2103 كمشروبات (البند

  . )25.01ماء البحر (بند   -ب 
  . )28.53المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند الماء  -ج 
  .)29.15% وزنا (بند 10تزيد عن  المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة  -د  

  .30.04 أو 30.03األدوية الداخلة في البند   -هـ 
  ).33محضرات العطور أو التجميل (فصل  -و 

درجة  20جمي في درجة حرارة يتم تعيين معيار الكحول الح 21و  20هذا الفصل والفصلين  أحكاممن أجل تطبيق  - 2
  .  مئوية

يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي اليزيد معيار الكحول  22.02من أجل تطبيق أحكام البند  - 3
  . % حجماً 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  رمزالنظام المنسق  البند

ـــــة أو     22.01 ـــــة الطبيعي ـــــاه المعدني ـــــا فيهـــــا المي ـــــاه بم مي

 إليهــاوالميــاه الغازيــة، غيــر مضــاف  االصــطناعية

  ؛ جليد وثلج.منكهةسكر أو مواد تحلية أخر وغير 

    

      : غازيةـ مياه معدنية ومياه     

    ............................................. طبيعيةمياه معدنية ـ ـ ـ    22 01 10 10  
5%  

    ....................................... اصطناعيةمياه معدنية ـ ـ ـ    22 01 10 20  
5%  

    ......................................................... مياه غازيةـ ـ ـ    22 01 10 30  
5%  

      : ـ غيرها    

    .............................................. مياه عادية طبيعية ـ ـ ـ   22 01 90 10  
5%  

   ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  22 01 90 90  
5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

الميــاه الغازيــة، ، بمــا فيهــا الميــاه المعدنيــة و ميــاه     22.02

 ةســكر أو مــواد تحليــة أخــر أو منكهــ إليهــامضــاف 

ــــر كحوليــــة، عــــدا عصــــارات  ومشــــروبات أخــــر غي

  .20.09أو الخضر الداخلة في البند الفواكه 

    

 ـــ ميــاه ، بمــا فيهــا الميــاه المعدنيــة والميــاه الغازيــة، مضــافاً     
  :  منكهةسكر أو مواد تحلية أخر أو  إليها

    

    .............................. أو محالة ةمياه معدنية منكهـ ـ  ـ   22 02 10 10  
5%  

      : أو محالة ةمياه غازية منكهـ ـ ـ     

    ....................... (كالسفن آب) ليمونادةشراب الـ  ـ ـ ـ   22 02 10 21  
5%  

    .....................شراب البرتقال (كالميرندا مثال) ـ ـ ـ ـ    22 02 10 22  
5%  

    ..................... شراب كوال(كالبيبسي كوال مثال)ـ ـ ـ ـ    22 02 10 23  
5%  

    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ ـ   22 02 10 29  
5%  

    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   22 02 10 90  
5%  

      : غيرهاـ     

    ................................... مشروبات أساسها الحليبـ ـ ـ    22 02 90 10  
5%  

    ..................... أساسها الكاكاو آخرمشــروبات ـ ـ ـ    22 02 90 20  
5%  

لــى نكهــة محالة تحتــوي ع غازية،غير  آخرمشـــروبات ـ ـ ـ    22 02 90 60  
  ............................................... فواكه

    

5%  

    ............................................... بدون كحول بيرةـ ـ ـ   22 02 90 70  
5%  

   ................................................................ غيرهاـ ـ ـ   22 02 90 90  
5%  

  سلع خاصة   .) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت)بيرة(جعة  22 03 00 00  22.03

المقــواة  االنبــذةنبيــذ مــن عنــب طــازج بمــا فــي ذلــك     22.04

عدا الداخل منهــا فــي البنــد  العنب سالفه؛ بالكحول

20.09.  

    

  سلع خاصة  ..................................................................... نبيذ فوارـ    22 04 10 00  

بإضــافة  اختمارهــا، ســالفه عنــب منــع أو أوقــف ـ أنبــذه أخــر    
  : كحول

    

  سلع خاصة  ........................ لتر 2تزيد سعتها عن  ـ ـ في أوعية ال   22 04 21 00  

  سلع خاصة   ..................................................................... ـ ـ غيرها   22 04 29 00  

  سلع خاصة ......................................... نواع أخر من سالفه العنبأـ   22 04 30 00  
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ازج منكهة بنباتــات فيرموث وأنبذه أخر من عنب ط    22.05

  . أو مواد عطرية

    

  سلع خاصة  ............................ لتر 2ـ في أوعية التزيد سعتها عن     22 05 10 00  

  سلع خاصة ........................................................................ ـ غيرها  22 05 90 00  
شــراب تفــاح أو كمثــرى أو مشــروبات مخمــرة أخــر (  22 06 00 00  22.06

؛ مخــاليط مشــروبات مخمــرة ومخــاليط عســل مــثال)

يـــر كحوليـــة غ مشـــروبات المـــع مشـــروبات مخمـــرة 

  .............................. رآخ داخلة أو مذكورة في مكان

 

 

  
  سلع خاصة

يقل معيار الكحول  ثيل غير معطل الياكحول     22.07

ثيل معطل ياول ؛ كح% حجماً 80الحجمي فيه عن 

مشروبات الروحية المعطلة المحولة، من ال هوغير 

  . من أي عيار كان

   

ل عيار الكحول الحجمــي فيــه يق غير معطل ال ايثيلـ كحول     
  : % حجماً 80عن 

    

  %5    ...................................... الطبية لالستعماالتمعد  ـ ـ ـ   22 07 10 10  

  %5    .................................................................. غيرهـ ـ ـ    22 07 10 90  

الروحية المعطلة  المشروباتمعطل وغيره من  ايثيلـ كحول     
  : من أي عيار كان

    

      : معطل ايثيلكحول ـ ـ ـ     

  إعفاء    ................................. الطبية لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ    22 07 20 11  

  %5    ............................................................. غيره ـ ـ ـ ـ   22 07 20 19  

  سلع خاصة .................................................................. رهيغـ ـ ـ   22 07 20 90  

ر الكحول الحجمي غير معطل يقل عيا ايثيلكحول     22.08

ـــــــه عـــــــن  ـــــــة % حجمـــــــا80في ؛ مشـــــــروبات روحي

ـــور)  ـــة معطـــرة (ليك ومشـــروبات ومشـــروبات كحولي

  . روحية أخر

    

  سلع خاصة  وبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب ـ مشر    22 08 20 00  

  سلع خاصة   .......................................................................ـ ويسكي    22 08 30 00  

مشــروبات روحيــة أخــر ناتجــة عــن تقطيــر منتجــات ـــ روم و    22 08 40 00  
  ................................................ قصب السكر المخمرة

  
  سلع خاصة
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  سلع خاصة  ................................................................. جنيفا ـ جن و   22 08 50 00  

  سلع خاصة  ..........................................................................ـ فودكا    22 08 60 00  

  سلع خاصة ...............................ـ مشروبات كحولية معطرة (ليكور)   22 08 70 00  

      : ـ غيرها    

كحــول الحجمــي غيــر معطــل يقــل معيــار ال ايثيــلكحــول ـــ ـ ـ     
  : % حجما80فيه عن 

    

  %5    ................................. الطبية لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ   22 08 90 11  

  %5    ............................................................. غيره ـ ـ ـ ـ   22 08 90 19  

  سلع خاصة .................................................................. غيرهـ ـ ـ   22 08 90 90  

ـــه صـــالحة ل    22.09 ألكـــل متحصـــل عليهـــا مـــن خـــل وأبدال

  . حامض الخليك

    

  %5    ..................................................................... خل ـ ـ ـ   22 09 00 10  

  %5   ............................................................ أبدال خلـ ـ ـ   22 09 00 20  
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  الفصل الثالث والعشرون   
  

  بقايا ونفايات صناعات األغذية 

  أغذية محضرة للحيوانات
  

   : مالحظــة 

 المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة وال الداخلة في مكان آخر، األنواعالمنتجات من  23.09يشمل البند  - 1

 األساسيةتكون قد فقدت الخصائص  نتيجة لذلك، ي،المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والت

  .  عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة األصليةللمادة 
  

  مالحظة البند الفرعي:

حامض سلجم تحتوي على نسبة قليلة من  ، يقصد بعبارة "بذور لفت و 23 06 41ألغراض البند الفرعي  – 1

  . )12) للفصل (1األيروسيك" البذر المعرف في مالحظة البند الفرعي (

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

دقيق وسميد ومكتالت من لحوم أو أحشاء وأطراف     23.01

أو أســـماك أو قشـــريات أو رخويـــات أو غيرهـــا مـــن 

ك البشــري؛ غير صالحة لالســتهال  مائية، تالفقاريا

  حثالة شحوم حيوانية.

    

من لحوم أو أحشاء وأطراف؛  ـ دقيق وسميد ومكتالت،  23 01 10 00  

    ..............................................حثاالت شحوم حيوانية 

  

5%  

دقيق وسميد ومكتالت من أسماك أو قشريات أو رخويات  ـ 23 01 20 00  

   ...................... مائية تالفقارياأو غيرها من 

  

5%  

و أنخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة     23.02

طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وٕان كانت 

   . بشكل مكتالت

    

    ....................................................................... ـ من ذرة  23 02 10 00  
5%  

    .......................................................... (قمح) نطةـ من ح  23 02 30 00  
5%  

  ............................................................ ـ من حبوب آخر  23 02 40 00  
  

5%  

   ..................................................................... ـ من بقول 23 02 50 00  
5%  

تفل شوندر  ،قايا صناعة النشاء وبقايا مماثلةب    23.03

(بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا 

وٕان كانت بشكل  صناعات السكر والبيرة والتقطير،

  . مكتالت
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   ................................ ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة  23 03 10 00  
5%  

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات   23 03 20 00  

  ......................................................... السكر

    

5%  

   .........................ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 23 03 30 00  
5%  

انت مجروشة وٕان ك ، كسب وغيرها من بقايا صلبة  23 04 00 00  23.04

ناتجة عن استخراج زيت فول  أو بشكل مكتالت،

  ........................................................الصويا 

  

  

  

  إعفاء
وٕان كانت مطحونة  كسب وغيرها من بقايا صلبة،  23 05 00 00  23.05

ناتجة عن استخراج زيت الفول  أو بشكل مكتالت،

  ....................................................................... السوداني
  

  

  

5%  
كسب وغيرها من بقايا صلبة وٕان كانت مطحونة     23.06

أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزيوت 

لة منها في البند عدا الداخ والدهون النباتية،

  .23.05أو  23.04

    

    ........................................................... 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  
5%  

       : السلجم (كولزا)ـ من بذور اللفت أو     

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض   23 06 41 00  

  %5    .............................................................. األيروسيك

    ..................................................................... ـ ـ غيرها  23 06 49 00  
5%  

    ............................... ـ من بذور جوز الهند أو من كوبرا   23 06 50 00  
5%  

    ..................................... ـ من بذور جوز أو نوى النخيل  23 06 60 00  
5%  

   ......................................................................... ـ غيرها  23 06 90 00  
5%  

      . ؛ طرطير خامرواسب نبيذ    23.07

  سلع خاصة  ....................................................... رواسب نبيذـ ـ ـ    23 07 00 10  

   ........................................................ طرطير خامـ ـ ـ  23 07 00 20  
5%  



  4ق : 

  23ف : 

  
- 129 -
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23.08  
  

واد نباتية ونفايات وفضالت وبقايا ومنتجات م  23 08 00 00

من  وٕان كانت بشكل مكتالت، ثانوية، نباتية

غير  األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات،

  ............................. مذكورة وال داخلة في مكان آخر
  5%  

      المستعملة لتغذية الحيوانات. األنواعمحضرات من     23.09

  ................... مهيأة للبيع بالتجزئةقطط، ـ أغذية كالب أو    23 09 10 00  
  

5%  

  : ـ غيرها    
    

  ............................. أغذية لألسماك وطيور الزينةـ ـ ـ   23 09 90 10  
  

5%  

  ...................................... أغذية للطيور والدواجنـ ـ ـ   23 09 90 20  
  

5%  

      : للحيواناتأعالف  ـ ـ ـ    

  ........... 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  
5%  
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 لفصل الرابع والعشرونا

 
  

 بدال تبغ مصنعةأتبغ و 

 

  

  مالحظــة : 

  ) .30يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ( الفصل  ال – 1

  : مالحظات البنود الفرعية

من " والمكون من خليط معسليلة "جيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في األر ج، يقصد بعبارة "تبغ األر 2403.11ألغراض البند الفرعي  .1

التبغ و الجليسيرين، وٕان كان محتويا على زيوت عطرية أو خالصات أو دبس سكر أو سكر، وٕان كان مضافا إليه نكهات فواكه. 

  . يلة "الشيشة"جويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في األر 
  
  

  الحد األدنى لإلستيفاء  رسمفئة ال  اإلجراء  الصنف  رمز النظام المنسق  البند
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  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

         . تبغ خام أو غير مصنع وفضالته  24.01

 00 10 01 24  
  

   ........................................بأضالعه ـ تبغ 

100% 

درهم  20

  للكيلوغرام

   قائم

دينار  2

للكيلو 

 غرام قائم

20  

 للكيلوغرام

 قائم

 للكيلو  2

 غرام قائم

20   

للكيلو غرام 

 قائم

دينار  1,5

للكيلو 

 غرام قائم

  ًا أوـيـالع كلـزال األضـغ مــتب ـ  24 01 20 00 

 ......................................................... جزئياً  

  

100% 

درهم  20

 للكيلوغرام

   قائم

دينار   2

 للكيلو

 غرام قائم

20  

  للكيلوغرام

 قائم

 للكيلو  2

 غرام قائم

20  

للكيلو غرام 

 قائم

دينار  1,5

للكيلو 

 غرام قائم

         : ـ فضالت تبغ  

 10 30 01 24  
  

   ... (دقة)ـ ـ ـ صالحة لالستعمال كتبغ 
100% 

درهم  20

 للكيلوغرام

   قائم

دينار   2

للكيلو 

 غرام قائم

20  

  للكيلوغرام

 قائم

 للكيلو  2

 غرام قائم

20   

للكيلو غرام 

 قائم

دينار  1,5

للكيلو 

 غرام قائم

 90 30 01 24  
  

   ........................................... ـ ـ ـ غيرها

100% 

درهم  20

 للكيلوغرام

   قائم

دينار  2

للكيلو 

 غرام قائم

20   

 للكيلوغرام

 قائم

لكيلو  ل 2

 غرام قائم

20   

للكيلو غرام 

 قائم

دينار  1,5

للكيلو 

 غرام قائم

24.02 
 

، لفائف بأنواعهلفائف غليظة (سيجار) 

لفائف عادية  صغيرة (سيجاريللوس) و

  . (سجائر)، من تبغ أو من أبداله
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  اإلجراء  الصنف  رمز النظام المنسق  البند
  رسمفئة ال

  الحد األدنى لإلستيفاء

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

 00 10 02 24 
  

 ولفائف بأنواعهـ لفائف غليظة (سيجار) 

حتوية على تبغ (سيجاريللوس) مصغيرة
.................................................. 

 
 

  

100% 

درهم  150

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

دينار  15

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

150  

 للكيلوغرام

للغالف 

 المباشر

15  

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

150  

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

نار دي 12

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

ـ لفائف عادية (سجاير) محتوية على   24 02 20 00 

 ................................................................ تبغ

 
 

  

100% 

100  
درهم 

لأللف 

 سيجارة

دنانير  10

لأللف 

 سيجارة

100   

 لأللف سيجارة

10  

لأللف 

 سيجارة

100  

أللف ل

 سيجارة

دينار   8

لأللف 

 سيجارة

         : ـ غيرها  

 10 90 02 24  
  

  لتبــغ اأبـدال  من ار ــ ـ ـ سيج

 .... نيكوتين ) يحتوي على تبغ أو ( ال   

  

100% 

درهم  150

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

دينار  15

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

150  

 للكيلوغرام

بالغالف 

 رالمباش

15  

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

150  

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

دينار  12

 للكيلوغرام

بالغالف 

 المباشر

    تحتوي  ـ ـ ـ سجاير كأبدال للتبغ (ال  24 02 90 20 

 ..............على التبغ أو النيكوتين )       

  

100% 

درهم  100

لأللف 

  سيجارة

دنانير  10

لأللف 

 ارةسيج

100   

 لأللف سيجارة

10  

لأللف 

 سيجارة

100 

لأللف 

 سيجارة

دنانير  8

لأللف 

 سيجارة



  4ق : 
  24ف : 

  - 133 -

  اإلجراء  الصنف  رمز النظام المنسق  البند
  رسمفئة ال

  الحد األدنى لإلستيفاء

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

دال تبغ ـأب أوأنواع أخر من تبغ مصنع   24.03

أو مجدد؛  مصنعة؛ تبغ متجانس

 . خالصات وأرواح تبغ

        

تبغ للتدخين، وٕان احتوى على أبدال ـ   

  : تبغ بأية نسبة كانت
 

        

  تبغ األرجيلة "(معسل)  المحدد في ـ ـ  24 03 11 00 

  ) لهذا 1مالحظة البند الفرعي رقم (     

  .................................................. الفصل     

 

100% 

دراهم  6

 للكيلوغرام

  قائم

قلس  600

 للكيلوغرام

 قائم

 التاري 6

 للكيلوغرام

 قائم

بيسه  600

 للكيلوغرام

 ئمقا

رياالت  6

 للكيلوغرام

 قائم

فلس  500

 للكيلوغرام

 قائم

          : غيرهـ ـ   

  وس ـكبــروم أو مــ ـ ـ تبغ مف  24 03 19 10 

 .... اللف (فرط للسجاير للتدخين         

  
100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 امللكيلوغر 

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي

  وس ـبـروم أو مكـغ مفــ ـ ـ تب  24 03 19 20 

 ......................................... للغاليين        

  

100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 رامللكيلوغ

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي
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  اإلجراء  الصنف  رمز النظام المنسق  البند
  رسمفئة ال

  الحد األدنى لإلستيفاء

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع  تنباكتـ ـ ـ   24 03 19 30 

 ............................... بالتجزئة

  

100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي

 

   ........................................... ـ ـ ـ غيرها  24 03 19 90 
100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

ر دناني3

 للكيلوغرام

 صافي

         : ـ غيره  

 00 91 03 24    

  .............. مجدد"“ـ ـ تبغ "متجانس" أو 

  

100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي

         : غيرها ـ ـ  

 ع ــ ـ ـ تبغ مكبوس أو مرطب لصن  24 03 99 10 

  .............................. (نشوق)عوط سال       

  
100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 يلوغرامللك

 صافي
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  اإلجراء  الصنف  رمز النظام المنسق  البند
  رسمفئة ال

  الحد األدنى لإلستيفاء

  الكويت  قطر  عمان  السعودية  البحرين  اإلمارات

   ...مكبوس للمضغأو ـ ـ ـ تبغ مفروم   24 03 99 20 

100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي

   ........................... شوق)نعوط (سـ ـ ـ   24 03 99 30 
100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي

   ............................................ ـ ـ ـ جراك  24 03 99 40 

100%  

هم درا 6

 للكيلوغرام

  قائم

قلس   600

 للكيلوغرام

 قائم

الت اري 6

 للكيلوغرام

 قائم

بيسه  600

 للكيلوغرام

 قائم

رياالت  6

 للكيلوغرام

 قائم

فلس  500

 للكيلوغرام

 قائم

       %100   ................ ـ ـ ـ خالصات وأرواح تبغ  24 03 99 50 

 ........................................... ـ ـ ـ غيرها  24 03 99 90 

 

  
100% 

درهم   40

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

رياالت  4

 للكيلوغرام

 صافي

40  

 للكيلوغرام

 صافي

دنانير 3

 للكيلوغرام

 صافي
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  القسم الخامس

  منتجات معدنية
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     الفصل الخامس والعشرون
  

  وأسمنتملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس 
  

   مالحظــات:
فإن  أدناه 4عن المالحظة  لناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أوالضمنية ا االستثناءات الصريحة أو مراعاةمع  - 1

(وٕان تم ذلك بواسطة مواد  ةأو المغسولعلى المنتجات في حالتها األولية (الخام)  إالتسري  بنود هذا الفصل ال
أو المسحونة و المسحوقة أ المطحونة أو المجروشة أو كيماوية النتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو

طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور)  يأو بأأو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي  ةالمنخول
ألي عمليات أخرى  تأو أخضعأو تم الحصول عليها بالخلط  تأو كلسالمنتجات التي حمصت  لال تشمولكنها 

ن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمك
  . االت خاصة بدل من استعماله العامإلى جعل المنتج قابال الستعم اإلضافةمضادة للغبار شريطة أن ال تؤدي هذه 

  : هذا الفصل لال يشم - 2
  .)28.02ب والكبريت الغروي (البند أ ـ زهر الكبريت والكبريت المرس

(بند  Fe2 o3الحديديك  كأكسيد% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا  70ي تحتوي على الت الملونة األتربةب ـ 
28.21(.  

  .30الداخلة في الفصل  األخرج ـ األدوية والمنتجات 
  ).33د ـ محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 

)؛ ألواح 68.02وما يماثلها (بند )؛ مكعبات الفسيفساء 68.01ورصف الطرق (بند  طوأحجار التبليهـ ـ ترابيع 
  .)68.03للسقوف والواجهات (بند  اإلردواز

  .)71.03البند  أو 71.02وشبه الكريمة (البند  ةاألحجار الكريمو ـ 
جرام من كلوريد الصوديوم  2.5منها ماال يقل عن  الواحدةز ـ البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن 

 مالمغنيسيو ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد  38.24الداخلة في البند ميو المغنيسأو أوكسيد 
  .90.01الداخلة في البند 

  . )95.04ح ـ طباشير البليارد (بند 
  . )96.09و طباشير الخياطين (البند ط ـ طباشير الكتابة أو الرسم 

  . 25.17ن هذا الفصل يدخل في البند ر موفي أي بند آخ 25.17كل منتج قابل للتبنيد في البند  - 3
ددة، األتربة الملونة م، غير المتوريلفيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والك 25.30يشمل البند  - 4

وٕان كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وٕان كان 
مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو  اقطع

أوكسيد  بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وٕان كان مكلسا) عدا
  . السترونتيوم؛ كسارات خزف
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ح ـام والملـح الطعـملح عادي (بما في ذلك مل    25.01

 الً وٕان كان محلو  المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي،

ع التكتل ـبالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمن

  ر.ـاء البحـأو تسهيل االنسياب؛ م

    

    ..................................... )ملح عادي (ملح الطعام ـ ـ ـ   25 01 00 10  
5%  

  %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

ــت مــن جميــع األنــواع،  25 03 00 00 25.03 عــدا زهــر الكبريــت أو  كبري

    ..................... و الكبريت الغرويالكبريت المرسب أ

  
5%  

      . طبيعيجرافيت     25.04

  %5    ....................................................... ـ مسحوق أو رقائق   25 04 10 00  

  %5   ........................................................................... غيرهـ   25 04 90 00  

، رمال طبيعيــة مــن جميــع األنــواع وٕان كانــت ملونــة    25.05

الرمــال المحتويــة علــى معــادن ممــا يــدخل  ءباســتثنا

  .26في الفصل 

    

  %5    ........................... رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) ـ   25 05 10 00  

  %5    ......................................................................... غيرها ـ 25 05 90 00  

وٕان  ز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت،ـمرو (كوارت    25.06

ير منتظمة أو مقطعًا تقطيعًا ـورة غـذبًا بصـكان مش

تطيل، ـبشــكل مربــع أو مســ اـً أو ألواحــ بســيطًا، كــتالً 

  . ر أو بغير ذلكـبالنش

    

      : 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  

صلصـــــال صـــــيني (كـــــاولين) وغيـــــره مـــــن غضـــــار     25.07

  . ، وٕان كان مكلساً ةكاوليني

    



  5ق : 
  25ف : 

  
- 140 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %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 وٕان 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    ................................ طحون معد للبناءطباشير م 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 ـ 25 10 20 00  
كبريتات باريوم طبيعي (بــاريتين)؛ كربونــات بــاريوم     25.11

 ا أكســيدطبيعي (ويــذاريت)، وٕان كانــت مكلســة، عــد

  .28.16الباريوم الداخل في البند 

   

  %5    ................................. ـ كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)   25 11 10 00  
  %5   .............................. ـ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)  25 11 20 00  

 وتــــربيلويت جورحفريـــات سيليســـية ( كيســـل دقيـــق  25 12 00 00  25.12

ــــت مــــثالً  ــــ) وغيرهــــا مــــن أتر ودياتومي ة سيليســــية ب

وٕان  1مماثلــه ذات وزن نــوعي ظــاهر ال يزيــد عــن 

    ................................................................. كانت مكلسة
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حجر خفان؛ سنباذج ( صــنفرة )؛ كورانــدوم طبيعــي     25.13

يــة أخــر،وٕان كانــت بيعطبيعي ومواد شــحذ ط قوعقي

  . معالجة بالحرارة

    

  %5    .................................................................. ـ حجر خفان  25 13 10 00  

عقيــق طبيعــي ومــواد شـــحذ ســنباذج وكورانــدوم طبيعــي و ـــ     
  : 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    .........................لمتعفن) ترابة طرابلس (الحجر ا ـ ـ ـ   25 13 20 40  

  %5   ................................................................. غيرها ـ ـ ـ  25 13 20 90  
بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو  ردواز؛ وٕان كـــان مشـــذباً إ    25.14

بشــكل مربــع  لواحــاً أأو  الً كــت بســيطًا، تقطيعــاً  مقطعاً 

  . ذلكبغير  أو مستطيل، بالنشر أو

    

  %5    ..................................... بشكل كتل منشورة خاماً  ـ ـ ـ   25 14 00 10  

  %5   ................................................................. غيرها ـ ـ ـ  25 14 00 90  
ـــرتين وايكوســـين وأحجـــار كلســـية أخـــر     25.15 رخـــام وتراف

بناء ذات وزن نوعي ظاهر ال يقل عن للنحت أو ال

، ومرمر،وٕان كان مشذبا بصــورة غيــر منتظمــة 2.5

ــاً  بشــكل  ألواحــا، كــتال أو  بســيطاً  تقطيعــاً  أو مقطع

  . بغير ذلك مستطيل،بالنشر أو مربع أو

    

      : ترافرتين ـ رخام و    

  %5    ........................ بصورة غير منتظمة أو مشذباً  ـ ـ خاماً    25 15 11 00  

، بشــكل مربــع أو ألواحــاأو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  ـــ ـ مقطعــاً    25 15 12 00  
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــر ذل  مســـــــــــــــــتطيل، بالنشـــــــــــــــــر أو بغي

..................................    

  
5%  

      : ـ ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر)    

  %5    ................... ظمةبصورة غير منت أو مشذباً  خاماً  ـ ـ ـ   25 15 20 10  

، بشــكل مربــع أو لواحــاً أأو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  مقطعــاً  ـــ ـ ـ  25 15 20 20  
   ....................... مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك
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جرانيـــت وحجـــر ســـماقي (بـــورفير) وبازلـــت وحجـــر     25.16

ـــاء، وٕان كـــان  ـــي وأحجـــار أخـــر للنحـــت أو البن رمل

رة غيــــر منتظمــــة أو مقطعــــا تقطيعــــا مشــــذبا بصــــو 

ــــــــتال أو  ــــــــع أو ، بشــــــــكل مر ألواحــــــــابســــــــيطا، ك ب

  . مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك

    

      : جرانيتـ     

  %5    ........................ بصورة غير منتظمة أو مشذباً  ـ ـ خاماً    25 16 11 00  

، بشــكل مربــع أو لواحــاً أأو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  ـــ ـ مقطعــاً    25 16 12 00  
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــر ذل  مســـــــــــــــــتطيل، بالنشـــــــــــــــــر أو بغي

..................................    

  
5%  

  %5    .................................................................. ـ حجر رملي  25 16 20 00  

      : أخرىـ حجارة نحت أو بناء     

  %5    .................... منتظمة بصورة غير أو مشذباً  خاماً  ـ ـ ـ   25 16 90 10  

، بشــكل مربــع أو لواحــاً أأو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  مقطعــاً  ـــ ـ ـ  25 16 90 20  
   ....................... مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك

  
5%  

حصــى وحصــباء وأحجــار مجروشــة أو مكســرة مــن     25.17

األنــــواع المســــتعملة عــــادة للخرســــانة، أو رصــــف 

و الســـــكك الحديديـــــة أو أنـــــواع الرصـــــف الطـــــرق أ

األخرى وحصى شواطئ وأحجــار صــوان (وٕان كانــت 

معالجــة بــالحرارة)؛ حصــباء خبــث معــادن وحصــباء 

نفايــات صــناعية مماثلــة، وٕان اشــتملت علــى مــواد 

ـــد؛  ملحوظـــة فـــي الجـــزء األول مـــن نـــص هـــذا البن

حصـــــباء مقطرنـــــة؛ حبيبـــــات وشـــــظايا ومســـــاحيق 

وٕان  25.16أو  25.15أحجــــار داخلــــة فــــي البنــــد 

  . بالحرارةكانت معالجة 

    

مكســرة مــن األنــواع  حصــباء وحجــارة مجروشــة أو ـــ حصــى   25 17 10 00  
رصــف الطــرق أو الســكك  المستعملة عادة للخرسانة أو

ـــواع الرصـــف األخـــرى وحصـــى شـــواطئ  الحديديـــة أو أن
    ...بالحرارةصوان، وٕان كانت معالجة  وأحجار

  
  
  

5%  
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خبــث معــادن وحصــباء نفايــات صــناعية مماثلــة،  اءـــ حصــب   25 17 20 00  
ـــواد الـداخلــــة فــي البنـــد الفـرعــــي  وٕان اشــتملت علــى المـ

10 17 25 ..........................................    

  
  

5%  

  %5    .......................................................... ـ حصباء مقطرنة   25 17 30 00  

 25.15بات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فــي البنــد ـ حبي    
      : بالحرارةوٕان كانت معالجة  25.16أو 

  %5    ................................................................. ـ ـ من رخام   25 17 41 00  

  %5   ..................................................................... ـ ـ غيرها  25 17 49 00  
أو ملبـــدًا بمــا فـــي ذلـــك  دولوميــت وٕان كـــان مكلســا    25.18

وٕان كـــان قـــد أخضـــع لعمليـــة التشـــذيب  الـــدولوميت

، ألوحــاغيــر المنــتظم أو التقطيــع البســيط، كــتال أو 

؛ بشـــكل مربـــع أو مســـتطيل، بالنشـــر أو بغيـــر ذلـــك

  . تراب مدكوك (آجر) من دولوميت

    

     : أو ملبد ـ دولوميت غير مكلس    

 وٕان كان قد أخضع لعمليـة التشذيب غير المنــتظم ماً خا ـ ـ ـ   25 18 10 10  
.............................................................    

  

5%  

أو ألواحــا، بشــكل مربــع أو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  مقطعــاً ـ ـ ـ    25 18 10 20  
    ....................... مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك

  

5%  

      : أو ملبد دولوميت مكلس ـ    

 وٕان كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم خاماً  ـ ـ ـ   25 18 20 10  
.............................................................    5%  

ل مربــع أو بشــك ألواحــًا،أو  ، كــتالً بســيطاً  تقطيعــاً  مقطعــاً  ـــ ـ ـ  25 18 20 20  
   ....................... مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك

  
5%  

  %5    ................................ تراب مدكوك (آجر) من دولوميتـ   25 18 30 00  
ــــت)؛ مغنســــيا     25.19 ــــات مغنســــيوم طبيعــــي (مغنزي كربون

منصهرة كهربائيا؛ مغنســيا تامــة االحتــراق (ملبــدة)، 

ميـــات قليلـــة مـــن أكاســـيد أخـــر وٕان احتـــوت علـــى ك

مضـــافة قبـــل التلبيـــد؛ أوكســـيد مغنســـيوم آخـــر وٕان 

  . اً كان نقي

    

  %5    ............................ ـ كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)   25 19 10 00  

      : غيرها ـ    

  %5    ............................................. أوكسيد المغنيسيوم ـ ـ ـ  25 19 90 10  
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  %5   ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   25 19 90 90  
نهــدريت؛ جــص (مؤلــف مــن جــبس مكلــس أجــبس؛     25.20

 أو مضـــافاً  أو كبريتــات كالســيوم ) وٕان كــان ملونــاً 

  . ت قليلة من المسرعات أو المعوقاتإليه كميا

    

      : يتنهيدر أـ جبس؛     
  %5   ................................................................. جبس ـ ـ ـ  25 20 10 10 
  %5   ........................................................... تيدر ينهأ ـ ـ ـ  25 20 10 20 

      : ـ جص    

  %5    ........................ جص لالستعمال في طب األسنان ـ ـ ـ   25 20 20 10  

  %5   .................................................................. غيره ـ ـ ـ  25 20 20 90  
ــس   25 21 00 00  25.21 أحجــار ومــواد كلســية مســتعملة فــي صــنع الكل

    ..................................................................... واألسمنت

  
5%  

كلس حي وكلس مطفــأ وكلــس مــائي، عــدا أوكســيد     25.22

  .28.25 وهيدروكسيد 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  
 ألســـمنتمـــائي بكافـــة أنواعـــه، بمـــا فيـــه ا أســـمنت    25.23

المسمى (كلنكر)، وٕان كانــت  المكتل غير المطحون

 . ملونة

    

  %5    ........................................................................ ـ (كلنكر)   25 23 10 00  

      : بورتالند أسمنتـ     

  %5    ................... ـ ـ أسمنت أبيض وٕان 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    ........................................................... ـ أسمنت الوميني   25 23 30 00  

  %5   ............................................... ـ أنواع أسمنت مائي آخر  25 23 90 00  
       حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)    25.24

  ممنوع استيراده  ............................................................... كروسيدوليتـ  25 24 10 00  
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  ممنوع استيراده  ......................................................................... ـ غيرها 25 24 90 00  

      .ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضالت مكيا    25.25

  %5    ...ر منتظمةـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غي  25 25 10 00  

  %5    .............................................................. ـ مسحوق ميكا   25 25 20 00  

  %5   ................................................................ ـ فضالت ميكا  25 25 30 00  
يــه استياتيت طبيعي (حجــر دهنــي)، وٕان لــم تــتم عل    25.26

عملية أكثر مــن الشــق أو التربيــع غيــر المنتظمــين 

ع أو أو التقطيع البسيط، كتال أو ألواحا، بشكل مرب

  . مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك

    

     : مسحوقة الـ غير مجروشة و     

  %5    ............................................................. استياتيت ـ ـ ـ   25 26 10 10  

  %5   ................................................................... طلق ـ ـ ـ  25 26 10 20  

      : مسحوقةـ مجروشة أو     

  %5    ............................................................ استياتيت ـ ـ ـ   25 26 20 10  

  %5    ................................................................... طلق ـ ـ ـ  25 26 20 20  

       )ملغي(    25.27

)، عــدا ةمكلســ ت(وٕان كانــ اومركزاتهــ ةبورات طبيعي  25 28 00 00  25.28

ـــورات  ـــة طبيعيـــة؛ الب ـــاه ملحي المستخلصـــة مـــن مي

حــامض البوريــك الطبيعــي المحتــوي علــى نســبة ال 

ى % من حمض البوريك محسوبة علــ85تزيد عن 

  ................................................................ الوزن الجاف

   

 

 

 

 

 

 

5%  
ت؛ يســــــبار؛ ليوســــــيت؛ نفلــــــين ونفلــــــين ســــــيندفل    25.29

  . فلورسبار

    

  %5    ....................................................................... سباردـ فل  25 29 10 00  

      : ر سبارـ فلو     

 الكالسيومد ــأو أقل من فلوري اـً % وزن97ى ـوي علــ يحت ـ   25 29 21 00  
...............................................................    5%  

 من فلوريــد الكالسيوم % وزناً 97ـ ـ يحتوي على أكثــر من   25 29 22 00  
...............................................................  

  

  
5%  

  %5   ..................................... تيـ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سين  25 29 30 00  
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 فــي مكــان آخــر ةوال داخلمواد معدنية غير مذكورة    25.30

.  

    

  %5    ................. ةدـ فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات غير ممد  25 30 10 00  

  %5    ............ ـ كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)  25 30 20 00  
     : ـ غيرها    

      : كبريتات الزرنيخ الطبيعية ـ ـ ـ    

  %5    ................. كبريت الزرنيخ األصفر (سم الفار) ـ ـ ـ ـ   25 30 90 11  

  %5    .............................................................. غيره ـ ـ ـ ـ   25 30 90 19  

  د البحر الطبيعي (بيرشام) وٕان كان بشكل قطع بز  ـ ـ ـ   25 30 90 20  
  مصقولة، كهرمان (كهرباء)، زبد بحر وكهرمان          
  دان أو ـان أو عيـمكتالن بشكل صفائح أو قضب         

  ا في ـد صبهـولة بعـبأشكال مماثلة غير مشغ         
    ........................................ قوالب، كهرمان أسود         

  
  
  
  

5%  

  %5    .................................................... كسارات خزف ـ ـ ـ   25 30 90 30  

  %5    ........................................................ أتربة ملونةـ ـ ـ   25 30 90 40  

  %5   ................................................................ غيرها ـ ـ ـ 25 30 90 90  
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  الفصل السادس والعشرون   

  

  خامات معادن، خبث ورماد
  

   : مالحظــات
  : هذا الفصل لال يشم - 1

  .)25.17ماثلة المعدة كحصباء (بند أ ـ خبث المعادن ونفايات الصناعة الم
  .)25.19زيت) وٕان كانت مكلسة (بند الطبيعية (مغن المغنزيومب ـ كربونات 

  ).27.10ونة أساسًا من هذه الزيوت (بند ـ رواسب خزانات زيوت الوقود المك ج
  . 31نزع الفوسفور الداخل في الفصل ـ الخبث القاعدي الناتج عن عملية  د
  . )68.06المعدنية المماثلة (البند ـ ألياف خبث المعادن أو األلياف الصخرية أو األلياف  هـ
رة من معادن ثمينة، نفايات وخردة أخر تحتوي ـ نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقش و

الص المعادن الثمينة (بند على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخ
71.12( .  

  . )15لناتجة عن أي عملية صهر (قسم ، نصف الخام (مات) اتالكوبال ـ النحاس والنيكل و ز
يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من األنواع التي تستعمل  26.17إلى  26.01البنود  من اجل تطبيق أحكام - 2

أو المعادن الداخلة في القسمين  28.44فعال في صناعة التعدين الستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 
المعادن  26.17إلى  26.01من  البنود لال تشم، وٕان كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال 15أو  14

   . التعدينلعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة  أخضعتالتي 
  : فقط على 26.20ينطبق البند  – 3

الرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة الخبث و    –أ  

  . )26.21الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء 
الرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ وٕان كانت محتوية على معادن، من األنواع المستعملة إما خبث و الب ـ 

  . أو لصناعة مركباتها الكيماويةالمعادن  أوالستخراج الزرنيخ 

  : مالحظات البنود الفرعية
، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات  26 20 21البند الفرعي  ألغراض – 1

المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على 
نة أساسًا من رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثًال)، والمكو 

  . أوكسيد الحديد رصاص ومركبات رصاص و
ا، من األنواع المستعملة مخاليطهالرماد والفضالت المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو الخبث و ـ يصنف  2

  .  26 20 60الستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  زالنظام المنسقرم  البند

يت الحديد خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بير     26.01
  .المحمص (رماد البيريت)

    

       : ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص    

    ............................................................ 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  
5%  

26.02  
  

  

  

00 00 02 26  
  

  

  

ات خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خام
المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة 

  ج% وزنا أو أكثر محسوبة على المنت20تعادل 

  ........................................................................ الجافا
  

  

  

  
5%  

  ........................................ خامات نحاس ومركزاتها   26 03 00 00  26.03
  

5%  

  ........................................... خامات نيكل ومركزاتها   26 04 00 00  26.04
  

5%  

  ...................................... خامات كوبالت ومركزاتها   26 05 00 00  26.05
  

5%  

  ....................................... ومركزاتها ألمنيومخامات    26 06 00 00  26.06
  

5%  

  ..................................... خامات رصاص ومركزاتها   26 07 00 00  26.07
  

5%  

  ........................... خامات زنك (توتياء) ومركزاتها   26 08 00 00  26.08
  

5%  

  ....................................... خامات قصدير ومركزاتها   26 09 00 00  26.09
  

5%  

  .......................................... خامات كروم ومركزاتها  26 10 00 00  26.10
  

5%  

  ................................... خامات تنجستين ومركزاتها 26 11 00 00  26.11
  

5%  

 خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها    26.12
    

    ...................................... اتهاـ خامات يورانيوم ومركز    26 12 10 00  
5%  

   ........................................ ـ خامات ثوريوم ومركزاتها 26 12 20 00  
5%  

      خامات مولبيدينوم ومركزاتها    26.13

    ................................................................... ـ محمصة   26 13 10 00  
5%  

   ...................................................................... ـ غيرها  26 13 90 00  
5%  

  ..................................... خامات تيتانيوم ومركزاتها  26 14 00 00  26.14
  

5%  

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم     26.15
  . ومركزاتها

    

    .................................... ـ خامات زركونيوم ومركزاتها   26 15 10 00  
5%  
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   ...................................................................... ـ غيرها  26 15 90 00  
5%  

      . خامات معادن ثمينة ومركزاتها    26.16

    ........................................... اتهاـ خامات فضة ومركز    26 16 10 00  
5%  

   ...................................................................... ـ غيرها  26 16 90 00  
5%  

      . خر ومركزاتهاأخامات     26.17

    ........................................ ـ خامات انتموان ومركزاتها   26 17 10 00  
5%  

    ...................................................................... ـ غيرها  26 17 90 00  
5%  

خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد   26 18 00 00 26.18
 ..................................................................... والصلب

  

  
5%  

خبث وغثاء (غير الخبث المحبب)، شظايا    26 19 00 00  26.19

تطريق (قشور) وفضالت أخر من صناعة الحديد 

  ......................................................... والصلب
  

  

  
5%  

مخلفــات صــناعة الحديــد  (عــدا بقايــا و رمــاد خبــث و    26.20
 هــاأو مركباتنيخ أو زر معادن  والصلب)، تحتوي على

.  

   

      : زنكـ محتوية بصورة رئيسية على     

    ......................................................... ـ ـ مات الجلفنة   26 20 11 00  
5%  

    .................................................................. ـ ـ غيرها  26 20 19 00  
5%  

      : ى رصاصـ محتوية بصورة رئيسية عل    

رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات ـ ـ   26 20 21 00  
  %5    .المضادة للصعق المحتوية على رصاص

    .................................................................. 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  
5%  

على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من األنواع ـ محتوية    26 20 60 00  
المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في 

  %5    ................. صناعة مركباتها الكيماوية

      : ـ غيرها    

ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو   26 20 91 00  
  %5    ............................................... كروم أو مخاليطها

    .................................................................. ـ ـ غيرها  26 20 99 00  
5%  
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؛ خبث ورماد أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر   26.21
 . رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية

    

    ........................ ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية 26 21 10 00  
5%  

    ....................................................................... ـ غيرها  26 21 90 00  
5%  
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 الفصل السابع والعشرون
  

   تقطيرها؛وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات 

  شموع معدنية قارية؛مواد 

  :  مالحظــات
  : ال يشمل هذا الفصل – 1

   27.11أ ـ المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند
  .30.04أو  30.03اخلة في البند لدب ـ األدوية ا

  . 38.05أو  33.02أو  33.01البنود  ج ـ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في
ال تشــمل فقــط زيــوت الــنفط أو زيــوت  27.10إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنيــة القاريــة" الــواردة فــي البنــد  - 2

تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيســية مــن هيــدروكربونات مخلوطــة  المعادن القارية فحسب، وٕانما
غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . 

% منهــا حجمــا يقطــر بدرجــة حــرارة 60مــن  ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البوليو ليفــين التركيبيــة الســائلة والتــي أقــل
  . ) 39تقطير منخفضة الضغط (الفصل  ملليبار باستعمال طريقة 1013مئوية محولة إلى  300

يقصــد بعبــارة " فضــالت زيــوت " البقايــا المحتويــة بصــورة رئيســية علــى زيــوت بتروليــة وزيــوت  27.10ـ ألغــراض البنــد  3
  " لهذا الفصل)، وٕان كانت مخلوطة بالماء وتشمل:2في المالحظة " متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء

( أ ) الزيــوت غيــر الصــالحة لالســتعمال كمنتجــات أوليــة(كزيوت التشــحيم المســتعملة وزيــوت الهيــدروليك المســتعملة وزيــوت    
  المحوالت المستعملة).

ســية علــى هــذه الزيــوت والتركيــز العــالي لإلضــافات (ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصــورة 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 
قصــد بعبــارة "انتراســيت" الفحــم الحجــري الــذي ال تتجــاوز فيــه  المــواد ي 27 01 11من أجل تطبيــق أحكــام البنــد الفرعــي  - 1

  .المنتج الجاف بدون مواد معدنية) % (محسوبة على14الطيارة نسبة 
حجري قاري" الفحم الحجري الــذي تتجــاوز  فيــه هــذه  يقصد بعبارة "فحم 27 01 12من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  - 2

% ومحسوبة على المنتج الجاف بــدون المــواد المعدنيــة والــذي يعــادل أو يزيــد حــد قوتــه الحراريــة 14المواد الطيارة نسبة 
  .المنتج الرطب بدون مواد معدنية) كيلو كلوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على 5833عن 

 /بنــزين تنطبق عبــارة "  27 07 40و  27 07 30و  27 07 20و  27 07 10م البنود الفرعية من أجل تطبيق أحكا - 3
% وزنــا مــن 50اكسيلول" و "نفتــالين" علــى المنتجــات المحتويــة علــى أكثــر مــن اكسيلين/توليول" و "تولويين/ بنزول" و "

  .على التواليالبنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتالين 
% منها حجمًا أو أكثر (بمــا فــي  90فأن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي  ،271012 الفرعي ألغراض البند – 4

  ).86ASTMDمئوية (طريقة  210ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 
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ــارة "ديــزل حيــوي" االســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة 27.10ألغــراض البنــود الفرعيــة للبنــد   5– ، يقصــد بعب
  . حيوانية أو نباتية وٕان كانت مستعملة شحوم وزيوتكوقود، المشتقة من  لمستخدمةا

  

 فئة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف رمزالنظام المنسق البند

فحــم حجــري مكتــل قوالــب أو كــرات أو مـــواد  فحــم حجــري؛  27.01

 . لبة مماثلة مصنوعة من فحم حجريـوقـود ص

  

   : سحوقًا، ولكن غير مكتلولو كان م ـ فحم حجري،  

 .......................................................................... ـ ـ انتراسيت 27 01 11 00 
 

5% 

 .............................................................. ـ ـ فحم حجري قاري 27 01 12 00 
 

5% 

 ................................................................ ي أخرـ ـ فحم حجر  27 01 19 00 
 

5% 

ـ فحم حجري مكتل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة  27 01 20 00 
 ...................................................... مصنوعة من فحم حجري

  

5% 

انو مكتًال، عدا ، وٕان كليجينت (فحم حديث التكوين)  27.02

 . الكهرمان األسود

  

 .............................. ـ ليجنيت ولو كان مسحوقًا ولكن غير مكتل 27 02 10 00 
 

5% 

 .......................................................................... ـ ليجنيت مكتل 27 02 20 00 
 

5% 

  في ذلك قش الخنور) وٕان كان مكتالً خنور (بما   27.03
  

 ..... زراعية أو لتحسين خواص التربة كأتربة ملالستخداـ ـ ـ  27 03 00 10 
 

5% 

 ..........................................................................ـ ـ ـ غيرها  27 03 00 90 
 

5% 

ن فحم حجري ) أو نصف مجمر، م كوك فحم مجمر (  27.04

أو من ليجنيت أو من خنور،وٕان كان مكتال؛ فحم 

 . معوجات

  

  م ـر، من فحـمــ فحم مجمــر (كوك) أو نصـف مجـ ـ  27 04 00 10 
 ........ حجري أو من ليجنيت أو من خنور وٕان كان مكتال        

  

5% 

 ................................................................ فحم معوجاتـ ـ ـ  27 04 00 20 
 

5% 

غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات  27 05 00 00 27.05

عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات مماثلة،

 ..................................................................................... الغازية
 

 

  
5% 
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قطـران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور  27 06 00 00 27.06

ن معدني ، وٕان كان مقطر جزئيا أو وغيره من قطرا

منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران 

 ......................................................................................المجدد
 

5% 

ناتجة عن تقطير قطران الفحم  زيوت ومنتجات أخر  27.07

مماثلة يزيد  ت؛ منتجاالحجري في درجات حرارة عالية

عن وزن العناصر غير  العناصر العطرية فيها وزن

 . العطرية

  

 ....................................................................... ـ بنزول (بنزين) 27 07 10 00 
 

5% 

 .................................................................... ليول(تولويين)ـ تو  27 07 20 00 
 

5% 

 .................................................................. ـ اكسيلول(اكسيلين) 27 07 30 00 
 

5% 

 ................................................................................... ـ نفتالين 27 07 40 00 
 

5% 

% منها أو 65ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر  27 07 50 00 
مئوية  250أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 

 ............................................................ )ASTMD86بطريقة (
 

 

  
5% 

    : غيرها ـ  

 ...... .......................................................... ـ ـ زيوت كريوزوت 27 07 91 00 
 

5% 

 ............................................................................... ـ ـ غيرها 27 07 99 00 
 

5% 

ان الفحم أو من زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطر   27.08

 . قطران معدني أخر

  

 ...................................................................................... ـ زفت 27 08 10 00 
 

5% 

 ............................................................................ ـ زفت مجمر 27 08 20 00 
 

5% 

 ..................... زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام 27 09 00 00 27.09
 

5% 

ا من مواد معدنية زيوت نفط وزيوت متحصل عليه  27.10

؛ محضرات غير مذكورة وال داخلة في قارية، غير خام

% وزنًا من 70مكان أخر محتوية على ماال يقل عن 

ية، على أن زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قار 

تكون هذه الزيوت العنصــر األساسي في هذه 

 . المحضرات، فضالت زيوت
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غير (ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية   
محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية  )خام

 نفط أومن زيوت% وزنًا من زيوت 70على ما ال يقل عن 
، على أن تكون هذه عدنية قاريةمواد م متحصل عليها من

المحتوية  عدا ، الزيوت العنصر األساسي في هذه المحضرات

 : عدا فضالت الزيوتو  على ديزل حيوي

  

 : ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة  
  

   : نافثاـ ـ ـ   

 ....................................................................... خفيفة ـ ـ ـ ـ 27 10 12 11 
 

5% 

 ...................................................................... كاملة ـ 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 
 

5% 

   : وقودـ ـ ـ   

 ..........................للمحركات (عدا محركات الطائرات)  ـ ـ ـ ـ 27 10 12 21 
 

5% 

 ............................ (JP4)لطائرات النفاثة ا لمحركاتـ ـ ـ ـ  27 10 12 22 

 
5% 

 ............................................. لمحركات  طائرات أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 23 
 

5% 

 ........................................................... ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 29 
 

5% 

   : ديزلـ ـ ـ   

 ............................................................... للمحركاتـ  ـ ـ ـ  27 10 12 31 
 

5% 

  اء ـدات كهربـا في ذلك مولـاء بمـلمولدات الكهرب ـ ـ ـ ـ 27 10 12 32 
 .................................................................... السـفن           

 

   
5% 

 ..................................................................... للتدفئةـ ـ ـ ـ  27 10 12 33 
 

5% 

  .......................................................... ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 39 
5% 

 : وقودزيوت ـ ـ ـ   
  

 ..................................................................... للسفن ـ ـ ـ ـ  27 10 12 41 
 

5% 

 ................................. خام مصفى جزئيا (توبد كرود) ـ ـ ـ ـ 27 10 12 42 
 

5% 

 ...................................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ  27 10 12 49 
 

5% 

 : ـ ـ غيرها  
  

   : زيوت تزييتـ ـ ـ   

 .......................................................... أساسيةزيوت  ـ ـ ـ ـ 27 10 19 11 
   5% 
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 ...... لشرر(بنزين)للمحركات التي يتم لالشتعال فيها باـ ـ ـ ـ  27 10 19 12 
 

5% 

  ...... للمحركات لتي يتم االشتعال فيها بالضغط (ديزل)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 ـ 27 10 19 15 
 

5% 

 ...................................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ 27 10 19 19 
 

5% 

 : أخرزيوت ألغراض ـ ـ ـ   
  

 ................................................................... ـ ـ ـ ـ للقواطع 27 10 19 91 
 

5% 

 ................................................................... ـ ـ ـ ـ للتنظيف 27 10 19 92 
 

5% 

 ............................................................. لحل القوالبـ ـ ـ ـ  27 10 19 93 
 

5% 

 ................................................ للفرامل الهيدروليكيةـ ـ ـ ـ  27 10 19 94 
 

5% 

 ............................. التربونية لألنظمة الهيدروليكية وـ ـ ـ ـ  27 10 19 95 
 

5% 

 ......................... للمحوالت وقاطعات التيار الكهربائيـ ـ ـ ـ  27 10 19 96 
 

5% 

 .... بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)زيوت ـ ـ ـ ـ  27 10 19 97 
 

5% 

 .......................................... محضرات التشحيم األخرـ ـ ـ ـ  27 10 19 98 
 

5% 

 ...................................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ  27 10 19 99 
 

5% 

(غير ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية 27 10 20 00 
محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية على  خام)

% وزنًا من زيوت نفط أومن زيوت متحصل 70ما ال يقل عن 
عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر 

، عدا ديزل حيوي  ، المحتوية علىاألساسي في هذه المحضرات

   ........................................... فضالت الزيوت

  

 

 

 

 

 

 

5% 

 : ـ فضالت زيوت  
  

  ) أو  PCBSل (ـينيـمحتوية على بولي كلورينيتد باي فـ ـ  27 10 91 00 
)أو بولي برومينيتد بـاي PCTSبولي كلورينيتد تيرفينيل (     

 ................................................................. )PBBSفينيـل(
 

5% 

 ............................................................................... ـ ـ غيرها 27 10 99 00 
 

5% 

 . غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر  27.11
  

 : ـ مسيلة  
  

 ........................................................................ ـ ـ غاز طبيعي 27 11 11 00 
 

5% 

 .............................................................................. ـ ـ بروبان 27 11 12 00 
 

5% 

 ................................................................................ ـ ـ بوتان 27 11 13 00 
 

5% 

 ................................. ـ ـ اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين 27 11 14 00 
 

5% 
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 ............................................................................... ـ ـ غيرها 27 11 19 00 
 

5% 

   : ـ في حالة غازية  

 ....................................................................... ـ ـ غاز طبيعي 27 11 21 00 
 

5% 

 ................................................................................ ـ ـ غيره 27 11 29 00 
 

5% 

فين، شمع نفطي دقيق هالم نفطي (فازلين) ؛ شمع البارا  27.12
التبلور، شمع سالك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع 
خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل 

 . عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وٕان كانت ملونة

  

 ............................................................................ ـ هالم نفطي 27 12 10 00 
 

5% 

   : وزنا من الزيت% 0.75ـ شمع بارافين محتوي على أقل من  

  ................................................... لصنع شموع اإلضاءة ـ ـ ـ 27 12 20 10 
5% 

 ................................................. لتشريب أعواد الكبريتـ ـ ـ  27 12 20 20 
 

5% 

  .......................................................................... غيرهاـ ـ ـ  27 12 20 90 
5% 

 ................................................................................... ـ غيرها 27 12 90 00 
 

5% 

من زيوت نفط مجمر (كوك) نفط، قار نفطي وبقايا أخر   27.13

 . أو من زيوت مواد معدنية قارية

  

   : ـ مجمر (كوك) نفط  

 ........................................................................ ـ ـ غير مكلس 27 13 11 00 
 

5% 

 ............................................................................... ـ ـ مكلس 27 13 12 00 
 

5% 

 .............................................................................. ـ قار نفطي 27 13 20 00 
 

5% 

 ...... ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية 27 13 90 00 
 

5% 

طرانية؛ قار واسفلت طبيعيان ؛ شيست قاري ورمال ق  27.14

 . اسفلتيت وصخور إسفلتية

  

 ................................... أو زيتي ورمال قطرانيةـ شيست قاري  27 14 10 00 
 

5% 

   : ـ غيرها  

 ..................................................... قار وٕاسفلت طبيعيانـ ـ ـ  27 14 90 10 
 

5% 

 ........................................................................... رهاغي ـ ـ ـ 27 14 90 90 
 

5% 

مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان أو  27 15 00 00 27.15

القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني 

 .................... (معاجين قارية ومعاجين كت ـ باك، مثًال)
 

 
  

5%  
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 .................................................................. الطاقة الكهربائية 27 16 00 00 27.16
 

5% 
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  6:  5ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  القسم السادس

  منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها
  

   : مالحظــات
يجــب  28.45أو  28.44أ ـ المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التــي تتــوفر فيهــا األوصــاف الــواردة فــي البنــد  - 1

  . ليس في بند آخر في جدول التعريفةأن تدخل في هذين البندين و 
أو  28.43ب ـ مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) أعاله فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها األوصاف الواردة فــي البنــد      

  . د وليس في بند آخر من هذا القسمو البن ه، يجب إدخالها في أحد هذ28.52أو  28.46
 32.12، 30.06، 30.05، 30.04فــي البنــود  ) أعاله فإن السلع التي يمكن تبنيــدها1مع مراعاة أحكام المالحظة ( - 2

بسبب تهيئتها في كميات معــايرة  38.08أو  37.07أو  35.06أو  33.07، 33.06، 33.05، 33.04، 33.03أو 
  . فةيأو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعر 

ناصــر منفصــلة التابعــة بكاملهــا أو بجــزء منهــا لهــذا القســم والتــي المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة مــن عــدة ع - 3
يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، ألن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجــات 

  : خير بشرط أن تكون عناصره المكونةتدخل في البند العائد للمنتج األ
مال معــا مــن غيــر          صــورة واضــحة بحســب كيفيــة تهيئتهــا علــى أنهــا معــدة لالســتعأ ـ مــن الممكــن التعــرف عليهــا ب

  ؛تغليفها
  ؛ وب ـ مقدمة معا

  . مكملة لبعضها البعضأنها ج ـ قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها 
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 الفصل الثامن والعشرون   
  

ة أو و غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادر مركبات عضوية أ ؛منتجات كيماوية غير عضوية
  من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

   : مالحظــات
  : تشمللم ينص على خالف ذلك، فإن بنود هذا الفصل  ما – 1

  ؛، وٕان احتوت على شوائبأ ـ العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً 
  ؛، مذابة في الماءأعالهلمنتجات المذكورة في الفقرة (أ) ب ـ ا

عملية عاديــة وضــرورية  اإلذابةمذابة في محاليل أخر بشرط أن تكون هذه  أعالهج ـ المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) 
المنتجــات المذيب هــذه  لال يجعالنقل، على أن  أولتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط ألغراض تتعلق باألمن 

  ؛ت الخاصة عدا استعماالتها العامةصالحة لبعض االستعماال
مضــادة  تجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلــك مــادة ند ـ الم

  ؛للتكتل) لحفظها أو لنقلها
ه المضــاف إليهــا مــادة لمنــع الغبــار أو مــادة ملونــة هـ ـ المنتجات المذكورة في الفقــرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعــال

عماالت خاصــة دون المنــتج أكثــر مالئمــة الســت اإلضــافاتتجعــل هــذه  ال وقائية بشــرط أن ألغراض أولتسهيل تمييزها 
  .  االستعمال العام

ربونات من القواعــد )، وكربونات وفوق ك28.31عالوة على الديتيونيتات والسلفوكسيالت، المثبتة بمواد عضوية (بند  - 2
) 28.37ات المركبـــة للقواعـــد غيـــر العضـــوية (بنـــد يدات وأكاســـيدها والســـيانيد)، والســـيان28.36غيـــر العضـــوية (بنـــد 

 28.43)، والمنتجــات العضــوية الــواردة فــي البنــود 28.4وفلمينــات وســيانات وتيوســيانات القواعــد غيــر العضــوية (بنــد 
  :تدخل في هذا الفصل فقط  ن التالية)، فإن مركبات الكربو28.49ات (بنديدوالكرب 28.52و28.46لغاية 

د الهيـــدروجين وأحـــامض الفلمينيـــك وااليزوســـيانيك والتيوســـيانيك وغيرهـــا مـــن أحـــامض يأ ـ أكاســـيد الكربـــون وســـيان
  ؛)28.11البسيطة أو المركبة (بند  السيانوجينيك

  ؛)28.12سيد هاليدات الكربون (بند ب ـ أكا
  ؛)28.13الكربون (بند  ي كبريتوراتج ـ ثان

ــات والســيلينيوكربونات والتللوركربونــات والسلينيوســيانات والتللــور ســيانات والتتراثيوســيا ن ــا مياتد ـ الثيوكربون و نــودي
  ؛)28.42عد غير عضوية، مركبة (بند كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قوا

)، واوكســي كبريتــور الكربــون 28.47لــة (يوريــا) (بنــد هـــ ـ فــوق أكســيد الهيــدروجين (المــاء األوكســجيني) مقســى بالبو 
 )، عـــدا ســـياناميد28.53وهاليـــدات الثيوكاربونيـــل، والســـيانوجين وهاليداتـــه، والســـياناميد ومشـــتقاته المعدنيـــة (بنـــد 

  .)31الكلسيوم وٕان كان نقيا (فصل 
  : لال يشم) من القسم السادس فإن هذا الفصل 1مع مراعاة أحكام المالحظة ( - 3

  ؛ن وغيرها من منتجات القسم الخامسأوكيسد المغنزيوم وٕان كانا نقيي ـ كلوريد الصوديوم و أ
  أعاله؛) 2ب ـ المركبات العضوية ـ غير العضوية غير ما ذكر منها في المالحظة (

  ؛31) من الفصل 5)، أو (4)، (3)، (2ج ـ المنتجات المذكورة في المالحظات (
مــن زجــاج  ،فريــت الزجــاج وغيــرة 32.06النوع المســتعمل كمضــيئات الداخلــة فــي البنــد د ـ المنتجات غير العضوية من 

  ؛32.07قي البند رقائق الداخلة حبيبات أو بشكل مسحوق أو آخر



  6: ق 
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) ؛ المحضرات لتعبئة أجهزة إطفــاء الحريــق أو القــذائف المعبــأة إلطفــاء الحريــق 38.01هـ ـ الجرافيت االصطناعي (بند 
والبلــورات  38.24؛ مــزيالت الحبــر المهيــأة فــي أغلفــة للبيــع بالتجزئــة الداخلــة فــي البنــد  38.13الداخلــة فــي البنــد 

يقــل وزن الواحــدة منهــا  المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعــادن القلويــة أو القلويــة الترابيــة والتــي ال
  ؛38.24غرام، الداخلة في البند  2.5عن 

 ) لغايــة71.02هــا أو مســحوقها (بنــد ددة، وترابجــلكريمــة الطبيعيــة أو التركيبيــة أو المو ـ األحجــار الكريمــة أو شــبه ا
  ؛71نة وخالئطها الواردة في الفصل ) وكذلك المعادن الثمي71.05(

ــدة  ــادن الملب ــدات المع ــا فيهــا كربي ــط الخزفيــة "ســيرميت" بم ــط المعــادن أو الخالئ ــة، وخالئ ز ـ المعــادن وٕان كانــت نقي
  ؛ أو15دة بمعادن) المذكورة في القسم ملب(كربيدات معادن 

  .)90.01أو القلوية الترابية (بند ح ـ العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية 
األحماض المركبة المحددة الصفات كيماويا والمكونــة مــن حمــض غيــر معــدني ممــا هــو وارد فــي الفصــل الفرعــي الثــاني مــن هــذا  - 4

  .28.11وحمض معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند  الفصل،
  . األمونيوم وفقط األمالح وفوق األمالح للمعادن  28.42لغاية  28.26تشمل البنود  - 5

  .28.42أو المركبة تدخل في البند  لم ينص على خالف ذلك فإن األمالح المزدوجة ما
  : فقط على 28.44يطبق البند  - 6

التي هــي  ) وجميع العناصر84) والبولونيوم (رقمه الذري 61)، البروميتيوم (رقمه الذري 43أ ـ التكنيتيوم (رقمه الذري 
  ؛84ذات رقم ذري يزيد عن 

اردة ب ـ النظائر المشعة الطبيعية أو االصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعــادن العاديــة الــو 
  بينها؛في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وٕان كانت مخلوطة فيما 

ج ـ المركبــات العضــوية أو غيــر العضــوية مــن هــذه العناصــر أو النظــائر، محــددة الصــفات كيماويــا أم ال، وٕان كانــت 
  بينها؛مخلوطة فيما 

منتجــات الخزفيــة والمخــاليط التــي تتضــمن هــذه د ـ الخالئط والتبددات (بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية "ســيرمت") وال
بيكريــل/غرام  74معينة تزيد عــن  إشعاعيةالعناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة 

  ؛ميكروكيوري في الغرام الواحد) 0.002(
  ؛عالت النووية) للمفاإشعاعهـ ـ عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها 

 . المشعة وٕان كانت قابلة لالستعماللمخلفات و ـ ا

  . 28.45و  28.44من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ونص البندين 
  نظائر":“يقصد بعبارة 

  ؛ودة في الطبيعة بحالة نظير أحاديـ النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموج
لنظــائري الطبيعــي قــد العناصــر التــي يكــون تركيبهــا ا من نظائرها، أي أكثرـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو 

  . عدل اصطناعيا
  . % وزنا من الفسفور15النحاس الفسفوري (فسفورات النحاس) المحتوي على أكثر من  28.48يدخل في البند  -7
ونيــات بشــرط تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل الســيلكون والســيلينوم)، المحســنة لالســتعمال فــي االليكتر  - 8

   . أو على أشكال اسطوانات أو قضبان أن تكون على أشكال غير مشغولة
  .       38.18شابهة فإنها تدخل في البند على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال م قطعوحينما ت 
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  : البند الفرعي ةمالحظ

" جميــع مركبــات الزئبــق العضــوية وغيــر ة الصــفات كيماويــاً المحــدد يقصــد بعبــارة " 28 52 10.  ألغــراض البنــد الفرعــي 1
أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) مــن  28) للفصل 1العضوية المستوفية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من المالحظة (

  29) للفصل 1المالحظة (
             

  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

    
      . اصر كيماويةـ عن 1

      . يود بروم و و كلور فلور و    28.01
  %5    ............................................................................ ـ كلور  28 01 10 00  
  %5    .............................................................................. ـ يود  28 01 20 00  

      : ؛ برومـ فلور    
  %5    ................................................................... ـ ـ ـ فلور  28 01 30 10  
  %5   ................................................................... ـ ـ ـ بروم 28 01 30 20  

      . رويغكبريت  مرسب؛زهر كبريت أو كبريت     28.02
  %5    ............................. ـ ـ ـ زهر كبريت أو كبريت مرسب  28 02 00 10  
  %5   ..................................................... ـ ـ ـ كبريت غروي 28 02 00 20  

كربون (هباب الكربون وغيــره مــن أشــكال الكربــون،   28 03 00 00  28.03
  .رة في مكان آخر)غيره داخلة أو مذكو 

  

  
  

5%  
      . هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من الالفلزات    28.04

  %5    ................................................................... ـ هيدروجين  28 04 10 00  

      : ـ غازات نادرة    

  %5    .................................................................... رغونأـ ـ   28 04 21 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ................................................................. ـ ـ ـ هليوم  28 04 29 10  

  %5    .................................................................. ـ ـ ـ نيون  28 04 29 20  

  %5    ................................................................ ـ ـ ـ غيرها  28 04 29 90  

  %5    ....................................................... (أزوت)ـ نيتروجين   28 04 30 00  

  %5    .................................................................... ـ أوكسجين  28 04 40 00  
  %5    ........................................................ يوملور يت؛ ونـ بور   28 04 50 00  

      : ـ سيليسيوم (سيليكون)    

%5    % من السيليسيوم99.99ال يقل عن ـ ـ محتوي على ما  28 04 61 00    

  %5    ..................................................................... ـ ـ غيرها  28 04 69 00  



  6: ق 
  28ف : 

  
- 162 -

  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ........................................................................ـ فوسفور  28 04 70 00  

  %5    ......................................................................... ـ زرنيخ  28 04 80 00  

  %5   ..................................... (معادن قلوية ترابية)ـ سيلينيوم 28 04 90 00  

: معــادن أتربــة ادن قلوية أو معــادن قلويــة ترابيــةمع    28.05
وطــة أو اسكانديوم، وٕان كانــت مخل نادرة، ايتريوم و

      . ممزوجة فيما بينها؛ زئبق

      :  قلوية ترابيةأو معادن ـ معادن قلوية     

  %5    ................................................................. ـ ـ صوديوم  28 05 11 00  

  %5    .................................................................. كالسيوم ـ ـ  28 05 12 00  

      : غيرها ـ ـ    

  %5    ................................................................. ـ ـ ـ ليثيوم  28 05 19 10  

  %5    ............................................................ ـ ـ ـ بوتاسيوم  28 05 19 20  

  %5    ................................................................. ـ ـ ـ غيرها  28 05 19 90  

تربة نادرة واسكانديوم وايتريــوم وٕان كانــت مخلوطــة ـ معادن أ  28 05 30 00  
    .................................. أو ممزوجة فيما بينها

  

5%  

  %5   ........................................................................... ـ زئبق 28 05 40 00  

ـ أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية  2    
      &فلزات .  ضوية منغير ع

كلور هيدريك)؛ حمــض كلورور هيدروجين (حمض     28.06
      . كلور كبريتيك

  %5    ...................... ـ كلورورهيدروجين (حمض كلورهيدريك)  28 06 10 00  

  %5   ................................................... ـ حمض كلوروكبريتيك 28 06 20 00  

      . ؛ اوليومحمض كبريتيك    28.07
  %5   .................................................. ـ ـ ـ حامض كبريتيك 28 07 00 10 
  %5   ........................ وم (حامض كبريتيك زيتي)ــ ـ ـ اولي 28 07 00 20 

      . أحماض سلفونتريك حمض ازوتيك (نيتريك)    28.08

  %5    ....................................... ـ حمض ازوتيك (نيتريك)ـ ـ   28 08 00 10  

  %5   ............................................. ـ ـ ـ أحماض سلفونتريك 28 08 00 20  

الفوســفور؛ حمــض فســفوريك أوكســيد ثــاني مس خا    28.09
 وأن كانــــت محــــددة وأحمــــاض بــــولي فوســــفوريك،

      . الصفات كيماويا

  %5    ......................................أوكسيد الفوسفورثاني ـ خامس   28 09 10 00  
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      : ض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريكـ حم    

  ................................................. ـ ـ ـ حمض فسفوريك  28 09 20 10  
  5%  

  %5   ...................................... ـ ـ ـ أحماض بولي فسفوريك 28 09 20 20  

      . ؛ أحماض بوريكأكاسيد البور    28.10
  %5    .........................................................ـ ـ ـ أكاسيد البور  28 10 00 10  
  %5   ................................................... ـ ـ ـ أحماض بوريك 28 10 00 20  

ات أحمـــاض غيـــر عضـــوية أخـــر وغيرهـــا مـــن مركبـــ    28.11
      . أوكسجين غير عضوية من الفلزات

      : ـ أحماض غير عضوية أخر    

  %5    ...................... ـ ـ فلورور الهيدروجين (حمض هيدريك)  28 11 11 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ............................................... يدروجينانيد هيسـ ـ ـ   28 11 19 10  

  %5    ............................................ كبريتيد الهيدروجين ـ ـ ـ  28 11 19 20  
  %5    ............................................. حمض الهيدرويزك ـ ـ ـ  28 11 19 30  
  %5    ................................................................ـ ـ ـ غيرها   28 11 19 90  

      ـ غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من الفلزات:    

  %5    .............................................. ـ ـ ثاني أوكسيد الكربون  28 11 21 00  

  %5    ......................................... ـ ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم  28 11 22 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    .....ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزرنيخ، خامس أوكسيد الزرنيخ  28 11 29 10  

  %5   ................................................................. ـ ـ ـ غيرها 28 11 29 90  
  ـ مركبات ھالوجينات 3    

  . ومركبات كبريت من &فلزات
    

      . دات وأوكاسيد هاليدات من الفلزاتهالي    28.12

      : وأكاسيد كلوريدات اتكلوريد ـ    
  %5    ........................................... ثالث كلوريد الزرنيخ ـ ـ ـ  28 12 10 10  
  %5    ....................... ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين) ـ ـ ـ  28 12 10 20  
  %5    .....................................أوكسي كلوريد الفوسفور ـ ـ ـ  28 12 10 30  
  %5    .........................................ثالث كلوريد الفوسفور ـ ـ ـ  28 12 10 40  
  %5    ......................................خامس كلوريد الفوسفور ـ ـ ـ  28 12 10 50  

  %5    ......................................... أحادي كلوريد الكبريت ـ ـ ـ  28 12 10 60  
  %5    ........................................... ثاني كلوريد الكبريت ـ ـ ـ  28 12 10 70  
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  %5    ................................................... كلوريد الثيونيل ـ ـ ـ  28 12 10 80  
  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   28 12 10 90  
  %5   .......................................................................... ـ غيرها 28 12 90 00  

كبريتيـــدات مـــن الفلـــزات؛ ثالـــث كبريتيـــد الفســــفور     28.13
      . التجاري

  %5    ................................................... ـ ثاني كبريتيد الكربون  28 13 10 00  

  %5    .......................................................................... ـ غيرها 28 13 90 00  

قـواعــد غـير عــضـوية وأكسـيدات  ـ 4    
     .أوكســيدات معدنية روكسـيدات وفوقدوھي

      نشادر، ال مائي أو محلوله المائي     28.14

  %5    .............................................................. ـ نشادر ال مائي  28 14 10 00  

  %5   ...................................................... ـ محلول نشادر مائي 28 14 20 00  

هيدروكسيد الصــوديوم (صــودا كاويــة)؛ هيدروكســيد     28.15
البوتاســــــيوم (بوتــــــاس كــــــاوي)، فــــــوق أكســــــيدات 

      . الصوديوم أو البوتاسيوم

      : هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) ـ    

  %5    ........................................................................ ـ ـ جامد  28 15 11 00  

  %5    ....................... ـ ـ في محلول مائي (غسل صودا كاوي)  28 15 12 00  

  %5    ......................... ـ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)  28 15 20 00  

  %5   ...................... ـ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم 28 15 30 00  

وكسيدات المغنزيوم؛ أوكســيدات وق أفهيدروكسيد و     28.16
وهيدروكســــيدات وفــــوق أوكســــيدات الســــترنتيوم أو 

      . الباريوم

  %5    ............................ ـ هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم  28 16 10 00  

ـــ أوكســـيدات وهيدروكســيدات وفـــوق أوكســيدات الســـترنتيوم   28 16 40 00  
  %5    ................................................................... أوالباريوم

     . لزنك (توتياء) وفوق أوكسيد الزنكأوكسيد ا    28.17

  %5    ........................................ ـ ـ ـ أوكسيد الزنك (توتياء)  28 17 00 10  

  %5   ............................................. ـ ـ ـ فوق أوكسيد الزنك 28 17 00 20  

ــــدوم اصــــطناعي، وٕان كــــان محــــدد الصــــفات     28.18 كوران
      ؛ هيدروكسيد األلمنيوم.أوكسيد األلمنيومكيماويا ؛
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  %5    ..... وان كان محدد الصفات كيماوياً  ـ كوراندوم اصطناعي  28 18 10 00  

  %5    ..................................................... ـ أوكسيد ألمنيوم أخر  28 18 20 00  

  %5   ................................................... ـ هيدروكسيد األلمنيوم 28 18 30 00  

      . أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم    28.19

  %5    ..................................................... ـ ثالث أوكسيد الكروم  28 19 10 00  

  %5   ........................................................................... ـ غيره 28 19 90 00  

      .أوكسيدات المنغنيز    28.20

  %5    .................................................. ـ ثاني أوكسيد المنغنيز  28 20 10 00  

  %5   ........................................................................... ـ غيره 28 20 90 00  

أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ األتربة الملونة     28.21
من الحديد  % أو أكثر وزناً 70المحتوية على 

       .Fe2 O3المتحد مقدرا كأوكسيد الحديد 

  : ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد    
    

  %5    .....................حديد أصفر ، أحمر ، اسود  أكاسيد ـ ـ ـ  28 21 10 10  

  %5    .................................................................ـ ـ ـ غيرها   28 21 10 90  

  %5   ................................................................. ـ أتربة ملونة 28 21 20 00  

؛ أوكســــيدات أوكســــيدات وهيدروكســــيدات الكوبالــــت  28 22 00 00  28.22
    ........................................................ الكوبالت التجارية

  
5%  

  %5    .................................................... أوكسيدات التيتانيوم  28 23 00 00  28.23

      . الرصاص األحمروالبرتقاليالرصاص؛ أوكسيدات    28.24

  %5    ............ ـ أوكسيد الرصاص األحادي (ليثارج، ماسيكوت)  28 24 10 00  

      : غيرها ـ    
  %5    ........................................ ثاني اوكسيد الرصاص ـ ـ ـ  28 24 90 10  
  %5   ............. .................................................... غيرهاـ ـ ـ  28 24 90 90  

؛ دروكسالمين وأمالحها غير العضــويةهيدرازين وهي    28.25
قواعــــــــــد أخــــــــــر غيــــــــــر عضــــــــــوية؛ أوكســــــــــيدات 

     . كسيدات وفوق أوكسيدات معدنية أخروهيدرو 

  %5    ........ ـ هيدرازين وهيدروكسالمين وأمالحهاغير العضوية  28 25 10 00  

  %5    ....................................... كسيد وهيدروكسيد الليثيومـ أو   28 25 20 00  

  %5    ............................ ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم  28 25 30 00  

  %5    ................................. ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل  28 25 40 00  
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  %5    .............................. ات وهيدروكسيدات النحاسـ أوكسيد  28 25 50 00  

  %5    ........ ـ أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم  28 25 60 00  

  %5    ....................... ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم  28 25 70 00  

  %5    ..................................................... ـ أوكسيدات االنتموان  28 25 80 00  

      : ـ غيرها    

  %5    ............................................. ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير  28 25 90 10  

  %5    ............................................... مو اوكسيد الصودي ـ ـ ـ 28 25 90 20  
  %5    ................................................ الكالسيوماوكسيد  ــ ـ  28 25 90 30  
  ور ـالبرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخ ـ ـ ـ 28 25 90 40  

  %5    ............. وموالتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسي        
  %5    ............. اوكسيد الزئبق (اصفر و احمر و اسود) ـ ـ ـ 28 25 90 50  
  %5    ......................................... هيدروكسيد الكالسيوم ـ ـ ـ 28 25 90 60  
  %5   ................................................................. ـ ـ ـ غيرها 28 25 90 90  

  ـ أم+ح وفوق أوكسيدات 5    

      ن .أم+ح من أحماض غير عضوية أو معاد

نات ـورو الوميــفل فلوروسيليكات و فلوريدات؛    28.26
      . وأمالح الفلور األخر المركبة

      :  ـ فلوريدات    

  %5    .............................................................. ـ ـ من ألمنيوم  28 26 12 00  

  %5    ..................................................................... ـ ـ غيرها  28 26 19 00  

  %5     .... ـ سادس فلوروألومينات الصوديوم (كريوليت تركيبي)  28 26 30 00  

  %5   ............................................................................ـ غيرها 28 26 90 00  

ت الكلوريــــــد كلوريـــــدات واكســـــيدات وهيدروكســـــيدا    28.27
واوكسيكلورويات وهيدرو كسيكلورورات، برومــورات 

      . واكسيبرمورات، يوديات واكسيدها

  %5    .......................................... ـ كلوريد النشادر (االمونيوم)  28 27 10 00  

  %5    ......................................................... الكالسيوم يدـ كلور   28 27 20 00  

      : ـ كلوريدات أخر    

  %5    ........................................................... ـ ـ من مغنيزيوم  28 27 31 00  

  %5    .............................................................. ـ ـ من ألمنيوم  28 27 32 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ من نيكل  28 27 35 00  

      ا :ـ ـ غيره    
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  %5    ............................................................ زئبق منـ  ـ ـ  28 27 39 10  
  %5    ......................................................... من كوبالت ـ ـ ـ  28 27 39 20  
  %5    ............................................... من زنك (توتياء) ـ ـ ـ  28 27 39 30  
  %5    ................................................................ ـ غيرها ـ ـ  28 27 39 90  
      : سيدات وهيدروكسيدات الكلوريدـ اوك    

  %5    ............................................................... ـ من نحاس ـ  28 27 41 00  

  %5    ..................................................................... ـ ـ غيرها  28 27 49 00  

      : ـ بروميدات واوكسيد البروم    
  %5    ......................... يومـ ـ بروميدات الصوديوم أو البوتاس  28 27 51 00  
  : ـ ـ غيرها    

    
  %5    .................................................... بروميد الزئبقـ  ـ ـ  28 27 59 10  
  %5    ................................................................ ـ غيرها ـ ـ  28 27 59 90  
     : دات اليودـ يوديدات واوكسي   

  %5    ..................................................... ايوديد الزئبق ـ ـ ـ 28 27 60 10  
  %5    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ 28 27 60 90  

؛ لتجــاريهيبوكلوريتــات، هيبوكلوريتــات الكالســيوم ا    28.28
      : ؛ هيبوبرميتاتوريتاتلك

ـ هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتــات كالســيوم   28 28 10 00  
   .............................................................. أخر

  

5%  

      : ـ غيرها    

  %5    ...................................... ـ ـ ـ هيبو كلوريت الصوديوم  28 28 90 10  

  %5    ...................................... ـ ـ ـ هيبوكلوريت البوتاسيوم  28 28 90 20  

  %5    ............................................................ ـ ـ ـ كلوريتات  28 28 90 30  

  %5    ................................................... ـ ـ ـ هيبو بروميتات  28 28 90 40  

  %5   ................................................................. ـ ـ ـ غيرها 28 28 90 90  

؛ كلـــورات وفـــوق كلـــورات، برومـــات وفـــوق برومـــات    28.29
      . يودات وفوق يودات

      : ـ كلورات    

  %5    ............................................................ ـ ـ من صوديوم  28 29 11 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ............................................. كلورات البوتاسيومـ  ـ ـ  28 29 19 10  
  %5    ............................................. كلورات المغنيسيومـ  ـ ـ  28 29 19 20  
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  %5    ................................................................. هاغير ـ  ـ ـ  28 29 19 90  
       : ـ غيرها    

      : ـ ـ ـ فوق كلورات    

  %5    .................................. الصوديوم ـ فوق كلورات ـ ـ ـ  28 29 90 11  
  %5    ................................ المغنيسيوم ـ فوق كلورات ـ ـ ـ  28 29 90 12  
  %5    ................................... االمونيوم ـ فوق كلورات ـ ـ ـ  28 29 90 13  
  %5    ............................................................ غيرهاـ  ـ ـ ـ  28 29 90 19  
  : ـ ـ ـ برومات وفوق برومات    

    

  %5    ........................................ البوتاسيومـ ـ ـ ـ برومات   28 29 90 21  
  %5    ............................................................ ـ ـ ـ ـ غيرها  28 29 90 29  
  %5   ........................................... ـ ـ ـ يودات وفوق يودات 28 29 90 30  

 ن كانــــت محــــددةإ و  ي كبريتيــــدات،كبريتيــــدات وبــــول    28.30
      . الصفات كيماويا

  %5    ...................................................... ـ كبريتدات الصوديوم  28 30 10 00  

  %5   .......................................................................... ـ غيرها 28 30 90 00  

      . تات وسلفوكسيالتديثيوني    28.31

  %5    ................................................................. ـ من صوديوم  28 31 10 00  

  %5   .......................................................................... ـ غيرها 28 31 90 00  

      . كبريتيتات، وثيوكبريتات    28.32

  %5    .................................................... ـ كبريتيتات الصوديوم  28 32 10 00  

  %5    ............................................................. ـ كبريتيتات أخر  28 32 20 00  

      : ـ ثيوكبريتات    

  %5    ......................................... ـ ـ ـ ثيوكبريتات الصوديوم  28 32 30 10  

  %5    .......................................... ـ ـ ـ ثيوكبريتات الكالسيوم  28 32 30 20  

  %5   ................................................................. ـ ـ ـ غيرها 28 32 30 90  

     . ؛ فوق كبريتاتكبريتات؛ شب    28.33

      : ـ كبريتات الصوديوم    

  %5    ......................................... ـ ـ كبريتات ثنائي الصوديوم  28 33 11 00  

  %5    ..................................................................... ـ ـ غيرها  28 33 19 00  

      : ـ كبريتات اخر    

  %5    ........................................................... زيومـ ـ من مغني  28 33 21 00  

  %5    ............................................................. ـ ـ من المنيوم  28 33 22 00  
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  %5    ................................................................. ـ ـ من نيكل  28 33 24 00  

  %5    .............................................................. ـ ـ من نحاس  28 33 25 00  

  %5    .............................................................. ـ ـ من باريوم  28 33 27 00  

      ا :ـ ـ غيره    

  %5    .............................................. الرصاص ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 10  
  %5    الكالسيوم الالمائية كبريتاتالكالسيوم و  ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 20  
  %5    ................................................... الحديد ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 30  
  %5    ............. افؤ)الحديدوز ( حديد ثالثي التك ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 40  
  %5    ................................................. الكوبلت ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 50  
  %5    ................................................ القصدير ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 60  
  %5    ................................................... الزئبق ـ كبريتات ـ ـ  28 33 29 70  
  %5    ................................................ من زنك (توتياء) ـ ـ ـ  28 33 29 80  
  %5    ................................................................. غيرهاـ  ـ ـ  28 33 29 90  
  %5    ............................................................................. ـ شب  28 33 30 00  

  %5   ............................................................... ـ فوق كبريتات 28 33 40 00  
      . يتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات)نيتر     28.34

      : ـ نيتريتات    

  %5    ..................................................... ديوممن الصو  ـ ـ ـ  28 34 10 10  
  %5    .................................................... من البوتاسيوم ـ ـ ـ  28 34 10 20  
  %5    ...................................................... من الرصاص ـ ـ ـ  28 34 10 30  
  %5    ...................................................... من الكالسيوم ـ ـ ـ  28 34 10 40  
  %5    ................................................... من المغنيسيوم ـ ـ ـ  28 34 10 50  
  %5    ....................................................... من االلمنيوم ـ ـ ـ  28 34 10 60  
  %5    .............................................................. زنكمن  ـ ـ ـ  28 34 10 70  
  %5    ................................................................. اغيره ـ ـ ـ  28 34 10 90  
      : ـ نيترات    

  %5    .......................................................... ـ ـ من بوتاسيوم  28 34 21 00  

     :ـ ـ غيرها   

  %5    ..................................................... من الصوديوم ـ ـ ـ 28 34 29 10  
  %5    ...................................................... من الرصاص ـ ـ ـ 28 34 29 20  
  %5    ...................................................... من الكالسيوم ـ ـ ـ 28 34 29 30  
  %5    ................................................... من المغنيسيوم ـ ـ ـ 28 34 29 40  
  %5    ....................................................... من االلمنيوم ـ ـ ـ 28 34 29 50  
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  %5    ........................................ من الزنك (الخارصين) ـ ـ ـ 28 34 29 60  
  %5    ........................................................ من الكوبلت ـ ـ ـ 28 34 29 70  
  %5    ...................................................... من االمونيوم ـ ـ ـ 28 34 29 80  
      : غيرها ـ ـ ـ   
  %5    ................................................ـ ـ ـ ـ  نترات الزئبق    28 34 29 91  
  %5    ............................................................ـ ـ ـ ـ غيرها   28 34 29 99  

وســـــــــــــفانات فوســـــــــــــفينات (هيبوفوســـــــــــــفيتات) وف    28.35
ن كانــت إ و  (فوســفيتات) وفوســفات وبــولي فوســفات،

      . الصفات كيماويا محددة

  %5    .....(فوسفيتات) (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات فوسفينات ـ  28 35 10 00  

      : ـ فوسفات    

  %5    ................ ـ ـ من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم  28 35 22 00  

  %5    ........................................................... بوتاسيوم ـ ـ من  28 35 24 00  

ـ ـ هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي   28 35 25 00  
  %5    ............................................................. الكالسيوم)

  %5    ........................................ ـ ـ فوسفات أخر من كالسيوم  28 35 26 00  

     ا :ـ ـ غيره   

  %5    ........................................................ من رصاصـ  ـ ـ 28 35 29 10  
  %5    ............................................................. من حديد ـ ـ ـ 28 35 29 20  
  %5    ................................................................. غيرها ـ ـ ـ 28 35 29 90  
      ـ بولي فوسفات:    

 الصوديوم) فوسفات بولي ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث ـ ـ  28 35 31 00  

......................................... ................    

  

5%  

     ا :ـ ـ غيره   

  %5    ............................. حمض بروفوسفات الصوديومـ  ـ ـ 28 35 39 10  
  %5    ................................................................. غيرهاـ  ـ ـ 28 35 39 90  

ــــــــات،    28.36 ــــــــات،فوق كربون ــــــــات النشــــــــادر  كربون كربون
 (االمونيـــــوم) التجاريـــــة المحتويـــــة علـــــى كربامـــــات

      . لنشادرا

  %5    ............................................. ـ كربونات ثنائي الصوديوم  28 36 20 00  

ـــــات الصـــــوديوم الهي  28 36 30 00   ـــــ كربون ــــــدروجينيــ ـــــات (ثـــــاني ة ـ كربون
    .................................................................. الصوديوم)

  

5%  
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  %5    ..................................................... ـ كربونات البوتاسيوم  28 36 40 00  

  %5    ....................................................... ـ كربونات الكالسيوم  28 36 50 00  

  %5    ......................................................... ـ كربونات الباريوم  28 36 60 00  

      : ـ غيرها    

  %5    ...................................................... ـ ـ كربونات الليثيوم  28 36 91 00  

  %5    .............................................. ـ ـ كربونات السترونتيوم  28 36 92 00  

     ا :ـ ـ غيره   

  %5    ................................ ت الزنك (الخارصين)كربوناـ  ـ ـ 28 36 99 10  
  %5    ................................................................. غيرهاـ  ـ ـ 28 36 99 90  

      . سيانيدات، اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة    28.37

      : ـ سيانيدات واكاسيد سيانيدات    

  %5    ............................................................ ـ من صوديوم ـ  28 37 11 00  

  %5    ...................................................................... ـ ـ غيرها  28 37 19 00  

  %5     ... ........................................................ ـ سيانيدات مركبة   28 37 20 00  
      (ملغي)    28.38
      . سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية    28.39

      : ـ من صوديوم    

  %5    ............................................ـ ـ ميتاسيليكات الصوديوم   28 39 11 00  

  %5    .....................................................................ـ ـ غيرها   28 39 19 00  

  %5     .......................................................................... ـ غيرها  28 39 90 00  
  . بورات وفوق بورات    28.40

    

      : ـ رابع بورات ثنائي الصوديوم ( بوركس مكرر)    

  %5    .................................................................... ـ ـ ال مائي  28 40 11 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  28 40 19 00  

  %5    ..................................................................ـ بورات ُأخر   28 40 20 00  

  %5    ................................................................. ـ فوق بورات  28 40 30 00  

  . أمالح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية    28.41
    

  %5    .............................................ـ ثنائي كرومات الصوديوم   28 41 30 00  

      : ني كرومات؛ فوق كروماتـ كرومات ُأخر وثا    

  %5    .............................................. كرومات الصوديوم ـ ـ ـ  28 41 50 10  
  %5    ................................................... كرومات الزئبق ـ ـ ـ  28 41 50 20  
  %5    ................................................................. غيرها ـ ـ ـ  28 41 50 90  
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ات وبرمنجنــــات (منغنيتــــات ومنغنــــات ـــــــــــ منجنيتــــات ومنجن    
      : وبرمغنات)

  %5    ..............................................ـ ـ برمنجنات البوتاسيوم   28 41 61 00  

  %5    .....................................................................ـ ـ غيرها   28 41 69 00  

      : ـ موليبدات    

  %5    ....................................................... من صوديوم ـ ـ ـ  28 41 70 10  
  %5    ................................................................. غيرها ـ ـ ـ  28 41 70 90  
  %5    ...................................................ـ تنجستات (ولفرامات)   28 41 80 00  

      : ـ غيرها    

  %5    ............................................. الومينات الصوديومـ  ـ ـ  28 41 90 10  
  %5    ................................................................. غيرهاـ  ـ ـ  28 41 90 90  

 فـــوق أو أمـــالح ُأخـــر مـــن أحمـــاض غيـــر عضـــوية    28.42
ســيليكات  فيهــا عضــوية (بمــا غيــر أكاسيد أحمــاض

الصــفات كيماويــا) عــدا  ن كانــت محــددةإ األلمنيــوم و 
      . األزيدات

ــ ســيلكات مزدوجــة أو مركبــة،  28 42 10 00   بمــا فيهــا ســليكات األلمنيــوم  ـ
  %5    ................................. ماوياالصفات كي وان كانت محددة

  %5    ..........................................................................ـ غيرها   28 42 90 00  

    
      . اتـــــــــمتفرق – 6

 معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير    28.43
 عضوية من معادن ثمينة، وٕان كانت محددة

      . الصفـات كيماويًا؛ ملغمات معادن ثمينة

  %5    .....................................................ـ معادن ثمينة غروية   28 43 10 00  

      : ـ مركبات الفضة    

  %5    ........................................................... ـ ـ نترات الفضة  28 43 21 00  

      ا :غيره ـ ـ    

  %5    ......................................................... ازيد الفضة ـ ـ ـ  28 43 29 10  
  %5    ..................................................... نتريت الفضة ـ ـ ـ  28 43 29 20  
  %5    .................................................. فيلمينات الفضة ـ ـ ـ  28 43 29 30  
  %5    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  28 43 29 90  
  %5    ............................................................ـ مركبات الذهب   28 43 30 00  

  %5    .................................................. ملغماتـ مركبات ُأخر؛   28 43 90 00  
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عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلــك     28.44
ــة  أو  لالنشــطارالعناصــر الكيماويــة والنظــائر القابل

الخصـــب والنظـــائر) ومركباتهـــا؛ مخـــاليط ومخلفـــات  
  . تحتوي على هذه المنتجات

    

تبــددات(بما فــي ذلــك  وـ يورانيــوم طبيعــي ومركباتــه؛ خالئــط     
الخالئــــط المعدنيــــة الخزفية(ســــيرميت) ومنتجــــات خزفيـــــة 

ــــوم طبيعــــي أو مركبــــات ومخــــاليط  محتويــــة علــــى يوراني
      : اليورانيوم الطبيعي

  %5    ............................................ طبيةمعدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 10 10  

  %5    ................................................................ غيرهاـ ـ ـ   28 44 10 90  

ــوم      ــ يوراني ) 235Uبعنصــر اليورانيــوم ( مخفــف أو مســتنفذـ
تبددات (بمــا فــي  ومركباتـه؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خالئط و

ذلـــك الخالئـــط المعدنيـــة الخزفيـــة " ســـيرميت ") ومنتجـــات 
ــــى ب ـــوم غن ـــة علـــى يوراني عنصـــر خزفيـــة ومخـــاليط محتوي

) أو علــى بلوتونيــوم أو مركبــات هــذه U 235اليورانيــوم (
      : المنتجات

  %5    ............................................ طبيةمعدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 20 10  

  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   28 44 20 90  

ـــ ي     ـــه؛ U 235بعنصـــر اليورانيـــوم ( غنـــيورانيـــوم ـ ) ومركبات
ثوريـــوم ومركباتـــه؛ خالئـــط وتبـــددات (بمـــا فيهـــا الخالئـــط 
ــة ومخــاليط  ــة الخزفيــة "ســيرميت") ومنتجــات خزفي المعدني

 235(وم ـر اليورانيـــبعنصــ مخفــفة على اليورانيوم ـمحتوي
U؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات ( :      

  %5    ............................................ طبيةمعدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 30 10  

  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   28 44 30 90  

ـــ عناصــر ونظــائر ومركبــات مشــعة، عــدا الداخلــة فــي البنــد     
؛ 28 44 30أو   28 44 20أو   28 44 10الفرعـــــــــــي 

ـــة  ـــط المعدنيـــة الخزفي ـــددات (بمـــا فيهـــا الخالئ ـــط وتب خالئ
"ســيرميت") ومنتجــات خزفيــة ومخــاليط محتويــة علــى هــذه 

      : العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة

  إعفاء    ............................................ طبيةمعدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 40 10  

  إعفاء    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   28 44 40 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــــ عناصــــر وقــــود (خــــراطيش) مســــتهلك  28 44 50 00   ع) اشــــعإ(لحقهــــا  ةـ
    ........................................................ النوويةللمفاعالت 

  

5%  

 ؛28.44لبنـد دا تلك الداخلة في اـع ، نظائر    28.45
، رمركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائ

  . كيماوياً وٕان كانت محددة الصفات 
    

  %5    ............................................ـ ماء ثقيل (ُأكسيد ديتريوم)   28 45 10 00  

  %5    ..........................................................................ـ غيرها   28 45 90 00  

مركبات غير عضوية أو عضوية، من معـادن أتربة     28.46
مــن ايتريــوم أو ســكانديوم أو مــن أخــالط مــن ، نادرة

  . هــذه المعادن
    

  %5    ...........................................................ـ مركبات سيريوم   28 46 10 00  

  %5    ..........................................................................ـ غيرها   28 46 90 00  

فــــوق ُأكســــيد الهيــــدروجين (مــــاء ُأكســــجيني)، وٕان   28 47 00 00  28.47
  ..............................كـــان مجمدًا بالبولة (يوريا) 

  

  

5%  

ـــت محـــددة الصـــفاتيدفوســـف  28 48 00 00  28.48 كيماويـــًا،  ات، وٕان كان
  .......................................باستثناء فوسفورات الحديد 

  

  

5%  

  . كربيدات، وٕان كانت محددة الصفات كيماوياً     28.49
    

  %5    .................................................................ـ من كالسيوم   28 49 10 00  

  %5    ..............................................(سيلسيوم)  ـ من سيليكون  28 49 20 00  

  %5    ..........................................................................ـ غيرها   28 49 90 00  

ـــــــدات ونيتريـــــــدات وازيـــــــدات وسيليســـــــيدات     28.50 هيدري
وبوريدات، وٕان كانت محددة الصفات كيماويًا، غير 

لمركبــات التــي هــي أيضــا مــن كربيــدات داخلــة فــي ا
  .28.49البند 

    

  %5    ........................................ هيدريدات (هيدرورات)ـ ـ ـ   28 50 00 10  

  %5    .......................................... نيتريدات (نيترورات)ـ ـ ـ   28 50 00 20  

      : ازيدات ـ ـ ـ    

  %5    ................................................... من الصوديمـ  ـ ـ ـ  28 50 00 31  
  %5    ................................................. من الرصاصـ  ـ ـ ـ  28 50 00 32  
  %5    ............................................................ غيرهاـ  ـ ـ ـ  28 50 00 39  
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  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ........................................................... سليسيداتـ ـ ـ   28 50 00 40  

  %5    .............................................................بوريدات  ـ ـ ـ  28 50 00 50  

  (ملغي)    28.51
    

 مركبات، غير عضوية أو عضــوية، مــن زئبــق، وٕان    28.52
  ، عدا الملغمات.محددة الصفات كيماوياً كانت 

    

      : محددة الصفات كيماوياً ـ     
  %5    ................................................ ثيوسينات الزئبق ـ ـ ـ  28 52 10 10  
  %5    .................................................. فيلمينات الزئبق ـ ـ ـ  28 52 10 20  
  %5    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  28 52 10 90  
  %5    .......................................................................... غيرهاـ   28 52 90 00  

مركبـــات غيـــر عضـــوية ُأخـــر (بمـــا فـــي ذلـــك المـــاء     28.53
مــــاء القابــــل للتوصــــيل الكهربــــائي أو المقطــــر أو ال

ـــه  ـــة)؛ هـــواء ســـائل (بمـــا في ـــاوة مماثل المـــاء ذو نق
ــادرة)؛  الهــواء الســائل الــذي نزعــت منــه الغــازات الن
ـــادن  هـــواء مضـــغوط؛ ملغمـــات، عـــدا ملغمـــات المع

  . الثمينة
    

مــاء مقطــر ومــاء قابــل للتوصــيل الكهربــائي ومــاء ذو ـــ ـ ـ   28 53 00 10   
  %5    ...................................................... نقاوة مماثلة

  %5    ................................ مضغوطهواء سائل وهواء  ـ ـ ـ  28 53 00 20  

الداخلــة فــي البنــد  ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة ـ ـ ـ  28 53 00 30  
28.43( .....................................................    

  

5%  

  %5    .............................................. كلوريد السيانوجين ـ ـ ـ  28 53 00 40  
  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ ـ   28 53 00 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؛وٕان احتوت على  يًا،يائكيمالمركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات  ـأ 

علــى  ، (وٕان احتــوتن ذات المركــب العضــويمــالمخــاليط مــن إثنــين أو أكثــر مــن المتشــابهات (ايزوميــرات)  ب ـ
شــــوائب)، باســــتثناء المخــــاليط مــــن تشــــابهات (ايزوميــــرات) الهيــــدروكربون الــــالدوري "ال حلقــــي" (عــــدا 

  )؛27الستريوايزوميرات)، وٕان كانت مشبعة (فصل 
 ا الداخلــةالســكر وأمالحهــ وأســتيراتوأســتيالت وأثيــرات  29.39لغايــة  29.36المنتجات الواردة في البنود من ج ـ

  يا؛ئايوٕان كانت محددة أو غير محددة الصفات كيم ،29.41ومنتجات البند  29.40في البند 
  ، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعالهالمنتجات المذكورة في  د  ـ
، بشــرط أن تكــون هــذه ت ُأخــرذيبا، مذابــة فــي مــالفقــرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعــالهالمنتجــات المــذكورة فــي  ـ ـهــ

تتعلــق بــدواعي  اإلذابة عملية عادية وضرورية لتهيئــة هــذه المنتجــات وأن تكــون قــد اتبعــت فقــط ألغــراض
على أن ال يجعـل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض االستعماالت الخاصة،  األمان أو بمقتضيات النقل،

  عدا استعماالتها العامة؛
والمضاف إليها مثبت (بما في ذلــك  أعاله،الفقرات (أ) أو(ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ)  المنتجات المذكورة في و ـ

  نقلها؛المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو 
، المضــاف إليهــا مــادة لمنــع (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعالهالمنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو  ز ـ

أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تمييزها أو لدواعي األمــان بشــرط أن ال تجعــل هــذه  الغبار أو مادة ملونة
  اإلضافات المنتج صالح لبعض االستعماالت الخاصة غير استعماالته العامة؛ 

والــروابط  المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، إلنتاج أصباغ األزو؛ أمــالح الــديازونيوم، ح ـ
 نائية المستعملة لإلزدواج مع هذه األمالح واألمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأمالحها.الث

  :ال يشمل هذا الفصل ـ 2
  ؛15.20رول الخام الداخل في البند ، أو الجليس 15.04أصناف البند  أ  ـ
  ؛)22.08أو البند  22.07يل (البند كحول اإليث ب ـ
    ؛  )27.11بند والبروبان (الميثان  ج ـ
  ؛28للفصل  2المذكورة في المالحظة مركبات الكربون  د ـ

  30.02المنتجات المناعية الداخلة في البند  -هـ          
  ؛)31.05أو البند  31.02ا) (البند البولة (اليوري  -و
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لتركيبيــة والمنتجــات ) والمــواد الملونــة العضــوية ا32.03المــواد الملونــة مــن أصــل نبــاتي أو حيــواني (البنــد  ـ ز
) ، 32.04العضوية التركيبية من األنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعــدة للتبيض الضوئي (البند 

  ؛)32.12فة للبيع بالتجزئة (البند أغل وكذلك األصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو
  )؛35.07اإلنزيمات (البند  ـ ح
أوبأشــكال مماثلــة هكســامثيلين تتــرامين أو المــواد المماثلــة،المهيأة بشــكل أقــراص أو عيــدان الميتالدهيــد وال ـ ط

أو إعــادة تعبئــة  ع المســتعملة لتعبئــةا، وكذلك الوقــود الســائل والغــازات المســيلة مــن األنــو لالستعمال كوقود
  )؛36.06(البند  3سم 300قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية ال تتجاوز سعتها 

المنتجــات المهيــأة كشــحنات ألجهــزة إطفــاء الحريــق أو فــي قــذائف معــدة إلطفــاء الحريــق الداخلــة فــي البنــد  ـ ي
  ؛ 38.24بالتجزئة الداخلة في البند ؛ مزيالت الحبر المهيأة في أغلفة للبيع38.13

  ) .90.01ند ، وعلى األخص تلك المصنوعة من طرطيرات اإليثيلين ديامين (البالعناصر البصرية ـ ك
 

 الرقمي.األصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخرًا في الترتيب  ـ 3

، إلــى 29.20إلــى  29.13و مــن    29.11لــى إ 29.08و مــن    29.06إلــى  29.04كــل إشــارة فــي البنــود مــن  ـ 4
نة أو المنترزة تشــمل أيضــا المشــتقات المركبــة، مثــل المشــتقات المســلفنة المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنتر 

  .ة أو المنترنة المسلفنة المهلجنةأو المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفن
مــن  29.29إن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن ال تعتبر كوظائف نيتروجينيــة بــالمعنى الموجــود فــي البنــد 

، يقصــد فقــط بعبــارة "وظــائف ُأوكســجينية" الوظــائف 29.22، 29.18، 29.14، 29.12، 29.11تطبيــق البنــود أجل 
المقصــورة علــى (المجموعــات ذات الخصـــائص العضــوية المميــزة المحتويــة علـــى اُألوكســجين) المشــار إليهــا فـــي 

 .29.20لغاية  29.05صوص البنود من ن

) مــع مركبــات 7 (إلــى) 1لوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية مــن (أستيرات المركبات العضوية ذات ا ـ أ ـ 5
ي يــرد عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذ

  ؛متأخرًا في الترتيب الرقمي
 التــي تــدخل فــي الفصــول الفرعيــة مــن أســتيرات كحــول اإليثيــل مــع المركبــات العضــوية ذات الوظيفــة الحمضــية ب ـ

  ؛ات الوظيفة الحمضية المناظرة لها) تبند مع المركبات ذ7 (إلى) 1( 
  فإن: ،28ـ للفصل  2ـ للقسم السادس والمالحظة  1مع مراعاة أحكام المالحظة  ج ـ

نوليــة أو الفي ، المركبــات ذات الوظيفــة الحمضــية أوالعضــوية مــن المركبــات العضــوية مثــلـ األمــالح غيــر  1
 29.42) أو فــي البنــد 10(إلــى ) 1األينولية أو القواعد العضويـة التــي تــدخل فــي الفصـــول الفرعيــة مــن(

  ؛مالئم للمركب العضوي المناظر لهاتبند في البند ال
فــي  ) أو10(إلــى ) 1األمــالح المتكونــة بالتفاعــل بــين مركبــات عضــوية داخلــة فــي الفصــول الفرعيــة مــن ( ـ 2

أو للحمض (بما فــي ذلــك المركبــات ذات الوظيفــة الفينوليــة  ةبند في البند المناسب للقاعد، ت29.42البند
  و ;رًا في الترتيب الرقمي في الفصلأواألينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخ

بنــد ، ت29.41أو البنــد  11الفصــل الفرعــي  ، عدا المنتجات التي تــدخل فــيالمركبات ذات الترابط التناسقي - 3
، ضــمن األصــناف المالئمــة لألجــزاء التــي 29في البند الذي يرد متــأخرا فــي الترتيــب الرقمــي فــي الفصــل 

  .تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية
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اإليثانــــول ب نهــام ، إال فيمــا يتعلــقيبنــد فيــه الكحـــول المناظـــر لهـــا تبند الكحوالت المعدنية فــي نفــس البنــد الــذي د ـ
  )؛29.05(البند 

  .في نفس بند األحماض المناظرة لهاتبند هاليدات األحماض الكربوكسيلية  هـ ـ
، باإلضـــافة إلـــى ذرات هـــي مركبـــات عضـــوية تحتـــوي جزيئاتهـــا 29.31و  29.30المركبـــات الـــواردة فـــي البنـــدين  ـ 6

خــر غيــر معدنيــة أو علــى عناصــر معدنيــة (مثــل، ، علــى ذرات عناصــر أُ جين أو األُوكســجين أو النيتــروجينالهيــدرو 
  الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

ـ غيــر عضــوية ُأخــر) المشــتقات (مركبــات عضويةــ 29.31وية) والبند (مركبات الكبريت العض 29.30ال يشمل البند 
ـــة (بمـــا فـــي ذلـــك المشـــتقات المركبـــة) وا ـــدروجين واألُوكســـجين المســـلفنة أو المهلجن لتـــي بغـــض النظـــر عـــن الهي

مباشرة بالكربون وهي التي تكســبها خــواص المشــتقات  والنيتروجين،  تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات
 .  و المهلجنة (المشتقة أو المركبة)المسلفنة أ

ثيــة أو فــوق ُأكســيدات الكيتــون أو ، األيبوكســيدات ذات الحلقــة الثال 29.34و  29.33و  29.32مل البنــود ال تشــ ـ 7
البــوليمرات الدوريــة (الحلقيــة) مــن األلدهيــدات أو الثيوالدهيــدات أو األنهدريــدات مــن األحمــاض الكربوكســيلية ذات 
القواعــد المتعــددة أو األســتيرات الدوريــة (الحلقيــة) للكحــوالت المتعــددة الهيدروكســيل أو الفينــوالت ذات  األحمــاض 

  وأميدات األحماض متعددة القواعد.المتعددة القواعد 
تنطبق هذه األحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجًا حصرًا عن 

  أعاله.وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة 
  

  :29.37ـ ألغراض البند الفرعي  8
  ترز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.( أ ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تف

(ب)  تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية 
المستعملة بصورة رئيسة ألثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة 

  تركيب منتجات هذا البند. كوسائط في

  الفرعية:د و البن اتمالحظ
، فــإن مشــتقات أي مركــب كيمــاوي (أو مجموعــة مركبــات كيماويــة) تبنــد فــي ذات البنــد ضمن أي بند من هــذا الفصــلـ  1

، شريطة أن ال يكــون قــد شــملها أي بنــد فرعــي آخــر المركب (أو مجموعة المركبات هذه)الفرعي الذي يبند فيه هذا 
مًا تحــت صيصًا وعلى أن ال يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العالقة أي بند فرعــي متبقــي  يشــمل تقســيأكثر تخ

  . تسمية " غيرها " لألصناف
  . على البنود الفرعية لهذا الفصل 29) للفصل 3ال تنطبق المالحظة ( - 2
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 اول:�	� ا����� ا� - 1    

ه�ــ�روآـ����ــ�ت 
������ و#"! ���� ا�

���� أو ا���!��� أو ا%��
 .أو ا���!�زة

  
    

      .  يدروكربونات ال دورية (ال حلقية)ه    29.01

      : مشبعةـ     

  إعفاء    ................................................................ ايثانـ ـ ـ   29 01 10 10  

  إعفاء    ............................................................ بوتاناتـ ـ ـ   29 01 10 20  

 إعفاء    ............................................................. بنتاناتـ ـ ـ   29 01 10 30  

 إعفاء    .......................................................... هكساناتـ ـ ـ   29 01 10 40  

 إعفاء    ............................................................ هبتاناتـ ـ ـ   29 01 10 50  

 إعفاء    ........................................................... وكتاناتأـ ـ ـ   29 01 10 60  

 إعفاء    .............................................................. غيرهاـ ـ ـ   29 01 10 90  

       : مشبعةـ غير     

  إعفاء    .................................................................. إيثيلينـ ـ   29 01 21 00  

 إعفاء    ............................................... بروبين (بروبيلين)ـ ـ   29 01 22 00  

 إعفاء    .............................. بوتين (بوتيلين) وأيزوميراتهاـ ـ   29 01 23 00  

 إعفاء    ..................... ـ ديين ، وأيزوبرين 1و 3بيوتا ـ ـ ـ   29 01 24 00  

      : غيرهاـ ـ     

 إعفاء    ......................................................... بروباديانـ ـ ـ   29 01 29 10  

 إعفاء    ............................................... ديان 1ر2بيوتا  ـ ـ ـ  29 01 29 20  

 إعفاء    ................................................. غاز األسيتيلينـ ـ ـ   29 01 29 30  

 إعفاء    .................................................. فينيل اسيتيلينـ ـ ـ   29 01 29 40  

 إعفاء    ......................................... ميثيل فينيل اسيتلينـ ـ ـ   29 01 29 50  

 إعفاء    ............................................................. بيوتينـ ـ ـ   29 01 29 60  

 إعفاء    .............................................................. غيرهاـ ـ ـ   29 01 29 90  

  . هيدروكربونات دورية (حلقية)    29.02
    

ــــ ســــيكالنية (ســــيكالنات) أو ســــيكلينية (ســــيكلينات) أو      ـ
     :  لوتربينات)سيكلوتيربينية (سيك

 إعفاء     ...................................................... ـ ـ سيكلوهيكسان  29 02 11 00  

 إعفاء    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 02 19 00  

  إعفاء    ....................................................................... ـ بنزين  29 02 20 00  
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  إعفاء    ...................................................................... تولوينـ   29 02 30 00  

      :  اكسيلينات ـ    

 إعفاء     ................................................. اكسيلينـ ـ اورثو ـ   29 02 41 00  

 إعفاء     .................................................... اكسيلينـ ـ ميتا ـ   29 02 42 00  

 إعفاء    .................................................... اكسيلينـ ـ بارا ـ   29 02 43 00  

 إعفاء    .............................. المخلوطة اكسيلينـ ـ أيزوميرات   29 02 44 00  

 إعفاء     .................................................................... ـ ستيرين  29 02 50 00  

 إعفاء     .............................................................. ـ إيثيل بنزين  29 02 60 00  

 إعفاء    ...................................................................... ـ كومين  29 02 70 00  

      : ـ غيرها    

 إعفاء    ........................................................... تترالينـ ـ ـ   29 02 90 10  

 إعفاء    ........................................................... نفتالين ـ ـ ـ  29 02 90 20  

 إعفاء    ............................................................. غيرهاـ ـ ـ   29 02 90 90  

  . مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة    29.03
    

ـ مشتقات الهيدروكربونات الالدوريــة (الالحلقيــة) الكلوريــة     
      :  المشبعة

كلوروميثان ( كلوريد الميثيل ) و كلورو إيثان (كلوريــد  ـ ـ  29 03 11 00  
    ....................................... االيثيـــل)

  

5%  

  %5     .................... ـ ـ ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)  29 03 12 00  

  %5     ............................ كلوروميثان) الثـ ـ كلوروفورم (ث  29 03 13 00  

  %5    ........................................... ـ ـ رابع كلورو الكربون  29 03 14 00  

ـ ثــاني كلــورو  2،  1ثــاني كلوريــد االيثيلــين (ايــزو) ( ـــ ـ  29 03 15 00  
    ..................................................... إيثان )

  

5%  

     :  ـ ـ غيرها    

   لـيـثـان (ميـثـوروايـثالث كل 1 ، 1،  1ـ ـ ـ   29 03 19 10  
  %5    ....................................................... كلورفورم)        

  %5    ............................................................ غيرهاـ ـ ـ   29 03 19 90  

ـــر مشـــبعة مـــن      ـــة غي ـــ مشـــتقات كلوري ـــدروكربونات ال ـ هي
      :  دورية (الحلقية)

  %5     .............................. ـ ـ فينيل الكلوريد (كلورو إثيلين)  29 03 21 00  

  %5    ............................................... ـ ـ ثالث كلورو إثيلين  29 03 22 00  

  %5    ..................... ـ ـ رابع كلورو إثيلين (بيركلور إثيلين)  29 03 23 00  
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  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 03 29 00  

ــ      مشــتقات هيــدروكربونات ال دوريــة (الحلقيــة) فلوريــة أو ـ
               ة :بروميــة أو يودي

 ثــاني برومــو ايثــان)2،1ثاني بروميد اإليثيلين (ايــزو)(  ـ ـ  29 03 31 00  

..................................................................    5%  

      ا :ـ ـ غيره    

ــ ـ ـ   29 03 39 10   ــورو -3,3,3,1,1ـ ــث فلــورو  -2- خــامس فل (ثال
  %5    ..................................... ني -1-بروب-ميثيل)

  %5    .......................... ـ ـ ـ برومو ميثان (ميثيل بروميد)  29 03 39 20  
  %5    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ  29 03 39 90  
وي ، تحتــ هلجنة مــن هيــدروكربونات ال دوريـــةـ مشتقات م    

      : على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة

  %5    ........................................ن كلوروثاني فلوروميثاـ ـ   29 03 71 00  

  %5    .............................. ثاني كلوروثالث فلوروٕايثانات ـ ـ  29 03 72 00  

  %5    ................................... ثاني كلورو فلورو إيثاناتـ ـ   29 03 73 00  

  %5    ................................... اتفلورو إيثان ثانيـ ـ كلورو   29 03 74 00  

  %5    .................... رو خامس فلورو بروبيناتثاني كلو ـ ـ   29 03 75 00  

ـ ـ برومو كلورو ثاني فلورو ميثـان ، برومــو ثالــث فلــورو   29 03 76 00  
  %5    ..ميثان وثاني برومو رابع فلورو إيثانات

  ورين ـورين والكلـفوق مهلجنة مع الفل غيرها، ـ ـ    
      : فقط      

  %5    ....................................ر ميثان ـ ـ ـ كلورو ثالث فلو   29 03 77 10  

  %5    .................................يثان إـ ـ ـ خامس كلورو فلور   29 03 77 20  

  %5    ........................... كلورو ثاني فلورو إيثان رابعـ ـ ـ   29 03 77 30  

  %5    .............................. فلورو بروبين وـ ـ ـ سابع كلور   29 03 77 40  

  %5    .................... ـ ـ ـ سادس كلورو ثاني فلورو بروبين  29 03 77 50  

  %5    ....................ـ ـ ـ خامس كلورو ثالث فلورو بروبين   29 03 77 60  

  %5    ....................... ـ ـ ـ رابع كلورو رابع فلورو بروبين  29 03 77 70  

  %5    ....................ـ ـ ـ ثالث كلورو خامس فلورو بروبين   29 03 77 80  

      : غيرهاـ ـ ـ     

  %5    ............... ثاني كلورو سادس فلورو بروبينـ ـ ـ ـ  29 03 77 91  

  %5    ......................... كلورو سابع فلورو بروبينـ ـ ـ ـ  29 03 77 92  

  %5    ......................................................... غيرهاـ ـ ـ  ـ 29 03 77 99  
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  ................................... فوق مهلجنة أخر مشتقات ـ ـ  29 03 78 00  
  

  

  

5%  

      : غيرها ـ ـ    

مشــتقات الميثــان أو اإليتــان أو البــروبين المهلجنــة   ـــ ـ ـــ  29 03 79 10  
  ................... والكلورفقط مع الفلور 

  

  

5%  

مشتقات الميثان أو اإليتان أو البروبين المهلجنة فقط ـ ـ ـ   29 03 79 20  
  ..................... مع الفلور والبروم

  

  

5%  

  %5    ................................. ايثانفلورو  رابعكلورو ـ ـ ـ  29 03 79 30  

  %5    ............................................................. غيرهاـ ـ ـ   29 03 79 90  

ــــة مــــن هيــــدروكربونات ســــيكالنية أو      ــــ مشــــتقات مهلجن ـ
      : سيكلينية أو سيكلوتيربينية

 هكســــانسيكو ســــادس كلورو  - 6، 5، 4، 3، 2، 1ــــ ـ   29 03 81 00  
)HCH )بما فيها ليندان(ايزو، )ايزو ،(INN(..    5%  

  %5    ..(ايزو) و هبتاكلور(ايزو)الدرين (ايزو)، كلوردانـ ـ   29 03 82 00  

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 03 89 00  

      ـ مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :    

ثــاني  -ن وبـارا ي كلوروبنزيـثان -كلوروبنزين ، أورثو  ـ ـ  29 03 91 00  
    ....... ...................................... كلوروبنزين

  

5%  

 ) و د.د.ت (ايـــــزو) ايـــــزو ســـــادس كلــــوروبنزين (  ــــــ ـــــ  29 03 92 00  
   -ثالث كلور -  INN ، 1 ، 1،1)(كلوفينوتان (

    ..................... )كلوروفينيل ) إيثان - ارا( بثنائي -2،2

  

  

5%  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 03 99 00  

ة، المنترنة نمشتقات الهيدروكربونات المسلف    29.04
  . أوالمنترزة، وٕان كانت مهلجنة

    

  %5     ....ـ مشتقات مسلفنة فقط ، أمالحها وأستيراتها اإليثيلية  29 04 10 00  

      : رنة فقط أو منترزة فقطـ مشتقات منت    

  %5    .... نيتروبنزين وثالثي نيتروبنزين ونيتروميثال ـ ـ ـ  29 04 20 10  
  %5    ....... ثنائي نترات التلوين وثالثي نيترات تلوين ـ ـ ـ  29 04 20 20  
  %5    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ  29 04 20 90  
       ا :ـ غيره    

  %5    ...... ثالث كلورو نترو ميثان (كحول بيناكوليل)ـ ـ ـ   29 04 90 10  
  %5    ............................................................. اغيرهـ ـ ـ   29 04 90 90  
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ا��	ــــ� ا����ــــ�  - 2    
 ا�)ــ��ــ�:

 ��آ*ـــــ�(ت و#"! ��
������ ا�

���� أو ا���!��� أو ا%��
 . أو ا���!�زة

  
    

كحوالت ال دورية (الحلقيــة) ومشــتقاتها المهلجنــة     29.05
  أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

   

      : كحوالت ُأحادية الهيدروكسيل مشبعة ـ    

  %5    ....................................... ـ ـ ميثانول (كحول الميثيل)  29 05 11 00  

أول  2ـــ أول (كحــول البروبيــل) وبروبــان ـ1ـــ ـ بروبــان ـ  29 05 12 00  
    ...................................... (كحول االيزوبروبيل)

  

5%  

  %5    .......... ـ أول (كحول البوتيل العـادي)1ـ ـ بوتان ـ  29 05 13 00  

  %5    .................................................... ـ ـ بوتانوالت ُأخر  29 05 14 00  

  %5    ............. ـ ـ أوكتانول (كحول االوكتيل) وأيزوميراتها  29 05 16 00  

ـــ 1(كحول اللوريــل) وسداســي ديكــان ـ  olـ 1ـ ـ دوديكان ـ   29 05 17 00  
ol ــ 1(كحــول الســتيل) واألوكتاديكــان ـ (كحــول  olـ

    ................................... الستياريل)

  

  

5%  

       : غيرها ـ ـ    
  

  %5    ....................................... ثنائى ايثل هيكسانول ـ ـ ـ  29 05 19 10

  ول ـ(كجol-2-انـوتـل بـثنائي ميثي -3,3ـ ـ ـ   29 05 19 20  
  %5    .................................................... البيناكوليل)         

  %5    ............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 05 19 90  
 ـ كحوالت ُأحادية الهيدروكسيل (مونوكحوالت) غير مشــبعة    

:      

  %5    .....................ـ ـ كحوالت تربينية ال دورية (الحلقية)   29 05 22 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 05 29 00  

      : ـ ديوالت (كحوالت ثنائية الهيدروكسيل)    

  %5    .............................. إيثيلين جاليكول (إيثان ديول) ـ ـ  29 05 31 00  

  %5    .......ـ ديول)2و 1ـ ـ بروبلين جاليكول (بروبان  ـ   29 05 32 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 05 39 00  

      : ـ كحوالت جماعية (متعددة الهيدروكسيل) ُأخر    
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ـ  3، 1ان  ــروبــ (هيدروكسي ميثيل) ب2ـ إيثيل ـ 2ـ ـ    29 05 41 00  
    .............. ديول (ثالث ميثيلول بروبان)

  

5%  

  %5     ................................................ ـ ـ خامس أريثريتول  29 05 42 00  

  %5    ............................................................... ـ ـ مانيتول  29 05 43 00  

  %5    ................................. جلوسيتول (سوربيتول) -دـ ـ   29 05 44 00  

  %5    ........................................................... ـ ـ جليسيرول  29 05 45 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 05 49 00  

ـ مشتقات كحوالت ال دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنــة أو     
    ............................................................. منترزة

  

  

  5%    ........................................ (INN)اثكلور فينول ـ ـ   29 05 51 00  
  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 05 59 00  

دوريــة (حلقيــة) ومشــتقاتها المهلجنــة أو كحــوالت     29.06
  . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

    

      : ـ سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية    

  %5    ................................................................. ـ ـ منثول  29 06 11 00  

و هيكسانوالت وثنائي سيكلو يكسانول وميثيل سيكل ـ ـ  29 06 12 00  
  .................................. ميثيل سيكلو هيكسانوالت

  

  

  
5%  

  %5     ..................................... ـ ـ سيتروالت وأينوسيتوالت  29 06 13 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 06 19 00  

      : ـ عطرية (ذات حلقة بنزين)    

  %5    ...................................................... ـ ـ كحول البنزيل  29 06 21 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 06 29 00  

ا��	ـــ� ا����ـــــ�  - 3    
 :ــــ+ا�)��

,��ـ�(ت و,���(ت ــ آ*�(ت 
���� أو ��و#"! ���� ا�
 ���!������ أو ا�%� ا�

      . أو ا���!�زة

  . فينوالت وفينوالت ـ كحوالت    29.07
    

      : ـ فينوالت ُأحادية (مونوفينوالت)    

      ه :ـ ـ فينول (هيدروكسيبنزين) وأمالح    

  %5    ............................................................. فينولـ  ـ ـ  29 07 11 10  
  %5    ........................... حمض الفينول ( الكربوليك)ـ  ـ ـ  29 07 11 20  
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  %5    ............................................................ غيرهاـ  ـ ـ  29 07 11 90  
  %5    ............................................ ـ ـ كريزوالت وأمالحها  29 07 12 00  

اوكتيل فينول ونونيــل فينــول وأيزوميراتهــا؛ أمــالح هــذه  ـ ـ   29 07 13 00  
    ...................................................... المنتجات

  

5%  

  %5     ................................................ ـ ـ نفثوالت وأمالحها  29 07 15 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 07 19 00  

      :كحوالت –؛ فينول ـ فينوالت جماعية (بولي فينوالت)     

  %5     ......................................... ـ ـ ريزورسينول وأمالحه  29 07 21 00  

  %5     ............................. ـ ـ هيدروكينون (كينول) وأمالحه  29 07 22 00  

 Aفينــول  مكــررايزو بروبيليدين ثاني فينول (   4،  4 ـ ـ  29 07 23 00  
    .................... ، ثاني فينيلول بروبان) وأمالحه

  

5%  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 07 29 00  

مشــتقات الفينــوالت أو كحــوالت الفينــول المهلجنــة     29.08
  . أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

    

      ا :ـ مشتقات مهلجنة فقط وأمالحه    

  %5    .................................. ـ ـ خامس كلوروفينول (ايزو) 29 08 11 00  

  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ  29 08 19 00  

      : اغيره ـ    

  %5    .................................. داينوسب (ايزو) و أمالحهـ ـ  29 08 91 00  

  )(ايزو) DNOC)كريزول  -أو-ثنائي نيترو - 6,4ـ ـ  29 08 92 00  
  %5    ............................................... وأمالحه

      ا :ـ ـ غيره   

  %5    ............................................ ـ ـ ـ بيكرات االمونيوم 29 08 99 10  
  %5     ................. ـ ـ ـ حمض البكريك (ثالثي نيتروفينول) 29 08 99 20  
  %5    ............................................................ ـ ـ ـ غيرها  29 08 99 90  

 :ا��	� ا����ـ� ا��ا�ـ- - 4   

أ�1ـــ�ات و,ــ�ق أآ�/�� ا�.*�ل 
و,�ق أآ�/�� ا��1 و,�ق أآ�/�� 
ا�.�!�ن وأ�45آ%��ات ذات 2� �ت 
��181 وأ/�!�(ت و�	7 أ/�!�(ت 

 ����%����� أو ا���و#"! ���� ا�
      . ا���!�زة أو ا���!��� أو
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ـــرات ـ كحــوالت ، أثيــرات ـ فينــوالت،     29.09 أثيــرات، أثي
وق أكاســيد الكحــول فأثيرات ـ كحوالت ـ فينوالت، و 

وفوق أكاسيد األثيــر وفــوق أكاســيد الكيتــون (وٕان 
كانــت محــددة أو غيــر محــددة الصــفات كيماويــًا)، 
ومشتقاتها المهلجنــة أو المســلفنة أو المنترنــة أو 

  . المنترزة
    

ـــــ أثيــــرات ال دوريــــة (الحلقيــــة) ومشــــتقاتها المهلجنــــة أو     
      : المسلفنة أو المنترنـة أو المنترزة

  %5    ..................................................... ـ ـ ثاني أثيل أثير  29 09 11 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ............................. بيوتال األثير الثالثي الميثل ـ ـ ـ  29 09 19 10  
  %5    ............................................................ غيرهاـ ـ ـ   29 09 19 90  
يكلينية أو ســـــــيكلوتيربينية ـيكالنية، ســــــــــــــــــــــــ أثيـــــــرات س  29 09 20 00  

ومشـــــتقاتها المهلجنـــــة أو المســـــلفنة أو المنترنـــــة أو 
    ........ ........................................................ المنترزة

  

  

5%  

ـــ أثـــ  29 09 30 00   رية ومشـــتقاتها المهلجنـــة أو المســـلفنة أو ـعطـــات ير ــ
    ...................................... المنترنـة أو المنترزة

  

5%  

كحــوالت المهلجنــة أو المســلفنة أو المنترنــة أو  -اثيــرات ـ     
      : المنترزة

   ول ــي  إيـثـانــانـــي ثــ ُأكس 2،  2ـ ـ   29 09 41 00  
     ........................ دايجول) ،( ثنائي إيثيلين جاليكول     

  

5%  

ن جاليكــول أو ثــاني ــــــ ـ أثيـرات ُأحاديــة البوتيــــل مـــن إثيلي  29 09 43 00  
    .. .................... إثيليــن جاليكول

  

5%  

ل مــن إثيلــين جاليكــــول أو ــــــ ـ أثيــرات ُأخــر ُأحاديــــة األلكي  29 09 44 00  
    ..................... ثنائي إثيلين جاليكول

  

5%  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 09 49 00  

الت ـ فينــوالت ومشــتقاتها رات ـ فينوالت ، أثيرات ـ كحو ــ أثي  29 09 50 00  
ـــــــــرزة ـــــــــة أوالمنت ـــــــــة أو المســـــــــلفنة أو المنترن  المهلجن

................................................................    

  

5%  

ــــر ، فـــوق      ـــ فـــوق أكاســـيد الكحـــول ، فـــوق أكاســـيد األثيـ ـ
أكاســـيد الكيتـــون ومشـــتقاتها المهلجنـــة أو المســـلفنة أو 

    : زةالمنترنة أو المنتر 
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  %5    ....................... فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتونـ  ـ ـ  29 09 60 10  

  %5    ............................................................. غيرهاـ  ـ ـ  29 09 60 90  

أيبوكسيدات وأيبوكسي كحوالت وأيبوكسي فينوالت     29.10
ات ثالثيــة ومشــتقاتها وأيبوكسي أثيــرات، ذات حلق

  .  المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
    

  %5     ..................................... ـ ُأوكسيران (ُأوكسيد األثيلين)  29 10 10 00  

  %5    ....................... وبيلين)ر ـ ميثيل ُأوكسيران (ُأوكسيد الب  29 10 20 00  

ــــ كلــــورو ـ1ـــــ   29 10 30 00    وور لـــــــــ ايبوكســــي بروبــــان (أبيك3،  2ـ
    .................................................................هيدرين)

  

5%  

  INN( ...........................................    5%دايلدرين (ايزو، ـ   29 10 40 00  

  %5    ..................................................................... ـ غيرها  29 10 90 00  

أســــــيتاالت ونصــــــف أســــــيتاالت، وٕان كانــــــت ذات   29 11 00 00  29.11
وظيفة ُأوكسجينية ُأخــرى ومشــتقاتها المهلجنــة أو 

  ...................  المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
  

  

  

5%  

ا��	� ا����ـ�  - 5    
 :ا�:�#ــ9

ـ� #�آ4ـــ�ت ذات و;��ــ
 أ��ه���5.

  
    

ألدهيـــــدات، وٕان كانـــــت ذات وظيفـــــة ُأوكســـــجينية     29.12
ـــــــة؛ بـــــــارا  ـــــــوليميرات ألدهيـــــــدات دوري ُأخـــــــرى؛ ب

      .  فورمالدهيد
ــ ألدهيــدات ال دوريــة (الحلقيــة) دون وظيفــة ُأوكســيجينية      ـ

      : ُأخرى

  %5    ........................................... ـ ـ ميثانال (فورمالدهيد)  29 12 11 00  

  %5     ............................................. ـ ـ إيثانال (أسيتالدهيد)  29 12 12 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 12 19 00  

      : ـ ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة ُأكسجينية ُأخرى    

  %5     ............................................................. ـ ـ بنزالدهيد  29 12 21 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 12 29 00  

 -أثيــرات ، ألدهيــدات  - ألدهيــدات ،كحــوالت - ألدهيــداتـ     
      : ُأخرى   لدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أو فينوالت 
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ــ ـ فــانيلين (  29 12 41 00   ــ هيدروكســي ـ4ـ  وكســي بنزالدهيــد)ثـ مي 3ـ

...........................................................  
  

  
5%  

 ـ هيدروكســي بنزالدهيــد) 4ـ ايثوكسي ـ  3ـ ـ أثيل فانيلين (  29 12 42 00  

...........................................................  
  

  

5%  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 12 49 00  

  %5     ................... ـ  بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات  29 12 50 00  

  %5    ........................................................ ـ بارا فورمالدهيد  29 12 60 00  

  مشـــــــــتقات مهلجنـــــــــة أو مســـــــــلفنة أو منترنـــــــــة  29 13 00 00  29.13
ـــــــــ ـــــــــة ف ـــــــــرزة مـــــــــن المنتجـــــــــات الداخل ي أو منت

  .................................................................29.12دالبن
  

  

  

5%  

ا��	� ا����ــ�   - 6    
 :ا�%ــ�دس

#�آ4ــ�ت ذات و;��� آ�!���� 
(أ/�!����) و#�آ�4ت ذات 

 . و;��� آ������

      
كيتونـــــــات وكينونـــــــات، وٕان كانـــــــت ذات وظيفـــــــة     29.14

ــــــة أو  ُأوكســــــجينية ُأخــــــرى، ومشــــــتقاتها المهلجن
  . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

    

 ـ كيتونــات ال دوريــة (ال حلقيــة) ، دون وظيفــة ُأوكســجينية    
:      

  %5    ............................................................... ـ ـ أسيتون  29 14 11 00  

  %5     ................................ ـ ـ بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)  29 14 12 00  

 (ميثيــل ايزوبوتيــل كيتــون) واحــد  ـ 2ـ ميثيل بنتان ـ  4ـ ـ   29 14 13 00  

.............................................................  
  

  
5%  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 14 19 00  

ـ كيتونات ، سيكالنية أو سيكلينية أو ســيكلوتربينية  دون     
      : وظيفة أُوكسجينية ُأخرى

  %5    .......... هكسانون ومثيل سيكلو هكسانونات ـ ـ سيكلو  29 14 22 00  

  %5    ....................................ـ ـ إيونونات وميثيل إيونونات  29 14 23 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 14 29 00  

      :   ُأُ◌خرى وكسجينيةـ كيتونات عطرية ، دون وظيفة أُ     

  %5    ..............)واحدـ 2ـ ـ فينيل أسيتون (فنيل بروبان ـ  29 14 31 00  
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  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 14 39 00  

  %5    .............. ألدهيدات –كحوالت ، كيتونات  -ـ كيتونات   29 14 40 00  

فينــوالت وكيتونــات ذات وظيفــة ُأوكســجينية   -كيتونــات  ـــ  29 14 50 00  
    ..................................................... ُأخرى

  

5%  

      : ـ كينونات    

  %5    .......................................................... نونثراكيـ ـ ان  29 14 61 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  29 14 69 00  

  %5    ...... ـ مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة  29 14 70 00  

ا��	ـــ� ا����ـــ�  - 7    
 :ا�%��ــــ-

 ���أ2�ـ�ض آ�ر��آ%�
وأ����ر�5ا��ـ� وه����ا��ـ� 

�ق أآ�/�� و,�ق أآ�/��هـ� و,
 �������� ؛ #"! ���� ا�C��أ2
���� أو ا���!��� أو %�أو ا�

 . ا���!�زة

  
    

أحماض كاربوكسيلية ُأحادية ال دورية  (الحلقيــة)     29.15
مشبعة وأنهيدريداتها، هاليداتها، فــوق أكاســيدها، 
فــوق أكاســيد أحماضــها؛ مشــتقاتها المهلجنـــة أو 

  . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
    

      : ـ حمض النمليك (الفورميك) ، أمالحه وأستيراته    

  %5     ................................... ـ ـ حمض النمليك (الفورميك)  29 15 11 00  

  %5     ..........................ـ ـ أمالح حمض النمليك (الفورميك)  29 15 12 00  

  %5    ..................... ميك)ـ ـ أستيرات حمض النمليك (الفور   29 15 13 00  

      : ـ حمض الخليك وأمالحه؛ أنهيدريد خليك    

      : ـ ـ حمض الخليك    

  %5    ........ محول وغير صالح لالستعمال كخل لألكلـ ـ ـ   29 15 21 10  

  %5    ............................ ـ ـ ـ صالح لالستعمال كخل لألكل  29 15 21 20  

  %5     ........................................ ـ ـ أنهيدريد حمض الخليك  29 15 24 00  

       : ـ ـ غيرها    

  %5    ................................................. اسيتات الزئبقـ  ـ ـ  29 15 29 10  
  %5    ............................................................. غيرهاـ  ـ ـ  29 15 29 90  
      : ـ أستيرات حمض الخليك    

  %5    ........................................................ ـ ـ خالت األثيل  29 15 31 00  
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  %5    ....................................................... ـ ـ خالت الفينيل  29 15 32 00  

  %5     ........................................... اديـ ـ خالت البوتيل الع  29 15 33 00  

  %5    ......................... ............ أسيتات داينوسب (ايزو) ـ ـ  29 15 36 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 15 39 00  

ــــ ُأحــــادي أو   29 15 40 00   ــــورو حمــــض الخليــــك  ـ ثنــــائي أو ثالثــــي كل
     ................................................ وأمالحها وأستيراتها

  

5%  

  %5     ...................... ـ حمض بروبيونيك وأمالحه وأستيراته  29 15 50 00  

 ، أمالحها وأستيراتهابنتانويكوأحماض  بوتانويكـ أحماض   29 15 60 00  
............................................................   

  

  

5%  

ــــ حمـــض نخليـــك (بالميـــك) وحــــمض دهنيـــك (ســـتيريك)     
    ا :أمالحها وأستيراته

  
  

  %5    ............................ حمض االسيتاريك (الدهنيك) ـ ـ ـ  29 15 70 10  
  %5    ......................................... سترات المغنيسيوم ـ ـ ـ  29 15 70 20  
  %5    ............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 15 70 90  
  %5    ..................................................................... ـ غيرها  29 15 90 00  

ة ال دورية (الحلقية) أحماض كاربوكسيلية ُأحادي    29.16
غير مشبعة، أحماض كاربوكسيلية ُأحادية 

 وقـوفة (حلقية) وأنهيدريداتها وهاليداتها ـــدوري
أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها 

  . المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
    

ـــ أحمــاض كاربوكســيلية ُأحاديــة ال دوريــة (ال حلقيــة) غيــر     
أنهيدريــــداتها وهاليــــداتها وفــــوق أكاســــيدها مشــــبعة و 

      : وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها

  %5    ...................................... ـ ـ حمض إكريليك وأمالحه  29 16 11 00  

  %5    ...................................... ـ ـ أستيرات حمض إكريليك  29 16 12 00  

  %5    ...............................................ميثاكريليك ـ ـ حمض   29 16 13 00  

  %5    ............ ..................... ـ ـ أستيرات حمض ميثاكريليك  29 16 14 00  

ــك أو لينولييــك أو لينولينيــك وأمالحهــا   29 16 15 00   ــ ـ أحمــاض أوليي ـ
    ......................................................... وأستيراتها

  

5%  

  %5    .................................................. بينابكريل (إيزو)ـ ـ   29 16 16 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 16 19 00  



  6ق : 
  29ف : 

  

  - 191 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

كالنية أو ســيكلينية أو ـ أحماض كاربوكســيلية ُأحاديــــة ســي  29 16 20 00  
سيكلوتربنية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفــوق أكاســيدها 
ـــــــــــــــــــــــــــــوق أكاســـــــــــــــــــــــــــــيد أحماضـــــــــــــــــــــــــــــها  وف

    ..............................................................هاومشتقات

  

  

  

5%  

ُأحاديــــة عطريــــة وأنهيدريــــداتها  ـــــ أحمــــاض كاربوكســــيلية    
ســيد احماضــها وفــوق اكاوهاليــداتها وفــوق أكاســيدها 

      : ومشتقاتها

      ه :ـ ـ حمض بنزويك وأمالحه وأستيرات    

 %5   ..............................................بنزويك الـ ـ ـ حمض  29 16 31 10  

 %5   .................. بنزويكالحمض  ـ ـ ـ أمالحه وأستيرات 29 16 31 20  

  %5     ................ ويل وكلوريد البنزويلـ ـ فوق ُأكسيد البنز   29 16 32 00  

  %5    ............................... ـ ـ حمض فينيل الخليك وأمالحه  29 16 34 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 16 39 00  

داتها أحمــــــاض كاربوكســــــلية جماعيــــــة، أنهيدريــــــ    29.17
وهاليــــــداتها وفــــــوق أكاســــــيدها وفــــــوق أكاســــــيد 
أحماضـــها؛ مشـــتقاتها المهلجنـــة أو المســـلفنة أو 

  . المنترنة أو المنترزة
    

ــــ أحمــــاض كاربوكســــيلية جماعيـــة ال دوريــــة (ال حلقيــــة)      
أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاســيد 

      : أحماضها ومشتقاتها

  %5    ..................... ُأكساليك وأمالحه وأستيراتهـ ـ حمض   29 17 11 00  

  %5    ........................ ـ ـ حمض أديبيك وأمالحه وأستيراته  29 17 12 00  

ــــ ـ حمــــض أزياليـــــك وحـــــمض سـيـبـــــاسيك، أمالحهمــــا   29 17 13 00  
    ......................................... وأستيراتهما

  

5%  

  %5    ..................................................... ـ ـ أنهيدريد ماِليك  29 17 14 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 17 19 00  

ـــة ســـيكالنية أوســـيكلينية   29 17 20 00   ـــ أحمـــاض كاربوكســـيلية جماعي ـ
دريــــــداتها وهاليــــــداتها وفــــــوق وســــــيكلوتربينية، أنهي

ـــــــــــــــوق أكاســـــــــــــــيد أحماضـــــــــــــــها  أكاســـــــــــــــيدها وف
    ..............................................................ومشتقاتها

  

  

5%  
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ـــداتها      ـــة، أنهيدري ـــة عطري ـــ أحمـــاض كاربوكســـيلية جماعي ـ
وهاليــداتها وفــوق أكاســيدها وفــوق أكاســيد أحماضــها 

      : ومشتقاتها

  %5    .................................... ـ اورثوفثاالت ثنائي اوكتيل ـ  29 17 32 00  

  %5     ............. ـ ـ اورثوفثاالت ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل  29 17 33 00  
  %5    .................. ـ ـ أستيرات ُأخر من حمض اورثوفثاليك  29 17 34 00  

  %5     .................................................... ـ ـ أنهيدريد فتاليك  29 17 35 00  

  %5     ................................... ـ ـ حمض تيريفثاليك وأمالحه  29 17 36 00  

  %5    ...................................... ـ ـ تيريفثاالت ثنائي الميثيل  29 17 37 00  

      ا :ـ ـ غيره    

  %5    ............................................ فيثاالت الرصاصـ  ـ ـ  29 17 39 10  
  %5    ............................................................. غيرهاـ  ـ ـ  29 17 39 90  

ــــة ُأوكســــجينية     29.18 أحمــــاض كاربوكســــيلية ذات وظيف
إضافية، أنهيدريداتها وهاليــداتها وفــوق أكاســيدها 

أكاســيد أحماضــها؛ مشــتقاتها المهلجنــة أو  وفــوق
  المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

    

ـــ أحمـــاض كاربوكســـيلية ذات وظيفـــ     كحوليـــة لكـــن دون  ةـ
ـــداتها وهاليداتهــــا  وظيفـــة ُأوكســـجينية ُأخـــرى، أنهيدري
      وفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها: 

  %5    .............. أمالحه وأستيراتهـ ـ حمض لكتيك (لبنيك) و   29 18 11 00  

  %5    ................................... ـ ـ حمض ترتيريك (الطرطير)  29 18 12 00  

  %5    ........................ ـ ـ أمالح وأستيرات حمض الترتيريك  29 18 13 00  

  %5    ........................ ـ ـ حمض ستريك (حمض الليمونيك)  29 18 14 00  

 أمالح وأستيرات حمــض الـــستيريك (حمــض الليمونيــك)  ـ ـ    
:  

  

  

  

  %5    ............................................. سترات الرصاصـ  ـ ـ  29 18 15 10  

  %5    .......................................... سترات المغنيسيومـ  ـ ـ  29 18 15 20  

  %5    ............................... رات الزنك (الخارصين)ستـ  ـ ـ  29 18 15 30  

  %5    ............................................................ .غيرهاـ  ـ ـ  29 18 15 90  

  %5    .................. ـ ـ حمض جلوكونيك وأمالحه وأستيراته  29 18 16 00  

  %5    ........................................... كلوروبنزيالت (ايزو)ـ ـ   29 18 18 00 

       : ـ ـ غيرها   
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حـــامض هيدروكســـي   -2- ثـــاني فينيـــل-2 ، 2 ــــ  ــــ ـ  29 18 19 10  
  %5    ............................. ليك)اليتر أسيتيك (حامض 

  %5    ............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 18 19 90  
ـــة مـــن  دون      ـــ أحمـــاض كاربوكســـيلية ذات وظيفـــة فينولي ـ

وظيفـــة ُأوكســـجينية ُأخـــرى وأنهيدريـــداتها وهاليـــداتها 
      وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:

  %5    ......)فالصفصا ـ ـ حمض ساليسيليك وأمالحه(حمض  29 18 21 00  

 هــــــ ـ حمــــــض اورثــــــو أســـــتيل ساليســــــيليك وأمالحــــــ  29 18 22 00  
    .............................................................وأستيراته

  

5%  

  %5    ............. ـ ـ أستيرات حمض ساليسيليك ُأخر وأمالحها  29 18 23 00  

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 18 29 00  

ــ أحمــاض كاربوكســيلية ذات وظيفــة الدهيديــة أو كيتونيــة   29 18 30 00   ـ
لكــــن دون وظيفــــة ُأوكســــجينية ُأخــــرى وأنهيدريــــداتها 
وهاليــداتها  وفــوق أكاســيدها وفــوق أكاســيد أحماضــها 

    ............................................................... ومشتقاتها

  

  

  

5%  

      ا :ـ غيره    

ثالــث  حمــض 5،  4،  2) ( ايــزو (T  -5،  4،  2ـــ ـ   29 18 91 00  
  %5     ....... كلوروفينوكسي أسيتيك)، وأمالحه واستيراته

      ا :غيرهـ ـ     
حــامض هيدروكســي أســيتيك -2-ثــاني فينيــل-2،2 ـــ ـ ـ  29 18 99 10  

  %5    ............................................ (حامض البنزيليك)
  %5    .............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 18 99 90  
    8 - Dا����� ا�)�#ــ �	ا��: 

�5�E� ��F ض��#D  أ/!��ات أ2
وأ28#�� و#"! ����  ( #�Gدن

���ـ� أو %����� أو ا���ا�
      . ا���!��� أو ا���!�زة

ــــك     29.19 أســــتيرات فوســــفوريك وأمالحهــــا، بمــــا فــــي ذل
الالكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنــة أو المســلفنة 

  .  أو المنترنة أو المنترزة
    

  %5    ................. ثاني برموبروبيل)-3،  2فوسفات ( ـ ثالثي 29 19 10 00  
  %5    ........................................................................ ـ غيرها 29 19 90 00  
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29.20    
  

 من ال معــادن أستيرات أحماض غير عضوية ُأخر
ـــــــدروجين)  ـــــــدات الهي (باســـــــتثناء أســـــــتيرات هالي
ـــة أو المســـلفنة أو  وأمالحهـــا؛ مشـــتقاتها المهلجن

      . المنترنة أو المنترزة
ــ     ــات الفوســفور) وأمالحهــا  أســتيرات ثيوفوســفوريك ( ـ ثيوت

ــــــ ــــــة أو ومشــــــتقاتها المهلجن ة أو المســــــلفنة أو المنترن
  : المنترزة

    
ــ ـ  29 20 11 00   -ميثيــل (ايــزو) (ميثيــل-بــارثيون (ايــزو) و بــارثيونـ

  %5    .......................................................... بارثيون)
  %5     ...................................................................  ـ ـ غيره 29 20 19 00  
      ا :ـ غيره   

  %5    ..................................... ثالث ميثيل الفوسفيت ـ ـ ـ  29 20 90 10  
  %5    ...................................... ثالث ايثيل الفوسفيت ـ ـ ـ  29 20 90 20  
  %5    ..................................... ثاني ميثيل الفوسفيت ـ ـ ـ  29 20 90 30  
  %5    ...................................... ثاني ايثيل الفوسفيت ـ ـ ـ  29 20 90 40  
  %5    .................................... ثالثي نيترو الجلسرين ـ ـ ـ  29 20 90 50  
  %5    ................................................. نيترو جليكول ـ ـ ـ  29 20 90 60  
  %5    ...................................... ثنائي نترات االيثيلين ـ ـ ـ  29 20 90 70  
  %5    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ  29 20 90 90  
ا��	� ا����ــ�  - 9    

 :ا�!�/ــ-

#�آ4ـــ�ت ذات و;��ــــ� 
�!������Hو . 

  

    
      . مركبات ذات وظيفة أمينية    29.21

      : ـ أمينات ُأحادية ال دورية (الحلقية) ومشتقاتها؛ أمالحها    

  ينـيل أمـثـثالثي مي يل أمين وثنائي أوـثــ ـ مي  29 21 11 00  
    ............................................................ وأمالحها      

  
5%  

      ا :ـ غيره ـ    

  %5    ......................... ايثيالمين كلوروايثيل)-2ثاني( ـ ـ ـ  29 21 19 10  
 كلوروايثيـــل)-2) (ثـــاني( INN كلـــوروميثين( ــــ ـ ـ  29 21 19 20  

  %5    ................................................... يثيالمين )م
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-2( يـــــــثالث ) (INN  يثين (ـثالــــث كلورومــــ ـــــ ـ ـ  29 21 19 30  
  %5    ...............................يثيالمين م كلوروايثيل)

ــ ـ ـ  29 21 19 40   ــل،  -N،N ـ ــل، ايثي ــاني ألكيل(ميثي بروبيــل أو -nث
ــــــــل) ــــــــوروايثيال -2ايزوبروبي و أمالحهــــــــا  مينكل

  %5    ....................................................... البروتونية
ــ      ــل ، أو ن  –ن، ن  ـ ــ ــل ،أو إثي ــائي ألكيــل ( مثي  –ثن

كلوريـــد  2-بروبيــل ، أو أيســـوبروبيل ) أمينوٕاثيـــل
      : واألمالح البروتونية المناظرة

كلوريــد،  -2-ثيــل ينائي إثيــل أمينــو إــــــــث -ن، ن ـــ ـ ـ ـ  29 21 19 51  
ن،   –كلــورو  -2هيدروكلوريــد ( إيثــان أمــين، 

  %5    .. لوريد)ثيل هيدروكيثنائي إ -ن
 كلوريــد -2-ثيــل يثيــل أمينــو إينائي إـــــــث -ن، ن ـــ ـ ـ ـ  29 21 19 52  

.................................................    5%  
كلوريد  -2-ثيليأمينو إ ميثيلنائي ـــــن ، ن ث ـ ـ ـ ـ  29 21 19 53  

  %5    .............................. هيدروكلوريك
ــ ـ ـ ـ  29 21 19 54   ـــن ، ن ث ـ ثيــل يأمينــو إ  -2-نائي أيســوبروبيلــــ

  %5    ..................................... كلوريد
كلوريــد  -2-ثيــلين ، ن ثنــائي أيســوبروبيل أمينــو إ ـ ـ ـ ـ  29 21 19 55  

  %5    .................................... هيدروكلوريك
  %5    ........................................................ غيرها ـ ـ ـ ـ  29 21 19 59  
      ا :غيره ـ ـ ـ    
  %5    ...................................... ثنائي ايثيل األمين ـ ـ ـ ـ  29 21 19 91  
  %5    ........................................................ غيرها ـ ـ ـ ـ  29 21 19 99  
 أمالحهــا ة ال دورية (الحلقية) ومشــتقاتها؛ـ أمينات جماعي    

:      

  %5    ................................... ـ ـ إيثلين ثنائي أمين وأمالحه  29 21 21 00  

  %5    .................... ـ ـ سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأمالحه  29 21 22 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 21 29 00  

  ــــ أمينـــات ُأحاديـــة أو جماعيـــة ســـيكالنية أو ســـيكلينية أو   29 21 30 00  
    .......................... سيكلوتربينية ، مشتقاتها؛ أمالحها

  

5%  

      ـ أمينات ُأحادية عطرية ، مشتقاتها ؛ أمالحها :     

  %5    ...................................................... ـ ـ أنيلين وأمالحه  29 21 41 00  

  %5    ..................................... ـ ـ مشتقات األنيلين وأمالحها  29 21 42 00  



  6ق : 
  29ف : 

  

  - 196 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ......... ـ ـ تولويدينات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات  29 21 43 00  

  %5    .ائي فينيل أمين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجاتـ ـ ثن  29 21 44 00  

ـــ نافتيــل أميــــن 2ـ نافتيــل أمــين (ألفــا ـ نافتيــل أمــين)، 1ـ ـ   29 21 45 00  
ـــــل أمـــــين) ومشـــــتقاتها؛أمالحهما  )(بيتـــــا ـ نافتي

...........................................    

  

5%  

ـــ ـ   29 21 46 00   ــــامين ـ ،   ( INN )نزفيتـــامين ، ب( INN )أمفيتـ
ـــــــامين (INN)دكســـــــافيتامين  ـــــــيالم فيت ، (INN)، إت

، ليفــام فيتــامين (INN)، لفيتــامين (INN)فنسامفين 
(INN) مفينـــــــــوركس ،(INN) فنتـــــــــرمين ،(INN) ؛
  %5    ............................................................... أمالحها

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 21 49 00  

 ـ أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات    
:      

اورثو وميتـــا وبــــارا فينيلــين ثنــائي أمــين وثنــائي أمينــو   ـ ـ  29 21 51 00  
 المنتجـــات تقاتها وأمـــالح هـــذهـــــوينات ومشـتولـــ

...................................................    

  

5%  

  %5    .................................................................. غيرهاـ ـ   29 21 59 00  

  . مركبات أمينية ذات وظيفة ُأوكسجينية    29.22
    

ـ كحوالت أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع    
 وأثيراتهــا وأســتيراتها؛ جينية؛واحد مـــن الوظــائف االوكســ

      : أمالح هذه المنتجات

  %5    ............................... ـ ـ ُأحادي إيثانول أمين وأمالحه  29 22 11 00  

  %5    ................................. ـ ـ ثنائي إيثانول أمين وأمالحه  29 22 12 00  

      ه :ـ ـ ثالثي إيثانول أمين وأمالح    

  %5    ........................................... ثالث ايثانول امين ـ ـ ـ  29 22 13 10  
  %5    ............................................................غيرها  ـ ـ ـ  29 22 13 90  

  %5    ................... وأمالحه (INN)ـ ـ دكستروبروبكسيفين   29 22 14 00  
      ا :غيرهـ ـ     

ــ ـ ـ     ـــي ث-N،N ـ ــل، ايثيــل، انـ ــل أو -nألكيل(ميثي بروبي
و أمالحهـــــــــــا  أمينوايثـــــــــــانول -2ايزوبروبيـــــــــــل)

      : البروتونية
أمينوايثــانول و أمالحــه -2-ثــاني ميثيــل -N،N ـــ ـ ـ ـ   29 22 19 11  

  %5    ....................................... البروتونية
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ــ ـ ـ ـ  29 22 19 12   ــاني ايثيــل-N،N ـ ــانول و أمالحــه -2-ث أمينوايث
  %5    ...................................................... البروتونية

  %5    ...................... ثنائي ايسوبروبيل إيثانول -2 ـ ـ ـ ـ  29 22 19 13  
  %5    .......................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  29 22 19 19  
  %5    .................................... ايثيل ثاني ايثانول امين ـ ـ ـ  29 22 19 20  
  %5    ................................... يثانول امينإميثيل ثاني  ـ ـ ـ  29 22 19 30  
  %5    ..............................................................غيرها  ـ ـ ـ  29 22 19 90  
، غيــر تلــك التــي وفينــوالت أمينيــة أخــرىـ نــافتوالت أمينيــة     

تحتـــــوي علـــــى أكثـــــر مـــــن نـــــوع واحـــــد مـــــن الوظـــــائف  
 وٕاثيراتها وأستيراتها؛ أمــالح هــذه المنتجــات اُألوكسجينية

:      

 أمينوهيدروكسي نفثالين سلفونيك وأمالحها أحماض ـ ـ  29 22 21 00  

  %5  د  ........................................................

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 22 29 00  

ـ ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية، غيــر     
تلك التي تحتوي على أكثر من نـــوع واحــد مــن الوظــائف 

      :ينية؛ أمالح هذه المنتجاتاألُوكسج

نورميثادون   ، ( INN )، ميثادون ( INN )ـ ـ أمفـــييرامون   29 22 31 00  
(INN)5    ............ ، أمالح هذه المنتجات%  

  %5    ................................................................. اـ غيرهـ   29 22 39 00  
يــر تلــك التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن اض أمينيــة، غمـــــ أح    

وأســـتيراتها   ،وكســـجينيةالُ نـــوع واحـــد مـــن الوظـــائف أ
      : أمالح هذه المنتجات

  %5    ................. ـ ـ ليسين وأستيراته؛ أمالح هذه المنتجات  29 22 41 00  

  %5    ..................................... ـ ـ حمض جلوتاميك وأمالحه  29 22 42 00  

  %5    .................................. ك وأمالحهيرانيلثـ ـ حمض االن  29 22 43 00  

  %5    ....................................... ، وأمالحه(INN)ـ ـ تيليدين   29 22 44 00  
  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 22 49 00  

ــــ فينـــوالت ـ كحوليـــة أمينيـــة وفينـــوالت حمضـــية أمينيـــة   29 22 50 00  
    ..........  ...............  ومركبات  ُأخر ذات وظيفة اوكسجينية

  

5%  



  6ق : 
  29ف : 

  

  - 198 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

األمونيـــــــوم الرباعيـــــــة؛  أمـــــــالح وهيدروكســـــــيدات    29.23
، وٕان كانت ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات ُأخر

  : محددة الصفات كيماوياً 
    

  %5    ......................................................... لين وأمالحهـ كو   29 23 10 00  

  %5    ...................... ـ ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات ُأخر  29 23 20 00  

  %5    ...................................................................... ـ غيرها  29 23 90 00  

ـــات     29.24 ـــة، مركب ـــة كربوكســـيا ميدي ـــات ذات وظيف مركب
      . حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية

ـــ أميـــدات ال دوريـــة (ال حلقيـــة) (بمـــا فيهـــا الكربامـــات ال      ـ
      : تدورية) ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجا

  5%    ............................................... (INN)ـ ـ مبروبامات   29 24 11 00  

كروتوفـــوس (ايـــزو) احـــادي فلورواســـيتاميد (ايـــزو)، ــــ ـ   29 24 12 00  
  %5     ......................................... وفوسفاميدون(ايزو)

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 24 19 00  

فيهــا الكربامــات الدوريــة) ـــ أميــدات دوريــة (الحلقيــة) (بمــا     
      : ومشتقاتها؛ أمالحها

  %5    ............ ـ ـ يورينات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات  29 24 21 00  

ـــ ـ حمـــض   29 24 23 00   ـــك 2ـ (ن ـ حمـــض  ـ إســـيتاميدو البنزوي
  %5    .................................... استيالنثرانيليك) وأمالحه

  5%    .................................................. (INN)ـ إيثينامات ـ   29 24 24 00  
  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  29 24 29 00  

ـــة كربوكســـياميدية (بمـــا فيهـــا     29.25 ـــات ذات وظيف مركب
  .يةومركبات ذات وظيفة أمين وأمالحه) السكارين

    

      : ـ ايميدات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات    

  %5    ................................................. ـ ـ سكارين وأمالحه  29 25 11 00  

  5%    ............................................. (INN)غلو تيثايميد ـ ـ   29 25 12 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 25 19 00  

      ت :ـ ايمينات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجا    

  %5    ............................................ كلورديميفورم (ايزو)ـ ـ  29 25 21 00  

  %5    ....................................................................ـ ـ غيرها 29 25 29 00  

  . مركبات ذات وظيفة نيتريلية    29.26
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  %5    ..............................................................  ـ ُأكريلونيتريل  29 26 10 00  

  %5    .............. ـ سيانو غوانيدين (ثنائي سيان دي أميد)1ـ   29 26 20 00  

، (INN)وأمالحـــــــه؛ ميثـــــــادون  (INN)ــــــــ فنبروبـــــــوركس   29 26 30 00  
 – 4.4–ثنائي ميثــل أمينــو  2 –سيانو  -4انترميديت (

  %5    ...................................................... ثنائي فينيل بوتان)
      : ـ غيرها  29 26 90 00  

  %5    ................................................. سيانيد البنزايلـ  ـ ـ  29 26 90 10  

  %5    .............................................................. غيرهاـ  ـ ـ  29 26 90 90  

  ..................... مركبات الديازو، األزو أو األزوكسي  29 27 00 00  29.27
  5%  

و مـــــــن مشـــــــتقات عضـــــــوية مـــــــن الهيـــــــدرازين أ  29 28 00 00  29.28
  ..................................................... الهيدروكسيالمين

  5%  

  .  مركبات ذات وظيفة نيتروجينية ُأخرى    29.29
    

  %5    ............................................................. ـ ايزوسيانات  29 29 10 00  

      ا :ـ غيره    

بروبيــــل أو -nثــــاني ألكيل(ميثيـــل، ايثيــــل، -N،N ــــ ـــــ ــــ  29 29 90 10  
  %5    ............... ديهاليدات فوسفوراميدية ايزوبروبيل)

بروبيــل أو ايزوبروبيــل) -nثــاني ألكيل(ميثيــل، ايثيــل،  ـ ـ ـ  29 29 90 20  
N،N-ــل، ايثيــل ــاني ألكيل(ميثي بروبيــل أو -n  ث

  %5    .......... ايزوبروبيل) أميدات فوسفورية
  %5    .............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 29 90 90  
ا��
ـــ	 ا����ـــ�  - 10    

 : ا���ــــ�

��آ�ـــ�ت ����ــ� ــ ��ــ� 
����ــ�، ��آ�ــ�ت دور�ــ� 

��ض ���ــ� �"! �� ، أ
 �#�'�آ&�%�� وأ�$

      . و(&��'���)ات

  . ويةمركبات كبريت عض    29.30
    

   ............................. ـ ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات  29 30 20 00  
  5%  

  .............. ـ ُأحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام  29 30 30 00  
  5%  

  ................................................................... ـ ميتيونين  29 30 40 00  
  5%  

  ..................... كبتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)ـ   29 30 50 00  
  5%  

  ا :ـ غيره    
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      : مركبات عضوية فوسفورية كبريتية ـ  ـ  ـ    
يل ايثيــل فوســفونوثيولوثيونات ــــــفين-Sيل ـــــــايث -O  ـــ ـ ـ ـ  29 30 90 11  

  %5    ..................... (فونوفو)
ى ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة ـوي علـــتحت ـ ـ ـ ـ  29 30 90 12  

بروبيـــل أو ايزوبروبيـــل -nمـــن ميثيـــل، ايثيـــل، 
  %5     ...ولكن دون ذرات كربون أخر

  %5    ....................................................... غيرها  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 19  
      : كبريتية مركبات عضوية كلورية ـ ـ ـ    
  %5    ...........د كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفاي -2 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 21  
  %5    ....................... كلوروايثيل)سلفايد-2ثنائي ( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 22  
  %5    ................... كلوروايثيل ثيو)ميثان-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 23  
  %5    ........... كلوروايثيل ثيو)ايثان-2ثنائي(-2,1 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 24  
  %5    .بروبين-n-كلوروايثيل ثيو)-2ثنائي(-3,1 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 25  
  %5    ..بوتان-n-كلوروايثيل ثيو)-2ثنائي(-4، 1 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 26  
  %5    .....بنتان-n-كلوروايثيل ثيو)-2ثنائي(-5,1 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 27  
  %5    ......................................................... غيرها  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 29  
      : مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثرية ـ ـ ـ    
  %5    ...................كلوروايثيلثيوميثيل)اثير-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 31  
  %5    .................ثيل ثيوايثيل)اثيركلورواي-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 32  
  %5    .......................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 39  
      :مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية ـ ـ ـ    
 }لايثي(ثاني ايثيل امينو) -S-}2اني ايثيلـــث-O،O ـ ـ ـ ـ  29 30 90 41  

 فوروثيويت وأمالحه األلكيلية أو البروتونيةفوس
.......................................................    

