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 رار رئيس مجهورية مصر العربيةق
 ٢٠٢٢لسنة  ٢١٨رقم 

 بإصدار التعريفة الجمركية
 رئيس اجلمهورية

 طالع على الدستور ؛بع اال

  ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٨لسنة  ٩٥وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانـون رقـم 

 ؛ الجمركية  بإصدار التعريفـة٢٠١٨ لسنة ٤١٩ى قرار رئيس الجمهورية رقم وعل

 ة ؛وعلى موافقة المجلس األعلى للتعريفة الجمركي

؛ على ما عرضه وزير الماليةوبناء  

  :رر ــــــــــق
 )املادة األوىل ( 

يـة  الجمرك ا للقواعد والفئات الواردة بجـدول التعريفــة       تحصل الضريبة الجمركية طبقً   
 .ة المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالي

 ) املادة الثانية (

بجـدول   ا لنصوص البنود ومالحظات األقسام والفـصول الـواردة        يتم تبنيد األصناف وفقً   
 .ة التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العام

 ) املادة الثالثة (

، عنـد إعـادة      إلصـالحها  ة مؤقتة تصدر بصف ى  تحصل الضريبة الجمركية على البضائع الت     
 . إليها كافة مصاريف النقل والتأمين امن جميع تكاليف اإلصالح مضافً) %١٠(استيرادها بواقع 

، عنـد    صـنعها  تصدر بصفة مؤقتة لتكملة   ى  تحصل الضريبة الجمركية على البضائع الت     
ا اليف تكملة الصنع مضافًتك إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع        

 .ن إليها كافة مصاريف النقل والتأمي

د
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 ) املادة الرابعة (

أيهما أقل على    من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة     ) %٢٠(تحصل ضريبة جمركية بواقع     
 ١٩٧٣ لـسنة    ١القـانون رقـم     ى  ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها ف       

  سـيارات الركـوب الخاصـة الداخلـة        فيما عـدا  (المعدات واألجهزة   وتعديالته من اآلالت و   
ى ، وذلك بالشروط واألوضاع الت     والتجديد ، الالزمة لها ألغراض اإلحالل     )87.03(البند  ى  ف

 . يصدر بها قرار من وزير المالية

 ) املادة اخلامسة (

هما أقل علـى    أي من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة     ) %٢(تحصل ضريبة جمركية بواقع     
 األم بلـبن ، شـبيهة   للرضـع ألبان ا تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات مـن  م

أو عالجية من خامـات ومـستلزمات        سم أو حمضية  د، نصف    ومحضرات من ألبان لألطفال   
 . يصدر بها قرار من وزير الماليةى ، وذلك بالشروط واألوضاع الت الزمة لإلنتاج

علـى مـا    من القيمة أو ضريبة الوارد أيهمـا أقـل  ) %٢(قع ا بو حصل ضريبة جمركية  تُ
معدات وآالت ومهمات    شركة العربية ألنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من       التستورده  

، وذلك بالشروط    سيارات الركوب  ، ووسائل النقل فيما عدا     وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار    
 . زير الماليةيصدر بها قرار من وى واألوضاع الت

أيهما أقل علـى     من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة     %) ٥(ل ضريبة جمركية بواقع     حصتُ
ومكونـات وقطـع الغيـار     ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات       

ـ     الالزمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية       ى وذلك بالشروط واألوضاع الت
 . يصدر بها قرار من وزير المالية

أيهما أقل على    من القيمـة أو ضريبة الوارد المقررة     ) %٢(تحصل ضريبة جمركية بواقع     
أو بالغـاز الطبيعـي،      ما يستورد من معدات تجهيز محطـات تموين المركبـات بالكهربـاء          

ى دات الرصد البيئ  ، ومع ى  الطبيع ومكونات تحويل المركبـات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغـاز       
  -طاقـة الريـاح   (الجديـدة والمتجـددة    ، ومعدات ومكونات الطاقة    وقطع الغيار الخاصة بها   

يصدر بها قـرار    ى  بالشروط واألوضاع الت   ، وذلك  وقطع الغيار الخاصة بها   ) الطاقة الشمسية 
 .ة من وزير المالي
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ـ  مـا أقـل  من القيمة أو ضريبة الوارد أيه) %٢(حصل ضريبة جمركية بواقع    تُ مـا  ى عل
ومواتير كهربائيـة    تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج األتوبيسات الكهربائية من بطاريات        

ريد البطاريات وأجهزة     ووحدات تحكم ووحدات األنظمة المساعدة ووحدات التوجيه       ووحدات ت
 . قرار من وزير المالية يصدر بهاى التكييف، وذلك بالشروط واألوضاع الت

الـسيارات   علـى %) ٣٥(بة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة        خفض ضري تُ
 .ى تعمل بالغاز الطبيعى الت

 ) املادة السادسة (

يجـوز   ات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهـذا القـرار         فئمع عدم اإلخالل ب   
مصلحة الجمـارك    بةلصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقا         

  :ا لألحكام اآلتيةوفقً

مـصلحة   تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابـة     ى   الت ا كامالً األجزاء المفككة تفكيكً  ) أ  ( 
الجمركيـة   ا لقواعد ومالحظـات التعريفـة   طبقًى  الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائ    

 ـ            تعامل جمركي   تخفيـضها  دا بفئة ضريبة الوارد المقررة علـى المنـتج الكامـل بع
  .)%١٠(بواقع 

األجزاء األجنبية   فأكثر تخضع ) المائةى  عشرة ف ) (%١٠(إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى      ) ب(
الكامل الصنع بعد تخفيـضها     ى  المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائ       

، أو تحـصل     )المائـة ى  تسعون ف ) (%٩٠ ( وبحد أقصى ى  بالنسبة المبينة بالجدول التال   
، وذلك بالنسبة لكل جزء منها       الخاصة بها أيهما أقل    ضريبة الوارد المقررة على بنودها    

ويجوز تخفـيض   ) المائةى  ستون ف ) (%٦٠(التصنيع المحلى    على حدة متى بلغت نسبة    
 . بقرار من وزير التجارة والصناعة) المائةى أربعون ف) (%٤٠( هذه النسب إلى

تحدد بقرار التى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع  ى  محلوتحسب نسبة التصنيع ال   
نسبة األجزاء  ا إليهامن وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافً      

 وذلـك حـسبما     ،ى  ا إلى مجموع األجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائ       المصنعة محلي
 . بإقامة المشروع يص الصادرضوء الترخى تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية ف

ب
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  المحلىنسبة التصليح   م
 ضريبة الواردى نسبة التخفيض ف

  على المنتج النهائي
ـ        ١ % ١٠ى  إذا بلغت نسبة التـصنيع المحل

  %٢٠وحتى 
   من نسبة التصنيع المحلي%١٠٥

ــصنيع المحلــ    ٢ ــسبة الت ــت ن   ىإذا بلغ
  %٣٠وحتى % ٢٠ أكثر من

   من نسبة التصنيع المحلي%١١٠

ــصنيع المحلــ  إذ  ٣ ــسبة الت ــت ن   ىا بلغ
  %٤٠وحتى % ٣٠ أكثر من

   من نسبة التصنيع المحلي%١١٥

ــصنيع المحلــ    ٤ ــسبة الت ــت ن   ىإذا بلغ
  %٦٠وحتى % ٤٠ أكثر من

   من نسبة التصنيع المحلي%١٢٠

ــصنيع المحلــ    ٥ ــسبة الت ــت ن   ىإذا بلغ
  %٦٠ أكثر من

ـ     %١٣٠ وبحـد أقـصى    ى   من نسبة التصنيع المحل
  ة على المنتج النهائىمن فئة الضريب% ٩٠

مــن   ا على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقـدم         يجوز لوزير المالية بناء   ) ج(
ـ        الـصناعات  ى تـاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميــع فـ

بمـا ال يجـاوز   ى النهائ ضريبة الوارد المقررة على المنتجى المعقدة نسبة التخفيض ف 
ـ  ذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التـصنيع       ، و %) ٤٠( المقابلـة لـذلك    ى  المحل

المحددة لبلوغها بـالترخيص     من هذه المادة خالل المدة    ) ب(المنصوص عليها بالفقرة    
 .ة الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعي

تنفيـذ  متابعـة    وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية باالشتراك مع مصلحة الجمارك        
إلـى نـسبة     الشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا البند اللتزامها الوصـول          

فإذا لـم    ، المحددة لها بموجب تقرير سنوي، يرفع إلى وزير المالية        ى  التصنيع المحل 
يوقـف   ،   نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة      ى  من هذه الشركات ف   ى  تصل أ 

من هذه  ) ب(و) أ(ا لألحكام المنصوص عليها بالبندين      ب وفقً ، وتحاس  التيسير الممنوح 
على تلك   ادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك، وسداد تعويض          مال

 .ا الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونً
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 ) املادة السابعة (
والـصناعة   وزارة التجارة ى  ، تتول  قرارمع عدم اإلخالل بأحكام المادة السادسة من هذا ال        

  ، الـسيارات المـصرية   اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صـناعة         
بالفصل الثامن والتسعين من جـدول       تقوم باستيراد المكونات األصلية المنصوص عليها     ى  والت

  .ق التعريفة المرف
 )املادة الثامنة ( 

الذين يـصدر    لجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء     ينشأ مجلس أعلى للتعريفة ا    
التعديالت المالئمة للتعريفة    بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح         

.المتغيرات االقتصادية  بما يتالءمالجمركية وتطوير النظم الخاصة بها ،   
  اإلدارة العليـا أحد شـاغلى وظـائف   يرأسه ة ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالي  

   علـى ترشـيح  بنـاء   من رئيس مجلس الـوزراء  من الدرجة الممتازة ، يصدر باختياره قرار      
 .وزير المالية 

 .اختصاصاتها  ويصدر وزير الماليـة القرارات الالزمة لتشكيل األمانة الفنية وتحديد
 )املادة التاسعة ( 

 . لتفسيرية لجدول التعريفة الجمركيةيصدر وزير المالية الشروح والقواعد ا
 )رة املادة العاش( 

ى ، كما تلغ   الجمركيةدار التعريفة    بإص ٢٠١٨ لسنة   ٤١٩قرار رئيس الجمهورية رقم     ى  يلغ
 .ر القرارات واألحكام المخالفة لهذا القرا
 )ة املادة احلادية عشر( 

مجلس النواب عليه الجريدة الرسمية ، ويعمل به فور موافقة ى نشر هذا القرار في. 

  ه ١٤٤٣ شوال سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ) . م ٢٠٢٢ مايو سنة ٢٩الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى

على قرار رئـيس     ٧/٦/٢٠٢٢الثالثاء الموافق   وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم       
  .لتعريفة الجمركية  بإصدار ا٢٠٢٢ لسنة ٢١٨جمهورية مصر العربية رقم 

مع
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  إيضاحيةمذكرة 
  لقرار رئيس مجهورية مصر العربية

  2022 املنسق ًاجلمركية وفقا للنظامبإصدار التعريفة 
  

ھا متمشیة ت وتعدیال2018 لسنة 419صدرت التعریفة الجمركیة المعمول بھا بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
 التنمیة والتى أفاققة جادة نحو ًمع الظروف االقتصادیة السائدة، واستكماال لخطة الدولة والتى تشھد انطال

 ھذه التنمیة وتوفیر المناخ المناسب لھا، وباعتبار أن إلحداثتستدعى تكثیف الجھود لجذب االستثمارات الالزمة 
 احد الدعامات التى تبنى علیھا اقتصادیات الدول وتساھم بشكل مباشر فى صنع القرار ھيالتعریفة الجمركیة 

 اإلنتاجیةل وضع فئات ضریبیة مالئمة للسلع الواردة من الخارج لتنشیط العملیة  للدولة من خالاالقتصادي
  ).الجات(منظمة التجارة العالمیة  وبما ال یخل بالتزامات مصر الدولیة فى اتفاقیة والتجاریة على حد سواء

  : فقا التعريفة اجلمركية املرجدول عدادإ عند يلي ما مراعاة مت هذا وقد 
ازن المطلوب بین الضریبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبین السلع الوسیطة والمواد الخام التو تحقیق  . 1

 مستلزم 150 من أكثر، كما تم تخفیض فئة ضریبة الوارد على إنتاجھا ًجزئیا فى  وأًالتى تدخل كلیا  األولیة
وزارة التجارة والصناعة  برأي  ألخذا لمبدأ المشاركة فقد تم وإعماال ،ًومدخل إنتاج تشجیعا للصناعة المحلیة

  . المحلیةاإلنتاجیةًلتحدید الفئات الجمركیة المناسبة ووفقا لما تقتضیھ الظروف االقتصادیة والطاقة 
 .2021 لسنة 558و 2020 لسنة 549بالقرارین الجمھوریین رقمى الواردة  التعدیالت الجمركیة إدراج  . 2
استوجبت  التى) أرقام 8(ة الجمارك العالمیة وذلك لتعدیل الفقرات المحلیة مراجعة القرارات الصادرة عن منظم  . 3

حلیة لھا لحمایة الصناعة المحلیة وتسكینھا بمكانھا الصحیح بجدول مفقرات فرعیة إفراد  الظروف االقتصادیة
  .التعریفة

الخاص  "حتیاطياال" 98الفصل تخصیص ًتماشیا مع سیاسة الدولة لتوطین صناعة السیارات، فقد تم   . 4
للمكونات األصلیة لتصنیع السیارات وذلك للشركات المعتمدة   المتعاقدةاألطراف من قبل ةالستعماالت الخاصبا

 بتحصیل ضریبة الجمھوريفراد فقرة بالمادة الخامسة من القرار إصناعة السیارات، كما تم إستراتیجیة ضمن 
 بإنتاجتستورده المصانع المرخص لھا   اقل على مایھماأ ضریبة الوارد أومن القیمة ) %2(جمركیة بواقع 

  . الكھربائیةاألتوبیسات
لمعالجة تبنید بعض األصناف الحدیثة ذات التقنیة  فقرات محلیة  إفرادالركوب، فقد تم  وبالنسبة لسیارات      

 التبنید أراءما یتفق مع  وذوى الخبرة من أساتذة كلیة الھندسة وبنللمختصی الفني بالرأيباالستعانة  الكھربائیة
 .الصادرة عن منظمة الجمارك العالمیة 

التوسع فى خطة الدولة لتوفیر الرعایة الصحیة وسبل العالج ولتخفیف العبء على المرضى، تم   إطارفى   . 5
 المجھزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة األصناف صحیة مثل ألسباب  بنود محلیة من البنود الدولیة  فرادإ

نسجة واألورام السرطـانیــة وبحــوث اللقاحات واألمصال والجراثیم المزروعة ولحفظ الدم وما یماثلھا األ
 فقرات فرعیة محلیة مخفضة لعصى بإفراد االجتماعي كما تم مراعاة البعد ،"الكلويللغسیل "وفقرات محلیة 

  . بمقاعدوالعصيالمشى 
 للحفاظ على البیئة بخفض التعریفة الجمركیة لغازات التبرید ناألوزو فى االعتبار توصیات وحدة األخذتم   . 6

 فى مجال تحدیث التكنولوجیا للحفاظ العالميمواكبة التوجھ   والرفیقة بالمناخ وذلك فى إطار الصدیقة لألوزون
تساھم فى تفاقم ظاھرة التغیرات المناخیة  ًعلى البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة وسعیا للحد من الغازات التي

ًوفقا اللتزامات مصر تجاه بروتوكول مونتلایر وتشجیعا الستخدام ھذه البدائل  األوزونطبقة  دواستنفا ً. 

 ٢٠٢٢ سنة یونیة ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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 كافة إضافة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمیة، تم 2022الدولیة للنظام المنسق ًمسایرة للمستجدات   . 7
 تعدیل فى قطاع 58، والغذائي الزراعي تعدیل فى القطاع 77 مجموعة سلعیة منھا 351التعدیالت التى تضمنت 

 52ادن العادیة،  تعدیل فى قطاع المع27  تعدیل فى قطاع النسج،21، األخشاب تعدیل فى قطاع 38الكیماویات و
 تعدیل فى القطاعات 56 الى باإلضافة تعدیل فى مجال النقل والمواصالت، 22 والمعدات، اآلالتتعدیل فى قطاع 

  :ومن أبرز ھذه التعدیالت الدولیة ما یلى منظمة الجمارك العالمیة، إلحصائیات وفقا األخرى
ًتلعب دورا مھما فى األمن الغ األصناف التيإضافة بعض    -  ذائي واحتیاجات اإلنسان األساسیة وتحسین نوعیة ً

منظمة األغذیة  على سبیل المثال إضافة الدھون والزیوت المیكروبیة وجزیئاتھا وذلك بناء على رؤیة الحیاة،
 . FAOوالزراعة

 الخاضعة للرقابة بموجب تعدیل كیغالي على بروتوكول مونتلایرعلي المنتجات للرقابة إفراد فقرات دولیة    - 
الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة األوزون، والذى یتضمن الخفض التدریجي إلنتاج واستھالك مركبات 

  .(HFCs)  الكربون الھیدروفلوریة
تصنیف مجموعات االختبار التشخیصیة للكشف عن الفیروسات، في بند واحد، سواء تم طرحھ في شكل    - 

بغض النظر عن أصلھا، لتوضیح وتبسیط التصنیف ومن أجل مجموعات أم ال، وكذلك منتجات العالج بالخالیا، 
  . تسھیل نقل ھذه المجموعات عبر الحدود

مزدوج والتى یمكن تحویلھا الستخدامات غیر مصرح بھا مثل الستخدام االبعض المنتجات ذات ل إفراد فقرات   - 
  . وذلك لتسھیل مراقبة عملیات نقل ھذه المنتجاتالمواد المشعة وغیرھا

 والمصنوعات الخشبیة وذلك بناء على اقتراح منظمة األخشاب وأشكال أنواعحداث بنود فرعیة لبعض است   - 
، اإلنشاءات والجھات العاملة فى المجال، وفى مجال اإلحصائیةاألغذیة والزراعة بالتعاون مع بعض الجھات 

بمالحظات الفصل باعتبارھا تم استحداث بند دولى فرعى لوحدات البناء المعیاریة من الصلب وتحدید نطاقھ 
  . المسبقة الصنعالمبانيمن 

، على سبیل األصناف جدیدة لمواكبة التكنولوجیا الحدیثة لتعكس حركة التجارة الدولیة لھذه أصناف إضافة   - 
 وتوضیح المقصود ،ف الذكیة ووحدات لوحات العرض المسطحةـاد والھواتـیة األبعـالثــات الثــال الطابعـالمث

 للنفایات والخردة الكھربائیة واإللكترونیة، رئیسيوكذلك استحداث بند دولى " منسوجات اإللكترونیةال" بـ
 . النیكوتین الجدیدة التي تعمل بالتسخین وغیرھاأومنتجات التبغ 

ضافة بنود دولیة فرعیة للجرارات وسیارات نقل إوذلك ب" المركبات الكھربائیة" نواعأتوضیح تصنیف بعض    - 
 .ع على غرار سیارات الركوب البضائ

ًتم استخالص األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، المصممة خصیصا الستخدامھا بشكل حصري للتطبیقات      -
 .بند واحد بجدول التعریفة ل وإخضاعھا الطبیة أو الجراحیة أو طب األسنان أو الطب البیطري

، فقد تم إعادة األثریةالفنیة والقطع للمجموعات والقطع بالنسبة للقسم الحادي والعشرون الخاص بالتحف    - 
 عام لتعكس القیمة الفنیة والتاریخیة لتلك 100 التى یتجاوز عمرھا األصنافھیكلة بعض البنود لتشمل 

، وكذلك تخصیص بنود دولیة فرعیة لمجموعات وقطع لمجموعات علم اآلثار أو السالالت أو األصناف
 التى اآلثار وكذلك ،ة وأجزاؤھا، األنواع المنقرضة أو المھددة باالنقراض وأجزاؤھاالتاریخ، العینات البشری

 ً.ا عام250یتجاوز عمرھا 

  وزير املالية 

 }حممد معيط { 

 ٢٠٢٢ سنة یونیة ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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  االتفاقية الدولية
   السلعترميز وتوصيفللنظام املنسق ل

 ) 1983 يونيو 14حررت فى بروكسل فى  (

  النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع  المعدلة ببروتوكول تعديل اتفاقية ابصيغته (
  ) 1986 يونيو 24  فىالمؤرخة

 ية الدولية للنظام المنسق  المعدلة بتوصية مجلس التعاون الجمركي بشأن تعديل االتفاقاصيغتهو (
  )1() 2018 يونيو 30 المؤرخة فىف وترميز السلع يوصتل

  مقدمة

  ُإن األطراف المتعاقدة على هذه االتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، 
   تسهيل التجارة الدولية، رغبة منها في

  صة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، تسهيل جمع ومقارنة وتحليل اإلحصائيات وخافي رغبة منها و
ادة  ورغبة صنيف وتوف يوصتمنها في خفض التكاليف التي ستترتب على إع زت ن نظام رمي ا م د انتقاله سلع عن  ال

   لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات،ومجرى التجارة الدولية  خر ضمنآل
أن  ا ب ا منه اًوإدراك كال الت تطورالتكنولوجي ة الجدولوأش ى اتفاقي ة عل ديالت مكثف ة تقتضي إجراء تع ارة الدولي  ج

   ،1950 ديسمبر 15 التي تمت ببروكسل في لتوصيف السلع فى جدول التعريفة الجمركية،
ا  دول وغيره ات ال ل حكوم ة واإلحصائية من قب ًوإذ تدرك أيضا بأن درجة التفاصيل المطلوبة لألغراض الجمركي

  ًادت كثيرا عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق باالتفاقية المشار إليها أعاله، المصالح التجارية قد ز من
  ،منها ألهمية البيانات الدقيقة والمماثلة ألغراض مفاوضات التجارية الدوليةً وإدراكا
ائل الن  منها بأن النظام المنسق معدوإدراكا ل، الستخدامه ألغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وس ق

  ،ترميز وتوصيف السلع التجارية نظمة أألبعد حد ممكن، ب مدركة أن النظام المنسق معد ليدمج،
ى صلة إل ق ال ى توثي ل عل وف يعم سق س ام المن أن النظ ا ب ا منه ارة  ًوإدراك صائيات تج ين إح ا ب ن م د ممك د ح أبع

  . الواردات والصادرات وإحصائيات اإلنتاج
ى اء عل م،  ًوإدراكا منها بوجوب اإلبق ة األم ة الموحد لهيئ صنيف التجارة الدولي سق وت ام المن ين النظ ة ب صلة وثيق

إحصائي موحد يصلح الستعماله / ًالمشار إليها آنفا من خالل جدول تعريفي  ًوإدراكا منها للرغبة في تلبية الحاجيات
  .بالتجارة الدولية من قبل مختلف المصالح المختصة

  نظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية،ًوإدراكا منها ألهمية مواكبة ال
 أن أخذت بعين االعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون وبعد

  الجمركي، 
ذه األهداف إال أن الطريقة المثلى بعض ه  قد ساعدت على تحقيقالموضحة اعالهوأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول 

  ، لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة
   :فقد اتفقت على ما يلي

  ) املادة األوىل (
  تعاريف

  :ألغراض هذه االتفاقية
الذي  ، يعني الجدول" المنسقالنظام"والذي سيشار إليه فيما يلي بـ"  السلعلتوصيف وترميزالمنسق النظام "إن   أ ـ 

 الفرعية ورموزها الرقمية واألقسام والفصول ومالحظات البنود الفرعية والقواعد البنودالبنود ويتضمن 
  لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه االتفاقية ؛ العامة

  
________________________________  

  .2021االتفاقية في اول يناير     تم تعديل المادة الثامنة من (1)

٢٠٢٢٩ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة   
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 بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد ألغراض فرض  بهالمعموليعني الجدول " فة الجمركيةيجدول التعر"  ب ـ 
  الجمركية على البضائع المستوردة؛ الرسوم

ات عن اإلحصا" الجداول اإلحصائية"   ـ جـ ع بيان  ئياتتعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجم
  التجارية للواردات والصادرات؛

 فة الجمركية والجداول اإلحصائيةي يدمج جداول التعريعني الجدول الذي" اإلحصائي الموحده فيجدول التعر"  -د 
  والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند االستيراد؛

 والتي تمت ُـي أنشـئ بموجبـها مجلـس التعاون الجمركيتعنـي االتفاقية الت" االتفاقية المنشئـة للمجلـس"  هـ ـ 
  م؛1950 ديسمبر 15ببروكسل في 

   يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ ـ أعاله؛" المجلس"  و ـ 
   يعني أمين عام المجلس؛" األمين العام"  ز ـ 
  .تعني التصديق أو القبول أو الموافقة" تصديق"عبارة   ح ـ 

  ) ادة الثانيةامل (

  امللحق
  ) . ًيعتبر ملحق هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها، وأية إشارة إلى االتفاقية تتضمن اإلشارة إلى هذا الملحق(

  ) املادة الثالثة (

  التزامات األطراف املتعاقدة
  : مع مراعاة االستثناءات المبينة في المادة الرابعة  ـ  1 

 من هـذه الفقرة، بأن) ج(باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية يتعهد كل طرف متعاقد،   أ ـ  
ًفته الجمركية وجدوله اإلحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتبارا من يتعريقوم بتعديل جدول 

ة فته الجمركييوبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعر، دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له تاريخ
  :  اإلحصائي، باآلتيهوجدول

 االلتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز  ـ 1 
  الرقمية التابعة لها؛

األقسام والفصول مالحظات االلتزام بتطبيق القواعـد العامـة لتفسير الـنظام المنسق وكـافة   ـ 2 
الفرعية وعدم تعديل نطاق األقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية  البنود ومالحظات

  للنظام المنسق؛
   .كما هو وارد في ملحق هذه االتفاقية. االلتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق  ـ 3 

والمتفقه ورموز  لديه لواردات والصادراتلة يتجارالحصائيات اإلًيلتزم كل طرف متعاقد أيضا بنشر   -ب
إلي الحد الذى يحظر ًالمنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزا لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد،  النظـام

   الوطني؛ مثل السرية التجارية أو األمناستثنائية دواعي ل بموجبه النشر
 فـي جدول تعريفتهليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنـود الفرعيـة للنظام المنسق  ج ـ 

أعاله وذلك في جدول ) 3 (أو) 2(وأ ) 1(الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ 
   .إحصائي موحد فةيتعر

يقوم  مـن هـذه المـادة، فإنه يجوز لكـل طـرف متعاقد أن) 1(ًوتحقيقا لاللتزامات المنصوص عليها في الفقرة أ  ـ 2 
   .إذا اقتضى األمر ذلك إلنفاذ النظام المنسق في قانونه المحليبإجراء تعديالت نصية 

فته الجمركية أو جدوله اإلحصائي يليس هناك ما يمنع أي طرف متقاعد من أن يستحدث في جدول تعر ـ 3 
 أي من هذه وترميزفرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة تقسيمات 

   .أرقام والمبين في ملحق هذه االتفاقية) 6(تجاوز الرمز الرقمي المكون من على مستوى يية الفرع تقسيماتال

  

  

  

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ١٠
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  ) املادة الرابعة (

  التطبيق اجلزئي من قبل الدول النامية
وز ألي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي يج  -  1

   . شكل تجارتها الدولية أو مصادرها اإلداريةلً  مراعاة،الزمة تراها
على   نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هـذه المادةافق أية دولةتو  -  2

 ات من تاريخ دخول هذه سنو (5)بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خالل
 (1) ُية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خالل أية فترة أخـرى قـد تراهـا ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرةاالتفاق

 .من هذه المادة
زم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، تلت  -  3

 ألي من البنود ذات الشرطة) ـ ـ ( لفرعية ذات الشرطتين كافة، أو عـدم تطبيـق أي مـن، البنود ا بتطبيق
  وفي حاالت.ألي بند) ـ ( أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة ) ـ ( الواحدة 

 التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير
   .  على التوالي(00)أو بـ   (0)جب استبداله بـ المطبق ي

 ًعلى الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئيا بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح  ـ   4
ًطرفا متعاقدا، بإبالغ األمين العام بالبنود الفرعية التي ال تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه ً 

  .االتفاقية بالنسبة لها كمـا عليهـا أن تبلـغ األميـن العـام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد
ًيجوز ألية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئيا بمقتضى أحكـام هـذه المادة، عندما تصبح طرفا   ـ  5 ً 

ًمتعاقـدا، أن تخطر األمين العـام بأنها تتعهـد رسميا ب غضون  ًتطبيـق النظـام المنسق ذي الستة أرقام كامال فيً
 .ثالث سنوات مـن تاريخ سريان هذه االتفاقية بالنسبة لها

تعفى من  ًيحـق ألية دولـة نامية متعاقـدة والتي تطبـق النظـام المنسق جزئـيا بمقتضى أحكـام هـذه المادة أن  ـ  6
  . يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقةالتزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما

 ) املادة اخلامسة (

 املعونة الفنية للبالد النامية

، الطرفين ًعلى الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقا لشروط يتفق عليها
 ل بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسقنتقالال تدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها ويشمل ضمن ما يشمل،

تطبيق ًوفقا لتعديالت النظام المنسق او  محدثة  المحولةوتقديم المشورة لها لتمكنها من الحفاظ على أنظمتهم
  .نصوص هذه االتفاقية

 ) املادة السادسة (

 جلنــة النظــام املنســق

   . ، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد"ة النظام المنسقلجن"تنشأ بمقتضى هذه االتفاقية، لجنة تعرف بـ   ـ 1
 .   تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على األقل كل عام في األحوال العادية-  2
 تعقد اجتماعات لجنـة النظام المنسق مـن قبل األميـن العـام، ما لم يقرر األطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن ـ 3 

 . بمقر المجلساجتماعاتها يجب أن تنعقد
  ومع ذلك وألغراض هـذه االتفاقية؛يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد  ـ 4

من  أكثر ًودونما مسـاس بأية اتفاقية مستقبال، فعندما يصبـح أي اتحاد جمركي أو اقتصادي باإلضافة لواحدة أو
في  تفاقية فإن مثل هذه األطراف المتعاقدة يكون لها الحقًالدول األعضاء فيه أطرافا متعاقدة في هذه اال

اء في اتحاد جمركي ــافة الدول األعضــدما تصبح كـنـل، فعـوبالمث. ةــط مجتمعـد فقــوت واحــة صــممارس
ًاقتصادي مؤهل ألن يصبح طرفـا متعاقـدا بمقتضى أحكام المادة  أو  ، عندما تصبح مثل هذه الدول)ب( 11ً

  . متعاقدة في هذه االتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعةًأطرافا 
 . ً لجنة النظام المنسق رئيسها ونائبا أو أكثر للرئيسنتخبت ـ  5
 ويجب أن يصادق.  بموجب قرار يتخـذ بأغلبية ال تقل عن ثلثي أعضائهااالجرائيةتصـوغ اللجنـة الئحتها  ـ 6 

 .وغهاالمجلس على الالئحة التي تص
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 .ًتوجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسبا للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة ـ  7
عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص  ًتنشئ اللجنة لجانا فرعية أو فرق ـ 8 

قوق التصويت وقواعد اإلجراء لتلك اللجان  من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وح)أ (1 الفقرة
  .العمل الفرعية وفرق

  ) املادة السابعة (

  مـهــام اللـجـنـــة
   :تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية   -  1

 الخصوص، حاجاتاقتراح أية تعديالت على هذه االتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجه   أ ـ 
   المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛

  وآراء التبنيد أو المشورات األخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛التفسيرية إعداد الشروح   ب ـ 
  صياغة التوصيات لضمان االتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق ؛  ج ـ 
  وازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق ؛م  د ـ 

 أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد األطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء  هـ ـ 
 بالمعلومات أو المشورة ً، تراه اللجنة مالئماحينماخرى األالمجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية 

  علق بتصنيف السلع في النظام المنسق ؛مسألة تت حول أية
 عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديالت المقترحة والشروح اريرـقـديم التــتق  و ـ 

   وغيرها من مشورة ؛بنيدوآراء الت التفسيرية
المتعاقدة  افممارسة الصالحيات والمهام األخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو األطر ز ـ 

   . ًضروريا
   . إن القرارات اإلدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس   -  2

  ) الثامنةاملادة  (

  دور الـمـجـلــــس
ويوصي  ،نسق المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه االتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المميجب أن يقو  -  1

المجلس هو  لم يطلب أي عضو في بها لألطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما
  . طرف متعاقد، في هذه االتفاقية إحالة تلك االقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة إلعادة دراستها

 بنيد وآراء التبالشروح التفسيريةيتعلق  من هذه المادة، فيما (6) إلى (3)الفقرات من احكام ع مراعاة م  -  2
لضمان التوحيد   النظام المنسقالمقدمة من لجنهتفسير النظام المنسق والتوصيات ب الخاصة األخرى مشورةوال

 إلعادة (1)يجوز ألي طرف متعاقد في هذه االتفاقية التقدم بطلب فانه في تفسير وتطبيق النظام المنسق، 
              . إلى المجلسوضوعلما إحالة (2)النظام المنسق أو  من قبل لجنة وضوع مدراسة

 إلى موضوعلجنة النظام المنسق أو إحالة قبل  نمإعادة الدراسة  ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يطلبو
 .مرتين هذا الموضوع  فيدراسة الهلجنة النظام المنسق أعادل  قد سبقالمجلس بموجب هذه الفقرة إذا كان

التى من النظام المنسق والتوصيات األخر الخاصة بتفسير مشورة والوآراء التبنيد التفسيرية الشروح  تعتبر  -  3
النظام المنسق التي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب  وتطبيق تفسيرشأنها ضمان توحيد 
 من نهاية الشهر الثاني التالي للشهر ًاراعتباًمصدقا عليها من المجلس السابعة  من المادة أحكام الفقرة األولى

طلب ب تقدم لم يقم أي طرف متعاقد في هذه االتفاقية بإخطار األمين العام بأنه  ماُالذي اختتمت فيه تلك الدورة،
   .ًمن قبل لجنة النظام المنسق أو اإلحالة إلى المجلس وفقا للفقرة الثانية من هذه المادةالدراسة إلعادة 

تها التوصيات األخرى بمجرد إحالأو  مشورةال وأ بنيدآراء الت وأ الشروح التفسيريةلى ـلس عــلمج اصـادقي   -  4
 أي عضو في المجلس هو طرف يتقدمما لم وذلك  من هذه المادة ، (2)إلى المجلس بموجب أحكام الفقرة 

ًحالتها كليا أو جزئيا إلى لجنة النظام المنسبطلب إلمتعاقد في هذه االتفاقية   .الدراسةق إلعادة ً
هذا  في دورتها األولى بعد إحالة دراستها تم تقديم طلب إعادة الموضوع الذىتنظر لجنة النظام المنسق في    -  5

 قتضىً من هذه المادة وتتخذ قرارا في نفس الجلسة ما لم ت(4) إلى (2)ت  إليها بموجب الفقراالموضوع
 .الظروف خالف ذلك
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شروحات أي  فى الدراسة من هذه المادة، يجوز للجنة النظام المنسق إعادة (2)بموجب أحكام الفقرة    -  6
، بما ة متعلقة بالنظام المنسقتوصي وأتفسير النظام المنسق ب خاصة أخرى مشورةوأ بنيدت رأى وأ تفسيرية

  . لجنة النظام المنسقول مرة من قبلأ بعد اعدادها ال يزيد عن مرتين

  )  املادة التاسعة( 

  لرسم اجلمركيفئات ا
  . ال تخضع األطراف المتعاقدة بموجب هذه االتفاقية ألي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي 

  )  املادة العاشرة  (

  تسويــــة النزاعــــات
 أ بين اثنين أو أكثر من األطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية يجب أن تتمـشـنـزاع يــأي ن   -  1

   .ويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهماتس
 أي نزاع ال تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله األطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة   -  2

   .النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته
 هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقومإذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية    -  3

  . المجلسإنشاء من اتفاقية ) هـ(ُبإعداد توصياته، وفقا للمادة الثالثة، فقرة 
 باعتبارها ًيجوز لألطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقا على قبول توصيات اللجنة أو المجلس   - 4

  .ملزمة

  )شرةاملادة احلادية ع(

  أهلية الدخول كطرف متعاقد
   :ًاألطراف التالية هي المؤهلة ألن تصبح أطرافا متعاقدة على هذه االتفاقية 

  الدول األعضاء بالمجلس ؛  أ ـ 
 االتحادات الجمركية أو االقتصادية التي فوضت لها صالحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل  -ب 

  اقية ؛األمور التي تحكمها هذه االتف
  .ُأي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل األمين العام وبناء على توجيه المجلس ـ  ج

 )املادة الثانية عشرة (

  إجراء الدخول كطرف متعاقد
ًيجوز ألي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه االتفاقية  ـ 1  ً :  

   عليها من دون تحفظ على التصديق؛بالتوقيع   أ ـ 
   ًبإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على االتفاقية تمهيدا للتصديق؛ أو  ب ـ 
   .باالنضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها االتفاقية للتوقيع  ج ـ 

 جلس ببروكسل من قبل وذلك بمقر الم)1986 ديسمبر 31حتى تاريخ (ع يتظل هذه االتفاقية مفتوحة للتوق   -  2
وبعد ذلك تبقى . الحكومات واالتحادات الجمركية أو االقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة

  . لالنضمام مفتوحة
  . يجب إيداع وثائق التصديق أو االنضمام لدى األمين العام   -  3

  )  املادة الثالثة عشرة(

  تنفيــــذ االتفاقيــــة
تفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثالثة أشهر من توقيع تدخل هذه اال   -  1

 أعاله ذلك (11)شار إليهم في المادة يمن قبل سبعة عشر دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي ممن  االتفاقية
 على أال يكون ذلك قبل أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، كحد

  1988(1) يناير1
________________________________  

  .م1986 يونيو 24    بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل االتفاقية المعمول فى بروكسل بتاريخ (1)
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 ذهبالنسبة ألي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على ه   -  2
 من هذه (1)االتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد األطراف قد وصل الحد األدنى المذكور في الفقـرة  

ًاالتفاقية، فإن هذه االتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم األول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 
ه االتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع ً شهرا على توقيع هذ24ًشهرا على األقل وكحد أقصى  12

لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك ال يكون تاريخ الدخول في  التصديق أو االنضمام إليها، وذلك ما وثيقة
  .من هذه المادة (1)ًوفقا ألحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة  حيز التنفيذ

  )لرابعة عشرةاملادة ا  (

  تطبيق االتفاقية من قبل األقاليم التابعة
ًيجوز ألي دولة عندما تصبح طرفا متعاقدا على هذه االتفاقية أو في أي وقت الحق أن تعلن بإخطار تسلمه    - 1  ً

العام بأن االتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض األقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن  لألمين
ومثل ذلك اإلخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم األول من شهر يناير الذي يأتي بعد  ها الدوليةعالقات

ً شهرا على تاريخ استالمه من قبل األمين العام وذلك ما لم 24وكحد أقصى  ً شهرا على األقل12انقضاء 
قاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك فإن هذه االتفاقية ال تسري على تلك األ يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن،

   .الدولة المعنية

 يتوقف سريان هذه االتفاقية بالنسبة إلقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن   -  2
  إجراءات المادةبموجب األمين العام قد يتم اخطاره الىتاريخ مبكر في العالقات الدولية لذلك اإلقليم أو 

  .عشرالخامسة 

  )املادة اخلامسة عشرة(

  إشعارات إنهاء االتفاقية
اء. إن هذه االتفاقية غير محددة األجل سري إنه ا ويجب أن ي د أن ينهيه ة  ومع ذلك، يجوز ألي طرف متعاق االتفاقي

ًبالنسبة له بعد انقضاء عام على استالم األمين العام إلشعار اإلنهاء ما لم يحدد له موعدا متأخرا ً .   

  )ة السادسة عشرةاملاد(

  إجـــراءات التعديـــل
  .ألطراف المتعاقدةل يجوز للمجلس أن يوصي بإجراء تعديالت على هذه االتفاقية   -  1
يجوز ألي طرف متعاقد إشعار األمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز بالتالي سحب    -  2

  .  هذه المادةمن (3)االعتراض خالل فترة محددة في الفقرة  ذلك
أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من األطراف المتعاقدة باالعتراض على    -  3

  . التعديللهذا األمين العام اعالنالتعديل خالل ستة شهور من تاريخ  ذلك
  : أحد التواريخ التاليةتدخل التعديالت المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة األطراف المتعاقدة في   -  4

إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل األول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون األول من شهر   أ ـ 
  من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو يناير

ل إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد األول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون األو  ب ـ 
  . يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ من

 فته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجبيدول تعرـد وجـأن الجداول اإلحصائية لكل طرف متعاق   -  5
 في اإلحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة معيمن المادة الثالثة من هذه االتفاقية، جدوله التعر) ج (1الفقرة 

   .من هذه االتفاقية (4)نظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة ال
م إلى هذه االتفاقية يعتبر أنه قد ضأو ينيوقع دون تحفظ علي التصديق إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي   -  6

من هذه المادة في  (3)ة ًاالتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقا ألحكام الفقر قبل بأية تعديالت على
ًطرفا متعاقدا التاريخ الذي أصبح فيه ً .  
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  )ملادة السابعة عشرةا (

  حقوق األطراف املتعاقدة فيما يتعلق بالنظام املنسق
رة  إن الفق رة  (4)بالنسبة ألي مواضيع تؤثر على النظام ف ة والفق ادة الثامن سادسة، والم ادة ال ن الم ن (2)م ادة  م الم

   :ًتمنح الطرف المتعاقد حقوقاالسادسة عشر 
  ًبالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛ أو  أ ـ 

 ًلغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقا ألحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق  ب ـ 
    التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه االتفاقية؛ أوبكافة أجزاء النظام المنسق الذي

 ًبالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسميا بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام  ج ـ 
  . فترةمن المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه ال (5)ًكامال خالل فترة الثالث سنوات المذكورة في الفقرة 

  )املادة الثامنة عشرة (

  التحفظــــــــــات
  .ال يسمح بأية تحفظات على هذه االتفاقية 

  )املادة التاسعة عشرة (

  إشعـــارات األميـــن العـــام
ي ليست المجلس والت دول األعضاء ب ة وال دول األخرى الموقع دة وال ام بإخطار األطراف المتعاق ين الع  ُيقوم األم

  :ُة على هذه االتفاقية واألمين العام لهيئة األمم المتحدة بما يليًأطرافا متعاقد
  اإلشعارات بموجب المادة الرابعة؛  أ ـ 

  التوقيعات والتصديقات واالنضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشر؛  ب ـ 
  ًالتاريخ الذي ستسري فيه هذه االتفاقية وفقا للمادة الثالثة عشر؛  ج ـ 
    بموجب المادة الرابعة عشر؛اإلشعارات  د ـ 

  إشعارات اإلنهاء بموجب المادة الخامسة عشر؛  هـ ـ 
  تعديالت االتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر؛  و ـ 
 ًاالعتراضات فيما يخص التعديالت الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون مالئما،  ز ـ 

   االنسحاب؛
   . لمقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذالتعديالت ا  ح ـ 

  )املادة العشرون(

التسجيل لدى األمم املتحدة
ُ

  

ُيجب أن تسجل هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة وفقا لنصوص المادة  ُهيئة األمم   من ميثاق102ُ

  .المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس
  . ًثباتا لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانونا بذلك قد وقعوا على هذه االتفاقيةإو

سواء  م باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد1983 يونيو 14ُأنجزت في بروكسل في 
ة منها لكافة الدول ــخ مصدقــال نســسوم بإرـقـيـلس الذي ســين العام للمجــدى األمــودع لــومن أصل واحد ي

  . الجمركية أو االقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه االتفاقية واالتحادات
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  رســــالفه
  القواعد العامة لتفسير النظام المنسق*    

  القسم األول

  حيوانات حية؛ ومنتجات اململكة احليوانية
  مالحظات القسم 

  .وانات حية حي   - 1
  .لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل    - 2
  .أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من الالفقريات المائية    - 3
ر    - 4 وانى، غي ن أصل حي ل م ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة لألك

  .داخلة فى مكان آخر  مذكورة وال
  .  داخلة فى مكان آخر  يوانى، غير مذكورة والمنتجات أخر من أصل ح   - 5

  القسم الثانى

  منتجات اململكة النباتية

  مالحظات القسم 
  .أشجار ونباتات أخر حية؛ بصالت وبصيالت وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة  للزينة    - 6
  .خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل   - 7
  .رية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمامفواكه وأثمار قش   - 8
  .بن وشاى ومته وبهارات وتوابل   - 9

  .حبوب    -10
  ).جلوتين( ؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح)مالت(منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ    -11
  . أو الطب؛ قش وعلفبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة    -12
  .صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتية   -13
  . مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتى غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر   -14

  القسم الثالث
 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛ 

  .ة؛ مشوع من أصل حيواني أو نباتيدهون غذائية حمضر

  
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من    - 15

  .أصل حيواني أو نباتي

  القسم الرابع
منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن 

حرتاق؛ منتجات أخرى حمتوية علي نيكوتني إ علي نيكوتني، معدة لالستنشاق بدون كانت حتتوي

  معدة إلدخال النيكوتني فى جسم االنسان
  مالحظة القسم 

ن    -16 ة أو م ات المائي ن الالفقري ا م ات أو غيره شريات أو رخوي ن ق ماك أو م ن أس وم أو م ن لح ضرات م مح
  .الحشرات

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ١٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 16 

  .سكر ومصنوعات سكرية   -17
  .اكاو ومحضراتهك   -18
  .محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر   -19
  . محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أوفواكه ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات   -20
  .محضرات غذائية متنوعة   -21
  .مشروبات، سوائل كحولية وخل   -22
  .ة محضرة للحيواناتبقايا ونفايات صناعات األغذية؛ أغذي   -23
حتراق؛ منتجات إمنتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة لالستنشاق بدون  تبغ وإبدال تبغ مصنعة؛    - 24

                                  .أخري محتوية علي نيكوتين معدة إلدخال النيكوتين فى جسم االنسان

  القسم اخلامس

  منتجات معدنية
  .وأسمنت) جير(؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس ملح ؛ كبريت   - 25
  .خامات معادن، خبث ورماد   - 26
  .وقود معدنى، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية   - 27

  القسم السادس

  نتجات الكيميائية أو الصناعات املرتبطة بهاامل
  مالحظات القسم 

ر عضوية؛ مر   - 28 ادنمنتجات كيميائية غي ة، أو من مع ادن ثمين ن مع ر عضوية م ات عضوية أو غي ة  كب أترب
  ) .إيزوتوب(نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر 

  .منتجات كيميائية عضوية    - 29
  .منتجات الصيدلة    - 30
  .أسمـدة    - 31
وان سطحية    - 32 شتقاتها؛ أصباغ، أل ت(خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة وم ه أخر؛ وم) بيجمن واد ملون

  .دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
  ).تواليت(أو تجميل ) كوزماتيك(؛ محضرات عطور أو تطرية )رزينويد(زيوت عطرية وراتنجات عطرية    -33
طناعية،    - 34 موع إص شحيم، ش ضرات ت سيل، مح ضرات غ طحى، مح شاط س ضوية ذات ن ل ع ابون، عوام ص

موع ع ، ش قل أو تلمي ضرات ص ضرة، مح موع مح اذج ش صنع النم اجين ل ة ، مع ناف مماثل اءة وأص  إض
  .، ومحضرات طب األسنان أساسها الجص "شموع طب األسنان"

  .مواد زاللية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات    - 35
  . بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خالئط معدنية إلحداث اإلشتعال؛ مواد لهوب   - 36
  .منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى    - 37
  .منتجات كيميائية متنوعة    - 38

  القسم السابع

  لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته
  مالحظات القسم 

  . لدائن ومصنوعاتها - 39
 . مطاط ومصنوعاته - 40
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  القـسم الثـامن

  صالل وجلود خام ، جلود مدبوغة أو مهيأة ، 

    املواد؛ أصناف عدة احليوانات والسراجة ؛ومصنوعات هذه جلود بفراء

  لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة هلا ؛ 

  )عدا مصارين دودة القز(احليوانات  مصنوعات من مصارين

  .، جلود مدبوغة أو مهيأة )عدا الجلود بفراء(صالل وجلود خام    - 41
و   - 42 سراجة؛ ل ات وال د؛ أصناف عدة الحيوان ن جل ا؛ مصنوعات م ة له ة مماثل ة وأوعي ب يدوي سفر، حقائ ازم ال

  ) .عدا مصارين دودة القز(مصنوعات من مصارين الحيوانات 
  .؛ مصنوعاتهم )إصطناعية(جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة    - 43

  القسم التاسع

   خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشىب ؛ فلني ومصنوعاته ؛

   الضفر ؛ مصنوعات من القش أو احللفاء أو غريها من مواد

  أصناف صناعىت احلصر والسالل 

  .خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى   - 44
  .فلين ومصنوعاته   - 45
  .مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتى الحصر والسالل   - 46

  القسم العاشر

  عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر؛

  بغرض إعادة التصنيع؛  )وفضالتنفايات (ورق أو ورق مقوى 

  ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

وى    - 47 ر؛ ورق وورق مق ليولوزية أخ ة س واد ليفي شب أو م ن خ ائن م ضالت(عج ات وف ادة ) نفاي رض إع بغ
  .التصنيع

  ).كرتون(ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى    - 48
  .ا من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميمكتب وصحف وصور وغيره   - 49

  القسم احلادى عشر

  مواد نسجية ومصنوعاتها
  مالحظات القسم 

  .حرير طبيعى    - 50
  .صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل   - 51
  .قطن    - 52
  . وأقمشة منسوجة منهاألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق   - 53
  .شعيرات تركيبية أو إصطناعية   - 54
  .ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة   - 55
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  .حشو، لباد وال منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال   - 56
  .سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية   - 57
شة   - 58 سوجة؛ أقم ة من شة خاص ل أقم سطوح ذات خم ار" ب سننات " أوب سجية؛ م واد ن ن م تال(م ابيج؛ )دان ؛ دي

  .أصناف عقادة؛ مطرزات
  .نسج مشربة أومطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية لإلستخدام التقنى أو الصناعى   - 59
  .أقمشة مصنرة أو كروشيه   - 60
  .ألبسة وتوابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه   - 61
  . وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيهألبسة   - 62
ستعملة؛ أسمال )أطقم(أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات    - 63 سجية م ؛ ألبسة مستعملة وأصناف ن

  .وخرق 

  القسم الثانى عشر

  أصناف األحذية ، أغطية رأس، مظالت مطر، مظالت مشس،

  عصى مشى، عصى مبقاعد، سياط وسياط الفروسية، 

  أجزاء هذه األصناف؛ ريش حمضر وأصناف مصنوعة منه؛ 

  أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى

  .أحذية وطماقات ومايماثلها ؛ أجزاء هذه األصناف   - 64
  .أغطية رأس وأجزاؤها    - 65
  .مظالت مطر، مظالت شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه األصناف    - 66
  .ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشرى    - 67

  القسم الثالث عشر

  ) أسبستوس أو أميانت( مصنوعات من حجر أو جص أو أمسنت أو حرير صخرى

  أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛ منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

ر   - 68 منت أو حري ص أو أس ر أو ج ن حج صنوعات م خرى م ت( ص ستوس أو أميان واد) أسب ن م ا أو م  أو ميك
  .مماثلة

  .منتجات من خــزف    - 69
  .زجاج ومصنوعاته    - 70

  القسم الرابع عشر

  لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كرمية أو شبة كرمية، معادن مثينة، 

   ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن مثينة،

  ؛ نقود)مقلدة(ومصنوعات هذه املواد؛ حلى الغواية 

ن    - 71 شرة م ة مكسوة بق ادن عادي ة، ومع ادن ثمين ة، مع به كريم ة أو ش ار كريم ستنبت، وأحج ى أو م لؤلؤ طبيع
 .؛ نقود) مقلدة(معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية 
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  القسم اخلامس عشر

  معادن عادية ومصنوعاتها
  مالحظات القسم 

  ) .فوالذ( وصلب وحديد ،) ظهر(حديد صب    - 72
  ) .فوالذ(أو حديد أو صلب ) ظهر(مصنوعات من حديد صب    - 73
  .نحاس ومصنوعاته    - 74
  .نيكل ومصنوعاته    - 75
  .ألومنيوم ومصنوعاته    - 76
  . إلستعمال الحق محتمل فى النظام المنسق  )فصل إحتياطى(    - 77
  .رصاص ومصنوعاته    - 78
  .ه ومصنوعات) توتياء(زنك    - 79
  .قصدير ومصنوعاته    - 80
  .؛ مصنوعاتها ) سيرميت(معادن عادية أخر ؛ خالئط معدنية خزفية    - 81
  .عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه األصناف من معادن عادية    - 82
  .أصناف متنوعة من معادن عادية    - 83

  القسم السادس عشر

  دات كهربائية ؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،آالت وأجهزة آلية ؛ مع

  ، )تليفزيون(أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى اإلذاعة املرئية 

  أجزاء ولوازم هذه األجهزة
  مالحظات القسم 

  .مفاعالت نووية ، مراجل، آالت وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها   - 84
سجيل وإذاعة الصوت آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأ   - 85 جزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة ت

  .، وأجزاء ولوازم هذه األجهزة ) تليفزيون(والصورة فى اإلذاعة المرئية 

  القسم السابع عشر

  معدات نقل
  مالحظات القسم 

ا، وأجز   - 86 ة أو مايماثله ة أو كاقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدي ارة آلي زة إش ا؛ أجه ة لطرق ؤه هروآلي
  .المواصالت

  .سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمها   - 87
  .مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاؤها   - 88
  .سفن، قوارب ومنشآت عائمة   - 89
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  القسم الثامن عشر

  أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى،

   س أو للفحص واملراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أو للقيا

  أصناف صناعة الساعات؛  أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛

  أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة 

اس    - 90 ة أو للقي أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقب
  .لضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة وا

  .أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها    - 91
  .أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها   - 92

  القسم التاسع عشر

  أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

  .أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها   - 93

  ـرونالقسم العشـ

  سلع ومنتجات متنوعـة

ة(أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة؛  -  94 ائد وأصناف محشوة مماثل ل حشايا، وس ؛ )حشايا، حوام
ـر؛ إشـان آخـورة وال داخلة فى مكـذكـر مـيـ، غارةـزات إنـيـدات وتجهـوح ة ـ ارات ضوئية، لوحات إعالني

                                              .مسبقة الصنع أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت 
  .لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاؤها ولوازمها    - 95
  .مصنوعات متنوعة   - 96

  القسم احلادى والعشرون

  حتف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثريــة

  .رية تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أث   - 97
   .مكونات أصلية لتصنيع السيارات   - 98
  .إلستعماالت خاصة من قبل األطراف المتعاقدة ) فصل إحتياطى(   - 99
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٢٢٢١ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 21 

  اختصارات ورموز

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 

AC alternating current  المتردد(التيار المتناوب( 
ASTM American Society for Testing materials عية األمريكية الختبار المدارالجم 
Bq Becquerel  وحدة النشاط األشعاعى(بيكريل( 
°C degree(s) Celsius درجة حرارة مئوية 
cc cubic centimetre(s)  3سم(سنتيمتر مكعب( 
cg Centigram(s)  واحد على المائة من الجرام(سنتيجرام( 
cm Centimetre(s)  سم(سنتيمتر( 
Cm2 square centimetre(s)  2سم(سنتيمتر مربع( 
Cm3 cubic centimetre (s)  3سم(سنتيمتر مكعب( 
cN centinewton(s)  سنتيمتر نيوتن 
DC direct current   المستمر(التيار المباشر( 
g gram(s) جرام 
Hz hertz هرتز 
1R infra-red تحت الحمراء 
kcal kilocalorie(s) سعرات حرارية 
kg kilogram(s) كيلو جرام 
kgf kilogram force كيلو جرام ثقلى 
kN kilonewton(s) كيلو نيوتن 
kPa kilopascal(s) كيلو باسكال 
kV kilovolt(s) كيلو فولت 
kVA Kilovolt(s) - ampere(s) كيلو فولت أمبير 
kvar Kilovolt(s) - ampere(s) - reactive  لرد الفع( التفاعلى –كيلو فولت أمبير(  
kW kilowatt(s) كيلو وات 
1 litre(s) لتر 
m Metre (s) متر 
m- Meta-  ميتا- 
m2 square metre(s)  2م(متر مربع( 
μCi Microcurie  وحدة نشاط أشعاعى(مكرو كورى( 
mm millimeter)  مم(ملليمتر( 
mN millinewton(s) مللى نيوتين 
MPa megapascal(s) ميجا باسكال 
N newton(s) نيوتين 
No. Number عدد 
o- ortho- أروثو 
P- para- بارا 
t tonne(s) طن 
UV ultra-violet فوق البنفسجى 
V volt(s) فولت 
vol. volume حجم 
W watt(s) وات 
% Percent  نسبة مئوية(فى المائة( 
X° x degree (s) درجة حرارة مئوية س 

 

Examples 
 

 النماذج
 

1500g/m2 means one thousand five hundred grams per square metre وخمسمائة جرام لكل متر مربعتعنى ألف  
15 °C means fifteen degrees Celsius  خمس عشر درجة حرارة مئويةتعنى  
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  القواعد العامة لتفسري النظام املنسق

  :تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع فى جدول التعريفة 
سلع فيجب أن يتحدد    - 1 د ال ا تبني ادية ؛ أم ة إرش ليس لعناوين األقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيم

شرط أال  ة، ب د التالي ا للقواع صول، وتبع سام أو الف ة باألق ات الخاص ود والمالحظ صوص البن ا لن ا تبع ًقانون ً ً
  .تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والمالحظات

صنع إ     -أ    - 2 ـام ال ر تـ ن كــل إشــارة الى صنف ما فى بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غي
شــمل . بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التى يقدم بها، الصفات األساسية للصنف الكامل أو التام الصنــع وت

نف الكامل أو التام الصنع أو الذى يعتبر فى حكم الص(هذه اإلشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع 
  .ًسواء قدم مفككا أو غير مجمع ) بمقتضى أحكام هذه القاعدة

 عإن كل إشارة الى مادة ما فـى بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة م   -ب
ً كليا أو جزئيا وكذلك فإن أية إشارة الى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة. مواد أخر ً

  ) .3(ًوتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقا للمبادئ المنصوص عليها فى القاعدة . من هذه المادة 
ى القاعدة ــل فى بنـدخـد تــً أن سلعا ق-لة ـ ألول وه-إذا رؤى    - 3 ا جاء ف سابقة ) ب /2 (ًدين أو أكثر، تبعا لم ال

   :اآلتىلى الوجه  سبب آخر، فإن التبنيد يتم عأليأو 
ة   -أ   ود ذات النصوص العام ى البن دا عل ًيرجح البنـد األكثر تخصيصا، الذى يعطى وصفا أكثر تحدي ً إال . ً

ب المنتجات هأنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حد ى تركي ة ف واد الداخل ، الى جزء فقط من الم
، للبيع بالتجزئة) أطقم(ل مجموعات يأة بشكالمخلوطة أو المركبة، أو الى جزء فقط من األصناف المه

ود  ذه البن ان أحد ه ى وإن ك ك األصناف، حت سبة لتل فإن هذه البنود تعتبر متساوية فى التخصيص بالن
ًيعطى وصفا أكثر إكتماال أو أكثر دقة  ً.  

ات مختلفة، المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكون   -ب 
ًيمكن تبنيدها تطبيقا للقاعدة  للبيع بالتجزئة، والتى ال) أطقم(وكذلك األصناف المهيأة بشكل مجموعات 

ًأ، يجب أن تبند تبعا للمادة أو للمكون الذى يضفى عليها الصفة األساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه /3
  .الصفة 

امـنـبـعندما يتعذر ت   -ج   سلع بمقتضى أحك ـ القاعدتييد ال رد / 3 أ أو / 3ن ـ ذى ي د ال ى البن د ف ا تبن ب، فإنه
  . يمكــن أخــذهــا بعين اإلعتبار على حد سواءالتي من بين البنود يًمتأخرا فى الترتيب الرقم

  .تتبع األصناف التى اليمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند األصناف األكثر مماثلة   - 4
  : السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناهباإلضافة الى األحكام   - 5

ـة    -أ   ى واألوعيـ عـلب وغــالفات أجهـزة التصويــر واألدوات الموسيقية واألسلحة وأدوات الرسم والحل
ات  ين أو مجموع نف مع واء ص زة إلحت اص أو المجه شـكل الخ ة، ذات ال م(المماثل ة )أطق ، والقابل

واع لإلستعمال المدي ن األن ون م دما تك ذه األصناف عن ع ه د م د، المقدمة مع األصناف المعدة لها، تبن
ذه القاعدة ال. التى تباع عادة معها وع بكامل غير أن ه ى المجم ى تضفى عل ة الت ى األوعي ق عل  هتطب

  الصفة األساسية ؛
ة) أ/ 5(مع مراعاة أحكام القاعدة    -ب  ة التعبئ ف وأوعي واد التغلي إن م ى سلع أعاله، ف ة عل ة محتوي  المقدم

ست . تبند مع هذه السلع إذا كانت من األنواع التى تستخدم عادة فى تغليفها  رة لي ذه الفق إال أن أحكام ه
  .إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة لإلستعمال المتكرر بوضوح

ذلك ًتبند السلع قانونا فى البنود الفرعية التابعة لنفس    - 6 ة وك ود الفرعي ذه البن ًالبند وفقا لنصوص ومالحظات ه
ا أعاله  ه -ًوفقا للقواعد القانونية المنصوص عليه ا يجب تعديل ديل م ع تع ة - م ن مقارن ه اليمك م أن ع العل ، م

ضا مالحظات . المستوىالبنود الفرعية إال إذا كانت من ذات  ق أي ذه القاعدة، تطب ام ه ق أحك ًومن أجل تطبي
  .الفصول ما لم ينص على خالف ذلكاألقسام و
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  القسم األول

  حيوانات حية؛ منتجات حيوانية

   :مالحظات

ًكل إشارة فى هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضا صغاره من هذا النوع أو الجنس، ما    - 1
  .لم ينص على خالف ذلك

دول   - 2 ى ج ارة ف ة إش إن أي ك، ف الف ذل ى خ نص عل م ي ا ل ات م ى المنتج ة ال ة" التعريف ضا " المجفف شمل أي ًت
  .المنتجات التى نزع ماؤها، أو بخرت أو جففت بالتجميد 

____________  

  الفصل األول

  حيوانات حيــــة
  مالحظـة

  :يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية بإستثناء   - 1
ـاألس   -أ  شريات، الرخويـ راماك والق ة األخ ات المائي ود ت والالفقري ى البن ة ف  ،03.06 ،03.01، الداخل

  ؛03.08أو  03.07
  ؛ و30.02الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات األخر الداخلة فى البند    -ب
 .95.08الحيوانات الداخلة فى البند    -ج 

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

    .حية، نغال وبغال وحمير ويول خ 01.01

   : خيول -  

 5  أصيلة لإلنسال -  -  0101.21

 5  غيـــــرها  -  -  0101.29

 5 حمير -  0101.30

 5   غيـــــرها -  0101.90

   .حيوانات حية من فصيلة األبقار  01.02

   :أبقار  -  

 معفاه  أصيلة لإلنسال -  -  0102.21

 معفاه  غيـــــرها  -  -  0102.29

   :جاموس  -  

 معفاه  أصيلة لإلنسال -  -  0102.31

 معفاه   غيـــــرها  -  -  0102.39

 معفاه  غيرها-  0102.90

   .حيوانات حية من فصيلة الخنازير  01.03

 5  أصيلة لإلنسال-  0103.10

   : غيرهــــا -   

 5   م كج50 بوزن أقل من -  -  0103.91

 5  أو أكثر مكج 50 بوزن -  -  0103.92
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .حيوانات حية من فصيلتى الضأن والماعز  01.04

 معفاه  ضـــأن-  0104.10

 معفاه  ماعز -  0104.20
 ودجاج ية، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومGallus Domesticus من فصيلة نجواد 01.05

 .، حية من األنواع األليفة )غرغر(غينيا 
  

   : جم 185يزيد عن   بوزن ال-   

 Gallus Domesticus   5 من فصيلة نجا دو-  -  0105.11

 5  ية ديوك ودجاجات روم-  -  0105.12

 5 بط -  -  0105.13

 5 أوز  -  -  0105.14

 5 )غرغر(دجاج غينيا  -  -  0105.15

   : غيرهــــــــا -   

 Gallus Domesticus 5 مــن فصيــلة نجا دو-  -  0105.94

 5  غيـــــرهـــا -  -  0105.99

   .حيـــوانــات حيــــة أخــــــر  01.06

   : الثدييات -   

 5  حيوانات رئيسة-  -  0106.11
0106.12 
 

وأبقار ؛ خراف )ثـدييات من رتبة الحيتـان(بحر الر ـنازيـن وخـيـ دالف،حيتان - - 
أسود فقمات، الوعجول البحر ؛ )ثـدييات من رتبة الخيالنيات(" طـماأل"البحـر 
 )الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات األقدام ("الفظ"أفيال البحر والبحر 

5 

 معفاه (Camelidae)وغيرها من فصائل اإلبل جمال  -  -  0106.13

 5 أرانب وأرانب برية  -  -  0106.14

 5  غيرها -  -  0106.19

 5  )بما فيها الثـعابين وسالحف البحر( زواحف -  0106.20

   : طيور -   

 5   طيور جارحة-  -  0106.31
اوات - - 0106.32 صغيرة ( ببغ اوات ال ة والببغ اوات العادي ـا الببغ ا فيه درة"بم اوات " ال وببغ

 5 ) الماكاو والببغاوات ذوات العرف

 5  (Dromaius Novaehollandiae)النعام ؛ أمو  -  -  0106.33

 5   غيرها -  -  0106.39

   : حشرات-  

  5 نحل  -  -  0106.41

 5   غيرها -  -  0106.49

 5  غيرها -  0106.90
_________ 
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  الفصل الثانى

  حلوم وأحشاء وأطراف صاحلة لألكل

  :مالحظــة 
  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1

ن    -أ  ود م ى 02.01المنتجات من األنواع الداخلة في البن صالحة لالستهالك 02.10 أو 02.08 ال ر ال ، غي
  البشرى؛

  ؛)04.10البند (حية حشرات صالحة لألكل غير    - ب

   أو؛)30.02 أو البند 05.11البند (ودم الحيوانات )  05.04البند(مصارين ومثانات ومعـد الحيوانات    -ج 
 ) .15الفصل  (02.09الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند    - د

__________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة من  لحوم 02.01

 معفاه  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -  0201.10

 معفاه  قطع أخر بعظامها -  0201.20

 معفاه  بدون عظام -  0201.30

   .فصيلة األبقار، مجمدة من لحوم  02.02

 معفاه  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -  0202.10

 معفاه  قطع أخر بعظامها -  0202.20

 معفاه  بدون عظام -  0202.30

   .فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة من لحوم  02.03

   : طازجة أو مبردة -   

 20  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -  -  0203.11

 30  أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها -  -  0203.12

 30 ا  غيــــــرهــــ-  -  0203.19

   : مجمدة -   

 20  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -  -  0203.21

 30  أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها-  -  0203.22

 30  غيـــــرهـــــا-  -  0203.29

   .فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدةمن لحوم  02.04

 معفاه  مبردة  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو-  0204.10

   :ضأن، طازجة أو مبردة أخر من فصيلة ال لحوم -   
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 معفاه  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -  -  0204.21

 معفاه  قطع أخر بعظامها -  -  0204.22

 معفاه  بدون عظام -  -  0204.23

 معفاه  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، مجمدة-  0204.30

   :ن، مجمدة ضأأخر من فصيلة ال لحوم -   

 معفاه  ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح-  -  0204.41

 معفاه  قطع أخر بعظامها-  -  0204.42

 معفاه  بدون عظام -  -  0204.43

 معفاه فصيلة الماعزمن  لحوم -  0204.50

 5 .، طازجة أو مبردة أو مجمدة لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال 0205.00

والخيل  والضأن والماعز راف صالحة لألكل من فصائل األبقار والخنازيرأحشاء وأط 02.06
 .والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة

  

 5  من فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة -  0206.10

   : من فصيلة األبقار، مجمدة -   

 5   ألسنة-  -  0206.21

 5  أكباد-  -  0206.22

 5 ا غيره-  -  0206.29

 30  من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة-  0206.30

   : من فصيلة الخنازير، مجمدة -   

 30  أكباد-  -  0206.41

 30  غيرها-  -  0206.49

 5  غيرها ، طازجة أو مبردة -  0206.80

 5  غيرها ، مجمدة -  0206.90

، 01.05ة فى البند لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن المذكور 02.07
 .طازجة أو مبردة أو مجمدة 

  

   :Gallus Domesticusمن فصيلة ن جا من دو-   

 30  غير مقطعة ألجزاء، طازجة أو مبردة-  -  0207.11

 30  غير مقطعة ألجزاء، مجمدة-  -  0207.12

 30  قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة-  -  0207.13

 30 راف، مجمدة قطع وأحشاء وأط-  -  0207.14
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

    :ية من ديوك ودجاجات روم-   

 30  طازجة أو مبردةألجزاء، غير مقطعة -  -  0207.24

 30  مجمدةألجزاء، غير مقطعة -  -  0207.25

 30  طازجة أو مبردةوأطراف، قطع وأحشاء -  -  0207.26

 30  مجمدةوأطراف، قطع وأحشاء -  -  0207.27

   :  من بط-   

 30  مقطع ألجزاء، طازجة أو مبردة غير-  -  0207.41

 30  غير مقطع ألجزاء، مجمدة-  -  0207.42

 30  أكباد دسمة، طازجة أو مبردة-  -  0207.43

 30  غيرها، طازجة أو مبردة-  -  0207.44

  30  غيرها، مجمدة-  -  0207.45
   : من أوز -  

 30  غير مقطع ألجزاء، طازجة أو مبردة-  -  0207.51

 30 غير مقطع ألجزاء، مجمدة -  -  0207.52

 30  أكباد دسمة، طازجة أو مبردة-  -  0207.53

 30  غيرها، طازجة أو مبردة-  -  0207.54

 30  غيرها، مجمدة-  -  0207.55

 30 "غرغر" من دجاج غينيا -  0207.60

   .لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة  02.08

 30 أرانب أليفة أو برية من -  0208.10

 30  من حيوانات رئيسة-  0208.30

0208.40 

 

وأبقار ؛ من خراف )ثـدييات من رتبة الحيتان(بحر ال دالفين وخنازير ،ـ من حيتان
عجول البحر والفقمات، أسود من ؛ )ثـدييات من رتبة الخيالنيات ("األطم" رـالبح

  )رتبة الفرعية لزعنفيات األقداميات من الـديـالث( "الفظ"البحر وأفيال البحر 

30 

 30 )بما فيها الثعابين وسالحف البحر( من زواحف -  0208.50

  معفاه (Camelidae)بل  من جمال وغيرها من فصائل اإل-  0208.60

 30   غيرها -  0208.90

 طيور الدواجن، غير مستخلص باإلذابة أو بطرق حمـششحم خنزير صرف،  02.09
ً، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو  األخراالستخالص ً ً ً ماء مملح أو مجففا فيً

 ً.أو مدخنا
  

 20  من الخنازير-  0209.10
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 20  غيرها-  0209.90

اء مملح، أو مجففة ــى مــة أو فــل، مملحــراف صالحة لألكــاء وأطــوم وأحشــلح 02.10
 .شاء أو أطراف، من لحوم أو أح صالحة لألكلمساحيق أو مدخنة؛ دقيق و

  

   : لحوم فصيلة الخنازير -   

 30  أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها-  -  0210.11

 30  صدور يتخللها شحم، وقطعها-  -  0210.12

 30  غيرها-  -  0210.19

 30  فصيلة األبقار من  لحوم -  0210.20

   : أو أطراف  صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاءمساحيق غيرها، بما فيهـا دقيــق و-  

 30   من حيوانات رئيسة-  -  0210.91

0210.92 

 

وأبقار ؛ من خراف )ة الحيتانــثـدييات من رتب(بحر ال دالفين وخنازير ،من حيتان -  - 
عجول البحر والفقمات، أسود ؛ من )ثـدييات من رتبة الخيالنيات ("األطم"ر ـالبح

 )الفرعية لزعنفيات األقدامالثدييات من الرتبة ( "الفظ"البحر وأفيال البحر 

30 

 30 )بما فيها الثعابين وسالحف البحر( من زواحف -  -  0210.93

  20  غيره-  -  0210.99

__________  
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  الفصل الثالث
  أمساك وقشريات، رخويات وغريها من الالفقريات املائية

  :مالحظات 
  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1

   ؛ 01.06ة فى البند الثدييات الداخل   -أ  
  ؛) 02.10 أو البند 02.08البند  (01.06لحوم الثدييات الداخلة فى البند   -ب 
ا(األسماك    -ج  ا أكباده ا فيه ا،بم ذكير فيه ضها وغدد الت ة ) بي ات المائي ات والالفقري شريات والرخوي  والق

سبب سها أو ب سبب جن ا ب شرى، إم تهالك الب صالحة لإلس ر ال ة وغي ر، الميت ااألخ ا   حالته ة به المقدم
ـيد وكريات مكتــ وسممساحيقق وــ؛ دقي)5الفصـل ( ن األسـ ـلة م شـ ـريات أو الرخــماك أو الق ويات ـ

     أو؛) 23.01البند (أو الالفقريات المائية األخر، غير الصالحة لإلستهالك البشرى 
  ) .16.04البند  (سماكأو أبداله المحضرة من بيض األ) كافيار(الخبيارى    -د 

ة " Pelletsكريات مكتلة "يقصد بعبارة    - 2 ات إسطوانية أو كروي شكل حب ة ب فى هذا الفصل، المنتجات المقدم
  .إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة..

ة، ا03.08 إلى 03.05البنود من     - 3 ات المكتل ساحيق والكري دقيق والم شري  ال تشمل ال صالحة لالستهالك الب ل
                                                                                                  ).03.09 البند(

_______ 
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

    .أسماك حية  03.01

   : أسماك الزينة- 

 30   من المياه العذبة - - 0301.11

 30   غيرها- - 0301.19

   : أسماك حية أخر -  

 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus) التروتا أسماك - -  0301.91
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 5 

 5 (.Anguilla spp) "األنقليس" ثعبان البحر  - - 0301.92

0301.93 
 

ماك - - شبوطأس  ,Cyprinus spp., Carassius spp.,  Ctenopharyngodon idellus)  ال
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 

spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. )   

5 

ء اذات الزعانف الزرقالمحيـــط األطلســى والمحيـــط الهـــادى ة ـــونــماك تـــ أس- - 0301.94
(Thunnus thynnus, thunnus orientalis)        5 

 5  (Thunnus maccoyii) أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية - - 0301.95

 5   غيرها- - 0301.99

03.02 
ى  ذكورة ف أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح األسماك ولحوم األسماك األخر الم

  .03.04البند 
  

 
الداخلة في البنود الفرعية أحشاء األسماك الصالحة لألكل  أسماك السالمون، بإستثناء -

  :0302.99الي  0302.91من 
  

ا- - 0302.11  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus)  أسماك التروت
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 5 

ادى- - 0302.13  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta)  سالمون المحيط اله
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus) 
5 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 5 (Hucho hucho) وسالمون نهر الدانـوب (Salmo salar)ي س سالمون المحيط األطل - - 0302.14

 5   غيرها- - 0302.19

، (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) أسماك مفلطحة  -  
ل بإستثناء  صالحة لألك ة أحشاء األسماك ال ود الفرعي ي البن ة ف ن الداخل  0302.91م

 0302.99الي 

  

 5 (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) أسماك القفندر - - 0302.21

 5  (Pleuronectes platessa)   أسماك هوشع- - 0302.22

 5 (.Solea spp)  أسماك موسى- - 0302.23

 5   (Psetta maxima) "تربوت"الترس  أسماك - - 0302.24

 5   غيرها- - 0302.29
ن جنس ( ةـ أسماك تون  ـة ،)Thunnusم ـة الوثــابــ ـونيـــب( التــونـ بطنــ  )ت مخطط ال

(Katsuwonus pelamis)  تثناء ل بإس صالحة لألك ود أحشاء األسماك ال ي البن ة ف الداخل
                                            :0302.99الي  0302.91من الفرعية 

  

 5  (Thunnus alalunga)  أسماك تونة بيضاء- - 0302.31

 5 (Thunnus albacares) أسماك تونة ذات زعانف صفراء - - 0302.32

 5                (Katsuwonus pelamis) )بونيت مخطط البطن(أسماك التونة الوثابة  - - 0302.33

 5  (Thunnus obesus) الجاحظ  أسماك التونة- - 0302.34

  ذات الزعانف الزرقاءالمحــيــط األطـلســي والمحــيـــط الهــــادي ة ــونــ أسماك ت- - 0302.35
(Thunnus thynnus, thunnus orientalis)  5 

 5 (Thunnus maccoyii) أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية - - 0302.36

 5   غيرها- - 0302.39

 

ة- شوجة،  (Clupea harengus, Clupea pallasii) أسماك الرنج ماك ،(.Engraulis spp) األن  أس
سردين ردينال ،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp) ال ه ،(.Sardinella spp) س  رنج

ل  أسماك،  (Sprattus sprattus) صغيرة أو أسبرط  ,Scomber scombrus)"أسقمري"ماكري

Scomber australasicus, Scomber japonicus)دى ، (.Rastrelliger spp) ، أسماك الماكريل الهن
بانى ل األس ل  ،(.scomberomorous spp) الماكري قمرى اماكري اك واس صانج   لح

(Trachurus spp.) ،ماك ـقمرىأس اض األسـ اض بي ماك، (.Caranx spp) ، بي اأس   كوبي
(Rachycentron canadum)، ماك ضىأس دى الف ماك،  (.pampus spp) زبي ورى أس  ص

ينأسماك، (.Decapterus spp)كود ــل ســريــاكـ م،(Cololabis saira) ادىـالمحيط اله   الكبل
(mallotus villosus) ،ماكأ و سيفس  ،(Euthynnus affinis) بالميطة ،(Xiphias gladius)  أب

سلفيش  (.Sarda spp) "التونة المنقطة" بونيت ماك"، المارلين، ال شراعيةأس ة ال ، " الزعنف
ماكأحشاء األبإستثناء   ،(Istiophoridae) الراموح ل س صالحة لألك ي  ال ة ف ود الداخل البن
  :0302.99الي  0302.91من الفرعية 

 

 5  (Clupea harengus, Clupea pallasii)  الرنجةأسماك - - 0302.41

 5 (.Engraulis spp) األنشوجة - - 0302.42

0302.43 
سردين أسماك - - ، (.Sardinella spp)سردينال ، (.Sardina pilchardus, Sardinops spp) ال

 (Sprattus sprattus)رنجه صغيرة أو أسبرط 
5 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 5 (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus)"أسقمري" ماكريل سماكأ - - 0302.44

 5 (.Trachurus spp)جاك وإسقمرى الحصان ماكريل  أسماك - - 0302.45

 5 (Rachycentron canadum) كوبيا أسماك - - 0302.46

 5 (Xiphias gladius) أبو سيف أسماك - - 0302.47

 5     غيرها- - 0302.49
 

 
ماك - ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت م

Melanonidae, Merlucciidae,  Moridae and Muraenolepididae ، تثناء شاء بإس أح
  :0302.99 الي 0302.91 منالبنود الفرعية الداخلة في  الصالحة لألكل سماكاأل

 

 5 (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  القدأسماك - - 0302.51

 5  (Melanogrammus aeglefinus)حدوق  الأسماك - - 0302.52

 5  (Pollachius virens)القد األسود   أسماك - - 0302.53

 5 (.Merluccius spp., Urophycis spp)نازلي  أسماك - - 0302.54

 5                                      (Theragra chalcogramma) كوبولاالسكا  أسماك - - 0302.55

 5 (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)القد األزرق  أسماك - - 0302.56

 5 غيرها - - 0302.59

 

ط أسماك ،(.Oreochromis spp) البلطي أسماك -  Pangasius spp., Silurus) "سلورال "الق

spp., Clarias spp., lctalurus spp.)  ،ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp)  ال
Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus  hoeveni, Megalobrama spp.) ، ثعبان
ـاض النيـيـ البأسماك ،(.Anguilla spp) "األنقليس"البحر   أسماكو (Lates niloticus) لىـ

ود  الصالحة لألكل سماكأحشاء األبإستثناء  ،(.Channa spp) رأس الثعبان ي البن ة ف الداخل
  :0302.99الي  0302.91من الفرعية 

 

 5 (.Oreochromis spp) البلطي أسماك - - 0302.71

 5 (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp)" سلورال"القط  أسماك - - 0302.72

0302.73 
ماك - - شبوط  أس  ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus)ال

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)  

5 

 5  (.Anguilla spp) "األنقليس"  ثعبان البحر  - - 0302.74

 5   غيرها- - 0302.79

 
ة  الصالحة لألكل سماكأحشاء األبإستثناء  أخر، أسماك - ن الداخلة في البنود الفرعي م

  :0302.99الي  0302.91
 

 5  قرش أخرأسماك كلب البحر وأسماك - - 0302.81

 5  (Rajidae) اللياء أسماك الشفنين البحري وأسماك - - 0302.82

 5  (.Dissostichus spp) أبو سن أسماك - - 0302.83

 5 (.Dicentrarchus spp)  قاروسأسماك - - 0302.84

 5 (Sparidae)" دنيس" الشبوط األحمر أسماك - - 0302.85
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 املنسق
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 الفئة 

(%) 

 5   غيرها- - 0302.89

 
اد- يض، أكب ول، ، ب ذكير، زعانف، رؤوس، ذي دد الت ماك وأحشاء األحوصالت غ  س

  :األخرى الصالحة لألكل
 

 5  بيض وغدد التذكير ،  أكباد- - 0302.91

 5   القرشأسماك زعانف - - 0302.92

 5   غيرها- - 0302.99

03.03 
ماك وم اأس ن لح ا م شرائح وغيره تثناء ال دة، بإس ماكأل مجم دس ى البن ة ف   الداخل
03.04. 