  
  

 

5%  
بروبيــل أو -nألكيل(ميثيــل، ايثيــل،  نــائي(ث-S-2 {  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 42  

ـــــــل  ـــــــو) ايثي هيـــــــدروجين  }ايزوبروبيـــــــل) امين
بروبيــل أو ايزوبروبيــل) -nألكيل(ميثيــل، ايثيــل، 

ـــألك-Oوتات فوســفورية واســتيراتها ــــثي   >يل(ـ

C10  بمــــــا فيهــــــا ســــــايكلوألكيل)؛ أمالحهــــــا ،
األلكيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو 

  %5    ......................................................البروتونية
ثنائي  -2-إثيل وكب  –ثيل فوسفونوثيوالت أـم ـ ـ ـ ـ  29 30 90 43  

  %5    ....................... أيسوبروبيل امينو إيثيل
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ثنائي ايزوبروبيل أمينو إيثيل)  -S-)2إيـثيل -O ـ ـ ـ ـ  29 30 90 44  
  %5    ........................... ميثيل فوسفونوثيوالت

  %5     ..........................................................ا غيره ـ ـ ـ ـ  29 30 90 49  
      : ة نيتروجينيةمركبات عضوية كبريتي ـ ـ ـ    
بروبيــل أو -n(ميثيــل ، ايثيــل ،  ي ألكيــلـثانــ -ن،ن ـــ ـ ـ  ـ  29 30 90 51  

ثيـــوالت و أمالحـــه -2-ايزوبروبيـــل)امينو ايثـــان
  %5    ...................................... البروتونية

  %5    ........................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 59  
      : مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية ـ ـ ـ    
ـــ  29 30 90 61   ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ثيـــول  -2-ثنـــائي ميثـــل امينـــو ايثـــان -ن،ن ـ

  %5    ................................................... هيدروكلوريد
ثيــو  -2-ثنــائي ايســو بروبيــل امينــو ايثــان  –ن،ن  ـــ ـــ ـ ـ  29 30 90 62  

  %5    ............................................. هيدروكلوريد
   -2-انــو ايثــثنائي إيثيل امين –ن،ن  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 63  

  %5    ............................................................. ثيول           
  %5    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 69  
      : مركبات عضوية كبريتية ـ ـ ـ    
هيدروكســي -2(ثنــائي( ( INN )يوثاني جليكــول ــــث ـــ ـــ ـــ ـــ  29 30 90 71  

  %5    .............................. ايثيل) سلفايد)

  .......................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 79  
  5%  

  .............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 30 90 90  
  5%  

  :  مركبات عضوية ـ غير عضوية ُأخر    29.31
    

    : رباعي ميثيل الرصاص و رباعي ايثيل الرصاص ـ  

  ................................... رباعي ميثيل الرصاصـ ـ ـ  10 10 31 29 
 %5  

 .................................... رباعي ايثيل الرصاصـ ـ ـ  20 10 31 29 
 %5 

 5%   ............................................ مركبات ثالثي بيوتلتين ـ 00 20 31 29 

    : غيرها ـ  

    : مركبات عضوية فوسفوريةـ ـ ـ   

  ا ـط بهـرتبـور مـتحتوي على ذرة فوسف ـ ـ ـ ـ  29 31 90 11  
بروبيــل -nمجموعــة واحــدة مــن ميثيــل، ايثيــل،            

ــــــــــون ايز  أو ــــــــــن دون ذرات كرب ــــــــــل ولك وبروبي
  %5    ................................................................أخر
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  %5    ............................ حمض الفوسفونيك،مثيل ـ ـ ـ ـ  29 31 90 12  
بوليجاليكول  ، -حمض الفوسفونيك،مثيل ـ ـ ـ ـ  29 31 90 13  

  %5    ..............................................................إستر
  ونيت ـ) ثاني مثيل مثيل فوسف DMMP( ـ ـ ـ ـ  29 31 90 14  

ـــــل             ـــــاني -(حمـــــض الفســـــفونيك، مثي ـــــل  ث مثي
  %5    ..........................................................اإلستر)

) ثــاني اثيــل اثيــل فـــــوسفونيت (حمــض  DEEP( ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 15  
ــــــــــــاني اثيــــــــــــل  -الفوســــــــــــفونيك، اثيــــــــــــل ث

  %5    .......................................................اإلستر)
مثيــل  -2-ثيــل مي -5حمــض الفوســفونيك، مثيــل، (  ـ ـ ـ ـ  29 31 90 16  

ــــــاني أوكسافوســــــفورينان -1،3،2 ــــــل) -5-ث أي
حمض الفوسفونيك، مثيل،  أو مثيل إستر ،مثيل

 –أكســـــــــيدو -2-ثيـــــــــل يم ―2-ثيـــــــــليإ -5(
أيل) مثيــل -5-ثاني أوكسافوسفورينان -1،3،2

مثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  %5    ..............................................................إستر

-2-ثيــليإ-5ثيــل، ثــاني [ (يحمــض الفوســفونيك، م ـ ـ ـ ـ  29 31 90 17  
-5-ثــــاني أوكسافوســــفورينان -1،3،2ثيــــل يم

  %5    ........ إستر]ل ثييأيل) م
ثالثــي  -6,4,2,5,3,1 -ثالثــي بروبيــل-6,4,2 ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 18  

  %5    .................... (صلب) فوسفينان ثالثي اوكسا
  %5    ......................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  29 31 90 19  
      : مركبات عضوية فوسفورية فلوريةـ ـ ـ     
ك ســايكلوألكيل) ــــما فــي ذلـــــب  ،C 10ألكيــل(  -O ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 21  

بروبيل أو ايزوبروبيــل) -nالكيل (ميثيل، ايثيل، 
  %5    ................. فوسفونوفلوريدات

اني ثــبروبيل أو ايزوبروبيل) -nيل، ايثيل، ثألكيل(مي ـ ـ ـ ـ  29 31 90 22  
  %5    ..... فلوريدات الفوسفونيل

 مثيــل فوســفونو فلوريــداتأيزوبروبيــل -Oالســارين:  ـ ـ ـ ـ  29 31 90 23  
......................................................    5%  

 مثيــل فوســفونو فلوريــداتبيناكوليــل  -Oلصومان: ا ـ ـ ـ ـ  29 31 90 24  
......................................................    5%  

  %5    ...................... ثيل فوسفونيليثاني فلوريد م ـ ـ ـ ـ  29 31 90 25  
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  %5    ....................... ثيل فوسفونيليثاني فلوريد أ ـ ـ ـ ـ  29 31 90 26  
  %5    ......................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ   29 31 90 29  
      : مركبات عضوية فوسفورية كلوريةـ ـ ـ     
  %5    .... ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريديت -O ـ ـ ـ ـ  29 31 90 31  
  %5    .......فونو كلوريديتبيناكوليل ميثيل فوس -O ـ ـ ـ ـ  29 31 90 32  
ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيــل فوســفونات ثنــائي  ـ ـ ـ ـ  29 31 90 33  

  %5    ..................................................... مثيل
  %5    ...................... ثاني كلوريد مثيل فوسفونيس ـ ـ ـ ـ  29 31 90 34  
  %5    ......................................................... هاغير  ـ ـ ـ ـ  29 31 90 39  
      : مركبات عضوية فوسفورية نيتروجينية ـ ـ ـ     
بما في ذلك سايكلوألكيل)  ،   C 10(   ألكيل – O ـ ـ ـ ـ   29 31 90 41  

N.N-،ثــاني الكيــل (ميثيــل، ايثيــل n-   بروبــل
 تســــــيانيدا اميــــــدو أو ايزوبروبيــــــل) فوســــــفور

........................................................    5%  
بروبيــل أو -n( ثــاني ألكيل(ميثيل،ايثيــل، O}-2 ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 42  

هيــــــــــــدروجين  }ايزوبروبيـــــــــــل)أمينو) ايثيـــــــــــل
ــــــــــــــل،  ــــــــــــــل، ايثي ــــــــــــــل أو -nألكيل(ميثي بروبي

–ايزوبروبيل)فوســــــــــــــفونيتات و اســــــــــــــتيراتها 

Oل) وأمالحهـــا ك ســـايكلوألكيألكيل(بمـــا فـــي ذلـــ
  %5    ................................... ة أو البروتونيةياأللكيل

ثيــل فوســفورأميدو يثنــائي م  -ن ، إيثـــــيل ن  -O  ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 43  
  %5    ................................... سيانيدات

 }يــل(ثنائي ايزوبروبيل أمينــو) إيث-O-} 2إيثيل-O ـ ـ ـ ـ  29 31 90 44  
  %5    ................................. مثيل فوسفونيت

  %5    ......................................................... .غيرها ـ ـ ـ ـ  29 31 90 49  
      : مركبات عضوية كلورية نيتروجينيةـ ـ ـ     
  %5    ................. كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين-2 ـ ـ ـ ـ  29 31 90 51  
  %5    ............. كلوروفينيل) كلورو أرزين-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ  29 31 90 52  
  %5    ........................ كلوروفينيل) أرزين-2ثالثي( ـ ـ ـ ـ  29 31 90 53  
  %5    ........................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ   29 31 90 59  
      : معدنية-مركبات عضوية ـ ـ ـ    
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(ثالثــي  3أحــادي [  -ك، مثيــليحمــض الفوســفون ـــ ـ ـ ـ  29 31 90 61  
هيدروكســي ســياليل)بروبيل] إســتر ملــح أحــادي 

  %5    ............................................ الصوديوم
  %5    .......................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ   29 31 90 69  
  %5    .............................................................. غيرها ـ ـ ـ  29 31 90 90  

مركبات دورية (حلقية) غيــر منســجمة مــع ذرة أو     29.32
       (ذرات) غير منسجمة ُأوكسجينية فقط.

ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وٕان كانــت مهدرجــة)     
      : ر منصهرةغي

  %5    .............................................. ـ ـ رباعي هيدروفوران  29 32 11 00  

  %5    ........................ ـ فورالدهيد (فيور فيورالدهيد) 2ـ ـ   29 32 12 00  

 ـ ـ كحول  فورفوريــل وكحــول  ربــاعي هيــدرو فيورفيوريــل  29 32 13 00  
.........................................................    5%  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 32 19 00  

  %5     ................................................................... الكتوناتـ   29 32 20 00  

      ـ غيرها:    

  %5    ........................................................  ـ ـ ايزوسافرول  29 32 91 00  

ـــ 2ل) بروبان ـأ ايو ـ  5ـ بنزو دي أوكسول ـ  3، 1ـ (1ـ ـ     
1 :      

  

   

  %5    ........... بروبانون 2ميثيلين ديوكسي 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 سافرول  29 32 94 00  

  %5    .........  ..........  ـ ـ تتراهايدروكنابينوالت (جميع اإليزوميرات)  29 32 95 00  
  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 32 99 00  

مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو     29.33
  . (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط

    

ــــت      ــــرازول (وٕان كان ــــة بي ــــات تتضــــمن بنيتهــــا حلق ــــ مركب ـ
      : مهدرجة) غيـر منصهرة

  %5     .............................. ـ ـ فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته  29 33 11 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 33 19 00  
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ـــ مرك     ـــت ـ ـــدازول (وٕان كان ـــة ايمي ـــات تتضـــمن بنيتهـــا حلق ب
      : مهدرجة) غير منصهرة

  %5    ............................................. ـ ـ هيدانتوين ومشتقاته  29 33 21 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  29 33 29 00  

ــــ     ــــ مركب ــــدين (وٕان كانــــت ـ ات تتضــــمن بنيتهــــا حلقــــة بيري
      : مهدرجة) غير منصهرة

  %5    .................................................. ـ ـ بيريدين وأمالحه  29 33 31 00  

  %5    ................................................. ـ ـ بيبريدين وأمالحه  29 33 32 00  

ـــ   29 33 33 00   ـــل ـ ـــدين (INN)ـ الفنتاني ـــد (INN)، انيلري ، بيزيترامي
(INN) برومازبــام ،(INN) دايفينوكســين ،(INN) ،

، فنتانيــل (INN)، ديبيبــانون (INN)دايفينوكسيالت 
(INN) كيتوبيميـــــــدون ،(INN) ميثيـــــــل فينيـــــــدات ،
(INN) بنتازوســــــــــين ،(INN) بثيــــــــــدين ،(INN) 
 (INN)، انترميدييت أ، فينسيكليدين (INN)بيثيدين 
(PCP) ،  فينوبيريدين(INN) بيبــرادرول ،(INN) ،

، وتريميبيريــدين (INN)، بروبيرام (INN)بيريتراميد 
(INN)5    ........... ؛ أمالح هذه المنتجات%  

       : غيرهاـ ـ     

  %5    ................................ بنزيالت كوينوكليدينيل -3 ـ ـ ـ  29 33 39 10  
  L ....................................    5%أو -3-كوينوكليدينيل ــ ـ   29 33 39 20  
  %5    ............................................................... غيرهاـ ـ ـ   29 33 39 90  

ــات تتضــمن بنيتهــا حلقــة كينــولين أو ايزوكينــولين      ــ مركب ـ
      : (وٕان كانت مهدرجة)، غير منصهرة

  %5    .................................. وأمالحه (INN)ـ ـ ليفورفانول   29 33 41 00  
  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 33 49 00  

ـــت      ـــدين (وٕان كان ـــات تتضـــمن بنيتهـــا حلقـــة بيريمي ـــ مركب ـ
      : مهدرجة) أو حلقة ببيرازين

  %5    ........ ـ ـ مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك)؛ أمالحه  29 33 52 00  
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، باربيتــال (INN)، أمـــوباربيتال ( INN ) ألوباربيتــال  ـــ ـ  29 33 53 00  
(INN) بيوتالبيتـــــــــــال ،(INN) بيوتوباربيتــــــــــــال ،
(INN) ســـــــــــــــــيكلوباربيتال ،(INN) ـــــــــــــــــل ، ميثي

، (INN)، بنتوباربيتـــــــــــال (INN)فينوباربيتـــــــــــال 
ــــــا ، (INN)، ســــــكبيوتاباربيتال (INN)ل فينوباربيت

؛ أمالح (INN)وفينيل بيتال  (INN)سيكوباربيتال 
  %5    ............................................. هذه المنتجات

ـ ـ مشـتقات أخر من مالونيل يوريا (حــامض باربيتيوريــك)   29 33 54 00  
  %5     .......................................... وامالحها

ــــــ ـ   29 33 55 00   ــــــوبرازوالم  ـ ــــــون   (INN)ل ، (INN)، مكلوكوال
ــــاكوالون  ــــرول (INN)ميث ؛ أمــــالح (INN)، وزايبب
  %5    ...................................................... هذه المنتجات

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 33 59 00  

ــــازين (وٕان كانــــت      ــــات تتضــــمن بنيتهــــا حلقــــة تري ــــ مركب ـ
      : مهدرجة) غير منصهرة

  %5    ................................................................ ـ ـ ميالمين  29 33 61 00  

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 33 69 00  

      : ـ الكتامات    

  %5    ..... ـ هيكسان الكتام (ايبسلون ــ كابروالكتام)6 ـ ـ  29 33 71 00  

  5%   .................. (INN)وميثيل بريلون  (INN)ـ ـ كلوبازام   29 33 72 00  
  %5    ........................................................ ـ ـ الكتامات ُأخر  29 33 79 00  

       : ـ غيرها    
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، ( INN )، كــــــاميزبام ( INN) ـــــ ـ البـــــــرازوالم    29 33 91 00  

ــــــــــــــام (INN)كلوديازيبوكســــــــــــــيد  ، (INN)، كلونيزب
، ديازيبـــــام (INN)، ديلوريزبـــــام (INN)كلوريزبيـــــت 

(INN) اســــــــتازوالم ،(INN) اثيــــــــل لوفالزيبيــــــــت ،
(INN) فلوديازيبـــــام ،(INN)رازيبـــــام ، فلونت(INN) ،

ــــــــام ــــــــام (INN)فلوريزب ، لورازيبــــــــام (INN)، هاليزب
(INN) لورميتازيبــــــام ،(INN) مازينــــــدول ،(INN)  ،

، نيميتازيبــام (INN)، ميــدا زوالم  (INN)ميدا زيبام 
(INN) ــــــــــام ــــــــــام (INN)، نترازيب ، (INN)، نوردازيب

، برازيبــــــام (INN)، بينازيبــــــام (INN)اوكســــــازيبام 
(INN) بايروفـــــاليرون ،(INN) تيمازيبـــــام ،(INN) ،

ــــام  ــــازوالم  (INN)تترازيب ؛ أمــــالح هــــذه (INN)وتري
  %5    .............................................................. المنتجات

      : غيرها ـ ـ    

اربازول ورباعي ـي نيترو كـالثـاربازول وثـنيترو ك ــ  ـ  29 33 99 10  
  %5     .................................  نيترو كاربازول

  %5    ............................................................... غيرها ــ  ـ  29 33 99 90  
وٕان كانــت  أحمــاض نوويــة (نيوكليكيــة) وأمالحهــا    29.34

؛ مركبــات دوريــة (حلقيــة) محددة الصفات كيماويــاً 
   . غير منسجمة ُأخر

    

بــــات تتضــــمن بنيتهــــا حلقــــة ثيــــازول (وٕان كانــــت ـــــ مرك  29 34 10 00  
    ..............................................  مهدرجة) غير منصهرة

  

5%  

ت ات بنزوثيازول (وٕان كانـــ مركبات تتضمن بنية ذات حلق  29 34 20 00  
     .............. مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك

  

5%  

يــازين (وٕان كانــت ثبنية ذات حلقــات فينو  ـ مركبات تتضمن  29 34 30 00  
    .............. ة) غير منصهرة أكثر من ذلكمهدرج

  

5%  

  ا :ـ غيره    
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، (INN)  ،  بروتينـــزوالم   (INN)ــــ ـ امينـــــوركس    29 34 91 00  
، (INN)، كلوكســــــــــــــــــازوالم (INN)كلوتيازبـــــــــــــــــام 

، (INN)، هالوكســــــــازوالم (INN)دكســــــــتروموراميد 
، أوكســــازوالم (INN)،، مســــوكارب (INN)كتــــازوالم 

(INN) بيمــــــــوالين ،(INN) فنــــــــديمترازين ،(INN) ،
، أمـــــالح (INN)، وســـــوفنتانيل (INN)فينميتـــــرازين 
  %5    ....................................................... هذه المنتجات

      : رهاـ ـ غي    
  %5    ................................................. الفينول االحمرـ  ـ ـ  29 34 99 10  
  %5    .............................................................. غيرهاـ  ـ ـ  29 34 99 90  

  .............................................................. سلفوناميدات  29 35 00 00  29.35
  5%  

�"� ا��	� ا����� ا�*�دي  - 11   
: 

��و,�!�#���ت و,�!�#���ت 
 .وه�#���ت

  
    

ـــــات وفيتامينـــــات، طبيعيـــــة أو منتجـــــة     29.36 بروفيتامين
تركيبيًا(بمــا فيهــا المركــزات الطبيعيــة)، ومشــتقاتها 
المســتعملة بصــورة رئيســية كفيتامينــات، مخلوطــة 
 فيما بينها أم ال، وٕان كانت محلولة فــي أي مــذيب

.  
    

      : غير مخلوطة ـ فيتامينات ومشتقاتها،    

  إعفاء    ..................................... ) ومشتقاتهاAـ ـ فيتامينات (  29 36 21 00  
 إعفاء    ........................................  .) ومشتقاتهB1ـ ـ فيتامين (  29 36 22 00  

 إعفاء    .......................................  ) ومشتقاتهB2ـ ـ فيتامين (  29 36 23 00  

ــ ـ  حمــض   29 36 24 00   أو  B3ـ  بنتوثينيــك (فيتــامين  DLـ أو  Dـ
    ....................................... ) ومشتقاتهاB5فيتامين 

 إعفاء

 إعفاء    .......................................  ) ومشتقاتهB6ـ ـ فيتامين (  29 36 25 00  

 إعفاء    .....................................  ) ومشتقاتهB12ـ ـ فيتامين (  29 36 26 00  

 إعفاء    .........................................  ) ومشتقاتهCـ ـ فيتامين (  29 36 27 00  

 إعفاء    .........................................  ) ومشتقاتهEـ ـ فيتامين (  29 36 28 00  

 إعفاء    ....................................... ـ ـ فيتامينات ُأخر ومشتقاتها  29 36 29 00  

 إعفاء    ....................... ـ غيرها، بما في ذلك المركزات الطبيعية  29 36 90 00  
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ــــــات ، بروســــــتاجالندينات، ثرمبوكســــــينات     29.37 هرمون
ـــــــات، طبيعيـــــــة أو منتجـــــــة تركيبيـــــــًا؛  وليوكوترين
مشـــتقاتها ونظائرهـــا البنيويـــة، فمـــا فيهـــا البـــولي 
ببتايــــدات الحلقيــــة المعدلــــة، المســــتعملة بصــــورة 

  . رئيسية كهرمونات
    

ــ       ــات ـ ــد، هرمونــات البــروتين وهرمون هرمونــات بــولي ببتاي
      : الغليكوبروتين، مشتقاتها وأمثالها البنيوية

 إعفاء    ............  نيويةالبونظائرها ـ ـ سوماتتروبين، مشتقاته   29 37 11 00  

 إعفاء    ...............................................  ـ ـ األنسولين وأمالحه  29 37 12 00  

 إعفاء    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 37 19 00  

    البنيوية:ها ونظائر ـ هرمونات سترويدية، مشتقاتها     
  

  زون ـزون وبريدنيـورتيـدروكـكورتيزون وهيـ ـ   29 37 21 00  
يهيــــــدرو (د ولــــــونتر (ديهيــــــدروكورتيزون) وبريــــــد       
    .................................................... يدروكورتيزون)اه

  
  

 إعفاء

 إعفاء    ...... ـ ـ مشـتقات هرمونات سترويدية قشرية مهلجنة  29 37 22 00  

 إعفاء    .............................. ـ ـ استروجينات وبروجستوجينات  29 37 23 00  

 إعفاء    ..................................................................ا ـ ـ غيره  29 37 29 00  

ات، ـات ليوكوترينــ بروستاجالندينات وثرومبوكسين  29 37 50 00  
  ........................................ البنيويةونظائرها اتها مشتق

  

  
 إعفاء

 إعفاء    ....................................................................... اـ غيره  29 37 90 00  

ا��	� ا����ـ� ا�)�ي �ـ�  -12    
: 

���5ت J K�4Lز�5ات وأ�.��H
��4�����G�4M ، أو #�!�� 

� ���آ��4ً� وأ28#�ــ� وأ��1ا�
�Pُ  . وأ/!��ا��� و#"! ���� ا

  

    
ـــًا وأمالحهـــا     29.38 ـــة أومنتجـــة تركيبي جليكوزيدات،طبيعي

  . وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها اُألخر
    

  %5    ..................................... ـ روتوسيد (روتين) ومشتقاته  29 38 10 00 
  %5    ....................................................................... غيرهاـ   29 38 90 00  

ــًا     29.39 أشــباه قلويــات نباتيــة، طبيعيــة أو منتجــة تركيبي
  . وأمالحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها اُألخر
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 ـ أشباه قلويات األفيون ومشــتقاتها؛ أمــالح هــذه المنتجــات    
:      

، كــوديين، (INN)مركزات قش الخشخاش؛ ببرينورفين  ـ ـ   29 39 11 00  
ـــــدروكودين  ـــــورفين (INN)ديهي ـــــل مـــــورفين، إيت ، إيثي

(INN) هيـــــــــــــــــــــروين، هيـــــــــــــــــــــدروكودون ،(INN) ،
، (INN)، مــورفين، نيكومــورفين (INN)هيدرومورفون 

، (INN)، أوكســــــــــــــيمورفون (INN)أوكســــــــــــــيكودون 
هذه  ، ثيبين؛ أمالح(INN)، ثيباكون (INN)فولكودين 
    ................................................ المنتجات

  
  
  
  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    ................................................................... اـ ـ غيره  29 39 19 00  

 إعفاء    .....المنتجات أشباه قلويات ألكيناومشتقاتها؛أمالح هذه ـ  29 39 20 00  

 إعفاء    ....................................................... ـ كافئيين وأمالحه  29 39 30 00  

    :  ـ ايفيدرينات وأمالحها    
 

 إعفاء    ................................................. ـ ـ ايفيدرين وأمالحه  29 39 41 00  

  ) INNرين" (يدفسودو إبـ ـ أشباه ايفيدرين "  29 39 42 00  
    ...............................................................  وأمالحه

  
 إعفاء

 إعفاء    .........................................  وأمالحه (INN)ـ ـ كاثيين   29 39 43 00  

 إعفاء    .............................................. ـ ـ نورفيدرين وأمالحه  29 39 44 00  

 إعفاء    ................................................................... ـ ـ غيرها  29 39 49 00  

ايثيلين ثنائي أمين)  يوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين ـث ـ    
      : ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات

 إعفاء    ........................................ .وأمالحه (INN)ـ ـ فينتلين   29 39 51 00  

 إعفاء    .................................................................. اـ ـ غيره  29 39 59 00  

ـــــ أشـــــباه قلويـــــات اإلرجـــــوتين (الجـــــاودار) ومشـــــتقاتها؛      ـ
      أمالحها:

 إعفاء    ................................ ) وأمالحهINNـ ـ ارجوميترين (  29 39 61 00  

 إعفاء    .................................. ) وأمالحهINNـ ـ ارجوتامين (  29 39 62 00  

 إعفاء    ...................................... ـ ـ حمض ليسرجيك وأمالحه  29 39 63 00  

 إعفاء    .................................................................. غيرهاـ ـ   29 39 69 00  

      ا :غيرهـ     
ــــــــين، ليفوميتاميفتـــــــامين،  ــــــــ ـ      ــــــــوكائين، ايكجونــ كـ

، ريســـــميت ميتاميفتـــــامين ، (INN)ميتاميفتــــامين 
      : أمالح واسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات
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 ممنوع استيراده ........................................................... كوكائينـ ـ ـ  29 39 91 10 

 إعفاء    ................................................................ غيرهـ ـ ـ   29 39 91 90  

 إعفاء    ................................................................... غيرهاـ ـ   29 39 99 00  

�ــ+ ا��	� ا����� ا�)� - 13    
 :�"ـ�

 �P�5 ُأ�E� آ4ــ�ت�# .      
سكر نقــي كيماويــًا، باســتثناء الســكروز والالكتــوز   29 40 00 00  29.40

 وأســتيالت والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيــرات
وأستيرات سكر وأمالحها، غير المنتجات المذكورة 

ـــــــــــود  ـــــــــــي البن  29.39أو   29.38أو   29.37ف

...................................................  
  

  
  
  
  
  

5%  
  مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك).    29.41

    
ـــ بنســلين ومشــتقاته ببنيــة حمــض بنســليني ؛ أمــالح هــذه   29 41 10 00  

  .................................................................... المنتجات
  

  
 إعفاء

 إعفاء    ....... ؛ أمالح هذه المنتجات ـ ستريبتوميسين ومشتقاته  29 41 20 00  

 إعفاء    .............. ـ تتراسيكلين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات  29 41 30 00  

ـــــــــ  29 41 40 00   ـــــــــ  ـ ـــــــــول ومشـــــــــتقاته؛ أمكل ــــــــــورا مفنيك   الح هـــــــــذه ـ
    ................................................................ المنتجات

  
 إعفاء

 إعفاء    ........... ـ اريثروميسين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات  29 41 50 00  

 إعفاء    ....................................................................... ـ غيرها  29 41 90 00  

  ................................................ رمركبات عضوية ُأخ  29 42 00 00  29.42
  

5% 
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  الفصل الث�ثون
  

  منتجــــــــــات الصيدلـــــــــة   
  

  

  : مالحظــات
  : ال يشمل هذا الفصل  ـ 1

ة أو المتممــات يــ، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو األغذيــة المقو األغذية أو المشروبات (مثل  أ ـ
ــة ــاه المعدنية) أو الغذائي األوردة.  تعطــى عبــر يالتــ غذيــةالت تعــدا محضــراالمشــروبات المقويـــة والمي

  ؛(القسم الرابع)
عبر الجلد) المعدة  تنتقل محتوياتها( التي  الالصقاتالمحضرات مثل األقراص أو العلك (اللبان) أو   ب ـ           

   )38.24أو  21.06مساعدة  على اإلقالع عن التدخين (البند لل

  ؛)25.20ب األسنان (بنــد اله في طالجص المكلس خصيصًا أو المسحوق بدقة الستعم    ـ ج
لالستعمـال كأدويـة (بند  ، الصالحـةمحاليل المائية للزيـوت العطريـةالمياه المقطرة العطرية أو ال  ـ د

  ؛)33.01
  وٕان كانت ذات خصائص عالجية أو وقائية؛ ،33.07لغاية 33.03المحضرات الواردة في البنود   ـ  هـ
  ؛والتي تحتوي على أدويـة مضافــة 34.01في البندالصابون والمنتجات اُألخر الداخلة   ـ و
  ؛)34.07تعمال في طب األسنان (بند المحضرات التي أساسها الجص لالس  ـ ز
  .)35.02ة (بند زالل الدم غير المعد الستعماالت عالجية أو وقائي  ـ ح

تيــدات والبروتينــات (عــدا البب ، إن عبــارة  " منتجــات مناعيــة " تنطبــق علــى30.02من أجل تطبيــق أحكــام البنــد   ـ 2
جســام المضــادة وحيــدة الخليــة كاأل ) التــي تــدخل مباشــرة فــي تنظــيم العمليــات المناعيــة29.37الداخلة فــي البنــد 

)MABواالنترلوكينات  ) وأجزاء األجسام المضادة واألجسام المضادة المقترنة وأجزاء األجسام المضادة المقترنة
"interleukins"  واالنترفيرونات"interferons (IFN)  والكيموكينات"chemokines"  وبعض عوامــل

  .(CSF)ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم   (GF)و عوامل النمو  (TNF)التنكرز الورمي 

  :ـ د من هذا الفصل تعتبر 4والمالحظة  30.04و  30.03من أجل تطبيق أحكام البندين   ـ 3
  :كمنتجات غير مخلوطة  أ ـ  
  ؛ل المائية للمنتجات غير المخلوطةالمحالي  ـ 1    
  ؛29أو  28جميع منتجات الفصل   ـ 2    
  .المعايرة أو المحلولة في أي مذيب 13.02الخالصات النباتية البسيطة الداخلة في البند  ـ 3    
  : خلوطةكمنتجات م  ب ـ  
  ؛ات الغروية (عدا الكبريت الغروي)المحاليل والمعلق  ـ 1    

  ؛من معالجة أخالط المواد النباتيةنباتية المتحصل عليها الخالصات ال  ـ 2      
  األمالح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.  ـ 3    

  
فــي  ، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس فــي أي بنــد آخــر، سوى األصناف التالية30.06ال يدخل في البند   ـ 4

  :جدول التعريفة
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خيوط الجراحية المعقمة واألصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة ال  أ ـ
الجراحية المعقمة من  اللواصق و، ة في الجراحة أو في طب األسنان)لالمتصاص المعقمة المستعمل

  ؛ وية المستعملة في إغالق الجروحعض أنسجة
  ؛المعقمةوالرقائق الفتائل   ب ـ
، الحــواجز ملة فــي الجراحــة أو فــي طــب األســنانلنزيــف القابلــة لالمتصــاص المعقمــة المســتعموقفــات ا  ج ـ

   المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان، وان كانت قابلة لالمتصاص؛ الالصقة المعقمة
ـــــ  (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفةالمحضرات المعتمة المستعملة في الفحص باألشعـة السينية   د ـ ي الت

أو   المخلوطة المهيأة بمقادير معينة ، وهي المنتجات غيراولها المرضى للتشخيص الطبييتن
  ؛أكثر والصالحة لنفس االستعماالت المنتجات المخلوطة المكونــة مــن مكونين أو

  ؛ يد فئات وفصائل أو عوامل الدمكواشف لتحد  هـ ـ
  ؛المستعمل لترميم العظام األسمنت؛ منتجات المستعملة في حشو األسنانوغيره من ال األسمنت  و ـ
  ؛لإلسعاف العاجل الحقائب الطبية وعلب اإلسعاف المجهزة أو المعدة  ز ـ
  ؛أو المبيدات المنوية 29.37البند تأو منتجامحضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات   ح ـ
ألجــزاء الجســم  (تشــحيم) تدة تزييــكما يأو البيطر في الطب البشري  لمعدة لالستعما محضرات هالمية   _ ط

  ؛الطبية بين الجسم واألجهزة كرابط ما أو الفحوصات السريرية أو العمليات الجراحيةإلجراء 
للغــرض األصــلي الــذي أعــدت لــه  الصــالحة غيــر وهــي المنتجــات الصــيدلية محضــرات الصــيدلة تنفايــا  _ي 

   ؛ومثالً  صالحيتها، مدة بسبب انتهاء
، أي األكيــاس المســتعملة فــي تفمــيم  القولــون (المفــاغرة)فتحــات الجراحيــة ة لالستعمال في الالمعد األدوات  ك ـ  

محـــددة و أغلفتهـــا الواقيـــة (ويفـــر) أو صـــفائحها  بأشـــكالوالمعـــي اللفيفـــي والجهـــاز البـــولي المقطعـــة 
  . السطحية الالصقة

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

د وغيرها من أعضاء معدة للعالج العضوي، غد    30.01
مجففة،  وٕان كانت مسحوقة؛ خالصات غدد أو 
غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعالج 

واد ـم كبديـن(هيـباريــن) وأمالحه، العضــوي؛
رة لالستعمال في ـر محضـُأخ ةـحيواني أو ريةـبش

الطب العالجي أو الوقائي، غير مذكورة وال 
      . ن آخرداخلة في مكا

 إعفاء    ...... ـ خالصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاته  30 01 20 00  

 إعفاء    ......................................................... ـ غيرها  30 01 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

دم بشري؛ دم حيواني محضر لالستعمال في      30.02
؛ الطـب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبـي

أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم 
 معدلة أو والمنتجات المناعية ، وٕان كانت

حيوية؛ التقنية المستحصل عليها بعمليات 
مزروعة  مجهريهتوكسينات وكائنات  و لقاحات

      . (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة
أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات ـ   30 02 10 00  

مستحصل عليها  معدلة أو وٕان كانت المناعية ،
  إعفاء    ................................... حيويةالتقنية البعمليات 

 إعفاء    ...................................... ـ لقاحات للطب البشري  30 02 20 00  

 إعفاء     ...................................... ـ لقاحات للطب البيطري  30 02 30 00  

      ا :ـ غيره    
 إعفاء    ........................................ ساكسيتوكسين ـ ـ ـ  30 02 90 10  

 إعفاء    .................................................... ريسين ـ ـ ـ    30 02 90 20  

 إعفاء    ...................................................غيرها  ـ ـ ـ  30 02 90 90  

أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنـود     30.03
ة من منتجات ) المكون30.06أو30.05أو30.02

، محضرة لالستعمال في مخلوطة فيمــا بينها
الطب العالجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة في 

      مقادير معايرة أوفي أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.
، ذات بنية وي على بنسلينات أو على مشتقاتهاتحتـ   30 03 10 00  

 على أو ستروبتوماسينات على حمض بنسليني أو
    ....................................................... مشتقاتها

  
  

 إعفاء

 إعفاء    ...... ـ تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) ُأخر  30 03 20 00  

ـد ات ُأخر داخلة في البنأو منتج تحتوي على هرمونات ـ    
(انتي  حيوية، ولكن ال تحتوي على مضادات 29.37
      : بيوتيك)

 إعفاء    ................................... ـ ـ تحتوي على األنسولين  30 03 31 00  

 إعفاء    ..................................................... ـ ـ غيرها  30 03 39 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها ، ولكن ال ـ   30 03 40 00  
تحتوي على هرمونات وال منتجات ُأخر داخلة فـي 

    ....... وال على مضادات حيوي 29.37البنـد 

  
  

  إعفاء
 إعفاء    .......................................................... ـ غيرها  30 03 90 00  

30.04  
  
  
  
  

أو  30.02أدوية (عدا األصناف المذكـــورة في(  
) المكونة من منتجات مخلوطة 30.06أو  30.05

 الطب غيــر مخلوطة معدة لالستعمال في أو
 ، مهيأة في مقادير معايرة(بمالعالجـي أو الوقائيا

أو في أغلفة عبر الجلد) المعدة إلعطائها  فيها
      .  معده للبيع بالتجزئة

ذات بنية  على مشتقاتها، بنسلينات أو على تحتوي ـ  30 04 10 00  
    .على ستربتوماسينات أو مشتقاتها حمض بنسليني أو

  
 إعفاء

 إعفاء    ....................... ـ تحتوي على مضادات حيوية ُأخر  30 04 20 00   

 نتجات ُأخر مذكورة فيتحتوي على هرمونات أو على مـ     
      : لى مضادات حيوية، ولكن ال تحتوي ع 29.37البند

 إعفاء    ................................... ـ ـ تحتوي على األنسولين  30 04 31 00  

   ، ةـقشري ةـوي على هرمونات سترويديــتحت ـ ـ  30 04 32 00  
     ............................نظائرها البنيوية  وأ مشتقاتها     

  

 إعفاء

 إعفاء    ..................................................... ـ ـ غيرها  30 04 39 00  

، ولكن ال وي على أشباه قلويات أو مشتقاتهاتحت ـ  30 04 40 00  
تحتوي على هرمونات وال منتجات ُأخر مذكورة في 

  إعفاء    ................... وال على مضادات حيوية 29.37البند 
  00 50 04 30  

على فيتامينات أو منتجات ُأخر  أدوية ُأخر تحتوي ـ
    .................................  29.36 مذكورة في البند

  
 إعفاء

    : ـ غيرها    
 

 إعفاء    .......................................... محاليل طبيةـ ـ ـ   30 04 90 10  

 إعفاء    ................................................. غيرهاـ ـ ـ   30 04 90 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

 وأصناف مماثلة ضمادات ،)غزي(شاشحشو،    30.05
، وكمادات) ةالالصق األشرطة ضمادات وال،(مثل

 مهيأة للبيع أو مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية
راحية أو لطب الستعماالت طبـية أو ج بالتجزئة

      . األسنان أو البيطرة
 ف ذات طبقة الصقةضمادات الصقة وغيرها من أصنا ـ  30 05 10 00  

  إعفاء    .........................................................
      : ـ غيرها     
  إعفاء     .............................................. قطن طبيـ ـ ـ    30 05 90 10  
      : مماثلةوأربطة وأصناف  شاش ـ ـ ـ    
  إعفاء     ............... صيدليةبمواد  مشربة مغطاة أو ـ ـ ـ ـ  30 05 90 21  
غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع  ـ ـ ـ ـ  30 05 90 22  

بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو 
تهيئتها أنها معدة حصرًا للمستشفيات 

 االستعمالودوائر الصحة واإلسعاف بقصد 
    .......في الطب والجراحة 

  
  
  

  إعفاء
  إعفاء    .................................................. غيرهاـ ـ ـ   30 05 90 90  

ي المالحظة ــمحضرات وأصناف صيدلة مذكورة ف    30.06
      . الفصلمن هذا  4

لخياطة  خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة ـ     
(بما فيها  الخيوط القابلة لالمتصاص المعقمة الجروح 

اقات في الجراحة أو في طب األسنان) ولصالمستعملة 
جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة فـي إغــالق 

؛ فتائــل معقمة وموقفات النزيف القابلة الجـــروح
ألسنان؛ حواجز الصقة لالمتصاص للجراحة أو لطب ا

مستعملة في الجراحة أو في طب األسنان، وان كانت 
    : قابلة لالمتصاص

  
  
  

 إعفاء    .......... خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروحـ ـ ـ   30 06 10 10  

 إعفاء     .......................................... فتائل معقمة ـ ـ ـ  30 06 10 20  

موقفــات النزيف القابلة لالمتصاص المعقمة للجراحة ـ ـ ـ   30 06 10 30  
    .......................... أو لطب األسنان

  
 عفاءإ

 إعفاء    ......... لواصق جراحية معقمة للنسج العضويةـ ـ ـ    30 06 10 40  

 إعفاء    .......... ـ كواشف تحديد فئات وفصائل  أو عوامل الدم  30 06 20 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

ـ محضرات معتمة للفحص باألشعـة ومواد كاشفة يتناولها   30 06 30 00  
  إعفاء    ..................... المرضى للتشخيص الطبي

 األسنان؛ـ اسمنت وغيره من منتجات مستعملة فـي حشو   30 06 40 00  
  إعفاء    ........................... العظاماسمنت ترميم 

معدة لإلسعاف المجهزة و الحقائب طبية وعلب إسعاف  ـ  30 06 50 00  
  إعفاء    ......................................... العاجل

 لمنع الحمل أساسها هرمونات أو محضرات كيماوية ـ  30 06 60 00  
 إعفاء    .... أو مبيدات منوية 29 .37 من البند منتجات أخر

لالستعمال في الطب البشري  معدة محضرات هالمية ـ  30 06 70 00  
الجسم  ألجزاء )تزييتتشحيم ( أوالبيطري كمادة

كرابط  أو الفحوصات السريرية أو للعمليات الجراحية
 إعفاء    .................. الطبية بين الجسم واألجهزة ما

      : غيرها ـ    
 ةالجراحيفتحات معدة لالستعمال في الال األدواتـ ـ   30 06 91 00  

 إعفاء    ................................................... (المفاغرة)
 إعفاء    .................................. ةمحضرات الصيدل نفايا ـ ـ  30 06 92 00  
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  الفصل الحادي والث�ثون
  

  أســـــمــدة
  : مالحظـــات

  : ال يشمل هذا الفصل – 1
  ؛05.11دم الحيوانات الداخل في البند  -أ  

 5أ أو -4أ أو -3أ أو -2غير تلك المذكورة فــي المالحظــات (يًا، يائالمنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيم -ب 
  ؛)أدناه

غــرام،  2.5مزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي ال يقل وزن الواحدة منهــا عــن بلورات كلوريد البوتاسيوم ال -ج 
  ).90.01؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 38.24الواردة في البند 

ــد  – 2 ــة الموصــوفة فــي البنــد  31.02يشــمل البن ــأة باألشــكال أو األغلف ــة فقــط، بشــرط أن ال تكــون مهي األصــناف التالي
31.05:  

  : األصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه –أ 
  نترات الصوديوم، وٕان كانت نقية؛ – 1
  نترات النشادر (األمونيوم)، وٕان كانت نقية؛ – 2
  األمالح المزدوجة من سلفات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر (األمونيوم)، وٕان كانت نقية؛ – 3
  ادر (األمونيوم)، وٕان كانت نقية؛سلفات النش – 4
  األمالح المزدوجة (وٕان كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (األمونيوم)؛ – 5
  األمالح المزدوجة (وٕان كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛ – 6
  لزيت؛سياناميد الكالسيوم، وٕان كان نقيًا أو مشربًا با – 7
  . البولة (يوريا)، وٕان كانت نقية – 8

  األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعاله، مخلوطة معها؛ -ب 
األسمدة المكونة من كلوريد النشادر (األمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصــوفة فــي الفقــرة ( أ ) أو (ب)  -ج 

  الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة اإلخصابية؛ أعاله، مخلوطة مع الطباشير أو
أو  2-األسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعيــة أ –د 

  . أعاله أو من مخاليط هذه المنتجات 8 -أ 
كــون مهيــأة فــي األشــكال أو األغلفــة الموصــوفة فــي البنــد األصناف التالية فقط، شــريطة أن ال ت 31.03يشمل البند  – 3

31.05:  
  : األصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه –أ 

  الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ؛ ـ 1
وبة إلزالة ، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطل25.10الفوسفات الطبيعي المذكور في البند  ـ 2

  الشوائب؛
  السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛ ـ 3
% وزنــًا محســوبة علــى 0.2هيــدروجين اورثوفوســفات الكالســيوم المحتويــة علــى فلــور بنســبة ال تقــل عــن  ـ 4

  . لمنتج الالمائي في الحالة الجافةا
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، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض هأعال ( أ ) لموصوفة في الفقرةاألسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات ا  -ب 
  .  النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل

أعـــاله ، المخلوطــــة مـــــع ( أ ) أو ( ب )  األســـمدة المكونـــة مـــن أي مـــن المنتجـــات الموصـــوفة فـــي الفقـــرتين -ج 
عــن نســبة الفلــور  ولكــن بغــض النظــر خصــابيةإلطباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة ا

  . المحددة كحد فاصل
األغلفــة الموصــوفة فــي  األصــناف التاليــة فقــط ، بشــرط أن ال تكــون مهيــأة فــي األشــكال أو 31.04يشــمل البنــد  - 4

  :31.05البند
  : األصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من األوصاف الواردة أدناه أ ـ

  ة الخام (كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها)؛ـ أمالح البوتاسيوم الطبيعي 1
  ؛ج أعاله -1ـ كلوريد البوتاسيوم، وٕان كان نقيًا ، مع مراعاة األحكام الواردة في المالحظة  2
  البوتاسيوم، وٕان كان نقيًا؛ كبريتاتـ  3
  . اً المغنزيوم، وٕان كان نقي البوتاسيوم و كبريتات ـ 4

  . ـ  أعاله مخلوطة معاً  الفقرة أتجات الموصوفة في ب ـ األسمدة المكونة من أي من المن
نيــوم مو ثــاني اهيدروجيــــن اورثوفوســفات األمونيــوم (فوســفات األمونيــوم األحــادي) هيــدروجين اورثوفوســفات  ثــاني ـ 5 

  .)31.05يما بينها تبند في (البند ، وٕان كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات ف(فوسفات األمونيوم الثنائي)
" أســمدة ُأخــر" ســوى المنتجــات مــن األنــواع المســتعملة كأســمدة  ، ال تشمل عبــارة31.05بيق أحكام البند أجل تط من ـ 6

روجين أو الفوســفور أو والتــي تحتــوي كمكونــات أساســية علــى واحــد علــى األقــل مــن العناصــر المخصــبة وهــي النيتــ
  . البوتاسيوم

  فئة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند 

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وٕان كانت   31 01 00 00  31.01
أو معالجة كيماويـًا؛ أسمــدة مخلوطة فيما بينها 
معالجة كيماوية للمنتجات  ناتجـــة عــن خلــط أو

  من أصل حيواني أو نباتي

..........................................................................    5%  
      زوتية)، معدنية أو كيماوية.ا( ةأسمدة نيتروجيني    31.02

  %5    ............... ـ البولة (يوريا)، وٕان كانت في محاليل مائية  31 02 10 00  
؛ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط ـ كبريتــات النشــادر (األمونيــوم)    

      كبريتات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر:
  %5    ................................ ـ ـ كبريتات النشادر (األمونيوم)  31 02 21 00  
  %5     .................................................................. ـ ـ غيرها  31 02 29 00  
، وٕان كانـــت فـــي محاليـــل ــــ نتـــرات النشـــادر ( األمونيـــوم )  31 02 30 00  

  %5    .......................................................................... مائية
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  فئة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند 

ـــــ مخــــاليط نتــــرات النشــــادر (األمونيــــوم) مــــع كربونــــات   31 02 40 00  
ــــر  ــــر عضــــوية غي الكالســــيوم أو غيرهــــا مــــن مــــواد غي

  %5    ................................................................... مخصبـة
  %5    ...................................................... نترات الصوديومـ   31 02 50 00  
ـــ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط مــن نتــرات الكالسيــــوم ونتــــرات   31 02 60 00  

  %5    ................................. النشادر (األمونيوم)
در (األمونيــوم) ـ مخاليط من البولة (يوريا) ونتـرات النشـــا  31 02 80 00  

  %5    .............. في محاليل مائية أو نشادرية
ود نــفــي الب ، بمــا فــي ذلــك المخــاليط غيــر المــذكورةـ غيرها  31 02 90 00  

  %5    ......................................................... الفرعية السابقة
      . أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية    31.03

  %5    ............................... ـ فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)  31 03 10 00  
      : ـ غيرها    
  %5    ............................................ ـ ـ ـ فوسفات بيكليسية  31 03 90 10  
  %5    ............................... ـ ـ ـ فوسفات الكالسيوم المنملة  31 03 90 20  
 ـ ـ ـ فوسفات األمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة  31 03 90 30  

.........................................................    5%  
ـــ ـ ـ مخــاليط األســمدة المــذكورة أعــاله بغــض النظــر عــن   31 03 90 40  

  %5    .............................................. نسبة الفلور
  %5    .............................................................. ـ ـ ـ غيرها  31 03 90 90  

      . أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية    31.04
  %5    .................................................... ـ كلوريد البوتاسيوم  31 04 20 00  
  %5    .................................................. البوتاسيومـ كبريتات   31 04 30 00  
      : ـ غيرها    
  %5    .... ـ ـ ـ كبريتات مزدوجة من المغنزيوم والبوتاسيوم  31 04 90 10  
  %5    ............................................. أمالح البوتاسيومـ ـ ـ   31 04 90 30  
مخــاليط األســمدة المــذكورة أعــاله بغــض النظــر عــن  ـــ ـ ـ  31 04 90 40  

  %5    .......................... نسبة أوكسيد البوتاسيوم
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  فئة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند 

أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على اثنــين أو     31.05
ثالثـــة مـــن العناصـــر المخصـــبة وهـــي نيتـــروجين 
وفوسفور وبوتاســيوم؛ أســمدة أخــر؛ منتجــات هــذا 

ال مماثلــة أو معبــأة الفصل مهيأة أقراصًا أو بأشك
 10 عـــنفـــي أغلفـــة ال يزيـــد وزن الواحـــدة منهـــا 

      . كغم قائم
ـ منتجات هذا الفصل مهيــأة أقراصــًا أو بأشــكال مماثلــة أو   31 05 10 00  

 10معبــأة فــي أغفلــة ال يزيــد وزن الواحــدة منهــا عــن 
  %5    ............................................................م كغم قائ

ـــــ أســــمدة معدنيــــة أو كيماويــــة محتويــــة علــــى العناصــــر   31 05 20 00  
  المخصــــــــــبة الثالثــــــــــة، النيتــــــــــروجين والفوســــــــــفور

  %5    ............................................................ والبوتاسيوم
ـــ ثــاني هيــدروجين أورثوفوســفات ثــاني امونيــوم (فوســفات   31 05 30 00  

  %5    ...................................... ثنائي األمونيوم)
ــــ ثــــاني هيــــدروجين أورثوفوســــفات األمونيــــوم (فوســــفات   31 05 40 00  

أحادي األمونيوم)، وٕان كانت مخلوطــة مــع هيــدروجين 
أورثوفوســــــفات ثـــــــاني أمونيــــــوم (فوســـــــفات ثنـــــــائي 

  %5    ...................................................... األمونيوم)
ـ أسمدة معدنية أو كيماوية أخــر محتويــة علــى العنصــرين     

      المخصبين النيتروجين والفسفور:
  %5    .............................. ـ ـ محتوية على نترات وفوسفات  31 05 51 00  
  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  31 05 59 00  
ـــة علـــى العنصـــرين   31 05 60 00   ـــة أو كيماويـــة محتوي ـــ أســـمدة معدني ـ

  %5    ............................ المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم
  %5    ....................................................................... ـ غيرها  31 05 90 00  
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  الفصل الثاني والث�ثون
  

  ،خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ
  ؛ حبرمواد ملونة ُأخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجينألوان سطحية (بيجمنت) و  

  

  : مالحظــات
  : يشمل هذا الفصل ال  ـ 1

) 32.04أو  32.03البنــد العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا (عدا تلك الداخلــة فــي  أ ـ
) والزجـــاج المتحصــل عليــه 32.06والمنتجات غير العضوية من األنــواع المستعملـــة كمضيئـــات (البنــد 

وكــذلك  32.07مــن الكــوارتز المنصــهر أو غيــره مــن الســيلكا المنصــهر باألشــكال المــذكورة فــي البنــد 
بالتجزئة الداخلة فــي البنــد هيأة للبيع بأشكال أو في أغلفة م ةاألصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدم

  ؛32.12
البنـــــد   أو  29.39لغاية 29.36الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود   ب ـ

  ؛35.04لغاية  35.01أو البنود  29.41
 .)27.15سفلت وغيرها من معاجين سد قارية ُأخر (بندأمعاجين من   ج ـ

ــد   ـ 2 ـــة مــع 32.04يشمـــل البن هــذه األمــالح إلنتــاج  ، المخــاليط مــن أمـــالح الديازونيـــوم المثبتـــة والمــواد المتفاعل
  .أصباغ األزو

المحضــرات التــي أساســها مــواد ملونــة (بمــا  32.06أو  32.05أو  32.04أو   32.03تــدخل أيضــًا فــي البنــود   ـ 3
ــد  فيهــا، ــوان الســطحية (بيجمنــت) ال32.06فيمــا يتعلــق بالبن ــة فــي البنــد ، األل  28أو فــي الفصــل  25.30داخل

كونات فــي صــناعة كم لوين المواد أو المعدة لالستعمال، من األنواع المستعملة لتوالرقائق والمساحيق المعدنية)
منــت) المبــددة فــي أوســاط غيــر ، فــإن هــذه البنــود ال تشــمل األلــوان الســطحية (بيجمع ذلكو . المحضرات الملونة

) وال المحضــرات 32.12، من األنواع المســتعملة فــي صــناعة الــدهانات (بنــد معجون ل أو، على شكل سائمائية
  .32.15أو   32.13أو   32.12أو  32.10أو   32.09أو  32.08أو  32.07اُألخر الداخلة في البنود

لغايــة  39.01المحاليل (عدا الكلوديون) المكونــة مــن أي مــن المنتجــات المــذكورة فــي البنــود 32.08يشمل البند   ـ 4 
  % من وزن المحلول.50في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب  39.13

كمــواد ، ال تسري عبارة " مواد تلوين " علــى المنتجــات مــن األنــواع المســتعملة من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل  ـ 5
فــي الــدهانات نــة (بيجمنــت) حية ملو ، وٕان كانت صالحة أيضــًا لالســتعمال كــألوان ســطمالئة في الدهانات الزيتية

  المائية. 
ــد  ـ 6 ــام البن ــواع 32.12مــن أجــل تطبيــق أحك ــارة " أوراق بصــم (أوراق خــتم) " األوراق الرقيقــة مــن األن ، يقصــد بعب

  :وشرائط القبعات ، والتي تتكون منالمستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود 
، مكتلــة بــالغراء أو بهــالم أو مــن ألــوان ســطحيةالثمينــة) مســاحيق معدنيــة (بمــا فيهــا مســاحيق المعــادن   أ ـ

  (جيالتين) أو برابط آخر؛
، مثبتــة علــى صــحيفة مــن أيــة مــادة كانــت تســتعمل المعــادن الثمينــة) أو ألــوان ســطحيةمعــادن (بمــا فيهــا   ب ـ

 كحامل .

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

تي؛ مـــواد دابغـــة، خالصـــات دابغـــة مـــن أصـــل نبـــا    32.01
 اُألخــر ومشــتقاتها أسيراتها و أثيرانها وأمالحها و

.      
  %5    ........................................................ ـ خالصة كيبراكو  32 01 10 00  
  %5    .............................. (االكاسيا والسنط)ـ خالصة ميموزا  32 01 20 00  
  %5    ....................................................................... غيرهاـ   32 01 90 00  

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛     32.02
دابغة طبيعية؛   ت على موادمحضرات دابغة، وٕان احتو 

      . الدباغةمحضرات إنزيمية لالستعمال قبل 
  %5    ...................................... وية تركيبيةـ مواد دابغة عض  32 02 10 00  
  %5    ....................................................................... ـ غيرها  32 02 90 00  

حيــواني (بمــا فيهــا مواد تلوين من أصل نباتي أو      32.03
ـــــن باســـــتثناء الفحـــــم خالصـــــات الصـــــباغة ، ولك

ــواني)، ؛ كانــت محــددة الصــفات كيماويــاً  وٕان الحي
ــــي المالحظــــة محضــــرات مــــذ مــــن هــــذا  3كورة ف

، قاعــدتها مــواد تلــوين مــن أصــل نبــاتي أو الفصل
  .  حيواني

    
      : ـ ـ ـ من أصل نباتي    
  %5    ................................................  ـ ـ ـ ـ نيلة طبيعية  32 03 00 11  
  %5    ......................................................... رهاـ ـ ـ ـ غي  32 03 00 19  
  %5    ............................................. ـ ـ ـ من أصل حيواني  32 03 00 20  

مواد تلوين عضوية تركيبية، وٕان كانت محددة     32.04
الصفات كيماويًا؛ محضرات مذكورة في المالحظة 

، قاعدتها مواد ملونة عضوية من هذا الفصل 3
تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من األنواع 

ض ضوئي أو من األنواع يالمستعملة كعوامل تبي
المضيئة (لومينيفور)، وٕان كانت محددة الصفات 

   . كيماوياً 
    

ــ مــواد تلــوين عضــوية تركيبيــة ومحضــرات أساســها هــذه      ـ
      : الفصلمن هذا  3المالحظة المواد مذكورة في 

  %5    ..... ـ ـ أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه األصباغ  32 04 11 00  
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عدنة ومحضرات أساســها ، وٕان كانت ممـ أصباغ حمضيةـ   32 04 12 00  
؛ أصــباغ مرســخة(مثبتة) ومحضـــرات هــذه األصــباغ

    ....................... أساسها هذه األصباغ

  
  

5%  
  %5    ... محضرات أساسها هذه األصباغـ ـ أصباغ قاعدية و   32 04 13 00  
  %5    .. ـ ـ أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه األصباغ  32 04 14 00  
أصــــباغ الراقــــود ( بمــــا فــــي ذلــــك األصــــباغ القابلــــة  ـــــ ـــــ  32 04 15 00  

لالستعمال فــي حالتهــا كــألوان ســطحية ) ومحضــرات 
    ............................................ أساسها هذه األصباغ

  
  

5%  
  %5      .........  ـ ـ أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه األصباغ  32 04 16 00  
  %5      ...............  ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه األلوان  32 04 17 00  
، بما فــي ذلــك مخــاليط اثنــين أو أكثــر مــن المــواد غيرها ـ ـ  32 04 19 00  

ـــة  ـــود الفرعي ـــة الـــواردة فـــي البن   32 04 11الملون
    ................................. 32 04 19اية لغ

  
  

5%  
ـ منتجات عضوية تركيبية من األنــواع المســتعملة كعوامــل   32 04 20 00  

    ............................................. ض ضوئييتبي

  
5%  

      : غيرهاـ      
  %5    ................................................ النيلة التركيبية ـ ـ ـ  32 04 90 10  
  %5    .............................................................. غيرهاـ ـ ـ   32 04 90 90  

محضـــرات أساســـها ألـــوان  ؛(لـــك)ألـــوان مرســـبة   32 05 00 00  32.05
مــن هــذا  3(لــك) مــذكورة فــي المالحظــة  مرســبة
  ......................................................................... الفصل

  

  
  

5%  
مواد تلوين ُأخر؛ محضرات مذكورة في المالحظة      32.06

ذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند همن  3
منتجات غير  32.05أو  32.04أو  32.03

ملة كألوان مضيئة عضوية من األنواع المستع
 ياً ئايوٕان كانت محددة الصفات كيم،"لمونيوفور")

.  
    

ـــوان ســـطحية (بيجمنـــت) ومحضـــرات أساســـها ثـــاني      ــــ أل
      : التيتانيوم أوكسيد

كســيد % أو أكثــر وزنــًا مــن ثــاني أو 80لــى تحتــوي ع  ـــ ـ  32 06 11 00  
  %5    ................ التيتانيوم، محسوبًا على المادة الجافة

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  32 06 19 00  
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  %5    .... ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم  32 06 20 00  
      : ـ مواد تلوين ُأخر ومحضرات ُأخر    
  %5    ......................... ـ ـ الزاورد (الترامارين) ومحضراته  32 06 41 00  
ــــ ـ ليثوبـــون، ألـــوان ســـطحية ُأخـــر ومحضـــرات أساســـها   32 06 42 00  

    ....................................... كبريتيد الزنك (توتياء)

  
5%  

  %5    .................................................................. غيرها ـ ـ  32 06 49 00  
ــ  32 06 50 00   كعوامــل  تعملةمــن األنــواع المســ عضــوية منتجــات غيــر ـ

  %5    ............................................. (لمونيوفور) مضيئة
ألــوان حاجبــة (ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات     32.07

ــزجج  )للضــوء ــة للت ــات قابل ــوان محضــرة ومركب وأل
ودهانات لطالء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة 

 لةسائلة ومحضرات مماثلة، من األنــواع المســتعم

لطــــالء الخــــزف وتلــــوين المينــــا أو فــــي صــــناعة 
، الزجــــاج؛ مزججــــات (الفريــــت) ومزججــــات ُأخــــر

      . بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق
ـــــ ألــــوان ســـــطحية ومعتمــــات محضـــــرة وألــــوان محضـــــرة   32 07 10 00  

    ................................................... هومحضرات مماثل

  
5%  

مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطــالء الفخــار ومحضــرات ـ   32 07 20 00  
    ................................................... مماثلة

  
5%  

  %5    ..................... سائلة ومحضرات مماثلة المعةـ دهانات   32 07 30 00  
ــ مزججــات (فريــت) ومزججــات   32 07 40 00   بشــكل مســحوق أو  ُأخــر،ـ

     ..................................................... رقائق حبيبات أو

  
5%  

ــات وورنــيش (بمــا فــي ذلــك ألــوان المينــا و    32.08  دهان
 اللــــك) أساســــها بــــوليمرات تركيبيــــة أو بــــوليمرات

ــــة) كيماويــــاً  ــــة ُمحــــورة (معدل ــــة أو طبيعي ، محلول
؛ محاليــل معرفــة فــي وســط غيــر مــائي مبــددة فــي
   . الفصل من هذا 4المالحظة 

    
      : ـ أساسها بوليسترات     
  %5    ............................................................ ـ ـ ـ ورنيش  32 08 10 10  
  %5    ............................................................... ـ ـ ـ غيره  32 08 10 90  
      : و فينيليةا بوليمرات اكريليكية أـ أساسه     
  %5    ............................................................ ـ ـ ـ ورنيش  32 08 20 10  
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  %5      .........................................................................  ـ ـ ـ غيره  32 08 20 90  
      : ـ غيرها     
  %5      .....................................................................  ـ ـ ـ ورنيش  32 08 90 10  
  %5      ........................................................................   ـ ـ ـ غيره  32 08 90 90  

) اللــك وينــا بما في ذلك ألــوان المات وورنيش (ندها    32.09
أساســـها بـــوليمرات تركيبيـــة أو بـــوليمرات طبيعيـــة 

  .معدلة كيماويًا،محلولة أو مبددة في وسط مائي
    

      : ا بوليمرات اكريليكية أو فينيليةـ أساسه     
  %5      ....................................................................   ـ ـ ـ ورنيش  32 09 10 10  
  %5      .........................................................................  ـ ـ ـ غيره  32 09 10 90  
      : ـ غيرها     
  %5      ....................................................................   ورنيش ـ ـ ـ  32 09 90 10  
  %5      .........................................................................  غيرهـ ـ ـ   32 09 90 90  

 (بما في ذلك ألــوان المينــا ودهانات وورنيش ُأخر     32.10
؛ ألــــوان ســــطحية مائيــــة اللــــك واأللــــوان المائيــــة)

  د و اع المستعملة في صقل الجلو من األن محضرة
   

  %5      .....................................................................  ورنيشـ ـ ـ   32 10 00 10  
ع المســتعملة ألــوان ســطحية مائيــة محضــرة مــن األنــوا ـ ـ ـ  32 10 00 20  

      .............................................  في صقل الجلود

  
5%  

  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   32 10 00 90  
    .......................... ................................  مجففات محضرة  32 11 00 00  32.11

  5%  
ألوان ســطحية (بمــا فــي ذلــك المســاحيق والرقــائق     32.12

، بشـــكل المعدنيـــة) مبـــددة فـــي وســـط غيـــر مـــائي
ســـائل أو معجـــون، مـــن األنـــواع المســـتعملة فـــي 

لــوان المينــاء)؛ انات (بمــا فــي ذلــك أصناعـــة الــده
 مهيـــأة؛ أصـــباغ ومـــواد ملونـــة ُأخـــر أوراق الخـــتم

  . بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة
    

  %5      .....................................................................  ـ أوراق ختم  32 12 10 00  
      : ـ غيرها    
أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيــع ـ ـ ـ   32 12 90 10  

     ...........................................................   بالتجزئة

  
5%  
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  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   32 12 90 90  
 للوحات اإلرشادية أو للتعليم أو ألوان للفنانين أو    32.13

للتسلية وألوان مماثلة،  لتعديل تدرج األلوان أو
زجاجات أو في أنابيب أو في بشكل أقراص أو 

   . أو أغلفة مماثلة أشكالفي  مرطبانات أوفي 
    

      : ـ مجاميع األلوان     
  %5      ..........................................  لوانأل األوان لتعديل تدرج ـ ـ ـ   32 13 10 10  
  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ    32 13 10 90  
  %5      ............................................................................  غيرهاـ   32 13 90 00  

معــاجين لتثبيــت الزجــاج وٕاســمنت الــراتنج وغيرهــا     32.14
مــن معــاجين الســد؛ معــاجين الحشــو؛ محضــرات 
طالء السطوح غير متحملــة للحــرارة للواجهــات أو 
 للجدران الداخلية أو لألرضيات أو لألسقف أو مــا

  شابهها.
   

ــــ معـــاجين تثبيـــت الزجـــاج وٕاســـمنت راتنجـــي وغيرهـــا مـــن      
      معاجين السد والحشو:

  %5      ........................  معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاجـ ـ ـ   32 14 10 10  
معاجين التطعــيم والســد لطــالء البراميــل والــدنان..الخ، ـ ـ ـ   32 14 10 20  

      ..................................................  ساسها الشمعأ

  
5%  

  %5      ...............................  فنية ستعماالتالمعاجين راتنجية ـ ـ ـ   32 14 10 30  
معــاجين أساســها الزجــاج الــذواب المســتعملة للحــم ـــ ـ ـ   32 14 10 40  

شموع اإلشعال ولمنع تسرب السوائل فــي أجســام 
المحركات والعوادم وخزانــات الميــاه فــي الســيارات 

      ......................................  ولتعبئة بعض الفواصل

  
  
  

5%  
ملة معــاجين أساســها أوكســي كلوريــد الـــزنك المســتع ـــ ـ ـ  32 14 10 50  

ـــة وغيرهـــا مـــن  ـــة الخشـــب والمـــواد الخزفي لمعجن
     ................................................................  المواد

  
5%  

ـــ ـ ـ   32 14 10 60   ـــاجين أساســـها أوكســـي كلوريـــد المغنســـيوم ـ مع
المســـــتعملة لســـــد الشـــــقوق فـــــي المصـــــنوعات 

      ............................................................  الخشبية

  
5%  

معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاســية  ـ ـ ـ  32 14 10 70  
     ...........................  ولتماسك القطع في موضعها

  
5%  
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معاجين أساســها المــواد البالســتيكية المســتعملة لمنــع ـ ـ ـ   32 14 10 80  
تســـرب الســـوائل فـــي بعـــض المفاصـــل ولتســـوية 

      ....................................  ... الخ سطوح األرضيات

  
  

5%  
      : غيرها ـ ـ ـ    
الجلســـرين  معــاجين أساســـها أكســيد الزنـــك وـــ ـ ـ ـ   32 14 10 91  

المســـــتعملة لصـــــنع مـــــواد تغطيـــــة متحملـــــة 
ــــى للحــــوامض  ــــة عل أو لتثبيــــت قطــــع معدني

      ......  مصنوعات البورسالن أو لوصل األنابيب

  
  

5%  
 إضــافة، بعــد معــاجين أساســها المطــاط المســتعملة ـــ ـ ـ ـ  32 14 10 92  

، لصنع مــواد تغطيــة واقيــة مرنــة كمــا  مقسى
      ................................  تستعمل لجلفطة السفن

  
  

5%  
ويف شــمع األختــام المركــب المســتعمل لســد التجــاـــ ـ ـ ـ    32 14 10 93  

ولمنـــع تســـرب الســـوائل مـــن أوعيـــة الزجـــاج 
      ...............................  ...الخ ولختم المستندات

  
5%  

معــاجين الحشــو إلعــداد األســطح للطــالء بتســوية ـــ ـ ـ ـ   32 14 10 94  
البــروزات وحشــو الشــقوق والثقــوب ويوضــع 

      .................  عليها الطالء بعد جفافها وصقلها

  
  

5%  
  %5      .....................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   32 14 10 99  
  %5      ............................................................................  هاـ غير   32 14 90 00  

حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرســم وأنــواع حبــر     32.15
   . ُأخر، وٕان كانت مركزة أو بشكل جامد

    
      : ـ حبر طباعة    
  %5      ...........................................................................  ـ ـ أسود  32 15 11 00  
  %5      ...........................................................................  ـ ـ غيره  32 15 19 00  
      : ـ غيرها     
  %5      ....................................................  حبر الكتابة والرسمـ ـ ـ   32 15 90 10  
  %5      ..................................................  بر للنقل أو النسخحـ ـ ـ   32 15 90 20  
  %5      .....................  الحبر المعد لألقالم ذات الريشة الكرويةـ 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 ألشرطة اآلالت الكاتبةـ ـ ـ   32 15 90 60  
  %5      ....................................................  حبر المعد للترقيمالـ ـ ـ   32 15 90 70  
  %5      .............................................................  الحبر السريـ ـ ـ   32 15 90 80  
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  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   32 15 90 90  
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  الفصل الثالث والث�ثون

  
  

  ؛ 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 اُألخر 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 اُألخر الداخلة في البند (السلفات) والمنتجا    

وعلى  33.01د الداخلة في البند تسري فقط على الموا 33.02إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند   ـ 2
  المنتجات العطرية التركيبية. المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على

، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا 33.07لغاية   33.03ُتَطبق أحكام البنود   ـ 3
العطرية)، الصالحة لالستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود  المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت

  .صد استخدامها في هذه االستعماالتومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بق
، 33.07تشمل عبارة " محضــرات عطــور أو تطريــة (كوزماتيــك) أو تجميــل (تواليــت) " بــالمعنى المــذكور فــي البنــد   ـ 4

كياس الصغيرة التي تحتوي على أجــزاء نباتــات معطــرة؛ المحضــرات المعطــرة التــي فيما تشمل المنتجات التالية : األ 
؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمــواد تجميــل؛ محاليــل للعدســات الالصــقة أو باالحتراقتنتشر رائحتها 

أو بمــواد التجميــل ؛  للعيون االصطناعية؛ الحشو أو اللباد والالمنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بــالعطور
  . محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

زيوت عطرية (وٕان كان التربنتين منزوعًا منها)،     33.01
بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" 

أو في زيوت  وزيوت عطرية مركزة في الشحوم
ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل 
عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية 
تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من 
الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل 

       . مائية من زيوت عطرية
      :  ـ زيوت عطرية من حمضيات    
  %5      ... ................................................................  ن برتقالـ ـ م  33 01 12 00  
  %5      .................................................................   ـ ـ من ليمون  33 01 13 00  
  %5      ........................................................................   ـ ـ غيرها  33 01 19 00  
      : ـ زيوت عطرية من غير الحمضيات    
  %5      ...............................  ـ ـ من النعناع الفلفلي ( منثا بيبريتا)  33 01 24 00  
  %5      ............................................  ـ ـ من أصناف النعناع اُألخر  33 01 25 00  
  %5      ........................................................................   ـ ـ غيرها  33 01 29 00  
        د :تنجات عطرية "رزينويـ را     
  %5      .................................................................ـ دهن العودـ ـ   10 30 01 33  
  %5      .........................................................................  ـ غيرهـ ـ   33 01 30 90  
      : ـ غيرها     
      : محاليل مائية من زيوت عطريةو مياه مقطرة  ـ ـ ـ    
  %5      ...............................................   معدة ألغراض طبيةـ ـ ـ ـ   33 01 90 11  
  %5      ..............................................................   ماء كاديـ ـ ـ ـ    33 01 90 12  
  %5      .. ................................................................  ماء وردـ ـ ـ ـ    33 01 90 13  
  %5      .................................................................  ماء زهرـ ـ ـ ـ    33 01 90 14  
  %5      ...............................................................   ماء لقاحـ ـ ـ ـ    33 01 90 16  
  %5      .......................   من زيوت عطريةأخر محاليل مائية  ـ ـ ـ ـ   33 01 90 17  
  %5      ....................................................................   غيرها ـ ـ ـ ـ   33 01 90 19  
  %5     ........................................................................غيرهاـ ـ ـ    33 01 90 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

يط (بما فيها المحاليل مخاليط مواد عطرية ومخال    33.02
الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد 
العطرة، من األنواع المستعملة كمـادة أساسية 

محضرات ُأخر أساسها مواد  في الصناعة؛
صناعة  في المستعملة األنواع من عطرية

  .المشروبات
    

ـــــ مــــن األنــــواع المســــتعملة فــــي الصــــناعات الغذائيــــة 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  

محضـــرات تجميـــل أو زينـــة (مكيـــاج) ومحضـــرات     33.04

ـــــة) ـــــر األدوي ـــــة بالبشـــــرة (غي بمـــــا فيهـــــا ، للعناي
محضـــــرات الوقايــــــة مـــــن الشــــــمس ومحضــــــرات 

محضـــــرات العنايـــــة بأظـــــافر ؛ التســـــمير(برونزي)
  .  األيدي واألقدام

    
  %5      ................................................   ـ محضرات تجميل الشفاه  33 04 10 00  
  %5      .................................................ـ محضرات تجميل العيون  33 04 20 00  
      : واألقدامـ محضرات العناية بأظافر األيدي      
  %5      ..............................................  ملمعات وطالء األظافرـ ـ ـ   33 04 30 10  
  %5      ................................................  مزيالت طالء األظافرـ ـ ـ   33 04 30 20  
  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ ـ  33 04 30 90  
      : ـ غيرها    
      : مضغوطةوٕان كانت  مساحيق،ـ ـ      
  %5      ...........................................................   بودرة األطفالـ ـ ـ   33 04 91 10  
  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ ـ  33 04 91 90  
      : غيرهاـ ـ      
  %5      ................................................................ خل للزينةـ ـ ـ   33 04 99 10  
  %5      ..............................  محضرات وقاية الجلد من الشمس ـ ـ ـ  33 04 99 20  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

  %5      ...............................................  محضرات تطرية الجلدـ ـ ـ   33 04 99 30  
 رات نزعـمحضو رات لطالء الوجه ومعاجين ضمح ـ ـ ـ  33 04 99 40  

  %5      .............................................................   الطالء
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 04 99 90  

  . محضرات العناية بالشعر    33.05
    

  %5      ...........................................................................ـ شامبو  33 05 10 00  
  %5      .......................  ـ محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم  33 05 20 00  
  %5      ....................................................  ـ ملمعات الشعر (الكر)  33 05 30 00  
      : ـ غيرها     
  %5      .............................................................  زيوت الشعرـ ـ ـ   33 05 90 10  
  %5      ...............................................................  كريم الشعرـ ـ ـ    33 05 90 20  
  %5      ...............................................  محضرات صبغ الشعرـ ـ ـ    33 05 90 30  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 05 90 90  

ـــالفم أو األســـنان، بمـــا فيهـــا     33.06 محضـــرات للعنايـــة ب
 ؛االصــطناعيةمعاجين ومســاحيق تثبيــت األســنان 

 ،خيــوط لتنظيــف مــا بــين األســنان (دنتــال فلــوس)
  . ردةمف في عبوات للبيع بالتجزئة

    
      : نظفات األسنانـ م    
  %5      ......................................................   معاجين األسنانـ ـ ـ   33 06 10 10  
  %5      ... ................................   االصطناعيةمنظفات األسنان ـ ـ ـ    33 06 10 20  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 06 10 90  
  %5    (دنتال فلوس)نظيف ما بين األسنان تـ خيوط مستعملة ل  33 06 20 00  
      : ـ غيرها     

  %5      ..........................    محضرات غسل الفم وتعطير رائحتهـ ـ  ـ  33 06 90 10  
  %5      .......................   االصطناعيةمحضرات تثبيت األسنان ـ ـ ـ   33 06 90 20  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 06 90 90  
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محضــرات معــدة لالســتعمال قبــل أو أثنــاء أو بعــد     33.07
الحالقـــة ومـــزيالت الـــروائح الجســـدية ومحضـــرات 

عطــــــور أخــــــرى الشــــــعر و  االســــــتحمام ومــــــزيالت
محضــــرات تطريــــة أو تجميــــل غيــــر مــــذكورة وال و 

ــة فــي مكــان  ـــالت روائــح محضــرة  آخــر؛داخل مزي
  مطهرة.ذات خواص وٕان كانت معطرة أو للغرف،

    
      بعد لحالقة: أثناء أو لالستعمال قبل أو ـ محضرات معدة     
  %5      ..............................................  معاجين ورغوة الحالقةـ ـ ـ   33 07 10 10  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 07 10 90  
  %5      ..........  ـ مزيالت الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق  33 07 20 00  
  %5      ...................  ـ أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر  33 07 30 00  
ـ محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغــرف (األمــاكن) ، بمــا     

      : الدينية فيها المحضرات المعطرة للطقوس
      :باالحتراق ملعطرة تع ـ ـ "أغاراباتي"ومحضرات ُأخر     
  %5      ......................................................................   سائلةـ ـ ـ   33 07 41 10  
  %5      ... ................................................................  مسحوقةـ ـ ـ   33 07 41 20  
  %5      ......................................................  عيدان (ند بخور)ـ ـ ـ   33 07 41 30  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 07 41 90  

      : غيرهاـ ـ        
  %5      ......................... ................................  في أوعية نافثة ـ ـ ـ  33 07 49 10  
اخــل الثالجــات والســيارات فحم منشــط إلزالــة الــروائح دـ ـ ـ   33 07 49 20  

      ............................................................  ...الخ

  
5%  

  %5      ......................................................................   غيرها ـ ـ ـ  33 07 49 90  
  

      : ـ غيرها  
  %5      ...........................................................  مزيالت الشعر ـ ـ ـ   33 07 90 10  
األكيــاس و   الــورق المعطــر أو المطلــي بمــواد تجميــل ـــ ـ ـ  33 07 90 20  

  %5      .............................................................  المعطرة
  ون ــيـعـة أو الـات الالصقـمحاليل العدس ـ ـ ـ  33 07 90 40  

  %5      ........................................................  االصطناعية        
  %5      ....................  محضرات تطرية وتجميل معدة للحيواناتـ ـ ـ   33 07 90 50  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   33 07 90 90  
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  الفصل الرابع والث�ثون
  

  ، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، صابون
  شموع اصطناعية،  تشحيم،محضرات  غسيل،محضرات  

  شموع إضاءة وأصناف مماثلة،  تلميع،محضرات صقل أو  محضرة،شموع  
  ، محضرات طب األسنان أساسها الجصمعاجين لصنع النماذج، شموع طب األسنان 

  
  : مالحظـــات

  : هذا الفصل ل يشمال  ـ 1
، من األنواع شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو المحضرات الغذائية منالصالحة لألكل المخاليط ـ أ  

  ؛)15.17كمحضرات لفك القوالب (بند  المستعملة
  المنفصلة المحددة الصفات كيماويًا؛ ـ المركبات ب

صــابون أو  قة أو محضرات االستحمام المحتوية علــىرغوات الحال الشامبو أو منظفات األسنان أو معاجين وـ ج 
  ).33.07أو  33.06، 33.05عوامل سطح عضوية ُأخر (البند 

، ال تنطبق كلمة " صابون " إال على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجــوز 34.01 من أجل تطبيق أحكام البند  ـ 2
المطهــرات أو مســاحيق  (مثــل،علــى مــواد مضــافة  34.01أن يحتوي الصابون والمنتجات اُألخــر الداخلــة فــي البنــد 

، إذا 34.01مســاحيق شــحذ داخلــة فــي البنــد شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجــات التــي تحتــوي علــى 
أو قطــع أو بأشــكال مقولبــة. أمــا إذا كانــت بأشــكال ُأخــر فتــدخل فــي أو قشــور صــلبة كانت فقط على هيئة قضــبان 

  .احيق الجلي والمحضرات المماثلةمسك  34.05البند 
، فــإن عبــارة " عوامــل الســطح العضــوية " تعنــي المنتجــات التــي عنــدما تخلــط 34.02مــن أجــل تطبيــق أحكــام البنــد   ـ 3

  :دة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارةمئوية وتترك لم 20% بدرجة 0.5بالماء بتركيز قدره 
  ًا ثابتًا دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ سائًال شفافًا أو نصف شفاف أو مستحلب أ ـ تعطي  
10×  4.5توتر سطح الماء إلى  ـ تخفضب   

   أقل. سم) أوداين/  m/N )45في المتر  نيوتن 2-
، المنتجــات المعرفــة فــي المالحظــة 34.03لنفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البنــد يقصد بعبارة " زيوت ا  ـ 4

  .27من الفصل  2
فــي البنــد  ، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضــرة " الــواردةاالستثناءات المنصوص عليها أدناهمع مراعاة   ـ 5

  :، تطبق فقط على34.04
  الماء؛العضوية المنتجة كيماويًا التي لها صفة الشموع وٕان كانت قابلة للذوبان في  أ ـ المنتجات  
  ؛شموع مختلفةعليها من عملية خلط  المنتجات المتحصل ب ـ  

أو المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر مــن الشــموع وتحتــوي علــى شــموع أو علــى راتنجــات  ج ـ
  .على مواد معدنية أو مواد ُأخر

  :وال يشمل هذا البند
  الشموع؛ حتى وٕان كانت لها صفة 38.23أو   34.02أو   15.16المنتجات الداخلة في البند   ـ 1
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ملونــة،  أومكــررة ع الحيوانيــة غيــر المخلوطــة أو الشــموع النباتيــة غيــر المخلوطــة ، وٕان كانــت الشــمو   ـ 2
  ؛15.21الداخلة في البند 

بينهــا أو ملونــة  وٕان كانت مخلوطــة فيمــا ،27.12الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند   ـ 3
  فقط؛

   . ... الخ) 38.09أو   34.05ي وسط مائي (بنود المخلوطة أو المبددة أو المذابة ف ـ الشموع 4
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

اسل عضوية منتجات ومحضرات غو و صابون     34.01
أو ، على هيئة قضبان معدة لالستعمال كصابون

، وٕان احتوت على صابون كال مقولبةأشـقطع أو 
لغسل الجلد  ؛منتجات ومحضرات غواسل عضوية

 للبيع بالتجزئة، مهيأة مأو كريسائل  على هيئة
بون، ورق وحشو ولباد وال ن احتوت على صاإ و 

، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون منسوجات
  . أو بمادة مطهرة

    

، علـــى بون ومنتجـــات ومحضـــرات غواســـل عضـــويةــــ صـــا    
، ورق ولبــاد مقولبــة أشــكال هيئــة قضــبان أو قطــع أو

و مغطــاة بالصــابون مشربة أو مطلية أ ،وال منسوجات
  : أو بمادة مطهرة

    

ــ ـ       ــل (توا  ـ ت) بمــا فيهــا ليــمعــدة لالســتعمال كمــواد تجمي
  : ةالمنتجات المحتوية على مواد طبي

    

      .......................... ................................   صابون حالقةـ ـ ـ    34 01 11 30  
5%  

      ............................................................   صابون طبيـ ـ ـ   34 01 11 40  
5%  

      ...........................................................  صابون مطهرـ ـ ـ    34 01 11 50  
5%  

مشــربة أو  منســوجة،ورق وحشــو ولبــاد ونســج غيــر  ـــ ـ ـ  34 01 11 70  
وٕان كانـــت  مطهـــرة،مغطـــاة بالصـــابون أو بمـــادة 

    ..............................................................   معطرة

    
5%  

شــاحذًا أو  صابون تواليت وان كان ملونًا أو معطــرًا أو ـ ـ ـ  34 01 11 80  
    ..............................  مطهرًا (مثل اللكس والكامي)

    

5%  
      ........................................................................غيرها ـ ـ ـ  34 01 11 90  

5%  
      : غيرها ـ ـ     
      ...............................  صابون الراتنجات أو الطول أويلـ ـ ـ    34 01 19 20  

5%  
      ..............   خاصة الستعماالتمحضرًا صناعي صابون ـ ـ ـ    34 01 19 30  

5%  
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مشــربة أو مطليــة  منســوجات،ورق وحشــو ولبــاد وال  ـــ ـ ـ  34 01 19 40  
وٕان كانــت  مطهرة،أو مغطاة بالصابون أو بمادة 

    ..............................................................   معطرة

    
5%  

      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   34 01 19 90  
5%  

      :  ـ صابون بأشكال ُأخر     
      .......................... ................................  بشكل مسحوقـ ـ ـ   34 01 20 10  

5%  
      .......................... ................................   بشكل معجونـ ـ ـ    34 01 20 20  

5%  
      .....................................  بشكل محاليل مائية (سائل)  ـ ـ ـ   34 01 20 30  

5%  
      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   34 01 20 90  

5%  
منتجــات ومحضــرات غواســل عضــوية لغســل الجلــد علــى  ـــ  34 01 30 00  

ت للبيــع بالتجزئــة،وان احتــو  مهيأةكريم  سائل أو هيئة
  %5      ..............................................................  على صابون

؛ محضــرات عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)    34.02
غواســـل ومحضـــرات غســـيل (بمـــا فيهـــا محضـــرات 

ـــــف، وٕان الغســـــيل المســـــاعدة) ومح ضـــــرات تنظي
ة فــي البنــد ، غيــر تلــك الــوارداحتوت على صابون

34.01.  

    

 بالتجزئة  وٕان كانت مهيأة للبيع  عضوية،ـ عوامل سطح     

:  

    

      ........................................   ـ ـ أنيونية (ذات شحنة سالبة)  34 02 11 00  
5%  

      ...................................... ـ ـ كاتيونية (ذات شحنة موجبة)  34 02 12 00  
5%  

      ................................................................  ـ ـ غير أنيونية  34 02 13 00  
5%  

      ........................................................................   ـ ـ غيرها  34 02 19 00  
5%  

      : بالتجزئةهيأة للبيع ـ محضرات م     
      ................ محضرات غواسل (مثل الكلوركس ....الخ)ـ ـ ـ   34 02 20 10  

5%  
      : محضرات غسيلـ ـ ـ     
      ..........................    جافه مسحوقه (مثل التايد ...الخ)ـ ـ ـ ـ   34 02 20 21  

5%  
      ....................................................................   مائعه ـ ـ ـ ـ   34 02 20 22  

5%  
      .....................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   34 02 20 29  

5%  
      ............................................................................  يرهاـ غ  34 02 90 00  

5%  
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محضــــرات للتشــــحيم (بمــــا فيهــــا زيــــوت القواطــــع     34.03
ومحضــرات حــل البراغــي أو الصــواميل ومحضــرات 

، أو التآكل ومحضــرات حــل القوالــب مضادة للصدأ
أساســـها مـــواد تشـــحيم) ومحضـــرات مـــن األنـــواع 

لــد المستعملة في تزييت أو تشــحيم النســج أو الج
ضــرات ، عــدا المحأو الفــراء أو غيرهــا مــن المــواد

%  أو أكثــر وزنــًا مــن الزيــوت 70المحتوية علــى 
النفطيـــة أو مـــن زيـــوت المـــواد المعدنيـــة القاريـــة 

  . يةكمكونات أساس

    

      : قاريةـ محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية     
لمعالجة النسج أو الجلد أو جلــود الفــراء أو   محضرات ـ ـ   34 03 11 00  

      ....................................................   غيرها من المواد

  
5%  

      : ـ ـ غيرها     
      ..............  االحتكاكمحضرات التشحيم المعدة لتخفيف ـ ـ ـ    34 03 19 10  

5%  
      ..............................................   زيوت وشحوم السحبـ ـ ـ    34 03 19 20  

5%  
      .......................... ................................   طعازيوت القو  ـ ـ ـ   34 03 19 30  

5%  
      ...............................  محضرات حل البراغي والصواميلـ ـ ـ   34 03 19 40  

5%  
      ..............................  دأ أو التآكلمحضرات مضادة للصـ ـ ـ   34 03 19 50  

5%  
      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   34 03 19 90  

5%  
      : ـ غيرها    
لمعالجة المواد الـنسجية أو الجلد أو  الفــراء   ـ ـ محضرات  34 03 91 00  

    .................................................  أو غيرها من المواد

    
5%  

  
      ........................................................................   ـ ـ غيرها  34 03 99 00

5%  

      . محضرةشموع اصطناعية وشموع     34.04

      ................  (بولى اثيلين جليكول)) يثيليناوكس(ـ من بولي   34 04 20 00  
5%  

      : ـ غيرها     
      ...............................................................  شمع أختام ـ ـ ـ  34 04 90 10  

5%  
      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   34 04 90 90  

5%  
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محضــرات تلميــع ومعــاجين لألحذيــة و لألثــاث و     34.05
لألرضــــيات أو للعربــــات أو للزجــــاج أو المعــــادن،  
ـــة،  ـــي ومحضـــرات مماثل مســـاحيق ومعـــاجين الجل

ى شكل ورق أو مواد حشو أو لباد (وٕان كانت عل
أو ال منســوجات أو لــدائن خلويــة (بالســتيكية) أو 

بمثــل مطــاط خلــوي، مشــربة أو مطليــة أو مغطــاة 
ا الشــموع الداخلــة فــي البنــد عــد ،هذه المحضرات)

34.04.  

    

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلــة لألحذيــة أو   34 05 10 00  
      ........................................................................   الجلد

  
5%  

ـــ محضــرات تلميــع ومعــاجين ومحضــرات مماثلــة لصــيانة    34 05 20 00  
 األثاث الخشبي أو األرضيات أو المصنوعات الخشبية

  ................................................................................      

  
5%  

غيــــر  للعربــــات،ـــــ محضــــرات تلميــــع ومحضــــرات مماثلــــة   34 05 30 00  
      .............................................  محضرات تلميع المعادن

  
5%  

  %5      ...    ـ معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي  34 05 40 00  
      : غيرهاـ      
      .. ................................  محضرات تلميع الزجاج والمراياـ ـ ـ   34 05 90 10  

5%  
      ...........................................   محضرات تلميع المعادنـ ـ ـ   34 05 90 20  

5%  
      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   34 05 90 90  

5%  
      ................................   شموع إضاءة وأصناف مماثلة  34 06 00 00  34.06

5%  

ــأة      34.07 معــاجين لصــنع النمــاذج، بمــا فيهــا تلــك المهي
ل؛ محضــرات مــن النـــــوع المعــروف لتســلية األطفــا

ــــــات طبــــــع بشــــــموع طــــــب األ" ســــــنان" أو "بمركب
"، مهيــأة بشــكل مجموعــات أو فــي أغلفــة األســنان

ـــواح أو بشكــــل  ـــى شـــكل أل للبيـــع بالتجزئـــة أو عل
ـــدان أو بأشــكال مماثلــة؛  حـــدوات حصــــان أو عيـ

محضرات ُأخر معدة لالســتعمال فــي طــب األســنان 
ســي أو كبريتــات أساسها الجص (من الجــص الكل

  . الكالسيوم)

   

      ...................................................  شموع طب األسنانـ ـ ـ   34 07 00 10  
5%  
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في طب األسنان أساسها الجص  لالستعمالمحضرات ـ ـ ـ   34 07 00 20  
   .......   (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)

    
5%  

      .......................  معاجين لصنع النماذج لتسلية األطفالـ ـ ـ   34 07 00 30  
5%  

      ........................................................................غيرهاـ  ـ ـ  34 07 00 90  
5%  
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  الفصل الخامس والث�ثون

  

   أنزيماتمواد زاللية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ 
  

  مالحظــات:
  :هذا الفصل لال يشم  ـ 1

  ؛)21.02الخمائر (بند  أ  ـ
األدويــة والمنتجــات اُألخــر الداخلــة  ،عــد الســتعماالت عالجيــة أو وقائيــة)مكونات الدم (عدا زالل الدم غيــر الم  ب ـ

  ؛30 في الفصل
  ؛)32.02المحضرات اإلنزيمية لالستعمال في الدباغة األولية (البند   ج ـ
  ؛34من المنتجات الداخلة في 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 (ف  و ـ

، تطبــق عبــارة " دكســترين " علــى منتجــات تحلــل النشــا والتــي تكــون نســبة محتوياتهــا مــن 35.05وفقًا لنص البند   ـ 2
  ، محسوبًا على أساس المادة الجافة. % معبرًا عنها " بالدكستروز "10 السكر المختزل ال تتجاوز

  .17.02البند  % فتدخل في10أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل   
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  النظام المنسق رمز  البند

جبنين (كازيين) وأمالحه ومشــتقاته اُألخــر؛ غــراء     35.01
      . الجبنين (كازيين)

  %5      .............................................................ـ جبنين (كازيين)  35 01 10 00  
  

   
      : ـ غيرها

  %5      ...........................................................   غراء الجبنينـ ـ ـ    35 01 90 10  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ  ـ  35 01 90 90  

(بما في ذلك مركزات اثنــين أو أكثــر زالل البومين     35.02
مــن بروتينــات مصــل اللــبن، المحتويــة وزنــًا علــى 

ـــبن، 80 مـــن أكثـــر % مـــن بروتينـــات مصـــل الل
محســـوبًا علـــى أســـاس المـــادة الجافـــة) وأمالحـــه 

      . ومشتقاته األخر
      : بيضزالل الـ     
  %5      .......................................................................   مجففـ ـ   35 02 11 00  
  %5      ..........................................................................   غيره ـ ـ  35 02 19 00  
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، بمـــا فـــي ذلـــك مركـــزات اثنـــين أو أكثـــر مـــن زالل اللـــبن ــــ  35 02 20 00  
      .................................................  بروتينات مصل اللبن

  
5%  

  %5      ..........................................................................   ـ غيرها  35 02 90 00  
هالم (بما في ذلك الهالم المهيأ على شكل      35.03

، وٕان كانت (يما فيها المربعة) صفائح مستطيلة
) ومشتقاته؛ غراء مشغولة السطح أو ملونة

ء السمك؛ غراء ُأخر من أصل حيواني، عدا غرا
  .35.01الجبنين الداخل في البند 

    

  %5     ......................................  هالم ( جيالتين ) ومشتقاتهـ ـ ـ   35 03 00 10  
  %5      ........................................................................   غيرهـ ـ ـ   35 03 00 90  

(ببتون) ومشتقاته؛ مــواد بروتينيــة ُأخــر هضمون      35.04
ة في مكان آخر  ، غير داخلة وال مذكور ومشتقاتها

ـــــود) ، معالجـــــة أو غيـــــر ومســـــاحيق صـــــالل (جل
  . معالجة بالكروم

    

  %5     .. ................................   ومشتقاتههضمون ( ببتون ) ـ ـ ـ   35 04 00 10  
  %5     ........................................................................   غيرهـ ـ ـ   35 04 00 90  

ديكسترين وغيره من أنواع النشــاء المعــدل (مثــل،     35.05
؛ غـــراء نشـــاء الـــذي ســـبق تهليمـــه أو أســـترته)ال

أساســـه نشـــاء أو ديكســـترين أو غيـــره مـــن أنـــوع 
  . النشاء المعدل

    

      : ين وغيره من أنواع النشاء المعدلـ ديكستر      

  %5      ................................................................   ديكسترين ـ ـ ـ  35 05 10 10  
  %5      ..............  ه أو النشاء النافشيمالنشاء الذي سبق تهلـ ـ ـ   35 05 10 20  
  %5      .........................   و باألستيراتالنشاء المعالج باألثير أـ ـ ـ   35 05 10 30  
  %5      ............................  النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "ـ ـ ـ   35 05 10 40  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   35 05 10 90  
      : ـ غراء     

  %5      .......................... ................................  الدكسترين منـ ـ ـ   35 05 20 10  
  %5      ...........................................................  الغراء النشويـ ـ ـ   35 05 20 20  
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ــ ـ ـ  35 05 20 30   ــو  ـ راكس الغــراء المكــون مــن نشــاء غيــر معــالج وب
ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان فــي المــاء أو 
المكون من نشاء غير معــالج وبــوراكس وأثيــرات 

      ...............................................................   النشاْ 

  
  

5%  
  %5      ........................................................................غيرهاـ ـ ـ   35 05 20 90  

وغيــــــره مــــــن المــــــواد الالصــــــقة غــــــراء محضــــــر     35.06
؛ ير مذكورة وال داخلة في مكان آخــر، غالمحضرة

ـــــو  لالســـــتعمالمنتجـــــات صـــــالحة  ـــــراء أو م اد كغ
ـــراء أو مـــواد ، مهيـــأة للبالصـــقة ـــة كغ يـــع بالتجزئ
      . جلك 1، ال يتجاوز وزنها الصافي الصقة

ــــ منتجـــات صـــالحة لالســـتعمال كغـــراء أو كمـــواد الصـــقة،   35 06 10 00  
، ال ع بالتجزئــــة كغــــراء أو كمــــواد الصــــقةمهيــــأة للبيــــ

  %5      ....................................   جلك 1يتجاوز وزنها الصافي 
      : ـ غيرها    

ود مــن في البنــ البوليميرات الداخلة مواد الصقة أساسها ـ ـ  35 06 91 00  
  %5      ...............................   أو المطاط 39.13 إلى 39.01

  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  35 06 99 00  
ــــر مــــذكورة وال  محضــــرة،أنزيمــــات  أنزيمــــات؛    35.07 غي

      . داخلة في مكان آخر
      : ـ أنفحة والمركزات الناتجة عنها     

  %5      .......................... ................................   أنفحة العجولـ ـ ـ   35 07 10 10  
  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ ـ  35 07 10 90  
      : ـ غيرها    

  %5      ...............................   لتطرية اللحوم أنزيميةمحضرات ـ ـ ـ   35 07 90 10  
  %5      ......................  لتنقية عصير الفواكه أنزيميةمحضرات  ـ ـ ـ  35 07 90 20  
  %5      .............   النشاء من األقمشة إلزالة أنزيميةمحضرات ـ ـ ـ   35 07 90 30  
  %5      ..............................................   زيمات البنكرياسيةاألنـ ـ ـ    35 07 90 40  
  %5      ........................................  أنزيم الهضمين " بيبسين "ـ ـ ـ   35 07 90 50  
  %5      ...............................  الشعير الناشط " مالت " أنزيماتـ ـ ـ   35 07 90 60  
  %5      ......................................................................   غيرهاـ ـ ـ     35 07 90 90  
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  الفصل السادس والث�ثون 
  

  بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛
  ، محضرةخالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ مواد لهوب

  
  :اتـــمالحظ

  ، باســتثناء المركبــات المــذكورة فــي المالحظــةلمنفصــلة المحــددة الصــفات كيماويــاً هــذا الفصــل المركبــات ا لال يشــم  ـ 1
  .أدناهـ ب  2ـ أ أو  2

  :فقط 36.06لمعنى الوارد في البند يقصد بعبارة  " أصناف من مواد لهوب "  با  ـ 2
بأشــكال  (أقــراص أو أصــابع أو بأشــكال، المهيــأة ثيلــين تتــرامين واألصــناف المماثلــةالميتالدهيــد والهكســا مي  أ  ـ

شــكال صــلبة أو بأ ، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحــول والوقــود المحضــر المماثــل،مماثلة) لالستعمال كوقود
  نصف صلبة؛

الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من األنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئــة قــداحات الســجائر   ب ـ
  ؛ 3سم 300سعتها  زال تتجاو أو الوالعات المماثلة في أوعية 

  . تنجية وموقدات النار وما يماثلهاالمشاعل الرا  ج ـ

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  سقرمزالنظام المن  البند

    .............................................................................  بارود  36 01 00 00  36.01
  5%  

    ................................   عدا البارود محضرة،متفجرات   36 02 00 00  36.02
  5%  

 لالشــتعالفتائل األمان؛ فتائــل للتفجيــر؛ كبســوالت      36.03
  . أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية

    

، ، أجهـــزة إشـــعالأو لالشـــتعال كبســـول للتفجيـــر ــــ ـ ـ   36 03 00 10  
     ...........................................  كهربائي فجراتتم

  
5%  

  %5     .....................................  فتائل لألمان ، فتائل للتفجيرـ ـ ـ   36 03 00 90  
ألعــــاب ناريــــة وقــــذائف إشــــارة وصــــواريخ مانعــــة     36.04

لســــقوط البـــــرد وٕاشــــارات الضـــــباب وغيرهــــا مـــــن 
  . ةاألصناف النارية الفني

    

      : ـ ألعاب نارية    
  %5      .......................................................   خاصة باألطفال ــ ـ   36 04 10 10  
  %5      ...............................   خاصة بالمهرجانات واالحتفاالت ـ ـ ـ  36 04 10 20  
  %5      ..........................................................................   ـ غيرها  36 04 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  سقرمزالنظام المن  البند

عدا األصناف النارية الداخلة فــي  (كبريت)،ثقاب  36 05 00 00 36.05
 .36.04البند 

  5%  
فيروســــــيريوم وخالئــــــط معدنيــــــة ُأخــــــر إلحــــــداث     36.06

أصــناف مــن مــواد  مــن جميــع األشــكال؛ االشــتعال
مــن هــذا  2لهوب كمــا هــي محــددة فــي المالحظــة 

  . الفصل
    

ســائل وغــاز وقــود مســيل فــي عبــوات مــن األنــواع  ـــ وقــود  36 06 10 00  
المســتعملة لتعبئــة أو إعــادة تعبئــة قــداحات الســجائر أو 

      ...............   3سم300الوالعات المماثلة ال تتجاوز سعتها 

  
  

5%  
      : ـ غيرها    

  %5      ......................... ................................   أحجار قداحاتـ  ـ ـ  36 06 90 10  
  %5     ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   36 06 90 90  
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  الفصل السابع والث�ثون

  

  منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي
  

  : مالحظـــات
  . الفصل الفضالت أو المواد التالفةال يشمل هذا   ـ 1
، بطريقة تم بواسطتها تشكيل الصور المرئية" تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي ي يقصد بكلمة  ـ 2

  . ال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوءأو غيره من أشكمباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء 
  

  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ألـــــواح تصـــــوير فوتـــــوغرافي وأفـــــالم مســـــطحة،     37.01
محسســـة، غيـــر مصـــورة، مـــن أيـــة مـــادة، عـــدا 
ــــالم  ــــوى أو النســــج؛ أف ــــورق المق ــــورق أو ال ال

ة، تصــوير فوتــوغرافي فوريــة مســطحة، محسســ
      . غير مصورة، وٕان كانت مهيأة في أغلفة

  %5      .....................  ـ للتصوير باألشعة السينية (أشعة إكس)  37 01 10 00  
  %5      ................................................  ـ أفالم للتصوير الفوري  37 01 20 00  
 255ــــ ألـــواح وأفـــالم ُأخـــر يزيـــد أي مـــن جوانبهـــا عـــن   37 01 30 00  

      ................................................................   ملليمتر

  
5%  

      : ـ غيرها    

  %5      ...............  الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)ـ ـ للتصوير   37 01 91 00  
  %5      ....................................................................   ـ ـ غيرها  37 01 99 00  

أفالم تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسســة،     37.02
غيـــر مصـــورة، مـــن أيـــة مـــادة، عـــدا الـــورق أو 
الورق المقــوى أو النســج؛ أفــالم تصــوير فوريــة 

      .  بشكل لفائف محسسة وغير مصورة

  %5      ....................  السينية (أشعة إكس)  ـ للتصوير باألشعة  37 02 10 00  
ــــر مثق     ــــ أفــــالم ُأخــــر، غي  105بــــة بعــــرض ال يتجــــاوز ـ

      : (ملليمتر)

  %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: 105ر مثقبة يتجاوز عرضها ُأخر، غي ـ أفالم    
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  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

م 200عــنمــم وبطــول يزيــد  610ـــ ـ بعــرض يزيــد عــن   37 02 41 00  
      ..............................  الملون (بولي كروم) للتصوير

  
5%  

م 200عــنمــم وبطــول يزيــد  610ـــ ـ بعــرض يزيــد عــن   37 02 42 00  
      ........  المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون عدا

  
5%  

 م200 يزيــد عــن مم وبطول ال 610ـ بعرض يزيد عن  ـ  37 02 43 00  
  .......................................................................      5%  

  %5      .مم 610 نـع يزيد ال لكنمم و 105ـ ـ بعرض يزيد عن   37 02 44 00  
 كــروم)ـ أفالم ُأخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بــولي     

:      

  %5      .....................................   مم 16ـ ـ بعرض ال يزيد عن   37 02 52 00  
مــم وبطــول  35اوز يتجــ مم وال 16بعرض يزيد عن  ـ ـ   37 02 53 00  

، للشــرائح اإليجابيــة الشــفافة م 30ال يزيــد عــن 
      ...........................................................  )(ساليد

  
  

5%  
وبطــول  مــم 35يتجــاوز  مــم وال 16ـ ـ بعرض يزيد عــن   37 02 54 00  

، عــدا المســتعملة فــي الشــرائح م 30ال يزيد عن 
      ................................  اإليجابية الشفافة (ساليد)

  
  

5%  
وبطــول  مــم 35يتجــاوز  مم وال 16ن ـزيد عــبعرض ي ـ ـ  37 02 55 00  

      .................................................م 30يزيد عن 

  
5%  

  %5      ...........................................  مم35د عن ـرض يزيــ ـ بع  37 02 56 00  
      : ـ غيرها    

  %5      ..   م30 ال يتجاوزمم وبطول  35ن ـزيد عــي ال بعرضـ ـ   37 02 96 00  
    ...   م 30 يتجاوزمم وبطول  35ن ـزيد عــي ال بعرض ـ ـ   37 02 97 00  

  

  
5%  

  %5      .........................................  مم 35يزيد عن بعرض  ـ ـ   37 02 98 00  
ورق وورق مقــــــــــــوى ونســــــــــــج ، للتصــــــــــــوير     37.03

       وتوغرافي، محسسة وغير مصورةالف
  %5      ...............................  مم 610ـ لفائف يزيد عرضها عن   37 03 10 00  
ـــ غيرهــا، لالســتعمال فــي التصــوير الفوتــوغرافي الملــون   37 03 20 00  

  %5      .......................... ................................  (بولي كروم)
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  37 03 90 00  

ـــــالم وورق و  37 04 00 00  37.04 ـــــواح وأف ـــــوى ونســـــج،  أل ورق مق
 للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غيــر مظهــرة

  ..................................................................................      5%  



  6ق : 
  37ف : 

  - 248 -

  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ألــــواح وأفــــالم للتصــــوير الفوتــــوغرافي، مصــــورة     37.05
ومظهــرة، عــدا األفــالم المســتعملة فــي التصــوير 

      . السينمائي
     ...............................................   باألوفست لالستنساخـ   37 05 10 00  

5%  
      ......................................................................  ـ غيرها   37 05 90 00  

5%  
 أفـــالم للتصـــوير الســـينمائي، مصـــورة ومظهـــرة،     37.06

أو مؤلفة مــن وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي 
  . تسجيل صوتي فقط

    

      : أكثرمم أو  35ـ بعرض      

أفــالم ثقافيــة أو علميــة أو زراعيــة أو صــحية أو ـــ ـ ـ   37 06 10 10  
    ......................... ................................   تربوية

   
5%  

     ....................................................................غيرهاـ ـ ـ   37 06 10 90  
5%  

      : هاـ غير     

أفــالم ثقافيــة أو علميــة أو زراعيــة أو صــحية أو ـــ ـ ـ   37 06 90 10  
      ...........................................................  تربوية

  
5%  

  %5       ....................................................................غيرهاـ ـ ـ   37 06 90 90  
محضــــرات كيماويــــة لالســــتعمال فــــي التصــــوير     37.07

المــواد  الغــراء أو الفوتوغرافي، عــدا الــورنيش أو
الالصـــقة والمحضـــرات المماثلـــة؛ منتجـــات غيـــر 

مال فــي التصــوير الفوتــوغرافي، مخلوطــة لالســتع
مهيـــــأة فـــــي مقـــــادير معينـــــة أو مهيـــــأة للبيـــــع 

   . بالتجزئة وجاهزة لالستعمال بشكل مباشر
    

  %5      .................................................  ـ مستحلبات للتحسيس  37 07 10 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .................................   مواد التظهير ( التحميض )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      ......................... ................................  د التحويلمواـ 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 والث�ثون
  

  ــةـة منوعـات كيماويـــمنتج
  

  : مالحظـــات
  
  : هذا الفصل لال يشم ـ 1

  : الصفات كيماويًا باستثناء ما يليالمنتجات المنفصلة المحددة  ـ أ
  ؛)38.01(بند  االصطناعيـ الجرافيت  1
ومنظمات نمو النبــات ومطهــرات  نباتاإل ـ مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة وموقفات  2

  ؛ 38.08 في نص البند ةكما ورد وصفومنتجات مماثلة مهيأة 
    )؛38.13ف إلطفاء الحريق (بندئـ المنتجات المهيأة كشحنات ألجهزة إطفاء الحريق أو كقذا 3
  ؛المالحظة  أدناهفي  المحددة المعتمدة المواد المرجعية ـ 4
  ؛أدناه 3تين أ و ج من المالحظة ر في الفق المحددةـ المنتجات  5

، من األنواع المستعملة في الغذائية )K9(ا من المواد ذات مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيره ب ـ
  ؛بصورة عامة) 21.06البشري (بند  لالستهالكتحضير األغذية المعدة 

مخاليطهــا وتحقــق  أو خزرنــي على معادن أو محتوية ي)،طمي المجار  غير فيها الطمي، رماد وبقايا (بما وخبث ج ـ 
  ؛)26.20(بند 26للفصل  ـ ب  3ـ أ أو  3المالحظة  شروط 

  ؛ أو)30.04أو  30.03األدوية (بند  د ـ
لصــناعة  المحفــزات (الوســائط الكيماويــة) المســتهلكة مــن األنــواع المســتخدمة فــي اســتخراج المعــادن العاديـــة أوـ  هـــ

)، المحفــزات المســتهلكة مــن األنــواع المســتعملة 26.20يــة التــي أساســها معــادن عاديــة (بنــد المركبات الكيماو 
خالئط معدنية  ) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو71.12بصورة رئيسية السترجاع المعادن الثمينة (بند 

  عشر). ، (القسمان الرابع عشر أو الخامسبعقد غزيهبشكل نسج  بشكل مساحيق بالغة النعومة أو
تبــين قــيم  بشــهادة المصــحوبة المرجعيــة المعتمــدة" المــواد المرجعيــة "المــواد يقصــد بعبــارة 38.22لغــرض البنــد  ) أ ـ ( 2

 والتــي هــي صــالحة بكــل قيمــة الخاصــة الثقــة القــيم ودرجــةه هــذ لتحديد والطرق المستخدمة الخواص المعتمدة
  المرجعية. أو المعايرة ألغراض التحليل أو

ولويــة األ  لــهتكــون  38.22 فــان البنــد المعتمدة، المرجعية المواد ولتبنيد ،29 أو 28منتجات الفصل  ناءباستث (ب)
  .التعريفة في جدول على أي بند آخر

  من بنود جدول التعريفة: آخر وليس في بند 38.24في البند  ـ تدخل المنتجات اآلتية 3
 القلوية أو من هاليدات المعادن القلوية زيوم أوييد المغنكسأمن  البصرية) العناصر (عدا المزروعة البلوراتأ ـ 

  ؛غ 2.5منها عن  يقل وزن الواحدة والتي ال الترابية
  ؛ب ـ زيت فيوزل وزيت ديبل

  ؛ للبيع بالتجزئة في أغلفة المهيأة ج ـ مزيالت الحبر
(عــدا الداخلــة  حيح الكتابــةلتصــ واألشــرطة على ورق االستنساخ وغيرها من الســوائل المركبات لتصحيح الكتابةد ـ 

  للبيع بالتجزئة في أغلفة المهيأة) ، 96.12في البند 
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  مخاريط سيجر). األفران (مثل، حرارة درجة لالنصهار الختبار أصناف من خزف قابلة ـ هـ
 الفنــادق المنــازلالنفايــات مــن األنــواع التــي تجمــع مــن  وردت فــي هــذا الجــدول، حيثما "النفايات البلدية" ـ يقصد بعبارة 4

تحتــوى  ومخلفــات البنــاء والهــدم. وكناســات الطــرق واألرصــفة الــخ،…والمطاعم والمستشــفيات والمتــاجر والمكاتــب 
عامــة علــى تنــوع واســع مــن المــواد كاللــدائن والمطــاط والخشــب والــورق والنســيج والزجــاج  بصــورة النفايــات البلديــة

 "النفايات البلدية" أن عبارة الإ المهملة. أو لمصنوعات التالفةواألثاث المكسر وغيرة من ا والمعادن والمواد الغذائية
  تشمل: ال
 الــورق أو الخشــب أو المطــاط أو المصــنوعات التــي يــتم فصــلها عــن النفايــات كنفايــات اللــدائن أو أو المــواد ) أ ( 

  ؛ريفةالتع جدول في التي تتبع بنودها الخاصة المعادن والبطاريات المستهلكة الزجاج أو النسيج أو
  ؛النفايات الصناعية ) ب ( 
   ؛ أو30للفصل  )ي( 4تعريفها في المالحظة التي ورد نفايات محضرات الصيدلة ) ج ( 
  .هأدنا 6 من المالحظة ) أ ( تعريفها في الفقرة الوارد النفايات الطبية ) د ( 

ميــاه المجــارى مــن  مــن محطــات معالجــةالنــاتج  (الوحــل) طمي المجاري" الطمي بعبارة" يقصد " 38.25 ـ ألغراض البند 5
الفصــل الوحــل  يســتثنى مــن هــذا المســتقر. فضــالت التنظيــف والوحــل غيــر المسبقة المدن وتشمل نفايات المعالجة

  ).31(الفصل  لالستعمال كأسمدةًاً◌ً◌ كان صالح ذاإ المستقر
  على: تنطبق عبارة"نفايات أخر ،38.25 ـ ألغراض البند 6

غيرهــا مــن  العــالج أو التشــخيص أو عــن البحــث الطبــي أو الناتجــة ةثــوهــي النفايــات الملو  النفايــات الطبيــة  ) أ (
علــى جــراثيم ومــواد  ي تحتــوى غالبــاً قــوال الطــب البيطــري، أو األســنانطــب  أو الجراحيــة أو العمليــات الطبيــة

 والمحــــاقن والقفــــازات المســــتعملة ةثــــ(مثــــل الضــــمادات الملو  لطرحهــــا جــــراءات خاصــــةإ وتتطلــــب صــــيدلية
  ؛المستعملة)

  ؛نفايات المذيبات العضوية  (ب)
  و وسوائل منع التجمد، وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) فضالت سوائل التنظيف الكيماوية  (ج)

  ؛ وبها الصناعات المرتبطة أو من الصناعات الكيماوية نفايات أخر ) د(
زيــوت  علــى زيــوت نفــط أو رئيســية بصــورة تشــمل النفايــات المحتويــة "ال "نفايــات أخــر ومــع ذلــك فــان عبــارة

  ).27.10(بند قارية متحصل عليها من مواد معدنية
ــ 7 ، يقصــد بعبــارة "ديــزل حيــوي" اإلســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة المســتخدمة  38.26ألغــراض البنــد  ـ

  .كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وٕان كانت مستعملة
  

  فرعية:ال بنودالات مالحظ
المحتوية على واحــدة أو أكثــر  38.08سوى األصناف الداخلة في البند     38 08 50 00ال يشمل البند الفرعي  - 1

ــافول (ايــزو)؛  مــن المــواد التاليــة: ألــدرين (ايــزو)؛ بينابكريــل (ايــزو)؛ كــامفيكلور (ايــزو)؛ توكســافين (ايــزو)؛ كبت
ثالــث -INN) ،1،1،1(ايزو)؛ (كلوفينوتين ( DDTكلوروبنزيالت (ايزو)؛  كلوردين (ايزو)؛ كلورديمفورم (ايزو)؛

  DNOC(كريســـول-أو-ثـــاني نيتـــرو-4،6)؛ INNكلوروفينيل)ايثـــان)؛ دايلـــدرين (ايـــزو،-مكرر(بـــارا22 -كـــورو
ثــاني برومــو -1،2) (داينوســب (ايــزو)؛ أمالحــه أو اســتيراته؛ ثــاني بروميــد االيثيلــين (ايــزوو  ؛أو أمالحــه (ايــزو))

ثــاني كلــورو ايثــان)؛ فلورواســيتاميد (ايــزو) ســابع كلــورور (ايــزو)؛ -1،2ثان)؛ ثاني كلوريد االيثيلــين (ايــزو)؛ (اي
(ايزو))،بمـــا فيهـــا لينـــدان   HCHســـادس كلوروسيكلوهيكســـان (-6,5,4,3,2,1ســـادس كلـــورو بنـــزين (ايـــزو)؛ 
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ــزو)؛ مونوكروتوفــوس (ايــزو)INN(ايــزو، ــق ميثااميــدوفوس (اي ــين)؛ )؛ مركبــات الزئب ؛ أوكســيران (أوكســيد االيثيل
؛  أو اســتيراته أمالحــه ،باراثيون)؛ خامس كلوروفينــول (ايــزو)-ميثيل (ايزو)؛ (ميثيل –باراثيون (ايزو)؛ باراثيون 

 حمــض ثالــث كلــورو فينوكســي اســيتيك، أمالحــه أو اســتيراته؛ -2،4،5(ايزو)؛ ( T-2،4،5فوسفاميدون (ايزو)؛ 
  مركبات ثالث بيوتلتين.

      
أيضا المساحيق المحتوية على خليط من بينوميل (إيزو)، كربوفوران (ايزو) و  38 08 50 يشمل البند الفرعي                

  ثيرام (ايزو) 
  
 رئيســية هي نفايات تحتوى بصــورة ن "نفايات المذيبات العضوية"إف 382549و 382541ـ ألغراض البندين الفرعيين 2

 المــذيبات ن كانت معدة الستعادةإ و  كمنتجات أولية، يالحال لالستعمال بشكلها ةصالح غير على مذيبات عضوية،

 .  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

؛ جرافيــــت غـــــروي أو شـــــبه اصـــــطناعيجرافيــــت     38.01
غـــروي؛ محضـــرات أساســـها الجرافيـــت أو كربـــون 
آخــر، بشــكل عجــائن أو كتــل أو ألــواح أو غيرهــا 

  . مصنعة شبهمواد  من
    

  %5      ........................................................   اصطناعيـ جرافيت   38 01 10 00  
  %5      ........................................  ـ جرافيت غروي أو شبه غروي  38 01 20 00  
ـــ عجـــائن كربونيـــة لإللكتـــرودات " األقطـــاب الكهربائيـــة "   38 01 30 00   ـ

      ... ................................  وعجائن مماثلة لتبطين األفران

  
5%  

      :  ـ غيرها     

  %5      .............................. زيوت معدنيةمخاليط جرافيت مع ـ ـ ـ   38 01 90 10  
  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ ـ  38 01 90 90  

فحــم منشـــط؛ منتجـــات معدنيـــة طبيعيـــة منشـــطة؛     38.02
هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ 

    ........................................................................  (التالف)
    

  %5      ... ................................................................   ـ فحم منشط  38 02 10 00  
  %5      ............................................................................   ـ غيره  38 02 90 00  

    ...............  كان مكرراً ول (سائل الراتنج)، وٕان تزيت   38 03 00 00  38.03
  5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن   38 04 00 00  38.04
، وٕان كانت مركزة أو منزوعًا منها زالسيليلو 

السكر أو معالجة كيماويًا، بما في ذلك سلفونات 
الوارد في البند  ولتباستثناء زيت ال اللجنين
38.03  .........................................................................      

  
  
  
  

5%  
نوبرية أرواح تــربنتين، ناتجــة عــن األخشــاب الصــ    38.05

أو عن عمليــة تصــنيع عجينــة الــورق بالكبريتــات  
" الســـلفات " وغيرهـــا مـــن أرواح تربنتينيـــة ناتجـــة 
عن عملية تقطير أو عن معالجات ُأخر ألخشــاب 
الصنوبريات؛ دبينتين خام؛ تــربنتين نــاتج بطريقــة 
" الســـلفيت " وغيـــره مـــن البراســـمين الخـــام؛ زيـــت 

  . ون رئيسيوي على ألفاترِبنول َكُمكـنوبر يحتـص
    

  
  

ــ أرواح تربنتينيــة ناتجــة عــن أخشــاب صــنوبرية أو عــن   38 05 10 00 ـ
  %5      .....................  عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات

  %5      ............................................................................  ـ غيرها  38 05 90 00  
أمــالح و  أحمــاض راتنجيــةأمــالح قلفونيــة و أمــالح     38.06

 صموغ معالجه ا؛أرواح وزيوت قلفونية؛ممشتقاته

.  
    

  %5      ..........................................   لفونية أو أحماض راتنجيةـ ق  38 06 10 00  
ــــ أمــــالح قلفونيــــة،   38 06 20 00   أمــــالح أو أحمــــاض راتنجيــــة أمــــالح ـ

 (المعدلــة)ومشتقاتها مشتقاتهما، عدا أمالح القلفوينة 

  ................................................................................      

  
5%  

  %5      ..............................................................   أستريهـ صموغ   38 06 30 00  
  %5      ..........................................................................   ـ غيرها  38 06 90 00  

  

38.07  
  

؛ كريـــوزوت قطـــران خشـــب؛ زيـــوت قطـــران خشـــب  38 07 00 00
الخشب؛ كحــول خشــب "نافتــا"؛ زفــت نبــاتي؛ زفــت 
ــة أساســها  لطــالء براميــل البيــرة ومحضــرات مماثل

  . ة أو أحماض راتنجية أو زفت نباتيالقلفوني
  5%  
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مبيـــدات للحشـــرات أو للقـــوارض أو للفطريـــات أو     38.08
لألعشاب وموقفات اإلنبات ومنظمات نمو النبــات  

مهيـــأة بأشـــكال أو ومطهـــرات ومنتجـــات مماثلـــة، 
أغلفــة للبيــع بالتجزئــة أو كمحضــرات أو أصــناف 

ـــل والشـــ ـــة (كاألشـــرطة والفتائ ـــة مماثل موع المكبرت
   . وأوراق قتل الذباب)

    

) 1األصــناف المحــددة فــي مالحظــة البنــود الفرعيــة رقــم ( ـ  38 08 50 00  
  %5      .............................................................  لهذا الفصل

      : ـ غيرها    
      : ـ ـ مبيدات حشرات    
ـــى بروموميثـــان (مــــ  ــــ ـ  38 08 91 10   ـــوي عل ـــل بروميـــد) أو تحت يثي

  %5      .............................................  بروموكلوروميثان 
  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   38 08 91 90  
      : ـ ـ مبيدات فطريات    
ـــ ـ   38 08 92 10   تحتـــوي علـــى بروموميثـــان (ميثيـــل بروميـــد) أو  ــ

  %5      ..............................................  بروموكلوروميثان
  %5      ......................................................................  غيرها  ـ ـ ـ  38 08 92 90  
 وموقفات اإلنبات ومنظمات نمو النبات ـ ـ مبيدات أعشاب    

:      
ـــ ـ ـ  38 08 93 10   تحتـــوي علـــى بروموميثـــان (ميثيـــل بروميـــد) أو  ـ

  %5      .............................................   بروموكلوروميثان
  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ ـ  38 08 93 90  
      ت :ـ ـ مطهرا    

ـــ ـ ـ  38 08 94 10   تحتـــوي علـــى بروموميثـــان (ميثيـــل بروميـــد) أو  ـ
  %5      .............................................   بروموكلوروميثان

  %5      ......................................................................  غيرها  ـ ـ ـ  38 08 94 90  
      ا :ـ ـ غيره    
ـــ ـ ـ  38 08 99 10   تحتـــوي علـــى بروموميثـــان (ميثيـــل بروميـــد) أو  ـ

  %5      .............................................   بروموكلوروميثان
  %5      ......................................................................  غيرها  ـ ـ ـ  38 08 99 90  
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و ناقالت األصباغ تجهيز  و إنهاءعوامل     38.09
الصباغة أو تثبيت مواد التلوين  تسريعو 

لطالء  ت، محضراخر (مثلومنتجات ومحضرات أُ 
األنواع المستعملة في  ن، متثبيت األلوان) أو

صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات 
  . المماثلة، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

    

      : ـ أساسها مواد نشوية    

 ل ــالبس (مثـي المــرات تثبيت كـمحض ـ ـ ـ  38 09 10 10  

  %5      .....................................................  )  خمريتو...ال          
  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   38 09 10 90  
      :  ـ غيرها    

ـــواع المســـتعملة فـــي صـــناعة النســـيج أو      ــــ ـ مـــن األن
      : المماثلةالصناعات 

  %5      ...............  ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ...الخ)ـ ـ ـ   38 09 91 10  
  %5      ........................................................................  غيرهاـ ـ ـ   38 09 91 90  
ـــواع المس  38 09 92 00   ـــ ـ مـــن األن ـــــ ـــورق أو ــ ـــي صـــناعة ال تعملة ف

      ...............................................  الصناعات المماثلة

  
5%  

  00 93 09 38  
  

الصــناعات  ـ ـ من األنواع المستعملة في صناعة الجلد أو
      ..............................................................  ة المماثل

  
5%  

ــل طالئهــا؛     38.10 محضــرات لتنظيــف ســطح المعــادن قب
"فلكس" ومحضرات مساعدة ُأخــر للحــام المعــادن؛ 

خــر مســاحيق وعجــائن مركبــة مــن معــادن ومــواد أُ 
لّلحــام؛ محضــرات مــن األنــواع المســتعملة كطــالء 

  . أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام
    

ـ محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طالئها؛  مساحيق   38 10 10 00  
    .....وعجائن مركبة من معادن ومواد ُأخر للحام المعادن

  

  
  

5%  
  %5      ............................................................................  ـ غيرها  38 10 90 00  
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ـــــــود ا    38.11 ـــــــات  محضـــــــرات ضـــــــبط إشـــــــعال وق لمحرك
التصـــمغ؛ محضـــرات  ومحضـــرات منـــع التأكســـد و

ـــل  تحســـين لزوجـــة الزيـــوت ومحضـــرات منـــع تآك
المعــــادن ومحضــــرات مماثلــــة ُأخــــر ممــــا يضــــاف 

أو (بمـــا فـــي ذلـــك الجـــازولين) للزيـــوت المعدنيـــة 
للسوائل اُألخر المستعملة لنفس األغراض كزيوت 

  . معدنية
    

      : المحركاتـ محضرات ضبط إشعال وقود     

  %5      ..........................................   ـ ـ أساسها مركبات الرصاص  38 11 11 00  
  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 11 19 00  

      : التشحيمـ محضرات تضاف لزيوت     

  %5     ............  ـ ـ محتوية على زيوت نفط أو زيوت معدنية قارية  38 11 21 00  
  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 11 29 00  
  %5      ............................................................................  ـ غيرها  38 11 90 00  

المطــاط (اكســيليريتور)؛  بركنــهمحضــرات تســريع     38.12
ملــدنات مركبــة للمطــاط أو اللــدائن، غيــر مــذكورة 
وال داخلــــة فــــي مكــــان آخــــر؛ محضــــرات مضــــادة 

  .  للتأكسد ومثبتات مركبة ُأخر للمطاط أو اللدائن
    

  %5      .....................................   المطاط بركنهـ محضرات تسريع   38 12 10 00  
  %5      ... ................................   ـ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن  38 12 20 00  
ـ محضــرات مضــادة للتأكســد ومثبتــات مركبــة ُأخــر للمطــاط   38 12 30 00  

  %5      .. ................................................................  أو اللدائن
  

38.13  
  

محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف   
  . معبأة إلطفاء الحريق

  

  
  

تحتــوي علــى بروموكلــورو ثــاني فلوروميثــان أو  ـــ ـ ـ  38 13 00 10  
ـــث فلوروميثـــان أو ثـــاني برومـــو رابـــع  بروموثال

  %5      ..................................................   و ايثاناتفلور 
تحتــوي علــى ميثــان ، ايثــان أو بــروبين هيــدرو  ـــ ـ ـ  38 13 00 20  

  HBFCs (   ................      5%بروموفلورو كربونات (
تحتوي على ميثان ، ايثــان أو بــروبين هيــدرو كلــورو  ـ ـ ـ  38 13 00 30  

  HCFCs (    .........................      5%فلورو كربونات (
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  %5      ..............................   تحتوي على برومو كلورو ميثان ـ ـ ـ  38 13 00 40  
  %5      ......................................................................   غيرها ـ ـ ـ  38 13 00 90  

38.14    

مــذيبات ومخففــات عضــوية مركبــة، غيــر مــذكورة   
وال داخلة في مكان آخــر؛ محضــرات إزالــة الــدهان 

  . أو الورنيش
    

تحتوي على ميثــان ، ايثــان أو بــروبين كلــورو فلــورو  ـ ـ ـ  38 14 00 10  
) ، وان كانـــت محتويـــة علــــى  CFCsكربونـــات (

  HCFCs (.    5%فلورو كربونات ( هيدرو كلورو
هيدرو كلــورو   تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين ـ ـ ـ  38 14 00 20  

ــــــات ( ــــــورو كربون ــــــر  HCFCsفل ) ، ولكــــــن غي
  CFCs ( ....      5%محتوية على كلورو فلورو كربونات (

رابــع كلوريــد الكربــون، برومــو كلــورو    تحتــوي علــى ـــ ـ ـ  38 14 00 30  
ـ ثالث كلورو ايثــان (ميثيــل  1، 1، 1ميثان أو  

  %5      ....................................................   كلورو فورم)

    ......................................................................   غيرها ـ ـ ـ  38 14 00 90  
  5%  

ومســـارعات للتفاعـــل محضـــرات وســـيطة،  بادئـــات    38.15
  .  غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

    

      : مدعومةـ وسائط     

  
  

تحتـــوي علــى النيكــل أو علــى مركبــات النيكــل كمــادة   ـــ ـ  38 15 11 00
      ......................................................................  فعالة

  
5%  

  
  

ـ ـ تحتوي على معدن ثمــين أو علــى مركبــات معــدن ثمــين   38 15 12 00
      ........................................................  كمادة فعالة 

  
5%  

    

  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 15 19 00
  %5      ............................................................................  ـ غيرها  38 15 90 00  

38.16    

ـــــة،   38 16 00 00 ـــــات مماثل إســـــمنت ومـــــالط وخرســـــانة ومركب
  . 38.01متحملة للحرارة، عدا منتجات البند

  

  
5%  

38.17    

ـــــات المخلوطـــــة و  38 17 00 00 ـــــل بنزين ـــــات  ألكي ـــــل نفثالي ألكي
  27.07المخلوطــة، عــدا تلــك المــذكورة فــي البنــد 

    ................................................................  .29.02أو  
  5%  
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38.18    

عناصر كيماوية منشطة الستعمالها في   38 18 00 00
اإللكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية 
أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيماوية منشطة 

    ....................................   اإللكترونياتالستعمالها في 
  

  
  
  

  إعفاء
38.19    

سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل ُأخــر محضــرة   38 19 00 00
لنقل الحركة الهيدروليكية، ال تحتــوي علــى زيــوت 
نفط وال على زيوت معدنية قارية أو تحتــوي علــى 

    ......................   % وزنًا من هذه الزيوت70أقل من 
  

  
  
  

5%  
  

38.20  
  

د وســوائل مانعــة لتكــوين محضــرات مضــادة للتجمــ  38 20 00 00
    ..........................................................................   الجليد

  

  
5%  

  

38.21  
  

أو حفظ الجراثيم (بما  الستنباتمحضرات وسيطة   38 21 00 00
فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخاليــا النباتيــة 

    ...........................................   أو البشرية أو الحيوانية
  5%  

  

38.22  
  

كواشــــف للتشــــخيص أو للمختبــــرات علــــى حامــــل   38 22 00 00
للمختبــرات، وٕان  ووكواشــف محضــرة للتشــخيص أ

كانــت علــى حامــل، عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــدين 
    .............   ؛ مواد مرجعية معتمدة30.06أو  30.02

  إعفاء  
  

أحمــاض دهنيــة صــناعية أحاديــة الكربوكســيليك؛     38.23
زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت دسمة 

  . صناعية
    

ــ     أحمــاض دهنيــة صــناعية أحاديــة الكربوكســيليك؛ زيــوت  ـ
      :   ضية ناتجة عن التكريرحم

  %5      .................................................نـ ـ حمض الدهن ستياري  38 23 11 00  
  %5      ...............................................   ـ ـ حمض الزيت (اولييك)  38 23 12 00  
  %5      ... ................................  ول طـ ـ أحماض دهنية من زيت ال  38 23 13 00  

  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 23 19 00  
  %5      ..................................................دسمة صناعية ـ كحوالت  38 23 70 00  
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مال فــي قوالــب الســبك؛ منتجــات روابط محضرة لالستع    38.24
ومحضــــــرات الصــــــناعات الكيماويــــــة أو الصــــــناعات 
المرتبطــــة بهــــا (بمــــا فــــي ذلــــك مخــــاليط المنتجــــات 

  . الطبيعية)، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
    

  %5      .....................  ـ روابط محضرة لالستعمال في قوالب السبك  38 24 10 00  
  

  

خلوطـــة فيمـــا بينهـــا أو ــــ كربيـــدات معدنيـــة غيـــر مكتلـــة م  38 24 30 00
      ...........................................................  بروابط معدنية

  
5%  

  
  

  %5      ..........  ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة  38 24 40 00
  

  

  %5      ............................  ـ مالط وخرسانة، غير متحملين للحرارة  38 24 50 00
  

  

 44 00 ند الفرعــي ـي البــــ سوربيتول، عدا الداخل منها ف  38 24 60 00
05 29   ....................................................................     5%  

ــة ـــ مخــاليط تح       مــن ميثــان أو تــوي علــى مشــتقات مهلجن
      : ايثان أو بروبان

)، وان CFCsكربونــات كلوريــة فلوريــة (ـــ ـ تحتــوي علــى   38 24 71 00  
ـــــورو  ـــــدرو كل ـــــات هي ـــــى كربون ـــــة عل ـــــت محتوي كان

      ) أو كربونـــــــات فـــــــوق فلوريـــــــةHCFCsفلـــــــورو(
)PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs(   .......      

  
  
  

5%  
    

00 72 24 38  
تحتــوي علــى برومــو كلــورو ثــاني فلوروميثــان، برومــو  ـ ـ

      ....  ثالث فلوروميثان أوايثانات ثاني برومورابع فلورو

  
5%  

    
00 73 24 38  

برومــــــو    علــــــى كربونــــــات هيــــــدرو  تحتــــــوي  ــــــ ـ
      ...............................................   )HBFCsفلورو(

  
5%  

    
00 74 24 38  

كلــــــورو   هيــــــدرو كربونــــــات   تحتــــــوي علــــــى  ـــــــ ـ
لـــــى )، وان كانـــــت محتويـــــة عHCFCsفلـــــورو(

ـــــات فـــــوق فلوريـــــة ( ـــــات PFCsكربون ) أو كربون
)، ولكن غير محتوية على HFCsهيدرو فلورو (

      .......................   )CFCsكربونات كلورية فلورية (

  
5%  

  %5      ....................................  كربون تحتوي على رابع كلوروـ ـ   38 24 75 00  
    

00 76 24 38  
ثالــــث كلوروايثــــان (ميثيــــل -1،1،1تحتــــوي علــــى ـــــ ـ 

      ......................... ................................   كلوروفورم)

  
5%  

    
00 77 24 38  

ــــ ـ  ــــد) أو      ـ ــــل برومي ــــان (ميثي ــــى بروموميث ــــوي عل تحت
      .................................................  بروموكلوروميثان

  
5%  
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00 78 24 38  

ـــ ـ  ) أو PFCsتحتـــوي علـــى كربونـــات فـــوق فلوريـــة (ـ
) )، ولكــن غيــر HFCsكربونــات هيــدرو فلــورو (

) CFCsمحتويــة علــى كربونــات كلوريــة فلوريــة (
      .......   )HCFCsأو كربونات هيدرو كلورو فلورو(

  
5%  

  %5      ..........................................................................  غيرهاـ ـ   38 24 79 00  
مخــاليط و محضــرات تحتــوي علــى اوكســيران (أوكســـيد ـــ     

ــيالت ثنائيــة بــولي بروميــة ( ــين)، فين )، PBBsااليثيل
ــــة ( )، فينــــيالت PCBsفينــــيالت ثنائيــــة بــــولي كلوري

ــاني -3،2) أو ثالــث (PCTsثالثيــة بــولي كلوريــة ( ث
    : برومو بروبيل) فوسفات

  
  

  %5      ....................   على اوكسيران (أوكسيد االيثيلين)تحتوي ـ ـ   38 24 81 00  
)، PCBsتحتوي على فينــيالت ثنائيــة بــولي كلوريــة ( ـ ـ   38 24 82 00  

) أو PCTsفينــــــيالت ثالثيــــــة بــــــولي كلوريــــــة (
      .................   )PBBsفينيالت ثنائية بولي برومية (

  
  

5%  
ـــ ـ  38 24 83 00   ثـــاني برومـــو بروبيـــل) -2،3تحتـــوي علـــى ثالـــث (  ـ

      ...............................................................  فوسفات

  
5%  

      : ـ غيرها     

  
  

  %5      ................  مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ   38 24 90 10
  

  

 االستنســاخ فــيعلــى ورق  لتصــحيح الكتابــةمركبــات ـــ ـ ـ   38 24 90 20
      ... ................................  أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة

  
5%  

  
  

اوكسيد متخلف من عملية تنقيــة غــاز  ماء نشادري وـ ـ ـ   38 24 90 30
      .......................... ................................  االستصباح

  
5%  

  
  

  %5      ....................................  حجر األوكسجين (أوكسيليت)ـ ـ ـ   38 24 90 40
  

  

  %5      ............................  إضافات لتصليد الورنيش أو الغراءـ ـ ـ   38 24 90 50
  

  

المركبات الماصة والمستعملة إلحداث الفراغ التام فــي ـ ـ ـ   38 24 90 60
      ..........................   األنابيب والصمامات الكهربائية

  
5%  

  
  

لمحضــر بتشــريب الكلــس  النقــي ودي اــــالكلــس الص  ـــ ـ ـ  38 24 90 70
      ......................................  ليهيدروكسيد الصوديوم

  
5%  

  
  

  %5      .........................................  المحضرات المضادة للصدأـ ـ ـ   38 24 90 80
      : غيرهاـ ـ ـ      

  
  

  %5      ....   ةـسيور نقل الحرك انزالقالمحضرات المعدة لمنع ـ ـ ـ ـ   38 24 90 91
  

  

  %5      ........................   سوائل بدء التشغيل بمحركات النفطـ ـ ـ ـ   38 24 90 92
  

  

  %5      ...............  التي قاعدتها الجالتين االستنساخمعاجين ـ ـ ـ ـ   38 24 90 93
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ســــائل لمبــردات الحــرارة (الراديــاتيرات) يحتــوي علــى ـــ ـ ـ ـ   38 24 90 94
  %5      ......................................  مادة إيثيل الجاليكول

  
  

،ثـــاني ميثيـــل -حمـــض الفوســـفونيك،ميثيل ــــ ـ ـ ـ  38 24 90 95
إســـــتر،بوليمر مـــــع األوكســـــرين و أوكســـــيد 

  %5      ......................................   لفسفور الخماسيا
  

  

،الممــزوج مــع (أمينــو -حمــض الفوســفونيك،ميثيل ـــ ـ ـ ـ  38 24 90 96
  %5      .................................   )1:1إمينو ميثيل) يوريا(

    

 -5مــزيج مــن حمــض الفوسفونســيور، ميثيــل، (ـــ ـ ـ ـ   38 24 90 97
ثـــــــــــــاني  -2،3،1 –ميثيـــــــــــــل  ―2-إيثيـــــــــــــل

-أيــــل) ميثيــــل ميثيــــل -5-أوكسافوســــفورينان
حمــض الفوسفونســيور،  اوكســيد مــع-إســتر،بي

 2- ميثيـــــــل-2-إيثيـــــــل-5ميثيـــــــل، ثـــــــاني [ (
-5-أوكسافوســفورينان ثــاني -1،3،2المؤكسد 

  %5      ..............................................  أيل) ميثيل] إستر
  

  

 اوكســا ، ثالثــي6,4,2,5,3,1-ي بروبيــلثــال ث-6,4,2ـــ ـ ـ   38 24 90 98
  %5      .............................   )فوسفينان (في مذيب ثالثي

  
  

  %5      .....................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   38 24 90 99
  

والصـــــــناعات  ات الصـــــــناعات الكيماويـــــــةمخلفـــــــ    38.25
فــي مكــان  داخلــة وال مــذكورة ،غيــر بهــا المرتبطــة

  آخر،نفايـــــات البلديـــــة،نفايات المجـــــاري (وحـــــل)،
ـــات   لهـــذا 6فـــي المالحظـــة المحـــددةاألخـــر النفاي

  . الفصل
    

  
  

  %5      ................................................................ـ نفايات البلدية  38 25 10 00
  

  

  %5      ..................................................  ـ نفايات (وحل )المجاري  38 25 20 00
  

  

  إعفاء      ..............................................................  ـ النفايات الطبية  38 25 30 00
      : ـ نفايات مذيبات عضوية    
  

  

  %5      .....................................................................   ـ ـ مهلجنة  38 25 41 00
  

  

  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 25 49 00
  

  

ـــدروليك   38 25 50 00 ـــادن وســـوائل الهي ـــف المع ـــات ســـوائل تنظي ـــ نفاي ـ
  %5      ............................  التجمد عوسوائل الفرامل وسوائل من

الصـــناعات  أو ماويـــةمـــن الصـــناعات الكي ــــ نفايـــات أخـــر    
      : بها المرتبطة

  
  

  %5      ...............  على مكونات عضوية رئيسية بصورة ـ ـ محتوية  38 25 61 00
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  %5      ..........................................................................  ـ ـ غيرها  38 25 69 00
  

  

  

    ............................................................................  ـ غيرها  38 25 90 00
  5%  

  

38.26  
  

ديزل حيــوي ومخالطيــه، غيــر محتــوي أو محتــوي   38 26 00 00
% وزنا من زيوت نفط أو زيوت 70على أقل من 

    .....................  تحصل عليها من مواد معدنية قاريةم
  5%  
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  7ق :   
   

  القسم السابع 

  

  مطاط ومصنوعاته ومصنوعاتها؛لدائن 
  

  : مالحظــات
منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها ال اثنين أو أكثر من العناصرإن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من   ـ 1

تابعــًا للقســم الســادس أو ، بعــد الخلــط ، ألن تكــون منتجــًا يســهل التعــرف عليهــا علــى أنهــا معــدةلهذا القسم والتــي 
  :  ر ، بشرط أن تكون عناصره المكونةالعائد للمنتج األخيالمناسب السابع ، تدخل في البند 

، علــى أنهــا معــدة لالســتعمال معــًا مــن دون بصــورة واضــحة بحســب كيفيــة تهيئتهــا من الممكن التعرف عليهــا أ  ـ
  وإعادة تغليفها ؛

  معًا؛مقدمة  ب ـ
  البعض.يها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها قابلة للتعرف عل ج ـ

اللــدائن والمطــاط والمصــنوعات  49، تــدخل فــي الفصــل 39.19أو  39.18ذكورة في البنــدين باستثناء األصناف الم  ـ 2
هــا دور ون لمــن هــذه المــواد المطبوعــة أو المصــورة بحيــث ال تكــون الطباعــة أو التصــوير فيهــا أمــر ثــانوي بــل يكــ

  . أساسي عند االستعمال
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  الفصل التاسع والثثون

  

    لدائــن ومصنوعاتهــــا 
  

  : مالحظـــات
، إذا ما ُأخضعت التي 39.14إلى  39.01البنود من  " لدائن " في جدول التعريفة المواد الداخلة في تعني عبارة  ـ 1

أثنــاء  بإمكانهــا، يكــون ، استعمال مــذيب أو ملــدن)االقتضاء ، وعندارجي (بصورة عامة الحرارة والضغطلتأثير خ
و بــالترقيق أو بأيــة عمليــة  ، أن تتخذ أشكاًال بالقولبة أو بالصب أو بالســحب أمرحلة البلمرة أو في مرحلة الحقة

  .  ا ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي، تظل محتفظة بها عندمُأخرى
  

. وال تنطبــق هــذه العبــارة علــى المــواد التــي ةفــة أيضــًا  األليــاف المبركنــالتعريتشــمل عبــارة " لــدائن " فــي جــدول   
  . داخلة في القسم الحادي عشرالتعتبر كمواد نسجية   

  : هذا الفصل لال يشم  ـ 2
  ؛34.03أو  27.10أ _ محضرات التشحيم الداخلة في البند   
  ؛34.04أو  27.12داخلة في البندين الشموع ال  ـ  ب  
  ؛)29لمحددة الصفات كيماويًا (فصل عضوية المنفصلة االمركبات ال  ـ ج  
  ؛)30.01(الهيبارين) وأمالحه (بند الكبدين   ـ د  

  39.13لغايــة  39.01المحاليل (عدا الكلولوديــون) الُمَكّونــة مــن أي مــن المنتجــات المــذكورة فــي البنــود  ـ هـ
؛ أوراق )32.08لبنــدال (% من وزن المحلــو50في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 

  ؛ 32.12 البندمن الختم 
  ؛34.02 والمحضرات الداخلة في البندعوامل السطح العضوية   ـ و  
  ؛) 38.06البند  (الصموغ اإلستيرية  الصموغ المصهورة و  ـ ز  

المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل األخرى المستعملة لذات    اإلضافات  ح  _ 
   ؛)38.11غراض كزيوت معدنية (البند األ

بولي جليكوالت، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل  أساسهاسوائل الهيدروليك المحضرة التي   ط  _ 
  ؛)38.19(البند  39في الفصل 

  ؛)38.22على حامل من لدائن (البند كواشف التشخيص أو المختبرات   ـ ي  
  ؛وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي 40ي الفصل المطاط التركيبي كما هو معرف ف  ـ ك  
ــد   ـ ل   ــة  بأو حقائــ قأو الصــنادي) 42.01أصــناف عــدة الحيوانــات والســراجة (البن اليـــد  أو حقائــباألمتع
  ؛42.02ة اُألخر الداخلة في البند واألوعي    
  ؛46صر والسالل المذكورة في الفصل مصنوعات الح  ـ م  
  ؛48.14البند الجدران الداخلة في  أغطية  ـ ن  
  ؛م الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)المنتجات المذكورة في القس  ـ س  
  ، األحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظالت المطر في القسم الثاني عشر (مثلاألصناف الواردة   ـ ع  
  ؛اط ومقابض سياط الركوب وأجزاءها)والشماسي وعصى اليد والسي  
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  ؛71.17الداخلة في البند المقلدة  أصناف حلي الغواية  ـ ف  

  ؛أصناف القسم السادس عشر (آالت، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)  ـ ص  
  ؛نقل الواردة في القسم السابع عشرأجزاء معدات ال  ـ ق  

  ؛ية ركائب النظارات وأدوات الرسم)(مثل ، العناصر البصر  90أصناف الفصل   ـ ر  
  ؛ ق الساعات)(مثل، ظروف وصنادي 91أصناف الفصل   ـ ش  
  ؛(مثل، األدوات الموسيقية وأجزاؤها) 92أصناف الفصل   ـ ت  

والمباني المسبقة  ، أجهزة اإلنارة واللوحات اإلرشادية المضيئة(مثل، األثاث 94أصناف الفصل   ـ ث
  ؛الصنع)

  أو ؛معات ولوازم الرياضة)، الُلعب وُلعب المجت(مثل 95أصناف الفصل   ـ خ  
الغاليين  الفراجين واألزرار والحابكات المسننة (سحابات) األمشاط وقصبات مثل،( 96أصناف الفصل   ـ د

  . ا وأقــالم الحبر وأقالم الرصاص)ومباسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثله
ي والتي لكيماو سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب ا 39.11لغاية  39.01ال تدخل في البنود من   ـ 3

  : تدخل ضمن الفئات التالية
 300ْ% من حجمها فـي درجــة حـرارة 60البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من   أ  ـ

ليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغــط منخفــض م 013.1ة مئوية) بعد التحول إلى (درج
  ؛)39.02و  39.01(البندين  

  ؛)39.11كومارون ــ اندين (البند  ات غير العالية البلمرة من نوعالراتنج  ـ ب   
    ؛ وحدات على األقل 5المونمرات بها البوليمرات التركيبية اُألخر التي يكون متوسط وحدات   ـ ج   
  ؛)39.10السليكونات (بند   ـ د           
  . ر) والبريبوليمرات اُألخ39.09بند الريزوالت (  هـ ـ  

المفردة  ارة "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي ال تشكل أي وحدة من مونومراتهايقصد بعب  ـ 4
  .   نًا من المكونات الكلية للبوليمر%  أو أكثر من وز 95نسبة 

      
 ، فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيهالم ينص عليه خالفًا لذلك ما وفقا لمفهوم هذا الفصل و  

ة لجزيئات مختلفة منتجات عملية التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيت) ومنتجات التنظيم الداخلي باإلضاف
، والبوليمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي (كوبولي اديشن)، البوليمرات المركبة المتكتلة

. ومن أجل تطبيق هذه المالحظة، فإن وزنًا على أية كومونومر ُأحادي بيشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغال
أنها وحدة واحدة "أي تحتسب للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على  وحدات الكومونومرات المكونة

  . معاً"
  

، تدخل، و مخاليط البوليمراتات المركبة أ، فإن البوليمر ن الكومونومرات هي الغالبة وزناً وٕاذا لم تكن أية وحدة م
  . مكن أخذها بعين االعتبار للتصنيف، في البند الذي يرد الحقًا في الترتيب الرقمي للبنود الموفقًا للحال

  

، التي تتغير فيها فقط األجزاء الملحقــة بسلســلة البــوليمر الرئيســية بواســطة التفاعــل المعدلة كيماوياً  تالبوليميرا  ـ 5
 تالبــوليميراعلــى  تنطبــق هــذه األحكــام . والبنــد المناســب للبــوليمر غيــر المعــدلتبنــد فــي ال ، ينبغــي أنيمــاويالك

  . المركبة المطعمة
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  : فقطتطبق عبارة " أشكال أولية " على األشكال التالية  ،39.14إلى  39.01وفقًا لمفهوم البنود   ـ 6
  ؛معلقة) والمحاليل تحلبات ومحاليلالسوائل والعجائن ، بما في ذلك التبددات (مس  أ  ـ  
  الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولبة) والحبيبات  الكتل غير المنتظمة والقطع و  ب ـ  
  . رقائق وأشكال غير متماسكة مماثلةوال    

ــــد  ال  ـ 7 ــــدن 39.15يشــــمل البن ــــة للتل ــــذات المــــادة القابل ــــدة ل ــــات والفضــــالت والقصاصــــات والخــــردة العائ ، النفاي
  .)39.14إلى  39.01ألولية (البنود لمحولة إلى األشكال ابالحرارة و ا  

اســير وخــراطيم " المنتجــات المجوفــة، وٕان كانــت ، يقصد بعبارة " أنابيب ومو  39.17من أجل تطبيق أحكام البند   ـ 8
أو الســوائل  ، من النوع المستعمل بصورة عامة فــي نقــل أو توصــيل أو توزيــع الغــازاتمصنعة أو نصف مصنعة

. ومــع ذلــك تشــمل هــذه العبــارة أغلفــة الســجق (غليظــة أو رائــق المضــلعة واألنابيــب المثقبــة)راطيم الح، خــ(مثــل
رفيعة) واألنابيب المسطحة اُألخر. إال أنه باستثناء ما ذكر أخيرًا فإن األصــناف التــي لهــا مقطــع عرضــي داخلــي 

صف العــرض) أو هــي بشــكل مرة ونيتجاوز الطول فيها  مستطيل (والتي الغير أو  ويابيضغير دائري أو غير 
  .  تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم وٕانما كأشكال خاصة (بروفيالت) ، المضلع منتظم

، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعــرض ال 39.18وفقًا لمفهوم البند   ـ 9
علــى  مثبتــة بصــفة دائمــة ، المكونــة مــن لــدائنن أو األســقفستعمال لزخرفــة الجــدراسم، القابلة لال 45يقل عن 

، والتــي تكــون طبقــة اللــدائن فيهــا (علــى الوجــه الظــاهر) محببــة أو منقوشــة أو حامل من أية مــادة غيــر الــورق
  . بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانتملونة أو مطبوعة 

اح وصــفائح ولفــات وأشــرطة وقــدد ، فقــط األلــواح ، يقصــد بعبــارة  " ألــو  39.21و  39.20وفقًا لمفهــوم البنــدين   ـ 10
، وٕان كانــت )، والكتــل بأشــكال هندســية منتظمــة54لقدد (عدا المذكورة في الفصل والصفائح واللفات واألشرطة وا

، غيــر مقطعــة أو مقطعــة بأشــكال مســتطيلة أو مربعــة ولكنهــا غيــر عــة أو مشــغولة الســطح بطريقــة ُأخــرىمطبو 
  .صفة األصناف الجاهزة لالستعمال) ولو أضفت عليها عملية التقطيعمشغولة أكثر من ذلك (حتى 

وهي األصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة  فقط،على األصناف التالية  39.25يطبق البند   ـ 11
  :2في الفصل الفرعي 

ســعتها  ية المماثلة التي تزيدالصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضالت العضوية) والدنان واألوع  أ  ـ
  ؛لتر 300عن 

أو الحواجز أو األسقف أو  العناصر اإلنشائية المستخدمة على األخص في األرضيات أو الجدران  ب ـ
  ؛األسطح

  ؛المزاريب ولوازمها  ج ـ  
  ؛النوافذ وُأطرها وعتبات األبواباألبواب و   د ـ  
  ؛واجز المشابهةيجة والبوابات والحسالا الشرفات والدرابزين و  هـ ـ  

نـاف مصاريع النوافذ واألبواب والستائر الداخلية البالستيكيـة (بمـا فيهـا الستائـر المضلعـة) واألص  و ـ
  ؛المماثلة وأجزاؤها ولوازمها

  المستودعات؛ الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثًال في المخازن أو الورش أو  ز ـ  
  و ؛ف المحززة والقباب وأبراج الحمامة المعمارية وعلى األخص الزخار زينال أشكالزخارف و   ـ ح  
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الجــدران و اللوازم والتركيبات المعــدة للتركيــب بصــفة دائمــة فــي أو علــى األبــواب و النوافــذ و األدراج و   ط ـ
ــات واألقــواس وحمــاالت المناشــف ولوحــات المفــاتيح أجــزاء ُأخــر مــن المبــاني ــل المقــابض والكالب ، مث

  . اللوحات الواقية اُألخرو 

  : الفرعيةمالحظات البنود 
، والبوليمرات )بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات (، ، فإن البوليمراتبنود هذا الفصلفي أي بند من   ـ 1

  : ام التالية، تبند وفقًا لألحكالمعدلة كيماوياً 
  : المعنيةلسل البنود الفرعية عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تس أ ـ

إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير فــي أي بنــد فرعــي " (مثـــل ، بــولي اثيلــين وبــولي أميــد  ـ 1
،تعنــي أن وحـــدة أو وحــدات المونــومر المكونــة لــذلك البــوليمر، عنــد أخــذها معــًا يجــب أن يبلــغ )ـــ6،6
  . وزنًا من المحتوى الكلي للبوليمر% أو أكثر 95

 30و   39 03 30و  39 03 20و 39 01 30أن البوليمرات المركبــة المــذكورة فــي البنــود الفرعيــة   ـ 2
تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونــومر لتلــك البــوليمرات المركبــة  39 04

  . وزنًا من المحتوى الكلي للبوليمر% أو أكثر 95المذكورة 
المعدلة كيماويًا فــي البنــد الفرعــي المســمى " غيرهــا "، شــريطة أن ال تكــون البــوليمرات تبند البوليمرات  ـ 3

  . المعدلة كيماويًا داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً 
أعــاله تبنــد فــي  )3(أو  )2(أو )1(عليهــا الشــروط المحــددة فــي الفقــرات  قال تنطبــإن البوليمرات التي  ـ 4

الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمــرات من وحدة المونومر البند الفرعي، بين البنود 
الغالبة وزنًا على أية وحدة من وحدات الكومونومر األخرى كل على حده. من أجل ذلك، فــإن وحــدات 

  . ُأحادي الجزيئات الُمَكِوَنـة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة
ت الكومونومرات فقط الُمَكِوَنة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين إن وحدا

  . العتبار يجب أن تقارن فيما بينهاا
  : في نفس التسلسلفي حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها "   ب ـ  

تتفــوق وزنــًا  لمونــومر التــيتبند البوليمرات في البند الفرعي الــذي يشــمل البــوليمرات مــن نفــس وحــدة ا ـ 1
فإن وحدات المونــومر المكونــة  على أي من وحدات المونومر األخرى كل على حده . ولهذا الغرض ،

للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معًا وال تقــارن ســوى وحــدات الكومونــومر 
  . ليمرات من السلسلة موضع االعتبارالمكونة للبو 

  .  ي التابع للبوليمرات غير المعدلةلبوليمرات المعدلة كيماويًا في البند الفرعتبند ا ـ 2  
  

 بوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسبللتبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي 
.  

  . تشمل عبارة"ملدنات" الملدنات الثانوية 39 20 43  يالبند الفرعألغراض ـ  2
  
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  م المنسقرمزالنظا  البند

  : 1الفصل الفرعي ا�ول ـ     

      . ا�وليةا�شكال 
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      .، بأشكالها األوليةلينيرات اإليثبوليم    39.01

  %5      ................   0.94لين وزنه النوعي يقل عن يـ بولي ايث  39 01 10 00  
  %5      ..................  أو أكثر 0.94وزنه النوعي  نايثيليـ بولي   39 01 20 00  
  %5      .................  سيتات الفينيلاـ  اإليثيلينمركبة ـ بوليمرات   39 01 30 00  
  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 01 90 00  

ليفينـــات ُأخـــر، بأشـــكالها  بـــوليمرات بـــروبلين أو    39.02
      . األولية

  %5      .......................... ................................  ـ بولي بروبيلين  39 02 10 00  
  %5      ......................................................  ـ بولي إيزوبوتيلين  39 02 20 00  
  %5      ........................................  البروبيلينبة مركـ بوليمرات   39 02 30 00  
  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 02 90 00  

      . ، بأشكالها األوليةبوليمرات الستيرين    39.03

      : ـ البولي ستيرين    

  %5      ............................................................  ـ ـ قابلة للتمدد  39 03 11 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ غيرها  39 03 19 00  
  SAN (  ..................      5%ـ بوليمرات سترين ــ اكريلونترايل (  39 03 20 00  
ــــ  39 03 30 00   ــــاداين ـ ســــتيرين ـ ــــل ـ بوت ــــوليمرات أكريلونتراي   ب

)ABS(   ..............................................................      

  
5%  

  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 03 90 00  
ـــــــل أو    39.04 ـــــــد الفيني ـــــــوليمرات كلوري ـــــــات  ب األوليفين

      . ، بأشكالها األوليةالمهلجنة األخر

  %5      .........  ـ بولي( كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد ُأخر  39 04 10 00  
      : فينيل) ُأخر أشكال بولي( كلوريد ـ    

  %5      .............................................................  ةـ ـ غير ملدن  39 04 21 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ ملدنة  39 04 22 00  
  %5      ...............  اسيتات الفينيل ـ كوبوليمرات كلوريد فينيل و  39 04 30 00  
  %5      ... ................................  ـ كوبوليمرات كلوريد فينيل ُأخر  39 04 40 00  
  %5      .......................................  ـ بوليمرات كلوريد الفنيليدين  39 04 50 00  
      :روـ بوليمرات فلو     

  %5      ...........................................  ـ ـ بولي تترافلورو ايثيلين  39 04 61 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ غيرها  39 04 69 00  
  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 04 90 00  
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ـــل أو أســـترات ا اســـيتاتبـــوليمرات     39.05 ـــل الفيني لفيني
ات فينيــل ُأخــر، ؛ بــوليمر اُألخر، بأشكالها األوليــة

      . بأشكالها األولية

      : اسيتات فينيل)بولي (ـ     

  %5      ....................................................  ـ ـ في تبددات مائية  39 05 12 00  
  %5      ... ................................................................  ـ ـ غيرها   39 05 19 00  
      : ـ كوبوليمرات اسيتات الفينيل    

  %5      ....................................................  ـ ـ في تبددات مائية  39 05 21 00  
  %5      ... ................................................................  ـ ـ غيرها   39 05 29 00  
، وٕان احتـــوت علـــى مجموعـــة كحـــول فينيـــل)بـــولي (ــــ   39 05 30 00  

      .. ................................  اسيتات غير متحللة بالماء 

  
5%  

      : ـ غيرها    

  %5      .............................................................  ـ ـ كوبوليمرات  39 05 91 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ غيرها  39 05 99 00  

      . بوليمرات أكريلكيه بأشكالها األولية    39.06

  %5      .........................................  )ميثيلال اكريالتثـ بولي(مي  39 06 10 00  
  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 06 90 00  

ـــــــولي     39.07 ـــــــرات وراتنجـــــــات اب ـــــــولي أثي ســـــــيتال وب
؛ بــولي كربونــات، األوليــة أشــكالهاإبوكســيدية، ب

وليســـــتر أليليـــــك وبـــــولي راتنجـــــات ألكيديـــــة  وب
      . أسترات ُأخر، بأشكالها األولية

  %5      ........................................................  ـ بولي اسيتاالت   39 07 10 00  
  %5      .......................................................ـ بولي أثيرات ُأخر  39 07 20 00  
  %5      ................................................  ـ راتنجات أيبوكسيدية   39 07 30 00  
  %5      ......................... ................................  ـ بولي كربونات   39 07 40 00  
  %5      ......................................................  ـ راتنجات ألكيدية   39 07 50 00  
  %5      .........................................  )تيِرفثاالت بولي ( ايثلين ـ   39 07 60 00  
  %5      ............................................   _ بولي (حمض اللبنيك)  00 70 07 39  
      : ُأخرـ بولي أسترات     

  %5      ...........................................................  ـ ـ غير مشبعة  39 07 91 00  
  %5      ... ................................................................  ـ ـ غيرها   39 07 99 00  

      .بولي أميدات بأشكالها األولية    39.08
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 ــــ  6.9 ــــ،   6.6ـ  ، 12 ـــ،  11ــــ،  6 ـــــــ بـــولي أميـــدات   39 08 10 00  
      ................................................   6.12ـ  أو   6.10

  
5%  

  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 08 90 00  
ـــــة و     39.09 ـــــة وبـــــولي راتنجـــــات أميني راتنجـــــات فينولي

      .يوريثينات، بأشكالها األولية

  %5      ..............................  ؛ راتنجات ثيويورياـ راتنجات يوريا  39 09 10 00  
  %5      ......................................................  ـ راتنجات ميالمين  39 09 20 00  
  %5      ..................................................  ـ راتنجات أمينية ُأخر  39 09 30 00  
  %5      ........................................................  ـ راتنجات فينولية  39 09 40 00  
  %5      ......................................................  ـ بولي يوريثانات   39 09 50 00  

  %5      ...............................  ، بأشكالها األولية يكوناتسل  39 10 00 00  39.10
راتنجـــات نفـــط وراتنجـــات الكومـــارون ـ أنـــدين     39.11

ي كبريتيــد وبــولي ســلفونات وبــولي تيــربين وبــول
مــن هــذا  3ومنتجات ُأخر مذكورة في المالحظة 

ة فــي مكــان آخــر، الفصل، غير مذكورة وال داخل
      . بأشكالها األولية

ط وراتنجـــات كومـــارون وراتنجـــات أنـــدين ـــــ راتنجـــات نفـــ  39 11 10 00  
     وراتنجات الكومارون ـ أندين والبولي تيربين

  
5%  

  %5      .....................................................................  ا ـ غيره  39 11 90 00  
، غيــر مــذكورة وال ســليلوز ومشــتقاته الكيماويــة    39.12

      .ةـ، بأشكالها األوليرـي مكان آخـة فـداخل

  : ـ اسيتات سليلوز    
    

  %5      .............................................................  ـ ـ غير ملدنة  39 12 11 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ ملدنة  39 12 12 00  
  %5      ..................  ـ نترات سليلوز (بما في ذلك الكولوديون)   39 12 20 00  
      : سليلوز ـ أثيرات    

  %5      .........................   ـ ـ كاربوكسي ميثيل السليلوز وأمالحه  39 12 31 00  
  %5      .....................................................................  ـ ـ غيرها  39 12 39 00  
  %5      .......................................................................  ـ غيرها  39 12 90 00  
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 بوليمرات طبيعية (مثل، حمض األلجينيك) و    39.13
الطبيعية المعدلة ( مثل، بروتين  تالبوليميرا

مقسى أو مشتقات كيماوية من المطاط 
غير مذكورة وال داخلة في مكان الطبيعي)، 

      . آخر، بأشكالها األولية

  %5      ........................  أستراته  ـ حمض األلجينيك وأمالحه و  39 13 10 00  
  %5      .....................................................................   ـ غيرها  39 13 90 00  

الداخلــة فــي  تالبوليميرامبدالت أيونات أساسها   39 14 00 00  39.14
    .    بأشكالها األولية ،39.13إلى  39.01البنود 

  

  
  

5%  

  :2صل الفرعي الثاني ـ الف    

نفايا وقصاصات وفضت ؛ أصناف نصف 
      . مصنعة ؛ مصنوعات 

      . نفايا وقصاصات وفضالت، من لدائن    39.15

  %5      .............................................   ناإليثيليـ من بوليمرات   39 15 10 00  
  %5      .............................................  ـ من بوليمرات الستيرين  39 15 20 00  
  %5      ....................................   ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل  39 15 30 00  
  %5      ......................... ................................  ـ من لدائن ُأخر   39 15 90 00  

عرضي  مقطع أيشعيرات مفردة يتجاوز مقاس     39.16
ـــدان أو أشـــكال  مـــم ، أو قضـــبان أو 1لهـــا  عي

، وٕان كانــت مشــغولة الســطح خاصة من اللــدائن
 مشغولة أكثر من ذلك بطريقة ُأخرىولكن غير 

.      

      : ناإليثيليـ من بوليمرات     

لها  ع عرضيطمقأي رات مفردة يتجاوز مقاس شعيـ ـ ـ   39 16 10 10  
      ......................... ................................   ملم 1

  
5%  

  %5      ..............................  قضبان وعيدان وأشكال خاصةـ ـ ـ   39 16 10 20  
      : الفينيل كلوريدـ من بوليمرات     

لها مقطع عرضي أي شعيرات مفردة يتجاوز مقاس ـ ـ ـ   39 16 20 10  
  %5      .......................... ................................  م مل1

  %5      .............................   قضبان وعيدان وأشكال خاصةـ ـ ـ   39 16 20 20  
      : ـ من لدائن ُأخر    



  7ق : 
  39ف : 

  - 272 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  م المنسقرمزالنظا  البند

لها  مقطع عرضيأي شعيرات مفردة يتجاوز مقاس ـ ـ ـ   39 16 90 10  
  %5      ......................... ................................   ملم 1

  %5      ..............................  قضبان وعيدان وأشكال خاصةـ ـ ـ   39 16 90 20  
، ب ومواســـــير وخـــــراطيم ولوازمهـــــا (مثـــــلأنابيـــــ    39.17

      . اصل و وصالت و أكواع) من اللدائنفو 

رين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتين مقسى ـ مصا  39 17 10 00  
      .........................................   أو من لدائن سليلوزية

  
5%  

      : ، صلبةـ أنابيب ومواسير وخراطيم    

  %5      ............................................  ناإليثيليـ ـ من بوليمرات   39 17 21 00  
  %5      ..........................................  لينيـ ـ من بوليمرات البروب  39 17 22 00  
  %5      ....................................  ـ ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل  39 17 23 00  

  %5      .......................................................   ـ ـ من لدائن ُأخر  39 17 29 00  
      : ـ أنابيب ومواسير وخراطيم ُأخر    

  00 31 17 39  
  

ة يمكن أن تتحمل علــى ــ ـ أنابيب ومواسير وخراطيم مرن
    ...   )Mpaمللي بار ( 27.6األقل درجة ضغط 

  

  
5%  

ـ ـ غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مــواد مــن     
      : دون تركيبات (لوازم)

  %5      .....................)(مصاصاتتباو رشف المشر  أنابيب ـ ـ ـ  39 17 32 10  
  %5      ... ................................................................ـ ـ ـ غيرها  39 17 32 90  
، غيــر مقــواة أو متحــدة بطريقــة مــا مــع مــواد غيرهــا ـــ ـ   39 17 33 00  

      .................................  ُأخر، مع تركيبات (لوازم)

  
5%  

  %5      ... ................................................................  ـ ـ غيرها   39 17 39 00  
  %5      .......................................................   ـ تركيبات (لوازم)  39 17 40 00  

، وٕان كانــت الصــقة رضــيات مــن لــدائنأأغطيــة     39.18
أغطيــة  ؛، بشكل لفائف أو ترابيــع أو بــالط ذاتياً 

عرفــة ، كمــا هــي مجــدران أو أســقف مــن اللــدائن
      . من هذا الفصل 9في المالحظة 

  %5      ....................................   ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل  39 18 10 00  
  %5      ......................... ................................   ـ من لدائن ُأخر  39 18 90 00  

اق وأشـــكال مســـطحة د وأور ألـــواح وصـــفائح وقـــد    39.19
، وٕان كانت بشــكل ُأخر من اللدائن، الصقة ذاتياً 

      . لفات
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  %5      ...............................  سم 20ـ لفات ال يتجاوز عرضها   39 19 10 00  
  %5      .....................................................................   ـ غيرها  39 19 90 00  

ألــواح وصــفائح ولفــات وأشــرطة وقــدد ُأخــر، مــن     39.20
خلويـــة وغيــر مقـــواة أو منضـــدة أو  غيـــر لــدائن

      . ر، من دون حواملتحدة مع مواد ُأخم

  %5      ..............................................  ناإليثيليـ من بوليمرات   39 20 10 00  
  %5      ..........................................   نالبروبيليـ من بوليمرات   39 20 20 00  
  %5      .............................................  ـ من بوليمرات الستيرين  39 20 30 00  
      : فينيلـ من بوليمرات كلوريد ال    

  %5       من الملدنات %وزناً 6يقل عن  ال على ما محتوية  ـ ـ  39 20 43 00  
      : ـ ـ غيرها    
  %5      ............................................   (سفرة) مائدة أغطيةـ ـ ـ   39 20 49 10  
  %5      .................................................................  غيرها ـ ـ ـ   39 20 49 90  
      ـ من بوليمرات األكريليك :    

  %5      ..............................   )اكريالت الميثيلثـ ـ من بولي( مي  39 20 51 00  
  %5      ... ................................................................   ـ ـ غيرها  39 20 59 00  
ت ـــ مــن بــولي كربونــات أو راتنجــات أليكيديــة أو أســـترا    

      : بولي االليل أو بوليسترات ُأخر

  %5      ..................................................  ـ ـ من بولي كربونات  39 20 61 00  
  %5      .................................   ـ ـ من بولي (إيثلين تيريفتاالت)  39 20 62 00  
  %5      .....................................  ـ ـ من بوليسترات غير مشبعة  39 20 63 00  
  %5      ................................................ ـ ـ من بوليسترات ُأخر  39 20 69 00  
      : سليلوز أو من مشتقاته الكيماوية ـ من    

  %5      .................................................   ـ ـ من سليلوز مجدد  39 20 71 00  
  %5      ..............................................  ـ ـ من اسيتات السليلوز  39 20 73 00  
  %5      ... ................................  ـ ـ من مشتقات السليلوز اُألخر  39 20 79 00  
      : ـ من لدائن ُأخر    

  %5      .........................................   بوتيرال فينيل)بولي(ـ ـ من   39 20 91 00  
  %5      ...................................................  ـ ـ من بولي أميدات   39 20 92 00  
  %5      ...............................................   ـ من راتنجات أمينية ـ  39 20 93 00  
  %5      ................................................  ـ ـ من راتنجات فينولية  39 20 94 00  
  %5      ........................................................  ـ ـ من لدائن ُأخر  39 20 99 00  
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، مــن ت وأشــرطة وقــدد ُأخــرألــواح وصــفائح ولفــا    39.21
      .  اللدائن

      : ـ منتجات خلوية    

  %5     .............................................  ـ ـ من بوليمرات ستيرين 39 21 11 00 
  %5     ....................................  مرات كلوريد الفينيلـ ـ من بولي 39 21 12 00 
  %5     ................................................  ـ ـ من بولي يوريثينات 39 21 13 00 
  %5     .................................................  ـ ـ من سليلوز مجدد  39 21 14 00 
  %5     ........................................................  ـ ـ من لدائن ُأخر 39 21 19 00 

    .....................................................................   ـ غيرها  39 21 90 00  
  5%  

ات (دوش) ، مغاســـل، مغـــاطس، أحـــواض مرشـــ    39.22
، (بيديـــه)، وأحـــواض شـــطف وأحـــواض اغتســـال

قاعـــدها وأغطيتهـــا وخزانـــات تـــدفق مـــراحيض وم
اثلــة الســتعماالت المياه (سيفونات) وأصــناف مم

      . صحية، من لدائن

 وأحــواض ومغاســل، ، أحــواض  مرشــات (دش)ـ مغاطس  39 22 10 00  
  %5      ... ................................................................ غسل

  %5      ...........................................  ـ مقاعد وأغطية مراحيض  39 22 20 00  
  %5      .....................................................................   ـ غيرها  39 22 90 00  

؛ ائع، من اللدائنف أو نقل البضأصناف تغلي    39.23
كبسوالت وغيرها من أصناف دادات وأغطية و س

      . اإلغالق، من اللدائن

      : ناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلةـ ص    

  %5     ....................................................... لنقل الدواجنـ ـ ـ  39 23 10 10 
  %5     .........................   لنقل منتجات األلبان والمشروبات ـ ـ ـ 39 23 10 20 
  %5     ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ  39 23 10 90 
      : (بما في ذلك المخاريط) اس وحقائبـ أكي    

     : ناإليثيليـ ـ من بوليمرات   
 %5      .......................................................   قابلة للتحللـ ـ ـ   39 23 21 10 

 %5      .................................................................   غيرهاـ ـ ـ   39 23 21 90 

     :ـ ـ من لدائن ُأخر   
 %5      .......................................................   قابلة للتحللـ ـ ـ  39 23 29 10 

 %5      ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ  39 23 29 90 
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  %5     ................  ر وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلةـ قواري 39 23 30 00 

    .. ................................   ـ مكبات وبكرات وحوامل مماثلة  39 23 40 00  
  5%  

ـــــ ســــدادات وأغطيــــة وكبســــوالت وغيرهــــا مــــن أصــــناف  39 23 50 00 
  %5     .................................................................  الق اإلغ

  %5     .....................................................................   ـ غيرها 39 23 90 00 
أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية ُأخر وأدوات     39.24

       .من لدائن لصحة،باالعناية  وأللنظافة 

      : ـ أدوات مائدة ومطبخ    

  %5     ..............................   أوعية لحفظ الثلج والمأكوالت ـ ـ ـ 39 24 10 10 
  %5      .......................................  شوك ومالعق وسكاكينـ ـ ـ  39 24 10 20  
      ب :وأكوا وأطباقـ ـ ـ صحون   
  %5   ............................. من لدائن خلوية (فوم)ـ ـ ـ ـ  39 24 10 31 
  %5   ...................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ  39 24 10 39 
  %5     ..............................................................  رضاعاتـ ـ ـ  39 24 10 40  
  %5     .................................................................   غيرهاـ ـ ـ  39 24 10 90 
      ـ غيرها :    

وامـل لـــفرش  األســنان ومناديــل  الــورق واألكــواب حـ ـ ـ  39 24 90 10 
  %5     ......................................................   للتواليت

  %5     ....................................................  منافض سجائرـ ـ ـ  39 24 90 30 
  %5     ....................................................  عالقات مالبسـ ـ ـ  39 24 90 40 
  %5     .................................................................   غيرها ـ ـ ـ 39 24 90 90 

خلــة ، غيــر مــذكورة وال داأدوات بناء من اللدائن    39.25
      . في مكان آخر

ـ صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها   39 25 10 00  
      .................................................................  لتر 300

  
5%  

  %5      ..........................   ـ أبواب ونوافذ وُأطرها وعتبات األبواب  39 25 20 00  
ـــــــ مصــــــاريع أبــــــواب أو نوافــــــذ أو الســــــتائر الداخليــــــة   39 25 30 00  

ــــك الســــتائر المضــــلعة)  ــــي ذل والبالســــتيكية (بمــــا ف
  %5      .......................................  وأصناف مماثلة وأجزاؤها

  %5      .....................................................................  ـ غيرها   39 25 90 00  
مصنوعات ُأخر من اللدائن ومصنوعات من المواد     39.26

      .39.14 إلى  39.01ر الداخلة في البنود من اُألخ

  %5      ...........................................  ـ أدوات مكتبية و مدرسية  39 26 10 00  
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ـــ ألبســة ولــوازم ألبســة (بمــا فــي ذلــك القفــازات والقفــازات     
والقفــازات التــي  ا اإلبهــامالتــي تغطــي أصــابع اليــد عــد

      : )تبقي األصابع عارية
  %5      ..........................................  قفازات طبية من لدائنـ ـ ـ   39 26 20 10  
  %5      ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ   39 26 20 90  
  %5      ............   ـ تركيبات لألثاث و للحافالت أو ما شابه ذلك  39 26 30 00  
  %5      .................................  ـ تماثيل صغيرة وأدوات زينة ُأخر  39 26 40 00  
      : ـ غيرها    

      : أصناف طبية وصيدليةـ ـ ـ     

  %5      ..............................   عبوات لعينات البول والغائطـ ـ ـ ـ   39 26 90 31  
  %5      .............................   صحون بثري للزراعة الطبية ـ ـ ـ ـ  39 26 90 32  
  %5      ................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   39 26 90 39  
ي ومســامير لولبيــة وحلقــات ومــا يمـــاثلها مــن ـراغــبـــ ـ ـ   39 26 90 40  

      ..............   األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة

  
5%  

أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكالليب ـ ـ ـ   39 26 90 50  
      .......  األثاث أرجلاس والمسكات وأعقاب واألقو 

  
5%  

ـــة البضــائع وأغطيــة ـــ ـ ـ      ــة المفروشــات وأغطي أغطي
      :عربات واألصناف الواقية المماثلةال

  %5      ...........................................................   للبضائع ـ ـ ـ ـ  39 26 90 61  
  %5      ................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   39 26 90 69  
  %5      .......................   سيور نقل مواد وسيور نقل حركةـ ـ ـ   39 26 90 70  
ــ ـ ـ  39 26 90 80   ـــة لــآلالت واألجهــزة  ـ والمعــدات  األصــناف الفنيـ

      .. ................................   الصناعية والزراعية

  
5%  

      : غيرهاـ  ـ ـ    

  %5      ................................................................   سبحـ ـ ـ ـ   39 26 90 91  
  %5      .......................................   تقليد الزجاج للساعاتـ ـ ـ ـ   39 26 90 92  
  %5      ...................................................... مراوح يدويةـ ـ ـ ـ   39 26 90 93  
  %5       ................................................................  غيرها ـ ـ ـ ـ  39 26 90 99  
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  الفصل ا�ربعون

  

  مطــاط ومصنوعاتــه
  

  : مالحظــات
لم ينص علــى خــالف ذلــك، المنتجــات التاليــة، وٕان كانــت مبركنــة أو  يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريفة، ما  ـ 1

 مقساة : المطاط الطبيعي والبالته والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشــيكل  والصــموغ الطبيعيــة المماثلــة والمطــاط
  .األصناف المجددة من هذه المنتجاتالتركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك 

  : هذا الفصل لال يشم  ـ 2
  ومصنوعاتها)؛منتجات القسم الحادي عشر (النسج  أ ـ

  ؛)64األحذية وأجزاءها (فصل  ب ـ
  ؛65لفصل ي اأغطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة ف ج ـ
مــن المطــاط المقســى الســتعماالت كهربائيــة فنيــة الــواردة فــي القســم اآلليــة أو الكهربائيــة وأجزاءهــا  األجهــزة  د ـ

   . السادس عشر
  ؛96أو  94أو  92أو  90في الفصول  األصناف الواردة هـ ـ

اليــد عــدا اإلبهــام  والقفــازات التــي تغطــي أصــابع(عــدا قفــازات الرياضــة  95المصــنوعات الــواردة فــي الفصــل  و ـ
  .)40.13إلى 40.11ذكورة في البنود واألصناف الموالقفازات التي تبقي األصابع عارية 

  على األشكال التالية فقط : 40.05و 40.03إلى 40.01تنطبق عبارة " األشكال األولية " الواردة في البنود  ـ 3
يــة، والتبــددات أول التكس " التي ُأخضــعت لبركنــةالسوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي "   أ  ـ

  ؛والمحاليل اُألخر)
  . ت والكتل غير المتماسكة المماثلةالكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والُفتا  ب ـ

  ، على:40.02من هذا الفصل وفي البند ـ 1تنطبق عبارة " مطاط تركيبي " في المالحظة   ـ 4
لمواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيًا، إلى مواد غير قابلة للتلدن بــالحرارة ببركنتهــا بواســطة ا أ  ـ

الكبريت والتي ال تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثالث مرات طولها األصلي في درجة حرارة تتراوح بــين 
طولهــا األصــلي وتســتعيد طــوًال ال يتجــاوز مــرة  درجة مئوية، وبعد إخضــاعها لتمديــد يعــادل مــرتين 29و  18

، فإنــه يســمح بإضــافة المــواد االختبــارونصــف طولهــا األصــلي خــالل خمــس دقــائق، ومــن أجــل تطبيــق هــذا 
الالزمة للترابط المتعاكس كمنشــطات أو مســرعات البركنــة ؛ كمــا يســمح أيضـــًا بإضــافة المـــواد المذكـــورة فــي 

يســمح بوجــود أيــة مــادة غيــر الزمــة للتــرابط المتعــاكس  كس من ذلك، الالع وعلى . 3و  2ب  ـ 5المالحظة 
  ؛لملونة، والمواد الممدة والمالئةكالمواد ا

  ؛)TMالثيوبالست ( ب ـ  
تركيبيــة غيــر  مخــاليط مــواد المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيـم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمــر، ج ـ

عاليــة مشــبعة، بشــرط أن تتــوفر فــي جميــع هــذه المنتجــات الشــروط المالئمــة  مشــبعة مــع بــوليمرات تركيبيــة
  .  أعاله )أ  (للبركنة واإلطالة واالستعادة المحددة في الفقرة 

  
  : طاط المضاف قبل أو بعد التخثر معومخاليط الم ، المطاط40.02و 40.01البندان  لال يشم أ ـ  ـ 5
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عصــــــــــــــــــــارات   ُأخر (عدا التي تضـاف لتحضير بركنهعوامل  المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو ـ 1
  ؛تكس " الذي ُأخضع لبركنة أولية)المطاط الطبيعي " ال 

    التي تضاف فقط لتسهيل ألوان سطحية (بيجمنت) و المواد الملونة اُألخر، عدا تلك   ـ 2
  ؛تمييزها  

والمواد المالئــة  مطاط الممدد بالزيت)،المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة ال  ـ 3
 ) ب (والخاملــة والفعالــة والمــذيبات العضــوية أو أي مــادة ُأخــرى، باســتثناء تلــك المســموح بهــا بــالفقرة 

  أدناه.
وفقــًا  40.02 أو 40.01يبقى المطــاط ومخــاليط المطــاط التــي تحتــوي علــى المــواد التاليــة داخلــين فــي البنــدين  ب ـ

  ظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه األساسية كمادة خام:للحال، بشرط أن يحتف
  ؛لبات أو العوامل المضادة لّلزوجةالمستح  ـ 1
  ؛من أجزاء منتجات تفكك المستحلباتكميات قليلة   ـ 2
  :كميات قليلة جدًا مما يلي  ـ 3

ارة)، عوامــل العوامل الحساسة للحرارة (بصــورة عامــة للحصــول علــى المطــاط " الالتكــس " الحســاس للحــر 
سطح كاتونية (بصورة عامة للحصــول علــى مطــاط الالتكــس المحتــوي علــى شــحنات كهربائيــة موجبــة)، 

العوامل المقاومــة للتجمــد أو العوامــل المســاعدة علــى  عوامل التفتت أو المخثرات أو مضادات التأكسد أو
لزوجــة أو غيرهــا مــن المــواد التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضــبط ال

  المضافة المماثلة ألغـراض خاصة.
، يقصــد بعبــارة " نفايــا وقصاصــات وفضــالت " نفايــا وقصاصــات وفضــالت متخلفــة عــن 40.04وفقــًا لمفهــوم البنــد   ـ 6

عملية تصنيع و شغل المطــاط واألصــناف المصــنوعة مــن المطــاط، غيــر الصــالحة لالســتعمال نهائيــًا فــي الصــناعة 
  . قطيع أو اإلهتراء أو ألسباب ُأخرتبسبب ال

ضــبان وأشــكال مــم، تبنــد كأشــرطة أو ق 5الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عــن   ـ 7
  .40.08خاصة في البند 

ســيور النقــل وســيور اآلالت المصــنوعة مــن نســج مشــربة أو مطليــة أو مغطــاة أو منضــدة  40.10يشــمل البنــد   ـ 8
مغطــاة أو منضــدة أو ملبســة اط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبــال نســجية مشــربة أو مطليــة أو بالمط

  . بالمطاط
، فقــط 40.08و   40.05و   40.03و   40.02و  40.01يقصــد بعبــارات "صــفائح" "ألــواح" "ِأشــرطة " فــي البنــود   ـ 9

م، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بســيطة مربعــة أو الصفائح واأللواح واألشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظ
مستطيلة، حتى وٕان أعطاها هذا التقطيــع صــفة األصــناف الجــاهزة لالســتعمال، ســواء أكانــت مطبوعــة  أو مشــغولة 

  . خرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلكالسطح بطريقة ُأخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أ
األشــكال الخاصــة والقضــبان التــي فقــط ، فيقصد بهــا  40.08في البند  قضبان وأشكال خاصة " الداخلة عبارة "أما 

  . م يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلكوٕان كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إال أنه ل
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ـــا)،  ـــه، طبرخـــه (جوتـــا برك مطـــاط طبيعـــي، بالت
ل، شـــــيكل وصـــــموغ طبيعيـــــة مماثلـــــة، جوايـــــو

بأشــكالها األوليــة، أو بشــكل صــفائح، ألــواح، أو 
  .  أشرطة

  40.01  

  
5%    

ـــس) وٕان ُأخضـــعت  ـــي (التك ــــ عصـــارات المطـــاط الطبيع
    ......................... ................................   لبركنة أولية

00 10 01 40    

      : ـ مطاط طبيعي بأشكال ُأخر    
    40 01 21 00    ......................... ................................   مدخنة ألواحـ ـ     5%
    TSNR "  .........    00 22 01 40"  د الصفات فنياً ـ ـ مطاط طبيعي محد    5%
    40 01 29 00    .....................................................................  ـ ـ غيرها    5%

  
5%    

صــموغ  ـ بالته، طبرخه (جوتــا بركــا)، جوايــول، شــيكل و
    .....................................................  طبيعية مماثلة 

00 30 01 40    

    

مطاط تركيبي وأبدال مطاط مشتقة من الزيــوت، 
أو ألــواح أو بأشكالها األولية، أو بشكل صفائح 

ن المنتجــات الداخلــة فــي ؛ مخــاليط أي مــأشرطة
مــع أي مــن منتجــات هــذا البنــد،  40.01البنــد 

أو بشــكل صــفائح أو ألــواح أو بأشكالها األوليــة 
  .  أشرطة

  40.02  

    

 ـــ ) ؛ مطــاط ســتيرينSBRمطــاط ســتيرين ـ بوتــادين (ـــ 
  : )XSBRبيوتادين كاربوكسيلي (

    

    40 02 11 00    ...................  ـ ـ من عصارات المطاط الطبيعي (التكس)    5%
    40 02 19 00    .....................................................................  ـ ـ غيرها    5%
    BR(  ...............................................    00 20 02 40ـ مطاط بوتادين (    5%

    

؛ مطــاط )IIRايزوبــرين (بوتيــل) ( ــــ مطــاط ايزوبيــوتين 
   : )CIIR أو BIIR(ايزوبوتين ايزوبرين مهلجن 

    

    IIR(....  00 31 02 40ايزوبرين (بيوتيل) ( ـزوبوتين يـ ـ مطاط ا    5%
    40 02 39 00    ... ................................................................   ـ ـ غيرها    5%

      : )CRـ مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (    
    40 02 41 00    ...................  ـ ـ من عصارات المطاط الطبيعي (التكس)    5%
    40 02 49 00    .....................................................................  ـ ـ غيرها    5%

      : )NBRبوتاديين ( ــ مطاط أكريلونتريل     
      40 02 51 00    .................  ـ ـ من عصارات المطاط الطبيعي (التكس)     5%
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    40 02 59 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%
    IR (  .............................................    00 60 02 40ـ مطاط ايزوبرين (    5%

  
5%    

ـــة  ـــر مترافق ـــن غي ـــروبلين ـ دي ـــين ـ ب ـــ مطـــاط إيثيل   ـ
)EPDM (  ................................ .........................    

00 70 02 40    

  
5%    

مـــع أي مـــن  40.01ــــ مخـــاليط أي مـــن منتجـــات البنـــد 
    ................................................  منتجات هذا البند 

00 80 02 40    

      ـ غيرها :    
     40 02 91 00    .................  التكس) ـ ـ من عصارات المطاط الطبيعي (    5%
    40 02 99 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

  
5%    

مطاط مجدد بأشكاله األوليــة، بشــكل صــفائح أو 
    ....................................................   ألواح أو أشرطة

00 00 03 40  40.03  

  
5%    

 نفايا وقصاصــات وفضــالت مطـــاط غيــر مقســى،
    ...................  وٕان حولت إلى مساحيق أو حبيبات

00 00 04 40  40.04  

    

أو كاله األوليــة مطاط مخلوط، غير مبركن، بأشــ
  . بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة

  40.05  

    40 05 10 00    .................  ـ مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا    5%
  

5%    

؛ تبــددات، عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــد الفرعـــي ليــلـــ محا
10 05 40  ................................ ..........................    

00 20 05 40    

 
 

     : ـ غيرها
    40 05 91 00    .........................................  ـ ـ صفائح وألواح و أشرطة    5%
    40 05 99 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

    

أشكال ُأخر من مطاط غير مبركن (مثل، عيدان 
وأصــناف ُأخــر (مثــل، وأنابيــب وأشــكال خاصــة) 

  . أقراص وحلقات)

  40.06  

    40 06 10 00    .................  ـ أشكال خاصة لتلبيس اإلطارات المطاطية     5%
      : ـ غيرها    

    40 06 90 10    .................................................................  أنابيبـ ـ ـ     5%
    40 06 90 20    ........................................  قات وفواصلأقراص وحلـ ـ ـ     5%
    40 06 90 30    .................................................................   خيوطـ ـ ـ     5%
    40 06 90 40    .......................................  صفائح و ألواح وأشرطةـ ـ ـ     5%
    40 06 90 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

5%    
  40.07  40 07 00 00    .....................   خيوط أو أمراس من مطاط مبركن
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ال و أشـــرطة و عيـــدان وأشـــك ألـــواحصـــفائح و 
  . خاصة، من مطاط مبركن غير مقسى

  40.08  

      : ـ من مطاط خلوي    
    40 08 11 00    ......................................   ـ ـ صفائح و ألواح و أشرطة    5%
    40 08 19 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

      : ـ من مطاط غير خلوي    
    40 08 21 00    ..........................................   ـ ـ صفائح وألواح وأشرطة    5%
    40 08 29 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

    

أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير 
ثل، الفواصل و مقسى، مع أو بدون لوازمها(م

  . األكواع والوصالت)

  40.09  

      : ـ غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر    
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 11 10    .............................................   مهيأة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 11 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ ـ بلوازمها    
    40 09 12 10    ............................................   لمعدات النقل مهيأةـ ـ ـ     5%
    40 09 12 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط أو  مقواةـ     
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 21 10    .............................................   لمعدات النقل مهيأةـ ـ ـ     5%
    40 09 21 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ ـ بلوازمها    
    40 09 22 10    .............................................   لمعدات النقل مهيأةـ ـ ـ     5%
    40 09 22 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط    
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 31 10    .............................................   مهيأة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 31 90    .. ................................................................  غيرها ـ ـ ـ    5%

      : ـ ـ بلوازمها    
    40 09 32 10    .............................................   مهيأة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 32 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر    
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      : ـ ـ بدون لوازم    
    40 09 41 10    .............................................   مهيأة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 41 90    ... ................................................................غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ ـ بلوازمها    

    40 09 42 10    .............................................   ات النقلمهيأة لمعدـ ـ ـ     5%

    40 09 42 90    .. ................................................................  غيرها ـ ـ ـ    5%

    

وســيور نقــل حركــة، مــن مطــاط مــواد سيور نقل 
  . مبركن

  40.10  

      : ـ سيور نقل مواد    
    40 10 11 00    ..................................................   ـ ـ مقواة بمعدن فقط    5%
    40 10 12 00    ..........................................  ـ ـ مقواة بمواد نسجية فقط    5%
    40 10 19 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

      : ور نقل حركةـ سي    

  
  
  

5%    

ســيور نقــل حركــة مقفلــة بــدون نهايــات ذات مقطــع  ـــ ـ 
)، Vســيور بشــكل حــرف عرضي شــبه منحــرف (

يزيـــد طـــول  ،Vذات أضـــالع علـــى شـــكل حـــرف 
 18اوز ـوال يتجــ ســم 60 الخــارجي عــن محيطهــا

    ................................................................   سم

00 31 10 40    

  
  
  

5%    

نقــل حركــة مقفلــة بــدون نهايــات ذات مقطــع  ســيور  ــــ 
، )Vه منحــرف (ســيور بشــكل حــرف عرضي شــب

 وطــــول Vحــــرفبشــــكل  غيــــر ذات األضــــالع
 180سم وال يتجــاوز  60عن  الخـارجي محيطها

    ................................................................   سم

00 32 10 40    

  
  

  

  
  

5%    

ســيور نقــل حركــة مقفلــة بــدون نهايــات ذات مقطــع   ـــ ـ
)، Vعرضي شــبه منحــرف (ســيور بشــكل حــرف 

 محيطها، يزيد طوله Vذات أضالع بشكل حرف 
    .......  سم240سم وال يتجاوز 180الخارجي عن 

00 33 10 40  
  

  

  

  

  

5%    

ســيور نقــل حركــة مقفلــة بــدون نهايــات ذات مقطــع   ـــ ـ
)، Vعرضي شــبه منحــرف (ســيور بشــكل حــرف 

، يزيــد طــول Vغيــر ذات األضــالع بشــكل حــرف 
ســــم وال يتجــــاوز 180محيطهــــا الخــــارجي عــــن 

    ........................................................   سم240

00 34 10 40  
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5%    

مقفلــة بــدون نهايــات، يزيــد  نقل حركة متزامنـة ـ سيورـ 
ســـــم و ال  60عـــــن  الخـــــارجي طـــــول محيطهـــــا

    .............................................سم 150يتجاوز 

00 35 10 40    

  
  

5%    

يزيــد  نهايــات،نقل حركة متزامنـة مقفلة بدون  سيور ـ ـ 
ســــم و ال  150عــــن  الخــــارجي طــــول محيطهــــا

    .............................................سم 198يتجاوز 

00 36 10 40    

     40 10 39 00    ... ................................................................  ـ ـ غيرها     5%

    
  40.11    . هوائية جديدة، من مطاطات خارجية إطار 

  
5%    

لسياحة (بمــا فــي ذلــك ـ من األنواع المستعملة لسيارات ا
  .............. يشن وسيارات السباقسيارات االست

00 10 11 40    

  
5%    

ـ من األنواع المستعملة للحــافالت (باصــات) والشــاحنات 
  .....................................................................  .......  

00 20 11 40    

    40 11 30 00  .......  .........................   ائرات ـ من األنواع المستعملة للط    5%
    40 11 40 00  .................ـ من األنواع المستعملة للدراجات النارية     5%
    40 11 50 00  .................ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية     5%

    

، ذات أرضــيات مالمســة بنتــوءات بــارزة (بشــكل هــاـــ غير 
  : ) أو بأشكال مماثلةVحرف 

    

  
5%    

ـــات واآلالت  ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل ـــ ـ مـــن األن ـ
  ........................................ الزراعية أو الحراجية

00 61 11 40    

5%    

ـــات واآلالت  ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل ـــ ـ مـــن األن ـ
اإلنشــائية أو المناولــة الصــناعية ال يزيــد مقــاس 

  .......................................... سم 61قطرها عن 
  

00 62 11 40    

5%    

ـــات واآلالت  ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل ـــ ـ مـــن األن ـ
اإلنشائية أو المناولة الصناعية يزيد مقاس قطرها 

  ............................................. سم61عن 

00 63 11 40    

    40 11 69 00  ............................................................... ـ ـ غيرها    5%
      : ـ غيرها    

5%    

ـــ ـ ـــات واآلالت  ـ ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل مـــن األن
  .......  ................................   الزراعية أو الحراجية

00 92 11 40    

5%    

ـــات واآلالت  ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل ـــ ـ مـــن األن ـ
اإلنشائية أو المناولة الصــناعية وال يزيــد مقــاس 

  .......................................... سم 61قطرها عن 

00 93 11 40    

ـــات واآلالت     5% ـــى المركب ـــواع المســـتعملة عل ـــ ـ مـــن األن ـ 00 94 11 40    



  7ق : 
  40ف : 

  - 284 -

  البند  رمزالنظام المنسق  الصــــــــــنف  اإلجراء   فئة الرسم

اإلنشــائية أو المناولــة الصــناعية ويزيــد مقــاس 
  ........................................... سم61قطرها عن 

    40 11 99 00  .................................................. ـ ـ غيرها    5%

    

إطــــارات خارجيــــة هوائيــــة مجــــددة (ملبســــة) أو 
مســتعملة مــن مطــاط؛ إطــارات مصــمتة (مــألى) 
أو جوفــاء (نصــف مصــمتة)، أشــرطة لإلطــارات، 

   بطانات أنابيب (فالبس)، من مطاط .

  40.12  

       : )ـ إطارات خارجية مجددة (ملبسة    

  
 اادھاستير ممنوع

مــن األنــواع المســتعملة للســيارات (بمــا فيهــا ســيارات ـــ ـ 
    ...........................   وسيارات السباق) ناالستيش

00 11 12 40    

  
 ھاممنوع استيراد

   من األنواع المستعملة في الحافالت (باصات) أوـ ـ 
    ...........................................................  الشاحنات     

00 12 12 40    

    40 12 13 00    ..............................  من األنواع المستعملة في الطائراتـ ـ  دھاممنوع استيرا
    40 12 19 00    .....................................................................  ـ ـ غيرها ھاممنوع استيراد

    40 12 20 00    ................................  مستعملةهوائية ـ إطارات خارجية  اممنوع استيرادھ
    40 12 90 00    .....................................................................   ـ غيرها  % 5

    
  40.13    . أنابيب داخلية هوائية من مطاط

  
  

5%    

ــواع المســتعمل ــ مــن األن ــك ـ ــي ذل ــي الســيارات (بمــا ف ة ف
و الحــافالت (باصــات) يشن وسيارات الســباق) أاالست

    .......................................................  أو الشاحنات 

00 10 13 40    

    40 13 20 00    ..............  ـ من األنواع المستعملة في الدراجات العادية     5%
    40 13 90 00    .....................................................................  ـ غيرها     5%

    

أصناف لالستعمال الصحي و الصيدلي (بما في 
ـــك رضـــاعات األطفـــال)، مـــن مطـــاط مبـــركن،   ذل
غير مقسى، وٕان كانــت تحتــوي علــى أجــزاء مــن 

  . ط مقسىطام

  40.14  

    40 14 10 00    ..................................................   واقيات لمنع الحمل ـ    5%
      : غيرها ـ    

  
  

5%    

محــاقن صــحية وأكيــاس  قــرب ميــاه وأكيــاس ثلــج وـــ ـ ـ 
لتعبئـــــة المـــــاء الســـــاخن وقطـــــارات ومقـــــابض 

وأكيــاس لتعبئــة  لألصابعقطارات وأغطية واقية 
    .................................................   األوكسجين

10 90 14 40    
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    40 14 90 20    ..................................................  مصاصات أطفالـ ـ ـ     5%
    40 14 90 90    .................................................................   غيرهاـ ـ ـ     5%

    

 أصناف ألبســة ولوازمهــا (بمــا فــي ذلــك القفــازات
والقفــازات التــي تغطــي أصــابع اليــد عــدا اإلبهــام 

ــة)  ــي تبقــي أصــابع اليــد عاري ــازات الت مــن والقف
  مطاط مبركن غير مقسى لجميع األغراض.

  40.15  

    

بهــام وقفــازات تغطي أصابع اليد عدا اإل وقفازات ـ قفازات
  : تبقي أصابع اليد عارية

    

    40 15 11 00    ................................................................   ـ ـ للجراحة    5%
      : ـ ـ غيرها    

    40 15 19 10    .....................................................  إلطفاء الحرائقـ ـ ـ     5%
    40 15 19 90    .................................................   الستعماالت أخرـ ـ ـ     5%

      : ـ غيرها    
    40 15 90 10    ..................  الحرائقإطفاء للغواصين ورجال  ألبسةـ ـ ـ     5%
    40 15 90 20    ................  األشعة للجراحين وأطباء الواقية األلبسة ـ ـ ـ    5%
    40 15 90 30    ......................................................  )أحزمة(زنانير ـ ـ ـ    5%

5%    

ســراويل  مرايــل، مشــدات، مــآزر، معــاطف، أرديــة ـــ ـ ـ
    ......................................  يماثلها أطفال وما

40 90 15 40    

    40 15 90 90    ... ................................................................غيرها ـ ـ ـ    5%

    
  40.16    . مصنوعات ُأخر من مطاط غير مقسى

    40 16 10 00    ......................................................   ن مطاط خلويمـ     5%
      :  ـ غيرها    

    40 16 91 00    ...........................................   ـ ـ أغطية أرضيات وبسط    5%
    40 16 92 00    ................................................................   ـ ـ محايات    5%
    40 16 93 00    ......................................................  ـ ـ حلقات وفواصل    5%

5%    

وٕان كانت قابلة للنفخ واقيات صدمات لرسو السفن،  ـ ـ
  ......................................................................     

00 94 16 40    

      : ـ ـ أصناف ُأخر قابلة للنفخ    
    40 16 95 10    ..............................  حشايا ووسائد ومساند هوائيةـ ـ ـ     5%
    40 16 95 90    .................................................................   غيرها ـ ـ ـ    5%

      : ـ ـ غيرها    
  

5%    

لصقات معدة إلصالح األطـــواق واإلطــارات واألنابيــب ـ ـ ـ 
    ......................................................  الهوائية 

10 99 16 40    
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    40 16 99 20    .....................  الحروف واألرقام وما يماثلها لألختامـ ـ ـ     5%
  

5%    

أجــزاء لقــاطرات ومركبــات وعربــات الســكك الحديديــة ـ ـــ ـ 
    .......................... ................................  والترام

30 99 16 40    

  
5%    

الـداخـلـــة فـــي الـــبنود مــن للعربــات والجــرارات أجــزاء  ـــ ـ ـ
    ....................................   87.05إلى  87.01

40 99 16 40    

5%    

 87.10فــي البنــد الداخلة  للمركبات والسياراتأجزاء  ـ ـ ـ
  ................................................................    

50 99 16 40    

    40 16 99 90    .................................................................  غيرها  ـ ـ ـ    5%

    

مطــاط مقســى (مثــل، ايبونيــت) بجميــع أشــكاله، 
؛ مصنوعات من والفضالت تبما في ذلك النفايا

  . مطاط مقسى

  40.17  

    40 17 00 10    .. ................................وفضالت  تمساحيق ونفايا ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 20    ......................................   للحقن الطبية ضاغطات ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 30    ..................   أصناف صحية للحمامات وما يماثلها ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 40    .......................................................   وطشتدنان  ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 50    ................................................................  سدادات ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 60  ..يحلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلو  ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 90    .................................................................   غيرها 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 وا�ربعون
  

  صالل وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة 
  

  مالحظــات:
  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 1

  ؛)05.11ة من صالل وجلود خام (بند القصاصات أو النفايات المماثل أ ـ  
  حال)؛للوفقًا  67.01أو   05.05جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند  ب ـ  
مـع ذلــك،  )43، مــن الحيوانـات ذات األوبـار (فصــل ة أو المهيــأة، بشـعرها أو بصـوفها، المدبوغـالجلــود الخـام ج ـ  

الجـاموس) والخيـل والضـأن  ، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلـكالجلود الخام 41تدخل في الفصل 
يــران ومــا يشــابهها، وجلــود خـــراف الهنــد أو الصــين (عــدا جلــود خــراف اســتراخان و برودتيــل و كراكــول و أغنــام إ

ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبـت) و الخنـازير (بمـا فـي ذلـك الخنـازير البريـة 
 والظبــاءوالرنــة واأليائــل  )وحيــد الســنامالجمــال (بمــا فيهــا الجمــل العربــي و األمريكيــة (بكــاري) و الشــمواء والغــزالن 

  والكالب.
 الدباغــة فيهــا (بمــا دباغــة التــي خضــعت لعمليــة الصــالل والجلــود 41.06 لغايــة 41.04 تشــمل البنــود مــن ال ) أ ـــ  ( 2

  تكون الحال). ا، حسبم41.03لغاية 41.01للعكس (البنود قابلة األولية)
تـم  أو عيـدت دباغتهـاأ إلـي جافـة" الصـالل والجلـود تشـمل عبـارة "جلـود ،41.06 لغاية 41.04 ألغراض البنود (ب)

  نقعها قبل تجفيفها. أو تلوينها
  .41.15، فقط األصناف المذكورة في البند ة " جلد مجدد " في جدول التعريفةيقصد بعبار   ـ 3

  فئة الرسم  اإلجراء  ــنفـالصـــــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

( بمــا فــي ذلــك صالل وجلود من فصيلتي البقــر     41.01
خيـــــل (طريـــــة أو مملحـــــة أو أو الالجـــــاموس ) 

مجففـــــة أو مكلســـــة أو محمضـــــة أو محفوظـــــة 
بطريقة ُأخرى، ولكنها غيــر مدبوغــة أو مرققــة " 

)، وٕان أو محضــــرة أكثــــر مــــن ذلــــك بارشــــمان "
  . كانت منتوفة أو مشطورة

    

ال يتجــاوز وزن  غيــر مشــطورة، كاملــة صــالل وجلــود ـــ   41 01 20 00  
كغـم  10فـًا أو كغـم إذا كـان جا 8الجلد الواحـد منهـا 

كغـم إذا كـان طريـًا  16إذا كان مملحًا وهو جـاف أو 
      .........  أو مملحًا وهو رطب أو محفوظًا بطريقة ُأخرى

  
  
  

5%  

 منهــا الواحــد الجلــد نيتجــاوز وز كاملــة ـــ صــالل وجلــود  41 01 50 00  
  %5      ... ................................................................كغم16

 النصـفية الظهـر صـالل صـالل الظهـر فيهـا بما غيرها، ـ  41 01 90 00  
  %5       .....................................................وفصالل الج و
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ضــــأن خــــام (طريــــة أو خــــراف و صــــالل وجلــــود     41.02
مملحــــة أو مجففــــة أو مكلســــة أو محمضــــة أو 
محفوظــة بطريقــة ُأخــرى، ولكنهــا غيــر مدبوغــة 
ــــة ُأخــــرى)، وٕان  ــــة وال محفوظــــة بطريق وال مرقق
كانــت منتوفــة أو مشــطورة، عــدا تلــك المســتثناة 

  . لـ ج  من هذا الفص1بموجب المالحظة 
    

  %5      ....................................................................  ـ بصوفها  41 02 10 00  

      : صوفهاـ منتوفة أو من دون     

  %5       ................................................................  ة ـ ـ محمض  41 02 21 00  

  %5       ......................................................................  ـ ـ غيرها  41 02 29 00  

مملحـــــة أو صـــــالل وجلـــــود خـــــام ُأخر(طريـــــة أو     41.03
بطريقــة  ففة أومكلسة أومحمضــة أومحفوظــةمج

" وال مرققــة "بارشــمان ُأخرى ولكنها غير مدبوغة
ـــأة بط ـــة أُ وال مهي ـــة ريق ـــت منتوف خـــرى)، وٕان كان

ــــــك المســــــتثناة بموجــــــب أو  مشــــــطورة، عــــــدا تل
  . من هذا الفصل ـ ج 1ـ ب أو  1حظة المال

    

  %5       ............................................................  ـ من الزواحف   41 03 20 00  

 سلع خاصة     .................................................................  من خنزير ـ 41 03 30 00 

  %5       ......................................................................  ـ غيرها   41 03 90 00  

 خامــــا مــــن فصــــيلة أو مدبوغــــة صــــالل وجلــــود    41.04
، الخيــــــل أو ك الجــــــاموس)فــــــي ذلــــــ البقر(بمـــــا

 ولكن غيــر، وان كانت مشطورة، الشعر منزوعة
  . من ذلك أكثر مهيأة

    
      :( بما فيها المرطبة بالصبغ األزرق) الرطبة بحالتها ـ    
  وان كــــان الخـــارجي بكاملــــة جانــــب الجلــــد  ــــ ـ   41 04 11 00  

  %5       ...........................................................  ًا مشطور         
  %5       ..................................................................... غيرها ـ ـ  41 04 19 00  
      :  (خامًا) الجافة بحالتها ـ    
  %5     ...وان كان مشطوراً  الخارجي بكاملة جانب الجلد ـ ـ  41 04 41 00  
  %5       ......................................................................  غيرها ـ ـ  41 04 49 00  



  8ق : 
  41ف : 

  - 290 -

  فئة الرسم  اإلجراء  ــنفـالصـــــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

 منتوفــة، خامــًا، أو مدبوغــة ضــأنخــراف و  جلــود    41.05
 مــن أكثــر مهيــأة لكن غيــر ، كانت مشطورة وان
  . ذلك

    
  %5     ....ا فيها المرطبة بالصبغ األزرق)(بمالرطبة بحالتها ـ  41 05 10 00  
  %5       ...............................................   (خامًا) الجافة بحالتها ـ  41 05 30 00  

مـــن حيوانـــات  خامـــاً  أو صـــالل وجلـــود مدبوغـــة    41.06
 لكــن غيــر وان كانــت مشــطورة، منتوفــة، أخــر،
  . من ذلك أكثر مهيأة

    
      : صغارهاأو  من ماعز ـ    
فيهـــا المرطبـــة بالصـــبغ (بما الرطبـــة بحالتهـــا  ــــ ـ  41 06 21 00  

  %5    ..............................................................األزرق)
  %5       ..............................................   بحالتها الجافة(خامًا) ـ ـ  41 06 22 00  
      : من خنزير ـ    
 سلع خاصة   ......  (بما فيها المرطة بالصبغ األزرق)الرطبة بحالتها ـ ـ 41 06 31 00 

 سلع خاصة   ...............................................  ها الجافة(خامًا)بحالت ـ ـ 41 06 32 00 

  %5       ..............................................................   من زواحف ـ  41 06 40 00  
      : غيرها ـ    
  %5      .   األزرق)رطبة بالصبغ م(بما فيها ال بحالتها الرطبة ـ ـ  41 06 91 00  
  %5       ...........................................   (خامًا) الجافة بحالتها  ـ ـ  41 06 92 00  

 بمــا التجفيــف، أو الدباغــة بعد أكثر مهيأة جلود    41.07
 مـــن فصـــيلة (بارشـــمان) قـــةرقود المالجلـــ فيهـــا

ــــك الجــــاموس (بمــــا البقــــر ــــي ذل ــــل، أو )ف  الخي
 الداخلــة الجلود عدا، وان كانت مشطورة منتوفة

  .41.14في البند
    

      : كاملة صالل وجلود ـ    
  %5      ...............  مشطور ر، غيالخارجي بكاملة جانب الجلد ـ ـ  41 07 11 00  
  %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 الخارجي كامًال، 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  
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      )ملغى(    41.08
      )ملغى(    41.09
      )ملغى(    41.10
      )ملغى(    41.11

 بمــا التجفيــف، أو ةغــاالدب بعد أكثر مهيأةجلود   41 12 00 00  41.12
خــراف أو مــن  (بارشــمان)، قــةرقالم الجلــود فيها

 الجلــود عدا وان كانت مشطورة، منتوفة، ضأن،
     .......................................   41.14في البند الداخلة

  5%  
 التجفيــف بمــا أو ةغــاالدب بعــد أكثــر مهيأةجلود     41.13

مــن حيوانــات  (بارشــمان)، قــةرقالم الجلــود فيهــا
 الجلــود عــدا وان كانــت مشــطورة، منتوفة، أخر،

   .41.14في البند  الداخلة
    

  
  %5       ................................................   أو صغارها من ماعز ـ  41 13 10 00

 سلع خاصة    .................................................................  من خنزير ـ 41 13 20 00 

  %5       ................................................................من زواحف ـ  41 13 30 00  
  %5       ........................................................................  غيرها ـ  41 13 90 00  

فــي ذلــك  (بمــا بالشــاموا) روفــة(مع مطــراة جلــود    41.14
 أو ملمعــة بهــا) جلــود الشــبيهة البيضــاء الجلــود

  . ممعدنة جلود مكسوة،جلود ملمعة 
    

 فـي ذلـك الجلــود (بمــا بالشـاموا) (معروفـة مطــراة جلـود ــ  41 14 10 00  
  %5       .............................................   بها) الشبيهة البيضاء

  %5       ......  ممعدنة جلود مكسوة،جلود ملمعة  أو ملمعة جلود ـ  41 14 20 00  
بشـــكل  أليافـــه أو الجلـــد أساســـها مجـــددة جلـــود    41.15

 ات،فــوان كانــت ل ،أو أشــرطة  صــفائح ألواح أو
 مـــن نفايـــا جلـــد طبيعــــي أو قصاصـــات وغيرهـــا

لالستعمال في المصــنوعات  صالحة غير، مجدد
  . ودقيقها جلود مسحوقها نشارة، الجلدية

    
 بشـكل ألـواح أو ،هأليافـ أو الجلـد أساسها مجددة جلود ـ  41 15 10 00  

  %5       ........................   وان كانت لفات أشرطة،أو  صفائح



  8ق : 
  41ف : 

  - 292 -

  فئة الرسم  اإلجراء  ــنفـالصـــــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

، مجــدد جلــد طبيعــي أو مــن نفايــا غيرهــا و قصاصــات  ـــ  41 15 20 00  
، لالســـتعمال فـــي المصـــنوعات الجلديـــة صـــالحة غيـــر
  %5       .................................  ودقيقها مسحوقها، جلود نشارة
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  الفصل الثاني وا�ربعون
  

  مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛
  لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ 

  مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) 
  مالحظــات:

 الشبيهة البيضاء ذلك الجلود في (بما بالشاموا معروفةال مطراةال جلودهذا الفصل، تشمل عبارة " جلود" ال ألغراض  -1
  .ممعدنةال جلودوال مكسوةو الجلود الملمعة ال ملمعةال جلودوالبها) 

  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 2
  ؛)30.06ة لخياطة الجروح (بند الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثل  أ ـ  

والقفـازات التـي تبقـي  اإلبهـام ماعدا اليدصابع أاأللبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي   ب ـ
األلبسة مـن جلـد  ماأللبسة ولواز ، وكذلك المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي ،من جلد )عارية األصابع

د ، ال تعـدو كونهـا مجـرد زخـارف بسـيطة (البنـطبيعيـة أو اصـطناعيةالمتضمنة أجزاًء خارجية من فـراء 
  ؛  ، وفقًا للحال) 43.04أو  43.03

  ؛)56.08زة المصنوعة من شباك (بند األصناف الجاه  ج ـ  
  ؛64أصناف الفصل   د ـ  
  ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغطية الر   هـ ـ  
  ؛66.02ن أصناف البند ، ومقابض سياط الركوب وغيرها مالسياط  و ـ  
  ؛)71.17ن حلي غواية (مقلدة) (بند أصناف ُأخر م ، األساور أوأزرار األكمام  ز ـ  
  والزخارف المعدنية للحصان)  والشكيمة، الركاب ارف عدة الحيوانات والسراجة (مثلزخ لوازم أو  ح ـ  

  ؛، عمومًا)لة (القسم الخامس عشرالمقدمة بطريقة منفص  
الموســيقية اُألخــر (بنــد  األوتــار الموســيقية و جلــود الطبــول واألدوات المماثلــة وكــذلك أجــزاء األدوات  ط ـ  

  ؛)92.09    
  ؛ألثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة)، ا(مثل 94أصناف الفصل   ي ـ  
الرياضــة وأجزاؤهــا  ، ُلعــب األطفـال و ألعــاب المجتمعـات وأصــناف التسـلية أو(مثـل 95أصـناف الفصــل   ك ـ  

  ؛ولوازمها)    
    ، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب األزرار أو أجزاء ُأخر مماثلة من تلك األصنافاألزرار  ل ـ  

  .)96.06وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف األزرار) (بند   
  :ال يشمل 42.02أعاله ، فإن البند  2إضافة ألحكام المالحظة  ـ أ   ـ 3

  ، غير ة من صفائح لدائن، وٕان كانت مطبوعة، المزودة بمقابضاألكياس المصنوع  ـ 1      
  ؛)39.23ة لالستعمال المديد (البندمعد    

  .)46.02واد ضفر (البند صناف من ماأل  ـ 2      
المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة   42.03و  42.02األصناف المذكورة في البندين   ب ـ

  بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو 
   ت هذه األجزاء أكثر من مجرد زخارف اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كان       
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  . هذه األجزاء الصفة الرئيسية على تلك األصناف يال تضفبشرط أن  ، بسيطة       
  .71أما إذا ُأضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك األصناف، فإنها تبند في الفصل        

 

 اليـد أصـابعخاصة على القفازات والقفازات التـي تغطـي  ،42.03ام البند تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقًا ألحك  ـ 4
المــآزر وغيرهــا مــن  والوقايــة) وعاريــة (بمــا فــي ذلــك قفــازات الرياضــة  األصــابعوالقفــازات التــي تبقــي  اإلبهــام داعــ

 ). 91.13ندعدا أساور الساعات (ب المعاصم،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور  والحماالت، الواقية،األلبسة 
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لجميــع الحيوانــات، بمــا  والعــدةأصــناف الســراجة   42 01 00 00  42.01
مقـاود الحيوانـات  فيها السروج والعدد وأطـواق و

(الرســـــن) و واقيــــــات الركــــــب  وكمامـــــات فــــــم 
الســروج ومالبــس  أجربــه الحيوانــات و أغطيــة و

   .......................... ا يماثلها من جميع الموادكالب وم

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  

5%  

صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها     42.02
حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات 

و حقائب لنقل األوراق والوثائق وحقائب 
مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و 
محافظ آالت تصوير و محافظ آالت موسيقية و 
محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية 

 لألطعمة وحقائب معزولة مماثلة؛ أكياس سفر،
محافظ أدوات الزينة و أكياس المشروبات   أو

وحقائب تسوق ومحافظ أوراق  حقائب يدو  ظهر
ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر 

حقائب أدوات و وأكياس تبغ ومحافظ عدد 
وعلب وعلب مجوهرات  الرياضة وعلب زجاجات

واألوعية المماثلة مساحيق وأغلفة سكاكين 
المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من 
صفائح لدائـن أو مـن مواد نسجية أو من ألياف 
مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها 

      . هذه المواد أو بالورقبمثل أو بمعظمها، 
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وحقائـــب أمتعــــة، بمـــا فيهـــا حقائــــب أدوات  صـــناديقــــ     
لنقــل األوراق التجميــل وحقائــب المســتندات وحقائــب 

      المماثلة:والحقائب المدرسية واألوعية والوثائق 
    : جلد طبيعي أو من جلد مجددـ ـ سطحها الخارجي من     

    
  %5       .......................................   صناديق وحقائب أمتعة ـ ـ ـ  42 02 11 10  
  %5      .(بريف كيس) لنقل األوراق والوثائق حقائب ـ ـ ـ   42 02 11 20  
  %5       .....................................................  حقائب مدرسيةـ ـ ـ   42 02 11 30  
  %5       ... ................................................................  غيرهاـ ـ ـ   42 02 11 90  
      ـ ـ سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية:      
  %5       .......................................   صناديق وحقائب أمتعةـ ـ ـ   42 02 12 10  
  %5       ...............................  والوثائق لنقل األوراق 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  
      : ـ ـ غيرها     
  %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  
كانت بحماالت للكتف، بما في ذلـك ـ حقائب يدوية، وٕان     

      : أيدالحقائب دون 
 مجدد جلد  من من جلد طبيعي أوسطحها الخارجي   ـ ـ  42 02 21 00  

  ......................................................................    
  

   

  
5%  

ـــ ـ  42 02 22 00   ـــدائن أو مـــواد   ـ       ســـطحها الخـــارجي مـــن صـــفائح ل
  %5       .......................... ................................   نسجية

  %5       .....................................................................  ـ ـ غيرها  42 02 29 00  
عـادة فـي الجيـب أو فـي  ـ أصناف من النوع الذي يحمل    

      : يدويةحقائب 
      جلد مجددمن من جلد طبيعي أو  ـ ـ سطحها الخارجي  42 02 31 00  

   

  
5%  

 نسـجية سطحها الخارجي من صفائح لـدائن أو مـواد  ـ ـ  42 02 32 00  
  ......................................................................       5%  

  %5       .....................................................................  ـ ـ غيرها  42 02 39 00  
      : ـ غيرها    
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 مجـدد د ـجل نـم لد طبيعي أومن جسطحها الخارجي ـ ـ   42 02 91 00  
  ......................................................................    

  

   

  
5%  

 نسجية مواد  سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو  ـ ـ  42 02 92 00  
  ................................................................ ...       5%  

  %5       .....................................................................  ـ ـ غيرها  42 02 99 00  
      .من جلد طبيعي أو مجدد ألبسةألبسة ولوازم     42.03

  %5       .......................................................................  ـ ألبسة  42 03 10 00  
 لوحــده،بهــام ـــ قفــازات عاديــة، قفــازات بــأربع أصــابع واإل    

      : عاريةقفازات لليد مع ترك األصابع 
  %5        .......................   ـ ـ مصممة خصيصًا لممارسة الرياضة  42 03 21 00  

  %5       .....................................................................  ـ ـ غيرها  42 03 29 00  
  %5       ........................................................  ـ أحزمة وحماالت  42 03 30 00  
  %5       .......................................................  ـ لوازم ألبسة ُأخر  42 03 40 00  

      )ملغي(    42.04
      . عي أو مجددأصناف ُأخر من جلد طبي    42.05

 مماسح للسيارات خصيصا نوعةصالم الشاموا جلود ـ ـ ـ  42 05 00 10  
  ................................................................ ...       5%  

  %5       .....................   أغلفة المقاعد البوف غير المحشوةـ ـ ـ   42 05 00 20  
  %5       ..........................................   بريم األحذية من جلدـ ـ ـ   42 05 00 30  
  %5       .............  قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلدـ ـ ـ   42 05 00 40  
الظـروف والقـرب وغيرهـا مـن األصـناف المزركشـة ــ ـ ـ   42 05 00 50  

 42.02وأصناف الغلف غير الداخلة فـي البنـد 
  ................................................................ ...    

  

   

  
5%  

األغالق واألطر، المغلفـة  واألبازيم و التأجزاء الحمـ ـ ـ   42 05 00 60  
    ...........................................................   بجلد

  

   

  
5%  

  %5       ... ................................................................  غيرهاـ ـ ـ   42 05 00 90  
صـارين (ماعـدا مصـارين دودة مصنوعات مـن م  42 06 00 00  42.06

  %5       ......  القز) أو من مثانات أو من أوتار العضالت
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  الفصل الثالث وا�ربعون 
  

  مصنوعاتها (اصطناعية)؛جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة 
  
  

  :مالحظـــات
أينما وردت في جدول التعريفـة، جلـود  ، يقصد بكلمة " فراء "،43.01باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند   ـ 1

  . أو الصوف المنزوعة الشعر جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير
  : ال يشمل هذا الفصل  ـ 2

  ؛، تبعًا للحال)67.01أو 05.05لبندالطيور بريشها وزغبها (ا جلود الطيور أو أجزاء جلود  أ  ـ  
من ذلـك ـ ج 1المالحظة  (انظر 41الصوف، الداخلة في الفصل  المنزوعة الشعر أو الجلود الخام غير  ب ـ

  ؛الفصل)
والقفازات التـي تبقـي األصـابع عاريـة المصـنوعة  اإلبهام ي أصابع اليد عداالقفازات والقفازات التي تغط  ج ـ

  ؛)42.03جلود بفراء مقلدة (بند من جلود وجلود بفراء طبيعية أومن جلود أو
  ؛64أصناف الفصل   د ـ  
  أو ؛65أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل   هـ ـ  
  .المجتمعات وأصناف التسلية)(مثل، ألعاب األطفال وألعاب  95أصناف الفصل   و ـ  

جلــود الفــراء وأجزاءهــا، المجمعــة بإضــافة مــواد ُأخــر و جلــود الفــراء وأجزاءهــا، المخيطــة معــًا   43.03يشــمل البنــد   ـ 3
  .ا أو لوازمها أو بشكل أصناف ُأخربشكل ألبسة أو أجزائه

ع األنــواع (عــدا مــا اســتثنى بموجــب ، تبعــًا للحــال، األلبســة ولوازمهــا مــن جميــ43.04أو  43.03تــدخل فــي البنــد   ـ 4
المبطنة بفـراء طبيعيـة أو اصـطناعية و كـذلك األلبسـة ولوازمهـا المحتويـة علـى أجـزاء خارجيـة مـن  )ـ 2المالحظة 

  فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه األجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
دول التعريفة، مـا حصـل عليـه تقليـدًا للفـراء بتثبيـت األصـواف أو " بالمعنى المقصود في ج اصطناعيتعتبر " فراء   ـ 5

الــوبر أو غيرهــا مــن األليــاف بواســطة اللصــق أو الخياطــة علــى الجلــود أو النســيج أو غيرهــا مــن  مــواد، باســتثناء 
  . ، بصورة عامة)60.01أو  58.01بند الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (ال
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  لنظام المنسقرمزا  البند

جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذيول     43.01
و األقـــدام  واألجـــزاء أو القطـــع اُألخـــر الصـــالحة 
ـــود  لالســـتعمال فـــي صـــناعة الفـــراء)، عـــدا الجل

ــ أو  41.02أو  41.01ي البنــد الخــام الداخلــة ف
41.03.      

ـــ مـــن المنـــ  43 01 10 00   ك (الفيـــزون)، كاملـــة مـــع أو بـــدون الـــرأس ـ
    ....  ...............................................  أوالذيل أو األقدام

  
5%  

: خــراف اســتراخان أو برودتيــل أو ـــ فــراء الخــراف التاليــة  43 01 30 00  
كراكــــول أو إيــــران ومــــا يماثلهــــا، خــــراف الهنــــد، أو 
الصــين أو منغوليـــا أو التبـــت، كاملــة مـــع أو بـــدون 

    ....................................  الذيل أو األقدام الرأس أو

  
  
  

5%  
الــذيل أو  ـــ فــراء الثعلــب، كاملــة مــع أو بــدون الــرأس أو  43 01 60 00  

    ................................................................... األقدام

  
5%  

 الذيل أو األقدام مع أو بدون الرأس أو ُأخر كاملةـ فراء   43 01 80 00  

...................................................................  
  

  
5%  

ـــ رؤوس، ذيــول، أقــدام أو أجــزاء ُأخــر أو قطــع صــالحة   43 01 90 00  
    ................................. لالستعمال في صناعة الفراء

  
5%  

جلـــود بفـــراء مدبوغـــة أو مهيـــأة (بمـــا فـــي ذلـــك     43.02
أو  ألقدام أو القطـع اُألخـرالرؤوس و الذيول و ا

مجمعة أو مجمعـة  )، وٕان كانت غيرالقصاصات
عـدا تلـك الداخلـة فـي  (بدون إضافة مواد ُأخر)،

  .43.03البند 
    

الـــذيل أو  كاملـــة مـــع أو بـــدون الـــرأس أوــــ جلـــود فـــراء     
      : مجمعةاألقدام، غير 

  %5    .................................................. ـ ـ من فراء المنك  43 02 11 00  
  %5    ............................................................... ـ ـ غيرها  43 02 19 00  
وأجــزاء، غيــر  صاصــاتـــ رؤوس أو ذيــول أو أقــدام أو ق  43 02 20 00  

    .......................................................... مجمعة

  
5%  

  %5    ................ ، مجمعةقصاصاتهاـ فراء كاملة وقطعها و   43 02 30 00  
  . فراءألبسة و لوازم ألبسة وأصناف ُأخر من     43.03

    
      : ألبسةـ ألبسة ولوازم     



  8ق : 
  43ف : 

  - 300 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  لنظام المنسقرمزا  البند

  %5      .....................   أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعيـ ـ ـ   43 03 10 10  
  %5      .................................................................   غيرهاـ ـ ـ   43 03 10 90  
  %5      .....................................................................   هاـ غير   43 03 90 00  

   . ومصنوعاتهافراء اصطناعية     43.04
    

  %5      .............................   بشكل قطع االصطناعيـ ـ ـ الفراء   43 04 00 10  
  %5      ...............   ـ ـ ـ أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي  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 والساللاُألخر أو من مواد الضفر
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  الفصل الرابع وا�ربعون

  فحم خشبي ومصنوعاته؛خشب 

  
  :مالحظـــات

  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 1
، من األنواع أو مسحوق، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش الخشب بشكل شظايا أو نشارة  أ  ـ

في المستعملة أساسًا في صناعة العطور أوفي الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو 
  ؛)12.11أغــراض مماثلة (البند 

المـواد اُألخـر ذات الطبيعـة الخشـبية مـن النـوع المسـتخدم بصـفة رئيسـية البوص الهندي " بـامبو " أو   ب ـ
  ؛)14.01أو مقطعة بأطوال (البند  للضفر بحالتها الخام ، وٕان كانت مشقوقة أو منشورة طولياً 

، مـن األنـواع المسـتعملة أساسـًا فـي الصـباغة ظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوقالخشب بشكل ش  ج ـ
  ؛)14.04ة (بند أو 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  
  ؛68.08في البند  صنوعات المذكورةالم  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  
  ؛ة الموسيقية وأجزاءها)ات واألجهز ، صناديق الساعأصناف القسم الثامن عشر (مثل  ل ـ  

  ؛)93.05زاء األسلحة النارية (بند أج  م ـ   
  ضـاءة والمباني ، األثاث أو أجهزة اإلنارة أو لـوازم اإل(مثل 94ألصناف الواردة في الفصل ا  ن ـ  
  ؛المسبقة الصنع)  
  لرياضة)؛، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم ا(مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا  س ـ  
  الرصاص) تدخين وأجزاءها واألزرار وأقالم ، غاليين ال(مثل 96ألصناف الواردة في الفصل ا  ع ـ  
  ؛96.03باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب ، وأصناف البند     
  .(مثل ، تحف فنية) 97دة في الفصل األصناف الوار   ف ـ  

" خشـب مكثـف " الخشـب الـذي ُأخضـع لمعالجـة كيماويـة أو فيزيائيـة،  ، يقصـد بعبـارة وفقًا لمفهوم هـذا الفصـل  ـ 2
 بحيـث تزيـد )في حالة الصـفائح المجمعـة يجـب أن تكـون المعالجـة بمـا يزيـد عـن الحـد الـالزم لمجـرد التماسـك(

  كثافته أو صالبته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.
  

على األصناف المصـنوعة مـن ألـواح دقـائق أو جزيئـات الخشـب "الحبيبـي"  ،44.21إلى  44.14تطبق أحكام البنود   ـ 3
األصــناف  تطبــق علــىأو ألــواح مماثلــة أو مــن ألــواح ليفيــة أو مــن الخشــب المنضــد أو مــن الخشــب المكثــف مثلمــا 

  المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك األصناف. المماثلة،
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، 44.09أصـناف البنـد بهـا قـد تكـون مشـغولة باألشـكال التـي تهيـأ  44.12أو  44.11أو  44.10أن منتجات البنـود  ـ 4
أي قد تكـون مقوسـة أو مموجـة أو مثقبـة أو مقطعـة أو مهيـأة بأشـكال غيـر مربعـة وال مسـتطيلة أو ُأخضـعت أليـة 

  .ف الداخلة في بنود ُأخرفة األصناتضفي عليها هذه العملية ص أالعملية ُأخرى ، بشرط 
العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامـل أو األجـزاء العاملـة  أو األجـزاء  44.17ال يشمل البند  ـ 5

  .82من الفصل  1محددة في المالحظة العاملة اُألخر مكونة من أي من المواد ال
فـإن أي إشـارة إلـى عبـارة  " خشـب "، فـي أي ، نص عليه خالفـًا لـذلكلم ي ما ، وأعاله 1ع مراعاة أحكام المالحظة م ـ 6

  ، تنطبق أيضا على البوص الهندي (بامبو) والمواد اُألخر ذات الطبيعة الخشبية.بند من بنود هذا الفصل

  الفرعية:البنود  اتمالحظ
كالشظايا أو النشارة أو  ، يقصد بعبارة " كريات من خشب" المنتجات الثانوية 31 01 44ألغراض البند الفرعي   -1

الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة األثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت 
% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر ال 3إما مباشرة باالنضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تتعدى 

  مم."100مم وبطول ال يتجاوز  25يزيد عن 
 44 08 31و       44 07 29إلى  44 07 21و  44 03 49إلى  44 03 41 ألغراض تطبيق البـنود الفرعـية منـ  2

مــن األنــواع التاليــة مــن  " يعنــي واحــداً  االســتوائية، فــإن اصــطالح " األخشــاب 44 12 31و 44 08 39إلــى 
  : األخشاب

، بـوس فـونس، ربوس كلي بالسا،، باال روبا، أنينغرا، أفودري، أزوبه،أبورا، أكاجو افريقيا، أفروموزيا، أكو، أالن، أندي
كاتيفو، سيدرو، دابيما، ميرانتي أحمر قاتم، ديبيتو، دوسي، فراميري، فريجـو، فرومـاجير، فومـا، جيرونغـانغ، الومبـا، 

يبو، كوتيبي، كوتو، ايروكو، جابوتي، جيلوتونغ، جيكيتيبا، جونج كونج، كابور، كمباس، كروينغ، كوس إمبويا، ايبي،
مانســونيا، مــنج كــوالنج، ميرانتــي مانــدوكيري، ليمبــا، لــورو، ماســاراندوبا، مــاهوجني، مــاكوري، ، ميرانتــي أحمــر فــاتح

ميربــو، ميربــا، مرســاوا، مــوابي، نيــانجون، نيــاتوه، أوبــيش، اوكــومي، اونزابيلــي، اوراي، افنغــك كــول،  بــاكو، ميــراوان،
 دردي غواتيمـــاال، باليســــاندر دي بـــارا، باليســــاندر دي ريـــو، باليســــاندر دي روز،اوزيغـــو، بــــادوك، بالـــداو، باليســــن

  رامـان، سابيلــي، سـاكي ـ سـاكي، سـيبيتير، سـيبو، سـوكوبيرا، سـورين، كواروبا، باو مارفيم، بولي، بونا، باواأماريلو،
  .  تي أصفرأبيض، سيرايا أبيض، ميرانتياما، توال، فيروال، لوان أبيض، ميرانتي ، تاواري، تيك

  
  
  
  
  
  
  
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند



  9ق : 
  44ف : 

  - 304 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

خشب وقود قطعًا مســتديرة أو حطبــًا أو أغصــانًا     44.01
أو حزمًا أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق 
أو شـــظايا؛ نشـــارة و نفايـــات وفضـــالت خشـــب، 
وٕان كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات 

      . مماثلة أو أشكال

ـ خشب وقود بشكل قطعـًا مسـتديرة أو حطبـًا أو أغصـانًا   44 01 10 00  
      ....................................   أو حزمًا أو بأشكال مماثلة

  
  إعفاء

      : ـ خشب بشكل رقائق أو شظايا    

  %5      .......................  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"  44 01 21 00  

  %5      ...............  عائلة المخروطيات "الصنوبريات" ـ ـ من غير  44 01 22 00  

ـ نشارة و نفايات وفضالت، وٕان كانت مكتلة بشكل قطع     
    : أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة

  
  

  %5    ............................................... كريات من خشبـ ـ   44 01 31 00  

  %5      ......................................................................  هاـ ـ غير   44 01 39 00  

ـــك فحـــم القشـــور أو    44.02 ـــي ذل  فحـــم خشـــبي (بمـــا ف
  . مكتالً وى)، وٕان كان النـ

  

  
  

  إعفاء    ........................................ بوص هندي (بامبو) من ـ  44 02 10 00  
  إعفاء   ........................................................... غيرهاـ ـ ـ  44 02 90 00  

خشب خام، وٕان كــان مقشــور أو منــزوع اللحــاء     44.03
  . ًا بصورة بسيطةأو مربع

    

أو بالكريوزوت أو بعوامـل  باألصباغـ معالج بالدهان أو     
      : حفظ ُأخر

  %5      .......................   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 10 10  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 10 90  

      : ـ غيرها، من الصنوبريات    

  %5      .........................    الهاتف والكهرباء أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 20 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 20 90  

المـــــذكورة فـــــي  االســـــتوائيةن األخشـــــاب مـــــــــــ غيرهـــــا،     
مـــن مالحظـــات البنـــود الفرعيـــة لهـــذا  2المالحظـــة 

      : الفصل

ي تـميران ي أحمـر فـاتح، وتـميران ي أحمـر قـاتم،تـميرانـ ـ     
      : باكو
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  %5      .......................   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 41 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 41 90  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      ........................  الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 49 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 49 90  

      : ـ غيرها    

      : من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوسـ ـ     

  %5      .......................   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 91 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 91 90  

      : ـ ـ من خشب زان (من نوع فاجوس)    

  %5      .......................   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 92 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 03 92 90  

      : ـ ـ غيرها    
  %5      .......................   الكهرباء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 99 20  

  %5      ... ................................................................   رهاغيـ ـ ـ   44 03 99 90  

خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من     44.04
خشب، مدببة، غير منشورة طوليًا؛ عصي 
خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير 
مخروطة وال مقوسة وال مشغولة بطريقة ُأخرى، 
معدة لصناعة عصي المشي أو المظالت أو 

من  اقاتقر مقابض العدد أو ما يماثلها؛ 
      . لهاخشب، وما يماث

     : ـ من الصنوبريات    

  %5      ............  أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ   44 04 10 10  

غــراس أو ركــائز مفلقــة ممــا يســتعمل كمســاند لال ـــ ـ ـ  44 04 10 20  
      ...............................  خشب للسقوف والحواجز

  
5%  

عصـي خـشــبية مشـذبة بصـورة بسـيطة ولـكــن غيـر ـ ـ ـ   44 04 10 30  
ولــم تجــر عليهــا عمليــات  مخروطــة أو مقوســة

أخرى، معدة لصناعة عصـي المشـي ومقـابض 
      ..........................................  العدد وما شابهها

  
  

5%  

أوتاد حادة األطراف، وان كانت مقشورة أو مشربة ـ ـ ـ   44 04 10 40  
 بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً 

...........................................................     

  
5%  
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صفيحات وأشرطة لصناعة السـالل والمناخـل  قـدد وـ ـ ـ   44 04 10 50  
      .................................  وعلب الكبريت الخ ...)

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 04 10 90  

      : ـ من غير الصنوبريات    

  %5      ............  أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ   44 04 20 10  

أو  غــراسلالركــائز مفلقــة ممــا يســتعمل كمســاند ـــ ـ ـ   44 04 20 20  
      ...............................  خشب للسقوف والحواجز

  
5%  

صــي خــشبية مشـذبة بصـورة بسـيطة ولكـن غيـر ـعــ ـ ـ   44 04 20 30  
مخروطــة أو مقوســة ولــم تجــر عليهــا عمليــات 
أخرى، معدة لصناعة عصـي المشـي ومقـابض 

      ..........................................  العدد وما شابهها

  
  

5%  

أوتـاد حـادة األطـراف، وان كانـت مقشـورة أو مشـربة ـ ـ ـ   44 04 20 40  
      ...........  بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً 

  
5%  

صفيحات وأشرطة لصـناعة السـالل والمناخـل  قدد وـ ـ ـ   44 04 20 50  
      .......................................  وعلب الكبريت الخ)

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 04 20 90  

      . صوف الخشب؛ دقيق الخشب    44.05

  %5      .....................................................   صوف الخشبـ ـ ـ   44 05 00 10  

  %5      .......................................................   خشبدقيق ال ـ ـ ـ  44 05 00 20  

      . عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام    44.06

  %5      .............................................................   ـ غير مشربة  44 06 10 00  

  %5      ......................................................................   ـ غيرها  44 06 90 00  

خشب منشور أو مقطع طوليًا أو مشرحًا أو     44.07
مقطعًا بطريقة التقشير الدائري، وٕان كان 

، يزيد مجمع بالتلسينممسوحًا أو منعمًا أو 
      . مم 6سمكه عن 

      : ـ من الصنوبريات    

  %5      ..............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 07 10 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسين  ـ ـ ـ  44 07 10 20  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  44 07 10 90  

  ــــ مــــن األخشـــاب اإلســــتوائية المـــذكورة فــــي المالحظــــة     
      : ) من مالحظات البنود الفرعية لهذا الفصل2(

  %5      ....................................  نوع سويتنيا) ماهوجني (منـ ـ   44 07 21 00  
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  %5      ...............................................  فيروال، ايمبويا وبلساـ ـ   44 07 22 00  

   ح وـر فاتـي أحمـم،ميرانتـر قاتمأح ميرانتيـ ـ     
      : ميرانتيباكو      

  %5      .............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 07 25 10  

  %5      .....................................................  مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 07 25 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 07 25 90  

ــ ـ     ــيض،   ـ ــوان أبــيض و ميرانتــي أبــيض، وســيرايا أب ل
      : ميرانتي أصفر واالن

  %5      ..............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 07 26 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 07 26 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 07 26 90  

  %5      ... ................................................................  سابيلي ـ ـ  44 07 27 00  

  %5      ....................................................................  ايروكوـ ـ   44 07 28 00  

  %5      ......................................................................  غيرهاـ ـ   44 07 29 00  

      :  ـ غيرها    

     : ـ ـ من بلوط " سنديان " (من نوع كويركوس)    

  %5      ..............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 07 91 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 07 91 20  

  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   44 07 91 90  

      : ـ ـ من زان (من نوع فاجوس)    

  %5    .....................................................ممسوحة  ـ ـ ـ  44 07 92 10  

  %5      .....................................................  مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 07 92 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 07 92 90  

  %5      ......................................   من قيقب (من نوع ايسر)ـ ـ  44 07 93 00  

  %5      ....................................  من كرز (من نوع برونوس) ـ ـ  44 07 94 00  

  %5      ..............................  من دردار (من نوع فراكسينوس)ـ ـ  44 07 95 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      ..............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 07 99 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 07 99 20  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  44 07 99 90  
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بمــا فيهــا الصــفائح المتحصــل صفائح للتلبــيس (    44.08
لصـــــناعة  )عليهـــــا بتشـــــريح الخشـــــب المنضـــــد

وغيرهــا أو الخشــب المنضــد  الخشــب المتعــاكس
ـــًا أو مقطعـــ ًا بطريقـــة مـــن خشـــب منشـــور طولي

ــدائري، وٕان كــان ممســوحًا أو منعمــًا  التقشــير ال
يزيــد ســمكه  (مصنفرًا) أو موصــول النهايــات، ال

      . مم 6عن 

      : ـ من الصنوبريات    

  %5      ..............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 08 10 10  

  %5      .....................................................  مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 08 10 20  

  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   44 08 10 90  

  المـــذكورة فــــي المالحظــــة ائيةاالســــتو ــــ مــــن األخشـــاب     
      ) من مالحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:2(

ميرانتـي  ميرانتـي أحمـر فـاتح و ـ ـ ميرانتي أحمر قـاتم و    
      باكو:

  %5      .............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 08 31 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 08 31 20  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  44 08 31 90  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      .............................................................   ممسوحةـ ـ ـ   44 08 39 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 08 39 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 08 39 90  

      : ـ غيرها    

  %5      .............................................................   ممسوحة ـ ـ ـ  44 08 90 10  

  %5      ...................................................   مجمع بالتلسينـ ـ ـ   44 08 90 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 08 90 90  
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قطع لألرضيات خشب (بما في ذلك األلواح وال    44.09
)، مشغول غير المجمعة الخشبية "الباركيه"

، محزز، خددبأشكال خاصة (ملسن، م

أو على  vمشطوف الحواف موصول بشكل 
)  على هأو مدور وما شابه مقولب، شكل فرز

 سطوحه، نهاياته أو طول أي من أطرافه أو
وٕان كان ممسوحًا أو منعمًا (مصنفرًا) أو 

      . موصول النهايات
      : من الصنوبرياتـ     

  %5      ........................................................  خشب معشقـ ـ ـ   44 09 10 10  

  %5      .....................................................  خشب مشطوفـ ـ ـ   44 09 10 20  

  %5      .........................    ألواح ممسوحة ذات حواف مدورةـ ـ ـ   44 09 10 30  

أو ملســن بحــواف  مخــددخشــب موصــول (خشــب  ـــ ـ ـ  44 09 10 40  
  %5      ......................................................   مشطوفة

  %5      ....................   خشب مقروض وملسن معد للسقوفـ ـ ـ   44 09 10 50  

ممـا يسـتعمل  خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف)ـ ـ ـ   44 09 10 60  
في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثاث 

      ........................  واألبواب وأعمال النجارة األخر

  
  

5%  

خشـب مـدور، بشـكل عيـدان ذات مقطـع دائـري مـن ــ ـ ـ   44 09 10 70  
النوع المستعمل في صـناعة عيـدان الثقـاب أو 

      .... أو ستائر النوافذ ....الخ) مسامير األحذية

  
  

5%  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 09 10 90  

      : ـ من غير الصنوبريات    

      : من بوص هندي (بامبو)ـ  ـ     

ممـا يسـتعمل  خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) ـ ـ ـ  44 09 21 10  
في صـنع أطـر الصـور وزخرفـة الجـدران واألثـاث 

  %5    .......... واألبواب وأعمال النجارة األخر
  %5      .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  44 09 21 90  
      : غيرهاـ  ـ     

ممـا يسـتعمل  خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) ـ ـ ـ  44 09 29 10  
في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثاث 

ــــــــــــال النجــــــــــــارة األخــــــــــــ ر واألبــــــــــــواب وأعم
...........................................................    5%  
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  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   44 09 29 90  
 ، ألـــواح "أورينتـــد ســـتراندبوردألـــواح مـــن دقـــائق    44.10

OSB مــثًال "ألــواح   " وألــواح مماثلــة (ويفربــورد
مــــن قطــــع الخشــــب المغــــراة المضــــغوطة علــــى 
الـــوجهين ")، مـــن خشـــب أو مـــن مـــواد خشـــبية 
ُأخر، وٕان كانت مكتلة براتنجات أو بمــواد رابطــة 

      . 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  

ألــواح مــن أليــاف الخشــب أو مــن مــواد خشــبية     44.11
 براتنجــــات أو بمــــواد مجمعــــةُأخــــر، وٕان كانــــت 
      . رابطة عضوية ُأخر

      : )MDF(من ألياف ألواح متوسطة الكثافة ـ     

  %5      .....................................   مم 5ال تزيد سماكتها عن ـ ـ   44 11 12 00  

  %5      .........  مم  9مم ولكن ال تتجاوز 5تزيد سماكتها عن ـ ـ   44 11 13 00  

  %5      ..........................................  مم 9تزيد سماكتها عن ـ ـ   44 11 14 00  

      ا :ـ غيره    

  %5      ................................  3غ/ سم 0.8تزيد كثافتها عن ـ ـ   44 11 92 00  

ولكـن ال تتجــاوز    3غ/ سـم 0.5تزيـد كثافتهـا عــن ــ ـ   44 11 93 00  
  %5      .....................................................  3غ/ سم 0.8

  %5      ...........................   3غ/ سم 0.5ال تزيد كثافتها عن ـ ـ   44 11 94 00  

وخشب مصفح "ملبس"  "ابلكاج"خشب متعاكس     44.12
      . وخشب منضد مماثل )مكسو بقشرة خشبية(

  %5      ...........................................  من بوص هندي (بامبو)ـ   44 12 10 00  

غيرهــا مــن خشــب متعــاكس مكــون حصــرًا مــن صــفائح ـــ     
خشب (عـدا البـوص الهنـدي "بـامبو") ال يزيـد سـمك 

        :   مم 6الواحدة منها عن الطبقة 
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ــ ـ    44 12 31 00   ــة مــن ـ ـــة واحــدة خارجي ـــل طبق ــى األقــ يتضمــــن عل
ظـة رقـم ة فـي المالحاألخشاب االستوائية المذكور 

      .....   البنود الفرعية لهذا الفصل ة) من مالحظ2(

  
5%  

غيــره، ذو طبقــة خارجيــة واحــدة علــى األقــل مــن   ـــ ـ  44 12 32 00  
  %5      .. ................................األخشاب غير الصنوبرية

  %5      ......................................................................  غيرهـ ـ    44 12 39 00  

      : ـ غيرها    
ألـواح مـن كتـل الخشـب (بلـوك بـورد)، خشـب منضـد ــ ـ   44 12 94 00  

      ..............  ئح الخشب (باتن بورد)وألواح من شرا

  
5%  

  %5      ......................................................................   ـ ـ غيره  44 12 99 00  

 وأخشب مكثف بشكل كتل أو ألــواح أو أشــرطة   44 13 00 00  44.13
      ..............   صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيالت)

  
5%  

المرايــا  أطــر مــن خشــب، للوحــات أو الصــور أو  44 14 00 00  44.14
      ...........................................................  أو ما يماثلها

  
5%  

 اســطوانيةفــاص و أوعيــة صــناديق و علــب و أق    44.15
وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكــرات كبيــرة 

طبليـــــات و طبليـــــات   ؛للكـــــابالت، مـــــن خشـــــب
 ؛صــــناديق وقواعــــد تحميــــل ُأخــــر، مــــن خشــــب

      . أطواق طبليات من خشب

ــ صــناديق و علــب و أقفـاص وأوعيــة اســطوانية وأوعيــة     
      : ؛ بكرات كبيرة للكابالتللتعبئة مماثلة

  %5      .....   صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقلـ ـ ـ   44 15 10 10  

 علب الثقاب الفارغة، وٕان كانت مجهزة بسطح للحكـ ـ ـ   44 15 10 20  
  ....................................................................      5%  

  %5      .....................................................   بكرات الكابالتـ ـ ـ   44 15 10 40  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 15 10 90  

وأطـواق  رـ طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميل ُأخـ  44 15 20 00  
  %5      .. ................................................................  طبليات

كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف  دنان (براميل)  44 16 00 00  44.16
الــــدنان وأجزاؤهــــا، مــــن خشــــب، بمــــا فــــي ذلــــك 

      .....................................................................  األطواق

  
  

5%  



  9ق : 
  44ف : 

  - 312 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــــل     44.17 ــــابض عــــدد، هياك ــــل عــــدد ومق عــــدد، وهياك
ومقـــــابض فـــــراجين (فـــــرش) أو مكـــــانس، مـــــن 
خشــب؛ قوالــب لألحذيـــة بمــا فيهـــا قوالــب الشـــد 

      . خشبمن  والتوسيع

  %5      .................................  عدد جزؤها العامل من خشبـ ـ ـ   44 17 00 10  

  %5      .......................... ................................   عدد هياكلـ ـ ـ   44 17 00 20  

  %5      ....................................   أيدي ومقابض معدة للعددـ ـ ـ   44 17 00 30  

  %5      ........................................  فراجين هياكل مكانس و ـ ـ ـ  44 17 00 40  

  %5      ..........................................  فراجين أيدي مكانس وـ ـ ـ   44 17 00 50  

  ى ـة علـأو المحافظ ةـقوالب لصنع األحذي ـ ـ ـ  44 17 00 60  
  %5      ............................................................   شكلها        

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  44 17 00 90  

مصــنوعات نجــارة للتركيــب فــي األبنيــة وأصــناف     44.18
ــك اإلنشــائيةمــن خشــب لألغــراض  ، بمــا فــي ذل

ألــــــواح الخشــــــب الخلويــــــة، ألــــــواح األرضــــــيات 
ـــــق التســـــقيف (قرميـــــد  ـــــة لويحـــــات وفل المجمع

      . خشبي)

    ......  ـ نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وُأطرها  44 18 10 00  
  

  
5%  

  %5      ..............................................   ـ أبواب وأطرها وعتباتها  44 18 20 00  

  %5      .........  ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة   44 18 40 00  

  %5      ......................   ـ لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)  44 18 50 00  

  %5      ......................................................  ة و عوارضأعمدـ   44 18 60 00  

      : ألواح األرضيات المجمعةـ     
  %5      ..............................  ألرضيات الفسيفساء (موزاييك)ـ  ـ  44 18 71 00  

  %5      ............................................  غيرها، متعددة الطبقات ـ ـ 44 18 72 00  

  %5      ......................................................................  ـ غيرهاـ  44 18 79 00  

      ـ غيرها :    

  %5      ........................................   درابزين للساللم (الدرج) ـ ـ ـ  44 18 90 10  

ألــواح ذات أطــر ( بــانو ) مــن خشــب خلويــة وٕان ـ ـــ ـ   44 18 90 20  
      ............  كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   44 18 90 90  
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  %5      ................  أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب  44 19 00 00  44.19

خشب مطعم وخشب منقــوش؛ علــب و صــناديق     44.20
، وأصـــــناف ســـــكاكينصـــــغيرة للمجـــــوهرات أو ال

ب؛ تماثيل وأصناف زينة ُأخــرى، مماثلة من خش
مــــن خشــــب؛ أصــــناف أثــــاث مــــن خشــــب غيــــر 

     .94الداخلة في الفصل 
  %5      ......................... ـ تماثيل وأصناف زينة ُأخر، من خشب  44 20 10 00  

      : ـ غيرها    

 بالكعلب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية ـ ـ ـ   44 20 90 10  
 وأدراجعلـــى طريقـــة الصـــين واليابـــان) غلـــف 

لسـكاكين والمالعـق والشـوكات واألجهـزة معدة ل
      .............................................  العلمية ....الخ

  
  
  

5%  

أصــناف التأثيـث مــن الخشـب التــي ال تؤلـف أثاثــًا ــ ـ ـ   44 20 90 20  
(تعـــاليق  94بـــالمعنى المقصـــود فـــي الفصـــل 

للفراجين، صواني فرز المراسالت للوضع علـى 
      ...............   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  

      . خشبأصناف ُأخر من     44.21

  %5      ..........................................   ـ مشاجب (عالقات) ألبسة  44 21 10 00  

      : ـ غيرها    

مواسـير وبكــرات للغـزل والنسـيج ولخيـوط الحياكــة ــ ـ ـ   44 21 90 10  
      .................  وأصناف مماثلة من خشب مخروط

  
5%  

 ـاف معــدة لألعمـال الريفيـة (بيـوت األرانــب وأصنـــ ـ ـ   44 21 90 20  
أقنــــــان الــــــدجاج وخاليــــــا النحــــــل واألقفــــــاص 

أنيــــــار  معــــــالف الحيوانــــــات و واألعشــــــاش و
      .............................................   الحراثة ...الخ)

  
  

5%  

  %5      ........................................  مناظر (ديكور) المسارح ـ ـ ـ  44 21 90 30  

  
  %5      ......................... ................................   ساللم نقالةـ ـ ـ   44 21 90 40

  %5      ........................................   المنصات ذات الدرجات ـ ـ ـ  44 21 90 50  
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النباتـات والفتـات  أسـماءوحــات اإلعــالنات ورقـاع لــ ـ ـ   44 21 90 60  
      ......................... ................................   الطرق

  
5%  

  %5      ......................................................   األسنان أعواد ـ ـ ـ  44 21 90 70  

الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النـوابض أو ـ ـ ـ   44 21 90 80  
      ...........................................................  بدونها

  
5%  

      : غيرها ـ ـ ـ    

  %5      .................................   ألواح الغسيل وألواح الكويـ ـ ـ ـ   44 21 90 91  

  %5      ............  مشابك تعليق المالبس على حبال الغسيلـ ـ ـ ـ   44 21 90 92  

  %5      .....................................................   ترابيع التبليطـ ـ ـ ـ   44 21 90 93  

  %5      ..........................................  عيدان مصنعة للثقاب ـ ـ ـ ـ  44 21 90 94  

  %5      ................................................   مسامير لألحذيةـ ـ ـ ـ   44 21 90 95  

  %5      ......................................   مكاييل ومقاييس السعةـ ـ ـ ـ   44 21 90 96  

  %5      .. ................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   44 21 90 99  
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  الفصل الخامس وا�ربعون

  

  فليــــن ومصنوعاتــــه
  

  :  مالحظـــات
  :  ال يشمل هذا الفصل  ـ 1

  ؛64ية وأجزاءها الواردة في الفصل أصناف األحذ  أ  ـ
  ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغطية الر   ب ـ
  . الرياضة) وات ولوازمُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأد (مثل، 95الواردة في الفصل  ـ األصنافج 

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

فلــين طبيعــي خــام أو محضــر بطريقــة بســيطة؛     45.01
ـــين مهـــروس أو مجـــروش أو ـــين؛ فل  نفايـــات فل

  . مسحوق

    

  %5      ...............   ـ فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة  45 01 10 00  
  %5      .......................................................................   ـ غيرها  45 01 90 00  

مقشــر أو مربــع بصــورة بســيطة،   طبيعــي،فلــين     45.02
بشكل مكعبـات أو ألـواح أو أشـرطة بشـكل مربـع 
أو مســــتطيل (بمــــا فــــي ذلــــك األشــــكال األوليــــة 

  . السدادات)لصناعة 

    

  %5      .........................    مكعبات ومربعات لصنع السداداتـ ـ ـ   45 02 00 10  
أو لحفـظ  ألـواح ومكعبـات وصـفائح لصـناعة التبريـدــ ـ ـ   45 02 00 20  

    ..............................................  الثروة الزراعية

    
5%  

  %5       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   45 02 00 90  
      . مصنوعات من فلين طبيعي    45.03

  %5      ... ................................................................  ت ـ سدادا  45 03 10 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .. ................................   عوامات معدة لشباك الصيدـ ـ ـ   45 03 90 10  
 أجزاء وقطع منفصلة لآلالت واألجهزة ومعدات النقلـ ـ ـ   45 03 90 20  

  .................................................................    

    
5%  

  %5      ...........................  أقراص وحلقات لتبطين السداداتـ ـ ـ   45 03 90 30  
لحفــظ الثــروة  أصــناف معــدة لصــناعة التبريــد أو ـــ ـ ـ  45 03 90 40  

    .......................................................   الزراعية

    
5%  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  45 03 90 90  
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ات مـن بـدون) ومصـنوع أو بالصـقفلين مكتل (    45.04
  . فلين مكتل

    

وأشـرطة؛ ترابيـع مـن  ـ مكعبات و آجر وصـفائح و ألـواح    
؛ اســـطوانات مصـــمتة؛ بمـــا فـــي ذلـــك جميـــع األنـــواع

  : األقراص

    

ــ ـ ـ   45 04 10 10   لحفــظ الثــروة  أصــناف معــدة لصــناعة التبريــد أوـ
    .......................................................   الزراعية

    
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   45 04 10 90  
      : غيرها ـ    

  %5      .. ................................   عوامات معدة لشباك الصيدـ ـ ـ   45 04 90 10  
 أجزاء وقطع منفصلة لآلالت واألجهزة ومعدات النقلـ ـ ـ   45 04 90 20  

  .................................................................    

    
5%  

  %5      .................................................   أصناف السداداتـ ـ ـ   45 04 90 30  
  %5      ..........................   ت أقراص وحلقات لتبطين السداداـ ـ ـ   45 04 90 40  
  %5       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   45 04 90 90  
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  الفصل السادس وا�ربعون
  

  مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها 
  ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللمن مواد الضفر

  
  مالحظــــات: 

العمليـات  الجـدل أو بشـكل مالئـم للضـفر أو " مواد ضفر " في هذا الفصل، المـواد التـي هـي بحالـة أويقصد بعبارة   ـ 1
األسل والغاب  و(روطان)  األسل الهندي وفصاف والبوص الهندي (بامبو) المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الص

 الرافيـا أو (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات اُألخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن األوراق الضيقة و
ت المفـردة الشـعيرا أليـاف نسـجية طبيعيـة غيـر مغزولـة أو أشرطة متحصل عليها مـن أوراق النباتـات العريضـة) أو

 أشـرطة اللبـاد أو والقدد واألشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عـدا السـلخ مـن جلـد أومـن جلـد مجـدد أو
الصــفيحات واألشــكال  الشــعيرات المفــردة و خيــوط أو فتائــل أو شــعر الخيــل أو الشــعر البشــري أو أو تالالمنســوجا

  .54المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 
  : ال يشمل هذا الفصل  ـ 2

  ؛48.14أغطية الجدران الداخلة في البند    أ  ـ  
  )؛56.07غير مضفورة (بند  خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو   ب ـ  
  ؛65 أو 64أجزاءها الواردة في الفصلين  أغطية الرأس أو األحذية أو  ج ـ  
  )؛87من أصناف صناعة السالل (فصل  المصنعة، أبدانها المركبات أو  د ـ  
  (مثل، األثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة). 94األصناف الواردة في الفصل  هـ ـ  

، 46.01" مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود فـي البنـد  تعتبر  ـ 3
اثلــة مــن مــواد ضــفر، متجــاورة ومترابطــة بــالتوازي بشــكل األصــناف المكونــة مــن مــواد ضــفر وضــفائر وأصــناف مم

  مسطح، وٕان كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.
  
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــة مــن مــواد ضــفر، وٕان     46.01 ضــفائر وأصــناف مماثل
كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر وضفائر 

ــة مــن مــواد ضــفر، منســوجة أو وأصــناف  مماثل
ـــالتوازي، بشـــكل مســـطح، وٕان كانـــت  مترابطـــة ب
ـــل، الحصـــر والبســـط  ـــة الصـــنع (مث أصـــنافًا تام

  الحواجز.و 

    

       :ـ حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية    

  %5      .........................................   ـ ـ من بوص هندي (بامبو)  46 01 21 00  

  %5      .......................................   ـ ـ من أسل هندي ( روطان)  46 01 22 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ......................................................................  غيرهاـ ـ   46 01 29 00  

      : ـ غيرها    

  %5      ..........................................  )من بوص هندي (بامبوـ ـ   46 01 92 00  

  %5      .......................................   ـ ـ من أسل هندي ( روطان)  46 01 93 00  

  %5      ................................................  آخر من مواد نباتيةـ ـ   46 01 94 00  

  %5      ..................................................................... غيرها ـ ـ  46 01 99 00  
مصـــــنوعات صـــــناعة الســـــالل وأصـــــناف ُأخـــــر     46.02

شـكلها، مـن مـواد ضـفر متحصل عليها مباشرة ب
أو مصـــنوعة مـــن األصـــناف الداخلـــة فـــي البنـــد 

  . ؛ مصنوعات من لوف46.01

    

      ـ من مواد نباتية :    

  %5      .........................................   من بوص هندي (بامبو)ـ ـ   46 02 11 00  

  %5      .......................................   )من أسل هندي ( روطانـ ـ   46 02 12 00  

  %5      ..................................................................... غيرهاـ ـ   46 02 19 00  

      : ـ غيرها     

      : ائنمن لد ـ ـ ـ    

  %5      .. ................................................................  ساللـ ـ ـ ـ   46 02 90 11  

  %5      ......   الحقائب اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلهاـ ـ ـ ـ   46 02 90 12  

  %5      ......................................   حقائب وصناديق السفرـ ـ ـ ـ   46 02 90 13  

 أقفاص العصافير وخاليا النحل واألصناف المماثلةـ ـ ـ ـ   46 02 90 14  

  ..............................................................      5%  

  %5      .................................................   ائد األسماكمصـ ـ ـ ـ   46 02 90 15  

  %5      ....  أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخـ ـ ـ ـ   46 02 90 16  

  %5      ..................................................   غلف الزجاجاتـ ـ ـ ـ   46 02 90 17  

(أقفـزة الفـرك بالحمـام ومـا  مصـنوعات مـن لـوفــ ـ ـ ـ   46 02 90 18  
  %5       ...................................................   يماثله)

  %5      .. ................................................................  غيرهاـ ـ ـ ـ   46 02 90 19  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ  ـ  46 02 90 90  
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  القســــــم العاشــــــــــر

  
  

  موادمن عجائن من خشب أو 
  ؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضالت) بغرض ليفية سليلوزية أخر 

  ؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما(مسترجعة)إعادة التصنيع 
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  الفصل السابع وا�ربعون

  

  عجائن من خشب أو مواد ليفية 
  ؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضالت) بغرض خرية أسليلوز 

  إعادة التصنيع
 

  
  : همالحظــ

  
، فــإن عبــارة  " عجــائن الخشــب الكيماويــة لإلذابــة "، تعنــي عجــائن الخشــب الكيماويــة 47.02ألغــراض تطبيــق البنــد  -1

ريقـة الصـودا أو %  أو أكثـر وزنـًا وذلـك فـي حالـة عجـائن الخشـب المصـنوعة بط92المحتوية على جزء ال يذوب بنسبة 
%  أو أكثر وزنًا في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريـت (ثـاني سـلفيت) 88الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 

عنـد  )NaOH(% مـن هيدروكسـيد الصـوديوم 18وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكـاوي المحتـوي علـى 
شب المصـنوعة بطريقـة الكبريـت (ثـاني السـلفيت) فقـط فيجـب أن ال تتجـاوز مئوية، وبالنسبة لعجائن الخ 20ْدرجة حرارة 

  . % من وزنها15.0نسبة الرماد فيها 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      .................................................   عجائن خشب آلية  47 01 00 00  47.01
  %5      .............................إلذابةلعجائن خشب كيماوية،   47 02 00 00  47.02
 لإلذابـــــة ائن خشـــــب كيماويـــــة مصـــــنوعة، عجـــــ    47.03

، عــدا العجــائن  )الســلفاتالكبريتــات ( الصــودا أو
      . إلذابةل

      : ـ غير مقصورة    

  %5      .......................  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"  47 03 11 00  
  %5      ..............  عائلة المخروطيات "الصنوبريات " ـ ـ من غير  47 03 19 00  

      : مقصورةـ شبه مقصورة أو     

  %5      .....................  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "  47 03 21 00  
  %5      ..............  عائلة المخروطيات "الصنوبريات " ـ ـ من غير  47 03 29 00  

ـــــة     47.04 ـــــة مصـــــنوعة بطريق عجـــــائن خشـــــب كيماوي
، عــدا العجينــة بطريقــة (ثــاني ســلفيت) الكبريــت
      . اإلذابة

      : غير مقصورةـ     
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      .....................  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "  47 04 11 00  
  %5      ..............  عائلة المخروطيات "الصنوبريات " ـ ـ من غير  47 04 19 00  
      : مقصورةـ شبه مقصورة أو     

  %5      .....................  ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "  47 04 21 00  
  %5      ..............  عائلة المخروطيات "الصنوبريات " ـ ـ من غير  47 04 29 00  

تعجــين بعمليــات  عجــائن خشــب متحصــل عليهــا  47 05 00 00  47.05
  %5      ..................................................   معاً  وكيماوية آلية

عجـــائن مـــن أليـــاف متحصـــل عليهـــا مـــن نفايـــا     47.06
وفضــالت الــورق والــورق المقــوى معــدة إلعــادة 

  .  التصنيع أو من مواد ليفية سليلوزية ُأخر
    

  %5      ..........................................   ـ عجائن ُزغب بذور القطن  47 06 10 00  
ـ عجائن مـن أليـاف متحصـل عليهـا مـن نفايـا وفضـالت   47 06 20 00  

      ...........  الورق والورق المقوى معدة إلعادة التصنيع

  
5%  

  %5      ...............................   غيرها، من بوص هندي (بامبو) ـ  47 06 30 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .......................................................................   ـ ـ آلية  47 06 91 00  
  %5      ... ................................................................  ـ ـ كيماوية  47 06 92 00  
  %5    .........ا ت آلية وكيماوية معمتحصل عليها بعملياـ ـ   47 06 93 00  

نفايات وفضالت من ورق وورق مقــوى إلعــادة     47.07
  . التصنيع

  
  

ـــ ورق أو ورق مقــوى " كرافــت "، غيــر مقصــور أو مــن   47 07 10 00  
      .. ................................   ورق أو ورق مقوى، مموج

  
5%  

ــ ورق أو ورق مقــوى ُأخــر، مصــنوعة بصــورة رئيســية   47 07 20 00   ـ
 قصورة، غير ملونة في كتلتهامن عجائن كيماوية م

  ............................................................................      

  
  

5%  
ـــــ ورق أو ورق مقــــوى مصــــنوع بصــــورة رئيســــية مــــن   47 07 30 00  

عجــــــائن آليــــــة (مثــــــل ورق الصــــــحف والمجــــــالت 
      ...........................................   والمطبوعات المماثلة)

  
  

5%  
 النفايـات والفضـالت غيـر المفـروزة ـ غيرها، بما في ذلك    

:      

    .....................................................   الجرائد القديمةـ ـ ـ   47 07 90 10  
  

5%  
  

  %5      ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   47 07 90 90
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  الفصل الثامن وا�ربعون
  

  ؛ مصنوعاتورق وورق مقوى (كرتون)
  من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى 

  
  مالحظـــات:

ـ ألغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى "الورق" تشمل اإلشارة إلى الورق المقوى  1
  مربع).(بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر ال

  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 2
  ؛30األصناف الواردة في الفصل   ـ  أ

  ؛32.12اق الختم الداخلة في البند أور   ب ـ
  ؛)33المطلي بمحضرات تجميل (الفصل الورق المعطر أو الورق المشرب أو   ج ـ
) أو 34.01الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند   د ـ

  ؛)34.05ن أو بمحضرات مماثلة (بند بملمعات أو بمعاجي
  ؛37.04الى  37.01لوارد في البنود الورق أو الورق المقوى المحسس ا  هـ ـ
  ؛)38.22لتشخيص أو للمختبرات (بند الورق المشرب بكواشف ل  و ـ
واحدة من الورق أو الورق  اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة  ز ـ

المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك 
  )؛39(فصل 48.14المصنوعات من هذه المواد، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 

  (مثل ، لوازم السفر )؛ 42.02األصناف الداخلة في البند   ح ـ
  (مصنوعات حصر وسالل)؛ 46الواردة في الفصل األصناف   ط ـ
  )؛11الخيوط من ورق واألصناف المنسوجة منها (القسم   ي ـ
  ؛65أو الفصل  64األصناف الواردة في الفصل   ك ـ
؛ ومع )68.14على ورق أو ورق مقوى (بند ) والميكا المثبتة68.05الورق والورق المقوى الشاحذ (البند   ل ـ

  ورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛ال ، فإن الورق أوذلك
  ؛بوجه عام) 15أو  14( القسم على حامل من ورق أو ورق مقوى  المعدنيةالرقائق   م ـ
  ؛92.09األصناف الداخلة في البند   ن ـ

  ، الُلعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) (مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا  س ـ
حفاضات وبطانات والصحية الواقيات الو  األزرار والمناشف الصحية(مثل،  96األصناف الواردة في الفصل  -ع       

  )مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و ال

تشمل الورق والورق المقوى الذي ُأخضع لعملية  48.05إلى  48.01، فإن البنود من 7مع مراعاة أحكام المالحظة  ـ 3
زائفة أو بسطح  و الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائيةالتلميس أو التلميع أ

الملونة أو المرخمة في  مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز
هذه البنود الورق أو  في يدخل ، ال48.03لم ينص عليه خالفًا لذلك في البند  بأية طريقة كانت. وما العجينة

  . بطريقة ُأخرى في هذا الفصل الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها
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الصحف، والذي  يقصد بعبارة  "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة ـ 4
% وزنا 50 كيميائية ما ال يقل عن ةاسطة عمليات آلية أو عمليات آليلياف الخشب المتحصل عليها بو أتمثل فيه 

على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن ، مغرى أو المغرى بدرجة خفيفةمن المحتوى الكلـي لأللياف غير ال
وال  2/مغ 40)، والذي ال يقـل وزنا عـن 1MPaميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقاس باركرسيرف للطباعة  2.5

  .2/مغ 65تجاوز ي
يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من األنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من  48.02ألغراض البند  ـ 5

المقوى المصنوع بصورة رئيسية  أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق
تفي بأي  أو آلية كيماوية من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آليـة من العجينة المقصورة (المبيضة) أو

   من الشروط التالية:
  :2غ/ م 150بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي ال يزن أكثر من 

  و ،كيميائية آلية أو% أو أكثر وزنًا من األلياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،10المحتوي على  أ  ـ
  أو ؛ 2غ/م 80يزن أكثر من ـ  أن ال  1
  ؛ أويكون ملونًا في العجينة (الكتلة)ـ   2

  ، و% رماد8كثر من المحتوي على أ ب ـ
  ، أو2غ/ م 80ـ ال يزن أكثر من  1
  ؛ أو ـ أن يكون ملونًا في العجينة 2

  ؛ أو% أو أكثر60اد ، وله درجة لمعان % رم3المحتوي على أكثر من  ج ـ
% ومؤشر مقاومة 60% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 8يتجاوز  % وال3ن المحتوي على أكثر م د  ـ

  ؛ أو/جم  2م KPa    2.5يساوي أو يقل عن  االنفالق
عن  يقلر مقاومة االنفالق يساوي أو ش% أو أكثر ومؤ 60% رماد أو أقل وله درجة لمعان 3المحتوي على  هـ ـ

2.5  KPa جم 2م /.  
  

  :2جم/ م 150قوى الذي يزن أكثر من الم بالنسبة للورق أو الورق
  ؛ أو أ  ـ  أن يكون ملونًا في العجينة

  ، 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 
  ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد 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
، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه األلياف المتحصل وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل يقصد بعبارة  " ورق ـ 6

% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع 80الصودا نسبة ال تقل عن  أو )السلفاتالكبريتات (عليها كيماويًا بطريقة 
  األلياف.
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، السليلوز أوطبقات ألياف السليلوزوحشو  ، فإن الورق والورق المقوىتنص عبارات البنود على خالف ذلك مالم ـ 7
تبند في البند الذي يرد متأخرًا من حيث  48.11إلى    48.01التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 

  الترتيب الرقمي في جدول التعريفة.
حشو السليلوز وطبقات الـورق، والورق المقوى و  سـوى  48.09 لغاية 48.03و  48.01ـ ال يدخل في البنود  أ  ـ 8

  األلياف السليلوزية المقدمة بأحد األشكال التالية:
  أو  سم؛ 36و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة بشكل  ـ 1
سم في  15سم والضلع اآلخر يتجاوز  36يتجاوز أحد أضالعها  )مربعةال ( بما فيهاـ صفائح مستطيلة   2

  .غير المطوية حالتها
من أي  48.02فإن الورق والورق المقوى اليدوي الصنع يبقى خاضعًا للبند  ،6مع مراعاة أحكام المالحظة 

  .تفظ بأطراف مسننة ناتجة عن الصنع، أي المحه األوليةكما هو بحالت قياس أو شكل
المقدمة  سوى الورق و حشو السليلوز وطبقات األلياف السليلوزية 48.09و  48.03ال يدخل في البندين  ب ـ

  :ليةبأحد األشكال التا
  سم؛ أو  36شكل شرطة أو لفات يتجاوز عرضها بـ  1
سم في 15سم والضلع اآلخر يزيد عن  36ـ بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضالعها  2

  حالتها غير المطوية.
  :، فقط ما يلي48.14قصود في البند يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى الم ـ 9

سم،المعد خصيصًا لتزيين الجدران  160سم وال يزيد عن  45، ال يقل عرضها عن م بشكل لفاتالورق المقد أ  ـ
  السقوف: أو
ـ محبب أو مبصوم أو ملـون السطـح أو مطبوع برسومــات أو مزخرف السطح بطريقة ُأخرى (مثال ،  1

  ؛يًا او مغطى بلدائن وقائية شفافةبزغب المواد النسجية) وٕان كان مطل
  ؛الخج دقائق من خشب أو من قش ... ستوي السطح نتيجة لدمـ غير م 2
عة أو مطبو  ؛للدائن محببة أو مبصومة أو ملونة، وتكون طبقة امطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ـ 3

  ؛ أو برسوم أو مزخرفة بطريقة ُأخرى
  وجة؛منسوٕان كانت مضمومة إلى بعضها بشــكل جدائل متوازية أو  ضفر،ـ مغطى الوجه بمواد  4

، وٕان كانت بشكل لفات، معدة ة بالطريقة المذكورة أعاله، المعالجالحواف "الطنوف" واألفاريز، من ورق ب ـ
  .السقوف خصيصًا لتزيين الجدران أو

أو صفائح، المطبوعة  لفات،الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو)، بشكل  أغطية الحائط أو ج ـ
  الجدار.أو رسمًا عند تثبيتها على بحيث تشكل منظرًا أو لوحة 

كأغطية  ، من ورق أو ورق مقوى المعدة لالستعمال على حد سواءبتة على حاملإن المصنوعات المث
  .48.23أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 

عة أو كانت مطبو ، المقطعة بقياسات معينة، وٕان الصفائح أو البطاقات غير المجمعة 48.20ـ ال يشمل البند  10
  . أو مثقبةمبصومة 

، بطاقات الورق والـورق المقـوى المثـقب آلالت الجاكار أو اآلالت المماثلة فيما يشمل 48.23يشمل البنـد   ـ 11
  والمسننات من ورق (دانتيال).
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، الورق والورق المقوى، وحشو 49دخل في الفصل ، ي48.21أو  48.14الداخلة في البند األصناف  باستثناء  ـ 12
 لالستعماللسليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي ال يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة ا

  . األساسي

  : الفرعيةبنود المالحظات 
 19أو  48 04 11الفرعية    يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت الينر" بالمعنى المقصود في البنود ـ 1

، والذي تمثل فيه ُأخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية، الذي و الورق المقوى المقدم بشكل لفاتأ ، الورق48 04
% 80ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة ال تقل عن 

جم وتكون مقاومته الدنيا  115، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من من المحتوى الكلي لمجموع األلياف
، أما من أجل  معدالت األوزان اُألخر فيتم للقيم المدرجة في الجدول التالي لإلنفالق بمقياس "مولن " معادلة

  : استنتاجها قياسًا لما هو مذكور في نص الجدول استيفائها أو
  
  

  الوزن بالغرام 
  2جم/ م

  المقاومة الدنيا لإلنفالق (مولن) 
  KPa  

115  

125  

200  

300  

400  

393  

417  

637  

824  

961  

  

  
فــت لألكيــاس  الـــورق ، يقصــد بعبـــارة  " ورق كرا48 04 29و   48 04 21تطبيقــا ألحكــام البنـــدين الفــرعيين     ـ 2

، الذي ُأخضع لعملية تهيئـة أو صـقل آلـي والـذي تمثـل فيـه األليـاف المتحصـل والورق المقوى، المقدم بشكل لفات
مـن المحتـوى الكلـي % وزنا 80تقل عن  ، الت) نسبةبطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفا عليها بمعالجة كيماوية

تتــوافر فيــه إحــدى جــم و  115جــم  وال يزيــد عــن  60، والــذي ال يقــل وزن المتــر المربــع منــه عــن لمجمـوع األليــاف
  : الخصائص التالية

%  فـي 4.5جـم وعامـل تمـدد يزيـد عـن  /2م  KPa 3.7بمقياس  مولن يعادل أو يزيـد عـن  انفالقأ  ـ له مؤشر 
  . %  في اتجاه اآللة2عي ويزيد عن  التقاط االتجاه

األوزان  مـا بالنسـبة لمعـدالتأ، و شـد كمـا هـو موضـح فـي الجـدول التـاليب ـ له مقاومة دنيـا للتمـزق واإلنقطـاع بال
  . قياسا كما هو مذكور في نص الجدولاُألخر، فيتم استيفائها 

  
  

  

 KM الحد األدنى لالنقطاع بالشد/  MNلحد األدنى لمقاومة التمزقا  الـوزن
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  اتجاه 2جم/ م
  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  

  
، الـورق المقـدم  48 05 11يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محـزز "فـولتنج" بـالمعنى المقصـود فـي البنـد الفرعـي   ـ 3

متحصــل صــلبه بشــكل لفــات والــذي تمثــل فيــه األليــاف غيــر المقصــورة (غيــر المبيضــة) الناتجــة مــن اليــاف خشــب 
والــذي ن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف % وزنــا مــ65ن بنســبة التقــل عــ معــا كيماويــة آليــة و عليهــا بعمليــات

ــه للضــغط  ــوتن 1.8تتجــاوز مقاومت ــة نســبية  2/ جــم/ مني ــة وذلــك  23% ودرجــة حــرارة 50عنــد درجــة رطوب مئوي
  . )دقيقة 30(إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة  CMT30 باستخدام طريقة  

المتحصــل عليهــا لفــات المصــنوع بصــورة رئيســية مــن عجينــة القــش الــورق بشــكل  48 05 12ـ يشــمل البنــد الفرعــي  4
 2نيـوتن/جم/م 1.4أو أكثـر والـذي تتجـاوز مقاومتـه للضـغط  2جـم/م 130والذي يزن  معا كيماوية آلية وبعمليات 

(اختبـــار كونكـــورا  30CMTمئويـــة وذلـــك باســـتخدام طريقـــة  23% ودرجـــة حـــرارة 50عنـــد درجـــة رطوبـــة نســـبية 
  . دقيقة) 30ئة لمدة المتوسط مع التهي

الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية مـن  48 05 25و  48 05 24ـ يشمل البندان الفرعيان  5
عجينة الـورق أو الـورق المقـوى المسـترجع (نفايـات وخـردة) كمـا يمكـن أن يكـون للـورق المعـروف باسـم (تيسـت 

وع مــن عجينــة غيــر مســترجعة مقصــورة (مبيضــة) أو غيــر الينــر) طبقــة ســطح مــن ورق مصــبوغ أو ورق مصــن
  . /جم2م KPa 2مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغالق بمقياس مولن ال يقل عن 

، الـورق المصـقول آليـًا 48 05 30قصـود فـي البنـد الفرعـي   ، بالمعنى المد بعبارة  " ورق سلفيت للتغليف "يقص  ـ 6
نسـبة تزيـد  )ثـاني السـلفيتالكبريـت (المتحصل عليهـا بمعالجـة كيماويـة بطريقـة  والذي تمثل فيه األلياف الخشبية

ــه عــن مــن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف% وزنــا 40عــن  ــد نســبة الرمــاد في  االنفــالق% ومؤشــر 8، وال تزي
  . / جم 2م KPa 1.47 وبمقياس مولن ال يقل عن 

،الورق المطلي على وجهيه والذي 48 10 22البند الفرعي يقصد بعبارة  " ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود ب  ـ 7
، على حامل تمثل فيـه 2جم /م 15بقة الطالء على كل وجه وال يتجاوز وزن ط 2جم/ م 72يتجاوز وزنه الكلي  ال

  . % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف50يها بطريقة آلية نسبة ال تقل عن لاأللياف الخشبية المتحصل ع
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  %5       .................. ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح  48 01 00 00  48.01

ــــوع     48.02 ــــن الن ــــي م ــــر مطل ــــوى، غي ورق وورق مق
المستعمل في الكتابة أو الطباعـة أو غيرهـا مـن 
أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق 

 ،أشــرطة التثقيــبلبطاقــات و  غيــر مثقــب مقــوى
 مسـتطيلة (بمـا فيهـا المربعـة) لفات أو صـفائح،

أو  48.01عـــــدا الــــــورق الــــــداخل فــــــي البنــــــد 
      ؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.48.03

  %5       ................................   ـ ورق وورق مقوى يدوي الصنع  48 02 10 00  

ـــ ورق وورق مقــوى مــن النــوع الــذي يســتعمل كحامــل   48 02 20 00  
لحساس للضوء أو للحرارة للورق أو الورق المقوى ا

    .......................... ................................   أو للكهرباء

  

  

   

  
  

5%  

  %5       .....................  ـ ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران  48 02 40 00  

ـ ورق وورق مقوى آخر ال يحتوي على ألياف متحصـل     
أو ال يزيـــد  أو آليـــة كيماويـــة عليهـــا بطريقـــة آليـــة

      : وزناً % 10محتواه الكلي من األلياف اآللية عن 

  %5       .......................................   2جم/ م 40ـ ـ يزن أقل من   48 02 54 00  
، 2جـم/م 150يتجـاوز الو  أكثـر أو 2جـم/م 40يـزن  ــ ـ  48 02 55 00  

  %5       ......................... ................................  بشكل لفات

 2جـم/م150 يتجـاوز الولكن   أكثر أو 2جم/م 40يزن  ـ ـ  48 02 56 00  
 مـم وال 435 جانبيهـا يتجـاوز أحـد بشـكل صـفائح ال

  %5       ...   ةيمطو ال تها غيرـمم في حال 297يزيد اآلخر عن 

 ولكـــن  رـــــأكث أو 2جـــم/م 40زن ـــــي يرها،ـغـــ ــــ ـ  48 02 57 00  

  %5       .......................................  2/م جم 150ال يتجاوز 

  %5       .......................................  2جم/م 150يزن أكثر من  ـ ـ  48 02 58 00  

ـ ورق وورق مقوى أخـر، تمثـل فيـه األليـاف المتحصـل     
% أو 10عليها بطريقة آلية أو كيماوية آليـة نسـبة 

      : وى الكلي لمجموع أليافهأكثر وزنًا من المحت

  %5       ..............................................................ـ ـ بشكل لفات  48 02 61 00  
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 مم  435 جانبيها يتجاوز أحد فائح الـصـ ـ بشكل   48 02 62 00  

 مــم بحالتهــا غيــر 297 يتجــاوز الجانــب اآلخــر وال      
  %5       .............................................................   ةيالمطو 

  %5       ....................................................................   غيرها ـ ـ  48 02 69 00  

ق تجميـل ورق من النـوع المعـد لالسـتعمال كـور    48.03
ـــــ ـــــت) أو لمنادي ـــــواد التطريـــــة، (توالي ـــــة م ل إزال

لمناشــف األيــدي، المائــدة، والمناشــف واألوراق 
ــــة أو الصــــحية،  ــــة لالســــتعماالت المنزلي المماثل
حشــو الســليلوز وطبقــات مــن أليــاف ســليلوزية، 
وٕان كانــــت مجعــــدة أو مثنيــــة أو مبصــــومة أو 
مثقبــة أو ملونــة الســطح أو مزخرفــة الســطح أو 

  . مطبوعة بشكل لفات أو صفائح

  

  

  

  

  

  

  

   

ورق مـن النـوع المعـد لالسـتعمال كـورق التجميـل ــ ـ ـ   48 03 00 10  
ـــــة  ـــــة مـــــواد التطري ـــــل إزال ـــــت) أو لمنادي (توالي
(ماكيــــــــاج) ولمناشــــــــف األيــــــــدي، المائــــــــدة، 
والمناشـــــف واألوراق  المماثلـــــة لالســـــتعماالت 

    ......................  المنزلية أوالصحية، أو للتجميل

  

  

  

  5%  

  %5       .. ................................................................  اغيرهـ ـ ـ    48 03 00 90  

ورق وورق مقــوى كرافــت، غيــر مطلــي، بشــكل     48.04
لفــــات أو صــــفائح، عـــــدا مــــا يــــدخل فــــي البنــــد 

      .48.03أو  48.02

      :ورق وورق مقوى " كرافت الينر"ـ     

  %5       ............................................................   ـ ـ غير مبيض  48 04 11 00  

  %5       ......................................................................   ـ ـ غيره  48 04 19 00  

      : ـ ورق كرافت لصنع األكياس    

  %5       ............................................................   ـ ـ غير مبيض  48 04 21 00  

  %5       ......................................................................   ـ ـ غيره  48 04 29 00  

آخــر بـــوزن ال يزيــد عـــن ، ـــ ورق وورق مقــوى كرافـــت    
      : 2جم/ م 150

  %5       ............................................................   ـ ـ غير مبيض  48 04 31 00  

  %5       ......................................................................   ـ ـ غيره  48 04 39 00  
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 150 ـــ ورق وورق مقــوى كرافــت آخــر بــوزن أكثــر مــن    
      : 2جم/ م 225وأقل من  2جم/ م

  %5       ............................................................   بيضـ ـ غير م  48 04 41 00  

  (في الكتلة)  ض بطريقة موحدة في العجينةــ ـ مبي  48 04 42 00  
  ا ـل عليهـة المتحصـتمثل فيه األلياف الخشبي      
  ن ـ% وزنًا م95ر من ـة أكثـاويـبطريقة كيم      
    ..........................   المحتوى الكلي لمجموع األلياف      

  

  

  

   

  
  
  

5%  

  %5       .......................................................................  ـ ـ غيره  48 04 49 00  

  
    

ـــ ورق و    ـــوزن ـ ـــت آخـــر ب   2غ/ م 225ورق مقـــوى كراف
      : فأكثر

  %5       ............................................................   بيضـ ـ غير م  48 04 51 00  

ـ ـ مبيض بطريقة موحـدة فـي العجينـة(في الكتلـة) تمثـل   48 04 52 00  
فيــه األليــاف الخشــبية المتحصــل عليهــا بطريقــة 

% وزنًا من المحتوى الكلي 95كيماوية أكثر من 
    ...............................................  لمجموع األلياف

  

  

  

   

  
  
  

5%  

  %5       ......................................................................   ـ ـ غيره  48 04 59 00  

ورق وورق مقـــوى آخـــر، غيـــر مطلـــي، بشـــكل     48.05
لفات أو صفائح، غير مشغول أو معـالج بطـرق 

مـن هـذا  3أكثر من تلك المحددة في المالحظـة 
      . الفصل

      : ـ ورق محزز (فلوتينج)    
  %5       ......................   محزز (فلوتينج) نصف كيماوي ورق ـ ـ  48 05 11 00  

  %5       ......................................................  ورق قش محزز ـ ـ  48 05 12 00  
       : غيرها ـ ـ    
 150ورق فلوتينج من ألياف معـاد تصـنيعها بـوزن  ـ ـ ـ  48 05 19 10  

  %5       .............................................   أو أقل 2جم /م
ــ ـ  48 05 19 20   ــوزن  ـــ ـ ــاف معــاد تصــنيعها ب ــوتينج مــن ألي ورق فل

  %5     . 2م /جم 150يتجاوز 
  %5       ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  48 05 19 90  
     : )معاد تصنيعها(من ألياف رنيالستورق ت ـ    

  %5       ........................................  أقل أو 2جم /م 150يزن  ـ ـ  48 05 24 00  

  %5       ......................................   2جم/م 150وزن يتجاوز ب ـ ـ  48 05 25 00  

  %5       ............................................   للتغليف )سلفيت(ـ ورق   48 05 30 00  
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  %5       ........................................ـ ورق وورق مقوى للترشيح  48 05 40 00  

  %5       ............................................   ـ ورق وورق مقوى ملبد  48 05 50 00  

      : غيرها ـ    

  %5      .. ................................  2جم/م 150 بوزن ال يتجاوز ـ ـ  48 05 91 00  

  %5       .......  2جم/م 225وأقل من  2جم/م150جاوز ـبوزن يت ـ ـ  48 05 92 00  

  %5       .......................................   أوأكثر 2جم /م225بوزن  ـ ـ  48 05 93 00  
ــق)،      48.06 ــرت "برشــمان" (مرق ورق وورق مقــوى مكب

ـــل الرســـم، ورق  ـــيم للشـــحوم، ورق لنق ورق كت
روف بالكريســتال، غيـــره مــن ورق مصـــقول معــ

      . 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  

ـــ ورق كريســـتال وغيـــره مـــن ورق مصـــقول شـــفاف أو   48 06 40 00   ـ
    ......................... ................................  نصف شفاف

  

   

  
5%  

مصـــــنع بلصـــــق ورق وورق مقـــــوى، مجمـــــع (  48 07 00 00  48.07
مــن الــورق أو الــورق المقــوى طبقــات مســطحة 

ـــادة الصـــقة ـــا بم ـــي الســـطح وال مع ـــر مطل )، غي
ــداخل، لفــات أو  مشــرب، وٕان كــان مقــوى مــن ال

  %5       ......................................................................  صفائح
ورق وورق مقــــوى ممــــوج (وٕان كــــان مغطـــــى     48.08

أو  مجعــد بطبقــة ســطحية مســتوية باللصــق) أو
صفائح، عدا  لفات أو مثني أو مبصوم أومثقب،

     .48.03 الورق من األنواع المذكورة في البند 

  %5       .....................  ـ ورق وورق مقوى مموج وٕان كان مثقباً   48 08 10 00  

ـــ ورق كرافـــت ، مجعـــد أو مثنـــي وٕان كـــان مبصـــومًا أو   48 08 40 00  
    ....................................................................   مثقباً 

  

   5%  

  %5       ..........................................................................ـ غيره  48 08 90 00  
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ورق كربــون وورق استنســاخ ذاتــي وغيــره مــن     48.09
ورق االستنساخ أو النقل (بمـا فـي ذلـك الـورق 
المطلــــي أو المشــــرب المعــــد آلالت االستنســــاخ 
ـــــواح األوفســـــت)، وٕان كـــــان  "الستنســـــل"  أو أل

      . صفائح بشكل لفات أو، مطبوعًا 

  %5       ..................................................  ـ ورق إستنساخ ذاتي  48 09 20 00  

  %5       ........................................................................  ـ غيرها  48 09 90 00  

ورق وورق مقــوى، مطلــي علــى وجــه واحــد أو     48.10
وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير 
عضوية ُأخر، بمادة رابطة أو بـدونها، باسـتثناء 
ــــون الســــطح أو  ــــان مل أي طــــالء آخــــر، وٕان ك

بشـــكل لفـــات أو ، مزخـــرف الســـطح أو مطبوعـــًا 
ـــأي مســـتطيلة ( صـــفائح بمـــا فيهـــا المربعـــة)، ب

      . مقاس كان

قوى مـــن النــوع المســتعمل للكتابـــة أو ــــورق وورق م ـــ    
الطباعــة أو لغيرهـــا مـــن أغــراض فـــن الرســـم والخـــط 
ــــاف  ــــى ألي ــــوي عل ــــر محت ــــك"، غي والتصــــوير "جرافي

أو أو كيماويـــة آليـــة متحصـــل عليهـــا بطريقـــة آليـــة 
الــــورق الــذي تمثــل فيــه األليــاف نســبة ال تزيــد عــن 

      : يافمن المحتوي الكلي لمجموع األل%  وزنًا  10
  %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  
ــــ ورق وورق مقـــوى مـــن النـــوع المســـتعمل للكتابـــة أو     

غــراض فـــن الرســـم والخـــط الطباعــة أو لغيرهـــا مـــن أ
ــــل فيــــه األليــــاف  ــــك" ، الــــذي تمث والتصــــوير "جرافي

أكثـر أو كيماويـة آليـة  المتحصل عليها بطريقة آليـة
 وع األليافـ% وزنًا من المحتوي الكلي لمجم10من 

:      

  %5       ........................................  ـ ـ ورق مطلي خفيف الوزن  48 10 22 00  

  %5       ....................................................................   ـ ـ غيرها  48 10 29 00  
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، عــدا المســتعمل للكتابــة أو فــتـــ ورق وورق مقــوى كرا    
ن الرســـم والخـــط الطباعــة أو لغيرهـــا مـــن أغــراض فـــ

      : والتصوير "جرافيك"

ـــ ـ مبــيض بطريقــة موحــدة فــي كتلتــه والــذي تمثــل فيــه   48 10 31 00  
األليــــاف الخشــــبية المتحصـــــل عليهــــا بطريقـــــة 

% وزنــــًا مــــن 95كيماويــــة بنســــبة تزيــــد عــــن 
وزن ال المحتـــوى الكلـــي لمجمــــوع األليـــاف و بــــ

    ........................................  2جم/ م 150يتجاوز 

  

  

  

   

  
  
  

5%  

مبـيض بطريقـة موحـدة فـي كتلتـه والـذي تمثـل فيـه  ــ ـ   48 10 32 00  
األليــــاف الخشــــبية المتحصـــــل عليهــــا بطريقـــــة 

% وزنــــًا مــــن 95كيماويــــة بنســــبة تزيــــد عــــن 
ـــــوزن   ـــــاف و ب ـــــي لمجمـــــوع األلي المحتـــــوى الكل

    ........................................  2جم/ م 150يتجاوز 

  

  

  

   

  
  
  

5%  

  %5       ......................................................................   يرهـ ـ غ  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 وطبقــات ورق و ورق مقـوى و حشـو سـ    48.11
، مطليــــة أو مشــــربة أو مــــن أليــــاف ســــليلوزية

السـطح أو مزخرفـة السـطح أو مغطـاة أو ملونـة 
فــي  (بمــا مســتطيلة، لفــات أو صــفائح مطبوعــة

البضـائع ، عـدا ذلك المربعة) من أي مقاس كان
أو  48.03فـــي البنـــد  مـــن األنـــواع الموصـــوفة

       .48.10أو  48.09
ــــار أو  48 11 10 00   ــــالقطران أو الق ــــي ب ــــوى ، مطل ــــ ورق وورق مق  ـ

    ............................................................. باألسفلت)
  

   5%  

      : ـ ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق    

      : ـ ـ الصق ذاتياً     

 سـم36يزيـد عرضـها عـن  بشكل أشرطة أو لفـات ال ـ ـ ـ  48 11 41 10  
.........................................................     5%  

  %5     .......................................................... غيرها ـ ـ ـ  48 11 41 90  
  %5       ......................................................................  ـ ـ غيرها  48 11 49 00  



  10ق : 
  48ف : 

  - 333 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ى أو مشــــرب أو مغطـــــــــ ورق وورق مقــــوى ، مطلــــي     
      : بلدائن (ماعدا المواد الالصقة)

  %5       ........................  2جم/ م 150بوزن يتجاوز  مبيض،ـ ـ   48 11 51 00  

  %5       .......................................................................  ـ ـ غيره  48 11 59 00  

، مطلي أو مشـرب أو مغطـى بشـمع ـ ورق وورق مقوى  48 11 60 00  
  أو بشــــــــــــمع بــــــــــــرافين أو ســــــــــــتيارين أوزيــــــــــــت

    ........................................................   جليسرولأو 

  

  

   

  
  

5%  

ـــ ورق و ورق مقـــوى وحشـــو ال  48 11 90 00   ســـليلوز وطبقـــات مـــن ـ
    .............................................  ، ُأخرألياف سليلوزية

  

   

  
5%  

  %5       ..............  كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق  48 12 00 00  48.12

ورق ســجائر، وٕان كــان مقطعــًا بقياســات معينــة     48.13
      . أو 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  
  

  

  
  

اثلــة، مكــون مــن ورق ورق حــائط وأغطيــة جــدران ممـــ 
علـــى وجهـــه الخـــارجي، بطبقـــة  ،مطلـــي أو مغطـــى

 بصـــومة أو ملونـــة أو مطبوعـــةبـــة أو م، محبلـــدائن
  .  ............  برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة ُأخرى

  

  

  

   5%  
  

  %5     .  .....................................................................   ـ غيرها  48 14 90 00

      )ملغي(    48.15

ورق كربــون وورق استنســاخ ذاتــي وغيــره مــن     48.16
ورق االستنســـــاخ أو النقـــــل (عـــــدا األصـــــناف 

ــــد  ــــي البن ــــة ف ) و ورق استنســــل 48.09الداخل
رق، وٕان كانـت مهيـأة فـي ، من و وفستأوألواح 

      . علب

  %5       ..................................................  ـ ورق استنساخ ذاتي  48 16 20 00  

  %5       ........................................................................   ـ غيره  48 16 90 00  
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مغلفـــات (ظـــروف) وبطاقـــات رســـائل وبطاقـــات     48.17
بريديـــة غيـــر مصـــورة وبطاقـــات للمراســـلة، مـــن 
ــــب وجعــــب ومحــــافظ  ــــوى؛ عل ورق أو ورق مق

، مـــن ورق أو ورق مقـــوى، خالصـــات للكتابـــةو 
      .القرطاسيةعلى مجموعات من أوراق محتوية 

  %5       .......................................................  ـ مغلفات (ظروف)  48 17 10 00  

ـ بطاقـات رسـائل و بطاقـات بريـد غيـر مصـورة وبطاقـات   48 17 20 00  
    ...............................................................   للمراسلة

  

   

  
5%  

ــ علــب و جعــب و محــافظ ومــا يماثلهــا ، مــن ورق أو   48 17 30 00   ـ
ورق مقــــوى، محتويــــة علــــى مجموعــــات مــــن ورق 

    ............................................................   قرطاسيةال

  

  

   

  
  

5%  

أو  ليلوزيصحي وما يماثله، حشو الس ورق    48.18
األنواع  طبقات من ألياف سليلوزية، من

اض المنزلية أو الصحية بشكل المستعملة لألغر 
سم، أو مقطعًا  36ال يتجاوز عرضها  لفات

بأشكال معينة؛ مناديل (يد) و بأحجام أو 
، أغطية اديل إزالة  مواد التطرية، مناشفمن

أسرة  أغطية، المائدةأوالطاوالت و ُفوط المناضد 
المنزلية أو  واألصناف المماثلة لألغراض

حية أو  لالستخدام في المستشفيات، ألبسة الص
، من عجائن الورق أو الورق أو ولوازم ألبسة
 ليلوزيةيلوز أو طبقات من ألياف سحشو السلي

.      
  %5      .............................................................   ـ ورق صحي  48 18 10 00  

  %5     .......... مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف ل،مناديـ   48 18 20 00  

      :وفوط المائدة ـ أغطية المناضد     

  %5       ......................... ................................   المائدةفوط ـ ـ ـ   48 18 30 10  

  %5       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   48 18 30 90  

  %5       ..................................................   ألبسة ولوازم ألبسةـ   48 18 50 00  

  %5       ......................................................................   ـ غيرها  48 18 90 00  
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ُغلُــف  أكيــاس و وافظ و محــعلــب و صــناديق      48.19
ــــــن ورق أو ورق مقــــــوى أو حشــــــو  ــــــر، م ُأخ
السليلوز أو طبقات من أليـاف سـليلوزية؛ علـب 

الرسائل وما يماثلها، مـن صواني لحفظ الملفات 
ورق أو ورق مقــوى، مــن النــوع المســتعمل فــي 

     المكاتب والمحالت التجارية وما يماثلها.

  صــــناديق، مــــن ورق أو مــــن ورق مقــــوى  ـــــ علــــب،     
      : مموج

  %5       ...........................   ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا 48 19 10 10   

  %5       ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها 48 19 10 90   

ـ علب، صـناديق قابلـة للطـي، مـن ورق أو ورق مقـوى     
  ج: غير ممو 

  

  

  
  

  %5       ...........................   ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا 48 19 20 10   

  %5       ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها 48 19 20 90   

  %5       ..............سم أو أكثر 40يبلغ عرض قاعدتها  أكياس،ـ   48 19 30 00  

  %5       ................................   مخاريطبما فيها الـ أكياس ُأخر،   48 19 40 00  

  %5       ......  ما في ذلك جعب اسطوانات التسجيلــ أغلفة ُأخر، ب  48 19 50 00  

صـناديق تخـزين الرسـائل صـواني ـ علـب لحفـظ الملفـات   48 19 60 00  
األنـــواع المســـتعملة فـــي المكاتـــب ومـــا يماثلهـــا مـــن 

    ...............................  والمحالت التجارية وما يماثلها

  

  

   

  
  

5%  

، مالحظــاتســجالت، ســجالت المحاســبة، دفــاتر     48.20
دفاتر الطلبات و دفـاتر اإليصـاالت ودفـاتر ورق 
ــــرات وأصــــناف  ــــذكرات، مفك ــــاتر م الرســــائل ودف
مماثلــــــة، دفــــــاتر التمــــــارين، مجموعــــــات ورق 

لمنفصــــلة أو النشــــاف، مصــــنفات (للصــــفحات ا
نمــــاذج غيرهــــا)، ملفــــات وأغلفــــة الملفــــات رزم 

المانيفولـــد، وٕان اشـــتملت علـــى أعمـــال مجمعـــة 
وأصـــناف آخـــر مجموعـــات مـــن ورق الكربـــون، 

مــــــن ورق أو ورق مقــــــوى؛ مــــــن القرطاســــــية 
مجــاميع حفــظ النمــاذج أو المجموعــات وأغلفــة 

      . الكتب، من ورق أو ورق مقوى
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المالحظــــات المحاســــبة ودفــــاتر ـــــ ســــجالت و ســــجالت   48 20 10 00  
الطلبــــات ودفــــاتر اإليصـــــاالت ودفــــاتر ورق  ودفــــاتر

    .............  الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة

  

  

   

  
  

5%  

  %5       ...........................................................  ـ دفاتر التمارين  48 20 20 00  

ـــ مصــنفات (عــدا أغلفــة الكتــب) وملفــات أوراق أغلفـــة     
  : ملفات

  

    

  %5       ..................................................  بتركيبات معدنية ـ ـ ـ   48 20 30 10  

  %5       ........................................................  من طراز آخرـ ـ ـ   48 20 30 90  

مانيفولد، وٕان اشـتملت علـى  نماذج أعمال مجمعهـ رزم   48 20 40 00  
    .. ................................  مجموعات من ورق الكربون

  

   

  
5%  

  %5       .........................   ـ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات  48 20 50 00  

  %5       ......................................................................  ـ غيرها   48 20 90 00  

ـــع األنـــواع، مـــن ورق أو    48.21 ورق  رقـــاع مـــن جمي
      . مقوى، وٕان كانت مطبوعة

  %5       ....................................................................  ـ مطبوعة  48 21 10 00  

  %5       ......................................................................   ـ غيرها  48 21 90 00  

و مكبــات وحوامــل مماثلــة، مــن  لفــاتبكــرات و م    48.22
عجـــائن الـــورق أو الـــورق أو الـــورق المقـــوى 

      . (وٕان كانت مثقبة أو مقساة)

  %5       ..............   جـ من األنواع المستعملة في لف خيوط النس  48 22 10 00  

  %5       ......................................................................  ـ غيرها   48 22 90 00  

أصناف ُأخر مـن ورق أو ورق مقـوى أو حشـو     48.23
ــــاف ســــليلوزية،  ــــن ألي ــــات م الســــليلوز أو طبق

بأشـــكال معينـــة؛ مصـــنوعات بأحجـــام و مقطعـــة 
ــورق أو الــورق أو الــورق  ُأخــر مــن عجــائن ال
المقــوى أو مــن حشــو الســليلوز أو مــن طبقــات 

      . ةسيليلوزيمن ألياف 

  %5       ...................... ـ ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)  48 23 20 00  

خطــوط بيانيــة مطبوعـة ومعــدة ألجهــزة التســجيل  أوراقــ   48 23 40 00  
    .................  الذاتي بشكل صفائح أو لفات أو أقراص

  

   

  
5%  

مــن  يماثلهــا، وأكــواب ومــاو صــحون صــواني وأطبــاق  ـــ    
      :  ورق مقوى ورق أو
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  %5       .........................................   دي (بامبو)ـ ـ من بوص هن 48 23 61 00  
  %5       ....................................................................   ـ ـ غيرها 48 23 69 00  

      : من عجائن ورق مضغوطة أو أصناف مقولبة ـ    

  %5       .........  البيض في تعبئة المستعملة األطباق المقولبة ـ ـ ـ  48 23 70 10  
  %5       ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  48 23 70 90  

       : غيرها ـ    
ــ ـ ـ  48 23 90 10   ويــات ومــا يماثلهــا ورق لتغليــف الفواكــه أو الحل ـ

  %5       ... ................................  بقياسات معينة طعةمق

الـورق المسـنن أوالمطرزواشـرطته وورق ألطــراف  ــ ـ ـ  48 23 90 20  
    .......................... ................................  الرفوف

  

   

  
5%  

  %5       ... ................................  الفواصل والحلقات من ورق ـ ـ ـ  48 23 90 30  

 الفوتوغرافيـة للطوابـع والصـور والمفصـالت  الزوايـا  ـ ـ ـ  48 23 90 40  
 التقويــــة وزوايــــا الصــــور أشــــرطة أطــــراف و

  %5       ....................................................   للحقائب

  %5       ..........................................   نماذج تفصيل األلبسة ـ ـ ـ  48 23 90 50  

  %5       .............   يماثلها وما المثقبة بطاقات أنوال الجاكارد ـ ـ ـ  48 23 90 60  
علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف  ـ ـ ـ  48 23 90 70  

    ............................................   الخيوط واألشرطة

  

   

  
5%  

  %5       ........  كتيم للسجق قمن ور رين االصطناعيةالمصا ـ ـ ـ  48 23 90 80  

      : غيرها ـ ـ ـ    

  %5       ..................................................   المراوح اليدويةـ ـ ـ ـ   48 23 90 91  

  %5       ....................  صوف الورق المستعمل في التغليف ـ ـ ـ ـ  48 23 90 92  

 مطليـة أو ن كانـت مطويـةرق وإ مـن و  األشـرطة ــ 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 وا�ربعون
  

  ، 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، وٕان كانت مطبوعة (بند ةفر الخرائط والتصاميم أو الكرات األرضية البارزة أو النا  ب ـ  
  ؛95صناف اُألخر الواردة في الفصل أوراق اللعب واأل  ج ـ  

) والطوابع 97.02الصور األصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند   د ـ
والبطاقات وما  لظروفا لة مثلالبريدية والمالية واألختام البريدية وظروف اليوم األول وأصناف المراس

، وكذلك القطع األثرية التي يتجاوز  97.04يماثلها الموسومة بطابع من األصناف الداخلة في البند 
  . 97صناف اُألخر الواردة في الفصل عمرها مائة سنة أو األ

آالت منتج بواسطة ، ما هو منقول بآالت االستنساخ أو ما هو 49مة مطبوعة وفقًا لمفهوم الفصل يقصد بكل  ـ 2
  .تنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة، بالنقش أو بالتصوير أو باالستنساخ الضوئي أو باالسمعالجة البيانات ذاتياً 

الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو  49.01تدخل في البند   ـ 3
  .، وٕان كانت محتوية على إعالناتدحالنشرات الدورية الموضوعة في غالف وا

  :49.01يدخل أيضًا في البند   ـ 4
، التي تكون مؤلفات الخمجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ...   أ  ـ

وبة ، عندما تكون تلك الصور مصحيمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلككاملة ومرقمة الصفحات و 
  ؛ها أو بصانعيهابنصوص تتعلق ب

  ؛بة للكتب والمجلدات والمتممة لهاالمصاح اإليضاحيةاللوحات المصورة   ب ـ
عدة والمُ  ، والتي تكون مؤلفًا كامًال أو جزءًا منه،الزم أو صفحات منفصلة من أي قياسالكتب بشكل م  ج ـ

  .للحبك أو للتغليف أو التجليد
(جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل  ، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعةومع ذلك

  .49.11أي قياس كان ، تتبع البند  مالزم أو صفحات متفرقة من
ال يشمل المطبوعات الُمعدة أساسًا لإلعالن (مثل  49.01، فإن البند من هذا الفصل 3ة أحكام المالحظة مع مراعا  ـ 5

ارية ومطبوعات الدعاية لسنوية التي تصدرها الشركات التج، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية واألدلة ا
  .49.11ه المطبوعات تدخل في البند . هذالسياحية)

، تلك التي تكون الصور 49.03تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة لألطفال " بالمعنى المقصود في البند    ـ 6
  . فيها العنصر األساسي ويكون النص فيه ثانوياً 
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وٕان كانت  مماثلة،ومطبوعات  وكتيبات، كتب،    49.01
      . منفصلةأوراقًا 

      : من أوراق منفصلة وٕان كانت مطوية ـ    

ة مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة وأجوب بطاقاتـ ـ ـ   49 01 10 10  
    ...........................   ، ثقافيةأو معلومات عامة

 

  
  إعفاء

  إعفاء      ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   49 01 10 90  

      : ـ غيرها    

  إعفاء     ............... منها زاء مسلسلةـوأج وعات،ــ ـ قواميس وموس  49 01 91 00  

       : ـ ـ غيرها    

 ة أو ـة أو فنيـكتب وكتيبات ونشرات علميـ ـ ـ     

 ة من ـأو دينية أو حكومية معدة للمطالع أدبية          

    : طبوعةجميع األنواع، م         

  
  
  

  
 إعفاء    ............................... قرآن كريم (مصحف)ـ ـ ـ ـ   49 01 99 11

 ...................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  49 01 99 19  
  

 إعفاء

  20 99 01 49  
  

  ة ـوعـطبـب وكـتيبات ونـشـرات متـك ـ ـ ـ
      ........  االختزاللمكفوفي البصر أو  بطريقة (برايل)       

  
  إعفاء

  إعفاء      ..........................................   كتب مدرسية وجامعيةـ ـ ـ   49 01 99 30  

  امة وفهارس ـفهارس المتاحف والمكتبات العـ 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   
      ...........................................  لعنصر الرئيسيا

  
  إعفاء

، الت والدوريات المغلفة بورق مقوىف والمجالصح ـ ـ ـ  49 01 99 60  
مجموعات الصحف والمجالت أو الدوريات 

غالف واحد ، وٕان كانت الموضوعة في 
      .................................   إعالناتعلى  محتوية

  
  
  

  إعفاء

  إعفاء       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   49 01 99 90  

بوعة، وٕان صحف ومجالت ونشرات دورية مط    49.02
      . إعالناتكانت مصورة أو مشتملة على 

      :    على األقل أربع مرات في األسبوع ـ تصدر    

  إعفاء       .................................................................   صحفـ ـ ـ   49 02 10 10  

  إعفاء       ................................................................   مجالتـ ـ ـ   49 02 10 20  

  إعفاء       ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  49 02 10 90  

      : ـ غيرها     
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  إعفاء      .................................................................   صحفـ ـ ـ   49 02 90 10  
  إعفاء      ................................................................   مجالتـ ـ ـ   49 02 90 20  

  إعفاء      ...................................................   النشرات الدوريةـ ـ ـ   49 02 90 30  

  إعفاء      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   49 02 90 90  

مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو     49.03
      . التلوين، لألطفال كتب للرسم أو

 إعفاء      ................................   مجاميع رسم وتلوين لألطفالـ ـ ـ   49 03 00 10  

 إعفاء      ..........................................   مجاميع صور لألطفالـ  ـ ـ  49 03 00 20  

 إعفاء      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   49 03 00 90  

مصــورة  أوراق موســيقية مطبوعــة أو مخطوطــة،  49 04 00 00  49.04
ـــة  مجلـــدة غيـــر مصـــورة، وٕان كانـــت أو أو مزين

      ....................................................   برسوم توضيحية

  
5%  

 بما األنواع،مصورات جغرافية من جميع خرائط     49.05
جدران ومصورات وخرائط ال األطالس ذلك في

      . مطبوعة األرضية،المساحة والكرات 
 إعفاء       .............................................................   ـ كرات أرضية  49 05 10 00  

    : ـ غيرها    
 

 إعفاء       .............................................................   ـ ـ بشكل كتب  49 05 91 00  

 إعفاء       ......................................................................  ـ ـ غيرها  49 05 99 00  

تصاميم ورسـوم هندسـية مرسـومة باليـد للعمـارة   49 06 00 00  49.06
التجارة أو المسـاحة  الصناعة أوأو الهندسة أو 

ــــة ــــد أو ألغــــراض مماثل ؛ أصــــلية مرســــومة بالي
نصوص مكتوبـة باليـد؛ نسـخ منقولـة بالتصـوير 
ــــوغرافي علــــى ورق محســــس أو منقولــــة  الفوت

      .......................  بالكربون لألصناف المذكورة أعاله

  
  
  
  
  

5%  
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ومالية وما يماثلها، غير طوابع بريدية     49.07
معدة  أوموضوعة في التداول ، مستعملة

ضع في التداول في البلد الذي تكون أو للو 
قيمة محددة على ستكون فيه لهذه الطوابع 

الوجهة معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ 
؛ أسهم بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات

     . ما يماثلهاصكوك و سندات و شهادات و و 

وذات قيمة  طوابع غير مبطلة وسارية المفعولـ ـ ـ      
      : المقصد في بلد معترف بها اسمية

 إعفاء       .....................................................   طوابع بريديةـ ـ ـ ـ   49 07 00 11  

 إعفاء       .......................................................   طوابع ماليةـ ـ ـ ـ   49 07 00 12  

 إعفاء       .......................... ................................  طوابع أخرـ ـ ـ ـ   49 07 00 19  

  روف) ـات (ظـفـات أو مغلـورق بـطـاق ـ ـ ـ  49 07 00 20  
  إعفاء       ............................   موسومة بطابع غير مبطل         

      : دأوراق نق ـ ـ ـ     

  إعفاء       ...........................................   عملة ورقية متداولةـ ـ ـ ـ   49 07 00 31  

 عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانونيـ ـ ـ ـ   49 07 00 32  
  .............................................................      

  
  إعفاء

 إعفاء      ....................................................   شيكات سياحية ـ ـ ـ  49 07 00 40  

 إعفاء      ................................   شيكات معتمدة قابلة للصرفـ ـ ـ   49 07 00 50  

سندات وصـكـوك ومـا يماثلها ذات قيمة، أسهم و ـ ـ ـ   49 07 00 60  
  إعفاء      ............................................. مرقمة وموقعة

أسـهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل ـ ـ ـ   49 07 00 70  
      ............................  لالستعمالمطبوعات معدة 

  
 إعفاء

 إعفاء      ......................... ................................  دفاتر شيكات ـ ـ ـ  49 07 00 80  

 إعفاء      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  49 07 00 90  

      . اعصور استنساخية من جميع األنو     49.08

  %5      .................................  ـ صور استنساخية قابلة للتزجج   49 08 10 00  

  %5      ......................................................................  ـ غيرها   49 08 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  النظام المنسقرمز   البند

؛ بصورة بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة    49.09
بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو 

كانت وان ،زينة، وٕان كانت مرسائل أو إعالنات
      . مع أو دون مغلفات أو زركشات

  %5      .......................................................  بطاقات بريديةـ ـ ـ   49 09 00 10  

  %5       ....................................   بطاقات تهاني وما يماثلها ـ ـ ـ  49 09 00 20  

، بما في ذلك تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة  49 10 00 00  49.10
       ..................................................  تقاويم  تأكليشيها

  
5%  

صور المطبوعة ، بما في ذلك المطبوعات ُأخر    49.11
      . ةالفوتوغرافيوالصور 

الن وكتالوجات تجارية وما ـ مطبوعات للدعاية واإلع    
      :  يماثلها

  %5       ... ................................  مطبوعات للدعاية واإلعالنـ ـ ـ   49 11 10 10  

  %5       .................................  كتالوجات تجارية وما يماثلهاـ ـ ـ   49 11 10 90  

      : ـ غيرها    

      : ، وصور فوتوغرافيةتصاميم فنية (اثر فني)ـ ـ صـور،     

  ونة ـير ملـأو غونة ـور فوتوغرافية ملص ـ ـ ـ  49 11 91 10  
      ..............   للمناظر السياحية أو الطبيعية...الخ)        

  
5%  

  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   49 11 91 90  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      ...........  الحوامل المطبوعة للتقاويم وٕان كانت بصورـ ـ ـ   49 11 99 10  

  %5    لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان ـ ـ ـ  49 11 99 20  

تــذاكر الحفــالت والمهرجانــات ووســائط النقــل ومــا ـــ ـ ـ   49 11 99 30  
      .......................................................   يماثلها

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   49 11 99 90  
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  القسم الحادي عشر 
  

  جية ومصنوعات من هذه الموادـواد نسـم
  

   : مالحظـــات
  :  ال يشمل هذا القسم    ــ 1

؛ شعر الخيل أو فضالته (البند )05.02وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند   أ  ـ    
  ؛)05.11    

؛ غير أن أقمشة التصفية من شعر )67.04 أو 67.03، 05.01البشري أو مصنوعاته (البند الشعر   ب ـ
  ؛59.11ت المماثلة تدخل في البند بشري لمعاصر الزيوت واالستعماال

  ؛14اتية اُألخر الداخلة في الفصل زغب بذور القطن والمنتجات النب  ج ـ    
  واألصناف المصنوعة من حرير  25.24ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند   د ـ    

  ؛68.13أو  68.12الداخلة في البند والمنتجات اُألخر صخري   
خيوط للتنظيف ما بين األسنان "دنتال فلوس" في  ؛30.06أو  30.05الداخلة في البند األصناف   هـ ـ

  ؛33.06بالتجزئة الداخلة في البند عبوات فردية للبيع 
  ؛37.04إلى  37.01داخلة في البنود النسج المحسسه ال  و ـ    

المماثلة  الصفيحات واألشكال مم و 1ات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن الشعير   ز ـ
وكذلك الضفائر  )،39مم، من لدائن (فصل  5(مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 

أو والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السالل المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة 
  ؛)46ت (فصل الصفيحا

، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة الالمنسوجات ة المصنرة و اللباد والنسج و األقمش  ح ـ
  ؛)39نوعة منها الداخلة في (الفصل بلدائن ، واألصناف المص

  ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو ةنرة و اللباد واألقمشة الالمنسوجالنسج و األقمشة المص  ط ـ    
  ؛)40نوعة منها الداخلة في (الفصل لمنضدة بمطاط واألصناف المصا  

    ) وأصناف الجلود بفراء الطبيعية 43أو 41بصوفها (فصل  الجلود بشعرها أو  ي ـ    
  ؛ 43.04أو    43.03داخلة في البند ومصنوعاتها ال المقلدة أو    

  ؛42.02أو  42.01األصناف من مواد نسجية الداخلة في البند   ك ـ    
  ؛ليلوز)ي، حشو الس(مثل 48ف الفصل منتجات وأصنا  ل ـ    
  ؛64اف المماثلة الداخلة في الفصل األحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان واألصن  م ـ    

  ؛65س وأجزاءها المذكورة في الفصل شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأ  ن ـ     
  ؛67أصناف الفصل   ص ـ    

صنوعاتها الداخلة في ) وكذلك ألياف الكربون وم68.05مكسوة بمواد شاحذة (بند المواد النسجية ال  ع ـ
  ؛68.15البند 

زجاجية  ألياف الزجاج و األصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف  ف ـ
  ؛)70(فصل من نسج على أرضية ظاهرة 

  ؛وأجهزة إنارة)المصابيح و ، أثاث و لوازم أسرة (مثل 94أصناف الفصل   س ـ    
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  للرياضة)؛ ألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات ، ُلعب أطفال و (مثل 95أصناف الفصل   ق ـ    
، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) (مثل 96أصناف الفصل   ر ـ

حفاضات وبطانات وال صحيةالواقيات الو  والمناشف الصحية شرطة المحبرة لآلالت الكاتبة)ألوا
  .  مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و ال

  .97أصناف الفصل   ش ـ    
المحتوية على   ، 59.02أو  58.09أو في البند  55إلى  50إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول   أ  ـ      ـ 2

دة النسجية خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من الما
  . ألخرحدة من المواد النسيجية ااالغالبة وزنًا على أي و 

  
وعندما ال تكون هناك مادة نسجية غالبة وزنًا فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة 
بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخرًا في الترتيب الرقمي من بين البنود 

  .خذها بعين االعتبار على حد سواءن أالتي يمك
  : ة أعالهلتطبيق القاعد  ب ـ    

) كمادة نسجية 56.05) والخيوط الممعدنة (البند 51.10تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند   ـ أ
والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيد قائمة بذاتها، 

  ؛ية كما لو كانت مادة نسيجيةلمعدنالنسيج، تعتبر الخيوط ا
إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أوًال، ومن ثم، البند الممكن   ـ ب

  ؛دة نسجية غير داخلة في هذا الفصلتطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي ما  
  ؛فصل واحدفإنهما يجب أن يعامال ك مع أي فصل آخر، 55و  54عندما يتداخل الفصالن  ـ ج
المواد تعامل  عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه  ـ د

    .كمادة نسجية واحدة
 6أو  5أو  4أو  3تطبق أيضًا أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعاله على الخيوط المشار إليها في المالحظات  ج ـ

  أدناه.
 وأمـراس و وحبـال " خيـوط حـزماردة فـي الفقـرة (ب) أدنـاه تعتبـر االسـتثناءات الـو  مـع مراعـاةألغراض هذا القسم   أ  ـ ـ 3

  :المصنوعة ،دة أو المزوية أو المتعددة الزويقلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفـر 
  ديسيتكس؛ 20.000من حرير طبيعي أو فضالته التي بمقاس يتجاوز   ـ أ      
    من شعيرتين مفردتين أو أكثر  من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة  ـ ب      

  ؛ديسيتكس 10.000)، بمقاس يتجاوز 54مما يدخل في الفصل     
  :من قنب أو كتان  ـ ج      
  ؛ديسيتكس 1429، بمقاس ال يقل عن أ  ـ ملمعة أو مصقولة        
  ؛ديسيتكس 20000لة، بمقاس يتجاوز ب ـ غير ملمعة وال مصقو         
  ؛) مؤلفة من ثالثة أطواق أو أكثردمن ألياف النارجيل (جوز الهن  ـ د      
  ؛ديسيتكس 20000خر ، بمقاس يتجاوز من ألياف نباتية أُ   ـ هـ      
  .مقواة بخيوط من معدن  ـ 6و      
  :حكام الواردة أعاله علىألال تطبق ا  ب ـ    

مقوى بخيوط من  خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ما كان منها ـ أ
  معدن؛
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الشعيرات  والخيوط المتعددة 55خصل الشعيرات التركيبية أو االصطناعية الداخلة في الفصل  ـ ب
  ؛54رمات للمتر المذكورة في الفصل أقل من خمس ب 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 56.05الخيوط الممعدنة الداخلة في البند  ـ د
  ؛) أعاله 6(أ ـ 

  .56.06خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند  ـ هـ
مع مراعاة بالنسبة للخيوط و  زئة "" مهيأة للبيع بالتجفان عبارة  55و  54و  52و  51و  50لفصول ألغراض ا  أ ـ ـ 4

المهيأة كما   الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، ني، تع أدناهفي الفقرة (ب)  واردةاالستثناءات ال
  : يلي

  :الحامل) عن  يزيد وزنها (بما فيه على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل ال  ـ أ    
  ؛ أو صناعيةال الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيراتجم لخيوط  85 أ  ـ

  .جم لغيرها من الخيوط 125  ب ـ      
  :ت أو كبب أو شلل ال يتجاوز وزنهابشكل كرا  ـ ب    

لخيوط الحرير  ، أوديسيتكس 3000لتــي بمقاس أقل من صناعيــة االجم لخيوط الشعيـرات  85 أ  ـ
  ؛الطبيعي أو فضالته

  ؛ديسيتكس 2000بمقاس أقل من يع الخيوط النسجية اُألخر جم لجم 125  ب ـ
  .جم لغيرها من الخيوط 500  ج ـ

 خيوط بواسطة مفصولة ،موحدة الوزنكبب أو شلل شلل مقسمة تقسيمًا ثانويًا إلى عدة كبب أو بشكل  ـج 
  : لكل منها وزن موحد اليزيد عنمستقلة عن بعضها  تجعلها فاصلة

  ؛صناعيةالالطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيرات  جم لخيوط الحرير 85  أ  ـ
  جم لغيرها من الخيوط . 125  ب ـ

  :تطبق األحكام الواردة أعاله على ال  ب ـ
  :من جميع المواد النسجية باستثناءالخيوط المفردة   ـ أ      
  و المقصورة؛الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير  أ ـ        
   ،لوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغةة من الصوف أو االخيوط المفرد  ب ـ         

  .ديسيتكس 5000وعة، بمقاس يتجاوز أو المطب        
  : و المتعددة الزوي، غير المقصورةالخيوط المزوية أ  ـ  ب      
  ؛ أوتهيئتهامن الحرير الطبيعي أو فضالته مهما كانت طريقة   أ  ـ         

كبب الوبر الناعم) المهيأة بشكل  وأء الصوف من المواد النسجية اُألخر (باستثنا  ب ـ 
  ؛أو شلل

   ، مقصورة أوفضالته الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو  ـ ج        
  و ؛ديسيتكس أو أقل 133مطبوعة بمقاس مصبوغة أو       

  :يأةالمه، دة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجيةالخيوط المفر   ـ د      
  ؛ أو شلل متقاطعة الخيوطكبب أو بشكل  أ ـ        
  على حوامل أو بأية طريقة ُأخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج ب ـ         

، أو بكرات أو أنابيب مخروطية اسير آالت الزوي أو مخاريط (كون)(مثل ، مو         
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      .التطريز) ألنوالهيأة بشكل شرانق أو اسطوانية أو م        
                  

" خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو ، يقصد بعبارة 55.08و  54.01و  52.04ام البنود من أجل تطبيـق أحك  ـ 5 
  :ة الزوي التي تتوافر فيها ما يليالمتعدد

  جم؛ 1000مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) ال يزيد عن أ ـ    
  ؛ و دام كخيوط للخياطةب ـ مهيأة لالستخ  
    ." Zببرم نهائي بشكل " ج ـ  

، معبرًا عنها بعدد الخيوط ذات قوة تماسك "ية المتانة" خيوط عال، يقصد بعبارة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم  ـ 6
  :ن / تكس) وتتجاوز الحدود التاليةالسنتينوتن في التكس (س

  سن / تكس. 60خر أو من بولستر أ أميداتخيوط مفردة من نايلون أو من بولي    ـ  
  سن / تكس. 53ُأخر أو من بوليستـر  أميداتخيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي    ـ  
  سن / تكس. 27خيوط مفردة أو مزوية أو متعـددة الزوي من حرير فيسكوز   ـ   

  :اهزة "" أصناف ج تعتبرلغايات هذا القسم   ـ 7
  ؛عة بأشكال غير مربعة وال مستطيلةاألصناف المقط  أ  ـ  

أو التـي يمكـن استعمالها بعد فصلها عن بعضها (األصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة لالستعمال   ب ـ
مثل بعض (، عملية ُأخرى متممة ، من دون خياطة أو أية)بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة

   ؛)األحرمة و المماسح و المناشف وأغطية المناضد، واألوشحة المربعة

معينة التي يكون واحدا من أطرافها على األقل  مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات  قياساتباألصناف المقطعة  -ج 
ة حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها األخر معالجة بأية طريق

وال تعتبــر كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف  موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه المالحظة،
  . أو بأية طريقة أخرى بالقص الحراريالمقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها 

تعتبــر ، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة وال ة أو المثنية األطراف بأية طريقةاألصناف المكفوف ـ د
بأية  كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو

  ؛طريقة أخرى
  ؛  تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها، والتي األصناف المقطعة بأشكال وقياسات ـ هـ
 أو قطعتين طع النسجية المؤلفة مناألصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة ُأخرى (عدا الق ـ و

، وكذلك القطع المؤلفة من ثر طوالً أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أك
  )؛ةِ حشو م، وٕان كانت كثر من النسج المجمعة بشكل طبقاتنوعين أو أ

 نفصلة أو بشكل يتضمن، سواء قدمت كوحدات مالكروشيه المشغولة بأشكال معينة أوأصناف المصنرات  ـ ز
  .عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا)

  :60إلى  50 من أجل تطبيق أحكام الفصول من  ـ 8
 56، وما لم ينص على خالف ذلك و في الفصول 60و الفصل  55إلى  50الفصول من  ال تنطبق  أ ـ

  ؛أعاله 7عنى المقصود في المالحظة بالم جاهزةعلى األصناف ال 59إلى 
  .59إلى  56ناف الداخلة في الفصول على األص 60و الفصل  55إلى  50ق في الفصول ال تنطب  ب ـ  
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األقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على  55إلى  50ُتعتبر من األقمشـة المنسوجـة الداخلـة في الفصول   ـ 9
قات مضمومة إلى وهذه الطب قائمة. شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو

  .ط بواسطة الصق أو بالربط الحراريبعضها عند نقاط تقاطع الخيو 
  .خيوط من مطاطبالتي تتكون من مواد نسجية مضمومة  ةتبند في هذا القسم المنتجات المطاط  ـ10
  "." مشربة " تشمل أيضًا "المغموسة من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة  ـ11
  "." تشمل أيضا " األراميد أميدولي " بام هذا القسم، إن عبارة من أجل تطبيق أحك  ـ12
، يقصد بعبارة خيوط تركيبية  قابلة للمط ، و أينما كان في جدول التعريفةاالقتضاء، وعند القسم_  ألغراض هذا  13

وط ا الخيـ(خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية، عد
، إذا مطت إلى اف طولها األصلي والتي، التي ال تنقطع عند شدها لثالثة أضعالمعدلة بنيتها  "التكستورية"

  .، لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولها األصليألصلي، تعود خالل فترة خمس دقائقضعف طولها ا
تبند في البنود الخاصة  لبنود مختلفة يجب أن ، إن األلبسة من مواد نسجية التابعةما لم ينص على خالف ذلك  ـ14

من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة، يقصد ، حتى و إن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. بكل منها
   .62.11إلى  62.01وفي البنود من  61.14إلى  61.01، األلبسة الداخلة في البنود من بعبارة " ألبسة نسجية"

  :لفرعيةالبنود ا اتمالحظ
الية ما يقابلها من تعاريف ، يقصد بالعبارات التل التعريفة، و أينما كان في جدواالقتضاء، وعند في هذا القسم ـ 1

  : محددة
  :خيوط غير مقصورة ـ أ

  :هي الخيوط التي
عتها؛ ) أو طباالكتلة لها اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها ولم َيْجِر قصرها أو صباغتها (وٕان كان في ـ أ

  أو
  .سالةليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من الن ـ ب

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غيـر ثابـت (يـزول بمجـرد 
كتلتها بمواد مزيلة للمعان  يمكن أن تكون قد عولجت في الصناعيةالغسل بالصابون) وفي، حالة األلياف 

   .، ثاني ُأكسيد التيتانيوم)ثل(م
  :خيوط مقصورة ـ ب

  :الخيوط التيهي 
خالف ذلك، المصبوغة  ُأجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على ـ أ

  أو المعالجة بمادة بيضاء؛ باللون األبيض (وٕان كانت في الكتلة) أو
  ؛ أو رة أو مقصورةصو قتحتوي على خليط من ألياف غير م ـ ب
  تكون مزوية أو متعددة الزوي ، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة. ـ ج

  :خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة) ـ ج
  :هي الخيوط

صنوعة من الم أو، أو المطبوعة، ر اللون األبيض أو بلون غير ثابتـ المصبوغة (وٕان كانت في الكتلة) بغي أ
  ؛ أوطبوعةألياف مصبوغة أو م
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مقصورة أو  المؤلفة من خليط من األلياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من األلياف غير ـ ب
خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر  مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو

  ؛أوا ُمنّقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)على أبعاد فتبدو وكأنه
  ؛ أوها من الفتائل أو الخصل المطبوعةول عليتم الحص ـ ج
مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق  المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو ـ د

ال المماثلة واألشك القدد المفردة على الشعيرات ،مع تعديل ما يجب تعديله ،ة أعالهأيضًا التعاريف المبين
    .54الداخلة في الفصل 

  :نسج غير مقصورة  ـ د  
ويمكن  النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم َيْجِر قصرها أو صباغتها أو طباعتها.    
    .هيئة غير ملونة أو بلون غير ثابتلتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة ت    
  :نسج مقصورة  ـ هـ  
  :وهي النسج التي    

المعالجة بمادة  ، المصبوغة بلون أبيض أوف ذلك" تبييضها "، وما لم ينص على خالتم قصرها  ـ أ
  ؛ أوتهيئة بيضاء، أثواباً 

    ؛ أوالمؤلفة من خيوط مقصورة ـ ب
  .ن خيوط مقصورة وخيوط غير مقصورةالمؤلفة م ـ ج

  :نسج مصبوغة  ـ و  
  :وهي النسج    

مادة المعالجة ب المصبوغة بلون موحد غير اللون األبيض (ما لم ينص على خالف ذلك)، أو ـ أ
  و؛ ألم ينص على خالف ذلك)، أثواباً  األبيض (ما نغير اللوملونة 

  .موحدمفرد المؤلفة من خيوط ملونة بلون  ـ ب
  :نسج من خيوط مختلفة األلوان  ـ ز  
  :ة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة)هي األقمش    
  لون واحد  المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من  ـأ     
  ؛ أو )غير اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها(    
  ؛ أومقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونةمؤلفة من خيوط غير   ـ ب    
  مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة  ـ ج    
  .بعين االعتبار)األطراف ونهايات الثوب ، ال تؤخذ خيوط (وفي جميع الحاالت      
  :وعةنسج مطب ـ ح  

وهي األقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثوابًا، وٕان كانت مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان وتعتبر 
النسج التي تحمل رسومًا متحصل عليها ، مثًال بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو  :أيضًا نسج مطبوعة 

  بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).
  لميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج  ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعاله.ال تؤثر عملية الت

) أعاله، بعد إجراء التغييرات الضرورية على األقمشة ح) لغاية (دتنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (
  المصنرة أو الكروشيه.