  

المون، -  تثناء  س ماكأحشاء األبإس ل س صالحة لألك ة  ال ود الفرعي ي البن ة ف ن الداخل م
  :0303.99الي  0303.91

  

 معفاه  (Oncorhynchus nerka)  (red salmon) سالمون أحمر- - 0303.11

0303.12 
ادي - - يط اله المون المح ن س ا م  Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus) غيره

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
and Oncorhynchus rhodurus) 

 معفاه

 معفاه (Hucho hucho)  وسالمون نهر الدانوب  (Salmo salar) سالمون األطلسي- - 0303.13

0303.14 
رقط- - سالمون الم  ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki)  ال

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster) 

 معفاه

 معفاه   غيرها- - 0303.19

 

طأسماك ،(.Oreochromis spp)  البلطيأسماك - سلور " الق  Pangasius spp., Silurus) "ال

spp., Clarias spp., lctalurus spp.)  ،شبوطأسماك  ,.Cyprinus spp., Carassius spp)  ال
Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus  hoeveni, Megalobrama spp.) ، ثعـبان
ـس"البحر  ىأسماك ،(.Anguilla spp) "األنقلي اض النيل  أسماك و(Lates niloticus)  البي

ان  تثناء  ،(.Channa spp)رأس الثعب ل سماكأحشاء األبإس صالحة لألك ي  ال ة ف الداخل
 :0303.99الي  0303.91من البنود الفرعية 

  

 همعفا (.Oreochromis spp) البلطي أسماك - - 0303.23

 معفاه (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "السلور "القط أسماك - - 0303.24

0303.25 
ماك  - - شبوطأس  ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus)  ال

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megakobrama spp.) 

 معفاه

 معفاه  (.Anguilla spp) "األنقليس"  ثعبان البحر - - 0303.26

 معفاه  غيرها  - - 0303.29

 
 

ماك  - ةأس  ,Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae)  مفلطح

Scophthalmidae and Citharidae) ل سماكأحشاء األ، بإستثناء صالحة لألك ة  ال الداخل
  :0303.99الي  0303.91من  في البنود الفرعية

  

 معفاه  (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)  القفندرأسماك - - 0303.31

 معفاه  (Pleuronectes platessa)  هوشعأسماك  - - 0303.32
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 الفئة 

(%) 

 معفاه (.Solea spp)  موسىأسماك  - - 0303.33

 معفاه  (Psetta maxima) "تربوت" الترس أسماك  - - 0303.34

 معفاه  غيرها  - - 0303.39
 

 
ماك  - ـوــ تأس نس (ةنــ ن ج ماك، )Thunnus م ـة  أس ـابةالتــونـ ت( الوثـ ـطط بوني  مـخ

الداخلة في  الصالحة لألكل سماكأحشاء األبإستثناء  ،(Katsuwonus pelamis) )البطن
                                   :0303.99 الي 0303.91من البنود الفرعية 

  

 معفاه (Thunnus alalunga)  تونة بيضاءأسماك  - - 0303.41

 معفاه (Thunnus albacares) تونة ذات زعانف صفراء  - - 0303.42

 معفاه (Katsuwonus pelamis) )بونيت مخطط البطن( التونة الوثابة أسماك  - - 0303.43

 معفاه (Thunnus obesus)التونة الجاحظ  أسماك  - - 0303.44

اءة ــونـــ تأسماك  - - 0303.45 انف الزرق  المحيـــط األطــلســـي والمحيــط الهــادي ذات الزع
(Thunnus thynnus, thunns orientalis) عفاهم 

 معفاه (Thunnus maccoyii)  التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبيةأسماك  - - 0303.46

 معفاه  غيرها  - - 0303.49

 

ماك - ةأس شوجة،  (Clupea harengus, Clupea pallasii) الرنج  ،(.Engraulis spp) األن
سردينأسماك  ،(.Sardinella spp) نال سردي،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp)  ال
برط رنجه ل  أسماك، (Sprattus sprattus) صغيرة أو أس  Scomber)"أسقمري"ماكري

scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ،ماك دىأس ل الهن   الماكري
(Rastrelliger spp.) بانى ل األس ل ، (.Scomberomorous spp)، الماكري اك ماكري ج
، (.Caranx spp) ، بياض بياض األسقمرىأسماك، (.Trachurus spp)  واسقمرى الحصان

ماك اأس ماك ،(Rachycentron canadum)  كوبي ضىأس دى الف ، (.Pampus spp)  زبي
 ،(.Decapterus spp)، الماكريل سكود  (Cololabis saira)  صورى المحيط الهادىأسماك
ماك ين أس ماك،  (Mallotus villous) الكبل يف أس و س ة ،(Xiphias gladius) أب  بالميط

(Euthynnus affinis) ت ة" بوني ة المنقط سلفيش (.Sarda spp) "التون ارلين، ال ، الم
ماك" شراعيةأس ة ال وح" الزعنف تثناء  ، (Istiophoridae) ، الرام شاء األبإس ماكأح  س

 :0303.99الي  0303.91من البنود الفرعية الداخلة في الصالحة لألكل 

 

 معفاه (Clupea harengus, Clupea pallasii)  الرنجةأسماك - - 0303.51

، (.Sardinella spp) سردينال ،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp)  السردينأسماك  - - 0303.53
 (Sprattus sprattus) رنجه صغيرة أو أسبرط

 معفاه

 معفاه  (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)  "أسقمري"ماكريل ال أسماك  - - 0303.54
 معفاه (.Trachurus spp)جاك وإسقمرى الحصان ماكـريـل  أسماك  - - 0303.55

 معفاه (Rachycentron canadum)  كـوبيــاأسماك  - - 0303.56

 معفاه (Xiphias gladius)  أبو سيفأسماك  - - 0303.57

 معفاه  غيرها - - 0303.59
 
ماك  -  ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت م

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ، تثناء شاء بإس أح
  :0303.99 الي 0303.91من البنود الفرعية الداخلة في  الصالحة لألكل سماكاأل

 

 معفاه (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  القدأسماك  - - 0303.63
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 الفئة 

(%) 

 معفاه (Melanogrammus aeglefinus) حدوق الأسماك  - - 0303.64

 معفاه  (Pollachius virens) القد األسود أسماك  - - 0303.65

 معفاه (.Merluccius spp., Urophycis spp) نازلي أسماك  - - 0303.66

 معفاه                               (Theragra chalcogramma) كبولواألسكا  أسماك  - - 0303.67

 معفاه (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) زرقاأل  القدأسماك  - - 0303.68

 معفاه   غيرها - - 0303.69

 
ة الداخلة في  الصالحة لألكل سماكأحشاء األبإستثناء  أخر، أسماك -  نمالبنود الفرعي

  :0303.99الي  0303.91
 

 معفاه  أخر قرشأسماك كلب البحر وأسماك  - - 0303.81

 معفاه (Rajidae) اللياء أسماك الشفنين البحري وأسماك  - - 0303.82

 معفاه  (.Dissostichus spp)  أبو سنأسماك  - - 0303.83

 معفاه (.Dicentrarchus spp)  قاروسأسماك  - - 0303.84

 معفاه    غيرها- - 0303.89

 
ول، ، بيض، أكباد- ذكير، زعانف ، رؤوس، ذي  سماك وأحشاء األحوصالت غدد الت

  :األخرى الصالحة لألكل
 

 معفاه   أكباد، بيض وغدد التذكير - - 0303.91

 معفاه   القرشأسماك زعانف - - 0303.92

 معفاه   غيرها- - 0303.99

03.04 
ردة )وإن كانت مفرومة (سماكألا من لحوم اـرهـيــ وغأسماكح ـشرائ ، طازجة أو مب

  .أو مجمدة
  

  

ـرائح  - ردة  ش ة أو مب ن طازج ماكم ي أس ماك، (.Oreochromis spp) البلط ط أس  الق
شبوطأسماك، (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال"   ال

(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، ر ان البح يس" ثعب  ،(.Anguilla spp) "األنقل
 :  (.Channa spp)رأس الثعبان  أسماكو (Lates niloticus)اض النيلى ـ البيأسماك

 

 معفاه (.Oreochromis spp)  البلطيأسماك  - - 0304.31

 معفاه (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال " القطأسماك  - - 0304.32

  معفاه (Lates niloticus)  البياض النيلىأسماك  - - 0304.33
  معفاه  يرهاغ  - - 0304.39

   : الفيليه طازجة أو مبردة أسماك غيرها من  -  

0304.41 

ـادى  - - يط اله المون المح  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha) س
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), ا يط األطلس  (Salmo salar) ـيسلمون المح
 (Huchohucho) وسالمون نهر الدانوب

  
 معفاه

0304.42 
ماك - - رقطأس سالمون الم ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki)  ال   

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster) 

 معفاه
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 الفئة 

(%) 

 معفاه (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) مفلطحة أسماك - - 0304.43

ماك - - 0304.44 ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت م
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 

 معفاه

 معفاه (Xiphias gladius)  أبو سيفأسماك - - 0304.45

 معفاه (.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - - 0304.46

 معفاه    قرش أخرأسماك كلب البحر وأسماك - - 0304.47

 معفاه (Rajidae) اللياء أسماك الشفنين البحرى وأسماك - - 0304.48

 معفاه   غيرها- - 0304.49

   :، طازجة أو مبردة غيرها  -  

0304.51 

 
 

 Pangasius spp., Silurus) "سلورال "القط أسماك ،(.Oreochromis spp)بلطي ال أسماك - -

spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ،ماك شبوط أس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp) ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, 

Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، ان ثعب
يس"البحر  ى  أسماك، (.Anguilla spp) "األنقل اض النيل  أسماك و (Lates niloticus)البي

   (.Channa spp) رأس الثعبان

  
  

 فاهمع

 معفاه   فصيلة السالمونأسماك  - - 0304.52

ائالأسماك  - - 0304.53  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت من ع
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 

 معفاه

 معفاه (Xiphias gladius)  أبو سيفأسماك  - - 0304.54

 معفاه  (.Dissostichus spp) و سنأب أسماك  - - 0304.55

 معفاه   قرش أخرأسماك كلب البحر وأسماك  - - 0304.56

 معفاه (Rajidae) اللياء أسماك الشفنين البحرى وأسماك  - - 0304.57

 معفاه    غيرها- - 0304.59

ن  -  دة م رائح مجم ماك ش يأس ماك، (.Oreochromis spp)  البلط ط أس  "سلورال "الق
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ،الشبوطأسماك  (Cyprinus 

spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon  piceus,  Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) ، األنقليس"ثعبان البحر" (Anguilla spp.) ،اض أسماك  البي
  :  (.Channa spp) رأس الثعبان أسماكو (Lates niloticus) النيلى

 

 معفاه (.Oreochromis spp)  البلطيأسماك  - - 0304.61

 معفاه (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال " القطأسماك  - - 0304.62

 معفاه (Lates niloticus)  البياض النيلىأسماك  - - 0304.63

 معفاه    غيرها- - 0304.69

 
ائالأسماك  شرائح مجمدة من -  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ت من ع

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae : 
 

 معفاه (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  القدأسماك  - - 0304.71
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 الفئة 

(%) 

 معفاه (Melanogrammus aeglefinus) حدوق الأسماك  - - 0304.72

 معفاه  (Pollachius virens) القد األسود أسماك  - - 0304.73

 معفاه (.Merluccius spp., Urophycis spp) نازلي أسماك  - - 0304.74

 معفاه                               (Theragra chalcogramma) كبولوأالسكا  أسماك  - - 0304.75

 معفاه   غيرها- - 0304.79

   : الفيليه المجمدة أسماك غيرها، من - 

0304.81 

ـادى- - يط اله المون المح  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha)  س
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou and Oncorhynchus rhodurus), سي يط األطل المون المح  (Salmo salar) س
  (Huchohucho) وسالمون نهر الدانوب

 معفاه

0304.82 
رقط أسماك  - - سالمون الم  ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki) ال

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster) 

 معفاه

 معفاه (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)  مفلطحةأسماك - - 0304.83

 معفاه (Xiphias gladius)  أبو سيفأسماك - - 0304.84

 معفاه (.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - - 0304.85

 معفاه  (Clupea harengus, clupea pallasii)  الرنجةأسماك - - 0304.86

0304.87 
ـابة أسماك ،)Thunnus من جنس( تــونـــة أسماك - - ـة الوثـ ـبونيت( التــونـ طط  مـخ

                                                                 (Katsuwonus pelamis) )البطن
 معفاه

ماك - - 0304.88 ر، أس ب البح ماك كل رشأس ر ق ماك،  أخ رى وأس شفنين البح ماك ال اء أس  اللي
(Rajidae)   معفاه 

 معفاه  غيرها- - 0304.89

  :  غيرها مجمد - 

 معفاه (Xiphias gladius)  أبو سيفسماكأ - - 0304.91

 معفاه (.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - - 0304.92

 
0304.93 
 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال " القطأسماك، (.Oreochromis spp)  البلطيأسماك - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp)  ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon  
Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama 

spp.)،  األنقليس"ثعبان البحر" (Anguilla spp.) ،ىأسماك  (Lates niloticus)  البياض النيل
    (.Channa spp)  رأس الثعبانأسماكو

 معفاه

 معفاه                               (Theragra chalcogramma) كبولواالسكا  أسماك  - - 0304.94

0304.95 
ماك - - ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae ت م

Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ،كوبول عدا االسكا ما (Theragra chalcogramma)                                      
 معفاه

 معفاه   قرش أخرأسماك كلب البحر وأسماك  - - 0304.96

 معفاه (Rajidae) اللياء ماكأس الشفنين البحرى وأسماك  - - 0304.97
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 الفئة 

(%) 

 معفاه    غيرها- - 0304.99

ح؛ ـ مجفأسماك 03.05 ل أسماكفة أو مملحة أو فى ماء ممل ت مطبوخة قب ة، وإن كان  مدخن
                                                                .أو أثناء عملية التدخين

  

 20 ، مجففة، مدخنة، مملحة أو فى ماء مملحماكس بيض وغدد تذكيراأل،أكباد  - 0305.20

   :مملحة أو فى ماء مملح، ولكن غير مدخنة، مجففة،  أسماك شرائح  - 

 
0305.31 
 
 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال " القطأسماك، (.Oreochromis spp)  البلطيأسماك - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp)  ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, 

Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، ان ثعب
 رأس أسماكو (Lates niloticus) بياض النيلى الأسماك، (.Anguilla spp) "األنقليس"البحر 
   (.Channa spp) الثعبان

20 

ماك - - 0305.32 ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت م
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae  20 

 20    غيرها- - 0305.39

   : الصالحة لألكلسماكا فيها الشرائح، ما عدا أحشاء األ مدخنة، بمأسماك  -  

0305.41 
ـادى- - المون المحيط اله  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta)  س

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), 
 (Hucho hucho) وسالمون نهر الدانوب (Salmo salar) المحيط األطلنطيسالمون 

20 

 20 (Clupea harengus, Clupea pallasii)  الرنجةأسماك  - - 0305.42

ماك - - 0305.43 رقطأس سالمون الم  ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki)  ال
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster) 
20 

0305.44 
 
 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp)"سلورال " القطأسماك، (.Oreochromis spp) البلطي أسماك - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp  ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  

piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ،
ر اثعب يس"ن البح ماك، (.Anguilla spp) "األنقل ىأس اض النيل  (Lates niloticus)  البي
    (.Channa spp) لثعبان رأس اأسماكو

20 

   20    غيرها- - 0305.49

    :وإن كانت مملحة، ولكن غير  مدخنةعدا األحشاء الصالحة لألكل،  مجففة، أسماك  - 

 5 (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  القدأسماك  - - 0305.51

0305.52 
 

 
 

طماكأس ،(.Oreochromis spp)  البلطيأسماك - -  Pangasius spp., Silurus) "سلورال " الق

spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ،ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp) ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, 

Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، ان ثعب
يس"ر ـالبح ماك ،(.Anguilla spp) "األنقل اض  أس ىالبي ماكو (Lates niloticus) النيل  أس

    (.Channa spp) رأس الثعبان

5 

0305.53 
 

ماك - - ائالأس ن ع  ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت م

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididaeـ، ع ـمــأسدا ـ ـ القاكـ د ـ
(Gadus morhus, Gadus Ogac, Gadus macrocephalus) 

5 
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رمز النظام 
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 الفئة 

(%) 

 0305.54 

ماك - - ةأس شوجة،  (Clupea harengus, Clupea pallasii) الرنج ماك ،(.Engraulis spp) األن  أس
صغيرة  رنجه ،(.Sardinella spp)  سردينال،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp) السردين

برط ماك، (Sprattus sprattus) أو أس ـماكري أس ـأس"ل ـ  ,Scomber scombrus) "قمريـ

Scomber australasicus, Scomber japonicus) ،دىـ الماكريأسماك ، (.Rastrelliger spp) ل الهن
بانى  ل األس صانل ماكري (.Scomberomorous spp)الماكري قمرى الح اك واس   ج

(Trachurus spp.)  ،ماك قمرىأس اض األس اض بي ماك ،(.Caranx spp) ، بي اأس   كوبي
(Rachycentron canadum)، زبيدى الفضىأسماك  (Pampus spp.)  ،ورى المحيط أسماك  ص

ادى كود  (Cololabis saira) اله ل س ماك، (.Decapterus spp)، الماكري ينأس  Mallotus)  الكبل

villous) ،أبو سيفأسماك  (Xiphias gladius)، بالميطة (Euthynnus affinis)، ـالت" بونيت ونة ـ
سلف، )arda sppS(. "ةـطـقـالمن ارلين، ال ماك"ش ـيـالم شراعيةأس ة ال وح" الزعنف  ، الرام

 )Istiophoridae(  

5 

 5   غيرها- - 0305.59

  
ماك - ة أس رو مملح ن غي ة و لك ة وال مدخن ماكمجفف ح  فأس اء ممل شاء ى م دا األح ع

 :الصالحة لألكل
  

 5 (Clupea harengus, Clupea pallasii)  الرنجةأسماك - - 0305.61

 5 (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) القد أسماك - - 0305.62

 5 (.Engraulis spp)نشوجة األ أسماك - - 0305.63

0305.64 
 
 

طأسماك، (.Oreochromis spp) بلطيال أسماك - -  Pangasius spp., Silurus) "سلورال " الق

spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، ماك شبوطأس  ,.Cyprinus spp., Carassius spp)  ال
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylop haryngodon  piceus, 

Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، ثعبان البحر
انأسماكو (Lates niloticus)  البياض النيلىأسماك، (.Anguilla spp) "األنقليس"   رأس الثعب

(Channa spp.)   

5 

 5   غيرها- - 0305.69

  :رى الصالحة لألكل  األخسماكوأحشاء األحوصالت   زعانف، رؤوس، ذيول، - 

 5   القرشأسماك زعانف - - 0305.71

 5   سماكحوصالت األو رؤوس ، ذيول - - 0305.72

 5   غيرها- - 0305.79

شــقش 03.06 ت مق ة أو طــريات، وإن كان ـازجـورة، حي ردة أو مجمـ ـة أو مب ة ـدة أو مجففـ
ر ــريـقشاء مملح؛ ـأو مملحة أو فى م ت ات مدخنة، وإن كانت غي شورة، وإن كان مق

قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو ين؛ ـدخـاء عملية التـنـل أو أثـمطبوخة قب
                                                                  .ح أو فى ماء مملمملحةمسلوقة فى الماء، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو 

 

    : مجمدة -  

 20 (.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)  أخربحرجراد و "إستاكوزا"صخرى كركند  - - 0306.11

 20 (.Homarus spp) "إستاكوزا"كركند  - - 0306.12

 20 "كابوريا" عونطلسال - - 0306.14

 20  (Nephrops norvegicus) نرويجى "إستاكوزا"كركند  - - 0306.15

 20 (Pandalus spp., Crangon crangon) قريدسو "جمبرى"المياه الباردة روبيان  - - 0306.16

 20 خر أقريدس  و"جمبرى"روبيان  - - 0306.17
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 20                                     ها غير- - 0306.19

    :طازجة أو مبردة، حية -  

 20 (.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)  أخر وجراد بحر"إستاكوزا" صخرىكركند  - - 0306.31

 20  (.Homarus spp)" إستاكوزا"كركند  - - 0306.32

 20 "كابوريا" السلطعون - - 0306.33

 20 (Nephrops norvegicus) نرويجى "إستاكوزا"كركند  - - 0306.34

 20  (Pandalus spp., Crangon crangon) وقريدس  "جمبرى"المياه الباردة روبيان  - - 0306.35

 20 خرأوقريدس  "جمبرى"روبيان  - - 0306.36

 20  اغيره - - 0306.39

  :غيرها - 

 20 (.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)أخر  وجراد بحر "إستاكوزا"صخرى كركند  - - 0306.91

 20  (.Homarus spp) "إستاكوزا"كركند  - - 0306.92

 20 "كابوريا"سلطعون ال - - 0306.93

 20 (Nephrops norvegicus) نرويجى "إستاكوزا"كركند  - - 0306.94

 20  قريدس و"جمبرى"روبيان  - - 0306.95

 20 هاغير - - 0306.99

ـزوعــرخويات، وإن كانت من 03.07 ـة األصـ ـداف، حيـ دة ـة أو مـازجـة أو طـ بردة أو مجم
شورة،  ماء مملح؛ أو مجففة أو مملحة أو فى ر مق الرخويات المدخنة، وإن كانت غي

                                     .نوإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخي

  

    :  محار- 

 20  حي أو طازج أو مبرد- - 0307.11

 20  مجمد- - 0307.12

 20  غيرها- - 0307.19

                                  :Pectinidae  ئلةورخويات أخرى من عا مروحي محار -  

 20  طازج أو مبرد، حي - - 0307.21

 20   مجمد- - 0307.22

 20   غيرها- - 0307.29

  : (.Mytilus spp., Perna spp)  بلح البحر-  

 20  حي أو طازج أو مبرد- - 0307.31

 20  مجمد- - 0307.32

 20  غيرها- - 0307.39

  : وسيبدج بار ح-  
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 20  طازج أو مبرد ، حي- - 0307.42

 20 مجمد - - 0307.43

 20  غيرها- - 0307.49

   :(,.Octopus spp) أخطبوط -  

 20  طازج أو مبردي ، ح- - 0307.51

 20 مجمد - - 0307.52

 20  غيره- - 0307.59

 20  القواقع ، عدا قواقع البحر  - 0307.60

وس ورخو-  دفية  بطلين ات ص ائال  (Cockles) ي ن ع  ,Arcidae, Arcticidae) تم
Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, 

Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae) :  

 

 20   حية ، طازجة أو مبردة- - 0307.71

 20 مجمدة - - 0307.72

 20   غيرها- - 0307.79

   :(.Strombus spp) ومحار األذن (.Haliotis spp) أذن البحــر - 

 20  طازجة أو مبردة،حية  (.Haliotis spp)أذن البحر  - - 0307.81

 20 حي ، طازج أو مبرد  (.Strombus spp) محار األذن - - 0307.82

 20 مجمدة (.Haliotis spp) أذن البحر - - 0307.83

 20  مجمد  (.Strombus spp)محار األذن  - - 0307.84

 20 (.Haliotis spp) أذن البحر أخر - - 0307.87

 20  (.Strombus spp) محار أذن أخر - - 0307.88

                                                                                 :ا غيره- 

 20 ةد أو مبرة طازج، ية ح- - 0307.91

 20  مجمدة - - 0307.92

 20  ا غيره- - 0307.99

03.08 
ريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة ــشـات والقــويــرخلقاريات مائية عدا اـال ف

شريات  دا الق ة ع ة مدخن ات مائي ح؛ ال فقاري اء ممل ي م ة أو ف ة أو مملح أو مجفف
                .نــيـالتدخ اء عمليةــنـة قبل أو أثــوالرخويات وإن كانت مطبوخ

 

  : (Stichopus japonicus, Holothuroidea) خيار البحر - 

 20  ة أو مبردة طازج، ية ح- - 0308.11

 20  مجمدة - - 0308.12

 20 ا غيره- - 0308.19

   :(Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)قنفذ البحر - 

 20  طازج أو مبردي ، ح- - 0308.21
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 20  مجمد - - 0308.22

 20 ا غيره- - 0308.29

 20 (.Rhopilema spp)  قنديل البحر- 0308.30

 20   غيرها- 0308.90

03.09 
ق،  ن دقي ة م ات مكتل ساحيق أو كري ة أسماكم ات مائي ات والفقري شريات، رخوي ، ق

                                                     .آخر، صالحة لإلستهالك البشري
 

 20       أسماكمن  - 0309.10

 20              ا غيره- 0309.90
___________  
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  الفصل الرابع

  ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ 

  منتجات صاحلة لألكـل من أصل حيوانى، 

  وال داخلة فى مكان آخرغري مذكورة 
  :مالحظات 

ًالحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو كليا " باللبن"يقصد    - 1 ً.  
 ويمكن أن يحتوي علي ًاهك أو منًامركز" الزبادي"، يمكن أن يكون اللبن الرائب 04.03من أجل تطبيق البند    - 2

ا ه، أثم ر، فواك ه أخ واد تحلي ضاف أو م كر م ن، س ات ب ن أو خالص ل، ب يكوالته، تواب او، ش شرية، كاك ر ق
ي ـزاء نبـات، أجـاتـنب ديل كل واد المضافة كب ن الم اتات، حبوب أو منتجات المخابز، بشرط أال تستخدم أي م

    ".الزبادي" بالصفة األساسية للبن الرائب ًان يظل المنتج محتفظأأو جزئي ألي من مكونات اللبن، و
   :04.05يق البند من أجل تطب  - 3

اد تركيـنى الزبـتع" دــزب"إن عبـارة    -أ   ـبـد الطبيعى، زبد مصل اللبن أو الزبد المع ا (ه ـ ا أو مملح ًطازج ً
ى ) ًأو زنخا بما فيه الزبد المعلب فى أوعية محكمة الغلق وى عل ذى يحت بن، وال ن الل ًالمشتق حصرا م

 %2ًا، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى  وزن%95 أو أكثر وال يتجاوز %80دسم لبن بنسبة 
صى  د أق اء بح ى الم ا، وعل ا%16ًوزن د  ً. وزن ه ق ضافة، ولكن ستحلبات م ى م وى عل د اليحت إن الزب

ر ضارة منتجة  ستنبته غي ا م يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية، أمالح تعادل وعلى بكتري
  .لحمض اللبنيك 

ارة    -ب  صد بعب ات ألب"يق دهنمنتج ة لل ط "ان قابل ن نم ستحلبات م ت" الم ى الزي اء ف سط "الم ة للب ، القابل
ن  %39 والمحتوية عـلى دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة  ر ولك أو أكث

  .ً وزنا %80تقل عن 
بن،   - 4 بن أو دسم الل د تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة الل ى البن ان ف ، 04.06كأجب

  :شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثالث التالية 
   أو أكثر، من وزن المادة الجافة ؛%5أن تكون نسبة دسم اللبن فيها    -  أ

   ؛ و%85 وأال تزيد عن %70ًأال تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن    -ب 
  .أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة    -ج 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 5
                               ؛)05.11البند (حشرات غير حية، غير صالحة لالستهالك البشرى    -أ 

بن  -ب  ن ،المنتجـات المتحصـل عـليها من مصل الل ر م ى أكث وى عل ى تحت ن الالكت%95 الت ا م ـً وزن وز ـ
  ؛ )17.02البند ( دة الجافةً، محسوبا على أساس الما"يمائ الكتوز ال"ًمعبرا عنه بـ 

ة   - ج ل، (المنتجات المتحصل عليها من اللبن باحالل واحد أو أكثر من مكوناته الطبيعي م الالمث دزدس ) ىب
   أو؛)21.06أو البند  19.01البند ) (ىزيتالدسم المثل، (بمادة أخرى 

ًن، المحتوية وزنا عــلى أكــثر بما فيه مركزات إثنين أو أكثر من بروتين مصل اللب" (ألبومين"الزالل    - د
أو الجلوبولين ) 35.02 البند) (ن مصل اللبن محسوبة على أساس المادة الجافةــيـروتــ من ب%80من 

  ).35.04البند (
صالحة لألكل" راتــحش"لح ــ، فإن مصط04.10من أجل تطبيق البند    - 6 ة ،يعني الحشرات غير الحية ال  كامل

زاء ر،أو أج ة أو مب ق  طازج ضا دقي ى، وأي ول ملح ى محل ة أو ف ة أو مملح ة أو مدخن دة أو مجفف ًدة أو مجم
شرىالوسميد الحشرات،  شمل . صالحة لالستهالك الب ك ال ي ع ذل ل وم صالحة لألك ة ال ر الحي الحشرات غي

                                               .) القسم الرابعًعموما(المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى 
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  :مالحظات البنود الفرعية 
دل"، يقصد بعبارة 0404.10من أجل تطبيق البند الفرعى    - 1 ات "مصل اللبن المع ة من مكون ، المنتجات المؤلف

ةالتى تكون(مصـل اللبن  ات أو األمالح المعدني وز أوالبروتين ، ) مصل اللبن المنزوع منه كل أو بعض الالكت
ذلك المنتجات المتحصل ًكما تعنى أيضا مصل اللبن الذى بن، وك ة من مصل الل ات طبيعي ه مكون  أضيفت إلي

  .عليها بخلط مكونات مصل اللبن الطبيـعى 
 “ ghee “ التشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن" زبد"، فإن عبارة 0405.10ن أجل تطبيق البند الفرعى ــم   - 2

  ).0405.90البند (
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  .ألبان وقشدة، غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 04.01

 5 ً وزنا %1تجاوز تـ بنسبة ال،  تحتوى على دسم-  0401.10

 5 ً وزنا %6 وال تـتجاوز %1بنسبة تـزيد عن ،  تحتوى على دسم-  0401.20

 5 ًوزنا %10وال تـتجاوز  %6بنسبة تـزيد عن ، توى على دسم تح-  0401.40

 5 ً وزنا %10بنسبة تـزيد عن ،  تحتوى على دسم-  0401.50

  . مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ،ألبان وقشدة 04.02

0402.10 
تجاوز تـ الحبيبـات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوى على دسم بنسبة أوـ بشكل مسحوق 

 معفاه ً وزنا1.5%

  
د ـبة تـزيـكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتـوى على دسم بنســـ بش

  :ً وزنا %1.5عن 

  :تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخر   ال-  -  0402.21

 معفاه " نصف دسم" لألطفال - -  -  0402.2110

 20 ه قشد- -  -  0402.2120

  : غيرها - -  -  0402.2190

 معفاه  كجم10ل عن ـقـت  فى عبوات ال- - -  -  0402.2191

 10  غيرها- - -  -  0402.2199

  : غيرها -  -  0402.29

 معفاه " نصف دسم" لألطفال - -  -  0402.2910

 20 ه قشد- -  -  0402.2920

  : غيرها - -  -  0402.2990

 معفاه  كجم10ل عن ـقـت  فى عبوات ال- - -  -  0402.2991

 10  غيرها- - -  -  0402.2999

  : غيرها -   

  :تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية أخر   ال-  -  0402.91

  :مكتلة أو مسحوقة   ألبان غير- -  -  0402.9110
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 20  مهيأة للبيع بالتجزئة- - -  -  0402.9111

 10  غيرها- - -  -  0402.9119

 20  قشدة- -  -  0402.9120

  : غيرها -  -  0402.99

  :مكتلة أو مسحوقة   ألبان غير- -  -  0402.9910

 20  مهيأة للبيع بالتجزئة- - -  -  0402.9911

 10  غيرها- - -  -  0402.9919

 20  قشدة- -  -  0402.9920

مخيض، لبن وقشدة مخثران، كفير وغيره من أنواع األلبان  ؛"زبادى"لبن رائب  04.03
ت مركزة أو محتوية على سكر مضاف ـة، وإن كانـ المحمضرة أوــدة المخمــوالقش

) مكسرات(ر أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية ــة أخــأو مواد تحلي
                                                                 .أو كاكاو، مضافة

 

 5 "زبادى" لبن رائب -  0403.20

 5  غيره -  0403.90

ًمصل اللبن، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛  04.04 ً
ة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف ــات مكونــتجـمن

 .أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

 

ان مركـل اللبــ مص 0404.10 ـن ومصل اللبن المعدل، وإن ك ى سكر مضاف ـ ا عل ًزا أو محتوي ً
 أو على مواد تحلية أخر 

 معفاه

  : غيره -  

 2  صافى كجم10قل عن ـت  فى عبوات ال- -  -  0404.9010

 5  غيرها- -  -  0404.9090

04.05 
ة  ان قابل ات ألب بن؛ منتج ن الل شتقة م وت م ر وزي مة أخ واد دس ن م ا م د وغيره زب

 .للدهن
 

  : زبد -   

 5  كجم صافى10 فى عبوات اقل من - -  -  0405.1010

  معفاه  غيرها- -  -  0405.1090

  : منتجات ألبان قابلة للدهن -   

 5  كجم صافى10 فى عبوات اقل من - -  -  0405.2010

 معفاه  غيرها- -  -  0405.2090

  : غيرها -   

 5  كجم صافى10 فى عبوات اقل من - -  -  0405.9010 

  عفاهم  غيرها- -  -  0405.9090

  ) .بما فى ذلك جبن اللبن المخثر(جبن  04.06
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

بما فى ذلك جبن مصل اللبن، ) غير مخثر أو غير مخمر" (غير منضج"ـ جبن طازج  0406.10
 وجبن اللبن المخثر

10 

 10  أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع األنواع  -  0406.20

 10 ال بشكل مسحوق  أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة و-  0406.30

ـ أجب- 0406.40 ـان ذات عـ ـروق زرقــ ن اء ــ ة ع روق ناتج ى ع وى عل ر تحت ـان أخ وأجـبــ
(Penicellium Roquiforti) 

10 

  : أجبان أخر -  

 معفاه  كجم10 اجبان فى عبوات ال تقل عن - -  -  0406.9010

 10  غيرها- -  -  0406.9090

   .فوظ أو مطبوخ بيض طيور بقشره، طازج أو مح 04.07

  ):للتفريخ( بيض ملقح - 

 5 (Gallus Domesticus) جن من فصيلةا  من دو- - 0407.11

 5  غيرها- - 0407.19

  : غيرها ، بيض طازج - 

 5 (Gallus Domesticus) جن من فصيلةا  من دو- - 0407.21

 5  غيرها- - 0407.29

 5   غيرها- 0407.90

البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى ) صفار(قشره، ومح بيض طيور، بدون  04.08
الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقــة أخرى، وإن 

 .ًكان محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

 

  ) :مح( صفار بيض -   

 10  مجفف-  -  0408.11

 20  غيره-  -  0408.19

  :غيره -   

 10  مجفف-  -  0408.91

 20  غيره-  -  0408.99

 5 . عسل طبيعى  0409.00

04.10 
صالحة لألكل من أصل حيوانى، غير مذكورة وال داخلة فى  أخرمنتجات  وحشرات

 .  مكان آخــر
 

 10                                                                                      حشرات -  0410.10

 10   ا غيره-  0410.90

________  
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  الفصل اخلامس

  منتجات أخر من أصل حيوانى ، 

  وال داخلة فى مكان آخر غري مذكورة 
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   -  1
ل ـالمن   -أ  صالحة لألك ـع(تجات ال ـوانــدا دم الحيـ د، ـ ات والمع صارين والمثان ف والم سائل أو المجف ات ال

  ؛ً)كاملة أو قطعا
ود    -ب  صالل أو الجل راء(ال ود بف ا الجل ا فيه د ) بم ى البن ة ف ات الداخل دا المنتج صاصـات 05.05ع   والق

  ؛  )43 أو الفصل 41الفصل  (05.11والنفايات المماثـلة من الجـلود الخام الداخلة فى البند 
  ؛) القسم الحادى عشر(المواد النسجية من أصل حيوانى ، عدا شعر الخيل وفضالته    -ج 
   ) .96.03البند ( الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكانس والفراجين    -د 

ة (ً ، الشعر المفروز طوليا 05.01بالمعنى المقصود فى البند " ًخاما " يعتبر    - 2 ه الجذري بشرط أال تكون أطراف
  ) .ًورؤوسه مجمعة معا فى اإلتجاه الطبيعى

ا"يعتبر    - 3 اب الفي" ًعاج ذا الجدول، أني ى ه رى ف اب الخنزيرالب دن البحرى، وأني ظ، الكرك ر، الف رس النه ل، ف
  .وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات 

ذا الجدول شعر حيثما وردت  "عر خيلــش" ارةـد بعبـيقص   - 4 ات ل وذي وأف اعرأفى ه ل حيوان ر وأالخي  .البق
ادة ،  شعر الخيل فيما يشمل، شعر الخيل وفضالت05.11 يشمل البند دون م ع أو ب ة م وإن كانت مهيأة كطبق

  .داعمة
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ًشـعر بشرى، خام، وإن كان مغسوال أو منزوعا دهنه؛ فضالت الشعر البشرى 0501.00 ً. 2 

05.02 
ره م ر وغي عر الغري رى؛ ش ر الب ر أو الخنزي ر الخنزي عر ووب صناعة ش عر ل ن ش

 .؛ فضالته) الفرش(الفراجين 
 

 2  شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى، وفضالته- 0502.10

 2  غيره- 0502.90

[05.03]   

ردة ـ، كاملة أو قطع)سماكعدا األ(د حيوانات ــمصارين ومثانات ومع 0504.00 ًا، طازجة أو مب
 2 . مدخنة أو مجمدة أو مملحة أو فى ماء مملح أو مجففة أو

ور وأجزاؤه  05.05 ا، ريش طي شها أو زغبه ور، بري وإن (جلود طيور وأجزاء أخر من طي
ـ، زغب، جميعها خام أو لم يجً)كان مشذبا ا أكثـ ن التـر عليه ر ـنـر م ظيف أو التطهي

 .أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش 

 

 2 دمة فى الحشو؛ زغب ريش من األنواع المستخ- 0505.10

 2  غيره- 0505.90

سيطا  05.06 ضيرا ب ضرة تح الم أو مح دهن أو اله ة ال ام أو منزوع رون، خ ام وأروم ق ًعظ ً
ة( كال خاص ة بأش ر مقطع ن غي ذه )ولك ات ه ساحيق ونفاي ض ؛ م ة بحم ، أو معالج

 .المنتجات 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 2 وعظام معالجة بحمض) بروتين عظام( عظمين - 0506.10

 2 غيره - 0506.90

داب(، صفيحات فك الحوت )ذبل أو درق(اه ـلحفـر السـعاج، عظم ظه 05.07 ا األه ) بما فيه
اقير،  أو غيرها من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومن

ة بأشكال ر مقطع ا غي ًخام أو محضرة تحضيرا بسيطا وإنم ا ً  خاصة؛ مساحيق ونفاي
 .هذه المواد

 

 2 عاج ؛ مساحيقه ونفاياته - 0507.10

 2  غيره- 0507.90

ة  0508.00 ر مشغولة بطريق ًمرجان ومواد مماثلة، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غي ً ًً
ـداف رخــأخرى؛ أص شـ ـرية وعظـات بحـديـفـنـريات أو قـويات أو ق ا ـ ار، خام ًام حب

ًأو محضرة تحضيرا بسيطا وإنما غير مقطعة  .ساحيقها وفضالتها بأشكال خاصة، مً
2 

[05.09]   

دس  0510.00 ب القن هب، طي ر أش توريوم(عنب ح )كاس سك؛ ذراري اد وم دى(، زب اب هن ؛ )ذب
صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة فى إعداد محضرات 

 .ًالصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى 
2 

ا منتجات  05.11 ة مم ات ميت ان آخر؛ حيوان ى مك ة ف ذكورة وال داخل ر م حيوانية األصل غي
 .، غير صالحة لإلستهالك البشرى )3( أو )1(يشمله الفصالن 

 

 معفاه  منى ذكور اإلبقار- 0511.10

  : غيرها -  

0511.91 
ة أسماك منتجات - - ات ميت ة أخر؛ حيوان ات مائي ات أو ال فقري  أو قشريات أو رخوي

 2 )3(يشمله الفصل مما 

  :  غيرها- - 0511.99

 معفاه   بيض دودة القز- - - 0511.9910

  2   غيرها- - - 0511.9990

  
_______  
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  لقسم الثانىا

  منتجات اململكة النباتيــة

  :مالحظـة القسم 

ات إسم، المنتجات ــذا القســا وردت فى هــأينم" Pelletsلة ـتـكريات مك"يقصد بعبارة  شكل حب ة ب ـالمقدم طوانية ـ
  ً. وزنا%3إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة التزيد عن ..أو كروية صغيرة 

__________  

  الفصل السادس

   أشجار ونباتات أخر حية ؛ بصالت وبصيالت وجذور وماشابهها ؛

  أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

  :لفصل امـالحظـات 

ة واألصناف 06.01مع مراعاة أحكام الجزء الثانى من البند    - 1 ا (، فإن هذا الفصل يشمل فقط األشجار الحي بم
من األنواع التى ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ ) فيها شتالت الخضر

ى والبصل ) البطاطس(غير أن هذا الفصل اليشمل البطاطا  ذكورة ف والعسقالن والثوم والمنتجات األخر الم
   .7الفصل 

دين    - 2 ى البن ة ف تعامل الباقات والسالل واألكاليل واألصناف المماثلة معاملة األزهار واألغصان الوارقه الداخل
ذان .  إليهم من مواد أخرالمضافة، وبصرف النـظر عـن اللـوازم 06.04 وأ 06.03 شمل ه ومع ذلك ، فال ي

 .97.01ولوحات الزينة المماثلة الداخلة فى البند ) كوالج(بندان أصناف فن اللصق ال
____________ 

  

  

رمز النظام 

 املنسق
  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%) 

ص 06.01 صالت وب ذور درنيـب ات وج ـيالت ودرن صليــ ية ـة، تيجـــة وب يقان أرض ان، وس
ات"، راقدة )جذامير أو ريزومات( ات وجذور "فى طور البي ة أو مزهرة؛ نبات ، منبت

  .12.12، عدا الجذور المذكورة فى البند )شيكوريا(الهندباء 
  

يقان أرضية ـــات وجــالت ودرنــالت وبصيــ بص- 0601.10 ذور درنية وبصلية ، تيجان، وس
 2 "فى طور البيات"، راقدة )جذامير أو ريزومات(

ـيقــجـان، وسـيـة، تــة وبصليــ وبصيالت ودرنات وجذور درني بصالت- 0601.20 ان أرضية ـ
 2 )شيكوريا(، منبتة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء )جذامير أو ريزومات(

   .، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر )بما فيها جذورها(نباتات حية أخر  06.02

 2  فسائل دون جذورها وطعوم- 0602.10

0602.20 
ت ـبـنـأشجار، وج - ل، وإن كان شرية، صالحة لألك ار ق ه أو أثم ات، وشجيرات فواك

 مطعمة
2 

 2 ، وإن كانت مطعمة)أزالية(أو صحراوية ) رود دندرون( جنبات وردية - 0602.30

 2  شجيرات ورود، وإن كانت مطعمة- 0602.40

 2      غيرها- 0602.90
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رمز النظام 

 املنسق
  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%) 

ا 06.03 ار، للباق راعم أزه ة وب ار مقطوف ضة، أزه ة، مبي ضرة أو مجفف زيين، ن ت أو للت
 .مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة أخرى 

   

   : نضرة- 

  40   ورود- - 0603.11

 40   قرنفل- - 0603.12

 40   السحلبيات- - 0603.13

 40  "األقحوان" زهرة الذهب - - 0603.14

 40   زهرة الزنابق - - 0603.15

 40   غيرها- - 0603.19

 40  غيرها- 0603.90

راعم  06.04 ار أو ب ـات، دون أزه ن النبات ر م زاء أخ ان وأج ة وأوراق وأفن صان وارق أغ
أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنة، معدة للباقات أو للزينة، نضرة، مجففة، مصبوغة، 

 .مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى 
  

 2 نضره  - 0604.20

 2  غيرها - 0604.90

_______  
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  لفصل السابعا

  خضر ونباتات وجذور ودرنات، صاحلة لألكل

  :مالحظات

  .12.14يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة فى البند  ال   - 1
ود    - 2 ى البن ارة 07.12 و07.11 ،07.10 ،07.09ف إن عب ضر"، ف ضا" الخ شمل أي ورً ت ل الفط صالحة لألك  ،ال

وة ، الباذنجان، الكوسة،ع القر، الكبر، الزيتون،الكمأه ن ،(Zea mays var. saccharata) الذرة الحل ار م  أثم
نس  ل" Capsicumج ارفلف نس  " ح ن ج ـلفـف" Pimentaأو م ولـ ش" حل دونس،مرـ، ال رة، البق  ، الكزب

  .(Majorana hortensis or Origanum majorana) والمردقــوش الحلو "قرة العين"الرشاد  ،رخونـالط
  : بإستثناء07.11 الى 07.01 جميع الخضر المجففة من األنواع الداخلة فى البنود من 07.12 البنديشمل    - 3

  ؛)07.13البند (البقول القرنية اليابسة المقشورة    -أ 
  ؛11.04 الى 11.02الذرة الحلوة باألشكال المحددة فى البنود من    -ب 
  ؛)11.05البند (المكتلة ) البطاطس(اطا حبيبات وكريات البط، رقائق، مساحيق  سميد،،دقيق   -ج 
  ) .11.06البند  (07.13 ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة فى البند سميد ،دقيق   -د 

س   - 4 ه ي ـنى من هـثـتـإال أن ة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس ـ ار المجفف  لفلف" Capsicumذا الفصل األثم
   .)09.04البند ( "فلفل حلو" Pimenta أو من جنس "حار

ل 07.11يطبق البند   - 5 ل أو التخزين قب اء النق ت أثن ظ المؤق ضمان الحف ط ل ا فق ى تمت معالجته  علي الخضر الت
ل ، علي سبيل المثال(االستخدام  ى محالي رت أو ف اء مكب ى م ح أو ف بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو فى ماء ممل

                         .الك المباشر فى تلك الحالة، بشرط أن تبقي غير صالحة لالسته)خراألحفظ ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

    .طازجة أو مبردة ) بطاطس(بطاطا  07.01

 2  للبذار- 0701.10

 5  غيرها- 0701.90

 5 .طازجة أو مبردة ) ورة بند( طماطم  0702.00

   .بصل وعسقالن وثوم وكراث وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة  07.03

 5   بصل وعسقالن- 0703.10

   : ثوم -  

 2  للبذار- - - 0703.2010

 5   غيره- - - 0703.2090

 5  كراث وخضر ثومية أخر- 0703.90

07.04 
ـكرن وف وقرنـ ة ـيـبـب وملف ضر مماثل نس ط وخ ن ج ل م الحة لألك  (Brassica)ص

 .طازجة أو مبردة
  

 5 روكولىوب قرنبيط - 0704.10

 5  كرنب بروكسل- 0704.20

 5  غيرها- 0704.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

   . طازجة أو مبردة ،(.Cichorium spp)أو هندباء   (Lactuca sativa) خس 07.05

  : خس -  

 5 )مكبب( خس - - 0705.11

 5  غيره- - 0705.19

  : هندباء -  

 5 (Cichorium intybus var. foliosum) هندباء  وتلوف - - 0705.21

 5  غيرها- - 0705.29

يس ) بنجر(جزر ولفت بقلى وشوندر  07.06 ة الت سلطة، ولحي سيفى(لل ى ) سال رفس لفت وك
 .وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة 

 

 5  جزر ولفت بقلى- 0706.10

 5  غيرها- 0706.90

 5 .خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة  0707.00

  .بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة  07.08

 5 (Pisum sativum) بازالء - 0708.10

 5 (.Vigna spp., Phaseolus spp) لوبياء وفاصولياء - 0708.20

 5  بقول قرنية أخر- 0708.90

  .خضر أخر ، طازجة أو مبردة  07.09

 Asparagus” 5“ هليون - 0709.20

 5  باذنجان- 0709.30

 5  كرفس عدا الكرفس اللفتى- 0709.40

  : فطور وكمأه -  

 Agaricus 5 فطور من جـنـس - - 0709.51

 Boletus     5 فطور من جنس بوليتس  - - 0709.52

 Cantharellus  5 فطور من جنس كانثاريلوس - - 0709.53

 5   (Lentinus edodes) حبات فطر شيتاكي - - 0709.54

 Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma) فطور ماتسوتاكي - - 0709.55
anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)  

5 

 5  (.Tuber spp) الكمأه - - 0709.56

 5  غيرها- - 0709.59

 5 "حلوفلفل " Pimenta أو من جنس "فلفل حار" Capsicum ثمار من جنس - 0709.60

 5 )سبانخ الحدائق( سبانخ وسبانخ نيوزيالند ، وسبانخ كبيرة األوراق - 0709.70

  : غيرها - 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 5   خرشوف - - 0709.91

 5  زيتون- - 0709.92

 5   (.Cucurbita spp) قرع وكوسهيقطين ،  - - 0709.93

 5 غيرها - - 0709.99

  .مجمدة، )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء(خضر  07.10

 5 )بطاطس( بطاطا - 0710.10

  : بقول قرنية مقـشورة أو غير مقـشورة -  

 5 (Pisum sativum) بازالء - - 0710.21

 5 (.Vigna spp., Phaseolus spp) لوبياء أو فاصولياء - - 0710.22

 5  غيرها- - 0710.29

 5 )سبانخ الحدائق( سبانخ وسبانخ نيوزيالند ، وسبانخ كبيرة  األوراق - 0710.30

 5  ذرة حلوة- 0710.40

 5  خضر أخر- 0710.80

 5  خليط من الخضر- 0710.90

  .ولكن غير صالحة بحالتها هذه لإلستهالك المباشر ً،خضر محفوظة مؤقتا 07.11

 10  زيتون- 0711.20

 10  خيار وقـثـاء وخيار صغير- 0711.40

   : فطور وكمأه -  

 Agaricus 10 فطور من جنس - - 0711.51

 10  غيرها- - 0711.59

 10  خضر أخر ؛ خليط من الخضر- 0711.90

07.12 
ضر ة أو خ ة، كامل ة أو مجفف شرحة أو مقطع ر  م ن غي سحوقة، ولك سرة أو م مك

  . أخرىمحضرة بطريقة
 

 10  بصل- 0712.20

 ،(.Tremella spp) فطر هالمى، (.Auricularia spp)" آذان يهوذا" فطور، آذان الخشب -  
  :وكمأه 

 Agaricus 10 فطور من جنس - - 0712.31

 10 (.Auricularia spp)" آذان يهوذا" آذان الخشب - - 0712.32

 10 (.Tremella spp) فطر هالمى - - 0712.33

 10          (Lentinus edodes) حبات فطر شيتاكي - - 0712.34

 10  غيرها- - 0712.39
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 10  خضر أخر؛ خليط من الخضر- 0712.90

  .بقول قرنية يابسه، مقـشورة، وإن كانــت منزوعة الغـــاللة أو مفـلقـة أو مكسرة 07.13

 2 (Pisum sativum) بازالء - 0713.10

 2 (Garbanzos) حمص - 0713.20

  :(.Vigna spp., Phaseolus spp)  لوبياء أو فاصولياء-  

 2 (Vigna radiata (L.) Wilczek) أو (Vigna mungo (L.) Hepper) نوعمن فاصولياء   لوبياء أو- - 0713.31

 2 (Vigna angularis) أو (Phaseolus)نوعمن  (Adzuki)  لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة- - 0713.32

 2 (Phaseolus vulgaris) ـ  لوبياء أو فاصولياء عادية ، بما فيها الفاصولياء البيضاء ـ 0713.33

 2  (Vigna subterranea)أو (Voandzeia subterranea) بامبارا نوعمن  لوبياء أو فاصولياء - - 0713.34

 2 (Vigna unguiculata) نوعبازالء من ـ   ـ 0713.35

 2 ها غير- - 0713.39

 معفاه  عدس- 0713.40

 معفاه (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)وفول صغير  (Vicia faba var. major)ـ فول عريض 0713.50

 2  (Cajanus Cajan)بازالء ـ   0713.60

 2   غيرها- 0713.90

ـذور ودرنات جذور المنيهوط واألروروت والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه، وج 07.14
دة أو مجففة، كاملة ـة أو مبردة أو مجمــن، طازجــرة النشاء أو األينوليـزيـمماثلة غ

 ).ساجو(أو مقطعة أو بشكل كريات مكتلة ؛ لب النخيل الهندى 
 

 5 (Cassava)  جذور منيهوط- 0714.10

 5  بطاطا حلوة- 0714.20

 5  (.Dioscorea spp)يام البطاطا ـ   0714.30

 5  (.Colocasia spp)قلقاس ـ   0714.40

 5  (.Xanthosoma spp)بطاطا اليوتيا ـ   0714.50

 5   غيرها- 0714.90

__________  
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  الفصل الثامن

  فواكه وأمثار قشرية صاحلة لألكل ؛ 

  قشور محضيات وقشور بطيخ أو مشام

  :مالحظات 

  .ير الصالحة لألكلال يشمل هذا الفصل الفواكه واألثمار القشرية غ   - 1
  .تبند الفواكه واألثمار القشرية المبردة فى نفس بنود الفواكه واألثمار القشرية الطازجة المماثلة   - 2
شري   - 3 ار الق ه واألثم ـفـة المجفــإن الفواك ى هـ ة ف ـة الداخل صل يمكــ ـذا الف ادا تـ ون مع ا ـرطيــًن أن يك ًبها جزئي

  :اليةبالماء أو معالجتها لألغراض الت
بيل المث(لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت    -أ  ي س ة ، أو إضافة اعل ة، أو الكبرت الحرارة المعتدل ل المعالجة ب

  ،)حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم
ه   -ب  ر أو المحافظة علي ن (لتحســين المظه ات صغيرة م ة أو كمي وت نباتي ال بإضافة زي بيل المث ي س عل

 .ن تبقى محتفظة بصفتها كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة ، بشرط أ)شراب الجلوكوز
ا ــريــه واألثمار القشـ علي الفواك08.12يطبق البند    - 4 اء نقله ت أثن ة، التى تم معالجتها فقط بغرض الحفظ المؤق

تعمال  ل االس ا قب ال،  (أو تخزينه بيل المث ى س اء عل ى الم ح أو ف اء ممل ى م ت أو ف سيد الكبري اني أوك از ث بغ
              .، بشرط أن تبقي غير صالحة لالستهالك المباشر فى تلك الحالة)المكبرت أو فى محاليل الحفظ األخر

_______ 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

08.01 
اجو(وز البرازيل وجوز الكاشو ــد وجـنـوز الهــج شره)الك ة، بق ا ، طازجة أو مجفف

 .أو بدونه
 

  ) :نارجيل( جوز الهند -  

 10  مجفف- - 0801.11

 10 ) غالف الثمرة الداخلي(القشرة الداخلية ب - - 0801.12

 10  غيره- - 0801.19

  : جوز البرازيل -  

 10  بقـشره- - 0801.21

 10  مقـشور- - 0801.22

  : جوز الكاشو -  

 20  بقـشره- - 0801.31

 20  مقـشور- - 0801.32

  .أثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونه 08.02

  : لوز-  

 20  بقـشره- - 0802.11

 20  مقـشور- - 0802.12
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  :(.Corylus spp)  من نوع بندق-  

 20  بقـشره- - 0802.21

 20  مقشور- - 0802.22

  : جوز عادى -  

 20  بقـشره- - 0802.31

 20  مقـشور- - 0802.32

  :(.Castanea spp)  كسـتـناء - 

 20   ه بقشر- - 0802.41

 20  مقشور - - 0802.42

   : فستـق- 

 20  ه بقشر- - 0802.51

 20  مقشور - - 0802.52

  :"مكاداميا" مكسرات - 

 10  ه بقشر- - 0802.61

 10  مقشور - - 0802.62

 10 (.Cola spp)جوز الكوال  - 0802.70

 10 ) األريكا(جوز األريقة  - 0802.80

    : غيرها- 

 20                                                                       ه صنوبر بقشر- - 0802.91

 20   صنوبر مقشور- - 0802.92

 20   غيرها- - 0802.99

   .،  طازج أو مجفف”Plantains“ موز الجنةموز، بما فيه  08.03

 Plantains” 60“موز الجنة  - 0803.10

 60  غيره  - 0803.90

08.04 
ادو  اس وأفوك ين، أنان ر، ت ى"تم رى أمريك تين وجواف"كمث انجو ومانجوس ، ة وم

 .طازجة أو مجففة
 

 20  تمر- 0804.10

 20  تين- 0804.20

  40  أناناس- 0804.30

 40 )كمثرى أمريكى( أفوكادو - 0804.40
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 45 جوافة ، مانجو ومانجو ستـين - 0804.50

  .حمضيات طازجة أو مجففة  08.05

 60  برتقال- 0805.10

سوماس" (ماندرين" يوسفى -  ه التانجارين والسات ا في ا )بم نج  وغيره ا، ويلك ؛ كلمنتين
 : المماثلةمن الحمضيات المهجنة

 

 60 )بما فيه التانجارين والساتسوماس" (ماندرين" يوسفى - - 0805.21

 60  كلمنتينا- - 0805.22

 60   غيرها- - 0805.29

 10 بوميلو و، "جريب فروت" ليمون هندى - 0805.40

 10 (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)، ليم  (Citrus limon, Citrus limonum)  ليمون حامض- 0805.50

 10  غيرها- 0805.90

  .عنب، طازج أو مجفف  08.06

 40  طازج- 0806.10

 40  مجفف- 0806.20

  . ، طازج )Papays(، وبابايا )بما فيه البطيخ األحمر(شمام وبطيخ  08.07

  ) :بما فيه البطيخ األحمر( شمام وبطيخ -  

 10 "دالع" بطيخ أحمر - - 0807.11

 10  غيره- - 0807.19

 Papays)(  10 بابايا - 0807.20

  .جل، طازجة وسفر" إجاص"تفاح وكمثرى  08.08

 40  تفاح- 0808.10

 40  كمثرى - 0808.30

 30  سفرجل- 0808.40

08.09 
وخ أو دراق  رز وخ شمش وك س (م دراق األمل ه ال ا في ارين"بم وق، ") نكت وبرق

 .طازجة
 

 60  مشمش- 0809.10

  : كرز- 

 10  حامضى كرز - - 0809.21

 10 غيره - - 0809.29

 60 "نكتارين"ا فيه الدراق األملس بم،  "خوخ" دراق - 0809.30
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 60  برقوق وبرقوق السياج- 0809.40

  .فواكه أخر ، طازجة  08.10

 10 " فريز" فراولة - 0810.10

 10  توت العليق وتوت عادى- 0810.20

 10 كشمش أسود، أبيض أو أحمر وعنب الثعلب  - 0810.30

 Vaccinium" 10"جنس ات وفواكه أخر من ب عنـي- 0810.40

 20  فاكهة الكيوى- 0810.50

 10 "دوريـان" ثـمار الدورانياء - 0810.60

 10   "الكاكا"الكاكي  - 0810.70

 10  غيرها- 0810.90

ة با 08.11 ة أو مطبوخ ر مطبوخ شرية غي ار ق ه وأثم اء، فواك ى الم سلوقة ف ار أو م لبخ
 .، وإن إحتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر مجمدة

 

 10  " فريز" فراولة - 0811.10

 10  توت العليق وتوت عادى وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب- 0811.20

 20   غيرها - 0811.90

ه وأث 08.12 ة مؤقتـفواك شرية محفوظ تهالك ًا،مار ق ذه لإلس ا ه ر صالحة بحالته ن غي  ولك
 .المباشر

 

 10  كرز- 0812.10

 10  غيرها- 0812.90

يط08.06الى  08.01، مجففة غير تلك المذكورة فى البنود من فواكه 08.13 ار  ؛ خل ن أثم م
 .قشرية أو من فواكه مجففة من األنواع المذكورة فى هذا الفصل 

 

  30   مشمش- 0813.10

 30  برقوق- 0813.20

 20  تفاح- 0813.30

 30  فواكه أخر- 0813.40

 20 ففة من األنواع المذكورة فى هذا الفصل خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مج- 0813.50

ضيـات وقشـور شمام أو بطـيخ، طازجـة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مقشـور ح 0814.00
 .ًمؤقـتـا فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل أو مواد أخر للحفظ 

10 

_________  
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  الفصل التاسع

  بن وشاى ومته وبهارات وتوابل
  :مـالحظــات 

  : كما يلى 09.10 الى 09.04تبند مخاليط المنتجات الداخلة فى البنود من    - 1
  مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة فى هذا البند ؛   -أ  
   .09.10مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل فى البند    - ب

ن         ود م ى المنتجات الخاضعة للبن ى 09.04إن إضافة مواد أخر ال اليط  (09.10 ال ك المخ ى ذل ا ف بم
ة )أعاله) ب(و ) أ(المشار إليها فى الفقرتين  اليط الناجم ، التؤثر فى تبنيد هذه المنتجات مادامت المخ

  . عنها محتفظة بالصفة األساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود 
  .21.03 توابل مخلوطة فتدخل فى البند ًوخالفا لذلك تسـتبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل

ة   - 2 روف بالكبيب ل المع صل الفلف ذا الف شمل ه د )Piper cubeba(ال ي ى البن ة ف ر الداخل ات األخ  وال المنتج
12.11.  

____________ 
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ن ًبن، وإن كان محمصا أو منز 09.01 دال ب ن؛ أب شور وغالالت من ب افيين ؛ ق ه الك ًوعا من
 .محتوية على بن بأية نسبة كانت 

 

  : بن غير محمص-  

 معفاه  غير منزوع منه الكافيين- - 0901.11

 معفاه  منزوع منه الكافيين- - 0901.12

  : بن محمص-  

 10  غير منزوع منه الكافيين- - 0901.21

 10  الكافيين منزوع منه- - 0901.22

  : غيره - 

 5  قشور وغالالت بن غير محمص- - - 0901.9010

 20  غيرها- - - 0901.9090

  .ًشاى ، وإن كان منكها  09.02

0902.10 
يزيد وزن محتواها  فى عبوات جاهزة للتداول الفورى ال) غير مخمر(ـ  شاى أخضر 

 2 مكج 3عن 

 2 ات أخرفى عبو) غير مخمر( شاى أخضر - 0902.20

ورى ال) مخمر(ـ شاى أسود  0902.30 د  ًوشاى مخمر جزئيا، فى عبوات جاهزة للتداول الف يزي
 2 م كج3وزن محتواها عن 

 2 ًوشاى مخمر جزئيا، فى عبوات أخر) مخمر( شاى أسود - 0902.40

 5 ) .ماتيــه( مته  0903.00
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ن  "حارفلفل ") Capsicum (سنجمن فلفل ؛ )Piper (جنسلفل من ــف 09.04  سنجأو م
)Pimenta( " أو مجروش أو مسحوق فجفم ،"حلوفلفل .   

 

  :(Piper) من جنس  فلفل-  

 2  غير مجروش وال مسحوق- - 0904.11

 2  مجروش أو مسحوق- - 0904.12

  :" حلوفلفل " )Pimenta( سنجأو من  "حارفلفــل " )Capsicum(جنس من فلفل ـ  

 2  مسحوقالمجروش وير ، غمجفف - - 0904.21

 2 مجروش أو مسحوق - - 0904.22

  .فانيليــــــا  09.05

 2  ة وال مسحوقة غير مجروش- 0905.10

 2  ة أو مسحوقة مجروش- 0905.20

  .قرفة وأزهار شجرة القرفة  09.06

    :ة مسحوقال وة غير مجروش-  

 2 (Cinnamomum zeylanicum Blume) قرفة - - 0906.11

 2  غيرها- - 0906.19

 2 ةمسحوق وأ ة مجروش- 0906.20

   ) .كبوش وسيقان وثمار(قرنفل  09.07

 2  غير مجروش وال مسحوق - 0907.10

 2  مجروش أو مسحوق - 0907.20

  ."حبهان"حب الهال و ، قشرة جوز الطيبجوز الطيب 09.08

    : جوز الطيب- 

 2  غير مجروش وال مسحوق - - 0908.11

 2 مجروش أو مسحوق  - - 0908.12

   : جوز الطيبقشرة - 

 2  ة وال مسحوقة غير مجروش- - 0908.21

 2  ة أو مسحوقة مجروش- - 0908.22

  : "حبهان" حب الهال - 

 2  غير مجروش وال مسحوق - - 0908.31

 2  مجروش أو مسحوق - - 0908.32

09.09 
ى "بذور يانسون، يانسون صينى  ةجا(نجم رة، كمون)"ذب ة؛  أو، شمر، كزب  كراوي

  .عرعر

  : بذور كزبرة- 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 2  ة وال مسحوقة غير مجروش- - 0909.21

 2  ة أو مسحوقة مجروش- - 0909.22

    : بذور كمون- 

 2  ة وال مسحوقة غير مجروش- - 0909.31

 2  ة أو مسحوقة مجروش- - 0909.32

   :، كراوية أو شمر؛ عرعر")جاذبة (ينجم" صيني بذور يانسون ، بذور يانسون- 

 2  ة وال مسحوقة غير مجروش- - 0909.61

 2  ة أو مسحوقة مجروش- - 0909.62

09.10 
ل، ركمزنجبي ران، ك ار (Curcuma)  زعف ر، أوراق غ د"، زعت ارات "رن ارى وبه ، ك

  .وتوابل أخر

   :زنجبيل - 

 2  غير مجروش وال مسحوق - - 0910.11

 2 جروش أو مسحوق  م- - 0910.12

 2  زعفران- 0910.20

 2 (Curcuma)  كركم- 0910.30

  : بهارات وتوابل أخر -  

 2 لهذا الفصل) ب (1 مخاليط مذكورة فى المالحظة - - 0910.91

 2   غيرها- - 0910.99

__________  
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  الفصل العاشر

  حبــــوب

  :مـالحظــات 
ـات   -أ     - 1 ـ المذكإن المنتجـ ذه ـ ت ه ا، وإن كان ت حبوب ا إال إذا كان دخل فيه صل ال ت ذا الف ود ه ى بن ًورة ف

  .الحبوب فى سنابل أو على سيقان 
ـالجة بطريقــورة أو المعــمل هذا الفصل الحبوب المقشـال يش   -ب  شور  .ة أخرىـ ى األرز المق ه يبق  إال أن

ضروب  يض(أو الم ا) المب ع أو المع سوح أو الملم د أو المم ى البن ال ف سارته داخ ذلك ك ار وك ًلج بالبخ
شائية بغرض فصل  .10.06 شرتها الغ ن ق ل أو جزء م ا ك زوع منه وا المن على نفس النحو فان الكين

                                  .10.08 تبقي فى البند ،الصابونيين عنها، دون إجراء عملية أخري
  ) .7لفصل ا( الذرة الحلوة 10.05ال يشمل البند    - 2

   :الفرعيمالحظة البند 

ى Triticum durum، الحنطة من أنواع "قاسية) قمح(حنطة "يقصد بعبارة   - 1 ائن الناتجة عن تالق ذلك الهج  وك
  . من الكروموزومات لمثل تلك األنواع)28(، التى تحمل نفس العدد Triticum durumأنواع من 

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

    . وخليط حنطة مع شيلم "قمح"حنطة  10.01

  :قاسية  "قمح" حنطة - 

 معفاه  تقاوي للبذار- - 1001.11

 معفاه  غيرها - - 1001.19

   : غيرها- 

 معفاه  تقاوي للبذار- - 1001.91

 معفاه  غيرها - - 1001.99

   ."ارجاود"شـــــيلم  10.02

 معفاه   تقاوي للبذار- 1002.10

 معفاه  غيرها  - 1002.90

  .شــــــعير  10.03

 معفاه   تقاوي للبذار- 1003.10

 معفاه  غيرها  - 1003.90

  .شـــوفــــــان  1004.00

 معفاه   تقاوي للبذار- 1004.10

 معفاه  غيرها  - 1004.90

   .ذرة  10.05
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 معفاه لبذار تقاوى ل- 1005.10

 معفاه  غيرها- 1005.90

   .أرز  10.06

 معفاه )أرز بغالفه الزهري( أرز غير مقشور - 1006.10

 معفاه )أرز أسمر( أرز مقشور - 1006.20

ً أرز مضروب كليا أو جزئيا، وإن كان ممسوحا أو ملمعا- 1006.30 ً ً  معفاه ً

 معفاه  كسارة األرز- 1006.40

   .ـــرغـــــوم حبـــوب الس 10.07

 معفاه   تقاوي للبذار- 1007.10

 معفاه  غيرها  - 1007.90

   .حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر 10.08

 5  حنطة سوداء- 1008.10

    : دخن- 

 5  تقاوي للبذار- - 1008.21

 5  غيرها - - 1008.29

 5  حبوب العصافير- 1008.30

 5 (.Digitaria spp)فونيو  - 1008.40

 5 (Chenopodium quinoa)كوينو  - 1008.50

 5 ترتيكال  - 1008.60

 5  حبوب أخر- 1008.90

__________  
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  الفصل احلادى عشر

  ؛ ) مالت(منتجات مطاحن ؛ شعري ناشظ 

  )جلوتني(أينولني ؛ دابوق  نشاء ؛

  :مـالحظــات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
  ؛)21.01 أو البند 09.01البند (المحمص المحضر كبديل للبن ) مالت( الناشظ الشعير  ) أ ( 
  ؛19.01الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة  فى البند   ) ب(
  ؛19.04رقائق الذرة والمنتجات األخر الداخلة فى البند   ) ج(
  ؛20.05 أو 20.04 أو 20.01الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة فى البنود   ) د (
   أو؛)30الفصل (محضرات الصيدلة   ) هـ(
  ) .33الفصل (النشاء الذى له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل   ) و(

ا   ) أ   (  - 2 ًإن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة فى الجدول أدناه ، تدخل فى هذا الفصل إذا توافرت فيها مع
  :الجاف نتج  على أساس المًالنسبتان التاليتان محسوبتين وزنا

ود      ]أ  ى العم دد ف و مح ا ه ـزيد عم شاء ت سبة ن دول ) 2(ن ن الج ة (م ددة بطريق  "Ewers"مح
  و ؛)اإلستقطابية المعدلة

ة مضافهــبعـتـد إســبع(اد ــة رمـبــنس    ]ب واد معدني ود  ال) اد أية م ى العم ة ف ك المبين د عن تل تزي
  .23.02ر فيها هذان الشرطان، فإنها تدخل فى البند يتوف  الىأما المنتجات الت). 3(

  .11.04ًومع ذلك، فإن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائما البند 
د   ) ب( ى البن دخل ف ذكورة أعاله ت ام الم ا لألحك صـل طبق ذا الف ى ه ة ف د 11.01ًإن المنتجات الداخل  أو البن

سب11.02 ت الن دنى  إذا كان سيج مع ن ن ل م الل منخ ن خ ر م ى تم ة الت ال(ة المئوي ون ) غرب ذى عي
ودين  ى العم ال، ال) 5(أو ) 4(مطابقة لتلك المبينة ف ا للح اه تبع سبة  ًمن الجدول أدن ا عن الن ل وزن ًتق

  . المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة فى الجدول

   .11.04 أو البند 11.03  وبخالف ذلك ، تدخل تلك المنتجات فى البند   
  

  نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس      
  الحبوب

)1(  
  نسبة النشاء

)2(  
  نسبة الرماد

)3(  
   مايكرومتر315
  )ميكرون(

   مايكرومتر500
  )ميكرون(

 - %80  %2.5  %45  وشيلم" قمح"حنطة 
 - %80  %3  %45  شعير

 - %80  %5  %45  شوفان
 %90 -  %2  %45  ذرة وحبوب السورغوم

 - %80  %1.6  %45  زأر
  -  %80  %4  %45  حنطة سوداء

ى " سميد"و" جريش"، يقصد بعبارة 11.03لتطبيق أحكام البند    - 3 المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب عل
  :أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين 

ن على األقل من وزنها يجب أن تمر %95إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة   ) أ (   من خالل منخل م
   مم ؛2نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 

ر من خالل %95إذا كانت من منتجات الحبوب األخر، فإن نسبة   ) ب( ا يجب أن تم  على األقل من وزنه
  . مم 1.25منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 

_________ 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  ئةالف
(%)  

 2  . أو دقيق خليط حنطة مع شيلم "قمح"دقيق حنطة  1101.00

   . أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم "قمح"دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة  11.02

 2  دقيق ذرة- 1102.20

 2  غيرها- 1102.90

    .جريش وسميد وكريات مكتلة من حبوب  11.03

   : جريش وسميد -  

 2  "قمح"طة  من حن- - 1103.11

 2  من ذرة- - 1103.13

 2  من حبوب أخر- - 1103.19

 2  كريات مكـتـلة - 1103.20

ـمث(ة بطريقة أخرى ـالجـوب معــبح 11.04 شـ ة ــًال، مق دورة أو مقطع ورة أو مفلطحة أو م
وب، 10.06د ـ البنى األرز الداخل فباستثناء، )أو مكسرة أو بشكل رقائق ت الحب ؛ نب

 .لطح أو مطحون أو بشكل رقائق كامل أو مف
  

   : حبوب مفلطحة أو بشكل رقائـق -  

 5  من شوفان- - 1104.12

 5  من حبوب أخر- - 1104.19

   ) :ًمثـال، مقـشورة أو مدورة أو مقـطعة أو مكسرة( حبوب أخر معالجة -  

 5  من شوفان- - 1104.22

 5  من ذرة- - 1104.23

 5 أخر من حبوب - - 1104.29

 5  نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون- 1104.30

   ."بطاطس"دقيق، سـميد، مسحوق، رقائق، حبيبات، كريات مكتلة، من بطاطا  11.05

 5  دقيق وسميد ومسحوق- 1105.10

 5  رقائق ، حبيبات وكريات مكتلة- 1105.20

ة  11.06 ول القرني سحوق البق ميد وم ق وس د دقي ى البن ة ف سة الداخل ق 07.13الياب ، دقي
ـساج(ل الهندى ــد ومسحوق لب النخيــميـوس ق وسميد ومسحوق الجذور )وـ ، دقي

ى 07.14أو الدرنات الداخلة فى البند  ، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة ف
 . 8الفصل 

  

 5 07.13 من البقول القرنية اليابسة الداخلة فى البند - 1106.10

 5 07.14 من الساجو أو من الجذور أو الدرنات الداخلة فى البند - 1106.20

 5 8 من المنتجات المذكورة فى الفصل - 1106.30

٢٠٢٢٦٥ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  ئةالف
(%)  

   .ً، وإن كان محمصا )مالت(شعير ناشظ  11.07

 10   غير محمص- 1107.10

 10  محمص- 1107.20

   .نشـــاء ؛ أينولين  11.08

    : نشـــاء -  

 5 " قمح"حنطة نشاء  - - 1108.11

 5 (Corn)ذرة نشاء  - - 1108.12

 5 "بطاطس"بطاطا نشاء  - - 1108.13

 5 (Cassava)منيهوط نشاء  - - 1108.14

 5   أنواع نشـــاء أخر- - 1108.19

 5  أينولين- 1108.20

 معفاه .ً، وإن كان مجففا "قمح"جلوتين الحنطة  1109.00

________  
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  الفصل الثانى عشر

   بذور وأمثار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثـمار متنوعة ؛

  نباتات للصناعة أو الطب ؛ قـش وعلف
  :مالحظـات 

ذور   فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور12.07يشمل البند    - 1 سم وب السم
  ."كارتيه"شيا الر  وبذور الخشخاش وبذو"قرطم"الخردل وبذور العصفر 

ـلة فــات الداخــمل المنتجــد ال يشـــذا البنـر أن هــيـغـ       د 08.01دـى البنـ ون 08.02 أو البن الفصل ( أو الزيت
  ) .20 أو الفصل 7

ا 12.08يشمل البند    - 2 زوع زيتهم سميد المن دقيق وال ضا ال شمل أي ا ي ا كم زوع زيتهم ر المن سميد غي  الدقيق وال
ًاللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كليا أو جزئيا بزيوتهما األصليةًجزئيا أو  ه ال. ً شمل  غير أن ي

   .23.06 الى 23.04البقايا الداخلة فى البنود من 
ر 12.09من أجل تطبيق البند    - 3 ذار"، تعتب دة للب ذورا مع شوندر "ًب ذور ال ول ،"بنجرال"، ب ذور حشائش الحق  ب

ة، بذور الخضر،أزهار الزينةبذور  ،عىلمرا أخر لبذورو ذور األشجار الحرجي ات " ب ذور أشجار ،"الغاب  ب
  . الترمس  أو من )Vicia fabaأنواع تلك التى من غير  ("الكرسنة" بذور البيقة ،الفاكهة

  : الينطبق على البذور التالية، وإن كانت معدة للبذار 12.09غير أن البند   
  ؛)7الفصل (الذرة الحلوة البقول القرنية أو   ) أ ( 
  ؛9البهارات والتوابل واألصناف األخر الداخلة فى الفصل   ) ب(
  أو ؛ )10الفصل (الحبوب   ) ج (
   .12.11 أو فى البند 12.07 الى 12.01المنتجات الداخلة فى البنود من   ) د (

  :لية  فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من األنواع التا12.11يشمل البند    - 4
ل ) أبو الرشح(ولسان الثور ) ريحان(ق بالح   والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكلي

  ) .األفسنتين(، والشذاب، والمريميه والشيح ) حصى البان(الجبل 
   :مايلى 12.11يشمل البند  وال  

  ؛30األدوية الداخلة فى الفصل   ) أ ( 
   أو؛33الداخلة فى الفصل ) كوزماتيك(ة ـأو التطري) تواليت(لتجميل ور أو اـرات العطـتحضـمس  ) ب(
ة ــاب الضـدات الحشرات والفطريات ومبيدات األعشـيـمب  ) ج( ارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخل

  .38.08فى البند 
  :لى تشمل ماي ال" أعشاب بحرية وطحالب مائية"، فإن عبارة 12.12من أجل تطبيق البند     - 5

  ؛21.02الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة فى البند   ) أ ( 
  أو؛ 30.02الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة فى البند   ) ب(
   .31.05 أو البند 31.01األسمدة الداخلة فى البند   ) ج(

  :مالحظة بند فرعى 
د   - 1 راض البن ارة 1205.10ألغ صد بعب ه يق س"، فإن ذور ال رى(لجم ب ت الب ض ) اللف ولزا ذات حم أو الك

سبة "األيروسيك المنخفض ً، بذور السلجم أو الكولزا التى تعطى زيتا ثابتا يحتوى على حمض األيروسيك بن ً
ً وزنا ومكونا جامدا يحتوى على أقل من %2تقل عن  ً   . ميكرومول من الجليكو سينوالت لكل جرام 30ً

__________  
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رمز النظام 

 نسقامل
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  .ًفول الصويا، وإن كان مكسرا  12.01

 معفاه   تقاوي للبذار -  1201.10

 معفاه  غيرها-  1201.90

ًفـول سوداني، غـير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشورا أو مكسرا 12.02 ً.  