    
  :نسج سادة  ـ ط  
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السدى  خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوطهي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (
  اللحمة. المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من

 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد 63لغاية  56تعتبر األصناف المذكورة في الفصول من   أ  ـ   ـ 2
من  2المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقًا ألحكام المالحظة  النسجية كأنها مكونة كليًا من

المكونة من  58.09أو البند  55لغاية  50هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 
  نفس المواد، 

  : لتطبيق هذه القاعدة  ب ـ  
من  3للقاعدة  كأساس للتبنيد وفقاً  ، إّال بالجزء الذي يعتمداالقتضاء، عند ال يؤخذ بعين االعتبار  ـ أ

  ؛اعد العامة لتفسير جدول التعريفةالقو 
نسجية  ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية  ـ ب

  ؛وسطح مخملي أو مزرد
ب أن يج ، فإن األرضية فقط هي التيومصنوعاتها 58.10داخلة في البند في حالة المطرزات ال  ـ ج

تبند  ، يجب أنرزات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، فإن المطمع ذلك. و تؤخذ بعين االعتبار
  . تبعًا لخيوط التطريز وحدها
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  الفصل الخمسون

  
   حريـــر طبيعـــي

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ...........................  لشرانق دود الحرير صالحة للح   50 01 00 00  50.01
  %5      .......................................   حرير خام (غير مغزول)  50 02 00 00  50.02
فضالت حرير (بما فـي ذلـك شـرانق دود الحريـر   50 03 00 00  50.03

 غير الصالحة للحـل و فضـالت خيـوط الحريـر و
  %5      .. ................................................................   )النسالة

خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة مـن فضـالت    50 04 00 00  50.04
      .....................  زئةبالتج الحرير)، غير مهيأة للبيع

  
5%  

، غيـر مهيـأة خيوط مغزولة من فضـالت الحريـر  50 05 00 00  50.05
      ........................................................   للبيع بالتجزئة

  
5%  

ــــوط حر   50 06 00 00  50.06 ــــة مــــن فضــــالت خي ــــوط مغزول ــــر وخي ي
ــر ــوط أحشــاء الحري ــة؛ خي ــع بالتجزئ ــأة للبي ، مهي

      .........................    دود الحرير (شعر مسينا للصيد)

  
  

5%  
      . نسج من حرير أو من فضالت حرير    50.07

  %5     ...............................   ـ نسج من فضالت مشاقة الحرير 50 07 10 00 
ـــ نســـج ُأخـــر تحتـــوي علـــى   50 07 20 00  ـــًا  أو أكثـــر مـــن 85ـ % وزن

  %5     .......  ، عدا فضالت مشاقة الحريرر أو فضالتهالحري
  %5     .. ................................................................  ـ نسج ُأخر 50 07 90 00 
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  الفصل الحادي والخمسون

  

   ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيلصوف، وبر حيوان ناعم أو خشن

  
  : مالحظـــة

  : حيثما وردت في جدول التعريفة ـ 1
  الحمالن)؛األلياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو  يعني" صوف "  ـ أ 

أو اليـاك أو حيـد السـنام و بمـا فيـه الجمـل العربـي أو الفكونـة أو الجمـل  وبـر األلباكـا أو الالمـا يعني" وبر ناعم " ب ـ
، أو األرانب (بما ما يماثلها (عدا الماعز العادي) ماعز االنجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو

  ؛لقندس أو الرجوندان أو فأر المسكفيها أرانب أنجورا) واألرانب البرية أو ا
  الـوبر والشـعر ألصـناف الفـراجينالشـعر و وبـر الحيوانـات غيـر المـذكورة أعـاله ، عـدا  يعنـيخشن "  حيوان" وبر  ج ـ

  .)05.11) وشعر الخيل (البند 05.02(الفرش) (البند 

  

  فئة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

      . ، غير مندوف وال ممشطصوف    51.01

      : الظهرلمغسول على بما فيه الصوف ا بدهنه،ـ     

      ...............................................................  ـ ـ صوف جز  51 01 11 00  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيره   51 01 19 00  
      ـ منزوع دهنه وغير ُمَكْرَبن (غير مفحم) :    

  %5      ...............................................................  ـ ـ صوف جز  51 01 21 00  
  %5      ......................................................................   ـ ـ غيره  51 01 29 00   
  %5      ........................................................   ـ ُمَكْرَبن  (مفحم)  51 01 30 00  

      .  دوف وال ممشطناعم أو خشن غير من وبر    51.02

      : ـ وبر ناعم    
  %5      ...................................................   من ماعز كشمير ـ ـ  51 02 11 00  
  %5      ......................................................................  غيرها ـ ـ  51 02 19 00  
  %5      .................................................................  ـ وبر خشن  51 02 20 00  

، بما فيهـا فضالت صوف أو وبر ناعم أو خشن    51.03
  . مشاقاتهافضالت الخيوط ولكن عدا 

    

  %5      ....................   الناعم ـ فضالت تمشيط الصوف أو الوبر  51 03 10 00  
  %5      ...............................   ـ فضالت صوف أو وبر ناعم ُأخر  51 03 20 00  
  %5      ....................................................   ـ فضالت وبر خشن  51 03 30 00  

  %5      .................   نساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن  51 04 00 00  51.04
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

، مندوف أو خشن أو وبر ناعم أو صوف    51.05
  . شط (بما فيه الصوف الممشط الفرط)مم

    

  %5      .......................... ................................   وفـ صوف مند  51 05 10 00  
      : صوف ممشطصوف مشذب وغيرها من ـ     

  %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 كشمير 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  

ــوط مــن صــوف     51.06 ــر مهيــأة للبيــع  منــدوف،خي غي
  . بالتجزئة

    

  %5      .............   % أو أكثر وزنًا من الصوف85ـ تحتوي على   51 06 10 00  
  %5      .............   % وزنُا من الصوف85ـ تحتوي على أقل من   51 06 20 00  

غيـــر مهيـــأة للبيـــع  ممشـــط،خيـــوط مـــن صـــوف     51.07
  . بالتجزئة

    

  %5      .............   % أو أكثر وزنًا من الصوف85ـ تحتوي على   51 07 10 00  
  %5      .............   % وزنُا من الصوف85ـ تحتوي على أقل من   51 07 20 00  

خيوط من وبر نـاعم (منـدوف أو ممشـط)، غيـر     51.08
  . بالتجزئةمهيأ للبيع 

    

  %5      .....................................................................   ـ مندوفة   51 08 10 00  
  %5      ... ................................................................   ـ ممشطة  51 08 20 00  

خيــوط مــن صــوف أو وبــر نــاعم ، مهيــأة للبيــع     51.09
  . بالتجزئة

    

أو أكثر من الصـوف أو الـوبر  % وزناً 85ـ تحتوي على   51 09 10 00  
    .. ................................................................   الناعم

    
5%  

  %5      .......................................................................   ـ غيرها  51 09 90 00  
خيــوط مــن وبــر خشــن أو مــن شــعر خيــل (بمــا   51 10 00 00  51.10

، وٕان ا الخيــوط المبرومــة مــن شــعر الخيــل)فيهــ
      ... ................................   يأة للبيع بالتجزئةكانت مه

  
  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

صوف مندوف أو من وبر ناعم  نسج من    51.11
  .  مندوف

   

% وزنُا أو أكثر من الصـوف أو الـوبر 85ـ تحتوي على     
  : الناعم

    

      : 2مجم/  300ـ ـ بوزن ال يزيد عن     

  %5      ..................................... المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 11 11 10  

  %5     ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ  51 11 11 90 
      :ـ ـ غيرها     

  %5      ....................................   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 11 19 10  

   ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ 51 11 19 90 
 

5% 

ـــ غيرهـــا      فقـــط بشـــعيرات ، ممزوجـــة بصـــورة رئيســـية أو ـ
  : تركيبية أو اصطناعية

    

  %5      ..................................... المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 11 20 10  

  %5     ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ  51 11 20 90 
ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية  غيرها،ـ      

  : مستمرةأو اصطناعية غير 
    

  %5      ....................................   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 11 30 10  

  %5     .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ 51 11 30 90 
      : ـ غيرها     

  %5      ....................................   المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 11 90 10  

  %5     ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ  51 11 90 90 
نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم     51.12

  . ممشط

    

و أكثر من الصـوف أو الـوبر % وزنًا أ85ـ تحتوي على     
  : الناعم

    

      :2مجم/  200ـ ـ بوزن ال يزيد      

  %5      ....................................   المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ  51 12 11 10  

  %5     ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ  51 12 11 90 
     : ـ ـ غيرها     

  %5      ..................................... المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 12 19 10  

  %5     .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ 51 12 19 90 
مـع  شـعيرات  ، ممزوجـة بصـورة رئيسـية أو فقـطـ غيرها     

  : تركيبية أو اصطناعية
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  %5      ..................................... المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 12 20 10  

  %5     ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ  51 12 20 90 
فقــط مــع أليــاف  أو رئيســيةممزوجــة بصــورة  غيرهــا،ـــ      

  : مستمرةتركيبية أو اصطناعية غير 

    

  %5      ....................................   المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ  51 12 30 10  

  %5     ... ................................................................ غيرها ـ ـ ـ 51 12 30 90 
      : ـ غيرها     

  %5      ..................................... المشالح لصناعة العبي وـ ـ ـ   51 12 90 10  

  %5     ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ  51 12 90 90 
      . من شعر خيلخشن أو نسج من وبر     51.13

      :  نسج من وبر خشن ـ ـ ـ    

  %5      .. ................................   المشالح لصناعة العبي و 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 و المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدىنسج التويل  فيها
  .  ونة بلون أفتح من لون خيوط السدى، مصبوغة بلون رمادي أو ملمقصورة، مقصورة

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ممشط .قطن غير مندوف وال   52 01 00 00  52.01
 فضالت قطن (بما فيها فضالت الخيوط و    52.02

      . النساالت)
  %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
نت مهيأة خيوط للخياطة من قطن، وٕان كا    52.04

      . للبيع بالتجزئة
      : بالتجزئةـ غير مهيأة للبيع     
  %5      .............   % وزنًا أو أكثر من القطن85ـ ـ تحتوي على   52 04 11 00  
  %5      ..................................................................... ـ ـ غيرها  52 04 19 00  
  %5     .................................................   ـ مهيأة للبيع بالتجزئة  52 04 20 00  

(عدا خيوط الخياطة)، تحتوي  خيوط قطن    52.05
أكثر من القطن، غير  % وزنًا أو85على 

      . مهيأة للبيع بالتجزئة
      : ممشطةـ خيوط مفردة، من ألياف غير     

يزيــد عــن  ديســيتكس أو أكثــر (ال 714.29 ـــ ـ مقاســها  52 05 11 00  
    ...................................................   رقم متري) 14

  

  

  
5%  

ديســيتكس ولكــن ال يقــل  714.29ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 12 00  
قــــم ر  14ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  232.56عــــن 

    .....................  رقم متري) 43متري و ال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
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ديســيتكس ولكــن ال يقــل  232.56ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 13 00  
رقــــم  43ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  192.31ن عــــ

    .......................   رقم متري) 52متري وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس ولكــن ال يقــل  192.31ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 14 00  

ــري  52 ديســيتكس (يزيــد عــن 125عــن  رقــم مت
    ................................   رقم متري) 80يتجاوز  وال

  

  

  

  
  

5%  
رقـم  80ديسيتكــس (يزيـد عـن  125ـ ـ مقاسها أقل مـن   52 05 15 00  

    .............................................................   متري)
  

  

  
5%  

      : ممشطةمن ألياف  مفردة،ـ خيوط     
يزيــد عــن  ديســيتكس أو أكثــر (ال 714.29ـــ ـ مقاســها   52 05 21 00  

    .................................................   رقم متري) 14
  

  

  
5%  

ديســيتكس ولكــن ال يقــل  714.29مقاســها أقــل مــن  ـــ ـ  52 05 22 00  
رقــــم  14ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  232.56عــــن 

    .......................   رقم متري) 43متري وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس وال يقــل عــن  232.56ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 23 00  

رقم متـري وال  43ديسيتكس (يزيد عن  192.31
    .....................................   رقم متري) 52يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس ولكــن ال يقــل  192.31ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 24 00  

ــد عــن  125عــن  ــري  52ديســيتكس (يزي رقــم مت
    ................................   رقم متري) 80وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديسـيتكس ولكـن ال يقـل عـن  125أقـل مـن  ــ ـ مقاسـها  52 05 26 00  

ــد عــن   106.38 ــري  80ديســيتكس (يزي رقــم مت
    .................................  رقم متري) 94تتجاوز  وال

  

  

  

  
  

5%  
ديسيتكـــس ولكــن ال يقــل  106.38ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 05 27 00  

رقم متري  94ديسيتكس (يزيد عن   83.33عن 
    .............................   رقم متري) 120وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
 120ديســيتكس (يزيــد عــن   83.33ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 28 00  

    .......................................................   رقم متري)
  

  

  
5%  

ـــر      ـــاف غي ـــزوى، مـــن ألي ـــة أو متعـــددة ال ـــوط مزوي ـــ خي ـ
      : ممشطة

أكثر  ديسيتكس أو 714.29ـ ـ مقاسها للخيط المفـرد   52 05 31 00  
   ..........  المفرد) لخيطلرقم متري  14(ال يزيد عن 

  

  

  
5%  
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     714.29 مقاســـــها للخـــــيط المفـــــرد أقـــــل مـــــن ــــــ ـ   52 05 32 00  
ديسـيتكس  232.56ديسيتكس ولكـن ال يقـل عـن

ــري ولكــن ال يتجــاوز  14(يزيــد عــن   43رقــم مت
    .................................   ط المفرد)رقم متري  للخي

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  232.56للخـيط المفـرد أقـل مـن  ــ ـ مقاسـها  52 05 33 00  

ديسيتكس (يزيـد عـن    192.31ولكن ال يقل عن 
رقـــم متـــري   52رقــم متـــري ولكـــن ال يتجـــاوز  43

    ..................................................   للخيط المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  192.31للخـيط المفـرد أقـل مـن  ــ ـ مقاسـها  52 05 34 00  

ديســـيتكس (يزيـــد عـــن   125يقـــل عـــن  ولكـــن ال
رقـــم متـــري   80ال يتجـــاوز ولكـــن رقــم متـــري  52

    ..................................................   للخيط المفرد)

  

  

  

  
  

5%  
ديسيتكس (يزيـد  125مقاسها للخيط المفرد أقل من  ـ ـ   52 05 35 00  

    .....................  رقم متري للخيط المفرد) 80عن  
  

  

  
5%  

      ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:    
أكثــر  ديســيتكس أو 714.29ــ ـ مقاســها للخــيط المفــرد   52 05 41 00  

    ............  رقم متري للخيط المفرد) 14(اليزيد عن 
  

  

  
5%  

ديسـيتكس  714.29ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 05 42 00  
ديسيتكس (يزيـد عـن   232.56ولكن ال يقل عن 

رقـــم متـــري   43رقــم متـــري ولكـــن ال يتجـــاوز  14
    ..................................................   للخيط المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  232.56ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 05 43 00  

ديسيتكس (يزيـد عـن   192.31ولكن ال يقل عن 
رقــم متــري    52رقــم متــري ولكــن ال يتجــاوز  43

    ..................................................   للخيط المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  192.31ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 05 44 00  

 52كس (يزيد عــن ديسيت 125ولكن ال يقل عن 
رقـم متـري للخـيط  80رقم متري ولكـن ال يتجـاوز 

    ............................................................   المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس وال  125مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن  ــ ـ  52 05 46 00  

رقم  80ديسيتكس (يزيد عن   106.38يقل عن 
ـــن ال يتجـــاوز  ـــري ولك ـــري للخـــيط  94مت ـــم مت رق

    .............................................................  المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
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ديسـيتكس  106.38ها للخـيط المفـرد أقـل مـن ــ ـ مقاسـ  52 05 47 00  
ديســيتكس (يزيــد عــن  83.33 قــل عــنولكــن ال ي

رقــم متــري  120رقــم متــري ولكــن ال يتجــاوز  94
    ..................................................   للخيط المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
 ديســيتكس 83.33للخــيط المفــرد أقــل مــن   مقاســهاـــ ـ   52 05 48 00  

    .........   رقم متري للخيط المفرد) 120(يزيد عن  
  

  

  
5%  

يوط قطن (عدا خيوط الخياطة) تحتوي خ    52.06
غير  القطن،% وزنًا من 85على أقل من 
      . بالتجزئةمهيأة للبيع 

      : خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطةـ     
 د ـر ( ال يزيـديسيتكس أو أكث 714.29مقاسها  ـ ـ  52 06 11 00  

    ..............................................   رقم متري)14عن        
  

  

  
5%  

ديســيتكس ولكــن ال يقــل  714.29 ـــ ـ مقاســها أقــل مــن  52 06 12 00  
رقــــم  14ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  232.56عــــن 

    .......................   رقم متري) 43متري وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس ولكــن ال يقــل  232.56ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 06 13 00  

رقــــم  43ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  192.31عــــن 
    ........................  رقم متري) 52متري وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس ولكــن ال يقــل  192.31أقــل مــن  ـــ ـ مقاســها  52 06 14 00  

رقــم متــري  52ديســيتكس (يزيــد عــن   125عــن 
    .................................  رقم متري) 80وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
   80ديسيتكس (يزيد عن   125مقاسها أقل من  ـ ـ  52 06 15 00  

    ......................... ................................   رقم متري)      
  

  

  
5%  

      : ـ خيوط مفردة ، من ألياف ممشطة    
ديســيتكس أو أكثــر (ال يزيــد عــن   714.29ـــ ـ مقاســها   52 06 21 00  

    .................................................   رقم متري) 14
  

  

  
5%  

ديســيتكس ولكــن ال يقــل  714.29ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 06 22 00  
رقــــم  14ديســــيتكس (يزيــــد عــــن  232.56عــــن 

    ........................   رقم متري) 43متري واليتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
ديســيتكس ولكــن ال يقــل  232.56ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 06 23 00  

رقــــم  43تكس (يزيــــد عــــن ديســــي 192.31عــــن 
    ........................   رقم متري) 52متري ال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
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ديســيتكس ولكــن ال يقــل  192.31ـــ ـ مقاســها أقــل مــن   52 06 24 00  
ــد عــن  125عــن  ــري  52ديســيتكس (يزي رقــم مت

    ................................   رقم متري) 80وال يتجاوز 

  

  

  

  
  

5%  
   80ديسيتكس (يزيد عن   125مقاسها أقل من  ـ ـ  52 06 25 00  

    ......................... ................................   تري)رقم م      
  

  

  
5%  

ــــ خيـــوط مزويـــة أو متعـــددة الـــزوي ، مـــن أليـــاف غيـــر     
      :  ممشطة

ديســيتكس أو أكثــر  714.29ــ ـ مقاســها للخــيط المفــرد   52 06 31 00    
    .........رقم متري للخيط المفرد) 14(ال يزيد عن  

  

  

  
5%  

كس تتديسـي 714.29ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 06 32 00  
ديسيتكس (يزيـد عـن   232.56ال يقل عن ولكن 

رقــم متــري للخــيط  43رقــم متــري وال يتجــاوز  14
     ............................................................   المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  232.56ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 06 33 00  

ديسيتكس (يزيـد عـن   192.31ولكن ال يقل عن 
رقــم متــري للخــيط  52رقــم متــري وال يتجــاوز  43

    ............................................................   المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ديسـيتكس  192.31ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 06 34 00  

ديســـيتكس (يزيـــد عـــن   125ولكـــن ال يقـــل عـــن 
رقــم متــري للخــيط  80يتجــاوز  رقــم متــري وال 52

   ............................................................   المفرد)

  

  

  

  
  

5%  
  س ـديسيتك 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من   52 06 35 00  

    ...............   رقم متري للخيط المفرد) 80(يزيد عن       
  

  

  
5%  

      ، من ألياف ممشطة:خيوط مزوية أو متعددة الزوي ـ    
ديســيتكس أو أكثــر  714.29ــ ـ مقاســها للخــيط المفــرد   52 06 41 00  

 رقـــم متـــري للخـــيط المفـــرد) 14(ال يزيـــد عـــن  

...................................................  

  

  

  
5%  

ديسـيتكس  714.29ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 06 42 00  
ديسيتكس (يزيد عن   232ر56ولكن ال يقل عن 

ــم متــري للخــيط  43رقــم متــري ال يتجــاوز  14 رق
    ............................................................   المفرد)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
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ديسـيتكس  232.56ــ ـ مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن   52 06 43 00  
ديســيتكس (يزيــد عــن  192.31ولكــن يقــل عــن 

ــم متــري للخــيط  52رقــم متــري ال يتجــاوز  43 رق
    ............................................................   د)المفر 

  

  

  

  
  

5%  
ديسـيتكس  192.31مقاسـها للخـيط المفـرد أقـل مـن  ــ ـ  52 06 44 00  

ديســـيتكس (يزيـــد عـــن   125ولكـــن ال يقـــل عـــن 
 طـرقـم متـري للخيــ 80اوز ـري ال يتجــم متــرقـ 52

    ............................................................   المفرد)

  

  

  

  
  

5%  
  س ـديسيتك 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من   52 06 45 00  

    ................  ي للخيط المفرد)رقم متر  80(يزيد عن       
  

  

  
5%  

مهيـأة  الخياطـة)،خيوط قطن (عـدا خيـوط     52.07
      . للبيع بالتجزئة

  %5      ...............   % وزنًا أو أكثر من القطن85ـ تحتوي على   52 07 10 00  
  %5      ......................................................................   ـ غيرها  52 07 90 00  

علـى  أقمشة منسـوجة مـن قطـن ، تحتـوي    52.08
ــر مــن القطــن85 ــًا أو أكث ، ال يــزن % وزن

      .رامج 200ربع منها أكثر من المتر الم
      : ـ غير مقصورة    
ال يــزن المتــر المربــع منهــا أكثــر مــن  ســادة،ـــ ـ بنســج   00 11 08 52  

  %5      .......................... ................................  جم 100
 100يزن المتر المربــع منهــا أكثــر مــن  سادة،ـ ـ بنسج  52 08 12 00 

  %5     ... ................................................................  جم
 ــ ـ بنسـج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا 52 08 13 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 19 00 
      : ـ مقصورة    
يــزن المتــر المربــع منهــا أكثــر مــن  ، النســج ســادة  ـــ ـ  52 08 21 00  

  %5      .......................... ................................  جم 100
 100نسج سادة، يزن المتر المربــع منهــا أكثــر مــن   ـ ـ 52 08 22 00 

  %5     .....................................................................  جم
الثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا نسـج تويـل "سـرجية" ث  ــ ـ 52 08 23 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
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  %5     ................................................................  رـ ـ نسج ُأخ 52 08 29 00 
      : مصبوغةـ     
يــزن المتــر المربــع منهــا أكثــر مــن  ، النســج ســادة ـــ ـ   00 31 08 52  

  %5      ...........................................................  جم100
 100نسج سادة، يزن المتر المربــع منهــا أكثــر مــن   ـ ـ 52 08 32 00 

  %5     ........................................................................  جم
نسج تويل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط ، بمـا  ـ ـ  52 08 33 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 39 00 
      : ـ من خيوط مختلفة األلوان    
يــزن المتــر المربــع منهــا أكثــر مــن  ـــ ـ نســج ســادة ، ال 52 08 41 00 

  %5     ...........................................................  جم100
 100مربــع منهــا أكثــر مــن نسج سادة، يزن المتر ال ـ ـ  52 08 42 00 

  %5     ... ................................................................  جم
نسج تويل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط ، بمـا  ـ ـ  52 08 43 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 49 00 

      مطبوعة:ـ     
يــزن المتــر المربــع منهــا أكثــر مــن  ـــ ـ نســج ســادة ، ال 52 08 51 00 

  %5     ...........................................................  جم100
 100نسج سادة، يزن المتر المربــع منهــا أكثــر مــن   ـ ـ 52 08 52 00 

  %5     ... ................................................................  جم
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 08 59 00 

تحتــوي علــى  قطــن،أقمشــة منســوجة مــن     52.09
يــــزن  القطــــن،% وزنــــًا أو أكثــــر مــــن 85

      جم. 200المتر المربع منها أكثر من 
      : ـ غير مقصورة    
  %5     .............................................................  ـ ـ بنسج سادة 52 09 11 00 

، بمــا ل "ســرجية" ثالثــي أو ربـاعي الخيــوطنســج تويـ ــ ـ 52 09 12 00 
  %5     ........................................   فيه التويل المتقاطع

  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 19 00 
      : مقصورةـ     
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 09 21 00 
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ـ ـ بنسج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط ، بمـا  52 09 22 00 
  %5     ............................................  فيه التويل المتقاطع

  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 29 00 
      : ـ مصبوغة    
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 09 31 00 
بنسج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا  ـ ـ  52 09 32 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 39 00 
      : ـ من خيوط مختلفة األلوان    
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 09 41 00 
  %5     ...........................................................   ـ ـ دنيم (جينز) 52 09 42 00 
بنســج تويــل "ســرجية" ثالثــي أو ربــاعي نســج أخــر  ـــ ـ  52 09 43 00 

  %5     .....................   الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 09 49 00 

      : ـ مطبوعة    
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 09 51 00 
ية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا بنسج تويـل "سـرج ـ ـ  52 09 52 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ..............................................................   ـ ـ نسج ُأخر 52 09 59 00 

أقمشــة منســوجة مــن قطــن ، تحتــوي علــى     52.10
% وزنـــًا مـــن القطـــن، ممزوجـــة 85أقـــل مـــن

حصــــرية، مــــع أليــــاف  وأ بصــــورة رئيســــية
تركيبية أو اصطناعية، ال يزن المتر المربع 

      . جم 200منها أكثر من 
      : ـ غير مقصورة    
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 10 11 00 
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 19 00 

      : ـ مقصورة    
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 10 21 00 
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 29 00 
      : مصبوغةـ     
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 10 31 00 
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ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا  ــ ـ بنسـج تويـل "سـرجية" 52 10 32 00 
  %5     ........................................   فيه التويل المتقاطع

  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 39 00 
      : ـ من خيوط مختلفة األلوان    
  %5     ...........................................................  ـ ـ بنسج سادة  52 10 41 00 
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 10 49 00 

      : مطبوعةـ     
  %5     ...........................................................  ـ ـ بنسج سادة  52 10 51 00 

  %5     ................................................................  ُأخرـ ـ نسج  52 10 59 00 
ي علـــى أقـــل مـــن ، تحتـــو نســـج مـــن قطـــن    52.11

، ممزوجــة بصــورة % وزنــًا مــن القطــن85
رئيسية أو حصرية، مع أليـاف تركيبيـة أو 

المتـر المربـع منهـا أكثـر اصطناعية، يزن 
      . جم200من 

      : ـ غير مقصورة    
  %5     ...........................................................   بنسج سادة ـ ـ 52 11 11 00 
" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا بنسج تويـل "سـرجية  ـ ـ 52 11 12 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 19 00 

  %5      ... ................................................................   ـ مقصورة  52 11 20 00  
      : مصبوغةـ     
  %5     ...........................................................   ـ ـ بنسج سادة 52 11 31 00 
بنسج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا  ـ ـ  52 11 32 00 

  %5     ........................................   فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 39 00 
      : ـ من خيوط مختلفة األلوان    
  %5     ...........................................................  ـ ـ بنسج سادة  52 11 41 00 
  %5     ...........................................................  ـ ـ دنيم (جينز)  52 11 42 00 
بنسج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا   ـ ـ 52 11 43 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 49 00 

      : مطبوعةـ     
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  %5     .............................................................  ـ ـ بنسج سادة 52 11 51 00 
بنسج تويـل "سـرجية" ثالثـي أو ربـاعي الخيـوط، بمـا   ـ ـ 52 11 52 00 

  %5     ..........................................  فيه التويل المتقاطع
  %5     ................................................................  ـ ـ نسج ُأخر 52 11 59 00 

      . أقمشة أخر منسوجة من قطن    52.12
      : جم 200لمتر المربع منها أكثر من ـ اليزن ا    
  %5     ......................... ................................   ـ ـ غير مقصورة 52 12 11 00 

  %5     ................................................................. ـ ـ مقصورة 52 12 12 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 52 12 13 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  52 12 14 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 52 12 15 00 
      : جم 200ـ يزن المتر المربع منها أكثر من     

  %5     ......................... ................................  ـ ـ غير مقصورة  52 12 21 00 
  %5     ................................................................. ـ ـ مقصورة 52 12 22 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 52 12 23 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  52 12 24 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 52 12 25 00 
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  الفصل الثالث والخمسون
  

  خيوط الورق من منسوجةة نباتية ُأخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة يألياف نسج
  

  فئة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفـالصــ  رمزالنظام المنسق  البند

؛ مشـاقة تان خام أو معالج ولكـن غيـر مغـزولك    53.01
ــوط و ــان (بمــا فيهــا فضــالت الخي  وفضــالت الكت

      . النسالة)

  %5      ..................................................   ـ كتان خام أو معطن  53 01 10 00  
ــ كتــان، مكســر، ممشــق أو ممشــط     ج بطريقــة ، أو معــالـ

      : ، ولكن غير مغزولُأخرى

  %5      .....................................................  ـ ـ مكسر أو ممشق  53 01 21 00  
  %5      ..................................................................... ـ ـ غيرها  53 01 29 00  
  %5      ...............................................   ـ مشاقة وفضالت كتان  53 01 30 00  

ال) خـــام أو معـــالج ولكـــن قنــب (كانـــابس ســـاتيف    53.02
؛ مشاقة وفضـالت القنـب (بمـا فيهـا غير مغزول

      . النسالة) فضالت الخيوط و

  %5      ...................................................   ـ قنب خام أو معطن  53 02 10 00  
  %5      .......................................................................   ـ غيرها  53 02 90 00  

جــوت وأليــاف نســجية لحائيــة ُأخــر (عــدا الكتــان     53.03
ــر  ــًا أو معالجــة ولكــن غي والقنــب والرامــي)، خام

ف بما فيهـا مغزولة؛ مشاقة وفضالت هذه األليا
      . النسالة) (فضالت الخيوط و

  %5      .......  ـ جوت وألياف نسجية لحائية ُأخر ، خام أو معطنة  53 03 10 00  
  %5      .......................................................................   ـ غيرها  53 03 90 00  

      )ملغي(    53.04
، أباكــا (قنــب مــانيال أو مــوزا أليــاف جــوز الهنــد  53 05 00 00  53.05

و رامــي وأليــاف نســجية نباتيــة ) تكســتيليس نــي
ــة فــي مكــان آخــر، غُأخــر ، يــر مــذكورة وال داخل

ـــة ـــر مغزول ؛ مشـــاقة خـــام أو معالجـــة ولكـــن غي
وفضالت هذه األلياف (بمـا فيهـا فضـالت وندف 

  %5      ................................................    النسالة) الخيوط و
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      . انكتـوط ـخي    53.06

  %5      ......................................................................   ـ مفردة  53 06 10 00  
  %5      ............................................   ـ مزوية أو متعددة الزوي  53 06 20 00  

حائيــة خيــوط مــن جــوت أو مــن أليــاف نســجية ل    53.07
      .53.03ُأخر داخلة في البند 

  %5      ......................................................................   ـ مفردة  53 07 10 00  
  %5      ............................................   ـ مزوية أو متعددة الزوي  53 07 20 00  

؛ خيـوط مـن خيوط من ألياف نسجية نباتية ُأخر    53.08
      . ورق

  %5      ......................................   ألياف جوز الهندـ خيوط من   53 08 10 00  
  %5      ......................... ................................   خيوط من قنب ـ  53 08 20 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  53 08 90 00  
      . مشة منسوجة من كتانقأ    53.09

      : % وزنًا أو أكثر من كتان85ـ تحتوي على     

  %5      .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة  53 09 11 00  
  %5      ..................................................................... ـ ـ غيرها  53 09 19 00  
      : % وزنًا من كتان85ـ تحتوي على أقل من     

  %5      .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة  53 09 21 00  
  %5      ..................................................................... ـ ـ غيرها  53 09 29 00  

أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسـجية     53.10
      .53.03لحائية ُأخر داخلة في البند 

 %5     ...........................................................  ـ غير مقصورة   00 10 10 53  

  %5      ......................................................................  ـ غيرها   53 10 90 00  
يـة ُأخـر؛ أقمشة منسوجة من ألياف نسـجية نبات  00 00 11 53  53.11

  %5      ................  وأقمشة منسوجة من خيوط من ورق 
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  الفصل الرابع والخمسون
  

  شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة
  من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية 

  : مالحظـــات
الشعيرات من و األلياف غير المستمرة  تركيبية أو اصطناعية"،  أليافيقصد بعبارة " أينما وردت في جدول التعريفة ـ 1

  : عيًا بإحدى العمليتين التاليتينبوليمرات عضوية متحصل عليها صنا
أو البولي اوليفينات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات للحصول على بوليمرات  عضوية بلمرة مونوميرات أ  ـ

بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) يوريثان أو  أو البولي
  ؛ أو)ي لبولي(أسيتات الفينيل)المحضر بالتحليل المائ

) للحصول على بوليمرات مثل حرير لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز الحل أو المعالجة الكيماوية ب ـ
 و (مثل السليلوز لبوليمرات عضوية طبيعيةأو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي  الكوبرامونيوم (كوبرو)

أسيتات السليلوز أو  حامض الجينيك )، للحصول على بوليمرات مثل  والبروتينات أ وغيرها منالكازين 
  . األلجينات

"اصطناعية "  ، كما يعني مصطلحـ أعالهاأللياف المعرفة في الفقرة أ  ،“يقصد بعبارة " تركيبية     
أو البند  54.04ال تعتبر القدد واألشكال المماثلة الداخلة في البند ـ أعاله.األلياف المعرفة في الفقرة ب 

  .  ألياف تركيبية أو اصطناعية 54.05
"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " صناعية"و " تركيبيه "صناعية" و" يجب أن يكون لعبارة "    

  مواد نسجية ".
  . 55، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 54.03أو  54.02ال تدخل في البند  ـ 2

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  مزالنظام المنسقر   البند

تركيبيـــــة أو ، مـــــن شـــــعيرات خيـــــوط الخياطـــــة    54.01
      . ، وٕان كانت مهيأة للبيع بالتجزئةاصطناعية

      : ـ من شعيرات تركيبية    

  %5      ............................................. مهيأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ   54 01 10 10  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   54 01 10 90  
      : ات اصطناعيةـ من شعير      

  %5      ............................................. مهيأة للبيع بالتجزئةـ ـ ـ   54 01 20 10  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   54 01 20 90  

ـــــ    54.02 ـــــوط مـــــن شـــــعيرات تركيبي ـــــوط خي ة (عـــــدا خي
الخياطة)، غير مهيأة للبيـع بالتجزئـة، بمـا فيهـا 

 67التركيبيــة بمقــاس أقــل مــن  المفــردةالخيــوط 
      . ديسيتكس

      :ُأخر بولي أميداتأو  ،من نايلونالمتانةـ خيوط عالية    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  مزالنظام المنسقر   البند

  %5      .......................... ................................   من أراميدات ـ ـ 54 02 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 54 02 19 00  

  %5      ...........................  ، من بوليستراتـ خيوط عالية المتانة  54 02 20 00  
     : خيوط معدلة البنية (التكستوريه) ـ    

، مقـاس الخـيط ن نايلون أو مـن بـولي أميـدات ُأخـرم ـ ـ  54 02 31 00  
    .........................   تكس 50لمفرد منها اليزيد عن ا

  

  

  
5%  

من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر ، مقاس الخـيط  ـ 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  
ـــردة ـــ خيــوط ُأخــر،     بمــا ال  مفتولــةأو   مفتولــة، غيــر مفـ

      : برمة في المتر 50يزيد عن 

  %5      ........................................  قابلة للمط (االستوميريك)ـ ـ   54 02 44 00  
  %5      .............  ـ ـ غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر  54 02 45 00  
  %5      .........................   غيرها، من بوليسترات موجهه جزئياً ـ ـ   54 02 46 00  
  %5      ..............................................  ها، من بوليستراتـ ـ غير  54 02 47 00  
  %5      ......................................   غيرها، من بولي بروبيلينـ ـ  54 02 48 00  
  %5      ....................................................................  ـ ـ غيرها   54 02 49 00  
برمـة فـي  50بما يزيد عن  ومفتولة، مفردة ـ خيوط ُأخر    

      :  المتر

  %5      .......................  ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر   54 02 51 00  
  %5      ........................................................ـ ـ من بوليسترات   54 02 52 00  
  %5      ....................................................................  ـ ـ غيرها   54 02 59 00  
      : يـ خيوط ُأخر مزوية أو متعددة الزو     

  %5      .......................  ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر   54 02 61 00  
  %5      ........................................................ـ ـ من بوليسترات   54 02 62 00  
  %5      ....................................................................  ـ ـ غيرها   54 02 69 00  

خيـــوط مـــن شـــعيرات اصـــطناعية (عـــدا خيـــوط     54.03
أة للبيـع بالتجزئـة، بمـا فيهـا الخياطة)، غير مهي

االصـطناعية بمقـاس أقـل مـن  المفـردةالشعيرات 
      . ديسيتكس 67

  %5      ...................  ، من حرير الفسكوز الية المتانةـ خيوط ع  54 03 10 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  مزالنظام المنسقر   البند

      : مفردةـ خيوط ُأخر     
مفتولــة بمــا  ، غيــر مفتولــة أومــن حريــر الفســكوز ـــ ـ  54 03 31 00  

    .......................  برمة في المتر  120اليزيد عن 
  

  

  
5%  

برمـة  120، مفتولة بما يزيـد عـن ـ ـ من حرير الفسكوز  54 03 32 00  
    ........................................................  في المتر 

  

  

  
5%  

  %5      ............................................  ليلوز يـ ـ من أسيتات الس  54 03 33 00  
  %5      ....................................................................  ـ ـ غيرها   54 03 39 00  
      : ي، مزوية أو متعددة الزو ـ خيوط ُأخر    

  %5      .................................................  ـ ـ من حرير الفسكوز   54 03 41 00  
  %5      ..............................................  زالسيليلو  اسيتاتـ ـ من   54 03 42 00  
  %5      ....................................................................  ـ ـ غيرها   54 03 49 00  

ديسـيتكس  67، بمقـاس شعيرات مفرده  تركيبية    54.04
 العرضـي  اأو أكثر وال يزيد أكبر مقاس لمقطعهـ

ــلمــم 1 عــن ــة (مث ــدد وأشــكال مماثل ، القــش ؛ ق
الصــناعي)  مــن مــواد نســجية تركيبيــة ال يزيــد 

      مم. 5ن ـع ـاهرعرضها الظ

      : ـ شعيرات مفردة    
  %5      .......................................   قابلة للمط (االستومتريك)ـ ـ   54 04 11 00  
  %5      ................................................  غيرها، من بروبيلينـ ـ   54 04 12 00  
  %5      ....................................................................  ـ غيرها ـ   54 04 19 00  
  %5    ...................................................................  ـ غيرها  54 04 90 00  

 67، بمقــــــــاس اصــــــــطناعية  خيــــــــوط مفــــــــرده     54.05
ديسيتكس أو أكثر ال يزيد أكبر مقـاس لمقطعهـا 

كال مماثلـة (مثـل، مـم؛ قـدد وأشـ 1العرضي عن 
، اصـطناعية، من مواد نسـجية القش الصناعي)

  . مم 5ال يزيد عرضها الظاهر عن 

  

  

  

  

    

  %5      ......................... ................................   خيوط مفردةـ ـ ـ   54 05 00 10  
  %5      .. ................................................................  غيرها ـ ـ ـ   54 05 00 90  

اعية (عـدا نطصـاتركيبيـة أو خيوط من شـعيرات   54 06 00 00  54.06
  %5      ...............   ، مهيأة للبيع بالتجزئةخيوط الخياطة)
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  مزالنظام المنسقر   البند

ـــــوط ذات شـــــعيرات  منســـــوجة أقمشـــــة    54.07 مـــــن خي
ن ، بما فيها األقمشة المتحصل عليهـا مـتركيبية

      .54.04المواد الداخلة في البند 
ط عاليـــة متحصـــل عليهـــا مـــن خيـــو  منســـوجة أقمشـــةــــ  54 07 10 00 

المتانة من نايلون أو من بولي أميدات ُأخـر أو مـن 
  %5     ..............................................................  بوليسترات

  %5     .................  أو أشكال مماثلة  قددمن  منسوجة أقمشةـ  54 07 20 00 
مــن القســم الحــادي  9فــي المالحظــة  محــددةـــ أقمشــة  54 07 30 00 

  %5     ... ................................................................   عشر
% وزنًا أو أكثر 85، تحتوي على ُأخر منسوجة أقمشةـ   

     : ن أو بولي أميدات ُأخرت نايلومن شعيرا
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 41 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 07 42 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 07 43 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 07 44 00 
% وزنًا أو أكثر 85، تحتوي على ُأخر منسوجة أقمشةـ   

     :المعدلة بنيتها (التكستوريه) سترمن شعيرات البولي
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 51 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 07 52 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 07 53 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 07 54 00 
ــ    ــ85ُأخــر ، تحتــوي علــى  منســوجة أقمشــةـ ًا أو % وزن

     :رأكثر  من شعيرات البوليست
ـــ 54 07 61 00  % وزنـــًا أو أكثـــر مـــن شـــعيرات 85وي علـــى ـتحتــــ  ـ

  %5     ....  البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه)
  %5     ....................................................................  ـ ـ غيرها  54 07 69 00 
% وزنًا أو أكثر 85، تحتوي على ُأخر منسوجة أقمشةـ   

     : من الشعيرات التركيبية
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 71 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 07 72 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 07 73 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 07 74 00 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  مزالنظام المنسقر   البند

% وزنًا 85، تحتوي على أقل من ُأخر منسوجة أقمشةـ   
بصــورة رئيســية أو  مخلوطــةمــن شــعيرات تركيبيــة ، 

     : بالقطن حصرية
  %5     .......................................   مقصورةـ ـ غير مقصورة أو  54 07 81 00 

  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 07 82 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 07 83 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 07 84 00 
     :ُأخر منسوجة أقمشةـ   
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 07 91 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 07 92 00 
  %5     .......................................  لوان ـ ـ من خيوط مختلفة األ  54 07 93 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 07 94 00 

تركيبية من خيوط ذات شعيرات  منسوجة أقمشة  54.08
، بما فيها النسج المتحصل  اصطناعيةأو 

     . 54.05عليها من المواد الداخلة في البند 
متحصـــل عليهـــا مـــن خيـــوط عاليـــة  منســـوجة أقمشـــةــــ  54 08 10 00 

  %5     ......................................المتانة من حرير الفسكوز
% وزنًا أو أكثر 85، تحتوي على ُأخر منسوجة أقمشةـ   

 أو أشكال مماثلة قددأو من اصطناعية من شعيرات 
:     

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 08 21 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 08 22 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 08 23 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 08 24 00 
     : ُأخر منسوجة أقمشةـ   
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 54 08 31 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 54 08 32 00 
  %5     .......................................  ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان  54 08 33 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 54 08 34 00 
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  الفصل الخامس والخمسون

  

  غير مستمرة اصطناعيةألياف تركيبية أو 
  

  : مالحظـــة
، الخصل 55.02و  55.01تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين  أليافتعتبر خصًال، من شعيرات   ـ 1

فر فيها المواصفات المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتو 
  : التالية

  أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛ أ  ـ
  برمات في المتر؛بما اليزيد عن خمس   مفتولة الخصلةأن تكون  ب ـ
  ديسيتكس؛ 67أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن  ج ـ
ا إلى أكثر فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث ال يمكن مطه د ـ

  % من طولها؛100من 
  . ديسيتكس 20000عن  للخصلةأن يزيد المقاس اإلجمالي  هـ ـ

  .55.04أو  55.03، فتدخل في البند طولها المترين  زال يتجاو أما الخصل التي 

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . خصل من شعيرات تركيبية    55.01

  %5     ..........................   ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر  55 01 10 00  
  %5      .............................................................  ـ من بوليستر   55 01 20 00  
  %5      ............................................  مود اكريليك  ـ أكريليك أو  55 01 30 00  
  %5      .....................................................  من بولي بروبيلينـ   55 01 40 00  
  %5      ......................................................................  ـ غيرها   55 01 90 00  

  %5      ...............................  اصطناعيةخصل من شعيرات   55 02 00 00  55.02

ــ    55.03 ــة وال أليــاف تركيبي ة غيــر مســتمرة، غيــر مندوف
  . ممشطة وال محضرة بطريقة ُأخرى للغزل

    

      :أخر  أميداتـ من نايلون أو غيره من بولي     
  %5      ........................................................... ـ من أراميداتـ   55 03 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ غيرهاـ   55 03 19 00  
  %5      ..............................................................  ـ من بوليستر  55 03 20 00  
  %5      ............................................  ـ أكريليك أو مود اكريليك   55 03 30 00  

  %5      ...................................................  ـ من بولي بروبيلين   55 03 40 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  55 03 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

غير مستمرة، غير مندوفة وال  اصطناعيةألياف     55.04
  ممشطة وال محضرة بطريقة ُأخرى للغزل.

    

  %5      .......................................................  ـ من حرير فسكوز  55 04 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  55 04 90 00  

(بمـا فيهـا  تركيبية أو اصـطناعية فضالت ألياف    55.05
   . النسالة) ف وفضالت الخيوط والند

    

  %5      ......................................................  ـ من ألياف تركيبية  55 05 10 00  
  %5      .................................................  صطناعيةاـ من ألياف   55 05 20 00  

شـطة ألياف تركيبية غير مسـتمرة مندوفـة أو مم    55.06
  . أو محضرة بطريقة ُأخرى للغزل

    

  %5      .................................  ـ من نايلون أو من بولي أميدات  55 06 10 00  
  %5      ..............................................................  ـ من بوليستر  55 06 20 00  
  %5      ............................................   ـ أكريليك أو مود اكريليك  55 06 30 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  55 06 90 00  

غيــــر مســــتمرة، مندوفــــة أو  اصــــطناعيةأليــــاف   55 07 00 00  55.07
    .............  ممشطة أو محضرة بطريقة ُأخرى للغزل

  

  

  
5%  

خيوط خياطة من ألياف تركيبيـة أو اصـطناعية،     55.08
  ة، وٕان كانت مهيأة للبيع بالتجزئة غير مستمر 

    

      : مستمرةـ من ألياف تركيبية غير     

  %5      ............................................   مهيأة للبيع بالتجزئة ـ ـ ـ  55 08 10 10  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   55 08 10 90  
       : غير مستمرة اصطناعيةـ من ألياف      

  %5      ..............................................  مهيأة للبيع بالتجزئة ـ ـ ـ  55 08 20 10  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ    55 08 20 90  

ة ـخيوط الخياطة) مـن أليــاف تركيبيـخيوط (عدا     55.09
  . ـر مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئةغي

    

من ألياف غير  % وزنًا أو أكثر85ـ تحتوي على     
  : ن نايلون أو غيره من بولي أميداتمستمرة م

    

  %5      .....................................................................   ـ ـ مفردة  55 09 11 00  
  %5      ...........................................  ددة الزويـ ـ مزوية أو متع  55 09 12 00  
بوليســتر % وزنــًا أو أكثــر مــن أليــاف 85علــى  ـــ تحتــوي    

  : مستمرةغير 
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  %5      .....................................................................   ـ ـ مفردة  55 09 21 00  
  %5      ...........................................  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 22 00  
 % وزنًا أو أكثر من ألياف أكريليـك أو85تحتوي على ـ     

  : مود اكريليك
    

  %5      .....................................................................   ـ ـ مفردة  55 09 31 00  
  %5      ...........................................  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 32 00  
% وزنـــًا أو أكثـــر مـــن 85تحتـــوي علـــى  ُأخـــر، ــــ خيـــوط    

  : مستمرةألياف تركيبية غير 
    

  %5      .....................................................................   ـ ـ مفردة  55 09 41 00  
  %5      ...........................................  ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي  55 09 42 00  
      : مستمرةبوليستر غير من ألياف  ُأخر،ـ خيوط     

بألياف  حصرية بصورة رئيسية أو مخلوطة ـ ـ  55 09 51 00  
    ....................................  اصطناعية غير مستمرة

  

  

  
5%  

بـوبر  بصوف أو حصرية بصورة رئيسية أو مخلوطة ـ ـ   55 09 52 00  
    ................................................................  ناعم

  

  

  
5%  

  %5      .................بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ   55 09 53 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  55 09 59 00  
ليـك أو مـود اكريليـك غيـر ريأك أليـافـ خيوط ُأخر ، مـن     

  : مستمرة
    

وف أو بوبر ـبص حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطة ـ ـ   55 09 61 00  
    ... ................................................................  ناعم

  

  

  
5%  

  %5      ...............   بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ   55 09 62 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  55 09 69 00  

      : ُأخرـ خيوط     

وف أو بوبر ـبص ةـصريحبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ   55 09 91 00  
    ... ................................................................  ناعم

  

  

  
5%  

  %5      .................بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ ـ   55 09 92 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  55 09 99 00  

خيـــــوط (عـــــدا خيـــــوط الخياطـــــة)، مـــــن أليـــــاف     55.10
ـــع ا ـــأة للبي ـــر مهي ـــر مســـتمرة، غي صـــطناعية غي

  . بالتجزئة

    

اعية صـطنا% وزنًا أو أكثر من ألياف 85على  ـ تحتوي    
  : غير مستمرة
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  %5      ............................................................  مفردةخيوط ـ ـ   55 10 11 00  

  %5      .................................  مزوية أو متعددة الزويخيوط ـ ـ   55 10 12 00  

 حصـــريةبصـــورة رئيســـية أو  مخلوطـــة، خيـــوط ُأخـــرــــ   55 10 20 00  
    .............................................  بصوف أو بوبر ناعم

  

  

  
5%  

      بقطن حصريةبصورة رئيسية أو  مخلوطةـ خيوط ُأخر،   55 10 30 00  

  

  
5%  

  %5      ................................................................  آخرخيوط ـ   55 10 90 00  

تركيبيـة خيوط (عدا خيـوط الخياطـة) مـن أليـاف     55.11
غيـــــر مســـــتمرة، مهيـــــأة للبيـــــع  أو اصـــــطناعية

  . بالتجزئة

    

ــ  55 11 10 00   % 85تحتــوي علــى مــن أليــاف تركيبيــة غيــر مســتمرة، ـ
    .................................  األليافهذه وزنًا أو أكثر من 

  

  

  
5%  

تحتـوي علـى أقـل مـن  مستمرة،ـ من ألياف تركيبية غير   55 11 20 00  
    ... ................................  األلياف هذه% وزنًا من 85

  

  

  
5%  

  %5      ............................   صطناعية غير مستمرةاـ من ألياف   55 11 30 00  

مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر  ةمنســــوج أقمشــــة    55.12
أو أكثــر مــن  % وزنــاً 85تحتــوي علــى  مســتمرة،

  . تركيبية غير مستمرة ألياف

    

 بوليســتر % وزنــًا أو أكثــر مــن أليــاف 85علــى  ـــ تحتــوي    
  : غير مستمرة

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 12 11 00 
  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها 55 12 19 00 

% وزنًا أو أكثر من ألياف أكريليـك أو 85تحتوي على  ـ  
 : مود اكريليك غير مستمرة

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 12 21 00 
  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها 55 12 29 00 

     : ـ غيرها    
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 12 91 00 
  %5     ....................................................................   ـ ـ غيرها 55 12 99 00 
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من ألياف تركيبية غير  منسوجة أقمشة  55.13
% وزنًا من 85مستمرة، تحتوي على أقل من 

بصورة رئيسيــة أو  مخلوطةاأللياف،  هذه
 .2جم/م 170يتجاوز  بقطن، بوزن ال ةحصري

    

     : مقصورةـ غير مقصورة أو   
  %5     ...........   غير مستمرة بنسج ساده بوليسترـ ـ من ألياف  55 13 11 00 
بنسج تويل "سـرجيه"  مستمرةغير بوليستر  أليافمن  ـ ـ 55 13 12 00 

ـــــل  ثالثـــــي أو ربـــــاعي الخيـــــوط بمـــــا فيـــــه التوي
   ......................... ................................   المتقاطع

 

 

 

  

 

 

 

5%  
  ير ـغبوليستر من ألياف  ُأخر،شة منسوجة أقم ـ ـ 55 13 13 00 

  ..........................................................  مستمرة       

    
5%  

  %5     ................................................  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 19 00 
     : مصبوغةـ   
  %5     ...........   بنسج ساده غير مستمرةبوليستر ـ ـ من ألياف  55 13 21 00 
   ير ـغبوليستر ، من ألياف خرقمشة منسوجة أُ أ ـ ـ 55 13 23 00 

   .............................................................   مستمرة      

 

  

 

5%  

  %5     ................................................  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 29 00 
     : ـ من خيوط مختلفة األلوان  
  %5     ...........  غير مستمرة  بنسج سادهبوليستر ـ ـ من ألياف  55 13 31 00 

  %5     ................................................  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 39 00 
     : مطبوعةـ   
  %5     ...........   ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده 55 13 41 00 

  %5     ................................................  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 13 49 00 
مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر  ةمنســــوج ةأقمشــــ  55.14

% وزنـًا مــن 85مسـتمرة، تحتـوي علـى أقــل مـن 
بصــــورة رئيســـــية أو  ة، مخلوطــــاألليــــاف هــــذه

 .2غ/ م 170بقطن، بوزن  يتجاوز  ةحصري

    

     : مقصورةـ غير مقصورة أو   
  %5     ............   ـ ـ من ألياف بولستر غير مستمرة بنسج ساده 55 14 11 00 
  ج تويل ـبنس ةير مستمر ـلياف بوليستر،غأـ ـ من  55 14 12 00 

  "سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل      
   ..............................................................  المتقاطع     

 

 

 

  

 

 

 

5%  
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  %5     ................................................  ُأخر ـ ـ أقمشة منسوجة 55 14 19 00 
     : مصبوغةـ   
  %5     ............  ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده 55 14 21 00 
  ل ـج تويـبنس ةغير مستمر  لياف بوليسترأمن  ـ ـ 55 14 22 00 

  "سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل       
   ............................................................  المتقاطع      

 

 

 

  

 

 

 

5%  
  ير ـغ ألياف بوليسترمن  ُأخر،منسوجة  أقمشة ــ  55 14 23 00 

   ..............................................................   مستمرة     

    
5%  

  %5     ..............................................   ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 14 29 00 
  %5     .........................................   ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 14 30 00 

     : مطبوعةـ   
  %5     ............  ستر غير مستمرة بنسج سادهيـ ـ من ألياف بول 55 14 41 00 
  ل ـج تويـبنس ةستر غير مستمر يلياف بولأـ ـ من  55 14 42 00 

  "سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل       
   ...........................................................  المتقاطع       

 

 

 

  

 

 

 

5%  
  ير ـغ ستريأقمشة منسوجة ُأخر ، من ألياف بول ـ ـ 55 14 43 00 

   .............................................................   مستمرة      

 

  

 

5%  

  %5     ................................................  ـ ـ أقمشة منسوجة ُأخر 55 14 49 00 
بيــة غيــر أخــر، مــن أليــاف تركي ةمنســوج ةأقمشــ  55.15

 . مستمرة

    

     : مستمرةستر غير يـ من ألياف بول  
ــ 55 15 11 00  ــ مخلوطــ ـ بأليــاف حريــر  ةحصــري بصــورة رئيســية أو ةـ

   .......................................   فسكوز غير مستمرة

 

  

 

5%  

 أليـافبشعيرات  ةحصري بـصـورة رئـيـسـية أو ةـ مخلوط ـ 55 15 12 00 
   .......................................  تركيبية أو اصطناعية

 

  

 

5%  

بصوف أو بوبـر  ريةـحصبصـورة رئيسية أو  ةمخلوطـ ـ  55 15 13 00 
   ...............................................................   ناعم

 

  

 

5%  

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها 55 15 19 00 
     : ـ من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة  
ــ ـ مخلوطــة بصــورة رئيســية أو فقــط بشــعيرات  55 15 21 00   أليــافـ

   .......................................  تركيبية أو اصطناعية

 

  

 

5%  

  بصوف أو  حصريةة أو بصورة رئيسي مخلوطةـ ـ  55 15 22 00 
   .......................... ................................  بوبر ناعم      

 

  

 

5%  
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  %5     ....................................................................  ـ ـ غيرها  55 15 29 00 
     : ُأخرـ أقمشة منسوجة   
 أليافبشعيرات  ةبصورة رئيسية أو حصري مخلوطةـ ـ  55 15 91 00 

   ........................................   تركيبية أو اصطناعية

 

  

 

5%  

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها 55 15 99 00 
غيـــر  مـــن أليـــاف اصـــطناعية منســـوجة أقمشـــة  55.16

 . مستمرة

    

صـطناعية األياف  أكثر منأو  % وزناً 85على  ـ تحتوي  
 : مستمرةغير 

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 11 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 55 16 12 00 
  %5     .........................................ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 13 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 55 16 14 00 

 اصـطناعية% وزنًا من ألياف 85تحتوي على أقل من ـ   
 ةبصــورة رئيســية أو حصــري ة، مخلوطــغيــر مســتمرة

 :تركيبية أو اصطناعية أليافبشعيرات 

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 21 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 55 16 22 00 
  %5     .........................................ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 23 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 55 16 24 00 
صـطناعية ا% وزنًا من ألياف 85تحتوي على أقل من ـ   

 ةبصــورة رئيســية أو حصــري ة، مخلوطــغيــر مســتمرة
 : بصوف أو بوبر ناعم

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 31 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 55 16 32 00 
  %5     .........................................ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 33 00 
  %5     .. ................................................................  عةـ ـ مطبو  55 16 34 00 
ة صـطناعيا% وزنًا من ألياف 85تحتوي على أقل من ـ   

 ةبصــورة رئيســية أو حصــري ة، مخلوطــغيــر مســتمرة
 : بقطن

    

  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 41 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 55 16 42 00 
  %5     .........................................ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 43 00 
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  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 55 16 44 00 
     : ـ غيرها  
  %5     .......................................   ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة 55 16 91 00 
  %5     .................................................................  ـ ـ مصبوغة 55 16 92 00 

  %5     .......................................   ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان 55 16 93 00 
  %5     .. ................................................................  ـ ـ مطبوعة 55 16 94 00 
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  الفصل السادس والخمسون
  

  منها مصنوعة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف خاصة؛ خيوط حشو، لباد وال منسوجات
  

  : ـ ال يشمل هذا الفصل 1
، محضرات العطور أو و المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثلأ المطلية أو المشربةالحشو و اللباد والالمنسوجات،  أ ـ

 ومحضرات التلميع 34.01في البند  الداخلة المنظفةو الصابون أو المواد أ 33في الفصل  ةالتطرية المذكور 
 )38.09في البند  الداخلةللنسج  الملينةأو المواد  34.05في البند  الداخلة المماثلةوالمعاجين أو المحضرات 
  . صفة الحامل فقط ةعندما يكون للمواد النسجي

  ؛58.11في البند  ةالداخل ةتجات النسجينالم ب ـ
على حامل من لباد أو من ال منسوجات (بند  ةأو االصطناعي ةالطبيعي ةج ـ مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذ

  )؛68.05
  ؛)68.14أو من ال منسوجات (البند  على حامل من لباد ةأو المجدد ةد ـ الميكا المكتل

  .بوجه عام) 15أو  14( القسم هـ ـ األوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو ال منسوجات 
واألصناف     مبطنة لألطفالالفوط الحفاضات و الحفاضات وبطانات والصحية الواقيات الو  المناشف الصحيةـ  و        

  " 96.19المماثلة الداخلة في البند 
بعملية  من ألياف نسجية ُدعم تماسكها شبكةلباد اإلبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من   "لباد"تشمل عبارة   ـ 2

  . الشبكةمن نفس  ألياف(تجميع بالغرز) باستخدام 
المنضدة  ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أوالالمنسوجات على التوالي اللباد و 56.03و  56.02يشمل البندان  ـ 3

  .  )ةأو خلوي ة، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلويبلدائن أو مطاط
  .  ائن أو المطاط فيها مادة التماسكمنسوجات التي تشكل اللدالل، اأيضاً   56.03يشمل البند 

  :ال يشمالن 56.03و   56.02لبندان أن ا إال
%  أو أقل وزنًا من 50اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على  أ  ـ

  )؛40أو  39الفصل ، وكذلك اللباد المغمور كليًا بلدائن أو بمطاط (مواد نسجية
، أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، أو مطلية كليًا نت مغمورة كليًا بلدائن أو بمطاط، سواء أكاالالمنسوجات ب ـ

، بغض النظر عن تبدالت اللون الناتجة عن هذه لعين المجردةبا مرئية شريطة أن يكون الطالء أو التغطية
  ؛)40أو  39 لالعمليات (الفص

 عندما منسوجات، ال من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو ةأو األلواح أو األشرط الصفائح ج ـ
  . )40أو  39(الفصل  ةغراض التقويألكحامل فقط و  ةموجود ةالنسجي ةالماد تكون

التي يكون فيها  54.05أو  54.04الخيوط النسجية وال أو األشكال المماثلة الداخلة في البند  56.04يشمل البند  ال ـ 4
بصورة عامة) وال تؤخذ بعين  55إلى  50بالعين المجردة (الفصول من  مرئيةالتشريب أو الطالء أو التغطية غير 

  . ، تبدالت اللون الناتجة عن هذه العملياتاألحكام؛ لتطبيق هذه تباراالع
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند



  11ق : 
  56ف : 

   

  
 - 381  -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ن مواد نسجية وأصناف من هذا حشو م    56.01
مم  5الحشو؛ ألياف نسجية اليزيد طولها عن 

      (زغب) وغبار نسجي و عقد من مواد نسجية.
      : حشوأصناف مماثلة من  حشو؛ـ     
      : ـ ـ من قطن    
  %5    ....................................... ـ ـ ـ أعواد تنظيف األذن 56 01 21 10  
  %5    .......................................................... ـ ـ غيرها ـ 56 01 21 90  
  %5    ........................ ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  56 01 22 00  
  %5    ...............................................................ـ ـ غيرها   56 01 29 00  
  %5    .........زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية ـ   56 01 30 00  

لبــــاد وٕان كــــان مشــــربًا أو مطليــــًا أو مغطــــى أو     56.02
      . منضداً 

  %5     .................. لألليافإبرة ومنتجات "التجميع ـ بالغرز"  ـ لباد  56 02 10 00  
ــــ       غيــــر مشــــرب وال مطلــــي وال مغطــــى وال  آخــــر،لبــــاد  ـ

      : منضد
  %5    .....................................صوف أو وبر ناعم ـ ـ من   56 02 21 00  
  %5    ......................................... ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  56 02 29 00  
  %5    ...................................................................ـ غيرها   56 02 90 00  

وٕان  ،“ منســـوجةغيـــر  أقمشـــة وجات "ـال منســـ    56.03
      . منضدةكانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو 

      : تركيبية أو اصطناعية أليافـ من شعيرات     
  %5    ............................... 2غ/ م 25بوزن ال يتجاوز   ـ ـ  56 03 11 00  
   70اوز ولكن ال يتج 2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن   56 03 12 00  

  %5      ...............................................................   2 غ/ م     
 150ولكـن ال يتجـاوز  2جـم/ م 70بـوزن يزيـد عـن  ــ ـ   56 03 13 00  

  %5      .............................................................   2غ/ م
  %5    ............................. 2جم/ م 150عن ـ ـ بوزن يزيد   56 03 14 00  
      :  ـ غيرها    
  %5    ........................... 2جم/ م 25ـ ـ بوزن اليزيد عن    56 03 91 00  
   70ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 25ـ ـ بوزن يزيد عن   56 03 92 00  

    .............................................................. 2جم/ م      

  
5%  



  11ق : 
  56ف : 

   

  
 - 382  -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 150ولكـن ال  يتجـاوز  2جـم/ م70بـوزن يزيـد عـن   ــ ـ  56 03 93 00  
    .................................................. 2جم/ م

  
5%  

  %5    ............................. 2جم/ م 150ـ ـ بوزن يزيد عن   56 03 94 00  
خيــوط وحبــال مــن مطــاط مغطــاة بمــواد نســجية؛     56.04

وأشـــكال مماثلـــة مـــن  أشـــرطةخيـــوط نســـجية و 
، 54.05أو  54.04فـي البنـد  الداخلـةاألصناف 

أو مغلفة بمطـاط 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  

خيــــوط نســــجيه ممعدنــــة ، وٕان كانــــت بريمــــا ،   56 05 00 00  56.05
ال أو أشــك أشــرطةمؤلفــة مــن خيــوط نســجية أو 
  54.05أو  54.04مماثلــة ممــا يــدخل فــي البنــد 

صـفيحات  مضـمومة إلـى معـدن بشـكل خيـوط أو
      .........................    أو مساحيق، أو مغطاة بالمعدن

  
  
  
  

5%  
وأشــكال مماثلـــة  أشــرطةخيــوط بــريم وبــريم مــن     56.06

(عــدا  54.05أو  54.04ممـــا يــدخل فــي البنــد 
وعـــدا خيــوط بـــريم شـــعر  56.05أصــناف البنـــد 
طيفة (بما فيها الخيوط القطيفـة الخيل)؛ خيوط ق

      . المزغبة) وخيوط السلسلة
   الــوأشك اتـصفيحخيوط بريم وبريم من ـ ـ ـ   56 06 00 10  

  %5      ............................................................  مماثله        
  %5    ................................................. قطيفةخيوط ـ ـ ـ   56 06 00 20  
  %5    .............................................. السلسلةخيوط ـ ـ ـ   56 06 00 30  

أمــــراس، ســـواء كانــــت  خيـــوط حــــزم و حبـــال و    56.07
مضفورة أو مجدوله أم ال، وٕان كانت مشـربة أو 
 مطلية أو مغطاة أو مغلفـه بالمطـاط أو باللـدائن

.     
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 وع أجـــافمن أليـاف نسجيـة ُأخـر مــن نـ ـ من سيزال أو    
:      

       : حزمأو  ـ ـ خيوط ربط    
  %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    
مـن جـوت أو مـن أليـاف نسـجية لحائيـة ُأخـر مـن ــ ـ ـ ـ   56 07 90 21  

  %5    ....................................... 53.03البند 
  %5    ...................................................... غيرها ـ ـ ـ ـ  56 07 90 29  

شباك بعيون معقودة مـن خيـوط حـزم أو أمـراس     56.08
أو حبــال؛ شــباك جــاهزة لصــيد األســماك وغيرهــا 

      من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية 
    :                                        تركيبية أو اصطناعية أليافـ من مواد نسجية     
  %5    ...............................ـ ـ شباك جاهزة لصيد األسماك   56 08 11 00  
  %5    ...............................................................ـ ـ غيرها   56 08 19 00  
  %5    ...................................................................ـ غيرها   56 08 90 00  
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أو  أشـرطةأو مـن  خيـوط،من  مصنوعةأصناف     56.09
أو  54.04أشــــكال مماثلـــــة داخلــــه فـــــي البنـــــد 

أمـراس وحبـال، غيـر  ، أو خيوط حـزم 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 ُأخر من مواد نسجية" سجاد و يقصد بعبارة ،أحكام هذا الفصل أجل تطبيق من  ـ 1
ا األصناف التي كما تشمل أيض ،السطح الظاهر للصنف عند استعمالهالتي تكون فيها المواد النسجية بمثابة 

  . ُأخر  ضولكنها معده الستعمالها في أغرا يتوفر فيها خصائص أغطية األرضيات من مواد نسجية
  . األرضيات ألغطية األرضية، الطبقات هذا الفصل لال يشم  ـ 2
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سجيه سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد ن    57.01
    .  جاهزةذات خمل معقود، وٕان كانت 

 

 

 %5     ..........................................   وبر ناعم أو أصوافـ من   57 01 10 00  

 %5     ..............................................   من مواد نسجية أخر ـــ  57 01 90 00  

، أغطيـة أرضـيات ُأخـر مـن مـواد نسـجيةسجاد و     57.02
منسوجة، غير ماهو بأوبار أو بأليـاف مغـروزة، 

 المعروفـــةوٕان كانـــت جـــاهزة، بمـــا فيهـــا البســـط 
ـــالكليم أو الشـــوماك أو الكرمـــاني وغيرهـــا  مـــن ب

      . البسط المماثلة اليدوية النسج

"كليم" ، "شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية ـ  57 02 10 00  
    ... ................................................................   النسيج

  

  5%  
  %5      .......................   ـ أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند  57 02 20 00  
      : ، غير جاهزةمخملية، غيرها ـ    

      : وبر ناعمـ ـ من صوف أو من     

  %5      ...........................................................   سجاد آليـ ـ ـ   57 02 31 10  
  %5      ...................................................  بسط وما يماثلهاـ ـ ـ   57 02 31 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   57 02 31 90  
      : من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعيةـ ـ      

  %5      .............................................سجاد وبسط وموكيتـ ـ ـ   57 02 32 10  
  %5      ..............................   سجاد وبسط من خيوط قطيفةـ ـ ـ   57 02 32 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   57 02 32 90  
  %5      .............................................  من مواد نسجية ُأخرـ ـ   57 02 39 00  

      : جاهزة مخملية، غيرها،ـ     
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      : 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  
      : ن مواد نسجية تركيبية أو اصطناعيةمـ ـ     
  %5      .............................................سجاد وبسط وموكيتـ ـ ـ   57 02 42 10  
      : ةقطيفسجادة وبسط من خيوط ـ ـ ـ     

  %5      .....................................  مفارش لألسرة والطاوالت ـ ـ ـ ـ  57 02 42 21  
  %5      ................................................................   غيرها ـ ـ ـ ـ  57 02 42 29  
  %5      ......................... ................................   سجاد صالةـ ـ ـ   57 02 42 30  
  %5      .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  57 02 42 90  
      : ـ ـ من مواد نسجية ُأخر    

      : من قطنـ ـ ـ     

  %5      .......................................................   سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 02 49 11  
  %5      ................................................................   اغيرهـ ـ ـ ـ   57 02 49 19  
  %5      ... ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  57 02 49 90  
  %5      ..............................   ، غير جاهزةمخملية، غير غيرها ـ  57 02 50 00  
      : جاهزة مخملية،غير  غيرها،ـ     

      : من صوف أو من وبر ناعم ـ ـ     

  %5      ...........................................................  سجاد آلي ـ ـ ـ   57 02 91 10  
  %5      ...................................................  بسط وما يماثلهاـ ـ ـ   57 02 91 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   57 02 91 90  
      : تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من مواد نسجية      

  %5      ............................................  سجاد وبسط وموكيت ـ ـ ـ  57 02 92 10  
  %5      ......................... ................................   سجاد صالة ـ ـ ـ   57 02 92 20  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   57 02 92 90  
      : ُأخرـ ـ من مواد نسجية     

      : من قطنـ ـ ـ     

  %5      .......................................................   سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 02 99 11  
  %5      ................................................................   غيرهاـ ـ ـ ـ   57 02 99 19  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   57 02 99 90  

سجاد وأغطيـة أرضـيات ُأخـر مـن مـواد نسـجية،     57.03
      . كانت جاهزة، وٕان أوبارذات 
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  %5      ............................................   ـ من صوف أو وبر ناعم  57 03 10 00  
  %5      ..........................   ـ من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر  57 03 20 00  
      : تركيبية أو اصطناعية أخر أليافـ من مواد نسجية      

  %5      .............................................ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت  57 03 30 10  
  %5      ..............................   ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة  57 03 30 20  
  %5      ......................... ................................   ـ ـ ـ سجاد صالة   57 03 30 30  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  57 03 30 90  
      :  ـ من مواد نسجية ُأخر    

      : من قطن ـ ـ ـ    

  %5      .......................................................   سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 03 90 11  
  %5      ................................................................   غيرهاـ ـ ـ ـ   57 03 90 19  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   57 03 90 90  

يــر لبــاد ، غ ســجاد وأغطيــة أرضــيات ُأخــر، مــن    57.04
، وٕان كانــــت مــــاهو بأوبــــار أو بأليــــاف مغــــروزة

       . جاهزة

  %5      ........  2م 0.3تتجاوز مساحة سطحها عن   ـ مربعات ال  57 04 10 00  
  %5      ......................................................................  ـ غيرها   57 04 90 00  

، مـن مـواد نسـجية سجاد وأغطيـة أرضـيات ُأخـر    57.05
  . وٕان كانت جاهزة

  

  

  

  

      : باللصقسجاد مخملي  ـ ـ ـ     

  %5      ............................   من خيوط قطيفة سجاد وبسط ـ ـ ـ ـ  57 05 00 11  
  %5      .......................................................   سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 05 00 12  
  %5      ................................................................  غيرها ـ ـ ـ ـ   57 05 00 19  
ن أليــاف نسـجية مندوفــة مـ منسـوج) سـجاد (غيــرــ ـ ـ   57 05 00 20  

    .........  متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ) 

  

  5%  
و ظهـر الموكيـت أو مظهـر الفـر سـجاد مصـنر لـه مــ ـ ـ   57 05 00 30  

...........................................................    5%  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   57 05 00 90  
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  الفصل الثامن والخمسون

  

  ذات خمل "أوبار" من مواد  أقمشة؛ خاصة منسوجة أقمشة
  ؛ مطرزاتنسجية؛ مسننات (دانتيال)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة

  
  : اتمالحظــ

و المطلية أو المغطاة أو ، المشربة أ59للفصل  1ليها في المالحظة إ، النسج المشار يشمل هذا الفصل ال  ـ 1
  .59اُألخر المذكورة في الفصل واألصناف ، المنضدة

 ، بحيث الوالتي لم تقص أوبارها بعد ةذات خمل من خيوط اللحم منسوجة أقمشة ، 58.01يشمل أيضا البند   ـ 2
  . ها أي أوبارحتظهر على سط

بعضه  ، النسج التي يكون سداها كله أو58.03بالمعنى المقصود في البند  " غزيه"نسج بعقدة  يقصد بعبارة  ـ 3
مع خيوط  ةف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دواره)، بحيث تكمل األخير مؤل

 ةتمر خيوط اللحم ، لُتكون حلقات (زردات) التي من خاللهانصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر الثابتة ةاألرضي
  . وتحتبس بها

من أمراس أو حبال داخلة في البند  من خيوط حزم أو ةصنوع، الشباك بعيون معقودة، الم58.04يشمل البند  ال  ـ 4
56.08.  

  :58.06بالمعنى المقصود في البند  )طائشر نسج ضيقه (تعتبر   ـ 5
سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع  30يتجاوز عرضها  المنسوجة التي ال األقمشة  أ  ـ

منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي (ة الناتجة عن عملية قص النسج ولها حواف غير أصلي
  ؛ )طريقة ُأخرى

  ؛ وفي حال بسطها سم 30يتجاوز عرضها  التي ال ةالمنسوجة األنبوبي األقمشة  ب ـ
  . في حال بسطها سم 30يتجاوز عرضها  شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي ال  ج ـ

  .58.08البند يجب أن تدخل في  ةإن الشرائط ذات األهداب المنسوج
تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط   58.10"مطرزات" بالمعنى المقصود في البند إن عبارة   ـ 6

من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجيه ظاهره، وتشمل أيضًا البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف 
  مواد نسجيه من  لى أرضيهإ ةلتي تضم بواسطة الخياط، اأو من مواد أخر ةمن مواد نسيجي ةالتزييني

  .) 58.05البند (برة إلالديابيج المشغولة بايشمل  البند ال  
 فإن هذا الفصل يشمل أيضًا األصناف المصنوعة من خيوط من معدن من ،58.09إلى منتجات البند  ةباإلضاف  ـ 7

  . ةاثلالستعماالت مم وللمفروشات أو ةالنوع المستعمل في األلبس
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،  ونســج مــن خيــوط ذات خمــل منســوجة أقمشـة    58.01
الداخلـــة فـــي ، عـــدا األصـــناف (شـــينيل) فطيفيـــة

  .58.06أو  58.02البند 

    

      : ـ من صوف أو من وبر ناعم    

  %5     ..............................................  المشالح لصناعة العبي و ـ ـ ـ  58 01 10 10  
  %5    ...................................................................................  غيرها ـ ـ ـ 58 01 10 90 
     :ـ من قطن  
 ير ـ، غ ةـاللحمذات خمل من  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 21 00 

  .........................................................................  مقصوصة      

  

  

  
5%  

مقصوصـة  ،اللحمـةذات خمـل مـن  منسـوجة أقمشـةــ ـ  58 01 22 00 
  ......................................................... مضلعة (كوردوري)

  

  

  
5%  

  %5    .................  لحمةالذات خمل من  آخر منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 23 00 
  %5    ..................  "شينيل" ةمن خيوط قطيفي منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 26 00 
     : ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  
  %5    ............................ ذات خمل من السدى منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 27 00 
ـــ ـ  58 01 31 00  ـــر اللحمـــةذات خمـــل مـــن  منســـوجة أقمشـــةـ ، غي

  ........................................................................  مقصوصة

  

  

  
5%  

، مقصوصـة اللحمـةذات خمـل مـن  نسـوجةم أقمشـةــ ـ  58 01 32 00 
  ..................................................... مضلعة "كوردوري" 

  

  

  
5%  

  %5    ................... اللحمةذات خمل من أخر  منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 33 00 
  %5    ................... من خيوط قطيفية "شينيل" منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 36 00 
  %5    ............................ ذات خمل من السدى منسوجة أقمشةـ ـ  58 01 37 00 
      : ـ من مواد نسجية ُأخر   
       : ـ ـ ـ أقمشة منسوجة من وبر خشن    
  %5     ...........................................  المشالح ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و  58 01 90 11  
  %5    .................................................................................. ـ ـ ـ ـ غيرها 58 01 90 19 
  %5    ...................................................................................  غيرها ـ ـ ـ 58 01 90 90 

مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجة أقمشة    58.02
(نسج المناشف وما يماثلها " تيري")، عدا 

األصناف الداخلة في النسج الضيقة (الشرائط) 
ذات أوبار من مواد  أقمشة؛ 58.06البند 

 57.03نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــ      مــزردة مــن النــوع اإلســفنجي (نســج  منســوجة أقمشــةـ
  : المناشف وما يماثلها " تيري") ، من قطن

    

  %5     ....................................................................... ـ ـ غير مقصورة   58 02 11 00  
  %5     ..................................................................................... ـ ـ غيرها   58 02 19 00  
المناشـف  من النوع اإلسفنجي ونسج  منسوجة أقمشةـ   58 02 20 00  

   .وما يماثلها " تيري"، من مواد نسجية ُأخر
  

  

  
5%  

  %5     ................................... من مواد نسجية  أوبارذات  أقمشةـ   58 02 30 00  
 النسج ضيقة العرض، عدا غزيهنسج بعقدة   58 03 00 00  58.03

   ................................................ 58.06 الداخلة في البند

  

  

  
5%  

أخر عدا  تول و تول ـ بوبينو وأقمشة شبكية    58.04
الكروشيه؛ أو  المصنرةأو  المنسوجة األقمشة

مسننات (دانتيال)، أثوابًا، أشرطه أو زخارف، 
لغاية  60.02الداخلة في البند  األقمشةعدا 

60.06.  

    

  %5     ...................................................   آخرـ تول وأقمشة شبكية   58 04 10 00  
     : ة الصنعـ مسننات آلي    

  %5     .................................... ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية   58 04 21 00  
  %5     .........................................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  58 04 29 00  
  %5     ..........................................................  ـ مسننات يدوية الصنع  58 04 30 00  

ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبالن، فالندر،    58 05 00 00  58.05
وما يماثلهـا وديـابيج مشـغولة بوفييه أوبيسون، 

ــاإلبرة ــالغرز  ب ــالغرزة المتقاطعــة  ة(ب الصــغيرة أو ب
   ................................................... مثًال)، وٕان كانت جاهزة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5%  

ضـيقه العـرض) عــدا  منســوجة أقمشـة، (أشـرطة    58.06
ط ائ؛ شــــر 58.07األصــــناف الداخلــــة فــــي البنــــد 

ســـدى دون لحمـــة، مؤلفـــة مـــن أقمشـــة ضـــيقة 
  مجمعة بواسطة الصق (البولدوك).

    

 أقمشة (بما فيهاذات خمل ةمنسوج من أقمشة أشرطةـ   58 06 10 00    
من خيوط  )وأقمشةمن النوع اإلسفنجي مزردة

    ..................................................................  قطيفية (شنيل)
  

  

  
5%  
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% أو أكثـر وزنـًا 5ُأخر، تحتـوي علـى منسوجة  أشرطة ـ  58 06 20 00  
   ..  من خيوط قابلة للمط (اإلستومير) أو خيوط مطاط

  

  

  
5%  

      : ُأخر أشرطةـ     

  %5     ................................................................................ قطن  ـ ـ من  58 06 31 00  
  %5     .................................... ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية   58 06 32 00  
  %5     ......................................................... ـ ـ من مواد نسجية ُأخر   58 06 39 00  
ـــ   58 06 40 00   ـــة بواســـطة الصـــق  أشـــرطة ســـدىـ دون لحمـــه مجمع

   .........................................................................  (البولدويك)
  

  

  
5%  

ــــة مــــن مــــواد     58.07 ــــاع و شــــارات وأصــــناف مماثل رق
بأشـكال أو أو مقطعـة  ةشـرطأنسجية، أثوابـًا أو 

  . قياسات معينة، غير مطرزة

   

  %5     ..................................................................................  ـ منسوجة  58 07 10 00  
  %5      ........................................................................................ ـ غيرها   58 07 90 00  

ضـفائر أثوابــًا؛ أصــناف عقــادة وأصــناف تزيينيــة     58.08
مماثلــة، أثوابــًا، بــدون تطريــز، عــدا المصــنرة أو 
الكروشـــــيه منهـــــا؛ وشـــــراريب  وكـــــرات تزينيـــــه 

  . وأصناف مماثلة

    

  %5     ...........................................................................  ـ ضفائر أثواباً    58 08 10 00  
  %5      ........................................................................................  ـ غيرها  58 08 90 00  

 أقمشـة من خيوط مـن معـدن و منسوجة أقمشة  58 09 00 00  58.09
مـن خيـوط نسـجية ممعدنـة ممـا يـدخل  منسوجة

، مـــــن األنـــــواع المســـــتعملة 56.05فـــــي البنـــــد 
الســتعماالت مماثلــة،  لأللبســة و للمفروشــات أو

  . آخرغير مذكورة وال داخلة في مكان 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

5%  
      . أو زخارف ةشرطأمطرزات، أثوابًا أو     58.10

  %5     ........................................  ـ مطرزات من دون أرضية ظاهرة   58 10 10 00  
      : ـ مطرزات ُأخر    

  %5     ................................................................................  ـ ـ من قطن  58 10 91 00  
  %5      ....................................  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  58 10 92 00  

  %5     .........................................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  58 10 99 00  
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منتجات نسجية ذات حشو، أثوابـًا ، تتكـون مـن   58 11 00 00  58.11
طبقــة أو أكثــر مــن مــواد نســجية مضــمومة إلــى 
حشو، بالغرز أو بطريقـة ُأخـرى، عـدا المطـرزات 

   ................................................ 58.10الداخلة في البند 

  

  

  

  

  

  

  

5%  
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  الفصل التاسع والخمسون
  

   نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة
  الصناعيلالستخدام  مناسبة  ة؛ أصناف نسجيأو منضدة 

  

  : مالحظـــات
، األقمشـة المنسـوجة المـذكورة فـي " نسج " أينما وردت في هـذا الفصـل، يقصد بعبارة ما لم ينص على خالف ذلك  ـ 1

، لتزيينيـة، أثوابـاً اكما يقصد بهـا الضـفائر و أصـناف العقـادة  58.06و  58.03وفي البندين  55إلى  50الفصول 
  .60.06لغاية  60.02من البند  ةواألقمشة المصنرة أو الكروشي  58.08الداخلة في البند 

  :59.03يشمل البند   ـ 2
مهمـا كانـت ، مهمـا بلـغ وزن المتـر المربـع فيهـا و يـة أو المغطـاة أو المنضـدة بلـدائنالنسـج المشـربة أو المطل ـ أ 

  : )، باستثناءةطبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوي
إلـى  50بـالعين المجــردة (الفصـول مـن  ومرئيـةالنسج التي ال يكون التشريب أو الطالء أو التغطية فيها  ـ 1

 بعين االعتبار تبدالت اللـون الناتجـة ذال يؤخ، األحكام؛ ولتطبيق هذه بصورة عامة) 60أو  58أو  55
  ؛عملياتعن هذه ال

مـم فـي درجـة حـرارة تتـراوح  7، علـى اسـطوانة قطرهـا يمكن لفها يدويًا، دون أن تتكسـر المنتجات التي ال ـ 2
  ؛بصورة عامة) 39درجة مئوية (فصل  30و  15بين 

الــوجهين بهــذه  المنتجــات التــي تكــون نســجها إمــا مغمــورة كليــًا بلــدائن وٕامــا مطليــة كليــًا أو مغطــاة علــى ـ 3
، بغــض النظــر عــن بــالعين المجــردة مرئيــة ويكــون هــذا الطــالء أو هــذه التغطيــة طة أن المــادة، شــري

  ؛)39لناتجة عن هذه العمليات (فصل تبدالت اللون ا
 55إلـى  50النسج المطلية أو المغطاة جزئيًا بلدائن وتحتوي رسومًا ناتجة عن تلك المعالجات (الفصـول  ـ 4

  ؛امة)بصورة ع 60أو  58و 
موجـودًا كحامـل فقـط  ، المتحدة بنسج عندما يكون النسيجمن لدائن خلوية األشرطةأو  الصفائحو األلواح  ـ 5

  ؛)39(الفصل  ةوإلغراض التقوي
  .58.11النسجية الداخلة في البند  المنتجات ـ 6

 ، مشربة أو مطليـة أو مغطـاة أو مغلفـةصفيحات أو من أشكال مماثلةأو أشرطة النسج المصنوعة من خيوط  ب ـ
  .56.04ائن، الداخلة في البند بلد

المنتجـات التـي تكـون بشـكل   59.05المعنى المقصـود فـي البنـد " أغطية جدران من مـواد نسـجية " بـيقصد بعبارة   ـ 3
، المكونـة مـن سـطح نسـجي مثبـت، علـى لصـالحة لتـزيين الجـدران أو السـقوفسم، ا 45لفات، بعرض ال يقل عن 

يشـمل أغطيـة  ، إال أن هـذا البنـد ال)ليسـمح باللصـق بالتشـريب أو الطـالءحامـل وٕامـا معـالج علـى وجهـه الخلفـي (
) أو علـى 48.14غبـار مـن مـواد نسـجية مثبتـة مباشـرة علـى حامـل مـن ورق (البنـد  الجدران المكونة من زغب أو

  بصورة عامة) . 59.07حامل من مواد نسجية (البند 
  : يلي ما 59.06يقصد بعبارة  " نسج ممططة " ألغراض البند    ـ 4

  : غطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتيالنسج المشربة أو المطلية أو الم ـ أ
  ؛ أو جم 1500د وزن المتر المربع منها يزي ال ـ 1
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  % وزنًا من مواد نسجية؛50جم وتحتوي على أكثر من  1500يزن المتر المربع منها أكثر من  ـ 2
المغطـاة أو المغلفـة  ، المشربة أو المطليـة أوأشكال مماثلة أو من أشرطةالنسج المصنوعة من خيوط أو من  ب ـ

  آو ؛56.04، الداخلة في البند بالمطاط
  .النظر عن وزنها في المتر المربع ، بغضبالمطاط مكتلةالمؤلفة من خيوط نسجية متوازية  األقمشة ج ـ

، ةنسـجي أقمشـةمتحـدة مـع مـن مطـاط خلـوي ال األشـرطة،األلواح أو الصـفائح أو ال أن هذا البنـد، ال يشـملإ
أيضـًا المنتجـات  لوال يشـم) 40فقـط (الفصـل  التقويـةللنسج فيها إال صفة الحامـل وألغـراض  نال يكووالتي 

  . 58.11النسجية الداخلة في البند 
  :59.07البند  لال يشم  ـ 5

أو  58، 55إلـى  50ل بـالعين المجـردة (الفصـو ةالتشريب أو الطـالء أو التغطيـة  ومرئيـ نال يكوالنسج التي  ـ أ
ت اللـــون الناتجـــة عـــن هـــذه بعـــين االعتبـــار تبـــدال ذال يؤخـــ، األحكـــام؛ ولتطبيـــق هـــذه بصـــورة عامـــة) 60

  ؛العمليات
 الخلفيــة ، وللمنــاظرةرســومًا للمشــاهد المســرحي ة(عــدا نســج الكانفــا المتضــمن اترســومب صــبوغةالنســج الم ـــ ب

  ؛ة)كورات" أو لالستعماالت المماثل"دي تلالستوديوها
بمنتجـات ُأخـر مماثلـة والمتضـمنة رسـومًا ناتجـة  النسج المغطاة جزئيًا بزغب أو بغبـار أو بمسـحوق فلـين أو ـ ج

  البند؛ المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا ةال أن النسج الوبريإعن تلك المعالجات؛ 
  ؛ة أو مواد أخر مماثلةا مواد نشويالنسج التي ُأخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيه د ـ
  ؛)44.08ة على حامل من نسج (البند الصفائح من خشب للتلبيس المثبت ـ هـ
  ؛)68.05ة على حامل من نسج (البند المثبت  ةالمساحيق والحبيبات الطبيعية أو االصطناعية الشاحذ ـ و

  ؛)68.14على حامل من نسج (بند الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة ز ـ
    .عام)بوجه  15أو  14( القسم والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج  وراق الرقيقةاأل  ـ ح

  :59.10يشمل البند  ال  ـ 6
   .مم 3نقل المواد ، مـن مـواد نسجية التي يقل سمكها عـن  أو ةسيور نقل الحرك ـ أ

مغطـاة أو منضـدة بمطــاط، أو  ، مشــربة أو مطليـة أوواد أو السـيور، مـن نسـجأو نقــل المـ ةنقـل الحركـ سـيور ــ ب
  .)40.10طلية أو مغلفة بمطاط (بند المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو م

  :ند آخر من بنود القسم الحادي عشرتدخل في أي ب ، األصناف التالية التي ال59.11يشمل البند   ـ 7
(عدا األصـناف (بما فيها المربع) فقط بشكل مستطيل أطواًال أو المقطعة  ة، أو المقطعنسجية، أثواباً المنتجات ال أ ـ

  يلي: فقط فيما ، المحددة حصرًا )59.10إلى  59.08اخلة في البنود التي لها صفة المنتجات الد
الجلـد  مـع المطـاط أو ة أو المغطاة أو المنضـد ة، المطليواللباد أو النسج المبطنة بلباد ةالمنسوج ةاألقمش ـ 1

 ةاألنواع المستعملة في صنع كسوه أجهزة الندف والنسج المماثلة الستعماالت تقنيـمن  أومن مواد ُأخر،
مشــربه بمطــاط لتغطيــة مطــاوي  ةمــن قطيفــ ةط" المصــنوعائشــر لُأخــر، بمــا فيهــا النســج ضــيقة العــرض "ا

  "سداة" النسيج؛
  نسج النخل؛  ـ 2
نسـجيه أو  ة، مـن مـادمماثلـة اصـر الزيـوت أو السـتعماالتنسج التصفية من األنواع المسـتعملة فـي مع  ـ 3

  ؛من شعر بشري
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، وٕان كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى النسج الملبدة أو غير الملبدة  ـ 4
  أخر؛ ةالت أو الستعماالت تقنيآلواللحمة من النوع المستخدم في ا

  تقنية؛ الستعماالتالنسج المقواة بمعدن من األنواع المعدة  ـ 5
األنواع  مشربة أو مقواة بمعدن منأو الحبال والضفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وٕان كانت مطلية  ـ 6

  . كمواد حشو أو كمواد للتشحيم ةفي الصناع ةالمستعمل
ــ ب  األقمشــة ، (مثــل،تقنيــة الســتعماالت) 59.10إلــى  59.08األصــناف النســجية (عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــود  ـ

بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصـل، مـن األنـواع المسـتعملة فـي آالت صـنع الـورق  ةلباد المقفلوال ةالنسجي
مــثًال)، أقــراص الجلــي، الفواصــل  األســمنتعجينــة الــورق، أو الحريــر الصــخري مــع  آالتأو اآلالت المماثلــة (

  . )اآلالتوغيرها من أجزاء الجلي  أقراصوالحلقات 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  ـــــــــــنفالصـ  رمزالنظام المنسق  البند

نســــج مطليــــة بصــــمغ أو بمــــواد نشــــوية، مــــن     59.01
األنـــواع المســـتعملة للتغليـــف الخـــارجي للكتـــب 
ـــــن االســـــتعماالت المماثلـــــة؛ نســـــج  ـــــا م وغيره

ــل الرســوم؛ ن ســج محضــرة للرســم استشــفاف لنق
يماثلهــا مــن  ؛ نســج "بكــرام" ومــابــاأللوان (كانفــا)

المسـتعملة لصـناعة ألنـواع النسيج مقساة مـن ا
  . القبعات

    

نســـج مطليـــة بصـــمغ أو بمـــواد نشـــوية، مـــن األنـــواع ــــ   59 01 10 00  
ــــب وغيرهــــا مــــن  ــــف الخــــارجي للكت المســــتعملة للتغلي

    ...............................................   االستعماالت المماثلة

  

  

  

  
  

5%  
      : ـ غيرها    

  %5      ......................................   نسج شفافة لنقل الرسومـ ـ ـ   59 01 90 10  

  %5      .......................   سم باأللوان(كانفا)نسج محضرة للر ـ ـ ـ   59 01 90 20  

 ة ـنسج مقساة من األنواع المستعملة لصناعـ ـ ـ   59 01 90 30  

  %5      ........................................................   القبعات           

من خيوط  الخارجيةلإلطارات من حبال نسج     59.02
عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات 

  . الفسكوزُأخر أو من بوليستر أو من حرير 

    

  %5      .........................   من نايلون أو من بولي أميدات ُأخر ـ   59 02 10 00  

  %5      .............................................................  ـ من بوليستر   59 02 20 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  59 02 90 00  
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نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة     59.03
  .59.02عدا تلك الداخلة في البند  بلدائن،

    

  %5      .................................................  ببولي (فينيل كلوريد)ـ   59 03 10 00  

  %5      ......................... ................................  ن ـ ببولي يوريثا  59 03 20 00  

  %5      ......................................................................  ـ غيرها   59 03 90 00  

ــــوم)    59.04 ــــة (لينوليـ ــــًا  مشمــــع أرضيـ ــــان مقطع وٕان ك
ـــة ـــة مـــن بأشكــــال معين ؛ أغطيـــة أرضـــيات مكون

طـــالء أو غطـــاء مثبتـــة علـــى حامـــل مـــن مـــواد 
  . ، وٕان كانت مقطعة بأشكال معينةنسجية

    

  %5      ..........................................  ـ مشمع أرضية (لينوليوم)   59 04 10 00  

  %5      ......................................................................  ـ غيرها   59 04 90 00  
      . أغطية جدران من مواد نسجية    59.05

  %5      ............................................................من قطيفة ـ ـ ـ   59 05 00 10  
  %5      ..............................................................  من قطن ـ ـ ـ   59 05 00 20  
  %5      .................  اصطناعية  أو من مواد نسجية تركيبيةـ ـ ـ   59 05 00 60  
  %5      ............................................  من مواد نسجية أخر ـ ـ ـ   59 05 00 90  

      .59.02في البند  ة، عدا الداخلةطنسج ممط    59.06

  %5      ..................  سم 20ـ أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن   59 06 10 00  

      : ـ غيرها    

  %5      .................................................   أو كروشيهـ 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  المسرحيةرسومًا للمشاهد  المتضمنة

 الستعماالتلإلستديوهات "ديكورات" أو  يةالخلف
  .  مماثله

  

  

  

  

       : مغطاةأخر مشربة أو مطلية أو  نسجـ ـ ـ      

النســج المطليــة بــالقطران أو القــار أو المــواد  ـــ ـ ـ ـ  59 07 00 11  
ـــواع المســـتعملة لتحضـــير  ـــة مـــن األن المماثل

    ................   أغطية البضائع وأقمشة التغليف

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ................................  النسج المطلية بمواد شمعيةـ ـ ـ ـ   59 07 00 12  

 المشــبعة بمحضــر النســج الرقيقــة المطليــة أوـــ ـ ـ ـ   59 07 00 13  
    ..................  أساسه راتنجات طبيعية وكافور 

  

  

  
5%  
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محضـرات  النسـج المطليـة أو المشـربة بالزيـت أوــ ـ ـ ـ   59 07 00 14  
أساســها زيــت تجفيــف مثــل أقمشــة التغليــف 

الجـوت  القنـب و والنسج القوية الخشـنة مـن
والكتــــان والقطــــن والنســــج االصــــطناعية أو 
التركيبيــة الغيــر منفــذة للمــاء لطالئهــا بطبقــة 
ثقيلــة مؤلفـــة أساســـها مــن خلـــيط مـــن زيـــت 

    ..........................................  سناج تجفيف و

  

  

  

  

  

  
  
  
  

5%  

 لالحتراققابله  بسيليكات لجعلها غير نسج مغطــاة ـ ـ ـ ـ  59 07 00 15  
    ..................  (للستائر المقاومة للحريق مثال)

  

  

  
5%  

  %5      ................................................................  غيرها  ـ ـ ـ ـ  59 07 00 19  

ــ ـ ـ  59 07 00 20   ــورات) انســج مرســوم عليهــا منــ ـ ــة (ديك ظر خلفي
) أو تاالســـــــــــتوديوهاللمســـــــــــارح والمراســـــــــــم (

    .........................................   الستعماالت مماثلة

  

  

  
5%  

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة، من مـواد   59 08 00 00  59.08
نســــجية، للمصــــابيح و المواقــــد و القــــداحات و 

) وهاجـة ةشـيغرقـائق (أ ؛يماثلهـا الشموع أو مـا
اســـــطوانية   ةوأقمشـــــة مصـــــنر  لمصـــــابيح الغـــــاز

  %5      ...............   تستخدم في صنعها، وٕان كانت مشربة

من مواد نسجيه وأنابيب نسـجيه  ةنبوبيأخراطيم     59.09
ــة أو مقــواة بمعــ ــت مبطن ــة، وٕان كان دن أو مماثل

  .  مزودة بلوازم من مواد ُأخر

     

  %5      .........................................  المجهزة إلطفاء الحرائقـ ـ  ـ  59 09 00 10  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   59 09 00 90  

ـــة أو  59 10 00 00  59.10 ـــواد  ســـيور نقـــل الحرك ـــل المـــواد مـــن م نق
 مغطـاة،  أو مطليـة، وٕان كانت مشربة، نسجية،

  %5      ..   ُأخرى بمواد مقواة بمعدن أو منضدة بلدائن أو

منتجـــات وأصـــناف نســـجية الســـتعماالت تقنيـــه،     59.11
  . من هذا الفصل 7حدده في المالحظة م
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  00 10 11 59  
  

  

  

  

  

  

أو  مطليةولباد والنسج المبطنة بلباد،  منسوجة أقمشةـ 
مغطاة أو منضده بمطاط أو جلـد أو مـواد ُأخـر، مـن 
األنــواع المســتعملة فــي صــنع كســوة أجهــزة النــدف، 
ــة الســتعماالت تقنيــه ُأخــر، بمــا فــي  والنســج المماثل

 قطيفــةمــن  المصــنوعةة العــرض ذلــك النســج ضــيق
 كــــوك"م غــــازل النســــيج مشــــربه بمطــــاط لتغطيــــة م

  ..................................................... النسيج"
    

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

5%  
  

  
  %5    ................................ نسج النخل وٕان كانت جاهزة  ـ  59 11 20 00

  
  

ـــــ  ــــــلو  ةنســـــجي أقمشـــــةـ أو  أطـــــرافدون  متصـــــلةباد ـ
موصولة األطراف، ومزودة بأدوات ربط، مـن األنـواع 
المســـتعملة فـــي آالت صـــناعة الـــورق أو فـــي آالت 

ط الحريـر خلـي مماثلة (مثل، آالت عجـائن الـورق أو
  :  الصخري واإلسمنت مثًال)

  
  

  %5      .................  جم 650ـ ـ وزن المتر المربع منها أقل من   59 11 31 00  

  %5      ...............  جم  أو أكثر 650لمتر المربع منها ـ ـ وزن ا  59 11 32 00  

ميكة، مـــــن األنـــــواع ـج الســـــالتصــــفية والنســـــ نســـــج ـــــ  59 11 40 00  
المســتعملة فــي معاصــر الزيــوت أو مــا يماثلهــا، بمــا 

    ........  في ذلك ما كان منها مصنوعًا من شعر بشري

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ........................................................................  غيرها ـ  59 11 90 00  

 



  11ق : 
  60ف : 

   - 399  -

  الفصل الستون

  

  يهـأقمشـة مصنـرة أو كروش

  
  : اتمالحظــ

  : هذا الفصل لال يشم  ـ 1
  ؛58.04لكروشية) الداخلة في البند معقوفة (دانتيال با بغرزهالمسننات   أ  ـ  
  ؛58.07الداخلة في البند  أو كروشيه الرقاع و الشارات واألصناف المماثلة من مصنرات  ب ـ  
  .59الفصل  الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة فياألقمشة المصنرة أو   ج ـ  

نضــدة، تبقــى أو الكروشــيه، المشــربة أو المطليــة أو المغطــاة أو الم ةذات الخمــل المصــنر  األقمشــةأن  إال
  .60.01داخلة في البند 

  

المفروشـات  أو ةاع المسـتعملة لأللبسـيشمل أيضا هذا الفصل، األقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من األنو   ـ 2
  . أو الستعماالت مماثلة

  

إن عبارة  "مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة، تشير أيضًا إلـى األصـناف المجمعـة ـ بـالغرز والتـي تعنـي أن   ـ 3
  . ةتتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيجي

  فئة الرسم  جراءاإل  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 "طويلــــة الخمــــل"أقمشــــة ذات خمــــل بمــــا فيهــــا     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 ُأخر  60 01 29 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  60 01 91 00  
  %5      ..............................  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  60 01 92 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  60 01 99 00  

يزيــد عــن  أقمشــة مصــنرة أو كروشــيه بعــرض ال    60.02
مـــن  أكثـــر أووزنـــًا  %5تحتـــوي علـــى  ســـم،30

قابلـــة للمـــط "اإلســـتومير" أو مـــن خيـــوط ط خيـــو 
     .60.01في البند عدا تلك الداخلة مطاط،
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، وزنًا أو  أكثر وزنًا من خيـوط قابلـة %5تحتوي على ـ   60 02 40 00  
    خيوط مطاط على تحتوى للمط "اإلستومير" ولكن ال

  

  

  

  
  

5%  
  %5     ........................................................................  ـ غيرها  60 02 90 00  

عــن  دال يزيــض بعــر  كروشــيه أو مصــنرة أقمشــة    60.03
ـــة عـــدا ســـم،30 ـــد تلـــك الداخل  60.01 فـــي البن
      .60.02أو

  %5      ............................................   ناعم 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  
  %5      ........................................................................  غيرها ـ  60 03 90 00  

عـــن  بعـــرض يزيـــد كروشـــيه أو مصـــنرة أقمشـــة    60.04
ـــوى علـــى 30 ـــاً  %5ســـم تحت ـــر أو وزن مـــن  أكث

ـــوط قابلـــة للمـــط "االســـتومير" أومـــن خيـــوط  خي
      .60.01 في البند تلك الداخلة عدا مطاط،

للمـط  من خيوط قابلـة أكثر ً◌أو وزنا %5تحتوى على  ـ  60 04 10 00  
  %5      ........   تحتوى على خيوط مطاط "االستومير" ولكن ال

  %5      ......................................................................  ـ غيرها   60 04 90 00  
علـى  تلـك المصـنوعة فيها (بما مصنرات السدى    60.05

 عـدا "جالون")، المزركشة األشرطة آالت تصنير
      60.04 لغاية 60.01 في البند تلك الداخلة

      : من قطن ـ    
  %5      .......................................   مقصورة أو غير مقصورة ـ ـ  60 05 21 00  
  %5      .................................................................  مصبوغة ـ ـ  60 05 22 00  
  %5      ... ................................   من خيوط ذات ألوان مختلفة ـ ـ  60 05 23 00  
  %5      .................................................................  ـ ـ  مطبوعة  60 05 24 00  
      : ـ  من ألياف تركيبية    
  %5      .......................................   مقصورة أو مقصورة ـ غيرـ   60 05 31 00  
  %5      .................................................................  ـ مصبوغةـ   60 05 32 00  
  %5      .................................   ـ ـ  من خيوط ذات ألوان مختلفة  60 05 33 00  
  %5      .. ................................................................  ـ مطبوعةـ   60 05 34 00  
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      : ف اصطناعيةـ من أليا    
  %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      .......................................................................   غيرهاـ   60 05 90 00  

      . أخر كروشيه أو مصنرة أقمشة    60.06
  %5      ............................................   ناعم وبر ف أومن صو ـ   60 06 10 00  
      : من قطنـ     
  %5      .........................................مقصورة أو مقصورة ـ غيرـ   60 06 21 00  
  %5      .................................................................  ـ مصبوغةـ   60 06 22 00  
  %5      .. ................................   من خيوط ذات ألوان مختلفةـ ـ   60 06 23 00  
  %5      .. ................................................................  ـ مطبوعةـ   60 06 24 00  
      : من ألياف تركيبيةـ     
  %5      .......................................   مقصورة أو غير مقصورةـ ـ   60 06 31 00  
  %5      .................................................................  ـ مصبوغةـ   60 06 32 00  
  %5      ... ................................   من خيوط ذات ألوان مختلفةـ ـ   60 06 33 00  
  %5      .. ................................................................  ـ مطبوعةـ   60 06 34 00  
      : من ألياف اصطناعيةـ     
  %5      .......................................   مقصورة أو ـ ـ غير مقصورة  60 06 41 00  
  %5      .................................................................  ـ مصبوغةـ   60 06 42 00  
  %5      ... ................................   ةمن خيوط ذات ألوان مختلفـ ـ   60 06 43 00  
  %5      .. ................................................................  ـ مطبوعةـ   60 06 44 00  
  %5      .......................................................................   غيرهاـ   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 اُألخر  المستعملةاأللبسة   ب ـ  
  ).90.21أجهزة تقويم األعضاء، األحزمة  الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند  ج ـ  

  :61.04و  61.03بيق أحكام البندين من أجل تط  ـ 3
فيما  وذلكمطابق 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 ونات المجموعة باقي مكنفس 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 

  . دريةص عاديه أو بشكل بنطلون، بدون حماالت أو  تنوره" شورت" (عدا رداء السباحة) أو قصير
والتركيب؛ أيضًا  من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس اللون هأن تكون جميع مكونات البدل يجب

فإن هذه المكونات يمكن أن تزود  يجـب أن تكـون مـن نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك،
  .  ) من نسيج مختلفةبشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيط

 لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي ةمـت معـًا عـدة مكونات منفصلوٕاذا ُقد
عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء  تنورهمع بنطلون قصير " شورت " أو 
أو البنات،  ل السيدات، وفي حالة بدهب أن يكون البنطلون المكون للبدلالسفلي الذي يعطى األولوية يج

  .لبسة األخرى فتعتبر قطعًا منفصلةبشكل بنطلون أما األ  هالعادية أو التنور  هفيجب أن تكون التنور 
  :وٕان لم تتوفر بها الشروط السابقة"، المجموعات التالية من األلبسة،  بدلهتشمل أيضًا عبارة " 

إلى أسفله  يال مستديرة تتدلى على الظهر) بأذةمنفرج ةلباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصير  ـ
  ومن بنطلون مخطط طوليًا؛

نسبيًا من  قصيرة وله جاكيت لباس المساء (سترة بذيل  " فراك ") مصنوع عادة من قماش أسود اللون ـ
  أسفل؛ األمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى

قد يظهر من  ء (سموكن)  ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنهلباس العشا ـ
الصدر فيها مصنوعتان من  خاللها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي

  .الحرير الطبيعي أو المقلد الالمع
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  61.08أو   61.07ناف الداخلة في البنود ، مجموعة من األلبسة (عدا البدل واألصيقصد بعبارة ( أطقم)  ب ـ
  ، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:متطابق  ) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش61.09أو 

بلوفر" التي قد تشكل قطعة  " الكنزةالعلوي من الجسم باستثناء  قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء ـ
تكون فيها من نوع األطقم الثنائية " التوينز" وباستثناء الصدرية لباس علويًا ثانيًا فقط في الحالة التي 

  التي قد تشكل أيضًا قطعة من لباسًا علويًا ثانيًا في الحاالت اُألخرى؛ 
قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي  ـ

"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون  "أوفرول أو 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)أو منسجمة واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة 

  .61.12التزلج الداخلة في البند  بدلج" وال الرياضة "ترين بدلعلى 
، األلبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو 61.06و   61.05البندان  لال يشم  ـ 4

يشمالن األلبسة التي يقل معدل عدد  البس من أسفل، كما المزودة بأية وسيلة ُأخرى تمكن من شد وتضييق الم
سم على 10× سم 10الغرز فيها عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوبًا على مساحة مقاسها 

  .المالبس التي بدون أكمام 61.05د البن لال يشماألقل. كما 
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 يقصد بعبارة  "ألبسة توابع ألبسة لألطفال" األصناف المخصصة لصغار األطفال الذين ال أ ـ
  سم 86عن 

لفصل وفي أي بند آخر من هذا ا 61.11ن تبند في آن واحد في البند أ ةإن األصناف التي يمكن ألول وهل ب ـ
  .61.11يجب أن تدخل في البند 

التزلج" األلبسة أو مجموعات األلبسة التي يمكن التعرف بدل ، يقصد بعبارة  "61.12من أجل تطبيق أحكام البند   ـ 7
بقصد التزلج على الثلوج (عبر  الرتدائهاية عليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجية أنها معدة بصورة أساس

  :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 

  ؛ألقداماللباس جيوبًا أو أربطة ل إضافة إلى األكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا
مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف  ،قطع  ثالثمن وهو مجموعة من األلبسة مكونة من قطعتين أو طقم تزلج   ب ـ

  :من
بحابكات  تغلق مماثلة، أصناف أو والمطر الريح من واقية سترات أو من نوع "أنوراك" واحدة قطعة لباس  ـ

  ؛إضافية)، ويمكن أن يكون معها صدرية سحاباتمنزلقة (
أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو  ٕان كان ممتدًا إلى ما فوق الخصرنطلون واحد، و ب  ـ

  .)بنطلون واحد بصدرية وحماالت متصلة به (أوفرول 
(أ)  ومن سترة  ةفي الفقر  إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضًا من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعاله

  .م، تلبس فوق الرداءمن دون أكما ،مبطنة بحشو
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نسجيه واحدة و من نفس الطراز  ويجب أن تكون جميع مكونـات طقم التزلـج مصنوعة من قماش ذي بنية
  .ة القياساتهذه المكونات متوافقة أو منسجمـلوان مختلفة؛ يجب أيضًا أن تكون والتركيب وأن كانت بأ

وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند  61.13في البند إن األلبسة التي يمكن ألول وهله أن تبند في آن واحد   ـ 8
  .61.13، يجب أن تدخل في البند 61.11

إن األلبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيسر على الطرف األيمن تعتبر من   ـ 9
طرف األيمن على الطرف األيسر تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها األمامية بوضع ال

ه مصممًا ألحد الجنسين تطبق هذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أن ألبسة النساء أو البنات. ال
  .دون اآلخر

ألبسة للنساء أو  وما هييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ميمكن الت إن األلبسة التي ال  
  .النساء أو البنات ألبسةلبنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ا

  .ذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدنيمكن أن تكون أصناف ه  ـ 10 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــاطف، أقبيــ    61.01 ــام "كابــات" ةمع ــدون أكم ــاطف ب ، مع
ــاءات، أنوراكــات (بمــا فيهــ ــزلج)، عب ا ســترات الت

ســــترات واقيــــة مــــن الــــريح والمطــــر، وأصــــناف 
مماثلـــة، للرجـــال أو الصـــبية، مـــن مصـــنرات أو 

األصــناف الداخلــة فــي البنــد  كروشــيه، باســتثناء
61.03.      

  %5      ... ................................................................  ـ من قطن  61 01 20 00  
  %5      ...............................   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  61 01 30 00  

  %5      ................................................   ـ من مواد نسجية ُأخر  61 01 90 00  
ــاطف،    61.02 ــام "كابــات"  ،أقبيــة مع ــدون أكم ــاطف ب مع

وعبــاءات، أنوراكــات (بمــا فيهــا ســترات التــزلج)، 
ســترات واقيــة مــن الــريح و المطــر، واألصــناف 
المماثلـــة، للنســـاء أو البنـــات، مـــن مصـــنرات أو 

األصــناف الداخلــة فــي البنــد  كروشــيه، باســتثناء
61.04.      

  %5      ......................................   وبر ناعم ـ من صوف أو من  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 ُأخر  61 02 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، بنطلونـات سترة فضفاضـةبدل، أطقم جاكيتات،     61.03
عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة بها 

قة تغطــــي " أوفــــرول" و بنطلونــــات بأرجــــل ضــــي
ــات قصــيرة (شــورت)،عدا ألبســة  الركــب وبنطلون

أو الصــبية، مــن مصــنرات أو  الســباحة، للرجــال
      . 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 ُأخر  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 ُأخر  61 03 39 00  
بنطلونات عادية وبنطلونات بصـدرية وحمـاالت متصـلة ـ     

ـــرول " و بنطلونـــات بأرجـــل ضـــيقة تغطـــي  بهـــا "أوف
      : 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      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  61 03 49 00  

، ســــترات فضفاضــــةبــــدل، أطقــــم  و جاكيتــــات،     61.04
 فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونـات

، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحماالت 
متصلة بها (أوفرول ) وبنطلونات بأرجـل ضـيقة 

" (عـدا طي الركب وبنطلونـات قصـيرة " شـورتتغ
ء أو البنات من مصنرات للنساألبسة السباحة)، 

      . أو كروشيه

     : ـ بدل    

  %5      ..................................................   ـ ـ من ألياف تركيبية  61 04 13 00  
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  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  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  
  %5      ...............................................  ُأخرـ ـ من مواد نسجية   61 04 29 00  
      : سترات فضفاضةـ جاكيتات و     

  %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 ُأخر  61 04 39 00  
      : فساتينـ     

  %5      .................................... ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  61 04 41 00  
  %5      ................................................................  ـ ـ من قطن   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 ُأخر  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 ُأخر  61 04 59 00  
بنطلونــــات عاديــــة و وبنطلونــــات بصــــدرية وحمــــاالت ــــ     

و بنطلونــات بأرجــل ضــيقة  )متصــلة بهــا (أوفــرول 
      : طي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)تغ

  %5      .....................................  صوف أو من وبر ناعمـ ـ من   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 ُأخر  61 04 69 00  

أو الصـــبية، مـــن مصـــنرات أو  قمصـــان للرجـــال    61.05
      . كروشيه

  %5      .. ................................................................   ـ من قطن  61 05 10 00  
  %5      ...............................   و اصطناعيةـ من ألياف تركيبية أ  61 05 20 00  

  %5      .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  61 05 90 00  
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 بلوزات، قمصان، بلوزات بشـكل قمصـان للنسـاء    61.06
      . أو البنات، من مصنرات أو كروشيه

  %5      ... ................................................................  ـ من قطن  61 06 10 00  
  %5      ................................  ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  61 06 20 00  
  %5      .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  61 06 90 00  

سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات)، قمصان     61.07
دي نـوم (للنوم، بيجامـات، بـرانس حمـام، أرواب 

ــة للرجــال)شــامبر أو الصــبية،  ، وأصــناف مماثل
      . من مصنرات أو كروشيه

      : قصيرةوسراويل داخلية  ـ سراويل داخلية    

  %5      ................................................................  ـ ـ من قطن   61 07 11 00  
  %5      ..............................  ياف تركيبية أو اصطناعيةـ ـ من أل  61 07 12 00  

  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  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 ُأخر  61 07 29 00  
      :  ـ غيرها    

  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  61 07 91 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  61 07 99 00  

قمصـــان داخليـــة وتنـــانير داخليـــة أخـــر ســـراويل     61.08
،  قمصان للنـوم، قصيرة وسراويل داخلية داخلية

ــــة فضفاضــــ ــــرانس  ،ةبيجامــــات، ألبســــة منزلي ب
أو البنـات،  وأصناف مماثلة للنسـاء وزرةحمام، 

      . من مصنرات أو كروشيه

      : ير داخلية أخروتنانقمصان داخلية  ـ    

  %5      ..............................  ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  61 08 11 00    
  %5     ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  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 ُأخر  61 08 29 00  
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      : بيجامات 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 ُأخر  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      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  61 08 99 00  

 بأكمـام أو قصـيرةقمصان (تي شيرت) وقمصان     61.09
      .  من مصنرات أو كروشيه بدونها وما يماثلها،

  %5      ... ................................................................  ـ من قطن  61 09 10 00  
  %5      .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  61 09 90 00  

ـــــــــزات    61.10 ـــــــــه" و"ســـــــــويترات"  كن ـــــــــوفرات" "جيلي "بل
و"كارديجان"  وأصناف مماثلة بأكمـام أو بـدونها 

     . من مصنرات أو كروشيه

      : 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 قطن 61 10 20 00  
  %5      ....................................................   ـ من ألياف تركيبية 61 10 30 00  
  %5      ..............................................   ـ من مواد نسجية أخرى 61 10 90 00  

ــــع ألبســــة لصــــغ    61.11 ار األطفــــال، مــــن ألبســــة وتواب
      . مصنرات أو كروشيه

  %5      ... ................................................................  ـ من قطن  61 11 20 00  
  %5      ....................................................   ـ من ألياف تركيبية  61 11 30 00  

  %5      .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  61 11 90 00  
ـــدل    61.12 للتـــزلج،  ألبســـة  بـــدلج" و للرياضـــة "تـــرين ب

      . للسباحة، من مصنرات أو كروشيه

      : ج"للرياضة "ترين بدلـ     

  %5      ................................................................  ـ ـ من قطن   61 12 11 00  
  %5      ..................................................  ـ ـ من ألياف تركيبية   61 12 12 00  
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  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  61 12 19 00  
  %5      ...............................................................  للتزلج  بدلـ   61 12 20 00  
      : أردية سباحة للرجال أو الصبية ـ    

  %5      ..................................................  ـ ـ من ألياف تركيبية   61 12 31 00  
  %5      ..............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر   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 ُأخر  61 12 49 00  

يه شـكرو  مـن أقمشـة مصـنرة أوة مصنوع ألبسة  61 13 00 00  61.13

    59.07أو  59.06 أو 59.03 داخلة في البنود

  

  

  

  
  

5%  
     . ألبسة ُأخر، من مصنرات أو كروشيه    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 ُأخر  61 14 90 00  

وجــــوارب جــــوارب نســــائية بســــراويل (كولــــون)     61.15
وجــوارب نســائيه تغطــي القــدم  نســائية ضــيقة ال

ــة أو ــةنصــفية و جــوارب قصــيرة  أو  طويل  طويل
الســـاق وغيرهـــا مـــن أصـــناف تكســـو األرجـــل أو 

 الضـــغطالمتدرجـــة جـــوارب الاألقـــدام، بمـــا فيهـــا 
وألبســــة األقــــدام   )تمــــدد األوردة(مثــــل جــــوارب 

      . نرات أو كروشيهمن مص ،بدون نعال

  %5    )جوارب تمدد األوردة جوارب متدرجة الضغط (مثل ـ  61 15 10 00  

ـــ جـــوارب نســـائية بســـراويل (كولـــون)      وجـــوارب نســـائية ـ
      : خرأ تغطي القدم  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      ..............................................  ـ ـ من مواد نسجية أخر   61 15 29 00  
طويلــة أو نصــفية، مقــاس الخــيط  أخــرـــ جــوارب نســائية   61 15 30 00  

    ........................  ديسيتكس  67المفرد منها أقل من 
  

  

  
5%  
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      :  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 ُأخر   61 15 99 00  

قفازات عادية، قفازات بال أصابع، قفـازات تكسـو     61.16
هام منفردًا من مصنرات األصابع األربع معًا واإلب

      . كروشيه أو

  %5      ............. ـ مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط  61 16 10 00  
      : ـ غيرها    

  %5      ....................................ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم   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 ُأخر  61 16 99 00  

توابع ُأخر جاهـزة لأللبسـة، من مصنرات أو     61.17
توابع ألبسة من كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء 

      . مصنرات أو كروشيه

وأصـناف   أخمـره، طـرحلفافات عنق، أوشحة،  شاالت،ـ   61 17 10 00  
    .................................................................  مماثلة 

  

  

  
5%  

  %5      ................................................................   ـ توابع ُأخر  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
مطابق مصنعة من قماش قطع ثالث  من لبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو"، مجموعة أبدلهيقصد بعبارة "   أ  ـ

  : تعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل علىوذلك فيما ي
سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا األكمام، من أربع قطـع أو أكثـر، مصـممة لتغطيـة  ـ

يكون جزؤهـا األمـامي مصـنوع مـن  ةدة مخيطواح الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية
نفس قماش السطح الخـارجي لبـاقي مكونـات المجموعـة وجزؤهـا الخلفـي مصـنوع مـن نفـس قمـاش بطانـة 

  السترة أو الجاكيت؛ 
ـــ قطعــة لبــاس واحــده لتغطيــة الجــزء الســفلي مــن الجســم، مؤلفــة مــن بنطلــون عــادي أو بأرجــل ضــيقة تغطــي 

ل بنطلــون، بــدون حمــاالت وال عاديــة أو بشــك تنــورهرداء الســباحة) أو  (عــدا الركــب أو قصــير " شــورت "،
  . صدرية

من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس اللـون والتركيـب، يجـب  البدلهيجب أن تكون جميع مكونات 
أيضًا أن تكون مـن نفس الطراز ومتوافقة و منسجمة القياسـات ومـع ذلـك، فـإن هـذه المكونـات  يمكـن أن 

  .) من نسيج مختلفةيط نسجي مثبت داخل الحواف المخيط(شر  أنبوبيريط تزود بش
إذا قــدمت معــًا عــدة مكونــات منفصــلة لتغطيــة الجــزء الســفلي للجســم (مثــل، بنطلــونين عــاديين أو بنطلــون 

عادية مـع بنطلـون أو تنـوره بشـكل بنطلـون مـع بنطلـون فـأن  تنورهعادي مع بنطلون قصير "شورت " أو 
وفي حالة بـدل السـيدات فيجـب  للبدلهذي يعطى األولوية يجب أن يكون البنطلون المكون الجزء السفلي ال

  .أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما األلبسة األخرى فتعتبر قطعًا منفصلة
  :ة"، المجموعات التالية من األلبسة، وٕان لم تتوفر بها الشروط السابق بدلهتشمل أيضا عبارة " 

 أسـفله)  بأذيـال مسـتديرة تتـدلى علـى الظهـر إلـى منفرجـة قصـيرةلباس الصباح و يتكون من جاكيـت سـادة ( ـ
  ؛ومن بنطلون مخطط طولياً 

جاكيــت قصــيرة نســبيًا مــن  لبــاس المســاء (ســترة بــذيل " فــراك ") مصــنوع عــادة مــن قمــاش أســود اللــون ولــه ـــ
انبين ومتدليـة مـن الخلـف إلـى خصـورة علـى الجـاألمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيـال دائمـة ضـيقة م

  ؛أسفل
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،  (رغــم أنــه قــد يظهــر مــن يــت مــن طــراز مماثــل للجاكيــت العــاديلبــاس العشــاء (ســموكن)، يكــون فيــه الجاك ـــ
خاللهــا وبشــكل واضــح جــزء كبيــر مــن مقدمــة القمــيص)، وتتميــز بــأن طيتــي الصــدر فيهــا مصــنوعتان مــن 

  . معالحرير الطبيعي أو المقلد الال
، 62.08أو  62.07يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من األلبسة عدا البدل واألصناف الداخلة في البندين  ـ ب

    : ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من طابقوتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش مت
باسـًا قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي مـن الجسـم باسـتثناء الصـدرية التـي يمكـن أن تشـكل ل ـ

  علويًا ثانيًا؛ 
قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة،مصممة لتغطية الجـزء السـفلي مـن الجسـم ومكونـة مـن بنطلـــون عـادي  ـ

،أو بنطلــون بأرجــل ضــيقة تغطــي الركــب أو بنطلــون دره وحمــاالت متصــلة بهــا (اوفــرول )أو بنطلــون بصــ
  .بشكل بنطلون تنورهعادية أو  تنورهقصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو 

ـــون  ــة نســجيه واحــدة مــن نفـــس الطـــراز والل ــم  مــن قمــاش ذي بني ــات الطق ينبغــي أن تكــون جميــع مكون
 بــدلعلــى  أطقــممتوافقــة أو منســجمة القياســات. وال تنطبــق عبــارة   والتركيــب؛ كمــا يجــب أيضــًا أن تكــون
        . 62.11البند  الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في

  : 62.09أحكام البند  من أجل تطبيق  ـ 4
ــارة  أ  ـ " ألبســة وتوابــع وألبســة لألطفــال " األصــناف المخصصــة لصــغار األطفــال الــذين ال يزيــد طــول يقصــد بعب

  .  سم 86أجسامهم 
فصـل، وفـي أي بنـد آخـر مـن هـذا ال 62.09إن األصناف التي يمكن ألول وهلة أن تبند في آن واحد في البند  ب ـ

  .62.09يجب أن تدخل في البند 
وفـي أي بنـد آخـر مـن هـذا الفصـل، ماعـدا  62.10إن األلبسة التي يمكن ألول وهلـة تبنـد فـي آن واحـد فـي البنـد   ـ 5

  .62.10، يجب أن تدخل في البند 62.09البند 
التزلج" األلبسة أو مجموعات األلبسة التي يمكن التعـرف  بدل ، يقصد بعبارة  "62.11من أجل تطبيق أحكام البند   ـ 6

بقصـد التـزلج علـى الثلـوج (عبـر  الرتـدائهاأنها معدة بصورة أساسـية  النسجيةيها من مظهرها العام ومن بنيتها عل
  :على منحدر الجبال) وتتكون إما منالسهول أو 

مـن  والسـفلية العلويـة األجـزاءرداء تزلج  "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلـف مـن قطعـة واحـدة مصـممة لتغطيـة  أ  ـ
    ؛يتضمن جيوبًا أو أربطة لألقدام أنة إلى األكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس الجسم باإلضاف

وتتـألف  بالتجزئـة، ، مهيـأة للبيـعقطـع  ثـالث مـن طقم تزلج  وهو مجموعة من األلبسة مكونة مـن قطعتـين أو ب ـ
  : من

ــ ــريح أو المطــر أو أصــناف ـ ــة مــن ال ـــوع  " أنــوراك " أوســترات واقي ــاس واحــدة مــن ن ــق  قطعــة لب ــة، تغل مماثل
  )، ويمكن أن تكون معها صدرية أضافية؛ وسحاباتبحابكات منزلقة (

الركـب أو بنطلــون  بنطلون واحد، وٕان كان ممتدًا إلى ما فوق الخصـر أو بنطلـون واحـد بأرجـل ضـيقة تغطـي ـ
  واحـد بصدريـة وحماالت متصلة بها (أوفرول ). 
 (أ) ومن سـترة  الفقرةتزلج مماثل للرداء المذكور أعاله في إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضًا من رداء 

  .و من دون أكمام، تلبس فوق الرداءمبطنة بحش
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ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسـجيه واحـدة ومـن نفـس الطـراز 
  . أو منسجمة القياسات ونات متوافقةوالتركيب وٕان كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضًا أن تكون هذه المك

 60األصناف من نوع األوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي ال يتجـاوز طـول أي ضـلع منهـا األوشحة و   ـ 7
م، فتـدخل فـي سـ 60أمـا المناديـل التـي يتجـاوز طـول أي ضـلع منهـا ،  62.13سم تعامل كمناديل داخلة في البند 

  .62.14البند 
  

دة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيسر على الطرف األيمن تعتبر من إن األلبسة الوار   ـ 8
ألبسة الرجال أو الصـبية وتلـك التـي تغلـق فتحتهـا األماميـة بوضـع الطـرف األيمـن علـى الطـرف األيسـر تعتبـر مـن 

أنه مصمم ألحـد الجنسـين وضوح إلى ألبسة النساء أو البنات. ال تطبق هذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير ب
  . دون اآلخر

  

إن األلبسة التي ال يمكن التمييز فيها بـين مـا هـو ألبسـة للرجـال أو الصـبية أو بـين مـاهو مـن ألبسـة للنسـاء أو 
  . تالنساء والبنا ألبسةمل على تالبنات، يجب أن تبند في البنود التي تش

  . خيوط من معدنذا الفصل مصنوعة من يمكن أن تكون أصناف ه  ـ 9
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، معــاطف بــدون أكمــام "كابــات"،  ةمعــاطف، أقبيــ    62.01
ــزلج)،   ــاءات، أنوراكــات (بمــا فيهــا ســترات الت عب
ســـترات واقيـــة مـــن الـــريح أو المطـــر، وأصـــناف 
مماثلة، للرجـال أو الصـبية، باسـتثناء األصـناف 

      .62.03في البند الداخلة 

ـــ     ـــ معـــاطف وأقبي ـــاطف ةـ ـــاطف ومعـــاطف مطـــر، مع ، مع
 قصيرة بدون أكمام "كابات"،عباءات وأصناف مماثلـة

  :      
      : ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم    

  %5      .......................................................   مشالح وعبيـ ـ ـ   62 01 11 10  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   62 01 11 90  
  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 01 12 00  
  %5      .............................   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  62 01 13 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 01 19 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .................................... ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  62 01 91 00  
  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 01 92 00  
  %5      .............................   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  62 01 93 00  
  %5      ...............................................  ية ُأخرـ ـ من مواد نسج  62 01 99 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، معــاطف بــدون أكمــام "كابــات"،  ةمعــاطف، أقبيــ    62.02
ــزلج)،   ــاءات، أنوراكــات (بمــا فيهــا ســترات الت عب
ــريح أو المطــر، واألصــناف  ســترات واقيــة مــن ال
المماثلة، للنساء أو البنات، باسـتثناء األصـناف 

      .62.04الداخلة في البند 

م ن أكمـا،  معـاطف مطـر، معـاطف بـدوأقبيـةـ معـاطف،     
      : "كابات"، عباءات وأصناف مماثلة

  %5      .................................... ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  62 02 11 00  
  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 02 12 00  
      : اصطناعيةـ ـ من ألياف تركيبية أو     

  %5      ....................................................   عباءات نسائيةـ ـ ـ   62 02 13 10  
  %5      .. ................................................................  غيرها ـ ـ ـ   62 02 13 90  
      : ـ ـ من مواد نسجية ُأخر     

      : من حرير طبيعي ـ ـ ـ    

  %5      ..................................................   عباءات نسائيةـ ـ ـ ـ   62 02 19 11  
  %5      ................................................................  غيرها ـ ـ ـ ـ   62 02 19 19  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   62 02 19 90  
      : ـ غيرها    

  %5      .................................... ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  62 02 91 00  
  %5      ................................................................   ـ ـ من قطن  62 02 92 00  

  %5      .............................   تركيبية أو اصطناعيةاف ـ ـ من ألي  62 02 93 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 02 99 00  

، و ســــترات فضفاضــــة، جاكيتــــات، بــــدل، أطقــــم    62.03
بنطلونات عادية و بنطلونات بصـدرية وحمـاالت 
متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة 
تغطي الركب وبنطلونـات قصـيرة "شـورت"، (عـدا 

      . رجال أو الصبيةألبسة السباحة)، لل

      : 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 ُأخر  62 03 19 00  
      :  ـ أطقم    
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %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 ُأخر  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 ُأخر  62 03 39 00  
ــــ     ــــات  ـ ــــة و بنطلون ــــات عادي ــــاالت بنطلون بصــــدرية وحم

متصـــلة بهـــا "أوفـــرول " و بنطلونـــات بأرجـــل ضـــيقة 
      :   طي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)تغ

  %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 ُأخر  62 03 49 00  

بـــدل، أطقـــم " انســـامبالت" جاكيتـــات، بليـــزرات،      62.04
ــــــة و تنــــــانير بشــــــكل  فســــــاتين، تنــــــانير عادي
بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصـدرية 
وحمــاالت متصــلة بهــا (أوفــرول أو ســالوبيت) و 
بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونـات 
قصيرة "شـورت" (عـدا ألبسـة السـباحة)، للنسـاء 

      . ناتأو الب

      : 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 ُأخر  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 ُأخر  62 04 29 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : فضفاضةسترات ـ جاكيتات و     

  %5      .................................... ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم  62 04 31 00  
  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 04 32 00  

  %5      ..................................................   ـ ـ من ألياف تركيبية  62 04 33 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  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 ُأخر  62 04 49 00  
      : نير عادية وتنانير بشكل بنطلوناتتناـ     

  %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 ُأخر  62 04 59 00  
بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرية وحماالت متصلة  ـ    

طـــي و بنطلونـــات بأرجـــل ضـــيقة تغ )أوفـــرول بهـــا (
      : الركب 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      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 04 69 00  

      . يةقمصان للرجال أو الصب    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 ُأخر  62 05 90 00  

بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء     62.06
      . أو البنات

  %5      .................................   ـ من حرير أو من فضالت حرير  62 06 10 00  
  %5      ......................................   صوف أو من وبر ناعمـ من   62 06 20 00  

  %5      .. ................................................................   ـ من قطن  62 06 30 00  
  %5      ...............................   ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  62 06 40 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ................................................   ـ من مواد نسجية ُأخر  62 06 90 00  
بأكمــام أو بــدونها ومــا يماثلهــا،   قصــيرةقمصــان     62.07

كالســـونات و ســــراويل داخليـــــة أخــــر وقمصــــان 
وأصــناف  وزرة س حمــام، للنــوم، بيجامــات، بــران

      . مماثلة، للرجال أو الصبية

      : ـ كالسونات وسراويل داخلية    

  %5      ................................................................   ـ ـ من قطن  62 07 11 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 07 19 00  
      : بيجامات ـ قمصان للنوم و    
  %5      ................................................................   ـ ـ من قطن  62 07 21 00  
  %5      .............................   اصطناعيةـ ـ من ألياف تركيبية أو   62 07 22 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 07 29 00  
      : اـ غيره    
  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 07 91 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 07 99 00  

قمصــان داخليــة "كومبينيزونــات"، جوبونـــات، و     62.08
ــه،  ــانير داخليــة أخــر "جــونالت" ســراويل داخلي تن

ــــــوم، بيجامــــــات، أل ــــــة قمصــــــان ن بســــــة  منزلي
، أصناف مماثلـة، وزرة، برانس حمام، ةفضفاض

      . للنساء أو البنات

ــا     ــ قمصــان داخليــه "كومبينيزونــات"، جوبون ــانير ـ ت،  وتن
     :داخلية أخر "جونالت"

  %5      .............................   ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  62 08 11 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 08 19 00  
      : م وبيجاماتـ قمصان نو     

  %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 ُأخر  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      ...............................................  من مواد نسجية ُأخر ـ ـ  62 08 99 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . ألبسة وتوابع ألبسة لصغار 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 ُأخر   62 09 90 00  

مـــن نســـج داخلـــة فـــي البنـــود  مصـــنوعةألبســـة     62.10
أو  59.06أو 59.03أو  56.03أو  56.02
59.07.      

      :56.03أو  56.02ـ من نسج داخلة في البند     
ـ ـ ـ ألبسة وأطقم ألبسة لالستخدام مرة واحـدة وٕان كانـت   62 10 10 10  

ــولي  ــة مــن الب ــات الجراحي معقمــة لغــرف العملي
  %5      .......................................................   بروبلين

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  62 10 10 90  
ة فـي البنـود الفرعيـة ألبسة ُأخر، من األنـواع الموصـوف ـ  62 10 20 00  

    ................................   62 01 19إلى  62 01 11
  

  

  
5%  

ألبسة ُأخر، من األنـواع الموصـوفة فـي البنـود الفرعيـة  ـ  62 10 30 00  
    ................................   62 02 19إلى  62 02 11

  

  

  
5%  

  %5      ....................................   ـ ألبسة ُأخر للرجال أو الصبية  62 10 40 00  
  %5      ......................................  ـ ألبسة ُأخر للنساء أو البنات  62 10 50 00  

ـــد     62.11 ـــرينللرياضـــة  لب ـــدلج"، "ت ــــج،  ب ألبســـة للتزل
      . ؛ ألبسة ُأخرللسباحة 

     : 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 ُأخر للرجال أو     

      :  ـ ـ من قطن     
  %5      ....................................................   ـ ـ ـ ثوب (دشداشه)  62 11 32 10  
  %5      ...........................................  ـ ـ ـ أردية للرياضة "ترينج"  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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : ـ ـ من مواد نسجية ُأخر     
  %5      ....................................................   ـ ـ ـ ثوب (دشداشه)  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 ُأخر للنساء أو البنات    

  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  62 11 42 00  
  %5      .............................   ألياف تركيبية أو اصطناعية ـ ـ من  62 11 43 00  
  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  62 11 49 00  

نســائية و مشــدات  شــدادهحمائــل ثــدي، أحزمــة     62.12
حمــالت بنطلونــات،  للخصــر والــردفين "كورســيه"

ـــة  حمـــاالت و رباطـــات جـــوارب، وأصـــناف مماثل
       .كروشيه وأجزاؤها، وٕان كانت من مصنرات أو

  %5      ..............................................................   حمائل ثدي ـ  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 جيب أو يد    62.13

  %5      ... ................................................................  ـ من قطن  62 13 20 00  
  %5     .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  62 13 90 00  

مناديـــل رأس حة، لفافـــات عنـــق، ـشـــو شـــاالت، أ    62.14
      . (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  
      : ركيبيةـ من ألياف ت     

  %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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : 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 ُأخر     

      : 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 ُأخر  62 14 90 90  

أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة     62.15
      . (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 ُأخر  62 15 90 00  

ــــازات  62 16 00 00  62.16 ــــازات تكســــو قف ــــال أصــــابع، قف ــــازات ب ، قف
  %5      .....................   األصابع األربع معا واإلبهام منفردا

ـــع ُأخـــر جـــاهز     62.17 أجـــزاء ألبســـة أو  لأللبســـة؛ة تواب
أجــزاء توابــع ألبســة، عــدا األصــناف الداخلــة فــي 

      .62.12البند 

      : ألبسةـ 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    

بأبـازيم أو مغـاليق أو زخـارف مـن معـدن ثمـين أو ــ ـ ـ ـ   62 17 10 31  
ــالألليمزخرفــة  أو بأحجــار كريمــة أو شــبه  ب

    .......................................................   كريمة
  
  

  
5%  

  %5      ................................................................   ـ ـ ـ ـ غيرها  62 17 10 39  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ـ ـ ـ الكتفيـات الخارجيـة (للزينـة والزخـرف) أو مـا يوضـع  62 17 10 40  
 حول الـذراع كشـارات الهـالل األحمـر والـدفاع

 .......................................... المدني

  

  

  
5%  

(عدا الداخلـة فـي  األوليةـ ـ ـ الرقاع والشعارات واألحرف   62 17 10 50  
     ........................   58.10أو  58.07البندين 

  

  

  
5%  

ــ ـ ـ الشـرائط المضـفورة لتجميـل صــدور البـزات الرسـمية   62 17 10 60  
للعســكريين وغيــرهم وكــذلك مــا كــان معــد منهــا 

     ........................   اإلبطأو  ليوضع حول الكتف

  

  

  

  
  

5%  
ـــ ـ ـ الجيــوب واألكمــام واليـاقـــات الصــغيرة وزخــارف   62 17 10 70  

األلبســـة مـــن جميـــع األنـــواع (مثـــل الـــوردات 
ـــواس والكشكشـــات واألهـــداب والحواشـــي)  واألق

    .......................................   واألصناف المماثلة

  

  

  

  

  
  
  

5%  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  62 17 10 90  
      : أجزاءـ     

  %5      ..............................................................   ألبطياتـ ـ ـ ا  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 أصنافًا جاهزة فقط م 1يشمل الفصل الفرعي األول   ـ 1
  :1ال يشمل الفصل الفرعي   ـ 2

  ؛62 إلى 56جات الداخلة في الفصول من المنت  أ  ـ  
  .63.09مستعملة المذكورة في البند األلبسة المستعملة أو األصناف اُألخر ال  ب ـ  

  : حصريةسوى األصناف المحددة حصرًا أدناه بصورة  63.09ال يشمل البند   ـ 3
  : األصناف من مواد نسجية  أ  ـ  
  ؛بسة، وأجزاؤهااأللبسة و توابع األل  ـ 1    
  ؛البطانيات و األحرمة  ـ 2    
  ؛أو التواليت (الحمام) أو المطبخ بياضات األسرة أو المائدة  ـ 3    

الديابيج الداخلة في  و  57.05إلى  57.01، عدا السجاد المذكورة في البنود أصناف المفروشات  ـ 4  
  .58.05البند 

  .صخري (اإلسبستوس)ا عدا الحرير ال، مذية وأغطية الرأس من جميع الموادأصناف األح  ب ـ  
  ، يجب أن يتوفر فيها معًا الشرطان التاليان :ناف المذكورة أعاله في هذا البندولكي تدخل األص        

  ؛الواضح االستعمالـ أن تبدو عليها آثار  1
  . أو أغلفة مماثلة أكياس، أو ـ أن ُتَقّدم فرطًا أو في باالت 2

  

  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . جاھزةأصنــاف نسيجية أُخـر  :1    

      . أحرمة بطانيات و    63.01

  %5      .......................................................ـ بطانيات كهربائية  63 01 10 00  

 ، مــن صــوف أو أحرمــة ـ بطانيات (عدا الكهربائية)، و  63 01 20 00  

    ............................................................  من وبر ناعم
  

  5%  

  %5      ..........  طنأحرمة، من ق ، والكهربائية) ـ  بطانيات (عدا  63 01 30 00  

      ، من أليــاف أحرمة ، و بطانيات (عدا الكهربائية) ـ  63 01 40 00  

    ....................................................................   تركيبية
  

  5%  

  %5      ...............................................  أحرمة ُأخر ـ بطانيات و  63 01 90 00  
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  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

بياضــات األســرة و المائــدة و التواليــت (الحمــام)     63.02
      . والمطبخ

  %5      ...................  ، من مصنرات أو كروشيهلألسرةـ بياضات   63 02 10 00  

      : ، مطبوعةبياضات ُأخر لألسرة ـ    

  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  63 02 21 00  

  %5      ..................................................  ـ ـ من ألياف صناعية  63 02 22 00  

  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  63 02 29 00  

      : ـ بياضات ُأخر لألسرة    

  %5      ................................................................  ـ ـ من قطن   63 02 31 00  

  %5      .................................................  ـ ـ من ألياف صناعية   63 02 32 00  

  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  63 02 39 00  

  %5      ......................  ـ بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه  63 02 40 00  

      : ـ بياضات ُأخر للمائدة    

  %5      .................................................................  ـ ـ من قطن  63 02 51 00  

  %5      ..................................................  ـ ـ من ألياف صناعية  63 02 53 00  

  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  63 02 59 00  

   ن أقمشــة ، مــلحمام) أو للمطــبخضات للتواليت (اـ بيا  63 02 60 00  

  ، (أقمشــة المناشــف ومــا أإلسفنجيمزردة من النوع 

    ..........................................  يماثلها "تيري") من قطن 

  

  

  

  
  

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 بكـف متصلة األطراف تعلمناشـ  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      .................................................  من ألياف صناعية ـ ـ   63 02 93 00  

  %5      ..............................................  من مواد نسجية ُأخر ـ ـ   63 02 99 00    

ـــه")  ســـتائر (بمـــا فيهـــا    63.03 ـــات "درابي المنســـدلة بثني
ة؛ سجوف قصيرة  للستائر وستور داخلية حاجب

      . واألسرة
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  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : هروشيـ من مصنرات أو ك    

  %5      ..................................................  ـ ـ من ألياف تركيبية   63 03 12 00  

  %5      ..............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر   63 03 19 00  

      :ـ غيرها    

      : ـ ـ من قطن    

  %5      ....................................................  أسدال  ـ ـ ستائر وـ   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      ...................................................  أسدال ستائر وـ ـ ـ   63 03 92 10  

  ل ـظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائـ ـ ـ   63 03 92 20  
  %5      .............................................................   النقل        

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  63 03 92 90  

  %5      ...............................................  من مواد نسجية ُأخرـ ـ   63 03 99 00  

عــدا تلــك الداخلــة فــي  ُأخــر،ناف مفروشــات أصــ    63.04
      .94.04البند 

      : أسرةـ أغطية     

  %5      ........................................   ـ ـ من مصنرات أو كروشيه  63 04 11 00  

  %5      ....................................................................   ـ ـ غيرها  63 04 19 00  

      : ـ غيرها    

        ........................................   ـ ـ من مصنرات أو كروشيه    

  %5      ...........................................................  الناموسياتـ ـ ـ   63 04 91 10  

  %5      .....................  الواقية لمقاعد وسائل النقل األغطية ـ ـ ـ   63 04 91 20  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  63 04 91 90  

      : ، من قطنشيهو ـ ـ  غير المصنرة وال كر      

  %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 أليافرو غير مصنرة وال كـ  ـ     

  %5      ...........................................................  الناموسيات ـ ـ ـ  63 04 93 10  
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  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %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  

      ، من مواد نسجية ُأخر:شيهرو ك 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  

وحقائـب مـن األنـواع المسـتعملة لتغليـف أكياس     63.05
       . البضائع

 حائيـة ًأخـر داخلـة فـي ـ من جوت أو مـن مـواد نسـجية ل    
      :53.03البند 

  %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  

      : ـ من مواد نسيجيه صناعية    

   رط ـواد الفـة المـلتعبئ ةـوسيطـ ـ أوعية مرنة   63 05 32 00  
  %5      .............................................................   (الصب)     

  أو من أشكال  أشرطةمن  متحصل عليها ـ ـ غيرها،  63 05 33 00    
    .......   مماثلة من بولي إيثيلين أومن بولي بروبلين     

  

  5%  

  %5      ....................................................................   ـ ـ غيرها  63 05 39 00  

  %5      .................................................  ـ من مواد نسجية ُأخر  63 05 90 00  

أغطية بضائع، ظلـل خارجيـة وحاجبـات شـمس؛     63.06
؛ أشرعة للقوارب ولأللواح الشراعية المائية خيام

 الشراعية البرية؛ أصـناف للمخيمـاتأو للعربات 
.      

      : ة وحاجبات شمسـ أغطية بضائع وظلل خارجي    

      : ألياف تركيبيةمن  ـ ـ     

  %5      ......................................................   أغطية بضائعـ ـ ـ   63 06 12 10  

  %5      ...............................   وحاجبات شمس ظلل خارجية ـ ـ ـ  63 06 12 20  

      : من مواد نسجية ُأخرـ ـ      
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  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      .......................................................  أغطية بضائعـ ـ ـ   63 06 19 10  

  %5      ...............................   وحاجبات شمس ظلل خارجيةـ ـ ـ   63 06 19 20  

      : ـ خيام    

  %5      ....................................................  ألياف تركيبية ـ ـ من  63 06 22 00  

  %5      ...............................................  ـ ـ من مواد نسجية ُأخر  63 06 29 00  

  %5      .....................................................................   أشرعةـ   63 06 30 00  

  %5    .......................أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ  ـ حشايا  63 06 40 00  

  %5    . غيرها ـ  63 06 90 00  

ــا فيهــا نمــاذج تفصــيل     63.07 أصــناف ُأخــر جــاهزة، بم
      . األلبسة

 ض ـنف وأقمشةمماسح أرضيات و مماسح أطباق ـ   63 07 10 00  
  %5      ... ................................   مماثلة وأقمشة تنظيفالغبار 

  %5      ...............................................   ـ سترات وأحزمة للنجاة  63 07 20 00  

      : ـ غيرها    

  %5      ..........................................   نماذج تفصيل األلبسةـ ـ ـ   63 07 90 10  

  شارات ـبيارق والـات والـرايـالم والـاألعـ ـ ـ   63 07 90 20  
  %5    .................................................ثلها وما يما         

  ة ـذيـاس األحـــيـل وأكـيـأكياس الغس ـ ـ ـ  63 07 90 30  
لجــوارب النســاء أو  ةعبها واألكيــاس الصــغير ـوجــ        

واألكيــاس الصــغيرة األخــر المماثلــة مــن  للمناديــل
    ................   النسيج الناعم لالستعماالت المنزلية

  

  

  

  
  

5%  

  %5      .............................................  أكياس وقاية األلبسةـ ـ ـ   63 07 90 40  

األغطية الخاصة بسيارات الركوب واآلالت والحقائـب ـ ـ ـ   63 07 90 50  
    ................................   ومضارب التنس  . .الخ)

  

  

  
5%  

األكيــاس المســتعملة فــي ترشــيح القهــوة وأكيــاس ـــ ـ ـ   63 07 90 60  
    .......................................................  صنع الثلج

  

  

  
5%  

  %5      .....................  زينة التي تمنح في المسابقاتعقد ال ـ ـ ـ  63 07 90 70  

  لك ـير تــالـوسـائـد الـهـوائـيـة غـ ـ ـ   63 07 90 80  
    .  63.06المستعملة للمخيمات الداخلة في البند         

  

  

  
5%  

      : غيرهاـ ـ ـ     

  %5      ...........................................  أغطية أباريق الشايـ ـ ـ ـ   63 07 90 91  

  %5      ....................  دبابيس فيهاالوسائد الصغيرة لغرز الـ ـ ـ ـ   63 07 90 92  
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  فئة الرسم  إلجراءا  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  لك ـت اءــباستثنالفوط الصحية للنساء ( ـ ـ ـ ـ  63 07 90 93  
    ............................   )59.01الداخلة في البند           

  

  

  
5%  

        ة ـبتـثـدات المـطة األحذية والمشـبأر  ـ ـ ـ ـ  63 07 90 94  
  %5      ............................................... األطراف في           

  %5      .................................  لحملمهود األطفال القابلة لـ ـ ـ ـ   63 07 90 95  

  %5      ...........  األعمدة والغلف لمظالت السفر والشماسيـ ـ ـ ـ   63 07 90 96  

    ل ـن قبـل مـاألقنعة من النوع المستعمـ ـ ـ ـ   63 07 90 97  
  ه ـة الوجـت وأقنعاالجراحين أثناء العملي           
    .........................    والروائح للوقاية من الغبار           

  

  

  
5%  

  %5      ................................................................   رهاغي ـ ـ ـ ـ  63 07 90 99  

      . اتـــمجموع : 2    

 أقمشةمجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع   63 08 00 00  63.08
منسوجة ومن خيوط، وٕان كانت بلوازم صالحة 

وط فلصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية و 
المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، 

    ...........................   في أغلفة للبيع بالتجزئة مهيأة

  

  

  

  

  

  
  
  
  

5%  

بسة وأصناف نسجية مستعملة؛  : أل 3    
  . أسمال وخرق

    

  %5      ............   ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة  63 09 00 00  63.09

أســـمال وخـــرق جديـــدة أو مســـتعملة، فضـــالت     63.10
خيـــوط حـــزم وحبـــال جـــدل و وأصـــناف باليـــة مـــن 

      . ةوأمراس 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
، عصي  بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء  هذه األصناف؛ شمس، عصي مشي 

  ؛ مصنوعات من شعر بشري ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية
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  الفصل الرابع والستون
  

  ؛ أجزاء هذه األصنافيماثلها طماقات وماأحذية و 

  
  : 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 وفقًا للمادة المصنوعة منه
األحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه أصناف   ب ـ

  )؛11بأية طريقة كانت (القسم 
  ؛63.09األحذية المستعملة المذكورة في البند   ج ـ  
  ؛)68.12صخري (اإلسبستوس) (البند  األصناف المصنوعة من حرير  د ـ  
  ؛)90.21وأجزاءها (البند ، خر المستخدمة في تقويم األعضاءألاألجهزة ا أوالمقومة األحذية   هـ ـ  
األحذية التي لها صفة ألعاب األطفال واألحذية المثبت عليها قباقيب انزالق بعجالت أو زالجات تزحلق   و ـ  

    .)95على الجليد؛ واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 
والواقيات والعرى والمحاجن واألبازيم والضفائر  المالقط، فإن عبارة " أجزاء " ال تشمل 64.06طبيق البند ألغراض ت  ـ 2

أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، وال  ةصناف الزينأوأربطة األحذية والطرر وغيرها من 
  .96.06بند خر الداخلة في التشمل أيضًا أزرار األحذية أو األصناف األُ 

  وفقًا 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 تبدالتاألحكاممن مطاط أو من لدائن  ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه 
  ؛ناشئة من اللون

  .41.14لغاية  41.12 و 41.07إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى األصناف الداخلة في البنود من  ب ـ
  : من هذا الفصل 3ة أحكام المالحظة مع مراعا  ـ 4

أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقًا للمادة التي تغطي الجزء األكبر من مساحة سطحه  ـ أ
الحواف أو أصناف الزينة أو  زم أو إضافات التقوية ، مثل رقع الكاحل أوالخارجي، بغض النظر عن اللوا

  . أو العرى أو اإلضافات المماثلة مواألبازي
بغض   تالمس األرض إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقًا للمادة التي تغطي أكبر مساحة ـ ب

أو اإلضافات  المعدنيةأو القضبان أو الواقيات  لمسامير، االتقوية، مثل إضافاتالنظر عن اللوازم أو 
  المماثلة.

  الفرعي:مالحظة البند 
    64 03 12و 64 02 19و 64 02 12أحذية للرياضة "، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية  “تعتبر  ـ 1

  ، األصناف التالية فقط:64 04 11و  64 03 19و
أو مشابك أو  مهيأة ألن تزود بمسامير وأوالتي تكون مزودة  ألحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معينا ـ أ

  ضافات المماثلة؛إلمرابط أو قضبان أو غيرها من ا
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ة المالكمة وأحذي المصارعة أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية االنزالقأحذية  ـ ب
    .  وأحذية ركوب الدراجات

  

  فئة الرسم  اإلجراء  صــــــــــنفال  رمزالنظام المنسق  البند

أحذية كتيمــة للمــاء بنعــال خارجيــة ووجــوه مــن     64.01
مطاط أو من لدائن، وجوههــا غيــر مثبتــة علــى 
النعـــــــل الخـــــــارجي وال مجمعـــــــة بالخياطـــــــة أو 
بمسامير برشام أو بمسامير عاديــة أو ببراغــي 

      . أو بعمليات مماثلة

  %5    ....................  ـ أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية  64 01 10 00  

      : ـ أحذية ُأخر    
  %5    ........................  ـ ـ تغطي الكاحل ولكنها ال تغطي الركبة  64 01 92 00  

  %5    ......................................................................  ـ ـ غيرها  64 01 99 00  

أحذية ُأخر بنعال خارجية ووجوه من مطــاط أو     64.02
      . لدائن

      : للرياضةـ أحذية     

  جـات التزلـج ، وأحذيـة لوحـة تزلـذيــ ـ أح  64 02 12 00  
  %5    .............................................................  "سيرف"  

  %5    ......................................................................  ـ ـ غيرها  64 02 19 00  

   ـ أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتــة فــي ثقــوب   64 02 20 00  

  ........................................................................  النعال

  

  

  
5%  

     : ُأخرـ أحذية     

  %5    .......................... ................................  ـ ـ تغطي الكاحل  64 02 91 00  

  %5    ......................................................................  ـ ـ غيرها  64 02 99 00  

ــدائن أو أحذيــة بنعــال خا    64.03 رجيــة مــن مطــاط أو ل
      . بيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعيجلد ط

      : 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  
د طبيعـي تمـر فـوق مشـط القـدم لتلتـف حـول من جل

  ....................................................................  بهامإلا

  

  

  5%  

  %5    ...........  ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنيةـ أحذية ُأخر  64 03 40 00  

      : ـ أحذية ُأخر بنعال خارجية من جلد طبيعي    
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  فئة الرسم  اإلجراء  صــــــــــنفال  رمزالنظام المنسق  البند

      : ـ ـ تغطي الكاحل    

  %5    .....................................................  ـ ـ ـ للرجال والصبية  64 03 51 10  

  %5    .....................................................   تـ ـ ـ للنساء والبنا  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 ُأخر    
      : ـ ـ تغطي الكاحل     

  %5    ....................................................   ـ ـ ـ للرجال والصبية  64 03 91 10  

  %5    ......................................................  ـ ـ ـ للنساء والبنات  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  

ــدائن أو      64.04 أحذيــة بنعــال خارجيــة مــن مطــاط أو ل
لـــد طبيعـــي أو جلـــد مجـــدد ووجـــوه مـــن مـــواد ج

      . نسجية

      : ـ أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن    

السلة و  ـ ـ أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس و أحذية كرة   64 04 11 00  
 أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة

  ...........................................................................  

  

  

  
  

5%  

  %5    ......................................................................  ـ ـ غيرها  64 04 19 00  

  %5    ............  أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجددـ   64 04 20 00  

      . أحذية ُأخر    64.05

  %5    ......................  ـ بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد  64 05 10 00  

  %5    ...............................................  ـ بوجه من مواد نسجية  64 05 20 00  

  %5    ......................................................................  ـ غيرها   64 05 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  صــــــــــنفال  رمزالنظام المنسق  البند

أجزاء أحذيــة (بمــا فيهــا الوجــوه المثبتــة بنعــال،     64.06
؛ نعـــال داخليـــة قابلـــة  ارجيـــة)غيـــر النعـــال الخ

كعــــوب (كعــــوب للتبـــديل (غيــــر ثابتــــة) وســــائد 
، وواقيــات ؛ وطماقــات صغيرة) وأصناف مماثلــة

      . 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
  ؛63.09المستعملة الداخلة في البندأغطية الرأس   أ  ـ  
  ؛) 68.12البند (أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس)   ب ـ  
  .95فصل من أصناف ال ناتالقبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجا  ج ـ  

فقط بخياطة  ، القبعات بأشكالها األولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها65.02ال يشمل البند  ـ 2
  . األشرطة بشكل حلزوني

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

مـن ات وأبدان وأغطية قبعقبعات بشكلها األولي   65 01 00 00  65.01
لبـــاد، غيـــر مقلوبـــة وال مجهـــزة الحـــواف؛ دوائـــر 

ــــــراص) واســــــطوانات ل ــــــت (أق لقبعــــــات (وٕان كان
    .......................................  ، من لبادمشقوقة طوليًا)

  

  

  

  

  
  
  

5%  
ـــــوش) مضـــــفورة أو قبعـــــات بشـــــكلها األولي  65 02 00 00  65.02 (كل

، غير وعة بتجميع أشرطة من جميع الموادمصن
    ..   مقلوبة وال مجهزة الحواف وال مبطنة وال مزينة

  

  

  

  

  
  
  

5%  

      )ملغي(    65.03
قبعات وأغطية رأس ُأخر، مضفورة أو مصـنوعة   65 04 00 00  65.04

بتجميـــع أشـــرطة مـــن جميـــع المـــواد، وٕان كانـــت 
    .......................................................  مبطنة أو مزينة

  

  

  

  
  

5%  

ـــــرات أو     65.05 ــــة رأس ُأخــــر مــــن مصنـ قبعــــات وأغطي
كروشيه أو مصنوعــة مـن مسـننات أو مـن لبـاد 

أثوابــًا (عــدا األشــرطة)،  أو مــواد نســيجية  ُأخــر،
وٕان كانـت مبطنــة أو مزينــة؛ شــبيكات شــعر مــن 

      . أية مادة، وٕان كانت مبطنة أو مزينة

  ...  ......................................................   رزـ ـ ـ شماغ مط 65 05 00 10 
 

5%  

  %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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ....................................................................   ـ ـ ـ عقل  65 05 00 50  

  %5      .....................................   بريهاتقبعات عسكرية و ـ ـ ـ   65 05 00 60  

 

 

  

ــ ـ ـ قبعـات رأس تسـتخدم لغـرف العمليـات الجراحيـة مـن   65 05 00 70
البــولي بــروبلين وٕان كانــت معقمــة لالســتخدام 

  %5      ..................................................   لمرة واحدة
  %5       .......  غير مطرزة (ُمصر للرأس) ـ ـ ـ غتره شال مطرزة أو  80 00 05 65  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  65 05 00 90  

       .أغطية رأس ُأخر، وٕان 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      ...................................................   ريةـ ـ ـ الخوذ العسك  65 06 10 30  

  %5      ....................................  ـ ـ ـ خوذ راكبي الدراجات النارية  65 06 10 40  

  %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

  %5      ......................... ................................  ـ ـ من مواد ُأخر  00 99 06 65  
أشــرطة للتجهيــز داخــل القبعــات، بطــائن جــاهزة،   65 07 00 00  65.07

أغطيـــة، هياكـــل قبعـــات، حـــواف قبعـــات، ســـيور 
    ........................................................   تثبيت القبعات

  

  

  

  
  

5%  
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  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  
  )؛93يماثلها (الفصل 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، وٕان قدمت معاً حدة إذا كانت غير مركبة على األ
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

ــــا و مظــــالت مطــــر،     66.01 ــــا فيه مظــــالت شــــمس (بم

المظــــالت بشــــكل عصــــي و مظــــالت الحــــدائق 

      . 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  ،وسياط،عصي مشي، وعصي بمقاعد    66.02

      . يماثلها، وما 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  

الداخلـــة فـــي  أجـــزاء، زخـــارف ولـــوازم لألصـــناف    66.03

     .66.02أو  66.01البند

ـ هياكل مظالت، بما فيها الهياكـل المركبـة علـى محـاور   66 03 20 00  
    ....................................................................  (عصي

  

  

  
5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  66 03 90 00  
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  الفصل السابع والستون
  

  ؛ وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها ريش
  ؛ أصناف من شعر بشريأزهار اصطناعية

  

  : مالحظـــات
  : ال يشمل هذا الفصل  ـ 1

  ؛)59.11نسج التصفية من شعر بشري (بند   أ  ـ  
  الحادي عشر)؛(القسم ر بشكل أزهار من مسننات (دانتيال) أو من مطرزات أو من أقمشة ُأخ الرسومات  ب ـ  
  ؛)64األحذية (فصل   ج ـ  
  ؛)65ية الرأس وشبيكات الشعر (فصل أغط  د ـ  
  ؛)95ياضة وأصناف المهرجانات (فصل ُلعب األطفال وأدوات و لوازم الر   هـ ـ  
  .) 96المناخل من شعر بشري (الفصل ذاريات مساحيق الزينة و  منافض الغبار من ريش و  و ـ  

  :67.01ال يشمل البند   ـ 2
المذكورة في البند  األسرة، لوازم ش أو الزغب إال كمادة للحشو (مثلاألصناف التي ال يدخل فيها الري  ـ أ 

  ؛)94.04
  رفة أو الحشو؛خاأللبسة وتوابع األلبسة التي ال ُيَكِون الريش أو الزغب فيها سوى للز   ب ـ  
  .67.02لة في البند جاهزة الداخاألزهار و األوراق االصطناعية وأجزاءها واألصناف ال  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 ُأخر المتحصل   ب ـ

وكذلك المؤلفة من عدة عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة ُأخرى 
  . التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة اللصق أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو أجزاء أو

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

جلود طيور وأجـزاء ُأخـر مـن طيـور، بريشـها أو     67.01
وزغب وأصناف من هذه  بزغبها، ريش و أجزائه

وقصــــب  05.05المــــواد، (عــــدا أصــــناف البنــــد 
  . الريش وعروقه المشغولة)

  

  

  

  

    

  %5     .......................................... مراوح يدوية من ريش الزينة ـ ـ ـ  67 01 00 10  
  %5     .................................................................................... غيرهاـ ـ ـ   67 01 00 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

أزهــــــار وأوراق وثمــــــار اصــــــطناعية، أجزاؤهــــــا؛     67.02
أصــــــناف جــــــاهزة مــــــن أزهــــــار وأوراق وثمــــــار 

      . ةاصطناعي

  %5    ...................................................................................ـ من لدائن  67 02 10 00  
      ـ من مواد ُأخر:    

  %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  

ذوره ورؤوســه باالتجــاه ة جــشــعر بشــري مصــفف  67 03 00 00  67.03
ر بأيــــة الطبيعــــي، مــــنعم أو مقصــــور أو محضــــ

طريقــة ُأخــرى؛ صــوف أو شــعر حيــواني أو مــواد 
نســـجية ُأخـــر محضـــرة لالســـتعمال فـــي صـــناعة 

   ...........................................  الشعر المستعار وما يماثله

  

  

 

  
  
  
  

5%  
شعر رأس ولحى وحواجب ورمـوش وخصـل ومـا     67.04

شــابهها، مســتعارة، مــن شــعر بشــري أو حيــواني 
أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري 

      .  اخلة في مكان آخرغير مذكورة وال د

      : ـ من مواد نسجية تركيبية    

  %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 ُأخر  67 04 90 00  
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  13ق :    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثالث عشر
  

  مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت  
  أو حرير صخري (اسبستوس ) أو ميكا أو من مواد

  ؛ زجــــاج ومصنوعاتـــه؛  مصنوعات من خزفمماثلة
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  الفصل الثامن والستون

  

  مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت 
  أو من مواد مماثلة أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا 

  
  مالحظـــات:

  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 1
  ؛25األصناف الداخلة في الفصل   ـ  أ   

(مثــل،  48.11أو  48.10ورق أو الــورق المقــوى المطلــي أو المشــرب أو المغطــى الــداخل فــي البنــدلــا  ب ـ
و بالقــار أو المطلــي أو المغطــى أو المشــرب بمســحوق الميكــا أو الجرافيــت أ أو الــورق المقــوى الــورق

  اإلسفلت)؛
ــة أو المشــربة أو المغطــاة المــذكورة فــي الفصــل   ج ـ   ــل ،النســج الم 59أو  56النســج المطلي طليــة أو (مث

  ؛بالقار أو اإلسفلت)النسج أو ، المغطاة بمسحوق الميكا    
  ؛71األصناف المذكورة في الفصل   ـ د   
  ؛82د وأجزاءها المذكورة في الفصل العد  هـ ـ  
  ؛84.42توغرافيا) الداخلة في البندالطباعة (لي أحجار  و ـ  
  ؛85.47اد عازلة الداخلة في البند ) والقطع من مو 85.46العازالت الكهربائية (بند  ز ـ  
  ؛)90.18اص ورؤوس حفر األسنان (بندأقر   ح ـ  
  ؛(مثل ، الساعات وعلبها) 91الفصل األصناف الداخلة في   ط ـ   

ــي الفصــل   ي ـ  ــارة و المبــاني المســبقة المصــابيح(مثــل ، األثــاث و  94األصــناف المــذكورة ف   ولــوازم اإلن
  الصنع)؛

  الرياضة)؛ (مثل ، ُلعب األطفال والعاب المجتمعات ولوازم 95األصناف المذكورة في الفصل   ك ـ 
 ـ 2 ةـــإذا كانت مصنوعة من المـواد المنصـوص عليهـا فـي المالحظ 96.02األصناف الداخلة في البند    ل ـ

(مثـل  96.09(مثل،األزرار) أو فـي البنـد  96.06األصناف الداخلة في البند  من وأ 96لفصل ب من ا
  ، ألواح اإلردواز للرسم)؛(مثل 96.10) أو في البند إلردواز، أقالم ا

  .(مثل ، التحف الفنية) 97ي الفصل األصناف المذكورة ف  م ـ  
علــى مختلــف لــيس فقــط ، 68.02عنى المقصــود فــي البنــد بــالمالنصــب والبنــاء المشــغولة "  تنطبــق عبــارة " أحجــار  ـ 2

تنطبــق أيضــًا علــى جميــع األحجــار الطبيعيــة اُألخــر بــل ، 25.16أو 25.15فــي البنــد  إليهــاأنــواع األحجــار المشــار 
؛ إال إن هذه العبارة ال تسري على حجر والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل(مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت 

  . زاإلردوا
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، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجارة رصف    68.01
  . حجر طبيعي (عدا حجر اإلردواز)

  

  

  

  %5     ......................................................  ـ ـ ـ من حجر رملي 68 01 00 10 

  %5     ...................................................  ـ ـ ـ من حجر جرانيت 68 01 00 20 

  %5     ......................................  ـ بورفيرـ ـ ـ من حجر سماقي  68 01 00 30 

  %5     .......................................................  ـ ـ ـ من حجر رخام 68 01 00 40 

  %5     ..........................................  ـ ـ ـ من أحجار طبيعية أخر 68 01 00 90 

أحجار نصب وبناء (عدا حجر اإلردواز)     68.02
مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف 

مكعبات الفسيفساء  ؛68.01المذكورة في البند 
وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها 
اإلردواز)، وٕان كانت على حامل؛ حبيبات 
وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها 

  . اإلردواز)، ملونة اصطناعياً 

    

ـــ ترابيــع وبــالط، مكعبـــات وأصــناف مماثلــة، وٕان كانـــت   68 02 10 00  
، أكبـر مسـاحة سـطح لهـا مستطيلة (بما فيها المربع)

 دخالهـــا ضـــمن مربـــع طـــول ضـــلعه يقـــل عـــنإيمكـــن 
ــــــــةســــــــم؛ 7 ــــــــات وشــــــــظايا ومســــــــاحيق ملون   حبيب

  %5      ................................................................  اصطناعياً 

ــ أحجــار نصــب وبنــاء ُأخــر وأصــناف مصــنوعة منهــا،      ـ
مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسـط أو 

  : مستوي

    

  %5      ............................................  ـ ـ رخام و ترافرتين ومرمر  68 02 21 00  

  %5      ....................................................................  ـ ـ جرانيت  68 02 23 00  

  %5      ..............................................................  ـ ـ أحجار ُأخر  68 02 29 00  

      : غيرهاـ     

      : ـ ـ رخام و ترافرتين ومرمر    

 الدرابزينات  درجات، طنف، أفاريز للشبابيك وـ ـ ـ   68 02 91 10  

 األسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات أو            

    ....................................................   وما يماثله           

  

  

  
5%  

      : صحية ثابتة صنافأ ـ ـ ـ    

  %5      .................................................  أحواض استحمامـ ـ ـ ـ   68 02 91 21  
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  %5      .....................................................  مغاسل 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 اصطناعيةـ ـ ـ   68 02 91 30  

  %5      ...............................  أعمدة وقواعد وتيجان لألعمدة ـ ـ ـ  68 02 91 40  

  %5      ...............................  علب ومنافض للسجائرأقداح و  ـ ـ ـ  68 02 91 50  

  %5      ... ................................  لوازم الكتابة وثقاالت الورقـ ـ ـ   68 02 91 60  

 (للبوفيهــات       ثاــــاف األثــــنـوح أصـطـــواح لسـألـــــ ـ ـ   68 02 91 70  

    ................................  ) الخ..والطاوالت.والمغاسل 
  

  

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 02 91 90  

  %5      ...................................................  أحجار كلسية ُأخرـ ـ   68 02 92 00  

  %5      ....................................................................  جرانيت ـ ـ  68 02 93 00  

  %5      ..............................................................  أحجار ُأخرـ ـ   68 02 99 00  

حجر إردواز طبيعي مشغول وأصناف مــن حجــر     68.03
  . إردواز طبيعي أو من إردواز مكتل (إردوازين)

  

  

  

  

  يد وكتل للبناء أو لرصف ـبالط ترابيع وقرام ـ ـ ـ  68 03 00 10  
  %5      ...........................................................   الطرق        

  %5      ....................................................................  يرهاغـ ـ ـ   68 03 00 90  

، عجــــالت شــــحذ طحــــن، أرحيــــة جــــرشأرحيــــة     68.04
وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحــن أو لنــزع 
ــــاف أو للجــــرش أو للشــــحذ أو للصــــقل أو  األلي

، أحجار شحذ أو صقل يدوية، قويم أو للقطعللت
وأجزاؤهـــا، مـــن أحجـــار طبيعيـــة، أو مـــن مــــواد 
ـــة أو اصـــطناعية مكتلـــة أو مـــن  شـــاحذة طبيعي

  . انت بأجزاء من مواد ُأخرخزف، وٕان ك

    

، أرحيـــة جـــرش للطحـــن أو الجـــرش أو ــــ أرحيـــة للطحـــن  68 04 10 00  
    ......................................................................العجن

  5%  

      : صناف مماثلةُأخر، وأعجالت شحذ 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      ..................................................  ـ ـ من أحجار  طبيعية  68 04 23 00  
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  %5      .......................................  ـ أحجار شحذ أو صقل يدوية  68 04 30 00  

مـــــواد شـــــاحذة طبيعيـــــة أو اصـــــطناعية بشـــــكل     68.05
ـــى  ـــات، عل مـــن مـــواد  قواعـــدمســـاحيق أو حبيب

ن ورق أو ورق مقــــوى أو مــــن ـجية أو مـــــنســــ
ة أو مواد ُأخــر، وٕان كانــت مقطعــة بأشــكال معينــ

  . ل آخرمخيطة أو مهيأة بأي شك

    

  %5      .........................    من أقمشة منسوجة فقط قاعدةعلى  ـ  68 05 10 00  

  %5      ....................  من ورق أو ورق مقوى فقط قاعدةعلى  ـ  68 05 20 00  

  %5      ...........................................  من مواد ُأخر قاعدةعلى  ـ  68 05 30 00  

أليــاف خبــث المعــادن و أليــاف صــخرية وأليــاف     68.06
، غضــــار قشــــرمعدنيــــة مماثلــــة؛ فيرميكوليــــت م

وي ومنتجـــات معدنيـــة مماثلـــة ممـــدد، خبـــث رغـــ
ممــددة؛ مخــاليط ومصــنوعات مــن مــواد معدنيــة 
لعزل الحرارة أو الصوت أو المتصاص الصوت، 

أو  68.12أو  68.11د عــدا مــا يــدخل فــي البنــ
  .69في الفصل 

    

  
ألياف خبث المعـادن و أليـاف صـخرية وأليـاف معدنيـة  ـ  68 06 10 00

بشـكل كتــل   ،ا)مخلوطــة فيمـا بينهـ (بمـا فيهـامماثلـة، 
    ..................................................  أو صفائح أو لفات

  

  

  

  
  

5%  

غضــــار ممــــدد وخبــــث رغــــوي  و مقشــــرفيرميكوليــــت  ـــــ  68 06 20 00  
ـــــددة ،  ـــــا فيهـــــاومنتجـــــات معدنيـــــة مماثلـــــة مم  (بم

  %5      ...............................................  )مخلوطة فيما بينهاال

  %5      ........................................................................  غيرها ـ  68 06 90 00  

مصـــنوعات مـــن أســـفلت أو مـــن مـــواد مماثلـــة     68.07
  . ل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم)(مث

   

  %5      ................................................................  بشكل لفات ـ  68 07 10 00  

      :  ـ غيرها    

  %5      ........................   بالط وترابيع وقراميد وأحجار تبليطـ ـ ـ   68 07 90 10  

  %5      ..........................................   ألواح التسقيف والبناءـ ـ ـ   68 07 90 20  

  %5      .....................................................  أنابيب ولوازمهاـ ـ ـ   68 07 90 30  

  %5      ................................  اني المصبوبة أو المقولبةاألو ـ ـ ـ   68 07 90 40  
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  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 07 90 90  

ألـــواح ذات أطـــر وألـــواح وترابيـــع "بـــالط" و كتـــل   68 08 00 00  68.08
وأصــناف مماثلــة، مــن أليــاف نباتيــة أو قــش أو 
قشـــارة أو قطـــع صـــغيرة أو دقـــائق أو نشـــارة أو 
فضـــالت ُأخـــر مـــن خشـــب، مكتلـــة بإســـمنت أو 

  %5      .....................  معدنية ُأخربجص أو بمواد تماسك 
مصــنوعات مــن جــص أو مــن مركبــات أساســها     68.09

  . الجص

    

ــــالط"      ــــع "ب ــــواح ذات أطــــر وترابي ــــواح وصــــفائح وأل ــــ أل ـ
  : وأصناف مماثلة، غير مزخرفة

    

    مقواة بورق أو ورق  ه أوـطاة على الوجمـغـ  ـ  68 09 11 00  
    ......................................................   مقوى فقط        

  

  

  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  68 09 19 00  

      :  ـ أصناف ُأخر    

    ، ماثلةـناف مـومربعات وأص ألواح وصفائحـ ـ ـ   68 09 90 10  
  %5      .......................... ................................   مزخرفة        

  للزينة وللزخرفة (رسوم  أصناف مقولبة معدةـ ـ ـ   68 09 90 20  
  وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف         
    .......................... ................................  مماثلة)         

  

  

  

  
  

5%  

  %5      .................................  قوالب مستعملة في الصناعة ــ ـ   68 09 90 30  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 09 90 90  

سانة أو مــن مصنوعات من أسمنت أو من الخر     68.10
  . حجر اصطناعي، وٕان كانت مسلحة

   

      : وأحجار تبليط و أجر وأصناف مماثلة قرميدـ     

  %5      .....................................................   ـ ـ كتل وأجر للبناء  68 10 11 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      ........................................................ قرميد سقوفـ ـ ـ   68 10 19 10  

      : بالط ـ ـ ـ    

  بية (بردورات) لرصف ـتل جانـالط وكـب ـ ـ ـ ـ  68 10 19 21  
    ........................................................  الطرق           

  5%  

  روش ـبالط مغطى بطبقة من الحجر المجـ ـ ـ ـ   68 10 19 22  
    ......................   (عادي) لألرضيات والسطوح           

  

  5%  
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  %5      ...................................................  خامبالط كسر ر 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 ُأخر    

 ــ ـ عناصـر إنشـائية مســبقة الصـنع للبنـاء أو الهندســة   68 10 91 00  
    ................................................................   المدنية

  

  

  
5%  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      ..............................................  صحية ثابتة أصنافـ ـ ـ   68 10 99 10  

  %5      ....................................................................  اغيرهـ ـ ـ   68 10 99 90  

مصــــــــنوعات مــــــــن خلـــــــــيط حريــــــــر صـــــــــخري     68.11
ــــاف  ــــيط ألي (اسبســــتوس) بأســــمنت أو مــــن خل

  . سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة

    

  ممنوع استيراده    ...................   محتوية على حرير صخري (اسبستوس) ـ  68 11 40 00  

      : غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) ـ    
  %5      .......................................................   صفائح مموجة ـ ـ  68 11 81 00  

     يد ـو قرم ر،ـأطواح ذات ـو ألر ـآخصفائح ـ  ـ  68 11 82 00  
    ................................................. مماثلةوأصناف       

  

  

5%  
  

      : أصناف أخرـ ـ     

  %5       .. ................................................................  خزاناتـ ـ ـ   68 11 89 10  

  %5      ................................  صحية ثابتةصناف أحواض وأـ ـ ـ   68 11 89 20  

  %5       ................................................................  مزهريات ـ ـ ـ  68 11 89 30  

  %5       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 11 89 90  

، مخــاليط أساســها مشــغولةألياف حرير صــخري     68.12
حريــــــر صــــــخري  أساســــــهاحريــــــر صــــــخري أو 

ـــــك  ـــــن تل ـــــات مغنســـــيوم؛ مصـــــنوعات م وكربون
ـــــر صـــــخري(مثل،الخيوط  المخـــــاليط أومـــــن حري
والنســــج والمالبــــس وأغطيــــة الــــرأس واألحذيــــة 
والفواصـــل)،وٕان كانـــت مقـــواة أو مســـلحة، عـــدا 

ــــة فــــي البنــــد نــــد أو الب 68.11األصــــناف الداخل
68.13.  