 5  تقاوي للبذار  -  1202.30

    : غيرها -  

 5  بقشره  -  -  1202.41

ً مقشورا وإن كان مكسرا   -  -  1202.42 ً 5 

 5 )  .كوبرا(لب نارجيل  1203.00

 2  .ًبذر كتان وإن كان مكسرا  1204.00

  .ً أو الكولزا، وإن كان مكسرا "اللفت البرى"بذر السلجم  12.05

 5 ات حمض األيروسيك المنخفضأو الكولزا ذ "اللفت البرى" بذور السلجم -  1205.10

 5  غيرها-  1205.90

 2 .ًبذر عباد الشمس، وإن كان مكسرا  1206.00

  .ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة  12.07

 2  ثمار وبذور النخيل -  1207.10

  :   بذور قطن-  

 2  تقاوى للبذار -  -  1207.21

 2  غيرها -  -  1207.29

 2 الخروع  بذور زيت -  1207.30

 معفاه  بذور سمسم-  1207.40

 معفاه  بذور الخردل-  1207.50

 2  (Carthamus Tinctorius)  "القرطم" بذور العصفر -  1207.60

 2  بذور الشمام أو البطيخ  -  1207.70

  : غيرها -   

 5  بذور خشخاش -  -  1207.91

 2  غيرها-  -  1207.99

   .ة، عدا دقيق وسميد الخردل دقيق وسميد بذور وثمار زيتي 12.08

 5  من فول الصويا-  1208.10

 5  غيرها-  1208.90
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رمز النظام 

 نسقامل
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  .بذور وثـمار ونوى من األنواع المعدة للبذار  12.09

 معفاه  "بنجر" بذور شـونـدر السكر -  1209.10

  : بذور نباتـات علـفـية -   

 معفاه  "فصة" (Alfalfa) بذور برسيم -  -  1209.21

 معفاه "نفل"  (.Trifolium spp) بذور برسيم -  -  1209.22

 معفاه  بذور عكرش-  -  1209.23

 معفاه (.Poa pratensis L) بذور كـنـتكى الزرقاء -  -  1209.24

 معفاه )Lolium perenne L, .Lolium multiflorum Lam.( "جاودار" بذور زوان -  -  1209.25

 معفاه  غيرها-  -  1209.29

 معفاه ًـاتـات عشـبـية تـزرع أسـاسـا من أجل أزهارها بذور نب-  1209.30

  : غيرها -   

 معفاه  بذور خضر-  -  1209.91

 معفاه  غيرها-  -  1209.99

ثمار حشيشــة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل  12.10
  .كريات مكتلة ؛ غبار حشيشة الدينار 

 

 5  مسحوقة وال بشكل كريات مكتلةال الدينار غير مجروشة و ثمار حشـيشـة-  1210.10

شة - 1210.20 ار حشي ة؛ غب ات مكتل شكل كري سحوقة أو ب دينار مجروشة أو م شة ال ار حشي  ثم
 الدينار

5 

ً، من األنواع المستعملة أساسا فى )بما فيها البذور والثمار(نباتات وأجزاؤها  12.11
 أغـراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو فى صناعة العطور أو فى الصيدلة أو فى

، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مجففةمبردة، مجمدة  ،ازجةـطلة، ــأغراض مماث
  .أو مسحوقة

 

 2  جذور جـنسـنـج -  1211.20

 2  أوراق الكوكا -  1211.30

 2  قـش الخشـخـاش -  1211.40

 2 ايفيدرا  -  1211.50

 2                                       (Prunus africana) قي  لحاء الكرز األفري-  1211.60

 2  غيرها -  1211.90

، أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، شوندر )خروب(قرون خرنوب  12.12
أو مجففة، وإن كانت   مجمدة، مبردة،السكر وقصب السكر، طازجة" بنجر"

بما فى ذلك جذور الهندباء (اتية أخر الفواكه ومنتجات نب) قلب(مطحونة؛ نوى ولب 
من األنواع  ))Cichorium intybus Sativum( نوعن ــغير المحمصة م البرية

 . مكان آخر غير مذكورة وال داخلة فى المستخدمة بصفة أساسية لالستهالك البشرى،
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رمز النظام 

 نسقامل
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   : أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية -  

 2  شري صالحة لإلستخدام الب-  -  1212.21

 2  غيرها-  -  1212.29

  : غيرها -   

 2  السكر" بنجر" شــونــدر -  -  1212.91

 2  خروب -  -  1212.92

 2  قصب السكر -  -  1212.93

 2 "الهندباء" جذور الشيكوريا -  -  1212.94

 2   غــيرها  -  -  1212.99

، مطحونة )نـبـت(شمة انت مهــ، وإن كًاــوب، خامــحب) ورــقش(ات ـفاــش وعصـق 1213.00
 .أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة 

2 

 (Alfalfa)  علـفى وجذور علفية وكأل وبرسيم"بنجر"ملفوف لفتى علفي وشوندر  12.14
 ومنتجات علفية "بيقة" وكرنب علفى وترمس وكرسنة "نفوانـس"فل ـ ون"ةــفص"

 .مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكـتلة 
 

 2 "فصة" (Alfalfa)كريـات مكـتـلة من برسـيم  مسحوق و-  1214.10

 2   غــيره-  1214.90

________  
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  الفصل الثالث عشـر

  صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات 

  وغريها من عصارات وخالصات نباتية
  :مالحظات 

د    - 1 شمل البن سوس وخالصة الكركهن 13.02ي شمل، خالصة جذور ال ا ي ايرثروم(، فيم شة ، خال)الب صة حشي
  .الدينار، خالصة الصبر وخالصة األفيون 

  :يشمل هذا البند مايلى  ال
ن ) العرق سوس(خـالصات جذور السوس    -أ  ر م سكروز%10المحتوية على أكث ن ال ا م أة  ً وزن أو المهي

  ؛) 17.04البند (كمصنوعات سكرية 
  ؛) 19.01البند ) (مالت(خالصات شعير ناشظ    -ب 
  ؛) 21.01البند (شاى أو مته خالصات بن أو    -ج 
  ؛) 22الفصل (العصارات والخالصات النباتية التى تمثل مشروبات كحولية    -د 

   ؛29.38 أو البند 29.14كافور، جليسريزين أو األصناف األخر الداخلة فى البند    -هـ 
  ؛)29.39البند ( ً وزنا من أشباه القلويات%50 مركزات قش الخشخاش المحتوية على ما ال يقل عن   -و 
دم 30.04 أو البند 30.03 البند ياألدوية الداخلة ف  -ز  ل ال  والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوام

  ؛)38.22البند (
  ؛) 32.03 أو البند 32.01البند (خالصات الدباغة أو الصباغة    -ح 
، وراتنجات زيتية "الرزينويد"زيوت عطرية، جامدة أو سائلة أو صرفة، وراتنجات عطرية معروفة بـ    -ط 

ها  ة أو محضرات أساس وت العطري ن الزي ة م ل مائي ة ومحالي مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطري
   أو؛)33الفصل (مواد عطرية من األنواع المستخدمة فى صناعة المشروبات 

ة    -ى  ه وطبرخ ى وبالت اط طبيع ا(مط ة) جوتابرك صموغ الطبيعي يكل أو ال ول وش ة ال وجواي د(مماثل  البن
40.01.(  

________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

13.01 
ة  ة وراتنجات زيتي ك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجي ثال(صمغ الل ، ً)كالبالسم م

 .طبيعية
  

 معفاه  صمغ عربى- 1301.20

 معفاه  غيرها - 1301.90

13.02 
ات؛ أجار  ات وبكت ة، بكتين واد بكتيني ة؛ م ا –عصارات وخالصات نباتي  أجار وغيره

   .من مواد مخاطيـة ومكـثــفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة 

    : عصارات وخالصات نبـاتـية -  

 2  أفـيـون- - 1302.11

 معفاه )من عرق السوس( من جذور السوس - - 1302.12

 2  من حشـيشــة الدينار- - 1302.13

 2  ايفيدرا من   - - 1302.14

 معفاه  غـــيرها - - 1302.19

 معفاه  مواد بكـتـيـنـية ، بكـتـيـنـات وبكـتـات- 1302.20

   : مواد مخاطية ومكـثـفـات مشـتـقـة من منـتجات نباتـية ، وإن كانت معدلة -  

 معفاه  أجار– أجار - - 1302.31

1302.32 
، "الجوار"مواد مخاطية ومكثـفـات مشتـقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور - -

 معفاه وإن كانت معدلة

 معفاه  غيرها- - 1302.39

_________  
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  الفصل الرابع عشـر

   مواد ضفر نباتية ؛ منتجات أخر من أصل نباتى

   فى مكان آخرغري مذكورة وال داخلة
  :مـالحظــات 

  : عشر المنتجات التالية يتستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحاد   - 1
ت    ا كان سجية مهم ى صنع المنتجات الن ا ف ًالمواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من األنواع المستخدمة أساس

  .لها فقط كمواد نسجية طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التى عولجت بقصد إستعما
د    - 2 شمل البن شـ، فيم14.01ي ـبامبال"زران ـيـالخمل، ـا ي ا  ("وـ ـوليا أو مقطع شورا ط شقوقا أو من ان م ًوإن ك ً ً ً

أطوال أو بنه ـايــب د ـ ا ض ضا، معالج دورة، مبي ًات م تعالً صبوغااالش ا أو م ً، ملمع صاف ، )ً لخ الصف ، وس
ا اب وم صبات الغ ه  ق ب يماثل ان وول سحوبالروط شقوق أو الم ان الم دد  .الروط د ق ذا البن ى ه دخل ف ال ي

  ) .44.04البند (وصفيحات وأشرطة الخشب 
د    - 3 ى البن دخل ف شب 14.04ال ي وف الخ شب( ص ش الخ د ) (ق ضرة وأ) 44.05البن صل المح زم أو الخ الح

  ) .96.03البند " (الفرش"المكانس أو الفراجين صناعة ألصناف 
_______  

  

رمز النظام 

 ملنسقا
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

الخيزران مثل، (مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية فى صناعة الحصر والسالل  14.01
ش ــاف، السمار، الرافيا، قـصـاب، الصفــ، الغ"أسل الهـند"ان ــالروط، "وــبامبال"

 .زيزفونف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الـظـوب المنـالحب
  

 5 "بامبوال"الخيزران  -  1401.10

 5 "أسل الهند"روطان ال -  1401.20

 5  غيرها-  1401.90

]14.02[   

]14.03[   

   .منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر  14.04

 2  زغب بذور القطن -  1404.20

 2  غيرها-  1404.90

________  
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  القسم الثالث

  ، ومنتجات تفككها ؛ أو ميكروبية ودهون وزيوت حيوانية أو نباتيةشحوم 

  دهون غذائية حمضرة؛ مشوع من أصل حيوانى أو نباتى
_____________  

  الفصل اخلامس عشر

   ، ومنتجات تفككها؛ أو ميكروبية شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

  دهون غذائية حمضرة؛ مشوع من أصل حيوانى أو نباتى
  :ظات مالح

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
   ؛02.09شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة فى البند    -أ  
  ؛) 18.04البند (زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو    -ب 
 04.05ً وزنا من المنتجات الداخلة فى البند %15المحضــرات الصالحة لألكل المحتوية على أكثر من    -ج 

  ؛) ة بصفة عام21الفصل (
  ؛ 23.06  الى23.04أو البقايا الداخلة فى البنود من ) 23.01البند (الحثاالت    -د 

ى ـاألحم   -هـ  يدلة أو ال ضرات ص ى مح ة ال مة المحول واد الدس ضرة أو الم شموع المح ة أو ال اض الدهني
من دهانات أو ورنـيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها 

   أوالمنتجات الداخلة فى القسم السادس؛
  ) .40.02البند (المشتقة من الزيوت ) فاكتيس(أبدال المطاط    -و 

  ) .15.10البند ( الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات 15.09ال يشمل البند    - 2
ى  الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المعطلة بص15.18يشمل البند  ال   - 3 ة ف ـقى داخل ى تب سيطة، والت ورة ب

  .البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة 
ادل    - 4 توك(عجن التع صوف ) سوب س ن ال ب ده سرول ورواس ار الجلي ستيارين وق ار ال وت وق ورواسب الزي

  .15.22الداخلة فى البند 

                                                                                       :ةي فرعدو بناتمالحظ

، فإن زيت الزيتون البكر هو الذى  ال تتجاوز حموضيته الطليقة  1509.30ألغراض تطبيق البند الفرعي   -  1
ً جرام ويمكن تميزه عن أصناف زيت الزيتون البكر األخر طبقا 100/  جرام 2ًمعبرا عنها بحمض األوليك 

  ).Codex Alimentarius Standard 33-1981( للخصائص المنصوص عليها فى معيار الدستور الغذائي
رعيين  - 2 دين الف ـراض البن ارة 1514.19 و1514.11ألغ إن عب سلجم "، ف ت ال رى"زي ت ب ولزا ذات "لف  أو الك

  ً. وزنا%2ا عن نسبة ، تعنى الزيوت الثابتة التى يقل محتوى حمض األيروسيك فيه"حمض األيروسيك المنخفض
_______  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

15.01 
ود شحم و) بما فى ذلك دهنه(شحم الخنزير  ى البن ة ف طيور الدواجن، عدا تلك الداخل

   .15.03 أو 02.09

 10 الخنزير  دهن - 1501.10

 10 أخر م خنزير وشح - 1501.20

 10    غيرها - 1501.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

  .15.03فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة فى البند من شحوم  15.02

 5   شحم األمعاء  - 1502.10

 5  غيرها  - 1502.90

ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتى، ومرجرين زيتى،  1503.00
ستحلبة و ر م ودك، غي حم ال ن وش ت ده ة ال موزي ة طريق ضرة بأي ة وال مح خلوط

 .أخرى
5 

15.04 
ر أسماكدهون وزيوت وجزيئاتها، من   أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غي

   ً.معدلة كيميائيا

 5  سماك زيوت وجزيئاتها، من كبد األ- 1504.10

 5  عدا زيت الكبد أسماك دهون وزيوت وجزيئاتها، من - 1504.20

 5   وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية  دهون- 1504.30

 5 ) .بما فى ذلك الالنولين(دهن الصوف ومواد دهنية مشـتـقة منه  1505.00

1506.00 
ة  ر معدل ررة ولكن غي شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها، وإن كانت مك

 5 .ًكيميائيا 

   .ً معدل كيميائيا ًزيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررا، ولكن غير 15.07

 معفاه  زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه - 1507.10

 معفاه  غيره - 1507.90

ًزيت فول سودانى وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا  15.08 ً.   

 5  زيت خام - 1508.10

   : غيره - 

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1508.9010

 5  غيره- - - 1508.9090

ًزيت الزيتون وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا  15.09 ً.   

  :"إكسترا" زيت زيتون بكر ممتاز - 

 10   مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1509.2010

 5   غيره- - - 1509.2090

  : زيت زيتون بكر- 

 10   مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1509.3010

 5  غيره - - - 1509.3090

   : ت زيتون بكرو غيره من زي- 

 10   مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1509.4010

 5   غيره- - - 1509.4090
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   : غيره - 

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1509.9010

 5  غيره- - - 1509.9090

ن غ زيوت أخر 1510.00 ر وجزيئاتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولك ي
ات  وت أو جزيئ ع زي ا م وت أو جزيئاته ك الزي ًمعدلة كيميائيا، بما فـى ذلك مخاليط تل

 .15.09أخر داخلة فى البند 
  

  : زيت تفل الزيتون الخام- 

 10   مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1510.1010

 5   غيره- - - 1510.1090

   : غيرها- 

 10   مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1510.9010

 5   غيره- - - 1510.9090

ًزيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيميائيا  15.11 ً.   

 معفاه  زيت خام - 1511.10

 معفاه  غيره - 1511.90

شمس 15.12 اد ال ذور عب وت ب رطم ،زي ذور الق ت  وأ ب ا، وإن كان ن، وجزيئاته ذور القط ب
   .ًمكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا 

   : زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها -  

 معفاه  زيوت خام - - 1512.11

 معفاه  غيرها - - 1512.19

   : زيت بذر القطن وجزيئــاتــه -  

 معفاه ) الجوسيـبول( زيت خام ، وإن نـزعت ألوانه السطحية الصفراء - - 1512.21

 معفاه  غيره - - 1512.29

ـيل ،)Copra(هند زيوت جوز ال 15.13 ل  وأ زيـت نوى النخ ـت نخل البرازي  )babassu(زي
   .ًوجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا 

   : وجزيئاته )Copra( زيت جوز الهند -  

 معفاه  زيت خام - - 1513.11

   : غيره - - 1513.19

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1513.1910

 معفاه  غيره- - - 1513.1990

   :وجزيئاتها  )babassu( زيت نخل البرازيل وأ زيت نوى الـنخيل -  

 معفاه  زيت خام - - 1513.21
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 معفاه  غيره - - 1513.29

ن ،"لفت برى"زيوت السلجم  15.14 ررة، ولك ت مك ا، وإن كان  الكولزا أو الخردل وجزيئاته
 .ًغير معدلة كيميائيا 

  

   :كولزا، ذات حمض األيروســيك المنخفض وجزيئاتهاال ،"ت برىـلف"م سلجال زيوت -  

  معفاه   زيوت خام - - 1514.11

 معفاه  غيرها  - - 1514.19

   : غيرها -  

 معفاه  زيوت خام - - 1514.91

   : غيرها - - 1514.99

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1514.9910

 5  غيره- - - 1514.9990

وجزيئاتها، وإن ) بما فيها زيت جوجوبا( أخر أو ميكروبية ثابتةزيوت ودهون نباتية  15.15
                                                .لكن غير معدلة كيميائيا ، كانت مكررة

   : زيت بذر الكــتان وجزيئــاتــه -  

 معفاه  زيت خام - - 1515.11

 10  غيره - - 1515.19

   : زيت الذرة وجزيئاته -  

 معفاه  زيت خام - - 1515.21

 معفاه  غيره - - 1515.29

 5  زيت خروع وجزيئاته - 1515.30

   : زيت سمسم وجزيئاته - 

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1515.5010

   : غيره- - - 1515.5090

 2  نصف مكرر- - - - 1515.5091

 5 غيره - - - - 1515.5099

 2                                                   دهون وزيوت ميكروبية وجزيئاتها- 1515.60

   : غيرها - 

 10  مهيأ للبيع بالتجزئة- - - 1515.9010

 5  غيره- - - 1515.9090

ةنباتيةحوم وزيوت حيوانية أو ــون وشــده 15.16 ا ، أو ميكروبي ا، مهدرجة كلي ً وجزيئاته
رة أسترتها(ًزئيا، معدلة األسترة أو ج ة ) المتغي ة بطريق اد أسترتها أو المحول أو مع

                  .، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك )األيلزة(
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 20  دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها - 1516.10

   : دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها - 

 معفاه ال زبد الكاكاو أبد- - - 1516.2010

 10  غيرها - - - 1516.2090

 2                                                   دهون وزيوت ميكروبية وجزيئاتها- 1516.30

ـن؛ مخاليـمرجري 15.17 ضـ ن دهـة لألكـرات صالحـط أو مح ـل م ـون وشـ وت ـحوم وزيـ
ة أو من جزي أو ميكروبيةة أو حيوانية ــاتيـنب وت مختلف ات دهون أو شحوم أو زي ئ

ا  ل وجزيئاته صالحة لألك وت ال شحوم والزي دهون أو ال دا ال داخلة فى هذا الفصل، ع
 .15.16الداخلة فى البند 

  

   : مرجرين، بإستـثـناء المرجرين السائل -  

 20  كجم10 مهيأ للبـيع بالتجزئة فى عبوات أقل من - - - 1517.1010

 5 غيره - - - 1517.1090

   : غيره - 

   : مرجرين سائل - - - 1517.9010

 20  كجم10 مهيأ للبـيع بالتجزئة فى عبوات أقل من - - - - 1517.9011

 5  غيره- - - - 1517.9019

   : غيره - - - 1517.9090

 30  مهيأ للبـيع بالتجزئة- - - - 1517.9091

 10  غيره- - - - 1517.9099

سدة  أو ميكروبيةشحوم ودهون حيوانية أو نباتية زيوت و 1518.00 وجزيئاتها، مغلية أو مؤك
بالتسخين فى ) مبلمرة(دة الجزيئات ـا أو مكبرتة أو منفوخة أو موحـأو منزوع ماؤه

الفراغ أو فى غاز خامل أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى، بإستثناء ما يدخل منها فى 
ـل مـة لألكـير صالحــرات غـ؛ مخاليط أو محض15.16البند  شـ دهون ـن ال حوم أو ال

ة  ة أو النباتي وت الحيواني ةأو الزي شحوم  أو الميكروبي دهون أو ال ات ال ن جزيئ أو م
 .داخلة فى مكان آخر والزيوت المختلفة الواردة فى هذا الفصل، غير مذكورة وال

10 

[15.19]     

 2 .ية، خام؛ مياه وقلويات جلسرين"جلسرين"جليسرول  1520.00

ة  15.21 موع نباتي ة(ش سريدات الثالثي دا الجلي ر ) ع شرات أخ موع ح ل وش موع نح وش
 .، وإن كانت مكررة أو ملونة ) سبيرماسيتى(وبياض الحوت 

  

 5  شموع نباتية- 1521.10

 5  غيرها- 1521.90

 2 . النباتية عــن معــالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أوةديجرا؛ بقايا ناتج 1522.00

__________  
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  القسم الرابع
   منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛

  ؛ منتجات، وإن كانت حتتوي علي نيكوتني، معدة لالستنشاق بدون احرتاق؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

  فى جسم االنسان منتجات أخري حمتوية علي نيكوتني معدة إلدخال النيكوتني 
  :مالحظـــة 

صد بع   - 1 ـكري"ارة ـبـيق ة ـ ات " Pelletsات مكتل شكل حب ة ب ات المقدم سم ، المنتج ذا الق ى ه ا وردت ف أينم
  ً. وزنا%3إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة ال تزيد عن 

___________  

  الفصل السادس عشــر
  و من حشراتأ غريها من الالفقريات املائيةأو  قشريات أو رخويات  من أوأمساك  منحلوم أومن حمضرات 

  :مالحظات 

شاء واألطراف واأل   - 1 وم واألح صل اللح ذا الف شمل ه ماكال ي ات والالفقس شريات والرخوي ة ا والق ات المائي ري
ر،  شراتاألخ ى الح افة ال صل ، باإلض ى الف ذكورة ف الطرق الم ة ب ضرة أو المحفوظ ، )3(أو ) 2(المح

  .05.04 أو البند (4)  من الفصل6مالحظة ال
ـذا الفصل المحضرات الغذائيــدخل فى هــت   - 2 شـ ـرط أن تحتــة ب ن ـ ر م ى أكث ا  %20وى عل سجق ًوزن ن ال م

ريات ا، القشريات، الرخويات، الالفقسماك األ،الحشرات ، اللحوم، األحشاء، األطراف، الدم،)غليظ أو رفيع(
ن  .مما سبق خليطأي  أو من ،المائية األخر ر م ين أو أكث ى إثن وفى حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية عل

ا) 16(األصناف المذكورة أعاله، فإنها تتبع البند المالئم من الفصل  ة وزن ات الغالب ون أو المكون ا للمك ًتبع ً .
د ـذه األحكام على المنــق هــنطبـوال ت   ى19.02تجات المحشوة الداخلة فى البن ة  وال عل  المحضرات الداخل

   .21.04 أو البند 21.03فى البند 

  :مالحظــات البنود الفرعيــة 
ـيـل تطبــن أجــم   - 1 ـق أحكـ ـام البنـ ـد بعبــ، يقص1602.10د الفرعى ـ سة "ارة ـ محضرات " محضرات متجان

أة للبيــ، دقيقأو الحشرات اللحوم أو األحشاء أو األطراف أو الدم ـع بالتجــة التجانس، المهي ة كزئة ـ دة أغذي مع
   . جم 250و ألغــراض الحميـة، فى أوعية ال يزيد وزن محتواها الصافى عن أ ألطفالاصغار لرضع أو ل
ف، ال   ذا التعري ق ه د أضيفت  ولتطبي ون ق ى تك ن العناصر األخر الت ضئيلة م ات ال ار الكمي ى اإلعتب ذ ف تؤخ

   .للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو ألغراض أخر
. أو الحشرات وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف

   .16.02 على كافة البنود الفرعية التابعة للبند هذا البند الفرعى األولويةإن ل
ائعة فقط فى البنود المذكورة بتسمياتها الشريات المائية اوالرخويات وغيرها من الالفق والقشريات سماكإن األ   - 2

دين ة للبن ة التابع صل 16.05 أو 16.04 الفرعي ى الف ذكورة ف واع الم نفس األن ى ل س  ) 3(  تنتم ت نف تح
  .المسميات 

_________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

من أحشاء وأطراف أو من دم  لة، من لحوم أوـومنتجات مماث) بأنواعه(سجق  1601.00
 .؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات  أو حشرات حيوانى

30 

16.02 
ضرات  ن دم وأمح راف أو م شاء وأط ن أح وم أو م ن لح ر م ة أخ ناف محفوظ أص

 .أو حشرات حيوانى
  

 20  محضرات متجانسة -  1602.10

 20  من الحيوانات أي من أكباد -  1602.20

    :01.05الداخلة فى البند  من الدواجن -   

 20 ية من ديوك ودجاجات روم-  -  1602.31

 20    (Gallus Domesticus)من فصائل ن جا من دو-  -  1602.32

 20  غيرها-  -  1602.39

   : من فصيلة الخنازير -   

 30  فخذ الخنزير وقطعه-  -  1602.41

 30  كتف الخنزير وقطعه-  -  1602.42

 30 ، بما فيها المخاليط غيرها-  -  1602.49

 20  من فصيلة األبقار-  1602.50

  20   غيرها، بما فيها المحضرات من دم أى من الحيوانات -  1602.90

 5 .ريات مائية أخرا رخويات أو الفق، أو قشرياتأسماك ،خالصات وعصارات لحم 1603.00

   .سماكة من بيض األوأبداله المحضر) كافيار( محضرة أو محفوظة؛ خبيارى أسماك 16.04

   : كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة أسماك -   

 5  سالمون-  -  1604.11

 5  رنجة-  -  1604.12

 5  سردين وساردينال ورنجة صغيرة أو أسبرط -  -  1604.13

 5 (.Sarda spp) "التونة المنقطة"وبونيت تونة وثابة  ،ونةت -  -  1604.14

 5 "مرىأسق"  ماكريل-  -  1604.15

 5  أنشوجة-  -  1604.16

 5 "األنقليس"ثعبان البحر -  -  1604.17

 5    القرشأسماكزعانف  -  -  1604.18

 5   غيرها -  -  1604.19

 10   أخر محضرة أو محفوظة أسماك -  1604.20

   :وأبداله) كافيار( خبيارى -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 40 ) كافيار(خبيارى  -  -  1604.31

 40 أبدال الكافيار -  -  1604.32

   .ريات مائية أخر، محضرة أو محفوظةافق  رخويات وال،قشريات 16.05

 40 "كابوريا"لطعون س -  1605.10

  :قريدسو "جمبري" روبيان -  

 40  غير معبأة في أوعية محكمة الغلق-  -  1605.21

 40  غيرها-  -  1605.29

 40 "  إستاكوزا"كركند  -  1605.30

 40  قشريات أخر-  1605.40

  :رخويات  -  

 40   محار -  -   1605.51

 40    محار مروحي بما فيه المحار الملكي-  -   1605.52

 40    بلح البحر-  -   1605.53

 40    حبار وسيبدج -  -   1605.54

 40    أخطبوط-  -   1605.55

 40   بطلينوس ورخويات صدفية -  -   1605.56

 40    أذن البحر-  -   1605.57

 40   قواقع البحر  القواقع عدا-  -   1605.58

 40    غيرها-  -   1605.59

   : حيوانات مائية الفقارية أخري -   

 40    خيار البحر-  -   1605.61

 40   البحرذـفـنـ ق -  -   1605.62

 40    قنديل البحر-  -   1605.63

 40    غيرها-  -   1605.69

_________  
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  الفصل السابع عشر

  سكر ومصنوعات سكرية

  :ةمالحظ
  :شمل هذا الفصلي ال   - 1

  ؛)18.06البند (المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو    -أ  
وز(ًالسكر النقى كيميائيا    -ب  وز أو الفركت التوز أو الجلوك وز أو الم سكروز أو الالكت المنتجات  أو )عدا ال

   أو؛29.40األخر الداخلة فى البند 
   .30ل األدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى الفص   -ج 

   :ةيد الفرعو البناتمالحظ
ام"، يقصد بعبارة 1701.14 و1701.13، 1701.12 ةالفرعي دومن أجل تطبيق البن   - 1 ذى "سكر خ سكر ال ، ال

ن  ل ع سكروز تق ن ال سبة م ى ن ة عل ه الجاف ا بحالت وى وزن تقطاب 99.5ًيحت اس اإلس روءة بمقي ة مق  درج
  ".بوالرميتر"

ًفقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ، والذي يحتوي وزنا  يشمل 1701.13البند الفرعي   - 2
سكروز  ن ال سبة م ي ن ن 69بحالته الجافة عل ل م ر وأق تقطاب 93 درجة أو أكث اس اإلس روءة بمق  درجة مق

إن المنتج يحتوي فقط علي بللورات صغيرة من اإلنهيدرال الطبيعي ، بأشكال  .”Polarimeter“) بوالرميتر(
سكر غير م ات قصب ال ا العسل األسود ومكون نتظمة، غير مرئية بالعين المجردة، حيث تكون محاطة ببقاي
  .األخر

__________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .ً وسكروز نقى كيميائيا، بحالته الصلبة"بنجر"سكر قصب أو سكر شوندر  17.01

   :ر خام ال يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه  سك-  

 20  "بنجر" سكر شوندر - - 1701.12

 20   لهذا الفصل(2) يةمالحظة الفرعالالمحدد في  سكر القصب - - 1701.13

 20 أخر  سكر القصب - - 1701.14

   : غيره -  

 20  يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه- - 1701.91

   : غيره - - 1701.99

 5 ً سكروز نقى كيمـيائـــيا- - - 1701.9910

 20   غيره- - - 1701.9990

ـا،  17.02 ًأنواع سكر أخر، بما فيها الالكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائيـ
فى حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه؛ 

ان عسل إصطنا ى؛ سكر أو عسل أسود، محروق ا بعسل طبيع ان ممزوج ًعى، وإن ك
 ) .كراميل(

  

   : الكتوز وشراب الالكتوز -  

ى - - 1702.11 ا عل ائى، %99ً محتوي وز الم ه بالكت را عن وز، معب ـن الالكت ر م ا أو أكث ً وزن ً
 :ًمحسوبا على أساس المادة الجافة 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 2  دستوري - - - 1702.1110

 10  غيره- - - 1702.1190

   : غيره - - 1702.19

 2  دستوري - - - 1702.1910

 10  غيره- - - 1702.1990

   : سكر القيقب وشراب القـيقـب -  

 2  دستوري - - - 1702.2010

 10  غيره- - - 1702.2090

ن -  ل م ى أق وى عل وز أو يحت ى فركت وى عل وز، اليحت  %20 جلوكوز وشراب جلوك
   :ًفركتوز محسوبا على الحالة الجافة ًوزنا من ال

 2  دستوري - - - 1702.3010

 10  غيره- - - 1702.3090

سبة-   وز بن ى فركت وى عل ر %20  جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحت ا أو أكث ً وزن
    :ً محسوبا على الحالة الجافة ، بإستثناء السكرالمحول %50ولكن أقل من 

 2  دستوري - - - 1702.4010

 10  غيره- - - 1702.4090

 5 ً فركتــوز نـقى كيمـيائــيا- 1702.50

ن - 1702.60 ر م ى أكث وى عل ن %50 أنواع أخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحت ا م ً وزن
 ًالفركتوز محسوبا على الحالة الجافة، بإستـثـناء السكر المحول

10 

ن أن-  اليط م ول، ومخ سكر المح ا ال ا فيه ا، بم سوائل  غيره سكر وال ن ال ر م واع أخ
ً وزنا من الفركتوز ، محسوبا على الحالة الجافة %50السكرية المحتوية على  ً:   

 5 ًمالتوز نقى كيميائيا - - - 1702.9010

 10  غيره- - - 1702.9090

   .ناتج من إستخالص أو تكرير السكر ) دبس سكر(عسل أسود  17.03

 10  من قصب السكر)دبس سكر( عسل أسود - 1703.10

 10  غيره- 1703.90

   .تحتوى على الكاكاو  ال) بما فيها الشيكوالته البيضاء(مصنوعات سكرية  17.04

 60 ً، وإن كان مكسوا بالسكر) علك( لبان المضغ - 1704.10

 60   غيره- 1704.90
__________  
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  الفصل الثامن عشر

  كاكاو وحمضرات الكاكاو

  :مالحظات 

  : يشمل هذا الفصل ال   - 1
ن   )  أ ( ر م ي أكث ة عل ة المحتوي ضرات الغذائي شاء %20المح ن األح وم أوم سجق أواللح ن ال ا م ً وزن

 أو القشريات أوالرخويات أو الالفقريات المائية األخر أو من سماكواألطراف أوالدم أوالحشرات أواأل
                                                                             ؛)16الفصل (أى خليط منها 

ض  ) ب( ودـالمح ى البن ة ف ، 22.02، 21.05، 19.05، 19.04، 19.02، 19.01، 04.03 رات الداخل
   .30.04 أو 30.03، 22.08

ى 18.06من هذا الفصل، تدخل فى البند ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 2  المصنوعات السكرية المحتوية عل
  .ذلك المحضرات الغذائية األخر المحتوية على كاكاو كاكاو، وك

___________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 معفاه .و محمص خام أحبوب كاكاو، وكساراتها،  1801.00

 معفاه .قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو أخر  1802.00

  .ً وإن كان منزوعا دسمها كاكاو،عجينة  18.03

 معفاه  بدسمها-  1803.10

ً منزوع دسمها كليا أو جزئيا-  1803.20  معفاه ً

 2 .زبد كاكاو، دسمه وزيته  1804.00

 2 .يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر   ال،مسحوق كاكاو 1805.00

  .ى على كاكاو شيكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتو 18.06

 20  مسحوق كاكاو يحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر-  1806.10

 كجم أو بشكل 2ر بشـكل كتـل أو ألواح أو قضبــان يتجاوز وزنها ــ محضـرات أخ 1806.20
سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبـات أو بأشكال أخر مماثلة فى أوعية أو فى 

  كجم2، يزيد وزن محتواها عن أغلفة جاهزة للتداول الفورى
20 

  : ألواح أو قضبان ، غيرها، بشكل كتل-   

 40  محشوة-  -  1806.31

 40  غير محشوة-  -  1806.32

 40  غيرها-  1806.90

________  
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  الفصل التاسع عشر

   حمضرات أساسها احلبوب أو الدقيق

  أو النشـاء أو احلليب ؛ فطـائــر
  :مالحظــات 

  :ل هذا الفصليشم ال   - 1
إن  ،19.02 بإستثناء المنتجات المحشوة التى تدخل فى البند    -أ  ى ف ـوى عل ى تحت ة الت المحضرات الغذائي

ـليـغ(ق ــن السجــً وزنا م%20ن ــر مـثـأك دمـاء واألطــأو اللحـوم أو األحش) يعـظ أو رفـ  راف أو ال
ة أو  أو القشريات أو الرخويات أو غيسماك أو األأو الحشرات ات المائي ن الالفقري ا م يط  من أيره خل

                                                                                        ؛) 16الفصل  (منها
د( ًخصيصا لتغذية الحيوانات المعدة )إلخ..بسكويت(المنتجات التى أساسها الدقيق أو النشاء   -ب   ؛)23.09 البن

  أو
   .30دوية أو غيرها من منتجات الفصل األ   -ج 

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

  " :دقيق وسميد"يقصد بعبارة   -ب 
  ، و11دقيق وسميد الحبوب الداخلة فى الفصل    -  1
ق وسميد ومسحوق الدقيق والسميد والمسحوق، من أصل نباتى من أى فصل كان، بإس   - 2 تثناء دقي

ة ) 11.05البند ) (البطاطس(، ومن البطاطا )07.12البند (الخضر المجففة  ول القرني ن البق أو م
  ) .11.06البند (المجففة 

ى أساس%6 المحضرات المحتوية على أكثر من 19.04ال يشمل البند    - 3 ً وزنا من الكاكاو محسوبا عل وزن  ً ال
م أو الم ا حضرات المكسوة الكـلى بدون الدس ى ًتمام ة عل ة األخر المحتوي شيكوالتة أو المحضرات الغذائي بال
  ).18.06البند  (18.06الكاكاو الداخلة فى البند 

ا " محضرة بطريقة أخرى"، تعنى عبـارة 19.04ألغراض البند   - 4 د عم ى حد يزي تلك المحضرة أو المعالجة ال
  ).11(أو الفصل ) 10 (ذكر فى البنود أو المالحظات التابعة للفصل

____________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد )التـم(ظ ـاشـير النـعـخالصات الش 19.01
خالصات المالت، التى ال تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل أو النشـاء أو 

ُزوع دسمها كليا، غير مذكورة ـًوزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المن %40عن 
 04.01 داخلة فى مكان آخر؛ محضرات غذائية من األصناف الداخلة فى البنود من وال

ً وزنا %5ليه بنسبة تقل عن ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية ع04.04إلى 
اخلة فى  دًمحسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة وال

 .مكان آخر 

  

   :، مهيأة للبيع بالتجزئة ألطفــالاصغار لرضع أو لتغذية امعده  محضرات -  

لصغار  من ألبان بيهة بلبن األم ومحضراتــن ألبان للرضع، شـــرات مــمحض -  -  -  1901.1010
  ألطفال، نصف دسم أو حمضية أو عالجيةا

 معفاه

 5  غيرها- -  -  1901.1090

 20 19.05منـتجات المخابـز الداخـلة فى البند   مخاليط وعجائن مسـتخدمة لتحضير-  1901.20

   : غيرها -  

ضرات - - - 1901.9010 ان  مح ن ألب ضرات م بن األم ومح بيهة بل ع، ش ان الرض ن ألب صغار لم
 للبيع بالتجزئة  ألطفال، نصف دسم أو حمضية أو عالجية غيرمهياة ا

 معفاه

 5 األطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئةصغار محضرات أخري معدة لتغذية  - - - 1901.9020

 5  أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع- - - 1901.9030

 معفاه لهضمي والكلوي والكبد أغذية لمرضي األورام وفشل الجهاز ا- -  -  1901.9040

 10  غيرها - -  -  1901.9090

) رىـادة أخــة مـم أو بأيــباللح(وة ــية، وإن كانت مطبوخة أو محشـن غذائـئاـعج 19.02
عرية أو الالزانيا ش أو الةتى أو المكرونـباجـل األسـرى مثـة أخـريقـرة بطـمحض أو

 .ًكسكسى، وإن كان محضرا أو النوكى أو الرافيولى أو الكانيلونى؛ ال
  

   :محشوة وال محضرة بطريقة أخرى   عجائن غذائية غير مطبوخة، ال-   

 30  تحتوى على بيض-  -  1902.11

 30  غيرها-  -  1902.19

 30  عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى-  1902.20

 30  عجائن غذائية أخر-  1902.30

 30  كسكسى-  1902.40

اء، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة ــرة من النشـا محضــدالهــا وأبــوكـيـتاب 1903.00
 .أو نخاالت أو بأشكال مماثلة 

  

 10  من نشاء البطاطس- -  -  1903.0010

 5  غيرها- -  -  1903.0090
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

التحميص  نفيـش أوية محضرة مـن الحبـوب ومنتجات الحبوب المتحصـل عليها بالتذأغ 19.04
بشكل حبات أو بشكل رقائق ) دا الذرةـع(وب ــ؛ حب")ورن فلكســك"ق الذرة ـمثل رقائ(

، )ريش والسميدـق والجــاء الدقيـنـثـتـبإس(ة أخـرى ــكل حبات مشغولة بطريقـأو بش
 .ًمطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر

  

 30 غذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص أ- 1904.10

ن  1904.20 اليط م ن مخ ر محمصة أو م وب غي ائق حب ا من رق ـ أغذية محضرة متحصل عليه
 رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفـشة

30 

 30  برغل القمح -  1904.30

 30  غيرها -  1904.90

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على  19.05
والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم ) خبز القربان(المنتفشة " الويفر"كاكاو؛ رقائق 

 .المبصومه، أوراق األرز والمنتجات المماثلة " الويفر"لمحضرات الصيدلة، رقائق 
  

 60 )مقرمش( خبز هش -  1905.10

 60  خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه-  1905.20

ة    ع مجوف و؛ فطائر ذات ترابي سكويت حل ل أو جوفر"ـ ب ضدة هشه "واف ائق من ، ورق
 ":ويفر أو جوفريت"

  

 60  بسكويت حلو-  -  1905.31

 60 "ويفر أوجوفريت"دة هشة ـ، ورقائق منض"وافل أو جوفر" فطائر ذات ترابيع مجوفة - - 1905.32

 60  بـقـسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة-  1905.40

   :ـ غيرها  

  2   البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة- -  -   1905.9010

  30   غيرها- -  -   1905.9090

_______  
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  الفصـل العشرون

  حمضرات خضر، فواكة، وأمثار قشرية

     أو حمضرات من أجزاء أخر من النباتات

  :ات مالحظ
  ال يشمل هذا الفصل                                                             - 1

ى أحد الفصول ــالخض   -أ  ذكورة ف الطرق الم  7رأو الفواكة أو األثمار القشرية، المحضرة أو المحفوظة ب
  ؛11  أو8أو 

                                                                       ؛)15الفصل (دهون وزيوت نباتية    -ب
ـر مــثـلى أكــة عــويــة المحتــيـذائـالمحضرات الغ   -ج ا م%20ن ـ ـً وزن سـ ـغلي(ق ـجـن ال ـظ أو رفيـ ، )عـ

ات سماك أو األراتــأو الحش راف، أو الدم،ــاء واألطــشاللحـوم، أو األح وأ شريات أو الرخوي ، أو الق
   ؛)16الفصل (من أى خليط منها أو ريات المائية اأو غيرها من الالفق

  ؛ أو19.05أصناف المخابز ومنتجات أخر من البند    - د
   .21.04المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة فى البند    -هـ

ـدان   - 2 شمل البن كرية 20.08 و 20.07ال ي واد س سوة بم وز المك ـمار الل ة وث ة الفواك الم وعجين بس( ه ) مل
  ).18.06البند (أو أصناف الشيكوالتة ) 17.04البند (والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية 

ود   - 3 شمل البن ى20.05 و20.04 و20.01ت ط ف ذكورة فق ناف الم ال، األص ا للح صل  ً، تبع د ) 7(الف ى البن أو ف
د 11.05 ذكور (11.06 أو البن ات الم ساحيق المنتج سميد وم دقيق وال دا ال صل ع ى الف م )8(ة ف ى ت ، الت

  . أعاله) 1(المالحظة   من  )أ( ا فى الفقرة ـتحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار اليه
  .ً وزنا أو أكثر%7التى تبلغ فية نسبة المادة الجافة ) البندورة( عصير الطماطم 20.02يدخل فى البند   - 4
ة تحت " الطبخمتحصل عليها ب"، فإن عبارة 20.07ألغراض البند   - 5 ا بالمعالجة الحراري تعنى المتحصل عليه

نخفض  غط م ت ض ى أو تح وى الطبيع ضغط الج ا(ال رغ جزئي ز مف ى حي ك ) ًف ا، وذل تج م ة من ادة لزوج لزي
  .بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى

د    - 6 ام البن ـق أحك ـل تطبي ن أج ارة 20.09م صد بعب ه "، يق ضاف إلي ر م ر وغي ر مختم صير غي شع روبات م
  ). 22 من الفصل 2أنظر المالحظة ( حجما %0.5العصير الذى ال يـزيد معيار الكحول فيه عن " روحيه

  :مالحظات البنود الفرعية 
د الفرعى    - 1 ام البن ارة 2005.10من أجل تطبيق أحك صد بعب سة"، يق المحضرات من الخضـر " خضر متجان

أو ألغراض الحمية فى  ألطفالاصغار للرضع أو دة ـمعة ـذيــأغكة ــع بالتجزئــأة للبيــس، المهيــدقيقة التجان
   . جم 250أوعية ال يزيد محتواها الصافى عن 

د أضيفت ــولتطبي   ون ق ى تك ن العناصر األخر الت ضئيلة م ات ال ار الكمي ى اإلعتب ف ال يؤخذ ف ق هذا التعري
  .بيل أو الحفظ أو ألغراض أخر ـتـللت

  .على كميات ضيئلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر وقد تحتوى هذه المحضرات   
   . 20.05 األولوية على كافة البنود الفرعية األخر التابعة للبند 2005.10ولهذا البند الفرعى   

د الفرعى    - 2 ام البن ق أحك ارة 2007.10من أجل تطبي صد بعب سة " ، يق ن " المحضرات المتجان المحضرات م
ة كيأة للبيع بالتجزئة ـهة التجانـس، المــفواكه دقيق دة أغذي الصغار للرضع أو مع ة  األطف أو ألغراض الحمي

   . جم250فى أوعية ال يزيد وزن محتواها الصافى عن 
بيل ـتـر التى تكون قد أضيفت للتــذا التعريف ال يؤخذ فى اإلعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخــولتطبيق ه  

  .حتوى هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهةأو الحفظ أو ألغراض أخر، وقد ت
   .20.07 األولوية على كافة البنود الفرعية األخر التابعة للبند 2007.10ولهذا البند الفرعى   

ة   - 3 ود الفرعي راض البن صد 2009.71 و2009.61، 2009.41، 2009.31، 2009.21 ،2009.12ألغ ، يق
ـس المق ”Prix Value“" قيمة بركس"بعبارة  ـدرجات البركـ ـروءة مبــاشـ ركس لكثـ ـاس ب ـلى مقيـ افة ـرة عـ

سارعند إلنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكروز المتحصلاالسوائل أو بإحتساب معامل   عليها بمقياس اإلنك
  .مختلفةت القراءة عند درجة حرارة  مئوية إذا تم(20) مئوية أو المعدلة الى (20)درجة حرارة 

__________  
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  رمز النظام

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ن نباتات، صالحة لألكل، محضرة ـر مـزاء أخــة وأجــريـشـار قــمـه وأثـخضر وفواك 20.01
 .أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك 

 

 20  خيار وقـثـاء وخيار صغير محبب-  2001.10

 20 ا  غيره-  2001.90

  .محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ) طماطم(بندورة  20.02

 20 كاملة أو مقطعة) طماطم( بندورة -  2002.10

 5  غيرها -  2002.90

  .فطور وكمأة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك  20.03

 Agaricus”  20“ فطور، من جنس -  2003.10

 20  غيرها-  2003.90

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات  20.04
  .20.06الداخلة فى البند 

 

 20 )بطاطس( بطاطا -  2004.10

 20  خضر أخر ومخاليط من خضر-  2004.90

ة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة، عدا ــرة أو محفوظـر أخر محضـخض 20.05
 .20.06ة فى البند المنتجات الداخل

 

  : خضر متجانسة -   

 5  لتغذية األطفال- -  -  2005.1010

 20  غيرها- -  -  2005.1090

 20 )بطاطس( بطاطا -  2005.20

 20 (Pisum sativum) بازالء -  2005.40

  : (.Vigna spp., Phaseolus spp)  لوبياء وفاصولياء-   

 20 )حبات(ورة  لوبياء أو فاصولياء ، مقـش-  -  2005.51

 20  غيرها-  -  2005.59

 Asparagus(  20(  هليون-  2005.60

 20  زيتون-  2005.70

 20 (Zea mays var. saccharata) ذرة حلوة -  2005.80

  : خضر أخر ومخاليط من خضر-   

 20 "بامبوال"الخيزران  براعم -  -  2005.91

 20  غيرها-  -  2005.99

أثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخر من النباتات، محفوظة ر وفواكـه وــخض 2006.00
 ) .بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور( بالسكر

20 

أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، ) مرمالد(مربى وهالم فواكه، وخبيص  20.07
  .متحصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر 
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  رمز النظام

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   :جانـسة  محضرات مت-  

 5 األطفال لتغذية - -  -  2007.1010

 20  غيرها- -  -  2007.1090

  : غيرها -   

 20 "حمضيـات" فواكه حمضية -  -  2007.91

 20  غيرها -  -  2007.99

فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفـوظة  20.08
و مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية، بطريقة أخرى، وإن أضـيف إليها سكر أ

 .غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 
 

  :ً أثمار قـشرية وفول سودانى وبذور أخر، وإن كانت مخلوطة معا -   

 20  فول سودانى-  -  2008.11

 60  غيرها ، بما فيها المخاليط-  -  2008.19

 40  أناناس-  2008.20

 60 )حمضيات( فواكه حمضية -  2008.30

 60 )اجاص( كمـثرى -  2008.40

 60  مشـمـش-  2008.50

 60  كرز-  2008.60

 60 ، بما فيه الدراق األملس )دراق( خوخ -  2008.70
 60 )فريز( فراولة -  2008.80
  :2008.19 غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة فى البند الفرعى -   

 20  قـلب النخيل-  -  2008.91

  "لينجونبري"عنب الثور ؛(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) توت بري - - 2008.93
(Vaccinium vitis-idaea)                                                                            

20 

   : مخاليط-  -  2008.97

 60  كجم10 مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من - -  -  2008.9710

 40  غيرها- -  -  2008.9790

   : غيرها-  -  2008.99

 60  كجم10 مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من - -  -  2008.9910

 20  غيرها- -  -  2008.9990

وعصير ) وماء جوز الهند ه سالفة العنـبــا فيــبم (أو أثمار قشرية هــعصـير فواك 20.09
كانت محتوية علي سكر ليه مشروبات روحية، وإن خضر، غير مختمر وال مضاف إ

                                                      .أو مواد تحلية أخرمضاف 
 

  : عصير برتـقال -   
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  رمز النظام

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 60   مجمد-  -  2009.11

 60  20  عنفيه (Brix Value)قيمة بركس تجاوز ـي غير مجمد، ال -  -  2009.12
 60  غيره-  -  2009.19
                            :بوميلو؛ عصير"جريب فروت" عصير ليمون هندى -   

 60 20  عنفيه (Brix Value)بركس   قيمةتجاوزـي ال -  -  2009.21
 60  غيره-  -  2009.29
  :من الحمضيات مفرد  نوع آخر ي عصير من أ-   

 60 20عن فيه  (Brix Value) قيمة بركس تجاوزـي ال -  -  2009.31
 60  غيره-  -  2009.39
  : عصير أنـانـاس -   

 60 20عن فيه  (Brix Value) قيمة بركس تجاوزـي ال -  -  2009.41
 60  غيره-  -  2009.49
 60 )بندورة( عصير طماطم -  2009.50
  ) :بما فيه سالفة العنب( عصير عنب -   

 60 30عن فيه  (Brix Value) قيمة بركس تجاوزـي ال -  -  2009.61
 60   غيره-  -  2009.69
   : عصير تـفاح -   

 60 20عن فيه  (Brix Value) قـيمة بركس تجاوز ال تـ-  -  2009.71
 60  غيره-  -  2009.79
      : أو الخضرأو األثمار القشرية من الفواكهمفرد  عصير من أى نوع آخر -  

2009.81 
ب ـنـر عــيـ؛ عص(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ريـوت بـتعصير  -  - 

                                                                       (Vaccinium vitis-idaea)  "لينجونبري" الثور
60 

 60   غيرها -  -  2009.89
   : خليط عصائـر-  

 60  كجم10 مهيأ للبيع بالتجزئة فى عبوات أقل من - -  -  2009.9010

 40  غيرها- -  -  2009.9090

_______  
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  الفصل احلادى والعشرون

  حمضرات غذائية متنوعة

  :مالحظات 
  :ال يشمل هذا الفصل    - 1

   ؛07.12مخاليط الخضر الداخلة فى البند    -أ  
  ؛) 09.01البند (أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت    -ب 
  ؛) 09.02البند (شاى منكه    -ج 
   ؛09.10 الى 09.04البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من    -  د

د    -هـ  ى البن وفه ف دا المنتجات الموص ة ع د 21.03المحضرات الغذائي ى 21.04 أو البن وى عل ى تحت ، الت
دم ـأو اللحوم أو األحش) عـظ أو رفيـليـغ(ق ـً وزنا من السج%20 نـمأكثر  وانى اء واألطراف أو ال الحي

ة سماكأو األ و الحشراتأ ة مجموع ن أي ة أو م ات المائي  أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من الالفقري
                                                                                            ؛16الفصل (منها 

   ؛24.04المنتجات الداخلة فى البند     -و 
  أو؛ 30.04  أو البند30.03  من المنتجات الداخلة فى البندأة كأدوية أو غيرهاالخميرة المهي  - ز
   .35.07األنزيمات المحضرة الداخلة فى البند    - ح

  .21.01ب أعاله فى البند  / 1تدخل خالصات األبدال المشار إليها فى المالحظة    - 2
ة "  غذائية مركبة متجانسةمحضرات" يقصد بعبارة 21.04ل تطبيق أحكام البند ــمن أج   - 3 المحضرات المكون

ـاســدة مواد أسـن أو عـيـس من مادتـمن خليط دقيق التجان ـية مثـ ه ،  أو الخضرسماكل اللحوم أو األـ الفواك
الصغار للرضع أو معدة أغذية كالمهيأة للبيع بالتجزئة أو األثمار  ة ال األطف ى أوعي ة، ف  أو ألغراض الحمي

ضئيلة .  جرام 250لصافى عن يزيد وزن محتواها ا ات ال ار الكمي ى اإلعتب ولتطبيق هذا التعريف، اليؤخذ ف
ذه . من العناصر األخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو ألغراض أخر  ويمكن أن تحتوى ه

   .المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية فى مكوناتها 
___________  

  

  رمز النظام

 نسق امل
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ـخالص 21.01 ـات وأرواح ومركـ ـزات بـ ـن أو شـ ذه ـ ها ه ضرات أساس ه ومح اى أو مت
ن ) شكوريا(المنتجات أو أساسها البن أو الشاى أو المته؛ هندباء  ا م محمصة غيره

 .أبدال البن المحمصة وأرواحها وخالصاتها ومركزاتها 
 

زات بن، ومحضـرات أسـاسها هذه الخالصات أو األرواح ـ خالصات وأرواح ومرك-  
 :أو المركزات أو أساسها البن 

 

 30  خالصات وأرواح ومركزات- - 2101.11

 30  محضرات أساسها الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن- - 2101.12

ها هـذه الخالصات ـاســـرات أسـاى أو متـه ومحضزات شـــ خالصات وأرواح ومرك 2101.20
 أو األرواح أو المركزات أو أساسها الشاى أو المته

30 

2101.30 
دباء - كوريا( هن اتها ) ش صة وخالص بن المحم دال ال ن أب ـا م صة أو غيره محم

 وأرواحها ومركزاتها
30 

ة(خمائر  21.02 ر فعال ـر)حية فعالة أو ميتة غي ة أخـ ات مجهري ة ؛ كائن ة، ميت دة الخلي  وحي
 .؛ مساحيق محضرة للتخمير)30.02عدا اللقاحات الداخلة فى البند (

 

 10  خمائر حية فعالة- 2102.10
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  رمز النظام

 نسق امل
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 10  خمائر ميتة غير فعالة؛ كائـنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة- 2102.20

  : مساحيق محضرة للـتـخمير- 

 2  لالستخدامات الطبية- - - 2102.3010

 10  غيرها- - - 2102.3090

21.03 
ق ومساحيق خردل  ل مخلوطة ؛ دقي صات؛ تواب صلصات محضرة ومحضرات للصل

 .وخردل محضر
 

 20   صلصة الصويا- 2103.10

 20 مسماه كـتـش آب وصلصات طماطم أخر" بندورة" صلصة طماطم - 2103.20

 20  دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر- 2103.30

 20  غيرها- 2103.90

  .حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة  21.04

 20  حساء ومرق ومحضرات إعدادها- 2104.10

  : محضرات غذائية مركبة متجانسة -  

 5  لتغذية األطفال- - - 2104.2010

 30  غيرها- - - 2104.2090

2105.00 
ات  ة(مثلج ريم، بوظ س ك خ..آي ر) إل ات أخ ى  ومثلج وت عل ل، وإن إحت الحة لألك ص

 .كاكاو
45 

  .محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر  21.06

 5  البنية مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة - 2106.10

  : غيرها - 

 معفاه  محضرات غذائية لمرضى األورام وفشل الجهاز الهضمى والكلوى والكبد- - - 2106.9010

واع ــرات كحولية مركبة ، ليسـت عــ محض- - - 2106.9020 ن األن ة، م لى قاعدة من مواد عطري
 )1(المستخدمة فى صناعة المشروبات 

3000 

 10  غيرها- - - 2106.9090

  
_________  

  
  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د %300 لفئة ضريبة بواقع -ر المالية باإلتفاق مع وزير السياحة ً وفقـا لما يحدده وزي-تخضع واردات قطاع السياحة    (1) ة البن  أو لفئ
  .الداخلة فيه أيهما أقل 
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  الفصل الثانى والعشرون

  ) 1(مشروبات، سوائل كحولية وخل 
  :مالحظات 

   :يشمل هذا الفصل ال   - 1
ـات هــتجـمن   -أ  صـل ـ د ـغ(ذا الف ى البن ـلة ف ك الداخ الي ألغراض الطهى ، المحضرة)22.09ير تل  وبالت

  ؛) 21.03بصفة عامة البند ( كمشروبات لالستهالكتصلح  فإنها ال
  ؛) 25.01البند (ماء البحر    -ب 
  ؛)28.53 البند(الماء المقطر أوالماء القابل للتوصيل الكهربائى أو الماء ذو النقاوة المماثلة    -ج 
  ؛)29.15البند (ً وزنا %10زيد عن ركيز يبتالمحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك    -د 

   أو؛30.04 أو البند 30.03األدوية الداخلة فى البند    -هـ 
  ) .33الفصل (محضرات العطور أو التجميل    -و 

ى"، يتم تعيين 21، 20من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين    - 2 ول الحجم ار الكح ة" معي ى درج  20حرارة  ف
  .مئوية

ارة 22.02تطبيق أحكام البند من أجل    - 3 ة"، يقصد بعب ر كحولي ار " مشروبات غي د معي ى اليزي المشروبات الت
 22.06 الى 22.03أما المشروبات الكحولية فتدخل فى البنود من . ً حجما%0.5ى فيها عن ــول الحجمــالكح

  .ً تبعا للحال 22.08أو فى البند 

  :مالحظة البند الفرعى 
ة " أنبذة فوارة"، يقصد بعبارة 2204.10لبند الفرعى من أجل تطبيق أحكام ا األنبذة التى عند حفظها فى أوعية مغلق

  . بار 3 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 20فى درجة حرارة 
__________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________  

لفئة  (22) من األصناف الداخلة فى الفصل -المالية باإلتفاق مع وزير السياحة ً وفقا لما يحدده وزير -تخضع واردات قطاع السياحة    (1)

 . أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل %300ضريبة بواقع 
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  رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة

 ) %( 

إلصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو ا 22.01
 .إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة ؛ جليد وثلج 

 

 30   مياه معدنية ومياه غازية-  2201.10

 30  غيرها-  2201.90

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد  22.02
أو األثمار  شروبات أخر غير كحولية، عدا عصائر الفواكةتحلية أخر أو منكهة، وم

                                     .20.09  أو الخضر الداخلة فى البندالقشرية
 

واد  2202.10 ى سكر مضاف أو م ـ  مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغـازية، المحتوية عل
 تحلية أخر أو منكهة

30 

   : غيرها-  

 30  بيرة بدون كحول-  -  2202.91

 30   غيرها-  -  2202.99

 1200 ) .مالت(مصنوعة من الشعير الناشظ ) بيرة(جعه  2203.00

نبيذ من عنب طازج، بما فى ذلك األنبذة المقواة بالكحول، سالفة العنب عدا الداخل  22.04
  .20.09منها فى البند 

 

 3000   نبيذ فوار-  2204.10

    :ر ؛ سالفه عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول  أنبذة أخ-  

 1800  لتر2سعتها تجاوز تـ ال فى أوعية - - 2204.21

 1800   لتر  10 لتر وال تـتجاوز2 فى أوعية تـزيد سعتها عن - - 2204.22

 1800  غيرها- - 2204.29

 600  أنواع أخر من سالفة العنب- 2204.30

  .من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية فرموت وأنبذة أخر  22.05

 3000  لتر2سعتها تجاوز تـ ال فى أوعية - 2205.10

 3000  غيرها- 2205.90

، األرز "الميد" المخمر  العسل، كمثرى،تفاحال سايدرل ــمث(ر ـــمرة أخــمشروبات مخ 2206.00
روبات مخمرة مع ؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مش")الساكى"المخمر 

 .مشروبات غير كحولية، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 
3000 

ً أو أكثر حجما؛ %80 ، عياره الكحولى الحجمى)غير محول(كحول إيثـيل غـير معطل  22.07
، بأى درجة )محولة(أخر معطلة مشروبات روحية و) محول(كحول إيثيل معطـل 

 .كحولية
 

  ً: أو أكثر حجما%80ره الكحولى الحجمى اعي) غير محول(ـ كحول إيثيل غير معطل  
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  رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة

 ) %( 

 2  دستورى- - - 2207.1010

 10  غيره- - - 2207.1090

بأى ) المحوله(، المعطلة المشروبات الروحية األخرو) محول(ـ كحول إيثـيل معطل  2207.20
 درجة كحولية

 معفاه

ً حجما؛ %80 الحجمى فيه عن يقل عيار الكحول) غير محول(كحول إيثيل غيرمعطل  22.08
، وغيرها من المشروبات )ليكورز(مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة 

 .الروحية األخر 
 

 3000  تـقطير النبيذ أو تـفل العنبمتحصل عليها ب مشروبات روحية - 2208.20

 3000  ويسكى- 2208.30

 3000 منتجات قصب السكر المخمرة  روم ومشروبات روحية أخر متحصل عليها بتقطير - 2208.40

 3000   جن وجنيفا- 2208.50

 3000  فودكا- 2208.60

 3000 "كورديال"ومشـروبات كحولية معروفة بإسم ) ليكورز(ـ مشروبات كحولية معطرة  2208.70

  : غيرها -  

 30 )غير محول( كحول إيثيل غير معطل - - - 2208.9010

 3000  غيره- - - 2208.9090

 30 .خل صالح لألكل وأبدال خل صالحة لألكل متحصل عليها من حامض الخليك 2209.00

__________  
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  الفصل الثالث والعشرون

  حمضرة للحيوانات بقايا ونفايات صناعات األغذية ؛ أغذية

  :مالحظة 
 مذكورة وال داخلة فى مكان آخر،  المنتجات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير23.09يشمل البند    - 1

صائص  دت الخ د فق ون ق ذلك تك ة ل ى نتيج ة ، والت ة أو الحيواني واد النباتي ة الم ن معالج ا م صل عليه المتح
  .األساسية للمادة األصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة 

  :مالحظة بند فرعى 
راض ا  - 1 ى ألغ د الفرع ارة 2306.41لبن صد بعب سلجم "  ، يق ذور ال رى"ب ت ب ض "لف ولزا ، ذات حم  أو الك

   .12للفصل  " 1" ، البذور المعرفة فى مالحظة البند الفرعى "األيروسيك المنخفض
___________  

  
  

  رمز النظام

   املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة

) %(  

 أو قشريات أسماكق ومساحيق وكريات مكتـلة من لحـوم أو أحشاء وأطراف أو ـدقي 23.01
ريات مائية، غير صالحة لإلستهالك البشرى؛ حثاالت اأو رخويات أو غيرها من الفق

 .شحوم حيوانية
  

2301.10 
حوم يدق - االت ش راف؛ حث شاء أو أط وم أو أح ن لح ة، م ات مكتل ساحيق وكري ق وم

 2 حيوانية

2301.20 
ن  - ة م ات مكتل ميد وكري ق وس ماكدقي ن أس ا م ات أو غيره شريات أو رخوي  أو قـ

 2 ريات مائيةاالفق

الجة الحبوب ـن أو معـلة أو طحـربـا غــايـش وغيرها، من بقـالة جريــالة ونخــنخ 23.02
   .أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة 

 2  من ذرة-  2302.10

 2 " قمح" من حنطة -  2302.30

 2  من حبوب أخر-  2302.40

 2  من بقول-  2302.50

 وتفل قصب السكر وغيره "بنجر"بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر  23.03
  .من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة 

 2  بقـايا صناعة النـشاء وبقايا مماثـلة-  2303.10

 2  تـفل شوندر وتـفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر-  2303.20

 2  بـقايا ونفايات صناعة البيرة أو التـقطير-  2303.30

كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات  2304.00
 5 .مكتلة، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا 

بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة كسب وغيره من  2305.00
 2  .ناتجة عن إستخراج زيت الفول السودانى 
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  رمز النظام

   املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة

) %(  

كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات  23.06
ا ، عدأو الميكروبية ةـيـاتـون النبـالده وأوت ـالص الزيــخـتــن أســة عـجـاتـلة نـمكت

                                   .23.05 أو البند 23.04الداخلة منها فى البند 
 

 2  من بذور القطن-  2306.10

 2  من بذور الكتان-  2306.20

 2  من بذور عباد الشمس-  2306.30

  : أو الكولزا "لفت برى" من بذور السلجم -   

 2 روسيك المنخفض بذور سلجم أو كولزا ذات حمض اإلي-  -  2306.41

 2  غيرها-  -  2306.49

 2  من جوز الهند أومن الكوبرا-  2306.50

 2  من جوز أو نوى النخيل-  2306.60

 2  غيرها-  2306.90

 5 .رواسب نبيذ؛ طرطير خام  2307.00

مواد نباتية ونفايات أو فضالت أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل  2308.00
غير مذكورة أو داخلة فى تلة، من األنواع المستعملة فى تغذية الحيوانات، كريات مك
 .مكان آخر

2 

  .محضرات من األنواع المستعملة لتـغذية الحيوانات  23.09

 40  أغذية كالب أو قطط ، مهـيـأة للبـيع بالـتجزئـة-  2309.10

  : غيرها -  

 معفاه  )أنتيبيوتيك( مضادات للجراثيم  إضافات تحتوى على فيتامينات أو- -  -  2309.9010

 5   غيرها- -  -  2309.9090

_______  
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  الفصل الرابع والعشرون
؛ منتجات، وإن كانت حتتوي علي نيكوتني، معدة لالستنشاق بدون تبــغ وأبدال تبغ مصنعة

  .انحرتاق؛ منتجات أخري حمتوية علي نيكوتني معدة إلدخال النيكوتني فى جسم االنسإ
                                                                                                               :اتـمالحظـ

  ) .30الفصل (يشمل هذا الفصل السجائر الطبية  ال    - 1
  .24.04بند  وأي بند أخر من هذا الفصل فى ال24.04تبند  أي من المنتجات الداخلة فى البند     - 2
تعني االستنشاق من خالل  أداة تسخين " االستنشاق بدون إحتراق"، فإن عبارة 24.04ألغراض تطبيق البند    - 3

  .أو أية أدوات أخر، بدون إشتعال
  :مالحظة بند فرعي

ذي ي" تبغ الشيشة" فإن عبارة 2403.11ألغراض البند الفرعي  ون تعني التبغ المعد للتدخين بواسطة الشيشة وال تك
سكر، وإن  ة وخالصتها، العسل األسود أو ال وت عطري ي زي ا عل ان محتوي سرول وإن ك ًمن خليط من التبغ والجلي

د . كان بنكهة الفواكه  ذا البن ستثني من ه ا ت شة فإنه دخين بواسطة الشي إال أن ، المنتجات الخالية من التبغ المعدة للت
  .الفرعي

___________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  .تبغ خام أو غير مصنع؛ فضالت تبغ  24.01

 ص. جمك/  ج 9 )بأضالعه( تبغ بسويقاتـه وعروقه - 2401.10

ً تبغ منزوع السويقات والعروق، كليا أو جزئيا- 2401.20  ص. جمك/  ج 9 ً

 ص. جمك/  ج 6.1  فضالت تبغ- 2401.30

ائف صغيرة ) سيجار(ف غليظة لفائ 24.02 ا، ولف ائف ) سيجاريللوس(بأنواعه ولف
 .، من تبغ أو من أبداله )سجائر(عادية 

 

2402.10 
ائف صغيرة ) سيجار(ـ لفائف غليظة  ا ولف ة )سيجاريللوس(بأنواعه ، محتوي

 على تبغ
 ص. جمك/   ج150

 ص. جمك/  ج 100 محتوية على تبغ) سجائر( لفائف عادية - 2402.20

  : غيرها -  

 ص. جمك/  ج 100  سجائر- - - 2402.9010

 ص. جمك/  ج 150  غيرها- - - 2402.9090

24.03 
أنواع أخـر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ 

 .خالصات وأرواح تبغ 
 

  :، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت  تبغ للتدخين- 

 ص. جمك/  ج 9   لهذا الفصل(1)لشيشة المحدد في المالحظة الفرعية  تبغ ا- - 2403.11

 ص. جمك/  ج 9  غيرها - - 2403.19

  : غيره -  

 ص. جمك/  ج 8 أو مجدد" متجانس" تبغ  - - 2403.91

  : غيره - - 2403.99
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رمز النظام 

 املنسق
 الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 ص. جمك/  ج 9   تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ- - - 2403.9910

 %20  ت وأرواح تبغ خالصا- - - 2403.9920

 ص. كجم/  ج 8  )نشوق( غيرها بما فيها السعوط - - - 2403.9990

24.04 
منتجات محتوية علي تبغ، تبغ مجدد، نيكوتين، أو بدائل التبغ أو النيكوتين، 
معدة لالستنشاق بدون احتراق؛ منتجات أخري محتوية علي نيكوتين معدة 

  . جسم االنسانفىإلدخال النيكوتين 
 

   :منتجات معدة لالستنشاق بدون إحتراق - 

 %20   محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد- - 2404.11

 %20   غيرها، محتوية علي نيكوتين- - 2404.12

 %20   غيرها - - 2404.19

   : غيرها - 

 %20   لالستخدام عن طريق الفم- - 2404.91

 %20   لالستخدام عن طريق الجلد- - 2404.92

 %20  رها غي- - 2404.99

________ 
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  القسم اخلامس

  منتجـــات معـدنيـة
__________  

  الفصل اخلامس والعشرون

  وأمسنت) جري(ملح؛ كربيت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية؛ كلس 
  :مالحظات 

اه، إال المن) 4(ال يدخل فى بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خالف ذلك مع مراعاة المالحظة    - 1 ى أدن تجات ف
ـحالته ة ـ ام(ا األولي سولة ) الخ ر (أو المغ شوائب دون أن يتغي ة ال ة إلزال واد كيميائي طة م ك بواس م ذل وإن ت

ًأو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقا ناعما أو المنخولة أو المغربلة أو) تكوينها المركزة بالتعويم أو  ً
ورةـثـبإست(يائية أخر بالفصل المغناطيسى أو بأى طرق ميكانيكية أو فيز شمل المنتجات ) ناء البل ا ال ت ولكنه

م ست، أو ت صت أو كل ى حم ات  الت ن العملي ر م ر أكث ات أخ ضعت ألى عملي الخلط أو أخ ا ب صول عليه الح
  .المذكورة بالتخصيص فى كل بند 

ذه اإلضا   ؤدى ه شرط أال ت ار، ب ى ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغب فة ال
ًجعل المنتج قابال إلستعماالت خاصة بدال من إستعماله العام  ً.  