    

  ممنوع استيراده    ......................................................   من كروسيدوليت ـ  68 12 80 00  
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      : غيرها ـ    

  %5      ..............  الرأسأحذية وأغطية  ألبسة،و توابع  ألبسةـ  ـ  68 12 91 00  

  %5      .......................................   ورق و ورق مقوى ولبادـ  ـ  68 12 92 00  

ــــ  68 12 93 00   ــــ  ـ ـــــر صــــخريـ   مضــــغوطة  (اسبســــتوس) أليــــاف حري
    ...........   ل صفائح أو لفاتلصناعة الفواصل،  بشك

  ممنوع استيراده

  %5      ......................................................................  غيرهاـ  ـ  68 12 99 00  

صـــفائح ولفـــات، وأشـــرطة (أدوات احتكـــاك مثـــل     68.13
وقطــع دائريــة وأقــراص وحلقــات، ووســائد) غيــر 

مــا  مركبــة، للفرامــل أو لمجموعــات التعشــيق أو
يماثلها، أساسها حرير صــخري أو مــواد معدنيــة 

ســـجًا أو مـــواد ُأخـــر أو ســـليلوز، وٕان تضـــمنت ن
  . ُأخر

    

  ممنوع استيراده  ............... محتوية على حرير صخري (اسبستوس) ـ  68 13 20 00  

      : غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) ـ    
  %5      ............  )أدوات احتكاك للفراملبطائن ولبادات فرامل (ـ ـ   68 13 81 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  68 13 89 00  

لة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا ميكا مشغو     68.14
المكتلــــة أو المجــــددة، وٕان كانــــت مثبتــــه علــــى 
ـــوى أو مـــن مـــواد  حامـــل مـــن ورق أو ورق مق

  . ُأخر

    

ـــ ألــواح وصــفائح و أشــرطة مــن ميكــا مكتلــة أو مجــددة،   68 14 10 00  
    ..............................................   وٕان كانت على حامل

  

  

  
5%  

      : ـ غيرها    

  ناف ـما يماثلها من أصاري و ـجـأنابيب ومـ ـ ـ   68 14 90 10  
    ...........................................................   مقولبة        

  5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 14 90 90  

مصنوعات من حجر أو مــواد معدنيــة ُأخــر (بمــا     68.15
فيها ألياف الكربون و مصــنوعاتها ومصــنوعات 
مــن الخنــور "طحلــب الوقــود")، غيــر مــذكورة وال 

  . داخلة في مكان آخر
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ــة مــن جر      ــر كهربائي ــ مصــنوعات غي افيــت أو غيــره مــن ـ
  : الكربون

  

  

  

  %5      .........................................  أنابيب وأقراص الترشيح ـ ـ ـ  68 15 10 10  

  %5      ......................................................  سبائك للمحاورـ ـ ـ   68 15 10 20  

  %5      ........................................  األجر والترابيع المشغولةـ ـ ـ   68 15 10 30  

القوالـب لـصنـاعــة الـقـطــع الصـغيرة ذات النتــوءات  ـــ ـ ـ  68 15 10 40  
    .........................   )الخ ...الدقيقة (نقود، ميداليات

  

  

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 15 10 90  

      :ـ مصنوعات من خنور (طحلب الوقود)    

  %5      .. ................................................................  صفائحـ ـ ـ   68 15 20 10  

  %5      .....................................................أشكال اسطوانية 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 ُأخر:    

      ـ ـ محتوية على مغنزيت أو دولوميت أو كروميت :    

غيـر المعـالج بالنـار المصـنوع مـن دولوميـت  اآلجـر ـــ ـ ـ  68 15 91 10  
    ......................................................  مكتل بقطران

  

  

  
5%  

  واألشكال األخر المصنوع من مغنزيت  اآلجر ـ ـ ـ  68 15 91 20  
    ........  أو من مغنزيت الكروم غير المعالج بالنار        

  

  

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   68 15 91 90  

      ـ ـ غيرها:    

  الحرابي من سليس أو من شب غير المعالجة ـ ـ ـ   68 15 99 10  
    .............الزجاج)  إلذابةبالنار (كالتي تستعمل          

  

  

  
5%  

  %5      ......................  أحجار الحك الختبار المعادن الثمينةـ ـ ـ   68 15 99 20  

  %5      ..............................................  للرصف ألواح كتل و ـ ـ ـ  68 15 99 30  

  وان ـرو أو من صـيح من مـرشـأنابيب التـ ـ ـ   68 15 99 40  
    ....................  مسحوقين سحقا ناعما ومكتلين          

  

  

  
5%  

  ت ـازلـل وألواح وصفائح أخر من البـتـك ـ ـ ـ  68 15 99 50  
    .......................................................المصهور         

  5%  

  %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 و تنطبق   ـ 1
 إلى 69.01غير تلك التي تكون قابلة ألن تدخل في البنود الماثلة فقط على المنتجات  69.14إلى69.04البنود 

69.03.  
  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 2

  ؛28.44األصناف الداخلة في البند  ـ  أ
  ؛68.04األصناف الداخلة في البند   ـ  ب
  ؛(مثل ، حلي الغواية "المقلدة" ) ،71األصناف الداخلة في الفصل   ـ  ج
  ؛81.13(سيرميت) الداخلة في البند الخالئط الخزفية المعدنية   ـ  د
  ؛82ل ي الفصاألصناف الداخلة ف  ـ  ھ
  ؛85.47البند من ) والقطع من مواد عازلة 85.46العازالت الكهربائية (بند  ـ  و
  ؛)90.21االصطناعية من خزف (البند األسنان  ـ  ز
  ؛(مثل ، الساعات وعلبها) 91الفصل األصناف الداخلة في   ـ  ح
المباني المسبقة  أجهزة اإلنارة والمصابيح ولوازم ، األثاث و (مثل 94ألصناف الداخلة في الفصل ا  ـ  ط

  الصنع)؛
  (مثل ، ُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ 95األصناف الداخلة في الفصل   ـ  ي
  ؛(مثـل ، غاليين التدخين) 96.14د (مثل ، األزرار) أو في البنــ  96.06األصناف الداخلة في البند  ـ  ك
  نية).(مثل ، التحف الف 97األصناف الداخلة في الفصل   ـ  ل

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو  منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو  منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو  منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو      - - - - 1    

ية مماثلة وأصناف متحملة  ية مماثلة وأصناف متحملة  ية مماثلة وأصناف متحملة  ية مماثلة وأصناف متحملة  من أتربة سيليسمن أتربة سيليسمن أتربة سيليسمن أتربة سيليس

            ....    للحرارةللحرارةللحرارةللحرارة

ـــع   69 01 00 00  69.01 ـــل وترابي ـــالط(آجـــر (طـــوب) وكت أصـــناف و  )ب
خزفيـــة ُأخـــر، مـــن دقيـــق الحفريـــات السيليســـية 

التريبوليت أو الدياتوميت)  كيسلجور أو(مثل، ال
  %5      ................................  تربة سيليسية مماثلةأأو من 

ـــع     69.02 ـــل وترابي ـــالط(آجـــر (طـــوب) وكت  أصـــنافو  )ب
ناريــة (متحملــة الحــرارة)،  خزفيــة مماثلــة للبنــاء،

عــدا المنتجــات مــن دقيــق الحفريــات السيليســية 
      . أو األتربة السيليسية المماثلة
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% وزنـــًا مـــن عناصــــر 50علـــى أكثــــر مـــن ــــ محتويـــة   69 02 10 00  
) أو Caالكالســـــــــــــــــــيوم ( ) أوMg المغنســـــــــــــــــــيوم

)، كــل بمفــرده أو مجتمعــة، معبــرًا عنهــا Crروم(ــــالك
    .. ................................  Cr2O3 و CaOو MgOبـ

  

  

  

  

  
  
  

5%  

ـــر مـــن   69 02 20 00   ـــى أكث ـــة عل ـــ محتوي ـــا 50ـ ـــًا مـــن أاللومين % وزن
Al2O3  (الســـليس) أو مـــن الســـيلكاSiO2  أو مـــن

    .............................  تلك المنتجات خليط أو مركب من

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  69 02 90 00  

منتجـــات ناريـــة خزفيـــة ُأخـــر (مثـــل، المعوجـــات     69.03
والبواتــق الســدادات والحوامــل فوهــات و ق و تــوالبوا

والقضبان) األغلفة واألنابيب والمواسير الصغيرة 
عــدا المنتجــات مــن دقيــق الحفريــات السيليســية 

      . ثلةأو من األتربة السيليسية المما

% وزنًا من الجرافيـت أو مـن 50ـ تحتوي على أكثر من   69 03 10 00  
ـــواع  ُأخـــر مـــن الكربـــون أو مـــن خلـــيط مـــن تلـــك  أن

    ................................................................   المنتجات

  

  

  5%  

ـــــــ  69 03 20 00   ـــــــ تحت ـــــــــ ــــــــوي عل ـــــــن ـى أكث ـــــــًا مـــــــن 50ر م % وزن
ـــــ ـــــن Al2O3ا(ـألومين ـــــب أو م ـــــيط مرك ) أو مـــــن خل

    .........................................  SIO2 األلومينا وسليكا 

  

  

  5%  

  %5       ........................................................................  ـ غيرها  69 03 90 00  

       .منتجات خزفية ُأخر -2    

مربعات دعامـات وب) بناء و كتل تبليط طآجر (    69.04
رهـا مـن األصـناف المماثلـة، مـن وغيأو حشوات 

      . خزف

  %5      .......................................................  ـ آجر (طوب) بناء  69 04 10 00  

  %5      ..........................................................................  ـ غيره  69 04 90 00  

قدر مدخنة وغطاء مدخنة وبطانة قرميد سقوف     69.05
مداخن أخر وزخارف معماريـة،  نة وعناصرمدخ

      أخر من خزف. إنشائيةوأصناف 

  %5      ............................................................   ـ قرميد سقوف  69 05 10 00  

      :ـ غيره    

  %5      ........................................................  ـ ـ ـ أغطية مداخن  69 05 90 10  
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  %5      ....................................................   ـ ـ ـ زخارف معمارية  69 05 90 20  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  69 05 90 90  

مزاريـــب ومجـــاري تصـــريف مواســـير و أنابيـــب و   69 06 00 00  69.06
    .....................................  المياه ولوازمها، من خزف

  

  

  
5%  

ـــة     69.07 ـــيط  أو التغطي بـــالط وترابيـــع مـــن خـــزف للتبل
ــــد(للجــــدران أو  ــــر المواق ــــر  مصــــقولة)، غي (غي

) وال مطليــة بالمينــاء؛ مكعبــات فسيفســاء مــزجج
وٕان كانـت  صـقولةوما يماثلها مـن خـزف غيـر م

      . على حامل

، وٕان كانــت اثلــةط  و مكعبــات وأصــناف ممـــ ترابيــع وبــال  69 07 10 00  
، أكبـر مسـاحة سـطح لهـا يمكــن بشـكل غيـر مسـتطيل

    .......  سم 7ن ـل عـضمن مربع طول ضلعه يق إدخالها
 

5%  

      : ـ غيرها    

 لألرضيات أو لتغطية أخر ترابيع بالط  خزفية ـ ـ ـ   69 07 90 10  

  %5      .. ................................  الجدران أو المواقد مثال            

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   69 07 90 90  

بـــالط وترابيــــع مـــن خــــزف للتبلـــيط أو التغطيــــة     69.08
) أو مزججـــة( مصــقولة(للجــدران أو المـــداخن)، 

مطلية بالميناء؛ مكعبـات فسيفسـاء ومـا يماثلهـا 
، مـن خـزف، وٕان كانـت علـى مصقولة (مزججـة)

      . حامل

ـــ بــالط وترابيــع ومكعبــات وأصــناف مماثلــة، وٕان كانـــت  69 08 10 00 
كل غيــر مســتطيل أكبــر مســاحة ســطح لهــا يمكــن بشــ

  %5     ..........  سم 7عن ضمن مربع طول ضلعه يقل إدخالها

   : ـ غيرها  

  من خزف لألرضيات أوأخر ع ــ ـ ـ بالط و ترابي 69 08 90 10 

  %5     .......................  لتغطية الجدران أو المداخن مثال          

  %5     ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها 69 08 90 90 
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يماويــــة أو الســــتعماالت ك وللمختبــــرات أوانــــي أ    69.09
، مـــن خـــزف؛ أجـــران و الســـتعماالت تقنيـــة ُأخـــر

وأوعية مماثلة الستعماالت زراعية، من  أحواض
ــة و جــرار وأصــناف خزفيــة ممخــزف ــة ؛ أوعي اثل

      .للنقل أو التعبئة، من خزف

ـــــــ      ـــــــرات أو الســـــــتعماالت ك أوانـــــــيـ ـــــــة أو للمختب يماوي
      : الستعماالت تقنية ُأخر

  %5      ............................................  ـ ـ من بورسلين أو صيني  69 09 11 00  

   بقياس  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 ـ ـ ـ   69 09 90 10  
  %5      .......................... ................................  أو النقل        

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   69 09 90 90  

أحـــواض غســـيل (مجـــالي) و مغاســـل و قواعـــد     69.10
مغاســل و أحــواض اســتحمام وأحــواض اســتبراء 
"بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه 

ــة (ســيفون) و م ــاول  و أصــناف صــحية مماثل ب
      . ثابتة، من خزف

  %5      .............................................   ـ من بورسلين أو صيني  69 10 10 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  69 10 90 00  

ئدة أو المطبخ وأدوات منزلية أواني و أدوات للما    69.11
 (، وأصـــناف للعنايـــة بالنظافـــة الشخصـــية أخـــر

      ن بورسلين أوصيني م ،)للتواليت

  %5      ............................................  ـ أدوات للمائدة أو المطبخ  69 11 10 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  69 11 90 00  

ــــــي و  69 12 00 00  69.12 ــــــدة أو المطــــــبخ، وأد أدوات أوان وات للمائ
منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصـية 

، مـــــن مـــــواد خزفيـــــة أخـــــر، عـــــدا )للتواليـــــت (
      .............................................  البورسلين أو الصيني

  
  
  

5%  
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      تماثيل صغيرة وأصناف ُأخر للزينة،من خزف.    69.13
      :    ـ من بورسلين أو صيني    

  %5      ... ................................................................  مباخرـ ـ ـ   69 13 10 10  

  ثقاالت الورق وما يماثلها من مساند الكتب و ـ ـ ـ   69 13 10 20  
      .......................................  لوازم 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  

      :غيرهاـ     

  %5      ................................................................  مزهريات ـ ــ   69 13 90 10  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   69 13 90 90  

      . مصنوعات ُأخر من خزف    69.14

      : ـ من بورسلين أو صيني    

   ضـابـل المقـذ مثـزم األبواب والنوافـ ـ ـ لوا  69 14 10 10  
  %5      .....................................................   الخ..واألكر       

  %5      ...............  الالفتات واألرقام واألحرف والشارات األخرـ ـ ـ   69 14 10 20  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   69 14 10 90  

      :ـ غيرها    

 ر المصنوعةـخين األخـة والتسـئـد وأجهزة التدفــ ـ ـ المواق  69 14 90 10  
مـن عجينـة  من مواد خزفيـة (فخـار عـادي وفخـار

      ............................................................  ) ةفاخري

  
  

5%  

  ) تنهـللبسرفة (مثال ـزخـاألصص غير المـ ـ ـ   69 14 90 20  
      ...........................  فخار العاديالمصنوعة من ال        

  
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
(مثل الميناء و المركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج والزجاج  32.07األصناف الداخلة في البند  ـ  أ

  اُألخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
  "المقلدة" )؛ (مثل، حلي الغواية 71األصناف الواردة في الفصل   ـ  ب
القطع العازلة  أو 85.46و العازالت الكهربائية (بند  85.44حبال األلياف البصرية الداخلة في البند  ـ  ج

  ؛85.47للكهرباء الداخلة في البند
 األلياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصريًا، الحقن تحت الجلد، العيون االصطناعية،  ـ  د

تر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدرومتر) الحرارة (تيرمومي مقاييس
  ؛90وغيرها من األصناف الواردة في الفصل 

المضيئة، اللوحات اإلرشادية أو اإلعالنية المضيئة وغيرها من  اإلشاراتأجهزة إنارة، المصابيح ولوازم   ـ  هـ
 بت بصورة دائمة، و أجزاءها الداخلة في البندالمماثلة التي بها مصدر إضاءة ثا المضيئة الالفتات
  ؛94.05

األصناف  من ُلعب األطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيـد الميالد وغيرها  ـ  و
أصناف الفصل  من ، (باستثناء العيون الزجاجية غير اآللية للدمى أو لغيرها95المذكورة في الفصل 

  )؛95
  . 96 وغيرها من أصناف الفصل المماثلةو األوعية العازلة المركبة و نافثات العطور والنفاثات األزرار   ـ  ز 

  :70.05و 70.04و  70.03كام البنود تطبيقا ألح  ـ 2
  ال يعتبر " مشغوًال " الزجاج الذي ُأخضع ألية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛  ـ  أ

  صفائح الزجاج؛ على تبنيد ألواح أو ال يؤثر التقطيع بأشكال معينة  ـ  ب
أو  يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طالء مجهرية السماكة من معدن  ـ  ج

األشعة تحت الحمراء أو  على سبيل المثالمن مركب كيماوي (مثل، أوكسيد المعدن) التي تمتص 
أو  لزجاج محتفظًا بدرجة من الشفافيةتحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه ا

  نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
داخلة في هذا البند، وٕان كانت لها خواص األصناف  70.06تبقى المنتجات المشار إليها في البند   ـ 3

  الجاهزة.
  

  :70.19" صوف الزجاج " وفقًا لمفهوم البنديقصد بعبارة   ـ 4
  % وزنًا؛60ال تقل عن  ) بنسبةSiO2وف المعدني المحتوي على السليكا (الص  ـ  أ

  %، ولكنها تحتوي على 60) بنسبة تقل عن SiO2الصوف المعدني المحتوي على السليكا (  ـ  ب
) B2O3%  وزنًا أو على أوكسيد بوريك (5) بنسبة تزيد عن Na2O) أو (K2Oأوكسيد قلوي (  

  % وزنًا.2بنسبة تزيد عن  
  .68.06تنطبق عليها المواصفات أعاله فتخضع للبند  ألصواف المعدنية التي الأما ا
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فة، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا يتشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعر   ـ 5
  . (السيليس) المصهورة

  :مالحظة البند الفرعي
، يقصد بعبارة  " 70 13 91  و  70 13 41 و  70 13 33و    70 13 22ـ من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  1

  . % وزناً 24) بنسبة ال تقل عن PbOكريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص (

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

  %5      .............................   زجاج وخردةفضالت  كسارة و  70 01 00 00  70.01

ـــة     70.02 زجـــاج، بشـــكل كـــرات (عـــدا الكريـــات المتناهي
ــدان أو 70.18الصــغر الداخلــة فــي البنــد  ) أوعي

       . أنابيب، غير مشغول
  %5      ........................................................................   ـ كرات  70 02 10 00  

  %5      ......................................................................   ـ عيدان  70 02 20 00  

      : ـ أنابيب    

 ره من السيليكا ـهور أو غيـوارتز مصــ من ك ـ  70 02 31 00  

    .............................................................  هورةالمص      
  

  

  
5%  

  مــن زجــاج ُأخــر ذي معامــل تمــدد طــولي ال يتجــاوز  ـــ ـ  70 02 32 00  
5×10

  راوح ـلكل كيلفن  في درجة حرارة تت  6-
    ............................   درجة مئوية 300بين صفر و      

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 02 39 00  

ال شـكزجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أ    70.03
ة أو عاكسـة أو خاصة، وٕان كـان ذا طبقـة ماصـ

 غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقـة ُأخـرى
.     

      : ـ وصفائح غير مسلحة    

  ر ــ ـ ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخ  70 03 12 00  

(مــــزدوج) ذو طبقــــة ماصـــــة أو عاكســــة أو غيـــــر       
      ................................................................   عاكسة

  
5%  

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 03 19 00  

  %5     ...............................................  ائح مسلحةـ ألواح وصف  70 03 20 00  

  %5     .........................................  ـ أشكال خاصة (بروفيالت)   70 03 30 00  
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ــوخ،     70.04 ، وٕان صــفائحزجــاج، مســحوب وزجــاج منف
لضــوء ولكــن كــان ذو طبقــة ماصــة أو عاكســة ل

      . غير مشغول بطريقة أخرى

ـ زجاج ملون في كتلته أو معـتم أو مصـفح بزجـاج أخـر   70 04 20 00  
ــــر (مــــزدوج) أو ذو طبقــــة ماصــــة أو  عاكســــة أو غي

    ... ................................................................   عاكسة

  

  

  5%  

  %5     .. ................................................................ـ زجاج ُأخر  70 04 90 00  

زجــاج متحصــل عليــه بــالتعويم (فلــوت) و زجــاج     70.05
مجلــــــو أو مصــــــقول الوجــــــه أو الــــــوجهينً  أو 
صــفائح ، وٕان كــان ذو طبقــة ماصــة أو عاكســة 
أو غيــر عاكســـة، ولكـــن غيــر مشـــغول بطريقـــة 

       . ُأخرى

، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غيـر ـ زجاج غير مسلح  70 05 10 00  
    ....................................................................  عاكسة

  

  5%  

      : رـ زجاج غير مسلح ُأخ    

  مصفح بزجاج  ـ ـ زجاج ملون في كتلته أو معتم أو  70 05 21 00  
    ..........................    أخر (مزدوج) مجلو السطح فقط     

  

  5%  

  %5      ........................................................................  ـ ـ غيره  70 05 29 00  

  %5      ..............................................................  ـ زجاج مسلح  70 05 30 00  

أو  70.04أو  70.03ور في البنود زجاج مذك  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%  

ون مـن زجـاج مقسـى (مسـقى)  زجاج مأمون مك    70.07
      . أو منضد

      :  ـ زجاج مأمون مقسى    

    العرباتيب في ــ ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للترك   70 07 11 00  
      ........  البواخر العربات الفضائية أو أو الطائرات أو      

  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 07 19 00  

      : ـ زجاج مأمون منضد    
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  أو  رباتـالعيب في ـقاسات للتركـكال ومــ ـ بأش  70 07 21 00  
    ..............  البواخر ات الفضائية أوالعرب الطائرات أو     

 

  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 07 29 00  

  %5      ... ................................  زجاج عازل متعدد الطبقات  70 08 00 00  70.08

مرايـــا مـــن زجـــاج، بـــأطر أو بـــدونها، بمـــا فيهـــا     70.09
      . المرايا للرؤية الخلفية

  %5      .....................................   للعرباتـ مرايا للرؤية الخلفية   70 09 10 00  

      : ـ غيرها    

  %5      ................................................................ـ ـ بدون أطر  70 09 91 00  

  %5      .......................................................................  ـ ـ بأطر  70 09 92 00  

، دوارقو  ، و قنـاني ،قوارير ضخمه (دمجانـات)    70.10
وأنابيــب وغيرهــا مــن األوعيــة وقــدر وبرطمانــات 

ئـــة الســــلع؛ ، لنقــــل أو تعبة مــــن زجـــاجالمماثلـــ
 ؛ سـدادات و أغطيـة وبرطمانات حفظ من زجاج

      . غالقات أخر من زجاج

  %5      ......................................................  ـ أنابيب (أمبوالت)   70 10 10 00  

  %5      ...............................................  ـ سدادات و أغطية ُأخر  70 10 20 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  70 10 90 00  
ــة) (بصــلية الشــكلمــن زجــاج  غفــوار     70.11 ، أو أنبوبي

، ، بـدون تركيبــاتتوحـة، وأجزاؤهـا، مــن زجـاجمف
ــــــب األشــــــعة  للمصــــــابيح الكهربائيــــــة أو ألنابي

      . يماثلها الكاثودية أو ما

  %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 األنـواع المسـتعملة للمائـدة     70.13
 للعنايـــــة بالنظافـــــة الشخصـــــية  أو للمطـــــبخ أو

ـــت( أو للمكتـــب أو للتـــزيين الـــداخلي أو  )للتوالي
الداخلـة فـي البنـد ستعماالت مماثلة (عـدا تلـك ال

      .)70.18أو 70.10
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      : 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      ............................  )قناني العطور للتواليت (للزينة 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  

      : عدا ما هو من خزف زجاجي شرب آخركؤوس  ـ    
  %5      .............................................  من كريستال الرصاص ـ ـ  70 13 33 00  
  %5      ......................................................................  غيرها ـ ـ  70 13 37 00  

ــــ أدوات زجاجيــــة للمائــــدة (عــــدا كــــؤوس الشــــرب) أو      ـ
      : 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  

      : زجاجُأخر من  أدوات ـ    

      :من كريستال الرصاص ـ ـ    

  %5      .......................................................  أدوات للمكاتبـ ـ ـ   70 13 91 10  

      : أدوات للتواليت ــ ـ     
  %5      ............................  )للتواليت (للزينةقناني العطور ـ 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 اسماك 70 13 99 10  

  %5      .................................................................  ـ ـ ـ ـ مباخر 70 13 99 20  

  %5     .. ................................................................  ـ ـ ـ ـ غيرها 70 13 99 90  
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أصناف من زجاج لإلشارة وأصـناف بصـرية مـن     70.14
)، غير 70.15البند زجاج (عدا تلك الداخلة في 

  . مشغولة بصرياً 

  

  

    

  %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  أو ما محني أو مقعرلنظر)، محدب أو ل
؛ كرات زجاج مجوفة ذلك، غير مشغول بصرياً 

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 ـات الشمسية والنظارات الواقيزجاج للنظار ـ 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، وٕان كان مسلحاً 
؛ مكعبات وأصناف ُأخر اإلنشاءاتالبناء أو 

، جاج، وٕان كانت على حاملصغيرة، من ز 
منور ؛ لفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلةل

؛ اج مجمع بأطر من رصاص وما يماثلهزج
زجاج متعدد الخاليا أو زجاج رغوي كتًال أو 

أو بشكل أصداف أو  ألواحًا بأطر أو ألواحاً 
     . بأشكال مماثلة

ت ـــ مكعبــات وأصــناف ُأخــر صــغيرة، مــن زجــاج، وٕان كانــ  70 16 10 00  
    ....   ، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلةعلى حامل

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  70 16 90 00  
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للمختبـــرات، أو للصـــحة أو  أصـــناف مـــن زجـــاج    70.17
      . للصيدلة، وٕان كانت مدرجة أو معايرة

ــــ مــــن كــــوارتز مصــــهور أو مــــن غيــــره مــــن الســــيليكا      ـ
  : المصهورة

  

  

  
  

  دة ـز معـة مفاعالت من كوارتأنابيب وأوعيـ ـ ـ  70 17 10 10  
   اجـإلنتلالستعمال في أفران الصهر واألكسدة         
  إعفاء      ......................................   الرقائق شبه الموصلة       

  إعفاء      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها 70 17 10 90  
، لـــه معامـــل تمـــدد طـــولي ال يتجـــاوز   ــــ مـــن زجـــاج ُأخـــر  70 17 20 00  

ر للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صف -6 10×5
    .................................................  درجة مئوية 300و 

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  70 17 90 00  

خرز زجاجي و آللئ مقلدة و أحجار كريمة أو     70.18
ا من منتجات شبه كريمة مقلدة وما يماثله

اتها، عدا ، ومصنوعصناعة الخرز الزجاجي
حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا 

 ؛ تماثيل صغيرةالعيون االصطناعية للبشر
الزينة من زجاج مشغول وغيرها من أصناف 

؛ كريات متناهية بنفخ اللهب، عدا حلي الغواية
      مم. 1الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها 

و آللـئ و أحجـار كريمـة أو شـبه كريمـة زجـاجي ـ خـرز     
ومــــا يماثلهــــا مــــن منتجــــات صــــناعة الخــــرز مقلــــدة 
  :  الزجاجي

  

   

  %5      .....................................................................  سبحـ ـ ـ   70 18 10 10  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  70 18 10 90  

 1ا هـهيـة الصـغر مـن زجـاج ال يتجـاوز قطر ـ كريات متنا  70 18 20 00  
    ..........................................................................  ملم

  

  5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  70 18 90 00  

يهـــا صـــوف الزجـــاج) أليـــاف مـــن زجـــاج (بمـــا ف    70.19
      . ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج)

      : طه "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعه، ألياف ممشـ خصل    

  %5      ....................  مم 50، بطول ال يتجاوز ـ ـ جدائل مقطعة  70 19 11 00  



  13ق : 
  70ف : 

  - 459 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  رقم البند

  %5      ..............................................  ـ ـ ألياف ممشطه "فتائل"  70 19 12 00  

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 19 19 00  

ـــ صــفائح رقيقــة (فــوال) و نســج شــبكية وحصــر وفــرش     
      :  (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة

  %5      ......................................................................  ـ ـ حصر  70 19 31 00  

  %5      ...............................................   ـ ـ صفائح رقيقة (فوال)  70 19 32 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 19 39 00  

  %5      .. ................................  ـ نسج من ألياف ممشطه "فتائل"  70 19 40 00  

      :  ـ نسج ُأخر    

  %5      .. ................................  سم 30يتجاوز  ـ ـ ذات عرض ال  70 19 51 00  

  نسج سادة، بوزن سم، ب 30ذات عرض يتجاوز  ـ ـ  70 19 52 00  
  سمقا، من شعيرات ال يزيد 2م غ/ 250أقل من      
    ...............................  تكس 136الخيط المفرد منها      

  

  

  

  
  

5%  

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها  70 19 59 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  
  %5      ................ائياً باأللياف الزجاجية غير مجهزة كهر        

  %5      .....................................................  أنابيب ومواسير ـ ـ ـ  70 19 90 60  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  70 19 90 90  

       . خر من زجاجمصنوعات أُ     70.20

  %5      ...............................................  مهيأة لوسائل النقل ـ ـ ـ  70 20 00 10  

  %5      ....................................................  خزانات وأحواضـ ـ ـ   70 20 00 20  

  ر ــارف أخـات وزخـحروف وأرقام والفت ـ ـ ـ  70 20 00 30  
    ............................................  للمحالت التجارية        

  

  

  
5%  

  دة     ـز معـب وأوعية مفاعالت من كوارتأنابيـ ـ ـ   70 20 00 40  
 إلنتــاج ســتعمال فــي أفــران الصــهر واألكســدةلال        

  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 أ - 1مع مراعاة أحكام المالحظة   ـ  1

  :لمكونة كليًا أو جزئياً اف االفصل جميع األصن
  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  ادن الثمينة أواألصناف التي ال تكون فيها المع 71.15و 71.14و 71.13 ال تشمل البنود أ  ـ ـ 2
المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األهمية (مثل، الحروف والحلقات 

   ؛(*)األصنافـ من المالحظة أعاله على تلك  وال تنطبق الفقرة بوالحواف) ؛ 
لى معادن مكسوة بقشرة من معادن األصناف المحتوية على معادن ثمينة أو ع 71.16ال تدخل في البند  ب ـ

  إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األهمية. ثمينة إال
  :ال يشمل هذا الفصل  ـ 3

  )؛28.43ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند   ـ  أ
و األسنان و األصناف واألصناف المستعملة في حشخياطة الجروح المستعملة في  صناف الجراحيةاأل  ـ  ب

   ؛30اُألخر الداخلة في الفصل 
  (مثل، سوائل زخرفة الفخار)؛ 32األصناف الواردة في الفصل   ـ  ج
    )؛38.15محفزات على حامل (البند  ـ  د
  ؛42 ب للفصلـ 3المشار إليها في المالحظة  42.03أو 42.02أصناف البند  ـ  هـ
  ؛43.04أو 43.03األصناف الداخلة في البندين   ـ  و
  عاتها)؛و األصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصن  ـ  ز
  ؛65أو  64أصناف األحذية أو أغطية الرأس و األصناف اُألخر الداخلة في الفصلين   ـ  ح
  ؛66مظالت المطر ومظالت الشمس أو عصي المشي أو األصناف اُألخر المذكورة في الفصل   ـ  ط
، المحتوية على أتربة أو 82أو في الفصل  68.05أو 68.04اخلة في البند األصناف الشاحذة الد  ـ  ي

مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ واألصناف الواردة في الفصل 
تركيبية أو مجددة)؛ اآلالت و  التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو 82
ال أن األصناف وأجزاءها إجهزة اآللية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. األ

المصنوعة كليًا من أحجار كريمة أو شبه كريمة(طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا 
                                                           

(*)
  ـ أ بمثابة معلومات اختيارية . 2تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة   



  14ق : 
  71ف : 

  - 463 -

إلبر قراءة الحاكي (البند  الفصل، باستثناء الياقوت األزرق (سفير) واأللماس المشغولين وغير المركبين،
  )؛85.22

  (أجهزة علمية و ساعات وآالت موسيقية)؛ 92أو  91أو  90األصناف الواردة في الفصول   ـ  ك
  )؛93األسلحة وأجزاءها (الفصل   ـ  ل
  ؛95من الفصل  2األصناف المشار إليها في المالحظة   ـ  م
  الفصل؛ ذلكمن  4 المالحظة إلحكاموفقًا  96األصناف التي تبند في الفصل   ـ  ن

) أو 97.05)، قطع المجموعات (البند97.03المنتجات األصلية لفني النحت و صنع التماثيل (البند   ـ  س
الآللئ الطبيعية أو المستنبتة واألحجار  عدا). 97.06عام (البند 100القطع األثرية التي يتجاوز عمرها 

  الكريمة وشبه الكريمة.
  الفضة و الذهب والبالتين؛ ثمينة " يقصد بعبارة " معادن  ـ  أ   ـ 4

  والروتينيوم؛ يقصد بعبارة  " بالتين " البالتين و اإليريديوم واألوسميوم و البالديوم و الروديوم  ـ  ب
ب من الفصل -2المذكورة في المالحظة  " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من الموادال تشمل عبارة   ـ  ج

96.  
بما في ذلك مخاليط المساحيق (ينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخالئط تعتبر خالئط من معادن ثم  ـ 5

المحتوية على معدن ثمين ، إذا كانت نسبة أي من  )المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميتاليك "
  ن الثمينة وفقًا لما يلي :تبند خالئط المعاد % وزنًا على األقل من وزن الخليط. و2هذه المعادن الثمينة، تبلغ 

  % أو أكثر وزنًا من البالتين؛2تعتبر خالئط بالتين، الخالئط المحتوية على   ـ  أ
% أو أكثر وزنًا من الذهب، إذا كانت ال تحتوي على بالتين 2تعتبر خالئط ذهب، الخالئط المحتوية على   ـ  ب

  % وزنًا من البالتين؛2أو كانت تحتوي على أقل من 
  % أو أكثر وزنًا من الفضة.2خالئط فضة، الخالئط اُألخر المحتوية على تعتبر   ـ  ج

ما لم ينص على خالف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريفة، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين،   ـ 6
 5م المالحظة ، وفقا ألحكاأو كخالئط معدن ثمين تسري أيضًا على الخالئط المعتبرة خالئط من معادن ثمينة

، وال المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلية المكسوة بمعدن ثمينال تشمل المعادن  هاأعاله. غير أن
  بمعدن ثمين.  

الُمؤلفة من حامل من  ةدافة، الميبقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعر  ويقصد بعبارة  "معدن مكس  ـ 7
بسبيكة لحام أو باللحام حد سطوحه على األقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام معدن عادي مكسو على أ

 أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خالف لذلك،بالنحاس األصفر أو بااللتحام 
  فإن هذه العبارة تشمل أيضًا المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

 71.12 نص البندب وصوفةـ أ من القسم السادس، فإن المنتجات الم 1األحكام الواردة في المالحظة مع مراعاة   ـ 8
  ن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعرفة.أيجب 

  :71.13هرات " وفقًا لمفهوم البند يقصد بعبارة " حلي ومجو   ـ 9
(مثل، الخواتم و األساور و العقود والمشابك و األقراط  قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصيةأي   ـ  أ

لبسة، واألنواط أل وسالسل الساعات وتعاليق الزينة والقالدات ودبابيس أربطة العنق وأزرار األكمام أو ا
  والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛
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أو على ي حقيبة اليد ألصناف المعدة لالستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو ف  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 أحجار كريمة بمستنبت أو  أولؤلؤ طبيعي ب مضمومة أو مرصعة مثال األصنافيمكن أن تكون هذه 

أو  عرق اللؤلؤالسلحفاة، أو  بذيل تركيبية أو مجددة أو  أو شبة كريمةجار كريمة أحبأو شبة كريمة 
  مرجان. أو ال األسودالكهرمان مجدد أو الطبيعي أو الكهرمان الالعاج أو 

، أصناف الزينة 71.14وفقًا لمفهوم البند  أو مصنوعات صياغة الفضةيقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة   ـ 10
والتدخين واألصناف اُألخر لالستعمال في المنازل أو  )التواليتالعناية بالنظافة الشخصية (و وأدوات المائدة 

  . المكاتب أو في الطقوس الدينية
ـ أ   9المالحظة   األصناف المماثلة لما هو معرف في، 71.17"حلي غواية مقلدة " وفقا لمفهوم البند يقصد بعبارة  ـ 11

واألمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، و  96.06مـن األصناف الداخلة في البند أعاله (باستثناء األزرار وغيرها
)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو 96.15دبابيس الشعر الداخلة في البند

بقشرة من  مكسوةعادية تحتوي على معادن ثمينة أو معادن  شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) وال
  معادن ثمينة (إال إذا كانت ال تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة األهمية، أو كمواد طالء).

  : الفرعيةمالحظات البنود 
و       71 10 31و 71 10 21و   71 10 11و   71 08 11و   71 06 10تطبيقًا ألحكام البنود الفرعية     ـ 1 

% أو أكثر من وزنها 90و " بشكل مسحوق " األصناف التي يمر  ، يقصد بعبارتي " مسحوق "71 10 41
  مم. 0.5خالل منخل ذي عيون مقاسها 

 4و بالرغم مما ورد في أحكام المالحظة   71 10 19و   71 10 11من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين     ـ 2
  . ينيومثوم والبالديوم، والروديوم والرو ـ ب من هذا الفصل، فإن كلمة " بالتين " ال تشمل اإليريديوم و األوسمي

، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن  71.10من أجل تبنيد الخالئط في البنود الفرعية للبند     ـ 3
ينيوم) الغالب وزنًا على كل واحد من ث(البالتين أو البالديوم أو الروديوم أو اإليريديوم أو األوسميوم أو الرو   

  . خرهذه المعادن األُ 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

طبيعــي أو مستنبــت وأحجـار كريمــة  لؤلـؤ -1    
      .أو شبـه كريمة

لؤلــؤ طبيعــي أو مســتنبت، وٕان كــان مشــغوًال أو     71.01
مصـــنفًا ولكـــن غيـــر مجمـــع بخيـــوط وال مركـــب 

ــــي أو مســــتنبت، مجمــــ ــــؤ طبيع ع ومنظــــوم؛ لؤل
  . 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  
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  %5      .. ................................................................   ـ ـ مشغول  71 01 22 00  
وال مــاس، وٕان كــان مشــغوًال، ولكــن غيــر مركــب     71.02

  . منظوم
    

  إعفاء      ..............................................................  ـ غير مصنف  71 02 10 00  
      : ـ صناعي    

 ـ ـ غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقًا أو مشذبًا   71 02 21 00  

      .....................................................   أوليبشكل          

  
  إعفاء

  %5      ....................................................................... ـ ـ غيره  71 02 29 00  
      :  ـ غير صناعي    

   ـ ـ غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقــًا أو مشــذبًا   71 02 31 00  

      .......................... ................................   أوليبشكل 

  
  إعفاء

  %5      ....................................................................... ـ ـ غيره  71 02 39 00  
أحجــــار كريمــــة (عــــدا المــــاس) وأحجــــار شــــبه     71.03

كريمـــة، وٕان كانـــت مشـــغولة أو مصـــنفة، ولكـــن 
غيــــر مجمعــــة بخيــــوط وال مركبــــة أو منظومــــة؛ 
أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة 

ـــر مصـــنفة، مجمعـــة بخيـــوط بصـــف ة مؤقتـــة غي
  . لسهولة النقل

    

  %5      ...........   ليةأو فقط منشورة أو بأشكال أو ـ غير مشغولة،  71 03 10 00  
      : ـ مشغولة بطرق ُأخر    

  %5      ..............................................  ـ ـ ياقوت و سفير وزمرد  71 03 91 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  71 03 99 00  

ـــــة تركيبيـــــة أو     71.04 ـــــة أو شـــــبه كريم أحجـــــار كريم
مجــددة، وٕان كانــت مشــغولة أو مصــنفة، ولكــن 

ـــر مجمعـــة بخيـــوط وال مركبـــة و  منظومـــة؛  الغي
كيبيــة أو مجــددة أحجار كريمة أو شبه كريمة تر 

ـــر مصـــنفة، مجمعـــ ة بخيـــوط بصـــفة مؤقتـــة غي
  . لسهولة النقل

    

  %5      ......................................   ـ مرو (كوارتز) بيزو كهربائي  71 04 10 00  
 ال ــــ غيرهــا، غيــر مشــغولة أو فقــط منشــورة أو بأشكــ  71 04 20 00  

      ......................................................................   أولية

  
5%  
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  %5      .......................................................................   ـ غيرها   71 04 90 00  
أو شــــبه  تــــراب ومســــحوق مــــن أحجــــار كريمــــة    71.05

  . كريمة طبيعية أو تركيبية
    

  %5      .. ................................................................   ـ من ماس  71 05 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  71 05 90 00  

معـادن ثمينـة ومعادن عادية مكسوة   -2    
  . بقشرة من معادن ثمينة

   

فضــة (بمــا فــي ذلــك الفضــة المطليــة بــذهب أو     71.06
خام أو نصف مشــغولة أو بشــكل 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    
معادن عادية مكسوة بقشــرة مــن فضــة، بأشــكال   71 07 00 00  71.07

    ..........................................   نصف مشغولة خام أو
  

  
5%  

ذهــب (بمــا فــي ذلــك الــذهب المطلــي بــالبالتين)     71.08
نصـــــف مشـــــغولة أو بشـــــكل  بأشـــــكال خـــــام أو

  .  مسحوق
    

      :  ـ غير نقدي    

  إعفاء      ................................................................   ـ ـ مسحوق  71 08 11 00  
      : ـ ـ بأشكال خام ُأخر    

  إعفاء      .................................................................   ـ ـ ـ سبائك  71 08 12 10  

  إعفاء      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  71 08 12 90  

  إعفاء      ......................................  ـ ـ بأشكال نصف مشغولة ُأخر  71 08 13 00  

  إعفاء      .........................................................................  ـ نقدي  71 08 20 00  

مكسوة بقشرة مــن ذهــب ، معادن عادية أو فضة  71 09 00 00  71.09
    ...........................................  خام أو نصف مشغولة

  

  
5%  
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خام أو نصف مشــغولة أو بشــكل  بشكلبالتين،     71.10
      . مسحوق

      : ـ بالتين    

     : 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  

      : ـ روديوم    

 إعفاء      .. ................................   ل مسحوقخام أو بشك بشكلـ ـ   71 10 31 00  

 إعفاء      ......................................................................  ـ ـ غيرها  71 10 39 00  

      : ـ إيريديوم وأوسيميوم وروثينيوم    

 إعفاء      ... ................................  خام أو بشكل مسحوق بشكلـ ـ   71 10 41 00  

 إعفاء      ......................................................................  ـ ـ غيرها  71 10 49 00  

معادن عادية أو فضــة أو ذهــب، مكســوة بقشــرة   71 11 00 00  71.11
     ..................  غولةمن البالتين، خامًا أو نصف مش

  

  
5%  

نفايات وفضالت معادن ثمينــة أو معــادن عاديــة     71.12
مكســـــوة بقشـــــرة مـــــن معـــــادن ثمينـــــة؛ نفايـــــات 
وفضــالت ُأخـــر محتويــة علـــى معــادن ثمينـــة أو 
ــات معــادن ثمينــة مــن األنــواع المســتعملة  مركب

  . اسًا في استرجاع المعادن الثمينةأس
    

و مركبــات معــادن رمــاد محتــوي علــى معــادن ثمينــة أـــ   71 12 30 00  
       .....................................................................   ثمينة

  
5%  

      : ـ غيرها    
بقشـرة     سـادية المكــادن العـــ من ذهب، بما فيه المعـ   71 12 91 00  

المحتـوي     ه اغـيـتثناء تـراب الصـب، باســمـن ذهـ
       ..........................................  على معادن ثمينة ُأخر

  
  

5%  
      ادية المكسوةـادن العـمن بالتين، بما فيها المعـ ـ   71 12 92 00  

  بقشرة من البالتين، عدا رماد الصياغة المحتوي       
       ........................................  على معادن ثمينة ُأخر      

  
  

5%  
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  %5      ......................................................................  ـ غيرهاـ   71 12 99 00  
و مجوهرات، مصنوعات صياغة  حلي -3    

  .ومصنوعات ُأخرومصنوعات صياغة الفضة 
    

حلي و مجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو     71.13
وة بقشـــرة مـــن معـــادن اديـــة مكســـمـــن معـــادن ع

  . ثمينة
   

مكسـوة بقشـرة مطليـة أو ـ من معـادن ثمينـة، وٕان كانـت     
      : من معادن ثمينة

  ة أو ملبسة و مكسمطلية أو ، وٕان كانت ةـ ـ من فض  71 13 11 00  
      ................................  بقشرة من معادن ثمينة ُأخر      

  
5%  

  مطلية أو انت ـر، وٕان كـادن ثمينة ُأخــ ـ من مع    
      : بقشرة من معادن ثمينة مكسوة     

  %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، من ذهب أو فضة مصنوعات صياغة     71.14
اديــــة مكســــوة معــــادن ثمينــــة أو مــــن معــــادن ع

  . ن معادن ثمينةبقشرة م
    

 مكسـوة بقشـرةمطليـة أو ـ من معـادن ثمينـة، وٕان كانـت     
      : من معادن ثمينة

   مكسـوة بقشرة مطلية أو ـ ـ من فضة، وٕان كانت   71 14 11 00  
      ..........................................  من معادن ثمينة ُأخر      

  
5%  

  ة أو ـمطلير، وٕان كانت ـادن ثمينة ُأخــ ـ من مع    
      : ثمينةمكسوة بقشرة من معادن       

  %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 ُأخر من معادن ثمينة أو من معــادن     71.15

  . ادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينةع
    

محفزات، بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكية من  ـ  71 15 10 00  
       .....................................................................  بالتين

  
5%  
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  %5      ........................................................................  ـ غيرها  71 15 90 00  
مصنوعات من لؤلؤ طبيعــي أو مســتنبت أو مــن     71.16

أحجـــــار كريمـــــة أو شـــــبه كريمـــــة (طبيعيـــــة أو 
  تركيبية أو مجددة)

   

      : ـ من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت    

  %5      ......................................   الشخصيةأصناف الزينة ـ ـ ـ   71 16 10 10  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   71 16 10 90  
ـ من أحجار كريمـة أو شـبه كريمـة (طبيعيـة أو تركيبيـة     

      : 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
    

      : مينةـ من معادن عادية، وٕان كانت مطلية بمعادن ث    

      : قباتـ 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       ......................... ................................   بالستيك ـ ـ ـ من  71 17 90 10  
  %5      .............................................................   ـ ـ ـ من زجاج  71 17 90 20  
  %5      ...........................................................  ـ ـ ـ  من خشب   71 17 90 30  
  %5       ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  71 17 90 90  

  . نقود    71.18
    

 ر ــــيمعدنيــة" (عــدا النقــود الذهبيــة) غ ـــ نقــود "عمــالت  71 18 10 00  

  إعفاء      ........................................   مطروحة للتداول الرسمي
  فاءإع       .......................................................................   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

  )؛36.06اُألخر للقدح (إلحداث الشرر) (بند  المخاليط المعدنية الفيروسيريوم و  ـ  ب
  ؛65.07أو  65.06الداخلة في البند أغطية الرأس وأجزاءها  ـ  ج
  ؛66.03ف اُألخر الداخلة في البند هياكل الشماسي والمظالت واألصنا  ـ  د
قشـرة مـن (مثـل ، خالئـط المعـادن الثمينـة أو المعـادن العاديـة المكسـوة ب 71األصناف الـواردة فـي الفصـل   ـ  هـ

  ؛مينة أو حلي الغواية "المقلدة" )معادن ث
  ؛و أجهزة آلية و معدات كهربائية) األصناف الواردة في القسم السادس عشر (آالت  ـ  و
) واألصـناف اُألخـر الداخلـة فـي القسـم السـابع عشـر 86.08لسكك الحديدية والترام (بندلالقضبان المجمعة   ـ  ز

  ؛ائرات)(عربات و سفن و مراكب و ط
  ؛امن عشر، بما فيها نوابض الساعاتاألدوات واألجهزة الواردة في القسم الث  ـ  ح
) واألصــناف اُألخــر الــواردة فــي القســم التاســع عشــر (أســلحة 93.06كــرات الرصــاص المعــدة للــذخيرة (بنــد   ـ  ط

  وذخائر)؛
اإلنــارة ولوازمهــا أجهــزة المصــابيح (مثــل ، األثــاث و حوامــل الحشــايا و  94األصــناف الــواردة فــي الفصــل   ـ  ي

  ؛لمضيئة و المباني المسبقة الصنع)والالفتات واللوحات اإلرشادية ا
   ؛(مثل، ُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) 95األصناف الواردة في الفصل   ـ  ك
صــناف اُألخــر األ المناخــل اليدويــة واألزرار وأقــالم الحبــر الســائل وماســكات األقــالم وريــش أقـــالم الحبـــر أو  ـ  ل

  ؛(مصنوعات متنوعة) 96دة في الفصل الوار 
  .(مثل ، التحف الفنية) 97ي الفصل األصناف الواردة ف  ـ  م

  :ة " حيثما وردت في جدول التعريفةيقصد بعبارة " أجزاء ولوازم لالستعماالت العام  ـ 2
المماثلة من  واألصناف 73.18أو  73.17أو   73.15أو  73.12أو  73.07األصناف الداخلة في البنود   ـ  أ

  ؛معادن عادية ُأخر
  ؛)91.14تثناء نوابض الساعات (بند النوابض وريش النوابض من معادن عادية ، باس  ـ  ب
ــود  ـ  ج ــة فــي البن ــاد 83.10أو 83.08أو  83.02أو 83.01األصــناف الداخل ــا مــن مع ــة، واألطــر والمراي ن عادي

  .83.06الداخلة في البند 
)، 73.15(عدا البند 82لغاية  78و من  76لغاية  73األصناف الواردة في الفصول  إن اإلشارة إلى أجزاء

  .ت العامة بالمعنى المقصود أعالهاألجزاء واللوازم لالستعماالاإلشارة إلى ال تشمل 
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أو  82فـي الفصـلين  ة، فـإن المصـنوعات الداخلـ83للفصـل  1رة السابقة والمالحظـة مع مراعاة أحكام الفق
  .81لغاية  78ومن  76لغاية  72بنود الفصول من ثنى من تست 83

وردت فــي جــدول التعريفــة الحديــد الصــب (ظهــر) والحديــد الصــلب (فــوالذ)،  أينمــايقصــد بعبــارة  " معــادن عاديــة "    ـ 3
غنيسيوم، النحاس، النيكل، األلومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التـنـتالـوم، الم

ــوم، الكــروم، الجرمــانيوم، الفانــاديوم،  ــانيوم، الزركونيــوم، األنتيمــون، البريلي ــت، البيزمــوث، الكــادميوم، التيت الكوبال
  الجاليوم، الهافنيوم، األنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التاليوم .

ت في جدول التعريفـة، المنتجـات التـي تحتـوي علـى ورد أينمايقصد بعبارة  " سيرميت "  (خالئط معدنية خزفية)،    ـ 4
خالئط مجهرية غيـر متجانسـة مـن مكونـات معدنيـة ومكونـات خزفيـة. وتشـمل عبـارة " سـيرميت " أيضـا الكربيـدات 

  .(الكربيدات المعدنية الملبدة بمعدن)المعدنية الملبدة "فريت".
  :)74و 72ما عرفت في الفصلين قواعد تبنيد الخالئط (عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس ك  ـ 5

  ؛وزنًا على أي من المعادن اُألخر الخالئط من معادن عادية ، تبند مع المعدن الغالب  ـ  أ
ــد  ـ  ب كخالئــط  الخالئــط المكونــة مــن معــادن عاديــة واردة فــي هــذا القســم ومــن عناصــر غيــر واردة فيــه ، تبن

ن هــذه المعـادن يســاوي أو يزيـد عــن مجمــوع المعـادن العاديــة الداخلـة فــي هـذا القســم إذا كــان مجمـوع وز
  ؛عناصر اُألخر الداخلة في تركيبهاوزن ال

 معدنيــة و تشــمل عبــارة  " خالئــط " الــواردة فــي هــذا القســـم، المخــاليط الملبــدة  " الفريــت " مــن مســاحيق  ـ  ج
ومركبـات  )"سـيرميت " المخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عـدا الخالئـط المعدنيـة الخزفيـة

  السبائك.
ما لم ينص على خالف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضًا لخالئطه التي   ـ 6

  .ـ  أعاله 5فقًا ألحكام المالحظة يجب أن تبند معه و 
  :قواعد تبنيد األصناف المركبة  ـ 7

مـن معـادن عاديـة (بمـا فيهـا األصـناف مـن مـواد مخلوطـة ما لم تنص عليه البنود خالفا لـذلك ، فـإن المصـنوعات   
دنين التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جـدول التعرفـة) ، والمحتويـة علـى معـ

. ادن اُألخـر، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعـدن الغالـب وزنـًا علـى أي مـن المعـأو أكثر من المعادن العادية
      

  :تطبيقًا ألحكام هذه القاعدةو     
  ؛ن الحديد أو الصلب معدنًا واحداً يعتبر الحديد الصلب "فوالذ" أو األنواع المختلفة م   أ  ـ
  ؛ـ أعاله 5وفقًا ألحكام المالحظة تعتبر الخالئط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده   ب ـ
  كمعدن عادي واحد. 81.13يت" الداخلة في البندتعتبر الخالئط المعدنية الخزفية  "سيرم  ج ـ

  :لية الواردة في هذا القسم ما يلييقصد بالعبارات التا  ـ 8
  :خردة وفضالت    أ  ـ

لمعدنيـة ت اوالمصنوعا، الشغل اآللي للمعادن أو الخردة والفضالت المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع 
دنيـة بسـبب التكسـير أو التقطيـع أو التآكـل أو غيرهـا مـن التي ال تصلح نهائيـًا لالسـتعمال كمصـنوعات مع

  األسباب.
  : مساحيق ـ  ب    
  .مم 1ن خالل منخل ذي عيون مقاسها % أو أكثر من وزنها م90المنتجات التي يمر       
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  الفصل الثاني والسبعون
  

  صلب (فوالذ) الحديد و ال
  

  :مالحظـــات
ـ و حيثما وردت في جدول التعريفة، هـ لفصل وكذلك في المالحظات د ـ ا ا، الواردة في هذعبارات التاليةيقصد بال  ـ 1

  :المعاني المبينة إزاء كل منها
  :حديد صب (ظهر)  أ  ـ  

% وزنًا الكربـون والتـي يمكـن أن تحتـوي 2، محتوية على أكثر من كربونية حديدية غير قابلة للطرق خالئط
  :  ب المبينة التاليةر اُألخر بالنسوزنًا على عنصر أو أكثر من العناص

  

  أو أقل من الكروم    %10ـ 

  أو أقل من المنجنيز  %6ـ 

  أو أقل من الفوسفور  %3ـ 

  أو أقل من السيلكون (السيلسيوم)  %8ـ 

  أو أقل من مجموع العناصر اُألخر  %10ـ 

  : حديد صب (سبيجيل)  ب ـ
% وزنًا وتتوفر فيها الخصائص المبينة 30 % وال تتعدى6خالئط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 

  .) أعالهأبالفقرة (
  :الخالئط الحديدية  ج ـ

، أو بأشــكال متحصــل عليهــا بالصــب المســتمر، بأشــكال أوليــة مماثلــةقطــع مكعبــة أو  مســتطيلة خالئــط بشــكل كتــل
عة الخالئـط وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وٕان كانـت مكتلـة ، تسـتعمل بصـفة عامـة كمـادة إضـافية فـي صـنا

اُألخــر ، أو كعوامــل مســاعدة مضــادة لألكســدة  أو للكبرتــة أو الســتعماالت مماثلــة فــي تعــدين الحديــد والتــي تكــون 
ــة للطـــرق ومحتويــة علــى  ــًا أو أكثــر، مــن عنصــر الحديــد مــع واحــد أو أكثــر مــن 4بصــفة عامــة غيـــر قابل % وزن

  : التالية العناصر

  من الكروم  %10ـ أكثر من 

  من المنجنيز  %30ـ أكثر من 

  من الفوسفور  %3ـ أكثر من 

  من السيلكون (السليسوم)  %8ـ أكثر من 

أقصـى  % كحـد10نسـبة المن مجموع العناصر اُألخر، عدا الكربـون، علـى أن ال تتجـاوز   %10ـ أكثر من 
  .لة النحاسفي حا

  
  : صلب (فوالذ) د ـ  
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المتحصل عليها بشكل قطع  (باستثناء بعض األنواع، والتي 72.03لداخلة في البند المواد الحديدية عدا ا
  % وزنًا أو أقل من الكربون. 2، تكون قابلة للطرق ومحتوية على مصبوبة)

  .الكروم، على نسب أعلى من الكربونمع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب 
  :صلب مقاوم للصدأ هـ ـ

و أكثر من الكروم ، مع أو بدون %  أ10.5% وزنًا أو أقل من الكربون و 1.2خالئط فوالذية تحتوي على 
  . عناصر ُأخر

  :خالئط فوالذية ُأخر (صلب خاص)  و ـ
بالنسب  العناصر التالية ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزنًا 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 الكروم  %0.3 ـ

  أو أكثر من الكوبالت  %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 النيكل  %0.3 ـ

  أو أكثر من النيوبيوم  % 0.06 ـ

  (السيليسوم)أو أكثر من السليكون   %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

ـــــت و  %0.1 ـ ـــــر مـــــن العناصـــــر األخـــــر (عـــــدا الكبري ـــــون  أو أكث الفســـــفور و الكرب
  ، كل منها على حدةوالنيتروجين)

    
  : إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب تجة عنسبائك نا ز ـ  

األصناف المصبوبة صبًا بسيطًا بشكل سبائك (اينجوت) بـدون زوائـد ناتجـة عـن عمليـة الصـب أو بشـكل كتـل 
ذات عيوب واضحة على السطح وغيـر مطابقـة مـن حيـث التركيـب الكيمـاوي للحديـد الصـب (ظهـر) أو الحديـد 

  . لخالئط الحديديةالصب (سبيجيل) أو ا
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  : اتـــحبيب ح ـ  
 % أو90مـم والتـي يمـر  1% من وزنها من خالل منخل ذي عيون مقاسها 90األصناف التي يمر أقل من 

  . مم 5ن خالل منخل ذي عيون مقاسها أكثر من وزنها م
  : نصف جاهزة ـ منتجاتط 

منتجـات األخــر بـالحرارة ؛ والأوليـة ، وٕان ُأخضـعت لعمليـة  تجلـيخ مصـمتةمنتجـات الصـب المسـتمر بمقـاطع 
، بمـا و التي تـم تشـكيلها بـالطرق البسـيطغير مشغولة بأكثر مـن التجليـخ األوليـة بالحرارة أ مصمتةبمقاطع 

  . وهذه المنتجات ال تقدم بشكل لفات؛ يا أو المقاطع أو األشكال الخاصةفي ذلك األشكال األولى للزوا
  : المنتجات المسطحة  بالتجليخ  ي ـ    

والتي ال ينطبق عليها التعريـف (عدا المربع) خة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل المنتجات المجل
  : رة  ط ـ أعاله باألشكال التاليةالمبين في الفق
  ، أوبقات ملفوفة متراكبة على التواليـ لفات ذات ط

يكــون  ملــم فـإن عرضــها 4.75ــ القطــع المسـتقيمة الطــول (غيـر الملفوفــة) والتـي إذا كــان سـمكها أقــل مـن 
ملـم أو أكثـر فـإن عرضـها يزيـد عـن  4.75مساويًا لعشرة أضعاف سمكها على األقل أو إذا كـان سـمكها 

    .  مم ويعادل ضعفي سمكها على األقل 150
تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سـطحها ناتجـة مباشـرة عـن عمليـة التجلـيخ 

 عات والتحبيبات واألزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أوالتضليعات والمرب (مثل، الحزوز و
  . المصقولة بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

تبنـد المنتجـات المسـطحة بـالتجليخ ذات الشـكل غيــر المسـتطيل أو المربـع ، ومـن أي حجـم كانـت كمنتجــات 
  مم أو أكثر بشرط أن ال تكون قد اكتسبت صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر. 600ها عرض

  : بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمةقضبان وعيدان مجلخة   ك ـ  
، ذات مقطــع عرضــي مصــمت بشــكل دائــرة أو قطــاع بــالحرارة، بشــكل لفــات غيــر منتظمــةالمنتجــات المجلخــة 

أو مثلـث أو مضـلعات محدبـة أخـر (بمـا فـي ذلـك " الـدوائر (بمـا فيـه المربـع) ستطيل وي أو مادائري أو بيض
، والجانبـان انبـان متقـابالن بشـكل أقـواس محدبـة، التـي يكـون فيهـا جمسطحة " و" المسـتطيالت المعدلـة "ال

 . ويمكــن أن تتضــمن هــذه المنتجــات تســنينات أوو متســاويان فــي الطــول ومتوازيــان) اآلخــران مســتقيمان
 (قضبان وعيـدان تسليـح الخرسانة)غيرها من التشكيالت الناتجة عن عملية التجليخ  ضليعات أو حزوز أوت

.  
  :  وعيدان أخر ـ قضبانل   

المنتجات التي ال ينطبق عليها أي من التعاريف الـواردة فـي الفقـــرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعـاله وال تعريـف 
ومنـتظم علـى كامـل طولهـا بشـكل دائـرة أو قطاعـات دائـرة أو األسالك والتي هي ذات مقطع عرضي مصـمت 

لمسطحة" أو مثلث أو المضلعات المحدبة اُألخر (بما فيها " الدوائر ا(بما فيه المربع) وي  أو مستطيل ابيض
ــة " ــة، والتــي يكــون فيهــا جو" المســتطيالت المعدل ، والجانبــان اآلخــران انبــان متقــابالن بشــكل أقــواس محدب

  :هذه المنتجاتلتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن مستقيمان و م
ــ  خ التجلــي أو غيرهــا مــن التشــكيالت الناتجــة أثنــاء عمليــة حــزوزأن تتضــمن تســنينات أو تضــليعات أو   ـ

  ؛(قضبان وعيدان تسليح الخرسانة)
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  .أن تكون مفتولة بعد التجليخ ـ 
  : فيالت)زوايا وأشكال خاصة (برو   م ـ  

طــع العرضــي المصــمت المنــتظم علــى طولهــا والتــي ال ينطبــق عليهــا أي مــن التعــاريف المنتجــات ذات المق
  .أو (ل) أعاله وال تعريف األسالك الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك)

  .73.02أو 73.01الداخلة في البند  المنتجات 72ال يشمل الفصل 
  : أســالك  ن ـ  

كامــل طولهــا  ن أي مقطــع عرضــي مصــمت و منــتظم علــى، بشــكل لفــات ، مــمشــكلة علــى البــاردالمنتجــات ال
  .تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخوالتي ال ينطبق عليها 

  : ضبان وعيدان مجوفة للحفرق س ـ   
، الصالحة لصـناعة أدوات الحفـر، والتـي يزيـد أكبـر مقـاس العيدان المجوفة من أي مقطع عرضيالقضبان و 

، علــى أن ال يزيــد أكبــر مقــاس لمقطعهــا مــم 52 يتجــاوز عــن مــم و ال 15ي عــن لمقطعهــا العرضــي الخــارج
العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيـدان المجوفـة مـن 

  .73.04حديد صلب التي ال ينطبق عليها هذا التعريف في البند 
  .عًا للمعدن الحديدي الغالب وزناً تبد تبن، مكسوة بقشرة من معدن حديدي آخرالمعادن الحديدية ال  ـ 2
تبعـًا لشـكلها و تبنـد منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائـي أو الصب بالضغـط أو بالتلبيـد    ـ 3

  .رارةلتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالح

  :  مالحظة بنود فرعية
  : صل المعاني المبينة إزاء كل منهابالعبارات التالية في هذا الفيقصد   ـ 1

  : )خالئط حديد صب ( ظهر  أ  ـ  
  : أدناه، بالنسب المحددة واحد أو أكثر من العناصر التاليةد الصب المحتوي وزنًا على يحد

  من الكروم  %0.2ـ أكثر من 

  من النحاس  %0.3ـ أكثر من 

  من النيكل  %0.3ـ أكثر من 

  من أي من العناصر التالية :  %0.1أكثر من ـ 
  ناديوم ا، موليبدنيوم ، تيتانيوم ، تنجستين  (ولفرام) ، ف ألمونيوم

  
    : غير مخلوطصلب سهل القطع   ب ـ  

  : صر التالية بالنسب المبينة أدناهمحتوي وزنًا على واحد أو أكثر من العنا غير مخلوطصلب سهل القطع 

  كبريتأو أكثر من ال  %0.08ـ 

  أو أكثر من الرصاص  %0.1ـ 

  من السيلينيوم  %0.05ـ أكثر من 

  من التيلوريوم  %0.01ـ أكثر من 
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  من البيزموت  %0.05ـ أكثر من 

  
  :  صلب سليكون ـ كهربائي  ج ـ  

الكربـون  % وعلـى 6% وزنـًا وال تزيـد عـن  0.6خالئط الصلب المحتوية علـى السـيلكون بنسـبة ال تقـل عـن
دون أن تحتـوي  األلمونيـوم% وزنًا أو أقـل مـن 1ويمكن أن يحتوي أيضًا على  .%0.08يد عن بنسبة ال تز 

   .على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خالئط الصلب
     :للسرعات العالية (القطع السريع) صلب متحمل  د ـ  

  ل عن اثنين من العناصر الثالثة التالية: يق ، على ما ال، مع أو بدون عناصر ُأخرلمحتويةخالئط الصلب ا
% وزنــًا أو أكثــر مــن هــذه العناصــر محســوبة معــًا، 7موليبــدنيوم وتنجســتين وفانــديوم بنســبة إجماليــة قــدرها 

  .% من الكروم6% إلى 3من الكربون و%  أو أكثر 0.6وعلى 
    :  صلب السيليكو ـ منجنيز  هـ ـ  

  : الئط الصلب التي تحتوي وزنًا علىخ

  ،%0.7كربون بنسبة ال تزيد عن  ـ 

  ، و%1.9% أو أكثر وال تزيد عن 0.5منجنيز بنسبة  ـ 

، دون أن تحتوي علـى أي عنصـر آخــر بنسـبة %2.3% أو أكثر وال تزيد عن 0.6سليكون بنسبة ـ 
  . هذا الصلب خصائص أحد خالئط الصلبتضفي على 

  
  :يجب أن تراعى القاعدة التالية 72.02د الفرعية للبند فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية في البنو     ـ 2

يبنــد فـي البنــد الفرعــي المالئــم (إن وجــد) إذا كـان هنــاك عنصــر واحــد فقــط مــن  ويعتبـر الخلــيط الحديــدي ثنائيــًا 
  ـ ج من هذا الفصل. 1في المالحظة  المبينةعناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا 

أو ثـالث مـن عناصـر الخلـيط تزيـد  اثنـانيعتبـر علـى التـوالي ثالثيـًا أو رباعيـًا إذا كـان هنـاك  ،وقياسًا علـى ذلـك
  . في المالحظة المذكورة المبينةنسبتها عن النسبة المئوية الدنيا 

 ج مـنـ  1، فإن "العناصر اُألخر" غير المذكورة بصـفة محـددة والمشـار إليهـا فـي المالحظـة ولتطبيق هذه القاعدة
  . % وزناً 10تزيد نسبة كل منها عن  فصل يجب أنهذا ال

  
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  ؛ منتجات بشكل حبيباتمنتجات أولية -1    
      . أو مسحوق

حديد صب (ظهر) وحديـد صـب "سـبيجل" بشـكل     72.01
      .كتل أو بأشكال أولية ُأخركتل مستطيلة أو 

ــ حديــد صــب (ظهــر) غيــر   72 01 10 00   ــويـ ــى  مخلــوط محت ــًا عل     وزن
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  %5      ....................................  الفسفور%  أو أقل من 0.5
غيـــر مخلـــوط محتـــوي علـــى أكثـــر (ظهر)ــــ حديـــد صـــب   72 01 20 00  

    .....................................  الفسفور% وزنًا من 0.5من
  

  

  
5%  

  %5      ........   )ليجسبحديد صب (مخلوط و (ظهر) ـ حديد صب   72 01 50 00  

      .خالئط حديدية     72.02

      :جنيزمن ــ حديد     

  %5      ............  % وزنًا من الكربون2ـ ـ محتوية على أكثر من   72 02 11 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 02 19 00  

      :ـ حديد ـ سيليكون (سيلسيوم)    

  مــــن % وزنــــاً 55محتويــــة علــــى أكثــــر مــــن  ـــــ ـ   72 02 21 00  
  %5      ......................... ................................  السيليكون     

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 02 29 00  

  %5      .............................................  منجنيزـ  يليكونس ــ حديد   72 02 30 00  

      : كروم ــ حديد     
  %5      ............  % وزنًا من الكربون4ـ ـ محتوية على أكثر من   72 02 41 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 02 49 00  

  %5      ...............................................  كروم ـسيليكون ـ ـ حديد   72 02 50 00  

  %5      .................................................................  نيكلـ  ـ حديد  72 02 60 00  

  %5      .......................................................  موليبدنيوم ــ حديد   72 02 70 00  

ـــــــــد   72 02 80 00   ـــــــــ حدي ــــــ ـــ ـــــــــد  ــ ـــتنجســـــــــتين، حدي ــــ ــ ــــ ســـــــــيليكون  ـ ـــ   ـــ
  %5      .................................................................  تنجستين

      : ـ غيرها    

ــــــ ـ حديــــــد   72 02 91 00   ـــ ـــ ـــ تيتــــــانيوم ، حديــــــد  ــ ـــ ـــســــــيليكون ـ    ــــ
  %5      ..............................................................  تيتانيوم  

  %5      ......................... ................................  فاناديوم ــ ـ حديد   72 02 92 00  

  %5      ......................... ................................  نيوبيوم ــ ـ حديد   72 02 93 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 02 99 00  

 بـــــاالختزالتجــــات حديديـــــة متحصـــــل عليهـــــا من    72.03
المباشــــر لخــــام الحديــــد وغيــــره مــــن المنتجــــات 

أو و مكعبــة الشــكل ، قطعــًا األســفنجيةالحديديــة 
ــة     ؛ حديــد ذو نقــاوة قــدرها كــرات أو أشــكاًال مماثل
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مكعبــة ، بشــكل قطــع % وزنــًا علــى األقــل99.94
  . أو كرات أو بأشكال مماثلة الشكل

المباشـــر  بـــاالختزالحديديـــة متحصـــل عليهـــا ــــ منتجـــات   72 03 10 00  
    .............................................................  لخام الحديد

  

  

  
5%  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 03 90 00  

(إينجوت) ناتجة ؛ سبائكيةخردة وفضالت حديد    72.04
      . الصلب أو عن إعادة صهر خردة الحديد

  %5       .......................  ـ خردة وفضالت من حديد صب (ظهر)   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  

ــــــد أو  72 04 30 00   ــــــن حدي ــــــ خــــــردة وفضــــــالت م ــــــي  ـ   صــــــلب مطل
    .................................................................  بالقصدير

  

  

  

  

  
5%  

      :ـ خردة وفضالت ُأخر    
ـ ـ رقـائـق و شظـايـا و فـضـالت التفريز والخراطة ونشـارة   72 04 41 00  

ط عمليتي البصـم والتقطيـع، وٕان كانـت وبرادة وسواق
     .....................................................................  حزماً 

  

  

  

  
  

5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 04 49 00  

  %5        .......  خردةالصهر لـ سبائك (اينجوت) ناتجة  عن إعادة   72 04 50 00  

، مــــن حديـــد صـــب  أو مـــن حبيبـــات ومســـاحيق    72.05
      . صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب حديد

  %5      ......................................................................  تـ حبيبا  72 05 10 00  

      : ـ مساحيق    

  %5      ....................................................   ـ ـ من خالئط صلب  72 05 21 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 05 29 00  

      . مخلوطير غحديد وصلب  -2    

حديـد وصلب من غير الخالئط بشكل سبائك     72.06
ا الحديد (اينجوت) أو بأشكال أولية ُأخر (عد

      .)72.03الداخل في البند 

  %5      ......................................................  ينجوت) ـ سبائك (ا  72 06 10 00  
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  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 06 90 00  

حديــد أو مــن صــلب   منتجــات نصــف جــاهزة مــن    72.07
      . من غير الخالئط

      :% وزنًا من الكربون0.25ـ محتوية على أقل من     

   ( بمـا فيـه المربـع) ــ ـ ذات مقطـع عرضـي مسـتطيل   72 07 11 00  

    ...........  مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه
  

  

  
5%  

    دا ـ(عــ يلـي مستطـــ، ذات مقطــع عرضـــــ ـ غيرهــا  72 07 12 00  

  %5      .................................................................  المربع)

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 07 19 00  

  %5      ........  %  وزنا أو أكثر من الكربون0.25ـ محتويه على   72 07 20 00  

منتجــات مســطحة  بــالتجليخ، مــن حديــد أو مــن     72.08
مـم أو أكثـر،  600صلب غير خالئطي، بعـرض 

، غيـــر مكســـوة وال مطليـــة وال مجلخـــة بـــالحرارة
      . مغطاة

، مشـغولة أكثـر مـن التجلـيخ بـالحرارة، غير ـ بشكل لفات  72 08 10 00  
    .....................................   ذات عالمات سطحية بارزة

  

  5%  

، غيـر مشـغولة بـأكثر مـن التجلـيخ ـ غيرها، بشـكل لفـات    
     :◌ً  ايئايبالحرارة منظفة كيم

  %5      ..........................................  مم أو أكثر 4.75ـ ـ بسمك   72 08 25 00  

  %5      ...........  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ بسمك   72 08 26 00  

  %5      ................................................  مم 3ـ ـ بسمك أقل من   72 08 27 00  

شـغولة بـأكثر مـن التجلـيخ ، بشـكل لفـات، غيـر مـ غيرها    
      : بالحرارة

  %5      ............................................  مم 10ـ ـ بسمك يزيد عن   72 08 36 00  

  %5      ...............مم10مم أو أكـثر وال يتجاوز  4.75ـ ـ بسمك   72 08 37 00  

  %5      ...........  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ بسمك   72 08 38 00  

  %5      ...............................................   مم 3ـ ـ بسمك أقل من   72 08 39 00  

ـــ بشــكل غيــر اللفــات، غيــر مشــغولة بــأكثر مــن التجلــيخ   72 08 40 00  
    ........................   بالحرارة، ذات عالمات سطحية بارزة

  

  5%  

ثر مــن شــغولة بــأك، غيــر مـــ غيرهــا، بشــكل غيــر اللفــات    
      : التجليخ بالحرارة
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  %5      ............................................  مم 10ـ ـ بسمك يزيد عن   72 08 51 00  

  مــــم أو أكثــــر ولكــــن ال تتجــــاوز  4.75ـــــ ـ بســــمك   72 08 52 00  
  %5      .. ................................................................  مم 10

  %5      ...........  مم 4.75مم أو أكثر ولكن يقل عن  3ـ ـ بسمك   72 08 53 00  

  %5      ...............................................   مم 3ـ ـ بسمك أقل من   72 08 54 00  

  %5      .......................................................................   هاـ غير   72 08 90 00  

ــالتجليخ    72.09 ــد أو مــن ، مــمنتجــات مســطحة ب ن حدي
ــر الخالئــط أو  مــم 600، بعــرض صــلب مــن غي

أكثـــر، مجلخـــة علـــى البـــارد، غيـــر مكســـوة وال 
      .  مطلية وال مغطاة

ــ بشــكل لفــات     ولة بــأكثر مــن التجلــيخ علــى ، غيــر مشــغـ
      : البارد

  %5      ................................................  مم أو أكثر 3ـ ـ بسمك   72 09 15 00  

  %5      ...............  مم 3مم ولكن يقل عن  1ـ ـ بسمك يزيد عن   72 09 16 00  

  %5      ...........  مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ بسمك   72 09 17 00  

  %5      .............................................مم 0.5ـ ـ بسمك أقل من   72 09 18 00  

ــ بشــكل غيــر لفــات، غيــر مشــغ     ــيخ ـ ولة بــأكثر مــن التجل
      : على البارد

  %5      ................................................  مم أو أكثر 3ـ ـ بسمك   72 09 25 00  

  %5      ...............  مم 3مم ولكن يقل عن  1ـ ـ بسمك يزيد عن   72 09 26 00  

  %5      ...........  مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ بسمك   72 09 27 00  

  %5      ...........................................   مم 0.5ـ ـ بسمك أقل من   72 09 28 00  
  

      %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 09 90 00

72.10  
  
  

  
  

ــالتجليخ ــد أو مــن ، مــمنتجــات مســطحة ب ن حدي
ــر ا و مــم أ 600، بعــرض لخالئــطصــلب مــن غي

      . أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة

      : طاة بالقصديرـ مطلية أو مغ    

  %5      ............................................  مم أو أكثر 0.5ـ ـ بسمك   72 10 11 00  

  %5      .............................................مم 0.5ـ ـ بسمك أقل من   72 10 12 00  

، بمـا فيهـا المطليـة بخلـيط ـ مطلية أو مغطاة بالرصـاص  72 10 20 00  
    ............................................  من الرصاص والقصدير

  

  5%  
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  %5      .......  الكهربائي تحليلمطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة ال ـ  72 10 30 00  

      : طلية أو مغطاة بالزنك بطرق ُأخرىـ م    

  %5      ... ................................................................   ـ ـ مموجة  72 10 41 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 10 49 00  

الكروم أو بالكروم مع أكاسـيد  بأكسيدـ مطلية أو مغطاة   72 10 50 00  
    .....................................................................  الكروم

  

  5%  

      :  باأللمونيومـ مطلية أو مغطاة     

  %5      ......................  ألمونيومـ ـ مطلية أو مغطاة بخليط زنك ـ   72 10 61 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 10 69 00  

  %5      ..........................   ـ مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن  72 10 70 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 10 90 00  

منتجـــات مســـطحة بـــالتجليخ مـــن حديـــد أو مـــن     72.11
غيــــر الخالئــــط، بعــــرض أقــــل مــــن صــــلب مــــن 

      . اةمم، غير مكسوة وال مطلية وال مغط600

      : شغولة بأكثر من التجليخ بالحرارةـ غير م    
  مجـــــلخة علــــى جوانبهــــا األربــــع داخــــل مجــــاري  ـــــ ـ   72 11 13 00  

مــم وبســمك ال يقــل  150عــن  مقفلــة، بعــرض يزيــد
، ليســـت بشـــكل لفـــات وبـــدون عالمـــات  مـــم 4عـــن 

    .......................................................   بارزة سطحية

  

  

  

  

  
  
  

5%  
  %5      .............................  مم أو أكثر 4.75، بسمك  ـ ـ غيرها  72 11 14 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 11 19 00  

      : ولة بأكثر من التجليخ على الباردـ غير مشغ    

  %5      .......  الكربونن ًا من% وز  0.25ل من قتحتوي على أ ـ ـ  72 11 23 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 11 29 00  

  %5      ........................................................................  غيرها ـ  72 11 90 00  

 ن حديـــد أو مـــنمنتجـــات مســـطحة بـــالتجليخ مـــ    72.12
 600، بعـرض أقـل مـن صلب مـن غيـر الخالئـط

      . ، مكسوة أو مطلية أو مغطاةمم

  %5      .........................................  مغطاة بالقصدير مطلية أوـ   72 12 10 00  

  %5      .......  الكهربائي تحليلمغطاة بالزنك بطريقة ال مطلية أوـ   72 12 20 00  

  %5      ...........................  مغطاة بالزنك بطرق ُأخرى ية أومطلـ   72 12 30 00  
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  %5      ........................  ـ مدهونة أو مورنشة  أو مغطاة بلدائن  72 12 40 00  

  %5      .....................................  بطرق أخرىمغطاة  مطلية أوـ   72 12 50 00  

  %5      .......................................................................  ـ مكسوة  72 12 60 00  

قضــبان وعيــدان، مجلخــة بــالحرارة، بشــكل لفــات     72.13
ن غير غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب م

      . طالخالئ

تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها  ـ 72 13 10 00 
  %5     ..............  عملية التجليخ أثناء الناتجة ن التشكيالتم

  %5      ... ................................   ، من صلب سهل القطعـ غيرها 72 13 20 00 

      : ـ غيرها   
  %5    ....مم 14ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل منـ ـ  72 13 91 00 

  %5     ......................................................................  ـ غيرهاـ  72 13 99 00 

ــدا    72.14 ــر قضــبان وعي ــد أو صــلب مــن غي ن مــن حدي
ـــرق أو الخالئــط ــر مشــغولة بــأكثر مــن الطـ ، غي

، بمـا فيهـا جليخ أو السحب أو البثـق بـالحرارةالت
     . القضبان والعيدان  المفتولة بعد التجليخ

     : ـ مطروقة  

 %5    ...... ملم10ذات مقطع عرضي دائري أقل من  ـ ـ ـ 72 14 10 10 

 %5      ...........  ملم32ملم 10ذات مقطع عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 14 10 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 14 10 90 

حــــزوز أو  محتويـــة علـــى تســـنينات أو تضـــليعات أو ــــ  
غيرها من التشكيالت الناتجة أثناء عملية التجليخ أو 

     : مفتولة بعد التجليخ

 %5    ...... ملم10ئري أقل من ذات مقطع عرضي دا ـ ـ ـ 72 14 20 10 

 %5    ..ملم32ملم 10ذات مقطع عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 14 20 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 14 20 90 

     : من صلب سهل القطع ،غيرهاـ   

 %5    ......ملم 10ات مقطع عرضي دائري أقل من ذ ـ ـ ـ 72 14 30 10 

 %5    ..ملم32ملم 10ي من مقطع عرضي دائر  ذات ـ ـ ـ 72 14 30 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 14 30 90 

     : ـ غيرها  
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  %5     ..................  (عدا المربع)ـ ـ ذات مقطع عرضي مستطيل 72 14 91 00 

  %5     ......................................................................  ـ ـ غيرها 72 14 99 00 

ن حديد أو من صلب مـن قضبان وعيدان ُأخر م  72.15
     . غير الخالئط

ـــ مـــن صـــلب ســـهل القطـــع   ر مـــن ، غيـــر مشـــغول بـــأكثـ
     : التشكيل أو التجهيز على البارد

 %5    .......ملم10ات مقطع عرضي دائري أقل من ذ ـ ـ ـ 72 15 10 10 

 %5    ..ملم32ملم 10مقطع عرضي دائري من  ذات ـ ـ ـ 72 15 10 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 15 10 90 

، غيــر مشــغولة بــأكثر مــن التشــكيل أو التجهيــز ـــ غيرهــا  
       ...............................................................  دعلى البار 

 %5    .....ملم 10ات مقطع عرضي دائري أقل من ذ ـ ـ ـ 72 15 50 10 

 %5    ..ملم32ملم 10ذات مقطع عرضي دائري من  ـ ـ ـ 72 15 50 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 15 50 90 

     : ـ غيره  

 %5      ................  ملم10ات مقطع عرضي دائري أقل من ذ ـ ـ ـ 72 15 90 10 

 %5      ...........  ملم32ملم 10مقطع عرضي دائري من  ذات ـ ـ ـ 72 15 90 20 

 %5      ... ................................................................ ـ ـ ـ غيرها 72 15 90 90 

ن مــومقــاطع زوايــا وأشــكال خاصــة (بــروفيالت)     72.16
      . حديد أو من صلب من غير الخالئط

ــ  مقطعهــا بشــكل حــرف   72 16 10 00   ــر مشــغول Hأو  Iأو  Uـ ، غي
بــــأكثر مــــن التجلــــيخ أو الســــحب أو البثــــق بــــالحرارة 

    ...........................................  مم 80اع أقل من وبارتف

  

  

  

  
  

5%  
ـــ مقطعهـــا بشـــكل      ، غيـــر مشـــغولة بـــأكثر مـــن Tأو  Lـ

بــالحرارة و بارتفــاع أقــل التجلــيخ أو الســحب أو البثــق 
      : مم 80من 

  L   ...................................................      5%ـ ـ مقطعها بشكل   72 16 21 00  
  T   ...................................................      5%ـ ـ مقطعها بشكل   72 16 22 00  
ــ مقطعهــا بشــكل      ، غيــر مشــغولة بــأكثر  Hأو  Iأو  Uـ

الحرارة، وبارتفــاع مــن التجلــيخ أو الســحب أو البثــق بــ
      :مم أو أكثر 80

      :Uـ ـ مقطعها بشكل     
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  %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 بشكل     
  %5      ....   مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 فاعبارت ـ ـ ـ 72 16 32 10  
  %5      ......................................   مم220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 32 20  

      :   H ـ ـ مقطعها بشكل    
  %5      ....   مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 33 10  
  %5      ......................................   مم220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ 72 16 33 20  
ـــ     ، غيـــر مشـــغولة بـــأكثر مـــن Tأو  Lمقطعهـــا بشـــكل  ـ

  و بارتفــــاع  ،جلــــيخ أو الســــحب أو البثــــق بــــالحرارةالت
  : مم أو أكثر80

  

  

  

  
  

  10 40 16 72  
  

    .....   مم220 عن يزيد ال بما أكثر أو مم 80 بارتفاع ـ ـ ـ
    

  5%  
  %5      ......................................  مم 220 عن يزيد بارتفاع ـ ـ ـ  72 16 40 20  
      غير مشغولة بأكثر ،  مقاطعـ زوايا وأشكال خاصة و   72 16 50 00  

    ..................  من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة   
  

  

  
5%  

، غير مشـغولة بـأكثر مـن مقاطعوأشكال خاصة و  ـ زوايا    
      : التشكيل أو التجهيز على البارد

  %5      ...........  ـ ـ متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ  72 16 61 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 16 69 00  

      : ـ غيرها    

  ات ـمن منتج ارد،ـزة على البــ ـ مشكلة أو مجه  72 16 91 00  
    ................................................مسطحة بالتجليخ      

  

  

  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 16 99 00  
أو مــــن صــــلب مــــن غيــــر  ،أســــالك مــــن حديــــد    72.17

      .  الخالئط

  %5      ..................  ـ غير مطلية أو مغطاة، وٕان كانت مصقولة  72 17 10 00  
  %5      ..............................................  مغطاة بالزنكـ مطلية أو   72 17 20 00  
  %5      ...........................  ـ مطلية أو مغطاة بمعادن عادية ُأخر  72 17 30 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 17 90 00  
      صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).  -3    

    صلب مقـاوم للصـدأ بشـكل سـبائك (اينجـوت) أو     72.18
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بأشــكال أوليــة ُأخــر؛ منتجــات نصــف جــاهزة مــن 
  صلب مقاوم للصدأ.

  %5      ...........................................  ـ سبائك وأشكال أولية ُأخر  72 18 10 00  
      : ـ غيرها    

  %5      .....................................  ـ ـ ذات مقطع عرضي مستطيل  72 18 91 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 18 99 00  

منتجـــات مســـطحة بـــالتجليخ مـــن صـــلب مقـــاوم     72.19
      مم أو أكثر. 600للصدأ، بعرض 

   ل ـرارة، بشكـغير مشغولة بأكثر من التجليخ بالح ـ    
      : اتلف   

  %5      ............................................  مم 10ـ ـ بسمك يزيد عن   72 19 11 00  
  %5      ...........  مم 10مم أو أكثر و ال تتجاوز  4.75ـ ـ بسمك   72 19 12 00  

  %5      ...........  مم 4.75أو أكثر ولكن يقل عن  مم 3ـ ـ بسمك   72 19 13 00  
  %5      ................................................  مم 3ـ ـ بسمك أقل من   72 19 14 00  

بشـكل غيـر ـ غير مشغولة بأكثر من التجلـيخ بـالحرارة ،     
      : اللفات

  %5      .............................................  مم 10ـ ـ بسمك يزيد عن  72 19 21 00  
  %5      .............  مم10مم أو أكثر و ال تتجاوز  4.75ـ ـ بسمك   72 19 22 00  
  %5      ...........  مم 4.75أو أكثر ولكن يقل عن  مم 3ـ ـ بسمك   72 19 23 00  
  %5      ................................................  مم 3ـ ـ بسمك أقل من   72 19 24 00  
      : على الباردـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ     

  %5      ..........................................  مم أو أكثر 4.75ـ ـ بسمك   72 19 31 00  
  %5      ...........  مم 4.75أو أكثر ولكن يقل عن  مم 3ـ ـ بسمك   72 19 32 00  

  %5      .............  مم 3مم و لكن يقل عن  1ـ ـ بسمك يزيد عن   72 19 33 00  
  %5      ................  مم 1مم أو أكثر و ال تتجاوز  0.5ـ ـ بسمك   72 19 34 00  
  %5      ...........................................   مم 0.5بسمك أقل من  ـ ـ  72 19 35 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 19 90 00  

منتجـــات مســـطحة بـــالتجليخ مـــن صـــلب مقـــاوم     72.20
      مم. 600للصدأ، بعرض يقل عن 

      : ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة    

  %5      ............................................  مم أو أكثر4.75ـ ـ بسمك   72 20 11 00  
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  %5      .........................................  مم 4.75بسمك يقل عن ـ ـ   72 20 12 00  

  %5      .................  ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد  72 20 20 00  

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 20 90 00  
قضبان وعيدان، مجلخـة بـالحرارة، بشـكل  لفـات   72 21 00 00  72.21

    ......   غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ
  

  

  
5%  

قضبان وعيدان، من صـلب مقـاوم للصـدأ؛ زوايـا     72.22
      للصدأ من صلب مقاوم طعقاموأشكال خاصة و 

قضــبان وعيــدان، غيــر مشــغولة بــأكثر مــن التجلــيخ أو ــ     
      : السحب أو البثق بالحرارة

  %5      .........................................  ـ ـ ذات مقطع عرضي دائري  72 22 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 22 19 00  

ـ قضـبان وعيـدان، غيـر مشـغولة بـأكثر مـن التشـكيل أو   72 22 20 00  
    ..................................................  التجهيز على البارد

  

  

  
5%  

  %5      ...................................................  ـ قضبان وعيدان ُأخر  72 22 30 00  
  %5      ......................................  طعقامـ زوايا وأشكال خاصة و   72 22 40 00  

  %5      ..............................  أسالك من صلب مقاوم للصدأ  72 23 00 00  72.23
خالئط فوالذية  ُأخر؛ قضبان وعيدان   -4    

من خالئط فوالذية أو مجوفة للحفر من صلب 
       . من غير الخالئط

ذيــة أخــر، بشــكل ســبائك أو بأشــكال خالئــط فوال    72.24
أوليــة ُأخــر؛ منتجــات نصــف جــاهزة مــن خالئــط 

      . فوالذية أخر

  %5      .........................................  ـ سبائك و أشكال أولية ُأخر  72 24 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 24 90 00  

  
72.25  

منتجــات مســطحة بــالتجليخ مــن خالئــط فوالذيــة   
      مم أو أكثر. 600ُأخر، بعرض 

     : كهربائي (مغناطيسي) ــ من صلب سيليكون     
  %5      .................................................  ـ ـ ذات حبيبات موجهة  72 25 11 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 25 19 00  
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ـــ غيرهــا، غيــر مشــغولة بــأكثر مــن التجلــيخ بــالحرارة ،   72 25 30 00  
    ..............................................................  بشكل لفات

  

  

  
5%  

ـ غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل   72 25 40 00  
    ..............................................................  غير اللفات

  

  

  
5%  

ــــى   72 25 50 00   ــــيخ عل ــــأكثر مــــن التجل ــــر مشــــغولة ب ــــ غيرهــــا، غي   ـ
  %5      .......................................................................  البارد

      : ـ غيرها    

  ليل ـريقة التحـبط ك،ـية أو مغطاة بالزنــ ـ مطل  72 25 91 00  
  %5      .............................................................  الكهربائي     

  %5      .........................   ـ ـ مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق ُأخرى  72 25 92 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 25 99 00  

منتجــات مســطحة بــالتجليخ مــن خالئــط فوالذيــة     72.26
      . مم 600ُأخر، بعرض أقل من 

      : ـ من صلب سيليكون ـ كهربائي    

  %5      .................................................  ـ ـ ذات حبيبات موجهة  72 26 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 26 19 00  
  %5      ......  ) متحمل للسرعات العاليةسريع القطع ( من صلب ـ  72 26 20 00  
      : ـ غيرها    
  %5      ..................   ـ ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة  72 26 91 00  
  %5      ...............  ـ ـ غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد  72 26 92 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  72 26 99 00  

  

ــات     72.27 ــالحرارة، بشــكل لف ــدان مجلخــة ب قضــبان وعي
      . غير منتظمة اللف، من خالئط صلب ُأخر

  %5      ..................   )للسرعات العالية( سريع القطع ـ من صلب  72 27 10 00  
  %5      .......................................  منجنيز ــ من صلب السيليكو   72 27 20 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  72 27 90 00  

  
72.28  

ــط صــلب ُأخــر؛    ــدان ُأخــر مــن خالئ قضــبان وعي
ع مـن خالئـط صـلب طقـامزوايا وأشكال خاصـة و 

ُأخر؛ قضـبان وعيـدان مجوفـة للحفـر مـن صـلب 
       . صلبط أو من خالئط لو خممن غير 

    للســرعات ســريع القطــع (ـــ قضــبان وعيــدان مــن صــلب   72 28 10 00  
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  %5      .. ................................................................   )العالية
  %5      .............  منجنيز ـ ـ قضبان وعيدان، من صلب السيليكو  72 28 20 00  

قضبان وعيدان ُأخر، غير مشـغولة بـأكثر مـن التجلـيخ ـ   72 28 30 00  
    .....................................  أو السحب أو البثق بالحرارة

  

  

  
5%  

  %5    ضبان وعيدان ُأخر، غير مشغولة بأكثر من الطرقـ ق  72 28 40 00  
ـ قضبان وعيدان ُأخر، غير مشغولة بـأكثر مـن التشـكيل   72 28 50 00  

    .............................................  أو التجهيز على البارد
  

  

  
5%  

  %5      ...................................................  ـ قضبان وعيدان ُأخر  72 28 60 00  
  %5      ......................................  ومقاطع  ـ زوايا أشكال خاصة  72 28 70 00  

  %5      .....................................  وفة للحفرمجوعيدان ـ قضبان   72 28 80 00  
      . أسالك من خالئط صلب ُأخر    72.29

  %5      .......................................  منجنيز ــ من صلب السيليكو   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، ُيْقصد بعبارة في هذا ا ـ 1
د ب حسب التعريف الوار الغالب وزنًا على كل من العناصر اُألخر 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 عر لها م
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

دعامات عريضة من حديد أو صـلب، وٕان كانـت     73.01
ـــــة  ـــــة مثقب ـــــن عناصـــــر  أوأو مخرم مشـــــكلة م

ملحومـة، ومقـاطع مجمعة؛ زوايا وأشكال خاصة 
  . من حديد أو صلب

    

  %5      ........................................................   عريضة دعامات ـ  73 01 10 00  
  %5      .......................................  ومقاطع خاصة وأشكال زوايا ـ  73 01 20 00  

خطوط السـكك إلنشاء صلب أو  لوازم من حديد     73.02
قضـبان،  مـن األصـناف التاليـة: الحديدية والتـرام

محــــوالت، مقصــــات، أســــنة مقصــــات، قضــــبان 
تقـــاطع وتوجيـــه و قضـــبان المقصـــات، قضـــبان 
ـــا،  ـــات) و مثبتـــات زواي مســـننة، عـــوارض (فلنك

، ألواح وروابط التباعد وغيرها دعمقواعد، ألواح 
و مــن القطــع المصــممة خصيصــًا لمــد أو لــربط أ

  .  لتثبيت هذه الخطوط
    

  %5       .......................................................نقضبا ـ  73 02 10 00  
ـــ   73 02 30 00   محـــوالت، مقصـــات وأســـنة مقصـــات، قضـــبان تقـــاطع ـ

       .....................................  وتوجيه وعناصر تقاطع ُأخر

  
5%  

  %5       ......................................................  دعم وقواعدألواح  ـ  73 02 40 00  
  %5       ........................................................................  غيرها ـ  73 02 90 00  

روفيالت) مواســير و أنابيــب وأشــكال خاصــة (بــ  73 03 00 00  73.03
    .........................................   مجوفة، من حديد صب

  5%  
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مواســير و أنابيــب وأشــكال خاصــة (بــروفيالت)     73.04
مجوفـــة غيـــر ملحومـــة، مـــن حديـــد (عـــدا حديـــد 

   :الصب)  أو صلب
    

أنابيـب مـن األنـواع المســتعملة فـي خطـوط نقـل الزيــت ــ   
      : (البترول) أو الغاز

  %5      .........................................   من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 11 00 
  %5      ......................................................................  غيرها ـ ـ 73 04 19 00 
ــ    ــواع  وأنابيــب ومواســيرتبطــين مواســير  ـ حفــر، مــن األن

      : الغاز عن الزيت أو بالمستعملة في التنقي
  %5      .....................   مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 22 00 
  %5      ....................................................   أخرمواسير حفر  ـ ـ 73 04 23 00 
  %5      ..............................   غيرها، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 24 00 
  %5      .....................................................................  ها غير  ـ ـ 73 04 29 00 
ــ    صــلب أو حديــد مــن، دائــري عرضــي مقطــع ذات، غيرهــا ـ

     : الخالئط غير من

  %5      ...............................   ـ ـ مسحوبة أو مجلخة على البارد 73 04 31 00 

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 73 04 39 00 

       مقاوم صلب من، ريـدائعرضي  مقطع ذات، غيرها ـ  

     : للصدأ   

  %5      ...............................   ـ ـ مسحوبة أو مجلخة على البارد 73 04 41 00 

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 73 04 49 00 

فوالذيـة  ضي دائري، من خالئـط ـ غيرها، ذات مقطع عر   
     : ُأخر

  %5      ...............................   ـ ـ مسحوبة أو مجلخة على البارد 73 04 51 00 

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 73 04 59 00 

  %5      ........................................................................  ـ غيرها 73 04 90 00 

مواســـــير وأنابيـــــب ُأخـــــر (مثـــــل، الملحومـــــة أو   73.05
المبرشــــمة أو المغلقــــة بطريقــــة مماثلــــة)، ذات 
  مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن

 : ، من حديد أو صلبمم 406.4
    

ــ أنابيــب ومواســير مــن األنــواع المســتعملة     وط فــي خطـــ
     : نقل الزيت (البترول) أو الغاز

  %5      ...............................  ـ ـ ملحومة طوليًا بالقوس المغمور 73 05 11 00 
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  %5      ..............................................  ملحومة طولياً  غيرها،ـ ـ  73 05 12 00 

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 73 05 19 00 

ــ مواســير وأنابيــب تبطــين مــن األنــواع المســتعملة  73 05 20 00    فــي ـ
  %5      .................  الحفر الستخراج الزيت (البترول) أو الغاز

     : ملحومة، غيرها ـ  

  %5      ........................................................   ـ ـ ملحومة طولياً  73 05 31 00 

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها 73 05 39 00 

  %5      ........................................................................  ـ غيرها 73 05 90 00 

مواســير و أنابيــب وأشــكال خاصــة (بــروفيالت)   73.06
جوفــــة ُأخــــر، (مثــــل، المضــــمومة الحــــواف أو م

الملحومـــــة أو المبرشـــــمة أو المغلقـــــة بطريقـــــة 
 : مماثلة)، من حديد أو صلب

    

ــ أنابيـب مـن األنـواع المســتعملة فـي خطـوط نقـل الزيــت    
      : (البترول) والغاز

  %5      ..........................    ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 06 11 00 
  %5      .....................................................................   غيرها ـ ـ 73 06 19 00 
ــ   ــب مواســير  ـ مــن األنــواع المســتعملة فــي تبطــين وأنابي

      : الحفر الستخراج الزيت (البترول) أو الغاز

  %5      ..........................    ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 06 21 00 

  %5      .....................................................................   غيرها ـ ـ 73 06 29 00 

، مـن حديـد ـ غيرهـا، ملحومـة ذات مقطـع عرضـي دائـري 73 06 30 00 
  %5      ......................................   ئطأو صلب من غير الخال 

صـلب  مـن  دائري، عرضيملحومة ذات مقطع  غيرها،ـ  73 06 40 00 
  %5      ...........................................................   مقاوم للصدأ

، مـن خالئـط دائـريعرضي ، ملحومة ذات مقطع ـ غيرها 73 06 50 00 
  %5      .............................................................  فوالذيه أخر

      : غير دائريعرضي ، ملحومة ذات مقطع ـ غيرها   
  %5      ......................   ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل ـ ـ 73 06 61 00 
  %5      .........................    ذات مقطع عرضي آخر غير دائري ـ ـ 73 06 69 00 
  %5      .......................................................................   ـ غيرها 73 06 90 00 

أكـواع  وصـالت، ،أنابيـب (مثـل أو لـوازم مواسـير    73.07
  . ) من حديد صب أو حديد أو صلب أكمام

    

      : ـ لوازم مصبوبة    
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  %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      .........................   وأكمام، ملولبة قطع منحنية 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، ملولبةقطع منحنية أكواع و  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  

ة منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخل    73.08
وأجزاء منشآت (مثل، جسور  )94.06في البند 

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

من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا و 
ير، وما و أنابيب ومواسومقاطع أشكال خاصة 

يماثلها، مهيأة لالستعمال في المنشآت، من 
     . حديد أو صلب

     ................................................  رجسو  ومقاطع جسور ـ  73 08 10 00  
  5%  

  %5      .................................................   شبكية وصواري أبراج ـ  73 08 20 00  
  %5     ..........................   ـ أبواب و نوافذ وأطرها وعتبات األبواب  73 08 30 00  
أو لهياكل  ـ دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقاالت،  73 08 40 00  

      ......................  المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم

  
5%  

      : ـ غيرها    

صــناديق (كـبـائــن) تـثــبت ضـمن جـدران المنشـآت  ــ ـ ـ  73 08 90 10  
  الحريــق أو أنابيــب الميــاه إطفاءالحتواء أجهزة 

      ......................................................  وما يماثلها

  
5%  

ي أرفــف كبـــيرة معــدة للتجميــع والتركيــب الــدائم فـــــ ـ ـ   73 08 90 20  
       ..............................  المحالت والورش والمخازن

  
5%  
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  %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  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   73 08 90 90  

خــوابي وغيرهــا مــن أوعيــة  خزانــات وصــهاريج و    73.09
ـــــاز  ـــــة الغ ـــــع المـــــواد (عـــــدا أوعي ـــــة لجمي مماثل
المضغوط أو المسيل)، من حديد صـب،أو حديـد 

لتر، غير مزودة  300أو صلب، تتجاوز سعتها 
بتجهيزات آليـة أو حراريـة، وٕان كانـت مبطنـة أو 

  . ياً لة حرار و عز م
    

  %5      .............  صهاريج خزن المياه لالستعماالت المنزلية ـ ـ ـ  73 09 00 10  
  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  73 09 00 90  

ـــان  صـــهاريج    73.10 ـــل و دن ـــب و برامي و صـــناديق عل
وعلب وأوعيـة مماثلـة لجميـع المـواد (عـدا الغـاز 
ــد أو صــلب ال  المضــغوط أو المســيل)، مــن حدي

لتر، غير مزودة بتجهيزات  300تتجاوز سعتها 
لــة و عز موٕان كانــت مبطنــة أو  آليــة أو حراريــة،

      . ياً حرار 
  %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  

ــاز المضــغوط أو     73.11 ــد  المســيل،أوعيــة للغ مــن حدي
  . أو صلبصب أو حديد 

    

  %5      ......................................................  لغاز األكسجين ـ ـ ـ   73 11 00 10  
  %5      .......................... ................................لغاز الفريون ـ ـ ـ   73 11 00 20  
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  %5      ..............................................  لغاز المواقد المنزلية ـ ـ ـ   73 11 00 30  
  %5      ..................................................  لغيرها من الغازات ـ ـ ـ   73 11 00 90  

أمراس مضفورة حبال، كوابل، أسالك مجدولة،    73.12
بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من 

  . حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء
    

      :كوابل )،ـ أسـالك مجدولة و حبال (عدا حبال الرفـع    
  %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  

أســــالك شــــائكة مــــن حديــــد أو صــــلب؛ أســــالك   73 13 00 00  73.13
ـــة بشـــكل أطـــواق أو مفـــردة مســـطحة وٕان  مفتول

كانــت شــائكة، أو مزدوجــة أو مفتولــة فــتًال رخــوًا 
من األنواع المستعملة في السياج مـن حديـد أو 

    .........................................................................  صلب
  

  
  
  
  

5%  

نسج معدنية (بما فيها األشـرطة المقفلـة "بـدون     73.14
نهايـــات")، شـــباك وســـياج شـــبكية مـــن أســـالك 
ـــواح شـــبكية بالتمديـــد، مـــن  حديـــد أو صـــلب؛ أل

      . حديد أو صلب
      : منسوجة معدنية نسج ـ    

ت،مـن صـلب مقـاوم الأشرطة مـقـفلة بدون نهايـات لآل ـ ـ  73 14 12 00  
      ... ................................................................  للصدأ

  
5%  

    اوم ـلب مقـر،من صــ ـ نسج معدنية منسوجة أخ  73 14 14 00  
  %5      .................................................................  للصدأ      

  %5       .......................................................................  غيرها ـ ـ  73 14 19 00  

ة عند نقاط التقـاطع، ـ شباك وسياج شبكية أخر، ملحوم  73 14 20 00  
 3من أسالك مقاس أكبـر مقطع عرضـــي لهــا يســاوي 

    .........  أو أكثر 2سم 100مم أو أكثر ومقاس عيونها 

  

  
  
  

5%  

 ـ شباك وسياج شبكية ُأخر، ملحومـة عنـد نقـاط التقـاطع    
:      
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      .............................................  مطلية بالزنكأو مغطاة  ـ ـ  73 14 31 00  

  %5       .......................................................................  غيرها ـ ـ  73 14 39 00  

      :  ُأخر شبكية وسياج شباك و ةمعدني 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  صــب أو حديــد سالســل وأجزاؤهــا، مــن حديــد    73.15
  .  صلب

    

      : بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤهاالسل ـ س    

  %5      ...........................................  دواره باسطوانات سالسل ـ ـ  73 15 11 00  

  %5       .............................................................  ُأخر سالسل ـ ـ  73 15 12 00  

  %5       .......................................................................  أجزاء ـ ـ  73 15 19 00  

  %5     ...............................................  ـ سالسل مانعة لالنزالق  73 15 20 00  

      : ُأخر 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       .. ................................................................  ُأخر أجزاء ـ  73 15 90 00  

مراســي و خطــاطيف ســفن، أجزاؤهــا، مــن حديــد   73 16 00 00  73.16
    ...........................................أو صلبصب أو حديد 

  

  
5%  

مســـــامير و مســـــامير تنجيـــــد و دبـــــابيس ورق     73.17
بك خــارزات مموجــة أو مشــطوفة ومشــا الرســم و

) وأصناف 83.05خارزه، (عدا الداخلة في البند 
مماثلة، من حديد أو صلب، وٕان كانـت بـرؤوس 

  . من مواد ُأخر، 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 ـ ـ  73 17 00 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

وصواميل (عزقـات) وبراغي ذات صامولة براغي     73.18
محـاجن لولبيـة  ووبراغي خشـب للسـكك الحديـد 

(شـــناكل)، ومســـامير برشـــام "تباشـــيم" وخـــوابير 
، وحلقات (وردات) (بمـا فيهـا خابوريهومسامير 

 أصــناف مماثلــة، مــن حديــدالحلقــات النابضــة) و 
  .  أو صلب

   

      : هملولب أصناف ـ    

 السـكك خطـوط فـي المستعمل النـوع مـن للخشب براغي ـ ـ  73 18 11 00  

      ...............................................................  الحديدية

  
5%  

  %5      ...................................................  للخشب ُأخر براغي ـ ـ  73 18 12 00  

  %5     ...................  ـ ـ محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية  73 18 13 00  

  %5    ..................................... اللولبهذاتية ـ ـ براغي   73 18 14 00  

عزقاتها  ُأخر، وٕان كانت مع وبراغي بصواميل ـ ـ براغي   73 18 15 00  
  %5      ............................................................  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( تحلقا ـ ـ  73 18 21 00  

  %5      ...............................................................  ُأخر 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  زومخار خياطة و إبر تصنير و  إبر    73.19
ومخارز التطريز معقوفة  روٕابللكروشيه 

وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدويًا، من حديد 
ن ودبابيس ُأخر من حديد امأأو صلب؛ دبابيس 

 أو صلب، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
.  

    

  %5      ......................................   و دبابيس أخر أمان دبابيس ـ  73 19 40 00  

  %5      ........................................................................  غيرها ـ  73 19 90 00  

  . ديد أو صلبنوابض وريش نوابض، من ح    73.20
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %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 مدافئ  ومواقد مسطحة ذات عيون مواقد     73.21
وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية 

لالستعمال في التدفئة  إضافيةبمراجل 
يات وكوانين و أجهزة طبخ المركزية)، شوا

بالغاز و مسخنات األطباق وأجهزة منزلية غير 
 كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب

.  
    

      : ـ أجهزة طبخ ومسخنات أطباق    

      : ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود ُأخر 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    

  %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 تعملبما فيها أجهزة غيرها،  ـ ـ  73 21 19 00  

      : ُأخرـ أجهزة     

      : ـ ـ تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود ُأخر    

  %5      ... ................................................................  دفايات ـ ـ ـ  73 21 81 10  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ 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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ........................................................  معده للدفايات ـ ـ ـ  73 21 90 30  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  73 21 90 90  

تدفئة المركزية، بغير أجهزة إشعاع حراري  لل    73.22
التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من أو حديد أو 
صلب؛ مسخنات هواء، وموزعات هواء ساخن 

توزيع الهواء  أيضا بإمكانها(بما فيها التي 
العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي 

عمـل بمحـرك، تمتضمنة مروحة، أو نافخ هواء 
  . و صلبأصب أو حديد وأجـزاؤها، من حديد 

    

      : 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  

أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها مـن األدوات     73.23
أو صــب أو حديــد المنزليــة وأجزاؤهــا، مــن حديــد 

سـفنجات و اـب؛ صلب؛ ألياف من حديــد أو صلـ
وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع 

      . أو صلبحديد أو الستعماالت مماثلة، من 

ــد أو صــلب؛ إســفنجات   73 23 10 00   ــ أليــاف مــن حدي و و وســيدات ـ
قفازات وما يماثلهـا للجلـي أو للتلميـع أو السـتعماالت 

     .......................................................... 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  

 مطلـــي  ،لبصـــ أو) الصـــب حـديــــد عــــدا( حـديــــد مــــن ــــ ــــ  73 23 94 00  

      ................................................................  بالميناء

  
5%  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  73 23 99 00  

صب أو حديـد من حديد  صحية وأجزاؤها،أدوات     73.24
  . أو صلب

    

  %5     .........  ـ مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ  73 24 10 00  

      : ـ أحواض استحمام (بانيوهات)    
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  %5      .................  ديد صب، وٕان كانت مطلية بالميناءـ ـ من ح  73 24 21 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  73 24 29 00  

  %5      ..............................................  ـ غيرها، بما فيها األجزاء  73 24 90 00  

صـــب أو مصـــنوعات ُأخـــر مصـــبوبة مـــن حديـــد     73.25
  . أو صلبحديد 

    

      :     ـ من حديد صب غير قابل للطرق    

    ات ـية البالوعـطـبة وأغـراقـات المـفتح ـ ـ ـ  73 25 10 10  
  %5      ............................  يالمماثلة للمجار  واألصناف         

وأعمــدة  الحريــق  إطفــاءـــ ـ ـ لـــوحات وســدادات مأخــذ   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  
  ار ـأني ي وـالمساق ات وـالف الحيوانـومع         
    ....  .....................................................   الحراثة         

  
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%  

   ق ـريـالح اءـإطفـ ـ ـ لـوحات وسدادات مأخذ   73 25 99 20  
      ...............................  من الحريق اإلنذاروأعمدة         

  
5%  

  %5      .........................................  يق البريد العموديةـ ـ ـ صناد  73 25 99 30  

  ا ـاليــ ـ ـ بـيـوت األرانب وأقفاص الدجاج وخ  73 25 99 40  
أنيــار  المســاقي و معــالف الحيوانــات و النحــل و        

      ...........................................................   الحراثة

  
5%  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  73 25 99 90  

  . بلمصنوعات ُأخر من حديد أو ص    73.26
    

أو مبصــومة، ولكــن غيــر مشــغولة أكثــر مــن ـــ مطروقــة     
      : 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    
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  %5      ............................................  ـ ـ ـ فخاخ ومصائد الفئران  73 26 20 10  

  %5      .....................................................  ـ ـ ـ مصائد األسماك  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  

      ـ غيرها:      

  %5      .........  لتثبيتـ ـ ـ واقيات األحذية وٕان كانت تضم أسنانًا ل  73 26 90 10  

  %5      .................................  ـ ـ ـ مخالب التسلق على األشجار  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 لوازم الـخـطـوط الكهربائية (مثل مجاري  ـ ـ  73 26 90 60  
    ابك ـد والمشـانـاألسالك والكابالت والمس         
     بيت سالسل ـوالحوامل) وتركيبات تعليق وتث         
      ......................... ................................  العازالت         

  
  

5%  

  %5      ....................................................  ـ ـ ـ أعمدة السياجات  73 26 90 70  

  %5      .............................  أوتاد ربط البهائم و ملخيااـ 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  

  %5      ........................................   ـ ـ ـ ـ كلبسات خراطيم المياه  73 26 90 92  

  ـ ـ ـ ـ مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع   73 26 90 93  
  %5    .  ......................................................  والطرق           

  %5      ............................................  ـ ـ ـ ـ ساللم ودرجات نقالة  73 26 90 94  

  %5      .......................................................  ـ ـ ـ ـ صناديق عدد  73 26 90 95  

  ين ـلب ومعاجـحف وعـوالت الحليـ ـ ـ ـ علب   73 26 90 96  
  %5      ... ................................   ومساحيق التجميل            

  %5      .....................................   )اإلنارةـ ـ ـ ـ أعمدة الكهرباء (  73 26 90 97  

   اـوخالي اجـالدج وأقـفاص األرانب بيوت ـ ـ ـ ـ  73 26 90 98  

   و يـاقـالمس و الحيوانات معالف و النحل             
      ...............................................   الحراثة أنيار           

  
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
المعدن المحتوي على النحاس بنسبة  أو األقل؛% وزنًا على 99ر85 النحاس بنسبةالمعدن المحتوي على 

بشرط أن ال تتعدى نسبة محتواه وزنًا من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول  األقل،على  % وزناً 97.5
  التالي:

  

  ر ـجـــدول العناصــــر اُألخــ
  

  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 ُأخر (*) كل منها

  
_______________________________  

) Mn) و المنجنيز (Fe) و الحديد (Co) و الكوبالت (Be) و البريليوم (Al: األلومنيوم ((*) عناصر ُأخر، مثل
  .)Siوالسيليكون ( )Niوالنيكل (
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  :خالئط نحاس ب ـ  
المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزنًا أيًا من العناصر األخر، 

  أن:بشرط 
المبين في  أن تكون نسبة احتوائها وزنًا لعنصر واحد على األقل من العناصـر اُألخر يتجاوز الحدـ  1

  أو  الجدول السابق أعاله،
  % وزنًا.  2.5أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة   ـ  2

  :ج ـ خالئط رئيسة
% وزنًا من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل 10الخالئط المحتوية مع عناصر ُأخر على أكثر من 

الكبرتة أو ضد أو  األكسدةفي صناعة الخالئط اُألخر، أو كعوامل ضد  كإضافاتوالمستعملة عادة 
الستعماالت مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) 

    . 28.48% وزنًا من الفسفور يدخل في البند 15المحتوي على أكثر من 
      :قضبان وعيدان د ـ

ت بشـكل لفـات، ذات مقطـع قـة والتـي ليسـو المنتجات المجلخـة أو المشـكلة بـالبثق أو المسـحوبة أو المطر 
أو (بما فـي ذلـك المربـع ) وي أو مستطيـل اعرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيض

 المســـــــــــــــــتطيل  "و" مثلـث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة
ينمــا يكــون الجانبــان اآلخــران المعــدل " والتــي يكــون فيهــا جانبــان متقــابالن منهــا بشــكل أقــواس محدبــة ب

(بمـا فيهـا أو مستطيـلة  مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجـات ذات المقاطـع العرضية
مضـلعة، ذات زوايـا دورت علـى كامـل طولهـا.إن سـمك هـذه المنتجـات ذات المقـاطع  أو مثلثة أوالمربعة) 

  ل ")، تزيد عن ُعشر عرضها.العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعد
تشمل هذه العبارة أيضًا المنتجات بنفس األشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد  
"فريت"، والتي أجرى عليها عمليات الحقة إلنتاجها (ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة القشور)، 

  صناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر. بشرط أن ال تكسبها هذه العمليات صفة األ
، قضبان األسالك والسبائك 74.03غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 

عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل  أجريتالمستطيلة القواعد (بيليت) المستدقة األطراف أو التي 
  سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب.  دخولها في اآلالت المعدة لتحويلها على

  :هـ ـ أشكال خاصة (بروفيالت)
قة أو المتحصل عليها بالتشكيل وٕان كانت و المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 

ينطبق عليها أي من تعاريف القضبـان  بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها،والتي ال
  المواسير.  األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو األنابيب أو األسالك أو أو العيدان أو

    
الصب أو التلبيد والتي بوتشمل عبارة أشكال خاصة أيضًا المنتجات بنفس األشكال المتحصل عليها 

ن ال تكون قد ، بشرط أ)تتعدى التشذيب األولي أو إزالة القشور ال(ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها 
  اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
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  :أســــالك و ـ
المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على 

ثلث متسـاوي األضالع أو مضلع أو م(بما فيه المربع ) وي أو مستطيل اكامل طولها بشكل دائري أو بيض
محدب متساوي األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و" المستطيل المعدل " والتي يكون فيها 
جانبان متقابـالن بشكـل أقواس محدبة بينما الجانبان اآلخـران مستقيميـن ومتوازيين و متساويي الطول). 

أو المثلثة أو المضلعة، زوايـا (بما فيها المربعة) يلة قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستط
دورت علـى كامـل طولهـا. إن سمك هـذه المنتجـات ذات المقطـع العرضي المستطيل (بما في ذلك  

  "المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها. 
   أوراق:ألواح، صفائح و أشرطة و  ز ـ

)، وٕان كانت بشكل لفات أم 74.03الداخلة في البند  شغولةغير المالمنتجات عدا المنتجات المسطحة ( 
، وٕان دورت زوايا (بما في ذلك بع )(عدا المر  مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ال، ذات

"المستطيـالت المعدلـة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان 
  اويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:ومتوازيين ومتسمستقيمين اآلخـران 

  بسمك ال يزيد عن عشر عرضها. (عدا المربع)ذات شكل مستطيل   ـ 
 أو ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال تكون لها صفة األصناف  ـ 

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
 ألشكالالحاملة  ح و الصفائح و األشرطة و األوراقاأللوا فيما يشمالن 74.10و  74.09البندين  يشمل

التضليعات و المربعات و التحبيبات و األزرار و المعينات) وكذلك  نمطيه نافرة (مثل،  الحزوز و
المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة   

  في بنود ُأخر. األصناف أو المنتجات الداخلة
  : مواسير وأنابيب ح ـ

المنتجات المجوفة، وٕان كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامـل 
أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع (بما فيه المربع) وي أو مستطيل اطولهـا، بشكل دائري أو بيض

تبر أيضًا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات . تعالسماكةمحدب متساوي األضالع وذات جدران موحدة 
أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب المتساوي  (بما فيه المربع)العرضي المستطيل المقطع

األضالع وٕان دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي 
ل واالتجاه. يجوز أن تكون المواسير واألنابيب ذات المقاطع متحدي المركز ولهما نفس الشك الخارجي
أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل  السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة العرضية

  مخروطي أو مجهزة برابطات (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقات. 

  : فرعيالبند المالحظــة 
  :صل المعاني المبينة إزاء كل منهافي هذا الف يقصد بالعبارات التالية الواردة ـ 1

  :ساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)أ  ـ خالئط أ
  الخالئط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر ُأخر. وعند وجود عناصر ُأخر:

  ـ يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنًا على أي من العناصر اُألخر؛
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"فضة النيكل" أو  والزنك ًا (انظر خالئط من النحـاس مـع النيكـل% وزن5ـ تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 
  ")؛األلمانية"الفضة 

  القصدير "برونز"). % وزنًا (انظر خالئط من النحاس مع3ـ تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 
  :ساسها النحاس مع القصدير (برونز)ب ـ خالئط أ

عناصر ُأخر، فإن عنصر  عندما توجد فيها ُأخر. والخالئط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر 
% وزنا أو أكثر، ففي هذه 3إذا كانت نسبة القصدير  إالالقصدير هو الغالب وزنًا على أي من العناصر. 

  وزنًا. 10الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنًا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 
  :(فضـة النيكـل  أو فضة ألمانية) الزنـكخالئط أساسها النحاس مع النيكل و  ج ـ

% أو أكثر وزنًا 5الخالئط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر ُأخر وتكون نسبة النيكل 
  (انظر خالئط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر "). 

  :ـ خالئط أساسها النحاس مع النيكلد 
ن عناصر ُأخر ولكنها غير محتويه، في أي حال، على أكثر من الخالئط من النحاس مع النيكل، مع أو بدو

عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزنًا على أي من هذه العناصر وجود % وزنًا من الزنك. وفي حالة 1
  .  اُألخر

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

؛ نحـاس (مات)وزنك رصاص  خالئط نحاس مع  74 01 00 00  74.01
  %5     ......................................................... مرسب

نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبـة (انـودات) مـن   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  
 فـي  الداخلة الرئيسية الخالئط عدا( ُأخر نحاس خالئط ـ ـ  74 03 29 00  

    ...........................................................  )74.05 البند

  

   

  
5%  

  %5       ...........................................   ردة نحاسفضالت وخ  74 04 00 00  74.04
  %5       ........................................  خالئط رئيسة من نحاس  74 05 00 00  74.05
      . مساحيق ورقائق من نحاس    74.06
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5        .. ................................   رقائقية غير بنية ذات مساحيق ـ  74 06 10 00  
  %5        ................................  رقائق؛ رقائقية بنية ذات مساحيق ـ  74 06 20 00  

قضــبان و عيــدان وأشــكال خاصــة "بـــروفيالت"،     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  

      أسالك نحاس.    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    

       )أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أسـاسها خـالئـط من ـ ـ  74 08 21 00  

   

  
5%  

 أو) كوبرونيكـل( النيكل مع النحاس أساسها خالئط من ـ ـ  74 08 22 00  

 فضـة( والزنـك النيكـل مـع النحاس أساسها خالئط من

     .................................................................   )النيكل

  

  

   

  
  

5%  
  %5        ......................................................................  غيرها ـ ـ  74 08 29 00  

ألــواح و صــفائح، و أشــرطة، مــن نحــاس، يزيــد     74.09
      . مم 0.15سمكها عن 

      : نقي نحاس من ـ    

  %5       .............................................................   لفات بشكل ـ ـ  74 09 11 00  
  %5       ......................................................................  غيرها 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) كوبرونيكـل( النيكـل مـع النحـاس أساسها خالئط من ـ  74 09 40 00  

 فضــة( والزنــك النيكــل مــع سالنحــا أساســها خالئــط مــن

     ......................................................................  )النيكل

  

  

   

  
  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5        ..........................................  نحاس من ُأخر خالئط من ـ  74 09 90 00  
أوراق من نحاس (وٕان كانـت مطبوعـة أو مثبتـة     74.10

على حامـل مـن ورق أو ورق مقـوى  أو لـدائن 
أو علـــى حوامـــل مماثلـــة) اليزيـــد ســـمكها  عـــن 

      مم (باستثناء سمك الحامل). 0.15

      : حامل على بتةمث 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       ..................................................   النحاس خالئط من ـ ـ  74 10 22 00  

      .يةمواسير وأنابيب نحاس    74.11

  %5        ...........................................................  قين نحاس من ـ  74 11 10 00  
      : نحاس خالئط من ـ    
       )أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أساسها خـالئـط مـن ـ ـ  74 11 21 00  

   

  
5%  

 أو) كوبرونيكـل( النيكل مع النحاس أساسها خالئط من ـ ـ  74 11 22 00  

 فضـة( والزنـك النيكـل مـع النحاس أساسها خالئط من

    ... ................................................................  )النيكل

  

  

   

  
  

5%  
  %5        ......................................................................  رهاغي ـ ـ  74 11 29 00  

(مثـل، وصـالت  يةلوازم مواسير أو أنابيب نحاس    74.12
      . و أكواع  و أكمام)

  %5       ...........................................................  نقي نحاس من ـ  74 12 10 00  
  %5        .......................................................  نحاس خالئط من ـ  74 12 20 00  

ـــراس   74 13 00 00  74.13 ـــل، أشـــرطة مـــن أم ـــة، كواب أســـالك مجدول
مضفورة وما يماثلها، من نحـاس، غيـر معزولـة 

    ....................................................................  ءللكهربا

  

  

   

  
  

5%  
      )ملغي(    74.14
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

مســـــامير و مســـــامير تنجيـــــد و دبـــــابيس ورق     74.15
(عــدا الداخلــة منهــا فــي  خــارزهالرســم ومشــابك 

) وأصــناف مماثلــة، مــن نحــاس أو 83.05البنــد 
مــــن حديــــد أو صــــلب وبــــرؤوس مــــن نحــــاس؛ 

وصـــــــواميل وبراغـــــــي ذات صـــــــواميل براغــــــــي، 
(عزقات) و محاجن لولبيـة (شـناكل) و مسـامير 

وحلقــات  خابوريــهبرشــام و خــوابير و مســامير 
(وردات) بمـــا فيهـــا الحلقـــات النابضـــة وأصـــناف 

      .    مماثلة، من نحاس

  الرسم ورق دبابيس و تنجيد مسامير و مسامير ـ  74 15 10 00  

     .. ................................  مماثلة وأصناف خارزه ومشابك

  

   

  
5%  

      : ملولبة غير ُأخر أصناف ـ    

  %5       ........................  )النابضة الحلقات ذلك في بما( حلقات ـ ـ  74 15 21 00  
  %5        ......................................................................  غيرها ـ ـ  74 15 29 00  
      : )لولبية( ملولبة ُأخر أصناف ـ    

  واميل ـصواميل و ـراغي 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

ــــــدة أو أدوات مطــــــبخ    74.18 وغيرهــــــا مــــــن  أدوات مائ
األدوات المنزليـــــــة  وأجزاؤهـــــــا، مـــــــن نحـــــــاس؛ 
ـــا،  ـــا يماثله ـــازات وم إســـفنجات أو وســـيدات وقف
للجلـــي أو للتلميـــع مـــن نحـــاس أو الســـتعماالت 

     . مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس

 المنزلية األدوات من وغيرها مطبخ أدوات و مائدة واتأد ـ  74 18 10 00  

 ومـــــا قفــــازات أو وســـــيدات و، إســــفنجات ؛وأجزاؤهــــا

  %5       .......................................   للتلميع أو للجلي يماثلها
  %5       ................................................  وأجزاؤها صحية أدوات ـ  74 18 20 00  

      . أصناف ُأخر من نحاس    74.19

  %5        ......................... ................................  وأجزاؤها سالسل ـ  74 19 10 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      : غيرها ـ    

   ولكن، قةو مطر  أو مبصومة أو مقولبة أو مصبوبة ـ ـ    

  :  ذلك من أكثر مشغولة غير      

  

    

  ات ـاعة مـبـردات مياه المحركـألواح لصن ـ ـ ـ  74 19 91 10  
  %5       ........................................................  (رادياتور)        

  يرها من ـوابي وغـخـزانـات صهاريج خ ـ ـ ـ  74 19 91 20  
     ازات ـتثناء الغأوعية مماثلة لجميع المواد باس        
  ل 300ة أو المسيلة، تتجاوز سعتها طالمضغو         
   انت ـرارية وٕان كـتجهيزات آلية أو حن بدو        
  %5      .. ................................  يالة حرار و عز ممبطنة أو         

  %5       .....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  74 19 91 90  
      : غيرها ـ ـ    

          اهــردات ميــاعة مبـــواح لصنــأل ـ ـ ـ  74 19 99 10  
  %5       ...................................   ات(رادياتور)ـالمحرك        

  ة ــ ـ ـ خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعي  74 19 99 20  
  ازات ــواد باستثناء الغـاثلة لجميع المـمم         
  ل 300ة أو المسيلة، تتجاوز سعتها طو غالمض         
  انت ـرارية وٕان كـبدون تجهيزات آلية أو ح         

  %5      .................................  معزولة حراريامبطنة أو          
  %5       ......................  ة أو المسيلةطأوعية للغازات المضغو  ـ ـ ـ  74 19 99 30  

  اس ـاس أو من خالئط النحـاب من نحـأقط ـ ـ ـ  74 19 99 40  
    ...................   المستخدمة في الطالء الكهربائي         

  

   

  
5%  

  ـ مصنوعات أسالك من نحاس (فخاخ ومصائد  ـ ـ  74 19 99 50  
    ....................................  مهمالت..الخ) لوسال          

  

   

  
5%  

  %5       ....................................   ـ ـ ـ فتحات التهوية غير اآللية  74 19 99 60  
  %5       ........................................  ستائر معدنية (فنيسيان) ـ ـ ـ  74 19 99 70  
  %5       ............................................  كلبسات خراطيم المياه ـ ـ ـ  74 19 99 80  
  %5       .....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  74 19 99 90  
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  الفصل الخامس والسبعون
  

  نيكـــل ومصنوعاتـــه
  
  

  :مالحظـــات
  :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف  ـ 1

  :قضبان وعيدان  أ ـ  
قة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع و المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 

أو مثلـث (بما فيه المربع) وي أو مستطيـل اومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيض عرضي مصمت
متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيالت المعدلة " 

 قيمينمست والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران
(بما فيها ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية و المستطيلة 

أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع المربعة) 
هذه العبارة أيضًا العرضي المستطيل (بما فيها " المستطيل المعدل")، يزيد عن ُعشر عرضها. وتشمل 

أو الصب أو التلبيد "ميرث" والتي ُأجريت  ةوالمقاييس المتحصل عليها بالقولب األشكالالمنتجات بنفس 
عليها عمليات الحقة (ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة القشور)، بشرط أن ال تكسبها هذه 

  العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
  (بروفيالت): مقاطع ب ـ   

ٕان كانت و قة أو المتحصل عليها بالتشكيل و المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 
عليها أي من تعاريف القضبان  قال ينطبوالتي  بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها،

أو المواسير. وتشمل  بأو األنابيأو األوراق  شرطةاألأو العيدان أو األسالك أو الصفائح أو األلواح أو 
عبارة أشكال خاصة أيضًا المنتجات بنفس األشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت) 

 القشور)، بشرط أن ال ةأو إزالالتشذيب األولى  ىال تتعدوالتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها (
  ة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.تكون قد اكتسبت نتيج

  :أســالك ج ـ  
المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة  بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على 

أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب  لأو مستطيوي أو مربع اكامل طولها بشكل دائري أو بيض
األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و"المستطيالت المعدلة " والتي يكون فيها جانبان  متساوي

متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد 
المضلعة، زوايا  المثلثة أو أو(بما فيه المربع) تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة 

دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " 
  المستطيل المعدل ")  يزيد عن ُعشر عرضها.

       أوراق:ألواح و صفائح و أشرطة و  د ـ  
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شكل لفات، ذات )، وٕان كانت ب75.02الداخلة في البند  غير المشغولةالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
يالت المعدلة طتسٕان دورت زواياه (بما في ذلك "المو (عدا المربع) مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل 

متقابالن بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخـران مستقيمين  ن" والتي يكون جانبا
  :الطول) ذات سمك موحد، والتي تكونومتوازيين ومتساويي 

  و بسمك ال يزيد عن ُعشر عرضها، (بما فيه المربع)ستطيل ذات شكل م  ـ 
صفة األصناف أو  ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال تكون لها  ـ 

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
  

ه نافرة نمطي ألشكال، األلواح أو الصفائح أو األشرطة واألوراق الحاملة فيما يشمل  75.06البند  يشمل
التضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو  (مثل، الحزوز و

المنتجات  المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو
  الداخلة في بنود ُأخر.

  : مواسير وأنابيب  هـ ـ  
على كامل  ٕان كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفلالمنتجات المجوفة، و 

مضلع  أو مثلث متساوي األضالع أو(بما فيه المربع) وي أو مستطيل اطولها  بشكل دائري أو بيض
. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع ةمحدب منتظم وذات جدران موحدة السماك

أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب المتساوي (بما فيه المربع) العرضي المستطيل 
األضالع  وٕان دورت زواياه على كامل طولها،بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي 
العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس االتجاه. يمكن أن تكون المواسير واألنابيب ذات 

أو  ةموسع مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو لعرضية السابقة، ملمعة أوالمقاطع ا
  بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

  :فرعيالبند ال اتمالحظـ
  :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف  ـ 1

  :خلوطيكل، غير من  أ ـ  
  :إلى الكوبالت، بشرط ةضافإل% على األقل، من النيكل با99المعدن المحتوي وزنًا على     
  % وزنًا، و1.5أال تزيد نسبة الكوبالت فيه عن   ـ  1    
  : أخر عن المبين في الجدول التالي أال تزيد نسبة محتواه وزنًا من أي عنصر  ـ 2    

  ر ــر اُألخـدول ـ العناصـج
  

  حد النسبة المئوية المسموح به وزناً   ـرالعناصـــــــ

  Fe 0.5  حديد 

  O 0.4  ُأكسجين

  0.3  عناصر ُأخر ، كل واحد منها

  

  :  خالئط النيكل  ب ـ
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  شريطة أن: المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزنًا على أي من العناصر اُألخر
  ،زناً % و  1.5أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن  ـ 1
في الجدول  ةأن تزيد نسبة احتوائها وزنًا لعنصر واحد على األقل من العناصر اُألخر النسب المحدد ـ 2

  ،السابق
  .%1ناصر غير النيكل والكوبالت عن وى الكلي من العتد مجموع المحيأن يز  ـ 3

رقم  ة(ج) من المالحظ ةالفقر حكام أما ورد في  ماوبغض النظر ع 75 08 10من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي   ـ 2
أيًا كان شكل ، ى المنتجات ، وٕان كانت بشكل لفاتلهذا الفصل، فإن عبارة  " أسالك " تنطبق فقط عل ) 1(

  .   مم 6 ةلتي ال يتجاوز أي من مقاطعها العرضيا اة لهالمقاطع العرضي
  

  فئة الرسم  اإلجراء  نفــالصــــــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

نتجـات وسـيطة أخـر نيكل نصف خـام (مـات) وم    75.01
      . من تعدين النيكل

  %5       ..............................................  ـ نيكل نصف خام (مات)  75 01 10 00  
تعـدين   د أوكسيدي ومنتجات وسيطة ُأخر مـنـ 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
ـــــدان و     75.05  )بروفيالتأشـــــكال خاصـــــة(قضـــــبان وعي

      . وأسالك من نيكل

     :صة "بروفيالت"ـ قضبان وعيدان، أشكال خا    

  %5       ..............................................   ـ ـ من نيكل غير مخلوط  75 05 11 00  
  %5       .....................................................  ـ ـ من خالئط النيكل  75 05 12 00  
      : ـ أسالك    

  %5       ..............................................   ـ ـ من نيكل غير مخلوط  75 05 21 00  
  %5       .....................................................  ـ ـ من خالئط النيكل  75 05 22 00  

      . ئح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكلصفا    75.06

  %5       .................................................  ـ من نيكل غير مخلوط  75 06 10 00  
  %5       ......................................................   ـ من خالئط النيكل  75 06 20 00  

مواســــير و أنابيــــب ولــــوازم مواســــير أو أنابيــــب     75.07
       . (مثل، وصالت و أكواع و أكمام)، من نيكل
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــالصــــــــــ  رمزالنظام المنسق  البند

      : ـ مواسير وأنابيب    

  %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 ُأخر من     75.08

مـــن أســـالك  ،شـــبكيةــــ نســـج معدنيـــة و شـــباك وألـــواح   75 08 10 00  
    .......................................................................  النيكل

  

   

  
5%  

      : ـ غيرها    
  %5       ................................................  ـ ـ ـ أطر نوافذ للمنشآت  75 08 90 10  
، خـوابي وأوعيـة أخـر ، بـأي سـعة كانـت ــ ـ ـ خزانـات 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
  

  ألومونيوم ومصنوعاتـــه
  
  

  : مالحظـــة
  يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:  ـ 1

  قضبان وعيدان:   أ ـ  
قة، والتي ليست بشكل لفات، ذات و بالبثق أو المسحوبة أو المطر  ةالمنتجات المجلخة أو المشكل

(بما فيها وي أو مستطيل امت ومنتظم عـلى كامل طولها بشكل دائري أو بيضمقطع عرضي مص
مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة "  مثلث متساوي األضالع أو أوالمربع) 

والمستطيل المعدل " والتي يكون فيهـا جانبان متقابـالن منها بشكـل أقواس محدبة بينما يكون 
تقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية خران مسآلا  الجانبان 
كامل طولها. إن سمك هذه مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على  (بما فيها المربع) مستطيلة
ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها.  المنتجات

عبارة أيضًا المنتجات بنفس األشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد وتشمل هذه ال
"فريت" والتي أجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها (ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة 

  القشور)، بشرط أن ال تكسبها هذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
  كال خاصة (بروفيالت): أش   ب ـ   

المتحصل عليها بالتشكيل وٕان أو قة و أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر  المنتجات المجلخة
ينطبق عليها أي من تعاريف  كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي ال

األنابيب أو   أو األوراق أو  ةرطالصفائح أو األش القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو
عليها بالصب أو  المتحصل المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضًا المنتجات بنفس األشكال،

تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة  التلبيد "فريت" والتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها (ال
األصناف أو المنتجات الداخلة في العمليات صفة  هذهالقشور)، بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة ل

  بنود ُأخر.
  أســــالك:  ج ـ  

بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم ، المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة 
مثلث متساوي األضالع  أوفيها المربع)  (بمامستطيل  وي أواعلى كامل طولها بشكل دائري أو بيض

متساوي األضالع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيالت المعدلة " والتي  مضلع محدب أو
يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين 

ثلثة أو المفيها المربع)  (بماالمستطيلة  ةقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضي ومتساويي الطول).
المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل  أو

  (بما في ذلك المقطع "المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها.
  

      :وأوراقألواح و صفائح و أشرطة   د ـ  
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وٕان كانت بشكل لفات،  )،76.01الداخلة في البند  شغولةمغير الالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
(بما في ذلك "المستطيالت المعدلة"،  اذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل،وٕان دورت زواياه

والتي يكون فيها جانبان متقابـالن بشـكـل أقواس محدبـة بينما يكون الجانبان اآلخـران مستقيمين 
  ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

  و بسمك ال يزيد عن ُعشر عرضها،فيها المربع)  (بماكل مستطيل ذات ش ـ 
األصناف أو  ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال تكون لها صفة ـ

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق   ،فيما يشمال 76.07و  76.06البندين  يشمل

والمعينات)  واألزرار التضليعات والمربعات والتحبيبات شكال نمطيه نافرة (مثل، الحزوز وأل ةملالحا
الملمعة أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه  وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو

  ُأخر. العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
  مواسير وأنابيب:   هـ ـ  

تجات المجوفة، وٕان كانت بشكل لفات، ذات مقطع منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، المن
أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب فيها المربع)  (بماوي أو مستطيل ابشكل دائري أو بيض

. تعتبر أيضًا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات السماكة، وذات جداران موحدة  متساوي األضالع
أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب فيها المربع)  (بما طع العرضي أو المستطيلالمق

بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي  على كامل طولها، اوٕان دورت زواياه المتساوي األضالع،
تجاه. يمكن أن تكون المواسير ال ومقطعها العرضي الخارجي متحدّي المركز ولهما نفس الشكل وا

، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه ةالسابق ةاألنابيب ذات المقاطع العرضيو 
  أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

  مالحظـة بنود فرعيه: 
  ها:يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل من  ـ 1

  ألومونيوم غير مخلوط:  أ ـ  
زيد نسبة أي عنصر آخر ت % على األقل من األلومونيوم، بشرط أن ال99المعدن المحتوي وزنًا على 
   في الجدول التالي: ةفيه وزنًا عن النسب المحدد

   جدول العناصر اُألخر
  

  حد النسبة المئوية المسموح به وزناً   العنصــــــــــر

   Fe + Si  1  (حديد وسيليكون) 

  )2( 1.0  كل منها )1(عناصر ُأخر 

) Mnنيز (ـــوالمنج )Mg( ) والمنغنيسـيومCuاس (ـ) و النحCrالعناصر اُألخر هي، على سبيل المثال، الكروم ( ) 1(
  .)Zn) و الزنك (Niوالنيكل (

بة أي من شريطة أن ال تتجاوز نس %2.0% ولكن ال تتجاوز 1.0) وجود عنصر النحاس بنسبة  أكبر من 2(
  .%0.05عنصري الكروم والمنجنيز 
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  :خالئط ألومونيوم ب ـ
عنصر من العناصر اُألخر  المواد المعدنية التي يكون عنصر األلومونيوم فيها هو الغالب وزنًا على أي

  :بشرط أن
أن يكون نسبة احتوائها وزنًا على عنصر واحد على األقل من العناصر اُألخرى أو من الحديد  ـ1

  سيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أووال
  .% وزناً 1كلي من العناصر اُألخرى أن يزيد محتواها ال ـ2

فإن  (ج) لهذا الفصل، 1ة بغض النظر عما ورد في أحكام المالحظ 76 16 91من أجل تطبيق البند الفرعي   ـ 2
 6 ةنت بشكل لفات التي ال يتجاوز أي من مقاطعها العرضيوٕان كا "أسالك " تنطبق فقط على المنتجات، مصطلح

  . مم أيًا كان شكل هذه المقاطع
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  .(خام) مشغولغير  ألومونيوم    76.01
    

  %5      ................................................  مخلوط غير مألومونيو  ـ  76 01 10 00  

  %5      ........................................................  ألومونيوم خالئط ـ  76 01 20 00  

    ................................  ألومونيومخردة وفضالت من   76 02 00 00  76.02
  5%  

      . ألمونيوممساحيق ورقائق من     76.03
  %5      .. ................................   رقائقية غير بنية ذات مساحيق ـ  76 03 10 00  

  %5      ...............................   رقائق؛ رقائقية بنيه ذات مساحيق ـ  76 03 20 00  

قضــــــبان وعيــــــدان، أشــــــكال وزوايــــــا خاصــــــة     76.04
  . ألمونيومبروفيالت) من (

    

  %5      .........................................   مخلوط غير ألومونيوم من ـ  76 04 10 00  

      :  ألومونيوم خالئط من ـ    

  %5      ................................................  مجوفة خاصة أشكال ـ ـ   76 04 21 00  

  %5      ......................................................................  غيرها ـ ـ  76 04 29 00  

  .ألومونيومأسالك من     76.05
    

      :  مخلوط غير ألومونيوم من ـ    
  %5      ................  مم 7 لها عرضي مقطع أكبر مقاس يتجاوز ـ ـ  76 05 11 00  

  %5      ......................................................................  غيرها ـ ـ  76 05 19 00  

      :  ألومونيوم 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  

ـــواح وأشـــرطه مـــن     76.06 ـــومصـــفائح وأل ـــد  ألوموني يزي
      مم. 0.2سمكها عن 

      :  فيها المربعة) (بما مستطيلة ـ    



  15ق : 
  76ف : 

  - 517 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ........................................ مخلوط غير ألومونيوم من ـ ـ  76 06 11 00  

  %5      .................................................ألومونيوم خالئط من ـ ـ  76 06 12 00  

      :  غيرها ـ    

  %5      ........................................ مخلوط غير ألومونيوم من ـ ـ  76 06 91 00  

  %5      .................................................ألومونيوم خالئط من ـ ـ  76 06 92 00  

 (وٕان كانــــت مطبوعــــة أو ألومونيــــومن مـــأوراق     76.07
 ورق مقـــوى أو ورق أو ل أومثبتـــة علـــى حامـــ

يتجاوز سمكها  على حوامل مماثلة) ال لدائن أو
  . مم 0.2حامل) أي (باستثناء سمك 

    

      :  ـ ليست مثبتة على حوامل    

      ذلك من أكثر مشغولة غير ولكن مجلخة ـ ـ    

  %5      ......................  مهيأة للبيع بالتجزئة ألومونيومـ ـ ـ لفات   76 07 11 10  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   76 07 11 90  
      :غيرها ـ ـ    

  %5      .......................   مهيأة للبيع بالتجزئة ألمونيومـ ـ ـ لفات   76 07 19 10  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  76 07 19 90  
      : حوامل على مثبتة ـ    

  %5      ......................  مهيأة للبيع بالتجزئة ألومونيومـ ـ ـ لفات   76 07 20 10  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  76 07 20 90  

  . ألمونيوميب من مواسير وأناب    76.08
    

  %5      .........................................   مخلوط غير ألومونيوم من ـ  76 08 10 00  

  %5      ..................................................  ألومونيوم خالئط من ـ  76 08 20 00  

(مثـــل،  ألمونيـــومأنابيـــب مـــن  لـــوازم مواســـير أو  76 09 00 00  76.09
    .......................................   أكواع وأكمام) وصالت و

  

  
5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

(عــدا المبــاني المســبقة  ألومونيــوممنشــآت مــن     76.10
) وأجـــــزاء 94.06ي البنـــــد الصـــــنع الداخلـــــة فـــــ

منشـــــآت (مثـــــل، الجســـــور ومقـــــاطع الجســـــور 
ــل الســقوف  ــراج والصــواري والســقوف وهياك واألب
واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب ومساند 
(درابـزين) والــدعامات واألعمـدة؛ ألــواح وقضــبان 
وأشـــــكال خاصـــــة (بـــــروفيالت) ومواســـــير ومـــــا 

ال فــي ، مهيــأة لالســتعمألومونيــوميماثلهــا ومــن 
  . المنشآت

    

      :   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 ـ ـ أبراج وصواري شبكية  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  

المستشــفيات والمطــاعم  ـــ ـ ـ فواصــل جــدران لعنــابر  76 10 90 50  
      .................   والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها

  
5%  

  %5      ...............................................  بالط أسقف للديكور ـ ـ ـ  76 10 90 60  

  %5      ............  في األسقف الط الديكورزوايا ومرابط لربط ب ـ ـ ـ  76 10 90 70  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  76 10 90 90  

ـــات وصـــهاريج و  76 11 00 00  76.11 ـــة،  خزان ـــة مماثل خـــوابي وأوعي
 لجميـــع المـــواد (باســـتثناء الغـــاز المضــــغوط أو

لتر 300، تتجاوز سعتها ألومونيومل)،من االمس
، غيــــر المعزولــــة حراريــــاً  وٕان كانــــت مبطنــــه أو
    ...........................  حرارية أو مزودة بتجهيزات آلية

  

  
  
  
  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

براميــل ودنــان وعلــب وصــناديق وأوعيــة مماثلــة     76.12
 (بمـــا فـــي ذلــــك األوعيـــة اُألنبوبيـــة الصــــلبة أو

المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضـغوط 
ــومالمســيل) مــن  أو تتجــاوز ســعتها  ، الألوموني

 ،ةعازلــه للحــرار  لتــر وٕان كانــت مبطنــة أو 300
      . حرارية لية أوغير مزودة بتجهيزات آ

  %5      ....................................................   مرنة ُأنبوبية 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  

 لتعبئـة الغـاز المضـغوط أو ألومونيـومأوعية 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  

أســـــالك وكوابـــــل (أمـــــراس) مجدولـــــة وأشـــــرطة     76.14
ـــا يماثلهـــا، مـــن  مضـــفورة ـــومألومونوم ـــر ي ، غي

  . معزولة كهربائياً 
    

      :   )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  

غيرهـــــا مـــــن  أدوات مطـــــبخ أو أدوات مائـــــدة أو    76.15
ــــة  وأجزاؤهــــا، مــــن  ؛ ألومونيــــوماألدوات المنزلي

يماثلهـا  مـن  وسيدات وقفـازات ومـا إسفنجات و
ـــوم الســـتعماالت  للتلميـــع أو ، للجلـــي أوألوموني

  . ألمونيوممماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها من 
    

 واسفنجات   ؛وأجزاؤها مطبخ أدوات أو مائدة أدوات ـ    
 أو للجلي ألومونيوم من يماثلها وما وقفازات وسيدات
      : التلميع
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  من يماثلها وما وقفازات وسيدات و اسفنجات  ـ ــ   76 15 10 10  

      ............................   التلميع أو للجلي  ألومونيوم            

  
5%  

  %5      .....................  أطباق وصواني من رقائق األلومونيوم 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  

  . ألمونيومُأخر من مصنوعات     76.16
    

 الداخلة عدا( تدبيس ومسامير تنجيد ومسامير مسامير ـ  76 16 10 00  

 و وصواميل عزقاتبراغي بو  براغي )،83.05 البند في
 خابوريه ومسامير خوابير تباشيم و لولبية شناكل

      ..............................   مماثلة وأصناف) وردات( وحلقات

  
  
  

5%  

      : غيرها ـ    

  %5      .........  ألمونيوم أسالك من، شبكية سياج، كشبا، نسج ـ ـ  76 16 91 00  

      :  غيرها ـ ـ    

  %5      .....................................................  سالسل وأجزائها ـ ـ ـ  76 16 99 10  

      : من ألمنيوم شبكية أخرمصنوعات  ـ ـ ـ    

  لـالشك شبكية لواحأو  معدنية وشباك نسج ـ ـ ـ ـ  76 16 99 21  

      .....................................لمنيومأ من بالتمديد                 

  
5%  

  %5      ...................................................  المهمالت سالت ـ ـ ـ ـ  76 16 99 22  

  %5      ... ................................................................  غيرها ـ ـ ـ ـ  76 16 99 29  

  %5      ......................................  فتحات التهوية غير اآللية ـ ـ ـ  76 16 99 30  

  %5      ........................................  )ستائر معدنية (فنيسيان ـ ـ ـ  76 16 99 40  

ومسـاند  لـوازم الخطـوط الكهربائيـة (مجـاري أسـالك  ــ ــ ــ  76 16 99 50  
      .....................................   ومشابك وحوامل مثًال)

  
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
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  الفصل الثامن والسبعون

  

  رصـــاص ومصنوعاتـــه
  

  :مالحظـــة
  :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف  ـ 1

  :قضبان وعيدان   أ ـ  
، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع قةو المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق المسحوبة أو المطر 

أو (بما فيها المربع) وي أو مستطيل اتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضعرضي مصمت ومن
متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيالت  مثلث

المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران 
(بما فيها . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة ومتوازيين ومتساويي الطول)ين مستقيم
المقاطع  . إن سمك هذه المنتجات ذاتأو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولهاالمربع) 

ا . وتشمل العبارة أيض(بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها العرضية المستطيلة
والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي ُأجريت عليها  األشكالالمنتجات بنفس 

، بشرط أن ال تكسبها هذه ي التشذيب األولي وٕازالة القشور)عمليات الحقة إلنتاجها (ال تتعدى عمليت
  العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.

  :"بروفيالت" وأشكال خاصة  ب ـ   
يها بالتشكيل وٕان قة أو المتحصل علو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر أو المنتجات المجلخة 

،  ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي ال ينطبق عليها أي من تعاريف كانت بشكل لفات
و القدد أو األنابيب أو وراق أالقضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األ 

الصب أو التلبيد بشكال المتحصل عليها  أل.وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس االمواسير
، ي التشذيب األولي و إزالة القشورتتعدى عمليت "فريت" والتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها ال

و المنتجات الداخلة في بنود العمليات صفة األصناف أ بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه
  .ُأخر

  :أســــالك  ج ـ
المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم 

 أو مثلث متساوي األضالع أو(بما فيه المربع) وي أو مستطيل اعلى كامل طولها بشكل دائري أو بيض
المعدلة "والتي يكون  ساوي األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيالتمضلع محدب مت

ومتوازيين ومتساويي  فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان اآلخران مستقيمين
 أو المثلثة أو(بما فيها المربع)  . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلةالطول)

المستطيل (بما  المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذاتا لمقطع العرضي
  في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها .

  
      :ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق   د ـ  
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، ت بشكل لفات)، وٕان كان78.01ند الداخلة في الب غير المشغولةالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وٕان دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيـالت المعدلة " 

قيمين والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مست
  :ن، وذات سمك موحد والتي تكوومتوازيين ومتساويي الطول)
  ،عرضها يزيد عن عشر ، بسمك الـ ذات شكل مستطيل أو مربع

و األصناف أ تكون لها صفة ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال ـ
  .المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

، األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق الحاملة فيما يشمل 78.04البند  يشمل 
التضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار والمعينات) وكذلك  نافرة (مثل، الحزوز و نمطية ألشكال

أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة المثقبة أو المموجة أو الملمعة  المنتجات
  .و المنتجات الداخلة في بنود ُأخراألصناف أ

  :مواسير وأنابيب هـ ـ  
تجويف واحد مقفل على كامل ، ذات مقطع عرضي منتظم بكانت بشكل لفات ، وٕانالمنتجات المجوفة

أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع (بما فيها المربع) مستطيل  أو ويا، بشكل دائري أو بيضطولهـا
. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات السماكةمحدب متساوي األضالع وذات جداران موحدة 

أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب (بما فيها المربع) لمستطيل المقطع العرضي أو ا
المتساوي األضالع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي 

. يمكن أن تكون المواسير واالتجاهالخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل  ومقطعها  العرضي
قاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطليـة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة واألنابيب ذات الم

  .ات (فالنجات) أو بأطواق أو حلقاتأو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربط

  الفرعي:د بنالمالحظـة 
قل من على األ %99.9" رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزنًا على يقصد بعبارة   ـ1 

  ، بشرط أن ال تزيد نسبة أي عنصر آخر وزنًا عن النسب المحددة في الجدول التالي:الرصاص
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   جدول العناصر اُألخر
  

  حد النسبة المئوية المسموح بها  العنصــــــــــر

  Ag  0.02  فضة

  As 0.005  زرنيخ

  Bi 0.05  بيسموث

  Ca 0.002  كالسيوم

  Cd 0.002  كادميوم

  Cu 0.08  نحاس

  Fe 0.002  حديد

  S 0.002  كبريت

  Sb 0.005  انتيمون

  Sn 0.005  قصدير

  Zn 0.002  زنك

غيرها (مثل ، التلوريوم  Te ) كل واحد منها   0.001  

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . (خام) غير مشغولرصاص     78.01

  %5      ..............................................................  ـ رصاص نقي  78 01 10 00  
    :ـ غيره    

  

  %5      ...   رئيسي ـ ـ محتوي وزنًا على عنصر األنتيمون كعنصر  78 01 91 00  
      ........................................................................  ـ ـ غيره  78 01 99 00  

5%  

  %5      .. ................................   خردة وفضالت من رصاص  78 02 00 00  78.02

    )ملغي(    78.03
  

 رصـــاص؛مــن  أوراقصــفائح وأشـــرطة و  ألــواح    78.04
  . رصاصمساحيق ورقائق من 

  
  

    : أوراق ووأشرطة  صفائح، ـ ألواح    
  

مــم  0.2يتجــاوز  بســمك ال وأوراقوأشــرطة صــفائح ــ ـ   78 04 11 00  
    ..............................................   (باستثناء الحامل)

    
5%  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  78 04 19 00  
  %5      ........................................................  ـ مساحيق ورقائق  78 04 20 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      )ملغي(    78.05

      .................................   مصنوعات ُأخر من رصاص  78 06 00 00  78.06
  

5%  
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  الفصل التاسع والسبعون

  

  اء) ومصنوعاتـــهـــك (توتيـزن
  

  :مالحظـــة
  : يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها  ـ 1

  : قضبان وعيدان   أ ـ  
قة، والتي ليست بشكل لفات، ذات و المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 

(بما فيها وي أو مستطيل اطـع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضمـقـ
مثلـث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة "  أوالمربع) 

و"المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان 
خران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة اآل

أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات (بما فيها المربع) 
وتشمل العبارة  المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها.

أو الصب أو التلبيد "فريت" والتي  ةوالمقاييس المتحصل عليها بالقولب األشكالأيضا المنتجات بنفس 
ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها (ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة القشور)، بشرط أن ال 

  .بنود ُأخر تكسبها هـذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في
  أشكال خاصة  "بروفيالت":  ب ـ   

لة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وٕان كانت أو المشكالمنتجات المجلخة 
بشكل لفات،  ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي ال ينطبق عليها أي من تعاريف 

أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو األنابيب أو  القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح
المتحصل عليها بالقولبة أو  األشكالالمواسير.وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس 

تتعدى عمليتي التشذيب األولي  الصب أو التلبيد "فريت" والتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها ال
أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات وٕازالة القشور، بشرط 
  الداخلة في بنود ُأخر.

  أســـالك:  ج ـ  
المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم 

 و مثلث متساوي األضالع أوأ(بما فيها المربع) وي أو مستطيل اعلى كامل طولها بشكل دائـري أو بيض
مضلع محدب متساوي األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيالت المعدلة "والتي يكون 

ومتوازيين ومتساويي  مستقيمينمحدبة،بينما الجانبان اآلخر  سفيها جانبان متقابالن بشكل أقوا
أو المثلثة أو (بما فيها المربع)  لةالطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطي

المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما 
  في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها.

      
      :ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق  د ـ  
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)، وٕان كانت بشكل لفات، 79.01داخلة في البند ال غير المشغولةالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
المستطيـالت وٕان دورت زواياه (بما في ذلك "المربع) (عدا ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل 

المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران 
  سمك موحد والتي تكون: مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات

  عرضها، يزيد عن عشر ، بسمك ال(بما فيها المربع) ـ ذات شكل مستطيل 
األصناف أو  تكون لها صفة ـ ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن ال

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
الحاملة  شرطة أو األوراق أو، األلواح أو الصفائح أو األفيما يشمل 79.05البند  يشمل هذا

التضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار والمعينات) وكذلك  نمطية نافرة (مثل، الحزوز و ألشكال
المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة  أو المطلية، بشرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات 

  صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
  مواسير وأنابيب:  ـ هـ  

المنتجات المجوفة، وٕان كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل 
أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع (بما فيها المربع) وي أو مستطيل اطولهـا، بشكل دائري أو بيض

سير وأنابيب المنتجات ذات . تعتبر أيضا كمواالسماكةمحدب متساوي األضالع وذات جداران موحدة 
 أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب(بما فيها المربع) المقطع العرضي أو المستطيل 

 المتساوي األضالع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي
. يمكن أن تكون المواسير اهاالتج ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل و

واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطليـة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة 
  أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

  : فرعيالد بنالمالحظـة 
  لفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا ا  ـ 1

  زنك، غير مخلوط:   أ ـ  
  وزنًا على األقل من عنصر الزنك. %97.5المعدن المحتوي على     
  خالئط زنك:  ب ـ  

بشرط أن  المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزنًا على أي من العناصر اُألخر،
  وزنًا. 2.5العناصر عن يزيد مجموع النسبة اإلجمالية لهذه 

  :الزنك غبـار  ج ـ  
الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزئيات كروية أدق من مساحيق 

ميكرون  63% وزنًا على األقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 80الزنك. ويمر 
  . ألقل من الزنك المعدني% على ا85(ميكروميتر). على أن تحتوي وزنًا على   

  

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . (خام) غير مشغولزنك      79.01

    : ، غير مخلوطـ زنك    
  

  ن ـأو أكثر م  %99.99ًا على ـوي وزنــ ـ محت  79 01 11 00  
    .. ................................................................ الزنك  

    
5%  

        ...    زنكال   نـوزنًا م% 99.99ل 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
5%  

      . غبار و مساحيق ورقائق، من زنك    79.03

      .................................................................   ـ غبار زنك  79 03 10 00  
5%  

      .......................................................................   ـ غيرها  79 03 90 00  
5%  

خاصة (بروفيالت)  قضبان وعيدان وأشكال    79.04
  . زنك وأسالك، من

  
  

      ... ................................................................  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  
5%  

    . زنكمن  أوراق وأشرطة و ألواح وصفائح    79.05
  

ة بالحبر عباطر والــوير بالحفـــ ـ ـ ألـواح للتص  79 05 00 10  
    ...................................................   (ليتوغرافيا)

    
5%  

      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  79 05 00 90  
5%  

      )ملغي(    79.06

    . مصنوعات ُأخر، 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%  

    ات ـجـيف المنتـة لتغلـبوبية األنـاألوعي ـ ـ ـ  79 07 00 30  
    ..............................................   ة..الخ)ـ(الصيدل        

    
5%  

     واأللواحـ ـ ـ األقمشة والشباك من أسالك الزنك   79 07 00 40  
    ... ................................  الشبكية الشكل بالتمديد        

    
5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  جيد ــتنر الـ) ومساميزالوو ـر (قـمساميـ ـ ـ   79 07 00 50  
   هالمللولبر ـزقات) والمساميـاميل (عوالصو         
    .......................... ................................  (براغي)        

    
5%  

      ........................................................   ـ ـ ـ أدوات منزلية  79 07 00 60  
5%  

      .......................................................   ـ ـ ـ أدوات صحية  79 07 00 70  
5%  

   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 ــالمفح األلواـ ـ ـ ـ   79 07 00 91  
    .............................................   ..الخاألغلفة

    
5%  

      .........................   ـ ـ ـ ـ األقطاب المعدة للطالء الكهربائي  79 07 00 92  
5%  

ـ ـ ـ ـ أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية   79 07 00 93  
    ....  األنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل

    
5%  

      .. ................................................................  ـ ـ ـ ـ غيرها  79 07 00 99  
5%  
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  الفصل الثمانون
  

  قصديـــر ومصنوعاتـــه
  

  :مالحظـــة
  : صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف  ـ 1

  : قضبان وعيدان  أ ـ  
مقطع  ، ذاتقة، والتي ليست بشكل لفاتو المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطر 

 أو(بما فيه المربع) وي أو مستطيل اظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضعرضي مصمت و منت
مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل 
" والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين 

أو  (بما فيها المربع) . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلةزيين ومتساويي الطول)اومتو 
. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها

المنتجات . وتشمل العبارة أيضا (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن ُعشر عرضها المستطيلة
عليها عمليات الحقة  ُأجريت والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت"والتي األشكالبنفس 

، بشرط أن ال تكسبها هـذه العمليات صفة ي التشذيب األولي وٕازالة القشور)إلنتاجها (ال تتعدى عمليت
  .األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

  روفيالت" :أشكال خاصة  "ب ب ـ   
ٕان كانت و أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو المشكلة بالبثق المنتجات المجلخة 

بشكل لفات،  ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي ال ينطبق عليها أي من تعاريف 
اق أو القدد أو األنابيب أو القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األور 

المتحصل عليها بالصب أو  األشكالأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس  المواسير .وتشمل عبارة
تتعدى عمليتي التشذيب األولي وٕازالة  التلبيد "فريت" والتي ُأجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها الب

عمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة القشور، بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه ال
  في بنود ُأخر.