  :ال يشمل هذا الفصل    - 2
  ؛) 28.02البند (والكبريت المرسب والكبريت الغروى ) زهر الكبريت(الكبريت المتسامى    -أ 

ديك ر من الحديد المتحد مــثــًا أو أكــ وزن%70ة الملونة التى تحتوى على ــاألترب   -ب  ًقدرا كأوكسيد الحدي
)Fe2 O3) ( ؛ ) 28.21البند  

   ؛30األدوية والمنتجات األخر الداخلة فى الفصل    -ج 
 ؛) 33الفصل (محضرات العطور أو التطرية أوالتجميل    -د 

                                                              ؛ )38.16البند (خليط الدولوميت المدكوك     -هـ 
رق   - و ف الط ـبليط ورص ار الت ع وأحج د (ترابي ا )68.01البن ساء، ومايماثله ات الفسيف د (؛ مكعب البن

  ؛) 68.03البند (؛ ألواح األردواز لألسقف والواجهات )68.02
  ؛) 71.03 أو البند 71.02البند (األحجار الكريمة وشبه الكريمة   - ز
 جم من كلوريد 2.5، التى ال يقل وزن الواحدة منها عن )عدا العناصر البصرية(البللورات المزروعة   - ح

ص ســوديــال سيد الماغن د ــوم أو أوك ى البن ة ف د 38.24يوم الداخل ن كلوري صرية م ر الب  ؛ العناص
  ؛) 90.01البند (الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم 

   أو؛) 95.04البند (طباشير البلياردو   - ط
  ) .96.09البند (اشير الخياطين طباشير الكتابة أو الرسم وطب   - ى

  .25.17 وفى نفس الوقت فى أى بند آخر من هذا الفصل يدخل فى البند 25.17 منتج قابل للتبنيد فى البند أي   - 3
ة ) الزجاج البركانى(الفيرمكيوليت والبيرليت :  فيما يشمل25.30يشمل البند    - 4 والكلوريت غير الممددة؛ األترب

ى الملونة، وإن كانت  د البحر الطبيع ة؛ زب ة الطبيعي د الميكي يد الحدي بعض؛ أكاس مكلسة أو مخلوطة بعضها ب
ل وكهرمان مكتل، بشكل صفائح ــالمكت رــد البحــ؛ زب ىــًا مصقولة؛ كهرمان طبيعـوإن كان قطع) ومـمرش(

ان أسود؛ سترونتيا ا؛ كهرم د قولبته ر مشغولة بع ة، غي دان أو بأشكال مماثل ان (نيت أو قضبان أو عي وإن ك
  .أو الخرسانة ) القرميد(، عدا أوكسيد الستروتنيوم ؛ كسارات الخزف أو اآلجر ً)مكلسا

__________  
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 النظام رمز

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 كان وإن نقى، صوديوم وكلوريد) المعطل والملح الطعام ملح ذلك فى بما( عادى ملح 2501.00
 ماء لإلنسياب؛ مساعدة أو للتكتل مضادة عوامل على ًمحتويا أو بالماء ًمحلوال
 .البحر

2 

 2  . محمصة غير )بيريت(  كبريتية حديد مركبات 2502.00

 المرسب والكبريت )الكبريت زهر (المتسامى الكبريت عدا األنواع، جميع  من كبريت 2503.00
 . الغروى والكبريت

2 

  . طبيعى جرافيت 25.04

 معفاه رقائــق أو مسحوق بشكل - 2504.10

 معفاه غيره - 2504.90

ع من طبيعية رمال 25.05 واع، جمي ة، كانت وإن األن ال بإستثناء ملون ة الرم ى المحتوي  عل
  26. الفصل فى يدخل مما معادن

 

 معفاه  )كوارتــز  (مرو ورمال كاســليال رمال-  2505.10

عفاهم  غيرها-  2505.90  

 ًأوليا،ً تشذيباً اـذبـمش كان وإن كوارتزيت، ؛)ةــالطبيعي الرمال داـع( "زــكوارت" مرو 25.06
 مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى ره،ــيـبغ أو رــبالنش فقط،ً بسيطاً اــقطيعـتً مقطعا أو
  .مربع أو

 

 2 )كوارتـز( مرو-  2506.10

 2 كوارتـزيت-  2506.20

 2 . ًمكلسا كان وإن كاولينية، غضار من وغيره )كاولين( ينىص صلصال 2507.00

 واألندالوسيت 68.06) البند فى الداخل الممدد الغضار بإستثناء( أخر غضار أنواع 25.08
 . ديناس أو شاموط أتربة ؛ موليت ؛ مكلسة كانت وإن والسليمانيت والكيانيت

 

 2  بنتونيت - 2508.10

 2  ارةللحر متحمل غضار - 2508.30

 2  الغضار من أخر أنواع - 2508.40

 2 وسليمانيت كيانيت ، أندالوسيت - 2508.50

 2  موليت - 2508.60

 2 ديناس أو شاموط أتربة - 2508.70

 2 . طباشـــيـر 2509.00

  . فوسفاتى وطباشير طبيعى كلسى ألومنيوم وفوسفات طبيعى كالســيوم فوســفات 25.10

 2 نةمطحو غير-  2510.10

 2 مطحونة-  2510.20

ات 25.11 اريوم كبريت ات ؛ (Barytes)طبيعى ب اريوم كربون  وإن ،(Witherite) طبيعى ب
 . 28.16 البند فى الداخل الباريوم أوكسيد عدا مكلسة، كانت

 

 2  (Barytes)طبيعى باريوم كبريتات-  2511.10
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 النظام رمز

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 2 (Witherite) طبيعى باريوم كربونات-  2511.20

ات دقيق 2512.00 سية حفري ثال ودياتوميت وتريبوليت كيزيلجور( سيلي ة )م سية وأترب  سيلي
 . مكلسة كانت وإن ،1 عن اليزيد ظاهرى نوعى ثقل ذات مماثلة،

2 

 ومواد طبيعى وعقيق طبيعى كوراندوم ؛)صنفرة حجر( سنباذج ؛)خفاف( خفان حجر 25.13
 . بالحرارة معالجة كانت وإن أخر، طبيعية شحذ

 

 2 )خفاف( خفان حجر-  2513.10

 2 أخر طبيعية شحذ ومواد طبيعى عقـيق طبيعى، كوراندم ،سـنـباذج - 2513.20

 كتل الى يره،ـبغ أو رــبالنش ط،ــفقً اــمقطع أو ًأوليا،ً اــتشذيبً مشذبا كان وإن أردواز، 2514.00
 . مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو

2 

 نـوعى لـقـث ذات البناء أو للنحت أخر كلسية وأحجار نوايكوسي وترافرتين رخام 25.15
 بالنشر فقط،ً مقطعا أو ً،اأوليً تشذيباً ذباـمش كان وإن رمر،ـوم ،رـأو أكث2.5  ظاهرى

 . مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى بغيره، أو

 

  : وترافرتين رخام-  

 10  ًأولياً تـشذيباً مشذبا أوً خاما- -  2515.11

 10 مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى بغيره، أو بالنـشر فقطً مقطعا- -  2515.12

 10 مرمر ؛ البناء أو للنحت أخر كلسية وأحجار أيكوسين-  2515.20

 للنحت أخر وأحجار لىـرم رـوحج تـازلـوب" رىـيـروفـب" ىـسماق وحجر تـجراني 25.16
شرأو ، فقط مقطعة أو ًيا،أولً تشذيبا مشذبه كانت وإن البناء، أو ره، بالن ى بغي ل ال  كت
 .مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو

 

  : جرانيت-  

 2  ًأولياً تـشذيباً مشذبا أوً خاما- -  2516.11

  :مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى بغيره، بالنشرأو فقط،ً مقطعا- -  2516.12

 2                            كتل الى غيره،ب بالنشرأو فقط،ً مقطعا  - - - 2516.1210

 20   غيره- - - 2516.1290

 2 رملى حجر-  2516.20

 2 البناء أو للنحت أخر أحجار - 2516.90

واع من مكسرة، أو مجروشة وأحجار وحصباء، حصى، 25.17  عادة المستعملة األن
سكك أو الطرق لرصف أو للخرسانة ة ال واع أو الحديدي  حصى ألخر،ا الرصف ألن
شواطئ صوان، وأحجار ال الحرارة؛ معالجة كانت وإن ال  وحصباء خبث حصباء ب

ذا من األول الجزء فى المذكورة المواد على إشتملت وإن مماثلة، صناعية نفايات  ه
ات مقطرنة؛ اءـحصب د؛ـالبن ة أحجار ومساحيق وشظايا حبيب   25.15دـالبن فى داخل
 . بالحرارة معالجة كانت وإن ،25.16 البند أو

 

واع من مكسرة أو مجروشـة ارـوأحج اءـوحصب حصى  ـ 2517.10 سـتعملة األن ادة الم  ع
 حصى األخر، الرصف ألنواع أو الحديدية السكك أو الطرق لرصف أو للخرسانة
 بالحرارة معالجة كانت وإن الصوان، وأحجار الشواطئ

2 
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 النظام رمز

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 الداخلة المواد على إشتملت وإن ،ثـلةمما صناعية نفايــات وحصباء خبــث حصباء  ـ 2517.20
 2517.10  الفرعى البند فى

2 

 2 مقطرنة حصباء - 2517.30

 كانت وإن ، 25.16البند أو 25.15 البند فى داخلة أحجار ومساحيق وشـظايا حبيبات - 
 : بالحرارة معالجة

 

 2  رخام من- -   2517.41

 2  غيرها- -  2517.49

 ًأوليا،ً تشذيبا ذبـالمش تـالدولومي ذلك ىــف بما ًملبدا، أوً مكلسا انك وإن ت،ـدولومي 25.18
 مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى ره،ــيـبغ أو رــبالنش ط،ــفقً بسيطاً اـقطيعـت عمقط أو
 .مربع أو

 

 2  ملبد أو مكلس غير دولوميت - 2518.10

 2 ملبد أو مكلس دولوميت - 2518.20

 ماغنسيا ً؛كهربائيا منصهرة ماغنسيا ؛ (Magnesite) طبيعى مماغنسيو كربونات 25.19
 قبل مضافه أخر أكاسيد من قليلة كميات على إحتوت وإن ،)ملبدة( اإلحتراق تامة

 ً.نقيا كان وإن آخر، ماغنسيوم أوكسيد التلبيد؛

 

 2 )مغـنزيت( طبيعى ماغنسيوم كربونات - 2519.10

 2 غيرها-  2519.90

 كان وإن ،)كالسيوم كبريتات أو مكلس جبس من مؤلف( جص دريت؛أنهي جبس؛ 25.20
 .التفاعل مبطئات أو مسرعات من قليلة كميات إليهً مضافا أوً ملونا

 

 2  أنهـيدريت جبـس؛-  2520.10

 2  جص-  2520.20

 من أخر كلسية وأحجار جيرى رــحج ؛)فلكس( رــللصه دـمساع) كلسى(رىـجي حجر 2521.00
 . األسمنت أو الكلس صناعة فى ستخدمةالم األنواع

2 

 فى الداخلين الكالسيوم وهيدروكسيد أوكسيد عدا مائى، وكلس مطفأ وكلس حى كلس 25.22
   . 28.25البند

 

 2  حى كلس - 2522.10

 2  مطفأ كلس-  2522.20

 2 مائى كلس-  2522.30

  "كلنكر"المسمى لمطحونا غير المكتل األسمنت فيه بما أنواعه، بكافـة مائى أسمنت 25.23
 ً.ملونا كان وإن

 

 معفاه كلنكر-  2523.10

  : بورتالند أسمنت - 

 معفاه  ًإصطناعيا تلوينه تم وإن أبيض، أسمنت - - 2523.21

 معفاه  غيره - - 2523.29
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 النظام رمز

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 معفاه  ألومينى أسمنت - 2523.30

 معفاه أخر مائى أسمنت أنواع - 2523.90

  .)أميانت أو وسأسبست (صخرى حرير 25.24

 2 )الحديدو الصوديوم سيليكات من يتألف األسبستوس من ضرب (واليت كروسيد - 2524.10

 2 غيرها - 2524.90

  . ميكا فضالت المنتظمة؛ غير الرقائق فيها بما ميكا، 25.25

 2 منتظمة غير رقائق أو صفائح مقطعة وميكا خام ميكا - 2525.10

 2  ميكا مسحوق - 2525.20

 2 ميكا فضالت - 2525.30

ً بسيطاً تقطيعاً مقطعا أو ًأوليا،ً تشذيباً مشذبا كان وإن ،)دهنى حجر( طبيعى ستياتيت 25.26
  ).تالك( طلق مربع؛ أو مستطيل بشكل ألواح أو كتـل الى بغـيره أو بالنشر فقط،

 

 2 مسحوقة وال مجروشة غير - 2526.10

 2  مسحوقة أو مجروشة-  2526.20

[25.27]   

 من ستخلصةالم البورات عدا ما ،)مكلسة كانت وإن( ومركزاتها طبيعية بورات 2528.00
 %85عن تزيد ال نسبة على محتوى طبيعى بوريك حمض الطبيعى؛ الملح محلول

 .الجاف المنتج وزن علىً محسوبا  H3BO3البوريك حمض من

 
2 

  . ارفلورسب سينيت؛ ونفلين نفلين ،ليوسيتفلدسبار؛  25.29

 2  فلدسبار - 2529.10

  : فلورسبار - 

 2 الكالسيوم فلوريد من أقـل أوً وزنا %97 على يحتوى - - 2529.21

 2 الكالسيوم فلوريد منً وزنا %97 من أكـثـر على يحتوى - - 2529.22

 2 سينـيت ونفـلين نفلين ليوسيت؛ - 2529.30

  . آخر مكان فى داخلة وال مذكورة غير معدنية مواد 25.30

 2 ممددة غير وكلوريت، بيرليت فيرمكيوليت، - 2530.10

 2 )طبيعى ماغنسيوم سلفات( إبسوميت ،كيسرايت - 2530.20

 2  غيرها - 2530.90

________  
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  الفصل السادس والعشرون

  خامات معادن ، خبث ورماد
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
  ؛)25.17البند (ات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء خبث المعادن والنفاي   -أ  
  ؛)25.19البند  (مكلسة، وإن كانت )مغنزيت( الماغنسيوم الطبيعية كربونات   -ب 
  ؛)27.10البند (ًوحول خزانات زيوت النفط المكونة أساسا من هذه الزيوت    -ج 
  ؛31 الداخل فى الفصل الناتج عن عملية نزع الفوسفور،) الفوسفاتى( القاعدى الخبث   -د 

  ؛)68.06البند ( خبث المعادن أو األلياف الصخرية، أو األلياف المعدنية المماثلة ألياف   -هـ 
ات وخردة نفايات   -و  ة؛ نفاي ادن ثمين شرة من مع ة المكسوة بق ادن العادي ة أو المع ادن الثمين  أو خردة المع

اد ن مع ات م ى مركب ستخدمة بصورة أخرى محتوية على معادن ثمينة أو عل واع الم ن األن ة، م ن ثمين
  ؛)85.49أو  71.12البند (رئيسية إلسترجاع المعادن الثمينة 

  ).عشرالقسم الخامس (الناتجة عن أية عملية صهر ) مات( أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام النحاس   -ز 
ارة 26.17 الى 26.01من أجل تطبيق أحكام البنود من    - 2 ا"، يقصد بعب ادنخام واع "ت المع ن األن ادن م ، المع

ى  ة ف ادن الداخل ق أو المع ًالمعروفة فى علم المعادن والتى تستعمل فعال فى صناعة التعدين إلستخالص الزئب
صناعة 28.44البند  دة ل ر مع ت غي ع عشر أو الخامس عشر، وإن كان سمين الراب ى الق  أو المعادن الداخلة ف

ود شمل البن ال الت ة ح ى أي دين وعل ن التع ى 26.01 م ك 26.17 ال ر تل ات غي ضعت لعملي ى أخ ادن الت  المع
  .التعدينالمتبعة عادة فى صناعة 

  :على فقط 26.20ينطبق البند    - 3
اد   -أ  ث رم صناعة الخب دة ل ادن أو كقاع تخراج المع ا إلس صناعة إم ى ال ستعملة ف واع الم ن األن ا م والبقاي

  و ؛)26.21البند (  والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات الرمادباستثناء ،المركبات الكيميائية للمعادن
ا الزرنيخ،والبقـايا المحتوية عـلى الخبث رماد   -ب   وإن كانت محتوية على معادن من األنواع المستعملة إم

  .الكيميائية الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الستخراج

  : بنود فرعية اتمالحظ
ات "، يقصد بعبارة 2620.21فرعى ألغراض البند ال  - 1 ى رصاص ووحول مركب ة عل زين المحتوي وحول البن

اص ى رص ة عل ات المحتوي ود المحرك عال وق بط إش زين "ض ات البن ن خزان ا م صل عليه ول المتح ، الوح
ى رصاص  ة عل ات المحتوي ود المحرك عال وق ات ضبط إش ات مركب ى رصاص وخزان وى عل ل، (المحت مث

  . الحديد وأكسيدًالمكونة أساسا من رصاص ومركبات رصاص ، و)إيثيل الرصاصرباعى 
 الستخراجوالبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم، أو مخاليطها، من األنواع المستعملة الخبث رماد   - 2

  .2620.60الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل فى البند الفرعى 
____________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

  ) .رماد البيريت(خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص  26.01

  :المحمص خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد -   

 معفاه همكتل  غير-  -  2601.11

 معفاه ه مكتل-  -  2601.12

 معفاه )رماد البيريت( بيريت حديد محمص -  2601.20

خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية  2602.00
 .الجافً وزنا أو أكثر، محسوبة على المنتج %20على منجنيز بنسبة 

 معفاه

 معفاه .ومركزاتهاخامات نحاس  2603.00

 معفاه .ومركزاتهاخامات نيكل  2604.00

 معفاه .ومركزاتهاخامات كوبالت  2605.00

 معفاه .ومركزاتهاخامات ألومنيوم  2606.00

 معفاه .ومركزاتهاخامات رصاص  2607.00

 معفاه .ومركزاتها) توتياء(خامات زنك  2608.00

 معفاه .ومركزاتهاخامات قصدير  2609.00

 معفاه .مركزاتها خامات كروم و 2610.00

 معفاه .خامات تنجستين ومركزاتها  2611.00

  .خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها  26.12

 معفاه  خامات يورانيوم ومركزاتها-  2612.10

 معفاه  خامات ثوريوم ومركزاتها-  2612.20

  .خامات موليبدنيوم ومركزاتها  26.13

 معفاه  محمصة-  2613.10

 معفاه غيرها -  2613.90

 معفاه .خامات تيتانيوم ومركزاتها  2614.00

  .خامات نيوبيوم، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها  26.15

 معفاه  خامات زركونيوم ومركزاتها-  2615.10

 معفاه  غيرها-  2615.90

  .خامات معادن ثمينة ومركزاتها  26.16

 فاهمع  خامات فضة ومركزاتها-  2616.10

 معفاه  غيرها-  2616.90

  .خامات أخر ومركزاتها  26.17
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 معفاه  خامات أنتيمون ومركزاتها-  2617.10

 معفاه  غيرها-  2617.90

 معفاه .ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب) رمليخبث (خبث محبب  2618.00

2619.00 
 أخر من توفضال) قشور(ريق ــايا تطـظـ، ش)ث المحببـغير الخب(اء ـخبث وغـث

 .صناعة الحديد أو الصلب 
 معفاه

المحتوية على معادن ) دا مخلفات صناعة الحديد أو الصلبـع(ا ــايـاد وبقـث، رمـخب 26.20
 .أو زرنيخ أو مركباتهما 

 

  : محتوية بصورة رئيسية على زنك -   

 عفاهم )مات الجلفنة( مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك -  -  2620.11

 معفاه  غيرها-  -  2620.19

  : محتوية بصورة رئيسية على رصاص -   

ود - - 2620.21 عال وق بط إش ات ض ول مركب اص، ووح ى رص وى عل زين المحت ول البن  وح
 المحركات المحتوية على رصاص

 معفاه

 معفاه  غيرها-  -  2620.29

 معفاه  محتوية بصورة رئيسية على نحاس-  2620.30

 معفاه توية بصورة رئيسية على ألومنيوم مح-  2620.40

ى  2620.60 ستعملة ف واع الم ن األن ا، م اليوم أو مخاليطه ق أو ث يخ أو زئب ى زرن ة عل ـ محتوي
 إستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها الكيميائية

 معفاه

  : غيرها -   

 معفاه يوم أو كروم، أو مخاليطها محتوية على أنـتـيمون أو بيريليوم أو كادم-  -  2620.91

 معفاه  غيرها-  -  2620.99

  .خبث ورماد أخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات  26.21

 معفاه  رماد وبـقايا حرق نـفايات البلديات-  2621.10

 معفاه  غيرها-  2621.90

_________  
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  الفصل السابع والعشرون

   وقود معدنى ، زيوت معدنية ومنتجات تقطريها ؛

  مواد قارية ؛ مشوع معدنية 
  :مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
ذين    -أ  ين الل ان النقي ان والبروب تثناء الميث ا، بإس صفات كيميائي ددة ال صلة المح ضويـة المنف ات الع ًالمركب

   ؛27.11يتبعان البند 
   أو ؛30.04 أو البند 30.03األدوية الداخلة فى البند    -ب 
  .38.05  أو33.02  أو33.01الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتى تدخل فى البنود    -ج 

نفط 27.10الواردة فى البند " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية "إن عبارة    - 2  التشمل فقط زيوت ال
شمل ا ت ن وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنم سية م ألف بصورة رئي ى تت ك الت ة وتل وت المماثل ضا الزي ً أي

ر  د وزن العناصر غي شرط أن يزي ة ، ب ة طريق ا بأي ر مشبعة ، المتحصل عليه هيدروكربونات مخلوطة غي
  .العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية 

ن ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البولى أوليفينات التركيبية السائلة والتى ي   ا %60تقطر أقل م ا حجم ً منه
ر منخفضة الضغط 1,013 مئوية محولة الى 300فى درجة حرارة  ة تقطي تعمال طريق الفصل ( ملليبار بإس

39. (  
د   - 3 ارة 27.10ألغراض البن صد بعب وت" ، يق ط " فضالت الزي وت نف ى زي سى عل شكل رئي ة ب ا المحتوي البقاي

، وإن كانت )لهذا الفصل" 2"ما هى موصوفة فى المالحظة ك(وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية 
  :وهذه تشمل بصورة خاصة . ممزوجه بالماء

لى   -أ  تعمالها األص صالحة إلس ر ال وت غي وت (الزي ة وزي وت الهيدروليكي شحيم والزي وت الت كزي
  ؛ و) المحوالت، المستهلكة

وت وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوي  -ب  ذه الزي ل ه ى مث سى عل شكل رئي ة ب
  و ؛وليةالمستعملة فى صناعة المنتجات األ) مثل، المنتجات الكيميائية(وعلى إضافات عالية التركيز 

ح ـالزيوت بشكل مستحلب  -ج  وت أو طف سكاب الزي ك الناتجة عن إن اء ، كتل اء أو ممزوجة بالم ات فى الم
صه ات الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل ال وت القطع لعملي تعمال زي ات أو إس اريج والخزان

  .ل يشغتال
  :مالحظات البنود الفرعية 

ه  الفحم الحجرى الذى ال" ، يقصد بعبارة أنتراسيت 2701.11من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى    - 1 تتجاوز في
  ) .محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية (%14نسبة المواد الطيارة 

ارة 2701.12من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى    - 2 ارى( ، يقصد بعب ه ) فحم حجرى ق ذى تتجاوز في م ال الفح
ه ) محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية (%14نسبة المواد الطيارة  د حد قوت والذى يعادل أو يزي

د 5,833عن ) سعراته(الحرارية  واد محسوب( كيلو كالورى للكيلو جرام الواح تج الرطب دون م ى المن ة عل
  ) .معدنية

ة ـن أجم   - 3 ود الفرعي ام البن ق أحك صد بع 2707.40و 2707.30، 2707.20 ، 2707.10ل تطبي ارات بيق
نالمنتجات المحتوية " ينلنفتا"و) زيلين" (وللزيلي"و ) تولوين(و توليول " بنزين"بنزول   %50 على أكثر م

  .لين أو النفتالين وذلك على التوالىالزي، التولوين، ًوزنا من البنزين
ك " الزيوت الخفيفة والمحضرات"، فإن 2710.12ألغراض البند الفرعى   - 4 ى هى تل ر  %90يتقطر الت أو أكث

   .)  ASTM D 86يقةالمكافئة لطر (ISO 3405ً طبقا لطريقة C̊ 210عند ) بما فى ذلك الفاقد (هامحجمن 
ة لل  - 5 ود الفرعي ق البن راض تطبي د ألغ صطلح 27.10بن صد بم وي" ، يق ديزل الحي ود ال ت" وق ة يإس رات أحادي

ةمن  ةاض الدهنية من النوع المستخدم كوقود، المشتقــاألحم نــماأللكيل  ة، النباتي وت الحيواني  الدهون والزي
                                                                              .وإن كانت مستعملهأو الميكروبية 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

27.01 
فحم حجرى؛ فحم حجرى مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة 

 .من فحم حجرى
  

   :ً فحم حجرى ، وإن كان مسحوقا ولكن غيرمكتل -  

 معفاه  أنـتراسيت- - 2701.11

 معفاه  فحم حجرى قارى- - 2701.12

 معفاه  فحم حجرى آخر - - 2701.19

م  ـ  2701.20 ن فح ـلة مصنوعة م ود صلبة مماث فحم حجرى مكـتل، قوالب أو كرات ومواد وق
 حجرى

2 

   .ً، وإن كان مكتال، بإستثناء الكهرمان األسود)فحم حديث التكوين(ليجنيت  27.02

 2 ًسحوقـا ، ولكن غير مكـتل ليجنيت ، وإن كان م- 2702.10

 2  ليجنيت مكـتل- 2702.20

 2 .ً، وإن كان مكتال )بما فى ذلك قش الخنور( "طحلب الوقود"خنور  2703.00

وك(فحم مجمر  2704.00 ور، ) ك ت أو من خن ر، من فحم حجرى أو من ليجني أو نصف مجم
 .معوجات الًوإن كان مكتال؛ فحم 

5 

ا 2705.00 رى وغ م حج از فح نفط غ ازات ال دا غ ـلة، ع ازات مماث دات وغ از مول ائى وغ ز م
 .وغيرها من الهيدروكربونات الغازية 

2 

دنى،  2706.00 قطران مقطر من فحم حجرى، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران مع
ًوإن كان مقطرا جزئيا أو منزوعا منه الماء، بما فى ذلك القطران المجدد  ً ً. 

2 

وت ومنتج 27.07 ىزي رى ف م الحج ران الفح ر قط ن تقطي ة ع ر ناتج رارة  ات أخ ات ح درج
ر  ر غي ن وزن العناص ا ع ة فيه ر العطري د وزن العناص ة يزي ات مماثل ة؛ منتج عالي

 .العطرية 
  

 2 )بنزين( بنزول - 2707.10

 2 )تولوين( توليول - 2707.20

 2 )زيلين( زيلول - 2707.30

 2  نفـتالين- 2707.40

2707.50 
 

بما ( هاحجممن  أو أكثر %65التى يتقطر خر األعطرية الهيدروكربونات المخاليط ـ  
  )ASTM D 86طريقة لالمكافئة  (ISO 3405ً طبقا لطريقة C̊ 250عند ) قدا الفذلك في

2 

   : غيرها -  

 2  زيوت كريوزوت- - 2707.91

 2  غيرها- - 2707.99

   . الفحم الحجرى أو من قطران معدنى آخرزفـت وزفـت مجمـر، نـاتجان من قطران 27.08

 2  زفت- 2708.10
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  زفت مجمر- 2708.20

 معفاه .ًزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاما  2709.00

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير  27.10
وت %70ر، محتوية على ما ال يقل عن مذكورة وال داخلة فى مكان آخ ً وزنا من زي

ى  وت العنصر األساسى ف ذه الزي النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون ه
 .الزيوت نفايا هذه المحضرات ؛

  

ام(ـ  زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية    ومحضـرات ) عدا الخ
ان آخ ى مك ة ف ذكورة وال داخل سبة رـغير م ة بن ـلى %70، محتوي ا ع ر وزن ً أو أكث

ذه  ون ه ى تك ة، والت ة قاري واد معدني ن م ا م صل عليه وت متح ط أو زي وت نف زي
وي  فى هذه المحضرات، عدا األساسيالزيوت العنصر  ود حي تلك المحتوية علي وق

 :نفايا الزيوتو

  

 5 محضرات  خفيفة و زيوت - - 2710.12

 5  غيرها - - 2710.19

2710.20 

ام(  زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية - ومحضرات ) عدا الخ
ن %70غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر، محتوية علي ما ال يقل عن  ً وزنا م

صر  وت العن ذه الزي ون ه ي أن تك ة، عل ة قاري وت معدني ن زي نفط أو م وت ال زي
  ، عدا نفايا الزيوتاألساسي في هذه المحضرات، محتوية علي وقود حيوي 

5 

   : نـفـايا الزيوت -  

ى  - - 2710.91 ائي محتوية عل ل ثن ورفيني دد الكل ـل)PCBs( متع ى تيرفيني ور  أو عل دد الكل  متع

)PCTs( بروممتعدد ال فينيل ثنائي أو على )PBBs( 
2 

 2   غيرها- - 2710.99

   .غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر  27.11

    : مسـيلة-  

 5  غـاز طبيعى- - 2711.11

 5  بروبـان- - 2711.12

 5  بيوتان - - 2711.13

    : إثـيلين، بروبـيلين، بوتـيلين وبوتـادين - - 2711.14

  معفاه  بروبيلين- - - 2711.1410

  5  غيرها- - - 2711.1490

 5  غيرها- - 2711.19

   : فى حالة غازية -  

 5  غاز طبيعى- - 2711.21

 5  غيره- - 2711.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ى  27.12 الم نفط ازلين(ه ور، شم)ف ق التبل ى دقي مع نفط ارافين، ش مع الب الكـ؛ ش  ،ع س
زوكريت، شمع لجنـيت، شمع خنور، شموع معدنية أخر، ومنتجـات مماثـلة متحصل 

 .عليها بعمـليات تركيبية أو بعمليات أخر، وإن كانت ملونة 
  

 2 )فازلين( هالم نفطى - 2712.10

 2 ًوزنا من الزيت %0.75 شمع بارافـين محتوى على أقـل من - 2712.20

 2  غيرها- 2712.90

27.13 
ر  وك(مجم واد ) ك وت م ن زي ط أو م وت نف ن زي ر م ب أخ ى ورواس ار نفط ط، ق نف

 .معدنية قارية
  

   :نفط ) كوك( مجمر -  

 10   غير مكلس- - 2713.11

 10  مكلس- - 2713.12

 10 ـار نـفطى ق- 2713.20

 10  رواسب أخر من زيوت نـفط أو من زيوت مواد معدنية قـارية- 2713.90

27.14 
ة؛ أسفلتيت وصخور  ال قطراني ى ورم ارى أو زيت ست ق ان؛ شي قار وأسفلت، طبيعي

 .أسفلتية
  

 2  شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية- 2714.10

 2  غيرها- 2714.90

ـطران ارية أسـط قـمخالي 2715.00 ـى أو الق ـار النفطـ ـيان أو القـ ار الطبيع اسها األسفلت أو الق
 ").كت باك"مثل، المعاجين القارية، (المعـدنى أو زفــت القـطـران المعدنى 

10 

 معفاه .الطاقة الكهربائية  2716.00

_________  
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  القسم السادس
  ة بهامنتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات املرتبط

  مالحظات
 28.44ا األوصاف الواردة فى البند ــر فيهــوافـ، التى تت)ما عدا خامات المعادن المشعة(إن المنتجات   )  أ(   -   1

  .، يجب أن تدخل فى أحد هذين البندين وليس فى أى بند آخر من جدول التعريفة 28.45أو البند 
د أعاله، فإن جمي) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة   ) ب( ى البن ذكورة ف ع المنتجات التى تتوافر فيها األوصاف الم

ى أى بن28.52أو  28.46، 28.43 يس ف دين ول ذين البن د ه ى أح دخل ف ب ان ت ذا ـ، يج ن ه ر م د آخ
  .القسم

ام المالحظة    -  2 ة ) 1(مع مراعاة أحك ع بالتجزئ أة للبي ايرة أو المهي ادير مع إن المنتجات المحضرة بمق أعاله، ف
د ب ان ت ود يج د البن ى أح  ،33.06، 33.05، 33.04، 33.03، 32.12، 30.06، 30.05، 30.04خل ف

  . وليس فى أى بند آخر من جدول التعريفة38.08، أو 37.07، 35.06، 33.07
ع بعضها    - 3 ى يتب صلة، الت ات المنف ن المكون ر م ين أو أكث ن إثن ة م شكل مجموعات مؤلف إن المنتجات المهيأة ب

سادس ـا معـلطهـدة لخـم ، والمعــالقسذا ـن هـأوكلها ضم سم ال شملها الق ى ي ا للحصول على أحد المنتجات الت
  :القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج األخير، بشرط أن يتوافر فى المكونات ما يلى أو
دة لإل  ) أ (  ا مع ى أنه ـتها عل ة تهـيـئ ن كيفي ا دون أن أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة م ستعمال مع

    يسبق ذلك إعادة تعـبـئـتها ؛
  أن تقدم معا ؛ و  ) ب(
  .أن يمكن التحقق، بسبب طبيعـتها أو نسب كمـياتـها ، من أنها مكملة لبعضها البعض   ) ج(

ى للقسم السادس التابعة فى بند أو أكثر من البنود الواردةإن المنتج الذى تتوافر فيه األوصاف   - 4 تنادا ال ه ًاس  كون
د أيضا وينطبق عليه الوظيفة باألسم أو ُذكر وارده بالبن د 38.27 األوصاف ال ى البن دخل ف تج ي ك المن إن ذل ، ف

                                                   .38.27الذى اشار إليه باألسم أو الوظيفه واليدخل فى البند 
__________  

  الفصل الثامن والعشرون
  من معادن مثينة   ئية غري عضوية ؛ مركبات عضوية أو غري عضويةمنتجات كيميا

  )أيزوتوب ( مشعة أو من نظائر  أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر
  :مالحظات 

  :لم ينص على خالف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على  ما    - 1
د   -أ  صلة المح ات المنف صلة والمركب ة المنف ر الكيميائي ا، وإن إحتالعناص صفات كيميائي ى ـًدة ال وت عل

  شوائب؛
  ؛) محاليل مائية ( أعاله المذابة فى الماء ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرة    -ب 
رة    -ج  ى الفق ذكورة ف ات الم ة ف) أ(المنتج ل اإلذاب شرط أن تمث ـر ب ذيبات أخـ ى م ة ف اله مذاب ذه ـأع ى ه

ذه  ة ه ة وضرورية لتهيئ ة عادي ذيبات عملي ـلق الم راض تتع ط ألغ ت فق د إتبع ون ق ات وأن تك المنتج
عض اإلستعماالت الخاصة بخالف ــباألمان أو النقل ، عــلى أال يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لب

  إستعماالتها العامة ؛
رات    -د  ى الفق اله ف ذكورة أع ات الم رورية ) ج(أو ) ب(أو )  أ (المنتج ـثبيت ض ادة ت ا م ضاف إليه والم

  ؛) بما فى ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل(ا أو نقلها لحفظه
ار ــافـأعـاله مض) د(أو ) ج(، أو )ب(أو )  أ (رات ــالمنتجات المذكورة فى الفق   -هـ  ع الغب ادة لمن ا م ًا إليه

ة ـأو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعى األمان، بشرط أال تجعل هذه اإلض ر مالئم افات المنتج أكث
  .إلستعماالت خاصة خالف اإلستعمال العام 

ضوية    - 2 واد ع ة بم سيالت، المثبت دايثيونايت والسلفوك ى ال الوة عل د (ع ات )28.31البن وق كربون ات وف ، وكربون
د (، والسيانيدات وأكاسيدها، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية )28.36البند (القواعد غير العضوية  البن

ى )28.42البند (مينات وسيانات وثيوسيانات القواعد غير العضوية ، وفل)28.37 ة ف ، والمنتجات العضوية الداخل
ى )28.49البند (الكربيدات  و28.52 و28.46 إلى 28.43البنود من  دخل ف ط ت ة فق ون التالي ات الكرب ، فإن مركب

  :هذا الفصل 
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ك و   -أ  اض الفلميني دروجين وأحم يانيد الهي ون وس يد الكرب ن أكاس ا م يانيك وغيره يانيك والثيوس األيزوس
  ؛)28.11البند (أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة 

  ؛)28.12البند (أكاسيد هاليدات الكربون    - ب
  ؛)28.13البند (ثانى كبريتيد الكربون    -ج 
يانا   -د  سلينوسيانات، والتللوروس ات، وال ورو كربون ات، والتلل اعى و ت،الثيوكربونات، والسيلينو كربون و رب ثي

دـيـوغ) رينكات(أمينو كرومات ثـنـائى انات ـيـس ة ذات قواع يانات مركب ر رها من س عضوية، تخضع  غي
  ؛) 28.42للبند (

اء األوكسجينى(فوق أوكسيد الهيدروجين    -هـ  ا ) الم ادة اليوري سى بم د(مق د  ، وأوكسى )28.47البن كبريتي
سيانو ل، وال دات الثيوكاربوني ون، هالي شتقاته  الكرب سيناميد وم ه، وال ة اجين وهاليدات د (لمعدني البن

   ) .31الفصل ( ً، بإستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقيا )28.53
  :من القسم السادس فإن هذا الفصل ال يشمل ) 1(مع مراعاة األحكام الواردة فى المالحظة رقم     - 3

سيوم وإن ك   -أ  سيد الماغن صوديوم أو أوك د ال سم كلوري ى الق واردة ف ر ال ات األخ ا و المنتج ين كيميائي ا نقي ًان
  الخامس؛

  السابقة من مالحظات هذا  الفصل؛) 2( غير عضوية ماعدا ما ذكر فى المالحظة -مركبات عضوية    -ب 
   ؛31 من الفصل 5، أو 4، 3، 2المنتجات المذكورة فى المالحظات أرقام    -ج 
قابلة للتزجج   ؛ مـواد32.06 المستعمل كمضيئات ، الداخلة فى البند المنتجات غير العضوية من النوع   -د 

  ؛32.07فى البند  وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبـات أو رقـائق، الداخلة) فريت(
د(الجرافيت اإلصطناعى    -هـ  ذائف )38.01البن ق أو الق اء الحري ـزة إطف ـة أجه أة لـتعبئ ؛ المحضرات المهي

ى )38.13البند (ريق ــاء الحــأة إلطفــالمعب ة ف ة الداخل ع بالتجزئ ة للبي ؛ مزيالت الحبر المهيأة فى أغلف
ة ) عـدا العناصرالبصرية(؛ والبللورات المستنبتة )38.24 البند( ة أو القلوي ادن القلوي دات المع من هالي

  ؛)38.24البند ( جم 2.5التى ال يقــل وزن الواحـدة منها عن ) األرضيـة(الترابية 
ن (أو ترابها أو مسحوقها ) الطبيعية أو التركيبية أو المجددة(األحجار الكريمة أو شبه الكريمة    -و   ود م البن

  ؛71، وكذلك المعادن الثمينة وخالئطها الواردة فى  الفصل)71.05 الى 71.02
دات "سيرميت"المعادن وإن كانت نقية، والخالئط المعدنية أو الخالئط المعدنية الخزفية    - ز  بما فيها الكربي

    أو، الداخلة فى القسم الخامس عشر؛)كربيدات معدنية ملبدة مع معدن(المعدنية الملبدة 
ة الترابي   -ح  ة أو القلوي ادن القلوي دات المع ن هالي ا م ان منه ا ك ة م صفة خاص صرية وب ر الب د  (ةالعناص البن

90.01.(  
ا    - 4 ى الفصل الفرعى إن األحماض المركبة المحددة الصفات كيميائي و وارد ف ا ه دنى مم ر مع ة من حمض غي والمكون

د  ع البن ضا ، تتب ذا الفصل أي ن ه ع م ى الفصل الفرعى الراب و وارد ف ا ه دنى مم ذا الفصل، وحمض مع ًالثانى من ه
28.11.   

ن    - 5 ود م شمل البن ى 28.26ت وم 28.42 إل ادن أو األموني وق أمالح المع الح وف ط األم ا.  فق ى م نص عل م ي  ل
   .28.42خالف ذلك ، فإن األمالح المزدوجة أو المركبة تدخل فى البند 

  : فقط على 28.44يطبق البند    - 6
ذرى(التكنتيوم    -أ   ه ال وم ) 43رقم ذرى (والبروميثي ه ال وم ) 61رقم ذرى (والبولوني ه ال ع  )84رقم وجمي

   ؛84العناصر التى هى ذات رقم ذرى يزيد عن 
شعة الط   -ب  ائر الم طناعية النظ ة أو اإلص ادن (بيعي ة أو المع ادن الثمين شعة للمع ائر الم ك النظ ى ذل ا ف بم

  وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛) العادية الداخلة فى القسمين الرابع عشر والخامس عشر 
صفات    -ج  ددة ال ت مح واء كان ائر ، س ر أو النظ ذه العناص ن ه ضوية م ـير الع ضوية أو غ ات الع المركب

   ال ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛ًكيميائيا أم
ى ) سيرميت(بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية (الخالئط والتبددات    -د  اليط الت ة والمخ والمنتجات الخزفي

ـدرة  ـا قـ ى لهـ ضوية والت ر الع ضوية أو غي ا الع ائر أو مركباته ذه النظ ر أو ه ذه العناص ضمـن ه تت
  ؛)  ميكروكيورى فى الجرام الواحدg/Bq) 0.002  74إشعاعية نوعية تزيد عن 

  للمفاعالت النووية ؛) تعرضت لإلشعاع ( المستهلكة ) الخراطيش ( عناصر الوقود    -هـ 
  .المخلفات المشعة وإن كانت قابلة لإلستعمال    -  و

  :اآلتى  )نظائر( ، يقصد بعبارة 28.45 و 28.44 من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ونص البندين 
  النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبيعة بحالة نظير أحادى ؛   -
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امخاليـط النظائــر لذات العنصـر، التى تم إ   - ن نظائره ر م د أو أكث ى غناؤها بواح ، أى العناصر الت
  .يكون تركيبها النظائرى الطبيعى قد عدل إصطناعيا 

د    - 7 ى البن دخل ف اس  28.53ي فيد النح اس(فوس فورىالنح ن)  الفوس ر م ى أكث وى عل ن %15 المحت ا م ً وزن
  .الفوسفور

ى)والسيلينيوم" السيليكون"مثل السليسيوم (العناصر الكيميائية    - 8 ات  ، التى تم تنشيطها لإلستعمال ف اإلليكتروني
ضــبان شكل إسطوانات أو ق ر مشغولة أو ب ى أشكال غي ون عل شرط أن تك ذا الفصل ب ى ه ا . تدخل ف وحينم

   .38.18على هيئة أقــراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند تقطع 
  :مالحظة بند فرعي 

كل من المركبات العضوية " ًمحددة الصفات كيميائيا" يقصد بعبارة 2852.10ألغراض تطبيق أحكام البند الفرعي 
رات المالحظة  ي ه(1)والغير عضوية من الزئبق المستوفية لشروط فق ن أ إل رات المالحظة 28ـ للفصل  م  أو فق

  . 29 من أ إلي ح للفصل (1)
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  ةـــائيــر كيميـــاصــعن . 1   

  .فلور، كلور، بروم، يود  28.01

 2  كلور-  2801.10

 2  يود-  2801.20

 2 بروم فـلور ؛ -  2801.30

 2 .أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى ) زهر الكبريت(كبريت متسامى  2802.00

2803.00 
ى (كربون  ذكورة ف ة أو الم ر الداخل هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غي

 ).مكان آخر
2 

  .هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من الالفلزات  28.04

 2  هيدروجين-  2804.10

  :ة  غازات نادر-   

 2  أرجون-  -  2804.21

 2  غيرها-  -  2804.29

 2  نـتروجين-  2804.30

 2  أوكسجين-  2804.40

 2  بورون ؛ تـيلوريوم-  2804.50

  ) :سيليكون( سيليسيوم -   

 2 ًوزنا من السيليكون %99.99 محتوى على ماال يقل عن -  -  2804.61

 2  غيرها-  -  2804.69

 2  فوسفور-  2804.70

 2  زرنيخ-  2804.80

 معفاه  سيلينيوم-  2804.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

معادن قـلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أتربة نادرة، سكانديوم ويتريوم،  28.05
 .وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق 

 

  : معادن قـلوية أو معادن قـلوية تـرابـية -   

 2  صوديوم-  -  2805.11

 2  كالسـيوم-  -  2805.12

 2  غيرها-  -  2805.19

 2  معادن أتربة نادرة، سكانديوم ويـتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها-  2805.30

 2  زئبق-  2805.40

  أمحاض غري عضوية ومركبات أوكسجينية غري عضوية من الفلزات . 2   

  .؛ حمض كلوروكبريتيك ) حمض هيدروكلوريك(كلوريد هيدروجين  28.06

 2 )حمض هيدروكلوريك( كلوريد هيدروجين -  2806.10

 2  حمض كلوروكبريتيك-  2806.20

 2 ) .أوليوم(حمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتى  2807.00

 2 .؛ أحماض سلفونتريك )نيتريك(حمض أزوتيك  2808.00

خامس أوكسيد ثانى الفوسفور؛ حمض فوسفوريك؛ أحماض بولى فوسفوريك،  28.09
 .ًت محددة الصفات كيميائيا أم ال وإن كان

 

 2  خامس أوكسيد ثـانى الفوسفور-  2809.10

 2  حمض فوسفوريك وأحماض بولى فوسفوريك-  2809.20

 2 .أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك  2810.00

28.11 
ر عضوية من ال  ات أوكسجينية غي ا من مركب أحماض غير عضوية أخر وغيره

  .فلزات
 

  :عضوية أخر  أحماض غير -   

 2 )حمض هيدروفلوريك( فلوريد الهيدروجين -  -  2811.11

 2  )حمض الهيدروسيانيك(سيانيد الهيدروجين  -  -  2811.12

 2  غيرها-  -  2811.19

  : غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من ال فلزات -   

 2  ثانى أوكسيد الكربون-  -  2811.21

 معفاه )ثـانى أوكسيد السيليكون(لسيلسيوم  ثانى أوكسيد ا-  -  2811.22

 2  غيرها-  -  2811.29

  مركبات هالوجينات ومركبات كربيت من ال فلزات. 3  

  .هاليدات وأكاسيد هاليدات من ال فلزات  28.12
    : كلوريدات وأكاسيد كلوريد-  

 2   )فوسجين( ثاني كلوريد الكربونيل -  -  2812.11
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2  لوريد الفوسفورـ ـ أوكسي ك 2812.12

 2  ـ ـ ثالث كلوريد الفوسفور 2812.13

 2  ـ ـ خامس كلوريد الفوسفور 2812.14

 2  ـ ـ أحادي كلوريد الكبريت 2812.15

 2   ـ ـ ثاني كلوريد الكبريت 2812.16

 2   ـ ـ كلوريد الثيونيل 2812.17

 2  غيرها ـ ـ  2812.19

 2  غيرها-  2812.90

  . فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجارى كبريتيدات من ال 28.13

 2  ثـانى كبريتيد الكربون-  2813.10

 2  غيرها-  2813.90

  قواعد غري عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية. 4  

  .نشادر ال مائى أو محلوله المائى  28.14

 معفاه  نشادر ال مائى-  2814.10

 2 در مائى محلول نشا-  2814.20

ة(هيدروكسيد الصوديوم  28.15 سيد البوتاسيوم )صودا كاوي ة(؛ هيدروك ؛ )بوتاسا كاوي
 .فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم 

 

  ) :صودا كاوية( هيدروكسيد الصوديوم -   

  : جامد-  -  2815.11

 2 ىر دستو- -  -  2815.1110

 10  غيرها- -  -  2815.1190

 10 )غواسل صودا كاوية(لول مائى  فى مح-  -  2815.12

 2 )بوتاسا كاوية( هيدروكسيد البوتاسيوم -  2815.20

 2  فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم-  2815.30

28.16 
وق  سيدات وف سيدات وهيدروك سيوم؛ أوك سيد الماغن وق أوك سيد وف هيدروك

 .أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم 
 

 2 وق أوكسيد الماغنسيوم هيدروكسيد وف-  2816.10

 2  أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم-  2816.40

 2 .؛ فوق أوكسيد الزنك )توتياء(أوكسيد الزنك  2817.00

28.18 
سيد  ا؛ أوك صفات كيميائي دد ال ر مح دد أو غي ان مح طناعى، وإن ك دوم إص ًكوران

 .ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم 
 

 2 ً كوراندوم إصطناعى، محدد أو غير محدد الصفات كيميائيا-  2818.10

 2  أوكسيد ألومنيوم، غير الكوراندوم اإلصطناعى-  2818.20
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2  هيدروكسيد ألومنيوم-  2818.30

  .أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم  28.19

 2  ثــالـث أوكســـيد الكـــروم-  2819.10

 2  غيره-  2819.90

  .أوكسيدات منجنيز  28.20

 معفاه  ثـانى أوكسيد منجنيز-  2820.10

 معفاه  غيره-  2820.90

ً وزنا أو أكثر %70أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ أتربة ملونة محتوية على  28.21
  ) . Fe2O3(ًمن الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديديك 

 معفاه  أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد-  2821.10

 2  أتربة ملونة-  2821.20

 2 .أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات كوبالت تجارية  2822.00

 معفاه  .أوكسيدات تيتانيوم  2823.00

  .أوكسيدات الرصاص؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى  28.24

 2 )ليثارج ، ماسيكوت( أوكسيد الرصاص األحادى -  2824.10

 2  غيرها -  2824.90

ن وأمالحهما غير العضوية؛ قواعد أخر غير ـيـل أمـيـدروكسـيـن وهـدرازيـيـه 28.25
 .عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخر 

 

 2  هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأمالحهما غير العضوية -  2825.10

 2  وهيدروكسيد اللثيوم  أوكسيد-  2825.20

 2 يدروكسيدات الفاناديوم أوكسيدات وه-  2825.30

 2  أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل-  2825.40

 2  أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس-  2825.50

 2  أوكسيدات الجرمانيوم وثانى أوكسيد الزيركونيوم-  2825.60

 2  أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم-  2825.70

 معفاه  أوكسيدات األنتيمون-  2825.80

 2  غيرها-  2825.90

  أمالح وفوق أمالح معدنية ، من أمحاض غري عضوية . 5  

  .فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأمالح الفلور األخر المركبة  28.26

  : فلوريدات -   

 2  من الومنيوم-  -  2826.12

 2  غيرها-  -  2826.19

 2 ) تركيبىكريوليت( سادس فلورو الومينات الصوديوم -  2826.30
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2   غيرها-  2826.90

28.27 
روم؛  دات وأوكسيدات الب د؛ برومي سيدات الكلوري سيدات وهيدروك كلوريدات، أوك

 .يوديدات وأوكسيدات اليود 
 

 2 )األمونيوم( كلوريد النشادر -  2827.10

 2  كلوريد الكالسيوم-  2827.20

  : كلوريدات أخر -   

 2  من ماغنسيوم-  -  2827.31

 2  من الومنيوم-  -  2827.32

 2  من نيكل-  -  2827.35

 2  غيرها -  -  2827.39

  : أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد -   

 2  من نحاس-  -  2827.41

 2  غيرها-  -  2827.49

  : بروميدات وأوكسيدات البروم -   

 2  بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم-  -  2827.51

 معفاه  غيرها-  -  2827.59

 2  يوديدات وأوكسيدات اليود -  2827.60

  .هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارى؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات 28.28

 2  هيبوكلوريتات كالسيوم تجارى وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر -  2828.10

 2  غيرها -  2828.90

  .وفوق يودات كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات  28.29

  : كلورات -   

 2  من صوديوم-  -  2829.11

 معفاه  غيرها -  -  2829.19

 2  غيرها-  2829.90

  .ًكبريتيدات؛ بولى كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا أم ال 28.30

 2  كبريـتيدات الصوديوم-  2830.10

 2  غيرها-  2830.90

   .ثيونات وسلفوكسيالتثنائى  28.31

 2  من صوديوم-  2831.10

 2  غيرها-  2831.90

  .كبريتيات؛ ثيوكبريتات  28.32

 2  كبريتيتات الصوديوم-  2832.10
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 2  كبريتيتات أخر-  2832.20

 2  ثـيوكبريتات-  2832.30

  .كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات  28.33

  : كبريتات الصوديوم -   

 5  كبريتات ثنائى الصوديوم-  -  2833.11

 5  غيرها -  -  2833.19

  : كبريتات أخر -   

 5  من ماغنسيوم-  -  2833.21

 2  من الومنيوم-  -  2833.22

 2  من نيكل-  -  2833.24

 2  من نحاس-  -  2833.25

 2  من باريوم-  -  2833.27

 2  غيرها-  -  2833.29

 2  شـــب-  2833.30

 2  فوق كبريتـات-  2833.40

  ) .أزوتيتات وأزوتات(رات نيتريتات؛ نيت 28.34

 2  نيـتريـتات-  2834.10

  : نيـترات -   

 2  من بوتاسيوم-  -  2834.21

 2  غيرها-  -  2834.29

 ؛ بولى فوسفات،، وفوسفات)فوسفيتات(، فوسفونات )يبوفوسفيتاتـه(فوسفينات  28.35
  .ًوإن كانت محددة الصفات كيميائيا أم ال 

 2 )فوسفـيـتات(وفوسفونات ) وفوسفيـتاتهيـب( فوسفينات -  2835.10

  : فوسفات -   

 2  من أحادى الصوديوم أو ثـنائى الصوديوم-  -  2835.22

 2  من بوتاسيوم-  -  2835.24

 2 )فوسفات ثـنائى الكالسيوم( هيدروجين أورثـوفوسفات الكالسيوم -  -  2835.25

 2 ـ ـ فوسفات أخر من كالسيوم 2835.26

 2 رها غي-  -  2835.29

  : بولى فوسفات -   

 معفاه )بولى فوسفات الصوديومثالثى ( ثـالث فوسفات الصوديوم -  -  2835.31

 معفاه  غيرها-  -  2835.39
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28.36 
على  ةـويـة المحتــات النشادر التجاريــات؛ كربونــونــوق كربــات؛ فـونـكرب

 .النشادر كربامات
 

 معفاه  كربونات ثـنائى الصوديوم -  2836.20 

  ) :بيكربونات الصوديوم( كربونات الصوديوم الهيدروجينية -  

 2  دستورى- -  -  2836.3010

 5  غيرها- -  -  2836.3090

 2  كربونات البوتاسيوم -  2836.40

 2  كربونات الكالسيوم-  2836.50

 2  كربونات الباريوم-  2836.60

  : غيرها -   

 2  كربونات الليـثـيوم-  -  2836.91

 2  كربونات السترونتـيوم-  -  2836.92

 2  غيرها-  -  2836.99

  .سيانيدات، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة  28.37

  : سيانـيدات وأكاسيد سيانـيد -   

 2  من صوديوم-  -  2837.11

 2  غيرها-  -  2837.19

 2  سيانيدات مركبة-  2837.20

[28.38]   

  .ادن القلوية التجارية سيليكات؛ سيليكات المع 28.39

  : من صوديوم -   

 2  ميتا سـيليـكات الصوديوم-  -  2839.11

 2  غيرها-  -  2839.19

 2  غيرها -  2839.90

  .بورات؛ فوق بورات  28.40

  ) :بوركس مكرر( رابع بورات ثـنائى الصوديوم -   

 2  ال مائـية-  -  2840.11

 2  غيرها-  -  2840.19

 2 رات أخر بو-  2840.20

 2  فوق بورات-  2840.30

  .أمالح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية  28.41

 2  ثـنائى كرومات الصوديوم-  2841.30

 2  كرومات وثـنائى كرومات أخر؛ فوق كرومات-  2841.50
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  : منجانـيـتات، منجانـات وبرمنجنـات -   

 2  برمنجنات بوتاســيوم-  -  2841.61

 2  غيرها-  -  2841.69

 2  موليبدات-  2841.70

 2 )ولفرامات( تـنجسـتات -  2841.80

 2  غيرها-  2841.90

ر عضوية  28.42 ت (أمالح أخر من أحماض غي وم، وإن كان ا سليكات األلومني ا فيه بم
ا أم ال صفات كيميائي ددة ال دا ) ًمح ضوية، ع ر ع اض غي يد أحم وق أكاس أو ف

 .االزيدات
 

يليكات م 2842.10 ددة ـ  س ت مح وم، وإن كان يليكات األلومني ا س ا فيه ة، بم ة أو مركب زدوج
 ًالصفات كيميائيا أم ال

2 

 2  غيرها-  2842.90

  متفرقــــــات.  6  

معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن  28.43
 .لثمينة ًكانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائيا؛ ملغمات المعادن ا

 

 2  معادن ثـمينة غروية-  2843.10

  : مركبات الـفضة -   

 2  نـترات الفضة-  -  2843.21

 2  غيرها-  -  2843.29

 2  مركبات الذهب-  2843.30

 2  مركبات أخر ؛ ملغمات-  2843.90

بما فى ذلك العناصر الكيميائية والنظائر (عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة  28.44
 .اليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات ومركباتها؛ مخ)لة لإلنشطار أو الخصبةالقاب

 

بما فى ذلك الخالئط المعدنية (ـ  يورانيوم طبيعى ومركباته؛ خالئط وتبددات  2844.10
، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعى أو ")سيرميت"الخزفية 

 مركبات يورانيوم طبيعية 
2 

 ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ )U 235( يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم ـ  2844.20
، منتجات ")سيرميت"بما فى ذلك الخالئط المعدنيـة الخزفية (خالئط وتبددات 

 أو )U 235(ط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم ـ ومخاليةخزفي
 بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات 

2 

 ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ )U 235(نيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم ـ  يورا 2844.30
، ومنتجات ")سيرميت"بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية (خالئط وتبددات 

يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم ـلى الـة عـويـتـط محــخزفيـة ومخالي
)U 235(ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات ، 

2 

، 2844.10عة، عدا الداخلة فى البنود الفرعية ــات مشــر ومركبــظائـر ونــعناص ـ 
بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية (ددات ـبـ؛ خالئط، ت2844.30  أو2844.20

ة على هذه العناصر أو النظائر ـويــ، ومنتجات خزفية ومخاليط محت")سيرميت"
 :أو المركبات ؛ مخلفات مشعة
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بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية (ددات ــط، تبـه؛ خالئـوم ومركباتـيـتـريـ ت-  - 2844.41
     تريتيوم أو مركباتهومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على، ")سيرميت"

2 

، 241-، كيريوم240-، كيريوم253-، كاليفورنيوم227- ، اكتينيوم225-  اكتينيوم-  - 2844.42
- ، اينشتاينيوم253-اينشتاينيوم، 244-، كيريوم243-، كيريوم242-كيريوم

، 210-، بولونيوم209-، بولونيوم208-، بولونيوم148-، جادولينيوم254
، ومركباتهم؛ خالئط، تبددات 232- أو يورانيوم230-، يورانيوم223-راديوم

، ومنتجات خزفية ومخاليط ")سيرميت"بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية (
  ركباتمحتوية على هذه العناصر أو الم

2 

بما فيها الخالئط (، تبددات  اخر عناصر ونظائر ومركبات أخرى مشعة؛ خالئط-  - 2844.43
، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه ")سيرميت"المعدنية الخزفية  

  خراألالعناصر أو النظائر أو المركبات 

2 

 2   مخلفات مشعة-  - 2844.44

ود  2844.50 ر وق راطيش(ـ عناص سته) خ عاع(لكة م ت لإلش اعالت )تعرض ة بالمف ، خاص
 النووية

2 

؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من 28.44نظائر، عدا تلك الداخلة فى البند  28.45
 .ًتلك النظائر، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائيا 

 

 2 )أوكسيد ديـترويوم( ماء ثـقـيل -  2845.10

 2   ومركباته10-  بورون مخصب بالبورون-  2845.20
 2   ومركباته6- ليثيوم مخصب بالليثيوم-  2845.30
 2  3- هيليوم-  2845.40
 2  غيره-  2845.90

تريوم ـن يــادرة مــربة نــادن أتـة، من معــة أو عضويــويـير عضـات، غـمركب 28.46
  .أو سكانديوم أو من مخاليط هذه المعادن

 2  مركبات سيريوم-  2846.10

 2  غيرها-  2846.90

 معفاه ).يوريا(ً، وإن كان مجمدا بالبولة )ماء أوكسجينى(فوق أوكسيد الهيدروجين  2847.00

[28.48]   

  .ًكربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائيا  28.49

 2  من كالسيوم-  2849.10

 2 )سيليكون( من سيلسيوم -  2849.20

 2  غيرها-  2849.90

تريدات وأزيدات وسيلسـيدات وبـوريدات، وإن كانت محددة أو ـهـيدريدات وني 2850.00
ًغير محددة الصفات كيميائيا، عدا المركبات التى تعتبر من الكربيدات الداخلة فى 

  .28.49البند 
2 
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[28.51]    

28.52 
وإن كانت محددة أو غير محددة مركبات، غير عضوية أو عضوية ، من الزئبق، 

  بإستثناء الملغماتًكيميائيا ، الصفات 

 2 ً  محددة الصفات كيميائيا - 2852.10

 2  غيرها - 2852.90

28.53 
 

ًفوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا، بإستثناء فسفورات الحديد؛ 
الماء القابل للتوصيل  وأبما فى ذلك الماء المقطر (مركبات غير عضوية أخر 

 الغازات همنوأن نزعت ( هواء سائل ؛)لنقاوة المماثلةالكهربائى والماء ذو ا
 .عدا ملغمات المعادن الثمينة ،؛ هواء مضغوط؛ ملغمات)ةرالناد

 

 2  )كلوروسيان( كلوريد السيانوجين -  2853.10

 2   غيرها-  2853.90

_________  
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  الفصل التاسع والعشرون

  منتجات كيميائية عضوية
  :مالحظــــات

  :لم ينص على خالف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط  ما   - 1
  ًالمركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا وإن إحتوت على شوائب ؛    -أ  
شابهات    -ب  ر من المت رات(المخاليط من إثنين أو أكث وت ) أيزومي من ذات المركب العضوى ، وإن إحت

تثناء الم وائب، بإس ى ش شابهات عل ن مت اليط م رات(خ الدورى ) أيزومي دروكربون ال ى(الهي ) الالحلق
  ؛)27الفصل (وإن كانت مشبعة ) عدا الستريو أيزوميرات (

ى 29.36ت الداخلة فى البنود من االمنتج   -ج  ـا 29.39 إل سكر وأمالحه ترات ال يتيالت وإس رات وإس  وإثي
ـلة ف د ىالداخ د 29.40 البن ات البن صفات  ، 29.41 ، ومنتج ددة ال ر مح ددة أو غي ت مح وإن كان
  ًكيميائيا؛

  ؛)محاليل مائية(أعاله المذابة فى الماء ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرات    -د 
ذه ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرات    -هـ  أعاله مذابة فى مذيبـات أخر بشرط أن تكون ه

رورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبعت فقط ألغراض تتعلق بدواعى اإلذابة عملية عادية وض
األمان أو بمقتضيات النقل ، على أال يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض اإلستعماالت الخاصة 

  عدا إستعماالتها العامة ؛
بما (والمضاف إليها مثبت ) ـه(أو ) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجـــات المذكورة أعاله فى الفقرات    -و 

  ضرورى لحفظها أو لنقلها ؛) فى ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل
إليها مادة  أعاله ، المضاف) و(أو ) هـ(أو ) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرات    -ز 

زة ادة ذات رائحة ممي ة أو م ادة  لمنع الغبار أو مادة ملون رة لأو م ئلمثي دواعى ق ا أو ل سهل تمييزه  لي
بعض  تج صالح ل ذه اإلضافات المن ـل ه ر االستعماالتاألمان بشرط أال تجع تعماالته الخاصة غي  اس

                                                                                                      العامة؛
ات التالي   -ح  اةالمنتج ة المع ية(يرة  المخفف ز قياس وة تركي باغ األزو)بق اج أص ديازونيوم، : ، إلنت الح ال أم

ة  ات ديازوتي ى مركب ل إل ة للتحوي ات القابل ذه األمالح واألمين ع ه والروابط الثـنائية المستعملة لإلزدواج م
  .وأمالحها 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 2
   ؛15.20ند  أو الجليسرول الخام الداخل فى الب15.04أصناف البند    -أ  
  ؛ ) 22.08 أو البند 22.07البند ( كحول اإليثيل    -ب 
  ؛ ) 27.11البند ( الميثان والبروبان    -ج 
  ؛28  للفصل 2مركبات الكربون المذكورة فى المالحظة    -د 

  ).30.02البند (المنتجات المناعية    -هـ 
  ؛ ) 31.05 أو 31.02البند ) ( اليوريا ( البولة   -و 
وا   - ز اتى أو الم ل نب ن أص ة م وانى د الملون د ( حي ة ) 32.03البن ضوية التركيبي ة الع واد الملون  ، والم

يض الضوئى  د (والمنتجات العضوية التركيبية من األنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبي البن
ة وكذلك األصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة فى أشكال أو أغلفة معد) 32.04 ع بالتجزئ د (ة للبي البن
  ؛)32.12

  ؛) 35.07البند (األنزيمات    - ح
كال    - ط دان أو أش راص، أو عي شكل أق أة ب ة المهي واد المماثل رامين، أو الم سامثيـلين تت د، الهك الميتالدهي

ة أو  وع المستعمل لتعبئ ن الن سيلة م ازات الم سائل والغ ود ال ذلك الوق ود ، وك ـتعمال كوق ة لإلسـ مماثل
ا ة الإع ى أوعي ة ، ف داحات المماثل سجائر والق داحات ال ة ق عتها  دة تعبئ اوز س م300تتج د  (3 س البن

  ؛) 36.06
ذائف معدة إلطفاء الحريق الداخلة فـى ــحنات ألجهزة إطفاء الحريق أو فى قــأة كشــات المهيــتجـالمن  - ي

   ؛ أو38.24 ، الداخلة فى البند ؛ مزيالت الحبر المهيـأة فى أغلفـــة للبيع بالتجزئة38.13  البند
ـال ــنـن ثـيـيلــثـة تلك المصنوعة من طرطيرات اإليــة خاصـــة، وبصفــالعناصر البصري   - ك ًائى أمين مث

  ).90.01البند (
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ب    - 3 ى الترتي أخرا ف رد مت ذى ي د ال ى البن دخل ف ذا الفصل ت ود ه ن بن ر م دان أو أكث ا بن ًاألصناف التى ينطبق عليه
  .الرقمى

ن    - 4 ود م ى البن ارة ف ل إش ى 29.04ك ن 29.06 إل ى 29.08، وم ن 29.11 إل ى 29.13 وم ى 29.20 إل ، إل
سلفن ة أو الم شتقات المهلجن شتقات ــالم ل الم ة مث شتقات المركب ضا الم شمل أي رزة ، ت ة أو المنت ًة أو المنترت

  .نترتة المسلفنة المهلجنةالمسلفنة المهلجنة أو المنترتة المهلجنة أو المنترتة المسلفنة أو الم
د    ى البن ود ف المعنى الموج ة ب ائف نيتروجيني ر كوظ ب أال تعتب رزة، يج ة أو المنت ات المنترت إن المجموع

29.29.  
ود       ق البن ل تطبي ن أج صر، 29.22و 29.18 و29.14 و 29.12 و 29.11م ة ال "تقت سجينيةاألوظيف ، "وك

ى تتم ذات الخصائصالمجموعهوهى  ز بإحتوا العضوية الت ى األوكسجينئي ا عل ود  ه ك البن طلتل ى ، فق  عل
                                    .29.20 إلى 29.05الوظائف األوكسيجينية المشار إليها فى البنود من 

ى ) 1(إســترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التى تدخل فى الفصول الفرعية من   -أ      - 5 ) 7(إل
ع مركب ذه م ود ه د بن ى أح داخل ف ب ال ع المرك د م ة تبن صول الفرعي ذه الف ى ه ة ف ضوية داخل ات ع

  .ًالفصول الفرعية والذى يرد متأخرا فى الترتيب الرقمى 
إسترات كحول اإليثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التى تدخل فى الفصول الفرعية    -ب 

  . الوظيفة الحمضية المناظرة لها تبند مع المركبات ذات) 7(إلى ) 1(من 
  :فإن ) 28للفصل ] 2[للقسم السادس والمالحظة ] 1([مع مراعاة أحكام المالحظة    -ج 

ضية أو    - 1 ة الحم ات ذات الوظيف ل المركب ضوية مث ات الع ن المركب ضوية م ـير الع الح غ األم
ـن الفينوليـة أو األينوليــة أو القواعد العضوية التى تدخل فى الفصول ة م ى ) 1( الفرعي ) 10(إل

   تبند فــى البند المالئم للمركب العضوى المناظر لها ؛29.42أو فى البنـــد 
ن    - 2 ة م ى الفصول الفرعي ة ف ى ) 1(األمالح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخل ) 10(إل

د ىأو ف د المناسب للقاعدى أو للحمض 29.42 البن ى البن ـد ف ى ذل(، تبن ا ف ات ذات بم ك المركب
ى ) ة الفينـولية أو االينوليةفالوظي ب الرقمى ف ًالتى تم تشكيلها منه ، والذى يرد متأخرا فى الترتي

  ؛الفصل
قة   - 3 ات المتناس شن"المركب ي " كوأوردين صل الفرع ي الف ة ف ات الداخل الف المنتج د 11بخ  أو البن

ي الترت29.41 أخرا ف رد مت ذي ي د ال ي البن د ف ب أن تبن صل ً، يج ي للف ب الرقم ك 29ي ، وذل
  . الكربون-للكسارات المشكلة بإنشقاق كل الروابط المعدنية، بخالف روابط معدن 

انول    -د  تبند الكحوالت المعدنية فى نفس البند الذى يبند فيه الكحول المناظر لها إال فيما يتعلق منها باإليث
   ) .29.05البند (

  .يلية فى نفس بند األحماض المناظرة لها تبند هاليدات األحماض الكربوكس  -هـ 
ى ذرات 29.31 و29.30المركبات الواردة فى البندين    - 6  هى مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، باإلضافة إل

ة  ى عناصر معدني ة أو عل ر معدني ى ذرات عناصر أخر غي روجين، عل الهيدروجين أو األوكسجين أو النيت
  .والتى ترتبط مباشرة بذرات الكربون ) صمثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصا(
ر عضوية أخر-مركبات عضوية  (29.31والبند ) مركبات الكبريت العضوية (29.30يشمل البند  ال   )  غي

التى، بغض النظر عن الهيدروجين واألوكسجين ) بما فيها المشتقات المركبة(المشتقات المسلفنة أو المهلجنة 
ـد رب ط قـ ون فق روجين، تك سبها والنيت ى تك الكربون وهى الت ات ب ت أو الهالوجين طت مباشرة ذرات الكبري

  ) .أو المشتقات المركبة(خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة 
ون ـ األي29.34 و29.33 و29.32ود ــمل البنـشـت ال   - 7 سيدات الكيت وق أوك ة أو ف بوكسيدات ذات الحلقة الثالثي

ة  وليميرات الدوري ة(أو الب اض )الحلقي ن األحم دات م دات أواألنهيدري ن الثيوالدهي دات أو م ن األلدهي  م
والت )الحلقية(الكربوكسيلية متعددة القواعد أو اإلسترات الدورية  سيل أو الفين ، للكحوالت المتعددة الهيدروك

  .األحماض متعددة القواعد) Imides(ذات األحماض متعددة القواعد وإيميدات 
سة(دما يكون مكان الذرات غير المنسجمة تطبق هذه األحكام فقط عن   ر المتجان ة ناتجا حصرا ) غي ى الحلق ًف ً

  .أو عن الوظائف المذكورة هنا ) حلقية(عن وظيفة دورية 
   :29.37ألغراض البند   - 8

ارة    -أ  شمل عب ات"ت ضادات " هرمون ات وم ـات الهرمون ات ومثبطـ شيط الهرمون الق أو تن ل إط عوام
  الهرمونات؛
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ا  الهرمونات ، ليس فقط على مشتقات"المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات" عبارة ـقبتنط  -ب  ونظائره
ـا  ـات ونظائرهـ شتقات الهرمون ًالبنيوية المستعملة بصورة رئيسية ألثرها الهرمونى، بل أيضا على م

  .البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط فى العملية التركيبية لمنتجات هذا البند 

  : يةد الفرعو البناتمالحظ
، تبند فى ذات )أو مجموعة مركبات كيميائية(ضمن أى بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أى مركب كيميائى    - 1

ذا المركب  ه ه ات(البند الفرعى الذى يبند في د فرعى ) أو مجموعة المركب ملها أى بن د ش ون ق شرط أال تك ب
نود الفرعية ذات العالقة أى بند فرعى متبقى يشمل تقسيم ًآخر أكثر تخصيصا، وعلى أال يوجد فى تسلسل الب

  . لألصناف األخر المتبقية " غيرها"تحت تسمية 
  . ال تطبق علي البنود الفرعية لهذا الفصل 29 من الفصل 3المالحظة   - 2

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

   ربونات ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزةهيدروك. 1  

  ) .ال حلقية(هيدروكربونات ال دورية  29.01

  : مشـبعة - 

  معفاه  R290 بروبان ؛ R600بيوتان ؛ R600aإيزوبيوتان  - - - 2901.1010

 2   غيرها- - - 2901.1090

  : غير مشـبعة -  

 2  إيـثـيلين- - 2901.21

 معفاه )بروبـيلين( بروبـين - - 2901.22

 2 وأيزوميراتها) بيـوتـيلين( بيوتـين - - 2901.23

 2  داين وأيزوبرين-3,1- بـيـوتا- - 2901.24

 2  غيرها - - 2901.29

  ) .حلقية(هيدروكربونات دورية  29.02

  ) :وتربيناتسيكل(سيكلوتربينية و  )سيكلينات(، سيكلينية )سيكالنات( سيكالنية -  

 2  سيكلوهيكسان- - 2902.11

 2  غيرها - - 2902.19

 2  بنزين- 2902.20

 2  تولوين- 2902.30

  : زيلينات -  

 2  زيلين- أورثو - - 2902.41

 2  زيلين- ميتا - - 2902.42

 2  زيلين- بارا - - 2902.43

 2  أيزوميرات زيلين المخلوطة- - 2902.44

 2 رين ستي- 2902.50

 2  إيـثـيل بنزين- 2902.60
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2  كومين- 2902.70

  : غيرها - 

 10  نفتالين- - - 2902.9010

 2  غيرها - - - 2902.9090

  .مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة  29.03

  :شبعة ملورية ك) الحلقية (الدوريةيدروكربونات ه مشتـقات -  

 2 )كلوريد اإليـثـيل(وكلورو إيـثان ) ـثـيلكلوريد المي( كلوروميثان - - 2903.11

 2 )كلوريد الميثيلين( كلوروميـثان ىانثـ - - 2903.12

 2 ) كلوروميثانثالث( كلوروفورم - - 2903.13

 2   كلورو الكربونابعر - - 2903.14

 معفاه  ) كلورو إيثانثانى 2,1- ((ISO) كلوريد اإليثيلين ثانى - - 2903.15

 2 غيرها - - 2903.19

   :كلورية غير مشبعة )ال حلقية(مشتـقات هيدروكربونات ال دورية  -  

 2 )كلورو إيـثـيلين( كلوريد الفيـنـيل - - 2903.21

 2  كلوروإيـثـيلينثالث - - 2903.22

 2 )بيركلورإيـثـيلين( كلوروإيـثـيلين رابع - - 2903.23

 2  غيرها- - 2903.29

   :مشبعةفلورية ) الحلقية(ات ال دورية  مشتـقات هيدروكربون- 

 HFC-23(  2( فلورو الميثان الث ث- - 2903.41

 معفاه  )HFC-32( فلورو الميثان ثانى -  - 2903.42
ان - - 2903.43 ورو ميث انى -HFC-41 ( ،2,1( فل ان ث ورو اإليث انى -1,1و ) HFC-152( فل  ث

  )HFC-152a(فلورو اإليثان 
2 

ث ث-HFC-125 ( ،1,1,1(ان ـــثـلورو اإليــس فام خ- - 2903.44 ان ال ورو اإليث ) HFC-143a( فل
  )HFC-143( فلورو اإليثان ثالث -2,1,1و

2 

-HFC( فلورو اإليثان رابع -2,2,1,1و ) HFC-134a( فلورو اإليثان ابع ر-2,1,1,1 - - 2903.45
134(  

2 

ورو ا س-HFC-227ea ( ،3,2,2,1,1,1( فلورو البروبان ابع س-3,3,3,2,1,1,1 - - 2903.46 دس فل
ان  ان ا س-HFC-236cb ( ،3,3,2,1,1,1(البروب ورو البروب  )HFC-236ea(دس فل

  )HFC-236fa(دس فلورو البروبان  ا س-3,3,3,1,1,1و

2 

س فلورو ام خ- 3,2,2,1,1و) HFC-245fa(س فلورو البروبان ام خ- 3,3,1,1,1 -  - 2903.47
  )HFC-245ca(البروبان 

2 

 - 5,5,5,4,3,2,2,1,1,1و) HFC-365mfc(ان ـوتـــيـلورو البــس فــامــ خ- 3,3,1,1,1 -  - 2903.48
  )HFC-43-10 mee( فلورو البينتان عاشر

2 

 2   غيرها- - 2903.49
   :فلورية غير مشبعة) الحلقية( مشتقات هيدروكربونات ال دورية - 

روبين ا ر- 3,3,3,2 - - 2903.51 ورو الب روبين ا ر-HFO-1234yf( ،3,3,3,1(بع فل ورو الب ع فل ب
)HFO-1234ze (و)Z(- 4,4,4,1,1,1-وتين يالب-2-س فلورواد س)HFO-1336mzz(  

 معفاه
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2   غيرها- - 2903.59
   :برومية أو يودية) الحلقية( مشتقات هيدروكربونات ال دورية - 

 2  )برومو ميثيان( بروميد الميثيل - - 2903.61
 2  ) برومو اإليثانانى ث-ISO) (2,1(وميد اإليثيلين ى بران ث- - 2903.62
 2   غيرها- - 2903.69
، تحتوى على إثنين أو أكثر )ال حلقية( مشتـقات مهلجنة من هيدروكربونات ال دورية -  

 :من هالوجينات مختلفة 
 

 HCFC-22( 2 ( فلورو الميـثانثانى كلورو - - 2903.71

 HCFC -123( 2(ورو ايثانات  فلثالث كلورو ثانى - - 2903.72

 HCFC -141, 141b( 2( كلورو فلورو ايثـانات ثانى - - 2903.73

 HCFC -142, 142b( 2( فلورو ايثانات ثانى كلورو - - 2903.74

 HCFC -225, 225ca, 225cb( 2( فلورو بروبانات خامس كلورو ثانى - - 2903.75

ورو - - 2903.76 و كل انى بروم انث ورو ميث و (Halon-1211)  فل ث ، بروم ان ثال ورو ميث   فل
)(Halon-1301  بع فلورو ايثانات ا برومو ر ثانىو(Halon-2402) 

2 

 2 غيرها ، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط  - - 2903.77

 2  مشتقات فوق مهلجنة أخر- - 2903.78

   : غيرها- - 2903.79

 معفاه  ث فلوروبروبانلا ث3,3,3 – كلورو 1 - - - 2903.7910

 2   غيرها- - - 2903.7990

  :نية أو سيكلوتربينيةي مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكالنية ، أو سيكل-  

سانــلورو سـ كادسـس -6,5,4,3,2,1 - - 2903.81 د(HcH (ISO)) يكلوهك ك اللن ي ذل ا ف ن ا بم
(ISO), (INN) 

2 

 2 )  مبيد حشري((ISO) كلور سباعى ال و(ISO) وكلورودين (ISO) الدرين - - 2903.82

 2   (ISO)ميركس  - - 2903.83

 2   غيرها- - 2903.89

  : مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية -  

 2  كلوروبنزينانىث - كلوروبنزين ، وبارا انىث - كلوروبنزين ، أورثو - - 2903.91

  ،(INN)كلوفينوتين  (DDT" (ISO)"ى  تى دىد  و(ISO)زين ـنـلوروبــ كسادس -  -  2903.92

 )إيثان)  كلوروفنيل- بارا ( متكرر -2,2- كلورو الثث - 1,1,1(
2 

 2  (ISO) كلورو بنزين امسخ - - 2903.93

 2   الفينيالتثانى برومو ادسس - - 2903.94

 2  غيرها- - 2903.99

  .ة، وإن كانت مهلجنةمشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترتة أوالمنترز 29.04
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2  مشتقات مسلفنة فقط وأمالحها وأستيراتها اإليثيلية- 2904.10

 2  مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط - 2904.20

 
سلفونيك  - ض ال ين، حم الفلورو أوكت شبع ب شبع الم سلفونيل الم د ال ه وفلوري أمالح

   :بالفلورو أوكتين 

 2 الفلورو أوكتين  حمض السلفونيك المشبع ب- - 2904.31

 2  سلفونات األمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين- - 2904.32

 2  سلفونات ليثيوم مشبعة بالفلورو أوكتين- - 2904.33

 2  سلفونات بوتاسيوم مشبعة بالفلورو أوكتين- - 2904.34

 2  أمالح أخر من حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين- - 2904.35

 2  فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين- - 2904.36

   :  غيرها- 

 2 )كلوروبيكرين( كلورونيتروميثان الثث - - 2904.91

 2 رهاغي - - 2904.99

  كحوالت ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة. 2  

  .المنترزة فنة أو المنترتة أولجنة أو المسلومشتقاتها المه) ةالحلقي(كحوالت الدورية  29.05

  : كحوالت أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة -  

 2 )كحول الميثيل( ميثانول - - 2905.11

 2 ) كحول االيزوبروبيل (-OL-2وبروبان ) كحول البروبـيل (-OL-1بروبان  - - 2905.12

 2 )كحول البوتيل العادى (-OL-1 بيوتان - - 2905.13

 2 تانوالت أخر بيو- - 2905.14

 2 وأيزوميراته ) كحول األوكتيل(نول ا أوكت- - 2905.16

ان  - - 2905.17 ل (-OL-1دوديك ول اللوري ان ) كح ى ديك ستيل (-OL-1وسداس ول ال ) كح
 )كحول الستياريل (-OL-1واألوكتاديكان 

2 

 2   غيرها- - 2905.19

  :غير مشبعة ) مونوكحوالت( كحوالت أحادية الهيدروكسيل -  

 2 )ال حلقية( كحوالت تربينية ال دورية - - 2905.22

 2  غيرها- - 2905.29

  ) :كحوالت ثـنائية الهيدروكسيل( ديوالت -  

 معفاه ) إيثان ديول( إثيلين جليكول - - 2905.31

 2 ) ديول-2,1-بروبان( بروبيلين جليكول - - 2905.32

 2  غيرها- - 2905.39

  :أخر ) متعددة الهيدروكسيل( كحوالت جماعية -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2 )ثـالثى ميـثـيلول بروبان( ديول -3,1-بروبان) هيدروكسى ميثيل (-2- إيثيل 2- - - 2905.41

 2  خماسى أريـثريتول- - 2905.42

 2  مانيتول- - 2905.43

 2 )سوربيتول( جلوسيتول - د - - 2905.44

 2 ) جلسرين( جليسرول - - 2905.45

 2 يرها غ- - 2905.49

  :ة أو منترزة ت، مهلجنة، مسلفنة، منتر)الحلقية( مشتـقات كحوالت الدورية -  

 INN( 2( إثـكلوروفينول - - 2905.51

 2  غيرها- - 2905.59

  .ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة) حلقية(كحوالت دورية  29.06

  :وتربينية  سيكالنية أو سيكلينية أو سيكل-  

 2  منتول- - 2906.11

 2  سيكلوهكسانول وميثـيل سيكلوهيكسانوالت وثنائى ميثيل سيكلوهكسانوالت- - 2906.12

 2 روالت وإينوسيتوالتي ست- - 2906.13

 2  غيرها- - 2906.19

  ) :ذات حلقة بنزين( عطرية -  

 2  كحول البنزيل- - 2906.21

 معفاه  غيرها- - 2906.29

   أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة  كحوالت ومشتـقاتها املهلجنة- فينوالت ؛ وفينوالت . 3  

  . كحوالت –فينوالت ؛ فينوالت  29.07

  ) :مونوفينوالت(حادية أ فينوالت -   

 2 وأمالحه) هيدروكسى بنزين( فينول -  -  2907.11

 2  كريزوالت وأمالحها-  -  2907.12

 2  أوكتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أمالح هذه المنـتجات-  -  2907.13

 2  نفتوالت وأمالحها-  -  2907.15

 2  غيرها-  -  2907.19

  : كحوالت -؛ فينوالت )بولى فينوالت( فينوالت جماعية -   

 2  ريزورسينول وأمالحه-  -  2907.21

 2 وأمالحه) كينول( هيدروكينون -  -  2907.22

 2 وأمالحها) ، ثنائى فينيلول بروبانAمتكرر فينول (أيزوبروبيليدين ثنائى فينول 4,4- - - 2907.23

 2  غيرها-  -  2907.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

  .مشتقات الفينوالت أو كحوالت الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 29.08

   : مشتـقات مهلجنة فقط وأمالحها-  

 2 (ISO)الفينول  خماسي كلورو -  -  2908.11

 2  غيرها-  -  2908.19

   : غيرها-  

 2   وأمالحه(ISO) دينوسيب -  -  2908.91

 2   وأمالحهاDNOC (ISO) )  ( كريزوالت- رثو و أ-  دنيترو -4,6 -  -  2908.92

 2  غيرها-  -  2908.99

  