  :أســـالك  ج ـ  
، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم ة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبةالمنتجات المجلخ

 أو مثلث متساوي األضالع أو(بما فيه المربع) وي أو مستطيل اعلى كامل طولها بشكل دائري أو بيض
وي األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيالت المعدلة "والتي يكون مضلع محدب متسا

ومتوازيين ومتساويي  مستقيمينلبينما الجانبان اآلخر ا فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة،
ثلثة أو الم(بما فيها المربعة) الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة 

. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها
  .، يزيد عن ُعشر عرضهابما في ذلك " المستطيل المعدل ")(
  
  

      :ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق    د ـ  
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، وٕان كانت بشكل لفات )،80.01الداخلة في البند  غولةغير المشالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
وٕان دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيـالت  (عدا المربع) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل

المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران 
  :سمك موحد والتي تكونمستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات 

  ،عرضها ، بسمك اليزيد عن عشر(بما فيه المربع)ذات شكل مستطيل   ـ
و األصناف أ تكون لها صفة ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت ، بشرط أن ال ـ 

  .المنتجات الداخلة في بنود ُأخر
  :مواسير وأنابيب  هـ ـ  

ظم بتجويف واحد مقفل على كامل ، ذات مقطع عرضي منتلفاتالمنتجات المجوفة، وٕان كانت بشكل 
أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع  (بما فيه المربع) وي أو مستطيلاطولهـا، بشكل دائري أو بيض

. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات ةمحدب متساوي األضالع وذات جداران موحدة السماك
ث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب أو المثل(بما فيها المربعة) المقطع العرضي أو المستطيل 

المتساوي األضالع وأن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي 
. يمكن أن تكون المواسير واالتجاهومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل 

ـة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلي
  .ت (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقاتأو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطا

  : فرعيالد بنالمالحظـة 

  :صل المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الف  ـ 1
  : خلوطقصدير، غير م   أ  ـ  

من نسبة احتوائه على أي  تقل ، بشرط أن ال % على األقل من القصدير99ًا على زنالمعدن المحتوي و 
  :النسبة المحددة في الجدول التاليالبيسموت أو النحاس عن  عنصري

  جدول العناصر اُألخر
  

  وزناً للمحتويات حد النسبة المئوية   العنصــــــــــــــر

  Bi  0.1  بيسموت

  Cu  0.4  نحاس

  
  :رخالئط قصدي  ب ـ

  : بشرطالمواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزنًا على أي عنصر من العناصر اُألخر، 
  أو  % وزنًا؛1أن تزيد النسبة اإلجمالية لهذه العناصر اُألخر    ـ
  . السابق جدوللفي ا أن تكون نسبة احتوائها وزنًا على البيسموت أو النحاس مساويًا أو أكبر من النسبة المحددة  ـ

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

      . (خام) غير مشغولقصدير     80.01
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ................................................. ، غير مخلوطـ قصدير  80 01 10 00  
  %5      ............................................................ـ خالئط قصدير  80 01 20 00  

  ..........................................فضالت وخردة قصدير  80 02 00 00  80.02
  5%  

  
80.03  

اصــة (بــروفيالت) قضــبان و عيــدان و أشــكال خ  
  . وأسالك، من قصدير

    

  %5      ...................................................... ـ ـ ـ قضبان مجوفة  80 03 00 10  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  80 03 00 90  

  )ملغي(    80.04
    

  )ملغي(    80.05
    

  )ملغي(    80.06
    

  . مصنوعات ُأخر من قصدير    80.07
    

خـوابي ودنـان وغيرهـا مـن األوعيـة األخـر  و ـ ـ ـ خزانـات  80 07 00 10  
      ................   (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)

  
5%  

ـــ ـ ـ األنابيــب الطريــة لتعبئــة معــاجين األســنان ومــواد   80 07 00 20  
      ... ................................  التلوين والمنتجات األخر

  
5%  

وأدوات المائـدة (أبـاريق  ية والمطـبخلــ ـ ـ األدوات الــمنز   80 07 00 30  
      ...............................  .الخ) وصواني وصحون.

  
5%  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  80 07 00 90  
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  الفصل الحادي والثمانون

  

  معادن عادية ُأخر؛ خالئط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها
  

  الفرعي:مالحظة البند 
الخاصة بتعريف  "القضبان أو  74من الفصل  1تنطبق على هذا الفصل، بعد تبديل ما يجب تبديله، المالحظة  ـ 1

  األوراق والقدد". الصفائح أو الشرائط أو أو  أو األلواح  أو األشكال الخاصة أو األسالك العيدان 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

تنجســـتين (ولفـــرام) ومصـــنوعاته، بمـــا فـــي ذلـــك     81.01
      . الفضالت والخردة

  %5      ....................................................................  ـ مساحيق  81 01 10 00  
      : ـ غيرها    

        ان ـالقضبــ ؛ بما في ذلكير مشغولـغـ ـ تنجستين   81 01 94 00  

      ..........  والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة 

  
5%  

  %5      .....................................................................  ـ ـ أسالك  81 01 96 00  
  %5      ........................................................   ـ ـ فضالت وخردة  81 01 97 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  81 01 99 00  

مولبيــدنيوم ومصــنوعاته، بمــا فــي ذلــك الفضــالت       81.02
      . والخردة

  %5      ....................................................................  ـ مساحيق  81 02 10 00  
      : ـ غيرها    

  ، بمــا فــي ذلــك القضـــبان غيـــر مشــغولـــ ـ موليبــدنيوم   81 02 94 00  
      .....  المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة والعيدان

  
5%  

ــ ـ قضــبان وعيــدان، عــدا المتحصــل عليهــا مــن عمليــة   81 02 95 00         ـ
أو  التلبيد البسيطة، أشكال خاصة (بـروفيالت) ألـواح

      ..........................................  وراقأصفائح 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  

تنتـــالوم ومصـــنوعاته، بمـــا فـــي ذلـــك الفضـــالت       81.03
      . والخردة
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

، بما في ذلك القضبان والعيدان غير مشغولـ تنتالوم   81 03 20 00  
      .....  ؛ مساحيقد البسيطةبعملية التلبيا المتحصل عليه

  
5%  

  %5      ............................................................  ـ فضالت وخردة  81 03 30 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 03 90 00  

مغنيســيوم ومصــنوعاته، بمــا فــي ذلــك الفضــالت       81.04
      . والخردة

      : غير مشغولـ مغنيسيوم     

  %5      ........  وزنًا من المغنيسيوم %99.8ـ ـ يحتوي على األقل   81 04 11 00  
  %5      ......................................................................  غيرهاـ ـ   81 04 19 00  
  %5      ............................................................  ـ فضالت وخردة  81 04 20 00  
 مسـاحيق  ـ برادة وخراطة وحبيبات مرتبة تبعـًا لحجمهـا؛     

:    

  
  

  %5    .....................................مسحوق المغنيسيوم  ـ  ـ ـ  81 04 30 10  
  %5    ............................................................ غيرها ـ ـ ـ  81 04 30 90  
      : ـ غيرها    

ــ ـ ـ زوايـا وأشـكال خاصـة، صـفائح، ألـواح، أوراق، قـدد،   81 04 90 10  
      ..................  قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق

  
5%  

  %5      .........................................   ـ ـ ـ أسالك، قضبان وعيدان  81 04 90 20  
  %5      ...............  ـ ـ ـ أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة  81 04 90 30  
  %5      .................................  ـ ـ ـ مصنوعات أخر من مغنيسيوم  81 04 90 90  

كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة ُأخـر     81.05
مــن تعــدين الكوبالــت؛ كوبالــت ومصــنوعاته، بمــا 

      . في ذلك الفضالت والخردة

ــ كوبالـت نصــف خـام (مـات) ومنتجــات وسـيطة ُأخـر مــن   81 05 20 00  
  %5      .....................  ؛ مساحيقتعدين الكوبالت؛ كوبالت خام

  %5      ...........................................................  الت وخردةــ فض  81 05 30 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 05 90 00  

بيســـــموث ومصـــــنوعاته، بمـــــا فيهـــــا الفضـــــالت   81 06 00 00  81.06
      ....................................................................   والخردة

  
5%  

 كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخردة    81.07
.      

  %5      .. ................................  ؛ مساحيقغير مشغولـ كادميوم   81 07 20 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      ............................................................  ةفضالت وخردـ   81 07 30 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 07 90 00  

 تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخـردة    81.08
.      

  %5      .. ................................  مساحيق ؛غير مشغولـ تيتانيوم   81 08 20 00  
  %5      ............................................................  فضالت وخردةـ   81 08 30 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 08 90 00  

ــــوم ومصــــنوعاته، بمــــا فيهــــا الفضــــالت     81.09 زيركوني
      . والخردة

  %5      ...............................  ؛ مساحيقغير مشغولـ زيركونيوم   81 09 20 00  
  %5      ............................................................  فضالت وخردةـ   81 09 30 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 09 90 00  

انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخردة    81.10
  ...................................................................................        

  %5      .................................  ـ أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق  81 10 10 00  
  %5      ............................................................  ـ فضالت وخردة  81 10 20 00  
  %5      .........................................................................ـ غيرها  81 10 90 00  

    منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضالت والخردة  81 11 00 00  81.11
  

  
5%  

بيريليــوم وكروميــوم وجرمــانيوم وفانــديوم وكــاليوم     81.12
وهافنيوم وأنـديوم ونيوبيـوم (كولومبيـوم) ورينيـوم 

معادن، بمـا فيهـا وتاليوم  ومصنوعات من هذه ال
      . الفضالت والخردة

      :يومـ بيريل    

  %5      ...........................................   ؛ مساحيقغير مشغولـ ـ   81 12 12 00  
  %5      ........................................................   ـ ـ فضالت وخردة  81 12 13 00  
  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  81 12 19 00  
      : ـ كروميوم (كروم)    
  %5      ...........................................   ؛ مساحيقـ ـ غير مشغول  81 12 21 00  
  %5      ........................................................   ـ ـ فضالت وخردة  81 12 22 00  
  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  81 12 29 00  
      : ومثاليـ     
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  %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  
      : ـ غيرها    
  %5      ....................  ؛ فضالت وخردة؛ مساحيقغير مشغولـ ـ   81 12 92 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  81 12 99 00  

ت) ومصــنوعاتها، خالئــط خزفيــة معدنيــة (ســيرمي  81 13 00 00  81.13
      .....................................  بما فيها الفضالت والخردة

  
5%  
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  الفصل الثاني والثمانون
  

  ومالعق سكاكينعدد وأدوات 
  وشوك، من معادن عادية؛ أجزاؤها من معادن عادية  

  

  : مالحظـــات
  

 األكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو فيما عدا مواقد  اللحام و ـ 1
أو حوافها ، فإن هذا الفصل يشمل األصناف التي تكون نصالها 82.09القدمين  واألصناف الداخلة في البند 

  أو أجزاؤها العاملة من:أسطحها العاملة  أوالعاملة 
  معدن عادي؛  أ  ـ
  كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية (سيرميت)؛  ب ـ
ي أو كربيدات على حوامل من معدن عاد ) طبيعية أو تركيبية أو مجددة (أحجار كريمة أو شبه كريمة  ج ـ

  معدنية أو خالئط معدنية خزفية (سيرميت)؛
أو الحد أو ذات النصل القاطع  األصناففقد تمواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن ال   د ـ

  وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.التضليع وما شابهها من معادن عادية 
 ، باستثناء األجزاء المنصوصاألصنافالواردة في هذا الفصل تبند مع هذه األجزاء من معادن عادية لألصناف   ـ 2

تدخل في هذا الفصل  ). مع ذلك، وفي جميع الحاالت، ال84.66مقابض العدد التي تدار باليد (بند و عليها بالذات 
  من القسم الخامس عشر. 2األجزاء لالستعماالت العامة، وفقًا لمفهوم المالحظة 

  
القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكهربائية وآالت قص الشعر الكهربائية في  واألجزاءالنصال  تدخل الرؤوس و

   .)85.10(البند 
ومن عدد مساوي لها  82.11إن المجموعات (األطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند   ـ 3

  ). 82.15ي هذا البند  (، تبند ف82.15على األقل من األصناف الداخلة في البند 
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معــازق،  محــافر و رفــوش ومعــاول و مجــارف و    82.01
بلطات وعدد قاطعة  مذاري وأمشاط؛ فؤوس و و

مـــن جميـــع مشـــاذب  تقلـــيم ومماثلـــة؛ مقصـــات 
مجزات أعشاب  األنواع؛ مناجل وسكاكين قش و

وعــــدد ُأخــــر مســــتعملة فــــي وأســــافين للخشــــب 
      . الزراعة أو البساتين أو الغابات

  %5      .......................................................  رفوش ـ مجارف و  82 01 10 00  

  %5      ............................   ـ معاول و محافر و معازق وأمشاط  82 01 30 00  

  %5      .........................    ـ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة  82 01 40 00  



  15ق : 
  82ف : 

  - 538 -

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ا (بمو مجزات تدار بيد واحدة مشاذب  ـ مقصات تقليم و  82 01 50 00  
    ........................................  في ذلك مجزات الدواجن)

  

  

  

5%  

  %5      .........  مجزات تقليم ُأخر تدار باليدين ـ مجزات أعشاب و  82 01 60 00  

ـ عدد يدوية ُأخر مسـتعملة فـي الزراعـة أو البسـاتين أو   82 01 90 00  
    .....................................................................  الغابات

  

  

  

5%  

مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع     82.02
أو نصــال  (بمــا فــي ذلــك نصــال الثقــب أو الشــق

      . المناشير غير المسننة)

  %5      ............................................................  ـ مناشير يدوية  82 02 10 00  

  %5      ........................  (شلة) متصلةـ نصال مناشير شريطية   82 02 20 00  

ــك نصــال مناشــير      ــي ذل ــة (بمــا ف ــ نصــال مناشــير دائري ـ
      : الشق أو الثقب)

  %5      ...........................................  ـ ـ بأجزاء عاملة من صلب  82 02 31 00  

  %5      ...........................................  بما فيها األجزاءـ ـ غيرها،   82 02 39 00  

  %5      ......................... ................................  ـ مناشير سالسل  82 02 40 00  

      : ـ نصال مناشير ُأخر    

  %5      ..................   ـ ـ نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن  82 02 91 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  82 02 99 00  

زراديات (بما في ذلـك  مبارد و مبارد للخشب، و    82.03
صــات القاطعــة) كماشــات ومالقــط، مق الزراديــات

لقطـــع المعـــادن و قاطعـــات مواســـير و قاطعـــات 
مســامير وبراغــي و مثاقــب تخــريم وعــدد يدويــة 

     . مماثلة

  %5      ...........................   ـ مبارد و مبارد للخشب وعدد مماثلة  82 03 10 00  

ــ   82 03 20 00   كماشــات ) القاطعــةالزراديــات بمــا فــي ذلــك (زراديــات، ـ
    .................................................  ومالقط وعدد مماثلة

  

  

  

5%  

  %5      ...........................  لقطع المعادن وعدد مماثلة ـ مقصات  82 03 30 00  

مثاقـب  ـ قاطعات مواسـير و قاطعـات مسـامير وبراغـي و  82 03 40 00  
    ..................................................   تخريم وعدد مماثلة

  

  

  

5%  
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قابلـــــة للتعـــــديل  شــــــدط ومفـــــاتيح ـــــــمفـــــاتيح رب    82.04
"انجليزيــة" يدويــة (بمــا فــي ذلــك مفــاتيح قيــاس 

ربـط  رؤوس)؛ عـدا مفـاتيح الحنفيـات عزم اللـف
      . ديل، وٕان كانت بماسكاتهاقابلة للتب

      :  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، وٕان كانت بم رؤوسـ   82 04 20 00  

القواطع الماسية للزجـاج)،  عدد يدوية (بما فيها    82.05
غيــر مــذكورة وال داخلــة فــي مكــان آخــر؛ مواقــد 
اللحــام؛ ملزمــات ومــرابط ومــا يماثلهــا، عــدا تلــك 

أجـزاء ولـوازم للعـدد اآلليـة؛ سـنادين؛  التي تعتبر
أكوار حدادة قابلة للنقل؛ دواليـب شـحذ بهياكلهـا 

      .  تدار باليد أو بالقدم

  %5      ......................................................  بةـ أدوات ثقب ولول  82 05 10 00  

  %5      ........................................   ـ المطارق والمطارق الثقيلة  82 05 20 00  

ــ مماسـح "فــارات" و أزاميـل و أزاميـل مقعــرة ومـا يماثلهــا   82 05 30 00  
    .................................  من أدوات قاطعة لشغل الخشب

  

  

  

5%  

  %5     .......................................................................ـ مفكات  82 05 40 00  

      :  ـ عدد يدوية ُأخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج)    

  %5      ..................................................   ـ لالستعمال المنزلي ـ  82 05 51 00  

      :   ـ ـ غيرها    

 بـــإطالقــــ ـ ـ مسدســـات برشـــمة المســـامير تشـــتغل   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  

الداخلـة مجموعـات (أطقـم) األصـناف  غيرهـا، بمـا فيهـاـ     
  : 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  
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عــدد تحتــوي علــى اثنــين أو أكثــر مــن األصــناف   82 06 00 00  82.06
، مهيــأة 82.05إلــى  82.02الداخلــة فــي البنــود 

    ........................  كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة

  

  

  

  

  

5%  

ـــة، وٕان  عـــدد    82.07 ـــديل معـــدة للعـــدد اليدوي ـــة للتب قابل
، للضــغط الآليــا أو للعــدد اآلليــة (مــث كانــت تــدار

ــــ ــــة وللحف ــــبس وللبصــــم وللتخــــريم ولّلولب ر وللك
الخرط وفك وربط  للتقوير والتفريز و وللتقعير و

البراغـــي)، بمـــا فـــي ذلـــك قوالـــب ســـحب و بثـــق 
       . التربة والصخور وثقب المعادن، وأدوات حفر

      : وثقب التربة ـ أدوات حفر الصخور    

  %5      ...    (سيرميت) ة خزفيةـالئط معدنيـن خـل مـزء عامــ ـ بج  82 07 13 00  

  %5      ...........................................  يرها، بما فيها األجزاءـ ـ غ  82 07 19 00  

  %5      .......................................بثق المعادن ـ قوالب سحب و  82 07 20 00  

  %5      ............................  التخريم البصم أو ـ أدوات للضغط أو  82 07 30 00  

  %5      ...........................................  ـ  أدوات الطرق أو اللولبة  82 07 40 00  

  %5      .......................  ـ  أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور  82 07 50 00  

  %5      ..........................................  التقوير أوـ  أدوات التقعير   82 07 60 00  

  %5      ............................................................  ـ أدوات التفريز  82 07 70 00  

  %5      ...........................................................   ـ  أدوات الخرط  82 07 80 00  

  %5      ...............................................  ـ عدد ُأخر قابلة للتبديل  82 07 90 00  

 سكاكين ونصال قاطعة لآلالت أو لألجهزة اآللية    82.08

.      

  %5      ...........................................................  ـ لشغل المعادن  82 08 10 00  

  %5      ............................................................  ـ لشغل الخشب  82 08 20 00  

المســـتعملة فـــي صـــناعة  لـــآلالتــــ ألجهـــزة المطـــابخ أو   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  

مــن عــدد، غيــر مركبــة، مــن  سرؤو  أطــراف و   82 09 00 00  82.09
    ...........................  خالئط معدنية خزفية (سيرميت)

  

  

  

5%  
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أو أقــل،  لــجك 10أجهــزة آليــة تــدار باليــد، تــزن   82 10 00 00  82.10
ــــديم  لالســــتعمال ــــة أو تق ــــي تحضــــير أو تهيئ ف

    ..........................................  األطعمة أو المشروبات

  

  

  

  

  

5%  

ســكاكين ذات نصــال قاطعــة وٕان كانــت مســننة،     82.11
بمــــا فــــي ذلــــك مطــــاوي تقلــــيم األشــــجار (عــــدا 

 )، و82.08الســــــكاكين الداخلــــــة فــــــي البنـــــــد 
  لها.نصا

  
  
    

  %5      .........................  ـ مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة  82 11 10 00  

      : ـ غيرها    

      : ثابتةـ ـ سكاكين مائدة ذات نصال     

ـ ـ ـ بمقابض من عاج أو صدف أو كهرمان أو ما شابه   82 11 91 10  
    .............   ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة

  

  

  

5%  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  82 11 91 90  

  %5      ................................. ثابتةـ ـ سكاكين ُأخر ذات نصال   82 11 92 00  

      : غير ثابتةـ ـ سـكاكين ذات نصال     

  %5      ............................................  ـ ـ ـ مطاوي تقليم األشجار  82 11 93 10  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  82 11 93 90  

  %5      ......................................................................  ـ ـ نصال  82 11 94 00  

  %5      .......................................   ـ ـ مقابض من معادن عادية  82 11 95 00  

نصــالها، (بمــا فــي ذلــك نصــال  أمــواس حالقــة 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 ــأمونـة من اللــ ـ ـ أدوات الحـالقة الم  82 12 10 20  
    .........................................  الواردة مع شفراتها         

  

  

  

5%  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  82 12 10 90  

ـ نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونـة، بمـا فـي ذلـك   82 12 20 00  
    ............  قدد النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و

  

  

  

5%  

  %5      .................................................................  ـ أجزاء ُأخر  82 12 90 00  
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 مقصـــات خيـــاطين و مقصـــات أخـــر مقصـــات و  82 13 00 00  82.13
  %5      .....................................................  مماثلة و نصالها

ـــص الشـــعر     82.14 ـــل، أدوات ق ـــة ُأخـــر (مث أدوات قاطع
وســــــواطير وســـــــكاكين الجــــــزارين أو المطـــــــبخ 
وســــكاكين تشــــطير وفــــرم، وقاطعــــات الــــورق)؛ 
أدوات ومجموعــات "أطقــم" تجميــل وتقلــيم أظــافر 

      . اليدين والقدمين (بما فيها مبارد األظافر)
ائل وســـكاكين محـــو ــــ قاطعـــات الـــورق و فاتحـــات الرســـ    

  : نصالها وبرايات أقالم الرصاص، و
  

    

  %5      ............................  نصالها ـ ـ ـ برايات أقالم الرصاص و  82 14 10 10  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  82 14 10 90  

ــــ أدوات ومجموعـــات تجميـــل األظـــافر (بمـــا فيهـــا مبـــارد   82 14 20 00  
    .. ................................................................   األظافر)

  

  

  

5%  

      ـ غيرها:    

  %5      ..................   وسكاكين الجزارين أو المطبخـ ـ ـ سواطير   82 14 90 10  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  82 14 90 90  

و أدوات كاشــطات و مالعــق و شــوك و مغــارف     82.15
 ألزبـدهكاكين ـوسـ  مكـوسكاكين الستقديم الكعك 

ـــــدة أو  ـــــة للمائ ـــــط الســـــكر وأدوات مماثل و مالق
      . المطبخ

ــ مجموعــات مــن أصــناف منوعــة محتويــة علــى صــن  82 15 10 00   ف ـ
    ...........................  واحد على األقل مطلي بمعدن ثمين

  

  

  

5%  

  %5      .............................  ـ مجموعات ُأخر من أصناف منوعة  82 15 20 00  

      : ـ غيرها    

  %5      ...............................................   ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة  82 15 91 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  82 15 99 00  
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  الفصل الثالث والثمانون
  

  أصناف متنوعة من معادن عادية 
  

    : مالحظـــات
األجـزاء.  هلهـا هـذوفقًا لمفهوم هذا الفصل، تبند األجزاء من معادن عادية في البنود المالئمة لألصناف التي تعـود   ـ 1

د صـب (ظهـر) أو صـلب، أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل األصناف من حديـد أو حديـ رال تعتبومع ذلك، 
ــود  ــة فــي البن ــواع الداخل ــة مــن  73.20أو  73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12مــن األن وال األصــناف المماثل
  ).81لغاية  78ومن  76لغاية  74معادن عادية ُأخر (الفصول من 

مـم (بمـا فـي 75ز قطرهـا ، يقصد بكلمة  عجالت تدحرج "كاستور" العجالت التي ال يتجاو 83.02وفقًا لمفهوم البند   ـ 2
بشرط أن يكون عرض  75مم (بما في ذلك اإلطار عند وجوده) 75وجوده) أو التي يتجاوز قطرها  داإلطار عنذلك 

  . مم 30الدوالب أو اإلطار المركب عليها أقل من 
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

 أو أو بتركيبـات حـروفأقفال ومغاليق (بمفاتيح     83.01
أو ممــــا يفــــتح بالكهربــــاء)، مــــن معــــادن  أرقــــام

محتويـة  بمشـابكوأطـر  مشـابك (ابـازيم)عادية؛ 
ـــــال ـــــى أقف ـــــاتيح عل ـــــة؛ مف ، مـــــن معـــــادن عادي

      . لألصناف السابقة، من معادن عادية

  %5      ...................................................................... أقفالـ   83 01 10 00  

  %5     ....................................  مما يستعمل للمركبات مغاليقـ   83 01 20 00  

  %5      .......................................  مما يستعمل لألثاث مغاليقـ   83 01 30 00  

         : ُأخر 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      ...................................................   للحقائب ليقمغاـ 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 (ابازيم) ـ   83 01 50 00  

  %5      ... ................................................................   مغاليق   

  %5      ........................................................................  ـ أجزاء  83 01 60 00  

  %5      ............................................  ـ مفاتيح مقدمة على حدة  83 01 70 00  
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بـــات وأصـــناف مماثلــة مـــن معـــادن لــوازم و تركي    83.02
األبـــواب أو  عاديــة ممــا يستعمـــل فــي األثــاث أو

النوافذ أو السـتائر أو أبـدان العربـات  الساللم أو
ــــة أو ال أو صــــناديق الســــراجة أو خــــزائن األمتع
ــــب و  ومــــا يماثلهــــا؛ مشــــاجب و المجــــوهرات عل

حوامل قبعات وتركيبـات حاملـة وأصـناف مماثلـة 
تــدحرج "كاســتور" مــن معــادن عاديــة؛ عجــالت 

بتركيبـــات مـــن معـــادن عاديـــة؛ غالقـــات ذاتيـــة 
     . الحركة لألبواب، من معادن عادية

  %5      .. ................................................................   ـ مفصالت  83 02 10 00  

  %5      ............................................  ـ عجالت تدحرج "كاستور"  83 02 20 00  

ــوازم  83 02 30 00   ــ تركيبــات و ل ــة ممــا يســتعمل ُأخــر وأصــناف  ـ  مماثل
      .................................................................   للسيارات

  
5%  

      : وازم ُأخر وأصناف مماثلةات و لـ تركيب    

  %5      ................................................  ـ ـ مما يستعمل للمباني  83 02 41 00  

  %5      ......................................  ـ ـ غيرها، مما يستعمل لألثاث  83 02 42 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5      .....................................................  ـ ـ ـ مقابض لألبواب  83 02 49 10  
  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  83 02 49 90  
لـة وتركيبـات تركيبـات حام ـ مشـاجب، وحوامـل قبعـات أو  83 02 50 00  

      ....................................................................   مماثلة

  

5%  

  %5      ...............................................   ـ غالقات ذاتية لألبواب  83 02 60 00  

خـــزائن (صـــناديق مأمونـــة) و صـــناديق مقـــواة    83 03 00 00  83.03
وأبـــــواب مصـــــفحة "مأمونـــــة" وخـــــزائن الودائـــــع 
ــة  ــة وصــناديق مأمون ــات، للغــرف المأمون واألمان
للنقــود أو المســتندات ومــا يماثلهــا مــن معــادن 

      ........................................................................  عادية

  

  

  

  

5%  
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 ات وللملفات أو لبطاقات الفهرسةللمصنف خزائن    83.04
وصواني وحوامل لألوراق وحوامل أقـالم وحوامـل 
أختام وأصناف مماثلـة لالسـتعمال فـي المكاتـب، 
مـــن معـــادن عاديـــة، باســـتثناء أثـــاث المكاتـــب 

      .94.03الداخل في البند 

الفــرز  ـب ــ ـ ـ خزانـات الملفـات وبطاقـات فهـــارس وعلـ  83 04 00 10  
      ...........................................  واألصناف المماثلة

  

5%  

      ب وـتـاند الكــ ـ ـ لوازم طاوالت المكاتب (مس    
      :لها..الخ)ـابر وحوامــالوزن والمح ثقاالت        

  %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      ...............................   ت الكاتبةـ ـ ـ حوامل األوراق لآلال  83 04 00 30  

  %5      ................   ـ ـ ـ رفوف مما يوضع على طاوالت المكاتب  83 04 00 40  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  83 04 00 90  

ـــــات،     83.05 ـــــات لمصـــــنفات ضـــــم األوراق والملف تركيب
وماســــكات، شــــابكات وزوايــــا رســــائل، مشــــابك 
ـــة  لـــألوراق، بطاقـــات الفهرســـة، وأصـــناف مماثل

ك فـارزة بشـكل للمكاتب من معادن عادية، مشـاب
(للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن  أمشاط
      .        عادية

  %5      ..................  ـ تركيبات لمصنفات ضم األوراق و للملفات  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  

ا، غيــر كهربائيــة   أجــراس ونــواقيس  ومــا يماثلهــ    83.06
من معادن عادية؛ تماثيل صـغيرة وأصـناف ُأخـر 
للتـــــزيين مـــــن معـــــادن عاديـــــة؛ أطـــــر للصـــــور 
ـــة أو الّلوحـــات أو مـــا يماثلهـــا، مـــن  الفوتوغرافي

      . معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية

  %5      ......................................  نواقيس وما يماثلهاو ـ أجراس   83 06 10 00  

      : ماثيل صغيرة وأصناف ُأخر للتزيينـ ت    

  %5      ..............................................   ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة  83 06 21 00  
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  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  83 06 29 00  

ــ أطــر للصــور الفوتوغرافيــة أو لّلوحــات أو  83 06 30 00   مــا يماثلهــا؛  ـ
      .........................................................................  مرايا

  

5%  

أنابيــب ومواســير مرنــة مــن معــادن عاديــة، وٕان     83.07
     . كانت مع لوازمها

  %5     ...................................................   ـ من حديد أو صلب  83 07 10 00  

  %5      ................................................  ـ من معادن عادية ُأخر  83 07 90 00  

أبـازيم بمشـابك  أبازيم و و بإغالقأغالق، أطر     83.08
ــــات محــــاجن (شــــناكل)، عــــرى وأصــــناف  وعيني

مماثلــة مــن معــادن عاديــة، لأللبســة أو األحذيــة 
أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو 

مــن األصــناف الجــاهزة؛ مســامير برشــام غيرهــا 
مجوفة أو مشـقوقة السـاق، مـن معـادن عاديـة؛ 

      . خرز وبرق (ترتر)، 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     

ـــ ـ ـ أغــالق، أطــر بــأغالق، أبــازيم بــأغالق وأصــناف   83 08 90 10  
ـــة لأللبســـة واألحذيـــة  مماثلـــة مـــن معـــادن عادي
ـــب اليدويـــة ولغيرهـــا مـــن  ـــوازم الســـفر والحقائ ول

      ................................  مصنوعات الجلود والنسيج

  

  

  

5%  

  %5      .................................................  ـ ـ ـ خرز وبرق (ترتر)  83 08 90 20  

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  83 08 90 90  

ية (بما فـي ذلـك األغطيـة التاجيـة سدادات وأغط    83.09
واألغطية الملولبـة وسـدادات الصـب)، كبسـوالت 
ــل و  ــاني، ســدادات ملولبــة وأغطيتهــا للبرامي للقن

 اإلغـــــالقأختـــــام وغيرهـــــا مـــــن لـــــوازم ضـــــمان 
      . (الترصيص)، من معادن عادية

  %5      ............................  ـ سدادات ذات حواف (أغطية تاجية)  83 09 10 00  

      : ـ غيرها    
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ـــين ذات حـــواف  83 09 90 10   ـــة بفل ـــة مبطن ـــ ـ ـ ســـدادات معدني   ـ
      ......................... ................................   مشرشرة

  
5%  

    ذات رافـعـة  ة أوــ ـ ـ سدادات وأغطية لولبيـ  83 09 90 20  
  عمل في ـذات نوابض لولبية..الخ مما يست أو         
      ...................................................   سد القناني         

  

5%  

  %5      ..........................................   ـ ـ ـ أغطية ملولبة للبراميل  83 09 90 30  

      دادات ـوالس ـ ـ ـ سدادات الصب وسدادات المعاير  83 09 90 40  
القطــــــــــارة لقنــــــــــاني المشــــــــــروبات والزيــــــــــوت         

      ..................................................   واألدوية..الخ

  

5%  

  %5      ........................................   ـ ـ ـ أختام من جميع األنواع  83 09 90 50  

  ية ـاس واألوعــ ـ ـ األربطــة ألحكام سد األكي  83 09 90 60  
   لى سلك أو سلكين المماثلة، والتي تحتوي ع          

   ين من ـين بين شريطـمن الحديد موضوع          
      ..........................................  اللدائن أو الورق          

  

  

5%  

 
 %5    .............................................  العلب وقيعان أغطية ـ ـ ـ 70 90 09 83

  %5      .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  83 09 90 90  

ــــاوين، لوحــــات     83.10 الفتــــات، لوحــــات أســــماء و عن
ــام و حــروف وعالمــات ُأخــر،  ــة و أرق مــن مماثل

معــادن عاديــة، عــدا مــا يــدخل منهــا فــي البنــد 
94.05.      

، )..الـخ ـ ـ ـ اللوحات ألسماء المناطق والطرق والشوارع  83 10 00 10  
  ولوحـــــــــــــــــــــــات األرقـــــــــــــــــــــــام واألســـــــــــــــــــــــماء

      ...................................................   للمباني..الخ

  

5%  

  ـ ـ ـ الفتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء،   83 10 00 20  
  ( "ممنـــــــــوع الـــــــــخ) وإلعـــــــــالن المحظـــــــــورات          

 التـــــدخين"، "خـــــاص لأللعـــــاب" الـــــخ) والفتـــــات 
 اإلرشــــاد إلــــى الطــــرق والفتــــات لمــــرور وســــائط 

      ......................................................   النقل، الخ

  

  

  

5%  

  %5      .............  ـ ـ ـ الالفتات للمنازل والحوانيت والمصانع، الخ  83 10 00 30  

  %5      ......................................................  ـ ـ ـ الفتات اإلعالن  83 10 00 40  
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ــ  83 10 00 50   ــ ـ ـ لوحــات الـعـنـاويـــن ل وصــناديق   ـلدور واألبــواب ـ
الرســـائل ومعـــدات النقـــل الـــخ، ورقـــاع ألســـماء 
النباتـــات الـــخ، ورقـــاع األرقـــام للمفـــاتيح ولغـــرف 

      .........................................  تعليق المالبس، الخ

  

  

5%  

ـــ ـ ـ اللوحــات والعالمــات المماثلــة لــآلالت واألجهــزة   83 10 00 60  
      .  الخ...والمقاييس والسيارات(مثل لوحات األرقام)

  

5%  

ــ ـ ـ أرقــام وأحــرف ورســوم منفصــلة ومعــدة لصــناعة   83 10 00 70   ـ
      ..................  اللوحات المشار  إليها في هذا البند

  

5%  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  83 10 00 90  

ــواح  و أقطــاب     83.11 ــدان و أنابيــب و أل أســالك و عي
لحـــام كهربـــائي ومنتجـــات مماثلـــة، مـــن معـــادن 
ــــة، مكســــوة أو  ــــدات معدني ــــة أو مــــن كربي عادي

ت مســـاعدة لصـــهر المعـــادن محشـــوة بمحضـــرا
ــواع المســتعملة فــي اللحــام أو  "فلكــس" مــن األن
فـــــي ترســـــيب المعـــــادن العاديـــــة أو الكربيـــــدات 
المعدنيــة؛ أســالك وعيــدان مــن مســاحيق معــادن 
عادية مكتلة، من األنواع المستعملة في الطالء 

     . المعدني بالرش

ـــــ أقطـــــاب لحـــــام كهربـــــائي مكســـــوة، للحـــــام القوســـــي  83 11 10 00    ـ
  %5      .................................... الكهربائي، من معادن عادية

   ـ أسالك محشوة لّلحام الكهربائي القوسي، من معادن   83 11 20 00  
      .....................................................................   عادية  

  

5%  

  وة للحـــام بالّلهـــب، مـــن حشـــــــ عيـــدان مطليـــة وأســـالك م  83 11 30 00  
  %5      ............................................................  معادن عادية

  %5      ......................................................................   ـ غيرها  83 11 90 00  
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  القسم السادس عشر
  

  ؛آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها
  أجهزة تسجيل وٕاذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وٕاذاعة الصوت والصورة 

  أجزاء ولوازم هذه األجهزة ،في اإلذاعة المرئية (التلفزيون)  
  

  :مالحظـات
  :ال يشمل هذا القسم  ـ 1

أو من مطاط مبركن (البند  39، الداخلة في الفصل دائنأ  ـ سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من ل
، أو األصناف األخر من األنواع المستعملة في اآلالت أواألجهزة الكهربائية  لالستعماالت التقنية )40.10

  ؛)40.16(البند  عدا المطاط المقسى  من مطاط مبركن
) من األنواع 43.03راء (البند ) أو من جلود بف42.05من جلد طبيعي أو مجدد (البند  ـ األصنافب 

   األخر؛المستخدمة في اآلالت واألجهزة اآللية أو في االستعماالت التقنية 
، من نات)،وغيرها من الحوامل المماثلةج ـ  المواسير (والبوبينات) والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية (كو 

    ؛عشر) أوالقسم الخامس48أو44أو 40أو  39أي مادة (مثًال ،الفصول 
  ؛أوالقسم الخامس عشر) 48أو 39صول ،الفلجاكارد أواآلالت المماثلة(مثالً د ـ    البطاقات المثقبة آلالت ا

، وكذلك األصناف اُألخر من مواد )59.10مواد من مواد نسجية (البندسيور نقل الحركة أو سيور نقل ال  هـ ـ
  ؛)59.11الستعماالت تقنية (البند  نسجية

، 71.04 إلى 71.02مذكورة في البنود لكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) الاألحجار ا  و ـ
، ماعدا الياقوت األزرق 71.16األحجار المذكورة في البند وكذلك األصناف المصنوعة كليًا من هذه 

  ؛)85.22 (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل إلبر قراءة الحاكي (البند
 ، منمن القسم الخامس عشر 2المالحظة  األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في  ز ـ

  ؛)39اف المماثلة من لدائن (الفصل ، أواألصنمعادن عادية (القسم الخامس عشر)
  ؛)73.04مواسير الحفر (البند   ح ـ
  ؛(القسم الخامس عشر)شرائط معدنية ، من أسالك أو السيور المتصلة بدون نهايات  ط ـ
  ؛83أو الفصل  82أصناف الفصل   ي ـ
  ؛أصناف القسم السابع عشر  ك ـ
  ؛90أصناف الفصل   ل ـ
  ؛)91أصناف صناعة الساعات (الفصل   م ـ
البند (و الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء لآلالت  82.07األدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند   ن ـ

دوات المماثلة القابلة للتبديل التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة وكذلك األ ؛)96.03
  . )69.09أوالبند 68.04أو البند  59أو 45أو 43أو 42أو 40الفصول  في (مثل

  .95أصناف الفصل   س ـ
خراطيش) (تبند األشرطة لآلالت الكاتبة واألشرطة المماثلة، وٕان كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (  ع ـ

  إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع).  96.12تبعًا للمادة المكونة لها أو في البند 
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، فإن 85من الفصل  1المالحظة  و 84 الفصلمن  1من هذا القسم والمالحظة  1مع مراعاة أحكام المالحظة   ـ 2

أو  85.46أو  85.45أو  85.44أو  84.84د اجزاء االالت (باستثناء أجزاء األصناف الداخلة في البنو 
  :)، تبند تبعًا للقواعد التالية85.47

، 84.48، 84.31، 84.09(عدا البنود  85أو  84لفصل األجزاء التي تمثل أصنافًا مشمولة في بنود ا  أ ـ
ي جميع الحاالت )، تدخل ف85.48 و 85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66

  ؛الخاصةفي بنودها 
إذا كانت األجزاء االخر معدة لالستعمال حصرًا أو بصفة أساسية آللة معينة أو لعدد من اآلالت   ب ـ

، فإن هذه األجزاء، )85.43أو 84.79الداخلة في البند الداخلة في نفس البند (وٕان كانت من اآلالت
، 84.31، 84.09البنود  ، فياآللة أو اآلالت، أو تبعًا للحال تدخل في البند الذي تخضع له هذه

فإن األجزاء المعدة  ذلك،. مع 85.38 أو 85.29، 85.22، 84.73،85.03، 84.66، 84.48
 85.25أو مع أصناف البنود من  85.17لالستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 

    .85.17تدخل في البند  85.28لغاية 
، 85.22، 85.03 ،84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09األجزاء اُألخر في البنود  تبند جميع  ج ـ

  .85.48أو 84.87، فإنها تبند في البند ، وٕاذا تعذر ذلك85.38 أو 85.29
، والمعدة ألن لفة، فإن اآلالت المركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مختمالم ينص على خالف ذلك  ـ 3

اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل،  ، وكذلكعمل معًا ومهيأة في جسمًا واحداً ت
  .  آللة التي تؤدي الوظيفة الرئيسيةتصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك الموكون أو باعتبارها افإنها 

كانت  عندما تكون اآللة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آالت مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وٕان  ـ 4
منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة ُأخرى)، معدة 

ككل ، فإن المجموعة 85الفصل أو  84ألن تعمل معًا ألداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 
  .الوظيفةالمناسب لهذه في البند  تبند

الوظيفية أو " آالت " أي من اآلالت أو الوحدات يق أحكام المالحظات السابقة، يقصد بكلمة ل تطبمن أج  ـ 5
  . 85أو  84هو وارد في بنود الفصل  مما أو المعدات أو األجهزةالمصنع 
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  الفصل الرابع والثمانون

  
  ؛ أجزاؤهااجل وآالت وأجهزة وأدوات آليةمفاعالت نووية ومر 

 

  :مالحظـات
  :الفصل ال يشمل هذا  ـ 1

  ؛68الفصل  منأرحية الطواحين وأحجار الشحذ واألصناف اُألخر   أ  ـ
، من مواد خزفية واألجزاء الخزفية لآلالت واألجهزة ، المضخات)(مثلاآلالت أو األجهزة   ب ـ

  ؛)69ل (فص أي مادةمن  واألدوات  
لالستعماالت التقنية  األخر؛ اآلالت واألجهزة والمصنوعات )70.17ف من زجاج للمختبرات (بند صنااأل  ج ـ

  ؛)70.20أو  70.19ها من زجاج (بند أو أجزاء
ُأخر(فصول  ، وكذلك األصناف المماثلة من معادن عادية73.22أو  73.21األصناف الداخلة في البند   د ـ

  ؛)81إلى  78أو  76إلى  74
  ؛85.08هـ ـ المكانس الكهربائية الداخلة في البند 

ـــة الاألجهـــزة المنزليـــة اآل  ـ و ـــد لي ـــي البن ـــة ف ـــة الداخل ـــد  ؛ آالت85.09كهربائي ـــي البن التصـــوير الداخلـــة ف
  ؛85.25

  ).96.03لية لألرضيات من دون محرك التي تستعمل يدويًا (بند اآلمكانس ال  ـ ز
 ، فإن اآلالت واألجهزة التي تبعاً ) لهذا الفصل9س عشر والمالحظة (من القسم الساد 3مع مراعاة أحكام المالحظة   ـ 2

، أوالبنود من جهة 84.86أوالبند  84.24غاية ل 84.01، بندًا أو أكثر من البنود ألوصافها قد يشملها في آن واحد
، تكون الحالما حسبما  االولىمن جهة ُأخرى، تدخل في بندها المالئم من مجموعة البنود  84.80لغاية  84.25

  وليس في المجموعة االخيرة.
  

  :  84.19لية التدخل في البند ف التاومع ذلك فإن األصنا  
  ؛)84.36(بند  التفقيسأجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة  ـ أ 
  ؛)84.37ب الحبوب في المطاحن (بند أجهزة ترطي ـ ب 
  ؛)84.38راج عصارة السكر (البند أجهزة النثر الستخ ـ ج 
   ؛)84.51صنوعات من مواد نسجية (بند آالت وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو الم ـ د 
ثانويًا، (وٕان  ، والتي يعتبر تغير الحرارة فيهاوحدات المعدة لتأدية عمليات آليةاألجهزة والتركيبات أو ال  ـ  ـه 

  ؛تها)كان ضروريًا بالنسبة لمهم
  

  : 84.22ال تدخل في البند 
  ؛)84.52س واألوعية المماثلة (بند آالت الخياطة لغلق األكيا  ـ  أ  
  .84.72لمكاتب ، الداخلة في البند اآلالت واألجهزة ل  ـ  ب  
  :84.24ال تدخل في البند   
 ;) 84.43تعمل بنفث الحبر ( البند اآلت الطباعة التي  -أ    
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  .) 84.56( البند  الماءالتي تعمل بنفث  القطعاآلت  -ب           
، من جهة أو أحد 84.56د يشملها في آن واحد البند ، قافهوالتي تبعًا ألوصا أي مادةأن العدد اآللية لشغل   ـ 3

خرى، فإنها ، من جهة أُ 84.65أو  84.64أو  84.61أو  84.60أو  84.59أو  84.58أو  84.57البنود 
  .84.56تدخل في البند 

التي   ، ة)كز الخراط، (بما فيها مراط على العدد اآللية لشغل المعادن، عدا المخارط، ينطبق فق84.57إن البند   ـ 4
  :ختلفة من التشغيل اآللي وذلك إمابامكانها القيام بأنواع م

تشغيل آلي (مركز  وفقًا لبرنامجأو ما شابه ذلك من مخازنها بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها   ـ  أ
  ،التشغيل اآللي)

 بة بوضع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركباستخدام آلي، متزامن أو متتابع  ـ  ب
  ، أوثابت (آالت ذات محطة شغل مفردة)

  بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آالت ذات محطات شغل متعددة).   ـ  ج
  :اآلالت القادرة على 84.71ند " آالت المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البيقصد بعبارة  أ ــ  5

  ؛البرامج مج أو برامج المعالجة أو على األقل البيانات الالزمة فورًا لتنفيذاختزان برنا ـ 1
  ؛بسهولة وفقًا لمتطلبات المستخدم إمكانية برمجتها ـ 2
  و؛ء عمليات حسابية يحددها المستخدمأدا ـ 3
عملية  تنفيذه أثناء بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل اإلنسان،بدون تدخل  القيام، ـ 4

  المعالجة بقرار منطقي.
 مــن الوحــدات متفــاوتلفــة مــن عــددًا يمكــن أن تكــون بشــكل أنظمــة مؤ  بيانــاتإن آالت المعالجــة الذاتيــة لل  ب ـ

  .المنفصلة
تتـوفر  ، أيـة وحـدةبيانـات) أدناه، تعتبر كجـزء مـن نظـام المعالجـة الذاتيـة للهـ )،(د(مع مراعاة أحكام الفقرتين  -ج 

    :ط التاليةفيها جميع الشرو 
  ؛بياناتنظام المعالجة الذاتية للأو بصفة أساسية في  أن تكون من النوع المستخدم حصرا  ـ 1
ــة لل  ـ 2 ــر مــن ، أو بواســطة توصــيل مــع وحــدة المعالجــة المركزيــة، إمــا مباشــرةأن تكــون قابل واحــدة أو أكث

   و؛الوحدات اُألخر
  .(رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام البيانات بشكل أن تكون قادرة الستقبال أو إعطاء  ـ 3

  

  .84.71، في البند لمقدمة على حدة، اللبياناتتدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية لل
)) ووحــدات التخــزين علــى أقــراص التــي تتــوفر فيهــا شــروط X,Yإال أن لوحــات المفــاتيح وأجهــزة إدخــال اإلحــداثيات 

  .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 المنصوص عليها  84.71اليشمل البند  -د

  (ج) أعاله:5في المالحظة 
  ؛ندمجةالطابعات وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت م  -1
أجهزة ارسال أو استقبال الصوت أو الصور او البيانات األخر، بما فيها أجهزة االتصال في شبكات سلكية   -2

  ؛أو السلكية ( كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)
  ؛مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)  -3
  ؛ديو المسجلةكاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفي  -4
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ــور) واجهــزة عــرض (بروجكتــور) غيــر متضــمنة جهــاز اســتقبال لالذاعــة المصــورة   -5 شاشــات عــرض (مونيت
  (تلفزيون).

، عـدا ة محـددةفـيوتـؤدي وظ للبيانـاتلمعالجة الذاتيـة ا عملها بإحدى االت يرتبطإن اآلالت التي تتضمن أو  هـ ـ
إذا   أحـد البنـود المتبقيـة فـيأو ، بهـاالخاصـة  ائفهـاظلو  د المالئـمو ب أن تدخل في البنـجي، معالجة البيانات

  .تعذر ذلك
قطر أو أصـغر ، أي المصـقولة التـي اليختلـف مقـاس أكبـر فيمـا يشـمل، الكـرات مـن صـلب المعـايرة 84.82يشمل البند  ـ 6
 ات التــي. أمــا الكــر مــم 0.05، بشــرط أن اليتجــاوز هــذا الفــرق (المســموح بــه) %1نهــا عــن القطــر اإلســمي بــأكثر مــن م

  .73.26التعريف ، فتدخل في البند  الينطبق عليها هذا
لها الرئيســي هــو االســتعمال االالت التــي تســتعمل ألكثــر مــن اســتعمال ولغايــات التصــنيف تعامــل كمــا لــو ان اســتعما  ـ 7

 مـن القسـم السـادس عشـر، فـإن اآللـة ذات 3مـن هـذا الفصـل والمالحظـة  2ومـع مراعـاة أحكـام المالحظـة  ،الوحيد
. وفــي حالــة عــدم وجــود بنــد مالئــم الســتعمالها لبنــد المالئــم الســتعمالها الرئيســياالســتعماالت المتعــددة تــدخل فــي ا

  .84.79في البند  ، فإنها تدخلسي لها مالم ينص على خالفًا لذلكالرئيسي أو إذا تعذر تحديد االستعمال الرئي
، آالت الجدل أو الفتل أوآالت صنع الكابالت من (مثل، آالت صنع الحبال واألمراس 84.79تدخل أيضًا في البند 

  . أو من مواد أخر أو من خليط منها)أسالك معدنية أو من خيوط نسيجية 
ـــد أل ـ 8 ـــق البن ـــارة 84.70غـــراض تطبي ـــإن عب ـــي اليتجـــاوز أبعادهـــا، ف ـــى اآلالت الت ـــق فقـــط عل  " حجـــم الجيـــب " تطب

  .مم 45× مم  100× مم 170
ه اشــــــــباأيضــــــــا علــــــــى عبــــــــارتي " أدوات  85( ب ) مــــــــن الفصــــــــل  8( أ ) و  8حظتــــــــان تنطبــــــــق المال   ) أ ( -9

ي هـــذه المالحظــــة " و " دوائـــر اليكترونيـــة متكاملــــة" علـــى التـــوالي، كمـــا همــــا مســـتخدمتان فـــ تموصـــالال
ه اشـــــبا" أدوات ، تشـــــمل عبـــــارة 84.86الحظـــــة والبنـــــد . إال أنـــــه، وألغـــــراض هـــــذه الم84.86وفـــــي البنـــــد 

  األدوات شبه الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء." أيضا  تموصالال
ــــد  ب ( ــــارة "صــــناعة شاشــــات العــــرض المســــطحة" تصــــنيع  84.86) ألغــــراض هــــذه المالحظــــة والبن تشــــمل عب

ـــات األساســـية  ـــةالطبق ـــع لوحـــات  المثبت فـــي اللوحـــات المســـطحة" إال أنهـــا ال تشـــمل صـــنع الزجـــاج أو تجمي
ـــــدوائر المطبوعـــــة ـــــة األخـــــر  ال اللوحـــــات المســـــطحة. ال تشـــــمل  علـــــى مثبتـــــةال ىأو المكونـــــات اإلليكتروني

  عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب األشعة الكاثودية.
  أيضا اآلالت واألجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في: 84.86(ج) يشمل البند 

  ؛صنع أو اصالح الستائر أو الشبيكات  -1
  ؛أوالدوائر االليكترونية المتكاملة دوات شبه الموصلة جميع األت  -2
ـــــــدوائر   -3 ـــــــغ الســـــــبيكات والرقـــــــائق واألدوات شـــــــبه الموصـــــــلة وال ـــــــل أو تفري ـــــــة أو تحمي رفـــــــع أو مناول

  االليكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.
، فــــان 84 ) مــــن الفصــــل1ســــم الســــادس عشــــر والمالحظــــة () مــــن الق1(د) مـــع مراعــــاة أحكــــام المالحظــــة (

ك البنـــد ولـــيس فـــي أي تـــدخل فـــي ذلـــ ،84.86اآلالت واألجهـــزة التـــي تبعـــا ألوصـــافها قـــد يشـــملها البنـــد 
  من جدول التعريفة. بند آخر

  
   

  الفرعيـين:مالحظـة البنـدين 
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ر " أنظمة " االت المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوف ، يقصد بعبارة84 71 49راض تطبيق البند الفرعي ألغ  ـ 1
من على األقل وحدة ، والتي تتض84من الفصل  جـ  5الحظة في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الم

، (مثل، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة معالجة مركزية
  .وحدة عرض مرئية أو طابعة)

  اوزـدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد اليتجفقط على الم 84 82 40ينطبق البند الفرعي   ـ 2
  .كون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة. ويمكن أن تيزيد طولها عن ثالثة أضعاف قطرهامم والتي يساوي أو  5

  

  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

مفـــاعالت نوويـــة وعناصـــر وقـــود (خـــراطيش) لـــم     84.01
تعـــــرض لالشـــــعاع، للمفـــــاعالت النوويـــــة؛ آالت ت

      . وأجهزة للفصل النظائري

  00 10 01 84  
  

  ........................................................ يةـ مفاعالت نوو 
  5%  

  %5    ................. ـ آالت وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها  84 01 20 00  

  %5    ........ (خراطيش)، لم تتعرض  لالشعاع ـ عناصر وقود  84 01 30 00  

  %5    .............................................. ـ أجزاء مفاعالت نووية  84 01 40 00  

مراجـــل توليـــد البخـــار المـــائي وغيـــره مـــن األبخـــرة     84.02
(باستثناء مراجل الماء الســاخن للتدفئــة المركزيــة 

ط ذي ضـــــغإنتـــــاج بخـــــار  والقـــــادرة ايضـــــًا علـــــى
      .منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة

      ـ مراجل توليد البخار المائي، وغيره من األبخرة:    

ـ ـ مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المـائي   84 02 11 00  
    ................................... طن في الساعة 45

  

5%  

ــ ـ مراجــل بأنابيــب مائيــة   84 02 12 00   اليتجــاوز إنتاجهــا مــن البخــار ـ
  %5    ................................... طن في الساعة 45المائي 

ـــ ـ مراجـــل ُأخــر لتوليــد األبخـــرة، بمــا فـــي ذلــك المراجـــل   84 02 19 00  
    ............................................................... ةهجنالم

  

5%  

  %5    ............................................... اه المسعرةـ مرجل المي  84 02 20 00  

  %5    ....................................................................... ـ أجزاء  84 02 90 00  

ــة فــي     84.03 ــك الداخل ــة، عــدا تل مراجــل للتدفئــة المركزي
      .84.02البند 

  %5    ...................................................................... ـ مراجل  84 03 10 00  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 03 90 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

 84.02أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البنــد     84.04
ت (مثـــل، المـــوفرات والمســـعرات ومـــزيال84.03أو 

ــــات  ــــاب ومســــترجعات الغــــاز)؛ مكثف للبخــــار الهب
      . ووحدات قوة بخارية أخر

أو  84.02ـــ أجهــزة مســاعدة للمراجــل الداخلــة فــي البنــد   84 04 10 00  
84.03 .......................................................................    

  

5%  

  %5    .... ات قوة بخارية أخرووحد ـ مكثفات لآلالت البخارية  84 04 20 00  

  %5    .................................................................... ـ أجزاؤها  84 04 90 00  

ـــت مـــع     84.05 ـــة، وٕان كان ـــدات غـــاز أو غـــازات مائي مول
منقياتها؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات 

      . مماثلة مائية، وٕان كانت مع منقياتها

ــ مولـدات غـاز أو غـازات مائيـة، وٕان كانـت مـع منقياتهــا؛   84 05 10 00  
ـــة، وٕان  ـــدات غـــازات مائي ـــدات غـــاز األســـتيلين ومول مول

    .................................... كانت مع منقياتها

  

  

5%  

  %5    ....................................................................... ـ أجزاء  84 05 90 00  

      .أخر بخاريةبخار وعنفات عنفات     84.06

  %5    .................................  .   ـ عنفات لتسيير المراكب المائية  84 06 10 00  

      ـ عنفات ُأخر:    

  M.W .................    5%ميغاواط  40ـ ـ ذات قدرة تتجاوز   84 06 81 00  

  M.W .............    5%ميغاواط   40تجاوز ـ ـ ذات قدرة الت  84 06 82 00  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 06 90 00  

محركــــــات ذات مكــــــابس متناوبــــــة أو دوارة يــــــتم     84.07
ــــــداخلياإل ــــــراق ال ــــــات  حت فيهــــــا بالشــــــرر (محرك

      . إنفجارية)

  %5    ...................................................... طائرات ـ محركات  84 07 10 00  

      : ـ محركات لتسيير المراكب المائية    

  %5    ................................. ـ ـ محركات خارجية غير ثابتة  84 07 21 00  

  %5    ....  .. ................................................................  ـ ـ غيرها  84 07 29 00  

ـــو      ـــة مـــن الن ـــات ذات مكـــابس متناوب ـــ محرك ع المســـتعمل ـ
      :87لتسيير المركبات الواردة في الفصل 

  %5    ...................... 3سم 50ـ ـ التتجاوز سعة إسطواناتها   84 07 31 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

 250   اوز جــوالتت 3سم 50ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن   84 07 32 00  

    .......................................................  3سم         

  

5%  

 1000والتتجاوز  3سم 250ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن   84 07 33 00  
    ...........................................................  ........   3سم

  

5%  

      : 3سم 1000ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها     

وال تتجـاوز  3سـم 1000تها عـن اــ ـ ـ تزيـد سـعة اسـطوان  84 07 34 10  
    ........................................... 3سم 1500

  

5%  

وال تتجـاوز  3سـم 1500تها عـن اــ ـ ـ تزيـد سـعة اسـطوان  84 07 34 20  
    ........................................... 3سم 3000

  

5%  

  %5    ............... 3سم 3000ـ ـ ـ تتجاوز سعة اسطوانتها   84 07 34 30  

  %5    ............................................................ ـ محركات ُأخر  84 07 90 00  

ذات مكـــــابس تعمـــــل احتـــــراق داخلـــــي ركات ـمحـــــ    84.08
      . بالضغط (محركات ديزل او نصف ديزل)

  %5    ............................... ـ محركات لتسيير المراكب المائية  84 08 10 00  

ـ محركات من األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة   84 08 20 00  
    ............................................. 87 في الفصل

  

5%  

  %5    ............................................................ ـ محركات ُأخر  84 08 90 00  

محركات ورة رئيسية للـرًا أو بصــأجزاء معدة حص    84.09
      .84.08أو  84.07الداخلة في البند 

  %5    ................................................... ـ لمحركات الطائرات  84 09 10 00  

      : ـ غيرها    

ـ ـ معدة حصرًا أو بصـورة رئيسـية للمحركـات بمكـابس يـتم     
      : بالشرراالحتراق الداخلي فيها 

  %5    .................... ) وشنابر المكابسنبس (بساتـ ـ ـ مكا  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  

 )ــ مـاني فولـد ــ ـ ـ صـمامات وأنابيـب اخـراج العـادم (قـزوز  84 09 91 40  
.................................................................    5%  

  %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  
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

ودواليـــب تعمـــل هيدروليكيـــة عنفـــات (توربينـــات)     84.10
     . بقوة الماء،ومنظماتها

      : ودواليب تعمل بقوة الماءهيدروليكية ـ عنفات     

  KW    ...  ..............    5%كيلو واط  1000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  84 10 11 00  

   وال   KWو واطـكيل 1000ا عن ــتزيد قدرتهـ ـ   84 10 12 00  
    ..........................KW  كيلو واط  10000تتجاوز      

  

5%  

  KW   ...  ..............    5%  كيلو واط  10000ـ ـ تتجاوز قدرتها   84 10 13 00  

  %5    ........................................  .   ـ أجزاء، بما فيها المنظمات  84 10 90 00  

عنفـــات نفاثـــة، وعنفـــات دافعـــة، وعنفـــات غازيـــة     84.11
      . ُأخر

      : ـ عنفات نفاثة    

  KN  ................      5%كيلو نيوتن  25تتجاوز قوة دفعها  ـ ـ ال  84 11 11 00  

  KN  ....................      5%كيلو نيوتن  25جاوز قوة دفعها ـ ـ تت  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 ُأخر:    

  KW  ...................      5%كيلو واط  5000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  84 11 81 00  

  KW  .......................      5%كيلو واط  5000ـ ـ تتجاوز قدرتها   84 11 82 00  

      : ـ أجزاء    

  %5    .................................. ـ ـ عنفات نفاثة وعنفات دافعة  84 11 91 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 11 99 00  

      وآالت محركة ُأخر. محركات    84.12

  %5    .....................  .   ، عدا العنفات النفاثةرد الفعلـ محركات   84 12 10 00  

 ـ محركات وأالت محركة تعمل بقـوة السـوائل (هيدروليكيـة)    
:      

  %5    .......................  ....ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)  84 12 21 00  

  %5    ..................................................................  ...    رهاـ ـ غي  84 12 29 00  

ـــــالهواء المضـــــغوط      ـــــ محركـــــات وآالت محركـــــة تعمـــــل ب ـ
     : (بنيومتك)

  %5    ...................... ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)  84 12 31 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 12 39 00  

  %5    ....................................................................... ـ غيرها  84 12 80 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 12 90 00  

 أجهزةمزودة بوٕان كانت  ، ت للسوائلمضخا    84.13
      . ؛ رافعات سوائل قياس

      :أو مصممه الحتواء اداة قياس  ـ مضخات محتوية    

ـ ـ مضـخات توزيـع الوقـود أو مـواد التشـحيم، مـن األنـواع   84 13 11 00  
المســـتعملة فـــي محطـــات توزيـــع الوقـــود أو المرائـــب 

    ....................................................  ............  (كراجات)

  

  

5%  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ...............................................  .....  ـ ـ ـ مضخات الحريق  84 13 19 10  

  %5    ...............................................................  .....  ـ ـ ـ غيرها  84 13 19 90  

، باســتثناء المضــخات الداخلــة فــي ـــ مضــخات تــدار يــدوياً   84 13 20 00  
      ............   84 13 19أو  84 13 11البندين الفرعيين 

  

5%  

ـــ   84 13 30 00    خات الوقـــود أوالزيـــت أوســـوائل التبريـــد، لمحركـــاتضـــمـ
     ):أو بالضغط المكابس(بالشرر االحتراق الداخلي ذات

  

5%  

  %5    ......................................................   ـ مضخات خرسانة  84 13 40 00  

  %5    ..........................  .  ـ مضخات إزاحة موجبة متناوبة، أخر  84 13 50 00  

  %5    ..............................  ...   ـ مضخات إزاحة موجبة دوارة ُأخر  84 13 60 00  

  %5    ...........................  ..   ـ مضخات ُأخر تعمل بالطرد المركزي  84 13 70 00  

      : ـ مضخات ُأخر؛ رافعات سوائل    

      : ـ ـ مضخات    

  %5    ......................................... ـ ـ ـ لالستعمال الزراعي  84 13 81 10  

  %5     ...........................................  .....   ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي  84 13 81 20  

  %5    ...............................................................  .....  ـ ـ ـ غيرها  84 13 81 90  

  %5    .......................................................  ....  ـ ـ رافعات سوائل  84 13 82 00  

      : ـ أجزاء    

  %5    ..............................................................  ..   ـ ـ للمضخات   84 13 91 00  

  %5    ....................................................  ....  ـ ـ لرافعات السوائل  84 13 92 00  

مضخات هواء ومضخات تفريغ الهــواء، مضــاغط     84.14
ــــة"  ــــزة "أغطي ــــواء أو غــــازات أخر؛أجه ومــــراوح ه
شـــافطة أو مبدلـــة للهـــواء بمـــراوح مندمجـــة، وٕان 

      . تر)كانت مزودة بمنقيات هواء (فال 

  %5    .............................................. ـ مضخات تفريغ الهواء  84 14 10 00  

  %5    ...................  .   ـ مضخات هواء، تدار باأليدي أو باألرجل  84 14 20 00  
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  زةـواع المستعملة في أجهـن األنـط مــ مضاغ  84 14 30 00  
    ....................................................................... التبريد

  

5%  

ـــــ مضــــاغط هــــواء مركبــــة علــــى هياكــــل بــــدواليب وقابلــــة   84 14 40 00  
    ..........................................................................للقطر

  

5%  

      : ـ مراوح    

 دران أو نوافـذ أو سـقوفمـراوح طاولـة أو أرض أو جـ ــ ـ   84 14 51 00  
ـــدمج التتجـــاوز أو ســـطح ـــائي من ، ذات محـــرك كهرب

     ................................  .............  Wواط  125قدرته 

  

  

5%  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 14 59 00  

  %5    سم 120نب أفقي لها اليتجاوز مقاس أكبر جا غطيةـ أ  84 14 60 00  

  %5    ...................................................................... ـ غيرها  84 14 80 00  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 14 90 00  

علــى مروحــة  آالت وأجهزة تكييف الهواء محتويــة    84.15
بمحــرك وتجهيــزات لتعــديل الحــرارة والرطوبــة، بمــا 
في ذلك اآلالت التي اليمكــن تنظــيم الرطوبــة فيهــا 

      . على حدة

 ـ من النوع المعـد للنوافـذ أو الجـدران، مؤلفـة جسـمًا واحـداً   84 15 10 00  
  %5      ..............................................................  أو "منفصًال"

  ..   السيارات من النواع المستعمل في مقصورات الركاب فيـ   84 15 20 00  

  

  
5%  

      : ـ غيرها    

ـــ ـ متضــمنة وحــدة تبريــد وصــمام لعكــس دورة التبريــد أو     
      : (مضخات حرارة قابلة للعكس) التدفئة

  %5    ...................................... ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية  84 15 81 20  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها  84 15 81 90  

      : ـ ـ غيرها، متضمنة وحدة تبريد    

  %5     ...................................... ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية  84 15 82 20  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها  84 15 82 90  

      : غير متضمنة وحدة تبريدـ ـ     

  %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  



  16ق : 
  84ف : 

  - 560 -

  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

أجهزة إشــعال لألفــران التــي تعمــل بــالوقود الســائل     84.16
أو بـــالوقود الصـــلب المســـحوق أو بالغـــاز؛ مواقـــد 
آليـــــة، بمـــــا فيهـــــا أجزائهـــــا اآلليـــــة، كالســـــفود، 

      . ومفرغات الرماد وما يماثلها

  %5    ...............  ...    السائلـ أجهزة إشعال لألفران تعمل بالوقود   84 16 10 00  

ـــ أجهــزة إشــعال ُأخــر، لألفــران بمــا فيهــا أجهــزة اإلشــعال   84 16 20 00  
    ..................................................................... المجمعة

  

5%  

ـــ مواقــد آليــة بمــا فيهــا أجزائهــا اآلليــة كالســفود ومفرغــات   84 16 30 00  
    ...................................................... اثلهاالرماد وما يم

  

5%  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 16 90 00  

ـــران للصـــناعةأوللمخ    84.17 ـــاتأف المرمـــدات  برات،بما فيه
      .ئيةغير الكهربا(أفران لحرق القمامة والمخلفات)،

 المعالجات من لغيرها أو للصهر أو للتحميص أفران ـ  84 17 10 00  

أو  الحديد كبريتات ثاني( المعادن خاماتل  الحرارية
  %5    ..................................................................... )المعادن

 والبسـكويت ئرالفطـا صـنع أفـران فيهـا بمـا ،للمخـابز أفـران ـ  84 17 20 00  
................................................................  

  

  

5%  

      : غيرها ـ    

  %5    ..........................................  ......  ـ ـ ـ أفران تفحيم الخشب  84 17 80 10  

  ران ـير األسمنت واألفــ ـ ـ األفران الدوارة لتحض  84 17 80 20  
    ................................... خالطة لتحضير الجبسال        

  

5%  

  %5    ....... ـ ـ ـ أفران لصنع الخزف وأفران للطالء بالبناء  84 17 80 30  

  %5    ........................................ ـ ـ ـ أفران لصنع الزجاج  84 17 80 40  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها  84 17 80 90  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 17 90 00  

 دات) ومجمدات(فريزرات) وغيرها من(براثالجات    84.18
آالت ومعدات وأجهزة التبريد أوالتجميد، كهربائية 

ية؛ مضخات حرارية، عدا آالت أوغير كهربائ
      .84.15وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 

ــأبواب   84 18 10 00   ــ ثالجــات مــع مجمــدات فــي جســم واحــد، مجهــزة ب ـ
    ......................................................... خارجية مستقلة

  

5%  

      : ـ ثالجات من النوع المنزلي    
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  %5    ....................................................... ـ ـ تعمل بالضغط  84 18 21 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 18 29 00  

  %5    لتر 800مجمدات بشكل صناديق أفقيةالتتجاوزسعتها ـ   84 18 30 00  

 900تتجــاوز ســعتها  ال دات بشكل صناديق رأســية،ـ مجم  84 18 40 00  
  %5      ...........................................................................  لتر

واجهـات و كـونترات عـرض ـ أثاث أخر (صناديق وخزائن و   84 18 50 00  
أجهـزة  مشتملة علىوما يماثلها) للحفظ والعرض عرض 

  %5      ........................................................   تجميدتبريد أو 

ـــ معــدات وآالت وأجهــزة تبريــد أو تجميــد ُأخــر؛ مضــخات     
      : حرارية

مضخات حرارية عدا أجهـزة تكييـف الهـواء الداخلـة فـي  ـ ـ  84 18 61 00  
  %5      ......................................................   84.15البند 

      : ـ ـ غيرها    

  %5       ...............................................   ـ ـ ـ برادات لمياه الشرب  84 18 69 10  

  %5      ..............................................   البوظةـ ـ ـ أجهزة لصنع   84 18 69 20  

  %5      ........................................   ـ ـ ـ أجهزة تبريد المشروبات  84 18 69 30  

  %5      ........  لتر 900أو تجميد تتجاوز سعتها  ـ ـ ـ غرف تبريد  84 18 69 40  

  %5      .. ................................   أجهزة تصنيع مكعبات الثلجـ ـ ـ   84 18 69 50  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  84 18 69 90  

      : اجزاءـ     

  %5      .............  التجميد أو التبريد أجهزة الحتواء مصمم أثاث ـ ـ  84 18 91 00  

       : غيرهاـ ـ     

  %5      ......................  تعمل بالضغط ـ ـ ـ وحدات إحداث البرودة  84 18 99 10  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  84 18 99 90  
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ـــرات ،أجهـــزةو  آالت    84.19 ـــدات للمختب ، والمصـــانع ومع
ـــاء ـــت تســـخن بالكهرب ـــران   وٕان كان (باســـتثناء األف

ــــة فــــي البنــــد  ، )85.14واألجهــــزة األخــــرى الداخل
لمعالجــة المــواد بتغيــر الحــرارة مثــل، التســخين أو 

و إعادة التقطير الطبخ أو التحميص أو التقطير أ
أو التعقــيم أو البســترة (التعقــيم بطريقــة باســتور) 
أوالتبخيــرأو التجفيــف أو التكثيــف أو التبريد،عــدا 
المعــــــدات واألجهــــــزة مــــــن األنــــــواع المســــــتعملة 
ـــاء أو  ـــة؛ مســـخنات فوريـــة للم لألغـــراض المنزلي

      . مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية

ــ     ــة للمــاء ومســخنات مي ــ مســخنات فوري اه مجمعــة، غيــر ـ
     : كهربائية

  %5    ........................ ـ ـ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز  84 19 11 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ............... ـ ـ ـ سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية  84 19 19 10  

  %5    ............................................................. غيرها ـ ـ ـ  84 19 19 90  

  %5    ................. ـ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية  84 19 20 00  

      : ـ اجهزة تجفيف    

  %5    ...............................................  ...    ـ ـ للمنتجات الزراعية  84 19 31 00  

  %5    .لورق أو الورق المقوىللخشب، لعجائن الورق، ل ـ ـ  84 19 32 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 19 39 00  

  %5    ...................................ـ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير  84 19 40 00  

  %5    ............................................ مبادالت حراريةوحدات ـ   84 19 50 00  

  %5    ............ـ آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات اُألخر  84 19 60 00  

      : ـ آالت وأجهزة ومعدات، ُأخر    

  ي أو ـة أو لطهـات الساخنـة المشروبـلصناع ـ ـ  84 19 81 00  
    .................................................... لتسخين األغذية     

  

5%  

  إعفاء    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 19 89 00  

  إعفاء    ...................................................................... ـ أجزاء  84 19 90 00  

ان منها للمعادن أو آالت صقل وترقيق، عدا ما ك    84.20
      . الزجاج، اسطوانات لهذه اآلالت

  %5    .................................................. ـ آالت صقل وترقيق  84 20 10 00  
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      : ـ أجزاء    

  %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

ــا فيهــا أجهــزة التجفيــف      طرد بــالـــ أجهــزة طــرد مركــزي، بم
      : يالمركز 

  %5    ....................................................... ـ ـ فارزات قشدة  84 21 11 00  

  %5    ........................ ـ ـ أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة  84 21 12 00  

  إعفاء    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 21 19 00  
      : ـ آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل    

      : ـ ـ لترشيح أو تنقية المياه    

  %5    ........................................... ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي  84 21 21 10  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها  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 ـركـلمحلداخل، ـ ـ مرشحات لتنقية الهواء ال  84 21 31 00  
  %5    .................................................. الداخلياالحتراق      

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 21 39 00  

      : ـ أجزاء    

ا أجهزة التجفيـف بـالطرد ـ ـ ألجهزة الطرد المركزي، بما فيه  84 21 91 00  
      ...............................................................  المركزي

  

  إعفاء
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  84 21 99 00  
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آالت لغسل األواني؛ آالت لتنظيف أو تجفيف     84.22
القناني أو األوعية اُألخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة 

لغلق أوللسد أوللصق الرقاع على القناني لأو 
أوالعلب أو الصناديق أواألكياس أو األوعية 

إلحكام الغلق على القناني  تاألخر؛ آال
واألنابيب واألوعية المماثلة  واألواني والبرطمانات
البضائع (بما فيها وحزم تغليف  آالت بالكبسوالت؛

باالنكماش الحراري للدائن)؛ آالت  الحزمأجهزة 
     . الضافة الغازات للمشروبات

      : ـ أجهزة لغسل األواني    

  %5      ....................................................   يـ ـ من النوع المنزل  84 22 11 00  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 22 19 00  

ـــ آالت وأجهـــزة لتنظيـــف أو تجفيـــف القنـــاني أو األوعيـــة   84 22 20 00   ـ
      ........................................................................  اُألخر

  

5%  

ـــ آالت وأجهــزة للتعبئــة أو الغلــق أو الســد أوللصــق الرقــاع     
ــــاس أو  ــــب أوالصــــناديق أو األكي ــــاني أو العل ــــى القن عل

المرطبــات ، االت ألحكــام غلــق القنــاني و األوعيــة األخــر
؛ أجهزة إلضافة واالنابيب واالوعية المماثلة بالكبسوالت 

      : الغازات للمشروبات

ـ ـ ـ أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع علـى القـوارير   84 22 30 10  
      ..    والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية األخر

  

5%  

  %5      ...........................  ـ ـ ـ أجهزة إلضافة الغازات للمشروبات  84 22 30 20  

ــات واالنابيــب ـــ ـ ـ   84 22 30 30   ــاني والمرطب االت ألحكــام غلــق القن
  %5      ............................  واالوعية المماثلة بالكبسوالت

 الحـــزمالبضـــائع بمـــا فيهـــا وحـــزم ــــ آالت وأجهـــزة لتغليـــف   84 22 40 00  
      ..........................................  باالنكماش الحراري للدائن

  

5%  

  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 22 90 00  
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التي تبلغ حساسيتها  أجهزة وزن (عدا الموازين    84.23
)، بما في ذلك القبابين فضل(سنتيجرام أو  سغ5

وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى 
مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من 

     . جميع األنواع

ـــ أجهــزة وزن األشــخاص، بمــا فــي ذلــك مــوازين األطفــال؛   84 23 10 00  
      .......................... ................................   موازين منزلية

  

5%  

ــ أ  84 23 20 00   جهــزة للــوزن المســتمر للبضــائع المنقولــة علــى ســيور ـ
      .......................................................................   ناقلة

  

5%  

ــابين لوضــع   84 23 30 00   ــة ثابتــة وأجهــزة وزن وقب ــوزن كمي ــ أجهــزة ل ـ
المــواد فــي أكيــاس أوعبــوات بــوزن محــدد، بمــا فــي ذلــك 

       .......................... ................................  موازين المعايرة

  

  

5%  

      : ـ أجهزة وزن ُأخر    

  %5      .............................  غلك 30وزن التتجاوز  قدرة ـ ـ ذات   84 23 81 00  

 5000غ وال تتجــاوز لــك  30وزن تتجــاوز قــدرة ذات   ـــ ـ  84 23 82 00  
  %5      .....................................................................  غلك

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 23 89 00  

  %5       .  لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن(عيارات) ـ صنجات   84 23 90 00  

أجهزة آلية (وٕان كانت تدار باليد) لرش أو نثر     84.24
احيق؛ أجهزة إطفاء أو نفث السوائل أو المس

الحرائق، وٕان كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة 
قذف الرمال، ماثلة؛ آالت أجهزة نفث البخار أو م

      . للرش بالنفثآالت وأجهزة مماثلة 

  %5      .............   ـ آالت وأجهزة إطفاء الحرائق، وٕان كانت معبأة  84 24 10 00  

      : ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة    

  %5       مسدسات رش مواد البناء وٕان كانت بمحرك كهربائيـ ـ ـ   84 24 20 10  

  %5       ... ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  84 24 20 90  

ـ آالت وأجهـزة نفـث البخـار أو قـذف الرمـال، آالت وأجهـزة   84 24 30 00  
      ..................................................  للرش بالنفث مماثلة

  

5%  

      : ـ أجهزة ُأخر    

      : ـ ـ للزراعة أو البستنة    

  %5    ................. الكاملة بجميع أنواعهاـ ـ ـ أنظمة الري   84 24 81 10  
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  %5    ......................... ـ ـ ـ أجهزة رش المبيدات الحشرية  84 24 81 20  

  %5    .ـ ـ ـ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش  84 24 81 30  

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  84 24 81 90  

  إعفاء      ......................................................................  ـ ـ غيرها  84 24 89 00  
      : اءـ أجز     
  غط ـوائل بالضـفث الســ ـ ـ روؤس بالستيكية لن  84 24 90 10  

      ...........................................................  المتكرر        

 إعفاء

  ـري الـواردة بالبنـد       ـة الــزاء ألنظمـأج ـ ـ ـ  84 24 90 20  
    ................................. 84 24 81 10 الفرعي         

 إعفاء

 إعفاء    .............................................................. ـ ـ ـ غيرها  84 24 90 90  

عدا الروافع ذات (، عـروافرفـع و  راتـبك    84.25
أفقية أو ؛ روافع ذات إسطوانات )القواديس

      . )عمودية؛ روافع (عفريتات

ــ بكــرات      ، عــدا الروافــع ذات القــواديس وعــدا روافــعرفــع و ـ
      : لسياراتالروافع المستعملة لرفع ا

  %5    .......................................... ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي  84 25 11 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 25 19 00  

ـــة      روافـــع ذات  ؛ (ونشـــات)ــــ روافـــع ذات اســـطوانات أفقي
      : ( كابستان) اسطوانات عمودية

  %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 رفـع     
      : راتالسيا

ـ ـ أجهـزة رفـع ثابتـة للسـيارات مـن األنـواع المسـتعملة فـي   84 25 41 00  
    .......................................... المرائب (كراجات)

  

5%  

  %5      ...........  ـ ـ روافع (عفريتات) وآالت رفع ُأخر، هيدروليكية  84 25 42 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  84 25 49 00  
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روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"،     84.26
بما فيها الروافع المتحركة على كابالت معلقة؛ 

رفع وتنضيد  جسور رافعة متحركة وهياكل
حامالت رافعة للتنضيد ، متحركة "على إطارات"

 متحركة "على إطارات" وعربات مزودة بأذرع
      .  رافعة "كرين"

جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكـل ـ     
رفـــع وتنضـــيد متحركـــة "علـــى إطـــارات" وحـــامالت رافعـــة 

      : للتنضيد متحركة "على إطارات"

  %5      .....................   ـ ـ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة  84 26 11 00  

لتنضـيد متحركـة ــ ـ هياكـل رفـع وتنضـيد  وحـامالت رافعـة ل  84 26 12 00  
    ............................................. "على إطارات"

  
5%  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 26 19 00  

  %5    ................................................ ـ روافع (كرين) برجية  84 26 20 00  

  %5    ........ ـ روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي  84 26 30 00  

      : ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع    

  %5    ........................................................ ـ ـ على إطارات  84 26 41 00  

  %5    .................................................................  ....   ـ ـ غيرها  84 26 49 00  

      ـ آالت وأجهزة ُأخر:    

  %5    يرعلىالطرقــ ـ مصممة للتركيب على مركبات تس  84 26 91 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  84 26 99 00  

، ُأخراملة عبروافع شوكية؛ عربات  عربات    84.27
      . تنضيدأو مجهزة بمعدات رفع 

  %5    ................. ـ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي  84 27 10 00  

  %5    ............................................ ـ عربات ُأخر ذاتية الدفع  84 27 20 00  

  %5    .............................................................. ـ عربات ُأخر  84 27 90 00  

آالت وأجهزة أخر للرفع أوللتنضيد أو للتحميل     84.28
أوللتفريغ (مثل، المصاعد والساللم المتحركة 

      سيور الناقلة والناقالت السلكية "تلفريك ").الو 

  %5    .............................. واديسق ذات عـورواف دـمصاع ـ  84 28 10 00  

  %5    ............. المضغوط بالهواء تعمل، وناقلة رافعة أجهزة ـ  84 28 20 00  
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 أو للبضـــائع مســـتمر عمـــل ذات، ُأخـــر ونقـــل رفـــع أجهـــزة ــــ    

    : المواد
  

  %5      .................   األرض تحت لالستعمال خصيصاً  مصممة ـ ـ  84 28 31 00  

  %5      .................................................   قواديس ذات، غيرها ـ ـ  84 28 32 00  

  %5      .....................................................  سيور ذات، غيرها ـ ـ  84 28 33 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 28 39 00  

  %5      .......................................   متحركة وممرات آلية ساللم ـ  84 28 40 00  

ـــ نـــاقالت ســـلكية " تليفريـــك"  84 28 60 00   بمقاعـــد وأجهـــزة  ، الرافعـــات ـ
 بليـةحالمتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب النـاقالت ال سحب

  ................................................................................       

  

  

5%  

  %5      ........................................................ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 28 90 00  

وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات)  جرافات    84.29
تسوية وكشط (سكرابير) ومجارف تمهيد و وآالت 

آلية وآالت استخراج ومحمالت بمجارف وآالت 
      دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.

      : جرافات وجرافات تسويةـ     

  %5    ................................................................ـ ـ بجنازير  84 29 11 00  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  84 29 19 00  

  %5    ................................................ تسويةتمهيد و ـ آالت   84 29 20 00  

  %5    ............................................................... ـ آالت كشط  84 29 30 00  

  %5    .......................................... ـ آالت دك ومحادل رصف  84 29 40 00  

      : ـ مجارف آلية وآالت استخراج، ومحمالت بمجارف    

  %5      ........................   ـ ـ  محمالت ومحمالت بمجارف أمامية  84 29 51 00  

 درجــة  360هيكــل علــوي دوار مــدى دورانــهذات ت ـــ آال ـــ  84 29 52 00  
....................................................................    5%  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 29 59 00  

للتحريك أو التمهيد أو آالت وأجهزة ُأخر،     84.30
أو الكشط أو الحفر أو الدك  والتكتيل التسوية 

للتربة أو الخامات المعدنية والتنقيب واالستخراج 
أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد؛ 

      . ت الثلجخاجارفات وناف

  %5      ..........................................   ـ آالت غرز أو نزع األوتاد  84 30 10 00  
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  %5      ..............................................   ات الثلجخـ جارفات وناف  84 30 20 00  

      : الصخر وآالت حفر األنفاقأو ـ آالت تكسير الفحم     

  %5      .............................................................   اتية الدفعـ ـ ذ  84 30 31 00  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 30 39 00  

      : ـ آالت ُأخر للحفر وسبر األعماق    

  %5      .............................................................   ـ ـ ذاتية الدفع  84 30 41 00  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 30 49 00  

  %5      ......................................  ـ آالت وأجهزة ُأخر ذاتية الدفع  84 30 50 00  

      : ـ آالت وأجهزة ُأخر، غير ذاتية الدفع    

  %5      .......................................   ـ ـ آالت وأجهزة دك أو تكتيل  84 30 61 00  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 30 69 00  

أجزاء معــدة حصــرًا أو بصــورة رئيســية لألســتعمال     84.31
 84.25مـــع اآلالت واألجهـــزة الداخلـــة فـــي البنـــود 

      .84.30لغاية 

  %5      ................... 84.25ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند   84 31 10 00  

  %5      ................... 84.27ت واألجهزة الداخلة في البند ـ لآلال  84 31 20 00  

      :84.28ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند     

     لمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للساللم اآلليةل ـ ـ   84 31 31 00  
  

  

5%  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 31 39 00  

أو  84.29، 84.26ـ لـآلالت واألجهـزة الداخلـة فـي البنـود     
84.30:      

  %5      .......................   ـ ـ قواديس، مجارف، خطاطيف وكالليب  84 31 41 00  

  %5      ..........................    الجرافات أو جرافات التسويةـ ـ نصال   84 31 42 00  

ـــ ـ أجــزاء آلالت حفــر وســبر األعمــاق الداخلــة فــي البنــد     
    .................... 84 30 49أو  84 30 41الفرعي 

  

5%  

  %5    ......................................... رـ ـ ـ مثاقب الحفر لآلبا  84 31 43 10  
  %5    ............................................................ ـ ـ ـ غيرها  84 31 43 90  
  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  84 31 49 00  

وات مما يســتعمل فــي الزراعــة أو آالت وأجهزة وأد    84.32
البســاتين أو الغابــات لتحضــير أو فالحــة التربــة؛ 

      . أو المالعب الرياضية المروجمحادل 

  %5       .....................................................................  ـ محاريث  84 32 10 00  
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ـــ آالت تفتيـــت كتـــل التربـــة، آالت تقليـــب وتمهيـــد التربـــة      ـ
      : للزراعة، آالت نزع األعشاب

  %5    ................... لتربة ذات األقراصـ ـ آالت تفتيت كتل ا  84 32 21 00  

  %5     ................................................................. ـ ـ غيرها  84 32 29 00  

  %5    ..................................... ـ آالت البذر والغرس والشتل  84 32 30 00  

  %5    ... مدة العضوية والمخصباتـ آالت فرش وتوزيع األس  84 32 40 00  

  %5    .................................................... ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 32 80 00  

  %5    ...................................................................... ـ أجزاء  84 32 90 00  

المحاصــيل آالت وأجهــزة لجنــي  وحصــد أو دراس     84.33
ــــش والعلــــف؛  ــــا فيهــــا مكــــابس الق ــــة، بم الزراعي
قاصــــــات عشـــــــب أو حشـــــــائش؛ آالت لتنظيـــــــف 
أوتصنيف أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرهــا مــن 
المحاصـــيل الزراعيـــة، بإســـتثناء اآلالت واألجهـــزة 

      .84.37الداخلة في البند 

ـــــ قاصــــات األعشــــاب والحشــــائش للمــــروج، والحــــدائق،     
     : والمالعب

  %5      ......................   ـ ـ بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي  84 33 11 00  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 33 19 00  

ــ قاصــات أعشــاب وحشــائش ُأخــر، بمــا فــي ذلــك قضــبان   84 33 20 00   ـ
      ....................   القطع التي تركب على الجرار (تراكتور)

  

5%  

  %5      .............................................   ـ أجهزة أخر لحصد الكأل  84 33 30 00  

لعلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم ـ مكابس القش أو ا  84 33 40 00  
      ......................................................................   القش

  
5%  

      : ـ آالت وأجهزة ُأخر لجني الحصاد؛ أجهزة دراس    

  %5       ..................................................   ـ ـ آالت حصد ودراس  84 33 51 00  

  %5      ............................................  ـ ـ آالت وأجهزة دراس ُأخر  84 33 52 00  

  %5       ......................   ـ ـ آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات  84 33 53 00  

  %5      .....................................................................   رهاـ ـ غي  84 33 59 00  

ــــ آالت وأجهــــزة لتنظيــــف وتصــــنيف أو فــــرز البــــيض أو   84 33 60 00   ـ
      ..................   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  
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  %5      .......................................  ـ آالت وأجهزة صناعة األلبان  84 34 20 00  

  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 34 90 00  

ــــا     84.35 ــــة مم معاصــــر ومهــــارس وآالت وأجهــــزة مماثل
أو  عصــير التفــاحيســتعمل فــي صــناعة النبيــذ أو 

      . عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة

  %5      .............................................................   ـ آالت وأجهزة  84 35 10 00  

  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 35 90 00  

ــي الزراعــة أو     84.36 آالت وأجهــزة ُأخــر ممــا يســتعمل ف
البســــاتين أوالغابــــات أو تربيــــة الطيــــور الداجنــــة 
أوالنحــل، بمــا فــي ذلــك أجهــزة االســتنبات المــزودة 
بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضــانة وتفــريخ 

     . الطيور الداجنة

  %5    ..... ـ آالت وأجهزة لتحضير األغذية والعلف للحيوانات  84 36 10 00  

أجهـــزة الحضـــانة  ،الت وأجهـــزة تربيـــة الطيـــور الداجنـــةـــ آ    
      : للطيور الداجنة والتفريخ

  %5    ..... ـ ـ آالت وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة  84 36 21 00  

  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 36 29 00  

      : آالت وأجهزة ُأخر ـ    

  %5    ............ ـ ـ ـ أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات  84 36 80 10  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها  84 36 80 90  

      : ـ أجزاء    

أجهـــزة  أوآلالت وأجهـــزة تربيـــة الطيـــور الداجنـــة   ــــ ـ  84 36 91 00  
      ...............................................   الحضانة والتفريخ

  

5%  

  %5      .....................................................................   ـ ـ غيرها  84 36 99 00  

آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فــرز أو غربلــة     84.37
ـــــوب أو البقـــــول اليابســـــة؛ آالت  البـــــذور أو الحب
وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو فــي معالجــة 
الحبوب أو البقول اليابســة، عــدا اآلالت واألجهــزة 

      عملة في المزارع.من األنواع المست

ــ آالت وأجهــزة لتنظيـف وتصــنيف أو فـرز أوغربلــة البــذور   84 37 10 00  
      .....................................  أو الحبوب أو البقول اليابسة

  

5%  

  %5      ........................................................ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 37 80 00  
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  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 37 90 00  

آالت وأجهــزة، غيــر مــذكورة وال داخلــة فــي مكــان     84.38
ر أو صــــناعة آخــــر مــــن هــــذا الفصــــل، لتحضــــي

األطعمــــــة أو المشــــــروبات، عــــــدا آالت وأجهــــــزة 
ــــــــوت  ــــــــدهون والزي اســــــــتخالص أو تحضــــــــير ال

     الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة.

واالت لصــناعة  ـــ آالت وأجهــزة لصــناعة منتجــات المخــابز  84 38 10 00  
    ... المكرونة أو السباجتي أوالمنتجات المماثلة

  

5%  

وأجهــزة لصــناعة المصــنوعات الســكرية أو الكاكــاو  ـــ 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  

آالت وأجهـــزة لتحضـــير الفواكـــه أو األثمـــار القشـــرية أو ــــ   84 38 60 00  
      ......................................................................  الخضر

  

5%  

  %5      ........................................................ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 38 80 00  

  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 38 90 00  

آالت وأجهــــزة لصــــنع العجــــائن مــــن مــــواد ليفيــــة     84.39
ســليلوزية أو لصــنع أو تجهيــز الــورق أو الــورق 

      . المقوى

  %5      ...   نع العجائن من مواد ليفية سليلوزيةـ آالت وأجهزة لص  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    

 وزيةــ ـ آالت وأجهـزة صـنع العجـائن مـن مـواد ليفيـة سـليل  84 39 91 00  

.............................................................  
  

  

5%  

  %5    ................................................................. ـ ـ غيرها  84 39 99 00  

، بما فيها آالت آالت وأجهزة لحبك وتجليد الكتب    84.40
     . وأجهزة خياطة الكتب

  %5      ...............................................................  ـ آالت وأجهزة  84 40 10 00  

  %5      .......................................................................   ـ أجزاء  84 40 90 00  
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آالت وأجهزة ُأخر لشغل عجينة الورق أو الــورق     84.41
ـــك آالت وأجهـــزة  ـــورق المقـــوى، بمـــا فـــي ذل أو ال

      . القص من جميع األنواع

  %5      .......................................................  ـ آالت وأجهزة قص  84 41 10 00  

رة أو ـــ آالت وأجهــزة لصــنع األكيــاس أو األكيــاس الصـــغي  84 41 20 00  
      ...................................................  الظروف (المغلفات)

  

5%  

 الحقائـــب أو ــــ آالت وأجهـــزة صـــنع العلـــب (الكـــراتين) أو  84 41 30 00  
الصــناديق أو األنابيــب أو البراميــل أو األوعيــة المماثلــة 

      ..................................................   بغير طريقة القولبة

  

  

5%  

ـ آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق   84 41 40 00  
      ..............................   قة القولبةأو الورق المقوى بطري

  

5%  

  %5      ........................................................ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 41 80 00  

  %5      .........................................................................  ـ أجزاء  84 41 90 00  

اآلليــــة  آالت وأجهــــزة ومعــــدات (باســــتثناء العــــدد    84.42
) لتحضــير 84.65لغايــة 84.56 الداخلــة فــي البنــود

ــــواح أواالســــطوانات أوغيرهــــا  مــــن  أو صــــنع األل
مــن عة؛ ألــواح واســطوانات وغيرهــا اباصر الطالعن

ــــواح واســــطوانات وأحجــــار ابعناصــــر الط عــــة؛ أل
عـــة (ليتوغرافيـــا) محضـــرة ألغـــراض الطباعـــة ابط

      . لمصقولة)ا(مثل، الممسوحة  المحببة أو 

  %5    ............................................ آالت و أجهزة ومعدات ـ  84 42 30 00  

  %5    ................... داتالمعاآلالت واألجهزة و أجزاء لهذه  ـ  84 42 40 00  

عة؛ ألواح و ابـ ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الط  84 42 50 00  
ألغـراض اسطوانات وأحجار  طباعة ليتوغرافيـا، محضـرة 

      .......   لطباعة (مثل،الممسوحة أوالمحببة أوالمصقولة)ا

  

  

  

  

5%  

ــواح تســتخدم آالت وأجهــزة     84.43 للطباعــة بواســطة األل
نات وغيرهــــا مــــن عناصــــر الطباعــــة أو االســــطوا

ـــد  ـــي البن ـــة ف ؛ طابعـــات أخـــر وآالت 84.42الداخل
تصـــــوير المســـــتندات وأجهـــــزة النســـــخ الهاتفيـــــة 

      .وان كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها(الفاكس)،
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ــــ       أواأللــــواح بواســــطة للطباعــــة تســــتخدم زة هــــآالت وأجـ
فـي  الداخلـة الطباعـةاالسطوانات وغيرهـا مـن عناصـر 

      :84.42البند 

  %5      ....   آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بلفات ورق  ـ ـ  84 43 11 00  

آالت وأجهــزة لطباعــة األوفســت تغــذى بصــفائح الــورق  ـــ ـــ  84 43 12 00  
مــن النــوع المســتعمل فــي المكاتــب (اليتجــاوز قيــاس 

    ..... سم وهي غير مطوية) 36×  22الصفحة 

  

5%  

  %5   ..................... أخر لطباعة األوفستـ ـ آالت وأجهزة  84 43 13 00  

باســتثناء ، تغــذى بلفــات ورق آالت طباعــة بــالحروف ـــ ـ  84 43 14 00  
  %5    ............................... آالت الطباعة "الفليكسوغرافية"

، رق الو تغذى بلفات ، عدا التي ـ ـ آالت طباعة بالحروف  84 43 15 00  
  %5    ......باعة "الفليكسوغرافيةباستثناء آالت الط

  %5    .............................."ـ ـ آالت الطباعة "الفليكسوغرافية  84 43 16 00  

  %5    ..................... )ـ ـ آالت طباعة بطريقة الحفر (جرافير  84 43 17 00  

  %5    ................................................................... غيرها ـ ـ  84 43 19 00  

ــ     وأجهــزة النســخ  المســتندات تصــويروآالت أخــر  طابعــات ـ
      : وان كانت مندمجة ،(الفاكس)الهاتفية 

الطباعــة أو ام تين أو أكثــرمن مهــتقــوم بــوظيفآالت   ـ ـــ   84 43 31 00  
أو االرسال بواسطة الفاكس، قابلـة  تصوير المستندات

 الذاتية للبيانـات او بالشـبكة للتوصيل بأجهزة المعالجة

  إعفاء    ....................................................................

، قابلـــة للتوصـــيل بـــأجهزة المعالجـــة الذاتيـــة غيرهـــاــــ   ــــ    
       ة :للبيانات او بالشبك

  إعفاء    ........................... أجهزة نسخ  هاتفية (فاكس)ـ ـ ـ  84 43 32 10  
 إعفاء    .................................................. أجهزة تلكسـ ـ ـ  84 43 32 20  

 إعفاء    .............................. ـ ـ ـ طابعات عن بعد (تليبرنتر) 84 43 32 30  

 إعفاء     ............................................................. غيرهاـ ـ ـ  84 43 32 90  

      : غيرهاـ ـ     

  إعفاء    .تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصريةآالت ـ ـ ـ  84 43 39 10  
  إعفاء    .............................................................. غيرهاـ ـ ـ  84 43 39 90  

      : ولوازم أجزاء ـ    

بواسـطة تستخدم للطباعـة  لطباعةاالت ولوازم لآل أجزاءـ ـ   84 43 91 00  
األلواح أو االسطوانات وغيرها مـن عناصـر الطباعـة 

  %5    .............. 84.42الداخلة في البند 
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       : غيرها ـ  ـ     

 43 31 00، ـ ـ ـ أجزاء لآلالت الداخلة فــي البنــود الفرعــــية    
84،  10 32 43 84  ،20 32 43 84  ،30 32 43 

84   ،10 39 43 84 :       
 إعفاء   ..................................ملقمات ذاتية للوثائق ـ ـ ـ ـ  84 43 99 11  

 إعفاء   ............................................ ملقمات الورقـ ـ ـ ـ  84 43 99 12  

 إعفاء   ....................................................... فرازاتـ ـ ـ ـ  84 43 99 13  

 إعفاء    ......................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ  84 43 99 19  

  إعفاء    ............................................................. غيرهاـ ـ ـ  84 43 99 90  
أو تعديل  آالت لصنع الخيوط ببثق أو سحب  84 44 00 00  84.44

البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسجية 
      ..........................................  التركيبية أواالصطناعية

  
  

5%  

آالت وأجهزة لتحضير األلياف النسجية؛ آالت     84.45
وأجهزة غزل أو زوي أو فتل األلياف النسجية 

وأجهزة ُأخر لصناعة الخيوط النسجية؛  وآالت
أو لف المواد النسيجية (بما فيها  تكبيبآالت 

ت لف خيوط اللحمة)وآالت لتحضير الخيوط آال
اآلالت واألجهزة الداخلة  على النسجية الستعمالها

      .84.47أو  84.46في البندين 
      :النسجية األلياف لتحضير آالت ـ    

  %5      ...............................................................   ندف آالت ـ ـ  84 45 11 00  

  %5      ....................................................  الغزل تمشيط آالت ـ ـ  84 45 12 00  

  %5      .. ................................  الفتائلليك أو تس آالت سحب  ـ ـ  84 45 13 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 45 19 00  

  %5      ...........................................  النسجية المواد غزل آالت ـ  84 45 20 00  

  %5      ..............................   النسجية األلياف أوفتل زوي آالت ـ  84 45 30 00  

 ) اللحمة خيوط الياف فيها بما( النسجية األلياف لف آالت ـ  84 45 40 00  

      ..............................................................  تكبيب وآالت

  

5%  

  %5      .........................................................................  غيرها ـ  84 45 90 00  

      آالت نسج (أنوال).    84.46

  %5    ....................... سم 30 عرضها اليتجاوز أقمشة لنسج ـ  84 46 10 00  
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 ذات األنــواع مــن، ســم 30 عرضــها يتجــاوز أقمشــة لنســج ـــ    

      : مكوك

  %5      ...........................................................  بمحرك مزودة ـ ـ  84 46 21 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 46 29 00  

 بـدون األنـواع مـن، سـم 30 عرضـها يتجاوز ةأقمش لنسج ـ  84 46 30 00  

      ......................................................................   مكوك

  

5%  

، آالت تجميع بغرز التصنير، آالت تصنير آالت    84.47
لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو 
المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو 

     . الشباك أو التعفير (التوبير)

      : دائرية تصنير آالت ـ    

  %5      ..............................  مم 165 اسطواناتها قطر اليتجاوز ـ ـ  84 47 11 00  

  %5      ................................  مم 165 اسطواناتها قطر يتجاوز ـ ـ  84 47 12 00  

  %5      ........  التصنير بغرز تجميع آالت؛ مستقيمة تصنير آالت ـ  84 47 20 00  

  %5      .........................................................................  غيرها ـ  84 47 90 00  

آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود     84.48
(مثل،أجهزة  84.47أو84.46أو84.45أو84.44

دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة 
تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة لألستعمال 
حصرًا أوبصفة أساسية لآلالت واألجهزة الداخلة 

 84.45أو 84.44في هذا البند أوفي البنود 

المغازل وطارات المغازل  (مثل 84.47أو 84.46أو
مساحب الخيوط آالت الندف واألمشاط و  وكساوي

والمواكيك ونير النول "درق" وهياكلها وٕابر 
      .تصنير)

 84.44 البنــود فــي الداخلــة لــآلالت مســاعدة وأجهــزة آالت ـ    

      :84.47 أو 84.46 أو 84.45 أو

ــ  84 48 11 00   ــ ـ ــزال واجهــزة آالت؛ جاكــارد وأجهــزة دوبــي أجهــزة ـ   أو الخت

 ممــــا تثقيبهــــا بعــــد البطاقــــات شــــبك أو ثقــــب أو نســــخ

      ..............................  وجاكارد دوبي أجهزة مع يستعمل

  

  

5%  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 48 19 00  
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 آلالتهــا أو 84.44 البنــد فــي الداخلــة لــآلالت ولــوازم أجــزاء ـــ  84 48 20 00  

      ....................................................  المساعدة وأجهزتها

  

5%  

 آلالتهــا أو 84.45 البنــد فــي الداخلــة لــآلالت ولــوازم أجــزاء ـــ    

     : المساعدة وأجهزتها

  %5      ...........................................  الندف االت كساوي لوازم ـ ـ  84 48 31 00  

ـــ  84 48 32 00   ـــ ـ  آالت كســـاوي عـــدا ،النســـجية األليـــاف تحضـــير آلالت ـ

      ....................................................................  الندف

  

5%  

    زالقة أو دوارة وحلقات وأجنحتها مغازل واطارات مغازل ـ ـ  84 48 33 00  

  

  

5%  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 48 39 00  

 وأجهزتهـا آلالتهـا أو"  األنـوال"  النسج آلالت ولوازم أجزاء ـ    

      : المساعدة

  %5      ....................  وأطرها )درقنير النول (و  لألنوال أمشاط ـ ـ  84 48 42 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 48 49 00  

 آلالتهــا أو 84.47 البنــد فــي الداخلــة لــآلالت ولــوازم أجــزاء ـــ    

      : المساعدة وأجهزتها

  ..   الغرز تشكيل يف يستعمل مما ُأخر وأصناف وٕابر ثقاالت ـ ـ  84 48 51 00  

  

  

5%  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 48 59 00  

االقمشة آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو ا  84 49 00 00  84.49
، أثوابًا أو بأشكال معينة، بما غير المنسوجة

فيها آالت وأجهزة صنـع القبعات من لباد؛ قوالب 
      .......................... ................................   صنع القبعات

  

  

  

5%  

فــي المنــازل أو  آالت غســل منزليــة ممــا يســتعمل    84.50
بما فيها اآلالت التي ، (المصابغ) المغاسل العامة

      . تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف
      :كلغ10عن الجاف الغسيل من منها كل سعة التزيد آالت ـ    

  %5       .............................................   كلياً  الحركة ذاتية آالت ـ ـ  84 50 11 00  

 المركـزي طردبال تعمل تجفيف بأجهزة مندمجه ،ُأخر آالت ـ ـ  84 50 12 00  
.................................................................  

  

  

5%  

  %5    .................................................................. غيرها ـ ـ  84 50 19 00  

 لجك10سعة كل منها من الغسيل الجاف عن  تزيد آالت  ـ  84 50 20 00  

......................................................................    5%  
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  %5      ........................................................................   أجزاء ـ  84 50 90 00  

آالت وأجهـــــزة (عـــــدا اآلالت الداخلـــــة فـــــي البنـــــد     84.51
) لغســـــل أو تنظيـــــف أوعصـــــر أوتجفيـــــف 84.50

أوكي أوكبس (بما فيها مكابس التثبيــت الحــراري) 
ــــز أوطــــالء  أو قصــــر أوصــــبغ أوتحضــــير أوتجهي

شـــــــــريب الخيـــــــــوط النســـــــــجية أوالنســـــــــج أو أوت
المصــــنوعات مــــن مــــواد نســــجية الجــــاهزة وآالت   

لتغطيــة النســج أوغيرهــا مــن الحوامــل المســتعملة 
لصـــنع أغطيـــة األرضـــيات مثـــل مشـــمع أرضـــيات 
"اللينوليـــــوم"؛ آالت لـــــف أوحـــــل أوطـــــي أو قـــــص 

      . أوتسنين النسج

  %5       ....................................   الجافة بالطريقة تنظيف أجهزة ـ  84 51 10 00  

      : تجفيف وأجهزة آالت ـ    

  %5      ...   الجاف الغسيل من لجك10 منها الواحدة التتجاوزسعة ـ ـ  84 51 21 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 51 29 00  

  %5      ....  )الحراري التثبيت مكابس فيها بما( كي ومكابس آالت ـ  84 51 30 00  

  %5      .......................................  صبغ أو قصر أو غسل آالت ـ  84 51 40 00  

  %5      .....  النسج تسنين أو قص أو طي أو حل أو تكبيب التآ ـ  84 51 50 00  

  %5      ........................................................  ُأخر 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 

      . خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر أالت الخياطة

  %5      ....................................................   منزلية خياطة آالت ـ  84 52 10 00  

     : ُأخر خياطة آالت ـ    

  %5      ................................................   الحركة ذاتية وحدات ـ ـ  84 52 21 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 52 29 00  

  %5      ........................................................   الخياطة إبرآالت ـ  84 52 30 00  

ــ  84 52 90 00   ــة قواعــدو أثــاث ـ  أجــزاء ؛أجزاؤهــاو  الخياطــة آلالت وأغطي

  %5    ............................................. الخياطة آلالت أخر
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آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شــغل الصــالل     84.53
أو الجلــود أو لصــنع أو تصــليح أصــناف األحذيــة 
أو غيرها مــن المصــنوعات مــن الصــالل والجلــود، 

      . عدا آالت الخياطة

 أو الصــــالل شـــغل أو دباغــــة أو لتحضـــير وأجهــــزة آالت ــــ  84 53 10 00  

      .....................................................................   الجلود

  

5%  

  %5      ............   األحذية أصناف تصليح أو لصنع وأجهزة آالت ـ  84 53 20 00  

  %5      ........................................................  ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 53 80 00  

  %5      .........................................................................  أجزاء ـ  84 53 90 00  

أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف     84.54
وقوالــب صــب الســبائك وآالت صــب المعــادن، مــن 

يــات تعــدين أو ســبك األنــواع المســتعملة فــي عمل
      . المعادن

  %5      ......................  المصهورة المعادن وتحويل لتنقية أجهزة ـ  84 54 10 00  

  %5      .......................................  ومغارف السبائك صب قوالب ـ  84 54 20 00  

  %5      ....................................................  المعادن صب أجهزة ـ  84 54 30 00  

  %5      .........................................................................  أجزاء ـ  84 54 90 00  

آالت تجليخ أو درفلة باالسطوانات للمعادن      84.55
      . اواسطواناته

  %5      .............................................................   أنبوبية آالت ـ  84 55 10 00  

      : ُأخر آالت ـ    

ــ ـــ  84 55 21 00    وعلــى بــالحرارة تجلــيخت آالت أو، حـــرارةبـال تجلــيخ  آالت ـ

      ............................................................   أيضاً  البارد

  

5%  

  %5      ..............................................  البارد على تجليخ آالت ـ ـ  84 55 22 00  

  %5      ...........................................   التجليخ آلالت اسطوانات ـ  84 55 30 00  

  %5      .. ................................................................  ُأخر أجزاء ـ  84 55 90 00  
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عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو     84.56
إزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من 
الحزم الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية 
أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة 
الكيماوية الكهربائية، أو بحزم اإلليكترونات، أو 

اآلت  ؛ية أو بطريقة قوس البالزمابالحزم األيون
      الماءالتي تعمل بنفث  القطع

 الضـوئية الحـزم مـن غيرهـا أو الليـزر حـزم باستخدام تعمل ـ  84 56 10 00  

      ....................................................   اُألخر الفوتونية أو

  

  إعفاء

  %5      ....................................   الصوتية فوق بالموجات تعمل ـ  84 56 20 00  

  %5      .. ................................   الكهربائي التفريغ بطريقة تعمل ـ  84 56 30 00  

  إعفاء      .......................................................................   غيرها ـ  84 56 90 00  

مراكز تشغيل آلي، آالت ذات محطــة شــغل مفــردة     84.57
وآالت ذات محطــــــــات شــــــــغل متعــــــــددة، لشــــــــغل 

      المعادن.

  %5      ......................................................   آلي تشغيل مراكز ـ  84 57 10 00  

  %5      .......................................  مفردة شغل محطة ذات آالت ـ  84 57 20 00  

  %5      .. ................................   متعددة شغل محطات ذات آالت ـ  84 57 30 00  

مخارط (بمــا فيهــا مراكــز الخراطــة) تعمــل باقتطــاع     84.58
      . المعدن

      : أفقية مخارط ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 58 11 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 58 19 00  

     : ُأخر مخارط ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 58 91 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 58 99 00  

(بمـــا فيهـــا وحـــدات تشـــغيل بمزالـــق) عـــدد آليـــة     84.59
للتثقيــب أو لتعــديل وضــبط الثقــوب، أوالتفريــز أو 

ة والخارجيــة للمعــادن عــن طريــق يــاللولبــة الداخل
ـــة المعـــدن، عـــدا المخـــارط (بمـــا فيهـــا مراكـــز  ازال

      .84.58الخراطة) الداخلة في البند 
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  %5      ..................................................  بمزالق تشغيل وحدات ـ  84 59 10 00  

      : ُأخر تثقيب آالت ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 59 21 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 59 29 00  

      : الثقوب أوضبط تعديل مع للتفريز ُأخر آالت ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 59 31 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 59 39 00  

  %5      ... ................................  الثقوب وضبط لتعديل ُأخر آالت ـ  84 59 40 00  

      : )ركبة شكل على( بمنضدة)، زةفري( تفريز آالت ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 59 51 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 59 59 00  

      : ُأخر تفريز آالت ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 59 61 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 59 69 00  

  %5      ........................   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 ُأخر لشغل المعادن 
أوالخالئط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة 
أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات 
الصقـل، عـدا آالت قطـع أو تجهيز أسنان 

      .84.61التروس،الداخلة في البند 

 أي وضـع تقـويم يمكن التي لمستويةا السطوح شحذ آالت ـ    

     : األقل على مم 0.01 حتى تصل بدقة محاورها من

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 60 11 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 60 19 00  

 محــاورها مـن أي وضع تقويـم يمكن التـي أخـر شحذ آالت ـ    

      : تقريباً  مم 0.01  حتى تصل بدقة

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 60 21 00  

  %5      .....................................................................   غيرها ـ ـ  84 60 29 00  

      : (عدد أو قواطع شحذ) شحذ آالت ـ    

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 60 31 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 60 39 00  

  %5      ....................................................  صقل أو تنعيم آالت ـ  84 60 40 00  
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  %5      .........................................................................  غيرها ـ  84 60 90 00  

يق أو عدد آلية للمسح أوللتسوية أو تشـق    84.61
تفريض (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز 

وغيرها من أو نشر او فصل أسنان التروس 
المعادن أو الخالئط  العدد آاللية التي تعمل بإزالة

المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة وال 
      مذكورة في مكان آخر.

  %5      ................................................................   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  

عــدد آليـــة (بمـــا فيهـــا المكـــابس) لشـــغل المعـــادن     84.62
البصــم بالضــغط (الخــتم) أو التشــكيل  أوبــالطرق 

) لشــغل بالقولبــة؛ عــدد آليــة (بمــا فيهــا المكــابس
التســوية التقــويم او  أوالطــي  أوالمعــادن بــالثني 

؛ التحزيـــز أوالتخـــريم  أوالقـــص  أوالتقـــويس  أو
ـــس لشــغل المعــادن أو الكربيــدات المعدنيــة،  مكاب

     . غير تلك المذكورة أعاله

 بالضـغط البصـم أو للطـرق) المكـابس فيهـا بمـا( آلية عدد ـ  84 62 10 00  

      ................................................................  بالقولبة أو

  

5%  

التقــويم أو  أو الطـي أو للثنـي) المكابس فيها بما( آلية عدد ـ    

      : التسوية

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 62 21 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 62 29 00  

ـــ        اآلالت غيـــر، للقـــص)، المكـــابس فيهـــا( بمـــا آليـــة عـــدد ـ

      : والقص للتخريم المشتركة

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 62 31 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 62 39 00  

 فيهــا بمــا، التحزيــز أو للتخــريم) المكــابس فيهــا بمــا( آالت ـــ    

      : والقص للتخريم المشتركة اآلالت

  %5      ......................................................   رقمي تحكم ذات ـ ـ  84 62 41 00  
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  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 62 49 00  

      :غيرها ـ    

  %5      ...................................................  هيدروليكية مكابس ـ ـ  84 62 91 00  

  %5      .......................................................................  رهاغي ـ ـ  84 62 99 00  

عــــــدد آليــــــة ُأخر،لشــــــغل المعــــــادن أو الخالئــــــط     84.63
 ازالــــةالمعدنيــــة الخزفيــــة (ســــيرميت) تعمــــل دون 

      . المادة

ـــ  84 63 10 00   ـــب للقضـــبان ســـحب مناضـــد ـ  الخاصـــة واألشـــكال واألنابي

      ...............................   يماثلها وما واألسالك) بروفيالت(

  

5%  

  %5      ....................................  بالتجليخ  اللولبـة ألعمـال آالت ـ  84 63 20 00  

  %5      ..................................................   األسالك لشغل آالت ـ  84 63 30 00  

  %5      .........................................................................  غيرها ـ  84 63 90 00  

عــدد آليــة لشــغل الحجــر أو الخــزف أو الخرســانة     84.64
ـــــــر الصـــــــخري (االسبســـــــتوس)  ـــــــيط الحري أو خل
باألســمنت أو لشــغل المــواد المعدنيــة المماثلــة أو 

      . لشغل الزجاج على البارد

 ءإعفا      ... ................................................................نشر آالت ـ  84 64 10 00  

 إعفاء      ....................................................  آالت شحذ أو صقل ـ  84 64 20 00  

 إعفاء       .........................................................................  غيرها ـ  84 64 90 00  

عـــدد آليـــة (بمـــا فيهـــا آالت غـــرز المســـامير أو     84.65
التشبيك أو التغرية، أو التجميــع بطريقــة ُأخــرى)، 
ـــين أو العظـــم أو المطـــاط  لشـــغل الخشـــب أو الفل

      المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.

 التشــغيل عمليــات مــن مختلفـة بــأنواع القيــام يمكنهــا آالت ــ  84 65 10 00  

      ...   العمليات هذه أثناء العاملة األدوات تغيير دون، اآللي

  

5%  

      : 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 وأ 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  
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، االت  قصاصـات أو شـرائح إلـى تقطيـعاالت  شـق آالت ـ ـ  84 65 96 00  
  %5      ....................................................................  تقشير

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 65 99 00  

أو بصورة  أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصراً     84.66
لغاية  84.56رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود

،بما فيها حوامل األدوات العاملة ومثبتات 84.65
المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس 

الخاصة التي  الملحقاتالتقسيم وغيرهـا مـن 
 تركب على العدد اآللية؛ حوامل العدد اليدوية

     . يدبال تعملالعدد التي ألي نوع من 

  %5      ......... الفتح ذاتية اللقم ورؤوس العاملة األدوات حوامل ـ  84 66 10 00  

  %5      ...................................................   المشغوالت مثبتات  ـ  84 66 20 00  

 تركـب التـي الخاصـة الملحقـات مـن وغيرهـا تقسيم رؤوس ـ  84 66 30 00  

      ......................................................   اآللية العدد على

  

5%  

      : غيرها ـ    

  إعفاء    ................................ 84.64 ندالب في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 91 00  

  %5    ................................ 84.65 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 92 00  

  إعفاء    ........... 84.61 لغاية 84.56 البنود في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 93 00  

  %5    ......... 84.63 البند أو 84.62 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 94 00  

بالهواء المضغوط باليد ، تدار  تعملعدد     84.67
 مندمج بهاكهربائي  أوهيدروليكيًا أوبمحرك

      . غير كهربائيأوبمحرك 

      : المضغوط بالهواء تدار ـ    

  %5    .................................... دوارة (وٕان كانت طارقة) 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  

  ة ـويـلي وتسـميع وجـآالت شحذ وصقل وتل ـ ـ ـ  84 67 19 30  
  %5    ............................................................ األسطح        

  %5    ....  ......  مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سالسل، الخ) ـ ـ ـ  84 67 19 40  
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مطارق الزالة الصدأ ومطـارق الـنقش ومطـارق الثقـب  ـ ـ ـ  84 67 19 50  
 ومطــــارق تكســــير الخرســــانة ومطــــارق البرشــــمة

.............................................................    

  

5%  

  %5    ................................ آالت البرشمة ذات الفكين ـ ـ ـ  84 67 19 60  

  %5    ................................... آالت قص وقضم الصاج ـ ـ ـ  84 67 19 70  

ــــ  84 67 19 80   ــــ ـــــ ـ ــــدكات وأجهــــزة رص لعمليــــات انشــــاء وصــــيانة  ـ م
  %5    ................................................................قالطر

  %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    ................................................................. ـ ـ مناشير  84 67 22 00  
  %5    .................................................................. ـ ـ غيرها  84 67 29 00  
      :ُأخر عدد ـ    

  %5    .............................................. سالسل ذات رمناشي 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، وٕان كانــت قــادرة علــى القطــع،     84.68
؛ آالت وأجهــزة  85.15عدا تلك الداخلة في البند 

      . تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن

  %5    ........................................... يدوياً  توجه لحام قصبات ـ  84 68 10 00  

  %5    ...................... الغازت فيها تستعمل ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 68 20 00  

  %5    ..................................................... ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 68 80 00  

  %5    ....................................................................... أجزاء ـ  84 68 90 00  

الداخلة في البند  عدا الطابعات آالت كاتبة     84.69
       : الكلماتآالت معالجة  ؛ 84.43

  إعفاء    ....................................... الكلماتآالت معالجة ـ ـ ـ  84 69 00 10  

  %5    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها 84 69 00 90  
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ـــــب للتســـــجيل  آالت حاســـــبة    84.70 ، آالت بحجـــــم الجي
، ذات وظـــــائف  واســـــترجاع وعـــــرض المعلومـــــات

آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع وآالت حسابية؛ 
اصدار التــذاكر ومــا يماثلهــا مــن اآلت   متضــمنة 

     . آالت حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة

 مصـدر دون مـن العمـل علـى قادرة إلكترونية حاسبة آالت ـ  84 70 10 00  

 لتســــجيل الجيــــب بحجــــم وآالت خــــارجي كهربــــائي طاقــــة

    ........  سبةحا وظائف ذات المعلومات وعرض واسترجاع

  

  

  

  

  إعفاء

      : ُأخر إلكترونية حاسبة آالت ـ    

 إعفاء      ..................................................   طابعة أداة تتضمن ـ ـ  84 70 21 00  

 إعفاء      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 70 29 00  

 إعفاء      ........................................................  ُأخر حاسبة آالت ـ  84 70 30 00  

 إعفاء       ....................................................  مسجلة نقد صناديق ـ  84 70 50 00  

      : غيرها ـ    

 إعفاء      ..................................................   ابعآالت ختم الطو  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 للمعالجــــة الذاتيـــــة للمعلومـــــات ووحـــــداتها؛     84.71
ـــــــل  ـــــــات مغناطيســـــــية أو بصـــــــرية، آالت نق قارئ
ــــى حوامــــل بهيئــــة رمــــوز، وآالت  ــــات عل المعلوم

في  ات، غير مذكورة وال داخلةبيانلمعالجة هذه ال
      مكان آخر.

ال  ،قابلـــــة للحمـــــل،ــــــ آالت للمعالجـــــة الذاتيـــــة للمعلومات  84 71 30 00  
، تتضــمن علــى األقــل لــجك 10يتجــاوز وزنهــا أكثــر مــن 

    ....ضوحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عر 

 

 

 

 إعفاء

    : البيانات الذاتية للمعالجة ُأخرى آالت ـ    
 

 وحدة على، البدن نفس ضمن، األقل على محتوية ـ ـ  84 71 41 00  

 إخراج ووحدة إدخال وحدة ومع مركزية معالجة

 اإلخراج أو الــلإلدخ تركةـمش دةـوح أوعلى، اتـللمعلوم
............................................................  

  

  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    ................................... بشكل أنظمةمقدمة ، غيرها ـ ـ  84 71 49 00  
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 الفرعـي البنـد فـي الداخلـة تلـك غير، ذاتية معالجة وحدات ـ  84 71 50 00  

 نفـس فـي ال أم تضـمنت سواء، 84 71 49  أو  84 71 41

: التاليــة الوحــدات أنــواع مــن أثنــين أو  واحــد علــى البــدن

    .....   إخراج أووحدة إدخال وحدة أو) ذاكرة( تخزين وحدة

  

  
  
  
  

 إعفاء

ــ  84 71 60 00   ،  ال أم تضــمنت ســواء، إخــراج وحــدات أو إدخــال وحــدات ـ
      .........................................  )ذاكرة( تخزين وحداتعلى 

  
 إعفاء

 إعفاء      ..................................................  )ذاكرة( تخزين وحدات ـ  84 71 70 00  

 إعفاء      ...........   للمعلومات  الذاتية المعالجة آلالت ُأخر وحدات ـ  84 71 80 00  

 إعفاء      .........................................................................  غيرها ـ  84 71 90 00  

خــر للمكاتـــب (مثــل، آالت تصـــوير آالت وأجهــزة أُ     84.72
المســـتندات طـــراز هيكتـــوغراف أو استنســـل، آالت 
لطبــــع العنــــاوين، آالت الصــــرف اآللــــي لــــألوراق 

النقــــود،   حــــزمالنقديــــة أو آالت فــــرز أو عــــد أو 
آالت بــــــــري أقــــــــالم الرصــــــــاص وآالت التثقيــــــــب 

      . أوالتشبيك)

  %5    .............................................  .  تصوير المستندات آالت ـ  84 72 10 00  

 ظـــروف فـــي وضـــعها أو المراســـالت طـــي أو فـــرز آالت ــــ  84 72 30 00  

 وآالت، المراســالت خــتم أو غلــق أو لفــض آالت، بأشــرطة

  %5    ................... البريدية الطوابع إبطال أو للصق وأجهزة

      : غيرها ـ    

ــ  84 72 90 10   دا المشــتملة عـلـــى أجـهـــزة آالت صــرف التــذاكر (عــ ـــ ـــ ـ
حاســبة أو التــي تعمــل بوضــع قطعــة نقــود الداخلــة 

    ..  ..........................................  ) 84.70في البند 

  
  

 إعفاء

    .  النقـود وأوراق النقد وعدها وتغليفها فـرز قطـعـ ـ آالت  ـ  84 72 90 20  

  

  
 إعفاء

 إعفاء       ....................................................  األقالم بري أجهزة ـ ـ ـ  84 72 90 30  

 إعفاء       ...............................................  األوراقأجهزة تثقيب  ـ ـ ـ  84 72 90 40  

ــ  84 72 90 50   ــ ـ ــ ـ   االآلت الصــغيرة لشــبك األوراق (دبـاســـة ) أو فكهــا ـ
.................................................................  

  

  
 إعفاء

 إعفاء    ..... األجهزة الصغيرة التالف المستندات السرية ـ ـ ـ  84 72 90 60  

  از ــجلة بدون جهــد المســق النقـيصناد ـ ـ ـ  84 72 90 70  
  %5    .............................................................. حاسب        
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  إعفاء    ...................... )ATMأجهزة الصرف اآللي (ـ  ـ ـ  84 72 90 80  
  إعفاء      ..................................................................... غيرها ـ ـ ـ  84 72 90 90  

يــة وصــناديق النقــل ومــا أجزاء ولــوازم (عــدا األغط    84.73
يماثلهـــــا) معـــــدة لالســـــتعمال حصـــــرًا أو بصـــــفة 
أساســية فــي اآلالت واألجهــزة الداخلــة فــي البنــود 

      . 84.72لغاية  84.69

  %5      .....  84.69 البند في الداخلة واألجهزة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  84 73 10 00  

      84.70 البند في الداخلة واألجهزة لآلالت ولوازم أجزاء ـ    

  الفرعـي البنـد فـي الداخلـة اإلليكترونيـة الحاسـبة لـآلالت ــ ــ  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 مـع سـواء حـد علـى اسـتخدامها يمكن ولوازم أجزاء ـ  84 73 50 00  

     84.72 لغاية 84.69 البنود من أوأكثر بندين في الداخلة

  

  

  

  إعفاء

آالت وأجهـــــزة فـــــرز  وغربلـــــة  وفصـــــل  وغســـــل      84.74
وجرش وسحق وخلــط وعجــن األتربــة أو األحجــار 
أو خامات المعادن أو غيرها مــن المــواد المعدنيــة 

المســـــاحيق الصـــــلبة (بمـــــا فـــــي ذلـــــك بأشـــــكالها 
)؛ آالت تكتيــــــل أو تشــــــكيل أو قولبــــــة والعجــــــائن

الوقــــود المعـــدني الصـــلب أوالعجـــائن الخزفيـــة أو 
أو المـــــواد الجبســـــية غيـــــر المتصـــــلب األســـــمنت 

أو  وغيرهــا مـــن المــواد المعدنيــة بشــكل مساحـــيق
     . ؛ آالت صنع قوالب الصب من رملعجن

  %5    ............ غسل أو فصل أو غربلة أو فرز وأجهزة آالت ـ  84 74 10 00  

  %5    ...................................  سحق أو جرش وأجهزة آالت ـ  84 74 20 00  

      : عجن أو خلط آالت ـ    

  %5    ................................  المالط أو الخرسانة خالطات ـ ـ  84 74 31 00  

  %5     ..............  بالقار المعدنية المواد خلط وأجهزة آالت ـ ـ  84 74 32 00  

  %5     .................................................................  غيرها ـ ـ  84 74 39 00  

  %5     ....................................................  ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 74 80 00  
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  %5       .........................................................................  أجزاء ـ  84 74 90 00  

آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات     84.75
ــــة أو مصــــابيح إحــــداث  الكهربائيــــة أو اإللكتروني

زجاجيــة؛ آالت لصــنع  أظــرف،في الضوء الخــاطف
      بالحرارة.  أوشغل الزجاج أو مصنوعاتهالزجاج 

 الصـــــمامات أو األنابيـــــب أو المصـــــابيح تجميـــــع آالت ــــــ  84 75 10 00  

 الضـــوء إحـــداث مصـــابيح أو، اإللكترونيـــة أو الكهربائيـــة

      .. ................................   زجاج من أظرف في،  الخاطف

  

  

5%  

وعاته أو شـــغل الزجـــاج أو مصـــنالزجـــاج، ــــ آالت صـــنع     
      : بالحرارة

  %5      ............   األولية وأشكالها البصرية األلياف صنع آالت ـ ـ  84 75 21 00  

  %5      .....................................................................   غيرها ـ ـ  84 75 29 00  

  %5      ........................................................................   أجزاء ـ  84 75 90 00  

آالت البيــع الــذاتي (اآللــي) للبضــائع (مثــل، آالت     84.76
بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو 

     بما فيها آالت تبديل العملة.المشروبات)، 

      : للمشروبات الذاتي البيع آالت ـ    

  %5       .........................   تبريد أو تسخين أجهزة على متضمنة ـ ـ  84 76 21 00  

  %5       .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 76 29 00  

      :ُأخر آالت ـ    

  %5       ......................   تبريد أو تسخين  أجهزة على متضمنة ـ ـ  84 76 81 00  

  %5       .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 76 89 00  

  %5      ........................................................................   أجزاء ـ  84 76 90 00  

آالت وأجهــزة لشــغل المطــاط أو اللــدائن أو لصــنع     84.77
منتجات مــن هــذه المــواد، غيــر مــذكورة وال داخلــة 

      . 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 بالتفريغ قولبة آالت ـ  84 77 40 00  

      : ُأخر تشكيل أو قولبة آالت ـ    
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 لقولبـة أو الهوائيـة الخارجيـة اإلطـارات تلبـيس أو لقولبـة ـ ـ  84 77 51 00  

      ......................   الهوائية الداخلية  األنابيب تشكيل أو

  

5%  

  %5      .....................................................................   غيرها ـ ـ  84 77 59 00  

  %5      ........................................................  ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 77 80 00  

  إعفاء      ........................................................................   أجزاء ـ  84 77 90 00  

آالت وأجهــــزة لتحضــــير أو تصــــنيع التبــــغ، غيــــر     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  

آلية ذات وظيفة قائمة بــذاتها، غيــر آالت وأجهزة     84.79
 مذكورة وال داخلة في مكــان أخــر مــن هــذا الفصــل

.     

      : وما يماثلها المباني أو العامة لألشغال وأجهزة آالت ـ    

ــــ ـ آالت ضــــبط مســــتوى شــــكل الســــطح والتســــوية  ـــــ  84 79 10 10   ـ
      ...........................   المستخدمة في انشاء الطرق

  

5%  

  %5      ............  صى أو االسفلت على الطرقـ ـ آالت فرش الح ـ  84 79 10 20  

(عدا التي  ـ ـ ـ أجهزة تخطيط عالمات المرور على الطرق  84 79 10 30  
  %5    ...................................تعمل بالنفث) 

  %5      .....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  84 79 10 90  

 الـدهون أو الشـحوم تحضـير أو السـتخالص وأجهـزة آالت ـ  84 79 20 00  

    ..   الثابتة النباتية  والزيوت والدهون وانيةالحي الزيوت أو

  

  

  

5%  

 الــــواح أو الجزيئــــات أو الــــدقائق ألــــواح لصــــنع مكــــابس ـــــ  84 79 30 00  

 وآالت الليفيــة المــواد مــن غيرهــا أو الخشــب مــن األليــاف

      ... ................................  الفلين أو الخشب لمعالجة ُأخر

  

  

5%  

  %5      ..........................   األمراس أو الحبال لصنع وأجهزة آالت ـ  84 79 40 00  

 فـي داخـل وال مـذكور غيـر)، روبـوت( صـناعي آلـي انسان ـ  84 79 50 00  

      .................................................................  آخر مكان

  

  إعفاء

  %5    ...)صحراوية اتـمكيف(بالتبخير تعمل هواء رداتـمب ـ  84 79 60 00  

      : جسور صعود الركاب ـ    

  %5    .................... من األنواع المستعملة في المطاراتـ ـ   84 79 71 00  

  %5    ................................................................. غيرهاـ ـ   84 79 79 00  

      :ُأخر آلية وأجهزة آالت ـ    
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 األسالك وشائع لف أجهزة ذلك في بما، المعادن لمعالجة ـ ـ  84 79 81 00  

      ...............................................................  الكهربائية

  

5%  

 غربلـة وأ سـحق أو جرش أو عجن أو خلط وأجهزة آالت ـ ـ  84 79 82 00  

      ................  تحريك أو استحالب أو تجانس أو نخل أو

  

5%  

      : غيرها ـ ـ    

 إعفاء      ...............................  آالت وأجهزة لصناعة الصابون ـ ـ ـ  84 79 89 10  

 إعفاء      .....................  آالت وأجهزة لصناعة السالل والحصر ـ ـ ـ  84 79 89 20  

 إعفاء      ....................................  آالت وأجهزة لصنع الفراجين ـ ـ ـ  84 79 89 30  

الهــواء مــن غيــر  أو نــزع الرطوبــة مــنأجهــزة ترطيــب  ـــ ـــ ـــ  84 79 89 40  
ـــد  ــــواع المنصـــوص عنهـــا فـــي البن أو  84.15األن

      .........................................   85.09أو   84.24

  
  

 إعفاء

ـــ ــــ  84 79 89 50   ـــة (اتوماتيكيـــة) ذات  ــــ ـ أجهـــزة التشـــحيم ذاتيـــة الحرك
      ..............................................  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 

 82الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 
، 84.67الداخلة في البندين واألجهزة اليدوية

85.08  .............................................................    

  
  

  
 

 إعفاء

      غيرها: ـ ـ ـ    

 إعفاء      ...................  والمجاري األنابيب خطوط لصيانة آالت ـ ـ ـ ـ  84 79 89 91  

 بواسطة وتنجيدها بالزغب والحشايا اللحف تعبئة آالت ـ ـ ـ ـ  84 79 89 92  

      .......................................   دافعة أو نافخة أداة

  
 إعفاء

ــ  84 79 89 93   ــ ـ ــ ـ ــ ـ  الحوامــل مختلــف علــى الشــاحذة المــواد وضــع آالت ـ

      ........................................  )الخ...ورق، نسيج(

  
 إعفاء

 المجهزة المعدنية الغواصين ومالبس الغطاس نواقيس ـ ـ ـ ـ  84 79 89 94  

      ................................................   آلية بتركيبات

  
 إعفاء

 إعفاء      ... ................................................................  غيرها ـ ـ ـ ـ  84 79 89 99  

 إعفاء      .........................................................................  أجزاء ـ  84 79 90 00  
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ــب؛ صــناد    84.80 يق قولبــة لصــب المعــادن؛ قواعــد القوال
نمــاذج قولبــة؛ قوالــب للمعــادن (عــدا قوالــب صــب 
ــــة أو  ــــدات المعدني الســــبائك "اينجــــوت")، أوللكربي
      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      ..............................................................  الزجاج قوالب ـ  84 80 50 00  

  %5      ..................................................  المعدنية المواد قوالب ـ  84 80 60 00  

      : اللدائن أو المطاط قوالب ـ    

  إعفاء      .......................................   بالضغط أو بالحقن للقولبة ـ ـ  84 80 71 00  

  %5      .......................................................................  غيرها ـ ـ  84 80 79 00  

وغيرها من األدوات وصنابير وصمامات حنفيات     84.81
راجل والخزانات والدنان ـوالم يرـاثلة للمواسـالمم

ة المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض واألوعي
التي يتحكم فيها بواسطة الضغط والصمامات 

      . (تيرموستاتية) منظمات الحرارة 

  %5      ..........................................   الضغط تخفيض صمامات ـ  84 81 10 00  

ـــ  84 81 20 00    هيـــدروليكياً  تعمـــل التـــي الحركـــة نقـــل ألجهـــزة صـــمامات ـ

      .......................................   المضغوط 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  

      : ُأخر أدوات ـ    

  %5      ............................  صمامات األنابيب الهوائية للعجل ـ ـ ـ  84 81 80 10  

  %5      .......................................  صمامات التفريغ للراديتور ـ ـ ـ  84 81 80 20  

  %5       ........................................  انات الغازصمامات اسطو  ـ ـ ـ  84 81 80 30  

  %5    ................................... الصمامات ذات العوامات ـ ـ ـ  84 81 80 40  
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  %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 تفريغ المياه من الحمامات واألحواض ـ ـ ـ  84 81 80 70  

 أغطيـة علـب الـرش أو النفـث بالضـغط للعلـب المعبـأة ــ ــ ـ  84 81 80 80  
...............................................................  

  

  
5%  

  %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  

ــــ  84 82 20 00   ــــدواليب مــــدحرجات ـ  المخــــاريط فيهــــا بمــــا، مخروطيــــة ب

    ................................... المجمعة المخروطية والدواليب

  

5%  

  %5    ................................. كروي بشكل بدواليب مدحرجات ـ  84 82 30 00  

  %5    ...................................... إبر بشكل بدواليب مدحرجات ـ  84 82 40 00  

  %5    ..................................... إسطوانية بدواليب مدحرجات ـ  84 82 50 00  

  %5    ..... )إبر، كرات( المشتركة المدحرجات فيها بما، غيرها ـ  84 82 80 00  

      : أجزاء ـ    

  %5    .......... اسطوانية ليبودوا، إبر بشكل دواليب، كرات ـ ـ  84 82 91 00  

  %5    ................................................................... غيرها ـ ـ  84 82 99 00  

بمــــا فيهــــا أعمــــدة الكامــــات أعمــــدة نقــــل الحركــــة (    84.83

مــدحرجات ) والكرنكــات؛ كراســي واألعمــدة المرفقيــة
؛ تـــــروس وعجـــــالت مـــــدحرجات أعمـــــدة وســــبائك

ــــا ك؛ براغــــي ذات كــــرات أو دواليــــب؛ علــــب إحتك
التــروس وغيرهـــا مـــن مغيـــرات الســـرعة بمـــا فيهـــا 
المغيـــرات ذات التعشـــيقات الهيدروليكيـــة، طـــارات 
 منظمة للحركة، وبكــرات مناولــة للحركــة بمــا فيهــا
البكرات الحرة؛ معشقات ووصالت مناولــة ألعمــدة 

      الحركة، (بما فيها الوصالت المفصلية).

ــ أعمــدة نقــل الحركـة (بمــا فيهــا أعمـدة الكامــات واألعمــدة   84 83 10 00  
    ................................................... المرفقية) والكرنكات

  

5%  

ـــ كراســي مشــتملة علــى مــدحرجات مندمجــة علــى محامــل   84 83 20 00  
    .................................................... ذات كرات ودواليب

  

5%  
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كرويـــة أو ذات  ــــ كراســـي غيـــر مشـــتملة علـــى مـــدحرجات  84 83 30 00  
  %5    ................................مدحرجات أعمدة ؛ سبائكدواليب 

ــــ تــــروس وعجــــالت االحتكــــاك، عــــدا العجــــالت البســــيطة    84 83 40 00  
ــازير المســننة وغيرهــا مــن  والعجــالت المســننة ذات الجن

قدمـــة علـــى حـــدة؛ براغـــي ذات عناصـــر نقـــل الحركـــة الم
كـــرات أو دواليـــب؛ علـــب التـــروس وغيرهـــا مـــن مغيـــرات 
 السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية

...............................................................    

  

  

  

  

5%  

ا ـــ طــارات منظمــة للحركــة وبكــرات مناولــة للحركــة بمــا فيهــ  84 83 50 00  
    ..................................................... البكرات الحرة

  

5%  

ــ معشــقات ووصــالت مناولــة ألعمــدة الحركــة، (بمــا فيهــا   84 83 60 00   ـ
    ................................................... الوصالت المفصلية)

  

5%  

ذات جنـازير مسـننة  –عجالت بسيطة، وعجالت مسـننة ـ   84 83 90 00  
وغيرها مـن عناصـر نقـل الحركـة المقدمـة علـى حـدة؛ 

  %5     .................................................... أجزاء

فواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـة متحـدة مع     84.84
مـادة ُأخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من 

من أو تجميعات معدن؛ مجموعات (أطقم) 
مختلفة التركيب، مهيأة في ، واصل وما يماثلهاف

 حوافظأوعية مماثلة؛ أغلفة أو في جعب أوفي 
      . آلية مانعة للتسرب

ـ فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة ُأخـرى    84 84 10 00  
    ............ أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن

  

5%  

  %5    ........................................ انعة للتسربآلية محوافظ ـ   84 84 20 00  

  %5    ....................................................................... ـ غيرها   84 84 90 00  

      (ملغي)    84.85

مـــن اآلنـــواع المســـتعملة حصـــرا أو   آالت وأجهـــزة    84.86
رقــائق بصــفة اساســية فــي صــنع الســبيكات أو ال

شـــــبه الموصـــــلة أو األدوات شـــــبه الموصـــــلة أو 
الدوائر اإلليكترونية المتكاملة أو شاشات العرض 

مــذكورة فــي المالحظــة   المســطحة؛ آالت وأجهــزة
      (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.9
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

      : آالت وأجهزة  لصنع السبيكات أو الرقائق ـ   

  أو  إلنتاجنية المركزة آالت تفريز بالحزم األيو ـ ـ ـ  84 86 10 10  
 األقنعة و الشبيكات لألشكال على أدوات  إصالح         
  إعفاء    ................................................... شبه موصلة         

  ادية ـالت أحـباه الموصـل أشـآالت لنشر كتـ ـ ـ  84 86 10 20  
   إلىالرقيقة رائح أو األقراص ـش إلىالبلورات          
    ............................................................ رقاقات         

  
  

 إعفاء

  ه ـق شبـعالجة الرقائـقل لمـآالت شحذ وصـ ـ ـ  84 86 10 30  
    ......................................................... الموصلة         

  
 إعفاء

  آالت تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق ـ ـ  ـ 84 86 10 40  
    ....................................... الموصالت أشباهمن          

  
 إعفاء

  إعفاء    .............................................................. غيرها ـ ـ ـ  84 86 10 90  
لموصــلة أو الــدوائر لصــنع األدوات شــبه ا ـــ آالت وأجهــزة   

       : اإلليكترونية المتكاملة

عدد لحفر النماذج بالطريقـة الجافـة علـى المـواد شـبه ـ ـ ـ  84 86 20 10  
  إعفاء    ......................................... الموصلة للكهرباء

  الت  ـأجهزة زرع أيونية،لتنشيط أشباه الموصـ ـ ـ  84 86 20 20  
  إعفاء    ............................................................. ءبالطال        

 إعفاء    ......... أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقةـ ـ ـ  84 86 20 30  

 إعفاء    ..أجهزة الرسم بالصف ( بطريقة تكرار الصور)ـ ـ ـ  84 86 20 40  

  رسم نماذج الدوائر  من أجهزة عرض أوغيرها ـ ـ ـ  84 86 20 50  
   ................ على المواد شبه الموصلة المحسسة         

  
 إعفاء

  رطة ـأجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق األشـ ـ ـ  84 86 20 60  
  ائق شبه ـالك لتجميع الرقـوأجهزة ربط األس         
   ......................................................... الموصلة         

  
  

  إعفاء

  إعفاء    ............................................................. ـ ـ ـ غيرها 84 86 20 90  
      : آالت وأجهزة  لصنع شاشات العرض المسطحة ـ   

  التظهير أو  ر بالطريقة الرطبة أوـأجهزة الحفـ ـ ـ  84 86 30 10  
  إعفاء    ............ لشاشات المسطحةلف أو التنظي اإلزالة         

  إعفاء    .............................................................. غيرهاـ ـ ـ  84 86 30 90  
ـــ آالت وأجهـــزة     (ج) مـــن هـــذا  9مـــذكورة فـــي المالحظـــة ـ

      : الفصل
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

   كال من النوع ـومات واألشــ ـ ـ أجهزة إنتاج الرس 84 86 40 10  
   كات من ـاج األقنعة أو الشبيـالمستعمل في إنت         
    ..........................مطلية مقاومة للضوء طبقات          

  
  

 إعفاء

  زين ـاولة وتخـركة لنقل ومنـآالت ذاتية الحـ ـ ـ  84 86 40 20  
   ق ـالرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائ         
    اه ـواد لألدوات من أشبـمن الما ـــوغيره        
    ...................................................... التـالموص        

  
  
 

 

 إعفاء

  مجاهر مجسمة تعمل بالحزم اإللكترونية مجهزة  ـ ـ ـ  84 86 40 30  
  بآالت مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق و         
    ......................... لموصالتالشبيكات من أشباة ا        

  
  

  إعفاء
      : غيرها ـ ـ ـ    
  ة ـزة بآالت مصممـمة مجهـمجاهر مجس ـ ـ ـ ـ 84 86 40 91  

  كات ـخصيصا لمناولة ونقل الرقائق و الشبي           
    .................................... من أشباة الموصالت           

  
  

 إعفاء

  اهية ـي متنـرافـمجاهر للتصوير الفوتوغـ ـ ـ ـ  84 86 40 92  
   هزة بآالت ـغر "فوتومايكروغرافيك" مجـالص           
  ل ـناولة ونقـيصا لمـمة خصـبآالت مصم           
    ... التـالرقائق و الشبيكات من أشباة الموص          

  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    ......................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ   84 86 40 99  

      : ولوازمأجزاء  ـ    

  ق ـزة لصـأجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهـ ـ ـ  84 86 90 10  
  ع الرقائق ـاألشرطة وأجهزة ربط األسالك لتجمي        
     .................................................   شبه الموصلة        

  
  

 إعفاء

  واد ـط المـة لتنشيـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األيوني 20 90 86 84  
      ....................................  شبه الموصلة للطالء          

  
 إعفاء

 20 30ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخلة في البنود من  30 90 86 84  
    ......................... 84 86 20 50لغاية  84 86

  
 إعفاء

أجـزاء لـآلالت  الذاتيـة الحركـة لنقـل ومناولـة وتخـزين ــ ـ ـ  84 86 90 40  
ائق شــبه الموصــلة وأغلفــة وعلــب الرقــائق وغيرهــا الرقــ

    ................   من المواد لألدوات من أشباه الموصالت
  

  
  
  

 إعفاء

  إعفاء      ... ................................................................  ـ ـ ـ غيرها  84 86 90 90  
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  فئة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

، غيــــر محتويــــة علــــى  ، أو أجهــــزة أجــــزاء آالت    84.87
موصالت أو عوازل أو وشــائع  أو  أدوات تمــاس 

ر كهربائية أو غيرهــا مــن تركيبــات  كهربائيــة، غيــ
 مذكورة وال داخلة في مكان آخــر مــن هــذا الفصــل

.      

  %5      .......  ـ رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشها  84 87 10 00  

  %5      .........................................................................ـ غيرها  84 87 90 00  
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  الفصل الخامس والثمانون
  

  آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ 
  أجهزة تسجيل وٕاذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وٕاذاعة 

  األجهزةالصوت والصورة في اإلذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه 
  
  

  : اتـمالحظـ
  : هذا الفصل لال يشم  ـ 1 

ــاس   أ ـ ــًا؛ البطانيــات والوســائد والمســاند وأكي ــدام ومــا يماثلهــا مــن األصــناف المــدفأة كهربائي ــة األق تدفئ
  األلبسة واألحذية وأغطية اآلذان واألصناف اُألخر المدفأة كهربائيًا مما يلبس أو يدثر به اإلنسان؛

 ؛70.11مصنوعات الزجاج الداخلة في البند   ـ ب

  ؛84.86اآلالت واألجهزة الداخلة في البند   ج ـ
 البنــدالمســتخدمة فــي الطــب أو الجراحــة أو طــب األســنان أو الطــب البيطــري ( مــن األنــواعأجهـزة الشــفط   ـــ   د

  ؛)90.18
  .94األثاث المدفأ كهربائيًا المذكور في الفصل   ـ هـ  

أو  85.40أو  85.12 أو 85.11فـي البنـود ال تنطبق على األصـناف الموصـوفة  85.04لغاية  85.01البنود   ـ 2
ومــع ذلـك فــإن مقومــات التيــار التــي  خــرى، فإنهــا تتبـع البنــود الخمســة األخيــرة،مـن جهــة أُ  85.42أو  85.41

  .85.42 تعمل بطريق األقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند
  فقط األجهزة اآللية الكهربائية التالية من األنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية: 85.09يشمل البند   ـ 3

  زة تلميع األرضيات ومطاحن وخالطات المأكوالت وعصارات الفواكه أو الخضر، مهما كان وزنها؛أجه  أ  ـ
  . جلك 20يتجاوز  األجهزة اُألخر بوزن ال  ب ـ

المبدلة للهـواء بمـراوح مندمجـة، وٕان  أو المراوح واألغطية (األجهزة) الشافطة لأساس كل البند ال يشم
صـارات األلبسـة والبياضـات التـي تعمـل بـالطرد المركـزي (بنـد ) وع 84.14كانت مجهزة بمرشحات ( بند

 االسـتعمال) وآالت غسـل البياضـات واأللبسـة ذات 84.22) وآالت غسل األوانـي المنزليـة (بنـد 84.21
حسبما تكون بأسـطوانات أو بـدونها) وآالت  84.51أو  84.20) وآالت الكي (بند 84.50المنزلي (بند 
  ).85.16) واألجهزة الحرارية الكهربائية (بند 84.67صات الكهربائية (بند ) والمق84.52الخياطة (بند 

  :85.23ألغراض البند  – 4
المستديمة" ( مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فالش) أو " بطاقات  صلبةالبر " أجهزة التخزين تعت  -أ 

في نفس البدن  تضمنس توصيل و تالتخزين االليكترونية فائقة السرعة"فالش") أجهزة تخزين مزودة بمقب
) بشكل FLASH E2PROM( مثل ذاكرةفائقة السرعة (فالش)من ذاكرات التخزين  أكثرعلى واحدة أو 

بشكل دائرة  تشتمل هذه األجهزة على أداة تحكمدوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن 
  ات.متكاملة ومكونات سالبة منفصلة كالمكثفات والمقاوم

يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر االليكترونية المتكاملة ( معالج  -ب 
 ).chips) بشكل شرائح (ROM) أو ذاكرة القراءة فقط (RAMمصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (
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ائي ضمني دون أن تشتمل ويمكن أن تشتمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هو 
  على أي من عناصر الدائرة األخر الموجبة أو السالبة".

الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعـدة عازلـة  يالمطبوعة ه، فإن الدوائر "الدارات" 85.34ألغراض البند   ـ 5
ية دوائـر األفـالم الرقيقـة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر)أو بواسطة تقن

أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثـل، المحاثـات أو المقاومـات 
أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل 

  ناصر شبه الموصلة).كهربائية (مثل، الع إشارةأو تضخم 
   

وال تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة،   
المتقطعــة. مــع ذلــك، فــإن الــدوائر  اإلشــارةالمحاثــات التــي تعمــل مــع  كمــا ال تشــمل المقاومــات أو المكثفــات أو
  وصل غير مطبوعة. المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر

الدوائر ذات األفالم الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصـر موجبـة وسـالبة متحصـل عليهـا أثنـاء غير أن   
  .85.42دخل في البند ت نفس العملية التقنية ذاتها

لبصــرية" وصــالت لألليــاف البصــرية أو لحــزم أو كــابالت األليــاف ا، يقصــد بعبــارة "85.36بيــق البنــد مــن أجــل تط  _  6
دون أن يكـون  .الوصالت التي تقوم بصف نهايات األلياف البصـرية فـي نظـام خطـي رقمـي بطريقـة آليـة مبسـطة

  كتضخيم أو توليد أو تعديل اإلشارات. ،وظيفة أخرى أيهلها 
بـأجهزة  األجهزة الالسلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عـن بعـد 85.37_ ال يشمل البند 7

  ).   85.43استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من األجهزة الكهربائية (بند 
  ، تعتبر:85.42و 85.41البندين  ألغراض  ـ 8

مماثلــة شــبه الموصــلة " تعتبــر مــن األدوات شــبه الموصــلة  وأدوات" صــمامات ثنائيــة وترانزســتورات   أ  ـ
  ومة تحت تأثير مجال كهربائي؛،والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقا

  الدوائر(الدارات) اإللكترونية المتكاملة هي:  ب ـ
ـ الدوائر المتكاملة اُألحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة(الصمامات الثنائية أو   1

) منشأة في  كتلهـا (بصفة الخأو المحاثات، أو المكثفات الترانزستورات أو المقاومات 
، شبه موصلة (مثل السيليكون المنشطى سطح شبه موصل أو مادة مركبة أساسية) وعل

زرنيخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد االنديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة 
  بصورة غير قابلة للفصل.

. محاثـات.. ،(مقاومـات، مكثفـات التي تكون فيها العناصـر السـالبة  الدوائر المتكاملة المهجنة  ـ 2
(صـمامات  موجبـةالعناصر المتحصل عليها بواسطة تقنية األفالم  الرقيقة أو السميكة، و )، الخ

حصــل عليهــا بتقنيــة أشـــباه مت، )الــخثنائيــة، ترانزســتورات، دوائــر متكاملــة أحاديــة الكتلـــة... 
بشــكل غيــر قابــل للفصــل، بــالروابط أو الكوابــل  واألغــراض األهــدافلجميــع ، متحــدة الموصــالت

أيضـاء هذه الدوائر  ملتتشيمكن أن  .(زجاج، خزف...الخ) ة، وعلى طبقة مفردة عازلةالموصل
   منفصلة. على مكونات

الـــــدوائر المتكاملـــــة  متعـــــددة الشـــــرائح المكونـــــة مـــــن اثنتـــــين أو أكثـــــر مـــــن الـــــدوائر المتكاملـــــة األحاديـــــة  ـ 3
ان كانــــــت علــــــى طبقــــــة الكتلـــــة المتصــــــلة فيمــــــا بينهـــــا والمجمعــــــة بصــــــورة غيـــــر قابلــــــة للفصــــــل عمليـــــًا، و 
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موجبــــة أو     عازلــــة واحــــدة أو أكثــــر أو ذات أطــــر مــــن رصــــاص ولكــــن بــــدون عناصــــر دائــــرة أخــــر 
  . سالبة

على أي بند آخر في  85.42و 85.41وألجل  تبنيد األصناف المعرفة في هذه المالحظة، تعطى األولوية للبندين 
  ذلك باالستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.، و  85.23جدول التعرفة  يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 

، فـإن "الخاليـا المولـدة المسـتهلكة" ومجموعـات الخاليـا المولـدة (البطاريـات) المسـتهلكة 85.48ألغراض تطبيق البند  ـ 9
بحالتهـا نظـرًا لوجـود كسـر أو قطـع  لالستخداموالمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة 

  إعادة شحنها مرة أخرى. إمكانيةا أو ألي أسباب أخرى و لعدم أو استنفاذه

  :البند الفرعي ةمالحظ
فقــــــط، مشــــــعالت "قارئــــــات" أشــــــرطة الكاســــــيت المنــــــدمج بهــــــا  " 85 27 12" يشــــــمل البنــــــد الفرعــــــي  ـ 1

ـــــــادرة علـــــــى العمـــــــل دون  ـــــــدمجًا بهـــــــا، الق ـــــــر للصـــــــوت (ســـــــماعات) من مضـــــــخم للصـــــــوت وبـــــــدون مكب
 مم. 45× مم  100× مم  170بعاد ال تتجاوز مصدر خارجي للطاقة وذات أ

  

  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

محركات ومولدات كهربائيـة (عـدا مجموعـات توليـد     85.01
  . الكهرباء)

    

  W T "  .............      5%"  وات 37.5 عن تزيد قدرتها ال ـ محركات  85 01 10 00  

تيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها ـ محركات شاملة لل  85 01 20 00  
  ................................................ .وات 37.5عن 

  

  

5%  

      ـ محركات ُأخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر:    

  %5    ................................. وات 750تزيد قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 31 00  

ــ ـ تزيــد قــدرتها عــن   85 01 32 00    واتكيلــو  75تتجــاوز  وال وات 750ـ
KW  ............................................................  

  

  

5%  

كيلــو  375تتجــاوز  وال واتكيلــو  75ـــ ـ تزيــد قــدرتها عــن   85 01 33 00  
  .................................................................  وات

  

  

5%  

  %5    ............................. واتكيلو  375ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 01 34 00  

  %5    ............  الطور آحاديـ محركات ُأخر ذات تيار متناوب   85 01 40 00  

      : ـ محركات ُأخر ذات تيار متناوب متعددة األطوار    
  %5    ................................. وات 750تزيد قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 51 00  

كيلـــو  75تتجـــاوز  وال وات 750ــــ ـ تزيـــد قـــدرتها عـــن   85 01 52 00  
  ................................................................  KWوات

  

  

5%  

  KW  ....................    5% واتكيلو  75ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 01 53 00  

      :  ولدات تيار متناوبـ م    

  KVA(...    5%كيلو فولت أمبير ( 75تزيد قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 61 00  



  16ق: 
  85ف: 

  - 601 -

  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

  ير والــت أمبـولـو فـكيل 75ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 01 62 00  

  .................. )KVAكيلو فولت أمبير ( 375تتجاوز        
  

  

5%  

 ) والKVAلو فولت أمبير (كي 375ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 01 63 00  
  ........... )KVAكيلو فولت أمبير ( 750تتجاوز 

  

  

5%  

  KVA(....    5%كيلو فولت أمبير ( 750ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 01 64 00  

   يرات دواره ـرباء ومغـمجموعات توليد كه        85.02
  . كهربائية    

    

 لاالشتعاـ مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم     
  فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):الداخلي 

    

  KVA(  ....      5%كيلو فولت أمبير ( 75تزيد قدرتها عن  ـ ـ ال  85 02 11 00  

تتجاوز  كيلـو فـولت أمبير ولكنها ال 75ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 02 12 00  
375 )KVA( ...........................................  

  

5%  
  %5    .................. كيلو فولت أمبير 375ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 02 13 00  

 االشتعالـ مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم   85 02 20 00  
  ...................................... فيها بالشررالداخلي 

  

  

5%  

      : ـ مجموعات توليد ُأخر    

  %5    ..................................................  احـ ـ تعمل بقوة الري  85 02 31 00  

  %5    ...................................................................  ـ ـ غيرها  85 02 39 00  

  %5    .............................................  ـ مغيرات دوارة كهربائية  85 02 40 00  

أجــزاء معــدة لالســتعمال حصــرًا أو بصــورة رئيســية   85 03 00 00  85.03
    .  85.02أو  85.01في اآلالت الداخلة في البند 

  

  

5%  

ـــــة ســـــاكنة     85.04 ـــــرات كهربائي ـــــة ومغي محـــــوالت كهربائي
وشائع  (إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) و

  . التأثير الكهربائي (محثات)

    

  %5    ....... ست) لمصابيح أو أنابيب التفريغـ خانق التيار (باال  85 04 10 00  

      : سائلة ـ محوالت ذات وسط ذات عوازل    

  KVA( ..........................                                                                                                 5%( 650تزيد قدرتها عن  ـ ـ ال  85 04 21 00  
 10000تتجاوز  ولكن ال )KVA( 650ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 04 22 00  

)KVA( .....................................................  
  

5%  
  KVA( ..............................    5% ( 10000ـ ـ تزيد قدرتها   85 04 23 00  

      :  ـ محوالت ُأخر    

  KVA( ...............................    5%( 1تها عن ـ ـ ال تزيد قدر   85 04 31 00  



  16ق: 
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

  KVA(     5%(16زتتجاو ال  ) ولكنKVA(1ـ ـ تزيد قدرتهاعن  85 04 32 00  

  زاو ـــوال تتج) KVA ( 16تزيد قدرتها عن  ـ ـ  85 04 33 00  
500 )KVA( .......................................................  

  

5%  
  KVA( .............................    5%( 500ـ ـ تزيد قدرتها عن   85 04 34 00  

      : ـ مغيرات كهربائية ساكنة (إلكتورستاتيكية)    

    هربائية ساكنة آلالت معالجة البيانات ـك ـ ـ ـ مغيرات 85 04 40 10  
  ......................... االتصال ذاتيا ووحداتها وأجهزة         

  

  
  إعفاء

  إعفاء    ...............................................................  ـ ـ ـ غيرها 85 04 40 90  
      : ـ وشائع تأثير كهربائية (محثات) ُأخر    

  زويد ـر لتـهربائي (محثات) أخـك تأثيروشائع ـ ـ ـ  85 04 50 10  
  ا ـانات ذاتيــة البيـالجـمع اقة آلالتــالط         

  ........................ الـزة االتصـوأجهاـداتهـووح        

  

  
  

  إعفاء
  إعفاء    ...............................................................  ـ ـ ـ غيرها 85 04 50 90  
  %5    ........................................................................  ـ أجزاء  85 04 90 00  

ــــــة؛ مغناطيســــــ    85.05 ــــــة يمغناطيســــــيات كهربائي ات دائم
ات دائمــة بعــد يوأصــناف مهيــأة لتصــبح مغناطيســ

، ملزمــات ومــا يماثلهــا مــن أدوات أظــرفمغنطتهــا؛ 
حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو 

 )مغيـرات سـرعة(دائمة، وصالت مناولة ومعشـقات 
ؤوس روافـــع فرامــل ذات مغناطيســية كهربائيــة؛ ر و 

  . ذات مغناطيسية كهربائية

    

ـ مغناطيسـيات دائمـة وأصـناف مهيـأة لتصـبح مغناطيسـيات     
  : دائمة بعد مغنطتها

    

  %5    ..............................................................  ـ ـ من معدن  85 05 11 00  

  %5    ...................................................................  ـ ـ غيرها  85 05 19 00  

وفرامـل ذات  )مغيـرات السـرعة(ـ  وصالت مناولة ومعشقات   85 05 20 00  
  ............................................  مغناطيسية كهربائية

  

  

5%  

  
  

  ......................................  ـ غيرها، بما في ذلك األجزاء  85 05 90 00
  5%  

ابتدائيـــــــة ومجموعــــــات خاليــــــا ابتدائيــــــة خاليــــــا     85.06
  . (بطاريات)

    

     : ـ من ثاني ُأوكسيد المنجنيز    



  16ق: 
  85ف: 
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 10 10 
 ........................................................  وأكثر

  

 

5%  

  %5    ...............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 10 90  

      : ـ من ُأوكسيد الزئبق    

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 30 10 
 ........................................................  فأكثر

  5%  

  %5     ...............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 30 90  

      : ـ من ُأوكسيد الفضة    

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 40 10 
 ........................................................  فأكثر

  

  
5%  

  %5    ..............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 40 90  

      : ـ من الليثيوم     

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 50 10 
 ........................................................  فأكثر

  5%  

  %5    ..............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 50 90  

      : ـ من زنك ـ هواء     

فولت  1.5ـ ـ ـ بطاريات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 60 10 
 ........................................................  فأكثر

  

  
5%  

  %5    ..............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 60 90  

 مولـدة (بطاريات)ابتدائيـة ومجموعـات خاليـاابتدائية  خاليا ـ    
  :    آخر للكهرباء،

    

فولـت   1.5ل قـوة ــ ـ ـ بطاريات جافـة لألجهـزة القابلـة للحمـ 85 06 80 10 
 ........................................................  فأكثر

  5%  

  %5    ..............................................................  ـ ـ ـ غيرها  85 06 80 90  

  %5    .......................................................................  ـ أجزاء  85 06 90 00  

اعـــــات) كهربائيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــدخرات (جم    85.07
  .)مربعةال (بما فيهاكانت مستطيلة  وٕانفواصلها، 

    

 إلطالقمن األنواع المستعملة  ،حامض -ـ بالرصاص  85 07 10 00  
  ..................................  الحركة للمحركات ذات المكابس

  

5%  
  %5    ...........................  الحامض -ـ مدخرات ُأخر بالرصاص  85 07 20 00  

  %5    .....................................................  ـ بالنيكل ـ كادميوم  85 07 30 00  

  %5    ..........................................................  ـ بالنيكل ـ حديد  85 07 40 00  

  %5    ...........................................  هيدريد معدنيـ بالنيكل ـ   85 07 50 00  



  16ق: 
  85ف: 
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    .......................................................  أيونـ  بالليثيومـ   85 07 60 00  

  %5    .............................................................  ـ مدخرات ُأخر  85 07 80 00  

  %5    ........................................................................  ـ أجزاء  85 07 90 00  

      . مكانس كهربائية    85.08

      : ذات محرك كهربائي مندمج بها ـ    

وال تتجاوز سعة كيس أو  وات 1500ال تزيد قدرتها عن ـ ـ   85 08 11 00  
  .........................  لتر 20وعاء الغبار فيها 

  5%  

  %5    ...................................................................  غيرهاـ ـ   85 08 19 00  

  %5    .................................................  مكانس كهربائية أخرـ   85 08 60 00  

  %5    ........................................................................  ـ أجزاء  85 08 70 00  

ــــي ذات     85.09 ــــة لالســــتعمال المنزل ــــة كهربائي أجهــــزة آلي
عـــــدا المكـــــانس  بهـــــا،محـــــرك كهربـــــائي منـــــدمج 
  .85.08الكهربائية الداخلة في البند 

    

  %5    وخالطات المأكوالت؛عصارات الفواكه والخضر  ـ مطاحن  85 09 40 00  

      : ـ أجهزة ُأخر    

  %5    ...........................  ـ ـ ـ آالت تقشير وتقطيع البطاطس  85 09 80 10  
  بن ـوم والجـحـع اللـة لتقطيـالمختلف اآلالت ـ ـ ـ  85 09 80 20  

  ................................... والخبز والفواكه والخضر        
  

  

  
5%  

  %5    ائدة والمطبخت تلميع سكاكين المـ ـ ـ آالت شحذ وآال  85 09 80 30  

  %5    ................................ ـ ـ ـ فراجين األسنان الكهربائية  85 09 80 40  

  %5    ............................................................... ـ ـ ـ غيرها  85 09 80 90  

  %5    ......................................................................... ـ أجزاء  85 09 90 00  

أجهـــزة حالقـــة وأجهـــزة قـــص الشـــعر وأجهـــزة إزالـــة     85.10
  . الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها

    

  %5    ............................................................... ـ أجهزة حالقة  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  



  16ق: 
  85ف: 

  - 605 -

  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

مـن النـوع  أجهزة ومعدات إشعال أو إطـالق الحركـة    85.11
لمحركات ذات المكــــــابس التــــــي يــــــتم ل،المســـــتخدم
(مثــــــل، فيهــــــا بالشــــــرر أو بالضــــــغط  االشــــــتعال

 مغناطيســـيات اإلشـــعال والمولـــدات المغناطيســـية و
ـــراق و وشـــائع اإلشـــعال و شـــمعات  شـــمعات االحت

(مثل، ؛ مولدات التوهج أو محركات إطالق الحركة)
 وقاطعـات التيـارومولـدات التيـار المتناوب)الدينامو 

  . من النوع المستعمل مع هذه المحركات

    

  %5    ........................................................ ـ شمعات االحتراق  85 11 10 00  

ـــــ مغناطيســـــيات إش  85 11 20 00   ـــــــ ـــــاطيس؛ دواليـ ـــــامو مغن ــــــعال؛ دين ب ـ
  ............................................ مغناطيسية منظمة للحركة

  

  

5%  

  %5    .............................................. ـ موزعات؛ وشائع إشعال  85 11 30 00  

  %5    ...... ـ محركات إطالق الحركة، وٕان كانت تعمل كمولدات  85 11 40 00  

  %5    ............................................................... ـ مولدات ُأخر  85 11 50 00  

  %5    .................................................... ـ معدات وأجهزة ُأخر  85 11 80 00  

  %5    ......................................................................... ـ أجزاء  85 11 90 00  

ة لإلنــارة أو اإلشــارة (عــدا األصــناف أجهــزة كهربائيــ    85.12
)، أجهـزة كهربائيـة لمسـح 85.39الداخلة في البند 

الزجاج وٕاذابة الصقيع وٕازالة البخـار المتكثـف، مـن 
  األنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.

    

مـــن األنـــواع المســـتعملة فـــي  مرئيـــةــــ أجهـــزة إنـــارة وٕاشـــارة   85 12 10 00 
  ........................................................... الدرجات العادية

  

  

5%  

  %5    .............................. ـ أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، ُأخر  85 12 20 00  

  %5    .................................................. ـ أجهزة إشارة صوتية  85 12 30 00  

 ع وٕازالة البخار المتكثفـة الصقيــمسح الزجاج وٕاذاب ـ أجهزة  85 12 40 00  

............................................................    