صف ، فوق أكاسيد االسيتاالت ون أكاسيد اإلثري فوق،  وق أكاسيد الكحولفإثريات، . 4

سيتاالت ونصف أيبوكسيدات ذات حلقة ثالثية ، أ أكاسيد الكيتون ، فوق ،االسيتاالت

  أسيتاالت ، ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة
  

رات  29.09 رات -إثيرات، إثي رات - كحوالت، إثي والت، إثي وق - كحوالت - فين ـوالت، ف  فينـ
 ،فوق أكاسيد االسيتاالت ونصف االسيتاالتاسـيد اإلثـير،  فـوق أكـاكـاسـيـد الكحـول،

ون  يد الكيت وق أكاس ـيا(ف صفـات كيميائ ددة ال ر مح ددة أو غي ت مح ، ً)وإن كان
 .ومشـتـقاتـهــا المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 

 

  :نترزة  إثيرات الدورية ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو الم-  

 2 ثيل إثيري ثنائى إ- - 2909.11

 2  غيرها- - 2909.19

2909.20 
ة ـنـاتها المهلجنة أو المسلفــقـيربينية ومشتـيكلوتــة أو ســة أو سكلينيـيكالنيـيرات سـ إث-

 أو المنترتة أو المنترزة
2 

 2 و المنترزة أثيرات عطرية ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أ- 2909.30

  : كحوالت اإلثير ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة -  

 2 ")دايجول"ثنائى إيثيلين جليكول ( أوكسى ثنائى ايثـانول 2,2‘- - - 2909.41

 2  إثيرات أحادية البوتيل من إيـثـيلين جليكول أو ثنائى إيـثـيلين جليكول- - 2909.43

 2  إثيرات آخر أحادية األلكيل من إيـثـيلين جليكول أو ثنائى إيـثـيلين جليكول- - 2909.44

 2  غيرها- - 2909.49

قاتها المهلجنة أو المسلفنة ـتــنوالت، ومشـ في-  كحوالت- يراتـ فينوالت، إث-  إثيرات- 2909.50
 المنترزة أو المنترتة أو

2 

يد الكح  - 2909.60 وق أكاس وق أكا ،ولف رف يد اإلثي صف  ،س يتاالت ون يد االس وق أكاس ف
شـفوق أكاسي ،االتـتـاالسي ون وم ـا المهلجنــاتهـقـتـد الكيت سلفـ ة ـة أو الم نة أو المنترت

                                                                              أو المنترزة

2 

س 29.10 والت، إيبوك سى كح سيدات، إيبوك ة إيبوك رات، ذات حلق سى إيث والت وإيبوك ى فين
 .ثالثية، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 
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 الفئة 

(%)  

 2 )أوكسيد اإلثيلين( اوكسيران - 2910.10

 2 )أوكسيد البروبيلين( ميثيل أوكسيران - 2910.20

 2  )إيبى كلوروهيدرين (  إيبوكسى بروبان -3,2-كلورو  1- - 2910.30

 2 (INN , ISO) ثنائي األلدرين - 2910.40

 2   (ISO)اندرين  - 2910.50

 2  غيرها- 2910.90

شتقاتها  2911.00 رى، وم سجينية أخ ة أوك ت ذات وظيف يتاالت، وإن كان صف أس يتاالت ون أس
 .المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 

2 

   مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.5  

ة ألدهي 29.12 وليميرات دوري ة أوكسجينية أخرى؛ ب ة(دات، وإن كانت ذات وظيف ن ) حلقي م
 .ألدهيدات؛ بارافورمالدهيد

 

  :دون وظيفة أوكسجينية أخرى ) الحلقية( ألدهيدات ال دورية -  

 2 )فورمالدهيد( ميثانال - - 2912.11

 2 )أسيتالدهيد( إيثانال - - 2912.12

 2  غيرها- - 2912.19

  :دون وظيفة أوكسجينية أخرى ) حلقية(هيدات دورية  ألد-  

 2  بنــزألدهيد- - 2912.21

 2  غيرها- - 2912.29

  
دات ـيـ ف-دات ـيـألدهيرات، ـأث -يدات ـألدهكحوالت ،  - ألدهـيدات - ذات نوالت، ألدهي

 :وظيفة أوكسجينية أخرى
 

 2  )يد ميثوكسى بنزالده-3- هيدروكسى 4-( فانيلين - - 2912.41

 2 ) هيدروكسى بنزالدهيد-4-إيثوكسى  3-( إيثيل فانيلين - - 2912.42

 2  غيرها- - 2912.49

 2 من ألدهيدات) حلقية( بوليمرات دورية - 2912.50

 5  بارا فورمالدهيد- 2912.60

2913.00 
سلفنة أو منتر ة أو م شتقات مهلجن رتم دة أو منت ى البن ة ف ات الداخل ن المنتج  زة م

29.12. 
2 

   ومركبات ذات وظيفة كوينونية) سيتونية(مركبات ذات وظيفة كيتونية . 6  

سجينيـتـيـك 29.14 ة أوك ت ذات وظيف ات، وإن كان شتــونات وكوينون رى، وم قاتها ـة أخ
 .المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 

 

  :دون وظيفة أوكسجينية أخرى ) الحلقية( كيتونات ال دورية -  

 2  أسيتون- - 2914.11
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 املنسق
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 الفئة 

(%)  

 2 )ثيل كيتونيميثيل أ( بوتانون - - 2914.12

 2  )ميثيل أيزوبيوتيل كيتون( -One-2ميثيل بنتان  4- - - 2914.13

 2  غيرها- - 2914.19

  : كيتونات سيكالنية أوسيكلينية أوسيكلوتربينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى-  

 2 ل سيكلوهكسانونات سيكوهكسانون وميثي- - 2914.22

 2  أيونونات وميثيل أيونونات- - 2914.23

 2   غيرها- - 2914.29

  : كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى -  

 One-2-( 2فينيل بروبان ( فينيل أسيتون - - 2914.31

 2  غيرها- - 2914.39

 2  ألدهيدات- كحوالت ، كيتونات - كيتونات - 2914.40

 2  فينوالت ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى- كيتونات - 2914.50

  : كوينونات -  

 2  أنـثراكوينون- - 2914.61

  2   )(INN)يوبيدكيرنون  (Q10إنزيم مساعد  - - 2914.62

 2  غيرها- - 2914.69

   :    رزةتة أو منتترن م، مسلفنة، مشتقات مهلجنة- 

 2 (ISO)كلورديكون  - - 2914.71

 2  غيرها - - 2914.79

  
  أمحاض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها . 7

  وفوق أكاسيد أمحاضها ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة
 

ة ـأحم 29.15 ة الدوري ة(اض كاربوكسيلية أحادي ـا ) الحلقي داتها وهاليـداتهـ مشبعة وأنهيدري
ة وفوق  أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترت

 .أو المنترزة 
 

  :وأمالحه وأستيراته ) الفورميك( حمض النمليك -  

 2 )الفورميك( حمض النمليك - - 2915.11

 2 )الفورميك( أمالح حمض النمليك - - 2915.12

 2 )رميكالفو( أستيرات حمض النمليك - - 2915.13

  : حمض الخليك وأمالحه؛ أنهيدريد الخليك -  

 2  حمض الخليك- - 2915.21

 2  أنهيدريد حمض الخليك- - 2915.24

 2  غيرها- - 2915.29
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 الفئة 

(%)  

  : أستيرات حمض الخليك -  

 2  خالت اإليـثـيل- - 2915.31

 2  خالت الفينيل- - 2915.32

 2  خالت البوتيل العادى- - 2915.33

 2  )اتيتاس(خالت  (ISO) دينوسيب - - 2915.36

 2  غيرها- - 2915.39

 2  أو ثالثى كلورو حمض الخليك وأمالحها وأستيراتها-، ثنائى  - أحادى - 2915.40

 2  حمض بروبيونيك وأمالحه وأستيراته- 2915.50

 2  أحماض بوتانـيوك وأحماض بنتـانـيوك ، وأمالحها وأستيراتها- 2915.60

 2 وأمالحها وأستيراتها) استياريك(وحمض دهنيك ) بالميتيك( حمض نخليك - 2915.70

 2  غيرها- 2915.90

سيلية ) الحلقية(أحماض كاربوكسيلية أحادية الدورية  29.16 غير مشبعة، وأحماض كاربوك
ة  ة دوري ة(أحادي وق )حلقي داتها وف داتها وهالي يد أ، وأنهيدري وق أكاس ـا وف كاســيده

 . مشتقاتها المهلجنــة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزةأحماضها؛
 

ة -   ة الدوري ســيلية أحادي اض كاربوك ة( أحم داتها ) الحلقي شبعة وأنهيدري ر م غي
 :وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها 

 

 2  حمض أكريليك وأمالحه- - 2916.11

 معفاه ليك  أستيرات حمض أكري- - 2916.12

 2  حمض ميثـاكريليك وأمالحه- - 2916.13

 2  أستيرات حمض ميثاكريليك- - 2916.14

 2  أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأمالحها وأستيراتها- - 2916.15

 ISO)(  2بيناباكريل  - - 2916.16

 2  غيرها- - 2916.19

ـيكالني- 2916.20 ة س ســيلية أحادي اض كاربوك ـيكلوتربينية  أحم ـيكلينية أو سـ ة أو ســ
 وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها

2 

 أحماض كاربوكسـيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهالـيداتها وفوق أكاسيدها وفوق -  
 :أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها 

 

 2 تـــه حمض بنزويك وأمالحه وأستيرا- - 2916.31

 2  فوق أوكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل- - 2916.32

 2  حمض فينيل الخليك وأمالحه- - 2916.34

 2  غيرها- - 2916.39

وق أكاسيد  29.17 أحماض كاربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها وف
 .والمنترزة أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أ
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 الفئة 

(%)  

ة -   ة الدوري سيلية جماعي اض كاربوك ة( أحم وق ) الحلقي داتها وف داتها وهالي وأنهيدري
 :أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها 

 

 2  حمض أوكساليك وأمالحه وأستيراته- - 2917.11

 2  حمض أديبيك وأمالحه وأستيراته- - 2917.12

 2 باسيك ، وأمالحهما وأستيراتهما حمض أزاليك وحمض سي- - 2917.13

 2  أنهيدريد مالييك- - 2917.14

 2   غيرها- - 2917.19

اض ك  - 2917.20 سـاربـأحم ـاعيـة جمـيليـوك ـيكلوتربينية ـ ـيكلينية أو ســ يكالنية أو ســ ة س
 وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها

2 

اض ك-   يدها  أحم وق أكاس داتها وف داتها وهالي ة، وأنهيدري ة عطري سـيلية جماعي اربوك
 :وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها 

 

 5  أورثوفثاالت ثنائى أوكتيل- - 2917.32

 2  أورثوفثاالت ثنائى نونيل أو ثـنائى ديسيل- - 2917.33

 2  أستيرات أخر من حمض اورثـوفـثـاليك- - 2917.34

 2  أنهيدريد فثـاليك- - 2917.35

  معفاه  حمض تيرفثاليك وأمالحه- - 2917.36

 معفاه  تيرفثاالت ثنائى ميثيل - - 2917.37

 2  غيرها - - 2917.39

ـا،  29.18 داتها، وهـاليداته افية وأنهيدري سجينية إض ة أوك سيلية ذات وظيف اض كاربوك أحم
ة أو المنترتة ـلجنة أو المسلفنا المهــاتهـا؛ مشتقهفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماض

 .أو المنترزة
 

رى، -   سجينية أخ ة أوك ن دون وظيف ة لك ة كحولي سـيلية ذات وظيف اض كاربوك  أحم
 :وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها 

 

 2 وأمالحه وأستيراته) لبنيك( حمض الكتيك - - 2918.11

 2 طرطريك حمض - - 2918.12

 2  أمالح وأستيرات حمض الطرطريك- - 2918.13

 5 )حمض الليمونيك( حمض السيتريك - - 2918.14

 5 )حمض الليمونيك( أمالح وأستيرات حمض السيتريك - - 2918.15

 2  حمض جلوكونيك وأمالحه وأستيراته- - 2918.16

 2   )حمض البنزليك(حمض هيدروكسى الخليك  -2-ثنائى فينيل  -2,2 - - 2918.17

 2 (ISO) كلورو بنزليت - - 2918.18

 2    غيرها- - 2918.19

سيلية م  -   ســجينية أخرى، عأحماض كاربوك ـة أوك ن دون وظيفـ ـنولية ولك ة في  وظيف
 :وأنهـيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاســيدها وفـــوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2 وأمالحه حمض الساليسليك - - 2918.21

 2  استيل ساليسليك ، أمالحه ، أستيراته- حمض أورثـو - - 2918.22

 2  أستيرات حمض ساليسليك آخر وأمالحها- - 2918.23

 2  غيرها- - 2918.29

ة - 2918.30 ن دون وظيف ة، ولك ـيدية أو كيتوني ة ألده سـيلية ذات وظيف اض كاربوك  أحم
يد أحماضها ا وهاليهأوكسجيـنية أخرى، وأنهيدريدات وق أكاس داتها وفوق اكاسيدها وف

 ومشتقاتها

2 

    : غيرها- 

2918.91 - - -5,4,2) (ISO) T-5,4,2 2  ، أمالحه واستيراته) حمض ثالثي كلورو فينوكسي استيك 

 2   غيرها- - 2918.99

  
  أستريات أمحاض غري عضوية من غري املعادن وأمالحها ومشتقاتها . 8

 نة أو املنرتتة أو املنرتزةاملهلجنة أو املسلف
 

وفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة ـا بما فى ذلك الالكتــك وأمالحهــوسفوريــأستيرات الف 29.19
 .أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 

 

 2  )الفوسفات)  ثنائي برومو بروبيل(3,2- تريس - 2919.10

 2  غيرها - 2919.90

ـدات (ية أخر، من غير المعادن أستيرات أحماض غير عضو 29.20 بإستـثـناء أستيرات هاليـ
 .لمسلفنة أو المنترتة أو المنترزة، وأمالحها؛ مشــتقاتها المهلجنـة أو ا)الهيدروجين

 

وأمالحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة ) ثيـوتـات الفوسفور(ـ أستيرات ثيوفوسفوريك  
  :أو المنترتة أو المنترزة

 

 2  ) باراثيون-ميثيل  ( (ISO)ثيل ي الم- وباراثيون (ISO) باراثيون - - 2920.11

 2  غيرها- - 2920.19

   :  مشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترتة أو المنترزة؛ت وأمالحهايرات فوسفياست - 

 2   ثنائى ميثيل فوسفيت- - 2920.21

 2  ثنائى ايثيل فوسفيت- - 2920.22

 2  ميثيل فوسفيت ثالثى- - 2920.23

 2   ثالثى إيثيل فوسفيت- - 2920.24

 2   غيرها- - 2920.29

 2 (ISO)اندوسلفان  - 2920.30

 2  غيرها- 2920.90

  مركبـــات ذات وظيفـــة نيرتوجينيــة. 9  

  .مركبات ذات وظيفة أمينية  29.21

  :ومشتـقاتها ؛ أمالحها ) الحلقية( أمينات أحادية الدورية -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 2  ميثيل أمين، ثنائى أو ثالثى ميثيل أمين ، وأمالحها- - 2921.11

2921.12 - - - N,N) – 2 2   هيدروكلوريد كلوريد اإليثيل )وثنائى ميثيل أمين 

2921.13 - - - N,N) – 22   هيدروكلوريد كلوريد اإليثيل  )و ثنائى إيثيل أمين 

2921.14 - - - N,N) – 22  هيدروكلوريد كلوريد اإليثيل  )وين ثنائى ايزوبروبايل أم 

 2  غيرها- - 2921.19

  :ومشتقاتها؛ أمالحها ) الحلقية( أمينات جماعية الدورية -  

 2  إيثيلين ثنائى أمين وأمالحه- - 2921.21

 2  سداسي ميثيلين ثنائي األمين وأمالحه- - 2921.22

 2  غيرها- - 2921.29

 2 جماعية سيكالنية أو سيكلينية، أو سيكلوتربينية ومشتقاتها؛ أمالحها أمينات أحادية أو - 2921.30

  : أمينـات أحادية عطرية ومشتقاتها؛ أمالحها -  

 2   أنـيـلين وأمالحه- - 2921.41

 2  مشتـقات األنـيلين وأمالحه- - 2921.42

 2  تولويدينات ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات- - 2921.43

 2  ثنائى فينيل أمين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات- - 2921.44

شتـقاتها)  نافثيل أمين-بيتا (نافثيل أمين  2-، ) نافثيل أمين-ألفا (نافثيل أمين  1- - - 2921.45 ؛ وم
 أمالح هذه المنتجات

2 

امين - - 2921.46 امين )INN( امفيت ـيتامين )INN(، بنزفيت سكا مف امين )INN(، دي ، ايتيالمفيت
)INN( امين امين )INN(، فينكامف امين )INN(، ليفيت وركس )INN(، ليفامفيت ، ميفين
)INN( فـنترمين ،)INN(؛ أمالح هذه المنتجات 

2 

 2  غيرها- - 2921.49

  : أمينات جماعية عطرية ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات -  

ين-، بارا-ميتا، -ـ ـ أورثو 2921.51 ائى أم ين ثن ـنائ، فينيل ات ث شتقاتها؛ أمالح ،ى أمينوتولوين  وم
 هذه المنتجات

2 

 2  غيرها- - 2921.59

  .مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية  29.22

ائف    ن الوظ د م وع واح ن ن ر م ى أكث وى عل ى تحت ـلك الت ـير ت ة، غ والت أميني ـ  كح
 :األوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح هذه المنتجات 

 

 معفاه  أحادى إيثانول أمين وأمالحه- - 2922.11

 معفاه  ثـنائى إيثـانول أمين وأمالحه- - 2922.12

 معفاه   وأمالحـه)INN( ديكسترو بروبوزيفين - - 2922.14

 معفاه ثالثى إيثانول أمين  - - 2922.15

 معفاه مشبعة بالفلورو أوكتين  ثنائى إيثانول أمونيوم سلفونات - - 2922.16
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

 معفاه ميثيل ثنائى إيثانول أمين وإيثيل ثنائى إيثانول أمين - - 2922.17

2922.18 - - - N,N) -2معفاه  ايثانول) و ثنائى ايزوبروبايل أمين 

 معفاه  غيرها- - 2922.19

ن    ـر م ى أكثـ ـوى عل ى تحتـ ـلك الت ر ت ـ  نافـتوالت أمينيـــة وفيــنوالت أمينية أخر، غي
 :ألوكسيجينية، إثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح هذه المنتجاتنوع واحد من الوظائف ا

 

 معفاه   وأمالحهاسلفونيك أحماض أمينوهيدروكسى نفـثـالين - - 2922.21

 معفاه   غيرها- - 2922.29

ى    وى عل ى تحت ك الت ر تل ة ، غي ـات أميني ة وكينونــ ات أميني ـ ألدهــيدات أمينية وكيتون
 :ئف األوكسجينية ؛ أمالح هذه المنتجات أكثر من نوع واحد من الوظا

 

 معفاه ؛ أمالح هذه المنتجات)INN(، نورميـثادون )INN(، ميثـادون )INN( أمفيبارامون - - 2922.31

 معفاه  غيرها- - 2922.39

ائف -   ن الوظ د م وع واح ن ن ر م ى أكث وى عل ى تحت ك الت ر تل ة، غي اض أميني  أحم
 :ح هذه المنتجات األوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أمال

 

 معفاه  ليسين وأستيراته ؛ أمالح هذه المنتجات- - 2922.41

 معفاه  حمض جلوتاميك وأمالحه- - 2922.42

 معفاه  حمض اآلنـثرانيلك وأمالحه- - 2922.43

 معفاه  وأمالحه) INN( تيليدين - - 2922.44

 معفاه  غيرها- - 2922.49

ة أمي- 2922.50 والت كحولي ة   فين ر ذات وظيف ات أخ ة ومركب ضية أميني والت حم ة وفين ني
 أوكسجينية

 معفاه

سيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر وإن وأمالح وهيدروكسيدات األم 29.23 نيوم الرباعية؛ لي
 .ًكانت محددة الصفات كيميائيا أم ال 

 

 2  كولين وأمالحه- 2923.10

 2  ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر- 2923.20

 2 سلفونات رباعى إيثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين  - 2923.30

 2 يل ثنائى ميثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين سسلفونات ثنائى دي - 2923.40

 2  غيرها- 2923.90

  .مركبات ذات وظيفة كربوكسى أميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية 29.24

دات الدوري   ة(ة ـ أمي ة) (الحلقي ات الالحلقي ا الكربام ا فيه ذه ) بم شتـقاتها ؛ أمالح ه وم
 :المنتجات 

 

 INN( 2( ميـبروبامات - - 2924.11

 2 (ISO) و فوسفاميدون (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) فلورو ستاميد - - 2924.12

 2  غيرها- - 2924.19
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 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%)  

  :ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات) يةبما فيها الكربامات الحلق) (حلقية(أميدات دورية ـ   

 2  يورينات ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات- - 2924.21

 2 وأمالحه)  حمض أسيتالنثرانيليك- N( اسيتامايدو البنزويك -2  حمض- - 2924.23

 INN( 2( إيـثـينامات - - 2924.24

 2  (ISO) االكلور  - - 2924.25

 2  غيرها - - 2924.29

سكارين وأمالحه(مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية  29.25 ات ذات ) بما فيها ال ومركب
 .وظيفة إيمينية

 

  : إيميدات ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات -  

 2   سكارين وأمالحه- - 2925.11

 INN( 2( جلوتيـثـيمايد - - 2925.12

 2  غيرها- - 2925.19

   :أمالح هذه المنتجات إيمينات ومشتـقاتها ؛ - 

 2 (ISO) كلوريد إميفورم - - 2925.21

 2   غيرها- - 2925.29

  .مركبات ذات وظيفة نيتريلية  29.26

 معفاه  أكريلونيتريل- 2926.10

 معفاه )ثـنائى سيان ثـنائى أميد( سيانو جوانيدين  -1 - 2926.20

ادون)INN(ـ  فينبرو بوركس  2926.30 يانو-4( وسيط )INN ( وأمالحه؛ ميث ائي -2- س ـيل ثن  ميث
 معفاه  ) فينيل بيوتان ثنائي --4,4أمينو 

 معفاه   فينيل اسيتو االسيتونيتريل-ألفا  - 2926.40

 معفاه  غيرها- 2926.90

 2 . أو أزوكسى -، أزو -مركبات الديازو  2927.00

 2 .مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيالمين  2928.00

  .مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى  29.29

 2  أيزوسيانات- 2929.10

 2  غيرها- 2929.90

  
   غري عضوية ومركبات دورية غري منسجمة ،- مركبات عضوية . 10

 وكليكية وأمالحها ، سلفوناميداتي أمحاض ن
 

  .مركبات كبريت عضوية  29.30

2930.10 - 2- )-N,N معفاه  ثانيثيولاي) و ميثيل أمينثانى  

 معفاه  ثيوكربامات وثنائى ثيوكربامات- 2930.20
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 الفئة 

(%)  

 معفاه  أو رباعى كبريتيدات ثيورام- ، ثنائى - أحادى - 2930.30

 معفاه  ميـثـيونين- 2930.40

2930.60 - -N,N) -2معفاه  إيثانثيول) ى إيثيل أمينون ثا 

 معفاه  )(INN)ى جليكول ثيو ثنائ(كبريتيد )  هيدروكسى إيثيل2-(مكرر - 2930.70

 معفاه (ISO)ميثاميدوفوس  و(ISO) ، كابتافول (ISO) الديكارب - 2930.80

 معفاه  غيرها- 2930.90

  . غير عضوية أخر ،مركبات عضوية 29.31

 2  إيثيل الرصاص ابع ميثيل الرصاص ورابع ر- 2931.10

 2  الث بوتيل القصدير مركبات ث- 2931.20

    :غيرمهلجنةورية عضوية  مشتقات فسف- 

 2   الميثيلثانى ميثيل فوسفونات - - 2931.41
 2   الميثيلثانى بروبيل فوسفونات - - 2931.42
 2   االيثيلثانى إيثيل فوسفونات - - 2931.43
 2   حمض الميثيل فوسفونيك- - 2931.44
 2  (1 : 1)يوريا ) امينو ايمينو ميثيل( ملح حمض الميثيل فوسفونيك و- - 2931.45

 2  أوكسيدثالث  6,4,2-  فوسفينانثالث اوكسا ثالث -6,4,2,5,3,1- بروبيلثالث 6,4,2- - - 2931.46

2931.47 
ل ــوسـيل فـثـ مي- - ل الميثي ل 5-(فونات ميثي ل 2--إيثي سيدو  2- -ميثي انى -2,3,1-أوك  ث

  )يل-5-فوسفينان  أوكسا
2 

2931.48 
سا رابع -10,8,4,2- الميثيل ثانى 9,3- - - انى -9,3- أوك بيرو ث ديكان ] 5,5[ فوسفاس اني

   االوكسيدثانى -9,3
2 

 2   غيرها- - 2931.49
   : مشتقات فسفورية عضوية مهلجنة  - 

 2   كلوريد الميثيل فوسفونيكثانى - - 2931.51
 2   كلوريد البروبيل فوسفونيكثانى - - 2931.52

2931.53 
- - O-) 3-لو كلوروبر رو-O-] 4) بي ثث (-3- نيت لال ل)  فلوروالميثي ل ] فيني الميثي

  فوسفونوثيونات
2 

 ISO(  2( الكلوروفون ثالث - - 2931.54
 2   غيرها- - 2931.59
 2   غيرها- 2931.90

  .غير منسجمة أوكسجينية فقط) أو ذرات(غير منسجمة مع ذرة ) حلقية(مركبات دورية  29.32

  :، غير منصهرة ) وإن كانت مهدرجة(ن  مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيورا-  

 2   رباعى هيدروفيوران- - 2932.11
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 الفئة 

(%)  

 2 )فيور فيورألدهيد( فيورألدهيد  -2 - - 2932.12

 2  كحول فيور فيوريل وكحول رباعى هيدروفيورفيوريل- - 2932.13

 2 سكرالوز - - 2932.14

 2   غيرها- - 2932.19

 2  الكتونات - 2932.20

  : غيرها -  

 2  أيزوسافرول- - 2932.91

 one 2 -2-بروبان ) يل -5-بنزودايوكسول  -3,1( -1 - - 2932.92

 2  بيبرونال- - 2932.93

 2  سافرول- - 2932.94

 2 )ميع األيزوميرات(  تتـراهيدروكانا بينوالت - - 2932.95

 ISO(                                                                                 2( كاربوفوران - - 2932.96

 2  غيرها- - 2932.99

29.33 
ة ) أو ذرات(غير منسجمة ذات ذرة ) حلقية(مركبات دورية  سجمة نيتروجيني ر من غي

 .فقط
 

  :، غير منصهرة )وإن كانت مهدرجة( مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول -  

 2 ومشتـقاتـه) نأنـتـيبـيري( فينازون - - 2933.11

 2  غيرها- - 2933.19

  :، غير منصهرة)وإن كانت مهدرجة(  مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول-  

 2  هيدانتوين ومشتـقاته- - 2933.21

 2  غيرها- - 2933.29

  :، غير منصهرة )وإن كانت مهدرجة( مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين -  

 2  وأمالحه بيريدين- - 2933.31

 2  بيبريدين وأمالحه- - 2933.32

، )INN(، برومازيبام )INN(يزيتراميد ـ، ب)INN(دين ــلريـ، اني)INN(ل ــانيـتـنـالف - -  2933.33
، دايبـيبانون )INN(، دايفينوكسيالت )INN( دايفينوكسين ،)INN(كارفينتانيل 

)INN( فنتانيل ،)INN( كيتوبيميدون ،)INN(يدات ، ميثيل فين)INN( بنتازوسين ،
)INN( بيثيدين ،)INN(بيثيدين ، )INN( وسيط A فينيسيكليدين ،)PCP) (INN( ،

، )INN(، بروبيرام )INN(، بيريتراميد )INN(، بيبرادرول )INN(فينوبيريدين 
   أمالح هذه المنتجات؛)INN( وتريميبريدين )INN(ريميفينتانيل 

2 

 2  تهات اخر ومشتقانيال فينتا- - 2933.34

 2   كوينوكليدينول-3 - - 2933.35

 ANPP(  2( فينيثيل بيبردين -N- انيلينو-4 - - 2933.36
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 الفئة 

(%)  

2933.37 - - N-بيبريدون -4 - فينيثيل )NPP(  2 

 2   غيرها- - 2933.39

ولين -   ولين أو أيزوكين ة كين ا حلق ضمن بنيته ات تت ة( مركب ت مهدرج ر )وإن كان ، غي
 :منصهرة

 

 2 وأمالحه) INN(فورفانول  لي- - 2933.41

 2  غيرها- - 2933.49

  :أو حلقة بيبرازين) وإن كانت مهدرجة(ـ مركبات تـتضمن بنيتها حلقة بــيريمــيديــن   

 2 وأمالحه ) حمض باربيتيوريك( مالونيل يوريا - - 2933.52

ال - - 2933.53 ال )INN( الوباربيت ال )INN(، أموباربيت ال ، بيو)INN(، باربيت ل بيت ، )INN(ت
، )INN(، بنتوباربيتال )INN(، ميثيل فينوباربيتال )INN(سيكلوباربيتال بيوتابيتال، 

ال  يكبيوتاباربيتال ، )INN(فينوباربيت يكوباربيتال ، (INN)س ال )INN(س ل بيت ، فيني
)INN( ؛ أمالح هذه المنتجات  

2 

 2 ؛ أمالح هذه المنتجات)ريكحمض باربيتيو( مشـتـقات أخر من مالونيل يوريا - - 2933.54

وبرازوالم  - - 2933.55 ون INNل اكوالون INN، ميكلوكوال رول INN، ميث ؛ )INN(، زيبب
 أمالح هذه المنتجات

2 

 2   غيرها- - 2933.59

  :، غير منصهرة )وإن كانت مهدرجة( مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين -  

 معفاه  ميالمين- - 2933.61

 2   غيرها- - 2933.69

  : الكتامات -  

 معفاه ) كابروالكتام-إيبسيلون ( هيكسان الكتام -6 - - 2933.71

 INN( 2( ، وميـثـيبريلون )INN( كلوبازام - - 2933.72

 2  الكتامات أخر- - 2933.79

   : غيرها -  

زازوالم  - - 2933.91 ام )INN(الب سيد دي، كلور)INN(، كامازيب ام )INN(ازو يبوك  ، كلونازيب
)INN( ، ،ات ام كلورازيب ام داي ز، )INN(ديلورازيب تازوالم )INN(يب ، )INN(، اس

ات  ـيل لوفالزيب ام )INN(اث ا زيب ام )INN(، فلودي ام )INN(، فلونيترازيب ، فلورازيب
)INN(ا ام )INN( م، هالزيب ام  ،)INN(، لورازيب دول )INN(لورميتازيب ، مازين
)INN( دازيبام دازوالم ،)INN(، مي ام ،)INN( مي اليرون  نيميتازيب ، )INN(بيروف

ام ام )INN( نيترازيب سازو ،)INN(، نوردازيب ام )INN(ام بأوك ، )INN(، بنيازيب
ام  اليرون ، )INN(برازيب ام ، (INN)بيروف ام )INN(تيمازيب ، )INN(، تترازيب
 ؛ أمالح هذه المنتجات )INN(ترايزوالم 

2 

 2  (ISO) ميثيل -ازينفوس - - 2933.92

 2  غيرها- - 2933.99
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 الفئة 

(%)  

ة  29.34 اض نووي ا أم ال؛ ) ةنيوكليكي(أحم صفات كيميائي ددة ال ت مح ا وإن كان ًوأمالحه
 .غير منسجمة أخر ) حلقية(مركبات أخر دورية 

 

 2 ، غير منصهرة)وإن كانت مهدرجة( مركبات تـتضمن بنيتها حلقة ثيازول - 2934.10

ة(ها حلقة بنزوثيازول ت تتضمن بنيتامركبـ  2934.20 ن )وإن كانت مهدرج ر م ر منصهرة أكث ، غي
  ذلك

2 

ازين ـ  2934.30 ة فينوثي ا حلق ت مهدرجة(مركبات تتضمن بنيته ر)وإن كان ر من ، غي  منصهرة أكث
 ذلك

2 

   : غيرها -  

وركس  - - 2934.91 زوالم )INN(أمين ـبام )INN(، بروتي سازوالم )INN(، كلوتــيازي ، كلوك
)INN( ،ستروموراميد س)INN( دك ازوالم )INN( زوالما، هالوك ، )INN(، كيت

ارب  سازوالم )INN(ميزوك ـمولين )INN(، أوك ـن )INN(، بيـ  ، فـنديمترازي
)INN(ازيـن ر، فـيـنمتـ)INN(،  نيلسوفـنـتا )INN(؛ أمالح هذه المنتجات  

 
2 

 2                                                           خر ومشتقاتهاأت نيال فينتا- - 2934.92

 2  غيرها- - 2934.99

   .سلفوناميدات  29.35

 2   ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين N - سلفوناميد - 2935.10

 2   إيثيل مشبعة بالفلورو أوكتينN - سلفوناميد - 2935.20

 2  الفلورو أوكتين مشبعة ب) هيدروكسى إيثيل -N) 2 - - إيثيل N - سلفوناميد - 2935.30

 2   ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين– N –)  هيدروكسى إيثيلN -) -2 سلفوناميد - 2935.40

 2   سلفوناميدات مشبعة بالفلورو أوكتين أخر- 2935.50

 2   غيرها- 2935.90

  بروفيتــامينـــات وفيتـــامينـــات وهرمونــات. 11  

ا بروفيتامينات وفيتامينات، ط 29.36 ة أو منتجة تركيبي ة(ًبيعي زات الطبيعي ا المرك ا فيه ، )بم
تقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم ـومش

  .ال، وإن كانت محلولة فى أى مذيب 
 

  : فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة -  

 2 ومشتقاتها) A( فيتامينات - - 2936.21

 2 ومشتقاته) B1( فيتامين - - 2936.22

 2 ومشتقاته) B2( فيتامين - - 2936.23

 2 ومشتقاتها) B5تامين في( بانتوثينك - DL أو D - حمض - - 2936.24

 2  ومشتقاتهB6 فيتامين - - 2936.25

 2  ومشتقاتهB12 فيتامين - - 2936.26

 2  ومشتقاتهC فيتامين - - 2936.27
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 الفئة 

(%)  

 2 مشتقاته وE فيتامين - - 2936.28

 2  فيتامينات أخر ومشتقاتها- - 2936.29

 2  غيرها ، بما فى ذلك المركزات الطبيعية- 2936.90

دينات، ثرمبوك 29.37 تا جالن ات، بروس ة ساهرمون ة أو منتج ات ، طبيعي نات ، ليكوترين
ة  دات المعدل ولى ببتاي ا الب ا فيه ة، بم ا البنيوي شتقاتها ونظائره ة؛ م ات تركيبي بعملي

 .سلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات ال
 

ولى ببت-   ات ب شتقاتها ا هرمون وبروتين، م ات الجليك روتين، هرمون ات الب د، هرمون ي
 :ةالبنيوي ونظائرها

 

 2  سوماتـوتـروبـين، مشتـقاتــه ونظائـره البـنـيوية- - 2937.11

 2  األنسولين وأمالحه- - 2937.12

 2  غــيرها- - 2937.19

  : هرمونات السيـترويد، ومشتـقاتها ونظائـرها البـنـيوية -  

ون ) ديهـيدروكورتيزون(كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون  - - 2937.21 د نيزول وبري
 )ديهيدروهيدروكورتيزون(

2 

 2  مشـتـقات هرمونات القـشرة فوق الكلوية، مهلجنة- - 2937.22

 2 جيستوجينات أستروجينات وبرو- - 2937.23

 2  غيرها- - 2937.29

 2 نات، ليكوترينات، مشتـقاتها ونظائـرها البنيوية اـ  بروستا جالندينات، ثرمبوكس 2937.50

 2  غيرها- 2937.90

  
جليكوزيدات وأشباه قلويات ، طبيعية أو منتجة تركيبيا ، .12

ً
  

 . وأمالحها ، إثرياتها ، إسترياتها ، ومشتقاتها األخــر 
 

  .ًجليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا، أمالحها، إثيراتها، أستيراتها، ومشتقاتها األخر 29.38

 2 ومشتـقاته) روتين( روتوسيد - 2938.10

 2  غيرها- 2938.90

شتقاتها  29.39 تيراتها، م ا، أس ا، أثيراته ا، أمالحه ة تركيبي ة أو منتج ات، طبيعي باه قلوي ًأش
  .األخر

 

  :قلويات األفيون ومشتـقاتها؛ أمالح هذه المنتجات  أشباه -  

دروكودايين )INN(ن ـيــورفـنـريـوبـيـاش؛ بــركزات قش الخشخــ ـ م 2939.11 ودايين، دايهي ، ك
)INN( ورفين ورفين، ايت ل م دروكو)INN(، اثي رويين، هي ، )INN(ن دو، هي

درومورفون  ايكومورفين )INN(هي ورفين، ن سيكودون)INN(، م ، )INN( ، أوك
ســيمورفون  ودين )INN(أوك اكون )INN(، فولك ذه )INN(، ثيب الح ه ايين؛ أم ، ثيب

 المنتجات 

2 

 2  غيرها- - 2939.19

 2  أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات- 2939.20

 2  كافيـين وأمالحه- 2939.30
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 الفئة 

(%)  

  :المنتجات؛ أمالح هذه أشباه قلويات من األيفيدرا ومشتقاتهم -  

 2   إيفيدرين وأمالحه- - 2939.41

 2   وأمالحه)INN(" سودو إيفـيدرين" أشباه إيفيدرين - - 2939.42

 2   وأمالحه)INN( كاثـيين - - 2939.43

 2   نورفدرين وأمالحها- - 2939.44

 2  ، ميتامفيتامين راسيمات وامالحها)INN( ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين - - 2939.45

 2  غيرها- - 2939.49

  :ومشتـقاتها؛ أمالح هذه المنتجات) وأمينثنائى  إيثيلين -ثيوفيلين (ـ  ثيوفيلين وأمينوفيلين   

 2  وأمالحه)INN( فيـنـيتـيلين - - 2939.51

 2  غيرها- - 2939.59

  :ومشتقاتها ؛ أمالحها ) الجاودار( أشباه قلويات اإلرجوتين -  

 2  وأمالحه)INN(جو مترين  إر- - 2939.61

 2   وأمالحه)INN( إرجو تامين - - 2939.62

 2  حمض الليسرجيك وأمالحه- - 2939.63

 2   غيرها- - 2939.69

  :، من أصل نباتى  غيرها-  

 2 رات ومشتـقات أخر لهذه المنتجات يجونين؛ أمالح، أستك كوكايين، اي- - 2939.72

 2  غيرها- - 2939.79

 2 غيرها - 2939.80

  مــركبــــات عضــويــة أخــــــــــــر. 13  

وز؛  2940.00 وز والفركت التوز والجلوك وز والم سكروز والالكت ا، بإستثناء ال ى كيميائي ًسكر نق
ود  ى البن ذكورة ف ات الم ر المنتج ا، غي كر وأمالحه تيرات س يتيالت وأس رات وأس أثي

  .29.39 أو 29.38 أو 29.37
2 

  .ات حيويةمضاد 29.41

 2  بنسلين ومشتـقاته ذو بنية حمض بنسلينى؛ أمالح هذه المنتجات- 2941.10

 2  ستربتوميسين ومشتـقاتـه؛ أمالح هذه المنتجات- 2941.20

 2  تـتراسيكلين ومشتـقاتـه؛ أمالح هذه المنتجات- 2941.30

 2  كلورا مفنيوكول ومشتـقاته؛ أمالح هذه المنتجات- 2941.40

 2  أريـثروميسين ومشتـقاتـه؛ أمالح هذه المنتجات- 2941.50

 2  غيرها- 2941.90

 2 .مركبات عضوية أخر  2942.00
_________  
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  الفصل الثالثون

  منتجات صيدلة

  :مالحظات 
  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1

واة( أو المشروبات األغذية   -أ  ة المق سكر أو األغذي ة   واإلضافاتمثل أغذية الحمية وأغذية مرضى ال الغذائي
ة اه المعدني ة والمي شـروبات المقوي ى األوردة ،)والم ن ف دة للحق ة المع ضرات المغذي دا المح سم ( ع الق

  ؛)الرابع
ات   -ب  د منتج ي الجل قات عل ضغ أو الص ك الم راص، عل ل األق د(، مث ر الجل ة عب ى  ،)أنظم ه عل محتوي

         ؛)24.04البند (منتجات التبغ نيكوتين وتهدف إلي المساعدة علي اإلقالع عن استخدام 
  ؛)25.20البند ( فى طب األسنان الستعمالهًالجص المكلس خصيصا أو المسحوق بدقة   -ج 
وت العطـيـ المقطرة العطرية أو المحاليل المائالمياه   - د ـريــة للزي صالحـ ـتعمــلالسة ــة ال ـيـبـ الطاالتـ ة ـ

  ؛)33.01البند (
   ، وإن كانت ذات خصائص عالجية أو وقائية؛33.07 إلى 33.03ة فى البنود من  الواردالمحضرات   - هـ
   والتى تحتوى على مواد طبية مضافة ؛34.01الصابون والمنتجات األخر الداخلة فى البند    - و
   ؛) 34.07البند ( فى طب األسنان لالستعمال التى أساسها الجص المحضرات   - ز
   أو؛) 35.02البند ( عالجية أو وقائية تعماالتالس الدم غير المعد زالل   - ح

                                                         .38.22الكواشف التشخيصية الداخلة فى البند    -ط 
الببتيتات تنطبق على " وإن كانت معدلة المنتجات المناعية "، فإن عبارة 30.02تطبيق أحكام البند ألغراض    - 2

ل األجسام ) 29.37بخالف أصناف البند (ينات والبروت ة، مث ات المناعي والمستخدمة مباشرة في تنظيم العملي
ة المضادة  دة الخلي ة وأجزاء األجسام )MAB(وحي ضادة ، واألجسام المضادة المقترن ، أجزاء األجسام الم

ة ضادة المقترن رون الم ورمى  (IFN)، األنتيرفي رز ال ض التنك ات وبع و ، TNF)(الكيموكين ل النم  عوام
(GF) ،hematopoietins وعوامل تحفيز مجموعة الجراثيم (CSF).  

  :من هذا الفصل تعتبر ) د (4 والمالحظة 30.04 و 30.03من أجل تطبيق أحكام البندين    - 3
  :كمنتجات غير مخلوطة    -أ 

  ؛) المحاليل المائية ( المنتجات غير المخلوطة المذابة فى الماء    - 1
   ؛ و29 أو الفصل 28ة أصناف الفصل كاف   - 2
   المعايرة أو المحلولة فى أى مذيب ؛13.02الخالصات النباتية البسيطة الداخلة فى البند    - 3

  :كمنتجات مخلوطة    -ب 
  ؛) عدا الكبريت الغروى(المحاليل والمعلقات الغروية    - 1
  اد النباتية ؛ والخالصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المو   - 2
  .األمالح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية    - 3

ن 30.06ال يدخل فى البند    - 4 د آخر م ى أى بن يس ف د ول  سوى األصناف التالية والتى يجب أن تبند فى هذا البن
  .جدول التعريفة 

واد    -أ   ة، وم ة المعقم وط الجراحي بالخي ة التقطي ة المعقم ة ( المماثل ة القابل وط الجراحي ك الخي ا ذل ا فيه بم
المعقمة لألنسجة العضوية المستعملة فى الجراحة واللواصق ) أو خيوط األسنان" التشرب"لالمتصاص 

  الجروح ؛لتقطيب 
  الرقائق والفتائل المعقمة ؛   -ب 
ى الجراح   -ج  ستعملة ف ة الم صاص المعقم ة لالمت ف القابل ات النزي نان ؛موقف ب األس ى ط وط ة أو ف  الخي

  ؛)التشرب(الجراحية المعقمة أو حواجز لصق لألسنان، وإن كانت قابلة لالمتصاص 
سينية    -د  ى الفحص باألشعة ال ى ) أشعة إكس(المحضرات المعتمة المستعملة ف واد الكاشفة الت ذلك الم وك

ر مخلوطـتجـص الطبى، وهى منـيـخـى للمرضى ألغراض التشــتعط ايرة ات غي أة بجرعات مع ة مهي
  ؛االستعماالتأو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس 

لالستخدام ) أو التعمية المزدوجة(وأطقم للتجارب السريرية القائمة على التعمية ) بالسيبو(أدوية وهمية    -هـ 
          ؛لى أدوية فعالةفي التجارب السريرية المعترف بها، مهيأة بمقادير معايرة، وان احتوت ع

  العظام؛األســـمنت وغــيره من المنتجات المستعملة فى حشو األسنان؛ األسمنت المستعمل لترميم    -و 
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  الحقائب والعلب المعدة لإلسعاف األولى؛    -ز 
 29.37 ل الكيميائية التى أساسها الهرمونات أو المنتجات األخر الداخلة فى البندــع الحمــرات منـمحض   -ح 

  أو المبيدات المنوية؛
بعض   كمادة مزيتةالبيطري فى الطب البشرى أو الطب لالستعمالمحضرات مقدمة بشكل هالم معدة    -ط  ل

سم واألدوات  ين الج ط ب ل رب ة أو كعام ات الطبي ة أو الفحوص ات الجراحي اء العملي سم أثن زاء الج أج
  الطبية؛ 

سبب  ل أعدتالذي األصلييدلة غير الصالحة للغرض  وهى منتجات الصالصيدلة،نفايا محضرات    -ى  ه، ب
  ؛ وً مدة صالحيتها مثال انتهاء

اء األدوات   -ك  ون وفتحة األمع التي يمكن التحقق من أنها معدة لالستعمال في الفتحات، وتعني، فتحة القول
     . المقطعة بأشكال ورقائقها الالصقة وأغطيتها بول وأكياس ال،الدقيقة وفتحة الحالب

   :مالحظات البنود الفرعية
  : تعامل األصناف التالية 3002.14و 3002.13من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين   - 1

  كمنتجات غير مخلوطة، منتجات صرفة، وإن أحتوت على شوائب؛  )أ ( 
  :كمنتجات مخلوطة  )ب(

  أعاله المذابة فى الماء أو مذيبات آخر؛) أ(المنتجات المذكورة فى   )1(
ا؛ ) 1) (ب(و) أ(المنـتجات المذكورة فى   )2( ا أو لنقله أعاله والمضاف إليها مثـبــت ضرورى لحفظه

  و
  .أعاله مع أى إضافات أخر) 2) (ب(و) 1) (ب(، )أ(لمذكورة فى الفقرات المنتجات ا  ) 3(

عاطى عن طريق الفم للت (INN) األدوية المحتوية على ارتيميسينين 3004.60 ، 3003.60تشمل البنود الفرعية   - 2
ت  ،أخرفعالة المتحدة مع مكونات دوائية  ة، وإن كان ة اآلتي ية الفعال أو المحتوية على أى من المكونات األساس

  :متحدة مع مكونات دوائية فعالة أخرى
اكين  ول (INN)أمودي ه؛ ارتينيم ك أو أمالح ض األرتيليني ل ؛(INN)؛ حم ؛ (INN) ر ؛ ارتيميث(INN) ارتيموتي

سون وروكين (INN)ات ارتي سينين (INN)؛ كل ائى هيدروارتيمي انترين (INN)؛ ثن وكين ؛(INN)؛ لوميف  ميفل
(INN) ؛ بيبراكين(INN)ريميثامين ي؛ ب(INN) و سلفادوكسين أ(INN) .   

__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

دة ل 30.01 ضاء مع ن أع ا م دد وغيره سحوقة؛ غ ت م ة، وإن كان ضوى، مجفف الج الع لع
خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعالج العضوى؛ كبدين 

ارين( ب ) هيب ى الط تعمال ف ضرة لإلس ر مح ة أخ شرية أو حيواني واد ب ه؛ م وأمالح
  .العالجى أو الوقائى، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

 

 2  غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها خالصات من- 3001.20

   : غيرها- 

 معفاه  قرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة األعضاء  - -  -  3001.9010

 2   غيرها- -  -  3001.9090

شخيص الوقائي أو العالجي فى الطب لالستعمال محضر يدم بشرى؛ دم حيوان 30.02  أو للت
ي ن مكالطب ا م ضادة وغيره صال م ة ؛ أم ات المناعي دم والمنتج ات ال ت ون وإن كان

ات  ةال اتكنولوجيالًمعدلة، وإن كان متحصال عليها بعملي سينات، ،؛ لقاحاتحيوي  توك
ائرباستثناء(كائنات مجهرية مزروعة  ا، )  الخم زارع للخالي ة؛ م والمنتجات المماثل

                                                                        .وإن كانت معدلة

 

ـيـ غ،ادةــأمصال مض ـ  ـرها مـ دم والمنـن مكونـ ـاعيـات المنـتجـات ال ت  ،ةـ وإن كان
    :حيويةال اتكنولوجيالً متحصال عليها بعمليات  أومعدلة
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 معفاه  أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم- - 3002.12

3002.13 
أة- - ر مهي ة، غي ر مخلوط ة، غي ات مناعي ى  منتج كال أو ف ددة أو بأش ات مح  بجرع

 عبوات للبيع بالتجزئة
 معفاه

3002.14 
وات - - ى عب أة بجرعات محددة أو بأشكال أو ف  منتجات مناعية، مخلوطة، غير مهي

   للبيع بالتجزئة
 معفاه

 معفاه  منتجات مناعية، مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة- - 3002.15

ة   ل-  ائر(قاحات، توكسينات، مزارع من الكائنات المجهري تثناء الخم والمنتجات ) بإس
                                                                              :المماثلة

 

 معفاه  لقاحات للطب البشرى- - 3002.41

 معفاه   لقاحات للطب البيطرى- - 3002.42

 معفاه   غيرها- - 3002.49

   : مزارع للخاليا، وان كانت معدلة- 

 معفاه  الخاليابلعالج ل منتجات - - 3002.51

 معفاه   غيرها- - 3002.59

 معفاه  غيرها- 3002.90

ود باستثناء(أدوية  30.03 ى البن ذكورة ف ة ) 30.06 أو 30.05 ، 30.02 األصناف الم مؤلف
ا  ا بينه ى الطب عماللالستمن مكونـين أو أكـثر مخلوطة فيم ائي أو العالجي ف ، الوق

 .للبيع بالتجزئة عبوات  فى أو بأشكال أوجرعات محددة ولكن غير مهيأة ب
 

ى -  سلينى، أو عل ض بن ة حم شـتـقاتها، ذات بني ى م سلينات أو عل ى بن وى عل   تحت
   :ستربتومايسينات أو مشتـقاتها

 

ة ـة، أدويــة الدموييـلب واألوعــة القــ أدوياء،ــ األعضــةة األورام وزراعــ أدوي-  -  -  3003.1010
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  غيرها- -  -  3003.1090

   :تحتوى على مضادات حيوية غيرها،  - 

3003.2010 
ة - - - ضاء، أدوي ة األع ة األورام وزراع ة  أدوي ة، أدوي ة الدموي ب واألوعب القل

ة  راض المستعصية والمزمن ة األم ا، أدوي صناعية للبالزم دائل ال يا، الب البلهارس
  والنفسية والعصبية

 معفاه

 2  غيرها - - - 3003.2090

   :29.37تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند غيرها، ـ  

   : تحتوى على أنسولين- - 3003.31

3003.3110 
ة ـة، أدويـويـة الدمــلب واألوعيــة القــاء، أدويـة األعضــة األورام وزراعــ أدوي-  -  - 

البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 
  والنفسية والعصبية

 معفاه

 2  غيرها - -  -  3003.3190
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   :غيرها  - - 3003.39

ة ــة، أدويـويـة الدميـلب واألوعــة القـة األورام وزراعة األعضــاء، أدويــ أدوي-  -  -  3003.3910
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  غيرها - -  -  3003.3990

   :غيرها، تحتوى على أشباه قلويات أو مشتقاتها ـ  

  : تحتوى على االيفيدرين أو أمالحه - - 3003.41

 أدويــة األورام وزراعــة األعضــاء، أدوية القـلب واألوعيــة الدمويــة، أدويــة -  -  -  3003.4110
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  ا  غيره- -  -  3003.4190

   :أو أمالحه (INN)ين ر تحتوى على بسودوايفيد- - 3003.42

ة الدموية، أدوية يـــلب واألوعــة القــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعـــ أدوي-  -  -  3003.4210
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  غيرها - -  -  3003.4290

   : تحتوى على نورايفيدرين أو أمالحه - - 3003.43

ة، أدوية ــة الدموييـــلب واألوعـة القـاء، أدويــة األورام وزراعة األعضـ أدوي- - -  3003.4310
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
عفاهم  

 2  غيرها - -  -  3003.4390

   : غيرها- - 3003.49

ة، أدوية ــة الدموييــلب واألوعـة القــاء، أدويـة األعضــة األورام وزراعـ أدوي- - -  3003.4910
البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  غيرها - -  -  3003.4990

مالحظة فعالة مضادة للمالريا الموضحة بالأساسية مكونات  غيرها، تحتوى على -  
 :هذا الفصل لالفرعية البنود  من مالحظات (2)

 

ة، أدوية ــة الدموييــلب واألوعـة القــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعــ أدوي-  -  -  3003.6010
للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة البلهارسيا، البدائل الصناعية 

  والنفسية والعصبية
 معفاه

 2  غيرها - -  -  3003.6090

  : غيرها -  

ة ـة القلب واألوعيـاء، أدويــ ـ ـ أدوية لمنع الحمل، أدوية األورام وزراعة األعض 3003.9010
 ا، أدوية األمراضة للبالزمــل الصناعيـيا، البدائـارســة البلهــأدوي ة،ــالدموي

 المسـتعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبـية
 معفاه
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2  غيرها- -  -  3003.9090

ود باستثناء(أدوية  30.04 ى البن ذكورة ف ة ) 30.06 أو 30.05 ، 30.02 األصناف الم مكون
، الوقائي أو العالجي فى الطب لالستعمالمن منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة 

دبما (محددة جرعات بمهيأة  ر الجل ا عب دة إلعطائه ى )فيها تلك المع  أو بأشكال أو ف
  .معدة للبيع بالتجزئة  عبوات

 

ى -  سلينى، أو عل ض بن ة حم شتـقاتها، ذات بني ى م سيلينات أو عل ى بن وى عل   تحت
  :ستربتوميسينات أو مشتقاتها

 

ة الدموية، أدوية ــلب واألوعيـة القــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعـــ أدوي ـ ـ 3004.1010
راض المستعصية والمزمنة ــة األمــالزما، أدويــالصناعية للب البلهارسيا، البدائل

 والـنـفسية والعصبية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.1090

   :غيرها، تحتوى على مضادات حيوية - 

ة، أدوية ـة الدمويــلقـلب واألوعية اــاء، أدويــة األورام وزراعة األعضـــ أدوي ـ ـ 3004.2010
ض المستعصية والمزمنة ا، أدوية األمراـالزمـعية للباالصن البلهارسيا، البدائل

 والعصبية والـنـفسية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.2090

   :29.37تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند  غيرها، ـ   

   :سولين تحتوى على أن- - 3004.31

3004.3110 
ة، أدوية ــ الدمويـيــةة القلب واألوعــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعــ أدوي-  -  - 

البلهارسيا، البدائل الصناعية للبالزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 
  والنفسية والعصبية

 معفاه

 2  غيرها - -  -  3004.3190

    :نظائرها البنيوية وأت القـشرة فوق الكلوية ، مشتـقاتها  تحتوى على هرمونا- - 3004.32

ة الدموية، أدوية ـلب واألوعيـة القــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعــ أدوي ـ ـ 3004.3210
الزما، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة ـــة للبــالبلهارسيا، البدائل الصناعي

 والـنـفسية والعصبية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.3290

  :غيرها  - - 3004.39

ة ـــة، أدويـة الدمويــة القـلب واألوعيـاء، أدويـة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوي 3004.3910
المسـتعصية والمزمنة  ة للبالزما، أدوية األمراضـدائل الصناعيـالبلهارسيا، الب

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.3990

   : عـلى أشــباه قلويات أو مشـتـقاتها ـ غيرها، تحتـوى 

   :االيفيدرين أو أمالحه  عـلى  تحتـوى- - 3004.41

ة ـــة، أدويـاء، أدوية القـلب واألوعية الدمويـة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوي 3004.4110
المسـتعصية والمزمنة   األمراضالزما، أدويةـــة للبــالصناعي البلهارسيا، البدائل

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  غيرها- -  -  3004.4190

  :أو أمالحه (INN)بسودوايفيدرين  عــلى  تحتــوى-  -  3004.42

ة ـــة، أدويـة الدمويــة القـلب واألوعيـاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعــ ـ ـ أدوي 3004.4210
المسـتعصية والمزمنة  ة األمراضــالزما، أدويـالصناعية للبالبلهارسيا، البدائل 

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.4290

  :نورايفيدرين أو أمالحه  عــلى  تحتــوى-  -  3004.43

ة ـــة، أدويـة القـلب واألوعية الدمويــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوي 3004.4310
المسـتعصية والمزمنة  ل الصناعية للبالزما، أدوية األمراضـالبلهارسيا، البدائ

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.4390

    : غيرها- - 3004.49

ة ـــة، أدويـة القـلب واألوعية الدمويـاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوي 3004.4910
المسـتعصية والمزمنة  ة للبالزما، أدوية األمراضـلبدائل الصناعيالبلهارسيا، ا

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.4990

   :29.36تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند غيرها،  - 

ة الدمو - - - 3004.5010 ب واألوعي ة القل ضـاء، أدوي ة األع ة األورام وزراع ة أدوي ة، أدوي ي
ة  راض المستعصية والمزمن ة األم ا، أدوي صناعية للبالزم دائل ال يا، الب البلهارس

 والـنـفسية والعصبية
 معفاه

 5  غيرها- - - 3004.5090

 
ضحة بالمالحظة مالريا المومكونات أساسية فعالة مضادة لل غيرها، تحتوى على - 

   :هذا الفصلمالحظات البنود الفرعية ل من )2(

ة ــة الدموية، أدويــة القـلب واألوعيــاء، أدويــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوي 3004.6010
المسـتعصية والمزمنة  الزما، أدوية األمراضـــة للبـالبلهارسيا، البدائل الصناعي

 والـنـفسية والعصبـية
 معفاه

 5  غيرها- -  -  3004.6090

  :  غيرها-  

ع الحمـل، أدويـة األورام وزراعة األعضـاء، أدوية القــلب واألوعية ــة لمنــــ ـ ـ أدوي 3004.9010
راض  ة األم ا، أدوي صناعية للبالزم دائل ال يا، الب ة البلهارس ة، أدوي الدموي

 المستعصية والمزمنة والـنـفسية والعصبية
 معفاه

 5  غيرها- - - 3004.9090

اش  30.05 شو، ش زى(ح ة أ، )غ ناف مماثل ة وأص صاقات م(ربط ضمادات والل ل، ال ث
واد صيدل)والكمادات ة، إلستعماالت ي، مشربة أو مغطاة بم ع بالتجزئ اة للبي ة أو مهي

  . لطب األسنان أو البيطرة ، جراحية،طبية
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10  ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة الصقة - 3005.10

   : غيرها - 

 2 (Mesh) شبكات للفتق - -  -  3005.9010

 10  يرها  غ- - - 3005.9090

   .من هذا الفصل ) 4(ة، مذكورة فى المالحظة يمحضرات وأصناف صيدل 30.06

ناف - 3006.10 ة، وأص ة معقم وط جراحي ب  خي روحتقطي ة الج ة المماثل ك ( المعقم ي ذل ا ف بم
صاص  ة لالمت ة القابل وط الجراحي شرب(الخي نان) الت وط األس ق ) أو خي واللواص

ـقمة لتقطيب ية المســتعملة فى الجراحة المعقمة لألنسجة العضو ـتائل مع الجروح؛ ف
ل معقم ن فتائ دادات م ـوس ب ـ ة أو لط ة للجراح ة الماص ف المعقم ات النزي ة؛ موقف

ة لالمتصاص األسنان ت قابل نان وإن كان ة أو حواجز لصق لألس وط الجراحي ؛ الخي
 )التشرب(

5 

شخيص تد كاشفة تعطى للمرضى للة السينية؛ مواع محضرات معتمة للفحص باألش- 3006.30
 الطبى

2 

 5 ـ  أسمنت وغيره من منتجات مستعملة فى حشو األسنان؛ أسمنت لترميم العظام 3006.40

 5  الحقائب والعلب المعدة لإلسعاف األولى- 3006.50

 29.37 المنـتجات األخر الداخلة فى البند ،ـ محضــرات كيميـائــية أساسها الهرمونات 3006.60
  لمنع الحمل                                           و المبـيدات المنويةأ

 معفاه

ـيطرى  3006.70 ـ محضرات مقدمة بشكل هالم معدة لإلستعمال فى الطب البشرى أو الطب البـ
ادة مزيت بعض أجةكم ـ ل سـم أثـ ـنـزاء الج ـليـاء العمـ ات ـات الجـ راحية أو الفحوص

  بـين الجسم واألدوات الطبيةالطبية أو كعامل ربط
5 

   :غيرها  - 

 2                   أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات - - 3006.91

 2   نفايا محضرات الصيدلة- - 3006.92

3006.93 
ة ـأدوي - - س(Placebo)ة وهمي م التجارب ال ـميـلي التعـة عـمـائــة القـريـريـ وأطق ة ـ

ة اأو ( ةاللتعمي أة ) مزدوج ا، مهي رف به سريرية المعت ارب ال ي التج تخدام ف لالس
                                                                      بمقادير معايرة

5 

___________  
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  الفصل احلادى والثالثون

  أســمـدة
  :مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
   ؛05.11لداخل فى البند دم الحيوانات ا   -أ 

ا ــالمنتج   -ب  صفات كيميائي ى المالحظات (ًات المنفصلة المحددة ال ذكورة ف ك الم ر تل  4 ،)أ (3 ،)أ (2غي
   أو؛) أدناه5أو ) أ(

دا العناصر البصرية(بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة    -ج  ا ع ي) م ل وزن الواحدة  الوالت ا  يق منه
  ).90.01البند (؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم 38.24 البند في جم، الداخــلة 2.5عن 

  :31.05 فقط األصناف التالية، بشرط أال تكون مهيأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة فى البند 31.02يشمل البند    - 2
  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 

  نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛   - 1
  ، وإن كانت نقية ؛)األمونيوم(نترات    - 2
  من سلفات األمونيوم ونترات األمونيوم، وإن كانت نقية ؛، األمالح المزدوجة    - 3
  سلفات األمونيوم وإن كانت نقية ؛   - 4
  ؛)األمونيوم( أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر) وإن كانت نقية(األمالح المزدوجة    - 5
  مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛ أو) وإن كانت نقية(األمالح المزدوجة    - 6
ًوإن كان نقيا أو مشربا بالزيت ؛، سياناميد الكالسيوم    - 7 ً  
   .ةوإن كانت نقيـ) اليوريا(البولة    - 8

  .ًأعاله مخلوطة معا ) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أياألسمدة المكونة من    -ب 
مدة ال   -ج  وم أو األس د األموني ن كلوري ة م رة أيمكون ى الفق وفة ف ن المنتجات الموص أعاله ) ب(أو ) أ( م

  .مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة اإلخصابية 
رة   -د  ة الفر األسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها فى الفق ) أ(عي

  .أعاله، أو من مخاليط هذه المنتجات ) 8(أو ) 2(
  :31.05 األصناف التالية فقط، بشرط أال تكون مهيأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة فى البند 31.03يشمل البند    - 3

  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 
  الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛   - 1
فاتات الطبيع   - 2 د الفوس ى البن ذكورة ف ة الم ك 25.10ي وق تل رارة تف ة بح سة أو المعالج ، المكل

  المطلوبة إلزالة الشوائب؛
  ؛)  مزدوجة أو ثالثية،مفردة " (فوق الفوسفاتات"سوبر فوسفاتات    - 3
سبة ال   - 4 ور بن ى فل ة عل سيوم المحتوي ـفات الكال دروجين أورثوفوسـ ن  هي ل ع ا %0.2تق ً وزن

  .الالمائى فى الحالة الجافة ًمحسوبا على المنتج 
عن  النظر ًأعاله، مخلوطة معا، بغض) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أياألسمدة المكونة من    -ب 

  .نسبة الفلور المحددة كحد فاصل 
ـاألس   -ج  ن ـ ة م رة أيمدة المكون ى الفق وفة ف ات الموص ن المنتج ع) ب(أو ) أ( م ة م اله، المخلوط  أع

سبة أيالجبس أو مع  الطباشير أو  مواد غير عضوية خالية من القدرة اإلخصابية، بغض النظر عن ن
  .فاصل الفلور المحددة كحد

د ال   - 4 شمل البن د 31.04ي ى البن وفة ف ة الموص كال أو األغلف أة باألش ون مهي شرط أال تك ة، ب ناف التالي وى األص  س
31.05:  

  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 
  ؛) كارناليت، كينيت وسيلفينيتًمثال، (اسيوم الطبيعية الخام أمالح البوت   - 1
  أعاله؛) ج (1 األحكام الواردة فى المالحظة مراعاةًوإن كان نقيا، مع ، كلوريد البوتاسيوم    - 2
  سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛   - 3
  . الماغنسيوم، وإن كانت نقية -سلفات بوتاسيوم    - 4

  .ًأعاله مخلوطة معا ) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أيونة من األسمدة المك   -ب 
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وم ثنائي   - 5 فات األموني دروجين أورثوفوس وم ( هي ائى ) األحاديفوسفات األموني دروجين أورثوفوسفات ثن وهي
د ف،، وإن كانت نقية)الثنائيفوسفات األمونيوم (أمونيوم  ا تبن ا بينه ذه المنتجات فيم د  وكذلك مخاليط ه ى البن
31.05.   

ل تطبي   - 6 ن أج ـم د ـ ام البن ارة  ، ال31.05ق أحك شمل عب مدة "ت رأس ستعملة " أخ واع الم ن األن ات م إال المنتج
ـيــروجــتـة وهى النيــ، على واحد على األقل من العناصر المخصبىأساسة، كمكون ـــكأسمدة والمحتوي  ،نـ

  .البوتاسيوم الفوسفور أو
_______  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

اأسمدة من أصل حيوانى أو نباتى، وإن كانت مخلوطة 3101.00 ؛ ً فيما بينها أو معالجة كيميائي
 .أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيوانى أو نباتى 

 معفاه

  .أو كيميائية ، معدنية ) أزوتية(أسمدة نيتروجينية  31.02

 معفاه وإن كانت بشكل محاليل مائية، ) يوريا( البولة - 3102.10

ـوم -   ات األموني وم )ادرشالـن( كبريت ات األموني ن كبريت اليط م ة ومخ الح مزدوج ؛ أم
 :ونـترات األمونيوم

 

 معفاه  كبريـتات األمونيوم- - 3102.21

 معفاه  غيرها- - 3102.29

 معفاه ألمونيوم، وإن كانت فى محاليل مائية نـترات ا- 3102.30

ر عضوية  3102.40 واد غي ن م ا م ـ مخاليط نترات األمونيوم مع كربونات الكالســيوم أو غيره
 معفاه غير مخصبة

 معفاه  نـترات الصوديوم- 3102.50

 معفاه  أمالح مزدوجة ومخاليط من نـترات الكالسيوم ونـترات األمونيوم- 3102.60

 معفاه ونترات األمونيوم فى محاليل مائية أو نشادرية) يوريا( مخاليط من البوله - 3102.80

 معفاه  غيرها، بما فى ذلك المخاليط غير المذكورة فى البنود الفرعية السابقة- 3102.90

  .أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية  31.03

  : سوبر فوسفات - 

 معفاه (P2O5)اسى أوكسيد ثنائى الفوسفور مًزنا أو أكثر من خ و%35 تحتوى على - - 3103.11

 معفاه  غيرها - - 3103.19

 معفاه  غيرها- 3103.90

  .أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية  31.04

 معفاه  كلوريد البوتـاسيوم- 3104.20

 معفاه  كبريتات البوتاسيوم- 3104.30

 معفاه  غيرها- 3104.90

م 31.05 صبةأس ر المخ ن العناص ة م ين أو ثالث ى إثن ة عل ة محتوي ة أو كيميائي  ،دة معدني
أة أقراصا ـيوم؛ أســفور وبوتاسـنيتروجين وفوس ذا الفصل مهي ًمدة أخر؛ منتجات ه

 . كجم قائم 10أو بأشكال مماثــلة أو فـى عبـوات ال يزيد وزن الواحدة منها على 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

ـأة أق 3105.10 صل مهي ذا الف وات الـ منتجات ه ى عب ة أو ف كال مماثل د وزن  ًراصا أو بأش يزي
 معفاه  كجم قائم10الواحدة منها على 

3105.20 
روجين- ة النيت صبة الثالث ر المخ ى العناص ة عل ة محتوي ة أو كيميائي مدة معدني ،  أس

 الفوسفور والبوتاسيوم
 معفاه

 معفاه  )أمونيومفوسفات ثـنائى (األمونيوم   هيدروجين أورثوفوسفات ثـنائى- 3105.30

وم - 3105.40 فات األموني دروجين أورثوفوس ائى هي وم( ثن ادى أموني فات أح ـت ) فوس وإن كان
 معفاه )فوسفات ثنائى أمونيوم(مخلوطة مع هـيدروجين أورثـوفوسـفات ثنائى أمونيوم 

  
مدة معدني  - روجين ةأس صبين النيت صرين المخ ى العن ة عل ر محتوي ة أخ  أو كيميائي

 :روالفوسفو
  

 معفاه  محتوية على نـترات وفوسفات- - 3105.51

 معفاه  غيرها- - 3105.59

 معفاه  أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبـين الفوسفور والبوتاسيوم- 3105.60

 معفاه  غيرها- 3105.90
________  
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  الفصل الثانى والثالثون  

   غة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتـقاتـها ؛خالصات للدبا

  ) بيجمنت(أصباغ وألوان سطحية 

  دهانات وورنيش ؛ معاجني ؛ حرب  ومواد ملونة أخر ؛
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1
ـالعناص   -أ   ا ـ صفات كيميائي ددة ال صـلة المح ات المنف دين (ًر أو المركب ى البن ا ف دخل منه ا ي تثناء م باس

ى 32.04 وأ 32.03 ة ف ضيئات الداخل ستعملة كم واع الم ن األن ضوية م ر الع ات غي د (، والمنتج البن
سيليكا )32.06 ن ال ـيره م صهر أو غ ـز المن ن الكوارت ه م صـل علي اج المتح سيليس(، والزج ) ال

د  ا من32.07المنصهرة باألشـكال المذكـورة فى البن ذلك األصباغ وغيره أة م ، وك وين المهي واد التل
   ؛)32.12من البند ، كال أو فى أغلفة للبيع بالتجزئةبأش

 أو البند 29.39 إلى 29.36الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة فى البنود من    -ب 
   أو ؛35.04 إلى 35.01 أو فى البنود من 29.41

  ) .27.15د البن(المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية األخر    -ج 
  . المخاليط من أمالح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية إلنتاج أصباغ األزو 32.04يشمل البند    - 2
وين 32.06 و 32.05 ، 32.04 ، 32.03ًتدخل أيضا فى البنود    - 3 واد تل ا ( المحضرات التى أساسها م ا فيه بم

سطحية 32.06ما يتعلق بالبند  ت(، األلوان ال د ) بيجمن ى البن ة ف ى الفصل   أو25.30الداخل ائق 28ف ، والرق
ة ساحيق المعدني ناعة )والم ى ص ات ف ستعمل كمكون دة لت واد أو المع ـلوين الم ستعملة لتـ واع الم ن األن ، م

ود ال. محضرات التلوين ذه البن إن ه ك، ف ش ومع ذل سطحية المبـت وان ال ائى، ـيـط غـى وسـددة فـمل األل ر م
دهانات على شكل سائل أو معجو ى صناعة ال ستعملة ف واع الم ن األن د (ن، م ، وال المحضرات )32.12البن
  .32.15و أ، 32.13، 32.12، 32.10، 32.09، 32.08، 32.07األخر الداخلة فى البنود 

ن  المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود) عـدا الكلوديون( المحاليـل 32.08يشمل البند    - 4  39.01م
  . من وزن المحلول %50 فى مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب 39.13إلى 

واد " مواد تلوين"من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ال تسرى عبارة    - 5 على المنتجات من األنواع المستعملة كم
  .لمائية ًمالئة فى الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضا لإلستعمال كألوان سطحية فى الدهانات ا

ارة 32.12من أجل تطبيق أحكام البند    - 6 تم"، يقصد فقط بعب وع المستعمل " أوراق الخ ن الن ة م األوراق الرقيق
  :ًللطباعة ، مثال ، لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات، والتى تتكون من 

ة)بما فيها مساحيق المعادن الثمينة(مساحيق معدنية متـناهـية الدقة    -أ   وان سطحية مكتل الغراء،، أو أل  ، ب
   أوأو برابط آخـر؛) جيالتـين(بهالم 

  .أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت) بما فيها المعـادن الـثمينة(معادن    -ب
________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

   الفئة
(%) 

32.01 
تيراتها،  ا، وإس ا، وإثيراته ة وأمالحه واد دابغ اتى؛ م ل نب ن أص ة م ات دابغ خالص

 .والمشتقات األخر
 

 2  خالصة الكيـبراكو-  3201.10

 2 )األكاسيا أو السنط( خالصة الميموزا - 3201.20

 2  غيرها-  3201.90

ضرات دابغة، وإن إحتوت مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ مح 32.02
 .على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية لإلستعمال قبل الدباغة 

 

 2  مواد دابغة عضوية تركيـبـية-  3202.10

 2  غيرها-  3202.90

فيها خالصات الصباغة ولكن بإستثناء  بما(مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى  3203.00
ًدة الصفات كيميائيا؛ محضرات مذكورة فى ، وإن كانت محد)م الحيوانىـالفح

 . من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى )3(المالحظة 

 
2 

ًمواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا ؛ محضرات قاعدتها  32.04
نتجات  من هذا الفصل؛ م)3(مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة فى المالحظة 

عضوية تركيبية من األنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئى أو من األنواع 
 .ً، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا )لومينوفور(المضيئة 

 

ى المالحظة    ذكورة ف واد م ذه الم ـ مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها ه
  : من هذا الفصل)3(

 2 رات أساسها هذه األصباغ  أصباغ مبددة ومحض-  -  3204.11

 ومحضرات أساسها هذه األصباغ؛ أصباغ ، وإن كانت ممعدنة،ـ أصباغ حمضية ـ 3204.12
 مرسخة ومحضرات أساسها هذه األصباغ 

2 

 2  أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه األصباغ -  -  3204.13

 2  أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه األصباغ -  -  3204.14

بما فى ذلك األصباغ القـابلة لإلستعمال بحالتها كألوان ( Vat dyesـ ـ أصباغ الراقود  3204.15
 ومحضرات أساسها هذه األصباغ ) سطحية

2 

 2  أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه األصباغ -  -  3204.16

 2  ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه األلوان -  -  3204.17

 2                           ساسها هذه الموادأن كاروتينية ومحضرات  مواد تلوي-  - 3204.18

ود - - 3204.19 ى البن واردة ف ـلوين ال  غيرها ، بما فى ذلك مخاليط إثـنـين أو أكثر من مواد التــ
 2  3204.19 إلى 3204.11الفرعية من 

3204.20 
ل للتبـ- ستعملة كعوام واع الم ن األن ة م ضوية تركيبي ات ع ضوئى  منتج ـيض ال ي

 ) الفلورسنت(
2 

 2   غيرها -  3204.90

وان مرسبة  3205.00 ك(أل ى المالحظة )ل ذكورة ف ذا الفصل أساسها )3(؛ محضرات م  من ه

 ).لك(ألوان مرسبة 
2 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

   الفئة
(%) 

ة  32.06 ى المالحظ ذكورة ف ضرات م ر؛ مح وين أخ واد تل ك ) 3(م دا تل صل، ع ذا الف ن ه م
واع 32.05و أ 32.04،  32.03المذكورة فى البنود  ن األن ؛ منتجات غير عضوية م

 .ً، وإن كانت محددة الصفات كيميائيا ) لومينوفــور(المستعملة كألوان مضيئة 
 

  :ومحضرات أساسها ثانى أوكسيد الـتيتانيوم ) بيجمنت( ألوان سطحية -   

ى %80 محتوية على - - 3206.11 انيوم محسوبا عل سيد التيت ً وزنا أو أكثر من ثانى أوك أساس ً
 المادة الجافة 

2 

 2  غيرها-  -  3206.19

 2  ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم-  3206.20

  : مواد تلوين أخر ومحضرات أخر -   

 2 ومحضرات أساسها هذه المواد " الزورد" ألترامارين -  -  3206.41

 2 الزنك  ليـثوبون وألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد -  -  3206.42

 2  غيرها-  -  3206.49

 2 )لومينوفور(  منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كعوامل مضيئة -  3206.50

، محضرة وألوان محضرة) معتمات(ألوان حاجبة للضوء ، )بيجمنت(ألوان سطحية  32.07
ودهانات لماعة ) إينجوب(مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطالء الفخار والخزف 

لة والمحضرات المماثلة من األنواع المستعملة لطالء الخزف والطالء بالمينا ـائـس
وغيرها من زجاج، بشكل ) فريت(زجج ـتـلة للـابــاج؛ مواد قــأو فى صناعة الزج

 .مسحوق أو حبيبات أو رقائق 

 

 10  ألوان سطحية محضرة، ومعـتـمات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة -  3207.10

 5  مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطالء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة -  3207.20

 10  دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة-  3207.30

 5 وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) فريت( مواد قابلة للتزجج -  3207.40

رات تركيبية ـوليميــا بـهـاســأس)  واللكاــا فى ذلك ألوان المينــبم(دهانات وورنيش  32.08
ًأو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائيا، مبددة أو مذابة فى وسط غير مائى؛ محاليل 

 .من هذا الفصل ) 4(معرفة فى المالحظة 
 

 10  أساسها بوليستيرات -  3208.10

 10  أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية -  3208.20

 10   غيرها-  3208.90

وليميرات تركيبية ــا بــاسهــأس) ا واللكــى ذلك ألوان المينــبما ف(انات وورنيش ـده 32.09
 .ًأو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائيا، مبددة أو مذابة فى وسط مائى

 

 10  أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية -  3209.10

 10  غيرها -  3209.90

؛ ألوان )بما فى ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية( أخر دهانات وورنيش 3210.00
 .سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل فى صقل الجلود 

10 
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رمز النظام 
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 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

   الفئة
(%) 

 2 .مجففــات محضــــرة  3211.00

، مبددة فى وسط غير مائى) المعدنيةبما فى ذلك المساحيق والرقائق (ألوان سطحية  32.12
بما فى ذلك (نواع المستعملة فى صناعة الدهانات بشكل سائل أو معجون من األ

؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد تلوين أخر مهيأة بأشكال أو فى أغلفة )ألوان المينا
 .معدة للبيع بالتجزئة 

 

 2  أوراق خـتم -  3212.10

 2  غيرها  -  3212.90

و لتعديل تدرج األلوان أ) اتـتـالالف(ات ـامى اللوحـلرس وأالطلبة ، انينـنـوان للفـأل 32.13
 ،)برطمانات( قوارير ، زجاجات، فى أنابيب،أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص

 .أو أوعية أو أغلفة مماثلة
 

 30  مجموعات األلوان-  3213.10

 30  غيرها-  3213.90

معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين  32.14
،  معاجين الحشو؛ محضرات طالء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهاتالسد؛

 .ـقوف أو ماشابهها سال،  األرضيات،الجدران الداخلية
 

اجين  3214.10 ا من مع ـ معاجين لتـثـبـيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيره
 السد؛ معاجين الحشو 

10 

 10  غيرها-  3214.90

32.15 
شكل حبر الطبا زة أو ب ت مرك ر أخر، وإن كان واع حب ة أو الرسم وأن ر الكتاب عة، حب

 .جامد
 

  : حبر الطباعة -   

 10  أسود-  -  3215.11

 10  غيره-  -  3215.19

 10  غيره -  3215.90
_______  
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  الفصل الثالث والثالثون

  ؛ حمضرات عطور أو تطرية "رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 

  ) تواليت(أو جتميل ) وزماتيكك(
  :مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
   ؛13.02و أ 13.01الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخالصات النباتية الداخلة فى البندين    -أ 

   أو ؛34.01الصابون والمنتجات األخر الداخلة فى البند    -ب 
ص   -ج  ن األخشاب ال ة أرواح التربنتين من الصمغ أو م ورق بطريق ة ال نوبرية أو ناتجة عن صنع عجين

   .38.05أو المنتجات األخر الداخلة فى البند " السلفات"
د 33.02الواردة فى البنــد " مواد عطرية"إن عبارة    - 2 ـلى 33.01 تسرى فقط على المواد الداخلة فى البن ، وعـ

  . العطرية التركيبية المكونات العطرية التى تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات
ت مخلوطة أو تشمل فيما تشمل ، 33.07 إلى 33.03تطبــق أحكـام البنود من    - 3 ى المنتجات ، سواء كان ً، عل

ة  ر مخلوط ة(غي وت العطري ة للزي ل المائي ة والمحالي رة العطري اه المقط دا المي تعمال )ع صالحة لإلس ، ال
  .للبيع بالتجزئة بقصد هذه اإلستعماالت كمنتجات داخلة فى هذه البنود ومهيأة فى أغلفة 

ارة    - 4 شمل عب ة "ت ور أو تطري ضرات عط ك(مح ل ) كوزماتي ت(أو تجمي د )" توالي ى البن ذكور ف المعنى الم ب
ة 33.07 ات التالي شمل، المنتج ا ت ضرات  : فيم ة؛ مح ات عطري زاء نبات وى أج ى تحت صغيرة الت اس ال األكي

ـورق المعطراق؛ الـمعطرة تنتشر رائحتها باإلحـت ورق المشرب أو المطـ ـر وال ـلى بمـ ل ـ ل؛ محالي واد تجمي
شو طناعية؛ الح ون اإلص قة أو للعي ات الالص اة ، للعدس ة أو المغط شربة أو المطلي سوجات الم اد والالمن اللب

  .معدة للحيوانات ) تواليت(مواد التجميل ؛ محضرات تجميل ، بالعطور
____________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية )ًوإن كان التربين منزوعا منها(زيوت عطرية  33.01
؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة فى شحوم، أوفى "رزينويد"

لنقع؛ فى شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو ا زيوت ثابتة، أو
منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه 

 .مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية 

  

    : زيوت عطرية من حمضيات -   

 5  من برتـقال-  -  3301.12

 5  من ليمون -  -  3301.13

 5 غيرها -  -  3301.19

   :ت  زيوت عطرية من غير الحمضيا-   

 5 )منثابـيـبـيرتا( من النعناع الفلفلى -  -  3301.24

 5  من أصناف النعناع األخر-  -  3301.25

 5  غيرها -  -  3301.29

 5 "رزينويد" راتنجات عطرية -  3301.30

 5  غيرها -  3301.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

ة(مخـاليط مواد عطرية ومخاليط  33.02 ل الكحولي ا المحالي ا فيه ادة أو أكث) بم ر قاعدتها م
صناعة؛ محضرات  ى ال ام ف من هذه المواد العطرية، من األنواع المستعملة كمواد خ

 .أخر قاعدتها مواد عطرية، من األنواع المستعملة فى صناعة المشروبات 
  

   :من األنواع المستعملة فى الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات   -   

 3000 )1(ألنــواع المسـتـخدمة فى صنـاعة المشروبات ـ ـ محضرات كحولية مركبة، من ا ـ 3302.1010

 5  غيرها- -  -  3302.1090

 5 غيرها   -  3302.90

 45  ) . دى تواليت- أو (عطور ومياه للتجميل  3303.00

، )غير األدوية(ومستحضرات للعناية بالبشرة ) مكياج(مستحضرات تجميل أو زينة  33.04
اللون (رات إكساب السمرة ــمس ومحضـالشن ــاية مـرات الوقـبما فيها محض

 .؛ محضرات العناية باليدين والقدمين )البرونزى
  

 45  محضرات تجميل الشفاه -  3304.10

 45  محضرات تجميل العيون -  3304.20

 45  محضرات للعناية باليدين والقدمين -  3304.30

   : غيرها -   

 45  مساحيق ، وإن  كانت مضغوطة -  -  3304.91

 45   غيرها-  -  3304.99

   .مستحضرات العناية بالشعر  33.05

 45  شامبو -  3305.10
 45  مستحضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة -  3305.20
 45 ) الكر( ملمعات للشعر -  3305.30
 45  غيرها -  3305.90

ساحيق تثبيت األسنان مستحضرات للعناية بالفم أو األسنان، بما فيها معاجين وم 33.06
، فى عبوات فردية )نتال فلوسيد(اإلصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين األسنان 

 .مهيأة للبيع بالتجزئة 

  

 45 األسنان تنظيف ل محضرات -  3306.10
 45 )نـتال فلوسيد( خيوط للـتـنظيف ما بـين األسنان -  3306.20
 45  غيرها -  3306.90

  

_______________  

 أو لفئة البند %300 لفئة ضريبة بواقع -ً وفقـا لما يحدده وزير المالية باإلتفاق مع وزير السياحة -ياحة ــتخضع واردات قطاع الس   )1(
  .الداخلة فيه أيهما أقل
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

بعد الحالقة، ومزيالت الروائح ،  الحالقةناءـأث،  قبل الحالقةلالستعمالمحضرات معدة  33.07
عر، ومحضرات عطور أو تطرية ــالت الشــزيــ، ومامــاالستحمرات ـة، ومحضـالجسدي

داخلة فى مكان آخـر؛ مزيالت روائح محضرة لألماكن،  أو تجميل أخر، غير مذكورة وال
 .وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية

  

 45 مال قبـل أو أثناء أو بعد الحالقة  محضرات لإلستع-  3307.10

 45  مزيالت الروائح الجسدية ومضادات العرق - 3307.20
 45  أمالح الحمام المعطرة ومحضرات اإلستحمام األخر - 3307.30
   :المحضرات المعطرة للطقوس الدينيةـ محضرات لتعطير أو إزالة روائح األماكن بما فيها   

 45 ومحضرات أخر عطرة تـنـتـشر رائحتها بالحرق " ىآجاربات "- - 3307.41
 45  غيرها - - 3307.49

   : غيرها - 

  20   محضرات للعدسات الالصقة- - -  3307.9010

  45   غيرها- - -  3307.9090
____________  
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  الفصل الرابع والثالثون
   صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، حمضرات غسيل،

  ومشوع حمضرة،  حمضرات تشحيم، مشوع إصطناعية
  أو تلميع، مشوع إضاءة وأصناف مماثلة،  حمضرات صقل

  " مشوع طب األسنان"معاجني لصنع النماذج، 
  وحمضرات طب األسنان أساسها اجلص

  :مالحظـــات 
  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1

ةــرات مــل أو المحضــط أو المحضرات الصالحة لألكــالمخالي   - أ  ة أو نباتي وت حيواني  ن شـحوم أو زي
                      ؛) 15.17البند ( األنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب منأو ميكروبية 

   أوًالمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا ؛   -ب 
وى  األسنان، معاجين ورغوات الحالقة أو محضرات اإلستتنظيفالشامبو، محضرات    -ج  ى تحت حمام الت

  ) .33.07  أو 33.06 ،33.05البند (على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحى 
د    - 2 ام البن ق أحك ل تطبي ن أج ة 34.01م ق كلم اء " صابون"، التنطب ى الم ذوبان ف ل لل صابون القاب ى ال إال عل

واد مضافة  على34.01ويجوز أن يحتوى الصابون والمنتجـات األخر الداخلة فى البند  ل( م  ، مطهرات،مث
حذ ساحيق ش ة، م ة أو األدوي واد مالئ د ) م ى البن ة ف حذ داخل ساحيق ش ى م وى عل ى تحت ات الت ى المنتج وتبق

أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل فى البند . قطع أو بأشكال مقولبة، ، إذا كانـت فقط على هيئة قضبان 34.01
  ."كمساحيق الجلى والمحضرات المماثلة "34.05

شاط سطحى"، فإن عبارة 34.02من أجل تطبيق أحكام البند    - 3 ى "عوامل عضوية ذات ن ى المنتجات الت ، تعن
دره  ز ق اء بتركي ع الم ط م دما تخل ة %0.5عن د درج ة 20 عن نفس درج دة ب اعة واح دة س رك لم ة وتت  مئوي

  :الحرارة فإنها 
ًتعطى سائال شفافا أونصف شفاف أو مستحلبا ثابتا د    -أ  ً ً    وون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ً

  . أو أقل ) سم/  داين 45(متر /  نيوتن x 4.5 2-10 للماء الى السطحيتخفض التوتر  -ب 
ارة    - 4 صد بعب ة"يق ة القاري وت المعدني نفط والزي وت ال د " زي ى البن واردة ف ى 34.03ال ة ف ات المعرف  المنتج

   .27 من الفصل 2المالحظة 
ارة مع مراعاة    - 5 ى " شموع إصطناعية وشموع محضرة"اإلستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عب واردة ف ال

  : تنطبق فقط على 34.04نص البند 
  ًالمنتجـات العضوية التى لها صفة الشموع المنتجة كيميائيا، وإن كانت قابلة للذوبان فى الماء؛   -أ  
  لفة؛المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مخت   -ب 
ى شحوم   -ج  ، المنتجات التى لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى عل

  .مواد معدنية أو مواد أخر ، راتنجات

  :ال يشمل هذا البند و
  الشموع؛ ، حتى وإن كانت لها صفة38.23 أو34.02، 15.16المنتجات الداخلة فى البنود    -أ 
مكررة أو ملونة، الداخلة فى  انية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانتالشـموع الحيو   - ب

  ؛15.21البند 
   أو؛ ، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط27.12الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة فى البند   -ج 
  ).إلخ..،38.09، 34.05البنود (ائى الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة فى وسط م   -د 

_________  
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  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 على هيئة ،صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال كصابون 34.01
قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات ، قضبان
ل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهيأة للبيع بالتجزئة، وإن غواس

مطلية أو مغطاة ، وجات، مشربةــمنس لبـاد وال،  حشو،إحتوت على صابون؛ ورق
 .بصابون أو بمادة منظفة 

 

بأشكال ، قطع، ـ صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان  
مطلية أو مغطاة بالصابون أو ، ربةـوجات، مشــاد وال منسـلب، وـحش، مقولبة، وورق
 :بمادة منـظفة 

 

3401.11 
ل - - ت" معدة لإلستعمال كمواد تجمي واد " (توالي ى م ة عل ا المنتجات المحتوي ا فيه بم

  :)طبية
 

 40  (1) صابون طبي عالجي - - - 3401.1110

 60    غيرها - - - 3401.1190

 60   غيرها -  -  3401.19

  : صابون بأشكال أخر -  

3401.2010 
اليط أحماض ـن، مكرونـروع متصبـ زيت خ- - - ح صوديومى لمخ ة صابون من مل

 10 وإن كانت معطرة أو ملونة) قاعدة صابونية(دهنية وزيوت نباتية 

 40 )1(صابون طبي عالجي  - -  -  3401.2020

 60  غيره- -  -  3401.2090
واسل عضوية معدة لغسـل الجلد، بشكل سائل أو كريم، مهيأة ـ منتجات ومحضرات غ 3401.30

 60 للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون

؛ محضرات غواسل، ومحضرات )عدا الصابون(ة ذات نشاط سطحى ـويـعوامل عض 34.02
ظيف، وإن إحتوت على ـنـومحضرات ت) بما فيها محضرات الغسيل المساعدة(غسيل 

  .34.01ة فى البند صابون، عدا تلك الداخل
 

  
ذات نشاط سطحى، وإن كانت مهيأة للبيع ) سالبة الشحنة( عوامل عضوية أنيونية - 

                                                                             :بالتجزئة
 

 معفاه  أحماض األلكيل بنزين سالفونيك خطية وامالحها-  - 3402.31

 معفاه   غيرها-  - 3402.39

   :أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة  عوامل عضوية ذات نشاط سطحى-  

 معفاه ) موجبة الشحنة( كاتيونية -  -  3402.41

 معفاه  غير أيونية -  -  3402.42

 معفاه  غيرها -  -  3402.49

 60  محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة-  3402.50

 20  غيرها -  3402.90
راغى ــل البــرات حــع، ومحضــوت القطــبما فيها محضرات زي(شحيم ـت للتمحضرا 34.03

أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها 
،  الجلد،ومحضرات من األنواع المستعملة فى تزييت أو تشحيم النسج) مواد تشحيم

ًوزنا أو  %70 على ،ت المتضمنةالفراء أو غيرها من المواد، بإستثناء المحضرا
 .أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية 

 

____________________  

  .  المسجل بوزارة الصحة(1)
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  رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  :اد معدنية قارية  محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مو-   

  :الفراء أو غيرها من المواد، الجلد،  محضرات لمعالجة المواد النسجية-  -  3403.11

 10  مهيأة للبيع بالتجزئة- -  -  3403.1110

 معفاه غيرها  - -  -  3403.1190

  : غيرها -  -  3403.19

 10  مهيأة للبيع بالتجزئة- -  -  3403.1910

 5 غيرها  - -  -  3403.1990

  : غيرها -   

  :الفراء أو غيرها من المواد، الجلد،  محضرات لمعالجة المواد النسجية-  -  3403.91

 10  مهيأة للبيع بالتجزئة- -  -  3403.9110

 معفاه غيرها  - -  -  3403.9190

  : غيرها -  -  3403.99

 10  مهيأة للبيع بالتجزئة- -  -  3403.9910

 5 غيرها  - -  -  3403.9990

  .شموع إصطناعية وشموع محضرة  34.04

 5 )بولى إيثـيلين جليكول( من بولى أوكسى إيثيلين -  3404.20

 2  غيرها -  3404.90

للزجاج أو المعادن، ، للعربات، لألرضيات، لألثاث، معاجين لألحذية، محضرات تلميع 34.05
واد  م،وإن كانت على شكل ورق(مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة 

مطلية أو مغطاة ، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة، منسوجات  ال،لباد، حشو
  .34.04، بإستثناء الشموع الداخلة فى البند )بمثل هذه المحضرات

 

 30 معاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو الجلد،  محضرات تلميع - 3405.10

ضرات تلمي- 3405.20 ضرات مماثـيـمعاج، عـ مح صيانلة ـن ومح شبـل ـاث الخ ي، ة األث
 األرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية

30 

 30  محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن- 3405.30

 10  معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى- 3405.40

 30  غيرها- 3405.90

 30 .شموع إضاءة، وأصناف مماثلة  3406.00

ن  3407.00 معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهيأ لتسلية األطفال؛ محضرات م
ع األسنان"أو " بشموع طب األسنان"النوع المعروف  ات طب شكل "بمركب أة ب ، مهي

واح،زئةـفى أغلفة للبيع بالتج، مجموعات ى شكل أل شكل حدوات حصان، أو عل ،  ب
ى طب األسنان أساسها عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات دة لإلستعمال ف  أخر مع

 ).من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم(الجـص 

5 

_________  
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  الفصل اخلامس والثالثون

  مواد زاللية؛ مواد أساسها النشاء املعدل؛ غراء؛ أنزميات
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل ال    - 1
  ؛)21.02البند (الخمائر    -أ  
ة (دم جزيئات ال   -ب  ة أو وقائي ة والمنتجات األخر، )عدا زالل الدم غير المعد إلستعماالت عالجي ، األدوي

   ؛30الداخلة فى الفصل 
    ؛) 32.02البند (المحضرات األنزيمية لإلستعمال فى الدباغة األولية    -ج 
   ؛34المحضرات األنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة فى الفصل    -د 

   أو؛) 39.13البند (البروتينات المقساه    -هـ 
  ) .49الفصل " (جيالتين"منتجات صناعة الطباعة من هالم    -و 

ا " دكسترين"، تعنى عبارة 35.05ألغراض تطبيق البند    - 2 سبة محتوياته ون ن ى تك شاء، والت ل الن منتجات تحل
  .محسوبة على أساس المادة الجافة " زبالدكسترو"ً معبرا عنها %10من السكر المختزل، التزيد عن 

 .17.02 تدخل فى البند %10إن منـتجات هذا النوع المحتوية عـلى السـكر المخـتـزل بنسبة تزيد عن  
__________ 

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

    .لجبنين ، أمالحه ومشتقاته األخر؛ غراء ا)كازيين(جبنين  35.01

 2 )كازيين( جبنين - 3501.10

 2  غيره - 3501.90

ومين"زالل  35.02 ات " (ألب ن بروتين ر م ين أو أكث ن إثن ة م زات المكون ك المرك ى ذل ا ف بم
ى %80مصل اللبن، المحتوية على أكثر من  ات محسوبه عل ً وزنا من هذه البروتين

 .، أمالحه ومشتقاته األخر )أساس المادة الجافة
  

   : زالل البـيض -  

 2  مجفف- - 3502.11

 2  غيره- - 3502.19

 2  زالل اللبن، بما فى ذلك مركزات إثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن- 3502.20

 2  غيره- 3502.90

ت (هالم  3503.00 ة، وإن كان ى شكل صفائح مستطيلة أو مربع أ عل ك الهالم المهي ى ذل ا ف بم
سطح أو م شغولة ال ةم راء ا) لون شتقاته؛ غ زنجالس "سماكألوم راء "أي واع غ ؛ أن

  .35.01، من أصل حيوانى، بإستثناء غراء الجبنين الداخل فى البند أخر
  

 2 ومشتقاته) جيالتين( هالم - - - 3503.0010

 10  غيره- - - 3503.0090

خلة وال مذكورة ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير دا) ببتون(هضمون  3504.00
 .، وإن كانت معالجة بالكروم )جلود غير مدبوغة(فى مكان آخر؛ مساحيق صالل 

  

 2  بروتينات فول الصويا- - - 3504.0010
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  غيرها- - - 3504.0090

دل  35.05 شاء المع واع الن ن أن ره م ه أو(ديكسترين وغي ذى سبق تهليم شاء ال أسترته  الن
 . ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل ؛ غراء أساسه نشاء أوً)مثال

  

 2  ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل- 3505.10

 10  غراء- 3505.20

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان  35.06
التجزئـة كغراء  بع كغراء أو مواد الصقة، مهيأة للبيلالستعمالآخر؛ منتجات صالحة 

 . عن كيلو جرام واحدالصافييزيد وزنها  أو مواد الصقة، ال
  

واد الصقـ كغتعمالـلالسات صالحة ــ  منتج 3506.10 راء ـراء أو م ة كغ ع بالتجزئ أة للبي ة، مهي
  عن كيلو جرام واحدالصافييزيد وزنها  أو مواد الصقة وال

10 

   : غيرها -  

3506.91 
ن ـى البنـلة فـيرات الداخـوليمـا البـاسهـ أسةـواد الصقــ ـ م ى 39.01ود م  39.13 إل

 أو المطاط 
10 

 10  غيرها- - 3506.99

   .أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر  35.07

 5  أنفحة والمركزات الناتجة عنها- 3507.10

 معفاه  غيرها- 3507.90

  
_________ 
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  الفصل السادس والثالثون

  بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ 

  خالئط معدنية إلحداث اإلشتعال؛ مواد هلوب
  -: مالحظات 

ى  ال   - 1 ذكورة ف ات الم دا المركب ى حدة، ع ة عل ا، المقدم صفات كيميائي ددة ال ات المح صل المركب ًيشمل هذا الف
  .أدناه) ب(أو )  أ" ( 2"المالحظات 

  : فقط36.06بالمعنى المذكور فى البند " أصناف من مواد لهوب"يقصد بعبارة    - 2
ى أشكال ميتالدهيد،   –أ  راص، أصابع أو بأشكال ( هيكسا ميثلين تترامين واألصناف المماثلة، المهياة ف أق

ود المحضريود الذـ كوقـود؛ الوقالـتعمـلالس) لةـمماث ل، بأشكال ص  أساسه الكحول، والوق لبة المماث
  ؛)عجينية(أو شبه صلبة 

ادة   -ب  ة او إع ستعملة لتعبئ واع الم ن األن ة م ى أوعي أ ف سيل المهي ود الم از الوق سائل وغ ـود ال ة  الوق تعبئ
  ؛ و3 سم300قداحات السجائر أو الوالعات المماثلة التى ال تتجاوز سعتها 

  .يماثلها  الراتنجية، موقدات النار وماالمشاعل   - ج 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 10 .مساحيق بارود 3601.00

 10 .متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود 3602.00

 أو للتفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات لالشتعال للتفجير؛ كبسوالت حبالفتائل لألمان؛  36.03
                                                                             .ةيكهربائ

 

 10   فتائل لألمان-  3603.10

 10   حبال للتفجير-  3603.20

 10   كبسوالت لالشتعال-  3603.30

 10   كبسوالت للتفجير-  3603.40

 10   أدوات إشعال-  3603.50

 10   مفجرات كهربائية-  3603.60

إشـارات الضباب وغيرها ، صواريخ مانعة لسـقوط البرد،  إشارةقذائف، ألعاب نارية 36.04
 .من األصناف النارية الفنية

  

 60  ألعاب نارية-  3604.10

 30   غيرها -  3604.90

 60  .36.04، عدا األصناف النارية الداخلة فى البند )كبريت(ثقاب  3605.00

 أصناف من األشكال؛من جميع  االشتعالفيروسيريوم وخالئط معدنية أخر إلحداث  36.06
   .من هذا الفصل) 2( محددة فى المالحظة يمواد لهوب كما ه

ـتجاوز سعتها  3606.10 وات ال ت واع 3 سم300ـ وقود سائل وغاز وقود مسـيل فى عب ن األن  م
 المسـتعملة لـتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الوالعات المماثلة

30 

 10  غيرها-  3606.90

  
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل السابع والثالثون

  منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى
  :مالحظات 

  .يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضالت ال   - 1
ة " تصوير فوتوغرافى"يقصد بكلمة    - 2 ة بطريق فى هذا الفصل العملية التى يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئي

ى سطوح حساسة للضوءمباشرة أو غير مباش ن أشكال اإلشعاع عل ا رة ، بفعل الضوء أو غيره م ا فيه ، بم
                                                                                                .الحساسة للحرارة

_________  
  

  رمز النظام

   املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  ئة الف
(%) 

ألواح وأفالم مسطحه للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، من أية  37.01
الورق المقوى أو النسج ؛ أفالم للتصوير الفورى مسطحة، ، مادة عدا الورق

 .محسسة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة فى أغلفة 
 

 2 )أشعة إكس( للتصوير باألشعة السينية -  3701.10

 20 م للتصوير الفورى أفال-  3701.20

  : ملليمتر 255 ألواح وأفالم أخر ، يزيد أى من جوانبها عن -  

 5  للتصوير باألشعة وللطباعة- -  -  3701.3010

 20  غيرها- -  -  3701.3090

  : غيرها -   

 20 )بولى كروم( للتصوير الفوتوغرافى الملون -  -  3701.91

  : غيرها -  -  3701.99

 5  للتصوير باألشعة وللطباعة- -  -  3701.9910

 20  غيرها- -  -  3701.9990

أفالم بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، غير مصورة، من أية مادة  37.02
عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير الفورى بشكل لفات، 

 .محسسة، وغير مصورة 
 

 2 )شعة إكسأ( للتصوير باألشعة السينية -  3702.10

  : ملليمتر 105عرضها ـتجاوز ي  أفالم أخر، غير مثـقبة ال-   

 20 )بولى كروم( للتصوير الفوتوغرافى الملون -  -  3702.31

 20  غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة-  -  3702.32

 20  غيرها-  -  3702.39

  : ملليمتر 105يزيد عرضها عن ،  أفالم أخر، غير مثـقبة -   

3702.41 
ون 200 ملليمتر وبطول يزيد عن 610بعرض يزيد عن  - - صويـر المل  متر، للـت

 20 )بولى كروم(

 متر، عدا تلك المستعملة 200 ملليمتر وبطول يزيد عن 610بعرض يزيد عن  - -  3702.42
 للتصوير الفوتوغرافى الملون

20 
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  رمز النظام

   املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  ئة الف
(%) 

 10  متر200  ـتجاوزي ال ملليمتر وبطول 610 بعرض يزيد عن -  -  3702.43

 10  ملليمتر610 ـتجاوزي ال ملليمتر و105 بعرض يزيد عن -  -  3702.44

  ) :بولى كروم( أفالم أخر، للتصوير الفوتوغرافى الملون -   

  : ملليمتر  16 ـتجاوزي ال بعرض -  -  3702.52

3702.5210 
صغرة - - - الم الم روفيلم( األف ـقل ) ميك الم الن يوأف وغرافي اآلل ول  الفوت  البط

 10  متر14 تجاوزي

3702.5220 
ـ األف- - - صغرة ـ روفيلم(الم الم ـقل ) ميك الم الن يوأف وغرافي اآلل صوير  الفوت للت

 10  متر14 وبطول يزيد عن  ملليمتر16بعرض السينمائى 

 20  غيرها- -  -  3702.5290

 30 ـتجاوزي ال  ملليمتر وبطول35 ملليمتر وال يتجاوز 16زيد عن ـرض يــبع - -  3702.53
 )ساليدز(متر، للشرائح اإليجابية الشفافة 

20 

 30 ـتجاوزي ال ملليمتر وبطول 35 ملليمــتر وال يتجاوز 16 بعرض يزيد عن - - 3702.54
 متر، عدا المستعملة فى الشرائح اإليجابية الشفافة

20 

3702.55 
 30 يزيد عن  ملليمتر وبطول35 ملليمتر وال يتجــاوز 16 بعرض يزيد عن - - 

 :متر
 

همعفا  للتصوير السينمائى- -  -  3702.5510  

 20  غيرها- -  -  3702.5590

  : ملليمتر 35 بعرض يزيد عن -  -  3702.56

همعفا  للتصوير السينمائى- -  -  3702.5610  

 20  غيرها- -  -  3702.5690

  : غيرها -   

   :متر30 ـتجاوز ي ال ملليمتر وبطول 35 بعرض ال يزيد عن -  -  3702.96

3702.9610 
وأفالم النقل اآللى الفوتوغرافى، أفالم للتصوير ) ميكروفيلم( األفالم المصغرة - - -

سينمائى بعرض  د عن 16ال ر وبطول يزي ر و14 ملليمت  30 تجاوزي ال مت
  متر  

5 

 20   غيرها- -  -  3702.9690

   : متر30  ملليمتر وبطول يزيد عن35 ـتجاوزي ال  بعرض - - 3702.97

همعفا  للتصوير السينمائى- -  -  3702.9710  

 20  غيرها- -  -  3702.9790

   : ملليمتر35  بعرض يزيد عن -  -  3702.98

همعفا  للتصوير السينمائى- -  -  3702.9810  

 20  غيرها- -  -  3702.9890

  .ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافى، محسسة، وغير مصورة 37.03
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  رمز النظام

   املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  ئة الف
(%) 

  : ملليمتر 610لفات يزيد عرضها عن  -  

 2  للـتصوير باألشعة والتصوير الكهروضوئى- -  -  3703.1010

 20  غيرها- -  -  3703.1090

  ) :بولى كروم( غيرها، لإلستعمال فى الـتصوير الفوتوغرافى الملون -  

 2  للـتصوير باألشعة والتصوير الكهروضوئى- -  -  3703.2010

 20 غيرها - -  -  3703.2090

  : غيرها  -  

 2  للـتصوير باألشعة والتصوير الكهروضوئى- -  -  3703.9010

 20  غيرها  - -  -  3703.9090

3704.00 
 مصورة ولكن يج، للتصوير الفوتوغرافـ ونسيوـورق مق، ورق، المـأف، ألواح

 10 .غير مظهرة

3705.00 
ظهرة، عدا أفالم التصوير ورة ومـ، مصيرافـوغـوتـر الفـويـالم للتصـألواح وأف
  .يالسينمائ

 

 2 ساخ باألوفستنت لالس- - - 3705.0010

 20  غيرها- - - 3705.0090

37.06 
 صامته أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجيل صوتى ومظهرة، مصورة سينمائية،أفالم 

  .فقط

  : ملليمتر أو أكـثر 35 بعرض -  

همعفا  سلبية- -  -  3706.1010  

 5 إيجابية  - -  -  3706.1090

  : غيرها -  

همعفا  سلبية- -  -  3706.9010  

 5 إيجابية - -  -  3706.9090

، الغراء، عدا الورنيش (الفوتوغرافي فـى التصوير لالستعمالمحضرات كيميائية  37.07
 الستعماالت؛ منتجات غير مخلوطة )المواد الالصقة والمحضرات المماثلة

يأة للبيع بالتجزئة ـرة أو مهـايـر معـ فى مقادي، مهيأةيـوتوغرافـالفالتصوير 
 . المباشرلالستعمالبشكل جاهز 

 

 5  للـتحسس مستحلبات-  3707.10

 5  غيرها-  3707.90
__________  
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  الفصل الثامن والثالثون

  منتجات كيميائيــة متنوعــة
  :مــالحظــات 

  :ال يشمل هذا الفصل     - 1
  :ً ، المحددة الصفات كيميائيا، بإستثناء مايلى المنتجات المنفصلة   ) أ ( 

  ؛) 38.01البند (الجرافيت اإلصطناعى    -  1
و    -  2 ات نم ات ومنظم ات اإلنب ضارة، موقف مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب ال

  ؛38.08 النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة باألشكال أو فى األغلفـة المذكورة فى البند
  ؛ )38.13البند (ق أو كقذائف إلطفاء الحريق يالمنتجات المهيأة كشحنات ألجهزة إطفاء الحر   - 3
   أدناه ؛(2)المواد المرجعية المعتمدة المحددة فى المالحظة   - 4
  .أدناه ) 3(من المالحظة ) ج(أو )  أ (المنتجات المذكورة فى الفقرات    - 5

ة   ) ب( ات الكيميائي اليط المنتج واد الغذائيمخ واع ةوالم ن األن ة، م ة الغذائي واد ذات القيم ن الم ا م  أو غيره
  ؛) بصورة عامة21.06البند (المستعملة فى تحضير األغذية المعدة لإلستهالك البشرى 

                                                                     ؛24.04المنتجات الداخلة فى البند   )جـ(
يخ )بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحى(ا ــايـبقالوالخبث رماد    )  د( ادن أو زرن ، محتوية على مع

  ؛)26.20 البند (26 للفصل )ب( 3 أو ) أ(  3 ة تستوفى شروط المالحظوالتيأو مخاليطها 
  أو؛ ) 30.04 و30.03البندان (األدوية   ) هـ(
ـالمحف   )و ( ائط الكيميائي(زات ـ ـالوس ستهلكة، م، ال)ةـ ـن النـم سـ ادن ـتخـى إسـتخدم فــوع الم الص المع

ة يالعاد ادن العادي د(ة أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المع ستهلكة من)26.20 البن زات الم  ، المحف
ة  النوع المسـتخدم بصورة أساسية فى ادن الثمين د(إسترجاع المع ة )71.12 البن زات المكون ، أو المحف

ط ادن أو خالئ ة من مع الغ النعوم شكل مسحوق ب ة ب سيج ) مسحون( معدني دنيأو ن ع  (مع سم الراب الق
  ).عشر أو القسم الخامس عشر

ارة 38.22 ألغراض البند    )أ (    - 2 صد بعب دة"، يق ة معتم واد مرجعي شهادة "م ة المصحوبة ب واد المرجعي ، الم
لمصداقية المرتبطة  اه القيم ودرجةًتبين أرقاما بقيــم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذ

  .بكل قيمة والصالحة ألغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية 
صلين   )ب(   ـناء منتجات الف د 29، 28بإستث إن للبن دة ، ف ة المعتم واد المرجعي د الم ة 38.22، ولتبني  األولوي

  . بند آخر فى جدول التعريفة أيعلى 
  : وليس فى غيره من بنود جدول التعريفة 38.24لبند تدخل المنتجات اآلتية فى ا    - 3

ورات المزروع   -أ  ـالبلل ـع(ة ـ صريةـ ر الب ادن ) دا العناص دات المع ن هالي سيوم أو م سيد الماغن ن أوك م
   جرام؛2.5، والتى ال يقل وزن الواحدة منها عن )األرضية(القلوية أو المعادن القلوية الترابية 

  ؛) زيت العظام( زيت ديبل ؛زيت فيوزل   -ب 
  مزيالت الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛   -ج 
ة،    -د   صحيح الكتاب سوائل لت ن ال ا م ساخ وغيره ى ورق اإلستن ة عل صحيـح الكتاب ات لت رائط المركب وش

  والمهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ ، )96.12غير تلك المذكورة في البند (التصحيح 
  . إلختبار درجة حرارة األفران) مثل مخاريط سيجر(ابل لإلنصهار أصناف من خزف ق   -هـ 

ارة   - 4 صد بعب ديات"يق ا البل ا" نفاي تم تجميعه ى ي واع الت ن األن ا م ة ، النفاي ى جدول التعريف ا وردت ف ن  حيثم م
ازل  بالمن اجر والمكات شــفيات والمت اعم والمست ادق والمط سكنية والفن رق..ال ات الط خ، وكناس فة إل  واألرص

ن. ومخلفات البناء والهدم ددة م واع متع ى أن ة عل دائن والمطاط  تحتوى نفايا البلديات بصورة عام ل الل واد مث الم
ة واد الغذائي ادن والم اج والمع سجية والزج واد الن ن األصناف  والخشب والورق والم ا م اث المحطم وغيره واألث

  .التالفة أو المهملة 
  :شمل ال ت" نفايا البلديات"إال أن عبارة   

المواد أو المصنوعات التى تم فرزها من النفايات، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق   -أ 
ادن  اج أو المع سجية أو الزج واد الن ة أو الم ة واالليكتروني ردة الكهربائي ات والخ ا (أوالنفاي ا فيه بم

                          التعريفة؛التى تبقى داخلة فى بنودها الخاصة بجدول) البطاريات المستهلكة
                                                                                     النفايا الصناعية؛  -ب 
  ؛ أو30 للفصل )ى( 4نفايا محضرات الصيدلة المعرفة فى المالحظة   -ج 
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  .أدناه   )أ(  6نفايا العيادات، كما هى معرفة فى المالحظة   -د 
د    - 5 ارة 38.25ألغراض البن صد بعب صرف الصحى"، يق ة"وحل ال اتج عن محطات معالج ل الن اه  ، الوح مي

ف ات التنظي ة ونفاي ات الناتجة عن المعالجة األولي شمل النفاي دن، وي ى الم ر  الصرف الصحى ف والوحل غي
  .الثابت

  ) .31الفصل  (يستثنى من هذا الفصل، الوحل الثابت المناسب لإلستخدام كسماد  
  :تنطبق على " نفايا أخر"  ، فإن عبارة 38.25ألغراض البند   - 6

ة ،  -أ  شخيص والمعالجات الطبي ل والت ا  نفايا العيادات، وهى النفايا الناتجة عن األبحاث والتحالي وغيره
ب  ى الغال ى من المعالجات الطبـية والجراحية أو طب األسنان أو الطب البيطرى ، والتى تحتوى ف عل

ا  تخلص منه ب إجراءات خاصة لل ى تتطل واد صيدلة والت ى م راض وعل سبـبه لألم ل م ثال، (عوام ًم
  ؛) الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة

  نفايا المذيبات العضوية؛  -ب 
   ونفايـا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛  -ج 
  .النفايا األخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها   -د 

نفط ــيــا المحتوية بصورة رئيســايـفـمل النــال تش" ايا أخرــفـن"ومع ذلك، فإن عبارة    وت ال ى زي ة عل
  ) .27.10البند (أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية 

د   - 7 ق البن راض تطبي وي ، ي38.26ألغ ديزل الحي ود ال ارة وق صد بعب ن "biodiesel"ق ة م اض الدهني  األحم
ة ـتـود، المشــدم كوقـتخـ من النوع المسلكيلاألأسيترات أحادية  ة أو النباتي دهون الحيواني وت أو ال ق من الزي

                                                                                           .وإن كانت مستعملةأو الميكروبية 
     :ية فرعالد وبنات المالحظ

د 3808.59 و3808.52 يشمل البندان الفرعيان  - 1 ي البن د 38.08 فقط األصناف الداخلة ف ي واح ة عل ، المحتوي
ة واد اآلتي ن الم ر م ور : أو أكث ديكارب (ISO)االكل درين (ISO)؛ ال وس )ISO(؛ ال ل –؛ أزينف ؛ (ISO) ميثي

افول )توكسافين) (ISO(؛ كامفيكلور )ISO(ل بينابكري وران ؛ )ISO(؛ كابت ورودان )ISO(كربوف ؛ )ISO(؛ كل
ورم  وروبنزيالت )ISO(كلورديمف ي )ISO(؛ كل ان ) (DDT) "ISO"؛ دي دي ت -1,1,1، )(INN)كلوفينوت
 أورثو - نيترو   ثنائي-6,4؛ )ISO,INN(؛ ثنائي الدرين )إيثان)  كلوروفينيل-pبى ( مكرر-2,2-ثالثى كلورو 

سول - تيراته؛ إندوسولفان )ISO(أو أمالحه؛ دينوسيب ) DNOC (ISO)( كري ائي (ISO)، أمالحه أو أس ؛ ثن
ان-2,1) (ISO(؛ ثنائي كلوريد االيثلين ) ثنائي برومو إيثان-2,1) (ISO(بروميد اإليثيلين  ورو إيث ؛ ) ثنائي كل

زين )ISO(باعي الكلور ـ؛ س)ISO(د ــيـامــلورو أسيتــف ورو البن   سداسي 6,5,4,3,2,1-؛ ) ISO(؛ سداسي كل
سان  ورو سيكلوهك دان )ISO (HCH((كل ك لين ي ذل ا ف دوفوس (ISO,INN)، بم ق؛ ميثامي ات الزئب ؛ مركب

)ISO( وس ادى كروتوف سير)ISO(؛ أح ين(ن ا؛ أوك سيد االثيل اراثيون )أوك اراثيون )ISO(؛ ب ل –؛ ب  ميثي
)ISO) (ل اراثيون-ميثي ول ؛ خما) ب ى كلوروفين شبع (ISO)س سلفونيك الم ض ال تيراته؛ حم ه أو اس ، أمالح

الفلوروأوكتين؛  شبعة ب د الم لفونيل فلوراي ين؛ س الفلورو أوكت شبعة ب لفوناميدات م ه؛ س الفلوروأوكتين وأمالح ب
تيراته؛ ) ثالثي كلوروفينوكسى حمض األسيتيك-T-5,4,2 5,4,2 (ISO) (؛ )ISO(فوسفاميدون  ، أمالحه أو أس

                                                ).ISO(ثالثى كلوروفون مركبات ثالثي بيوتيل القصدير؛ 
يط تركيبات ال 3808.59ًيشمل أيضا البند الفرعي  ي خل ة عل ة المحتوي ن المساحيق الغباري ل م ، (ISO)بينومي

  .(ISO)ثيرام ال و(ISO)الكربوفوران 
د صناف فقط األشمل  ت3808.69 حتى 3808.61  البنود الفرعية من - 2 ى البن ة ف ى  و38.08الداخل ة عل المحتوي

ا  يبرميثرين -الف د(ISO) س ايفنثرين (ISO)يوكارب ا، بن ابير ،(ISO)، ب يفلوثرين (ISO) كلورفين ، (ISO)، س
رين  ا ميث ـروكـــبــايتوفين، (ISO,INN)دلت دا(ISO)تروثيون ـنـ، في(INN)س ـ يهالوثرين –، المب ، (ISO) س

  .(ISO)روبوكسور ب  أو(ISO)ميثيل  -، بريميفوس(ISO)ماالثيون 
 تشمل فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر 3824.89 حتى 3824.81البنود الفرعية من    - 3

ة واد التالي سيران : من الم ين(اوك سيد االيثيل روم )اك دد الب ل متع ائى الفيني ل(PBBs)؛ ثن ائى الفيني دد  ؛ ثن  متع
ور  ور (PCBs)الكل دد الكل ل متع ى الفيني ى (PCTs) ؛ ثالث ل- 3,2( ؛ ثالث ائى بروموبروباي فات؛ )  ثن الفوس
امفيكلور (ISO)ألدرين  سافين ((ISO) ؛ ك وردان )توك ون (ISO)؛ كل ى (ISO)؛ كلورديك  ”DDT“ ؛ دى دى ت
(ISO))  ان ورو - 1,1,1؛ )(INN)كلوفينوت ى كل ريس –2,2– ثالث ى  (ت ل– pب ان)  كلوروفيني ائى )اإليث ؛ ثن

درين  ولفان (ISO,INN)ال درين (ISO)؛ أندوس ور (ISO)؛ أن باعى الكل ركس (ISO)؛ س ؛ (ISO)؛ مي
سان –6,5,4,3,2,1 ورو سيكلوهك ى كل دان (HCH,(ISO)) سداس ا لين ا فيه ى (ISO,INN)، بم ؛ خماس

وروبنزين  وروبنزين (ISO)كل ى كل شب؛(ISO)؛ سداس سلفونيك الم ض ال ه؛  حم الفلوروأوكتين، أمالح ع ب
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 ، سداسى -، خماسى -سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين؛ سلفونيل فلورايد المشبعة بالفلوروأوكتين ؛ رباعى
                      .بارافينات مكلوره قصيرة السلسلة أو ثمانى إيثيرات برومو ثنائى الفينيل؛ -، سباعى-

ن البارافينات المكلوره قصيرة السل ر م ا % 48سلة هى مخاليط من مركبات، ذات درجة تكلور أكث ا، وله ًوزن
         .Y  = 1 – 13 وX= 10 – 13 حيث ، CxH(2x-y+2)Cly: الصيغة الكيميائية للجزيئات كالتالى

رعيين     - 4 دين الف راض البن ارة 3825.49، 3825.41ألغ صد بعب ضوية" ، يق ذيبات الع ا الم ا "نفاي ي، النفاي  الت
ا تح الحة بحالته ر ص ضوية غي ذيبات ع ى م سية عل صورة رئي وى ب تعمالهات لي الس دة األص ت مع ، وإن كان

  . المذيبات السترجاع
___________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

افيت ؛ محضرات أساسها الجرغروي أو شبه غرويت ـرافيـى؛ جــت إصطناعـجرافي 38.01
أو كربون أخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف 

  .المصنعه 
 

 5  جرافيت إصطناعى-  3801.10

 5  جرافيت غروى أو شبه غروى-  3801.20

 5  عجائن كربونية لألقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين األفران-  3801.30

 2  غيرها-  3801.90

م من 38.02 اب فح ك الهب ى ذل ا ف وانى، بم اب حي شطة؛ هب ة من ة طبيعي ات معدني شط؛ منتج
 .الحيوانى المستنفذ 

 

 معفاه  فحم منشط-  3802.10

 2  غيرها-  3802.90

 5 .ً، وإن كان مكررا "طول أويل"زيت  3803.00

ً محاليل الغسـل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز، وإن كانت مركزة أو منزوعا 3804.00
ًمنها السكر أو معالجة كيميائيا، بما فى ذلك سلفونات اللجنين، بإستثناء زيت 

 .38.03الداخل فى البند " الطول أويل"
5 

أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية  تصنيع  38.05
 ناتجة عن ، وغيرها من أرواح تربنتينية)السلفات(عجينة الورق بطريقة الكبريتات 

عملية التقطير أو عن معالجات أخر لألخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين 
 - وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا ) يسلفيت(كبريتيتى 

 .تربينول كمكون رئيسى

 

يع ـ  أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصن 3805.10
 5 )السلفات(عجينة الورق بطريقة الكبريتات 

 5  غيرها-  3805.90

  .قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ مصهورة 38.06

 2  قلفونية وأحماض راتنجية-  3806.10

لقـلفـونية ـ أمالح قلفونية، أمالح أحماض راتنجية، أو أمالح مشـتـقاتهما، عدا أمالح ا 3806.20
 2 ومشـتـقـاتها المعدلة

 2  صموغ أستـيرية-  3806.30
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  غيرها-  3806.90

؛ زفت "نافتا"قـطران خشـب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت خشب؛ كحــول خشب  3807.00
ى؛ زفت لطالء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو األحماض ــنبات

 .ى الراتنجية أو الزفت النبات
5 

 موقفات اإلنبات واألعشاب الضارة،طريات ـمبيدات للحشرات والقوارض والف 38.08
 عبواتكال أو ــأة بأشــات مماثلة، مهيــرات ومنتجــات، ومطهــالنب ومت ناومنظم

ل والشموع ـكاألشرطة والفتائ(ة أو كمحضرات أو أصنـاف مماثلة ــللبيع بالتجزئ
 ).المكبرتة وأوراق قـتل الذباب

 

  : لهذا الفصل (1)الفرعي البند ة محددة في مالحظأصناف  -  

ى- - 3808.52 ان ( DDT" (ISO)" دى دى ت وات ال ي، )(INN)كلوفينوت ى عب اوزف وى تج  محت
    : جرام300وزنها الصافى عن 

 5  للزراعة- -  -  3808.5210

 10  غيرها - -  -  3808.5290

  : غيرها -  -  3808.59

 5  للزراعة- -  -  3808.5910

 10  غيرها - -  -  3808.5990

  : لهذا الفصل (2)الفرعي البند  ةمحددة في مالحظأصناف  -  

   :  جرام300 محتوى وزنها الصافى عن تجاوزفى عبوات ال ي - - 3808.61

 5  للزراعة- -  -  3808.6110

 10  غيرها - -  -  3808.6190

3808.62 
و 7.5 جرام لكن ال يتجاوز 300  عن الصافى فى عبوات يزيد محتوى وزنها- -  كيل

  جرام 
 

 5  للزراعة- -  -  3808.6210

 10  غيرها - -  -  3808.6290

  : غيرها -  -  3808.69

 5  للزراعة- -  -  3808.6910

 10  غيرها - -  -  3808.6990

  : غيرها -  

  : مبيدات حشرية -  -  3808.91

 5  للزراعة- -  -  3808.9110

 10  غيرها - -  -  3808.9190

  :  مبيدات فطريات -  -  3808.92

 5  للزراعة- -  -  3808.9210
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 10  غيرها - -  -  3808.9290

 5    مبيدات أعشاب ؛ موقفات اإلنبات ومنظمات نمو النبات-  -  3808.93

  :  مطهرات -  -  3808.94

 5  للزراعة- -  -  3808.9410

 10  غيرها - -  -  3808.9490

  : غيرها -  -  3808.99

 5  للزراعة- -  -  3808.9910

 10  غيرها - -  -  3808.9990

عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجــات  38.09
، من األنواع المستعملة فى )كمحضرات تهيئة أو تثبيت األلوان(ومحضرات أخر 

المماثلة، غير مذكورة والداخلة فى صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات 
 .مكان آخر 

 

 معفاه  أساسها مواد نـشوية-  3809.10

  : غيرها -   

 معفاه  من األنواع المستعملة فى صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة-  -  3809.91

 معفاه  من األنواع المستعملة فى صناعة الورق أو الصناعات المماثلة-  -  3809.92

 معفاه  من األنواع المستعملة فى صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة-  -  3809.93

" فلكس"محضرات لتنظيـف سطوح المعادن؛ محضرات مسـاعدة لصهر المعادن  38.10
ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد 

لة لكسو أو حشو قضبان ـتعمـمسواع الــرات من األنــادن؛ محضــام المعــر للحـأخ
 .أو عيدان اللحام

 

محضرات لتـنظيف سـطوح المعادن؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخر  ـ 3810.10
 5 للحام المعادن

 10  غيرها-  3810.90

محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتصمغ،  38.11
 ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة محضرات تحسين لزوجة الزيوت،

أو للسوائل األخر المستعملة لنفس ) بما فى ذلك الجازولين(أخر، للزيوت المعدنية 
 .األغراض كزيوت معدنية 

 

  : محضرات ضبط إشعال وقود المحركات -   

 5  أساسها مركبات الرصاص -  -  3811.11

 5  غيرها -  -  3811.19

  :التشحيم  إضافات لزيوت -   

 5  محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية -  -  3811.21

 5  غيرها -  -  3811.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  غيرها -  3811.90

؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، )أكسيليريتور(مسرعات محضرة لبركنة المطاط  38.12
مركبة غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات 

 .أخر للمطاط أو اللدائن
 

 5  مسرعات محضرة لبركنة المطاط-  3812.10

 5  ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن-  3812.20
   : محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن-  

ن - - 3812.31 ل  4,2,2 - مخاليط من أوليجوميرات م ى ميثي دروك2,1 - -ثالث ائى هي ينولين  ثن
(TMQ)   5 

 5  غيرها-  -  3812.39

 5 .محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة إلطفاء الحريق  3813.00

مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ محضرات  3814.00
 .معدة إلزالة الدهان أو الورنيش 

2 

ات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة محضرات لبدء التفاعل، منظم 38.15
  .غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

  : محفزات على حامل -   

 5  تحتوى على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة-  -  3815.11

 5  تحتوى على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة-  -  3815.12

 5  غيرها-  -  3815.19

 5  غيرها-  3815.90

3816.00 
دولوميت أسمنت ومالط وخرسانة متحملة للحرارة ومركبات مماثلة،  بما فيها خليط ال

                                                    . 38.01 المدكوك ، عدا منتجات البند
5 

3817.00 
كورة فى البند زينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذـل بنــألكاي

  .29.02 أو البند 27.07
5 

اإللكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح  تعمالها فىــعناصر كيميائية منشطة إلس 3818.00
 معفاه .رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة إلستعمالها فى اإللكترونيات 

لنقل الحركة الهيدروليكية، سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر  3819.00
 %70التحتوى على زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية أو تحتوى على أقل من 

 .ًوزنا من هذه الزيوت
5 

 5 .محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد  3820.00

3821.00 
ة  ات المجهري ي الكائن ة عل تنبات أو المحافظ يطة إلس ضرات وس ك(مح ي ذل ا ف  بم

 .أو الخاليا النباتية أو البشرية أو الحيوانية ) الفيروسات وما يشابهها
5 

ص ـشخيـرة للتـف محضــواشــلى حامل، وكــرات عــبـتـص أو للمخـيـشخـكواشف للت 38.22
 عدا تلك الداخلة وإن كانت مهيأة بشكل أطقم،  برات، وإن كـانت على حامـل،ـأو للمخت
                                               .عية معتمدة؛ مواد مرج30.06فى البند 

 

رات على حامل، وكواشف محضرة للتشـخيص ـبـتـص أو للمخـخيـشـف للتــواشــ ك-  
   :أو  للمخـتـبرات، وإن كانــت عــلى حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم

 5   للمالريا-  - 3822.11
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 Aedes  5قل بالبعوض من جنس أيديس ترى التى تن للزيكا ولألمراض األخ-  - 3822.12

 5   لتحديد فئات أو عوامل الدم-  - 3822.13

 5   غيرها-  - 3822.19

 5   غيرها-  3822.90

ر؛  38.23 ن التكري ة ع ضية ناتج وت حم سيليك؛ زي ة الكربوك ناعية أحادي ة ص اض دهني أحم
 .كحوالت دسمة صناعية

 

  :ربوكســيلـيك؛ زيوت حمضية ناتجة عن الـتكرير أحماض دهنية صناعية أحادية الك-   

 2 )ستياريك( حمض الدهن -  -  3823.11

 5 )أوليـيك( حمض الزيت -  -  3823.12

 2 "الطول أويل" أحماض دهنية من زيت -  -  3823.13

 2  غيرها-  -  3823.19

 5  كحوالت دسمة صناعية-  3823.70

محضرات الصناعات الكيميائية والصناعات روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات و 38.24
، غير مذكورة وال داخلة فى )بما فى ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية(المرتبطة بها 

 .مكان آخر
 

 5  روابط محضرة لقوالب السبك-  3824.10

 5  كربـيـدات معدنية غير مكـتلة مخلوطة فيما بـينها أو مع روابط معدنية-  3824.30

 5 ات محضرة لألسمنت أو المالط أو الخرسانة إضاف-  3824.40

 معفاه  مالط وخرسانة، غير متحملة للحرارة-  3824.50

 5 2905.44 سوربـيتول، عدا ما يدخل فى البند الفرعى -  3824.60

  : لهذا الفصل )3(فرعي البند ال ةمحددة فى مالحظأصناف  -  

 5 )نأوكسيد االيثلي(ن اري محتوية علي اوكس-  -  3824.81

3824.82 
ائي - - ي ثن ة عل ورفينال محتوي دد الكل ل متع ور ،(PCBs) ي دد الكل ل متع ى الفيني  ثالث

(PCTs) ، ثنائى الفينيل متعدد البروم  أو(PBBs) 5 

 5  فوسفات) يلاببروروموب ثنائي 3,2 -( ثالثى  محتوية علي -  -  3824.83

3824.84 

درين - - ى ال ة عل امفيكلور (ISO) محتوي سافيين ((ISO)، ك وردين )توك ، (ISO)، كل
 ثالثى – 1,1,1، )(INN)كلوفينوتان  (DDT  "(ISO)"، دى دى تى (ISO)كلورديكون 

ورو  رر2,2- -كل ارا( مك ل-ب ان) كلوروفيني درين ) ايث ائى ال ، (ISO, INN)، ثن
 (ISO) اوميريكس (ISO)، سباعى الكلور (ISO)، اندرين (ISO)اندوسولفان 

5 

3824.85 
ى  م- - ة عل سـس 6,5,4,3,2,1-حتوي ، (HCH (ISO))ان ــــداسى كـــلوروســـيكلوهك

  (ISO, INN)متضمنه ليندان 
5 

 5 (ISO) أو سداسى كلوروبنزين (ISO) محتوية على خماسى كلوروبنزين - - 3824.86

3824.87 
 مشبعة ات محتوية على حمض سلفونيك مشبع بالفلوروأوكتين، أمالحه، سلفوناميد- -

 5 يد مشبع بالفلورأوكتين االفلوروأوكتين، أو سلفونيل فلورب

3824.88 
ى ة محتوي- - رات  عل اعىإيثي باعى -، سداسى -، خماسى -رب و -، س انى بروم  أو ثم

 5 فينيل الثنائى 
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 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5   محتوية على بارافينات مكلوره قصيرة السلسلة-  -  3824.89

  : غيرها -  

3824.91 

ضرات مكون- - اليط ومح سية من  مخ صفه رئي فونات ة ب ل فوس ل 5 -(ميثي  - 2 - ايثي
ل ومكرر)  يل-5-ائى أوكسافوسفينان ــنـ ث-2,3,1-  اوكسيدو-2 -ميثيل  ل الميثي  ميثي

-  ثنائى اوكسافوسفينان -2,3,1- اوكسيدو -2- ميثيل -2- ايثيل -5[(ميثيل فوسفونات 
  ] ميثيل)  يل-5

2 

 2  من حمض الميثيل فوسفونيك استيرات البولى جليكول -  -  3824.92

 2  غيرها  -  -  3824.99

مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة وال داخلة فى  38.25
 6 المالحظة ي؛ نفايا آخر محددة فينفايا البلديات؛ وحول الصرف الصح مكان آخر؛
 .لهذا الفصل

  

 5  نـفايا البـلديـات-  3825.10

 5   وحول الصرف الصحى-  3825.20

 5  نـفايا العيادات-  3825.30

   : نـفايا المذيـبات العضوية -   

 5  مهلجـنة-  -  3825.41

 5  غيرها-  -  3825.49

3825.50 
وائل ـل تـنــاليــا محـــايـ نف- ظيف المعادن والسـوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وس

  مضادة للـتجمد
5 

   :لصناعات الكيميائـية والصناعات المرتبطة بها  نـفايا أخر ل-   

 5  محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية-  -  3825.61

 5  غيرها-  -  3825.69

 5  غيرها-  3825.90

3826.00 
وت متحصل  ي زي ط أو عل وت نف ي زي وي عل وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، ال يحت

  ً. وزنا%70نهما بنسبة أقل من عليها من معدنية قارية أو يحتوي علي أى م
5 

مخاليط محتوية على مشتقات مهلجـنة من الميثان، االيثان أو البروبان، غير مذكورة  38.27
                                                                    .وال داخلة فى مكان أخر

 

 

ات - ورو الكربون ورو فل ى كل درو  ، وإن ك(CFCs) محتوية عل ي هي ة عل ت محتوي ان
ات  ورو الكربون ورو فل ات (HCFCs)كل ورو الكربون درو (PFCs)، بيرفل  أو هي

ات  ورو الكربون ات (HFCs)فل ورو الكربون و فل درو بروم ي هي ة عل ؛ محتوي
(HBFCs) ي ة عل ون؛ محتوي د الكرب اعى كلوري ي رب ة عل ي 1,1,1 –؛ محتوي  ثالث

                                                  ):مثيل كلورو فورم(كلورو اإليثان 

 

3827.11 
درو (CFCs) محتوية على كلورو فلورو الكربونات - - ي هي ة عل ت محتوي  ، وإن كان

ات  ورو الكربون ورو فل ات (HCFCs)كل ورو الكربون درو (PFCs)، بيرفل  أو هي
  (HFCs)فلورو الكربونات 

5 

 5  (HBFCs) الكربونات  محتوية علي هيدرو برومو فلورو- - 3827.12

 5   محتوية علي رباعى كلوريد الكربون- - 3827.13

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ١٨٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 180 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  )ثيل كلورو فورميم( ثالثي كلورو اإليثان 1,1,1 –  محتوية علي - - 3827.14

3827.20 
ان  - ورو الميث ائى فل ورو ثن و كل ى )Halon-1211( محتوية على بروم و ثالث ، بروم

ـف ان ـ ات ـاو ث) Halon-1301(لورو الميث ورو االيثان اعى فل و رب نائى بروم
)Halon-2402(  

5 

 
ات - ورو الكربون ي HCFCs)( محتوية علي هيدرو كلورو فل ة عل ت محتوي ، وإن كان

ات  ورو الكربون ات PFCs)(بيرفل ورو الكربون درو فل ر (HFCs) أو هي ن غي  ولك
  :CFCs)(محتوية علي كلورو فلوروالكربونات 

 

 5  2903.48 حتى 2931.41د داخلة فى البنود الفرعية من  محتوية على موا- - 3827.31

 5  2903.75 حتى 2903.71 غيرها، محتوية على مواد داخلة فى البنود الفرعية من - - 3827.32

 5   غيرها- - 3827.39

 5  أو برومو كلورو ميثان) برومو ميثان( محتوية علي مثيل البروميد - 3827.40

 
ورو- ى فل ى ثالث ة عل ان  محتوي ات ) HFC-23( الميث ورو الكربون ي بيرفل أو عل

)(PFCs ن ة  ولك ر محتوي ات غي ورو الكربون ورو فل ى كل درو CFCs)(عل   أو هي
  :HCFCs)(كلورو فلورو الكربونات 

 

 HFC-23(  5( محتوية على ثالثى فلورو الميثان - - 3827.51

 5   غيرها- - 3827.59

 
 أخر ولكن غير محتوية علي كلورو (HFCs) محتوية على هيدرو فلورو الكربونات -

  :HCFCs)( أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات CFCs)(فلورو الكربونات 
 

 HFC-143a(  5( ثالثى فلورو االيثان 1,1,1 –ًوزنا من   أو أكثر%15 محتوية على - - 3827.61

3827.62 
ى - - وى عل د الفرعى أعاله، تحت ن  أو أ%55 غيرها، غير مشمولة بالبن ا م ر وزن ًكث

ولكن غير محتوية على مشتقات غير مشبعة ) HFC-125(خماسى فلورو االيثان 
  )HFOs(مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية 

5 

3827.63 
ً أو أكثر وزنا من %40 غيرها، غير مشمولة بالبندين الفرعيين أعاله، تحتوى على - -

  )HFC-125(خماسى فلورو االيثان  
5 

3827.64 
ى - - وى عل ا من %30 غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعاله، تحت ر وزن ً أو أكث

شتقات ) HFC-134a( رباعى فلورو اإليثان -2,1,1,1 ولكن غير محتوية على م
  )HFOs(غير مشبعة مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية 

5 

3827.65 
و - - ى غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعاله، تحت ا من %20ى عل ر وزن ً أو أكث

ان %20و) HFC-32(ثنائى فلورو الميثان  ورو االيث ً أو أكثر وزنا من خماسى فل
)HFC-125(  

5 

3827.68 
ود - - ى البن ة ف واد داخل ى م وى عل اله، تحت ة أع البنود الفرعي ر مشمولة ب ا، غي  غيره

  2903.48 إلى 2903.41الفرعية من 
5 

 5   غيرها- - 3827.69

 5   غيرها- 3827.90

________ 
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  القسم السابع

  لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته
  :مـالحظـات 

ضعها من من أثنين أو أكثر وعات مؤلفة ـمجمكل ـأة بشـيـالمهإن المنتجات   ) 1( ع ب ى يتب صلة، الت ات المنف المكون
شم هاعدة لخلطأو كلها ضمن هذا القسم، والم ى ي سم للحصول على أحد المنتجات الت سادس أو الق سم ال لها الق

  : تكونبشرط أن عناصرها المكونة السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج األخير، 
ادة   )  أ ( ا دون إع تعمال مع دة لإلس ا مع ى أنه ا عل ة تهيئته ث كيفي ن حي ًيمكن التعرف عليها بصورة واضحة م

  ؛ تعبئة
  ًمقدمة معــا ؛ و  ) ب(
  .ن حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض  يمكــن التحقق م  ) ج(

دين   ) 2( ى البن ة ف ناف الداخل تثناء األص صل 39.19 أو 39.18بإس ى الف دخل ف ـاط 49، ت دائن والمط  الل
ون الطباعة ـوالمصن ث التك ًوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صورا أو رسوما أو نصوصا، بحي ً ً

  . مجرد أمر ثانوى بل يكون لها الصفة الرئيسية عند اإلستعمال أو الصور فيها 
________  

  الفصل التاسع والثالثـون

  لدائن ومصنوعـــاتهـــا

  :مالحظــات 
ارة    - 1 ى عب دائن"تعن ن " ل ود م ى البن ة ف واد الداخل ة الم دول التعريف ى ج ى 39.01ف ا 39.14 ال ى إذا م ، والت

ضاءللحرارة ول بصورة عامة(إخضعت لتأثير خارجى  ، )لضغط، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند اإلقت
سحب ـيكون بإمكانها، فى أثناء عملية البلمرة أو فى مرحلة الحقة، أن ت ة أو بالصب أو بال ًتخذ أشكاال بالقولب

    . أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهى فعل هذا التأثير الخارجى 
ر ال" لدائن" عبارة تشمل   ذا التعبي ر أن ه ة، غي اف المبركن واد  ًفى جدول التعريفة أيضا األلي ى الم ق عل ينطب

  .التى تعتبر كمواد نسجية داخلة فى القسم الحادى عشر 
  :يشمل هذا الفصل  ال   - 2

  ؛34.03 أو 27.10 محضرات التشحيم الداخلة في البند   -أ 
  ؛34.04 أو البند 27.12الشموع الداخلة فى البند    - ب
  ؛)29الفصل (ًالمركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا    - ج
  ؛) 30.01البند (الهيبارين أو أمالحــه     - د

ود من) عدا الكولوديون(المحاليل    - هـ ى البن ة ف ى 39.01المكونة من أى من المنتجات الداخل  ، 39.13 ال
ذيب عن فى مذيبات عضوية طيارة، عندما  ول %50يزيد وزن الم ن وزن المحل د ( م ؛ ) 32.08البن

  ؛32.12أوراق الختم الداخلة فى البند 
   ؛34.02العوامل العضوية ذات النشاط السطحى أو المحضرات الداخلة فى البند    - و
  ؛)  38.06البند(الصموغ المصهورة أو الصموغ األستيريه    - ز

ة   -ح  وت المعدني ضرة للزي افات مح زين (إض ك البن ي ذل ا ف س ) بم ي نف ستخدمة ف ر الم سوائل األخ أو لل
  ؛) 38.11البند (األغراض كزيوت معدنية 

وليميرات األخر    -ط  يلكونات أو الب ولي جليكوالت، س ن الب ي قاعدة م السوائل الهيدورليكية المحضرة عل
  ؛) 38.19البند  (39من الفصل 

  ؛)  38.22البند(ل من لدائن الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حام   - ى
   وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛40المطاط التركيبى كما هو معرف فى الفصل   - ك
سراجة    - ل ات وال دة الحيوان ناف ع د (أص ب) 42.01البن ة أو حقائ ب األمتع صناديق أو حقائ د  أو ال الي

   ؛42.02واألوعية األخر الداخلة فى البند 
   ؛46لسالل وغيرها من األصناف الداخلة فى الفصل مصنوعات الحصر وا   - م

   ؛ 48.14أغطية الجدران الداخلة فى البند   -ن 
  ؛) المواد النسجية ومصنوعاتها(المنتجات الداخلة  فى القسم الحادى عشر    -س
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انى عشر    - ع سم الث رأس ومظالت المطر ومظالت (األصنـاف الداخلة فى الق ة ال ة وأغطي ل ، األحذي مث
  ؛)س وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤهاالشم

   ؛ 71.17الداخلة فى البند) المقلدة(أصناف حلى الغواية    - ف
  ؛)آالت، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية(منتجات القسم السادس عشر    -ص
  الواردة فى القسم السابع عشر ؛المركبات أجزاء    - ق
  ؛)صرية وأطر النظارات وأدوات الرسممثل، العناصر الب (90أصناف الفصل    -ر

  ؛) مثل أظرف وصناديق الساعات (91أصناف الفصل   -ش
  ؛) مثل األدوات الموسيقية وأجزاؤها (92أصناف الفصل    - ت
اث  (94أصناف الفصل    -ث زات وحدات ومثل، األث ارةوتجهي سبقة  اإلن انى الم واللوحات المضيئة والمب

                                                                                                    ؛)الصنع
  أو؛ ) مثل، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة (95أصناف الفصل    -  خ
صل     - غ ناف الف راجين (96أص ل، الف ة،  األزرار،مث ات المنزلق شاط،الحابك م أو   ، األم صبات مباس ق

دخينغاليين سجائر  مبا، الت م ال ا وأس ا يماثله ة،م وارير العازل ا وأ  أجزاء الق ا م ر،يماثله الم الحب ،  أق
   ) .ثالثية واألصناف المماثلةالثنائية، الحادية، األ ةحاملوالقوائم ال،  بخزانأقالم الرصاص

ن  ال   - 3 ود م ى البن دخل ف ى 39.01ي ب 39.11 إل طة التركي ا بواس صل عليه ات المتح وى المنتج ا س  ئيالكيمي
  :المندرجة ضمن المجموعات التالية 

ن    -أ   ـل م ى يتقطر أقــ سائلة الت ة ال ات التركيبي ى درجة حرارة %60البولى أوليفين ا ف  300 من حجمه
ى  د التحول ال ـة بع ضغط1,013درجة مئويـ ر ذات ال ة التقطي تخدام عملي د إس ار عن نخفض   ملليب الم

  ؛) 39.02 و39.01البندين (
  ؛)  39.11البند( أندين -غير عالية البلمرة من نوع كومارون الراتنجات     -ب 
   وحدات على األقل ؛5البــوليميرات التركيبية األخر التى متوسط وحدات المونومرات بها    -ج 
  ؛) 39.10البند (السليكونات    -د  
  ) . والبريبوليميرات األخر39.09البند (الريزوالت    -هـ 

ارة    - 4 شمل عب وليميرا"ت ةب سبة " ت مركب ردة ن ا المف ن مونومراته ل أى وحدة م ى التمث وليميرات الت ع الب جمي
  .ً وزنا أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمر 95%

ة    وليميرات المركب إن الب ك، ف ى خالف ذل ا منتجات (وألغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص عل ا فيه بم
شمل ) تكتيل أو بالتطعيمالبلمرة المركبة بالتكثيف أو باإلضافة أو بال ذى ي د ال ع البن وليميرات، تتب ومخاليط الب

  .ًالبوليميرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزنا على جميع وحدات الكومونومر األخر كل على حدة 
د يجب أن    ى ذات البن ة ف وليميرات داخل ومن أجل تطبيق هذه المالحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لب

  ) .ًأى تحتسب معا(على أنها وحدة واحدة تعامل 
م تك   دة مفـإذا ل ـن أى وح ـردة مـ وليميرات ـفـر متـومـدات الكومونـن وحـ إن الب ا، ف ى غيره ا عل ًوقة وزن

ين  ب الرقمى ب ى الترتي أخرا ف ًالمركبة أو مخاليط البوليمر، حسب الحال، يجب أن تبند فى البند الذى يرد مت
  . فى اإلعتبار بدرجة متساوية تلك البنود الواجب أخذها

وليمر   - 5 سلة الب ة بسل ط األجزاء الملحق ا فق رت فيه ى تغي ا الت ة كيميائي سية بواسطة  ًإن البوليميرات المعدل الرئي
  .   التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبوليمر غير المعدل 

  . المطعمة والتنطبق هذه األحكام على البوليميرات المركبة   
  :على األشكال التالية فقط " األشكال األولية"، تنطبق عبارة 39.14 الى 39.01ًوفقا لمفهوم البنود من    - 6

  ؛والمحاليل ) مستحلبات ومعلقات(سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات    - أ 
  .مماثلة صب  وأشكال  رقائق، حبيبات،)بما فيها مساحيق القولبة( مساحيق ، قطع ،كتل غير منـتظمة   -ب 

د    - 7 شمل البن ات 39.15ال ي صاصات  النفاي دة والق ردة العائ ضالت والخ ن والف دن م ة للتل دة قابل ادة واح م
  ) .39.14 الى 39.01البنود من (بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية 

د    - 8 ام البن ق أحك ل تطبي ن أج ارة 39.17م صد بعب راطيم"، يق ير وخ ب ومواس ت ال" أنابي ة وإن كان ات المجوف منتج
سوائل  ازات أو ال ع الغ ل أو توصيل أو توزي ى نق مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة ف

سجق عوم) . قبةـق المضلعة واألنابيب المثــم الحدائــراطيــمثل، خ( ة ال ضا أغلف ً ذلك، فإن هذه العبــارة تشـمل أي
ة( ة أو رفيع س) غليظ ب الم رواألنابي ع . طحة األخ ا مقط ى له ناف الت إن األص را، ف ر أخي ا ذك تثناء م ه بإس ًإال أن

ن العرض(عرضى داخلى غير دائرى أو بيضاوى أو مسـتطيل  رة ونصف م ا م ول فيه أو ) والتى اليتجاوز الط
  ).تبروفيال(هى بشكل مضلع منتظم، فإنها ال تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة 
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المنتجات بشكل لفائف بعرض " أغطية جدران أو سقوف من اللدائن"، يقصد بعبارة 39.18ًوفقا لمفهوم البند    - 9
ى 45اليقل عن  ة عل صفة دائم ة ب  سم، القابلة لإلستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبت

بة أو منقوشة ـمحب) لى الوجه الظاهرــع(ا ــن فيهـة اللدائــر الورق والتى تكون طبقـيـادة غــن أى مـحامل م
  .أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأى طريقة كانت 

والصفائح الرقيقة ) األفالم(األلواح والصفائح واألغشية "، يقصد بعبارة 39.21 و39.20ًوفقا لمفهوم البندين    - 10
ن أشكال )54 دا تلك المذكورة فى الفصلع(هذه األصناف ذاتها " واألشرطة والقدد والصفيحات  ل م ، والكت

ى أشكال  ة ال ة، أو مقطع ر مقطع هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غي
ك  ر من ذل ر مشغولة أكث ا غي ة ولكنه ذه صفة (مستطيلة أو مربع ع ه ة التقطي ا عملي و أضفت عليه ى ول حت

  ). األصناف الجاهزة لإلستعمال
ة 39.25ينطبق البند   - 11 سابقة التابع ود ال ن البن  على األصناف التاليـة بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأى م

  :للفصل الفرعى الثانى 
ـد سعتها عن ) بما فيها خزانات الفضالت(الصهاريج والخزانات    -أ  ى تزي ة الت  300والدنان واألوعية المماثل

  لتر؛
سـدران أو الحواجـات أو الجـى األرضيـص فـلى األخـة عـدمـتخـالمسة ـائيــاصر اإلنشـنالع   -ب  وف ـقـز أو ال

  أو األسطح؛
  المزاريب ولوازمها؛   -ج 
  األبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب ؛   -د  
  الشرفات والدرابزين واألسيجة والبوابات والحواجز المشابهه ؛  -هـ 
ستا   -و  واب وال ذ واألب ة مصاريع النواف ضلعة(ئر الداخلي ستائر الم ا ال ا فيه ة) بم ناف المماثل ا  واألص وأجزاؤه

  ولوازمها ؛
ى المت  -ز  ثال ف ة، م صفة دائم ت ب ب والتثبي دة للتركي وف المع ات الرف ورش ًمجموع ازن وال اجر والمخ

  ؛والمستودعات
  الحمام ؛   وأبراجالزخارف واألشــكال التزينية المعمارية وعلى األخص الزخارف المحززة والقباب   -ح 
ساللم    -ط  ات ال ذ ودرج واب والنواف ى األب ى أوعل ة ف صفة دائم ب ب دة للتركي ات المع وازم والتركيب  الل

والجدران، وأجزاء أخر من المبانى، السيما المقابض والشناكل واألقواس وحماالت المناشف ولوحات 
  .المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية األخر 

  :مالحظــات البنـود الفرعيـة 
وليميرات   (1) د الب صل، تبن ذا الف ود ه ن بن د م ى أى بن ة (ف وليميرات المركب ك الب ى ذل ا ف وليميرات"بم ") الكوب

ًوالبوليميرات المعدلة كيميائيا وفقا لألحكام التالية  ً :-  
  :ةفى نفس سلسلة البنود الفرعي" غيرها " عندما يكون هناك بند فرعى مسمى    -أ 

ـنى المقطـيع   - 1 ـب"ع ـ م " ولىـ سبق إس ذى ي وليمر"ال ين " ب د فرعى مع ى بن ولى (مصنف ف ل ب مث
سبة ) - 6,6إيثيلين أو بولى أميد  ـر، المحت ذا البوليمـ ة له ومر المكون أن وحدة أو وحدات المون
  . ً وزنا أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر%95ًمعا، يجب أن تمثل 

ة    - 2                 ود الفرعي ى البن ذكورة ف ة الم وليميرات المركب  ،3903.20، 3901.40 و3901.30إن الب
ة  3904.30و 3903.30 ود الفرعي ذه البن ى ه د ف ك تبن ومر لتل دات الكومون شرط أن وح ب

  .ً وزنا أو أكثر من إجمالى مكون البوليمر%95البوليميرات المركبـة المذكورة فيها تشكل 
، بشرط أال تكون داخلة "غيرها " ًرات المعدلة كيميائيا فى البند الفرعى المسمى بـ تبند البوليمي  - 3

  .ًفى بند فرعى آخر أكثر تخصيصا 
ى ال   - 4 وليميرات الت الفقرات  إن الب واردة ب شروط ال ع ال ق م ى3، 2، 1تتف د ف اله، تبن د   أع البن

شمل ا ذى ي ة، وال ة المتبقي ود الفرعي سلة البن ين سل ن ب وليميراتالفرعى م ة من وحدة  لب المكون
دة ى ح ل عل ر ك ومر األخ دات الكومون ن وح ى أى م ا عل وق وزن ى تتف ومر الت ذا . ًالمون وله

ـرعى  ـد الفـ س البنـ ى نف ة ف وليميرات الداخل د الب ة ألح ومر المكون دات المون إن وح الغرض، ف
ا ســب مع ب أن تحت ة ل. ًيج ومر المكون دات الكومون ين وح ط ب ة فق ب المقارن وليميرات ويج لب

  .الواردة فى سلسلة البنود الفرعية والتى يمكن أخذها فى اإلعتبار 
  :فى نفس السلسلة " غيرها"عندما اليكون هناك بند فرعى مسمى     -ب
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ى    - 1 ومر الت دة المون س وح ن نف وليميرات م شمل الب ذى ي ى ال د الفرع ى البن وليميرات ف د الب تبن
إن وحدات . مونومر األخر كل على حدةًتــتفـوق وزنـا على أى من وحدات ال ولهذا الغرض، ف

  . ًيجب أن تحتسب معا  المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى ذات البند الفرعى
سل     س التسل ى نف واردة ف وليميرات ال ة للب ومر المكون دات الكومون ين وح ط ب ة فق ب المقارن يج

  .والتى يمكن أخذها فى اإلعتبار 
  .ًيمرات المعدلة كيميائيا فى البند الفرعى المالئم للبوليمر غير المعدل تبند البول   -  2

س    ن نف البوليميرات م اص ب ى الخ د الفرع ى ذات البن د ف ب أن تبن وليميرات يج اليط الب إن مخ
  .وحدات المونومر وبنفس النسب 

  .ة ، تشمل الملدنات الثانوي"ملدنات" ، فإن عبارة 3920.43ألغراض البند الفرعى    (2)
__________  

  

  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   األشكال األولية. 1  

   .بوليميرات اإليثيلين ، فى أشكالها األولية  39.01

 5  0.94 بولى إيـثـيلين بوزن نوعى أقل من - 3901.10

   : أكـثر  أو0.94 بولى إيـثـيلين بوزن نوعى يعادل - 

مواسير المياه والصرف الصحي لمواسير الغاز الطبيعي، ل لالستخدامات الطبية ، - - - 3901.2010
)PE80 , PE100( معفاه 

 5  غيرها- - - 3901.2090

 معفاه  أسيتات الفـيـنيل- كوبوليميرات اإليـثـيلين - 3901.30

 معفاه   0.94نوعى أقل من ذو ثقل   أولفين،– ألفا –كوبوليميرات االيثيلين  -  3901.40

 معفاه  غيرها-  3901.90

   .بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها األولية  39.02

   : بولى بروبـيلين - 

 معفاه  لالستخدامات الطبية- - - 3902.1010

 5  غيرها- - - 3902.1090

 معفاه  بولى أيزوبوتـيلين- 3902.20

 معفاه  كوبوليميرات البروبـيلين- 3902.30

 معفاه  غيرها- 3902.90

   .بوليميرات الستيرين ، بأشكالها األولية  39.03

   : البولى ستيرين -  

 معفاه  قابلة للـتمدد- - 3903.11

 معفاه   غيرها- - 3903.19

 معفاه )SAN( أكريلونترايل - كوبوليميرات ستيرين - 3903.20

 معفاه )ABS( ستيرين - بوتادين -وليميرات أكريلونترايل  كوب- 3903.30

 معفاه  غيرها- 3903.90
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  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .بوليميرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات المهلجنة األخر، بأشكالها األولية  39.04