  

5%  

  %5    ......................................................................... ـ أجزاء  85 12 90 00  

ممة للعمـــل مصـــابيح كهربائيـــة قابلـــة للنقـــل، مصـــ    85.13
بواســطة مصــدر طاقــة خــاص بهــا (مثــل، الخاليــا 

ــدة أو ــدات المغناطيســية)،  المــدخرات أو المول المول
  .85.12عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في البند 
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  %5    ...................................................................... ـ مصابيح  85 13 10 00  

  %5    ......................................................................... اءـ أجز   85 13 90 00  

للمختبــرات (بمــا فيهــا  أفــران كهربائيــة للصــناعة أو    85.14
ــائي أو بحجــز  ــأثير الكهرب ــة بالحــث بالت ــك العامل تل
ــــرات  الشــــحنة)؛ أجهــــزة ُأخــــر للصــــناعة أو للمختب

ـــالحرارة تعمـــل بالحـــث  ـــأثير" لمعالجـــة المـــواد ب "بالت
  . الكهربائي أو بحجز الشحنة

    

 ير ـــرارية (بالتسخين غـران ذات مقاومة حـــ أف  85 14 10 00  

  ......................................................................  المباشر)
  

 

 

 إعفاء

 الشحنة زــائي أو بحجـــ أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهرب  85 14 20 00  

.........................................................    

 

 

 إعفاء

 إعفاء    ................................................................... ـ أفران ُأخر  85 14 30 00  

واد بالحرارة تعمل بالحث "بالتـأثير" ـة المـــ أجهزة أخر لمعالج  85 14 40 00  
  ........................................... حجز الشحنةأو ب

  

  

5%  

  إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 14 90 00  

 آالت وأجهــزة لحــام كهربائيــة،وٕان كانــت قــادرة علــى    85.15
لمسخن القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز ا

من الحزم  بغيرها تعمل بحزم الليزر أو أو كهربائيًا)
بالموجـات فـوق الصـوتية  الفوتونية أو الضوئية أو

 بنبضــات مغناطيســية أو بحزمــة اإللكترونــات أو أو
المــــؤين"؛ آالت وأجهــــزة  بــــأقواس البالزمــــا "الغــــاز

الخالئــــط  كهربائيــــة للــــرش الســــاخن للمعــــادن أو
   سيرميت".  المعدنية" الخزفية

    

     بمعادن مالئة بالنحاس األصفر أو لحام الـ آالت وأجهزة     

  %5    ........................................ ـ ـ مسدسات ومكاوي اللحام  85 15 11 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 15 19 00  

      : هزة لحام المعادن بالمقاومةـ آالت وأج    

  %5    ..................................... ـ ـ ذاتية الحركة كليًا أو جزئياً   85 15 21 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 15 29 00  

ـــزة لحـــ     ـــ آالت وأجه ـــة األقواس(بــ ـــا أقـــواس ام بطريق ـــا فيه م
  : البالزما)
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  %5    ..................................... ـ ـ ذاتية الحركة كليًا أو جزئياً   85 15 31 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 15 39 00  

  %5    ...................................................... ـ آالت وأجهزة ُأخر  85 15 80 00  

  %5    ......................................................................... ـ أجزاء  85 15 90 00  

مسخنات مياه مجمعة  مسخنات فورية للمياه أو    85.16
أجهزة  كهربائية؛ مسخنات حرارية غاطسة، أو

 التربة أو تدفئة األماكن أوكهربائية حرارية ل
أجهزة حرارية كهربائية  الستعماالت مماثلة؛

 المالقطلتصفيف الشعر(مثل،المجففات والمجعدات 
مكاوي  األيدي؛ ومجففات للتجعيد) المسخنة
كهربائية الستعماالت  ةـأجهزة حراري كهربائية؛

مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة  منزلية؛
  . 85.45في البند 

    

ـ مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة  ومسخنات   85 16 10 00  
   ........................... حرارية غاطسة، كهربائية

  

  

5%  

       : ـ أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة    
  %5    .......................................... ـ ـ ُمشعات ُمدخرة للحرارة  85 16 21 00  

      : ـ ـ غيرها    

  %5    ..................... المنزلية ـ ـ ـ أجهزة  كهربائية  للتدفئة  85 16 29 10  

  %5    ............................................................... ـ ـ ـ غيرها  85 16 29 90  

 لتجفيف األيدي الشعر أو ـ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف    
:  

   

  %5    ......................................................... ـ ـ مجففات شعر  85 16 31 00  

  %5    .................................... ـ ـ أجهزة ُأخر لتصفيف الشعر  85 16 32 00  

  %5    ......................................................... ـ ـ مجففات أيدي  85 16 33 00  

  %5    .......................................................... ـ مكاوي كهربائية  85 16 40 00  

  %5    ......... )فميكروويل بموجات متناهية الصغر (عران تفـ أ  85 16 50 00  

ـــ أفـــران ُأخ  85 16 60 00   ـــــ ر؛ أفـــران طـــبخ ومواقـــد (بمـــا فيهـــا مســـطحات ـ
   .......................... ومحمصات ات وشواياتالطبخ) وغالي

  

  

5%  

      : ـ أجهزة حرارية كهربائية ُأخر    

  %5     ................................ ـ ـ أجهزة إعداد القهوة أو الشاي  85 16 71 00  

  %5    ........................................................ الخبز تحميصـ  ـ  85 16 72 00  
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      : ـ ـ غيرها    

  %5    .............. ـ ـ ـ أجهزة تحميس البن أو تحضير 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  

ت أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكا    85.17
الخليوية أو غيرها من الشبكات الالسلكية؛ أجهزة 
أخر إلرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو 
البيانات األخر، بما فيها أجهزة لالتصال في 
الشبكات السلكية أو الالسلكية ( كشبكات المنطقة 

المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة اإلرسال  المحلية أو
 85.25أو  84.43أو االستقبال الداخلة في البند 

  . 85.28أو  85.27أو 

    

أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليويـة أو ـ     
  : غيرها من الشبكات الالسلكية

    

  إعفاء     ........... أجهزة خطوط هاتف ذات سماعه يد السلكيةـ ـ   85 17 11 00  

  ن ا مـيرهـوية أو غـأجهزة هاتف للشبكات الخلي ـ ـ  85 17 12 00  
 .................................................. الشبكات الالسلكية      

  

  
  إعفاء

  إعفاء    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 17 18 00  

ــــ أجهـــزة أخـــر إلرســـال أو اســـتقبال الصـــوت أو الصـــور أو     
فيهــا أجهــزة لالتصــال فــي الشــبكات  البيانــات األخــر، بمــا

ـــة أو  الســـلكية أو الالســـلكية ( كشـــبكات المنطقـــة المحلي
  : المنطقة الواسعة)

    

  إعفاء    ............................... قاعدة (بيس ستيشن) محطات ـ ـ   85 17 61 00  
أو اسـترجاع الصـوت  إرسـالو تحويـل و  السـتقبالــ ـ آالت      

نــــات األخــــر، بمــــا فيهــــا أجهــــزة أو الصــــورة أو البيا
   : التحويل والتوجيه

     

  إعفاء    ............. أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال)ـ ـ ـ  85 17 62 10  
  ل أو ـار الناقـأجهزة أخرى ألنظمة خطوط التيـ ـ ـ  85 17 62 20  

  ..................................... ألنظمة الخطوط الرقمية         
  

  

  إعفاء

  إعفاء    ................................................................ غيرهاـ ـ ـ  85 17 62 90  
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      : ـ ـ غيرها    
  إعفاء    ..................................... أجهزة  التنبيه و النداءـ ـ ـ  85 17 69 10  
  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها  85 17 69 90  
  إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 17 70 00  

مكبرات  وحواملها؛ (ميكروفونات) للصوت مذياعات    85.18
 وت وٕان كانت مركبة في هياكلها؛سماعات رأسص

 وان كانت متحدة بمذياعات أذن،ات سماعأو 

 أو وواحد (ميكروفون) مذياع من مكونة ومجموعات
مضخمات كهربائية  ؛من مكبرات الصوت أكثر

مجموعات كهربائية لتضخيم  للذبذبات السمعية؛
  . الصوت

    

       : ـ مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها    

  راوح ما ـترددي يتمذياعات للصوت ذات نطاق ـ ـ ـ  85 18 10 10  
  ر ال ـز بقطـكيلوهرت 3,4هرتز حتى  300بين          
  م ـم3د عن ـاع ال يزيـم وارتفـم  10يتجاوز          
  ........................................... ألغراض االتصاالت         

  

  
  

  

  إعفاء

  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 18 10 90  
      : ـ مكبرات صوت، وٕان كانت مركبة في هياكلها    

  %5    ................. ـ ـ مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها  85 18 21 00  

  %5    ..الهيكل ســـ ـ مكبرات صوت متعددة، مركبة في نف  85 18 22 00  

       : ـ ـ غيرها    

  اق ـوت ، بدون هياكلها، ذات نطـرات صـمكبـ ـ ـ  85 18 29 10  
   3,4ز حتى ـهرت 300راوح ما بين ـترددي يت         
  راض ـمم ألغ 50اوز ـز بقطر ال يتجـكيلوهرت         
  .......................................................... االتصاالت         

  

  
  

  

  إعفاء

  إعفاء    ............................................................... يرهاـ ـ ـ غ  85 18 29 90  
ـــــ ســـــماعات رأس      ــــــن كانإ و  أذن،و ســـــماعات ـ ت متحـــــدة ــ

 مــن مــذياع (ميكروفــون) ومجموعــات مكونــة بمــذياعات،
       : من مكبرات الصوت أكثر أو وواحد

  إعفاء      ......................... سماعات ألجهزة الهاتف الثابتـ ـ ـ  85 18 30 10  
  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها  85 18 30 90  
      : ـ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية    
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  إلعادة  زةـالستعمالها كأجهمضخمات كهربائية ـ ـ ـ  85 18 40 10  
  وط ـات تقنية خطـفي منتج تاراـاإلشتشكيل          
   .....وماتـفي اتفاقية تقنية المعلة ـالهاتف الداخل        

  

  
  

  إعفاء

  %5    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها  85 18 40 90  
  %5   ........................... ـ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت  85 18 50 00  

      : ـ أجزاء    

  الها ـالستعمة ـربائيـت كهاـمضخمزاء ـــ ـ ـ أج 85 18 90 10  
  ات ـفي منتج اإلشاراتإلعادة تشكيل  زةـكأجه         
  ة ـة تقنيـفي اتفاقيالهاتف الداخلة  تقنية خطوط         
  ......................................................... المعلومات         

  

  
  

  إعفاء

  %5    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 18 90 90  
     . أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت    85.19

 أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات  ـ  85 19 20 00  
 ..... أخر أو بوسائل دفع بمسكوكات معدنية مصرفية أو

  

  
5%  

  %5    ............................................ أجهزة إدارة االسطواناتـ   85 19 30 00  

  إعفاء    ............................. أجهزة الرد على المكالمات الهاتفيةـ   85 19 50 00  

      : أخرـ أجهزة     

 التـه موصــــرية أو شبـوامل ممغنطـة أو بصــخدم حـتستـ ـ   85 19 81 00  
.................................................. 

  5%  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 19 89 00  

      .  (ملغي)    85.20

أجهــزة تســجيل وٕاذاعــة الصــوت والصــورة (فيــديو)،     85.21
منة أجهــزة مؤالفـة فيــديو "تيــونر" سـواء كانــت متضـ

  . أم ال

   

  %5   ............................................... ـ تعمل بأشرطة  ممغنطة  85 21 10 00  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 21 90 00  

ــــوازم معــــدة ح    85.22 صــــرًا أو بصــــورة رئيســــية أجــــزاء ول
 أو 85.19الداخلة في البند ألجهزة امع  لالستخدام

85.21.  

    

  %5   .......................................  ـ رؤوس صوت (إبر الحاكي)  85 22 10 00  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 22 90 00  
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مسـتديمة، "  صـلبةأقراص، أشرطة، أجهـزة تخـزين     85.23
بطاقات ذكية"  وغيرها مـن حوامـل تسـجيل الصـوت 
ــا فــي  ــت مســجلة، بم أو الظــواهر األخــرى، وان كان

األقـــراص  إلنتـــاجذلـــك القوالـــب واالســـطوانات األم 
  .37المنتجات المذكورة في الفصل  باستثناء

    

      : ممغنطة حواملـ     

  %5   ....................... ممغنط طيشر بطاقات مشتملة على  ـ ـ   85 23 21 00  

      : ـ ـ غيرها    

  ل ـزة التسجيـحوامل ممغنطة غير مسجلة،ألجه ـ ــ   85 23 29 10  
 ................................................... وأجهزة الفيديو        

  

  

 إعفاء

 إعفاء    ................................................................ اغيره ـ ـ ـ  85 23 29 90  

      : ـ حوامل بصرية    

  إعفاء    ............................................................ غير مسجلة ـ ـ  85 23 41 00  

  إعفاء    .................................................................... غيرها ـ ـ  85 23 49 00  

      : حوامل شبه موصلة ـ    
  إعفاء   ................................ مستديمة صلبةـ ـ أجهزة تخزين   85 23 51 00  

  إعفاء    .......................................................... ـ ـ بطاقات ذكية  85 23 52 00  

  إعفاء    ................................................................... اـ ـ غيره  85 23 59 00  

     : ـ غيرها    

 إعفاء    .................. أقراص غير مسجلة، للحاسب اآللي ـ ـ ـ  85 23 80 10  

 إعفاء    ............................................................... غيرها ـ ـ ـ  85 23 80 90  

      . (ملغي)    85.24

أجهزة إرسال لإلذاعة (راديو) أو اإلذاعة المصورة     85.25
(تلفزة)، وٕان كانت مندمجة بجهاز استقبال أو 
بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات 

رقمية وكاميرات الفيديو  تلفزيونية و كاميرات
  . المسجلة

    

      : ـ أجهزة إرسال    

  أجهـزة اإلرسال الخاصة بنقل الترجمة الفورية ����ـ ـ ـ 85 25 50 10  
 .............................. في المؤتمرات إلى عدة لغات        

  

  
  إعفاء

  طر ـه بالخـأجهزة اإلرسال األوتوماتيكية للتنبيـ ـ ـ  85 25 50 20  
 ................ الخالمستخدمة  في البواخر والطائرات        

  

  
  إعفاء
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  ل ـق بها كيبـلكية، المرفـونات السـكروفـميـ ـ ـ  85 25 50 30  
  ر عدا ـهوائي معدني صغي (هوائي) أو ير ـقص         
   ةـاإلذاع(راديو) أو  لإلذاعة اإلرسال  زةـأجه         
  ................................... (تلفزيون) ورة ـالمص         

  

  
  
 

 

 إعفاء

   ةـلإلذاع الـاإلرسعدا أجهزة  الـإرسأجهزة ـ  ـ ـ 85 25 50 40  
  ............ المصورة (تلفزيون) اإلذاعة(راديو) أو         

  

  
 إعفاء

  ال : أداة ـعلب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصـ ـ ـ   85 25 50 50  
  ودم لتأمين ـأساسها معالج مصغر تشتمل على م         
  ل ادـة تبـا وظيفـهل ت،ـننتر ى اال ـالدخول إل         
  ........................................................ المعلومات         

  

  
  
 

 

 إعفاء

  إعفاء    ............................................................... غيرهاـ ـ ـ  85 25 50 90  
  إعفاء    ..................... استقبالأجهزة إرسال مندمجًا بها جهاز  ـ  85 25 60 00  

ــ      ــديو ـ كــاميرات تلفزيونيــة و كــاميرات رقميــة و كــاميرات الفي
  : المسجلة

    

  إعفاء    .................................................... كاميرات فيديوـ ـ ـ  85 25 80 10  
  إعفاء    ............................ كاميرات رقمية للصور الثابتةـ ـ ـ  85 25 80 20  
  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها  85 25 80 90  

أجهـزة رادار وأجهـزة إرشـاد مالحـي بـالراديو وأجهــزة     85.26
  . توجيه عن بعد بالراديو

    

   ............................................................... ـ أجهزة رادار  85 26 10 00  
5%  

      : ـ غيرها    

   : ـ ـ أجهزة إرشاد مالحي بالراديو    
  

  GPS ..............................   5%ـ ـ ـ أجهزة تحديد المواقع   85 26 91 10  

  %5    ..............................................................ـ ـ ـ  غيرها   85 26 91 90  

  ................................ ـ ـ أجهزة توجيه عن بعد بالراديو  85 26 92 00  
 

5%  

ضــمن  متحــدةوٕان كانــت  ،لإلذاعــةأجهــزة اســتقبال     85.27
و جهاز إذاعة الصـوت نفس البدن بجهاز تسجيل أ

  . أصناف الساعات أو بأحد

    

ــ      ــى الـ ــادرة عل ــو) ق عمــل دون أجهــزة اســتقبال لإلذاعــة (رادي
  : مصدر طاقة خارجي

    

  بها مشغالت أشــرطة كاسيت  متحدـ ـ أجهزة راديو   85 27 12 00  
  ........................................................... بحجم الجيب      

  

  

5%  
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ا جهــــاز تســـجيل أو جهــاز إذاعــة بهــ متحــدـــ ـ أجهــزة ُأخــر   85 27 13 00  
  ........................................................... الصوت

  5%  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 27 19 00  

ــ أجهــزة اســتقبال لإلذاعــة (راديــو) غيــر قــادرة علــى العمــل      ـ
ـــوع المســـتعمل فـــي  دون مصـــدر طاقـــة خـــارجي، مـــن الن

  : المركبات

    

  %5    ................... تسجيل أو إذاعة الصوتبجهاز  متحدةـ ـ   85 27 21 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 27 29 00  

      : غيرهاـ     

  %5    ............. الصوت تسجيل أو إذاعــةبجهاز  ـ متحدةـ   85 27 91 00  

  تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن بجهاز  متحدة غـيرـ ـ   85 27 92 00  
  ....................... بأحد أصناف صناعة الساعات متحدة     

  

  

5%  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 27 99 00  

وأجهـــــــزة عـــــــرض " رمونيتـــــــو ض "شاشـــــــات عـــــــر     85.28
ــــر" ــــا جهــــاز اســــتقبال "بروجكت ــــر منــــدمج به ، غي

ــــزة اســــتقبال  ــــون)؛ أجه لإلذاعــــة المصــــورة (تلفزي
لإلذاعــة المصــورة (تلفزيــون)، وٕان كانــت منــدمجًا 
 بهــــا جهــــاز اســــتقبال لإلذاعــــة (راديــــو) أو جهــــاز

  . تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة

    

      : ة"مونيتور" ذات أنبوب أشعة كاثوديـ شاشات عرض     

لالستعمال حصرًا أو بصورة رئيسية  األنواع المعدةمن ـ ـ   85 28 41 00  
في البند  الداخللبيانات ل ةذاتيالمعالجة ال نظاممع 

84.71 ....................................................  

  

  
  

  إعفاء

  %5    .................................................................... غيرهاـ ـ   85 28 49 00  
       شاشات عرض "مونيتور" أخر: ـ     

لالستعمال حصـرًا أو بصـورة رئيسـية  األنواع المعدةمن  ـ ـ   85 28 51 00  
فــي البنــد  الـداخللبيانــات ل ةذاتيــالمعالجـة ال نظــاممـع 

84.71 .....................................................  
  

  
  

  إعفاء

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  85 28 59 00  

      :عرض " بروجكتور" أجهزة ـ     

رئيسية  لالستعمال حصرًا أو بصورة  األنواع المعدة من   ــ   85 28 61 00  
ــالمعالجــة ال نظــاممــع  ــات ل ةذاتي ــداخللبيان ــد  ال فــي البن

84.71 .............................................................  
  

  
  

  إعفاء
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  %5    .................................................................... غيرهاـ ـ   85 28 69 00  

ــ أجهــزة اســتقبال لإلذاعــة المصــورة (تلفزيــون)، وٕان كانــت      ـ
ديـــو) أو جهـــاز ســـتقبال لإلذاعـــة (رامنـــدمجًا بهـــا جهـــاز ا

  : تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة

    

      : عرضير معدة لالندماج بجهاز أو شاشة ـ غـ     

  ال : أداة ـة اتصـعلب بسطح للضبط ذات وظيفـ ـ ـ  85 28 71 10  
  ين ـل على مودم لتأمـأساسها معالج مصغر تشتم       
  ..ماتالدخول إلى االنترنت، لها وظيفة تبادل المعلو        

  

  
  

  إعفاء
  %5    ............................................................... غيرهاـ ـ ـ   85 28 71 90  
      : ـ غيرها، باأللوانـ     

  ال : أداة ـة اتصـعلب بسطح للضبط ذات وظيفـ ـ ـ  85 28 72 10  
  ين ـودم لتأمـأساسها معالج مصغر تشتمل على م       
 ..تلدخول إلى االنترنت، لها وظيفة تبادل المعلوماا       

  

  
  

  إعفاء
  %5    ............................................................... غيرها ـ ـ ـ   85 28 72 90  
  %5    ...........................................بألوان أحادية  ، ـ ـ غيرها  85 28 73 00  

ــ    85.29 دة لالســتعمال حصــرًا أو بصــورة رئيســية أجــزاء مع
لغايــــة  85.25مــــع األجهــــزة الداخلــــة فــــي البنــــود 

85.28.  

    

ات مــــن جميــــع ــــــــــ هوائيــــات ( أنتينــــات ) وعاكســــات هوائي    
   : األنواع، أجزاء معدة لالستعمال مع هذه األصناف

  

  
  

  هوائيات من النوع المستعمل مع أجهزة الهاتف ـ ـ ـ  85 29 10 10  
 ............................................................. والبرق         

  

  إعفاء  

  إعفاء   ............................................................... غيرهاـ ـ ـ  85 29 10 90  
      : ـ غيرها    

   الـاإلرسزة ـزة اإلرسال عدا أجهـأجزاء: أجهـ ـ ـ  85 29 90 10  
  المصورة (تلفزيون)،  اإلذاعة(راديو) أو  لإلذاعة         
  متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات  إرسالأجهزة          
  ال ـزة استقبـفيديو رقمية للصور الثابتة ، أجه         
 ................ محمولة لالتصال أو التنبيه أو النداء         

  

  
  
  
  

  إعفاء
  إعفاء     ...............................................................يرها غـ ـ ـ   85 29 90 90  
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األمان والرقابـة والـتحكم  أجهزة كهربائية لإلشارة أو    85.30
أو خطــــوط للطــــرق الحديديــــة  أو لتنظــــيم المــــرور

ـــرام ـــة أو الت ـــة الداخلي ـــة أو المائي ، أو الطـــرق البري
رات (عـــدا للمواقـــف أو لمنشـــآت المـــوانئ أو المطـــا

  ).86.08تلك الداخلة في البند 

    

  %5    ................................. الترام وأـ أجهزة للطرق الحديدية   85 30 10 00  

  %5    ................................................................. ـ أجهزة ُأخر  85 30 80 00  

  %5    ......................................................................... ـ أجزاء  85 30 90 00  

أجهزة كهربائية للتنبيه بالصـوت أو بالرؤيـة (مثـل،     85.31
األجراس والصفارات ولوحات الداللة وأجهزة التنبيـه 

في البنــد ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة 

  .85.30أو  85.12

    

  %5      ............. مماثلة د السرقة أو الحريق وأجهزةـتنبيه ضـ أجهزة   85 31 10 00  

ــــ لوحـــات داللـــة أو بيـــان متضـــمنة علـــى أداة ذات بلـــورات   85 31 20 00  
   .)LED(أو صمامات ثنائية باعثة للضوء )LCD(سائلة 

  

  

  إعفاء

      أخرـ أجهزة     

  %5    .............................. ـ ـ ـ األجراس الكهربائية لألبواب  85 31 80 10  

  ا    ( بما فيه ات عرض ذات شاشة مسطحةأدو ـ ـ ـ  85 31 80 20  
 ,LCD,Plasma , ElectroLuminescenceشاشات 

Vacuum-Flourescence   وغيرها من تقنيات
 اتفاقية تقنية المعلوماتالعرض) للمنتجات الداخلة في 

................................................................  

  

  
  

  
  

 إعفاء

 إعفاء    ...................................  أجهزة  التنبيه و النداءـ ـ ـ  85 31 80 30  

  %5    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 31 80 90  

      : ـ أجزاء    

 80 20و  85 31 20في البنـد  لألجهزة الداخلةـ ـ ـ أجزاء   85 31 90 10  
  ................................ 85 31 80 30و  85 31

  

  
  إعفاء

  إعفاء    ................................................................ ـ ـ ـ غيرها  85 31 90 90  
مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل     85.32

  . ق)(الضبط المسب
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ــ  85 32 10 00   ــ مكثف ــة، ــ ــدوائر الكهربائي ــة معــدة لالســتعمال فــي ال ات ثابت
ـــردد ـــز( HZ 60/50 ذات ت ـــدرة هرت ) يمكنهـــا اســـتيعاب ق

ـــو فولـــت  KVAR 0.5تفاعليـــة التقـــل عـــن  ـــر (كيل أمبي
  .............................................. ) (مكثفات الطاقة)تفاعلي

  

 

 

 

  

  إعفاء

      ثابتة ُأخر: ـ مكثفات    

 إعفاء    .............................................................. ـ ـ من تنتالوم  85 32 21 00  

 إعفاء    ........... ـ ـ إلكتروليتية من األلمنيوم (متحللة بالكهرباء)  85 32 22 00  

 إعفاء    ........................ ـ ـ ذات عازل من خزف، بطبقة واحدة  85 32 23 00  

 إعفاء    .................... ـ ـ ذات عازل من خزف، متعددة الطبقات  85 32 24 00  

 إعفاء    .......................... ـ ـ ذات عازل، من ورق أو من لدائن  85 32 25 00  

 إعفاء    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 32 29 00  

 إعفاء    ......... (الضبط المسبق)ـ مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل  85 32 30 00  

 إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 32 90 00  

ـــك     85.33 ـــي ذل ـــا ف ـــة (بم ـــر حراري ـــة غي مقاومـــات كهربائي
مــــات المتغيــــرة مثــــل "الريوســــتات " وأجهــــزة المقاو 

  المقاومة المتغيرة " بوتنشيومتر").

    

ـــ مقاومــات مــن كربــون ثابتــة، مــن األنــواع المكتلــة أو ذات   85 33 10 00  
  .................................................................. طبقة رقيقة

  

  
 إعفاء

     : ـ مقاومات ثابتة ُأخر    

 إعفاء    ..... )W( وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات طاقة التزيد عن   85 33 21 00  

 إعفاء    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 33 29 00  

ها ـــــــالك ملفوفــــة، بمـــــا فيـــــــــــــ مقاومـــــات متغيــــرة مـــــن أس    
  :تنشيومتر""الريوستات"  ومقومات لفرق الجهد  "بو 

    

  إعفاء    ..... )W( وات 20معدة لقدرة ذات طاقة التزيد عن ـ ـ   85 33 31 00  

  إعفاء    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 33 39 00  

تات ومقاومـات ـــها الريوسـا فيــرة  أخرى (بمــ مقاومات متغي  85 33 40 00  
  .................... قياس فرق الجهد بوتنشيومتر)

  

  

  إعفاء

  إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 33 90 00  

  اءإعف    ............................................................ دوائر مطبوعة  85 34 00 00  85.34
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قطـــــع أو وقايـــــة أو  أجهــــــزة كهربائيـــــة لوصـــــل أو    85.35
الكهربائيـــــــة (مثـــــــل المفـــــــاتيح  الـــــــدوائرلتقســـــــيم 

ومانعـــــات  بمنصـــــهراتوالمنصـــــهرات والقاطعـــــات 
الصــــواعق ومحــــددات الجهــــد الكهربــــائي "التــــوتر" 
وأجهــزة امتصــاص الصــدمات الكهربائيــة ووصــالت 

وعلـب التوصـيل، ووصـالت أخـر المأخذ الكهربائيـة 
  ).   V( فولت 1000د يزيد عن لجه

    

  %5    ................................................ ـ منصهرات " فيوزات "  85 35 10 00  

      : ذاتية الحركة التيار قاطعاتـ     

  KV( .................    5%(كيلو فولت  72.5ـ ـ بجهد يقل عن   85 35 21 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 35 29 00  

  %5    ....................وصل وقطع التيار تقسيم ومفاتيحـ مفاتيح   85 35 30 00  

واعق ومحــــددات جهــــد وأجهــــزة امتصــــاص ـــــــــــ مانعــــات ص  85 35 40 00  
  ..................................................... الصدمات الكهربائية

  

  

5%  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 35 90 00  

قطـــــع أو لوقايـــــة أو  أجهــــزة كهربائيـــــة لوصــــل أو    85.36
لتقســــيم الــــدوائر الكهربائيــــة ( مثــــل، المفــــاتيح أو 

 اصامتصــالمـرحالت "ريليــه" والمنصــهرات  وأجهــزة 
 الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية و

صــالت  مقـابس (قـوابس) وقواعـد اللمبـات "دوى" وو 
جهـــد ال يزيـــد عـــن ل، معـــدة أخــر  وعلـــب التوصـــيل

فولت؛ وصالت لألليـاف البصـرية  أو لحـزم  1000
  . أو حبال األلياف البصرية

   

  %5    ................................................................... ـ منصهرات  85 36 10 00  

  %5    ................................................... ـ قاطعات التيار الذاتية  85 36 20 00  

  %5    ........................... ـ أجهزة ُأخر لوقاية الدوائر الكهربائية  85 36 30 00  

      ـ مرحالت "ريليه":     

  %5    .................................... فولت 60ـ ـ لجهد ال يزيد عن   85 36 41 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 36 49 00  

      : ـ مفاتيح الكهربائية أخر    
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  ر ـدوائ ة منـمفاتيح كهربائية إليكترونية مكونـ ـ ـ  85 36 50 10  
  ة ـل متصلة بصريا (مفاتيح كهربائيادخإ ج و اخر إ         
 ....................................... ثايروستورية معزولة)         

  

  
  

  إعفاء
  مفاتيح اليكترونية، بما فيها المفاتيح االليكترونية ـ ـ ـ  85 36 50 20  

  ن ة مـرارة، مكونـة الحـة ضد درجـيـمـالمح       
-chip" منطقيــة (تقنيــة chipترانزيســتور و رقيقــة "      

on-chip فولت 1000) لجهد ال يتجاوز .................  

  

  
  
  

 إعفاء

  ار ال ــمفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيـ ـ ـ  85 36 50 30  
  ................................................أمبير 11يتجاوز          

  

  
 إعفاء

  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 36 50 90  
ــــ ق     ــــــ  ، )قــــوابس(واعد لمبــــات، وصــــالت مآخــــذ كهربائيــــة، ـ

  : مقابس
    

  %5    .......................................................... ـ ـ قواعد لمبات  85 36 61 00  

      : ـ ـ غيرها    

  ور ـدة المحـالك المتحـابس لألسـمق مآخذ وـ ـ ـ  85 36 69 10  
  ........................................... والدوائر المطبوعة         

  إعفاء  

  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 36 69 90  
ـــ   85 36 70 00   ـــاف ـ ـــاف  البصـــرية أووصـــالت لأللي لحـــزم أو حبـــال األلي

  .................................................................... البصرية
  

  
5%  

      : ـ أجهزة ُأخر    

  إعفاء    ......... الكيابل عناصر توصيل وتماس لألسالك وـ ـ ـ  85 36 90 10  
  إعفاء    ................................................ مجسات الرقائقـ ـ ـ  85 36 90 20  
  إعفاء    ...............................................................ـ ـ ـ غيرها   85 36 90 90  

خـزائن وغيرهـا  طاوالتتابلوهـات، مناضـد، لوحات و    85.37
ـــــن   ـــــر م ـــــزودة بجهـــــازين أو أكث مـــــن الحوامـــــل م

ــــدين  ــــي أحــــد البن ــــة ف ــــزة الداخل أو   85.35األجه
ــائي، بمــا فيهــا 85.36 ــع الكهرب ــتحكم أو التوزي ، لل

تلك التي تتضـمن أجهـزة وأدوات داخلـة فـي الفصـل 
ــة، عــدا أجهــزة التحويــل 90 ــتحكم الرقمي ، أجهــزة ال

  .85.17الداخلة في البند 

    

  V......................    5%فولت  1000ـ لجهد (توتر) اليزيد عن   85 37 10 00  

  V.......................    5%فولت  1000عن   ـ لجهد (توتر) يزيد  85 37 20 00  
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حصرًا أو بصفة رئيسية مـع  لالستعمالأجزاء معدة     85.38
أو  85.36، 85.35األجهـــزة الداخلــــة فـــي البنــــود 

85.37.  

   

غيرهــا مــن خــزائن و طــاوالت تابلوهــات، مناضــد،  وحات وــــ لــ  85 38 10 00  
، غيـر مـزودة 85.37الحوامل لألصـناف الداخلـة فـي البنـد

  .......................................................... بأجهزتها

  

  

  

5%  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 38 90 00  

ربائية تضئ بتـوهج الشـعيرات أو لمبات وأنابيب كه    85.39
بالتفريغ، بما فـي ذلـك األصـناف المسـماة " لمبـات 
مقفلـــــة "واللمبـــــات واألنابيـــــب ذات األشـــــعة فـــــوق 

 قوسـيهالبنفسجية أو األشعة تحت الحمراء؛ لمبات 
.  

    

  %5    ................................................. "لمبات مقفلة" وحداتـ   85 39 10 00  

ــ لمــ     بات وأنابيــب أخــر تضــئ بتــوهج الشــعيرات، باســتثناء ــ
اللمبــات ذات األشـــعة فـــوق البنفســجية أو األشـــعة تحـــت 

  : الحمراء

    

  %5    ................................................ ـ ـ هالوجين بالتنجستن  85 39 21 00  

  (تـــوتر)وبجهــد   وات 200تزيــد عـــن بقـــدرة ال ، ــــ غيرهــا ـــ  85 39 22 00  
  .................................... فولت 100يزيد عن 

  

  

5%  

  %5    ................................................................... ـ ـ غيرها  85 39 29 00  

ـ لمبات وأنابيـب تضـئ بـالتفريغ، عـدا اللمبـات ذات األشـعة     
  : فوق البنفسجية

    

ــــ  85 39 31 00   ــــ ل ـ ــــات وأنابيـ ـــــمب  ســــاخنب " فليورســــنت "، ذات قطــــب ـ
  ....................................................................."كاثود"

  

  

5%  

 ار الزئبق أوالصوديوم؛لمبات بهاليدات معدنيةـــ ـ لمبات ببخ  85 39 32 00  
...................................................................    

  

5%  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 39 39 00  

عة فـــوق البنفســـجية أو تحـــت ـــــذات أش أنابيـــب ــــ لمبـــات و    
  : قوسيهالحمراء؛ لمبات 

    

  %5    ......................................................... قوسيهـ ـ لمبات   85 39 41 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 39 49 00  

  %5    ........................................................................ ـ أجزاء  85 39 90 00  
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قطب سالب صمامات وأنابيب إلكترونية ذات     85.40
بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات  "كاثود" ساخن أو

المعبأة ببخار أو بغاز  واألنابيب المفرغة أو
واألنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب 
األشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات 

  .85.39دا تلك الداخلة في البند ـالتلفزيونية)، ع

   

ــــب األشــــعة ال     ــــ أنابي ــــة ألجهــــزة اســـــ ـــــتقبال اإلذاعـكاثودي ة ـ
ــــك أنابيــــب  األشــــعة  المصــــورة (تلفزيــــون)، بمــــا فــــي ذل

  الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور):

    

  %5    ................................................................. ـ ـ باأللوان  85 40 11 00  

  %5    ......................................................... ـ ـ بألوان أحادية  85 40 12 00  

وية ـــــ أنابيـــب الكـــاميرات التلفزيونيـــة؛ أنابيـــب تحويـــل أو تقـــ  85 40 20 00  
  ......................... الصورة؛ أنابيب ُأخر ذات كاثود ضوئي

  

  

5%  

 أحاديـة؛ ان، بألو ـ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية  85 40 40 00  
ـــ ،أنابيـــب عـــرض المعلومـــات والرســـوم البيانيـــة  ،وانـباألل

مم  0.4تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من
.............................................................  

  

  

  
  

5%  

  %5    ............................................ ـ أنابيب أشعة كاثودية ُأخر  85 40 60 00  

ثل، ـــــ أنابيـــب للموجـــات متناهيـــة الصـــغر (ميكروويـــف) (مـــ    
ــــة   المغنطــــرون والكليســــترون وأنابيــــب الموجــــات المتنقل

  : والكارسينوترون)،عدا أنابيب التحكم الشبكي

    

  %5    ............................................................... ـ ـ مغنطرون  85 40 71 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 40 79 00  

      : ـ أنابيب وصمامات ُأخر    
   تقبال أوـزة االســات ألجهـامـب وصمــأنابي ـ ـ  85 40 81 00  

  ................................................................. التضخيم      
  5%  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 40 89 00  

      : ـ أجزاء    
  %5    ......................................... ـ ـ ألنابيب األشعة الكاثودية  85 40 91 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 40 99 00  
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ـــــة       85.41 صـــــمامات ثنائيـــــة وترانزســـــتورات وأدوات مماثل
شبه موصلة للكهرباء؛أدوات شبه موصلة حساسـة 

ــك الخاليــا الضــوئية  ــي ذل ، الفولتائيــةللضــوء،بما ف
ــل" أو  ــة فــي شــكل وحــدات؛ "مودي وٕان كانــت مجمع

نائيــــة باعثــــة مهيــــأة بشــــكل لوحــــات؛ صــــمامات ث
  للضوء؛ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة.

    

ـــة، ع  85 41 10 00   ـــ صـــمامات ثنائي ـــــ ـــة الحساســـة ـدا الصمامــــ ات الثنائي
  ............................................. للضوء أو الباعثة للضوء

  

  

  إعفاء

      : ـ ترانزستورات،عدا الترانزستورات الحساسة للضوء    

  إعفاء    ........... )W 1واحد ( واتـ ـ ذات معدل  تبدد يقل عن   85 41 21 00  

  إعفاء    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 41 29 00  

ــاك"، عــدا   85 41 30 00   ــاك" و"تري ــ مقومــات ترانزســتورية "ثايرســتور" "دي ـ
  ............................................. األدوات الحساسة للضوء

  

  

  إعفاء

أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخاليا  ـ  85 41 40 00  
الضوئية، وٕان كانت مجمعة في شكل وحدات  الفولتائية

 صمامات ثنائية باعثة للضوء ؛ألوحبشكل  مهيأة أو
.........................................................................  

  

  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    ....................................... ـ أدوات ُأخر شبه موصلة أخر  85 41 50 00  

 إعفاء    .................................. ـ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة  85 41 60 00  

 إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 41 90 00  

      . دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة    85.42

      : دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة ـ    

معالجات وأجهزة تحكم، وان كانت مندمجا بها ذاكـرات أو  ـ ـ  85 42 31 00  
محـــوالت أو دوائـــر منطقيـــة أو مضـــخمات أو أصـــناف 
صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرهـا مـن الـدوائر 

  ....................................................... األخر

  

  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    ................................................................... ذاكراتـ ـ   85 42 32 00  

 إعفاء    ............................................................... ـ ـ مضخمات  85 42 33 00  

 إعفاء    .................................................................... ـ غيرهاـ   85 42 39 00  

  إعفاء    ......................................................................... ـ أجزاء  85 42 90 00  
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آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها،     85.43
هذا  غير مذكورة وال داخلة في مكان أخرمن

  . الفصل

    

  %5    ..................................................... مسرعات الجزيئاتـ   85 43 10 00  

  %5    .......................................................... ـ مولدات إشارات  85 43 20 00  

ليل الكهربـائي ـًا وللتحـائيـربــ آالت وأجهزة لطالء المعادن كه  85 43 30 00  
 أو لالنتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة (إليكتروفورسـيز)

..........................................................  
  

  

  

  إعفاء

      : ـ آالت و أجهزة أخر    

  إعفاء    ...... آالت كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجمـ ـ ـ  85 43 70 10  
أدوات عرض ذات شاشـة مسـطحة ( بمـا فيهـا شاشـات ـ ـ ـ  85 43 70 20  

CD,Plasma,ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   ـــــات وغيرهـــــا مـــــن تقني
 اتاتفاقية تقنية المعلومـالعرض) للمنتجات الداخلة في 

.................................................................  

  

  
  
  

  إعفاء

  إعفاء    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ  85 43 70 90  
      : ـ أجزاء    

  إعفاء    ...................... مجمعات الكترونية متناهية الصغر ـ ـ ـ 85 43 90 10  
  إعفاء    ................................................................ غيرها ـ ـ ـ 85 43 90 90  

ـــاء أو أســـالك     85.44 ـــة بالمين ـــا المطلي ـــا فيه ـــة (بم معزول
ــوم )  ــا فــي بأوكســيد األلموني وكــابالت معزولــة (بم

ذلــــك الكــــابالت المتحــــدة المحــــور) وغيرهــــا مـــــن 
ــت مــزودة الموصــال ــاء، وٕان كان ــة للكهرب ت المعزول

كـابالت مـن أليـاف بصـرية ؛ بأدوات توصـيل طرفيـة
ـــاف  ـــا،مصـــنوعة مـــن ألي ـــت  مكســـوة افرادي وٕان كان

مجمعــة مــع موصــالت كهربائيــة أو مــزودة بــأدوات 
  . توصيل طرفية

   

      : ـ أسالك للف    

  %5    .............................................................. ـ ـ من نحاس  85 44 11 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 44 19 00  

ــة      ــابالت متحــدة المحــور وغيرهــا مــن موصــالت كهربائي ــ ك ـ
  : متحدة المحور
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   10ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن   85 44 20 10  
  ............................... فولت 300ملم وجهدها عن         

  

  

5%  

  رة ــالبرق والهاتف تحتوي على عش كابـالتـ ـ ـ   85 44 20 20  
  .................................................... أزواج أو أكثر        

  

5%  
أقــل مـن عشــرة  علـىوالهـاتف تحتــوي البـرق  أســـالكــ ـ ـ   85 44 20 30  

  ......................................................... أزواج
  

5%  
  %5    .............................................................. ـ ـ ـ غيرها  85 44 20 90  

راق ومجموعـات أسـالك ـمعات االحتـــــ مجموعات أسـالك لش  85 44 30 00  
المسـتعملة فـي وسـائط النقـل (السـيارات،  ُأخر من األنواع

  ...................................  الطائرات، البواخر)

  

  

  

5%  

فولـت  1000ال يــزيد عـن  جهـدلُأخـر موصـالت كهربائيــة  ـ    
)V( :  

    

      : ـ ـ مزودة بوصالت    

   10كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن  ـ ـ ـ  85 44 42 10  
  ............................. فولت 300ملم وجهدها عن          

  

 

 

 إعفاء

  يزيـــد مقطعهـــا العرضـــي عـــن أســـالك كهربائيـــة ال ــــ ـ ـ  85 44 42 20  
  ............................................................. ملم10    

  

 

 

 إعفاء

   رة ـعشوي على ـرق والهاتف تحتـالب كابالت ـ ـ ـ  85 44 42 30  
  ................................................... أزواج أو أكثر        

  

 

 

 إعفاء

  ل من ـى أقـوي علـالبرق والهاتف تحت أسالك ـ ـ ـ  85 44 42 40  
  .................................................... أزواجعشرة          

  

  
 إعفاء

 إعفاء    ................................................................ هاـ ـ ـ غير   85 44 42 90  

       :ـ ـ غيرها    

ملـم  10كـابالت كهربائيـة يزيـد مقطعهـا العرضـي عـن  ــ ـ ـ  85 44 49 10  
  .................................. فولت 300وجهدها عن 

  5%  

  عرضي عن يزيد مقطعها ال أسالك كهربائية ال ـ ـ ـ    
  : ملم 10          

    

  إعفاء    .........................فولت  80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عن  85 44 49 21  
  %5    .........................................................ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 29  
    البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج  كابالت ـ ـ ـ    

  : أو أكثر        
    

  إعفاء    ......................... فولت 80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عن  85 44 49 31  
  %5    .........................................................ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 39  
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  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

  ل من ـى أقـوي علـالبرق والهاتف تحت أسالك ـ ـ ـ    
  اج :أزو عشرة         

    

  إعفاء    ..........................فولت  80لجهد ال يزيد عن ـ ـ ـ ـ  85 44 49 41  
  %5    ........................................................... غيرهاـ ـ ـ ـ  85 44 49 49  
      : ـ ـ ـ غيرها    
  إعفاء    .........................فولت  80ـ ـ ـ ـ  لجهد ال يزيد عن  85 44 49 91  
  %5    .........................................................ـ ـ ـ ـ  غيرها  85 44 49 99  

ـــــ موصـــــالت كهربا     ـــــد عـــــنئـ        يـــــة ُأخـــــر، معـــــدة لجهـــــد يزي
  : فولت 1000

    

  ن ـرضي عـربائية يزيد مقطعها العهابالت ككـ ـ ـ   85 44 60 10  
  ............................................................ ملم 10          

  5%  

   نـيزيد مقطعها العرضي ع ـ ـ ـ أسالك كهربائية ال  85 44 60 20  
  ............................................................... ممل01         

  

5%  
عشرة أزواج أو  وي علىترق والهاتف تحــالب كابـالتـ ـ ـ   85 44 60 30  

  .................................................... أكثر
  

5%  
  %5    .............................................................. ـ ـ ـ غيرها  85 44 60 90  

  إعفاء    ............................................ ـ كابالت من ألياف بصرية  85 44 70 00  

أقطاب من فحـم، فحمـات المسـح، فحمـات اللمبـات     85.45
أو فحمات مجموعات الخاليا المولدة وأصناف ُأخر 
مــن جرافيــت أو مــن غيــره مــن الفحــم، ســواء كانــت 
بمعــدن أو مــن دونــه، مــن األنــواع المســتعملة فــي 

  . األغراض الكهربائية

    

      : ـ أقطاب    
  %5    .......................... لمستعملة في األفرانـ ـ من األنواع ا  85 45 11 00  

  %5    .................................................................... ـ ـ غيرها  85 45 19 00  

  %5    ............................................................ ـ فحمات المسح  85 45 20 00  

  %5    ........................................................................ غيرها ـ  85 45 90 00  

      . عازالت للكهرباء من جميع المواد    85.46

  %5    ................................................................... ـ من زجاج  85 46 10 00  

  %5    ................................................................... ـ من خزف  85 46 20 00  

  %5    ........................................................................ ـ غيرها  85 46 90 00  



  16ق: 
  85ف: 

  - 625 -

  فئة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  رمزالنظام المنسق  البند

 المنشــات وعازلــة للكهربــاء لــآلالت واألجهــزة قطــع     85.47
ـــة وٕان  الكهربائيـــة، مصـــنوعة كليـــًا مـــن مـــواد عازل

للتجميــع بســيطة كانــت محتويــة علــى قطــع معدنيــة 
للمبــات) أدمجــت فــي كتلــة  ه(مثــل، القواعــد الملولبــ

العـــازالت  المـــادة العازلـــة أثنـــاء القولبـــة، باســـتثناء
ــد  ــي البن ــة ف ــد 85.46الداخل ــة للتمدي ــب عازل ؛ أنابي

الكهربــائي ووصــالتها، مــن معــادن عاديــة، مبطنــة 
  .  بمواد عازلة

    

  %5    ................................................. طع عازلة من خزفـ ق  85 47 10 00  

  %5    .................................................. ـ قطع عازلة من لدائن  85 47 20 00  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 47 90 00  

فضالت وخردة الخاليا المولـدة ومجموعـات الخاليـا     85.48
(البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خاليا  االبتدائية
 ابتدائيـةمستهلكة، مجموعات خاليا مولدة  ابتدائية

ــــة مســــتهلكة؛ أجــــزاء  (بطاريات)،مــــدخرات كهربائي
ــــة ــــآلالت أو كهربائي ــــر مــــذكورة وال ل  األجهــــزة، غي

  . من هذا الفصل داخلة في مكان آخر

    

ـــ فـــ  85 48 10 00   ـــا ــ ومجموعـــات الخاليـــا  االبتدائيـــةضالت وخـــردة الخالي
(البطاريــــات) والمــــدخرات الكهربائيــــة؛ خاليــــا  االبتدائيــــة

مســـتهلكة، مجموعـــات خاليـــا مولـــدة مســـتهلكة   ابتدائيـــة
    ......................... (بطاريات)،مدخرات كهربائية مستهلكة

  

  

  

5%  

  %5    ......................................................................... ـ غيرها  85 48 90 00  
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  القسم السابع عشر 

  عربات، طائرات،بواخر،ومعدات نقل مماثلة
  

  : مالحظـــات
 يشمل الزحافات والمزالق واألصناف ، كما ال95.08 أو 95.03 دينال يشمل هذا القسم األصناف الداخلة في البن  ـ 1

  .95.06 المماثلة الداخلة في البند
لألصناف وٕان كانت معدة بوضوح لالستعمال  صناف التاليةعلى األ" أجزاء " أو " لوازم "، ينطبق مفهوم ال   ـ 2

   :الواردة في هذا الفصل
بند المادة المكونة منها أو البند تصنف وفق  الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (  أ  ـ

  ؛)40.16ن عدا المطاط المقسى (بند األصناف اُألخر من مطاط مبرك وكذلك )84.84
من القسم الخامس  2لوازم المعدة لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء وال  ب ـ

  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصلعشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، واأل
  ؛(العدد) 82أصناف الفصل   ج ـ  
  ؛83.06أصناف البند   د ـ  

، وكذلك أجزاءها؛ األصناف الداخلة في 84.79ة لغاي 84.01اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود  هـ  ـ
أن تشكل أجزاء ال تتجزأ بشرط   84.83، وكذلك األصناف الداخلة في البند 84.82أو 84.81البند

  ؛للمحركات
  ؛) 85الفصل (اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية،   و ـ  
  ؛90أصناف الفصل   ز ـ  
  ؛91أصناف الفصل   ح ـ  
  ؛)93ة (فصل األسلح  ط ـ  
  ؛94.05وأجزاءها الداخلة في البند أجهزة اإلنارة   ي ـ  
  .)96.03ملة كأجزاء للمركبات (بند الفراجين من األنواع المستع  ك ـ  

تنطبق على األجزاء واللوازم  غير  ، ال88لغاية  86لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول  إن عبارة "أجزاء أو  ـ 3
. التي قد ينطبق لك الفصول أما األجزاء واللوازمرئيسية مع أصناف ت المالئمة لالستخدام حصرًا أو بصورة

ذي يتوافق مع استعمالها عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعًا للبند ال
  .الرئيسي

  :من أجل تطبيق أحكام هذا القسم  ـ 4
البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية إن المركبات المصممة خصيصًا للسير على الطرق   أ  ـ

  ؛87ند في بندها المالئم من الفصل يجب أن تب
  ؛87ند في بندها المالئم من الفصل البرمائية ذات المحرك تب العرباتإن   ب ـ  

د  في إن الطائرات المصممة خصيصًا بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبن  ج ـ
    .88ئم من الفصل بندها المال 

  :األكثر مماثلة لها وفقًا لما يليتبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات   ـ  5
  ؛(القطارات ذات الوسائد الهوائية)إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه  86في الفصل   أ ـ  
  ؛فوق اليابسة والماء معاً ابسة أو إذا كانت مصممة للسير فوق الي 87في الفصل   ب ـ  
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إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وٕان كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو  89في الفصل   ج ـ
  .ادرة أيضًا على السير فوق الجليداألرصفة العائمة أو ق

  
اصة بتلك خ لوازم تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء و  

  المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقًا لألحكام السابقة. 
تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية،   

ة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة تبند أجهزة اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاص و
  .جيه الخاصة بخطوط السكك الحديديةاإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتو 
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  الفصل السادس والثمانون
  

  يماثلها قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما
بما فيها  (هزة إشارة آلية؛ أجمثبتات 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  
  ؛)68.10وأ 44.06ئد الهوائية (بند الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسا    
   ؛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 جالت) والمحاور المركبة على عجالتها والمحاور والدواليب (الع  أ ـ  
    ؛معدنية للدواليب) وأجزاؤها األخرالدواليب (الصرة ال    
  ؛د (البوجيات) أو "بيسل ـ بوجيات"الهياكل والهياكل السفلية، والقواع  ب ـ  
  ؛الفرامل)علب للمحاور؛ وأجهزة اإليقاف (  ج ـ  
  ؛ألخر ووصالت الممرات بين العرباتاجن وأجهزة القطر اصدامات العربات، المح  د ـ  
  .أجزاء األبدان  هـ ـ  

  :، فيما يشمل86.06ه، يشمل البند ـ  أعال1مع مراعاة أحكام المالحظة   ـ 3
مقاييس ارتفاع حمولة الخطوط المجمعة والصوانـي  والجسور الدوارة والصدامات الثابتة لألرصفة، و   أ  ـ

  ؛العربات
إلشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص اإلشارة اآللية، أجهزة التحويل األرضية للخطوط نقاط أعمدة ا  ب ـ

) لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو هجهزة اآللية (بما فيها الكهروآليالتحكم واإلشارة وغيرها من األ
ترام أو للطرق ال لخطوط السكك الحديدية أو ،وان كانت مجهزة لإلنارة الكهربائية ،التحكم في المرور

  . إنشاءات الموانئ أو المطارات البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من     86.01
بواسطة مدخرات  مصدر خارجي للكهرباء أو

  . كهربائية

    

  %5    ...............  للكهرباء خارجي مصدر من بالطاقة تزود ـ  86 01 10 00  

  %5    ................. كهربائية مدخرات بواسطة بالطاقة تزود ـ  86 01 20 00  

      . قاطرات ُأخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر"    86.02

  %5      .............................................   كهربائية ديزل قاطرات ـ  86 02 10 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %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  

الخدمة أو للسكك أو مركبات الصيانة   86 04 00 00  86.04
، وٕان كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش ديديةالح

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
رها من البريد وغي الدفع؛ عربات األمتعة أو
ما يماثلها المعدة  عربات السكك الحديدية أو

الستعماالت خاصة، غير ذاتية الدفع، 
    ......  )86.04(باستثناء ما يدخل منها في البند 

    

  

  

  

  
5%  

دية، لنقل السكك الحديمقفلة وعربات عربات     86.06
  . البضائع غير ذاتية الدفع

    

  %5      ....................................   يماثلها وما صهاريج عربات ـ  86 06 10 00  

ذات تفريغ ذاتي ،عدا ما يدخل  ،عرباتعربات مقفلة و  ـ  86 06 30 00  
    ...........................  86 06 10منها في البند الفرعي 

    

5%  

      : غيرها ـ    
  %5      ........................................................  ومغلقة مغطاة ـ ـ  86 06 91 00  

 ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعـها عن  مفتوحة،ـ ـ   86 06 92 00  
    ...............................................................   سم60

    

5%  

  %5      ... ................................................................   غيرها ـ ـ  86 06 99 00  

      . أو معدات أو الترامأجزاء لقاطرات     86.07

، وعجالت ومحاور"  بوجيات ـ بيسلو" بوجيات قواعد ـ    

  : وأجزاؤها

    

  %5      ...........................   )للحجر( بوجيات وبيسيل بوجيات ـ ـ  86 07 11 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5      .................................ُأخر بوجيهات وبيسيل بوجيات ـ ـ  86 07 12 00  

  %5      ......................................  األجزاء ذلك في بما، غيرها ـ ـ  86 07 19 00  

      : وأجزاؤها فرامل ـ    

  %5      ............................................   وأجزاؤها هوائية فرامل ـ ـ  86 07 21 00  

  %5      ....................................................................  غيرها ـ ـ  86 07 29 00  

        ..   أجزاؤها، وصدامات، القطر أجهزة من وغيرها محاجن ـ  86 07 30 00  

5%  

      : 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 الكهروآلية) خطوط الترام

لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور 
، للطرق وخطوط التراملخطوط السكك الحديدية 

البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو 
    ..............  لمنشآت الموانئ أو المطارات، أجزاؤها

    

  

  

  

  

  
  

5%  

حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)،   86 09 00 00  86.09
مصممة ومجهزة خصيصًا للنقل بوسيلة أو 

    ...........................................  أكثر من وسائل النقل

    

  

5%  
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  الفصل السابع والثمانون
  

  ، أجزاؤها ولوازمهاوخطوط السكك الحديدية أو الترام عربات عدا قاطرات  
  

  : مالحظــــــات
  .أو الترام المصممة فقط للسير على السككالسكك الحديدية  قاطراتال يشمل هذا الفصل   ـ 1
ممة بصفة أساسية لجر أو دفع ، يقصد بالجرارات " المركبات المصمن أجل تطبيق أحكام هذا الفصل  ـ 2

، وٕان كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو عربات ُأخر أو أحمال مركبات أو  
  .يرتبط باالستخدام الرئيسي للجراراألسمدة أو غيرها من األصناف مما   

، كمعدات قابلة للتبديل 87.01البند إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الجرارات الداخلة في 
  .، سواء كانت مركبة عليه أو الارتبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وٕان قدمت مع الجر 

وليس    87.04غاية ل 87.02، في البنود من سيارات المحتوية على غرف للقيادةتدخل هياكل "شاسيهات" ال  ـ 3
  .87.06في البند 

 95.03، أما دراجات األطفال اُألخر، فتدخل في البند طفال ذات العجلتينع الدراجات لألجمي 87.12يشمل البند   ـ 4
.  

  البند  رمزالنظام المنسق  الصـــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

    

الجرارة الداخلة في البند (عدا العربات جرارات
87.09( .  

  87.01  

    87 01 10 00   ........................   يتم التحكم فيها بواسطة راجلـ جرارات     5%
    87 01 20 00    ...............................  ألنصاف المقطوراترات طرق ـ جرا    5%
    87 01 30 00    .......................... ................................  ـ جرارات بجنازير    5%
    87 01 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    

أشخاص أو أكثر، بما  سيارات معدة لنقل عشرة
  .فيهم السائق

  87.02  

  
5%    

الداخلي ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال 
    ........................   فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)

00 10 02 87    

    87 02 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    

سيارات وغيرها من العربات السيارة 
اص (عدا المصممة أساسًا لنقل األشخ

، بما في ذلك )87.02الداخلة في البند 
  .يـارات  االستيشن وسيارات السباقس

  87.03  

؛ سيارات ات مصممة خصيصًا للسير على الثلجسيار  ـ     00 10 03 87    
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5%  

مالعب الجولف وسيارات خاصة لنقل األشخاص في 
    ....................................................................   مماثلة

    

مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة  ُأخر،ـ سيارات 
  :فيها بالشررالداخلي يتم االشتعال 

    

      :3سم 1000تتجاوز   ـ ـ سعة اسطواناتها ال    
      : ـ ـ ـ سيارات سياحية    

    87 03 21 11    ..............  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أوالسنة التي تليها    5%

5%    

 التخليص ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة 
    ..................................................   أو اكثر

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%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
    ...................................................  أو اكثر

32 21 03 87    

  
5%    

مساجين،  ، نقل (إسعاف، شرطة الطوارئـ ـ ـ سيارات 
    ..................................................  نقل موتى) 

50 21 03 87    

  
5%    

هوم) (موتور   ا ـولة عليهـمـوت محـات ذات بيـ ـ ـ سيار 
    ...........  والنزهات وما يماثلها الستعمال الرحالت 

60 21 03 87    

  
5%    

عجالت    ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث 
    ............................................   ميم البسيطوالتص

70 21 03 87    

  
5%    

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصًا لتقاد باليدين دون الرجلين 
المصابين بشلل الرجلين  الستعمال المقعدين أو

    ................................................................   معاً 

80 21 03 87    

    87 03 21 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%

    

تتجاوز وال  3سم 1000ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن 
  :3سم 1500

    

      : ياحيةسـ ـ ـ سيارات     
    87 03 22 11    ............ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها    5%

5%    

 ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص ـ
    ......................... ................................  أو اكثر

12 22 03 87    

      رباعي:ـ ـ ـ سيارات ذات دفع     
    87 03 22 31    ............ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها    5%

5%    

  ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليصـ 
    ...................................................  أو اكثر

32 22 03 87    
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5%    

مساجين،  ، شرطة، نقل(إسعاف الطوارئيارات ــس  ـ ـ ـ
    ............................................  نقل موتى) 

50 22 03 87    

  
5%    

هوم) وما ات ذات بيوت محمولة عليها (موتور سيار  ـ ـ ـ
    ..........  يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 22 03 87    

  
5%    

ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث عجالت والتصميم 
    ..................................................  البسيط 

70 22 03 87    

  
5%    

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصًا لتقاد باليدين دون الرجلين 
المصابين بشلل  الستعمال المقعدين أو

    ................................................   الرجلين معاً 

80 22 03 87    

    87 03 22 90    ـ ـ ـ غيرها    5%

    

وال تتجاوز 3سم1500زيد عنـ ـ سعة اسطواناتها ت
  : 3سم 3000

    

 
 

      : سياحيةـ ـ ـ سيارات 
    87 03 23 11    ............ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
    ......................................................  أو اكثر

12 23 03 87    

      : رباعيـ ـ ـ سيارات ذات دفع     
    87 03 23 31    ............ل سنة التخليص أو السنة التي تليهاـ ـ ـ ـ مودي    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
    ......................................................  أو 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%    

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصًا لتقاد باليدين دون الرجلين 
الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل 

    ..............................................   الرجلين معاً 

80 23 03 87    

    87 03 23 90    ـ ـ ـ غيرها    5%
      :3سم 3000ـ ـ  تزيد سعة اسطواناتها عن     
      : سياحيةـ ـ ـ سيارات     

    87 03 24 11    ............ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها    5%
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5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
    ......................................................  أو اكثر

12 24 03 87    

 
 

      : رباعيت دفع ـ ـ ـ سيارات ذا
    87 03 24 31    ............ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
    ......................................................  أو اكثر

32 24 03 87    

  
5%    

، نقل مساجين، (إسعاف، شرطة الطوارئـ ـ ـ سيارات 
    ................................................   نقل موتى)

50 24 03 87    

  
5%    

ت بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ـ ـ ـ سيارات ذا
    ......  وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 24 03 87    

  
5%    

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصًا لتقاد باليدين دون الرجلين 
الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل 

    ...............................................  الرجلين معاً 

70 24 03 87    

    87 03 24 90    ـ ـ ـ غيرها    5%

    

بمحركات ذات مكابس يتم  ـ سيارات ُأخر مجهزة
  فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):الداخلي االشتعال 

    

    87 03 31 00    ................  3سم 1500عة اسطواناتها تزيد عن  ــ ـ  س    5%
  

5%    

وال تتجاوز  3سم1500عة اسطواناتها تزيد عن ــ ـ س
    ......................................................  3سم 2500

00 32 03 87    

    87 03 33 00    ..................  3سم 2500ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن      5%
    87 03 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    
  87.04    . سيارات لنقل البضائع

  
5%    

ـ سيارات قالبة "دمبر" مصممة لالستعمال خارج الطرق 
    ....................................................................  العامة 

00 10 04 87    

    

ـ غيرها ،مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال 
  نصف ديزل): فيها بالضغط (ديزل أوالداخلي 

    

    

  طن: 5اإلجمالي القـائم  وزنهاـ ـ ال يزيد 
  

    

  
5%    

أو  بغماره(وانيت) بيك أب  احنات صغيرةـــ ـ ـ ش
    .............................................  بغمارتين،  جاهزة

10 21 04 87    

5%    

ديانا، هاف  احناتـشف (ــاحنات للنقل الخفيــ ـ ـ ش
وٕان كانت ذات صندوق ، لوري وما يماثلها)

    .................................................  ، جاهزةقالب

20 21 04 87    
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    87 04 21 30   ......................................  هزةـ ـ ـ سيارات صهاريج ، جا    5%

5%    

 عدة لنقل القمامة وٕان كانت مجهزةيارات مـــ ـ ـ س
    ..   ، جاهزة وسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

40 21 04 87    

    87 04 21 50    ...............  ـ ـ ـ هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة    5%
    87 04 21 60    .............................  ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد    5%
    87 04 21 90    ....................................................................  يرهاـ ـ ـ غ    5%

    

القصوى عن  يزيد وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة ـ ـ
  :طن 20طن وال يتجاوز 5

    

    87 04 22 10    ............................  ، جاهزةالشاحنات الكبيرة (لوري)ـ ـ ـ     5%
    87 04 22 20   .........................   ، جاهزةسيارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ     5%
    87 04 22 30    ......................................  ، جاهزة سيارات صهاريجـ ـ ـ     5%

5%    

ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وٕان 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%    

وأجهزة  ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصًا ببكرات رافعة 
    ............................................   للتحميل الذاتي

60 22 04 87    

  
  

5%    

ومعدة خصيصًا لنقل  ـارات ذات تــركـيـبـات آلية ـ ـ ـ سـي
، سمنت والخرسانة بحالتيهما الطريةاال

وسيارات معدة خصيصًا 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%

    

القصـوى  الحمولـة مـع اإلجمالي القـائم وزنها يتجاوز ـ ـ
  :طن 20

    

    87 04 23 10    ..........................   ، جاهزة كبيرة (لوري)ـ ـ ـ الشاحنات ال    5%
    87 04 23 20    .......................  ، جاهزة سيارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ     5%
    87 04 23 30    ........................................   ـ ـ ـ سيارات صهاريج جاهزة    5%

5%    

انت مجهزة ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وٕان ك
    ..... ، جاهزةوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

40 23 04 87    

  
5%    

وأجهزة  ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصًا ببكرات رافعة 
    .....................................   الذاتيتنضيد للتحميل 

50 23 04 87    

خصيصًا لنقل  ـ ـ ـ سـيـارات ذات تـركيبات آلية  ومعدة      60 23 04 87    
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   ..............   االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية  5%

    87 04 23 70     والكيماويات  ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصًا  لنقل الغازات     5%
      : ـ ـ ـ غيرها    

    87 04 23 91    ...........................  ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد    5%
    87 04 23 99    .. ................................................................ـ ـ ـ ـ غيرها    5%

    

مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال  غيرها،ـ 
  بالشرر:فيها 

    

    

لقائم مع الحمولة يتجاوز وزنها اإلجمالي ا ـ ـ ال
  :طن 5القصوى 

    

  
5%    

، واحدة بغماره  (وانيت) ـ ـ ـ شاحنات صـغـيـرة بيك أب 
    .............................................................   جاهزة

10 31 04 87    

5%    

بغمارتين،   (وانيت) غيرة بيك أب ــاحنات صــ ـ ـ ش
    .............................................................   جاهزة

20 31 04 87    

5%    

، هاف ديانا   ناتاحــشحنات للنقل الخفيف (اـــ ـ ـ ش
    .   ، جاهزةوري وما يماثلها) ذات صندوق عاديل

30 31 04 87    

5%    

ديانا، هاف   احناتــشاحنات 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%    

نقل القمامة وٕان كانت مجهزة يارات معدة لـــ ـ ـ س
    .....   ، جاهزةوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيبب

60 31 04 87    

    87 04 31 70    ............   ـ ـ ـ هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة    5%
    87 04 31 80    .............................  ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد    5%
    87 04 31 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%

    

القصوى  الي القائم مع الحمولةوزنها اإلجم ـ ـ يتجاوز
  : طن 5

    

5%    

احنات الكبيرة (لواري) والشاحنات ذات ـــ ـ ـ الش
، صندوق القالب والشاحنات الصهاريجال

    ........................................................   الجاهزة

10 32 04 87    

5%    

يارات معدة لنقل القمامة وٕان كانت مجهزة ـسـ ـ ـ 
    ..   ، جاهزة لترطيببوسائل للتعبئة أو الضغط وا

20 32 04 87    

    87 04 32 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%
    87 04 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    
، غير ما كان منها معدًا سيارات الستعماالت خاصة   87.05  
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أو البضائع (مثل،  بصفة رئيسية لنقل األشخاص
إطفاء  الرافعة، سيارات ، السياراتسيارات القطر

، ، سيارات الكنسرات خلط الخرسانة، سياالحرائق
يارات الرش، سيارات الورش متنقلة، سيارات س

  .التصوير باألشعة)
    87 05 10 00    .............................................................  ـ سيارات رافعة    5%
    87 05 20 00    .......................  "دريك" للحفر أو السبر برجيه ـ سيارات     5%
    87 05 30 00    ...............................................  ـ سيارات إطفاء الحرائق    5%
    87 05 40 00    ..............................................   الخرسانة ـ سيارات خلط    5%

      ـ غيرها:    
  

5%    

ـ ـ ـ سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش 
    ....................  متنقلة مجهزة بآالت وعدد مختلفة

10 90 05 87    

  
  

5%    

ـ ـ ـ سيارات ذات ساللم وسيارات ذات سطح رافع 
العامة  اإلضاءة لصيانة الخطوط الكهربائية و

    ....................................  في الشوارع وما يماثلها

20 90 05 87    

  
5%    

لـالسـتـخـدام في تنظيف  مجهزة خصيصاً ـ ـ ـ سيارات 
    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 

    ................   ودي)السيارة وينزلق على حامل عام

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%    

واألغراض  يارات مجهزة للعمليات الجراحية ـس ـ ـ ـ
    ......................................................   الطبية

80 90 05 87    

      : غيرهاـ ـ ـ     
  

5%    

محتوية على جهاز ـ ـ ـ ـ سيارات األضواء الكاشفة ال
   .............................................  الضوء لتركيز

91 90 05 87    

  
  

5%    

وسيارات معدة للبرق  لإلذاعةيارات معدة ـــ ـ ـ ـ س
 لإلرسالوسيارات معدة للهاتف الالسلكي 

   ..........................   واالستقبال وسيارات الرادار

92 90 05 87    

  
5%    

ـة يارات المخابز بمعداتها الـكـامـلــ ـ ـ ـ س
    ....   يارات المطابخوسوغيرها) (المعاجن،األفران

93 90 05 87    
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    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  

    

للمركبات  القيادة أبدان بما في ذلك غرف
لغاية  87.01الداخلة في البنود من 

87.05.  

  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    ....................................   الكبيرة (لوري)ـ ـ ـ ـ للشاحنات     5%

5%    
    ....................................  ـ ـ ـ ـ صناديق لسيارات القالب 

  

35 90 07 87    

    87 07 90 36    .....  الغذائية   صناديق تبريد لسيارات نقل المواد  ـ ـ ـ ـ    5%
    87 07 90 39    .. ................................................................ـ ـ ـ ـ غيرها    5%
    87 07 90 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

    

ود من أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البن
  .87.05 لغاية 87.01

  87.08  

    87 08 10 00    ..........................................  ـ واقيات الصدمات وأجزاؤها    5%
      القيادة):ـ أجزاء ولوازم ُأخر لألبدان (بما في ذلك غرف     

    87 08 21 00    .......................... ................................  ـ أحزمة األمان ـ    5%
      :ـ ـ غيرها    

    87 08 29 10    .............. ـ ـ ـ حامالت األمتعة الخارجية (شبك أو سلة)    5%
    87 08 29 90    .. ................................................................  ـ ـ ـ غيرها     5%

5%    

مكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛  ـ مكابح (فرامــــل) و
    .. ................................................................  أجزاؤها

00 30 08 87    
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    87 08 40 00    ...............  علب تغيير السرعة (جير بوكس) و أجزاؤهاـ     5%

  
  

  

  

، وٕان كانت دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاورـ 
 غيرمزودة بمكونات ُأخر لنقل الحركة، و محاور 

  : دافعة؛ أجزاؤها

    

5%    

، وٕان دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة محاور ـ ـ ـ
  ........... كانت مزودة بمكونات ُأخر لنقل الحركة

10 50 08 87    

    87 08 50 90  ......................... محاور غير دافعة؛ أجزاؤها ـ ـ ـ    5%
    87 08 70 00  .................. أجزاؤها ولوازمها ـ دواليب (عجالت) و    5%

5%    

  ات ـاصـا مـبما فيه(ا ـأجزاؤه أنظمة تعليق و ـ
  ..............................................................الصدمات)   

00 80 08 87    

      ُأخر:ـ أجزاء ولوازم     
    87 08 91 00    ... ................................  ـ ـ مبردات (رادياتورات) وأجزاؤها    5%
    87 08 92 00    ...................  مات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤهاـ ـ كات    5%
    87 08 93 00    ....................................  ـ ـ معشقات (كلتشات) وأجزاؤها    5%

5%    

ـ ـ طـــارات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب 
    ....................................................  التوجيه؛ أجزاؤها

00 94 08 87    

    87 08 95 00    ......................  ـ ـ وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها    5%
    87 08 99 00    ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%

    

، ذاتيـة الـدفع غيـر مـزودة بـأجهزة عربات سيارة
ـــع أو ـــي  تنضـــيد، رف ـــواع المســـتعملة ف مـــن األن

المــــــــــــوانئ أو  المخــــــــــــازن أو المصــــــــــــانع أو
المطارات،لنقـــــل البضـــــائع لمســـــافات قصـــــيرة؛ 
عربــــات جــــرارة مــــن األنــــواع المســــتعملة علــــى 

ت أرصفة محطات السـكك الحديديـة؛أجزاء العربـا
  . هالمذكورة أعال

  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
    ...................  ؛ أجزاؤهاوٕان كانت مسلحة محركات،

00 00 10 87  87.10  
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بما فيها الدراجات (، ت نارية "موتوسيكل"دراجا
ودراجات عادية مزودة    )ادية بمحركات ثابتةالع

؛ ، وٕان كانت بمركبات جانبيةمساعدةبمحركات 
  مركبات جانبية للدراجات.

  87.11  

  
5%    

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
    .........  3سم 50تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي ال 

00 10 11 87    

  
5%    

 لالشتعالة ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوب
وال  3سم50تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي
    ..................................................   3سم 250تتجاوز 

00 20 11 87    

  
5%    

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
وال 3سم250تزيد سعة اسطواناتها عن  الداخلي
    ...................................................  3سم 500تتجاوز 

00 30 11 87    

  
5%    

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
وال  3سم500تزيد سعة اسطواناتها عن الداخلي
    .....................................................   3سم800تتجاوز

00 40 11 87    

  
5%    

 لالشتعالـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 
    .............  3سم 800تتجاوز سعة اسطواناتها  الداخلي

00 50 11 87    

    87 11 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    

، عجلتين ودراجات ُأخرذات  هوائيةدراجات 
الثالث عجالت  (بما في ذلك الدراجات ذات

  : ، من دون محركات)وصندوق للتوزيع

  87.12  

    87 12 00 10    ............   لألطفالهوائية بعجلتين وان كانت ـ ـ ـ دراجات     5%
    87 12 00 20    ................................  ـ ـ ـ دراجات لذوي العاهات والعجزة    5%
    87 12 00 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%

    

ن لمعاقين، وإ لألشخاص ا مقاعد ذات عجالت
  . و بآلية دفع ُأخرىكانت بمحرك أ

  87.13  

    87 13 10 00    ...........................................................  ـ دون آلية دفع   إعفاء
    87 13 90 00    ........................................................................  ـ غيرها   إعفاء

    

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 
  .87.13ية لغا 87.11

  87.14  
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5%    

ـ للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية  
    ......................... ................................   بمحركات ثابتة)

00 10 14 87    

    87 14 20 00    ................  للمعاقين  لألشخاصـ للمقاعد ذات العجالت     إعفاء
      : ـ غيرها    

    87 14 91 00    ....................................ـ ـ هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها    5%

5%    

  ) وأسيــاخ اتـقـ، رن ـ ـ أطــواق (جنــوط
    ...........................................................   عجالت       

00 92 14 87    

  
  

5%    

الت مراكــز العج  عجـالت (عــدا  محاور مراكــز أو ـ ـ
طارات  ل المراكز) وـذات الفرامل بالتعشيق وفرام

    ....................................   مسننة للعجـالت الطليقة

00 93 14 87    

  
5%    

، بما في ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل  ـ ـ فرامل
    .....................  بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاؤها

00 94 14 87    

    87 14 95 00    ....................................................... ـ ـ مقاعد (سروج)    5%
    87 14 96 00    .....................  ذرع تدوير وأجزاؤهاـ ـ بداالت "دواسات" وأ    5%
    87 14 99 00    ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%

    
  87.15    . عربات لنقل األطفال وأجزاؤها

    87 15 00 10    .............................................   ـ ـ ـ عربات لنقل األطفال    5%
    87 15 00 90    .. ................................................................   ـ ـ ـ غيرها    5%

    

ومقطورات نصفية، عربات  (روادف) مقطورات
  ُأخر 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 
    ...................................................   لألغراض الزراعية

00 20 16 87    

      :مقطورات نصفية ُأخر لنقل البضائعـ مقطورات و     
    87 16 31 00    ................................................................   ـ ـ صهاريج    5%

      : ـ ـ غيرها    
  

5%    

       العامة  لألشغال ومقطورات نصفية ـ ـ ـ مقطورات

    ..............................   وٕان كانت ذات صنـاديق قالبة     

10 39 16 87    

  
5%    

ذات صناديق للتبريد  ومقطـورات نصفية قطوراتــ ـ ـ م
أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية 

    .. ................................  والبضائع القابلة للتلف

20 39 16 87    
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5%    

مصنوعة خصيصًا  ومقطورات نصفية ـ ـ ـ مقطورات
    ...................................................  لنقل األثاث

30 39 16 87    

5%    

ذات طابق أو طابقين  ومقطورات نصفية وراتــمقط ـ ـ ـ
    ..............................................  لنقل الحيوانات

40 39 16 87    

5%    

ذات طابق أو طابقين  ومقطورات نصفية وراتـــ ـ ـ مقط
    ................................................  لنقل السيارات

50 39 16 87    

5%    

صغيرة للدراجات  ومقطورات نصفية وراتــ 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 ُأخر:    

    87 16 40 10    ..........................   ـ ـ ـ مصممة خصيصًا لنقل األشخاص    5%
    87 16 40 20    ...........................................ـ ـ ـ مجهزة لعرض البضائع    5%
    87 16 40 30    ..............................................  ـ ـ ـ مهيأة بشكل مكتبات    5%
    87 16 40 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%

      : ـ عربات ُأخر    
      : عربات تحرك باليدـ ـ ـ     

    87 16 80 11    .....................................  ـ ـ ـ ـ عربات يد للنظافة والبناء    5%

5%    

            رميل لتصريف ــ ـ ـ ـ عربات يد تحتوي على ب

    ... ................................  زيوت المحركات المستعملة     

12 80 16 87    

5%    

 ذات سطل وٕان زودت يفظتنـ ـ ـ ـ عربات يد معدة لل
    .....................................  بعصارة ومساحة

13 80 16 87    

  
5%    

من مكان آلخر  السجاد ونقلهحمل ـ ـ ـ ـ عربات ل
    ...........  وحوامل سجاد مركبة على عجالت

14 80 16 87    

  
5%    

ربات مصنوعة من أسالك معدنية مما يستعمل ـــ ـ ـ ـ ع
    .................  للتسوق في المحالت التجارية

15 80 16 87    

  
5%    

ربات لنقل المعدات واألدوات الطبية مما ـــ ـ ـ ـ ع
    .........................   يستعمل في المستشفيات

16 80 16 87    

  
5%    

ربات معدة لحمل وبيع المأكوالت عدا األصناف ـــ ـ ـ ـ ع
    ........................  94.03الداخلة في البند 

17 80 16 87    
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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%

      : أجزاء ـ    
  

5%    

  : ـ ـ ـ أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية

11 80 16 87 ،12 80 16 87 ،13 80 16 87...  

10 90 16 87    

    87 16 90 90    ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها    5%
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  الفصل الثامن والثمانون

  
  مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها 

  

  : مالحظـة بند فرعي
  

، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن اآللة فـي حالـة 88 02 40لغاية  88 02 11الفرعية ألجل تطبيق أحكام البنود  -1
  . دائمة على الطائرةالمعدات المثبتة بصورة  الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا

  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــــد مســــيرة؛ طــــائرات شــــراعية  88 01 00 00  88.01 ــــات ومناطي ، بالون
دلتــــا) وغيرهــــا مـــــن وأشــــرعة طــــائرة (أجنحــــة 

ــة ــات الجوي ــوة المركب ــدفع بق ــر المصــممة لل ، غي
  .....................................................................محرك 

  5%  
ة ، الطــائرات العموديـــمركبــات جويــة ُأخــر (مثــل    88.02

ئية ؛ مركبـات فضـا"هليكوبتر" والطائرات العادية)
،   وعربات إطالق (بما فيها األقمار الصناعية)

  . ت الفضائية أو المركبات المداريةالمركبا
    

      : ية (هليوكوبتر)ـ طائرات عمود    
  إعفاء      .......................  كجم   2000يتجاوز وزنها فارغة  ـ ـ ال  88 02 11 00  
  إعفاء     .............................  كجم  2000ـ ـ يتجاوز وزنها فارغة   88 02 12 00  
يتجـاوز وزنهـا  ، الطـائرات عاديـة ومركبـات جويـة ُأخـر ـ  88 02 20 00  

  فاءإع    ......................................كجم   2000فارغة 
ـ طائرات عادية ومركبات جويـة ُأخـر، يزيـد وزنهـا فارغـة   88 02 30 00  

  إعفاء      ................  كجم  15000كجم وال يتجاوز  2000عن 
ــــ طـــائرات عاديـــة ومركبـــات جويـــة ُأخـــر يتجـــاوز وزنهـــا   88 02 40 00  

  إعفاء      ................................................  كجم  15000فارغة 
ــــ مركبـــات فضـــائية (بمـــا فـــي ذلـــك األقمـــار الصـــناعية)   88 02 60 00  

  وعربات إطالق المركبات الفضائية والمركبات المدارية
 

  إعفاء

أو  88.01الداخلـــة فـــي البنـــد أجـــزاء لألصـــناف     88.03
88.02.  

    
  %5      ....................................  ، وأجزاؤها ـ مراوح وأدوات دوارة  88 03 10 00  
  %5      ..........................................  ـ مجموعة الهبوط وأجزاؤها   88 03 20 00  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  %5    ..ـ أجزاء ُأخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية  88 03 30 00  
  %5      .......................................................................ـ غيرها   88 03 90 00  

بمـا فـي ذلـك مظـالت (مظالت هبوط (باراشـوت)   88 04 00 00  88.04
للمناطيـــــد المســـــيرة ومظـــــالت هبـــــوط الهبـــــوط 

ومظــــــالت المنحــــــدرات )  الطــــــائرات الشــــــراعية
    .........................   زمها ؛ أجزاؤها ولوا(الروتوشوت)

  5%  
؛ أجهـزة  لهبــوط أجهـزة إطـالق المركبـات الجويـة    88.05

ظهر السفن، والتجهيـزات  المركبات الجوية على
أجهزة أرضـية للتـدريب علـى الطيـران؛ ؛ المماثلة

  . أجزاء األصناف أعاله
    

ـــ أجهـــزة   88 05 10 00   ـــات الجويـــة وأجزاؤهـــاـ ؛ أجهـــزة  إلطـــالق المركب
ــــــر الســــــفن   ىلهبــــــوط المركبــــــات الجويــــــة علــــــ ظه

  %5      .................................   ، وأجزاؤهاوالتجهيزات المماثلة
      : ـ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها    
  %5      ...................  وأجزاؤها للمعارك الجوية تشبيهيه أجهزةـ ـ   88 05 21 00  
  إعفاء      ......................................................................  غيرهاـ ـ   88 05 29 00  

 



  17ق : 
  89ف : 

  - 646 -  

  

  الفصل التاسع والثمانون
  

  سفـن وقـوارب ومنشآت عائمـة
  

  : مالحظـــة
، مجمعـة أو غيـر المجمعـة أو المفككـة، الو غيـر التامـة الصـنع وهياكـل السـفنالسفـــن غيـر الكاملـة أ، بدن السفينة – 1

فات األساسية لسفينة مـن اص، إذا لم تكن لها المو 89.06الكاملة غير المجمعة أو المفككة، تبند في البند  وكذلك السفــن
  . نوع معين

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ـــوارب نزهـــةو رحـــالت ســـفن     89.01 ـــوت) و  ق (فيـــري ب
ســـــفن شـــــحن، زوارق وســـــفن مماثلـــــة لنقـــــل 

      . األشخاص أو البضائع
ة بصــفة وســفن مماثلــة معــدقــوارب نزهــه ـــ ســفن رحــالت   89 01 10 00  

؛ معــديات (فيــري بــوت) مــن لنقــل األشــخاص رئيســية
      ...........................................................   جميع األنواع

  
  

  إعفاء
  إعفاء      .......................... ................................   ـ سفن صهاريج  89 01 20 00  
 20، عــدا تلك الداخلــة فـــي البنـــد الفرعــي ـ سفن برادات  89 01 30 00  

01 89   ................................................................ ...      

  
  إعفاء

ـ سـفن ُأخـر لنقـل البضـائع وسـفن ُأخـر لنقـل األشـخاص   89 01 90 00  
      ...........................................................   والبضائع معاً 

  
  إعفاء

؛ سـفن مصـانع وسـفن ُأخـر لمعالجـة سفن صـيد  89 02 00 00  89.02
      .....................................  منتجات الصيد أو حفظها 

  
  إعفاء

وارب ؛ قـأو الرياضـة للمتعـةيخوت وزوارق ُأخر     89.03
      .تجديف وزوارق خفيفة (كانوي)

  %5      ...............................................................   ـ قابلة للنفخ  89 03 10 00  
      : ـ غيرها    
 رك ـزودة بمحـانت مـوٕان ك ة،شراعيقوارب  ـ ـ  89 03 91 00  

  %5      ..............................................................   مساعد         
  عـدا الـقـوارب ذات  ات،ـركـمحـبـ ـ قوارب   89 03 92 00  

      ............................   الـمـحرك الخارجي غير الثابت      

  
5%  

      : ـ ـ غيرها    
  ذات  زجاجية (فايبر جالس) أليافـ ـ قوارب من ـ   89 03 99 10  

  %5      .............................   محركات خارجية غير ثابتة        
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

  الس) ـاجية (فايبر جـزج أليافمن ـ ـ قوارب ـ   89 03 99 20  
  %5      ..............................................   بدون محركات         

  %5    ـ دراجات مائبة (جت سكي)ـ ـ   89 03 99 30  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   89 03 99 90  

  إعفاء      ..........................................  سفن قطر وسفن دافعة  89 04 00 00  89.04
إرشـــاد ضـــوئي و ســـفن إطفـــاء الحرائـــق،  ســـفن    89.05

، روافـع عائمـة سفن جارفة أو كاسحة (كراكـات)
وغيرهــا مــن الســفن التــي تعتبــر المالحــة فيهـــا 

نويــة  بالقيــاس لوظيفتهــا الرئيســية؛ أحــواض ثا
غاطسـة  للحفـر  ؛ أرصفة عائمـة أوسفن عائمة
      . أو لإلنتاج

 إعفاء      ................................   ـ سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)  89 05 10 00  

 إعفاء    جأرصفة مسطحة،عائمة أو غاطسة للحفر أو اإلنتا ـ  89 05 20 00  

      : ـ غيرها    
 إعفاء      .............................................   الحرائق إطفاءسفن ـ ـ ـ   89 05 90 10  

 إعفاء      ..........................................   الضوئي اإلرشادسفن ـ ـ ـ   89 05 90 20  

 إعفاء      .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  89 05 90 90  

ربية  وقـوارب لك السفن الح، بما في ذسفن ُأخر    89.06
      . ، عدا قوارب التجديفالنجاة

  إعفاء      ...............................................................  ـ سفن حربية  89 06 10 00  
      : غيرها ـ    
   بما األنواعن جميع م قوارب وزوارق حربية ـ ـ ـ  89 06 90 10  

  إعفاء     ...........................................قوارب النجاة فيها         
  إعفاء      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  89 06 90 90  

افـات والخزانـات و ، الطو منشآت عائمة ُأخر(مثل    89.07
الغاطســة إلرســاء أساســات الجســور و  الســدود

      شاد والمنارات)منصات اإلرساء وعوامات اإلر 
 إعفاء    ............................................... ـ طوافات قابلة للنفخ  89 07 10 00  

 إعفاء    ................................................................... ـ غيرها  89 07 90 00  

 إعفاء    ............ قيد التحطيم 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



  18ق: 
  90ف: 

  - 649 -

  الفصــــل التسعـــــون 
  

  السينمائي أوللتصوير أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو     
للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه  

  األدوات واألجهزة
    
  

  : مالحظـــات
  : اليشمل هذا الفصل  ـ 1

من األنواع المستعملة في اآلالت واألجهزة أو تلك المعدة السـتعماالت تقنيـة اخـر، مـن مطـاط  األصناف   أ  ـ
) أو مــن مــواد 42.05)، أو مــن جلــد طبيعــي أو مجــدد (بنــد 40.16(بنــد  عــدا المطــاط المقســىمبــركن 

  )؛ 59.11نسجية (البند 
مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها  األربطة الشدادة، من واألصناف الداعمة األخر  الداعمة واألحزمة   ب ـ

على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مثل(أحزمة الوالدة أربطة 
  ؛أو العضالت) (القسم الحادي عشر) الصدر، وأربطة البطن،وأربطة المفاصل

السـتعماالت  ف مـن خـزف المعـدة؛ األصـنا69.03المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة فـي البنـد   ج ـ
  ؛69.09ية األخر الداخلة في البند المختبرات أو الستعماالت كيماوية أو لغيرها من االستعماالت التقن

والمرايــا مــن معــادن عاديــة أو مــن  70.09المرايــا مــن زجــاج غيــر المشــغولة بصــريًا، الداخلــة فــي البنــد   د ـ
  .)71أو فصل  83.06بصرية (البند المعادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر 

  ؛70.17، 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الداخلة في البنود   هـ ـ  
  من القسم الخامس  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة، بالمعنى المقصود في المالحظة   و ـ  
  ؛)39اثلة من لدائن (فصل صناف الممعشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) واأل    

؛ القبابيـــن وأجهــزة ضــبط واحتســاب وحــدات قيــاس 84.13المضــخات المحتويــة علــى أجهــزة قيــاس البنــد   ز ـ
)؛ أجهـزة الرفـع 84.23أخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البنــد

والورق المقـوى مـن جميـع االنـواع (البنـد  )؛ آالت قص الورق84.28الى  84.25والتنضيد (البنود من 
)، بمــا فيهــا تلــك 84.66)؛ اللــوازم الخاصــة لضــبط العــدد أو المشــغوالت فــي العــدد اآلليــة (البنــد 84.41

المزودة بادوات بصرية لقراءة المقـاييس (مثـل، رؤوس التقسـيم المسـماة "بصـرية")، غيـر مـا كـان منهـا 
)؛ الصـمامات 84.70(بنـد  تلسكوبات الضبط، اآلالت الحاسـبة ،بصريًا أساسًا من األجهزة البصرية (مثل

الـدوائر  انماطآالت وأجهزة ( بما فيها أجهزة عرض أو رسم  ؛) 84.81ف صناعة الحنفيات (البند وأصنا
  ؛84.86) الداخلة في البند هشبه موصلمواد محسسة "دارات" على 

لسـيارات (البنـد لالنـوع المسـتعمل للـدراجات أو  منومصابيح تركيز األضواء مصابيح األضواء الكاشفة   ح ـ
؛ اجهــزة ســينمائية لتســجيل 85.13) ؛المصــابيح الكهربائيــة القابلــة للنقــل الداخلــة فــي البنــد 85.12

)؛ 85.22)؛ رؤوس صــوت (البنــد 85.19له  (بنــد يوكــذلك أجهــزة إعــادة تســج الصــوت وٕاعــادة إذاعتــه
ــة وكــاميرات رقميــة وكــاميرات ــد  كــاميرات تلفزيوني ــديو مســجلة (البن ــرادار وأجهــزة 85.25في ) وأجهــزة ال
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وصــالت لألليــاف البصــرية  )؛85.26بالراديو(البنــد ي بــالراديو وأجهــزة الــتحكم عــن بعــداالرشــاد المالحــ
ــد  ــاف بصــرية (البن األصــناف المســماة " ؛  )؛ أجهــزة تحكــم رقميــة85.36وللُحــزم أو الكــابالت مــن ألي

  )؛  85.44كابالت األلياف البصرية (البنـد ؛85.39مصابيح مقفلة " في البند 
  ؛94.05األضواء الداخلة في البند  مصابيح تركيزو مصابيح األضواء الكاشفة   ط ـ  
  ؛95األصناف الداخلة في الفصل   ي ـ  
  ؛تبند وفقًا للمادة المكونة منها مقاييس السعة، التي  ك ـ  

أو القسـم الخـامس  39.23لبنـد دة المكونـة منهـا فـي االبكرات والحوامـل المماثلـة (التـي تبنـد تبعـًا للمـا  ل ـ
  .عشر)

ـ أعاله، فإن األجزاء واللوازم لألالت أو األجهزة أو األدوات أو األصناف الداخلة 1مع مراعاة أحكام المالحظة   ـ 2
      :صل . تبند وفقًا للقواعد التاليةفي هذا الف

 85أو  84ي بند من بنود هــذا الفصــل أو فــي الفصــل األجزاء واللوازم التي تمثل أصنافًا مشمولة في أ  أ ـ
؛األحـوال داخلـة فـي بنودهـا الخاصـة )، تبقـى فـي جميـع90.33، 85.48، 84.87(عدا البنـود  91أو 

    
األجزاء واللوازم عدا تلك المشار اليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة لالستعمال حصرًا أو بصـورة   ب ـ

ــة أو  أداة معينــة أو جهــاز معــين أو مــع عــدد مــن اآلالت أو األجهــزة أو األدوات رئيســية فــي آلــة معين
أو  90.10الداخلـــة فـــي نفـــس البنـــد (بمـــا فـــي ذلـــك اآلالت أو األجهــــزة أو األدوات الداخلــــة فــــي البنـــود 

  ؛آللة أو الجهاز أواألداة المعنية)، فإنها تتبع البند الخاص با90.31أو  90.13
  .90.33واللوازم اُألخر في البند  تدخل جميع األجزاء  ج ـ  

  .للقسم السادس عشر على هذا الفصل 4و  3أحكام المالحظتين تنطبق أيضًا   ـ 3
تحديد األهداف لألسـلحة أومنـاظير األفـق "بيريسـكوب" للغواصـات أو تلسكوبية مناظير  90.05اليدخل في البند   ـ 4

  داخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.أو مناظير اآلالت أو األجهزة أو األدوات ال  الدبابات 
و 90.13إن اآلالت واألجهــزة واألدوات البصــرية للقيــاس أو الفحــص أو المراقبــة التــي قــد يشــملها معــًا البنــدان  ـ 5

  .90.31، تدخل في البند 90.31  
  األجهزة المعدة لـ:تقويم األعضاء"  يقصد بعبارة "أجهزة ، 90.21ـ   ألغراض البند 6

  أو؛ نع أوتصحيح تشوهات الجسممـ 
  االصابات. أو العمليات الجراحية الجسم عقب المرض أو حفظ أجزاء تثبيت أوـ  
 شـريطة لتصحيح حـاالت تقـويم األعضـاء المعدة الخاصةالداخلية والنعال  األحذية تقويم األعضاء تشمل أجهزة          

ولـيس أزواجـا ا فـراد مقدمـة ،تجاريـا (أي بكميـات كبيـرة ) أن تكـون منتجـة )2حسـب المقـاس أو( أن تكون مصـنوعة )1(
  لتناسب أي من القدمين على السواء. وأن تكون معدة

  :فقط 90.32يشمل البند   ـ 7
لغيرهـا مـن المتغيـرات فـي السـوائل أو الغـازات أو  الضـغط أو اإلرتفـاع أو أ  ـ أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريـان أو

والـتحكم الـذاتي للحـرارة، وٕان كـان عملهـا يعتمـد علـى ظـاهرة كهربائيـة تتغيـر وفقـًا للعامـل  أدوات وأجهزة المراقبة
مـن  ضـد االضـطرابات هواسـتقرار  المطلوبـة العامـل عنـد القيمـة علـى هـذالإلبقـاء  المراد التحكم فيه ذاتيـًا والمعـدة

  ودورية. دائمة بصورة (الحقيقية) الفعلية قياس قيمتة خالل
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ذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك األدوات واألجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية ب ـ المنظمات ال
العامل  على هذا لالبقاء التي يعتمـد عملها على ظاهرة كهربائية  متغيرة وفقًا للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة

 ودورية بصورة دائمةالفعلية (الحقيقية)  ل قياس قيمتةواستقراره ضد االضطرابات من خال  المطلوبة عند القيمة

.  

  فئة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  رمزالنظام المنسق  البند

أليــاف بصــرية وُحــزم مــن أليــاف بصــرية؛ حبــال     90.01
مــــن أليــــاف بصــــرية، عــــدا الداخلــــة فــــي البنــــد 

 ؛ ألـــواح وصـــفائح مـــن مـــواد مســـتقطبة؛85.44
الصــقة) ومواشــير عدسات (بما فيها العدسات ال

ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة 
كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها مــن زجــاج 

  غير مشغول بصريًا .
    

  %5      .............   ـ ألياف بصرية وُحزم وحبال من ألياف بصرية  90 01 10 00  
  %5      ...............................ـ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة  90 01 20 00  
  %5      ......................... ................................   ةـ عدسات الصق  90 01 30 00  

  %5      ........................................  ـ عدسات للنظارات من زجاج  90 01 40 00  
  %5      .. ................................  ـ عدسات للنظارات من مواد ُأخر  90 01 50 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  90 01 90 00  

عدســات ومواشـــير ومرايــا وغيرهـــا مــن عناصـــر     90.02
بصرية من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء 

هــا ن منأوتركيبات لألدوات واألجهزة، عــدا مــا كــا
  . من زجاج غير مشغول بصرياً 

    
      : ـ عدسات المرئيات    
  زةـألجه رات) أوـألجهزة إلتقاط الصور (الكامي ـ ـ  90 02 11 00  

 ة ـرافيـزة الفوتوغـور أو لألجهـعرض الص        

      ..................  أوالسينمائية لتكبير أو تصغير الصور        

  
  

5%  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 02 19 00  
  %5      ......................................................   ـ مرشحات (فالتر)  90 02 20 00  
  %5      ......................................................................   ـ غيرها  90 02 90 00  

أطـــر وركائـــب للنظـــارات أو لألصـــناف المماثلـــة     90.03
  . وأجزاؤها

    
      : ـ أطر وركائب    
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  %5      ................................................................  ـ ـ من لدائن  90 03 11 00  
  %5      ...........................................................  ـ ـ من مواد ُأخر  90 03 19 00  

  %5      ........................................................................  ـ أجزاء  90 03 90 00  
 قية أو غيرها وما يماثلهانظارات مصححة أو وا    90.04

.  
    

  %5      .......................... ................................  ـ نظارات شمسية  90 04 10 00  
      : ـ غيرها    
  %5      ......................... ................................  نظارات طبيةـ ـ ـ   90 04 90 10  
  %5      .........................................   نظارات للوقاية المهنيةـ ـ ـ   90 04 90 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 04 90 90  

منــــاظير مقربــــة (مفــــردة العــــين أو مزدوجـــــــة)،     90.05
ـــر فلك ــاظير البصــرية مناظيـ ــة وغيرهــا مــن المن ي

عـــدها، عـــدا وقواعـــدها، أجهـــزة فلكيـــة أخـــر وقوا
  . أجهزة الراديو الفلكية

    
  %5      ......................................  ـ مناظير مقربة مزدوجة العين  90 05 10 00  
  %5      ...............................................................   ـ أجهزة ُأخر  90 05 80 00  
  %5      ................................   ـ أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)  90 05 90 00  

ـــــــوغرافي (عـــــــدا آالت أجهـــــــزة التصـــــــوير الفو     90.06 ت
التصـــوير الســـينمائي)؛ أجهـــزة إحـــداث الضــــوء 
الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات 
واألنابيب الوماضة، عدا لمبات وأنابيب التفريــغ 

  . 85.39اخلة في البند الد
    

ــــ أجهـــزة التصـــوير مـــن األنـــواع المســـتعملة لتحضـــير   90 06 10 00  
      ...........................   عةكليشيهات أو اسطوانات الطبا

  
5%  

ـــ أجهـــزة مصـــممة خصيصـــًا للتصـــوير تحـــت المـــاء أو   90 06 30 00   ـ
للتصـــــوير الجـــــوي أو للفحـــــص الطبـــــي أو الجراحـــــي 
لألعضــاء الداخليـــة؛ أجهـــزة تصـــوير لمختبـــرات الطـــب 

      ...........................   الشرعي أو في مجال علم الجريمة

  
  
  

5%  
  %5      ..............................  ـ أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري  90 06 40 00  

     : ر ُأخرـ أجهزة تصوي    
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  اس ـة انعكـالل عدسـيتم التصويب فيها من خ ـ ـ  90 06 51 00  
   ات الـل لفـالم بشكـتعمل بأف ، SLR))( مفردة     
    ........................................ مم 35يتجاوزعرضها      

  
5%  

 ـ ـ غيرها ،تعمل بأفالم بشكل لفات يقل عرضها عن   90 06 52 00  

      ...............................................................  مم  35        

  
5%  

  %5    ..مم 35ـ ـ غيرها، تعمل بأفالم بشكل لفائف بعرض   90 06 53 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 06 59 00  

  ر ـويـاطف للتصـوء الخــهزة إحداث الضـأج ـ    
      :  اللمبات واألنابيب الوماضة)و الفوتوغرافي (   

  غ ـريف بأنابيب تفـأجهزة إحداث الضوء الخاط ـ ـ  90 06 61 00  
      ..............................................   (فالش إلكتروني)      

  
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  

ــــاميرات) ســــينمائية وأجهــــزة     90.07 أجهــــزة تصــــوير (ك
ضــمنت أجهــزة تســجيل عــرض ســينمائية، وٕان ت

  . أو إذاعة الصوت
    

  %5      ...........................................   ـ أجهزة تصوير (كاميرات)  90 07 10 00  
  %5      ............................................................  ـ أجهزة عرض   90 07 20 00  
      : ـ أجزاء ولوازم    
  %5      .......................................................  ـ ـ ألجهزة التصوير  90 07 91 00  
  %5      ......................... ................................  ـ ـ ألجهزة العرض  90 07 92 00  

أجهــــزة عــــرض صــــور غيــــر متحركــــة (فــــانوس     90.08
؛ أجهزة فوتوغرافية (عــدا غير سينمائية سحري)

  . نمائية) للتكبير أو التصغيرالسي
    

    للتكبير أو التصغير، أجهزة ) بروجكتور( عرضـ أجهزة   90 08 50 00  

  

  
5%  

  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 08 90 00  
  (ملغي).     90.09
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أجهزة ومعــدات لمختبــرات التصــوير الفوتــوغرافي     90.10
غيــر مــذكورة  الســينمائي)، (بمــا فيهــا التصــوير

ـــ ـــان آخـــر مـــن هـــذا الفصـــل؛ وال داخلـــة ف ي مك
شاشات مضيئة لفحص صور األشــعة الســلبية؛ 

  . للعرضشاشات 
    

ــ أجهــزة ومعـدات للتظهيــر اآللــي للـورق بشــكل لفــات أو    90 10 10 00  
ـــع  األفـــالم الفوتوغرافيـــة أوالســـينمائية، أو أجهـــزة الطب

اآللـــــي لألفـــــالم المظهـــــرة علـــــى لفـــــات مـــــن الـــــورق  
      .............................................................   الفوتوغرافي

  
  
  

5%  
الفوتــوغرافي  زة ومعــدات ُأخــر لمختبــرات التصــويرـــــــ أجه  90 10 50 00  

أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحـص صـور األشـعة 
      ... ................................................................   السلبية

  
  

5%  
  %5      ...........................................................  ـ شاشات عرض  90 10 60 00  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 10 90 00  

ـــة مجـــاهر (ميكروســـكوبات) بصـــرية    90.11 ، بمـــا مركب
افي أو الســينمائي فيها مجاهر التصــوير الفــوتغر 

  . ومجاهر عرض الصور
    

  إعفاء      ..............................   ـ مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)  90 11 10 00  
ـــــ مجـــــاهر ُأخــــر للتصـــــوير الفــــوتغرافي أو الســـــنيمائي   90 11 20 00  

      ..............................................  ومجاهر عرض الصور

  
 إعفاء

 %5      ...............................................................  ـ مجاهر ُأخر  90 11 80 00  

  إعفاء      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 11 90 00  

زة ـأجه رية؛ـر البصـدا المجاهـر عمجاه    90.12
  . اإلنحراف

    
 إعفاء      .............  ـ مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف  90 12 10 00  

 إعفاء      ..............................................................  ـ أجهزة ولوازم  90 12 90 00  

أدوات الكريســتال الســائل التــي التؤلــف أصــنافًا     90.13
مشــمولة فــي بنــود أخــر أكثــر تخصيصــًا؛ أجهــزة 

الثنائيــة (ديــودات) لليــزر؛ ليزر، عدا الصمامات 
ـــر مـــذكورة وال  أدوات وأجهـــزة بصـــرية ُأخـــر، غي

  . داخلة في مكان آخر من هذا الفصل
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ألسـلحة؛ المعدة للتثبيـت علـى اـ مناظير تحديد األهداف   90 13 10 00  
كأجزاء مناظير األفق (بيروسكوبات)؛ مناظير مصممة 
ي هــذا لـآلالت والـألدوات واألجهــزة والمعـدات الداخلــة فـ

      ...........................  الفصل أو في القسم السادس عشر

  
  
  

5%  
      :ـ أجهزة ليزر، غير الصمامات الثنائية لليزر    
  ـ ـ ـ مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقالم أو   90 13 20 10  

  %5    ......................................... ميداليات ....الخ)         
  %5    ..........................................................ـ ـ ـ غيرها    90 13 20 90  
      : ـ أدوات ومعدات ُأخر    

  %5      ...............   عدسات التكبير (للجيب، للمكاتب ..الخ)ـ ـ ـ   90 13 80 10  
  %5      .......................  عدسات األبواب واألفران وما يماثلهاـ ـ ـ   90 13 80 20  
  ( بما فيها أدوات عرض ذات شاشة مسطحة ـ ـ ـ  90 13 80 30  

 ,LCD,Plasma,ElectroLuminescenceشاشــات       

Vacuum-Flourescence   ـــــات وغيرهـــــا مـــــن تقني
  إعفاء      ........ العرض) للمنتجات الداخلة في هذه االتفاقية

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 13 80 90  
      : ـ أجزاء ولوازم    
 ة ـة مسطحـأدوات عرض ذات شاشـ ـ ـ أجزاء  90 13 90 10  

ــــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــــا شاشــــــــــــــــــــــــــــات               (بم
LCD,Plasma,ElectroLuminescence,  

       Vacuum-Flourescence وغيرهــــــا مــــــن تقنيــــــات
  إعفاء    ....... العرض) للمنتجات الداخلة في هذه االتفاقية

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 13 90 90  
ـــد األتجـــاه بوصـــالت    90.14 ؛ أجهـــزة وأدوات ُأخـــر تحدي

  . للمالحة
    

  %5      .............................................تحديد األتجاه  ـ بوصالت   90 14 10 00  
ـــــ أجهــــزة وأدوات للمالحــــة الجويــــة أو الفضــــائية (عــــدا   90 14 20 00  

      ..............................................................   البوصالت)

  
5%  

  %5      ......................................................  ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 14 80 00  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 14 90 00  
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أجهـــــزة وأدوات للمســـــاحة (بمـــــا فيهـــــا أجهـــــزة     90.15
طــيط الميــاه، وعلــم المالحة بالتصوير) ولعلــم تخ

المحيطــــات وعلــــم خصــــائص الميــــاه واألرصــــاد 
ــــــــم طبيعــــــــة األرض، باســــــــتثناء  ــــــــة وعل الجوي

  البوصالت؛ مقاييس األبعاد.
    

  %5      .......................... ................................  ـ مقاييس األبعاد  90 15 10 00  
دوليت) وأجهـزة مسـح األرض يو ـ مزواة قياس الزوايا (ثو   90 15 20 00  

      .............................................................   (تاكيوميتر)

  
5%  

  %5      ...................................................  المستويات ـ مقاييس  90 15 30 00  
  %5      .................   ـ أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي  90 15 40 00  
  %5      ......................................................  ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 15 80 00  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 15 90 00  

ســنتيجرام  5مــوازين حساســة، تبلــغ حساســيتها   90 16 00 00  90.16
    ........  وٕان كانت مزودة بصنجاتها أفضل دقة،أو 

  

  
5%  

أوالحســــــــــــــاب أو التأشــــــــــــــير أدوات للرســــــــــــــم     90.17
وأجهــزة أو التخطــيط (مثل، آالت الرســم الرياضي

النســخ "بنتــوغراف" مناقــل   مجموعــات (أطقــم) 
للرسم ،مساطر وأقراص الحساب ؛أدوات لقيــاس 
الطــول تســتعمل باليــد (مثــل، األمتــار بأنواعهـــا 

الســــــماكة) وغيــــــر ، ومعــــــايير والميكروميتــــــرات
 كان آخر في هذا الفصلمذكورة وال داخلة في م

.  
    

      : ، وٕان كانت ذاتية الحركةالتخطيط ـ طاوالت وآالت     
ل أو ادخـإأجهـزة رسـم وتخطـيط وان كانـت وحـدات ــ ـ ـ  90 17 10 10  

أو آالت الرســم أو  8471ج الداخلــة فــي البنــد اخــر إ
  إعفاء      ............................   9017التخطيط الداخلة في البند 

  %5      ... ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  90 17 10 90  
      : أو الحسابالتأشير ـ أدوات وأجهزة ُأخر للرسم أو     
ل أو ادخـإأجهـزة رسـم وتخطـيط وان كانـت وحـدات ــ ـ ـ  90 17 20 10  

آالت الرســم أو  أو 8471الداخلــة فــي البنــد ج اخــر إ
  إعفاء      ............................   9017التخطيط الداخلة في البند 
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  إعفاء      ....................................................................  غيرها ـ ـ ـ  90 17 20 90  
  %5      .....................   رات ومقاييس ومعايير السماكةـ ميكرومت  90 17 30 00  
      : ـ أدوات ُأخر    
  %5      ... ................................  مساطر 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 و األشكالمو سالر إنتاج ء ألجهزة أجزاـ ـ ـ  90 17 90 10  
  إعفاء      .. ................................................................  ـ ـ ـ غيرها  90 17 90 90  

أدوات وأجهـــــــزة للطـــــــب أو الجراحـــــــة أو طـــــــب     90.18
األســـنان أو الطـــب البيطـــري، بمـــا فيهـــا أجهـــزة 
التشــــخيص بــــالوميض االشــــعاعي (ســــنتجراف) 
وغيرهــــا مــــن أجهــــزة الطــــب الكهربائيــــة وكــــذلك 

  . أجهزة اختبار النظر
    

ية للتشـخيص (بمـا فيهـا أجهـزة الفحـص ـ أجهزة  كهربائ    
ــــة وفحــــص  االستكشــــافي لوظــــائف الجســــم، أو مراقب

      : المعدالت الفسيولوجية)
  %5      .................................................  ـ ـ أجهزة تخطيط القلب  90 18 11 00  
  %5      ........................  ـ ـ أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية  90 18 12 00  
  %5      ..........................    ـ ـ أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي  90 18 13 00  
  %5      ........................  ة تشخيص بالوميض اإلشعاعيز ـ ـ أجه  90 18 14 00  
      : ـ ـ غيرها    
  %5      ......................  مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايينـ ـ ـ   90 18 19 10  
  %5    ...الخ)ييس أخر (للتنفس، للمخ، للحوض..مقا ـ ـ ـ  90 18 19 20  
  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   90 18 19 90  
  %5      .............  أو تحت الحمراءـ أجهزة أشعة فوق البنفسجية   90 18 20 00  
      : ـ حقن وٕابر وأنابيب قسطرة وكانيوالت وما يماثلها    
      : ـ ـ حقن، بإبر أو بدونها    
  %5      ..............................................   حقن لوضع الجبيرة ـ ـ ـ  90 18 31 10  
  %5      ..............................  محاقن للعيون، لألذن، للحنجرةـ ـ ـ   90 18 31 20  
  %5      ............................  محاقن للرحم، لألمراض النسائيةـ ـ ـ   90 18 31 30  
  دم ــ ـ ـ حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخ  90 18 31 40  

  %5      ....................................................   لمرة واحدة         
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  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   90 18 31 90  
  %5      ...............  ـ ـ إبر أنبوبية من معدن وٕابر لخياطة الجروح  90 18 32 00  

      : ـ ـ غيرها    
ــ ـ ـ   90 18 39 10   ارة آالت بازلــة (بــزل المــريض باالستســقاء، للمــر ـ

      ................................................   والعراض أخر)

  
5%  

  ع ـمباضع ، مشارط، مجسات، أدوات لتوسيـ ـ ـ   90 18 39 20  
  ص العين ـالفتحات، مرايا ومرايا عاكسة (لفح        
  ،  ك جراحيةـوالحنجرة واألذن ..الخ)، مشاب        
  ير ـمقصات وكالبات ومقاطع ومطارق ومناش        
      ........................   امةوسكاكين للجراحة بصفة ع        

  
  
  
  

5%  
  %5      .......................................................  ـ ـ ـ قساطر وريدية  90 18 39 30  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 18 39 90  
      : ـ أجهزة وأدوات أخر لطب األسنان    

  ع ـتركة مـت مشــ ـ آالت حفر األسنان، وٕان كان  90 18 41 00  
      ........  معدات ُأخر لطب األسنان على قاعدة واحدة      

  
5%  

      : ـ ـ غيرها    
  %5      ....................................................   مباصق بنافورةـ ـ ـ   90 18 49 10  
  %5      ............................................   أدوات حشوة األسنانـ ـ ـ   90 18 49 20  
مقاعد أطباء األسنان المجهزة بمعدات خاصـة بطـب ـ ـ ـ   90 18 49 30  

      ..............  94.02األسنان، عدا الداخلة في البند 

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 18 49 90  
      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر لطب العيون    
أدوات للتشخيص (منظار لفحـص العيـون، مقـاييس ـ ـ ـ   90 18 50 10  

      ............................   لضغط الدم في العين ..الخ)

  
5%  

أدوات وأجهـزة لفحـص البصـر (قيـاس تنـاقص حـدة ــ ـ ـ   90 18 50 20  
      .........................    البصر، فحص الشبكية ..الخ)

  
5%  

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 18 50 90  
      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    

أدوات لطب األذن (أجهزة تدليك طبلة األذن، منظـار ـ ـ  ـ  90 18 90 10  
      .....................................................   لألذن..الخ)

  
5%  

  %5      ............................................  أدوات وأجهزة للتخديرـ ـ ـ   90 18 90 20  
  %5      .. ................................   أدوات لطب األنف والحنجرةـ ـ ـ   90 18 90 30  
  %5      .......................................  أجهزة الكلى االصطناعيةـ ـ ـ   90 18 90 40  
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  الج ـب " للعـأو صلأبر " من ذهب أو فضة ـ ـ ـ   90 18 90 50  
  %5      ...........................................................   بالوخز        

  %5      .....................................................   مناظير باطنيةـ ـ ـ   90 18 90 60  
  %5      ... ................................  دوات وأجهزة للطب البيطريأـ ـ ـ   90 18 90 70  
   ى  ـوي علـة تحتـمجموعات (أطقم) للجراح ـ ـ ـ  90 18 90 80  

   ......   ، قطن ، ملقط ، مقص ..... الخ) (شاش        

    
5%  

  %5      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   90 18 90 90  
أجهــزة عــالج آلــي؛ أجهــزة تــدليك؛ أجهــزة للطــب     90.19

النفسي؛ أجهزة عالج باألوزون أو باُألوكسجين 
أو باستنشــاق المـــواد الطبيـــة أو أجهـــزة إنعـــاش 
بالتنفس اإلصطناعي أوغيرها من أجهزة العــالج 

  . بالتنفس
    

  %5    .   .  ب النفسيـ أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للط  90 19 10 00  
ـ أجهـزة عـالج بـاألوزون أو باُألوكسـجين أو باستنشـاق   90 19 20 00  

المـواد الطبيــة أو أجهــزة إنعـاش بــالتنفس اإلصــطناعي 
  %5      .............................  أوغيرها من أجهزة العالج بالتنفس

أجهزة تنفس ُأخر واقنعة غاز، باستثناء األقنعــة   90 20 00 00  90.20
بمصــافي  الليــة و الواقيــة غيــر المــزودة بــأجزاء آ

    .................................   (مرشحات) قابلة لإلستبدال
  5%  

اصــــناف وأجهــــزة تقــــويم األعضــــاء، بمــــا فيهــــا     90.21
العكــاكيز واألحزمــة واألربطــة الجراحيــة،  جبــائر 
وأصـــناف وأجهــــزة ُأخـــر لجبــــر كســـور العظــــام؛ 
أعضـــاء الجســـم اإلصـــطناعية؛ أجهـــزة تســـهيل 
السمع للصم وأجهزة ُأخر تمسك باليــد أو تحمــل 

زرع في الجسم، لتعويض نقــص جسم أوتعلى ال
  : أو عجز

    
      : ـ أجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور    

مـا أحذيـة ونعـال  لتقـويم األقـدام، مصـنوعة حسـب  ــ ـ ـ  90 21 10 10  
وأجهـــزة ل ـذا الفصــــن هــــ) مـــ6ة (ـورد بالمالحظـــ

واس تقويم الساق، ـأخر لتقويم اعوجاج القدم وأق
  %5      .......  د مجهز بنابض للقدموٕان كانت مزودة بسنا
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  %5      .......................................  (بليت) أجهزة لعظام الفكـ ـ ـ   90 21 10 20  
  %5      .............................................  أجهزة تقويم األصابعـ ـ ـ   90 21 10 30  
  %5      ..........................   أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقريـ ـ ـ   90 21 10 40  
 أحزمة الفتق واألجهزة لتقويم انحراف العمـود الفقـريـ ـ ـ   90 21 10 50  

د جراحية(عــــدا الداخلــــة فــــي البنــــأحزمــــة طبيــــة 
62.12(   ................................ .........................      5%  

عدا العصي البسـيطة (  (CRUTCHES)عكاكيز، ـ ـ ـ   90 21 10 60  
الخاصـــــة بـــــذوي العاهـــــات الداخلـــــة فـــــي البنـــــد 

66.02(  ...........................................................      5%  
  %5      ..............  أجهزة تقويم األعضاء الخاصة بالحيواناتـ ـ ـ   90 21 10 70  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 21 10 90  
      : طناعية وتركيبات األسنانـ أسنان إص    

  %5      ...................................................   ـ ـ أسنان إصطناعية  90 21 21 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 21 29 00  

      : ـ أعضاء إصطناعيةأخر للجسم    
  %5      ................................................   ـ ـ  مفاصل اصطناعية  90 21 31 00  
      :  اغيرهـ ـ     
  ون ـون (عيـللعي ةـاعيــ ـ ـ التركيبات االصطن  90 21 39 10  

  ل ـا داخـم تركيبهـات يتـصطناعية،عدسا         
  %5      .................................................  )العيون..الخ         

وااليدى والسيقان واالقدام واالنـوف  والسواعد ـ ـ ـ االذرع  90 21 39 20  
  %5      .............................................   وصمامات القلب

  %5      .. ................................................................  ـ ـ ـ  غيرها  90 21 39 90  
  %5      ..   ـ أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء األجزاء واللوازم  90 21 40 00  
  %5      ........  ـ منظمات نبضات القلب، باستثناء األجزاء واللوازم  90 21 50 00  

      : ـ غيرها    
درة علـى ـأجهـزة الكـالم لالشـخاص الـذين فقـدوا القـــ ـ ـ   90 21 90 10  

  %5      ................................   استخدام حبالهم الصوتية
  %5      ................................  األجهزة االلكترونية للمكفوفينـ ـ ـ   90 21 90 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 21 90 90  
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أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إســتخدام     90.22
أشـــــــعة ألفـــــــا أو بيتـــــــا أو جامـــــــا، وٕان كانـــــــت 
الستعماالت طبية أو جراحية أولطب األسنان أو 
للطـــب البيطـــري، بمـــا فيهـــا أجهـــزة التصـــوير أو 
العــــالج باألشــــعة وصــــمامات األشــــعة الســــينية 
ومولدات أخر لألشعة السينية ومولــدات الضــغط 

عـــــالي ولوحـــــات ومناضـــــد الـــــتحكم والســـــتائر ال
عـــد ومـــا يماثلهـــا للفحـــص أو والطـــاوالت والمقا

  :العالج 
     

ـــ أجهــزة أشــعة ســينية، وٕان كانــت الســتعماالت طبيــة أو     
لطب األسنان أو للطـب البيطـري، بمـا فيهـا  جراحية أو

      : أجهزة التصوير أو العالج باألشعة
  م ـطبقي (المقطعي) يتم التحكـ ـ أجهزة للتصوير ال  90 22 12 00  

  %5      ..................................................  فيها بالكمبيوتر      
  %5      .............................   ـ ـ غيرها، الستعماالت طب األسنان  90 22 13 00  
  ـ ـ غيرها، الستعماالت طبية أو جراحية أو  للطب   90 22 14 00  

  %5      ............................................................   البيطري      
      : ـ ـ الستعماالت ُأخر    

  %5      ..............................   ألمتعةللكشف على الحقائب واـ ـ ـ   90 22 19 10  
  %5       ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 22 19 90  
ـ أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما،     

ــــة أو لطــــب  ــــة أو جراحي وٕان كانــــت الســــتعماالت طبي
األسنان أو للطـب البيطـري، بمـا فيهـا أجهـزة التصـوير 

      أو العالج باألشعة :
  أو لطب األسنان أو   ـ ـ الستعماالت طبية أو جراحية  90 22 21 00  

  %5      ....................................................  للطب البيطري      
  %5      ......................................................  ـ ـ الستعماالت ُأخر  90 22 29 00  

  %5     ...................................................  ـ أنابيب أشعة سينية  90 22 30 00  
  %5      .. ................................  ـ غيرها، بما فيها األجزاء واللوازم  90 22 90 00  

أجهزة وأدوات ونماذج مصــممة خصيصــًا للشــرح   90 23 00 00  90.23
المعــارض)، غيــر صــالحة (مــثال فــي التعلــيم أو 

    ..................................................  لالستعماالت اُألخر
  

  
  

5%  
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ــــــة     90.24 ــــــار الصــــــالبة أو المتان آالت وأجهــــــزة الختب
(مقاومــة الشــد) أوالقابليــة لإلنضــغاط أوالمرونــة 

الخواص اآللية اُألخر للمــواد (مثــل، المعــادن  أو
  .  الخشب، المواد النسجية، الورق واللدائن)

    
  %5      .....................................  ختبار المعادنـ آالت وأجهزة ال  90 24 10 00  
  %5      .......................................................  ـ آالت وأجهزة ُأخر  90 24 80 00  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 24 90 00  

مقـــاييس كثافـــة وأدوات طفـــو مماثلـــة ومقـــاييس     90.25
حــــرارة (ترمــــومتر وبيرومتــــر) ومقــــاييس ضــــغط 
جـــــــوي (بـــــــارومتر) مقـــــــاييس رطوبـــــــة الجـــــــو 
(هيجرومتـــــر وســـــيكرومتر) ومســـــجلة أو غيـــــر 

  . ات مشتركة فيهامسجلة، وأي أدو 
    

      : ـ مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر    
  %5      .........................    ـ ـ تحتوي على سائل للقراءة المباشرة  90 25 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 25 19 00  

      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    
  %5      .....................................................  مقاييس الكثافةـ ـ ـ   90 25 80 10  
  %5      ....................................................  مقاييس الرطوبةـ ـ ـ   90 25 80 20  
  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 25 80 90  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 25 90 00  

أجهــــــزة وأدوات لقيــــــاس أو لفحــــــص ومراقبـــــــة     90.26
الجريــان أو اإلرتفــاع أو الضــغط  أو المتغيــرات 
اُألخــر فــي الســوائل أو الغــازات (مثــل، مقــاييس 
التدفق أو مقاييس االرتفاع أو مقــاييس الضــغط 

رارة)، عــــدا األجهــــزة (مــــانوميتر)، عــــدادات الحــــ
، 90.15، 90.14واألدوات الداخلـــة فـــي البنـــود 

  .90.32أو  90.28
    

    .  ـ لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل  90 26 10 00  

  

  
 إعفاء

 إعفاء      .............................................   ـ لقياس أومراقبة الضغط  90 26 20 00  

 إعفاء      ......................................................  ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 26 80 00  
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  إعفاء      ..............................................................  جزاء ولوازمـ أ  90 26 90 00  
أجهـــزة وأدوات للتحليـــل الفيزيـــائي أو الكيميـــائي     90.27

(مثل، مقاييس اإلستقطاب "بوالريمتر" ومقاييس 
ــــاس  ــــومتر" وأجهــــزة قي انكســــار األشــــعة "رفراكت
ــــف "ســــبيكترومتر" وأجهــــزة  أطــــوال موجــــة الطي
تحليل الغازات أوالدخان)؛ أجهــزة وأدوات لقيــاس 

ة أو المسامية أو التمدد أو اختبار درجة اللزوج
أو التـــــوتر الســـــطحي أو مـــــا يماثلهـــــا؛ أجهـــــزة 
وأدوات لقيــاس أو اختبــار الوحــدات الحراريــة أو 

ــرات بمــا فيهــا  الصــوت أو الضــوء ( ــاييس فت مق
ـــــرض للضـــــوء)؛ أجهـــــزة القطـــــع العرضـــــي  التع

  للفحص المجهري (ميكروتوم).
    

  عفاءإ    .  .................................  ـ أجهزة تحليل الغازات أو الدخان  90 27 10 00  
ــــ أجهـــزة التحليـــل بالفصـــل الكرومـــاتوغرافي أو بـــالتغيير   90 27 20 00  

      .........................    الكهربائي للتركيز (إليكتروفوريسيز)

  
  إعفاء

ـ أجهزة  قياس أطـوال موجـة الطيـف (سـبيكترومتر)، أو   90 27 30 00  
لقياس كثافة ألـوان موجـة الطيـف (سـبيكتروفوتومتر)، 

تخدام أو لتســـــــجيل الطيـــــــف (ســـــــبكتروجراف)، باســـــــ
اإلشــــعاعات البصــــرية (فــــوق البنفســــجية أوالمرئيــــة 

      .......................................................   أوتحت الحمراء)

  
  
  
  

  إعفاء
 ـ أجهزة وأدوات ُأخر تستخدم اإلشعاعات البصرية (فـوق  90 27 50 00  

      ....................   البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)

  
  إعفاء

      : ـ أجهزة ومعدات ُأخر    
ارات والبـــول..الخ لفحـــص الـــدم وتحليـــل العصـــــــ ـ ـ   90 27 80 10  

  إعفاء      ......  مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات
  إعفاء      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 27 80 90  
ــوم)؛      ــ أجهــزة قطــع عرضــي للفحــص المجهــري (ميكروت ـ

    : أجزاء ولوازم

  
  

،  90 27أجزاء ولـوازم لألصـناف الداخلـة فـي البنـد ـ ـ ـ  90 27 90 10  
  إعفاء    .  ................   الغازعدا أجهزة تحليل الدخان أو 

  إعفاء      .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  90 27 90 90  
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للغــازات أو الســوائل أو تزويــد أو انتــاج عــدادات     90.28
  . الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها

    
  %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      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 28 90 00  
، عدادات إنتاج، عدادات نعدادات،عدادات دورا    90.29

سيارات األجــرة "تاكســيميتر" وعــدادات المســافات 
وعـــــدادات المســـــافات بـــــالخطي ومـــــا يماثلهـــــا؛ 

ــدوران مؤشــرات الســرعة  أجهــزة قيــاس ســرعة ال
عــدا األصــناف الداخلــة فــي البنــد ( )تــاكومترات(

أجهــــزة اإلبطــــاء الظـــــاهري   90.15أو  90.14
  للسرعة (ستروبوسكوب).

    
ـ عدادات دورات وعـدادات إنتـاج وعـدادات سـيارات أجـرة     

(تاكســيميتر) وعــدادات مســافات، وعــدادات المســافات 
      بالخطي وما يماثلها:

  %5      ....................................................   عدادات االنتاجـ ـ ـ   90 29 10 10  
  %5      ...........................................   عدادت سيارات األجرةـ ـ ـ   90 29 10 20  
  %5      .. ................................................................   غيرها ـ ـ ـ  90 29 10 90  
ـــــ مؤشـــــرات ســـــرعة و   90 29 20 00   ـــــدوران ـ أجهـــــزة قيـــــاس ســـــرعة ال

؛ أجهــــــزة اإلبطــــــاء الظــــــاهري للســــــرعة )تــــــاكومترات(
      .......................................................   (ستروبوسكوب)

  
5%  

  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 29 90 00  
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للمقــــــادير  أجهــــــزة قيــــــاس التغيــــــرات الســــــريعة    90.30
الكهربائيـــة أو "األسيلوســـكوب"، وأجهـــزة تحليـــل 
الطيـــف وأجهـــزة وأدوات ُأخـــر لقيـــاس أو مراقبـــة 
المقادير الكهربائية، باستثناء العــدادات الداخلــة 

ـــــي البنـــــد ؛ أجهـــــزة وأدوات لقيـــــاس أو 90.28ف
كشف األشعة السينية وأشعة ألفــا  وبيتــا وجامــا 

ـــة وغيرهـــا مـــن اإلشـــعاع ات واإلشـــعاعات الكوني
  المؤينة.

    
  %5      .........  ـ أجهزة وأدوات لقياس وكشف اإلشعاعات المؤينة  90 30 10 00  
ـ أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريعة فـي المقـادير   90 30 20 00  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (أوسيلوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوب و  الكهربائي
     .........................................................أوسيليوغراف)

  
5%  

يـة) تدوات ُأخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولـ أجهزة وأ    
      : أو التيار  أو المقاومة أو القدرة الكهربائية

ـ ـ أجهزة قياس متعددة األغراض (مولتيميتر) بدون أداة   90 30 31 00  
  %5       ..............................................................  )تسجيل

ــ ـ أجهــزة قيــاس متعــددة األغــراض (مــولتيميتر) بــأداة   90 30 32 00   ـ
  %5      ..............................................................   تسجيل

  %5      ......................................  ـ ـ  غيرها، بدون  أداة تسجيل  90 30 33 00  
  %5      ............................................... غيرها، بأداة تسجيالـ ـ   90 30 39 00  

ـ أجهزة وأدوات ُأخر مصممة خصيصًا لإلتصاالت (مثل،   90 30 40 00  
ـــــات الهاتفيـــــة مقـــــاييس مضـــــاعفة  مقـــــاييس المحادث
الصــــوت، مقــــاييس عامــــل التــــداخل، وأجهــــزة قيــــاس 

    ...........................   الضوضاء في الخطوط سوفوميتر)
  

  
  
  

   عفاءإ
      ـ أجهزة وأدوات ُأخر:    
ـــ ـ لقيــاس أو فحــص األقــراص الرقيقــة أو األدوات مــن   90 30 82 00  

      ....................................................  أشباه الموصالت

  
  إعفاء

  %5      ...........................................  ـ ـ غيرها، ذات أداة تسجيل  90 30 84 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 30 89 00  
      : ـ أجزاء ولوازم    
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  ص ـاس أو فحـيزة قـهـأجزاء ولوازم ألجـ ـ ـ  90 30 90 10  
  اه ـة أو األدوات من أشبـقـراص الرقيـاألق        
  إعفاء      .....................................................   الموصالت        

  إعفاء      .. ................................................................  ـ ـ ـ غيرها   90 30 90 90  
أجهــزة وأدوات وآالت للقيــاس أو الفحــص، غيــر     90.31

مــــذكورة وال داخلــــة فــــي مكــــان آخــــر مــــن هــــذا 
الفصل؛ أجهزة فحــص األجســام بواســطة ظاللهــا 

  . الجانبية
    

  %5      .......................   ـ آالت ضبط توازن لألجزاء الميكانيكية  90 31 10 00  
  %5      ..............................................   ـ طاوالت اإلختبار اآللية  90 31 20 00  
      : ـ أجهزة وأدوات بصرية ُأخر    
  اه ــ ـ لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشب  90 31 41 00  

  ات ـكـة أوالشبيـص األقنعـالموصالت، أو لفح     
  األدوات من  ةـاعـفي صن ئية المستخدمةالضو      
       ................................................   أشباه الموصالت     

  
  

  إعفاء
      : ـ ـ غيرها    
  ي ـحـوث السطـلــ ـ ـ أجهزة بصرية لقياس الت  90 31 49 10  

  األقـراص الرقـيقـة ألشبـاه الدقائقي على         
  إعفاء      .....................................................  الموصالت         

  إعفاء      ... ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  90 31 49 90  
      : ـ أجهزة وأدوات وآالت ُأخر    
  %5      ...................  أجهزة فحص وضبط محركات السياراتـ ـ ـ   90 31 80 10  
  ة ـميكروسكوبات (مجاهر) الحزم االليكترونيـ ـ ـ   90 31 80 20  

  ل ـة ونقـمزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناول        
  اه ـات من أشبـالشبيك ة وـاألقراص الرقيق        
  إعفاء      .....................................................   التالموص        

  %5      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   90 31 80 90  
      : ـ أجزاء ولوازم    
  ص ـرية  لفحـزة البصـأجزاء ولوازم األجهـ ـ ـ  90 31 90 10  

  اه ــة أو األدوات من أشبـقـاألقراص الرقي        
  ة ـة أو األقنعـص األقنعـالموصالت أو لفح        
  ع ـة في صنـملالضوئية أو الشبيكات المستع        
     ..........................    األدوات من أشباه الموصالت        

  
  
  
  

 إعفاء
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  ة  ـوبيـكـأجزاء ولوازم المجاهر االستريوسـ ـ ـ  90 31 90 20  
  المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل          
  اه ـات من أشبـالشبيك ة وـاألقراص الرقيق         
     ....................................................   الموصالت         

  
  
  

 إعفاء

  اس ـة لقيـريـأجزاء ولوازم األجهزة البصـ ـ ـ  90 31 90 30  
  راص ـى األقـقي علـالتلوث السطحي الدقائ         
     ..............................  ت الرقيقة ألشباه الموصال         

  
  

 إعفاء

  أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم ـ ـ ـ  90 31 90 40  
  ا ـدة خصيصـاالليكترونية مزودة بأجهزة مع         

  ات ـوالشبيك ةـلمناولة ونقل األقراص الرقيق         
     ....................................  من أشباه الموصالت         

  
  
  

 إعفاء

  ور ــوبات الصـروسكـوازم ميكـولأجزاء ـ ـ ـ  90 31 90 50  
  دة خصيصا ـزة معـالمزودة بأجه  ألمجهريه         
  ات ـالشبيك لمناولة ونقل األقراص الرقيقة و         
     .....................................   أشباه الموصالت من         

  
  
  

 إعفاء

  إعفاء     ... ................................................................   ـ ـ ـ غيرها 90 31 90 90  
ــــــذاتي أو للمراقبــــــة      90.32 أجهــــــزة وأدوات للتنظــــــيم ال

  . والتحكم الذاتي
    

  %5      ............................   ـ منظمات درجات حرارة (ترموستات)  90 32 10 00  
  %5      .......................................   ـ منظمات ضغط (مانوستات)  90 32 20 00  

      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    
  %5      ............................   ـ ـ هيدروليكية أو بالهواء المضغوط  90 32 81 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  90 32 89 00  
  %5      ..............................................................  ـ أجزاء ولوازم  90 32 90 00  

أجــزاء ولــوازم غيــر مــذكورة وال داخلــة فــي مكــان   90 33 00 00  90.33
آخــر مــن هــذا الفصــل لــآلالت واألجهــزة واألدوات 

    ...........................................  90الداخلة في الفصل 
  

  
  

5%  
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  الفصل الحادي والتسعون
  

  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها 
  

  : مالحظـــات
  :يشمل هذا الفصل ال  ـ 1 

  ؛بند وفقًا للمادة المصنوعة منها)ثقاالت أصناف صناعة الساعـات (ت زجاج و  أ  ـ  
  ؛تبعًا للحال) 71.17أو  71.13(بندسالسل الساعات   ب ـ  

 من القسم الخـامس عشـر، مـن 2مة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء واللوازم لالستعماالت العا  ج ـ
) أو من معـادن ثمينـة أو 39واألصناف الماثلة من لدائن (فصل  معادن عادية (القسم الخامس عشر)

)؛ إال أن نـوابض أصــناف 71.15معـادن عاديـة مكســوة بقشـرة مـن معــادن ثمينـة (عـادة فــي البنـد مـن 
  ؛) 91.14البند (عات صناعة الساعات تبند كأجزاء سا

  ؛تبعًا للحال)  84.82أو  73.26ند كرات المدحرجات (ب  د ـ  
  ؛صممة للعمل من دون أداة ضبط حركةالم 84.12أصناف البند   هـ ـ   
  ؛)84.82المدحرجات (بند   ـ و   
حركـة ألصــناف  ة، التــي لـم تجمـع بعــد فيمـا بينهـا أو مــع عناصـر ُأخـر لتؤلــف عـد85أصـناف الفصـل   ز ـ  
  .)85(فصل  ة الحركةأو بصفة رئيسية لعد اناعة الساعات أو أجزاء مصممة لالستعمال حصر ص    

فقط  ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التـي تكـون أظرفهـا مصـنوعة كليـًا مـن معـادن ثمينـة  91.01يشمل البند   ـ 2
بلؤلؤ طبيعي أو مسـتنبت أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة  أو من نفس هذه المواد متحدة   أو من معادن عادية

إلـى  71.01لة في البنـود مـن مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من األصناف الداخ
  .91.02. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 71.04

بعدة حركة الساعات " التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيهـا رقـاص  "يقصد من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل،   ـ 3
ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قـادر علـى تحديـد فتـرات الوقـت، مـزود بوسـيلة إظهـار أو 

ز و امـم وال يتجـ 12حركـة السـاعات هـذه  ةوز سـمك عـدابنظام يسـمح بضـم وسـيلة إظهـار آليـة ويجـب أن ال يتجـ
    .مم 50عرضها أو طولها أو قطرها 

حركــة أو كــأجزاء  ةمعــًا كعــد لالســتعمالأعــاله، إن عــدة الحركــة واألجــزاء القابلــة  1مــع مراعــاة أحكــام المالحظــة   ـ 4
  . لدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصلألصناف صناعة الساعات أو الستعماالت ُأخر، (مثل، أدوات الضبط ا
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جيـب وسـاعات مماثلـة بمـا  يد وساعاتساعات     91.01
فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، بأظرف مـن 

ادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة أو من معادن ع
      . من معادن ثمينة

، وٕان اشـــتملت علـــى أداة ــــ ســـاعات يـــد تعمـــل كهربائيـــاً     
      : الفترات الزمنيةلقياس 

  %5      ..........................................   ـ ـ بوسيلة إظهار آلية فقط  91 01 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 01 19 00  
على أداة لقياس الفترات  ـ ساعات يد ُأخر، وٕان اشتملت    

      : الزمنية
  %5      ......................................   توماتيكيًا)ـ ـ ذاتية التعبئة (أو   91 01 21 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 01 29 00  
      : ـ غيرها    
  %5      .......................... ................................  ـ ـ تعمل كهربائياً   91 01 91 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 01 99 00  

ساعات يد  وساعات جيب وساعات مماثلة بمـا     91.02
عــدا تلــك  فيهــا ســاعات قيــاس للفتــرات الزمنيــة،

      .91.01الداخلة في البند 
علـــى أداة  ــــ ســـاعات يـــد تعمـــل كهربائيـــًا، وٕان اشـــتملت    

      : لقياس الفترات الزمنية
  %5      ..........................................   ـ ـ بوسيلة إظهار آلية فقط  91 02 11 00  

  %5      .......................   ـ ـ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط  91 02 12 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 02 19 00  

على أداة لقياس الفترات  ـ ساعات يد ُأخر، وٕان اشتملت    
      : الزمنية

  %5      ......................................   توماتيكيًا)و ـ ـ ذاتية التعبئة (أُ   91 02 21 00  
  %5      ......................................................................  ـ غيرهاـ   91 02 29 00  
      :ـ غيرها    
  %5      ......................... ................................   ـ ـ تعمل كهربائياً   91 02 91 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 02 99 00  

ومنبهات تعمل، بعدة حركة ساعة (عدا ساعات     91.03
      ).91.04المذكورة في البند 
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  %5      ............................................................  ـ تعمل كهربائياً   91 03 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  91 03 90 00  

ــــــة،  اآلالتســــــاعات لوحــــــات   91 04 00 00  91.04 وســــــاعات مماثل
ـــــة  ـــــات الجوي للســـــيارات أو الطـــــائرات أو المركب
    .  الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل

  

  
  
  

5%  
      . أخرساعات     91.05

      : ـ منبهات    
  %5      .......................... ................................  ـ ـ تعمل كهربائياً   91 05 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 05 19 00  
      : ـ ساعات حائط    
  %5      .......................... ................................  ـ ـ تعمل كهربائياً   91 05 21 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 05 29 00  
      : ـ غيرها    
  %5      ......................... ................................   ـ ـ تعمل كهربائياً   91 05 91 00  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 05 99 00  
أجهزة تسجيل الوقـت وأجهـزة لقيـاس أو تسـجيل     91.06

طريقـــة كانـــت،  بـــأيأو تعيـــين الفتـــرات الزمنيـــة 
صــناعة الســاعة أو مــزودة بعــدة حركــة أصــناف 

وقـــت  تســـجيلبمحــــــرك تزامنـــي (مثـــل، ســـاعات 
      . ام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ)الدو 

تســجيل الوقــت ســاعات وقــت الــدوام و  تســجيل ـــ ســاعات  91 06 10 00  
  %5      ....................................................................  والتاريخ

  %5      ........................................................................  ـ غيرها  91 06 90 00  
مفاتيح توقيت وغيرها من األجهزة المزودة بعـدة   91 07 00 00  91.07

بمحـــرك  حركـــة أصـــناف صـــناعة الســـاعات، أو
    .......................................................................  تزامني

  

  
  
  

5%  
      . لة ومجمعةعدة حركة ساعات، كام    91.08

      : ـ تعمل كهربائياً     
 مـح ـتس بأداةط أو ـقــ ـ بوسيلة إظهار آليـة ف  91 08 11 00  

      .. ................................   بـضـم وسيلـــة إظهار آلية          

  
5%  
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  %5      .......................   لكترونية فقطـ ـ بوسيلة إظهار بصرية إ  91 08 12 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  91 08 19 00  
  %5      .........................................   ـ ذاتية التعبئة (أتوماتيكية)  91 08 20 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  91 08 90 00  

حركــة أصــناف صــناعة الســاعات، كاملــة  ةعــد    91.09
السـاعات الداخلـة فـي  ومجمعة، عدا عدة حركـة

      .91.08البند 
  %5      ...........................................................   ـ تعمل كهربائياً   91 09 10 00  
  %5     ........................................................................  ـ غيرها  91 09 90 00  

حركــة أصــناف صــناعة الســاعات كاملــة،  ةعــد    91.10
غير مجمعة أو مجمعـة جزئيـًا (مجموعـات لعـدد 

حركـة أصـناف صـناعة السـاعات  ةالحركة)؛ عـد
ــــة؛ عــــد ــــة، مجمع ــــر كامل ــــة أصــــناف   ةغي حرك

      . الساعات غير تامة الصنع
      : اثلها)ـ عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يم    

 (مجموعات  ـ ـ كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً   91 10 11 00  

      ......................................................   الحركة) ةلعد        

  
5%  

  %5      ..................   حركة ساعات، غير كاملة، مجمعة ةـ ـ عد  91 10 12 00  
  %5      ......................   حركة ساعات، غير تامة الصنع ةـ ـ عد  91 10 19 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  91 10 90 00  

ـــب ومـــا يماثلهـــا)عات أظـــرف الســـا    91.11  (اليـــد والجي
      . وأجزاؤها

ـ أظرف مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عاديـة مكسـوة   91 11 10 00  
      ...........................................   بقشرة من معادن ثمينة

  
5%  

ـ أظرف من معادن عادية، وٕان كانـت مطليـة بالـذهب أو   91 11 20 00  
      ....................................................................   الفضة

  
5%  

  %5      .................................................................  ـ أظرف ُأخر  91 11 80 00  
  %5      ........................................................................  اءـ أجز   91 11 90 00  

أظرف(علــب وصــناديق) للســاعات (الحــائط ومــا     91.12
الداخلـة فـي  يماثلها) وأصناف البضائع المماثلـة

      . هذا الفصل، وأجزاؤها
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  %5      ...............................................  )علب وصناديقأظرف(ـ   91 12 20 00  
  %5      ........................................................................  ـ أجزاء  91 12 90 00  

      . ور ساعات وأجزاؤهااأسأشرطة وأطواق و     91.13
ادن ثمينـة أو معـادن عاديـة مكسـوة بقشـرة مـن ـ من معـ  91 13 10 00  

      ............................................................  معادن ثمينة

  
5%  

 ـ من معادن عادية، وٕان كانت مطلية بالذهب أو الفضة  91 13 20 00  

  ...............................................................................      

  
5%  

      : ـ غيرها    
  %5      ............................................   من لدائن اصطناعية ـ ـ ـ  91 13 90 10  
  %5      ...................  من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجددـ ـ ـ   91 13 90 20  
  %5      ...............................................................  من نسجـ ـ ـ   91 13 90 30  
 مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة ـ ـ ـ   91 13 90 40  

      ...    أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة           

  
5%  

  %5      ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   91 13 90 90  
     . صناعة الساعات ألصنافأجزاء أخر     91.14

  %5      .............  اللولبية الدقيقة ـ نوابض، بما في ذلك النوابض  91 14 10 00  
  %5      ................................................  قرص الساعة (المينا)ـ   91 14 30 00  
  %5      ...........................................................  ـ قواعد وجسور  91 14 40 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  91 14 90 00  
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  الفصل الثاني والتسعون

  ؛ أجزاؤها ولوازمهاأدوات موسيقية
  : مالحظـــات

  : يشمل هذا الفصل ال  ـ 1
من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة   أ  ـ

  )؛39معادن عادية (القسم الخامس عشر) واألصناف المماثلة من لدائن (فصل 
المذياعات (ميكروفونات) و أجهزة تضخيم و تكبير الصوت و سماعات الرأس أو األذن و قاطعات   ـب 

أو  85من الفصل الستروبوسكوب وغيرها من األدوات و األجهزة والمعدات اإلضافية  التيار و
المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها وال مشتركة معها في ذات الصناديق، 90
  ؛جهزة من هذا الفصلكأ

  ؛)95.03لتي لها صفة األلعاب (بند األجهزة واألدوات ا  ج ـ  
  ؛)96.03الفراجين (الفرش) لتنظيف األدوات الموسيقية (بند   د ـ  
  .)97.06أو  97.05حف األثرية (بند أصناف المجموعات أو الت  هـ ـ   

في العزف على األدوات الموسيقية  إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة  ـ 2
بشكل واضح ، المقدمة بعدد متناسب مع هذه األدوات والمعدة 92.06أو  92.02المذكورة في البند   

  .لبنود التي تخضع لها هذه األدواتمعها، تتبع نفس ا  لالستعمال صراحة
يجب معاملتها كأصناف مستقلة  تاآلالالمقدمة مع  92.09أما البطاقات و األقراص واللفات الداخلة في البند   

  . اآلالتلتلك  أجزاء باعتباروليس 

  البند  رمزالنظام المنسق  الصـــــــــنف  اإلجراء   فئة الرسم

    

وترى  ؛ بيانوبيانو، وٕان كان ذاتي الحركة
ات الموسيقية سيكورد) وغيرها من األدو ب(هار 

  . الوترية ذات مفاتيح

  92.01  

    92 01 10 00    .......................................  ألوتار)ـ بيانو قائم (عمودي ا    5%
    92 01 20 00    ..........................................   ـ بيانو بذيل (أفقي األوتار)    5%
    92 01 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    

أدوات موسيقية وترية ُأخر (مثل، القيثارة 
  . والكمان و الهارب)

  92.02  

    92 02 10 00    ............................................................   ـ تعزف بقوس    5%
      ـ غيرها :    
    92 02 90 10    ....................................................................  ـ ـ ـ أعواد    5%
    92 02 90 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

  92.03    .(ملغي)    

  92.04    .(ملغي)    
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أورغون  (مثل، أدوات موسيقية تعمل بالنفخ   
الكالرينات واألبواق  ذات مفاتيح، األكورديون،

أورغون لالستعراضات ، عدا ومزامير القرب)
  . ن آلي للشوارعوأورغ "أوركستريون" و

  92.05  

    92 05 10 00    ....................................................  ـ أدوات نفخ نحاسية    5%
    92 05 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

    

 أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و
  .و(القرعيات)) الصنج و الصنجات لوفون وزي

  92.06  

    92 06 00 10    ... ................................................................ طبولـ ـ ـ     5%
    92 06 00 20    ...............................................................  صناجاتـ ـ ـ     5%
    92 06 00 30    .. ................................................................  مثلثاتـ ـ ـ     5%
    92 06 00 40    ......................... ................................  كسيولوفوناتـ ـ ـ     5%
    92 06 00 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

    

أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائيًا أو 
 يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل،

  .اُألرغن والقيثار واُألكورديون)

  92.07  

    92 07 10 00    ...........   ـ أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا األكورديون    5%
    92 07 90 00    ........................................................................  ـ غيرها    5%

   

أورغون لالستعراضات  سيقية ومو  علب
أورغن آلي للشوارع وطيور  "أوركستريون" و

آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية 
اخلة في أي بند آخر من هذا ُأخر  غير د

أصوات الحيوانات من ؛ زمارات تقليد الفصل
؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من جميع األنواع

  لفم.أدوات النداء واإلشارة تنفخ با

  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%
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    92 08 90 90    ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ     5%

    

ــ ة للعلــب الموســيقية) أجــزاء (مثــل، األجــزاء اآللي
البطاقـــــات واألقـــــراص واللفـــــات  ولـــــوازم (مثـــــل،

المثقبــــة لــــألدوات الموســــيقية اآلليــــة) لــــألدوات 
الموســــيقية؛ أجهــــزة ضــــبط اإليقــــاع "مترونــــوم" 

لـنغم (دياباسـون) وشوكات رنانة ومزامير ضبط ا
  . ن جميع األنواعم

  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%    

البند  أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في ـ ـ
92.07   ............................................................    

00 94 09 92    

    92 09 99 00    ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%
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  القسم التاسع عشر

  

  أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

  
  الفصل الثالث والتسعون

  

  ؛ أجزاؤها ولوازمهاأسلحة وذخائر
  

  :  مالحظـــــات
  : يشمل هذا الفصل ال  ـ 1

  ؛عال أو التفجير و قذائف اإلشارة)، كبسوالت اإلش(مثل 36ألصناف الواردة في الفصل ا  أ  ـ  
  من القسم الخامس  2مالحظة ، بالمعنى المقصود في الستعماالت العامةاألجزاء واللوازم لال  ب ـ  
  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصل ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو األعشر    
  ؛)87.10رات المدرعة الحربية (بند الدبابات والسيا  ج ـ  

، إال إذا ف، المعدة لالستعمال في األسلحةداالمناظير المقربة واألجهزة البصرية األخر لتحديد األه  د ـ
  )؛90أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل النارية كانت مركبة على أسلحتها 

  ؛)95يوف المبارزة و األلعاب (فصل األقواس و السهام و س  هـ ـ  
  .)97.06أو  97.05ت أو التحف (بند قطع المجموعا   و ـ  

  

  .85.26، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند  93.06المذكورة في البند  تشمل عبارة " أجزاؤها " ال  ـ 2
  

  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

؛ عدا المسدسات النارية واألسلحة أسلحة حربية    93.01
  .93.07الداخلة في البند 

  

  
 ع ـالقذائف ومدافـ أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع   93 01 10 00  

    .. ................................................................   الهاون)   

  

5%  
ـــ  93 01 20 00   قاذفـــات القنابـــل ؛ قاذفـــات اللهـــب؛ الصـــواريخقاذفـــات  ـ

    ................  قاذفات الطربيدات وقاذفات مماثلة؛ اليدوية

  

5%  
      ........................................................................  غيرهاـ   93 01 90 00  

5%  
ــد   93 02 00 00  93.02 ــك المــذكورة فــي البن ــة، عــدا تل مسدســات ناري

    ..................................................  93.04أو  93.03

  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

أسلحة نارية ُأخـر وأجهـزة مماثلـة تعمـل بإشـعال     93.03
شــحنة متفجــرة (مثــل، بنــادق و كربينــات الصــيد 
ـــة تحشـــى مـــن الفوهـــة،  ـــة، أســـلحة ناري والرماي
مسدســـــات إطـــــالق الســـــهام واألجهـــــزة اُألخـــــر 

، اإلشـــــــارةالمصـــــــممة فقـــــــط لقـــــــذف ســـــــهام 
والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحيـة،  

وانــــات، قاذفــــات مسدســــات بمســــمار لقتــــل الحي
  . الحبال)

  

  
      ................................   ـ أسلحة نارية تحشى من الفوهة  93 03 10 00  

5%  
بمــا فيهــا رياضــية أخــر للصــيد أو الرمايــة رش ،ــ بنــادق   93 03 20 00  

    ......  التي تتضمن تجميع ما بين البنادق وبنادق الرش

    
5%  

الرمايــــة أو للصــــيد  أخــــرـــــ بنــــادق وكربينــــات رياضــــية   93 03 30 00  
    .......................................................  بمواسير محززة 

    
5%  

       ........................................................................  ـ غيرها  93 03 90 00  
5%  

أســــــلحة أخــــــر (مثــــــل، البنــــــادق و الكربينــــــات     93.04
ــــي تعمــــل  ــــالنوابض) والمسدســــات الت بضــــغط ب

الهــواء أو بالغــاز ، وهــراوات، عــدا تلــك الداخلــة 
  .93.07في البند 

  

  
       ..............................   بنادق صيد السمك تحت الماءـ ـ ـ   93 04 00 10  

5%  
    .   ... ................................................................  غيرهاـ ـ ـ   93 04 00 90  

5%  
أجــزاء ولــوازم لألصــناف الداخلــة فــي البنــود مــن     93.05

  .93.04إلى  93.01

  

  
      ....................................................  ـ للمسدسـات الناريــة  93 05 10 00  

5%  
      ...........   93.03ـ للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند   93 05 20 00  

5%  
      : ـ غيرها    
      ...............93.01في البند داخلةال العسكريةلألسلحة ـ ـ   93 05 91 00  

5%  
       ......................................................................  غيرها ـ ـ  93 05 99 00  

5%  
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  فئة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

قنابل و قنابل يدويـة، طوربيـدات، ألغـام، قـذائف     93.06
وصـــــواريخ، وغيرهـــــا مـــــن الذخائــــــر الحربيــــــة، 
وأجزاؤهــــا، خراطيــــــش وذخــــائر أخــــر وأجزاؤهــــا 

ـــــــذوفات  ـــــــات بمـــــــا فيهـــــــا ومق حشـــــــوات الطلق
  . والخراطيش

  

  
ربينـات ذات المواسـير الملسـاء ـ خراطيش للبنـادق أو الك    

  : وأجزاؤها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء

  

  
     : خراطيشـ ـ     
       ....................................  للصيد أو للرماية الرياضيةـ ـ ـ   93 06 21 10  

5%  
      ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ   93 06 21 90  

5%  
      : ـ ـ غيرها    
مايـــة أجـــزاء ولــــوازم الـخـراطـيـــش لــــلصيد أو للر ـــ ـ ـ   93 06 29 10  

     .......................... ................................  ةالرياضي

    
5%  

      ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   93 06 29 90  
5%  

      : وأجزاؤهاـ خراطيش ُأخر     
ــ ـ ـ   93 06 30 10   ــة ـ خــراطيش وأجزاؤهــا ولوازمهــا للصــيد أو للرماي

     ......................... ................................   الرياضية

    
5%  

      .. ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   93 06 30 90  
5%  

      ........................................................................  ـ غيرها  93 06 90 00  
5%  

 لحة مماثلـة،وأسـرمـاح  حـراب، خنـاجر، سيوف،    93.07
  . وأغمدتها وأجزاؤها،

  

  
       ......................................   معدة لألغراض العسكريةـ ـ ـ   93 07 00 10  

5%  
      ... ................................................................   غيرهاـ ـ ـ   93 07 00 90  

5%  
  

 

  
 



  20ق:   

 - 679 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم العشرون
  

  سلــــــع ومنتجــــات متـنوعة 
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  الفصل الرابع والتسعون
   

  ف؛ أصناأثاث
  حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة، أسرة

  ؛آخـرمماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان 
 مماثلة؛إشارات مضيئة و لوحات إعالنية أو إرشادية مضيئة وأصناف 

  مباني مسبقة الصنع 

  

 :مالحظـــــات
  :يشمل هذا الفصل ال  ـ 1

 ؛63أو  40أو  39الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تـنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل  أ ـ

  ؛70.09لمتحركة) الداخلة في البند المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض (مثل، المرايا ا  ب ـ  
  ؛71اف الفصل أصن  ـج   

من القسم الخامس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة   د ـ
والخزائن   )39معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو األصناف المماثلة من لدائن (فصل 

  ؛83.03المأمونة الداخلة في البند 
جات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلـة في البنـد األثاث المصمم خصيصًا كأجزاء للثال  هـ ـ

  ؛)84.52صيصًا آلالت الخياطة (بند ؛ األثاث المصمم خ84.18
  ؛85هزة اإلنارة الداخلة في الفصل اللمبات وأج  و ـ  

أو في البند ) 85.18(تتبع البند  85.18األثاث المصمم خصيصًا كأجزاء لألجهزة الداخلة في البند   ز ـ
(تتبع البند  85.28إلى  85.25) أو في البنود من85.22(تتبع البند  85.21 أو البند 85.19
  ؛)85.29

  ؛87.14األصناف الداخلة في البند   ح ـ  
مباصق عيادات طب  ) و90.18كراسي طب األسنان المندمج بها أجهزة لطب األسنان في البند (  ط ـ

   ؛)90.18األسنان (البند
  ؛والصناديق ألصناف صناعة الساعات)(مثل، العلب  91ة في الفصل األصناف الداخل  ي ـ  

)، مناضد البلياردو واألثاث المصمم 95.03األثاث وأجهزة اإلنارة التي لها صفة األلعاب (بند   ك ـ
أصناف الزينة (عدا  ) واألثاث المصمم أللعاب الحواة أو95.04خصيصًا أللعاب المجتمعات (البند 

  .)95.05ثل، الفوانيس من ورق (بند ة كهربائية)، مالحبال بلمبات صغير 
 

  

، ال تدخل في تلك البنود إال إذا 94.03إلى  94.01إن األصناف (عدا األجزاء) المشار إليها في البنود من   ـ 2
  .نت مصممة فقط لإلرتكاز على األرضكا  
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يت على الجدران أو ألن يوضع التثب ، وٕان كانت مصممة للتعليق أوعالهغير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أ
  :عضها فوق بعض األصناف التاليةب
(بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة  المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من األثاث برفوفالخزائن،   أ ـ  

    .من وحدات مكملة لبعضها البعض واألثاث المكون مع حوامل لتثبيتها على الجدران)
 .المقاعد واألسرة  ب ـ  

 ، ألواح من الزجاج (بما فيها94.03إلى  94.01التعتبر أجزاء لألصناف المذكورة في البنود من   أ  ـ      ـ 3
، 69أو  68المرايا) أو الرخام أو األحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة ُأخرى المذكورة في الفصل 

  ُأخر؛المقدمة على حدة، وٕان كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر 
ف البنود  المقدمة على حدة يجب أن ال تبند كأجزاء ألصنا 94.04إن األصناف المذكورة في البند   ب ـ

  .94.03لغاية  94.01من   
 

، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في 94.06من أجل تطبيق أحكام البند   ـ 4
ًا، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة مع

  . س أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلةر المكاتب أو المدا
  

  البند  رمزالنظام المنسق  الصــــــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

  
 

، عدا ما يدخل منها في البند أو أرائكمقاعد 
ابلة للتحويل إلى أسرة، ، وٕان كانت ق94.02
  .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%
    94 01 30 00  ..  .............................  ـ مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع    5%

  
5%    

عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة  ـ مقاعد،
  .  ....................................................  للتحويل إلى أسرة

00 40 01 94    

    

ـ مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي 
  : (بامبو) أو من مواد مماثلة

    

    94 01 51 00     من بوص هندي (بامبو) أو أسل هندي (روطان)ـ ـ     5%
    94 01 59 00    ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%

      : ياكل من خشببه ـ مقاعد ُأخر،    
    94 01 61 00    .....................................................................  ـ ـ منجدة    5%
    94 01 69 00    ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%
     : ـ مقاعد ُأخر، بهياكل من معدن   

      : ـ ـ منجدة    
  

5%    

  د ـانـكراسي أطفال مصممة لتعلق على مسـ ـ ـ 
    ............................................   الكراسي األخرى         

10 71 01 94    
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  البند  رمزالنظام المنسق  الصــــــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

5%    

عربات تعليم (ي أطفال بعجالت صغيرة ــكراسـ ـ ـ 
    .......................................................   )المشي

20 71 01 94    

    94 01 71 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%
      :  ـ ـ غيرها    
  

5%    

كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي ـ ـ ـ 
    ............................................................   األخرى

10 79 01 94    

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 ُأخر    
      : مقاعد أخر بهياكل من لدائنـ ـ ـ     
  

5%    

  ى ـفال مـصـممة لتعلق علــ ـ ـ ـ كراسي أط
    ............................   مسـانـد الـكـراسي األخرى           

11 80 01 94    

5%    

   ات ـعربيرة (ـكراسي أطفال بعجالت صغـ ـ ـ ـ 
  .  ............................................  )تعليم المشي           

12 80 01 94    

    94 01 80 19    ................................................................   غيرهاـ ـ ـ ـ     5%
  

5%    

  ر ـريـط الحـن خليـمقاعد من أحجار أو مـ ـ ـ 
    ......................................  الصخري أو من خزف        

20 80 01 94    

    94 01 80 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%
    94 01 90 00    ........................................................................  ـ أجزاء    5%

    

أثاث للطب أو للجراحة أو لطب األسنان أو 
الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو 

لفحص واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ا
مقاعد الحالقين ومقاعد ؛ ومقاعد طب األسنان)

والرفع معًا؛ أجزاء هذه  مماثلة بجهاز للتوجيه
  .  األصناف

  94.02  

    

لحالقين ومقاعد ـ مقاعد طب األسنان و مقاعد ا
  : مماثلة، وأجزاؤها

    

    94 02 10 10    ..............................   كراسي طب األسنان، وأجزاؤهاـ ـ ـ     5%
    94 02 10 20    ....................................   كراسي الحالقين، وأجزاؤهاـ ـ ـ     5%
    94 02 10 90    ... ................................................................  غيرها ـ ـ ـ    5%

      : ـ غيرها    
    94 02 90 10    ............................... أثاث للطب والجراحة، وأجزاءهـ ـ ـ     5%
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  البند  رمزالنظام المنسق  الصــــــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

    94 02 90 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

    
  94.03    . أثاث ُأخر وأجزاؤه

      : المكاتب دن من النوع المستخدم فيـ أثاث من مع    
    94 03 10 10    ..................................................   طاوالت (مكاتب) ـ ـ ـ    5%
    94 03 10 20    ..............................................  طاوالت ذات عجالتـ ـ ـ     5%
    94 03 10 30    ..............................  خزائن لحفظ الملفات، كهربائيةـ ـ ـ     5%
    94 03 10 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

      : معدنـ أثاث ُأخر من     
    94 03 20 10    ......................................................خزائن للمالبسـ ـ ـ     5%
    94 03 20 20    ......................  عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ     5%

  
5%    

   اوالت ـري وطـهـص المجـطـاوالت الفحـ ـ ـ 
اه ـاز أو ميـالمختبرات المجهزة بصنابير غ        

    .............................................................  ...الخ

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    .........................................قم غرف النوم، كاملةـ ـ ـ أط    5%
    94 03 50 20    ......................................................  خزائن المالبسـ ـ ـ     5%
    94 03 50 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ أثاث ُأخر من خشب    

  
5%    

  ري ـحـص الـمـجـهـطـاوالت الـفـ ـ ـ ـ
  از ـوطاوالت  المختبرات المجهزة بصنابير غ        
    ..................................................   أو مياه .الخ        

10 60 03 94    

    94 03 60 20    ......................  عالقات للمالبس ترتكز على األرضـ ـ ـ     5%
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    94 03 60 30    .........................................  خزائن حائط (صيدليات)ـ ـ ـ     5%
    94 03 60 40    ...................  خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل األيديـ ـ ـ     5%
    94 03 60 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%
    94 03 70 00    .......................... ................................  ـ أثاث من لدائن    5%

    

  زران، أو ـا الخيـا فيهـر، بمــ أثاث من مواد ُأخ
  : المماثلةالصفصاف أو البوص الهندي أو المواد   

    

    94 03 81 00  من بوص هندي (بامبو) أو أسل هندي (روطان)ـ ـ     5%
    94 03 89 00    .....................................................................   ـ ـ غيرها    5%
    94 03 90 00    .......................................................................   ـ أجزاء    5%

    

حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة 
و أللحف  أللحف " و(مثل، الفرش "الحشايا

والوسائد والمساند المحشوة بزغب العيدر 
و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو 
مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها 
المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن 

  . خلوية، مكسوة أو غير مكسوة

  94.04  

    94 04 10 00  ..  ...........................................................   ـ حوامل فرش    5%
      : ـ فرش (حشايا)    

    

ـ ـ من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت 
  : مكسوة أو غير مكسوة

    

    94 04 21 10    .....................................................   بنوابضـ ـ ـ مراتب     5%
    94 04 21 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%

      : ـ ـ من مواد ُأخرى    
    94 04 29 10    .....................................................   بنوابضـ ـ ـ مراتب     5%
    94 04 29 90    ....................................................................  غيرهاـ ـ ـ     5%
    94 04 30 00    ................................................................  ـ أكياس نوم    5%

       ـ غيرها :    
    94 04 90 10    .....................................................................  لحفـ ـ ـ     5%
    94 04 90 20    ... ................................................................  وسائد ـ ـ ـ    5%
    94 04 90 30    ...........................................  مساند ومقاعد (بوف)ـ ـ ـ     5%

  
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%
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(بما فيها أجهزة تركيز ولوازم إنارة ة إنارة أجهز 
األضواء وأجهزة األضواء الكاشفة، وأجزاؤها، 
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ إشارات 
مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة 
وغيرها من األصناف المماثلة التي تحتوي على 
مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، 

 ورة وال داخلة في مكان آخرمذك وأجزاؤها، غير
.  