 2  ، غير ممزوج بمواد أخر )كلوريد الفينيل( بولى - 3904.10

   :آخر) كلوريد الفينيل( بولى -  

 10  غير ملدن- - 3904.21

    : ملدن - - 3904.22

همعفا    لالستخدامات الطبية- - - 3904.2210  

 10   غيرها- - - 3904.2290

 5  أسيتات الفينيل- كوبوليميرات من كلوريد الفيـنـيل - 3904.30

 5  كوبوليميرات أخر من كلوريد الفينيل- 3904.40

 5 دين بوليميرات كلوريد الفنيـلي- 3904.50

   : بوليميرات فلورية -  

 5  بولى تـترافلورو إيـثـيلين- - 3904.61

 5  غيرها- - 3904.69

 5  غيرها- 3904.90

وليميرات  39.05 ة ؛ ب كالها األولي ر، بأش ل األخ ل أو أسترات الفيني يتات الفيني وليميرات أس ب
 .فينيل أخر، بأشكالها األولية 

  

   ) :أسيتات الفينيل( بولى -  

 2  فى تبددات مائية- - 3905.12

 2  غيرها- - 3905.19

   : كوبوليميرات أسيتات الفينيل -  

 2  فى تبددات مائية- - 3905.21

 2  غيرها- - 3905.29

 2 ً، وإن كان محتـويا على مجموعات أسـيـتات غير متحلله بالماء)كحول الفينيل(ـ  بولي  3905.30

   : غيرها -  

 2  كوبوليميرات- - 3905.91

 2  غيرها- - 3905.99

   .بوليميرات أكريليكية بأشكالها األولية  39.06

 5 )ميتا كريالت الميثيل( بولى - 3906.10

 2  غيرها- 3906.90

ولى  39.07 ة ؛ ب كالها األولي سيدية ، بأش رات أخر وراتنجات أيبوك بولى أسيتاالت وبولى إثي
 .لى أسترات أخر، بأشكالها األوليةدية، أسترات بولى أليل وبوكربونات، راتنجات ألكي

  

 5  بولى أسيتاالت- 3907.10
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  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

                                                                        : بولى إثيرات أخر- 

 معفاه  الميثيل فوسفونات) بولى أوكسى ايثيلين( مكرر- - 3907.21

 معفاه  ها غير- - 3907.29

 5  راتنجات أيـبوكسيدية- 3907.30

 معفاه  بولى كربونات- 3907.40

 5   راتنجات ألكيدية - 3907.50

   : )ن تيرفـثاالتيإيـثـيلـ( بولى - 

 2 جرام أو أكثر /  مللى78 ذو معامل لزوجة - - 3907.61

 معفاه  غيرها- - 3907.69

 5  )حمض اللكتيك(بولي  - 3907.70

   :ولى أسترات أخر  ب-  

 5  غير مشبعة- - 3907.91

 5   غيرها- - 3907.99

   .بولى أميدات بأشكالها األولية  39.08

 2 6,12- أو 6,10-، 6,9-، 6,6-، 12-، 11-، 6- بولى أميد - 3908.10

 2  غيرها- 3908.90

   .ولية راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يوريثانات، بأشكالها األ 39.09

 2  راتـنجات يوريا ؛ راتنجات ثيويوريا- 3909.10

 5  راتـنجات ميالمين- 3909.20

   :أمينية أخر - راتـنجات - 

 MDI( 2، البوليميرك MDI خام) (ميثيلين فينيل أيزوسيانات( بولى - - 3909.31

 2   غيرها- - 3909.39

    : راتـنجات فينولية - 

 5  كبس الفينول بودرة - - - 3909.4010

 2   غيرها- - - 3909.4090

 2  بولى يوريثانات- 3909.50

 2 .سيليكونات بأشكالها األولية  3910.00

ارون  39.11 ات الكوم نفط، راتنج ات ال دات، -راتنج ولى كبريتي ات، وب ولى تربين دين، وب  أن
ذك3بولى سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة فى المالحظة  ر م ورة  من هذا الفصل، غي

 .وال داخلة فى مكان آخر، بأشكالها األولية 
  

3911.10 
ارون - ات الكوم دين أو راتنج ات أن ارون وراتنج ات كوم نفط وراتنج ات ال  – راتنج

 أندين والبولى تربينات
5 
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  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 2  )فينيلين الميثيل فوسفونات -3,1(  بولى- 3911.20

 2  غيرها- 3911.90

39.12 
ة شتقاته الكيميائي يليولوز وم كالها س ر، بأش ان آخ ى مك ة ف ذكورة وال داخل ر م ، غي

 .األولية
  

   : أسيتات سيليولوز-  

 2  غير ملدنة- - 3912.11

 2  ملدنة- - 3912.12

   ) :بما فى ذلك الكولوديون( نـترات سيليولوز - 

 10  نترات سيليولوز مبللة بالكحول أو الماء- - - 3912.2010

 2  غيرها- - - 3912.2090

   : إثـيرات السيليولوز -  

 5  كاربوكسى ميثيل السيليولوز وأمالحه- - 3912.31

 5  غيره- - 3912.39

 5  غيرها - 3912.90

ة  39.13 وليميرات طبيعي ك(ب ض األلجني ل حم ة ) مث ة معدل وليميرات طبيعي ل، (وب مث
ى ن المطاط الطبيع ة م شتقات الكيميائي ساة، والم ات المق ر )البروتين ذكورة وال، غي  م

 .داخلة فى مكان آخر، بأشكالها األولية 
  

 2  حمض األلجنيك وأمالحه وأستراته- 3913.10

 2  غيره- 3913.90

ن  3914.00 ود م ى البن ة ف وليميرات الداخل ها الب ة أساس ادالت أيوني ى 39.01مب ، 39.13 ال
 .بأشكالها األولية

5 

   عه ؛ أصناف تامة الصنعنفايات وقصاصات وفضالت ؛ أصناف نصف مصن. 2  

   .نفايات وقصاصات وفضالت ، من اللدائن  39.15

 2  من بوليميرات اإليثيلين- 3915.10

 2  من بوليميرات الستيرين- 3915.20

 2  من بوليميرات كلوريد الفينيل- 3915.30

 2  من لدائن أخر- 3915.90

ى  39.16 ا العرض اس مقطعه اوز مق ردة يتج عيرات مف كال  1ش دان وأش ضبان وعي م وق م
 .خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى 

  

 10  من بوليميرات اإليـثـيلين- 3916.10

 10  من بوليميرات كلوريد الفيـنـيل- 3916.20

 10  من لدائن أخر- 3916.90

39.17 
ا  راطيم ولوازمه ير وخ ب ومواس ل، الفواص(أنابي التمث واع والوص ن )ل واألك ، م

 .اللدائن
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  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

3917.10 
صارين - طناعية م ا (اص ا يماثله جق وم ة س دائن ) أغلف ن ل سى أو م روتين مق ن ب م

 سيليولوزية 
5 

   : أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة -  

 20  من بوليميرات اإليـثـيلين - - 3917.21

 20  من بوليميرات البروبـيلين - - 3917.22

 20  من بوليميرات كلوريد الفينيل - - 3917.23

 20  من لدائن أخر - - 3917.29

   : أنابيب ومواسير وخراطيم أخر -  

يجا باسكال  م27.6 أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على األقل درجة ضغط - - 3917.31
)Mpa(  10 

 20  أخر، دون لوازم  غيرها، غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد- - 3917.32

 20  غيرها، غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع اللوازم- - 3917.33

   : غيرها - - 3917.39

 معفاه يماثلها من األدوات واألجهزة الطبية   لمرشحات الكلى وما- - - 3917.3910

 20  غيرها- - - 3917.3990

   : لوازم - 

 معفاه  يماثلها من األدوات واألجهزة الطبية رشحات الكلى ومالم - - - 3917.4010

 20  غيرها- - - 3917.4090

؛ ، بشكل لفات أو ترابيع أو بالطاتًأغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتيا 39.18
 . من هذا الفصل 9أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة فى المالحظة 

  

 40  من بوليميرات كلوريد الفينيل- 3918.10

 40  من لدائن أخر- 3918.90

واح وصفائح وأغشية  39.19 الم(أل كال ) أف ن أش ا م دد وغيره ة وأشرطة وق وصفائح رقيق
 .ًمسطحة من لدائن، الصقة ذاتيا ، وإن كانت بشكل لفات 

  

 10  سم 20 عرضها ـتجاوزي ال فى لفات - 3919.10

  : غيرها - 

 5  سم20 فى لفات يزيد عرضها عن - - - 3919.9010

 20  غيرها - - - 3919.9090

وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، ) أفالم(ألواح وصفائح وأغشية  39.20
 .(1)أخرغير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد 

  

   : من بوليميرات اإليـثـيلين - 

 معفاه   رقائق بولى إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية- - - 3920.1010
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )معفاه(ً وفقا لما يحدده وزير المالية باالتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد كنوت الخاصة بأصناف صناعة البنتخضع واردات البنك المركزي (1)
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 رمز النظام

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة
(%) 

 5  غيرها- - - 3920.1090

 10  من بوليميرات البروبـيلين- 3920.20

 5  من بوليميرات الستـيرين- 3920.30

   : من  بوليميرات كلوريد الفيـنـيل -  

 5 ًوزنا من الملدنات  %6 محتوية على ما ال يقل عن - - 3920.43

 5  غيرها- - 3920.49

   : من بوليميرات األكريليك -  

   :)ميتا كريالت الميـثـيل( من بولى - - 3920.51

 2  خدام فى الصناعات االلكترونية لإلست(Diffuser Sheet) صفائح موزعة - - - 3920.5110

 5   غيرها- - - 3920.5190

 5  غيرها- - 3920.59

   :من بولى كربونات أو راتنجات ألكيدية، أو أسترات بولى أليــل أو بولى أسـترات أخر -  

 5  من بولى كربونات- - 3920.61

  :)إيـثـيلين تيرفـثـاالت( من بولى - - 3920.62

3920.6210 
ـوزعـح مـائــفـ ص- - - سـح عـصفائ ، (Diffuser Sheet)ة ـ  (Reflector sheet)ة ــاك

  أو صفائح محسنة لإلستخدام فى الصناعات االلكترونية
2 

 5  غيرها- - - 3920.6290

 5  من بولى أســـترات غير مشبعة- - 3920.63

 5  من بولى أسـترات أخر - - 3920.69

   :شـتـقاتـه الكيميائية  من السـيليولوز أو من م-  

 5  من سـيليولوز مجدد- - 3920.71

 5  من أسيـتات سـيليولوز- - 3920.73

 5  من مشتـقات سيليولوزية أخر- - 3920.79

   : من لدائن أخر -  

 5 )بوتيرال الفينيل( من بولى - - 3920.91

 5  من بولى أميدات- - 3920.92

 5 نية من راتـنجات أمي- - 3920.93

 5  من راتـنجات فينولية- - 3920.94

 5  من لدائن أخر- - 3920.99

   .وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن) أفالم(ألواح وصفائح وأغشية  39.21

   : منتجات خلوية -  
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 رمز النظام

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة
(%) 

 10  من بوليميرات الستيرين- - 3921.11

  : من بوليميرات كلوريد الفيـنـيل- - 3921.12

همعفا  إلنتاج الكروت الذكية- - - 3921.1210  

 10  غيرها- - - 3921.1290

 10  من بولى يوريـثـانات- - 3921.13

 10  من سيليولوز مجدد- - 3921.14

   : من لدائن أخر- - 3921.19

 معفاه  إلنتاج الكروت الذكية- - - 3921.1910

 10  غيرها- - - 3921.1990

   : غيرها - 

 30   فورمايكا وما شابه - - - 3921.9010

 10 غيرها  - - - 3921.9090

دم  39.22 واض ق اطس، أح واض دوش"مغ سيل "أح واض غ الى"، أح ل، "مج ، مغاس
تبراء  واض إس ه(أح اه )بيدي دفق المي ات ت ا، خزان دها وأغطيته راحيض ومقاع ، م

 . صحية، من لدائن الستعماالتوأصناف مماثلة ) سيفونات(
  

 40  ، مغاسل"مجالى"، أحواض غسيل "أحواض دوش"غاطس، أحواض قدم  م- 3922.10

 40  مقاعد وأغطية مراحيض- 3922.20

 5  غيرها- 3922.90

39.23 
ا من أصناف  سوالت وغيره دادات وكب دائن؛ س ن ل أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، م

 .اإلغالق ، من لدائن 
  

 10 ة  صناديق وعلب وأقـفاص وأصناف مماثل- 3923.10

   ) :بما فى ذلك المخاريط( أكياس وجعب -  

  : من بوليميرات اإليـثـيلين - - 3923.21

 معفاه   أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات األورام- - - 3923.2110

 10  غيرها - - - 3923.2190

   : من لدائن أخر - - 3923.29

 معفاه  ياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات األورام أك- - - 3923.2910

 10 غيرها - - - 3923.2990

 2  قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة - 3923.30

 10  مكبات وبكرات وحوامل مماثلة- 3923.40

 2  سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق - 3923.50
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 رمز النظام

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة
(%) 

 5  غيرها- 3923.90

  .من لدائن، أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية أخر وأصناف صحية أو للزينة 39.24

 60 أدوات مائدة وأدوات مطبخ  - 3924.10
 60  غيرها- 3924.90
   .أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر  39.25

 10  لتر300ودنان وأوعية مماثـلة تـتجاوز سعتها  صهاريج وخزانات - 3925.10

 40  أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب- 3925.20

3925.30 
ست ذ، ال واب ونواف ة اـ مصاريع أب ضلعة(ئر الداخلي ستائر الم ك ال ى ذل ا ف ناف ) بم وأص

 40 مماثلة وأجزاؤها

 40  غيرها- 3925.90

39.26 
صنوعا دائن وم ن الل ر م صنوعات أخ ن م ود م ى البن ة ف ر الداخل واد األخ ن الم ت م

 . 39.14  الى39.01
  

 10  أدوات مكتبـية ومدرسية - 3926.10

ازات (ـ  ألبسة ولوازم ألبسة   ال أصابع، وقف ازات ب ة، والقف ازات العادي ك القف بما فى ذل
ًتكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا ً: (   

 10  ية للوقاية المهن- - - 3926.2010

 60  غيرها- - - 3926.2090

   : تركيبات لألثاث وللعربات أو ما يماثلها - 

 10  تركيبات للعربات- - - 3926.3010

 20  غيرها- - - 3926.3090

 40  تماثيل ، أصناف أخر للزينة- 3926.40

   : غيرها - 
آلالت؛  سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل- - - 3926.9010 اك ل  وأدوات احتك

ام اإلغالق ؛  سرب وإحك ات الت ن سبكليمانع ا م ة ، وغيره ضفائر الكهربائي ات لل
 الـتـقـنيةالصناعية واألصناف لالستعماالت 

5 

 20  عوامات لشباك الصيد - - - 3926.9020

3926.9030 
واد - - - واء الم ة إلحت ا، أوعي ا يماثله ة وم ار المثقب وال الجاك ات أن سجية،  بطاق الن

  وما يماثلهاسدبابيو كلبسات
2 

 2 قوالب لصناعة األحذية - - - 3926.9040

3926.9050 
شريانية ،  - - - ة وال الت الوريدي مشابك وكلبسات وأصناف أخر من لدائن لزوم الوص

 2 بخاخات الربو من لدائنغالف الطبية ، ستخدامات األاألجهزة وولألدوات و

 معفاه  "سمارت كارد" معدة إلنتاج الكروت الذكية  بطاقات- - - 3926.9060

 LED  5أجزاء لمبات  - - - 3926.9070

 10  غيرها- - - 3926.9090
  __________  
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  الفصل األربعون

  مطاط ومصنوعاته
  :مالحظات 

ـت" مطاط"يقصد بكلمة    - 1 ى وإن كان ة، حت ك، المنتجات التالي ى خالف ذل نص عل الم ي ة، م ى جدول التعريف  ف
ة ) جوتا بركا(المطاط الطبيعى والبالتة والطبرخة : مبركنة أو مقساة صموغ الطبيعي شيكل وال ول وال والجواي

ذه )فاكتيس(المماثلة والمطاط التركيبى وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت  ن ه ، وكذلك األصناف المجددة م
  .المنتجات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 2
  ؛) المواد النسجية ومصنوعاتها( عشر منتجات القسم الحادى   -أ  
  ؛) 64الفصل (أصناف األحذية وأجزاؤها    -ب 
   ؛65، الداخلة فى الفصل )بما فى ذلك طواقى الحمام(أغطية الرأس وأجزاءها    -ج 
ا    -د  ة وأجزاءه ة أو الكهربائي زة اآللي ع (األدوات واألجه ن جمي ة م ناف الكهربائي ك األص ى ذل ا ف بم

  نوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛، المص)األنواع
  أو ؛ 96 أو 94 أو 92 أو 90األصناف الداخلة فى الفصول    -هـ 
صل    -و  ى الف ة ف ناف الداخل سو  (95األص ازات تك ابع، وقف ال أص ازات ب ة، والقف ازات الرياض دا قف ع

ًاألصابع األربع معا واإلبهام منفردا ، واألصناف الداخلة فى    ) .40.13 إلى 40.11البنود من ً
ارة    - 3 ق عب ة"تنطب ن " األشكال األولي ود م ى البن ة ف ى 40.01الداخل د 40.03 إل ة 40.05 والبن كال التالي ى األش  عل

  -:فقط
ائن    -أ   ى (السوائل والعج ك عصارات المطاط الطبيع ى ذل ا ف ة، "التكس"بم ة أولي ، وإن أخضعت لبركن

   ؛)والتبددات والمحاليل األخر
ر   -ب  كال غي ات واألش ات والفت ساحيق والحبيب رات والم ع والك شكل والقط ة ال ر المنتظم ل غي كة  االكت لمتماس

  .المماثلة
  -: على40.02من هذا الفصل وفى البند ) 1(الواردة فى المالحظة " مطاط تركيبى"تنطبق عبارة    - 4

ا نهائ   -أ   ن تحويله ى يمك شبعة الت ر الم ة غي واد التركيبي الحرارةالم دن ب ة للتل ر قابل واد غي ى م ا إل ك  ًي وذل
ا(ببركنتها بواسطة الكـبريت، والتى التنقطع عند تمديدها  رات) إطالته الث م سبة ث ا األصلى  بن طوله

ا 29 و18فى درجة حرارة تتراوح بين  ى طوله ادل مثل د يع د إخضاعها لتمدي  درجة مئوية، والتى عن
  .نصف من طولها األصلى خالل خمس دقائقًاألصلى، تستعيد طوال اليتجاوز مرة و

شطات  ذا اإلختبـار، فإنه يسمح بإضافة المواد الالزمة للترابط المتعـاكســق هـل تطبيـومن أج   ل من مث
ىـــركن؛ كما يسـبـأو مسرعات الت ذكورة ف واد الم ) . 3(و) 2( ب 5المالحظات  ًمح أيضا بوجود الم

ك، ال ـن ذل ـس م ى العك ود أ وعل سمح بوج ة ي المواد الملدن اكس ك رابط المتع ه للت ر الزم ادة غي ة م ي
  والمواد الممددة والمالئة ؛

   و؛) TM(الثيوبالست    -ب 
دائن يالمطاط الطبيع   -ج  وط بل التطعيم أو المخل دل ب ريصطناعية، والمطاط الطبيعا المع ـر،  غي  المبلمـ

ة ع ومخاليط مواد تركيبيـة غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالي ى جمي وافر ف شرط أن تت شبعه، ب  م
  .أعاله ) أ(المنتجـات المذكورة أعاله شروط البركنه والتمدد واإلستعادة المحددة فى  الفقرة 

  :مع ، المطــاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر،40.02 و 40.01ال يشمل البنــدان   ) أ (   - 5
ى تضاف لتحضير (ات أو العوامل المبركنه األخر المسرعات أو المبطئـات أو المنشط   - 1 دا الت ع

  ؛) الذى أخضع لبركنة أولية" الالتكس"عصارات المطاط الطبيعى 
  ، عدا تلك التى تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛روالمواد الملونه األخ) بيجمنت(األلوان السطحية    - 2
دد مال   - 3 وت المعد(واد الملدنة أو عوامل التم دا الزي ا ع ةم ى حال ستخدمة ف ة الم دد  ني المطاط المم

واد  ، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية،)بالزيت ذيبات العضوية، أوأى م والم
  أدناه؛) ب(أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة 

ين   ) ب( اه، داخل ذكورة أدن واد الم ى الم وى عل ى تحت دينيبقى المطاط أو مخاليط المطاط، الت ى البن  أو 40.01 ف
  :ً، وفقا للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته األساسية كمادة خام40.02

  عوامل اإلستحالب أو العوامل المضادة لللزوجة؛   - 1
   ؛االستحالبكميات قليلة من منتجات تفكك عوامل    - 2
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  :ًكميات قليلة جدا مما يلى    - 3
ى المطاط الالتكس الحساس للحرارة(ساسة للحرارة العوامل الح      ، )بصورة عامة للحصول عل

ى مطاط( كاتيونية سطحيعوامل ذات نشاط  ة للحصول عل وى " الالتكس" بصورة عام المحت
ةـحنـلى شــع ســ، ومض)ات كهربائية موجب ل التـثـالمخ د، أوــادات التأك ت، ـفتـرات، أو عوام
ل   أو العوامل المساعدةالعوامل المقاومة للتجمد، أو ـل غـروى ، والعوام ى سائ ى التحول ال عل

راض  ة ألغ افات المماثل ن اإلض ا م ة، أو غيره بط اللزوج ل ض ات، عوام ة، والمثبت الحافظ
  .خاصة

د    - 6 ق البن راض تطبي ارة 40.04ألغ صد بعب صاصات" ، يق ضالت وق ات وف ضالت "نفاي ات والف ، النفاي
ة  ن عملي صالحة والقصاصات المتبقية م ر ال صنيع وشغل المطاط واألصناف المصنوعة من المطاط، غي ت

  .ًلإلستعمال نهائيا بحالتها بسبب التقطيع أو اإلهتراء أو ألسباب أخر
دان 5بر مقاس لمقاطعها العرضى عن ـد أكــزيــالخيوط من المطاط المبركن، التى ي   - 7  مم، تبند كأشرطة أو عي

  ) .40.08البند (أو أشكال خاصة 
د    - 8 شمل البن يور نق40.10ي واد وس ل الم يور نق سجية ـ س شة ن ـن أقم صنوعة مـ يور اآلالت الم ة وس ل الحرك

سجية مشربة  ال ن مشربة أو مطـلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحب
  .أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط 

 فقط، 40.08، و40.05، 40.03، 40.02، 40.01، فى البنود "أشرطة"، "صفائح"، "احألو"يقصد بعبارات    - 9
سيطة  ة بصورة ب ة أوالمقطع ر المقطع األلواح والصفائح واألشرطة والكتل ذات الشكل الهندسى المنتظم، غي

 مطبوعة ًع صفة األصناف الجاهزة ، سواء كانتــقطيــذا التـبأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها ه
  .أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك

د " أشكال خاصة"و" عيدان"       ويقصد بعبارات  ى البن واردة ف دان واألشكال الخاصة، وإن 40.08ال ط، العي  فق
  . أخرى كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة

________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%) 

، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، )جوتابركا(، بالته، طبرخة طبيعيمطاط  40.01
 .بأشكالها األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة 

 

 2  ، وإن أخضعت لبركنة أولية)التكس( عصارات المطاط الطبيعى -  4001.10

  : مطاط طبيعى بأشكال أخر -   

 2  ألواح مدخنة-  -  4001.21

 TSNR( 2(ً مطاط طبيعى محدد الصفات تـقـنيـا -  -  4001.22

 2  غيره -  -  4001.29

 2 ، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة )جوتابركا( بالته، طبرخة -  4001.30

مشتقة من الزيوت، بأشكالها األولية أو بشكل ) فاكتيس(ال مطاط مطاط تركيبى وأبد 40.02
 مع أى 40.01ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 

 .مـن منتجات هذا البند، بأشكالها األولية أو بشكل ألواح أوصفائح أو أشرطة
 

  :)XSBR(ـيوتادين كاربوكسيلى ؛ مطاط ستيرين ب)SBR( بيوتادين -ـ  مطاط ستيرين   

 معفاه )التكس( عصارات -  -  4002.11

 2  غيرها -  -  4002.19

 BR(  2( مطاط بـيوتادين -  4002.20

  أيزوبرين مهلجن-؛ مطاط أيزوبيوتين)IIR() بيوتيل( أيزوبرين -  مطاط أيزوبيوتين-  
)CIIRأو BIIR(: 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%) 

 IIR( 2) (بيوتيل(ين  أيــزوبر- مطاط أيزوبيــوتين -  -  4002.31

 2  غيرها -  -  4002.39

  ) :CR) (كلوروبـيوتادين( مطاط كلوروبرين -   

 2 )التكس( عصارات -  -  4002.41

 2  غيرها -  -  4002.49

  ) :NBR( بـيوتادين -  مطاط أكريلونـتريل -   

 2 )التكس( عصارات -  -  4002.51

 2  غيرها-  -  4002.59

 IR ( 2(ين  مطاط أيزوبر-  4002.60

 EPDM ( 2( دين، غير مقـترنه -  بروبـيلين - مطاط إيـثـيلين -  4002.70

 2  مع أى من منتجات هذا البند 40.01 مخاليط أى من منتجات البند -  4002.80

  : غيرها -   

 2 )التكس( عصارات -  -  4002.91

 2  غيرها -  -  4002.99

 2 .كل ألواح أو صفائح أو أشرطة مطاط مجدد بأشكاله األولية أو بش 4003.00

اط  4004.00 ن مط صاصات م ضالت وق ات وف سي(نفاي اط المق دا المط ا ع ساحيق ) فيم ، وم
 .وحبيبات متحصل عليها منها 

2 

  .مطـاط مركـب، غير مبركن، بأشــكاله األوليــة أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة 40.05

 10 )السيليس(أو السيليكا  مطاط مضاف إليه هباب الفحم -  4005.10

 10 4005.10 محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى -  4005.20

  : غيرها -   

 10  ألواح وصفائح وأشرطة-  -  4005.91

 2  غيرها-  -  4005.99

، )مثل العيدان واألنابيب واألشكال الخاصة(أشكال أخر من مطاط غير مبركن  40.06
 ) .ل األقراص والحلقاتمث(وأصناف أخر 

 

 10  أشكال خاصة لـتلبيس اإلطارات المطاطية-  4006.10

 10  غيرها-  4006.90

 معفاه .خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن  4007.00

اط  40.08 دا المط ركن، ع اط مب ن مط ة م كال خاص دان وأش رطة وعي فائح وأش واح وص أل
 .المقسى

 

  : من مطاط خلوى -   

 5  ألواح وصفائح وأشرطة -  -  4008.11

 5  غيرها -  -  4008.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%) 

  : من مطاط غير خلوى -   

 5  ألواح وصفائح وأشرطة -  -  4008.21

 5  غيرها -  -  4008.29

 ر مقسى، مع أو بدون لوازمهاـيـن غـاط مبركـم، من مطــر وخراطيـيـواسـأنابيب وم 40.09
 ).مثل الفواصل واألكواع والوصالت(

 

  : أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر مقواهر  غي-   

 10  بدون لوازم-  -  4009.11

 10  مع لوازم-  -  4009.12

  : مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط -   

 10  بدون لوازم-  -  4009.21

 10  مع لوازم-  -  4009.22

  :أخرى بمواد نسجية فقط   مقواة أو متحدة بطريقة-   

 10 دون لوازم ب-  -  4009.31

 10  مع لوازم-  -  4009.32

  : مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر -   

 5  بدون لوازم-  -  4009.41

 5  مع لوازم-  -  4009.42

  .سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن  40.10

  : سيور نقل مواد -   

 2  مقواة بمعدن فقط -  -  4010.11

 2 واة بمواد نسجية فقط  مق-  -  4010.12

 2  غيرها -  -  4010.19

  : سيور نقل حركة -   

ات، ذات مقطع - - 4010.31 دون نهاي ة ب ة مقفل به منحرف عرضي سيور نقل حرك شكل( ش  ب
V( سم  180 سم وال يتجاوز 60، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن  

2 

ات، ذات مقط 4010.32 دون نهاي ـلة ب ة مقف ل حرك به منحرف عرضيع ـ ـ سيور نق شكل ( ش ب
V( 2  سم 180 سم وال يتجاوز 60 يزيد عن خارجي، غير محززة ، بمحيط 

ات، ذات مقطع - - 4010.33 دون نهاي ة ب ة مقفل به منحرف عرضي سيور نقل حرك شكل( ش  ب
V( 2 سم  240 سم وال يتجاوز 180، محززة ، بمحيط خارجى يزيد عن 

ة - - 4010.34 به منحرف  سيور نقـل حركة مقفل ات، ذات مقطع عرضى ش دون نهاي شكل(ب  ب
V( 2  سم  240 سم وال يتجاوز 180، غير محززة، بمحيط خارجى يزيد عن 

4010.35 
م 60  يزيد عنخارجييور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط ــ س- -  س

 2  سم150يتجاوز وال
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%) 

4010.36 
  150 يزيد عنخارجيلة بدون نهايات، بمحيط ـفـزامنة، مقـركة متـل حـقـيور نـــ سـ 

 سم 198 يتجاوز سم وال
2 

 2  غيرها-  -  4010.39

  .إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط  40.11

 
وب  يارات (ـ مـن األنواع المستعملة لسيارات الرك شن وس يارات اإلستي ك س ى ذل ا ف بم

   :)السباق

 10   87.03خلة فى البند ا ثالث عجالت الد للسيارات الخفيفة ذات- -  -  4011.1010

 20   غيرها- -  -  4011.1090

 10 والشاحنات ) األتوبيسات( من األنواع المستعملة للحافالت -  4011.20

 5  من األنواع المستعملة للمركبات الجوية -  4011.30

 10  من األنواع المستعملة للدراجات النارية-  4011.40

 5 واع المستعملة للدراجات العادية من األن-  4011.50

 5  الغابات وأ من األنواع المستعملة لمركبات وآالت الزراعة  -  4011.70

 5 أو المناولة الصناعية ، التعدين من األنواع المسـتعملة لمركبات وآالت البناء  - 4011.80

 10 غيرها -  4011.90

مستعمـلة، من مطاط؛ إطـارات مصمتة أو ) ملبسة(ارات خارجية هوائية مجددة ـإط 40.12
، من )فالبس(، أشرطة لإلطارات، بطانات أنابيب )نصف مصمتة(أو إطـارات جوفاء 

 .مطاط
 

  : إطارات خارجية مجددة -   

4012.11 
سيارات  - - ى ال ستعملة ف واع الم ن األن يارات (م شـن وس يارات اإلستي ك س ى ذل ا ف بم

 )اقبالس
10 

 10 والشاحنات) األتوبـيسات(ع المستعملة فى الحافالت  من األنوا-  -  4012.12

 10  من األنواع المستعملة فى المركبات الجوية-  -  4012.13

 10  غيرها-  -  4012.19

 10  إطارات خارجية مستعملة-  4012.20

 10  غيرها-  4012.90

  .أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط  40.13

يارات (تعمـلة فى السيارات ـ  من األنواع المسـ 4013.10 شن وس ـيارات اإلستـيـــ ك سـ بما فى ذل
 10 أو الشاحنات) األوتوبيسات(، أو الحافالت )السباق

 10  من األنواع المستعملة فى الدراجات العادية -  4013.20

 10  غيرها-  4013.90

، من )الألطفلحلمات الرضاعة بما فى ذلك (أصناف لإلستعمال الصحى والصيدلى  40.14
 .مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى 

 

٢٠٢٢١٩٧ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 197 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%) 

 2  واقيات لمنع الحمل-  4014.10

 2  غيرها-  4014.90

ازات بال أصابع، ـفـا فى ذلك القفازات العادية، والقـبم(ة ولوازمها ـاف ألبسـأصن 40.15
ًوقفازات تكسو األصابع األربع معا واإلبهام منفردا بركن غير مقسى ، من مطاط م)ً

 .لجميع األغراض
 

ام    ا واإلبه ع مع سو األصابع األرب ازات تك ال أصابع، وقف ازات ب ًـ  قفازات عادية، وقف
  ً:منفردا

4015.12 
 من النوع المستعمل لالغراض الطبية، الجراحية، فى طب األسنان أو االغراض -  - 

                                                                               البيطرية
10 

 10  غيرها -  -  4015.19

 10  غيرها -  4015.90

  .مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى  40.16

  : من مطاط خلوى  -  

4016.1010 
ة، ولألدوات وللعبوات ـيـريانـــة والشـديـالت الوريــن والوصـ أصناف لزوم الحق- -  - 

 2 واألجهزة الطبية

 5  غيرها- -  -  4016.1090

  : غيرها -   

 40  أغطية أرضيات وبسط-  -  4016.91

  : مماحى -  -  4016.92

 5 اه لألقالم  ممح- -  -  4016.9210

 30  غيرها- -  -  4016.9290

 5 )جوانات( حلـقات وفواصل -  -  4016.93

 10 ـفخ واقيات صدمات معدة لرسو السفن، وإن كانت قابلة للـن-  -  4016.94

 40  أصناف أخر قابلة للـنـفخ-  -  4016.95

  : غيرها -  -  4016.99

 معفاه  أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة- -  -  4016.9910

4016.9920 
ة، ولألدوات وللعبوات ــيـانــة والشريـديـالت الوريــن والوصـ أصناف لزوم الحق- -  - 

 2 جهزة الطبيةواأل

 2  بطانات لزوم آالت الطحن والجرش- -  -  4016.9930

 5  غيرها - -  -  4016.9990

من جميع األشكال، بما فى ذلك النفايات والفضالت؛ ) ًإيبونيت مثال(مطاط مقسى  4017.00
 .مصنوعات من المطاط المقسى 

10 

_________  
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  القسم الثامن

    و مهيأة وجلود بفراء ومصنوعات هذه املواد ؛صالل وجلود خام، وجلود مدبوغة أ

  أصناف عدة احليوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة هلا ؛ 

  )عدا مصارين دودة القز(مصنوعات من مصارين احليوانات 
________  

  

  الفصل احلادى واألربعون

  هيأة، وجلود مدبوغة أو م)عدا اجللود بفراء(صالل وجلود خام 
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
  ؛) 05.11البند ( المماثلة من صالل أو جلود خام القصاصات أو النفايات   - أ  
  ؛  )ً ، وفقا للحال67.01 أو البند05.05البند(جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغبها    -ب 
   ؛) 43الفصل (هيأة ، بشعرها أو بصوفها الصالل والجلود الخام ، المدبوغة أو الم   -ج 

ر 41غير أنه تدخل فى الفصل  صائل البق صوفها من ف شعرها أو ب ام ب ود الخ د، الجل ك (، وبالتحدي ى ذل ا ف بم
ـالجام صائـل الخ)وسـ ضأن ـ، وف تثناء(يل وال ام باس ول ، وأغن ل، وكراك تراخان، وبرودتي راف إس ود خ  جل

يمن أو (، والماعز )ند والصين ومنغوليا والتبتـهإيران أو ما شابهها، وجلود خراف ال اعز ال بإستثناء جلود م
غارها ت وص ا أو التب ازير )منغولي ة (، والخن ة األمريكي ازير البري ـك الخن ى ذل ا ف ارى"بم شموا ") بك وال

  .والرنة واأليائل والظباء والكالب ) تشمل الجمال العربية وحيدة السنام(والجمال والغزالن 
ى41.06 إلى 41.04ال تشمل البنود من   -  أ    - 2 ة دباغة عل ى أخضعت لعملي ود الت وجهين  ، الصالل والجل ال

  ) .ً ، وفقا للحال 41.03 إلى 41.01البنود من ) ( بما فيها الدباغة األولية (
ى 41.04ألغراض البنـود من   -ب  ارة 41.06 إل إن عب ف"، ف ل التجفي ود معالجة قب محتفظة  صالل وجل

ا)" كرست(ة الخارجية بالقشر ا أو تلوينه اد دباغته ود المع شمل الصالل والجل شريـبها لدرجة  ، ت أو ت
  .اإلشباع بالـنقع قبل عملية التجفيف

   .41.15، حيثما وردت فى جـدول التعريفة، األصناف المذكورة فقط فى البند "جلد مجدد"يقصد بعبارة    - 3
_________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

طرية أو مملحة (أو الخيل ) بما فيها الجاموس(الل وجلود خام من فصيلتى البقر ـص 41.01
رى، ولكنها غـير مدبوغة ــة بطريقـة أخــ أو مكلسة أو محمضة أو محفوظةأو مجفف
عر ــة الشـزوعـت منـانـ، وإن ك)كـن ذلـر مـثـأة أكـيـمه أو" مانـبارش"ة ـقـأو مرق

 .أو مشطورة

  

 كجم 8يتجاوز وزن الجلد الواحد منها   ال، غير مشطورة ،صالل وجلود خام كاملة ـ  4101.20
 كجم إذا 16ً كجم إذا كان مملحا وهو جاف أو 10ًإذا كان مجففا بصـورة أوليـة، أو 

ًكان طريا، أو مملحا وهو رطب أو محفوظا بطرق أخر  ً ً 
2 

 2  كجم  16لود خام كاملة، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها  صالل وج-  4101.50

 2  غيرها، بما فيها صالل الظهر وصالل الظهر الـنـصفية وصالل الجوانب -  4101.90

طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة (لود فصيلة الضأن، خام ــصالل وج 41.02
أو مهيأة أكثر " بارشمان"رققة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غـير مدبوغة أو م

أو مشطورة، عدا تلك المستـثـناة " منتوفه"، وإن كانت منزوعة الصوف )من ذلك
 .من هذا الفصل) ج (1بموجب المالحظة 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  بصوفها-  4102.10

   : منـزوعة الصوف -   

 2  محمضة-  -  4102.21

 2  غيرها-  -  4102.29

 مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة طرية أو(صالل وجلود خام أخر  41.03
، )أو مهيأة أكثر من ذلك" بارشمان"بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة 

 1وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب المالحظات 
 .من هذا الفصل ) ج (1أو ) ب(

  

 2  من الزواحف-  4103.20

 2 لة الخـنـازيـر من فصي-  4103.30

 2  غيرها-  4103.90

) ا الجاموسـا فيهــبم(لتى البـقر ـ، من فصي"تـكرس"ة أو ـود مدبوغـلـالل وجـص 41.04
 .، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى أو الخيل

  

                                                                                                                                              ") : وت بلو"بما فيها ( بحالـتها الرطبة -   

ن أوجه - - 4104.11 ر مشطورة؛ قطع م ة، غي ة، كامل  أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعي
 :الجلود

  

 2 )وت بلو( معالجة بالكروم - - - 4104.1110

 5  غيرها- - - 4104.1190

    : غيرها -  -  4104.19

 2 )وت بلو( معالجة بالكروم - - - 4104.1910

 5   غيرها - -  -  4104.1990

   ) :كرست( بحالـتها الجافة -   

ن أوجه ــامهـأوجه الجلود الخارجية بمس ـ ـ  4104.41 ر مشطورة؛ قطع م ا الطبيعية، كاملة غي
 الجلود

5 

 5 غيرها  -  -  4104.49

، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت "كرست"ة أو ــوغـجلود مدب 41.05
 .مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى 

  

 5 ") وت بلو"بما فيها ( بحالـتها الرطبة -  4105.10

 5 )كرست( بحالـتها الجافة -  4105.30

ف، وجلود حيوانات بدون صالل وجلود حيوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصو 41.06
 .طورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى، وإن كانت مش"كرست"شعر، مدبوغة أو 

  

   : من فصيلة الماعز -   
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5 ") وت بلو"بما فيها ( بحالـتها الرطبة -  -  4106.21

 5 )كرست( بحالـتها الجافة -  -  4106.22

   : من فصيلة الخـنازير -   

 5 ") وت بلو"بما فيها (الرطبة  بحالـتها -  -  4106.31

 5 ) كرست( بحالـتها الجافة -  -  4106.32

 5  من الزواحف-  4106.40

   : غيرها -   

 5 ") وت بلو"بما فيها ( بحالـتها الرطبة -  -  4106.91

 5 )كرست( بحالـتها الجافة -  -  4106.92

" بارشمان"لود مرققة ، وج)كرستينج(جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف  41.07
أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت ) بما فيها الجاموس(من فصيلتى البقر 

  . 41.14مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند 
  

   : جلود كاملة -   

 10  أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة-  -  4107.11

 10  قطع من أوجه الجلود-  -  4107.12

 10  غيرها-  -  4107.19

   : غيرها، بما فيها جوانب الجلد -   

 10  أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة-  -  4107.91

 10  قطع من أوجه الجلود-  -  4107.92

 10  غيرها-  -  4107.99

[41.08]     

[41.09]     

[41.10]     

[41.11]     

، "بارشمان"، وجلود مرققة )كرستـيـنج(ود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف جل 4112.00
من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند 

41.14. 
10 

، "بارشمان"، وجلود مرققة )كرستـيـنج(جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف  41.13
ة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة من حيوانات أخر، منزوع

 .41.14فى البند 
  

 10  من فصيـلة الماعز-  4113.10
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 10  من فصيـلة الخـنـازير-  4113.20

 10  من الزواحف-  4113.30

 10  غيرها-  4113.90

لود ملمعة ؛ ج)اءــلود البيضــبما فى ذلك الج" (مواهــة بالشــالمعروف"جلود مطراة  41.14
 .أو مكسوة؛ جلود ممعدنة 

  

 10 )بما فى ذلك الجلود البيضاء" (المعروفة بالشـمواه" جلود مطراة -  4114.10

 10  جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود ممعدنة-  4114.20

ًجلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحا أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشـكل  41.15
نفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لفات؛ قصاصات و

 .لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها 
  

ًـ جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحا أو صفائح أو أشرطة، وإن كانـت بشـكل  4115.10
 لـفات

10 

ود ط 4115.20 ـات أخر من جل ر صالحة ـ قصاصات ونـفاي ود مجددة، غي ـيأة أو جل ـية مه بيع
 لـتصنـيع المنـتجات الجلدية؛ نـشارة جلود ، مسحوقها ودقـيـقها

5 

__________  
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  الفصل الثانى واألربعون

   مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة احليوانات والسراجة؛ لوازم السفر،

   ين احليواناتحقائب يدوية وأوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصار

  )عدا مصارين دودة القز(
  -: مــالحظـــات 

صطلح   - 1 إن م صل ف ذا الف ق ه راض تطبي د"ألغ راه " جل ود المط شمل الجل شمواه"ي ود " (ال ك الجل ي ذل ا ف بم
  .جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود ممعدنه) المطراه المجددة

  -: يشمل هذا الفصل  ال  - 2
  ؛) 30.06البند (مة أو المواد المعقمة المماثلة إلغالق الجروح الخيوط الجراحية المعق   -أ  
ـا (األلـبسة ولوازمها    -ب  ع معـ ازات تكسو األصابع األرب ال أصابع وقف ازات ب ًعدا القفازات العادية والقف

ذلك) ًواإلبهام منفـردا ة أو إصطناعية وك راء طبيعي ـة بف ن  من جلد، المبطنـ سة م وازم األلب سة ول األلب
ة أو إصطناعيةــد، المتضمنجل راء طبيعي د( ة أجزاء خارجية من ف د  43.03البن ا 43.04 أو البن ً، وفق

  ، إال إذا كانت هذه األجزاء ال تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛)للحال
  ؛) 56.08البند (األصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك    -ج 
   ؛64أصناف الفصل    -د 

   ؛65جزاؤها الواردة فى الفصل أغطية الرأس وأ   -هـ 
   ؛   66.02السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند    -و 
  ؛) 71.17البند " (المقلدة"أزرار األكمام، األساور وغيرها من أصناف حلى الغواية    -ز 
سراجة    -ح  ات وال ازيم(لوازم أو زخارف عدة الحيوان شكيمة واألب اب وال ل، الرك ة)مث ى حدة ، المقدم  عل

  ؛) القسم الخامس عشر بصفة عامة(
ول واألدوات المماثــيـقـيـاألوتار الموس   -ط  ـة وجلود الطب ـرهـيـلة وغـ ـا مـ ـن أجـ يقية ـ زاء األدوات الموس

  ؛)92.09البند (
                                     ؛) اإلنارةوتجهيزات وحدات ومثل، األثاث  (94أصناف الفصل    -ى 
   أو؛)مثل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة (95أصناف الفصل    -ك 
ك األصناف،)الكبسون(األزرار، أزرار الكبس    -ل  ة لتل أزرار  ، قوالب األزرار أو األجزاء األخر المماثل

  ) .96.06البند (غير تامة الصنع 
  : اليشمل 42.02أعاله، فإن البند " 2"باإلضافة إلى أحكام المالحظة   ) أ (    - 3

غير المصممة  األكياس المصنوعة من صفائح اللدائن، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض،   - 1
  ؛)39.23البند (لإلستعمال على المدى الطويل 

  ).46.02البند (األصناف من مواد الضفر    - 2
ى أجزاء42.03 و 42.02إن أصناف البنود  ) ب( ة مكسوة ، المحتوية عل ادن عادي ة أو مع ادن ثمين  من مع

ة  ة (بقشرة من معادن ثمينة، أو من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريم طبيعي
شــقى داخلة فى هــبـ، ت)ددةـأو تركيبية أو مج ذه األجزاء ت ت ه ى وإن كان ن ـثـكل أكـذه البنود حت ر م

شرط أال سيطة، ب ارف ب ات أو زخ رد تركيب ك مج ى تل سية عل صفة الرئي زاء ال ذه األج ضفى ه  ت
   .71أما إذا أضفت هذه األجزاء صفتها الرئيسية على تلك األصناف، فإنها تبند فى الفصل . األصناف

ة "األلبسة ولوازم األلبسة"، فإن عبارة 42.03من أجل تطبيق أحكام البند    - 4 ، تشمل فيما تشمل، القفازات العادي
ال أصا ردا والقفازات ب ام منف ا واإلبه ع مع ازات تكسو األصابع األرب ًبع وقف ازات الرياضة (ً ك قف ى ذل ا ف بم

اف وأساور المعاصم، ) والوقاية ة األكت ة، وأحزم والمآزر وغيرها من األلبسة الواقية، والحماالت، واألحزم
  ) .91.13البند (بإستثناء أساور الساعات 

___________  
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  رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

بما فى ذلك السروج، العدد، وأطواق (أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات  4201.00
وواقيات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة " أرسن"ومقاود الحيوانات 

 .، من جميع المواد )السروج وسترات الكالب وما يماثلها
50 

ناديق نقل األمتعة، وحقائب األلبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، ص 42.02
حقائب يد لألوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة آلالت 
التصوير، وعلب لألدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية 

المشروبات، ومحافظ أدوات الزينة،  وأو أكياس لألطعمة حقائب مماثلة؛ أكياس سفر،
، وأغلفة خرائط وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقودوحقائب ظهر، وحقائب يد، 

وعلب للسجائر، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات 
وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب ألدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، 

 مجدد، أو من صفـائح لدائن، أو من مواد نسـجية، أو من ألياف من جلد طبيعى أو
 .مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق 

  

ستندات، -   افظ للم ل، ومح ب أدوات تجمي  صناديق نقل األمتعة، وحقائب األلبسة، حقائ
 :مماثلة وحقائب يد لألوراق وحقائب مدرسية واألوعية ال

  

 60  بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد -  -  4202.11

 60  بسطح خارجى من لدائن أو من مواد نسجية-  -  4202.12

 60  غيرها-  -  4202.19

   : حقائب يد، وإن كانت بحماالت للكتف ، بما فى ذلك الحقائب بدون مقابض-   

 60  مجدد  بسطح خارجى من جلد طبـيعى أو جلد-  -  4202.21

 60   أو من مواد نسجيةلدائنمن خارجى من صفائح  بسطح -  -  4202.22

 60  غيرها-  -  4202.29

   : أصناف من النوع الذى يحمل عادة فى الجيب أو فى حقائب الـيـد -   

 60  بسطح خارجى من جلد طبـيعى أو جلد مجدد -  -  4202.31

 60   أو من مواد نسجيةلدائنمن خارجى من صفائح  بسطح -  -  4202.32

 60  غيرها-  -  4202.39

   : غيرها -   

 60   بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد-  -  4202.91

 60  أو من مواد نسجيةلدائنمن من صفائح  بسطح خارجى -  -  4202.92

 60  غيرها -  -  4202.99

   .ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعى أو مجدد  42.03

   :لبسة  أ-   

  10   للوقاية المهنية- -  -  4203.1010

 40 ًمصممة خصيصا لممارسة الرياضة  - -  -  4203.1020
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  رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 60  غيرها- -  -  4203.1090

ام افـق ـ    ا واإلبه ع مع ازات تكسو األصابع األرب ال أصابع، وقف ازات ب ًزات عادية، قف
 ً:منفردا

  

 40 ً مصممة خصيصا لممارسة الرياضة-  -  4203.21

   : غيرها -  -  4203.29

 10   للوقاية المهنية- -  -  4203.2910

 40  غيرها- -  -  4203.2990

 2  أحزمة وحماالت وأحزمة أكتاف -  4203.30

   : لوازم ألبسة أخر -  

 10   للوقاية المهنية- -  -  4203.4010

 2  تيكيت وبادجات - -  -  4203.4020

 40  غيرها- -  -  4203.4090

[42.04]   

   .أصناف أخر من جلد طبيعى أو مجدد  4205.00

 10 )بردولة( سيور لألحذية - -  -  4205.0010

لد طبيعى أو مجدد من النوع المستعمل فى اآلالت أو األجهزة ــن جــاف مــ أصن-  -  -  4205.0020
 اآللية أو االستعماالت التقنية األخر

2 

 40  غيرها- -  -  4205.0090

صارين م 4206.00 ن م ز(صنوعات م صارين دودة الق دا م ار )ع ن أوت ات، أو م ن مثان ، أو م
 . العضالت

  

 5   أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة- - -  4206.0010

 10   غيرها- - -  4206.0090

___________  
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  الفصل الثالث واألربعون

  ؛ مصنوعاتهم)ةإصطناعي(جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة 

  :مالحظات 

د    - 1 ى البن ة ف ام الداخل ة 43.01بإستثناء جلود الفراء الخ صد بكلم راء"، يق ة، " ف ى جدول التعريف ا وردت ف أينم
  .جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة غير المنزوعة الشعر أو الصوف 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 2
  ؛)ً ، تبعا للحال67.01 أو البند 05.05البند ( بريشها أو زغبها جلود الطيور أو أجزاء جلودها،   -أ  
ص   -ب  ـالل والجــال ر المنـ ام غي صل ـلود الخ ى الف ة ف صـوف الداخل شـعر أو ال ب 41زوعة ال  ، بموج

  منه ؛) ج (1المالحظة 
ام    -ج  ا واإلبه ع مع ابع األرب سو األص ازات تك ابع وقف ال أص ازات ب ة والقف ـازات العادي ردا ،ًالقف  ًمنف

  ؛)42.03البند (المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعـية أو من جـلود وجلود بفراء مقلدة 
   ؛64أصناف الفصل    -د 

   ؛ 65أغطية الرأس وأجزاؤها، الداخلة فى الفصل    -هـ 
  ).مثل لعب األطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة (95أصناف الفصل    -و 

ـا  المخيطه 43.03يشمـل البند    - 3 راء وأجزاؤه ود الف ، جـلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد أخر، وجل
  .ًمعا بشكل ألبسه أو أجزاؤها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر 

واع 43.04 أو البند 43.03يدخل فى البند    - 4 ع األن تثن(ً، تبعا للحال، األلبسة ولوازمها من جمي ا إس ن عدا م ى م
ة )2هذا الفصل بموجب المالحظة  ا المحتوي سة ولوازمه ذلك األلب ة أو إصطناعية وك راء طبيعي ة بف ، المبطن

ا مجرد زخارف  د عن كونه على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه األجزاء تزي
  .بسيطة 

ت األصواف رـدول التعـبالمعنى المقصود فى ج" لدةـراء مقـف"ر ـبـتعت   - 5 راء بتثبي دا للف ه تقلي ًيفة، ما حصل علي
واد،  ن الم ا م سج أو غيره ود أو الن ى الجل ة عل صق أو الخياط طة الل اف بواس ن األلي ا م وبر أو غيره أو ال

  ).60.01 أو البند 58.01بصفة عامة البند (بإسـتثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير 
_________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

بما فى ذلك الرؤوس والذيول واألقدام واألجزاء أو القطع األخر، (جلود بفراء خام  43.01
 41.01، عدا الجلود الخام الداخلة فى البنود ) فى صناعة الفراءلالستعمالصالحة 

 .41.03 و 41.02و
  

 2  ، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام)الفيزون(ء المنك فرا  -  4301.10

ل أو كراكول أو إيران ـــرودتيــان أو بــراخـتــراف إســخ: ةـاليــراف التــراء الخـــ ف 4301.30
ند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون هأو ما يشابهها، فراء خراف ال

  األقدامالرأس أو الذيل أو
2 

 2 فراء الـثعلب، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام  -  4301.60

 2 فراء أخر، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام  -  4301.80

 2 ـ  رؤوس، ذيول، أقدام، أجزاء أخر أو قطع صالحة لإلستعمال فى صناعة الفراء 4301.90

ى ذلك الرؤوس والذيول واألقدام واألجزاء ـبما ف(دبوغة أو مهيأة راء مــلود بفــج 43.02
، عدا )بدون إضافة مواد أخر( وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة ،)أو القطع األخر

 .43.03تلك الداخلة فى البند 
  

   : جلود فراء كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام، غير مجمعة -   

 10 كـء المـن من فرا-  -  4302.11

 10  غيرها-  -  4302.19

 10  رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاء، غير مجمعة-  4302.20

 10  فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة-  4302.30

   .ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء  43.03

 40  ألبسة ولوازم ألبسة-  4303.10

 40  غيرها-  4303.90

 40 .ومصنوعاتها ) إصطناعية(فراء مقلدة  4304.00

________  
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  القسم التاسع

  مصنوعات من القش،  خشب ومصنوعاته؛ فحم خشىب؛ فلني ومصنوعاته؛

  أصناف صناعىت احلصر والسالل أو من احللفاء أو من مواد الضفر األخر؛
___________  

  )1(الفصل الرابع واألربعون

  خشىبخشب ومصنوعاته ؛ فحم 
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
ستعملة    -أ   واع الم األخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من األن

ى  ات أو ف شرات والفطري ادة الح راض إب ى أغ صيدلة أو ف ى ال ور أو ف ناعة العط ى ص سية ف صفة رئي ب
  ؛) 12.11البند (أغراض مماثلة 

ضفر،  "بامبوال"ران الخيز   -ب  سـية لل صفة رئي ستخدم ب وع الم ن الن ة الخشبية، م أو المواد األخر ذات الطبيع
  ؛)14.01البند (ًبحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طوليا أو مقطعة بأطوال 

ى    -ج  سية ف صفة رئي ستعملة ب واع الم ن األن سحوق م روش أو م شارة أو مج ظايا أو ن كل ش ى ش شـب ف الخ
  ؛) 14.04البند (لصباغة أو الدباغة ا

  ؛) 38.02البند (الفحم المنشط    -د  
   ؛42.02األصناف الداخلة فى البند    -هـ 
   ؛46األصناف الداخلة فى الفصل    -و  
   ؛64أصناف األحذية وأجزاؤها الداخلة فى الفصل    -ز  
  ؛) زاؤهامثل، عصى المشى والمظالت وأج (66األصناف الداخلة فى الفصل    -ح 
  ؛68.08 األصناف الداخلة  فى البند   -ط 
   ؛71.17الداخلة فى البند ) المقلدة(حلى الغواية    -ى 
شر    -ك  سابع ع شر أو ال سادس ع سم ال ناف الق زائن اآلالت (أص ة وخ افظ وأغطي زاء اآلالت ومح ل، أج مث

  ؛") الدواليب"واألجهزة وعدد إصالح وضبط إتزان العجالت 
  ؛) مثل ، صناديق الساعات، واألجهزة الموسيقية وأجزاؤها ( م الثامن عشر أصناف القس   -ل 
  ؛ ) 93.05البند ( أجزاء األسلحة النارية    -م  
  ؛)مسبقة الصنعالمباني و اإلنارة وتجهيزات وحدات ومثل، األثاث  (94األصناف الداخلة فى الفصل    -ن 

  ؛)طفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضةمثـل، لعب األ (95ة فى الفصل لاألصناف الداخ   -س 
ل، ( 96األصناف الداخلة فى الفصل     -ع     ينغالمث دخينل ي الم الرصاص، وأجزا ولت ا، األزرار، أق وائم ؤه الق

ةالثنائية، الحادية، األ ةالحامل ة واألصناف المماثل ن خشب، ألصناف ) ثالثي ابض، م ل والمق تثناء الهياك باس
  أو؛ 96.03البند 

  ) .مثل، التحف الفنية (97األصناف الداخلة فى الفصل   - ف
ارة    - 2 صد بعب ف"ًوفقا لمفهوم هذا الفصل، يق ة " خشـب مكث ة أو فيزيائي ة كيميائي ذى أخضع لمعالج ى (الخشب ال ف

الزم لمجرد التماسكــحالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الح ث ت) د ال  هتـافـكثزيد ـبحي
  .أو صالبته وفى نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية

ن   - 3 ود م ام البن ق أحك ـتى44.14تطب شب 44.21  ح ات الخ ائق أو جزيئ واح دق ن أل صنوعة م ناف الم ى األص  عل
ن الخش" الحبيبي" ضد أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو م صفائحي"ب المن ف، " ال ن الخشب المكث أو م

  . ، المقابلة لتلك األصناف الطبيعيمثلما تطبق على األصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب 
د 44.12 أو 44.11 أو 44.10إن منتجات البنود    - 4 ا أصناف البن أ به ى تهي كال الت ، 44.09 قد تكون مشغولة باألش

ـأة بأشــ أو مقطعة أو مهيةبـقـثـو موسة أو مموجة أـأى قد تكون مق ة وال مستطيلة، أو أخضعت ـكال غـ ير مربع
  .ألية عملية أخرى، بشرط أال تضفى عليها هذه العملية صفة األصناف الداخلة فى بنود أخر

ة44.17يشمل البند  ال   - 5 ل أو األجزاء العامل ة أو سطحها العام ا العامل صالها أو أجزاؤه  األخر  العدد التى تكون ن
   .82 من الفصل 1مكونة من أى من المواد المحددة فى المالحظة 

______________  
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ى1مع مراعاة أحكام المالحظة    - 6 ارة إل إن أى إش ذلك، ف ا ل ه خالف ارة ً أعاله، وما لم ينص علي ى أى " خشب" عب ف
  .والمواد األخر ذات الطبيعة الخشبية  "بامبوال"الخيزران ًبند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضا على 

   :مالحظات البنود الفرعية
ـألغ   - 1 ـراض البنـ ي ـ ارة 4401.31د الفرع إن عب ات " ف شبكري شارة "الخ ن ن ارة ع انوي عب تج ث ي من  تعن

ي صناعة الخشب ــة عــب الناتجــق الخشــأو رقائب ــايا الخشــب أو شظــالخش ي ف شغيل اآلل ن عمليات الت
ادة أو صناعة األثاث أو عمليات تحويل الخشب األخر، والتي تكون مكتلة إما مباشرة بالضغ ط أو بإضافة م

م وط25 تكون إسطوانية ذات قطر ال يتجاوز المكتلةالكريات هذه . ً وزنا%3 تتجاوزرابطة بنسبة ال ا  م وله
 . مم100ال يتجاوز 

تعني المنتجات مثل نشارة الخشب " قوالب من الخشب" فإن عبارة 4401.32البند الفرعي تطبيق ألغراض    - 2
اث  أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل اآللي فى صناعة الخشب أو صناعة األث

سبة ال ، والتى تكون مكتىأو عمليات تحويل الخشب األخر ادة رابطة بن لة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة م
ل . ً وزنا%3تتجاوز  ون أق ث يك ددة األسطح أو اسطوانية حي ه، متع شكل وحدات مكعب تلك القوالب تكون ب

                                                                     . مم25مقاس لمقطعها العرضي أكثر من 
مزيج من أشجار من  إلي خشب مصدره ”S-P-F“ يشير خشب من نوع 4407.13البند الفرعي ألغراض    -  3

  .خشب التانوب والصنوبر والشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددة
مزيج من أشجار  إلي خشب مصدره ”Hem-fir“ يشير خشب من نوع 4407.14ألغراض البند الفرعي    -  4

  .الشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددةالشوكران الغربي ومن 
  

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ً حزما أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل ً، أغصاناً، حطبا،ًخشب وقود، قطعا مستديرة 44.01
ت مكتلة بشكل قطع ـ كانب، وإنـالت خشـت وفضـاايـظايا؛ نشارة ونفـق أو شـرقائ

 . أو قوالب أو  كريات أو أشكال مماثلة 
 

    : ًحزما أو بأشكال مماثلة، ًأغصانا، حطبأ، ً خشب وقود، قطعا مستديرة-  

 2                                "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات - - 4401.11

 2  "ياتالصنوبر" من غير عائلة المخروطيات - - 4401.12

  :شظايا   خشب بشكل رقائـق أو-   

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  -  4401.21

 2 "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات -  -  4401.22

ات أو بأشكال  ، مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو الخشبـ نشارة ونفايات وفضـالت  كري
 :مماثلة

 

 2 شبمن الخكريات مكتلة  - - 4401.31

 2                                                                   قوالب من الخشب- - 4401.32

 2  غيرها- - 4401.39

                                                : ، غير مكتلة الخشب نشارة ونفايات وفضالت- 

 2   نشارة- - 4401.41

 2   غيرها- - 4401.49

  .ً، وإن كان مكتال ) بما فى ذلك فحم القشور أو النوى(فحم خشبى  44.02
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 2  "بامبوال"الخيزران   من-  4402.10

 5                                                                من قشور أو نوى-  4402.20

 5   غيرها-  4402.90

  .ً أو مربعا بصورة بسيطة ًخشب خام، وإن كان مقشورا أو منزوع اللحاء 44.03

  : معالج بالدهان أو باألصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر-  

 2                                "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات - - 4403.11

 2  "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات - - 4403.12

  :" نوبرياتالص" غيرها ، من عائلة المخروطيات -  

4403.21 
ا العرضى ـ، بحي).pinus spp( رـن الصنوبـم - - اس لمقطعه م 15ث يكون أقل مق  س

                                                                             أو أكثر
2 

 2  أخر،)pinus spp( من الصنوبر - - 4403.22

4403.23 
شوح - - ن ال انوب ).Abies spp( م اس ب، ).picea spp( والت ل مق ون أق ث يك حي

                                                سم أو أكثر15لمقطعها العرضى 
2 

 2 خرأ، )picea spp( والتانوب )Abies spp( من الشوح - - 4403.24

 2             سم أو أكثر15حيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى ب غيرها، - - 4403.25

 2                                غيرها- - 4403.26

  :ستوائـيةاألخشاب األـ غيرها، من  

 2  ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو-  -  4403.41

 2                                                                   (Teak) الساج -  -  4403.42

 2  غيرها-  -  4403.49

  : غيرها -   

 2 (.Quercus spp)" سنديان" من خشب بلوط -  -  4403.91

 معفاه   سم أو أكثر15بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى ، )Fagus spp( من زان - - 4403.93

 معفاه  خرأ، )Fagus spp( من زان - - 4403.94

4403.95 
ا العرضى ـث يكون أقـبحي ،)Betula spp(ان ـَن القضبـ م- - م 15ل مقاس لمقطعه  س

  أو أكثر
2 

 2  خرأ، )Betula spp(َ من القضبان - - 4403.96

 Populus spp(  2( من الحور والحور الرجراج - - 4403.97

 Eucalypyus spp(                                           2( من الكينا - - 4403.98

 2   غيرها  - - 4403.99
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ً؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طوليا؛ خشب أطواق 44.04
عصى خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة والمقوسة وال مشغـولة 

ى أو المظالت أو مقابض العـدد ــصى المشــة عــاعـة لصنـمـرى، مالئـة أخـبطريق
 .خشب أو مايماثلها أو ما يماثلها؛ قدد وصفيحات وشرائح من 

 

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  4404.10

 2 "الصنوبريات" من غير المخروطيات -  4404.20

 5 .صوف الخشب؛ دقيق الخشب  4405.00

  .عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام ومايماثلها  44.06

  : غير مشربة-  

 5                            "وبرياتالصن" من عائلة المخروطيات - - 4406.11

 5  "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات - - 4406.12

  : غيرها-  

 5                   "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات - - 4406.91

 5  "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات - - 4406.92

ًا أو مقطعا بطريقــة التقشير الدائرى، وإن ًخشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرح 44.07 ً
ًكان ممسوحا أو منعما   6  عنسمكهد ــزيـأو موصول النهايات، ي) ًمصنفرا(ً

 .ملليمترات
 

   :"الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  

فاهمع                                                      (.Pinus spp) من الصنوبر -  - 4407.11  

 معفاه (.Picea spp)والتانوب  (.Abies spp) من الشوح -  - 4407.12

 معفاه  )).Abies spp( والشوح ).pinus spp(الصنوبر  ،).picea spp(التانوب ( S-P-F من -  -  4407.13

) "Tsuga heterophylla"أتسوغة متباينة األوراق(الشوكران الغربى ( Hem-firمن  -  -  4407.14
  )).Abies spp(والشوح 

 معفاه

 معفاه                                                                               غيرها- - 4407.19

  :ستوائية ـ من األخشاب اال 

 معفاه (.Swietenia spp) ماهوجنى -  -  4407.21

 معفاه   وبلسامبوا،ي إ، فيروال-  -  4407.22

 معفاه  (Teak) الساج -  -  4407.23

 معفاه  ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، وميرانـتى باكاو-  -  4407.25

 معفاه  لوان أبيض، ميرانـتى أبيض، سيرايا أبيض، ميرانـتى أصفر وآالن-  -  4407.26

 معفاه   سابيللي-  -  4407.27

 معفاه   إيروكو-  -  4407.28
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 معفاه  غيرها-  -  4407.29

  : غيرها -   

 معفاه (.Quercus spp) "سنديان" من بلوط -  -  4407.91

 معفاه (.Fagus spp) من زان -  -  4407.92

 معفاه  (.Acer spp)) القيقب( من األسفندان -  -  4407.93

 معفاه  (.Prunus spp) من  الكريز -  -  4407.94

 معفاه  (.Fraxinus spp)  من خشب الداردار-  -  4407.95

 معفاه                                            )Betula spp(ن َ من القضبا- - 4407.96

 معفاه  )Populus spp( من الحور و الحور الرجراج - - 4407.97

 معفاه  غيرها-  -  4407.99

 وصفائح لصناعة ،)بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد(صفائح للتلبيس  44.08
ًا، ـوليـورة طـر منشـاب أخـلة، وأخشـدة المماثـضألخشاب المنلاكس ـب المتعـالخش

ت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة ـ، وإن كان"مسطحة"أو مشرحة أو مقشورة 
 . مم 6 ال يزيد عن سمكبالتراكب أو موصولة النهايات، ب

 

 5 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  4408.10

  :ـ من األخشاب اإلستوائية   

 5 نتى أحمر قاتـم، ميرانـتى أحمر فاتح، ميرانـتى باكاو  ميرا-  -  4408.31

 5  غيرها -  -  4408.39

 5   غيرها -  4408.90

، ")الباركيه"بما فى ذلك األلواح والقطع غـير المجمعة لألرضيات الخشبية ( خشب 44.09
ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، (مشغول بأشكال خاصة 

على طول أى ) هوما شاب، مهيأ بشكل طنوف أو مدور ، محدب)V(كل ـموصول بش
ًحه، وإن كان ممسوحا أو منعما من حوافه أو نهاياته أو سطو أو موصول ) ًمصنفرا(ً

 .النهايات 

 

 20 " الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  4409.10

  :" الصنوبريات" من غير المخروطيات -  

 20  "بامبوال"الخيزران   من-  -  4409.21

 20                                               من األخشاب اإلستوائية -  -  4409.22

 20   غيرها-  -  4409.29

 OSB)( "ستراندأأورينتد "، األلواح المسماة "بىـحبي"واح من جزيئات الخشب ــأل 44.10
، وإن خشب أو من مواد نباتية أخرمن ) مثل األلواح المسماة ويفر(وألواح مماثلة 

 .عضوية أخر ربط كانت مكتلة براتنجات أو بمواد 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  :ـ  من خشب   

 10 ألواح من جزيئات الخشب  -  -  4410.11

 10 (OSB)ألواح أورينتد ستراند  -  -  4410.12

 10  غيره -  -  4410.19

 10  غيرهــا-  4410.90

لة براتنجات أو بمواد ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر، وإن كانت مكت 44.11
 .رابطة عضوية أخر  

 

  : (MDF)متوسطة الكثافة  ألواح من ألياف -   

 10   مم5 ـتجاوزي ال سمك ذات -  -  4411.12

 10   مم9 مم ولكن ال يتجاوز عن 5 يزيد عن سمك ذات -  -  4411.13

 10   مم9 يزيد عن سمك ذات -  -  4411.14

  : غيره -  

 10  3سم/  جم 0.8 تزيد عن  ذات كثافة-  -  4411.92

 10 3سم/  جم 0.8 ولكن ال تتجاوز عن 3سم/  جم 0.5 ذات كثافة تزيد عن -  -  4411.93

 10 3سم/ جم  0.5 ـتجاوزي ال ذات كثافة -  -  4411.94

شرة خشبية" (ملبس"، خشب مصفح "أبلكاج"خشـب متعـاكس  44.12 سو بق وخشب ) مك
 .منضد مماثل

 

 10 "بامبوال"ران الخيز من -  4412.10 

فيما عدا (ب ــح خشــن صفائــًرا مــاكس، مكون حصـن خشب متعــره مـيـ غ-  
   : مم 6الواحدة منها سمك  ـتجاوزي ال، )"بامبوال"الخيزران 

 10   االستوائيةواحدة على األقل من األخشاب خارجية طبقة ذو  -  -  4412.31

4412.33  

 

 

 

 

 

ر ــة واحـــارجيــة خـــا، ذو طبقــرهـيـ غ- - ن األخشاب غي ل م ى األق ة دة عل المخروطي
اد)Alnus spp(  من أنواع االلدر"صنوبريةال" زان، )Fraxinus spp( ، الرم ، )Fagus spp( ال

ضبان  ن الق رز ،)Betula spp(َم ستناء )Prunus spp(  الك ، دردار )Castanea spp(، الك
)Ulmus spp(الكينا ، )Eucalyptus spp(وز ، الج)Carya spp( كستناء الحصان ،)Aesculus 

spp( يم ب )Tilia spp(، ل وط )Acer spp(، القيق نديان"، بل ب )Quercus spp(" س ، دل
)Platanus spp(ور و راج ، الح ور الرج ـيـنـيـ، روب)Populus spp(الح  Robinia(ا ـ

spp(ب ـوليــب التـ، خش)Liriodendron spp( أو الجوز )Juglans spp(  

10 

ـرهـــيــ غ- - 4412.34 ـارجيــ خـةقـا، ذو طبـ ـة واحـ ى األقــ ـدة عل ـل مـ شـ ر ـــن األخ اب غي
 10  4412.33البند الفرعي ب غير مذكورة "الصنوبرية"المخروطية 

 10  "يةالصنوبر"المخروطية خشاب األ الخارجيتين من نطبقتيمن الكل ، ا غيره- - 4412.39

                                            ):LVL (خشاب منضدة مكسوة بقشرةأ - 

 10  ستوائيةخشاب اإلقة خارجية واحدة على األقل من األ ذات طب- - 4412.41
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

دة على األقل من األخشاب غير المخروطية ــة واحــارجيــة خـا، ذات طبقـرهـيـ غ- - 4412.42
                                                                       "الصنوبرية"

10 

 10  "الصنوبرية" غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كالهما من األخشاب المخروطية - - 4412.49

ورد( ألواح منضدة ذات نواة من كتل مربعة  -  وك ب ن )بل واة م ضدة ذات ن واح من ، أل
  ) ردباتن بو(والواح منضدة ذات نواة من عوارض ) المين بورد(كتل رفيعة 

 

 10   ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من االخشاب االستوائية- - 4412.51

ر المخروطية ـيـاب غــل من األخشـارجية واحدة على األقـة خـقـرها، ذات طبـيـ غ- - 4412.52
  "الصنوبرية"

10 

 10  "الصنوبرية" غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كالهما من األخشاب المخروطية - - 4412.59

   : غيرها- 

 10   ذات طبقة خارجية واحدة على األقل من االخشاب االستوائية- - 4412.91

ة ــل من األخشــارجية واحدة على األقــرها، ذات طبقة خـيـ غ- - 4412.92 ر المخروطي اب غي
  "الصنوبرية"

10 

 10  "الصنوبرية" غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كالهما من األخشاب المخروطية - - 4412.99

 10 ).بروفيالت(كال خاصة ـأشرطة أو أش، اتـ ألواح وصفيح،خشب مكثف، بشكل كتل 4413.00

  .المرايا أو ما يماثلها ،  اللوحات،أطر من خشب للصور 44.14

 40   من اخشاب استوائية-  4414.10

 40   غيرها-  4414.90

ماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية م 44.15
شب؛  ن خ ر، م ل أخ د تحمي ناديق وقواع ات ص ات وطبلي شب؛ طبلي ن خ ابالت م للك

 .أطواق مثبتة للطبليات من خشب
 

  :ـ صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابالت 

 10  بكرات كبيرة للكابالت  - - - 4415.1010

 20   غيرها- -  -  4415.1090

 20  طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر؛ أطواق مثبتة للطبليات -  4415.20

كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من ) براميل(دنان  4416.00
 . خشب، بما فى ذلك األطواق 

10 

أو مكانس، ) فرش(ين ـراجل ومقابض فـياكـدد، هــابض عـدد، مقــل عـياكـدد، هـع 4417.00
 .من خشب؛ قوالب لألحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب 

10 

 بما اإلنشائـية،مصنوعات نجارة للتركيب فى األبنية، وأصناف من خشب لألغراض  44.18
لويحات وفلق التسقيف ألواح األرضيات المجمعة، فى ذلك ألواح الخشب الخلويــة، 

 ).خشبيقرميد (
 

  :، وهياكلها وأطرها) نوافذ فرنسية( نوافذ، نوافذ أبواب -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 30                                                            شاب إستوائيةخ من أ-  -  4418.11

 30   غيرها-  -  4418.19

  : أبواب وأطرها وعتباتها-  

 30  شاب إستوائيةخ من أ-  -  4418.21

 30   غيرها-  -  4418.29

 30  4418.89 إلي 4418.81 أعمدة وعوارض بخالف منتجات البنود الفرعية -  4418.30

 30  هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة-  4418.40

 20 )قرميد خشبى( لويحات وفلق التسقيف -  4418.50

  : ألواح األرضيات المجمعة-  

الخيزران من ) طبقة تلبـيس(بطبقــة علوية و على األقـل أ "وـبامبال"الخيزران  من - -  4418.73
 "بامبوال"

30 

 20 ) موزاييك( غيرها، ألرضيات الفسيفساء -  -  4418.74

 30  غيرها، متعددة الطبقات  -  -  4418.75

 30  غيرها -  -  4418.79

                                : منتجات أخشاب لألغراض اإلنشائية والهندسية-  

 30  )مالجلو( أخشاب منضدة مغراة -  -  4418.81

 CLT(  30أو (X-lam  أخشاب منضدة متعاكسة -  -  4418.82

 I (I beams)  30  عوارض علي شكل حرف-  -  4418.83

 30   غيرها-  -  4418.89

  : غيرها -  

 30 "بامبوال"الخيزران  من -  -  4418.91

 30                                                              ألواح خشب خلوية-  -  4418.92

 30  غيرها -  -  4418.99

  .من خشب ،مطبخأدوات مائدة وأدوات  44.19

   : "بامبوال"الخيزران  من -  

 40  ألواح الخبز، ألواح التقطيع وألواح مماثلة-  -  4419.11

 40  عيدان تناول الطعام -  -  4419.12

 40  غيرها-  -  4419.19

 40                                                             من أخشاب إستوائية -  4419.20

 40  غيرها-  4419.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلى وأصناف  44.20
مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير 

  .94 الداخلة فى الفصل
 

   : تماثيل وأصناف زينة أخر-  

 40                                                            من أخشاب إستوائية-  -  4420.11

 40   غيرها-  -  4420.19

 40  غيرها -  4420.90

  .أصناف أخر من خشب  44.21

 30  مشاجب ألبسة-  4421.10

 10                                                                            توابيت-  4421.20

  : غيرها -   

 10 "بامبوال"الخيزران من  -  -  4421.91

  :غيرها  -  -  4421.99

 2  للمواد الغذائية " استيك"للثقاب؛ قطع خشب ) غير محضرة( عيدان - -  -  4421.9910

 10    غيرها - -  -  4421.9990

________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٢١٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 216 

  الفصل اخلامس واألربعون

  فــلني ومصنــوعـاتــه
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1

  ؛64أصناف األحذية وأجزاؤها الداخلة فى الفصل    -أ  

  أو؛ 65 أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة فى الفصل -ب 

  ) . وأدوات ولوازم الرياضةمثل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات (95األصناف الداخلة فى الفصل    -ج 
_____________  

  

  رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

45.01 
سـريقـطـر بـ، خام أو محضيعـن طبيـليـف ن مهروس ـليـن؛ فـليـات فـايـة؛ نفـيطـة ب

 .أو مجروش أو مسحوق
  

 2  بسيطة فلين طبيعى، خام أو محضر بطريقة-  4501.10

 2  غيره-  4501.90

ورة بسيطة، أو فى شكل كتل مستطيلة ــع بصــرة أو مربــزوع القشـفلين طبيعى، من 4502.00
بما فيها األشكال األولية مستدقة (، ألواح، صفائح أو أشرطة )بما فيها المربعة(

 ) .الحواف لصناعة السدادات
2 

   .مصنوعات من فلين طبيعى  45.03

 2  السدادات-  4503.10

 2  غيرها-  4503.90

   .ومصنوعات من فلين مكتل ) بلواصق أو بدونها(فلين مكتل  45.04

ل ومكع- 4504.10 واح وصفـبـ كت ـائـات وأل كال؛ ـ ع األش ن جمي ع بالطات م ح وأشرطة؛ ترابي
 5 إسطوانات مصمته بما فى ذلك األقراص

 5  غيرها-  4504.90

  
__________  
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  فصل السادس واألربعونال

  مصنوعات من قش أو حلفاء أو غريها من مواد الضفر ؛ 

  مصنوعات حصر وسالل
  :مــالحـظــات 

شـى بحـل، المواد التى هـذا الفصـفى ه" رـواد ضفـم"ارة ــد بعبـيقص   - 1 ضفـكل مالئـالة أو ب ـر أو الجـم لل دل ـ
ش شمل الق ى ت ة؛ وه ات المماثل ان الصف،أو العملي زران  ،صاف أفن امبوال"الخي ان "ب دى(، روط ل الهن ، )أس

ات األخر ،األسل اب وأشرطة الخشب، سلخ النبات ـن ( قصبات الغ ات أو مـ اء النبات ن لح ل، األشرطة م مث
ضةــة والرافيــاألوراق الضيق ات العري سجية ) ا أو األشرطة المتحصـل عليها من أوراق النبات اف الن أو األلي

ـدد واألشكال المماثــردة والقــلة أو الشعيرات المفالطبيعـية غير المغزو ـلة مـ ا ـ ورق، م دائن وأشرطة ال ن ل
ل  ل أو فتائ عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو الالمنسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخي

   .54داخلة فى الفصل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفيحات واألشكال المماثلة من المواد النسجية ال

  :يشمل هذا الفصل  ال    - 2

   ؛48.14أغطية الجدران الداخلة فى البند    -أ 

  ؛)56.07البند (، مضفورة أو غير مضفورة )الحبال الغليظة( خيوط الحزم والحبال والقلوس   -ب 