  94.05  

  
5%    

ـ ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق 
في السقوف أو الجدران، عدا األنواع المستعملة 

    ..............  إلنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة

00 10 05 94    

  
  

5%    

 للطاوالت أو المكاتب أوولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة 
جوانب األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض 

    ......................... ................................  لإلنارة الداخلية

00 20 05 94    

  
5%    

    94 05 30 00    ..    النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد أطقم اإلنارة منـ 

      كهربائية ُأخر:ولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة     

5%    

  ، مصابيح لإلنارة الخارجية (مصابيح الشوارعـ ـ ـ 
  ق ـدائـح الحـابيـات، مصـمصابيح البواب         
    .............................................   العامة....الخ)         

10 40 05 94    

5%    

  ابيح خاصة (مصابيح اآلالت، مصابيح ــمصـ ـ ـ 
  ، مصابيح الفوتوغرافيالتصوير  استوديوهات         
  ....  ..........................................  نوافذ المعارض         

20 40 05 94    

    94 05 40 90    ... ................................................................  غيرها ـ ـ ـ    5%
    94 05 50 00  ...  ............  غير كهربائيةولوازم أجهزة إنارة ـ أجهزة إنارة     5%

  
5%    

إعالنية مضيئة  ارات مضيئة و لوحات إرشادية أوـإش ـ
    ...............................................................  وما يماثلها

00 60 05 94    

      : ـ أجزاء    
    94 05 91 00    ...............................................................   ـ ـ من زجاج    5%
    94 05 92 00  .  ...............................................................  ـ ـ من لدائن    5%
    94 05 99 00   ......................................................................  ـ ـ غيرها    5%

    
  94.06    . مباني مسبقة الصنع
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      : من لدائنـ ـ ـ     
    94 06 00 11    .........................   ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية     5%
    94 06 00 12    ........................  الحيواني  لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص     5%
    94 06 00 13    ........................................................  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 00 14    .. ................................  ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس     5%
    94 06 00 19    ................................................................  ـ ـ ـ ـ غيرها     5%

      : من خشبـ ـ ـ     
    94 06 00 21    .........................    ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية    5%
    94 06 00 22    ........................   الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص     5%
    94 06 00 23    ........................................................   ـ ـ ـ ـ مستودعات    5%
    94 06 00 24    .. ................................   ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس    5%
    94 06 00 29    ................................................................  ـ ـ ـ ـ غيرها     5%

      : ـ ـ ـ من حديد    
    94 06 00 31    .........................    ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية    5%
    94 06 00 32    .........................   الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص     5%
    94 06 00 33    ........................................................  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 00 34    .. ................................   ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس    5%
    94 06 00 39    ................................................................  ـ ـ ـ ـ غيرها     5%

      : ألمونيومـ ـ ـ من     
    94 06 00 41    .........................    يةـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراع    5%
    94 06 00 42    ........................   الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص     5%
    94 06 00 43    ........................................................  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 00 44    ....................................  ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس    5%
    94 06 00 49    ................................................................   ـ ـ ـ ـ غيرها    5%

      : ـ ـ ـ من ألياف زجاجية (فيبر جالس)    
    94 06 00 51    .........................    ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية    5%
    94 06 00 52    ........................   الحيواني لإلنتاجـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص     5%
    94 06 00 53    ........................................................  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 00 54    ....................................  كن أو للمدارسـ ـ ـ ـ مباني للس    5%
    94 06 00 59    ................................................................   ـ ـ ـ ـ غيرها    5%
    94 06 00 90    ......................... ................................  ـ ـ ـ من مواد أخر    5%
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  الفصل الخامس والتسعون
  

  ُلعب أطفال و أصناف
  ؛ أجزاؤهــا ولوازمهــاللتسليـة أو الرياضــة

  
  :مالحظــات

  :يشمل هذا الفصل ال  ـ 1
  ؛)34.06شموع (بند   أ  ـ  
  ؛36.04النارية الداخلة في البند  األلعاب النارية واألصناف الفنية  ب ـ  

وتار وما يماثلها لصيد األسماك، وٕان كانت مقطعة بأطوال الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و األ   ج ـ
البند أو في  39معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد األسماك، مما يدخل في الفصل 

  ؛أو القسم الحادي عشر 42.06
  ؛43.04أو  43.03أو  42.02أكياس لوازم الرياضة واألوعية اُألخر، الداخلة في البند   د ـ  
  ؛62أو  61نسج، الداخلة في الفصل  ألبسة الرياضة واأللبسة التنكرية من  هـ ـ  

ات العربللسفن، أو لأللواح الشراعية أو األعالم الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك األشرعة   و ـ
  ؛63الشراعية الداخلة في الفصل 

ت أو زالجات) الداخلة في الفصل أحذية الرياضة (عدا أحذية االنزالق المثبت بها قباقيب ذات عجال  ز ـ
  ؛ 65رسة الرياضة الداخلة في الفصل أو أغطية الرأس الخاصة بمما 64

  )، وكذلك أجزاءها (بند66.02عصي المشي و السياط للفروسية واألصناف المماثلة (بند   ح ـ  
  ؛)66.03    
  ؛)70.18 عب األطفال (بندالعيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُ   ط ـ  
)مـن القسـم الخـامس عشـر، 2األجزاء واللـوازم لالسـتعماالت العامـة بـالمعنى المقصـود فـي المالحظـة (  ي ـ  
  ؛)39اف المماثلة من لدائن (الفصل من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو األصن    
  ؛83.06 الداخلة في البند الصنوج المنبهة واألصناف المماثلة ذاتاألجراس و النواقيس   ك ـ  

) 84.21)، آالت وأجهــزة الترشــيح أو التنقيــة للســوائل أو الغــازات (بنــد84.13مضــخات للســوائل (بنــد   ل ـ
أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين ، )85.04ت الكهربائية (بند )، المحوال85.01المحركات الكهربائية (بند 

واهر األخـرى، وان كانـت مستديمة، " بطاقات ذكيـة"  وغيرهـا مـن حوامـل تسـجيل الصـوت أو الظـ صلبة
أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد أو  )85.26، أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد بـــالراديو (بنـــد )85.23(بنـــد  مســـجلة

  )85.43(بند  الالسلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء
هــا) الداخلــة فــي القســم الســابع عربــات الســباق (عــدا الزحافــات المســماة بوبســلي وتوبوجــان ومــا يماثل  م ـ 

  ؛عشر
  ؛)87.12ذات عجلتين لألطفال (بند  الدراجات  ن ـ  

، إذا كانــت 44دفعهـا (فصـل )، أو وسـائل 89زوارق السـباق مثـل،  " الكـانوي " و " اإلسـكف " (فصـل   س ـ
  ؛من خشب)

  )؛90.04النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو لأللعاب في الهواء الطلق (بند   ع ـ  
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  ؛)92.08الحيوانات والصفارات (بند ات زمارات تقليد أصو   ف ـ  
  ؛93صناف اُألخر الداخلة في الفصل األسلحة واأل  ص ـ  
  ؛)94.05ئية من جميع األنواع (بند الحبال بلمبات صغيرة كهربا  ق ـ  

الخيام و األصناف اُألخر للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطـي أصـابع  ،أوتار المضارب الرياضية   ر ـ
نـد تبعـًا للمـادة المصـنوعة والقفـازات التـي تبقـي األصـابع عاريـة مـن جميـع المـواد (تب اإلبهـام عـدا اليد

  "؛أو"منها) 
أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية األرضـيات مـن مـواد نسـجية   ـ ش

ألغــراض المنــافع لمماثلــة المعــدة واأللبســة وبياضــات األســرة والمائــدة والحمــام والمطــبخ واألصــناف ا
  .(تتبع بند المادة المكونة لها) المنزلية

 يشمل هذا الفصل األصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة األهميـة فقـط مـن آللـئ طبيعيـة أو مسـتنبتة   ـ 2
اديـة معـادن عأو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبيـة أو مجـددة) أو مـن معـادن ثمينـة أو مـن 

  .مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
حصــرًا  أو بصــورة رئيســية مــع  لالســتعمالأعــاله، فــإن األجــزاء واللــوازم المعــدة  1مــع مراعــاة أحكــام المالحظــة   ـ 3

  .د مع هذه األصنافاألصناف الداخلة في هذا الفصل، تبن
يشمل، األصـناف الداخلـة فـي هـذا البنـد المندمجـة  ، فيما 95.03البند  شملأعاله، ي 1مع مراعاة أحكام المالحظة    ـ 4

بواحد أو أكثر من األصناف التي ال يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات)  بالمعنى المقصود فـي القاعـدة التفسـيرية 
(ب) والتي تتبع بنـودا أخـر فـي حـال مـا قـدمت علـى حـدة، بشـرط أن تكـون هـذه األصـناف مهيـأة معـا  3العامة 

  ب."صناف المجمعة الصفة األساسية للعتغلب على األ للبيع بالتجزئة وأن
حصـرًا  لهـا أنهـا معـدة المكونـة ةأو المـاد اأو شـكله تصـميمها مـن األصـناف التـي يتضـح 95.03 يشمل البند ال  ـ  5

  (تتبع بنودها الخاصة). "ألعاب الحيوانات المنزلية" مثل ، للحيوانات

  :مالحظة البند الفرعي

 :50 04 95يشمل البند الفرعي  -1

أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض  ) أ(
  .خارجيةالسطح األأو  اتشاشال غيرها من  (مونيتور) أو

  أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وٕان كانت محمولة  ) ب(
  

تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أجهزة وآالت العاب الفيديو التي  ال يشمل هذا البند الفرعي          
  . )  30 04 95(البند الفرعي  أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر
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      . (ملغى)    95.01
  .(ملغى)    95.02
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عجـــالت، دراجـــات القـــدم الواحـــد  دراجــات بـــثالث    95.03
ـــة  ســـيارات"ســـكوتر" و  ـــاب مماثل بدواســـات و ألع
ـــدمى؛ دمـــى؛ ألعـــاب أخـــر؛  بعجـــالت؛ ـــات لل عرب

ـــة للتســـلية، وٕان نمـــاذج مصـــغرة ونمـــاذج  مماثل
األلغـاز "بـوزل" مـن جميـع  ؛ ألعابكانت متحركة

  . األنواع
    

  %5     .. ................................................................  ـ ـ ـ دراجات 95 03 00 10  
  %5      ......................................................................  ـ ـ ـ دمى  95 03 00 20  
  %5      .................................................................  اتنـ ـ ـ بالو  95 03 00 30  
  %5      ..........  بالتحكم عن بعد تطيرطائرات ل مصغرة ـ ـ ـ نماذج 95 03 00 40  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  95 03 00 90  

لعــاب مجتمعــات، أأجهــزة وآالت العــاب الفيــديو،     95.04
التــــي يــــتم ممارســــتها علــــى الطاولــــة أو داخــــل 

و والمناضـد البليارد القاعات بما فيها الفليبرز و
الخاصة بألعاب األندية (كـازينو)، لعبـة البولينـغ 

  . وتجهيزاتها ذاتية الحركة
    

      : ولوازمه من جميع األنواعـ بلياردو     
  %5      ......................................   و من جميع األنواعـ ـ ـ بليارد  95 04 20 10  
  %5      .....................................................................  لوازمـ ـ ـ   95 04 20 90  
ـــ ألعـــاب ُأخـــر تـــدار بقطعـــة نقديـــة أو بـــأ  95 04 30 00   وراق نقـــد أو ـ

وسـائل دفـع  بأية ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو
  %5      ........  أخر، عدا لعبة البولنج وتجهيزاتها ذاتية  الحركة

  %5      ................................................................  ـ ورق الُلعب  95 04 40 00  
  أجهزة وآالت العاب الفيديو، عدا الداخلة في البند ـ   95 04 50 00  

  %5            30 04 95    الفرعي   
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  95 04 90 00  

ـــات أو لغيرهـــا     95.05 أصـــناف لالحتفـــاالت أو للمهرجان
ـــا العـــاب الحـــواة  ـــواع التســـلية، بمـــا فيه ـــن أن م

  . وأدوات الدعابة والمباغتة
    

  %5      ... ................................   ـ أصناف احتفاالت عيد الميالد  95 05 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  95 05 90 00  
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 لعاب القوىأأصناف ومعدات للرياضة البدنية و     95.06
والجمباز وأنواع الرياضة اُألخرى، (بما فيها 
تنس الطاولة) أو لأللعاب في الهواء الطلق، 
غير المذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا 
الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب 

  . األطفال
   

      ـ زالجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:    
  %5      .......................... ................................   ت للثلجـ ـ زالجا  95 06 11 00  
  %5      .....................................................   ـ ـ مثبتات للزالجات  95 06 12 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 19 00  
ـــ      ـــواح ز ـ الجـــات للمـــاء وألـــواح تزحلـــق علـــى األمـــواج، أل

      : شراعية ومعدات ُأخر للرياضة المائية
  %5      .......................... ................................  ـ ـ ألواح شراعية  95 06 21 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 29 00  
      : دات جولف ُأخرـ عصي الجولف ومع    
  %5      ............................................................  ـ ـ عصي كاملة  95 06 31 00  
  %5      .......................................................................  ـ ـ كرات  95 06 32 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 39 00  
  %5      ... ................................  ـ أصناف ومعدات لتنس الطاولة  95 06 40 00  
ـــة،      ـــ مضـــارب للتـــنس ولتـــنس الريشـــة ومضـــارب مماثل ـ

      : بأوتار أو من دون أوتار
  %5      ................  بأوتار أو من بدونهاشبي عـ ـ مضارب تنس   95 06 51 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 59 00  
      ـ كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:    
  %5      ...............................................   العشبي ـ ـ كرات التنس  95 06 61 00  

  %5      ............................................................. ـ ـ قابلة للنفخ  95 06 62 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 69 00  

الجـات، بمـا فيهـا األحذيـة ـ  قبابيب انزالق بعجالت أو بز   95 06 70 00  
      ... ................................  المثبت بها مثل هذه القباقيب 

  
5%  

      ـ غيرها:    
  از ـة والجمبـة البدنيــ ـ أصناف ومعدات الرياض  95 06 91 00  

      ......................................................  والعاب القوى      

  
5%  

  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  95 06 99 00  
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قصــبات  وصــنانير صــيد األســماك وغيرهــا مــن     95.07
رة؛ شـبكات التقـاط أصناف صيد األسماك بالصـنا

األســـماك وشـــبكات صــــيد الفراشـــات والشــــبكات 
المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" الجتذاب مثيالتهـا، 

) 97.05أو  92.08(عدا تلك الداخلة فـي البنـد 
  . ولوازم مماثلة للصيد والرماية

    
  %5      ............................................... ـ قصبات صيد األسماك  95 07 10 00  
  %5    ...انت مثبتة بخيطهاـ صنانير صيد األسماك، وٕان  ك  95 07 20 00  
  %5      ......................................  ـ بكرات قصبات صيد األسماك  95 07 30 00  
  %5      .......................................................................ـ غيرها   95 07 90 00  

أراجــيح دوارة، أراجــيح، منصــات ألعــاب الرمايــة،     95.08
وألعــــاب تســــلية متنقلــــة ُأخــــر؛ ســــيرك متنقــــل 

مســـارح  ؛ومجموعـــات حيوانـــات متنقلـــة للعـــرض
  . متنقلة

    
  %5      ........  للعرض نقل ومجموعات حيوانات متنقلةـ سيرك مت  95 08 10 00  
      : ـ غيرها    
  %5      ............................................   راجيحأ راجيح دوارة،أـ ـ ـ   95 08 90 10  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  95 08 90 90  
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  الفصل السادس والتسعون
  

  مصنوعــات متنوعـــــة
  

  :مالحظـــات
  :يشمل هذا الفصل ال  ـ 1

  ؛)33قالم الزينة أو التجميل (فصل أ  أ ـ  
  ؛ثل، أجزاء المظالت أو عصي المشي)(م 66األصناف المذكورة في الفصل   ب ـ  
  ؛)71.17(البند  حلي الغواية (المقلدة)  ج ـ  

من القسم الخـامس عشـر، مـن  2تعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة األجزاء واللوازم لالس  د ـ
  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصل معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو األ

أو قولبة؛  (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة) ، بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد نحت 82أصناف الفصل ـ  هـ
  ؛96.02أو 96.01لى حدة تتبع البند اء المقدمة عأما المقابض واألجز 

") و أقــــالم التخطــــيط الهندســــي  90.03(مثــــل أطــــر وركائــــب النظــــارات " بنــــد  90أصــــناف الفصــــل   و ـ
) وأصـــناف صـــناعة الفـــراجين (الفـــرش) مـــن النـــوع المخصـــص لالســـتعمال فـــي الطـــب أو 90.17(بنـــد

  ؛)90.18الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري (  
  ؛لب وصناديق أصناف صناعة الساعات)(مثل، اظرف و ع 91أصناف الفصل   ـ ز  
  ؛)92يقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل األدوات الموس  ح ـ  
  ؛(األسلحة وأجزاءها) 93ناف الفصل أص  ط ـ  
  ؛)ولوازمها (مثل، األثاث وأجهزة اإلنارة 94أصناف الفصل   ي ـ  
  لعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو(مثل، ُلعب األطفال وا 95أصناف الفصل   ك ـ  
  .قطع مجموعات وقطع أثرية)و  (تحف فنية 97أصناف الفصل   ل ـ  

  :96.02حت " وفقًا لمفهوم البند يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للن  ـ 2
  ألنواع المعدة القشرية والمواد النباتية المماثلة من ا واألثمارالحبوب القاسية والبذور والقشور   أ  ـ  
  .، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم)للنحت (مثل  
  هرمان األسود وبدائله المرشوم المكتل والك الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل و  ب ـ  
  .المعدنية  

والخصـل ،  الحـزم 96.03" وفـق مفهـوم البنـد لصـناعة المكـانس والفـراجين  يقصد بعبارة  "حزم وخصل محضرة   ـ 3
، غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة لالستعمال، دون تجزئـة

سـوى عمليـات شـغل بسـيطة كتشـذيب رؤوسـها أو قصـها  بال تتطلـ، أو التي في  صناعة المكانس أو الفراجين
  .  ا االستعمالفي مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذ
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، تبقـى داخلـة فـي هـذا 96.15أو  96.06لغايـة  96.01أصناف هذا الفصـل، عـدا تلـك الداخلـة فـي البنـود  إن  ـ 4
الفصل، وٕان كانت مصـنوعة كليـًا أو جزئيـًا مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عاديـة مكسـوة بقشـرة مـن معـادن 

  ). ةأو مجددأو تركيبية  ثمينة أو من آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية
  

األصناف التي تشـكل فيهـا الآللـئ الطبيعيـة أو  96.15أو في البند  96.06إلى  96.01وتبقى داخلة في البنود 
المسـتنبتة أو األحجــار الكريمــة أو شـبه الكريمــة (طبيعيــة أو تركيبيـة أو مجــددة) أو المعــادن الثمينـة أو المعــادن العاديــة 

  .زم بسيطة أو زخارف قليلة األهميةثمينة، لوا المكسوة بقشرة من معادن
  

  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

عـــاج، عظـــام، ظهـــر الســـلحفاة  "ذبـــل أو درق"      96.01
قــرون وقــرون مشــعبة، مرجــان، صــدف ومــواد ،

حيوانية ُأخر للنحت، مشغولة، ومصـنوعات مـن 
المتحصـــل مصـــنوعات تلـــك المـــواد (بمـــا فيهـــا ال

       . عليها بالقولبة)
  %5      ...........................  ـ عاج مشغول ومصنوعات من عاج   96 01 10 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  96 01 90 00  

ـــــة للنحـــــت، مشـــــغولة،     96.02 ـــــة أو معدني مـــــواد نباتي
ومصنوعات من هذه المواد؛ مصـنوعات مقولبـة 
أو منحوتــة مــن شــمع، أو مــن ســتيارين أو مــن 

عجـن قولبـة راتنجات طبيعية، أو مـن  صموغ أو
النمـاذج، ومصــنوعات ُأخـر مقولبــة أو منحوتــة، 
ــي مكــان آخــر؛ هــالم  ــة ف ــر مــذكورة وال داخل غي
غيــر مقســى مشــغول، (عــدا الهــالم الــداخل فــي 

) ومصــــنوعات مــــن هــــالم غيــــر 35.03البنــــد 
      . مقسى

  %5      .............................  ـ ـ ـ أقراص اصطناعية لخاليا النحل   96 02 00 10  
  %5      ...................................................  مع ـ ـ ـ الآللي من ش  96 02 00 20  
 ا ــ ـ ـ أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدته  96 02 00 30  

الهــــالم غيــــر المقســــى تســــتخدم فــــي  الشــــمع و          
ــــي صــــناعة  األغــــراض ــــة أو ف ــــة والجراحي الطبي

      ............................................................األدوية 

  
  

5%  
  ة ــ ـ ـ مصنوعات من برافين مثل األوعية الخاص  96 02 00 40  

      .................................  بحامض الهايدروفلوريك         

  
5%  
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  %5      ........................................  ـ ـ ـ مصنوعات من استارين   96 02 00 50 
  %5      ... ................................................................  ـ ـ ـ غيرها   96 02 00 90  

فــــراجين ( وٕان كانــــت تشــــكل أجــــزاء  مكــــانس و    96.03 
ــة  ــات) مكــانس آلي لــآلالت أو لألجهــزة أو المركب
لألرضـــيات تـــدار يـــدويًا، غيـــر مـــزودة بمحـــرك، 
فــراجين تنظيــف، منـــافض ريــش؛ حــزم وخصـــل 

كـــــــانس أو الفـــــــراجين؛  محضـــــــرة لصـــــــناعة الم
وســيدات واســطوانات دهــان؛ مماســح (مقاشــط) 

      .(عدا اسطواناتها)
ــ مكــانس و  96 03 10 00   فــراجين مؤلفــة مــن أغصــان دقيقــة أو مــن  ـ

  %5      .............  مواد نباتية ُأخر مجمعة حزمًا، وٕان كانت بأيد
ـ فـراجين أسـنان، فـراجين حالقـة، فـراجين شـعر، فـراجين     

ـــراجين رمـــوش و ـــل أو  أظـــافر، ف ـــراجين ُأخـــر للتجمي ف
لفراجين التي تشـكل أجـزاء لزينة األشخاص، بما فيها ا

      :لألجهزة
  م ـقـين أطـراجـا فــ ـ فراجين األسنان، بما فيه  96 03 21 00  

  %5      ............................................................... األسنان     
      : ـ ـ غيرها    
  %5      .......................................................  ـ ـ ـ فراجين حالقة   96 03 29 10  
  %5      ......................... ................................  ـ ـ ـ فراجين شعر   96 03 29 20  
  %5      ... ................................................................  ـ ـ ـ غيرها   96 03 29 90  
فـراجين مماثلـة ممـا  ـ فراجين للفنانين، فراجين للكتابة و  96 03 30 00  

      ....................  تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)

  
5%  

ــ فــراجين دهــان أو   96 03 40 00   أو ورنشــة ومــا يماثلهــا، (عــدا  رســمـ
)؛   96 03 30الفــــراجين الداخلــــة فــــي البنــــد الفرعــــي 

  %5      ........................................  واسطوانات دهان  وسيدات
ـ فراجين ُأخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات   96 03 50 00  

  ................................................................................      

  
5%  

      : ـ غيرها    
فــراجين مــن مطــاط أو مــن لــدائن مصــبوبة قطعــة  ـــ ـ ـ  96 03 90 10  

ـــف المـــراحيض... ـــخ) والفـــراجين  واحـــدة لتنظي ال
      ...........................................  المنزلي  لالستعمال

  
  

5%  
  %5      ..........................   فراجين لتنظيف األلبسة واألحذية  ـ ـ ـ  96 03 90 20 
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  %5      ............  فراجين المكانس لتنظيف الطرق، األرضيات ـ ـ ـ  96 03 90 30  
  %5      .............................  معدنية أسالكيدوية من فراجين  ـ ـ ـ  96 03 90 40  
  %5      ... ................................................................   ـ ـ ـ غيرها  96 03 90 90  

  %5      ..........................................  غرابيل يدوية  مناخل و  96 04 00 00  96.04
ــــل أو  96 05 00 00  96.05 ــــم" ســــفر للتجمي ــــة    مجموعــــات "أطق للزين

الشخصــية أو للخياطــة أو لتنظيــف األحذيــة أو 
      .. ................................................................  المالبس 

  
  

5%  
أزرار، أزرار كباســــة (حابكــــة بــــالكبس)؛ قوالــــب     96.06

ر أزرار وأجزاء لجميـع أصـناف هـذه األزرار؛ أزرا
      . غير تامة الصنع (أشكال أولية)

  %5      .......................  بالكبس ) وأجزاؤهاـ أزرار كباسة (حابكة   96 06 10 00  
      : ـ أزرار    

  %5      .......................   ـ ـ من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية  96 06 21 00  
  %5      ............   ـ ـ من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية  96 06 22 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  96 06 29 00  

    ـ قوالب أزرار وأجزاء أزرار ُأخر، أزرار غير تامة الصنع   96 06 30 00  

  

  
5%  

      . حابكات منزلقة "سحابات"، وأجزاؤها    96.07
      : ـ حابكات منزلقة "سحابات"    
  %5      .................   ـ ـ مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية  96 07 11 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  96 07 19 00  
  %5      .......................................................................  ـ أجزاء   96 07 20 00  

أقــالم حبــر جــاف؛ أقــالم وأقــالم تأشــير بــرؤوس     96.08
بغيرهــا مــن رؤوس مســامية؛ أقــالم  مــن لبــاد أو

حبــر ســائل بأنواعهــا؛ أقــالم حبــر للنســخ؛ أقــالم 
رصاص بخزان؛ ماسكات ريـش كتابـة وماسـكات 
أقالم رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيهـا 

عدا تلـك  السابقة، األغطية والمشابك) لألصناف
      .96.09الداخلة في البند 

  %5      ........................................................  ـ أقالم حبر جاف   96 08 10 00 
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  فئة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  رمزالنظام المنسق  البند

ــ أقــالم وأقــالم تأشــير بــرؤوس مــن لبــاد أو بغيرهــا مــن   96 08 20 00   ـ
      .......................................................  رؤوس مسامية 

  
5%  

  %5      ............................................  أقالم حبر سائل بأنواعهاـ   96 08 30 00  
  %5      .................................................  ـ أقالم رصاص بخزان   96 08 40 00  
ـ مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة فـي بنـدين   96 08 50 00  

      .................  ية السابقةفرعيين أو أكثر من البنود الفرع

  
5%  

ـــ عبــوات غيــار (خــراطيش) ألقــالم الحبــر الجــاف مــزودة   96 08 60 00  
      .. ................................................................  برؤوسها

  
5%  

      : ـ غيرها    
  %5      ...............................  ـ ـ ريش كتابة وأسنان ريش كتابة   96 08 91 00  
  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  96 08 99 00  

أقالم رصاص، (عدا أقالم الرصاص الداخلة فـي     96.09
قــــالم، أقــــالم تلــــوين )، رصــــاص أ96.08البنــــد 

كتابـة أو للرسـم، ال باستيل، أقالم فحـم، طباشـير
      . طباشير للخياطين

ــالم رصــاص وأقــالم تلــوين برصــاص محــاط بغــالف   96 09 10 00   ــ أق ـ
      ......................................................................  صلب 

  
5%  

  %5      ....................................  ـ رصاص أقالم أسود أو ملون   96 09 20 00  
      :ـ غيرها    
  %5      .......................... ................................   إردوازـ ـ ـ أقالم   96 09 90 10  
  %5      ...........................................................  ـ ـ ـ أقالم الفحم   96 09 90 20  
  %5      ................................................. ـ ـ ـ أقالم ملونة للرسم  96 09 90 30  
  %5      ......................................   ـ ـ ـ طباشير للكتابة أو للرسم  96 09 90 40  
  %5      .................................................  ـ ـ ـ طباشير للخياطين   96 09 90 50  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  96 09 90 90  

اح أخـر للكتابـة أو الرسـم، وٕان و وألـ إردوازألواح     96.10
      . بأطر كانت

  ت ـم، وان كانـللكتابة أو للرس إردوازـ ـ ـ ألواح   96 10 00 10  
  %5      ...............................................................  بأطر        

  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  96 10 00 90 
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، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصـناف أختام باصمة  96 11 00 00  96.11
ـــع أو نقـــش  ـــزة طب ـــي ذلـــك أجه ـــا ف مماثلـــة (بم
الرقــــــاع)، يدويــــــة؛ صــــــفافات حــــــرف يدويــــــة 

عـــــات طباعــــــة يدويــــــة محتويــــــة علــــــى ومجمو 
      ........................................................  صفافات حرف 

  
  
  
  

5%  
أشــرطة لــآلالت الكاتبــة وأشــرطة مماثلــة، محبــرة     96.12

أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وٕان كانت مركبة 
علـــــى بكـــــرات أو ضـــــمن عبـــــوات (خـــــراطيش)؛ 

ي علـب أو بـدونها، وٕان كانـت محبرات أختـام  فـ
       . مشربة

  %5      .....................................................................  ـ أشرطة   96 12 10 00  
  %5      ...........................................................  ـ محبرات أختام   96 12 20 00  

قـــداحات للســـجائر وغيرهـــا مـــن القـــداحات، وٕان     96.13
زاؤهــا، عــدا أحجــار كانــت آليــة أو كهربائيــة، وأج

      . القدح والفتائل
  %5      ...   ـ قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة إلعادة التعبئة  96 13 10 00  

  %5      ...........  ة إلعادة التعبئةـ قداحات جيب تعمل بالغاز، قابل  96 13 20 00  
  %5      ..............................................................  ـ قداحات ُأخر  96 13 80 00  
  %5      .........................................................................  ـ أجزاء  96 13 90 00  

غاليـــين تـــدخين (بمـــا فيهـــا رؤوســـها) ومباســـم     96.14
   . سيجار أو سجائر، وأجزاؤها

    
  %5    ................ غاليين تدخين (بما فيها رؤوسها) ـ ـ ـ  96 14 00 10  
  %5    ........................ رجيالت) و أجزاؤهاشيش (ن ـ ـ ـ  96 14 00 20  
  %5    .......................................................... غيرها ـ ـ ـ  96 14 00 90  

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبـابيس     96.15
شـــــعر؛ مالقـــــط ومشـــــابك ولفافـــــات لتجعيـــــد أو 

اخلــة دلتمــويج الشــعر، وأصــناف مماثلــة، عــدا ال
      . ، وأجزاؤها85.16في البند 

      : أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلةـ    
  %5      ................................  ـ ـ من مطاط مقسى أو من لدائن   96 15 11 00  
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  %5      ......................................................................  ـ ـ غيرها  96 15 19 00  
  %5      ........................................................................  ـ غيرها  96 15 90 00  

ــات مماثلــة لمــواد التجميــل     96.16    نافثــات عطــور ونافث
ـــــســـــوتركيباتهـــــا ورؤو  ات أو وســـــيدات ها؛ ذاري

ـــل أووســـيدات للمســـاحيق   لوضـــع مـــواد التجمي
      . محضرات التطرية

ــــــ نافثـــــات عطـــــور ونافثـــــات مماثلـــــة لمـــــواد التجميـــــل   96 16 10 00  
      .....................................................وتركيباتها ورؤوسها

  
5%  

ـــ ذاريـــات للمســـاحيق، وســـيدات لوضـــع مـــواد التجميـــل   96 16 20 00   ـ
      ......................... ................................  ومحضرات تطرية

  
5%  

للحـــــــرارة مركبـــــة فـــــي  أوعيـــــة عازلـــــةقـــــوارير و     96.17
أجزاؤها (عـدا أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ 

      . الزجاجات الداخلية)
  %5      ..............  مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة قواريرـ ـ ـ   96 17 00 10  
  %5      ....................................................................  ـ ـ ـ غيرها  96 17 00 90  

؛ ى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرضدم  96 18 00 00  96.18
وغيرها  واإلعالنللعرض  أشكال ذاتية الحركة

      ............  من المشاهد المتحركة لواجهات العرض 

  
5%  

حفاضات و وواقيات صحية  مناشف صحية    96.19
 حفاضات وفوط مبطنة لألطفالالوبطانات 

      . وأصناف مماثلة، من جميع المواد
  %5      .....................................................  طفالأ اتضاـ ـ ـ حف  96 19 00 10  
  %5       ..................................................   ئيةنسا اتضاحفـ ـ ـ   96 19 00 20  
  %5       .. ................................  للمرضى والمقعدين اتضاحفـ ـ ـ   96 19 00 30  

ـ ـ ـ وسائد رقيقة من ورق قابل المتصاص اإلفرازات من   96 19 00 40  
    ............................................................  المرضى 

  
   

  
5%  

مجموعـات (أطقـم) للـوالدة تحتـوي علـى صـنفين أو  ــ ـ ـ  96 19 00 50  
 10اكثر من األصناف المذكورة في البنود الفرعية مــن (

  %5    )96 19 00 90لغاية  96 19 00

  %5       ... ................................................................  ـ ـ ـ غيرها   96 19 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 الـ  1
ا يماثلها الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع، وم  أ  ـ

  ؛49.07الداخلة في البند 
"للديكورات" أو  تلالستوديوهاهد المسرحية والمناظر الخلفية نسج الكانفاه المتضمنة رسومًا للمشا  ب ـ  
  ؛ أو 97.06)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 59.07الستعماالت مماثلة (بند     
  .)71.03إلى  71.01لكريمة (البنود شبه ااألحجار الكريمة أو  الآللئ، الطبيعية أو المستنبتة أو  ج ـ  

تعتبر صورًا أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)،  ـ 2
تلك الصور المسحوبة مباشرة، باألسود واألبيض أو باأللوان من لوحة أو   97.02بالمعنى المقصود في البند 

ق اآللية أو الطر  باستثناءبيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان،  أكثر، أعدها الفنان
  . اآللية الفوتوغرافية

بأيدي  ، األصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو97.03تدخل في البند  ال ـ 3
  .ت من قبل الفنانينعد) حتى وان كانت قد صممت أو ابالحرفيين التقليديين

أعاله، فإن األصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من  3إلى  1ـ   أ  ـ مع مراعاة أحكام المالحظات من  4
  ؛وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفةجدول التعرفة، تبقى داخلة في هذا الفصل 

تبقى  97.05إلى  97.01في مجموعة البنود من  أو 97.06تدخل في البند   أنالتي يمكن  األصناف إنب ـ       
  .97.05إلى  97.01ة في البنود من داخل

يماثلها من لوحات  األطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كوالج) أو ما  ـ 5
أو الصور األصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع  تزينيه

تتناسب معها نوعًا  األطر التي ال أما. ذا كانت تتناسب معها نوعًا وقيمةجزء منها إ باعتبارهاهذه األصناف 
  . وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة

  البند  رمزالنظام المنسق  ــــنفالصــــــ  اإلجراء  فئة الرسم

    

لوحات وصور ورسوم مرسومة كليًا باليد، عدا 
، وعدا 49.06الرسوم الداخلة في البند 

المزخرفة  المرسومة أو األصناف المصنوعة
فن اللصق (كوالج) وأصناف  يدويًا؛ لوحات

  . مماثلة

  97.01  

    97 01 10 00    .............................................   ـ لوحات و صور ورسوم    5%
    97 01 90 00    ......................................................................  ـ غيرها     5%

  
5%    

صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو 
    ..............................    مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)

00 00 02 97  97.02  
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  البند  رمزالنظام المنسق  ــــنفالصــــــ  اإلجراء  فئة الرسم

  97.03  97 03 00 00   ........ تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد    5%
  
  
  
  
  
5%    

طوابع بريدية و طوابع مالية، عالمات بريدية، 
(مثل، ظروف اليوم األول، أصناف المراسلة 

، مبطلة ) وما يماثلهاالورق الموسوم الطابع 
عدا تلك الداخلة في البند أو غير مبطلة، 

49.07  ................................................................ ...    

00 00 04 97  97.04  

5%  
5%  

    

مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو 
النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو 
اآلثار أو الُسالالت أو الحفريات(المتحجرات) 

  .  أو المسكوكات

  ..................................ـ ـ ـ حفريات ( متحجرات ) 

  ........................................................... ـ ـ ـ غيرها

    

  
  

  

  

  

  01 00 05 97  
90 00 05 97  

  

97.05  

  97.06    . قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام    

    97 06 00 10    ..............................................   أجزاؤه ـ ـ ـ أثاث أثري و    5%

    97 06 00 20    ...........................................  السجاد األثري أصنافـ ـ ـ     5%

    97 06 00 30    ........................... ـ ـ ـ منتجات فن الرسم والخط األثرية    5%

    97 06 00 90    .. ................................................................  ـ ـ ـ غيرها     5%
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  والتسعون الثامن الفصل 
  

  خاصةذات إحكام سلع 
  مالحظــــــات:

  :فقطيشمل هذا الفصل   ـ  1
نظام "قانون" /أ من 103استنادًا للمادة وذلك األمتعة الشخصية و األدوات المنزلية المستعملة فقط   أ ـ

المطبقة في كل  والضوابطالشروط و وفق الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
  .دولة من الدول األعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لسلكين الدبلوماسي اما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء   ب ـ
بشرط  والقرارات النافذةوالقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين 

من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول 101و  100و  99 واداستنادًا للموذلك  المعاملة بالمثل
المطبقة في كل دولة من الدول والضوابط مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط 

  . األعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  البند  رمزالنظام المنسق  الصــــــــــنف  اإلجراء   فئة الرسم

    إعفاء

زلية المستعملة ـاألمتعة الشخصية واألدوات المن

التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج 

  القادمون لإلقامة في البالد ألول مرةواألجانب 

   ...................................................  

00 00 01 98  98.01  

  
  

  

  

للهيئات الدبلوماسية والقنصلية  ما يرد

لسلكين اوالمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء 

  . الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة

   98.02  

    98 02 00 10  ................................  لسفارات والقنصلياتل  ـ ـ ـ    إعفاء

    98 02 00 20  .......................................  ةيلمنظمات الدولل ـ ـ ـ     إعفاء
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  التاسع والتسعونالفصل 

  الستخدامات مستقبليةمحجــوز 

  محتملـــة فـــي النظـــام المنســـق 
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 السلع املعفاة 

 يف التعرفة اجلنركي املوحدة لدول اجمللس

 م2102

 سلعة (811)
 

 الصــــــــــــنف النظام املنسق رمز عدد

  أف١ًٝ يألْغاٍ َٔ أفٌ عضبٞ ـ ـ ـ خٍٝٛ 10 10 20 01  .0

  األف١ًٝ يألْغاٍ ٍٝٛغريٖا َٔ ارت ـ ـ ـ 10 10 20 91  .2

  يًضٜام١ـ ـ ـ خٍٝٛ  10 10 29 01  .3

 ـ ـ ـ خٍٝٛ فػري٠ ادتغِ )بْٛٞ(   10 10 29 21  .4

 غريٖاـ ـ ـ  10 10 29 91  .5

 ـ  محري  10 10 31 11  .6

  ـ  غريٖـــــا 10 10 91 11  .7

 ألْغاٍ يأف١ًٝ  أبكاصـ ـ  10 12 20 11  .8

   َٔ األبكاص ـ ـ غريٖا 10 12 29 11  .9

 ألْغاٍ يأف١ًٝ  داَٛؼـ ـ  10 12 30 11  .01

 َٔ داَٛؼـ غريٖا ـ  10 12 39 11  .00

  َٔ سٝٛاْات س١ٝ َٔ فق١ًٝ األبكاص ـ غريٖـــــا 10 12 91 11  .02

 ألْغاٍ  ي مإٔ أف١ًٝـ ـ ـ  10 14 01 01  .03

  َٔ مإٔ ـ ـ ـ غريٖـــــا 10 14 01 91  .04

 ألْغاٍ  يأف١ًٝ  َاعظـ ـ ـ  10 14 21 01  .05
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 … َٔ َاعظ ـ ـ ـ غريٖا 10 14 21 91  .06

 غضاّ 085ٜظٜز عٔ  بٛطٕ ال رَٚٝغتهٛؼ ٚردادات َٔ دٓػ دايٛؼـ ـ رٜٛى  10 15 00 11  .07

 غضاّ  085ٜظٜز عٔ  بٛطٕ ال ـ ـ رٜٛى ٚردادات ص١َٝٚ 10 15 02 11  .08

 غضاّ 085ٜظٜز عٔ  بٛطٕ البط ـ ـ  10 15 03 11  .09

 غضاّ 085ٜظٜز عٔ  بٛطٕ الإٚط ـ ـ  10 15 04 11  .21

 غضاّ 085ٜظٜز عٔ  بٛطٕ الغض( غض) رداز غٝٓٝاـ ـ  10 15 05 11  .20

   بٝاضـ ـ ـ رداز  10 15 94 01  .22

   السِـ ـ ـ رداز  10 15 94 21  .23

  أَٗاتـ ـ ـ رداز  10 15 94 31  .24

 رَٚٝغتهٛؼ ٛى ٚردادات َٔ دٓػ  دايٛؼٜرَٔ  ـ ـ ـ غريٖـــــا  10 15 94 91  .25

 أيٝف١   ٚإٚطـ ـ ـ بط  10 15 99 01  .26

  ١َٝصٚٚردادات  ـ رٜٛىـ ـ  10 15 99 21  .27

 ـ ـ ـ غريٖـــــــا   10 15 99 91  .28

  ص٥ٝغ١ٝسٝٛاْات  ـ ـ 10 16 00 11  .29

أطَٛات  ٚحبض  خضفإ ؛  اذتٝتإ( )ثزٜٝات َٔ صتب١حبض١ٜ  سٝتإ ٚرالفني ٚخٓاطٜض ـ ـ 10 16 02 11  .31

ايفضع١ٝ   ضتب١اي)ثزٜٝات َٔ ارتٝالْٝات( ؛ عذٍٛ حبض ٚفكُات  ٚفغ  )َٔ صتب١

   (يظعٓفٝات األقزاّ

 مجاٍ ٚسٝٛاْات أخض َٔ فق١ًٝ ادتُاٍ ـ ـ 10 16 03 11  .30

 أيٝف١ ٚأصاْب بض١ٜ أصاْب ـ ـ 10 16 04 11  .32

  ظبا٤   غظالٕ ٚ ـ ـ ـ 10 16 09 31  .33

  نالب  ـ ـ ـ 10 16 09 41  .34

  َجاهلا َٔ سٝٛاْات ايفضا٤ أـ ـ ـ ثعايب َٚٓو ٚ 10 16 09 51  .35

ـ   10 16 09 61  .36 ملدتـاات   هل٦ٝات عًُٝـ١  ْات َغتٛصر٠ااصض اذتٝٛإ ٚسٝٛسٝٛاْات سزا٥ل َٚع ـ ـ 

 ٚايبشٛخ ايتذاصب 

  غريٖا ـ ـ ـ 10 16 09 91  .37

 ـ طٚاسف مبا فٝٗا ايجعابني ٚايغالسف  10 16 21 11  .38

 داصس١)دٛاصح( طٝٛص ـ ـ 10 16 30 11  .39
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 ادتغِ(٠ ٚفػري ٚايانٝت )بٝنا٤ ايببػاٚات ايعار١ٜ فٝٗا )مبا ببػاٚات ـ ـ 10 16 32 11  .41

 (عضف( سٚ )ببػا٤ تٛانٛٚايه (فدِ طٌٜٛ ايشٌٜ )ببػا٤هاٚ ٚامل

 ْعاّ؛ آَٛ )رصَٚاٜٛؼ ٚفٝٗٛيٓزاٟ( ـ ـ 10 16 33 11  .40

 قطا، ؽٓكب، صض،ألرداز ا ،ٞمساْ تزصز، سذٌ، محاّ بض٣، يٝف،أمحاّ  ـ ـ ـ 10 16 39 01  .42

 ٟبط بض صطالٕ،أ

  ـ ـ ـ طٝٛص ايظ١ٜٓ 10 16 39 21  .43

  َٔ طٝٛص غريٖا ـ ـ ـ 10 16 39 91  .44

   ـ ـ ضتٌ 10 16 40 11  .45

   َٔ سؾضات غريٖاـ ـ  10 16 49 11  .46

  غريٖا ـ 10 16 91 11  .47

  َار٠، طاطد١ أٚ األبكاصفق١ًٝ َٔ  سبا٥ح ٚأْقافـ سبا٥ح نا١ًَ  12 10 01 11  .48

   َار٠، طاطد١ أٚ األبكاصذتّٛ فق١ًٝ َٔ  ـ قطع أخض بععُٗا 12 10 21 11  .49

 رٕٚ ععاّ   َار٠، طاطد١ أٚ األبكاصـ ذتّٛ فق١ًٝ  12 10 31 11  .51

 ـ سبا٥ح نا١ًَ ٚأْقاف سبا٥ح محالٕ، طاطد١ أٚ َار٠  12 14 01 11  .50

  َار٠مإٔ طاطد١ أٚ َٔ  ـ ـ سبا٥ح نا١ًَ ٚأْقاف سبا٥ح 12 14 20 11  .52

 َار٠مإٔ طاطد١ أٚ َٔ ـ ـ قطع أخض بععُٗا  12 14 22 11  .53

   َار٠مإٔ طاطد١ أٚ َٔ  رٕٚ ععاّ ـ ـ ذتّٛ  12 14 23 11  .54

 أٚ َار٠  املاعظ طاطد١فق١ًٝ َٔ  نا١ًَ ٚأْقاف سبا٥ح ـ سبا٥حـ ـ ـ  12 14 51 00  .55

 َار٠طاطد١ أٚ  ظفق١ًٝ املاعَٔ  ـ ـ ـ ـ قطع أخض بععُٗا 12 14 51 20  .56

 َار٠طاطد١ أٚ َٔ َاعظ  رٕٚ ععاّ ـ ـ ـ ـ ذتّٛ  12 14 51 30  .57

 َٔ فقًٝيت اينإٔ ٚاملاعظ أسؾا٤ ٚ أطضاف طاطد١ أٚ َار٠ ـ ـ ـ  12 16 81 01  .58

  أصاْب أيٝف١ أٚ بض١َٜار٠ َٔ ـ ـ ـ ذتّٛ ٚأسؾا٤ ٚأطضاف طاطد١ أٚ  12 18 01 01  .59

 َار٠ َٔ فق١ًٝ ادتُاٍ ـ ـ ـ ذتّٛ ٚأسؾا٤ ٚأطضاف طاطد١ أٚ  12 18 61 01  .61

 زتُز٠ َٔ فق١ًٝ ادتُاٍ ف ـ ـ ـ ذتّٛ ٚأسؾا٤ ٚأطضا 12 18 61 21  .60

 أمساى ط١ٜٓ َٔ َٝاٙ عشب١ ـ  ـ  13 10 00 11  .62

 ظ١ٜٓايأمساى َٔ  غريٖاـ ـ  13 10 09 11  .63
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)عاملٛتضٚتا، اْهٛصٖٝٓـٛنػ َٝهـٝػ، اْهٛصٖٝٓـٛنػ     سٞ مسو تضٚتا ـ ـ   13 10 90 11  .64

ــٝال٣،   ــٛنػ دـ ــا، اْهٛصٖٝٓـ ــٛنػ أدٛابْٛٝتـ ــٞ، اْهٛصٖٝٓـ نالصنـ

 ْهٛصٖٝٓٛنػ نضٜظٚداعرت(اْهٛصٖٝٓٛنػ أباؽٞ ,ا

 مسو االْكًٝػ سٞ )َٔ مجٝع اْٛاع اصتٜٛال( ـ ـ  13 10 92 11  .65

)عآٜٛؼ ناصبٝٛ, نضاعـٝٛؼ نضاعـٝٛؼ, عـتٝٓٛفاصٜٓذٛرٕٚ       سٞؽبٛط  ـ ـ   13 10 93 11  .66

 اٜزيٛؼ, ًٖٝبٛفجاملٝهٝجػ, عريٖٝٓٛؼ, ًَٝٛفاصٜٓذٛرٕٚ بٝغٛؼ(

)ثْٛٛؼ ثـآٜٛؼ, ثْٛـٛؼ    س١ٝ ٝط اهلارٟ سات طعاْف طصقا٤ت١ْٛ االطًٓطٞ ٚاحمل ـ ـ   13 10 94 11  .67

 أٚصٜٓتايٝػ(

 )ثْٛٛؼ َانٜٛٞ(س١ٝ ت١ْٛ دٓٛب١ٝ سات طعاْف طصقا٤  ـ  ـ  13 10 95 11  .68

 َٔ أمساى س١ٝ غريٖا ـ  ـ  13 10 99 11  .69

مسو  تضٚتا طاطد١ أٚ َار٠ )عاملٛتضٚتا، اْهٛص ٖٝٓٛنػ َٝهٝػ،   ـ  ـ  13 12 00 11  .71

ٓٛنػ نالصنٞ، اْهٛصٖٝٓٛنػ أدٛابْٛٝتا، اْهٛصٖٝ

اْهٛصٖٝٓٛنػ دٝال٣، اْهٛصٖٝٓٛنػ أباؽٞ ,اْهٛصٖٝٓٛنػ 

 نضٜظٚداعرت( 

عًُٕٛ احملٝط اهلارٟ طاطد١ أٚ َار٠ )اْٚهٛصٖٝٓٛنػ ْهضا،  ـ  ـ  13 12 03 11  .70

اْٚهٛصٖٝٓٛنػ  اْٚهٛصٖٝٓٛنػ غٛصبؾا، اْٚهٛصٖٝٓٛنػ نٝتا، 

ؿ، اْهٛصٖٝٓٛنػ َاعٛ، تؾاٚتؾا، اْٚهٛصٖٝٓٛنػ نٝغٛت

 اْهٛصٖٝٓٛنػ صٚرٚصؼ(

عًُٕٛ االطًٓطٞ طاطد١ أٚ َار٠ )عاملٛعاالص( ٚعًُٕٛ ايزاْٛب ـ  ـ 13 12 04 11  .72

 )ٖٛنٖٛٛنٛ(

 أمساى طاطد١ أٚ َار٠ َٔ  غريٖا ـ  ـ  13 12 09 11  .73

بٛدًٛؼ مسو قفٓزص طاطد١ أٚ َار٠ )صٜٓٗاصرتٝٛؼ ٖٝبٛدًٛعٛراٜػ، أٖٚٝ ـ  ـ  13 12 20 11  .74

 ٖٝبٛدًٛؼ، ٖٝبٛدًٛعٛؼ عتٝٓٛيٝبٝػ(

 (مسو ٖٛؽع  طاطد١ أٚ َار٠ )بًٛصْهتػ بالتٝغا  ـ  ـ  13 12 22 11  .75

 مسو َٛع٢ طاطد١ أٚ َار٠ )عٛيٝا(  ـ  ـ  13 12 23 11  .76

 تضبٛت طاطد١ أٚ َار٠ )بٝغتا َانغُٝا, عهٛفجاملٝزاٜ٘( ـ  ـ  13 12 24 11  .77

 طاطد١ أٚ َار٠َٔ أمساى  غريٖا ـ  ـ  13 12 29 11  .78

 مسو ت١ْٛ بٝنا٤ )ثْٛٛؼ االيٛصتا( ـ  ـ  13 12 30 11  .79

 مسو ت١ْٛ سات طعاْف ففضا٤ )ثْٛٛؼ ايبهاصؼ(  ـ  ـ  13 12 32 11  .81

 مسو ٚثاب أٚ بْٛٝت شتطط ايبطٔ  ـ  ـ  13 12 33 11  .80

 )ثْٛٛؼ، أٚبغٛؼ(  Bigeyeمسو ت١ْٛ بٝر آٟ  ـ  ـ  13 12 34 11  .82
مسو ت١ْٛ االطًٓطٞ ٚاحملٝط اهلارٟ سات طعاْف طصقا٤ )ثْٛٛؼ ثآٜٛؼ,  ـ  ـ  13 12 35 11  .83

 ثْٛٛؼ أٚصٜٓتايٝػ(
  ت١ْٛ دٓٛب١ٝ سات طعاْف طصقا٤ )ثْٛٛؼ َانٜٛٞ( ـ  ـ  13 12 36 11  .84
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 عٗٛٙ )قباب( )ثْٛٛؼ تٓذٌ( ـ  ـ  ـ  13 12 39 01  .85

 فزٙ )ؽضٟٚ( )ثْٛٛؼ أفٝٓػ( ـ  ـ  ـ  13 12 39 21  .86

 غريٖا ـ  ـ  ـ  13 12 39 91  .87

 مسو صصت١ )نًٛبٝا ٖاصصتػ، نًٛبٝا باالعٞ(   ـ  ـ  13 12 40 11  .88

 مسو أْؾٛف١ )َٔ ْٛع اصتضٚيٝػ(  ـ  ـ  13 12 42 11  .89

مسو عضرٜٔ ) عاصرٜٓٝا بًٝهاصرٚؼ عاصرٜٜٓٛػ(، ٚعاصرٜٓال َٔ ْٛع   ـ  ـ  13 12 43 11  .91

 )عاْضرٜٓال(

 مسو نٓعز )رصاى أٚ خباط(  ـ  ـ  ـ  13 12 44 01  .90

 مسو باغ١  ـ  ـ  ـ  13 12 44 21  .92

 غريٖا ـ  ـ  ـ  13 12 44 91  .93

 مسو بٝاض)محاّ ٚخنضٙ ٚفاٍ( ـ  ـ  ـ  13 12 45 01  .94

 بٝزٟمسو ط ـ  ـ  ـ  13 12 45 21  .95

 غريٖا ـ  ـ  ـ  13 12 45 91  .96

 مسو نٛبٝا )صانٝغٓرتٕٚ ناْزّٚ(  ـ  ـ  13 12 46 11  .97

 مسو أبٛ عٝف )انغٝفٝاؼ دالرٜٛؼ(  ـ  ـ  13 12 47 11  .98

 مسو قز )دارٚؼ َٛصٚا أٚ دارٚؼ أٚداى ٚدارٚؼ َانضٚعٝفايٛؼ(  ـ  ـ  13 12 50 11  .99

 مسو سزٚم )َٝالْٛ دضاَٛؼ  اٜهًفٝٓٛؼ(  ـ  ـ  13 12 52 11  .011

 مسو أعٛر )بٛالنٝٛؼ فريْػ(  ـ  ـ  13 12 53 11  .010

 َٔ ْٛع )َرييٛنٝٛؼ ٜٚٛصٚفٝهػ(مسو ْاطيٞ   ـ  ـ  13 12 54 11  .012

 مسو أالعها بٛالى )ثريادا نايهٛدضاَا(  ـ  ـ  13 12 55 11  .013

مسو قز أطصم )ابٝنأطصم( )َاٜهضَٚٝغٝغتٛؼ,بٛتاعٛ, َاٜهضَٚٝغٝغتٛؼ ـ ـ  13 12 56 11  .014

 أٚعرتايٝػ(

 غريٖا  ـ  ـ  13 12 59 11  .015

 مسو بًطٞ )َٔ ْٛع أٚصٜٛنضَٚٝػ( ـ  ـ  13 12 70 11  .016

 مسو عًٛص )َٔ أْٛاع باصتاعٝٛؼ, عًٝٛصٚؼ, نالصٜاؼ, اٜهتايٛصٚؼ  ـ  ـ  13 12 72 11  .017

ناصاعٝٛؼ, عتٝٓٛفاصٜٓذٛرٕٚ,  مسو ؽبٛط)عآٜٛؼ ناصبٝٛ,ناصاعٝٛؼـ ـ  13 12 73 11  .018

آٜزيٛؼ, َٔ ْٛع   ٖٝبٛفجاملٝهجٝػ , َٚٔ ْٛع عريٖٝٓٛؼ, ًَٝٛفاصٜٓذٛرٕٚ 

 بٝغٛؼ(
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 أْكًٝػ )اصتٜٛال(مسو   ـ  ـ  13 12 74 11  .019

 غريٖا  ـ  ـ  13 12 79 11  .001

 مسو نًب ايبشض ٚغريٙ َٔ مسو ايكضـ ـ  ـ  13 12 80 11  .000

 مسو ؽفٓني ايبشضٟ ٚمسو َفًطح طٌٜٛ ايشٌٜ )صادٝزاٟ(  ـ  ـ  13 12 82 11  .002

 مسو أبٛعٔ )َٔ ْٛع رٜغٛعتٝهٛؼ(  ـ  ـ  13 12 83 11  .003

 رٜغٓرتاصنٛؼ( )َٔ ْٛع مسو قاصٚؼ  ـ  ـ  13 12 84 11  .004

مسو عٝاِٜ )ؽعَٛٝات َجٌ ؽعِ, عبٝطٞ, ْٗاـ, فغهض, قضقفإ, نٛفض(   ـ  ـ  13 12 85 11  .005

 )عباصٜزاٟ(

 َجٌ " بضطاّ ، ؽٓٝٓٛ ، قطٛ ، ْادٌ ، ايغُإ" (groupers)مسو  ٖاَٛص  ـ  ـ  ـ  13 12 89 01  .006

 مسو ؽعضٟ )ؽعٛص( ـ  ـ  ـ  13 12 89 21  .007

 مسو محضا٤ ) َجٌ عقُٛرٟ(  ـ ـ  ـ  13 12 89 31  .008

 مسو  ْكضٚص ـ  ـ  ـ  13 12 89 41  .009

 مسو  بٛصٟ َجٌ "َٝز ٚبٝاح" ـ  ـ  ـ  13 12 89 51  .021

 مسو  فايف    ـ  ـ  ـ  13 12 89 61  .020

 مسو  باصانٛرا )عكاّ, رًُٜٚٞ, قز(   ـ  ـ  ـ  13 12 89 71  .022

 عٝاْٝزاٜٞ((مسو  مشاٖٞ  ـ  ـ  ـ  13 12 89 81  .023

 غريٖا ـ  ـ  ـ  13 12 89 91  .024

 أنبار ٚبٝض ٚغزر تشنري  ـ  ـ  13 12 91 11  .025

 زتُز ) بايٝٓٛصٚؼ، باْٛيريٚؼ ٚداعٛؼ(  دضار حبض ـ  ـ  13 16 00 11  .026

 عكاصب حبض زتُز٠ )ؽاصخ١ أّ ايضٚبٝإ( "ٖاَاصٚؼ"  ـ  ـ  13 16 02 11  .027

 عضطاْات زتُز٠ )عًطعٕٛ ، أٚ قبكب( ـ  ـ  13 16 04 11  .028

 )ْٝفضٚبػ ْٛصفٝذٝهٛؼ( دضار حبض ايٓضٜٚر زتُز  ـ  ـ  13 16 05 11  .029

 صبٝإ ) قضٜزؼ أٚ مجاٟ( املٝاٙ ايباصر٠ زتُز )بٓزايٛؼ, نضصتٕٛ نضصتٕٛ( ـ  ـ  13 16 06 11  .031

 )قضٜزؼ أٚ مجاٟ( أخض صبٝإ زتُز ـ  ـ  13 16 07 11  .030

هتالت قؾضٜات صخ١ٜٛ فاذت١ زتُز٠ ، مبا فٝٗا رقٝل ٚمسٝز َٚ غريٖا ـ  ـ  13 16 09 11  .032

 يالعتٗالى ايبؾضٟ  

 )بايٝٓٛصٚؼ، باْٛيريٚؼ ٚداعٛؼ(  دضار حبض غري زتُز ـ  ـ  13 16 20 11  .033
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 عكاصب حبض غري زتُز٠ )أّ ايضبٝإ , ؽاصخ١( )ٖاَاصٚؼ( ـ  ـ  13 16 22 11  .034

 )عًطعٕٛ ، اٚ قبكب( عضطاْات غري زتُز ـ  ـ  13 16 24 11  .035

 )ْٝفضٚبػ ْٛصفٝذٝهٛؼ( دضار حبض ايٓضٜٚر غري زتُز ـ  ـ  13 16 25 11  .036

غري زتُز )بٓزايٛؼ, نضصتٕٛ  صبٝإ ) قضٜزؼ أٚ مجاٟ( املٝاٙ ايباصر٠ ـ  ـ  13 16 26 11  .037

 نضصتٕٛ(

 )قضٜزؼ أٚ مجاٟ( أخض صبٝإ غري زتُز ـ  ـ  13 16 27 11  .038

ٚ َهتالت ٚنضٜات َهت١ً مبا فٝٗا رقٝل ٚدضٜؿ  غري زتُز٠, غريٖاـ  ـ  13 16 29 11  .039

 فاذت١ يالعتٗالى ايبؾضٟ

 َٔ رداز َٔ ْٛع دايٛؼ رَٚٝغتٝهٛؼ          ًَكح يًتفضٜذ ـ ـ بٝض 14 17 00 11  .041

 ًَكح يًتفضٜذ بٝضَٔ  ـ ـ غـــــريٙ 14 17 09 11  .040

ـ بقٝالت ٚبقالت ٚرصْات ٚدشٚص رصْٝ٘ ٚبقًٝ٘، عٝكإ أصم١ٝ )دشاَري أٚ   16 10 01 11  .042

  صاقز٠(، صطَٚات

ـ بقٝالت ٚبقالت ٚرصْات ٚدشٚص رصْٝ٘ ٚبقًٝ٘، عٝكإ أصم١ٝ )دشاَري أٚ  16 10 21 11  .043

 صطَٚات(، َٓبت٘ أٚ َظٖض٠؛ ْباتات ٚدشٚص ٖٓزبا٤ )ؽٝهٛصٜا( 
 طعّٛ دفٕٛ ايهضَ٘)عكٌ ايعٓب ( ـ ـ ـ فغا٥ٌ رٕٚ دشٚص ٚ 16 12 01 01  .044

 ٚص ٚطعّٛ فغا٥ٌ رٕٚ دشَٔ  ـ ـ ـ غريٖـــا 16 12 01 91  .045

 ـ ـ ـ غضعات طتٌٝ  16 12 21 01  .046

  دٛط اهلٓز ـ ـ ـ غضعات 16 12 21 21  .047

 ـ ـ ـ غريٖـــا  16 12 21 91  .048

 بطاطػ )بطاطا( طاطد١ أٚ َار٠ يًظصع ـ تكاٟٚ 17 10 01 11  .049

 بطاطػ )بطاطا( طاطد١ أٚ َار٠ َٔ  ـ غريٖـــا 17 10 91 11  .051

 ر٠ بٓزٚص٠ طاطد١ أٚ َا 17 12 11 11  .050

 ايكؾض٠(ـ ـ ـ ـ بقٌ يًطعاّ )أخنض أٚ ٜابػ  17 13 01 00  .052

 ـ ـ ـ ـ بقٌ يًبشاص )قظح أٚ قٓاص(   17 13 01 02  .053

 ـ ـ ـ عغكالٕ   17 13 01 21  .054

  ثـــّٛـ  17 13 21 11  .055

 ـ نضاخ ٚخنض ث١َٝٛ أخض   17 13 91 11  .056

 طاطد١ أٚ َار٠  ـ قضْبٝط ٚصؤٚؼ بضٚنًٞ 17 14 01 11  .057

 طاطد١ أٚ َار٠ ـ نضْب بضٚنغٌ  17 14 21 11  .058
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 ـ غريٖـــا طاطد١ أٚ َار٠ 17 14 91 11  .059

  …ـ ـ خػ )َهبب(  17 15 00 11  .061

 َٔ خػ ـ ـ غٝـــضٙ  17 15 09 11  .060

 اْجٝٛبٛؼ فٝٛيٛعاّ( ّـ ـ ٖٓزبا٤ ٚتًٛف )ؽٝهٛصٜا 17 15 20 11  .062

  َٔ ٖٓزبا٤ ـ ـ غريٖـــا 17 15 29 11  .063

 طاطد١ أٚ َار٠ بكًٞ ـ دظص ٚيفت  17 16 01 11  .064

 ـ غريٖـــا   17 16 91 11  .065

 طاطد١ أٚ َار٠  خٝاص ٚقجا٤، خٝاص ستبب، 17 17 11 11  .066

 ـ باطال٤ ) بٝغّٛ عاتٝفّٛ(  17 18 01 11  .067

 فاعٝٛيٛؼ(  ، ـ يٛبٝا ٚفافٛيٝا )فٝذٝٓٝا  17 18 21 11  .068

 ـ ـ ـ فـٍٛ   17 18 91 01  .069

 بكٍٛ قض١ْٝ أخضَٔ ٖـــا ـ ـ ـ غري 17 18 91 91  .071

 ًٖٕٝٛ ـ 17 19 21 11  .070

  باسصتإـ  17 19 31 11  .072

 ـ نضفػ عزا ايهضفػ ايًفيت   17 19 41 11  .073

  ـ ـ فطضَٔ دٓػ أداصٜهٛؼ 17 19 50 11  .074

 )فكع(  ـ نُأ ـ ـ 17 19 59 01  .075

 غريٖا َٔ فطض ـ ـ ـ 17 19 59 91  .076

 َٔ دٓػ بُٝٓتا )فًٝف١ً أٚ فًفٌ( مثاص َٔ دٓػ نابغٝهّٛ أٚ أـ  17 19 61 11  .077

 ايـٛصم ـ عبـاْذ أٚ عباْذ ْٝٛطًٜٓزٟ ٚعباْذ نبٝـض٠  17 19 71 11  .078

 أصمٞ ؽٛنٞ )خضؽٛف(ـ ـ  17 19 90 11  .079

 طٜتٕٛـ ـ  17 19 92 11  .081

 ٜكطني ٚقضع )نٝٛنضبٝتا(ـ ـ  17 19 93 11  .080

  نٛع١ـ ـ ـ  17 19 99 01  .082

 باَٝاـ ـ ـ  17 19 99 21  .083

 بكزْٚػـ ـ ـ  17 19 99 31  .084
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 نظبض٠ـ ـ ـ  17 19 99 41  .085

 ـ ـ ـ غريٖـــا  17 19 99 91  .086

ـ     17 03 30 01  .087 ـ يٛب ــ ـ   (L)ٖٝــا أٚ فٝذٓــا صارٜاتــا (L)صتــٛ ٛفٝذٓــا ََــٔ دــٓػ ا٤ أٚ فافــٛيٝا ٝ

 ًٜٚهظٜو(: يًبشاص 

 ـ ـ ـ يٛبٝا٤ أٚ فافٛيٝا محضا٤ فػري٠ يًبشاص  17 03 32 01  .088

 ـ يٛبٝا٤ أٚ فافٛيٝا عار١ٜ يًبشاص ـ ـ  17 03 33 01  .089

 ـ بالْتإ 18 13 01 11  .091

 ـ غريٙ 18 13 91 11  .090

 )صطب(ـ ـ ـ متـــــض طاطز  18 14 01 01  .092

 َهٓٛط ـ ـ ـ ـ متـــــض 18 14 01 20  .093

 تُـــــض َٔ اي ـ ـ ـ ـ غٝـــضٙ 18 14 01 29  .094

 طاطز تـــــني ـ ـ ـ 18 14 21 01  .095

 دـاف  ـــــنيتـ ـ ـ  18 14 21 21  .096

 أْاْاؼـ  18 14 31 11  .097

 ـ أفٛنارٚ    18 14 41 11  .098

 دٛافــ٘ـ ـ ـ  18 14 51 01  .099

  َٓذ٘ـ ـ ـ  18 14 51 21  .211

  َٓذٛعتنيـ ـ ـ  18 14 51 31  .210

 بضتكاٍـ  18 15 01 11  .212

ـ  ٜٛعف٢ أَٚاْزصٜٓـ٘ )مبـا فٝٗـا ايتاصتـاصٜٔ ٚايغاتغـَٛا(، نًُٓتٝٓـا، ٚيهـٓر         18 15 21 11  .213

 غريٖا َٔ اذتُنٝات املٗذ١ٓ ٚ

  مبا فٝٗا ايبًَٛٞ ـ يُٕٝٛ ٖٓزٟ )دضٜب فضٚت( 18 15 41 11  .214

 طاطز ـ ـ ـ يُٕٝٛ 18 15 51 01  .215

 ـ ـ ـ يُٕٝٛ داف  18 15 51 21  .216

 يَُٕٝٛٔ  ـ غريٙ 18 15 91 11  .217

 ـ عٓب طاطز  18 16 01 11  .218

  زتفف )طبٝب( ـ عٓب 18 16 21 11  .219
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  …ذ أخنضـ ـ بطٝ 18 17 00 11  .201

 قإٚٚ(   ـ ـ ـ بطٝذ أففض )مشاّ ٚ 18 17 09 01  .200

 ـ ـ ـ غريٖـــا   18 17 09 91  .202

 ـ بـابـاٜـا   18 17 21 11  .203

  تفاحـ  18 18 01 11  .204

 ـ نُجض٣ 18 18 31 11  .205

  ـ عفضدٌ 18 18 41 11  .206

  َؾُؿـ  18 19 01 11  .207

 ـ ـ نضط ساَض )بضْٚٛؼ عرياعٛؼ( 18 19 20 11  .208

 غريٙ َٔ نضط  ـ ـ 18 19 29 11  .209

    (أٚ خٛخ َٔ ْٛع بضْٚٛؼ بريعٝها) مبا فٝ٘ "ْٝهتاصٜٔ" ـ رصام  18 19 31 11  .221

 قضاف١ٝـ بضقٛم أٚ خٛخ َٔ ْٛع بضْٚػ رَٚغتها ٚ 18 19 41 11  .220

 ـ تٛت األصض )فضٜظ أٚ فضاٚي١(   18 01 01 11  .222

 ـ تٛت ايعًٝل ٚتٛت عارٟ   18 01 21 11  .223

 ٚنؾُؿأعٛر أٚ أبٝض أٚ أمحض  عٓب ثعًب ـ 18 01 31 11  .224

 ّٛ ٓـ عٓبٝات ٚفٛان٘ أخض َٔ ْٛع فانغٝ 18 01 41 11  .225

 ـ نٟٝٛ  18 01 51 11  .226

 رٚصٜإ ـ 18 01 61 11  .227

 بضعُٕٝٛ ـ 18 01 71 11  .228

  صَإـ ـ ـ  18 01 91 01  .229

 ـ ـ ـ اٜه٢ رْٝا )بؾ١ًُ(    18 01 91 21  .231

 ٞ أٚ بضؽَٛٞ(  ـ ـ ـ فبري )تني ؽٛن 18 01 91 31  .230

 ـ ـ ـ غريٖـــا   18 01 91 91  .232

  {ايهافٝني}غري َٓظٚع َٓ٘  ستُكـ ـ بٔ غري  19 10 00 11  .233

  {ايهافٝني}َٓظٚع َٓ٘  ستُكـ ـ بٔ غري  19 10 02 11  .234

  {ايهافٝني}ـ ـ بٔ ستُك غري َٓظٚع َٓ٘  19 10 20 11  .235
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 {ايهافٝني}ـ ـ بٔ ستُك َٓظٚع َٓ٘  19 10 22 11  .236

 َٔ بٔ  ـ غريٙ 19 10 91 11  .237

 نًٝٛ غضاّ  3ـ ؽاٟ أخنض )غري شتُض( يف عبٛات َباؽض٠ ال ٜظٜز ٚطٕ ستتٛاٖا عٔ  19 12 01 11  .238

 ـ ؽاٟ أخنض )غري شتُض( يف عبٛات أخض  19 12 21 11  .239

 دضاّ 3فػري٠ الٜظٜز ٚطْٗا عٔ  أنٝاؼـ ـ ـ ؽاٟ َػًف ب 19 12 31 01  .241

  ؽاٖٞ َٔ ـ ـ ـ غريٖا 19 12 31 91  .240

 ، يف عبٛات أخض ـ ؽاٟ أعٛر )شتُض( ٚؽاٟ شتُض دظ٥ًٝا 19 12 41 11  .242

 َغشٛمـ ـ غري زتضٚـ ٚال  19 18 30 11  .243

 َغشٛم أٚـ ـ زتضٚـ  19 18 32 11  .244

 سٓط١ ) قُح ( فًب١ يًبشاص  ـ ـ تكاٟٚ 01 10 00 11  .245

 سٓط١ ) قُح ( فًب١َٔ  ـ ـ غريٖـــا 01 10 09 11  .246

 تكاٟٚ يًبشاص غريٖا َٔ  ـ ـ  01 10 90 11  .247

 عار١ٜـ ـ ـ سٓط١ ) قُح (  01 10 99 01  .248

 صفٝع١ـ ـ ـ سٓط١ ) قُح (  01 10 99 21  .249

 ـ ـ ـ خًٝط سٓط١ َع ؽًِٝ  01 10 99 31  .251

 يًبشاص  ؽــعري تكاٟٚ ـ 01 13 01 11  .250

 َٔ ؽــعري ـ غريٖـــا 01 13 91 11  .252

 ؽـــٛفإ يًبشاص  ـ تكاٟٚ 01 14 01 11  .253

 ـ ـ ـ ؽٛفإ أؽٗب أٚ أعٛر  01 14 91 01  .254

 ـ ـ ـ ؽٛفإ أبٝض أٚ أففض  01 14 91 21  .255

 يًبشاص  سص٠ ـ تكاٟٚ 01 15 01 11  .256

 ـ ـ ـ سص٠ ففضا٤ سٖب١ٝ  01 15 91 01  .257

 بٝنا٤ـ ـ ـ سص٠  01 15 91 21  .258

 مسضا٤ـ ـ ـ سص٠  01 15 91 31  .259

 ـ ـ ـ غريٖـــا  01 15 91 91  .261

 ايظٖضٟ(صط غري َكؾٛص )أصط بػالف٘ ـ أ 01 16 01 11  .260
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 ـ أصط َكؾٛص )أصط أمسض(  01 16 21 11  .262

 ًَُعًا أٚ  ٚإٕ نإ ممغٛسًا أٚ دظ٦ًٜا ـ أصط َنضٚب نًًٝا 01 16 31 11  .263

 َهغضـ أصط  01 16 41 11  .264

 عٛرا٤ـ سٓط١  01 18 01 11  .265

 رخــٔ يًبشاص  ـ ـ تكاٟٚ 01 18 20 11  .266

 رخــَٔٔ  ـ ـ غريٖـــا 01 18 29 11  .267

 ـ سبٛب ايعقافري  01 18 31 11  .268

 فْٛٝٛ )رظتٝتاصٜا(  ـ 01 18 41 11  .269

 نٜٛٓٛ ـ 01 18 51 11  .271

 تضٜتاٜهٌٝ ـ 01 18 61 11  .270

 أخضـ سبٛب  01 18 91 11  .272

 ـ ـ ـ رقٝل سٓط١ ) قُح (   00 10 11 01  .273

 ـ ـ ـ رقٝل خًٝط سٓط١ َع ؽًِٝ    00 10 11 21  .274

  سص٠ـ رقٝل  00 12 21 11  .275

  ؽعريـ ـ ـ رقٝل  00 12 91 01  .276

  ؽٛفإـ ـ ـ رقٝل  00 12 91 21  .277

 ـ ـ ـ رقٝل سبٛب ايغٛصغّٛ  00 12 91 31  .278

 ـ ـ ـ رقٝل سٓط١ عٛرا٤   00 12 91 41  .279

  رخٔـ ـ ـ رقٝل  00 12 91 51  .281

 رقٝل أصط ـ ـ ـ 00 12 91 61  .280

 ـ ـ ـ غريٖـــا   00 12 91 91  .282

 دضٜؿ َٔ سٓط١ )قُح(ـ ـ ـ  00 13 00 01  .283

 ـ ـ ـ مسٝز َٔ سٓط١ )قُح(  00 13 00 21  .284

 َٔ سص٠  ـ ـ ـ دضٜؿ 00 13 03 01  .285

 ـ ـ ـ مسٝز َٔ سص٠  00 13 03 21  .286

 ـ ـ ـ َٔ ؽعري  00 13 09 01  .287
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 ـ ـ ـ َٔ سبٛب ايغٛصغّٛ   00 13 09 21  .288

 ـ ـ ـ َٔ ؽًِٝ   00 13 09 31  .289

  ـ ـ ـ َٔ سٓط١ عٛرا٤ 00 13 09 41  .291

 ـ ـ ـ َٔ رخٔ  00 13 09 51  .290

 ـ ـ ـ َٔ سبٛب أخض  00 13 09 91  .292

 ـ نضٜات سبٛب َهت١ً  00 13 21 11  .293

 فٍٛ ايقٜٛا يًبشاص تكاٟٚ  ـ 02 10 01 11  .294

 ـ سبٛب نا١ًَ  ـ 02 10 91 01  .295

 َٔ فٍٛ ايقٜٛاـ سبٛب َهغض٠  ـ 02 10 91 21  .296

 ـ  بشٚص ؽْٛزص ايغهض  02 19 01 11  .297

 ـ ـ بشٚص بضعِٝ )فق٘(  02 19 20 11  .298

 ـ ـ بشٚص ْفٌ )تضٜفٛيٝاّ(  02 19 22 11  .299

 ـ ـ بشٚص عهضـ )تف( 02 19 23 11  .311

 ـ ـ بشٚص تف ايهٓتهٞ )بٛابض اتٓغغاٍ(  02 19 24 11  .310

  (L) برئٜ يٛيٝاّالّ ، )يٛيٝاّ ًَتفًٛصّ  ـ ـ بشٚص طٚإ ادتٛراص 02 19 25 11  .312

 تضَػـ ـ ـ  02 19 29 01  .313

 ـ ـ ـ غريٖـــا   02 19 29 91  .314

 أطٖاصٖأَ أدٌ  أعاعاـ بشٚص ْباتات عؾب١ٝ تظصع  02 19 31 11  .315

  طُاطِـ ـ ـ بشٚص  02 19 90 01  .316

  نضاخـ ـ ـ بشٚص  02 19 90 21  .317

 فذٌـ ـ ـ بشٚص  02 19 90 31  .318

 ـ ـ ـ بشٚص دظص  02 19 90 41  .319

 ـ ـ ـ بشٚص خٝاص  02 19 90 51  .301

 نٛع٘ـ ـ بشٚص ـ  02 19 90 61  .300

 ـ ـ ـ بشٚص قضع  02 19 90 71  .302

 ـ ـ ـ بشٚص باسصتإ  02 19 90 81  .303
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  خػـ ـ ـ ـ بشٚص  02 19 90 90  .304

  دضدريـ ـ ـ ـ بشٚص  02 19 90 92  .305

 )َٔ دٓػ نابغّٝٛ أٚبٝٓتُا( ـ ـ ـ ـ بـــشٚص فًفٌ 02 19 90 93  .306

 ـ ـ ـ ـ غريٖـــا  02 19 90 99  .307

 ٖـــا ـ ـ غري 02 19 99 11  .308

 ـ ـ ـ تنب  02 03 11 01  .309

 ـ ـ ـ غريٖـــا   02 03 11 91  .321

  ـ َغشٛم َٚهتالت بضعِٝ )فق٘( 02 04 01 11  .320

  ـ ـ ـ تضَػ 02 04 91 01  .322

  ـ ـ ـ نضع١ٓ )بٝكٝ٘( ٚدًبإ 02 04 91 21  .323

  ـ ـ ـ غريٖـــا 02 04 91 91  .324

 يًقٓاع١  بكقز ايتقف١ٝ ٚايتهضٜض ؽْٛزصـ ـ ـ عهض  07 10 02 01  .325

 ؽْٛزصعهض َٔ ـ ـ ـ غريٙ  07 10 02 91  .326

ٌ   2ققب ستزر يف املالسع١ )ـ ـ ـ عهض    07 10 03 01  .327  ( َٔ َالسعات ايبٓٛر ايفضعٝـ١ هلـشا ايفقـ

 بكقز ايتقف١ٝ ٚايتهضٜض يًقٓاع١ 

( َٔ َالسعات ايبٓٛر ايفضعٝـ١ هلـشا   2ققب ستزر يف املالسع١ )عهض َٔ ـ ـ ـ غريٙ    07 10 03 91  .328

 قٌايف

 بكقز ايتقف١ٝ ٚايتهضٜض يًقٓاع١  أْٛاع أخض َٔ عهض ايكقبـ ـ ـ  07 10 14 01  .329

 َٔ أْٛاع أخض َٔ عهض ايكقبـ ـ ـ غريٙ  07 10 14 91  .331

 َٛار تًٜٛٔ َناف١ ـ ـ عهض عتتٟٛ ع٢ً َٓهٗات أٚ 07 10 90 11  .330

 ايٓع١َٛبًٛصٟ َتفاٚت )َهضص(َقف٢ عهض ـ ـ ـ ـ  07 10 99 00  .332

 قٛايبَهعبات أٚ )َهضص(َقف٢ عهض ـ ـ ـ ـ  07 10 99 02  .333

 َغشٛم بٛرص٠ )َهضص(َقف٢ عهض ـ ـ ـ ـ  07 10 99 03  .334

 ـ ـ ـ عهض ْبات )قٓز( غري ًَٕٛ ٚال َعطض  07 10 99 21  .335

   ـ ـ ـ عهضٚط ْكٞ نُٝاًٜٚا 07 10 99 31  .336

 ـ ـ ـ غريٖـــا   07 10 99 91  .337

ـ   األّيًـنب   حملنض بزٜاًلاايًنب ، ٚايًنب املعزٍ  ـ ـ ـ أغش١ٜ أطفاٍ أعاعٗا   09 10 01 01  .338  ١غـري ستتٜٛ

 ع٢ً ناناٚ 
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ّ حتتـٟٛ عًـ٢   أليًـنب ا  حملنض بـزٜالً اٚايًنب املعزٍ  ايًنب،ـ ـ ـ أغش١ٜ أطفاٍ أعاعٗا    09 10 01 21  .339

 ٚطًْا %5بٓغب١ تكٌ عٔ  ناناٚ

 بايتذظ١٥ ستنضات يتػش١ٜ األطفاٍ َٗٝأ٠ يًبٝعَٔ  ـ ـ ـ غريٖـــا 09 10 01 91  .341

ـــ ـ ـ أْــٛاع ايغــهانضٚاألقضال ايقــُػ١ٝ َٚــا واثًــٗا احملتٜٛــ١ عًــ٢ حتًٝــ١       20 16 91 71  .340

 تضنٝب١ٝ بزٍ َٔ ايغهض مما ٜغتعٌُ يًُقابني مبضض ايغهض 

 ايطب١ٝ  يالعتعُاالتـ ـ ـ ـ َعز  22 17 21 00  .342

ْاجت١  هتالت،ٚإٕ ناْت زتضٚؽ١ أٚ بؾهٌ َ ، نغب ٚغريٖا َٔ بكاٜا فًب١ 23 14 11 11  .343

 .عٔ اعتدضاز طٜت فٍٛ ايقٜٛا 

344.  01 41 44 28 
 طب١ٝـ ـ ـ عٓافض ْٚعا٥ض َٚضنبات َؾع١ َعز٠ ألغضاض 

345.  91 41 44 28 
 عٓافض ْٚعا٥ض َٚضنبات َؾع١ َٔ  ـ ـ ـ غريٖا

 . َؾبع ـ ـ ـ اٜجإ 29 10 01 01  .346

 . َؾبع١ ـ ـ ـ بٛتاْات 29 10 01 21  .347

 . َؾبع١ ـ ـ ـ بٓتاْات 29 10 01 31  .348

 . َؾبع١ ـ ـ ـ ٖهغاْات 29 10 01 41  .349

  َؾبع١ ـ ـ ـ ٖبتاْات 29 10 01 51  .351

 . .َؾبع١ ـ ـ ـ أٚنتاْات 29 10 01 61  .350

 َؾبع١ ٖٝزصٚنضبْٛات ال رٚص١َٜٔ  ـ ـ ـ غريٖا 29 10 01 91  .352

 . َؾبعغري  ـ ـ إٜجًٝني 29 10 20 11  .353

  َؾبعغري  ـ ـ بضٚبني )بضٚبًٝني( 29 10 22 11  .354

  َؾبع١غري  ـ ـ بٛتني )بٛتًٝني( ٚأٜظَٚرياتٗا 29 10 23 11  .355

  َؾبعغري  ـ رٜني ، ٚأٜظٚبضٜٔ 0ٚ 3ـ ـ بٝٛتا ـ  29 10 24 11  .356

  َؾبعغري  ـ ـ ـ بضٚبارٜإ 29 10 29 01  .357

 . َؾبعغري  رٜإ 0ص2ـ ـ ـ بٝٛتا  29 10 29 21  .358

 . .َؾبعغري  ـ ـ ـ غاط األعٝتًٝني 29 10 29 31  .359

 . َؾبعغري  ـ ـ ـ فٌٝٓٝ اعٝتًٝني 29 10 29 41  .361

 . .َؾبعغري  ـ ـ ـ َٝجٌٝ فٌٝٓٝ اعٝتًني 29 10 29 51  .360

 . .َؾبعغري  ـ ـ ـ بٝٛتني 29 10 29 61  .362

 َؾبع١غري  ٖٝزصٚنضبْٛات ال رٚص١َٜٔ   ـ ـ ـ غريٖا 29 10 29 91  .363
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 ـ ـ عٝهًٖٛٝهغإ .  29 12 00 11  .364

 ـ ـ غريٖا  29 12 09 11  .365

 ـ بٓظٜٔ.  29 12 21 11  .366

 ـ تٛيٜٛٔ.  29 12 31 11  .367

 .  انغًٝنيـ ـ اٚصثٛ ـ  29 12 40 11  .368

 .  انغًٝنيـ ـ َٝتا ـ  29 12 42 11  .369

 . انغًٝنيـ ـ باصا ـ  29 12 43 11  .371

 املدًٛط١ . انغًٝنيـ ـ أٜظَٚريات  29 12 44 11  .370

 ـ عترئٜ .  29 12 51 11  .372

 . ـ إٜجٌٝ بٓظٜٔ  29 12 61 11  .373

 ـ نَٛني . 29 12 71 11  .374

 ـ ـ ـ ترتايني. . 29 12 91 01  .375

 ـ ـ ـ ْفتايني  29 12 91 21  .376

 ـ ـ ـ غريٖا.  29 12 91 91  .377

 .( َٚؾتكاتٗاAـ ـ فٝتاَٝٓات ) 29 36 20 11  .378

 ( َٚؾتكاتB1٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 22 11  .379

 ( َٚؾتكاتB2٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 23 11  .381

 ( َٚؾتكاتٗاB5أٚ فٝتاَني  B3ـ  بٓتٛثٝٓٝو )فٝتاَني  DLـ أٚ  Dمحض ـ ـ  29 36 24 11  .380

 .( َٚؾتكاتB6٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 25 11  .382

 .( َٚؾتكاتB12٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 26 11  .383

 ( َٚؾتكاتC٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 27 11  .384

 ( َٚؾتكاتE٘ـ ـ فٝتاَني ) 29 36 28 11  .385

 .ض َٚؾتكاتٗاـ ـ فٝتاَٝٓات ُأخ 29 36 29 11  .386

 ـ غريٖا، مبا يف سيو املضنظات ايطبٝع١ٝ 29 36 91 11  .387

 ايب١ٜٛٝٓ.ْٚعا٥ضٖا ـ ـ عَٛاترتٚبني، َؾتكات٘  29 37 00 11  .388

 ـ ـ األْغٛيني ٚأَالس٘ 29 37 02 11  .389
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 ـ ـ غريٖا َٔ ٖضَْٛات َٚؾتكاتٗا.  29 37 09 11  .391

ــ ـ     29 37 20 11  .390 ظٕٚ )رٜٗٝــزصٚنٛصتٝظٕٚ( ٚبضٜــز نــٛصتٝظٕٚ ٖٚٝــزصٚنٛصتٝظٕٚ ٚبضٜــزْٝـ

  ٜزصٚنٛصتٝظٕٚ(اٜٗٝزصٚ ٖ)ر ٚيٕٛتض

 ـ ـ َؾـتكات ٖضَْٛات عرتٜٚز١ٜ قؾض١ٜ ًَٗذ١ٓ. 29 37 22 11  .392

 ـ ـ اعرتٚدٝٓات ٚبضٚدغتٛدٝٓات 29 37 23 11  .393

 ـ ـ غريٖا َٔ ٖضَْٛات َٚؾتكاتٗا  29 37 29 11  .394

395.  11 51 37 29  ٛ ــٝٓات يٝ ــتادالْزٜٓات ٚثضَٚبٛنغ ــ بضٚع ــتكاتٗا  ـ ــات، َؾ ــا نٛتضٜٓ ْٚعا٥ضٖ

 ايب١ٜٛٝٓ

 ـ غريٖـا  29 37 91 11  .396

، نـٛرٜني، رٜٗٝـزصٚنٛرٜٔ   (INN)ـ ـ َضنظات  قـؿ ارتؾـداـ ؛ بآٜـٛصفني      29 39 00 11  .397

(INN)   إٜجٝــٌ َــٛصفني، إٜتــٛصفني ،(INN)  ٕٖٚريٜٚــٔ، ٖٝــزصٚنٛر ،(INN) ،

ٚ (INN)، َٛصفني، ْٝهَٛٛصفني (INN)ٖٝزصَٚٛصفٕٛ  ، (INN)ٕ ، أٚنغـٝهٛر

، ثٝـبني؛ أَـالح   (INN)، ثٝبـانٕٛ  (INN)، فٛيهٛرٜٔ (INN)أٚنغُٝٛصفٕٛ 

 .  ٖشٙ املٓتذات

 ٗا. .أَالس أؽباٙ قًٜٛاتـ ـ غريٖـا  29 39 09 11  .398

 املٓتذات أؽباٙ قًٜٛات أيهٝٓاَٚؾتكاتٗا؛أَالح ٖشٙ ـ 29 39 21 11  .399

 . ـ ناف٦ٝني ٚأَالس٘ 29 39 31 11  .411

  ٝزصٜٔ ٚأَالس٘ـ ـ اٜف 29 39 40 11  .410

 ٚأَالس٘  (INNٝزصٜٔ" )فغٛرٚ إبـ ـ أؽباٙ اٜفٝزصٜٔ " 29 39 42 11  .412

 ٚأَالس٘. (INN)ـ ـ ناثٝني  29 39 43 11  .413

 ـ ـ ْٛصفٝزصٜٔ ٚأَالس٘. 29 39 44 11  .414

  ـ ـ غريٖا 29 39 49 11  .415

 ٚأَالس٘ (INN)ـ ـ فٝٓتًني  29 39 50 11  .416

 ـ ـ غريٖـا  29 39 59 11  .417

 ( ٚأَالسINN٘ـ ـ اصدَٛٝرتٜٔ ) 29 39 60 11  .418

 ( ٚأَالسINN٘ـ ـ اصدٛتاَني ) 29 39 62 11  .419

 .ـ ـ محض يٝغضدٝو ٚأَالس٘ 29 39 63 11  .401

  غريٖاـ ـ  29 39 69 11  .400

 ـ ـ ـ غريٙ  29 39 90 91  .402
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 ـ ـ غريٖا  29 39 99 11  .403

 .ٓتذاتـ بٓغًني َٚؾتكات٘ بب١ٝٓ محض بٓغًٝين ؛ أَالح ٖشٙ امل 29 40 01 11  .404

 ـ عرتٜبتَٛٝغني َٚؾتكات٘ ؛ أَالح ٖشٙ املٓتذات 29 40 21 11  .405

 ـ ترتاعٝهًني َٚؾتكات٘؛ أَالح ٖشٙ املٓتذات 29 40 31 11  .406

 .الح ٖشٙ املٓتذاتــنًٛصا َفٓٝهٍٛ َٚؾتكات٘؛ أَ ـ  29 40 41 11  .407

 ـ اصٜجضَٚٝغني َٚؾتكات٘؛ أَالح ٖشٙ املٓتذات. 29 40 51 11  .408

  ـ غريٖا 29 40 91 11  .409

  ـ خالفات غزر أٚ غريٖا َٔ أعنا٤ أٚ إفضاطات٘ 31 10 21 11  .421

 ـ غريٖا. 31 10 91 11  .420

ٚ  ـ أَقاٍ َنار٠ ٚغريٖا َٔ َهْٛات ايزّ ٚاملٓتذات املٓاع١ٝ ، ٚإٕ ناْت 31 12 01 11  .422  َعزيـ١ أ

 ١ٜٛٝ ايتك١ٝٓ اذتَغتشقٌ عًٝٗا بعًُٝات 

 ـ يكاسات يًطب ايبؾضٟ. . 31 12 21 11  .423

 ـ يكاسات يًطب ايبٝطضٟ  31 12 31 11  .424

  ـ عانغٝتٛنغني ـ ـ 31 12 91 01  .425

  ـ صٜغني ـ ـ   31 12 91 21  .426

 .غريٖا  ـ ـ ـ 31 12 91 91  .427

ـ  حتتٟٛ عًـ٢ بٓغـًٝٓات أٚ عًـ٢ َؾـتكاتٗا، سات بٓٝـ١ محـض بٓغـًٝين أٚ عًـ٢          31 13 01 11  .428

 َؾتكاتٗا  عرتٚبتَٛاعٝٓات أٚ ع٢ً

 .حتتٟٛ ع٢ً َنارات س١ٜٛٝ )اْيت بٝٛتٝو( ُأخضـ  31 13 21 11  .429

 ـ ـ حتتٟٛ ع٢ً األْغٛيني  31 13 30 11  .431

 ـ ـ غريٖا  31 13 39 11  .430

ـ  حتتٟٛ ع٢ً أؽباٙ قًٜٛات أٚ ع٢ً َؾتكاتٗا ، ٚيهٔ ال حتتٟٛ ع٢ً ٖضَْٛـات ٚال   31 13 41 11  .432

 ٚال ع٢ً َنارات سٟٝٛ. 29.37َٓتذات ُأخض راخ١ً فـٞ ايبٓـز 

   ـ غريٖا 31 13 91 11  .433

ٚ  عًـ٢  ـ حتتٟٛ 31 14 01 11  .434 ٚ    عًـ٢ َؾـتكاتٗا،   بٓغـًٝٓات أ عًـ٢   سات بٓٝـ١ محـض بٓغـًٝين أ

 عرتبتَٛاعٝٓات أٚ َؾتكاتٗا

  ـ حتتٟٛ ع٢ً َنارات س١ٜٛٝ ُأخض 31 14 21 11  .435

 . ـ ـ حتتٟٛ ع٢ً األْغٛيني 31 14 30 11  .436

 ْعا٥ضٖا ايب١ٜٛٝٓ   ٚأ َؾتكاتٗا قؾض١ٜ، ٟٛ ع٢ً ٖضَْٛات عرتٜٚز١ٜـــ ـ حتت 31 14 32 11  .437
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 .  ـ ـ غريٖا 31 14 39 11  .438

ـ  حتتٟٛ عًـ٢ أؽـباٙ قًٜٛـات أٚ َؾـتكاتٗا، ٚيهـٔ ال حتتـٟٛ عًـ٢ ٖضَْٛـات ٚال          31 14 41 11  .439

 . ٚال ع٢ً َنارات س١ٜٛٝ 29.37َٓتذات ُأخض َشنٛص٠ يف ايبٓز 

441.  11 51 14 31 
  . 29.36 َٓتذات ُأخض َشنٛص٠ يف ايبٓزـ أر١ٜٚ ُأخض حتتٟٛ ع٢ً فٝتاَٝٓات أٚ 

440.  01 91 14 31 
 ـ ـ ـ ستايٌٝ طب١ٝ  

442.  91 91 14 31 
 . ـ ـ ـ غريٖا

443.  11 01 15 31 
 ـ مُارات الفك١ ٚغريٖا َٔ أفٓاف سات طبك١ الفك١

444.  01 91 15 31  
 ـ ـ ـ قطٔ طيب  

445.  20 91 15 31 
  فٝزي١ٝ.ر َؾضب١ مبٛا َػطا٠ أٚ مماث١ًٚأصبط١ ٚأفٓاف  ؽاــ ـ ـ ـ 

ـ ـ ـ ـ غري َػطا٠ أٚ َؾضب١ مبٛار فٝزي١ٝ َعز٠ يًبٝـع بايتذظ٥ـ١ أٚ تـبني َـٔ ٚدـٛر          31 15 91 22  .446

صقاع عًٝٗا أٚ ت٦ٝٗتٗا أْٗـا َعـز٠ سقـضًا يًُغتؾـفٝات ٚرٚا٥ـض ايقـش١ ٚا عـعاف        

 يف ايطب ٚادتضاس١  االعتعُاٍبكقز 

447.  91 91 15 31 
 ـ ـ ـ غريٖا .

448.  01 01 16 31 
 ط دضاس١ٝ َعك١ُ رتٝاط١ ادتضٚح . ـ ـ ـ خٝٛ

449.  21 01 16 31 
 ـ ـ ـ فتا٥ٌ َعك١ُ . 

451.  31 01 16 31 
 ـ ـ ـ َٛقفــات ايٓظٜف ايكاب١ً يالَتقال املعك١ُ يًذضاس١ أٚ يطب األعٓإ 

450.  41 01 16 31  
 ـ ـ ـ يٛافل دضاس١ٝ َعك١ُ يًٓغر ايعن١ٜٛ.

452.  11 21 16 31 
 ايزّ.  ـ نٛاؽف حتزٜز ف٦ات ٚفقا٥ٌ  أٚ عٛاٌَ

ـ ستنضات َعت١ُ يًفشك باألؽعـ١ َٚٛار ناؽـف١ ٜتٓاٚهلـا املضمـ٢ يًتؾـدٝك      31 16 31 11  .453

 ايطيب

454.  11 41 16 31 
 ايععاّامسٓت تضَِٝ  األعٓإ؛ـ امسٓت ٚغريٙ َٔ َٓتذات َغتع١ًُ فـٞ سؾٛ 

455.  11 51 16 31 
 ايعادٌعز٠ يسإععاف املٗظ٠ ٚاجملـ سكا٥ب طب١ٝ ٚعًب إععاف 

 29. 37 َـٔ ايبٓـز   َٓتذات أخض ملٓع اذتٌُ أعاعٗا ٖضَْٛات أٚ ستنضات نُٝا١ٜٚ ـ 31 16 61 11  .456

 أٚ َبٝزات ١َٜٛٓ.

تؾـشِٝ   يالعتعُاٍ يف ايطب ايبؾضٟ أٚايبٝطضٟ نُـار٠  َعز٠ ستنضات ٖال١َٝ ـ 31 16 71 11  .457

 نضابط َـا  أٚ ايفشٛفات ايغضٜض١ٜ أٚ ادتغِ يًعًُٝات ادتضاس١ٝ ألدظا٤ (تظٜٝت)

 ايطب١ٝ . ٚاألدٗظ٠ بني ادتغِ

458.  11 90 16 31 
 )املفاغض٠( ١فتشات ادتضاسٝعز٠ يالعتعُاٍ يف ايامل ـ ـ األرٚات

459.  11 11 08 38 
 ستنضات ايقٝزي١ ْفاٜا ـ ـ
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عٓافــض نُٝاٜٚــ١ َٓؾــط١ العــتعُاهلا يف ا يهرتْٚٝــات، بؾــهٌ أقــضال أٚ   38 22 11 11  .461

 ٓ ؾـط١ العـتعُاهلا يف   ففا٥ح صقا٥ك١ٝ أٚ أؽهاٍ مماث١ً؛ َضنبات نُٝاٜٚـ١ َ

 ا يهرتْٚٝات

نٛاؽف ستنـض٠ يًتؾـدٝك أٚ    نٛاؽف يًتؾدٝك أٚ يًُدتاات ع٢ً ساٌَ ٚ 38 22 11 11  .460

؛ 31.16أٚ  31.12يًُدتاات، ٚإٕ ناْت ع٢ً ساٌَ، عزا تًو ايزاخ١ً يف ايبٓـزٜٔ  

 .َٛار َضدع١ٝ َعتُز٠

 ـ ايٓفاٜات ايطب١ٝ 00 30 25 38  .462

بؾـهٌ قطعـًا َغـتزٜض٠ أٚ سطبـًا أٚ أغقـاًْا أٚ سظَـًا أٚ بأؽـهاٍ        ـ خؾب ٚقٛر  44 10 01 11  .463

 مماث١ً

 بٛل ٖٓزٟ )باَبٛ( َٔفشِ خؾيب   ـ 44 12 01 11  .464

  فشِ خؾيبَٔ  ـ ـ ـ غريٙ 44 12 91 11  .465

 ـ ـ ـ ـ ٚصم مناسز اذتاعب اآليٞ 48 23 91 94  .466

 ب١ أٚ َعًَٛات عا١َ، ثكاف١َٝغًغ١ً ايرتقِٝ حتتٟٛ ع٢ً أع١ً٦ ٚأدٛ بطاقاتـ ـ ـ  49 10 01 01  .467

 َٚطبٛعاتَٔ نتب، ٚنتٝبات،  ـ ـ ـ غريٖا 49 10 01 91  .468

 َٓٗا ظا٤ َغًغ١ًـٚأد ٛعات،ــ ـ قٛاَٝػ َٚٛع 49 10 90 11  .469

  قضإٓ نضِٜ )َقشف(ـ ـ ـ ـ  49 10 99 00  .471

أٚ  أٚ رٜٓٝـ١  أربٝـ١ نتـب ٚنتٝبـات ْٚؾـضات عًُٝـ١ أٚ فٓٝـ١ أٚ      غريٖا َـٔ  ـ ـ ـ ـ     49 10 99 09  .470

 سه١َٝٛ 

ـ ـ ـ نـتـب ٚنـتٝبات ْٚـؾـضات َطبٛع١ بطضٜكـ١ )بضاٜـٌ( ملهفـٛيف ايبقـض أٚ        49 10 99 21  .472

 االختظاٍ

 ـ ـ ـ نتب َزصع١ٝ ٚداَع١ٝ 49 10 99 31  .473

 ـ ـ ـ فٗاصؼ املتاسف ٚاملهتبات ايعا١َ ٚفٗاصؼ املؤيفات ٚنتب األري١ ايغ١ٜٛٓ 49 10 99 41  .474

 قٛص٠ يألطفاٍ اييت ال تؾهٌ ايقٛص فٝٗا ايعٓقض ايض٥ٝغٞ ـ ـ ـ نتـب َ 49 10 99 51  .475

ــ ـ ـ ايقشـــــف ٚاجملــالت ٚايــزٚصٜات املػًفــ١ بــٛصم َكــ٣ٛ ، زتُٛعــات ايقــشف      49 10 99 61  .476

  إعالْاتٚاجملالت أٚ ايزٚصٜات املٛمٛع١ يف غالف ٚاسز ، ٚإٕ ناْت ستت١ٜٛ ع٢ً 

 ـ ـ ـ غريٖا  49 10 99 91  .477

 تقزص ع٢ً األقٌ أصبع َضات يف األعبٛع  فشفـ ـ ـ  49 12 01 01  .478

 تقزص ع٢ً األقٌ أصبع َضات يف األعبٛع  ـ ـ ـ زتالت 49 12 01 21  .479

 تقزص ع٢ً األقٌ أصبع َضات يف األعبٛع  ـ ـ ـ غريٖا 49 12 01 91  .481

 فشفغريٖا َٔ ـ ـ ـ  49 12 91 01  .480

 زتالتغريٖا َٔ ـ ـ ـ  49 12 91 21  .482
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 ايٓؾضات ايزٚص١ٜريٖا َٔ غـ ـ ـ  49 12 91 31  .483

 ـ ـ ـ غريٖا 49 12 91 91  .484

 ـ ـ ـ زتاَٝع صعِ ٚتًٜٛٔ يألطفاٍ 49 13 11 01  .485

 ـ ـ ـ زتاَٝع فٛص يألطفاٍ 49 13 11 21  .486

 ـ ـ ـ غريٖا 49 13 11 91  .487

 ـ نضات أصم١ٝ  49 15 01 11  .488

 َقٛصات دػضاف١ٝ بؾهٌ نتب خضا٥ط ـ ـ  49 15 90 11  .489

 َقٛصات دػضاف١ٝ َٔ خضا٥ط  غريٖاـ ـ  49 15 99 11  .491

 ـ ـ ـ ـ طٛابع بضٜز١ٜ  49 17 11 00  .490

 ـ ـ ـ ـ طٛابع َاي١ٝ 49 17 11 02  .492

 ـ ـ ـ ـ طٛابع أخض 49 17 11 09  .493

 ـ ـ ـ ٚصم بـطـاقات أٚ َػًفات )ظضٚف( َٛع١َٛ بطابع غري َبطٌ  49 17 11 21  .494

 ـ ـ ـ ـ ع١ًُ ٚصق١ٝ َتزاٚي١  49 17 11 30  .495

 ـ ـ ـ ـ ع١ًُ ٚصق١ٝ مل تهتغب بعز فف١ ايتزاٍٚ ايكاْْٛٞ 49 17 11 32  .496

 ـ ـ ـ ؽٝهات عٝاس١ٝ 49 17 11 41  .497

 ـ ـ ـ ؽٝهات َعتُز٠ قاب١ً يًقضف 49 17 11 51  .498

 ـ ـ ـ أعِٗ ٚعٓزات ٚفـهـٛى َٚـا واثًٗا سات ق١ُٝ، َضق١ُ َٚٛقع١ 49 17 11 61  .499

 يالعتعُاٍواثًٗا بؾهٌ َطبٛعات َعز٠ ـ ـ ـ أعـِٗ ٚعٓزات ٚفهٛى َٚا  49 17 11 71  .511

 ـ ـ ـ رفاتض ؽٝهات 49 17 11 81  .510

 ـ ـ ـ غريٖا 49 17 11 91  .512

أْابٝــب ٚأٚعٝــ١ َفــاعالت َــٔ نــٛاصتظ َعــز٠ يالعــتعُاٍ يف أفــضإ ايقــٗض ــ ـ ـ      71 07 01 01  .513

 ايضقا٥ل ؽب٘ املٛف١ً  ْتازٚاألنغز٠ 

 ـ ـ ـ غريٖا 71 07 01 91  .514

أْابٝــب ٚأٚعٝــ١ َفــاعالت َــٔ نــٛاصتظ َعــز٠ يالعــتعُاٍ يف أفــضإ ايقــٗض ـ ــ ـ      71 21 11 41  .515

 ايضقا٥ل ؽب٘ املٛف١ً  ْتازٚاألنغز٠ 

 ـ َاؼ غري َقٓف 70 12 01 11  .516

   غري َؾػٍٛ أٚ فكط َٓؾٛص أٚ َفًٛقًا أٚ َؾشبًا بؾهٌ أٚيٞ فٓاعٞ َاؼـ ـ  70 12 20 11  .517
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 غري َؾػٍٛ أٚ فكط َٓؾٛص أٚ َفًٛقًا أٚ َؾشبًا بؾهٌ أٚيٞ غري فٓاعٞـ ـ َاؼ  70 12 30 11  .518

 ١ـ فن١ َغشٛق 70 16 01 11  .519

 فن١  ـ ـ ـ عبا٥و 70 16 90 01  .501

 فن١َٔ  ـ ـ ـ غريٖا 70 16 90 91  .500

 ـ ـ فن١ ْقف َؾػٛي١ 70 16 92 11  .502

 غري ْكزٟ  ـ ـ سٖب َغشٛم 70 18 00 11  .503

 سٖب ـ ـ ـ عبا٥و 70 18 02 01  .504

 سٖب َٔ  ـ ـ ـ غريٖا 70 18 02 91  .505

 ـ ـ سٖب بأؽهاٍ ْقف َؾػٛي١ ُأخض  70 18 03 11  .506

 ـ سٖب ْكزٟ 70 18 21 11  .507

   بالتني ـ ـ ـ عبا٥و 70 01 00 01  .508

 بؾهٌ خاّ أٚ بؾهٌ َغشٛم بالتنئَ  ـ ـ ـ غريٖا 70 01 00 91  .509

  َٔ بالتني ـ ـ غريٖا 70 01 09 11  .521

 خاّ أٚ بؾهٌ َغشٛمـ ـ بالرّٜٛ بؾهٌ  70 01 20 11  .520

 بالرّٜٛ َٔ  ـ ـ غريٙ 70 01 29 11  .522

   ـ ـ صٚرّٜٛ بؾهٌ خاّ أٚ بؾهٌ َغشٛم 70 01 30 11  .523

 صٚرَّٜٛٔ  ـ ـ غريٙ 70 01 39 11  .524

 ـ ـ إٜضٜزّٜٛ ٚأٚعُّٝٝٛ ٚصٚثّٝٓٝٛ بؾهٌ خاّ أٚ بؾهٌ َغشٛم 70 01 40 11  .525

 ّٓٝٛ إٜضٜزّٜٛ ٚأٚعُّٝٝٛ ٚصٚثَٝٔ  ـ ـ غريٙ 70 01 49 11  .526

 ـ ْكٛر "عُالت َعز١ْٝ" )عزا ايٓكٛر ايشٖب١ٝ( غري َطضٚس١ يًتزاٍٚ ايضمسٞ 70 08 01 11  .527

  َٔ ْكٛر ـ غريٖا 70 08 91 11  .528

 آالت ٚأدٗظ٠ َٚعزات، ُأخضَٔ  ـ ـ غريٖا 84 09 89 11  .529

 آالت ٚأدٗظ٠ َٚعزات ـ أدظا٤ 84 09 91 11  .531

 طضر املضنظٟبايمبا فٝٗا أدٗظ٠ ايتذفٝف  أدٗظ٠ طضر َضنظٟ،َٔ  ـ ـ غريٖا 84 20 09 11  .530

 ـ ـ ـ َضؽشات يتٓك١ٝ ايزّ 84 20 29 01  .532

 ـ ـ ألدٗظ٠ ايطضر املضنظٟ، مبا فٝٗا أدٗظ٠ ايتذفٝف بايطضر املضنظٟ 84 20 90 11  .533
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 أدٗظ٠ ُأخضَٔ  ـ ـ غريٖا 84 24 89 11  .534

 ـ ـ ـ صٚؤؼ بالعتٝه١ٝ يٓفح ايغٛا٥ٌ باينػط املتهضص 84 24 91 01  .535

   84 24 80 01أدظا٤ ألْعُـ١ ايـضٟ ايـٛاصر٠ بايبٓـز ايفضعٞ  ـ ـ ـ 84 24 91 21  .536

 َٔ أدظا٤ ـ ـ ـ غريٖا 84 24 91 91  .537

تكّٛ بٛظٝفتني أٚ أنجضَٔ َٗاّ ايطباع١ أٚ تقـٜٛض املغـتٓزات أٚ االصعـاٍ    آالت ـ    ـ  84 43 30 11  .538

 ١ٝ يًبٝاْات اٚ بايؾبه١.بٛاعط١ ايفانػ، قاب١ً يًتٛفٌٝ بأدٗظ٠ املعادت١ ايشات

 أدٗظ٠ ْغذ  ٖاتف١ٝ )فانػ( ـ ـ ـ  84 43 32 01  .539

 أدٗظ٠ تًهػـ ـ ـ  84 43 32 21  .541

 ـ ـ ـ طابعات عٔ بعز )تًٝاْرت( 84 43 32 31  .540

 ـ ـ ـ غريٖا َٔ أدٗظ٠ قاب١ً يًتٛفٌٝ بأدٗظ٠ املعادت١ ايشات١ٝ يًبٝاْات اٚ بايؾبه١  84 43 32 91  .542

 ـ ـ آالت تقٜٛض َغتٓزات تعٌُ بايطضٜك١ ايبقض١ٜـ  84 43 39 01  .543

 ـ ـ ـ غريٖا 84 43 39 91  .544

545.  00 99 43 84 
 ًَكُات سات١ٝ يًٛثا٥ل ـ ـ ـ ـ 

546.  02 99 43 84 
 ـ ـ ـ ـ ًَكُات ايٛصم

547.  03 99 43 84 
 ـ ـ ـ ـ فضاطات

 43 32 84،01 43 30 11َٔ أدظا٤ يآلالت ايزاخ١ً يف ايبٓـٛر ايفضعـــ١ٝ،    غريٖاـ ـ ـ ـ     84 43 99 09  .548

84 ،21 32 43 84 ،31 32 43 84   ،01 39 43 84  

 َٔ أدظا٤  غريٖاـ ـ ـ  84 43 99 91  .549

 ـ تعٌُ باعتدزاّ سظّ ايًٝظص أٚ غريٖا َٔ اذتظّ اين١ٝ٥ٛ أٚ ايفٛت١ْٝٛ اأُلخض 84 56 01 11  .551

 ـ غريٖا 84 56 91 11  .550

 ـ آالت ْؾض 84 64 01 11  .552

 أٚ فكٌ ـ آالت ؽشش 84 64 21 11  .553

 عزر آي١ٝ َٔ  ـ غريٖا 84 64 91 11  .554

ـ ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ َعز٠ يالعتعُاٍ سقضًا أٚ بقٛص٠ ص٥ٝغ١ٝ يـآلالت ايزاخًـ١ يف ايبٓـز      84 66 90 11  .555

84.64 

ـ ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ َعز٠ يالعتعُاٍ سقضًا أٚ بقٛص٠ ص٥ٝغ١ٝ يآلالت ايزاخًـ١ يف ايبٓـٛر     84 66 93 11  .556

 ....84.60يػا١ٜ  84.56

 ايهًُاتآالت َعادت١ ـ ـ ـ  84 69 11 01  .557
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ـ آالت ساعب١ إيهرت١ْٝٚ قارص٠ ع٢ً ايعٌُ َٔ رٕٚ َقزص طاق١ نٗضبا٥ٞ خاصدٞ  84 71 01 11  .558

 ٚآالت حبذِ ادتٝب يتغذٌٝ ٚاعرتداع ٚعضض املعًَٛات سات ٚظا٥ف ساعب١

 ـ ـ تتنُٔ أرا٠ طابع١ 84 71 20 11  .559

 اعب١ إيهرت١ْٝٚ ُأخضآالت سَٔ  ـ ـ غريٖا 84 71 29 11  .561

 ـ آالت ساعب١ ُأخض 84 71 31 11  .560

 ـ فٓارٜل ْكز َغذ١ً 84 71 51 11  .562

 ـ ـ ـ آالت ختِ ايطٛابع 84 71 91 01  .563

 ـ ـ ـ آالت فضف تشانض 84 71 91 21  .564

 ـ ـ ـ غريٖا 84 71 91 91  .565

566.  11 31 70 84   ٚ  01طْٗـا أنجـض َـٔ    ـ آالت يًُعادت١ ايشات١ٝ يًُعًَٛات، قاب١ً يًشُـٌ، ال ٜتذـاٚط 

 ، تتنُٔ ع٢ً األقٌ ٚسز٠ َعادت١ َضنظ١ٜ ٚيٛس١ َفاتٝح ٚؽاؽ١ عضض ًرن

ستت١ٜٛ ع٢ً األقٌ، مُٔ ْفػ ايبزٕ، ع٢ً  ايبٝاْاتـ ـ آالت ُأخض٣ يًُعادت١ ايشات١ٝ   84 70 40 11  .567

ـ       ات، أٚعًـ٢  ـٚسز٠ َعادت١ َضنظ١ٜ َٚـع ٚسـز٠ إرخـاٍ ٚٚسـز٠ إخـضاز يًُعًَٛ

 اٍ أٚ ا خضازــرتن١ يسإرخـز٠ َؾـٚس

 بؾهٌ أْع١َُكز١َ  ايبٝاْات،آالت ُأخض٣ يًُعادت١ ايشات١ٝ َٔ  ـ ـ غريٖا 84 70 49 11  .568

، 84 70 49أٚ    84 70 40ـ ٚسزات َعادت١ سات١ٝ، غري تًو ايزاخ١ً يف ايبٓز ايفضعٞ  84 70 51 11  .569

يتايٝـ١:  عٛا٤ تنُٓت أّ ال يف ْفػ ايبزٕ ع٢ً ٚاسز  أٚ أثـٓني َـٔ أْـٛاع ايٛسـزات ا    

 ٚسز٠ ختظٜٔ )سانض٠( أٚ ٚسز٠ إرخاٍ أٚٚسز٠ إخضاز

 ٚسزات ختظٜٔ )سانض٠(، ع٢ً  ـ ٚسزات إرخاٍ أٚ ٚسزات إخضاز، عٛا٤ تنُٓت أّ ال 84 70 61 11  .571

 ـ ٚسزات ختظٜٔ )سانض٠( 84 70 71 11  .570

 ـ ٚسزات ُأخض آلالت املعادت١ ايشات١ٝ  يًُعًَٛات 84 70 81 11  .572

 ٖاـ غري 84 70 91 11  .573

ـ ـ ـ آالت فضف ايتشانض )عزا املؾت١ًُ عـًـ٢ أدـٗـظ٠ ساعب١ أٚ ايـيت تعُـٌ بٛمـع       84 72 91 01  .574

 ( 84.71قطع١ ْكٛر ايزاخ١ً يف ايبٓز 

 ايٓكـٛر ٚأٚصام ايٓكز ٚعزٖا ٚتػًٝفٗا فـضط قطـعـ ـ ـ آالت  84 72 91 21  .575

 ـ ـ ـ أدٗظ٠ بضٟ األقالّ  84 72 91 31  .576

 ـ أدٗظ٠ تجكٝب األٚصام ـ ـ  84 72 91 41  .577

  ـ ـ ـ االآلت ايقػري٠ يؾبو األٚصام )ربـاعـ١ ( أٚ فهٗا 84 72 91 51  .578

 ـ ـ ـ األدٗظ٠ ايقػري٠ التالف املغتٓزات ايغض١ٜ 84 72 91 61  .579

  (ATMأدٗظ٠ ايقضف اآليٞ )ـ  ـ ـ  84 72 91 81  .581
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 ـ ـ ـ غريٖا 84 72 91 91  .580

أٚ  84 71 01ايفضعٞ  الت اذتاعب١ ا يٝهرت١ْٝٚ ايزاخ١ً يف ايبٓزـ ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ يآل  84 73 20 11  .582

 84 71 29أٚ   84 71 20

 84.71أدظا٤ ٚيٛاطّ يآلالت ٚاألدٗظ٠ ايزاخ١ً يف ايبٓز َٔ  ـ ـ غريٖا 84 73 29 11  .583

 84.70ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ يآلالت ايزاخ١ً يف ايبٓز  84 73 31 11  .584

اعتدزاَٗا ع٢ً سز عٛا٤ َع اآلالت ايزاخ١ً يف بٓزٜٔ أٚأنجـض  ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ وهٔ  84 73 51 11  .585

  84.72يػا١ٜ  84.69َٔ ايبٓٛر 

 ـ آالت قٛيب١ باذتكٔ 84 77 01 11  .586

 آالت ٚأدٗظ٠ يؾػٌ املطاط أٚ ايًزا٥ٔ أٚ يقٓع َٓتذات َٔ ٖشٙ املٛارَٔ  ـ أدظا٤ 84 77 91 11  .587

 ٛص ٚال راخٌ يف َهإ آخضـ اْغإ آيٞ فٓاعٞ )صٚبٛت(، غري َشن 84 79 51 11  .588

 ـ ـ ـ آالت ٚأدٗظ٠ يقٓاع١ ايقابٕٛ 84 79 89 01  .589

 ـ ـ ـ آالت ٚأدٗظ٠ يقٓاع١ ايغالٍ ٚاذتقض 84 79 89 21  .591

 ـ ـ ـ آالت ٚأدٗظ٠ يقٓع ايفضادني 84 79 89 31  .590

يف ايبٓـز  اهلٛا٤ َٔ غري األْـٛاع املٓقٛل عٓٗـا   أٚ ْظع ايضطٛب١ َٔـ ـ ـ أدٗظ٠ تضطٝب    84 79 89 41  .592

 85.19أٚ   84.24أٚ  84.05

 ـ ـ ـ أدٗظ٠ ايتؾشِٝ سات١ٝ اذتضن١ )اتَٛاتٝه١ٝ( سات املندات يآلالت 84 79 89 51  .593

 ـ ـ ـ آالت غُػ ايجكاب 84 79 89 61  .594

 ـ ـ ـ آالت يطال٤ أقطاب ايًشاّ ايهٗضبا٥ٞ 84 79 89 71  .595

596.  81 89 79 84   ً ٛيب١ٝ ٚايقٛاٌَٝ ٚأدٗظ٠ فـو َغـاَري ادتُـع    ـ ـ ـ آالت ٚأدٗظ٠ يضبط ٚفو املغاَري اي

 ٚاألدٗـظ٠ ايٝزٜٚـ١   82َٚضانظ ايزٚايٝب عزا ايعزر ايٝزٜٚـ١ ايـٛاصر٠ يف ايفقـٌ    

   85.18، 84.67ايزاخ١ً يف ايبٓزٜٔ

 ـ ـ ـ ـ آالت يقٝا١ْ خطٛط األْابٝب ٚاجملاصٟ 84 79 89 90  .597

 تٓذٝزٖا بٛاعط١ أرا٠ ْافد١ أٚ رافع١ـ ـ ـ ـ آالت تعب١٦ ايًشف ٚاذتؾاٜا بايظغب ٚ 84 79 89 92  .598

 ـ ـ ـ ـ آالت ٚمع املٛار ايؾاسش٠ ع٢ً شتتًف اذتٛاٌَ )ْغٝر، ٚصم...اخل( 84 79 89 93  .599

 ـ ـ ـ ـ ْٛاقٝػ ايػطاؼ َٚالبػ ايػٛافني املعز١ْٝ اجملٗظ٠ برتنٝبات آي١ٝ 84 79 89 94  .611

 ـ ـ ـ ـ غريٖا 84 79 89 99  .610

 ـ أدظا٤ 84 79 91 11  .612

 املطاط أٚ ايًزا٥ٔ يًكٛيب١ باذتكٔ أٚ باينػط ـ قٛايبـ  84 81 70 11  .613
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األقٓعـ١ ٚ ايؾـبٝهات    إفـالح أٚ   ْتـاز آالت تفضٜظ باذتظّ األْٜٛٝـ١ املضنـظ٠   ـ ـ ـ    84 86 01 01  .614

 .يألؽهاٍ ع٢ً أرٚات ؽب٘ َٛف١ً

ٚ األقضال ايضقٝك١ ؽضا٥ح أ إىلآالت يٓؾض نتٌ أؽباٙ املٛفالت أسار١ٜ ايبًٛصات ـ ـ ـ    84 86 01 21  .615

 .صقاقات إىل

 .آالت ؽشش ٚفكٌ ملعادت١ ايضقا٥ل ؽب٘ املٛف١ًـ ـ ـ  84 86 01 31  .616

 .املٛفالت أؽباٙآالت تكطٝع املهعبات يتفضٜظ أٚ حتظٜظ ايضقا٥ل َٔ ـ ـ ـ  84 86 01 41  .617

 ـ ـ ـ غريٖا. 84 86 01 91  .618

 ع٢ً املٛار ؽب٘ املٛف١ً يًهٗضبا٤عزر ذتفض ايُٓاسز بايطضٜك١ ادتاف١ ـ ـ ـ  84 86 21 01  .619

  يتٓؾٝط أؽباٙ املٛفالت بايطال٤ ، أدٗظ٠ طصع أ١ْٜٝٛـ ـ ـ  84 86 21 21  .601

600.  31 21 86 84 
 أدٗظ٠ ايضعِ املباؽض ع٢ً أقضال صقٝك١ ـ ـ ـ 

602.  41 21 86 84 
 أدٗظ٠ ايضعِ بايقف ) بطضٜك١ تهضاص ايقٛص(  ـ ـ ـ 

603.  51 21 86 84 
 عضض أٚ صعِ مناسز ايزٚا٥ض ع٢ً املٛار ؽب٘ املٛف١ً املحَٔ أدٗظ٠ غريٖا ـ ـ ـ 

ـ ـ ـ أدٗظ٠ تجبٝت ايكٛايب ٚأدٗـظ٠ يقـل األؽـضط١ ٚأدٗـظ٠ صبـط األعـالى يتذُٝـع            84 86 21 61  .604

 ايضقا٥ل ؽب٘ املٛف١ً.

 ـ ـ ـ غريٖا  84 86 21 91  .605

ٚ    ــ ـ ـ      84 86 31 01  .606 ًؾاؽـات  يأٚ ايتٓعٝـف   ا طايـ١ ايـتعٗري أٚ   أدٗـظ٠ اذتفـض بايطضٜكـ١ ايضطبـ١ أ

 . املغطش١

 ـ ـ ـ غريٖا. 84 86 31 91  .607

ـ ـ ـ أدٗظ٠ إْتـاز ايضعـَٛات ٚاألؽـهاٍ َـٔ ايٓـٛع املغـتعٌُ يف إْتـاز األقٓعـ١ أٚ             84 86 41 01  .608

 ايؾبٝهات َٔ طبكات َط١ًٝ َكا١َٚ يًن٤ٛ .

ٛف١ً ٚأغًفـ١ ٚعًـب   آالت سات١ٝ اذتضن١ يٓكٌ َٚٓاٚي١ ٚختظٜٔ ايضقا٥ل ؽب٘ املـ ـ ـ     84 86 41 21  .609

 . ايضقا٥ل ٚغريٖا َٔ املٛار يألرٚات َٔ أؽباٙ املٛفالت

ـ ـ ـ زتاٖض زتغ١ُ تعُـٌ بـاذتظّ ا يهرتْٚٝـ١ زتٗـظ٠ بـصالت َقـ١ُُ خقٝقـا           84 86 41 31  .621

 ملٓاٚي١ ْٚكٌ ايضقا٥ل ٚايؾبٝهات َٔ أؽبا٠ املٛفالت.

ا ملٓاٚيــ١ ْٚكــٌ ايضقــا٥ل ٚ ـــ ـ ـ ـ زتــاٖض زتغــ١ُ زتٗــظ٠ بــصالت َقــ١ُُ خقٝقــ      84 86 41 90  .620

 ايؾبٝهات َٔ أؽبا٠ املٛفالت.

ـ ـ ـ ـ زتاٖض يًتقٜٛض ايفٛتٛغضايف َتٓاٖٝـ١ ايقـػض "فٛتَٛاٜهضٚغضافٝـو" زتٗـظ٠         84 86 41 92  .622

بصالت بصالت َق١ُُ خقٝقـا ملٓاٚيـ١ ْٚكـٌ ايضقـا٥ل ٚ ايؾـبٝهات َـٔ أؽـبا٠        

 املٛفالت.

 ـ ـ ـ ـ غريٖا  84 86 41 99  .623

ـ ـ ـ أدظا٤ أدٗظ٠ تجبٝت ايكٛايب ٚأدٗظ٠ يقل األؽضط١ ٚأدٗظ٠ صبط األعالى يتذُٝع     84 86 91 01  .624

 ايضقا٥ل ؽب٘ املٛف١ً

625.  21 91 86 84 
 ـ ـ ـ أدظا٤ أدٗظ٠ ايظصع األ١ْٜٝٛ يتٓؾٝط املٛار ؽب٘ املٛف١ً يًطال٤ 
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626.  91 91 86 84 
  84 86 21 51ػا١ٜ ي 84 86 21 31ـ ـ ـ  أدظا٤ ٚيٛاطّ األدٗظ٠ ايزاخ١ً يف ايبٓٛر َٔ 

أدظا٤ يـآلالت  ايشاتٝـ١ اذتضنـ١ يٓكـٌ َٚٓاٚيـ١ ٚختـظٜٔ ايضقـا٥ل ؽـب٘ املٛفـ١ً          ـ ـ ـ   84 86 91 41  .627

  ٚأغًف١ ٚعًب ايضقا٥ل ٚغريٖا َٔ املٛار يألرٚات َٔ أؽباٙ املٛفالت

 ـ ـ ـ غريٖا  84 86 91 91  .628

ٝاْـات ساتٝـا ٚٚسـزاتٗا ٚأدٗـظ٠     نٗضبا٥ٝـ١ عـان١ٓ آلالت َعادتـ١ ايب    ـ ـ ـ َػـريات    85 14 41 01  .629

 االتقاٍ 

 َػريات نٗضبا١ٝ٥ عان١ٓـ ـ ـ غريٖا َٔ  85 14 41 91  .631

  َعادتـ١ ايبٝاْـات   آلالت  أخـض يتظٜٚـز ايطاقـ١     نٗضبا٥ٞ )ستجـات(   تأثري  ٚؽا٥عـ ـ ـ    85 14 51 01  .630

  .ساتٝا ٚٚسزاتٗا ٚأدٗظ٠ االتقاٍ

 ضبا١ٝ٥ٚؽا٥ع تأثري نٗـ ـ ـ غريٖا َٔ  85 14 51 91  .632

  املباؽض( ريـــضاص١ٜ )بايتغدني غـضإ سات َكا١َٚ ســـ أف 85 04 01 11  .633

  ظ ايؾش١ٓــا٥ٞ أٚ حبذـــ أفضإ تعٌُ باذتح "بايتأثري" ايهٗضب 85 04 21 11  .634

  ـ أفضإ ُأخض 85 04 31 11  .635

  أفضإ ـ أدظا٤ 85 04 91 11  .636

 عًه١ٝ ـ ـ أدٗظ٠ خطٛط ٖاتف سات مساع٘ ٜز ال 85 07 00 11  .637

 أدٗظ٠ ٖاتف يًؾبهات ارت١ًٜٛٝ أٚ غريٖا َٔ ايؾبهات ايالعًه١ٝـ ـ  85 07 02 11  .638

 ـ ـ غريٖا 85 07 08 11  .639

  قاعز٠ )بٝػ عتٝؾٔ( ستطات ـ ـ  85 07 60 11  .641

  أدٗظ٠ يٛسات حتٌٜٛ َٚكاعِ )عٓرتاٍ(ـ ـ ـ  85 07 62 01  .640

 ايٓاقٌ أٚ ألْع١ُ ارتطٛط ايضق١ُٝ أدٗظ٠ أخض٣ ألْع١ُ خطٛط ايتٝاصـ ـ ـ  85 07 62 21  .642

ٍ آالت َـٔ   غريٖـا ـ ـ ـ    85 07 62 91  .643 ٚ  العـتكبا ٍ ٚحتٜٛـٌ  أٚ اعـرتداع ايقـٛت أٚ ايقـٛص٠ أٚ     إصعـا

  ايبٝاْات األخض

  أدٗظ٠  ايتٓبٝ٘ ٚ ايٓزا٤ـ ـ ـ  85 07 69 01  .644

 ـ ـ ـ غريٖا  85 07 69 91  .645

 ـ أدظا٤ 85 07 71 11  .646

ـ ت يًقٛت سات ْطَشٜاعاـ ـ ـ    85 08 01 01  .647  3,4ٖضتـظ ستـ٢    311ام تـضررٟ ٜـرتاٚح َـا بـني     ــــــ

  َِ ألغضاض االتقاالت3َِ ٚاصتفاع ال ٜظٜز عٔ  01نًٖٝٛضتظ بكطض ال ٜتذاٚط 

 ٚ سٛاًَٗا  يًقٛت ـ ـ ـ غريٖا َشٜاعات 85 08 01 91  .648

ٖضتـظ   311 َهاات فٛت ، بزٕٚ ٖٝانًٗا، سات ْطام تضررٟ ٜـرتاٚح َـا بـني   ـ ـ ـ    85 08 29 01  .649

  َِ ألغضاض االتقاالت 51نًٖٝٛضتظ بكطض ال ٜتذاٚط  3,4ست٢ 
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  َهاات فٛتـ ـ ـ غريٖا َٔ  85 08 29 91  .651

  ألدٗظ٠ اهلاتف ايجابتصأؼ ٚ مساعات أسإ مساعات ـ ـ ـ  85 08 31 01  .650

 صأؼ ٚ مساعات أسإ مساعات ـ ـ ـ غريٖا َٔ  85 08 31 91  .652

يف  ا ؽـاصات  عـار٠ تؾـهٌٝ    العـتعُاهلا نـأدٗظ٠  نٗضبا٥ٝـ١   َنـدُات ــ ـ ـ     85 08 41 01  .653

  َٓتذات تك١ٝٓ خطٛط اهلاتف ايزاخ١ً يف اتفاق١ٝ تك١ٝٓ املعًَٛات

يف  ا ؽـاصات  عار٠ تؾهٌٝ  العتعُاهلا نأدٗظ٠َندُات نٗضبا١ٝ٥ ـ ـ ـ أدظا٤    85 08 91 01  .654

  اتَٓتذات تك١ٝٓ خطٛط اهلاتف ايزاخ١ً يف اتفاق١ٝ تك١ٝٓ املعًَٛ

 ـ أدٗظ٠ ايضر ع٢ً املهاملات اهلاتف١ٝ 85 09 51 11  .655

 سٛاٌَ ممػٓط١ غري َغذ١ً،ألدٗظ٠ ايتغذٌٝ ٚأدٗظ٠ ايفٝزٜٛ ـ ـ ـ 85 23 29 01  .656

 غريٖا ـ ـ ـ 85 23 29 91  .657

 غري َغذ١ً ـ ـ سٛاٌَ بقض١ٜ 85 23 40 11  .658

 سٛاٌَ بقض١ٜغريٖا َٔ ـ ـ  85 23 49 11  .659

 َغتزو١ فًب١ختظٜٔ ـ ـ أدٗظ٠  85 23 50 11  .661

 ـ ـ بطاقات سن١ٝ 85 23 52 11  .660

  سٛاٌَ ؽب٘ َٛف١ًَٔ  ـ ـ غريٖا 85 23 59 11  .662

 أقضال غري َغذ١ً، يًشاعب اآليٞ ـ ـ ـ 85 23 81 01  .663

 غريٖا ـ ـ ـ 85 23 81 91  .664

665.  01 51 25 85 
 تأدٗـظ٠ ا صعاٍ ارتاف١ بٓكٌ ايرتمج١ ايفٛص١ٜ يف املؤمتضات إىل عز٠ يػاـ ـ ـ 

666.  21 51 25 85 
 أدٗظ٠ ا صعاٍ األٚتَٛاتٝه١ٝ يًتٓبٝ٘ بارتطض املغتدز١َ  يف ايبٛاخض ٚايطا٥ضاتـ ـ ـ 

ٚ  ـ ـ ـ    85 25 51 31  .667 ٖـٛا٥ٞ َعـزْٞ    َٝهضٚفْٛات العًه١ٝ، املضفل بٗا نٝبٌ ققـري )ٖـٛا٥ٞ( أ

  املقٛص٠ )تًفظٜٕٛ( ا ساع١)صارٜٛ( أٚ  يسإساع١ ا صعاٍفػري عزا أدٗظ٠ 

668.  41 51 25 85 
  املقٛص٠ )تًفظٜٕٛ( ا ساع١)صارٜٛ( أٚ  يسإساع١ ا صعاٍعزا أدٗظ٠  إصعاٍأدٗظ٠ ـ ـ ـ 

عًب بغطح يًنبط سات ٚظٝفـ١ اتقـاٍ: أرا٠ أعاعـٗا َعـاغ َقـػض تؾـتٌُ       ـ ـ ـ    85 25 51 51  .669

 ع٢ً َٛرّ يتأَني ايزخٍٛ إىل االْرتْت، هلا ٚظٝف١ تبارٍ املعًَٛات

 ٖاغريـ ـ ـ  85 25 51 91  .671

 اعتكباٍـ أدٗظ٠ إصعاٍ َٓززتًا بٗا دٗاط  85 25 61 11  .670

 ناَريات فٝزٜٛـ ـ ـ  85 25 81 01  .672

  ناَريات صق١ُٝ يًقٛص ايجابت١ـ ـ ـ  85 25 81 21  .673

 ـ ـ ـ غريٖا  85 25 81 91  .674
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ـ ضض "َْٛٝتـٛص" سات أْب ــ ـ ؽاؽات عـ   85 28 40 11  .675 َ  ـــ ـ ٛب أؽـع١ ناثٛرٜـ١   األْـٛاع املعـز٠  ٔ ـــ

ًبٝاْـات ايـزاخٌ   ي ١شاتٝايعادت١ امل ْعاّعتعُاٍ سقضًا أٚ بقٛص٠ ص٥ٝغ١ٝ َع يال

  84.70يف ايبٓز 

يالعـتعُاٍ سقـضًا أٚ بقـٛص٠     األْـٛاع املعـز٠  ؽاؽات عـضض "َْٛٝتـٛص" أخـض َـٔ     ـ ـ    85 28 50 11  .676

  84.70ًبٝاْات ايزاخٌ يف ايبٓز ي ١شاتٝايعادت١ امل ْعاّص٥ٝغ١ٝ َع 

يالعتعُاٍ سقضًا أٚ بقٛص٠ ص٥ٝغـ١ٝ   األْٛاع املعز٠ َٔعضض " بضٚدهتٛص" ظ٠ـ أدٗـ   85 28 60 11  .677

 84.70ًبٝاْات ايزاخٌ يف ايبٓز ي ١شاتٝايعادت١ امل ْعاَّع 

عًب بغطح يًنبط سات ٚظٝف١ اتقـاٍ : أرا٠ أعاعـٗا َعـاغ َقـػض تؾـتٌُ      ـ ـ ـ    85 28 70 01  .678

  رٍ املعًَٛاتع٢ً َٛرّ يتأَني ايزخٍٛ إىل االْرتْت، هلا ٚظٝف١ تبا

عًب بغطح يًنبط سات ٚظٝفـ١ اتقـاٍ: أرا٠ أعاعـٗا َعـاغ َقـػض تؾـتٌُ       ـ ـ ـ    85 28 72 01  .679

  ع٢ً َٛرّ يتأَني ايزخٍٛ إىل االْرتْت، هلا ٚظٝف١ تبارٍ املعًَٛات

  ٖٛا٥ٝات َٔ ايٓٛع املغتعٌُ َع أدٗظ٠ اهلاتف ٚايامـ ـ ـ  85 29 01 01  .681

    اتــٖٛا٥ٝات ) أْتٝٓات ( ٚعانغات ٖٛا٥ٝٔ ـ ـ ـ غريٖا َ 85 29 01 91  .680

 ا ساعــ١)صارٜــٛ( أٚ  يسإساعـــــ١ ا صعـــــاٍأدــظا٤: أدٗــظ٠ ا صعــاٍ عــزا أدٗــظ٠ ـــ ـ ـ     85 29 91 01  .682

َتنـ١ُٓ دٗـاط اعـتكباٍ ، نـاَريات      إصعاٍٛص٠ )تًفظٜٕٛ(، أدٗظ٠ ـــــــــاملق

تقـاٍ أٚ ايتٓبٝـ٘ أٚ   فٝزٜٛ صق١ُٝ يًقٛص ايجابتـ١ ، أدٗـظ٠ اعـتكباٍ ستُٛيـ١ يال    

 ايٓزا٤

 ـ ـ ـ غريٖا   85 29 91 91  .683

ُاَات فـ (أٚ LCDأٚ بٝإ َتن١ُٓ ع٢ً أرا٠ سات بًـٛصات عـا١ً٥ )   ٛسات رالي١ـيـ    85 30 21 11  .684

  (LED) ثٓا١ٝ٥ باعج١ يًن٤ٛ

 ,LCD,Plasmaأرٚات عضض سات ؽاؽ١ َغطش١ ) مبا فٝٗا ؽاؽات ـ ـ ـ  85 30 81 21  .685

ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence   ٚغريٖا َٔ تكٓٝات

 اتفاق١ٝ تك١ٝٓ املعًَٛاتايعضض( يًُٓتذات ايزاخ١ً يف 

   أدٗظ٠  ايتٓبٝ٘ ٚ ايٓزا٤ـ ـ ـ  85 30 81 31  .686

 85 30 81 30ٚ  85 30 81 20ٚ  85 30 21يألدٗظ٠ ايزاخ١ً يف ايبٓز ـ ـ ـ أدظا٤  85 30 91 01  .687

 َٔ أدظا٤ ـ ـ ـ غريٖا 85 30 91 91  .688

  HZ 61/51 ، سات تضرر ات ثابت١ َعز٠ يالعتعُاٍ يف ايزٚا٥ض ايهٗضبا١ٝ٥ــ َهجف 85 32 01 11  .689

)نًٝـٛ   KVAR 1.5تٝعاب قـزص٠ تفاعًٝـ١ التكـٌ عـٔ     ــوهٓٗا اع ( ٖضتظ)

  ( )َهجفات ايطاق١(أَبري تفاعًٞفٛيت 

 ات ثابت١ َٔ تٓتايّٛــ ـ َهجف 85 32 20 11  .691

  ات ثابت١ إيهرتٚيٝت١ٝ َٔ األملّٓٝٛ )َتش١ًً بايهٗضبا٤(ـَهجفـ ـ  85 32 22 11  .690

 ات ثابت١ سات عاطٍ َٔ خظف، بطبك١ ٚاسز٠ــ ـ َهجف 85 32 23 11  .692

 ات ثابت١ سات عاطٍ َٔ خظف، َتعزر٠ ايطبكاتــ ـ َهجف 85 32 24 11  .693



 -  734  - 

 الصــــــــــــنف النظام املنسق رمز عدد

 ات ثابت١ سات عاطٍ، َٔ ٚصم أٚ َٔ يزا٥ٔــ ـ َهجف 85 32 25 11  .694

 ات ثابت١ـَهجفَٔ  ـ ـ غريٖا 85 32 29 11  .695

 )اينبط املغبل(ـ َهجفات َتػري٠ أٚ قاب١ً يًتعزٌٜ 85 32 31 11  .696

   اتـَهجف ـ أدظا٤ 85 32 91 11  .697

 ـ َكاَٚات َٔ نضبٕٛ ثابت١، َٔ األْٛاع املهت١ً أٚ سات طبك١ صقٝك١ 85 33 01 11  .698

  (W) ٚات 21ظٜز عٔ ت ـ ـ َكاَٚات ثابت١ َعز٠ يكزص٠ سات طاق١ ال 85 33 20 11  .699

 َكاَٚات ثابت١َٔ  ـ ـ غريٖا 85 33 29 11  .711

ـ ـ ـ َكاَٚات َتػري٠ َٔ أع  85 33 30 11  .710 ٝ  ـــ ـ الى ًَفٛفـ١، مبـا ف ٗا"ايضٜٛعتات" َٚكَٛـات يفـضم   ــ

 (W) ٚات 21ادتٗز َعز٠ يكزص٠ سات طاق١ التظٜز عٔ 

ٗا "ايضٜٛعتات"  َٚكَٛات ــمبا فٝ الى ًَفٛف١،ـــَكاَٚات َتػري٠ َٔ أعَٔ  ـ ـ غريٖا  85 33 39 11  .712

 يفضم ادتٗز

ـ  85 33 41 11  .713 ـ ـض٠  أخـض٣ )مبـ  ــ َكاَٚات َتػٝ ـ ٗا ايضٜٛعـا فٝ تات َٚكاَٚـات قٝـاؼ فـضم ادتٗـز     ــ

  بٛتٓؾَٝٛرت(

  َكاَٚات ـ أدظا٤ 85 33 91 11  .714

 رٚا٥ض َطبٛع١ 85 34 11 11  .715

ٔ    ـ ـ ـ    85 36 51 01  .716 ٍ َتقـ١ً  ارخـ إز ٚاخـض إرٚا٥ـض   َفاتٝح نٗضبا٥ٝـ١ إيٝهرتْٚٝـ١ َهْٛـ١ َـ

  بقضٜا )َفاتٝح نٗضبا١ٝ٥ ثاٜضٚعتٛص١ٜ َعظٚي١(

َفـاتٝح ايٝهرتْٚٝـ١، مبـا فٝٗـا املفـاتٝح االيٝهرتْٚٝـ١ احملُٝـ١ مـز رصدـ١          ـ ـ ـ    85 36 51 21  .717

-chip-on" َٓطكٝـ١ )تكٓٝـ١   chipاذتضاص٠، َه١ْٛ َٔ تضاْظٜغتٛص ٚ صقٝكـ١ " 

chip فٛيت 0111( دتٗز ال ٜتذاٚط 

 أَبري 00َفاتٝح نٗضَٚٝهاْٝه١ٝ عضٜع١ اذتضن١ يتٝاص ال ٜتذاٚط ـ ـ ـ  85 36 51 31  .718

 ـ ـ ـ غريٖا َٔ َفاتٝح نٗضبا١ٝ٥  85 36 51 91  .719

 َكابػ يألعالى املتشز٠ احملٛص ٚايزٚا٥ض املطبٛع١ َصخش ٚـ ـ ـ  85 36 69 01  .701

  َكابػ َصخش ٚـ ـ ـ غريٖا  85 36 69 91  .700

  ايهٝابٌ عٓافض تٛفٌٝ ٚمتاؼ يألعالى ٚـ ـ ـ  85 36 91 01  .702

  زتغات ايضقا٥لـ ـ ـ  85 36 91 21  .703

  أدٗظ٠ ُأخضـ ـ ـ غريٖا َٔ  85 36 91 91  .704

 ات ايجٓا١ٝ٥ اذتغاع١ يًن٤ٛ أٚ ايباعج١ يًن٤ٛـزا ايقُاَـــ فُاَات ثٓا١ٝ٥، ع 85 40 01 11  .705

 ٚاتيًن٤ٛ سات َعزٍ  تبـزر ٜكـٌ عـٔ    ـ ـ تضاْظعتٛصات،عزا ايرتاْظعتٛصات اذتغاع١   85 40 20 11  .706

  (W 1ٚاسز )
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 تضاْظعتٛصات،عزا ايرتاْظعتٛصات اذتغاع١ يًن٤َٛٔ  ـ ـ غريٖا 85 40 29 11  .707

 ـ َكَٛات تضاْظعتٛص١ٜ "ثاٜضعتٛص" "رٜاى" ٚ"تضٜاى"، عزا األرٚات اذتغاع١ يًن٤ٛ 85 40 31 11  .708

اينـ١ٝ٥ٛ، ٚإٕ   ايفٛيتا٥ٝـ١ سيو ارتالٜـا  ـ أرٚات ؽب٘ َٛف١ً سغاع١ يًن٤ٛ، مبا يف  85 40 41 11  .709

 ٚ فـُاَات ثٓا٥ٝـ١    ؛أيـٛح بؾـهٌ   َٗٝـأ٠  ناْت زتُع١ يف ؽهٌ ٚسـزات أ

   باعج١ يًن٤ٛ

 ـ أرٚات ُأخض ؽب٘ َٛف١ً أخض 85 40 51 11  .721

 ـ بًٛصات بٝظٚ ـ نٗضبا١ٝ٥ َضنب١ 85 40 61 11  .720

 ـ أدظا٤ 85 40 91 11  .722

إ ناْت َٓززتا بٗـا سانـضات أٚ ستـٛالت أٚ رٚا٥ـض     ٚأدٗظ٠ حتهِ، ٚ َعادتات ــ   85 42 30 11  .723

َٓطك١ٝ أٚ َندُات أٚ أفٓاف فٓاع١ ايغاعات ٚرٚا٥ض ايتٛقٝـت أٚ غريٖـا َـٔ    

 ايزٚا٥ض األخض

 ـ ـ سانضات 85 42 32 11  .724

 ـ ـ َندُات 85 42 33 11  .725

 ـ غريٖاـ  85 42 39 11  .726

 ايهرت١ْٝٚ َتها١ًَ رٚا٥ض ـ أدظا٤ 85 42 91 11  .727

ـ ًٌٝ ايهٗضبـا٥ٞ أٚ يالْتك ـًا ٚيًتشـا٥ٝـضبـظ٠ يطال٤ املعارٕ نٗــــ آالت ٚأدٗ 85 43 31 11  .728 اٍ ــــ

  ٝات املعًك١ )إيٝهرتٚفٛصعٝظ(ـــــا٥ٞ يًذظ٥ـــــــايهٗضب

 آالت نٗضبا١ٝ٥ سات ٚظا٥ف تضمج١ أٚ َعذِـ ـ ـ  85 43 71 01  .729

ات ـــاؽـــٗا ؽـــا فٝطش١ ) مبـــــ١ َغـــأرٚات عضض سات ؽاؽـ ـ ـ   85 43 71 21  .731

CD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence  

 اتفاق١ٝ تك١ٝٓ املعًَٛاتٚغريٖا َٔ تكٓٝات ايعضض( يًُٓتذات ايزاخ١ً يف 

 آالت ٚ أدٗظ٠ أخضغريٖا َٔ  ـ ـ ـ 85 43 71 91  .730

 زتُعات ايهرت١ْٝٚ َتٓا١ٖٝ ايقػض أدظا٤ ـ ـ ـ 85 43 91 01  .732

 أدظا٤غريٖا َٔ  ـ ـ ـ 85 43 91 91  .733

ـ   85 44 42 10  .734 ًَـِ   01نـابالت نٗضبا٥ٝـ١ َـظٚر٠ بٛفـالت ٜظٜـز َكطعٗـا ايعضمـٞ عـٔ          ـ ـ 

 فٛيت 311ٚدٗزٖا عٔ 

 01ًَِٜظٜز َكطعٗا ايعضمٞ عٔ  أعالى نٗضبا١ٝ٥ َظٚر٠ بٛفالت ال ـ ـ ـ 85 44 42 20  .735

 تٟٛ ع٢ً عؾض٠ أطٚاز أٚ أنجضايام ٚاهلاتف َظٚر٠ بٛفالت حت نابالت ـ ـ ـ 85 44 42 30  .736

 أطٚازايام ٚاهلاتف َظٚر٠ بٛفالت حتتٟٛ ع٢ً أقٌ َٔ عؾض٠  أعالىـ ـ ـ  85 44 42 40  .737

 َظٚر٠ بٛفالت ـ ـ ـ غريٖا 85 44 42 90  .738

ِ 01ٜظٜز َكطعٗا ايعضمـٞ عـٔ    ال غري َظٚر٠ بٛفالتنٗضبا١ٝ٥  ـ ـ ـ ـ أعالى    85 44 49 21  .739  ًَـ

 فٛيت 81دتٗز ال ٜظٜز عٔ 
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حتتـٟٛ عًـ٢ عؾـض٠ أطٚاز أٚ     غـري َـظٚر٠ بٛفـالت   ايام ٚاهلـاتف   ـ ـ ـ ـ  نابالت    85 44 49 30  .741

 فٛيت  81دتٗز ال ٜظٜز عٔ  أنجض

أطٚاز حتتـٟٛ عًـ٢ أقـٌ َـٔ عؾـض٠       غري َظٚر٠ بٛفالتايام ٚاهلاتف  ـ ـ ـ ـ أعالى    85 44 49 40  .740

 فٛيت  81دتٗز ال ٜظٜز عٔ 

 فٛيت 81دتٗز ال ٜظٜز عٔ  غري َظٚر٠ بٛفالت ٥١َٝٛفالت نٗضبأَ  ـ ـ ـ غريٖا 85 44 49 90  .742

 ـ نابالت َٔ أيٝاف بقض١ٜ 85 44 71 11  .743

 ملعاقني رٕٚ آي١ٝ رفعيألؽدال ا ـ َكاعز سات عذالت 87 03 01 11  .744

 ملعاقنييألؽدال ا َكاعز سات عذالتَٔ  ـ غريٖا 87 03 91 11  .745

 يًُعاقني يألؽدالايعذالت ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ يًُكاعز سات  87 04 21 11  .746

 نذِ   2111ٜتذاٚط ٚطْٗا فاصغ١  طا٥ضات عُٛر١ٜ ال ـ ـ  88 12 00 11  .747

 نذِ   2111ـ ـ طا٥ضات عُٛر١ٜ ٜتذاٚط ٚطْٗا فاصغ١  88 12 02 11  .748

 نذِ   2111ٜتذاٚط ٚطْٗا فاصغ١  ـ طا٥ضات عار١ٜ َٚضنبات د١ٜٛ ُأخض، ال 88 12 21 11  .749

نذـِ ٚال   2111عار١ٜ َٚضنبـات دٜٛـ١ ُأخـض، ٜظٜـز ٚطْٗـا فاصغـ١ عـٔ         ـ طا٥ضات 88 12 31 11  .751

 نذِ  05111ٜتذاٚط 

 نذِ  05111ـ طا٥ضات عار١ٜ َٚضنبات د١ٜٛ ُأخض ٜتذاٚط ٚطْٗا فاصغ١  88 12 41 11  .750

ـ َضنبات فنـا١ٝ٥ )مبـا يف سيـو األقُـاص ايقـٓاع١ٝ( ٚعضبـات إطـالم املضنبـات          88 12 61 11  .752

 ملزاص١ٜ ايفنا١ٝ٥ ٚاملضنبات ا

 أدٗظ٠ أصم١ٝ يًتزصٜب ع٢ً ايطريإ ٚأدظاؤٖأَ  غريٖاـ ـ  88 15 29 11  .753

ٚعفٔ مماثًـ١ َعـز٠ بقـف١ ص٥ٝغـ١ٝ يٓكـٌ األؽـدال؛       قٛاصب ْظٖ٘ ـ عفٔ صسالت  89 10 01 11  .754

 َعزٜات )فريٟ بٛت( َٔ مجٝع األْٛاع

 ـ عفٔ فٗاصٜر 89 10 21 11  .755

 89 10 21ايزاخًــ١ فـٞ ايبٓـز ايفضعٞ ـ عفٔ بضارات، عــزا تًو  89 10 31 11  .756

 ـ عفٔ ُأخض يٓكٌ ايبنا٥ع ٚعفٔ ُأخض يٓكٌ األؽدال ٚايبنا٥ع َعًا 89 10 91 11  .757

 عفٔ فٝز؛ عفٔ َقاْع ٚعفٔ ُأخض ملعادت١ َٓتذات ايقٝز أٚ سفعٗا  89 12 11 11  .758

 عفٔ قطض ٚعفٔ رافع١ 89 14 11 11  .759

 ضانات( ـ عفٔ داصف١ أٚ ناعش١ )ن 89 15 01 11  .761

 زأصفف١ َغطش١،عا١ُ٥ أٚ غاطغ١ يًشفض أٚ ا ْتا ـ 89 15 21 11  .760

 اذتضا٥ل إطفا٤ـ ـ ـ عفٔ  89 15 91 01  .762

 اين٥ٛٞ ا صؽارـ ـ ـ عفٔ  89 15 91 21  .763
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 َٔ عفٔ ـ ـ ـ غريٖا 89 15 91 91  .764

 ـ عفٔ سضب١ٝ 89 16 01 11  .765

 قٛاصب ايٓذا٠  فٝٗا مبا اعاألْٛٔ مجٝع َ ٚطٚاصم سضب١ٝ ـ ـ ـ قٛاصب 89 16 91 01  .766

 غريٖا ـ ـ ـ 89 16 91 91  .767

 ـ طٛافات قاب١ً يًٓفذ 89 17 01 11  .768

 َٓؾصت عا١ُ٥َٔ  ـ غريٖا 89 17 91 11  .769

  .قٝز ايتشطِٝ عفٔ َٚٓؾصت عا١ُ٥ أخض 89 18 11 11  .771

 ـ زتاٖض زتغ١ُ )عرتٜٛ عهٛبٝ٘(  91 00 01 11  .770

 تػضايف أٚ ايغُٓٝا٥ٞ ٚزتاٖض عضض ايقٛصـ زتاٖض ُأخض يًتقٜٛض ايفٛ 91 00 21 11  .772

 بقض١ٜ زتاٖض ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ 91 00 91 11  .773

 ـ زتاٖض عزا اجملاٖض ايبقض١ٜ؛ أدٗظ٠ إضتضاف )رٜفضانتٛغضاف(  91 02 01 11  .774

 زتاٖض ـ أدٗظ٠ ٚيٛاطّ 91 02 91 11  .775

 اتـــــاؽــؽ ٗاــفٝ بــُاطش١ ) ـــ١ َغـــاؽــضض سات ؽــأرٚات عـ ـ ـ  91 03 81 31  .776

LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum- Flourescence   
 ٚغريٖا َٔ تكٓٝات ايعضض( يًُٓتذات ايزاخ١ً يف ٖشٙ االتفاق١ٝ

ــ ـ ـ أد      91 03 91 01  .777 ـــاؽـــأرٚات عـــضض سات ؽظا٤ ــــــــ ــات ـــ ــا فٝٗـــا ؽاؽـ ١ َغـــطش١ ) مبـ

LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence  

 غريٖا َٔ تكٓٝات ايعضض( يًُٓتذات ايزاخ١ً يف ٖشٙ االتفاق١ٝٚ

 8470ز ايزاخ١ً يف ايبٓـز  اخضإٍ أٚ ارخإأدٗظ٠ صعِ ٚختطٝط ٚإ ناْت ٚسزات ـ ـ ـ    91 07 01 01  .778

 .  91 07أٚ آالت ايضعِ أٚ ايتدطٝط ايزاخ١ً يف ايبٓز 

 8470ز ايزاخ١ً يف ايبٓـز  اخضإٚ ٍ أارخإأدٗظ٠ صعِ ٚختطٝط ٚإ ناْت ٚسزات ـ ـ ـ    91 07 21 01  .779

 .91 07آالت ايضعِ أٚ ايتدطٝط ايزاخ١ً يف ايبٓز  أٚ

 أٚ اذتغابايتأؽري أرٚات ٚأدٗظ٠ ُأخض يًضعِ أٚ غريٖا َٔ  ـ ـ ـ 91 07 21 91  .781

 ات ٚ األؽهاٍ َٛايضعإْتاز أدظا٤ ألدٗظ٠ ـ ـ ـ  91 07 91 01  .780

  أدظا٤ ٚيٛاطّـ ـ ـ غريٖا َٔ  91 07 91 91  .782

 ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات يكٝاؼ أٚ ملضاقب١ أٚ فشك دضٜإ أٚ اصتفاع ايغٛا٥ٌ 91 26 01 11  .783

 ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات يكٝاؼ أَٚضاقب١ اينػط 91 26 21 11  .784

يكٝـاؼ أٚ يفشـك َٚضاقبـ١ ادتضٜـإ أٚ ا صتفـاع أٚ اينـػط  أٚ        أخـض  ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات 91 26 81 11  .785

 املتػريات اأُلخض يف ايغٛا٥ٌ أٚ ايػاطات

دٗــظ٠ ٚأرٚات يكٝــاؼ أٚ يفشــك َٚضاقبــ١ ادتضٜــإ أٚ ا صتفــاع أٚ أل ـــ أدــظا٤ ٚيــٛاطّ 91 26 91 11  .786

 اينػط  أٚ املتػريات اأُلخض يف ايغٛا٥ٌ أٚ ايػاطات
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 ـ أدٗظ٠ حتًٌٝ ايػاطات أٚ ايزخإ. 91 27 01 11  .787

ًرتنٝــظ ــ أدٗــظ٠ ايتشًٝــٌ بايفقــٌ ايهضَٚـاتٛغضايف أٚ بــايتػٝري ايهٗضبــا٥ٞ ي   91 27 21 11  .788

 )إيٝهرتٚفٛصٜغٝظ( 

ـ أدٗظ٠  قٝاؼ أطٛاٍ َٛد١ ايطٝف )عبٝهرتَٚرت(، أٚ يكٝاؼ نجافـ١ أيـٛإ َٛدـ١     91 27 31 11  .789

ايطٝف )عبٝهرتٚفٛتَٛرت(، أٚ يتغذٌٝ ايطٝف )عبهرتٚدضاف(، باعـتدزاّ  

 ا ؽعاعات ايبقض١ٜ )فٛم ايبٓفغذ١ٝ أٚاملض١ٝ٥ أٚحتت اذتُضا٤( 

رٚات ُأخض تغتدزّ ا ؽعاعات ايبقض١ٜ )فٛم ايبٓفغذ١ٝ أٚ املض١ٝ٥ أٚ حتـت  ـ أدٗظ٠ ٚأ 91 27 51 11  .791

 اذتُضا٤( 

ــ ـ ـ أدٗـظ٠ َٚعـزات ُأخـض يفشـك ايـزّ ٚحتًٝـٌ ايعقـاصات ٚايبـٍٛ..اخل شتققـ١               91 27 81 01  .790

 يتؾدٝك األَضاض يف املدتاات

 أدٗظ٠ َٚعزات ُأخضَٔ  ـ ـ ـ غريٖا 91 27 81 91  .792

 ايػاط، عزا أدٗظ٠ حتًٌٝ ايزخإ أٚ 91 27دظا٤ ٚيٛاطّ يألفٓاف ايزاخ١ً يف ايبٓز أـ ـ ـ  91 27 91 01  .793

 أدظا٤ ٚيٛاطَّٔ  ـ ـ ـ غريٖا 91 27 91 91  .794

ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات ُأخض َق١ُُ خقٝقًا يسإتقاالت )َجٌ، َكاٜٝػ احملارثات اهلاتفٝـ١   91 31 41 11  .795

قٝاؼ اينٛما٤ يف َكاٜٝػ َناعف١ ايقٛت، َكاٜٝػ عاٌَ ايتزاخٌ، ٚأدٗظ٠ 

 ارتطٛط عٛفَٛٝرت( 

 ـ ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات يكٝاؼ أٚ فشك األقضال ايضقٝك١ أٚ األرٚات َٔ أؽباٙ املٛفالت 91 31 82 11  .796

أدــظا٤ ٚيــٛاطّ ألدٗــظ٠ قٝــاؼ أٚ فشـك األقــضال ايضقٝكــ١ أٚ األرٚات َــٔ أؽــباٙ  ــ ـ ـ      91 31 91 01  .797

 املٛفالت

  يٛاطّأدظا٤ ٚـ ـ ـ غريٖا َٔ  91 31 91 91  .798

ـ ـ أدٗظ٠ ٚأرٚات بقض١ٜ يفشك األقضال ايضقٝك١ أٚ األرٚات َـٔ أؽـباٙ املٛفـالت، أٚ      91 30 40 11  .799

األرٚات َٔ أؽـباٙ   يفشك األقٓع١ أٚايؾبٝهات اين١ٝ٥ٛ املغتدز١َيف فٓاع١

 املٛفالت 

ألؽـباٙ  ـ ـ ـ أدٗظ٠ بقض١ٜ يكٝاؼ ايتًٛخ ايغطشٞ ايزقا٥كٞ ع٢ً األقـضال ايضقٝكـ١       91 30 49 01  .811

 املٛفالت. 

  أدٗظ٠ ٚأرٚات بقض١ٜـ ـ ـ غريٖا َٔ  91 30 49 91  .810

ـ َٝهضٚعــ ـ ـ     91 30 81 21  .812 ـ )زت هٛبات ــ اٖض( اذتـظّ االيٝهرتْٚٝـ١ َـظٚر٠ بـأدٗظ٠ َعـز٠      ـــ

 ضال ايضقٝك١ ٚايؾبٝهات َٔ أؽباٙ املٛفالتــــٓاٚي١ ْٚكٌ األقـــخقٝقا مل

دٗـظ٠ ايبقـض١ٜ  يفشـك األقـضال ايضقٝكـ١ أٚ األرٚات َـٔ أؽـباٙ        ـ ـ ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ األ   91 30 91 01  .813

املٛفالت أٚ يفشك األقٓع١ أٚ األقٓع١ اينـ١ٝ٥ٛ أٚ ايؾـبٝهات املغـتع١ًُ يف    

 فٓع األرٚات َٔ أؽباٙ املٛفالت

أدظا٤ ٚيٛاطّ اجملاٖض االعرتٜٛعهٛب١ٝ  املـظٚر٠ بـأدٗظ٠ َعـز٠ خقٝقـا ملٓاٚيـ١      ـ ـ ـ    91 30 91 21  .814

 ل ايضقٝك١ ٚايؾبٝهات َٔ أؽباٙ املٛفالتْٚكٌ األقضا

ـ ـ ـ أدظا٤ ٚيٛاطّ األدٗظ٠ ايبقض١ٜ يكٝاؼ ايتًٛخ ايغطشٞ ايـزقا٥كٞ عًـ٢ األقـضال       91 30 91 31  .815

 ايضقٝك١ ألؽباٙ املٛفالت   
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أدظا٤ ٚيٛاطّ َٝهضٚعـهٛبات )زتـاٖض( اذتـظّ االيٝهرتْٚٝـ١ َـظٚر٠ بـأدٗظ٠       ـ ـ ـ    91 30 91 41  .816

   ايؾبٝهات َٔ أؽباٙ املٛفالت ي١ ْٚكٌ األقضال ايضقٝك١ َٚعز٠ خقٝقا ملٓاٚ

ٗظ٠ َعز٠ خقٝقـا  ــاملظٚر٠ بأد  أجملٗضٜ٘أدظا٤ ٚيٛاطّ َٝهضٚعهٛبات ايقٛص ـ ـ ـ    91 30 91 51  .817

 . ملٓاٚي١ ْٚكٌ األقضال ايضقٝك١ ٚايؾبٝهات َٔ أؽباٙ املٛفالت

818.  91 91 30 91 
  ـ ـ ـ غريٖا َٔ أدظا٤ ٚيٛاطّ .

ظي١ٝ املغتع١ًُ اييت ظتًبٗـا املٛاطٓـٕٛ املكُٝـٕٛ يف    ـاألَتع١ ايؾدق١ٝ ٚاألرٚات املٓ 98 10 11 11  .819

 ارتاصز ٚاألداْب ايكارَٕٛ يسإقا١َ يف ايبالر ألٍٚ َض٠

 ـ ـ ـ  يًغفاصات ٚايكٓقًٝات 98 12 11 01  .801

 ـ ـ ـ  يًُٓعُات ايزٚي١ٝ 98 12 11 21  .800
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 خلاصةالسلع ا

  التعرفة اجلنركي املوحدة لدول اجمللسيف

 م2102

 سلعة (50)
 

 الصــــــــــــنف النظام املنسق رمز عدد

 ـ ـ سبا٥ح نا١ًَ ٚأْقاف سبا٥ح 00 11 03 02  .1

 ـ ـ أفداس ٚأنتاف ٚقطعٗا، بععُٗا 00 12 03 02  .2

 ـ ـ غريٖا 00 19 03 02  .3

 ـ ـ سبا٥ح نا١ًَ ٚأْقاف سبا٥ح 00 21 03 02  .4

 ـ ـ أفداس ٚأنتاف ٚقطعٗا، بععُٗا 00 22 03 02  .5

 ـ ـ غريٖا 00 29 03 02  .6

 ـ ـ ـ غريٖــــا 90 00 05 02  .7

 ـ َٔ فق١ًٝ ارتٓاطٜض، طاطد١ أٚ َار٠ 00 30 06 02  .8

 ـ ـ أنبار 00 41 06 02  .9

 ـ ـ غريٖا 00 49 06 02  .11

 ـ ـ ـ َٔ خٓظٜض 00 10 09 02  .11

 قطعٗا، بععُٗاـ ـ أفداس أٚ أنتاف ٚ 00 11 10 02  .12

 ـ ـ فزٚص ) ٜتدًًٗا ؽشِ ( ٚقطعٗا 00 12 10 02  .13

 ـ ـ غريٖــــا 00 19 10 02  .14

 ـ ؽعض خٓظٜض أٚ ؽعض خٓظٜض بضٟ ٚفنالت٘ 00 10 02 05  .15

 ـ رٖٔ  ارتٓظٜض  00 10 01 15  .16

 ـ ـ ـ ؽشّٛ خٓظٜض أخض  00 20 01 15  .17

 ـ ـ ـ ـ َٔ خٓظٜض 11 00 03 15  .18

 ـ َٔ خٓظٜض.ـ ـ ـ  21 00 03 15  .19

 ـ ـ ـ ـ َٔ خٓظٜض 91 00 03 15  .21
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 ـ ـ ـ ـ َٔ خٓظٜض 11 00 18 15  .21

 ـ ـ ـ ـ َٔ خٓظٜض أٚ رّ سٝٛاْٞ 10 00 01 16  .22

 ـ ـ فدش ارتٓظٜض ٚقطع٘ 00 41 02 16  .23

 ـ ـ نتف ارتٓظٜض ٚقطع٘ 00 42 02 16  .24

 ـ ـ غريٖـــا مبا فٝٗا املدايٝط 00 49 02 16  .25

 نضات َٔ رّ اذتٝٛاْاتـ ـ ـ ست 30 90 02 16  .26

 ـ ـ ـ ؽٛنالت٘ بٝنا٤ ستت١ٜٛ ع٢ً نشٍٛ 80 90 04 17  .27

 ـ ـ ـ حتتٟٛ ع٢ً نشٍٛ 10 31 06 18  .28

 ـ ـ ـ حتتٟٛ ع٢ً نشٍٛ 10 32 06 18  .29

 دع١)بري٠( َقٓٛع١ َٔ ايؾعري ايٓاؽط )املايت( 00 00 03 22  .31

 ـ ْبٝش فٛاص 00 10 04 22  .31

 يرت 2ظٜز ععتٗا عٔ ـ ـ يف أٚع١ٝ ال ت 00 21 04 22  .32

 ـ ـ غريٖا 00 29 04 22  .33

 ـ أْٛاع أخض َٔ عالف٘ ايعٓب 00 30 04 22  .34

 يرت 2ـ يف أٚع١ٝ التظٜز ععتٗا عٔ  00 10 05 22  .35

 ـ غريٖا 00 90 05 22  .36

َؾضٚبات شتُض٠ أخض )ؽضاب تفاح أٚ نُجض٣ أٚ عغـٌ َـجال(؛ شتـايٝط َؾـضٚبات      00 00 06 22  .37

شتُض٠ َع َؾضٚبات ال نشٛي١ٝ غري راخ١ً أٚ َشنٛص٠ شتُض٠ ٚشتايٝط َؾضٚبات 

 يف َهإ آخض

 ـ ـ ـ غريٙ 90 20 07 22  .38

 ـ َؾضٚبات نشٛي١ٝ ْاجت١ عٔ تكطري ايٓبٝش أٚ تفٌ ايعٓب 00 20 08 22  .39

 ـ ٜٚغهٞ 00 30 08 22  .41

 ـ صّٚ َٚؾضٚبات صٚس١ٝ أخض ْاجت١ عٔ تكطري َٓتذات ققب ايغهض املدُض٠ 00 40 08 22  .41

 ـ دٔ ٚ دٓٝفا 00 50 08 22  .42

 ـ فٛرنا 00 60 08 22  .43

 ـ َؾضٚبات نشٛي١ٝ َعطض٠ )يٝهٛص( 00 70 08 22  .44

 ـ ـ ـ غريٙ 90 90 08 22  .45

 ـ ـ ـ صٚاعب ْبٝش 10 00 07 23  .46

 ـ َٔ خٓظٜض 00 30 03 41  .47

 ـ ـ حبايتٗا ايضطب١)مبا فٝٗا املضط١ بايقبؼ األطصم( 00 31 06 41  .48

 تٗا ادتاف١)خاًَا(ـ ـ حباي 00 32 06 41  .49

 ـ َٔ خٓظٜض 00 20 13 41  .51
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 ننوعةاملالسلع 

 يف التعرفة اجلنركي املوحدة لدول اجمللس

 م2102

 سلعة (27)
 

 الصــــــــــــنف النظام املنسق رمز عدد

 ـ أف١ًٝ يألْغاٍ 00 10 03 01  .1

 نًٝٛ غضاّ 51ـ ـ تظٕ أقٌ َٔ  00 91 03 01  .2

 نًٝٛ غضاّ أٚ أنجض 51 ـ ـ تظٕ 00 92 03 01  .3

 ـ عاز؛ َغاسٝك٘ ْٚفاٜات٘ 00 10 07 05  .4

 ـ بغباع١ دٛط ايطٝب غري زتضٚؽ١ ٚال َغشٛق١ 00 21 08 09  .5

 ـ بغباع١ دٛط ايطٝب زتضٚؽ١ أٚ َغشٛق١ 00 22 08 09  .6

 ـ ـ بشٚص خؾداـ 00 91 07 12  .7

 ـ ـ ـ خؾداـ 10 99 07 12  .8

 ـ ـ ـ بشٚص قٓب 20 99 07 12  .9

 ـ أٚصام ايهٛنا 00 30 11 12  .10

 ـ قؿ خؾداـ 00 40 11 12  .11

 ـ ـ ـ خؾداـ أعٛر 20 90 11 12  .12

 ـ ـ ـ قٓب ٖٓزٟ 60 90 11 12  .13

 ـ ـ أفٕٝٛ 00 11 02 13  .14

 ـ ـ ـ سؾٝؿ 10 19 02 13  .15

 ـ نضٚعٝزٚيٝت 00 10 24 25  .16

 ـ غريٖا 00 90 24 25  .17

 ـ ـ ـ نٛنا٥ني 10 91 39 29  .18

 ْٛاع املغتع١ًُ يًغٝاصات )مبا فٝٗا عٝاصات االعتٝؾٔ ٚعٝاصات ايغبام(ـ ـ َٔ األ 00 11 12 40  .19

 ـ ـ َٔ األْٛاع املغتع١ًُ يف اذتافالت )بافات( أٚ ايؾاسٓات 00 12 12 40  .20

 ـ ـ َٔ األْٛاع املغتع١ًُ يف ايطا٥ضات 00 13 12 40  .21
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 الصــــــــــــنف النظام املنسق رمز عدد

 ـ ـ غريٖا 00 19 12 40  .22

 ١ـ إطاصات خاصد١ٝ ٖٛا١ٝ٥ َغتعًُ 00 20 12 40  .23

 ـ ستت١ٜٛ ع٢ً سضٜض فدضٟ )اعبغتٛؼ( 00 40 11 68  .24

 ـ َٔ نضٚعٝزٚيٝت 00 80 12 68  .25

ـ ـ أيٝاف سضٜـض فدضٟ )اعبغتٛؼ( َنػٛط١ يقٓاع١ ايفٛافٌ، بؾهٌ ففا٥ح  00 93 12 68  .26

 أٚ يفات

 ـ ستت١ٜٛ ع٢ً سضٜض فدضٟ )اعبغتٛؼ( 00 20 13 68  .27
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