  ؛ 65 أو الفصل 64األحذية وأغطية الرأس أو أجزاؤها، الداخلة فى الفصل    -ج 

  أو؛ )87الفصل (ركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السالل الم   -د 

                  ) .اإلنارةوتجهيزات وحدات ومثل، األثاث  (94األصناف الداخلة فى الفصل    -هـ 

التوازى"تعتبر     - 3 د " مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة ب ى البن المعنى المقصود ف ب
 األصناف المكونة من مواد الضفر والضفائر واألصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة ،46.01

  .بالتوازى، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة 
__________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٢١٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 218 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد  46.01
، يضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتواز

 ) .مثل الحصر والبسط والحواجز(ًبشكل مسطح، وإن كانت أصنافا تامة الصنـع 
 

   : حصر وبسط وحواجز من مواد نباتـية-  

 40  "بامبو"خيزران  من -  -  4601.21

 40   من روطان-  -  4601.22

 40   غيره-  -  4601.29

  : غيرها -   

 40 "بامبو"خيزران من  -  -  4601.92

 40   من روطان-  -  4601.93

 40   من مواد نباتية أخر-  -  4601.94

 40  غيرها-  -  4601.99

ر ــفـواد ضـن مـا مـكلهـرة بشـا مباشــليهـالل، المتحصـل عـة السـاعـاف صنــأصن 46.02
ليف (؛ مصنوعات من لوف 46.01أو مصنوعة مـن األصناف الداخلة فى البند 

 ).نباتى
 

   : من مواد نباتية -  

 40  "بامبو"خيزران من  -  -  4602.11

 40   من روطان-  -  4602.12

 40   غيره-  -  4602.19

 40   غيرها-  4602.90

__________  
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  العاشـــرالقسم 

   عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ 

   بغرض إعادة التصنيع؛) نفايات وفضالت(ورق وورق مقوى 

  ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما
__________  

  

  الفصل السابع واألربعون

  عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى 

  صنيعبغرض إعادة الت) نفايات وفضالت( 
  :مالحظــة 

ة " عجائن الخشب الكيميائية لإلذابة"، فإن عبارة 47.02ألغراض تطبيق البند    - 1 ائن الخشب الكيميائي تعنى عج
ة %92يذوب بنسبة  المحتوية على جزء ال ائن الخشب المصنوعة بطريق ة عج ى حال ك ف ً وزنا أو أكثر، وذل
ة  وزن%88، أو بنسبة )السلفات(الصودا أو الكبريتات  ائن الخشب المصنوعة بطريق ة عج ى حال ر ف ًا أو أكث

ى ) ثانى السلفيت(الكبريتيت  وى عل ة المحت صودا الكاوي ن %18وذلك بعد ساعة من وضعها فى محلول ال  م
ت 20هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة  ة الكبريتي ائن الخشب المصنوعة بطريق  مئوية، وبالنسبة لعج

  . من وزنها %0.15جاوز نسبة الرماد فيها عن فيجب أال تت) ثانى السلفيت(
_____________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 2 .عجائن خشب آلية  4701.00

 2 .عجائن خشب كيميائية، بطريقة اإلذابة  4702.00

، عدا )السلفات(كبريتات ة الصودا أو الـة بطريقـوعـائية، مصنـيميـب كـن خشـعجائ 47.03
   .العجائن بطريقة اإلذابة

   ) :غير مبيضة( غير مقصورة -   

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  -  4703.11

 2 "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات -  -  4703.19

   : شبه مقصورة أو مقصورة -   

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  -  4703.21

 2 "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات -  -  4703.29

   .تيت، عدا العجينة بطريقة اإلذابةعجائـن خشب كيميائـية، مصنوعة بطريقة الكبري 47.04

   ) :غير مبيضة( غير مقصورة -   

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  -  4704.11

 2 "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات -  -  4704.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   : شبه مقصورة أو مقصورة -   

 2 "الصنوبريات" من عائلة المخروطيات -  -  4704.21

 2 "الصنوبريات" من غير عائلة المخروطيات -  -  4704.29

 2 .عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة  4705.00

ايات وفضالت الورق والورق المقوى ا من نفــل عليهــاف متحصـن أليـن مـعجائ 47.06
   .معدة إلعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليولوزية أخر

 2  عجائن زغب بذور القطن-  4706.10

دة - 4706.20 وى مع  عجائن من ألياف متحصـل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق المق
 إلعادة التصنيع

2 

 2  "وبامبال"الخيزران ، من ا غيره-  4706.30

   : غيرها -   

 2  آليــة-  -  4706.91

 2  كيميائـية-  -  4706.92

 2 متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة -  -  4706.93

   .نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنيع  47.07

 2 ى، مموجـ من ورق أو ورق مقوى، كرافت غير مقصور، أو من ورق أو ورق مقو 4707.10

ة - 4707.20 ائن كيميائي ن عج سية م صورة رئي صنوع ب ر، م وى آخ ن ورق أو ورق مق  م
 مقصورة غير ملونة فى كتـلتـها

2 

ـة - 4707.30 ائن آليـ ن عج سية م صورة رئي صنوع ب ـوى م ن ورق أو ورق مقـ ل ورق ( م مث
 )الصحف والمجالت والمطبوعات المماثــلة

2 

 2  ك النفايات والفضالت غير المفروزة غيرها، بما فى ذل- 4707.90
__________  
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  الفصل الثامن واألربعون

  ،  الورق ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن

  أو من ورق أو من ورق مقوى
  :مـالحظــات 

ارة    - 1 شمل عب ك، ت وى، " ورق"ألغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خالف ذل ورق المق ورق وال ال
  .ون األخذ بعين اإلعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع د

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 2
   ؛30األصناف الداخلة فى الفصل    - أ 

   ؛32.12أوراق الختم الداخلة فى البند    -ب 
  ؛) 33الفصل (الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجميل    -ج 
سيليول   -د  شو ال ورق أو ح شال ـالمطرب أو ــوز الم ـ أو المغطليـ صابـ ادة منظفــى ب ـون أو بم د ( ةـ البن

  ؛) 34.05البند (أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة ) 34.01
   ؛37.04 الى 37.01الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل فى البنود من    -هـ 
  ؛) 38.22د البن(الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات    -و 
ـاللدائ   -ز  ضـ ـدة أو المقـــن المن ورق مقـواة بــ ـورق أو ب ن ـ دة م ة واح ن طبق ة م ات المؤلف وى أو المنتج

دما يتجاوز  دائن عن ة أو المغطاة بالل دائن نصف السمكالورق أو الورق المقوى المطلي ذه الل  سمك ه
  ؛)39الفصل  (48.14 اخلة فى البندالكلى، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغطية الجدران الد

  ؛) مثل لوازم السفر (42.02األصناف الداخلة فى البند    -ح 
  ؛) مصنوعات حصر وسالل (46األصناف الداخلة فى الفصل    -ط 
  ؛) 11القسم (الخيوط من ورق واألصناف المنسوجة منها    -ى 
   ؛65 أو الفصل 64األصناف الداخلة فى الفصل    -ك 
ورق    -ل  شاحذ ال وى ال ورق المق د(أو ال وى ) 68.05 البن ى ورق أو ورق مق ة عل ا المثبت د(والميك  البن

  ؛) ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق الميكا يدخل فى هذا الفصل) (68.14
  ؛ ) 15أو  14القسم ًعموما (الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى    -م 
   ؛ 92.09األصناف الداخلة فى البند    -ن 

  ، أو )مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة (95األصناف الداخـلة فى الفصل    -س 
                                       ).تمثل األزرار، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضا (96األصناف الداخلة في الفصل   -ش 

ام المالحظة    - 3 اة أحك ن 7مع مراع ود م إن البن ى 48.01 ، ف ذى 48.05 ال وى ال ورق المق ورق أو ال شمل ال  ت
ـة التمليــأخضع لعملي ـس أو التلميـ ائىـ ز نه ات تجهي صقل أو لعملي ـمماث ع أو ال ا برسوم ـ ان منه ا ك لة، أو م

ـة أو ة زائفـ سيليولوز أو طبقمائي شو ال وى وح ورق المق ورق وال ذلك ال رى، وك سطح مغ ـ ب اف ـ ن ألي ات م
، 48.03ًالسيليولوز الملونة أو المرخمة فى العجينة بأية طريقة كانت، ومالم ينص عليه خــالفا لذلك فى البند 

اف ال ن ألي ات م سيليولوز أو طبق وى أو حشو ال ورق المق سيليولوزيدخل فى هذه البنود الورق أو ال ى ،  ال الت
  .تمت معالجتها بطريقة أخرى

ـة الصحف، " ورق صحف"يقصد بعبارة    - 4 فى هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل فى طباعـ
ل عن  ال والذى تمثـل فيــه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما يق

ن المحت50% ة، ً وزنا م ر المغرى أو المغرى بدرجة خفيف اف، غي ى لأللي ه وى الكل مقاسة خشونة سطح ل
ـاعة-باركربمقياس  د عن ) MPa 1 ( سيرف للطب ر 2.5تزي وزن  ،لكل وجه) ميكرون( ميكروميت ل  الب يق

ةالمقدم ينطبق ذلك فقط على الورق و،  2م/ جم65 وال يتجاوز 2م/ جم40عن  أشرطة أو ب )أ( :باألشكال اآلتي
 28يـزيد عن أحد أضلعها ) بما فى ذلك المربعة(صفائح مستطيلة ب )ب(  سم ؛ أو28عن عرضها ـزيد لفات ي

  . سم فى حالتها الغير المطوية15سم والضلع األخر يزيد عن  

اعة ـة أو الطبـابـتعملة فى الكتـواع المسـن األنـوى مـورق وورق مق"، يقصد بعبـارة 48.02راض البند ـألغ   - 5
ات وأشرطة "و" )جرافيك( غيرها من أغراض فن الخط والرسم أو د لبطاق ورق وورق مقوى غير مثقب مع

ب ضة " التثقي ة مبي ن عجين سية م صورة رئي صنوع ب وى الم ورق المق ورق وال صورة(ال ة ) مق ن عجين أو م
  - : تفى بأى من الشروط التالية  آلية،-متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية 

   :2م/  جم 150سبة للورق أو الورق المقوى الذى اليزن أكثر من بالن   ) أ (
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   آلية، و- أو أكـثر من األليـاف المتحصل عـليها بعمليات آلية أو كيميائية %10وى على تالمح   -أ 
  ، أو2م/  جـم 80أال يزن أكثر من    - 1
   أوًأن يكون ملونا فى الكتلة ؛    - 2

  ، و رماد%8المحتوى على أكثر من    -ب 
  ، أو 2م/  جـم 80أال يزن أكثر من    - 1
  أوًأن يكون ملونا فى الكتلة ؛    - 2

   أو أكثر؛ أو%60 رماد وله درجة لمعان %3المحتوى على أكثر من    -ج 
ن %8 وال يتجاوز %3ن مالمحتوى على أكثر     -د  ل م ، ومؤشر %60 من رماد، وله درجة لمعان أق

2م  KPa 2.5مقاومة إنفالق اليتجاوز 
  جم ؛ أو /  

ان %3المحتوى على    -هـ  الق %60 رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمع ة إنف ر، ومؤشر مقاوم  أو أكث
  .جم/  2م KPa 2.5اليتجاوز 

    :2م/  جم 150بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى يزن أكثر من     )ب(
  ًأن يكون ملونا فى الكتلة ؛ أو   -أ  
   أو أكثر ، و%60له درجة لمعان    -ب 

  أو أقل ، أو ) ميكرون( ميكرومتر 225 سمكب   - 1
ن سمكب   - 2 ر م ر 225 أكث رون( ميكرومت اوز ) ميك ن اليتج ر508ولك رون(  ميكرومت ) ميك

   ؛ أو%3ونسبة من الرماد تزيد عن 
د عن ) ميكرون( ميكرومتر 254يتجاوز   السمك، وب%60بدرجة لمعان أقل من    -ج  اد تزي سبة رم ون

8%.  
ك( الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية 48.02ومع ذلك اليشمل البند  صغيرة  بما فى ذل اس ال  ورق األكي

  .، أو الورق أو الورق المقوى الملبد )للشاى
ارة    - 6 صد بعب ت"يق وى كراف اف " ورق وورق مق ه األلي ل في ذى تمث وى ال ورق المق ورق وال صل ، ال ذا الف ى ه ف

ل عن المتحصل عليها كيم سبة ال تق صودا ن سلفات أو ال ة ال وع %80ًيائيا بطريق ى لمجم وى الكل ن المحت ا م ً وزن
  .األلياف 

اف    - 7 ات ألي سيليولوز أو طبق شو ال وى وح ورق المق ورق وال إن ال ك، ف الف ذل ى خ ود عل ارات البن نص عب الم ت م
ن  ود م ى البن ر ف دان أو أكث رد 48.11ى  ال48.01السيليولوز التى ينطبـق عليها وصف بن ذى ي د ال ى البن د ف ، تبن

  .ًمتأخرا من حيث الترتيب الرقمى فى جدول التعريفة 
ى  48.09 إلى 48.03البنود من    - 8 ط عل ق فق ورقتنطب وى، ال ورق المق ات ،ال سيليولوز وطبق ن  حشو ال اف م األلي

   :السيليولوزية المقدمة بأحد األشكال التالية 
   سم ؛ أو36عن  دـزييبعرض أشرطة أو لفات ب  ) أ ( 
د عن 36  يـزيد عن أحد أضالعها)مربعةبما فى ذلك ال(صفائح مستطيلة ب  )ب( ضلع اآلخر يزي م 15 سم وال  س

  .غير المطوية الفى حالتها 
  : فقط مايلى 48.14وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود فى البند " ورق حائط"يعتبر    - 9

ات ال    -أ  شكل لف دم ب ورق المق ل ال ن يق زيين  سم ، المع160 ـتجاوزي الو  سم45 عرضها ع صا لت ًد خصي
  :الجدران والسقوف

على (مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى  وم أو ملون السطح أوــب أو مبصـمحب   - 1
  ؛ ً، وإن كان مطليا أومغطى بلدائن وقائية شفافة)، بزغب المواد النسجيةسبيل المثال

  إلخ ؛..طح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش غير مستوى الس   - 2
ة أو مبصومة أو   - 3 دائن محبب ة الل ة  مطلى أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبق ة أو مطبوع ملون

  برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
  مغطى الوجة بمواد ضفر، وإن كانـت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية، أومنسوجة؛   - 4

واف ا   -ب  وف(لح ات، ) الطن شكل لف ت ب اله، وإن كان ذكورة أع ة الم ة بالطريق ن ورق، المعالج اريز، م واألف
  ًالمعدة خصيصا لتزيين الجدران أو السقوف؛

واح    -ج  انو(أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة أل ات أو) ب شكل لف ، )طالحى(صفائح  ب
  .ًو رسما عند تثبيتها على الحائط أوالجدارًالمطبوعة بحيث تشكل منظرا أولوحة أ

ة اإن المصنوعـ         ـد سواء كأغطي ى ح دة لإلستعمال عل وى، المع ت المثبتة على حامل من ورق أو ورق مق
   .48.23أرضيات أو أغطية جدران، تدخل فى البند 
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ة، المقطـيـات غــح أو البطاقــ الصفائ48.20د ــل البنــمـيش ال   - 10 ة ر المجمع ت مطبوع ة، وإن كان ة بقياسات معين ع
  .أو مبصومة أو مثقبة 

د    - 11 شمل البن ار أو48.23ي ب آلالت الجاك وى المثق ورق المق ورق وال ات ال شمل، بطاق ا ي ة  ، فيم اآلالت المماثل
  ) .دانتال(والمسننات من ورق 

ـثـتـبإس   - 12 ـناء األصنـ د ـ ى البن ة ف د 48.14اف الداخل دخ48.21 أو البن صل ، ي ى الف ورق 49ل ف ورق أو ال  ال
ى أو المصورة بزخارف أو أحرف يليولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة ــو الســـوى أو حشـالمق والت
                                                   . األساسيهاالستعمال بالنسبة يةثانوطباعة فيها ال تعدال 

  :مالحظات البنود الفرعيـــة 
سمى    - 1 وى الم ورق المق ورق وال ارة ال صد بعب ر"يق ت الين رعيين " كراف دين الف ى البن صود ف المعنى المق ب

ة أو صقل 4804.19 و4804.11 ات تهيئ ذى أخضع لعملي ات، ال شكل لف دم ب ، الورق أو الورق المقوى، المق
ة ة بطريق ة كيميائي ا بمعالج صل عليه شب المتح اف الخ ه ألي ـل في ذى تمثـ ـة، وال ات آليـ صودا أو الكبريت  ال

ه %80تقل عن  نسبة ال" السلفات" ع من ر المرب زن المت ذى ي اف، وال ى لمجموع األلي وى الكل ً وزنا من المحت
ن  ر م م 115أكث الق 2م/  ج دنيا لإلنف ه ال ون مقاومت ولن( وتك اس م دول ) بمقي ـى الج ة فـ يم المدرج ة للق معادل

  .ًم إستيفائها أو إستنتاجها قياسا لما هو مذكور فى نص الجدول التالى، أما من أجل معدالت األوزان األخر فيت
  

  

  الوزن
   2م / جم 

  )مولن(المقاومة الدنيا لإلنفالق 
KPa  

115  393 
125 417  
200 637  
300  824  
400  961  

  

  
  

رعيين    - 2 دين الف ام البن ا ألحك ارة 4804.29 و 4804.21ًتطبيق صد بعب ر"، يق اس الكبي ت لألكي ة ورق كراف
الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلى، والذى تمثل فيه األلياف "

ات  صودا أو الكبريت سلفات"المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة ال ل عن " ال سبة التق ن %80ن ا م ً وزن
م 60بع منه عن يقل وزن المتر المر وع األلياف، والذى الـوى الكلى لمجمــالمحت د عن 2م/  ج  115 واليزي

  : وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية2م / جم
 %4.5جم وعــامل تمدد يزيد عن  / 2 مKPa 3.7له مؤشر إنفــالق بمقيـاس مولن يعادل أو يزيد عن    -أ 

  . فى إتجاه اآللة %2فى اإلتجاه التقاطعى ويزيد عن 
ع بالشد كمـا هو مبين فى الجدول التالى، أما من أجل معدالت األوزان له مقاومة دنيا للتمزق واإلنقطا   -ب 

  . ًاألخر فيتم إستيفاؤها قياسا لما هو مذكور فى نص الجدول 
  

  
  

  الحد األدنى لمقاومة التمزق  الوزن
m N) نيوتن مللي(  

  الحد األدنى لإلنقطاع بالشد
K N / m  

  إتجاة اآللة باإلضافة   إتجاه اآللة  2م/ جم 
   اإلتجاه التقاطعىالى

  إتجاه 
  تقاطعى

  إتجاه اآللة باإلضافة
  الى اإلتجاه التقاطعى

60  700  1,510  1.9  6 
70 830 1,790 2.3 7.2 
80 965 2,070 2.8 8.3 
100 1,230 2,635 3.7 10.6 
115 1,425 3,060 4.4 12.3 

  

  

ز كيميائيورق نصـف (يقصد بعبارة    - 3 وتنج" معد للتحزي المعنى" فل د الفرعى ب ى البن ، 4805.11 المقصود ف
ر المقصورة  الورق ر المبيضة(المقدم بشكل لفات والذى تمثل فيه األلياف غي اف خشب ) غي ن ألي الناتجة م

ا ب صل عليه ة صلبة متح ات مجموع ة وعملي ن آلي ل ع سبة التق ة، ن ى %65كيميائي وى الكل ن المحت ا م ً وزن
ع " كوريجاتد ميديم"إختبار  (CMT 30ضغط ، مقاسة بطريقة لمجموع األلياف، والذى تتجاوز مقاومته لل م

دة  ة لم ة30تهيئ ن )  دقيق د ع وتن 1.8، تزي م / ني سبية 2م /ج ة الن ون الرطوب دما تك ك عن ة %50 وذل  بدرج
  . مئوية 23حرارة 
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ا  الورق ، بشكل لفات ، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل 4805.12يشمل البند الفرعى   - 4 عليه
ة  ، 2م/  جم130 وزنه بالمتر المربع عن كيميائية ، مما ال يقلآلية وعمليات مجموعة ب ومقاومته للضغط المقاس

وتن1.4عن  تزيد)  دقيقة30مع تهيئة لمدة " كوريجاتد ميديم"إختبار  (CMT 30على طريقة  م/  ني ك ،2م/ ج  وذل
   . مئوية23 بدرجة حرارة %50عندما تكون الرطوبة النسبية 

سية 4805.25 و 4805.24تشمل البنود الفرعية   - 5 ا أو بصورة رئي وى، المصنوعين كلي ورق المق ً الورق وال
صنيعهما  اد ت وى المع ورق المق ورق أو ال ة ال ا وفضالت(من عجين سمى ). نفاي ورق الم ر"إن ال ست الين " ت

صنيعها، مبيضة ن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غــيمك اد ت ير مع
  .جم  / 2م kPa 2  ذه المنتجات لها مؤشر إنفالق بمقياس مولن ال يقل عنـــإن ه. ير مبيضةـأو غ

ف"يقصد بعبارة    - 6 لفيت للتغلي د " ورق س ى البن المعنى المقصود ف ذى 4805.30ب ا وال ورق المصقــول آلي ً، ال
د عن تنسبة  " ثنائى السلفيت"لجة كيميائية بطريقة تمثـل فيه األليـاف الخشبية المتحصل عليها بمعا  %40زي

ولن"اإلنفـالق  ، ومؤشر%8نسبة الرماد  ـتجاوزي الو المحتوى الكلى لمجموع األلياف، ًوزنا من اس م " بمقي
  .جم  / 2 مkPa 1.47اليقـل عن 

ى ع4810.22بالمعنى المقصود بالبند الفرعى " ورق مطلى خفيف الوزن"يقصد بعبارة    - 7 ورق المطل ـ، ال لى ـ
م 15 وال يتجاوز وزن طبقة الطالء على كل وجه 2م/  جم 72يتجاوز وزنه الكلى  وجهيه والذى ال ، 2م/  ج

ل عن سبة التق ة ن ة آلي ا بطريق ا %50على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليه وى ً وزن ن المحت م
  .الكلى لمجموع األلياف

________  
  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 2 .ورق صحف بشكل لفات أو صفائح  4801.00

ة ـاعـة أو الطبـابـوع المستعمل فى الكتــن النـ ميلـر مطـيـ، غيوــورق وورق مق 48.02
 غير مثـقب، ي، ورق وورق مقو"جرافيك"أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط 

تثـقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مسـتطيلة، بأى قياس لبطاقات وأشرطة ال
؛ ورق وورق مقوى، 48.03 أو البند 48.01 كـان، عـدا الورق الداخل فى البند

 .(1) يدوى الصنع

 

 10  ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع - 4802.10

و- 4802.20 ورق المق ورق أو ال ل لل ستعمل كحام ذى ي وع ال ن الن وى م ى  ورق وورق مق
 الحساس للضوء أو للحرارة أو الكهرباء

10 

 10  ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران- 4802.40

ـيحتوى ع  ال،رـورق وورق مقوى آخ  -   ـلى أليـ ـل عليهـاف متحصـ ة ـريقـا بطـ ة آلي
  ً: وزنا%10 آلية، أو ال يزيـد محتـواه الكلى من هذه األلياف عن -أو كيميائية 

 10  2م/  جم 40 يزن أقـل من - - 4802.54

 10  ، بشكل لفات 2م/  جم150 أو أكثر ولكن ال يتجاوز 2م/  جم 40 يزن - - 4802.55

زن  - - 4802.56 م40ي اوز 2م/   ج ن ال يتج ر ولك م 150 أو أكث اوز 2م/  ج شكل صفائح ال يتج ، ب
 10  لمطوية مم، فى حالتها غير ا297 مم، وال يتجاوز الضلع اآلخر435أحد أضالعها 

 10  2م/  جم 150 أو أكـثر ولكن ال يـتجاوز 2م/  جم 40 غيره ، مما يزن - - 4802.57

 10  2م/  جم 150 يزن أكـثر من - - 4802.58

ن أليـواه الكـتـ ورق وورق مقوى آخر، مح-  ة ـا بطـليهـل عـاف متحصـلى م ريقة آلي
   :ً وزنا %10 آلية، يـزيد عن -أو كيميائـية 

 10  بشكل لفـات - - 4802.61
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )معفاه(ًتخضع واردات البنك المركزي الخاصة بأصناف صناعة البنكنوت وفقا لما يحدده وزير المالية باالتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد  (1)
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

 297 مم، وال يـتجاوز الضلع اآلخر 435ـ ـ  بشكل صفائح، ال يتجاوز أحد أضالعها  4802.62
 مم، فى حالـتها غير المطوية 

10 

 10  غيره - - 4802.69

ل  4803.00 ورق تجمي تعمال ك د لإلس وع المع ن الن ت(ورق م واد ) توالي ة م ل إزال أو لمنادي
ة، لمناش ف واألوراق االتطري دة، والمناش دى والمائ تعماالت ف األي ة لإلس لمماثل

ـحشو السيليولوز وطبقات من ألي ة،الصحيالمنزلية أو ـاف سيليولوزيـ ت ـ ة، وإن كان
ـقبـة أو مبصومة أو مثـيـنـدة، أو مثــمجع سطح ـة، أو ملونـ ة ال سطح أو مزخرف ة ال

 .أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح 

10 

ه ورق و 48.04 دخل من ا ي دا م ـح، ع ورق مقوى، كرافت غير مطلى، بشكل لفــات أو صفائ
  .48.03 أو البند 48.02فى البند 

 

  " :كرافـت اليـنر" ورق وورق مقوى -  

 10  غير مبـيـض- - 4804.11

 10  غيره- - 4804.19

  : ورق كرافت لصنع األكياس الكبـيرة -  

 5  غير مبـيـض- - 4804.21

 5  غيره- - 4804.29

   :2م/  جم 150 ـتجاوزي ال ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن -  

 10  غير مبـيض- - 4804.31

 10  غيره- - 4804.39

ن    ر م وزن أكث ت آخر، ب ن  2م/ جم150ـ ورق وورق مقوى كراف ـل م ن أق  225ولك
  :2م/جم

 10  غير مبـيض-  -  4804.41

اف الخشـبـيـــة المتحصل ـ ـ مبيض بطريقة موحدة 4804.42 ـه األلي  فى كتـلـته والذى تـمثـل في
 10 ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلياف %95 عليها بطريقة كيميائيــة أكـثر من

 10  غيره-  -  4804.49

  : أو أكثر 2م/  جم 225 ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن -   

 10  غير مبيض-  -  4804.51

ه األلياف الخشبية المتحصل ـل فيـدة فى كـتـلـته والذى تمثــوحـة مــض بطريقـي مب-  -  4804.52
 10 ً وزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلياف%95ا بطريقة كيميائية أكثر من ــعليه

 10  غيره-  -  4804.59

ورق وورق مقوى آخر، غير مطلى، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج  48.05
 . من هذا الفصل 3ر من تلك المحددة فى المالحظة بطرق أكث

 

  " :فلوتـنج" ورق معد للـتحزيز -   

 5  ورق نصف كيميائى، معد للـتحزيز-  -  4805.11
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

 5  ورق قـش، معد للـتحزيز-  -  4805.12

 5   غيره-  -  4805.19

  ) :من ألياف معاد تصنيعها" (تست الينر "-   

 10 2م/  جم 150 بوزن ال يتجاوز -  -  4805.24

 10 2م/  جم 150 ـزيد عن بوزن ي-  -  4805.25

 10  ورق سلفيت للتغليف-  4805.30

 2  ورق وورق مقوى للترشيح-  4805.40

 10  ورق وورق مقوى ملبد-  4805.50

  : غيره -   

 10  2م/  جم 150 بوزن ال يتجاوز -  -  4805.91

 10 2م/  جم 225ل من  وأق2م/  جم 150 ـزيد عن بوزن ي-  -  4805.92

 10  أو أكثر2م/  جم 225 بوزن -  -  4805.93

، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل )مرقق" (بارشمان"ورق وورق مقوى مكبرت  48.06
يره من ورق مصقول شفاف أو نصف ـالرسم، ورق معروف بالكريستال، وغ

 .شفاف، لفات أو صفائح 
 

 10 )مرقق ("بارشمان" ورق وورق مقوى مكبرت -  4806.10

 10  ورق كتيم للـشحوم-  4806.20

 10  ورق نـقل الرسم-  4806.30

 10  ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شـفاف أو نصف شـفاف-  4806.40

لى السطح ــ، غير مط)قـــطبقات مسطحة مجمعة باللص(وى مجمع ــورق وورق مق 4807.00
 10 . صفائح وال مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو

، )ة مستوية باللصقــة سطحيــطى بطبقمعـن اوإن ك(وج ــورق وورق مقوى، مم 48.08
أو مجعد أو مثنى، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من األنواع 

  .48.03المذكورة فى البند 
 

 10 ً ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثـقـبا-  4808.10

ًمبصوما أو مثـقـبا، مجعد أو مثني وإن كان فت  ورق كرا-  4808.40 ً 10 

 10  غيره -  4808.90

بما فى (ورق كربـون، ورق إستنساخ ذاتـى وغيره من ورق اإلستنساخ أو النقل  48.09
أو ألواح " نسلـاإلست"اخ ذلك الورق المطلى أو المشـرب المعــد آلالت اإلستنس

 .أو صفائح ً، وإن كان مطبوعا، بشكل لفات )األوفست
 

  20  ورق إستـنساخ ذاتى-  4809.20

 10 ا غيره-  4809.90
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

) ار صينىـغض(ن بالكاولين ـيـوى، مطلى على وجه واحد أو وجهـورق وورق مق 48.10
أو بمواد غير عضوية أخر، بدون أى مواد طالء أخر، بمادة رابطة أو بدونها، وإن 

ًا، بشكل لفات أوصفائح مستطيلة رف السطح أو مطبوعـــطح أو مزخــكان ملون الس
 .أو مربعة بأى قياس كان 

 

ـ  ورق وورق مقوى من النـوع المسـتعمل للكتـابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض   
ـيك"فن الرسم والخط  وـ، غ"جراف ى أليىير محت ـ عل ة ـ ا بطريق اف متحصل عليه
 %10 تجاوز تاللياف نسبة  آلية أو الورق الذى تمثل فيه تلك األ-آلية، أو كيميائية 

 :ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلياف 

 

 10  بشكل لفات-  -  4810.13

ضلع اآلخر  435 بشكل صفائح ال يتجاوز أحد أضالعها - - 4810.14 م وال يتجاوز ال  297م
 مم، فى حالتها غير المطوية

10 

 10  غيرها-  -  4810.19

ن أغراض  ورق وورق مقوى من النـوع المس-   ا م تـعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيره
ة آلية ــا بطريقــاف المتحصل عليهـ، الذى تمثـل فيه األلي"جرافيك"فن الرسم والخط 

 :ً وزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلياف %10 آلية أكثـر من -أو كيميائيـة 
 

 10  ورق مطلى خفيف الوزن-  -  4810.22

 10  غيره-  -  4810.29

ـ  ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض   
 " :جرافيك"فن الرسم والخط 

 

ا - - 4810.31  مبيض بطريقة موحدة فى كتلته، والذى تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليه
اف، ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األل%95  بطريقة كيميائية نسـبة تزيد عن ي

 2م / جم150 وبوزن اليتجاوز
10 

ا  ـ ـ  4810.32 مبيض بطريقة موحدة فى كتلته، والذى تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليه
اف  %95 بطريقة كيميائية نسـبة تزيد عن ى لمجموع األلي وى الكل ًوزنا من المحت

 2م/  جم 150 ـزيد عنوبوزن ي
10 

 10  غيره-  -  4810.39

  :ق مقوى آخر  ورق وور-   

 10  متعدد الطبقات-  -  4810.92

 10  غيره -  -  4810.99
 مطلية سيليولوزية،ن ألياف ـات مـولوز وطبقـيليـو الســوى وحشــورق وورق مق 48.11

وعة، بشكل لفات ـأو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطب
ان، عدا األصناف الداخلة فى البنود تطيلة أو مربعة، بأى قياس كــأو صفائح، مس

  .48.10 أو 48.09، 48.03

 

 10  أو مشـرب أو مغطى بالقطران أو القـار أو باألسفلتي، مطـليـ ورق وورق مقـو 4811.10

  : ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق -   

 10 ً الصق ذاتـيا -  -  4811.41

 10   غيره-  -  4811.49
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  :)بإسـتـثـناء المواد الالصقة(ائن  مشرب أو مغطى بلد ورق وورق مقوى، مطلى أو-  

  : 2م/  جم 150ـزيد عن  مبـيض ، بوزن ي-  -  4811.51

ليــن وإن كانت تحتوى على رقائق من يـثـات من البولى إيـ بطبقة أو بطبقى مغط-  -  -  4811.5110
 األلومنيوم 

5 

 10  غيرها- -  -  4811.5190

 2  غيره -  -  4811.59

تيارين و ورق وورق مق- 4811.60 رافين أو س ى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع ب
 أو زيت أو جليسرول

10 

 5  ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، أخر-  4811.90

 10 .كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق  4812.00

  .سات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب ًورق سجائر، وإن كان مقطعا بقيا 48.13

 30  بشكل دفاتـر أو أنابـيب-  4813.10

 10  سم5 عرضها ـتجاوزي ال بشكل لفات -  4813.20

 10  غيرها -  4813.90

  ) .فتروفانى(ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج  48.14

ه ـ  ورق حائط وأغطية جدران مماثــلة ، مك 4814.20 ى وجه ون من ورق مطلى أو مغطى عل
الخارجى بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف 

 أو مزخرفة بطريقة أخرى
20 

 10  غيره -  4814.90

[48.15]   

عدا (ورق كربون، ورق إستـنساخ ذاتى وغيره من ورق اإلستنساخ أو النقل  48.16
، ورق إستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن )48.09 األصناف الداخلة فى البند

 .كانت مهيأة فى علب
 

 20  ورق إستـنساخ ذاتى-  4816.20

 10 ا  غيره-  4816.90

وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، ) ظروف(مغلفات  48.17
ق يماثلها، من ورق أو ور من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما

 .مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة 
 

 30 )ظروف( مغلفات -  4817.10

 30  بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة-  4817.20

ى - 4817.30 ة عل وى، محتوي ن ورق أو ورق مق ا ، م افظ ومايماثله ب ومح ب وجع  عل
 مجموعات من أوراق المراسلة

30 
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيلـيولوزية من  يماثله، ماوى ورق صح 48.18
يتجاوز عرضها  زليـة أو الصحية، بشكل لفات الــاألنواع المستخدمة لألغـراض المن

، مناشف، ل إزالــة مواد التطريةً سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يـد ومنادي36
وأغطية أسرة واألصناف المماثلة  أغطية المناضـد أو الطاوالت، فوط المائدة،

لألغراض المنزلية أو الصحية أو لإلستخدام فى المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من 
 .عجائن الورق أوالورق أو حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية

 

  : ورق صحى -  

 40  مهيأ للبيع بالتجزئة- -  -  4818.1010

 10 ه غير- -  -  4818.1090

 40  مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف-  4818.20

 40  أغطية وفوط المناضد أو الطاوالت-  4818.30

  40  ألبسة ولوازم ألبسة-  4818.50

   : غيرها-  

4818.9010 
 لفات أشرطة من حشو سليلوزى أو طبقات من ألياف سيليولوزية لتصنيع الفوط - - - 

 10 الصحية والحفاضات

 40  غيرها - -  -  4818.9090

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخر، من ورق  48.19
وورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليولوزية؛ علب لحفظ 

يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع  األوراق والملفات والرسائل وما
 .لمحالت التجارية وما يماثلهاالمستعمل فى المكاتب وا

 

 20  علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج -  4819.10

  : علب، صناديق قابلة للطى من ورق أو ورق غير مموج -  

4819.2010 
 عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى -  - - 

 نيومإيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من األلوم
5 

 20  غيرها- -  -  4819.2090

 20  سم أو أكثر40 أكياس يـبلغ عرض قاعدتها -  4819.30

 20  أكياس أخر ، جعب ومخاريط-  4819.40

 5  أغلفة أخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل -  4819.50

ستعملة- 4819.60 واع الم ن األن ا م ائل ومايماثله ات والرس ظ األوراق والملف ب لحف ى  عل  ف
 المكاتب والمحالت التجارية ومايماثلها

10 

سجالت، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصاالت، دفاتر ورق  48.20
الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق 

ة الملفات وغيرها ، ملفات وأغلف)للصفحات المنفصلة أو غيرها(الـنشاف، مصنفات 
" المانيفولد"من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة أخر، بما فيها رزم ودفاتر 

وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع 
 .حفـظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى 
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رمز النظام 

 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

اتر ـ  سجالت ، دفاتر المح 4820.10 صاالت ودف اسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر اإلي
 ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثـلة 

40 

 30  دفاتر التمارين - 4820.20

 10 ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات ) غير أغلفة الكتب( مصنفات - 4820.30

 10 مجموعات من ورق الكربونوإن إشـتملت على " مانيفولد" رزم ودفاتر - 4820.40

 40  مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات - 4820.50

 10  غيرها - 4820.90

  .رقاع من جميع األنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة  48.21

 2  مطبوعة - 4821.10

 2  غيرها -  4821.90

48.22 
، من عجائن الورق أو الورق أو الورق بكرات ومواسـير ومكبــات وحوامل مماثـلة

   .)وإن كانت مثقبة أو مقساة(المقوى 

 2  من األنواع المستعملة فى لف الخيوط النسجية -  4822.10

 10  غيرها-  4822.90

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف  48.23
ن الورق أو من ورق ــات أخر من عجائسيليولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوع

 .أو من ورق مقوى أو من حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية
 

 2  ورق وورق مقوى للترشيح-  4823.20

ـ أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجهزة التسجيل الذاتى، بشكل صفائح أو لفات  4823.40
 أو أقراص

10 

   :من ورق أو ورق مقوى، كواب وما يماثـلها أ، أطباق ،  صوانى -  

 40 "بامبوال"الخيزران  من -  -  4823.61 

 40  غيره-  -  4823.69

  : أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق -  

 20  أوعية تستخدم فى تعبئة البيض- -  -  4823.7010

 2  غيرها- -  -  4823.7090

  : غيرها -   

4823.9010  
ت أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف أخر مستعملة للمواد النسجية  بطاقا-  -  - 

  ومصنوعاتها
2  

 10   غيرها- -  -   4823.9090
________  
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  الفصل التاسع واألربعون

   كتب وصحف وصور وغريها من منتجات صناعة الطباعة ؛

  خمطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم
  :مالحظــات 

  :لفصل يشمل هذا ا ال    - 1
  ؛ )37الفصل ( الصور السلبية واإليجابية على حوامل شفافة    -أ  
  ؛)90.23 البند(، وإن كانت مطبوعة  النافرة ، البارزة أو الكرات األرضية الخرائط والتصاميم أو   -ب 
  أو ؛ 95أوراق اللعب أو األصناف األخر الداخلة فى الفصل    -ج 
الحجر ـأو المطب" رـيـجراف"ورة ــة، المحفــالصور األصلي   -د  ضغط أو المطبوعة ب ا"وعة بال " ليتوجرافي

وم األول وأصناف المراسلة ) 97.02البند ( ة وظروف الي والطوابع البريدية والمالية واألختام البريدي
ـد ) مثل، الظروف والبطاقات( ـى البنـ ـلة فـ ، 97.04ومايماثلها، الموسومة بطابع، من األصناف الداخ

   .97طع األثرية التى يتجاوز عمرها مائة عام أو األصناف األخر الداخلة فى الفصل وكذلك الق
ة 49ًوفقا لمفهوم الفصل " مطبوعة"يقصد بكلمة    - 2 تج بواسطة آل  ، ما هو منقول بآالت اإلستنساخ أو ما هو من

ة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو باإلستنساخ الضوئى أو باإل ستنساخ الحرارى أو باآلل
  .الكاتبة

ـة المغلفــرات الدوريـــ، الصحف والنش49.01تدخل فى البند    - 3 ذلك مجموعات ـ دة وك وى أو المجل ورق مق ة ب
  .الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة فى غالف واحد، وإن كانت محتوية على إعالنـــات 

   : 49.01ًيدخل أيضا فى البند     - 4
ـورة مج   -أ  صور المحفـ ســخ ال ر(اميع ن ومات ) جرافي ة أو الرس ف الفني سخ التح ون ..ون ى تك خ، الت إل

ك الصور  ون تل دما تك ك عن ر وذل د أو أكث ى مجل ا ف ن جمعه صفحات ويمك ـة ال ة ومرقم مؤلفات كامل
  مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛

  دات والمتممة لها ؛ واللوحات المصورة اإليضاحية المصاحبة للكتب والمجل   -ب 
ـالكت   -ج  شـ ـكل مــب ب ه ـ امال أو جزء من ا ك ون مؤلف ى تك ـاس، والت ن أى قي صلة م فحات منف ًالزم أو ص ً ً

  .والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد 
ـور والرسـر أن الصـيـغ       ـوم التوضيحيــ ر"ة المطبوعة ـ ى " جرافي ى نصوص والت ة عل ر المحتوي غي

  .49.11 صفحات متفرقه من أى قياس كان تتبع البند تشكل مالزم أو
ا لإلعالن 49.01 من هذا الفصل، فإن البند 3مع مراعاة أحكام المالحظة    - 5 دة أساس شمل المطبوعات المع ً الي

صدر( ى ت سنوية الت ة  مثل، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية واألدلة ال شركات التجاري ل ال ن قب م
   .49.11، هذه المطبوعات تدخل فى البند )دعاية السياحيةومطبوعات ال

ال"تعتبر    - 6 ب مصورة لألطف اميع مصورة أو كت د "مج ى البن المعنى المقصود ف ون 49.03، ب ى تك ك الت  ، تل
  .ًالصور فيها العنصر األساسى ويكون النص فيها ثانويا 

_____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%) 

   .كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة  49.01

 5  من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية- 4901.10

   : غيرها -  

 5  قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها- - 4901.91

 5  غيرها- - 4901.99

49.02 
ة  شرات دوري الت ون حف ومج ى ص شتملة عل صورة أو م ت م ة، وإن كان مطبوع

 .إعالنات
  

 5  تصدر على األقل أربع مرات فى األسبوع- 4902.10
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رمز النظام 

 املنسق
  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%) 

 5  غيرها- 4902.90

 5 .مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، لألطفال 4903.00

 5 .ن كانت مجلدةأوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإ 4904.00

دران،  49.05 رائط الج س وخ ك األطل ى ذل ا ف واع، بم ع األن ن جمي ة م صورات جغرافي م
 .ومصورات المساحة والكرات األرضية ، مطبوعة 

  

 5                                                               بشكل كتب أو كتيـبات - 4905.20

 5  غيرها - 4905.90

صناعة ـتصامي 4906.00 ارة أو الهندسة أو ال د، للعم م ورسوم هندسية، أصلية، مرسومة بالي
ة اأو التج سخ منقول د؛ ن ة بالي ة؛ نصوص مكتوب رة أو المساحة أو األغراض المماثل

ة  ذكورة بالتصوير الفوتوغرافى على ورق محسس أو منقول الكربون لألصناف الم ب
 .أعاله

5 

ة و 4907.00 ة ومالي ع بريدي اطواب دة  م داول أو مع ى الت وعة ف ة، موض ر مبطل ا، غي يماثله
ددة  ة مح ع قيم ذه الطواب ه له ون أو ستكون في ذى تك د ال ى البل داول ف للوضع فى الت

اتر شيكات؛  ) مدموغ(على الوجه معترف بها؛ ورق موسـوم  بطابع؛ أوراق نقد ؛ دف
 .أسهم وسندات وصكوك ومايماثلها

  

 5 بطابع) مدموغ(، ورق موسوم )بندرول( ومالية  طوابع بريدية- - - 4907.0010

 معفاه  أوراق نقد وأسهم وسندات- - - 4907.0020

 10  غيرها- - - 4907.0090

   .أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع األنواع  49.08

 2  أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج - 4908.10

 2  غيرها - 4908.90
بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وإن كانت  4909.00

 40 .مصورة، أو فى ظروف، أو محتوية على مواد تزينية 

 40 .تقاويم من جميع األنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المنفصلة 4910.00

49.11 
ى ذل ا ف ر، بم ات أخ ة مطبوع صور المطبوع صور وال ر"ك ال صور " جرافي وال

 .الفوتوغرافية
  

 10  مطبوعات للدعاية واإلعالن، كـتـالوجات تجارية ومايماثلها - 4911.10

   : غيرها -  

 40 ، وصور فوتوغرافية"جرافـير" صور، وصور مطبوعة - - 4911.91

   : غيرها - - 4911.99

  5  إلخ..لتشريح وعلم النبات  لوحات التعليم ل- - - 4911.9910

  معفاه  "سمارات كارد"  بطاقات معدة إلنتاج الكروت الذكية - - - 4911.9920

  10   غيرها- - - 4911.9990
___________  
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  القسم احلادى عشر

  مواد نسجية ومصنوعاتها
  :مالحظات 

  :القسمال يشمل هذا     - 1
د(ن ـيـة الفراجــاعـل لصنــوانات المستعمــوبر أو شعر الحي   -أ  ـ؛ ش)05.02 البن ضـيـعر الخـ ه ـالتـل وف

  ؛)05.11 البند(
التصفية من  وأالترشيح ، عدا أقمشة ) 67.04 أو 67.03 ، 05.01البند (الشـعر البشرى ومصنوعاته    -ب 

                  ؛59.11شعر بشرى لمعاصر الزيوت واإلستعماالت المماثلة فهى تدخل فى البند 
   ؛14زغب بذور القطن والمنتجات النباتية األخر، الداخلة فى الفصل    -ج 
ـاف الحري   -د  ستوس(ر الصخرى ـألي د ) أسب ى البن ة ف ر 25.24الداخل ن حري ناف المصنوعة م  أو األص

   ؛68.13 أو 68.12صخرى أو المنتجات األخر الداخلة  فى البند 
نان 30.06 أو البند 30.05األصناف الداخـلة فى البند   -هـ  ين األس وس" ؛ خيوط للتنظيف ما ب ال فل ، "دانت

   ؛33.06فى عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة فى البند 
   ؛37.04 إلى 37.01النسج المحسسة الداخلة فى البنود من    -و 
صفيحات واألشكال المماثل1الشعيرات المفردة التى يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن    -ز  ة  مم، وال

و الضفائر أ، )39الفصل ( مم، من لدائن 5، والتى يزيد عرضها الظاهر عن )مثل القش اإلصطناعى(
شعيراتــاعتــاف صنــرها من أصنـيــج وغـوالنس ردة  ى الحصر أو السالل المصنوعة من هذه ال المف

  ؛)46الفصل (أو الصفيحات 
، المشربة )ة غير المنسوجةــاألقمش(ات ـوجــالمنسرة واللباد والـة المصنـة واألقمشــاألقمشة المنسوج   -ح 

  ؛39أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، واألصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 
، المشربة )األقمشة غير المنسوجة(وجات ـرة واللباد والالمنسـنـة المصـــة واألقمشـة المنسوجــشاألقم   -ط 

  ؛40 أوالمنضدة بمطاط، واألصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصلأو المطلية أو المغطاة 
صوفها لالج   -ى  شعرها أو ب صل (ود ب صل41الف دة ) 43 أو الف ة أو المقل راء، الطبيعي ود بف ناف الجل وأص

  ؛43.04 أو البند 43.03، ومصنوعاتها، الداخلة فى البند )االصطناعية(
   ؛42.02 أو البند 42.01 البند األصناف من مواد نسجية الداخلة فى   -ك 
  ؛) مثل حشو السليلوز (48منتجات وأصناف الفصل    -ل 
  ؛64أصناف األحذية وأجزاؤها والطماقات وواقيات السيقان واألصناف المماثلة الداخلة فى الفصل    -م 
   ؛65شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة فى الفصل    -ن 

   ؛67صل أصناف الف   -ص
ى ) 68.05البند(ة المكسوة بمواد شاحذة ـواد النسجيــالم   -ع  ة ف وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخل

   ؛68.15البند 
اج،    -ف اف الزج ن ألي صنوعة م ـاف الم اج واألصن اف الزج تثناءألي افباس ن ألي وط م رزات بخي   المط

  ؛) 70الفصل (زجاجية على نسج ظاهرة األرضية 
                      ؛)اإلنارةوتجهيزات وحدات واألثاث ولوازم األسرة مثل ( 94ف الفصل أصنا  -س 
  ؛)مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة (95 أصناف الفصل   -ق 
ة مثل  (96أصناف الفصل    -ر  ات المنزلق سفر والحابك سننة أو(الفراجين ، مجموعات الخياطة لل ر الم  غي

  ؛ أو)تواألشرطة المحبرة لآلالت الكاتبة، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضا) المسننة
   .97أصناف الفصل    -ش 

ن    -أ    - 2 ى 50إن المنتجات القابلة للتبنيد فى الفصول م د55 ال ى البن د 58.09 أو ف ة  ،59.02 أو البن المحتوي
سجية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب ادة الن ن الم ا م ون بكامله ت تتك و كان  أن تبند كما ل

  .ًالغالبة وزنا على أى واحدة من المواد النسجية األخر
ًوعندما ال يكون هناك مادة نسجية غالبه وزنا، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل 

ن ًمن تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذى يرد متأخرا ف ى يمك ود الت ى الترتيب الرقمى من بين البن
  .أخذها بعين اإلعتبار على حد سواء 

  :لتطبيق القاعدة أعاله    -ب 
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د (تعامل خيوط بريم شعر الخيل    - 1 ة ) 51.10البن وط الممعدن د (والخي سجية  )56.05البن ادة ن كم
ل تب ن أج ا؛ م وع وزن مكوناته ل مجم و كام اره ه ب إعتب وزن الواج رفه، وال شة ص د األقم ني

  المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛
ه داخل    - 2 ن تطبيق د الممك م البن ن ث ًإن إختيار البنـد المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أوال، وم

  لفصل؛اهذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة فى هذا 
  واحد؛  مع أى فصل آخر، فإنهما يجب أن يعامال كفصل55 و 54عندما يتداخل الفصـالن    - 3
واد    - 4 ذه الم إن ه ة، ف عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلف

  .تعامل كمادة نسجية واحدة
 6و أ 5 و4 و3أعاله على الخيوط المشار إليها فى المالحظات ) ب(و) أ(ًتنطبق أيضا أحكام الفقرتين    -ج 

  .أدناه
سم، و  ) أ (   - 3 ذا الق راض ه تثناءاتألغ رة االس ى الفق واردة ف اه، ) ب( ال وط أدن ة أو (الخي ردة أو المزوي المف

  :ًوفقا للتوصيف اآلتى " )حبال غليظة(وقلوس ، حبال  أمراس،حزم"امل على أنها تع) المتعددة الزوى
   ديسيتكس؛20000ـزيد عن من حرير طبيعى أو فضالته بمقاس ي   - 1
ا (من ألياف تركيبيـة أو إصطناعية    - 2 ر مم ردتين أو أكث ن شعيرتين مف ك المصنوعة م بما فى ذل

   ديسيتكس؛10000 ـزيد عن، بمقاس ي)54يدخل فى الفصل 
  :من قنب أو كتان    - 3

   ديسيتكس؛ أو1429يقل عن  ملمعة أو مصقولة، بمقاس ال   -  أ
   ديسيتكس؛20000ـزيد عن اس يغير ملمعة وال مصقولة، بمق   -ب

  مؤلفة من ثالث طاقات أو أكثر؛) جوز الهند(من ألياف النارجيل    - 4
   ديسيتكس؛ أو20000ـزيد عن من ألياف نباتية أخر، بمقاس ي   - 5
  .مقواه بخيوط من معدن   - 6

  :تنطبق األحكام الواردة أعاله على  ال   )ب(
وى خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من ا   - 1 ا مق لشعر الحيوانى وخيوط الورق، عدا ما كان منه

  بخيوط من معدن؛
صل    - 2 ى الف ة ف طناعية الداخل ـة أو اإلص شعيرات التركيبي صل ال ددة 55خ وط المتع ، والخي

  ؛54 برمات للمتر، الداخلة فى الفصل 5الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 
د ) رخيوط أحشاء دود الحري(شعر مسـينا للصيد    - 3 ى البن ة ف ردة 50.06الداخل شعيرات المف ، وال

  ؛54الداخلة فى الفصل 
د    - 4 ى البن ام 56.05الخيوط الممعدنة الداخلة ف دن ألحك وط من مع واه بخي وط المق  ؛ تخضع الخي

  أعاله؛ و) 6) (أ(الفقرة 
  .56.06وخيـوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة فى البند ) المخملة(وط القطيفية يالخ   - 5

 فى الفصول" خيوط مهيأة للبيع بالتجزئة"التالية، تعتبر ) ب(مع مراعاة اإلستثناءات المبينه فى الفقرة   ) أ (   - 4
  :يليالمهيأة كما ) المزوية أو المتعددة الزوى المفردة أو(، الخيوط 55 و54، 52، 51، 50

ا يز العلى بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايماثلها من الحوامل،    - 1 ل(يد وزنه ك الحام ى ذل ا ف ) بم
  :عن
ة ــيـبـركيـرات التـيـعــوط الشــيـه أو خــالتــفض  أويــعـيـالطبر ـوط الحريــم لخيـج85    -  أ 

  أو أو اإلصطناعية؛
   جم لغيرها من الخيوط ؛125   -ب 

  :يتجاوز وزنها  بشكل كرات أو كبب أو شلل أو شليالت ال   - 2
ـ ج85   -أ   ـيم لخـ شـ ن ـيـعــوط ال ـل م اس أق طناعية بمق ة أو اإلص  3000رات التركيبي

  ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعى أو فضالته ؛
   ديسيتكس؛ أو 2000 جم لجميع الخيوط النسجية األخر بمقاس أقل من125   -ب 
   جم لغيرها من الخيوط ؛500   -ج 

ليال   - 3 ى عدة ش ا ال سيما ثانوي سمة تق لل مق شــكل ش ًب صولة بواسطة  ً وزن، مف دة ال غر موح ت أص
  :عن وزن الشـليلة الواحدة ـتجاوز ي خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، وال

  أو خيوط الشعيرات التركيبية أو اإلصطناعية؛ جم لخيوط الحرير الطبيعى أوفضالتة أو 85   -  أ 
  . جم لغيرها من الخيوط 125   -ب 
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  :دة أعاله على تنطبق األحكام الوار ال  ) ب(
 :الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية بإستثناء   - 1

  الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و   -  أ 
ة،    -ب  صورة أو المصبوغة أو المطبوع اعم، المق وبر الن صوف أو ال ن ال ردة م وط المف الخي

   ديسيتكس؛5000ـزيد عن بمقاس ي
  :لمزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة الخيوط ا    - 2

  ًمن الحرير الطبيعى أو فضالته ، أيا كانت طريقة تهيئتها ؛ أو   - أ 
اعمـنـثـبإست(ة األخر ـيـجـمن المواد النسـ   -ب وبر الن ـيـ المه)اء الصوف أو ال شـ لل ـكل شــأة ب

  أو شليالت ؛ 
ى أو فضالته، مقصورة أو مصبوغة ــلحرير الطبيعددة الزوى من اــة أو المتعــالخيوط المزوي   - 3

   ديسيتكس أو أقل ؛ و133أو مطبوعة، بمقاس 
  :الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة   - 4

  بشكل شلل أو شليالت متقاطعة الخيوط ؛ أو   -أ  
سيج على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إس   -ب  ى صناعة الن ير (تعمالها ف ل مواس مث

ون"آالت الزوى، أو مخاريط  أة " ك ة أو إسطوانية أو مهي ب مخروطي رات أو أنابي أو بك
  ) .بشكل شرانق ألنوال التطريز

ن أج   - 5 ـم ـل تطبيـ ـق أحكـ ـام البنـ ارة 55.08 و54.01، 52.04ود ـ صد بعب ة"، يق وط  الخياط وط " خي الخي
  -: الزوى التى يتوافر فيها مايلى المزوية أو المتعددة 

  ؛)بما فى ذلك الحامل( جم 1000تجاوز ي بوزن ال) مثل البكرات أو المواسير(مهيأة على حوامل    -أ  
  مهيأة لإلستخدام كخيوط خياطة ؛ و   -ب 
   .Zببرم نهائى بشكل    -ج 

ة"من أجل تطبيـق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة    - 6 ا "خيوط عالية المتان را عنه وة تماسك معب وط ذات ق ً الخي
  : وتتجاوز الحدود التالية "cN/tex"تكس لكل وتن مترنيبعدد سنتي

ستر    - ن بولي ر أو م دات أخ ولى أمي ن ب ايلون أو م ن ن ردة م وط مف  60.......................................خي
"cN/tex".  

ول   - ن ب ايلون أو م ن ن زوى م ـددة ال ة أو متع وط مزوي ستر خي ن بولي ر أو م دات أخ  53...........ى أمي
"cN/tex" .  

سكوز     - ر الف ن حري زوى م ددة ال ة أو متع ردة أو مزوي وط مف  27.............................................خي
"cN/tex".  

  :فى هذا القسم " ًأصنافا جاهزة " تعتبر     - 7
  تطيلة ؛األصناف المقطعة بأشكال غير مربعة وال مس   -أ  
صـلها عن (األصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة لإلستعمال    -ب  أو التى يمكن إستعمالها بعــد ف

ة أخرى ) بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة ـة عملي ل بعض المماسح (دون خياطة أو أيــ مث
  ؛) والمناشف وأغطية المناضد واألوشحة المربعة واألحرمة

دبب لمقطعة بمقاسات ذات حافة واحدة علي األقل ملحومة بالحرارة واألصناف ا   -ج  طرفها مضغوط أو م
ذه المالحظة، ح، الحواف األخري معالجة كما هو موضبشكل واضح ة به رات الفرعي ن الفق ى أى م  ف

ة  أى طريق التقطيع الحرارى أو ب سيلها ب ع تن ى من ولكنه يستثنى األقمشة ذات الحواف المقصوصة الت
  خرى؛بسيطة أ

ت   -د  ة سواء كان ة حاف ًاألصناف المكفوفة أو المثنية األطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أي
شة ذات  اهزة األقم نافا ج ر أص افية، وال تعتب وط إض ن خي سه أو م صنف نف وط ال ن خي صنوعة م ًم

  سيطة أخرى؛التى منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة ب" بال حواشى"الحواف المقصوصة 
  األصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛  -هـ 
ة أخرى ـة أو باللصق أو بـأيــة بالخياطــاألصناف المجمع   - و ن (ة طريق ـة م سجية المـؤلفـ دا القطع الن ع

ى قطع أكث ـا للحصول عل وع ووصلت نهاياتهـ ذلك قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات الن ًر طوال وك
  ؛)القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو

ـأصن   - ز ـا الكروشـ ـا فيهـ صنــرات بمـ ـاف الم شغولة بأشـ ـيه ، الم دات ـ دمت كوح واء ق ة، س ًكال معين
  ).ًأثوابا(منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال 
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  : فإن 60 إلى 50ل تطبيق أحكام الفصول من من أج   - 8
ن 60 والفصـل 55 إلى 50التـنطبـق الفصول من   ) أ (  ك ، والفصول م ى خالف ذل نص عل م ي  56 ، ما ل

  أعاله؛ و) 7(، على األصناف الجاهزة بالمعنى المقصود فى المالحظة 59إلى 
  .59 إلى 56الداخلة فى الفصول من ، على األصناف 60 والفصل 55 إلى 50تنطبـق الفصول من  ال  ) ب(

ن    - 9 صول م ى الف ة ف سوجة الداخل شة المن ن األقم ر م ى 50تعتب ن55 إل ة م شة المؤلف سجيــة   ، األقم وط ن خي
ة  ادة أو قائم ا ح شكل زواي ات ت بعض بإتجاه ضها ال وق بع وعة ف ات موض كل طبق ى ش ة عل ذه . متوازي وه

  .خيوط بالصق أو برابط حرارى الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع ال
  .تبند فى هذا القسم المنتجات المطاطة التى تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط  - 10
  " .المغموسة"ًتشمل أيضا " مشربة"من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة   - 11
  " .األراميد"ً تشمل أيضا "بولى أميد " من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة   - 12
تومير(ألغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريفة فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط   - 13 ) خيوط األس

  :يقصد بها 
ا (هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية    ة بنيته وط المعدل عدا الخي

ا ، التي ")التكستورية" ي ضعف طوله ي إذا مطت إل ال تنقطع عند شدها لثالثة أضعاف طولها األصلي، والت
  . األصلي تعود خالل فترة تقل عن خمس دقائق لطول ال يتجاوز مرة ونصف طولها األصلي

ود - 14 ى البن د ف ة، يجب أن تبن ود مختلف ة لبن سجية التابع واد ن ن م سة م إن األلب ك ، ف  ما لم ينص على خـالف ذل
  .صة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئةالخا

ارة      صد بعب ذه المالحظة، يق ق ه ن أجل تطبي سجية"م سة ن ن "ألب ود م ى البن ة ف سة الداخل ى 61.01، األلب  إل
 .62.11 إلى 62.01 ومن 61.14

سجية األخرى،  من القسم الحادي عشر، تبند المنسوجات، األلبسة(1)مع مراعاة المالحظة    -15  ، واالصناف الن
ش ي مكونتملةــالم ـ عل ة أو ـ ةات كيميائي ة آلي سابها أو الكتروني افية، الك ائف إض ت وان وظ ةكان ا مدمج   به

built in  تفظ شرط أن تح شر ب ادي ع سم الح ى الق ة ف ا الخاص ى بنوده سج، ف اف أو الن ل األلي ي داخ أو ف
                                                                          .بالصفات األساسية ألصناف هذا القسم

  :مالحظات البنود الفرعيــة 
اريف    - 1 ن تع ا م ا يقابله ة م ارات التالي صد بالعب ة، يق دول التعريف ى ج ا ورد ف ضاء أينم د اإلقت سم، وعن ذا الق ى ه ف

  :محددة

  خيوط غري مقصورة   )أ( 
  :هى الخيوط التى

ون    - 1 ا الل اف المكونىالطبيعله ـ لأللي م يجـ ـا، ول ـة لهـ ـتهـا أو صباغــر قصرهـ ى (ا ـ ان ف وإن ك
  أو طباعتها؛ أو) الكتلة

  .، مصنوعة من النسالة ")خيوط رمادية"المسماة (ليس لها لون محدد    - 2
ـير ثا         ه بأصباغ غـ ة أو ملون ر ملون ة يمكن لتـلك الخـيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غي بت

صابون( سـل بال ة أو اإلصطناعية، يمكن أن )تـزول بمجرد الغ ـاف التركيبي ـالة األليـ ى ح ، وف
  ) .مثل ثانى أوكسيد التيتانيوم(تكون قد عولجت فى كتلتها بمواد مزيلة للمعان 

  خيوط مقصــورة  ) ب(
  :هى الخيوط التى 

و، ما لم ينص على خالف ذلك، أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أ   - 1
  أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛) وإن كان فى الكتلة(التى صبغت باللون األبيض 

  تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو   - 2
  .تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة   - 3

  )وغة أو مطبوعة مصب( خيوط ملونة   ) ج(
  :هى الخيوط 

 المطبوعة ت أوــابــير ثـلون غــض أو بــر اللون األبيـيـبغ) لةــوإن كان فى الكت(ة ــوغـالمصب   - 1
  أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛
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المؤلفة من خليط من األلياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من األلياف غير المقصورة    - 2
شب ( المقصورة مع ألياف ملونة أو ون الي ارل"خيوط بل وط مخلوطة" م ، أو المطبوعة )أو خي

  ؛) خيوط موشاة أو مرقشة(بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة 
  المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو   - 3
تنطبق . ملونة صورة مع خيوطالمزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مق   - 4

ًأيضا التعاريف المبينــة أعاله، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفيحات 
 .54واألشكال المماثلة الواردة فى الفصل 

  أقمشة منسوجة غري مقصورة  ) د(
تم قصرها أوصباغه م ي ى ل ا،ى األقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والت  تها أو طباعته

بغت ة أو ص ر ملون ة غي ادة تهيئ ت بم د عولج ون ق سج أن تك ك الن ن لتل ر ث ويمك باغ غي ة بأص ريعة (ابت س
  .)الزوال

  أقمشة منسوجة مقصورة  ) هـ(
  :هى األقمشة المنسوجة التى 

ضها(تم قصرها    - 1 يض أو المعالجة ) تبيي ون أب ك، المصبوغة بل ى خالف ذل نص عل م ي ا ل أو، م
  ًهيئة بيضاء، أثوابا؛بمادة ت

  المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو   - 2
  .المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة   - 3

  أقمشة منسوجة مصبوغة  ) و(
  :المنسوجة األقمشة هي 
يض    - 1 ون األب ر الل ا(المصبوغة بلون موحد غي ك م ى خالف ذل نص عل م ي ادة ) ل أو المعالجة بم

  ً، أثوابا؛ أو)لم ينص على خالف ذلك ما(ملونة غير اللون األبيض 
  .موحدالمؤلفة من خيوط ملونة بلون    - 2

  أقمشة منسوجة من خيوط خمتلفة األلوان  ) ز(
  ):المطبوعةعدا النسج (هى األقمشة المنسوجة 

د    - 1 ون واح ن ل ة م درجات متفاوت ه ب وط ملون ن خي وان أو م ة األل وط مختلف ر (المؤلفة من خي غي
  ؛)أللياف المكونة لهااللون الطبيعى ل

  مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو   - 2
  .مخلوطةأو خيوط " مارل"مؤلفة من خيوط بلون اليشب    - 3

  ).اإلعتباروفى جميع الحاالت التؤخذ خيوط الحواشى واألطراف بعين (     

  أقمشة منسوجة مطبوعة  ) ح(
ى تمتـى األقــه سوجة الت وان مشة المن ة األل وط مختلف ت مصنوعة من خي ا، وإن كان ا أثواب ً طباعته
سوجة( ضا أقمشة من ى تحمـلـمطبوعة ت: ًوتعتبر أي ـك الت ـومــل رسـ ثال بواسطة ـ ا م ًا متحصل عليه ً

  ) .فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك
ى ال) المرسرة (عإن عملية التلمي   ؤثر عل ى ت واردة ف ات األصناف ال سج ضمن فئ وط أو الن د الخي  تبني

  .التعاريف أعاله
ن    رات م ى الفق اريف المحددة أعاله ف ى ) د(إن التع ى ) ح(إل ه ، عل ا يجب تعديل ديل م ع تع ق، م تطب

  .األقمشة المصنرة أو الكروشيه 

  نسج ســاده  ) ط(
ة  ن اللحم يط م ل خ ا ك ر فيه سجية يم ة ن ى بني ية(ه وط العرض ـوط  ) الخي ت خيــ وق وتح اوب ف بالتن

، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من )الخيوط الطولية(السدى المتتالية 
  .اللحمة

، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنهـا 63 إلى 56تعتـبر األصنـاف الداخلة فى الفصول من    -أ     - 2
ادة  ن الم ا م ة كلي ن ًمكون صول م ناف الف د أص ا لتبني ب إعتماده سجية الواج ى 50الن ـد 55 إل  أو البن

  .من هذا القسم" 2"ً  المكونة من نفـس المواد النسجية وذلك تطبيقا ألحكام المالحظة 58.09
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  :لتطبيق هذه القاعدة    -ب 
" 3"ق القاعدة يؤخذ بعين اإلعتبار عند اإلقتضاء، سوى الجزء الذى يعتمد كأساس للتبنيد وف ال   - 1

  من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة؛
سجية    - 2 ية ن ن أرض ة م سجية مكون ات الن ون المنتج دما تك ية عن ار األرض ـين اإلعتب ذ بع ال تؤخ

  وسطح مخملى أو مزرد؛
ى حال   - 3 ـف د ــ ى البن ة ف ـرزات الداخل ى 58.10ة المط ى الت ط ه ية فق إن األرض صنوعاتها، ف  وم

ة (رزات دون أرضية ظاهرة ـومع ذلك، فإن المط. ارـتبـن اإلعـذ بعـيــؤخــيـجـب أن ت الكيميائي
  .ًومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعا لخيوط التطريز وحدها ) أو الهوائية ومقصوصة األرضية
____________  

  

 
 

  الفصـل اخلمسـون

  حـريـر طبيـعى
_______  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 معفاه .للحلشرانق دود الحرير صالحة  5001.00

 معفاه ).غير مغزول(حرير خام  5002.00

5003.00 
وط (فضالت حرير صالحة للحل، وفضالت خي ر ال ر غي بما فى ذلك شرانق دود الحري

   ).الحرير والنسالة

 معفاه  غير مندوفة وال ممشطة- - - 5003.0010

 2  غيرها- - - 5003.0090

 5 .بالتجزئةغير مهيأة للبيع ) عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير(خيوط حرير  5004.00

 5 .بالتجزئة غير مهيأة للبيع الحرير،خيوط مغزولة من فضالت  5005.00

خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضالت الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيــوط  5006.00
 5 ) .شعر مسينا للصيد( الحريــر أحشاء دود

   .أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالته 50.07

  10  أقمشة منسوجة من فضالت مشاقة الحرير-  5007.10

دا %85 أقمشة منسـوجة أخر تحـتوى على - 5007.20 ً وزنا أو أكثر من الحرير أو فضالته، ع
 10 فضالت مشاقة الحرير

 10 ر أقمشة منسوجة أخ-  5007.90

_________  
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  الفصل احلادى واخلمسـون

   صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛

  خيوط وأقمشة منسوجة من شعر اخليل
  .مالحظـة الفصـل 

  :حيثما ورد فى جدول التعريفـــة     - 1
  األلياف الطبيعية التى تنمو على أجسام الخراف أو الحمالن ؛" الصوف"يقصد بعبارة    -أ   
اعم"بعبارة يقصد    -ب  ر ن ل " وب ة أو الجم ا أو الفيكون ا أو الالم ر األلباك دة (وب ة وحي ال العربي شمل الجم ت

ـير"أو الياك أو ماعز  األنجورا ) السنام ا" الموه اعز الكشمير أو م ت أو م اعز التب ا  أو م دا (يماثله ع
ـا أرانـيهـبما ف(ب ــ، أو األران)ةــعـائــالش زـواع الماعــأن ـب األنجـ دس ـ واألران)وراــ ة، أو القن ب البري

  أو الراجوندان أو فأر المسك؛
راجين " وبر خشن"يقصد بعبارة    -ج  شعر ألصناف الف وبر الحيوانات غير المذكورة أعاله، عدا الوبر وال

  ) .05.11البند (وشعر الخيل ) 05.02البند " (الفرش"
_____________  

  
  
  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

   .صوف، غير مندوف وال ممشط  51.01
   : بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر -  
 معفاه  صوف جز- -    5101.11
 معفاه  غيره- -    5101.19
   ) :غير مفحم( منزوع دهنه وغير مكربن -  
 معفاه  صوف جز- -    5101.21
 معفاه  غيره- -    5101.29
 معفاه )مفحم( صوف مكربن -    5101.30
   .وبر ناعم أو خشن، غير مندوف وال ممشط  51.02
   : وبر ناعم -  
 معفاه  من ماعز الكشمير- - 5102.11
 معفاه  غيره- - 5102.19
 معفاه  وبر خـشـن-    5102.20

   . النساالت باستثناءفضالت صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضالت الخيوط،  51.03
 معفاه  فضالت تـمشـيط الصوف أو الوبر الـناعم-    5103.10
 معفاه  فضالت أخر من صوف أو وبر ناعم-    5103.20
 معفاه  فضالت وبر خشن-    5103.30

 معفاه . خشن نساالت صوف أو وبر ناعم أو    5104.00

   ) .بما فيه الصوف الممشط الفرط(شط صوف ووبر ناعم أو خشن، مندوف أو مم 51.05

 5  صوف مندوف - 5105.10

   : صوف ممشط -  

 5  صوف ممشط فرط- -    5105.21

 5  غيره - - 5105.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

   : وبر ناعم ، مندوف أو ممشط -  

 5  من ماعز الكشمير- - 5105.31

 5  غيره- - 5105.39

 5  وبر خشن، مندوف أو ممشط- 5105.40

   .خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة  51.06

 5 ً وزنا أو أكثر من الصوف%85 تحتوى على -    5106.10

 5 ً وزنا من الصوف%85 تحتوى على أقل من -    5106.20

   .جزئة خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالت 51.07

 5 ً وزنا أو أكثر من الصوف%85 تحتوى على -    5107.10

 5 ً وزنا من الصوف%85 تحتوى على أقل من -    5107.20

   .، غير مهيأة للبيع بالتجزئة )مندوف أو ممشط(خيوط من وبر ناعم  51.08

 5  مندوفة-    5108.10

 5  ممشطة-    5108.20

   .ن وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة خيوط من صوف أو م 51.09

 5 ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -    5109.10

 5  غيرها-    5109.90
ل  5110.00 ر خشن أو من شعر الخي ن وب وط م ل(خي ريم شعر الخي وط ب ا خي ا فيه ، وإن )بم

 .كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 
5 

   .نسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف أقمشة م 51.11

   :ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -  

 10 2م/  جم 300تجاوز  بوزن ال ي- -    5111.11

 10  غيرها- -    5111.19

 10 و إصطناعيةغيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعــيرات تركيـبـية أ -    5111.20

5111.30 
ـ غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير 

 مستمرة
10 

 10  غيرها-    5111.90

   .أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط  51.12

   :ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -  

 10 2م/  جم 200ـتجاوز ي  بوزن ال- -    5112.11

 10   غيرها- -    5112.19

 10 ـ غيرها، مخلوطة بصورة رئـيســية أو حصرية مع شعـيرات تركيـبـية أو إصطناعية    5112.20
ر     5112.30 ة أو إصطناعية غي اف تركيبي ع ألي ـ غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية م

 مستمرة
10 

 10  غيرها-    5112.90

 10 .أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل  5113.00
_________  

٢٠٢٢٢٤١ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 241  

  الفصل الثانى واخلمسون

  القطــــن

  مالحظة البنود الفرعيــة
رعيين    - 1 دين الف ام البن ق أحك ل تطبي ن أج ارة 5211.42 و 5209.42م صد بعب يم"، يق ا" (دن سج  م رف بن يع

وط،  ثالثية أو" سيرجيه "وط مختلفة األلوان، المنسوجة بطريقة التويل ، النسج ذات الخي)الجينز ة الخي رباعي
ر  بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدى ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غي

  .مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادى أو ملونة بلون ذى درجة أفتح من لون خيوط السدى 
_________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 معفاه .قطن غير مندوف وال ممشط     5201.00

   ) .بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن  52.02

 5  فضالت خيوط-    5202.10

   : غيرها -  

 5  نساالت- -    5202.91

 5 رها غي- -    5202.99

 5 .ممشط  قطن مندوف أو    5203.00

   .خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة  52.04

   : غير مهيأة للبيع بالتجزئة -  

 5 ً وزنا أو أكثر من القطن%85 تحتوى على - -    5204.11

 5  غيرها- -    5204.19

 5  مهيأة للبيع بالتجزئة-    5204.20

52.05 
وط الخياطة(خيوط قطن  دا خي ى )ع وى عل ر %85، تحت ر من القطن، غي ا أو أكث ً وزن

   .مهيأة للبيع بالتجزئة 

   : خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة -  

 5 ) رقم مترى14ـتجاوز ي ال( ديسيتكس أو أكثر 714.29 مقاسها - -    5205.11

ن     5205.12 ن ال د714.29ـ ـ  مقاسها أقل م سيتكس ولك ل عن  ي سيتكس 232.56يق د عن ( دي يزي
 5 ) رقم مترى43 رقم مترى وال يتجاوز 14

ن  ـ ـ     5205.13 ل م ها أق ن ال232.56مقاس سيـتـكس ولك ل عن   دي سيـتــكس 192.31يق د ( دي يزي
 5 ) رقم مترى52 رقم مترى وال يتجاوز 43عن 

ن     5205.14 ل م ها أق سيت192.31ـ ـ مقاس ن ال دي ل عن  كس ولك سيتكس 125يق د عن ( دي  52يزي
 5 ) رقم مترى80رقم مترى وال يتجاوز 

 5 ) رقم مترى80يزيد عن ( ديسيتكس 125 مقاسها أقل من - -    5205.15

   : خيوط مفردة من ألياف ممشطة -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 5 ) رقم مترى14يزيد عن  ال( ديسيتكس أو أكثر 714.29 مقاسها - -    5205.21

ن  ـ ـ     5205.22 ـل م ها أقـ ن ال714.29مقاس سيــتكس ولك ل عن   دي سيـتكس 232.56يق د ( دي يزي
 5 ) رقم مترى43 رقم مترى وال يتجاوز 14عن 

د عن ( ديسيـتـكس 192.31يقـل عن   ديسيـتكس ولكن ال232.56مقاسها أقل من  ـ ـ     5205.23 يزي
 5 ) رقم مترى52 رقم مترى وال يتجاوز 43

سيــتك192.31ل من ــها أقـمقاس ـ ـ     5205.24 ن الـ دي سيتكس 125ل عن ـيق س ولك د عن ( دي يزي
 5 ) رقم مترى80 رقم مترى وال يتجاوز 52

ن ال125ل من ـمقاسها أق ـ ـ     5205.26 سيـتـكس ولك سيـتــكس 106.38ل عن ـيق  دي د عن ( دي يزي
 5 ) رقم مترى94 رقم مترى وال يتجاوز 80

يزيد عن ( ديسيـتـكس 83.33يقل عن   ديسـيـتـكس ولكن ال106.38مقاسها أقــل من  ـ ـ  5205.27
 5 ) رقم مترى120 رقم مترى وال يتجاوز 94

 5 ) رقم مترى120يزيد عن ( ديسيتكس 83.33 مقاسها أقل من - -    5205.28

   : خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة -  

رد  ـ ـ     5205.31 يط المف ها للخ ر 714.29مقاس سـيـتـكس أو أكث ن  ال( دي د ع رى 14يزي م مت  رق
  )للخيط المفرد

5 

سيتكس  232.56يقل عن   ديسيتكس ولكن ال714.29 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5205.32 دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد43يتجاوز   رقم مترى وال14يزيدعن (

سيتكس 192.31يقل عن   ديسيتكس ولكن ال232.56 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -  5205.33  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد52يتجاوز   رقم مترى وال43يزيدعن (

ن  ـ ـ     5205.34 ل م رد أق ها للخيط المف ن ال 192.31مقاس سيتكس ولك ل عن  دي سيتكس 125يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80 يتجاوز  رقم مترى وال52يزيد عن (

 5 ) رقم مترى  للخيط المفرد80يزيد عن ( ديسيتكس 125ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من     5205.35

   : خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة -  

د عن  ال( ديسيتكس أو أكثر 714.29 مقاسها للخيط المفرد - -    5205.41 م م14يزي رى للخيط  رق ت
 )المفرد

5 

سيتكس 232.56يقل عن   ديسيتكس ولكن ال714.29 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5205.42  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد43 يتجاوز  رقم مترى وال14 يزيد عن(

سيتك192.31يقل عن   ديسيتكس ولكن ال232.56 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5205.43 س  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد52يتجاوز  رقم مترى وال43 يزيد عن(

ل عن   ديسيــتـكس ولكن ال192.31 مقاسها للخيــط المفرد أقل من - -    5205.44 سيتكس 125يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80يتجاوز  رقم مترى وال52يزيد عن (

ن ال125من ا للخيط المفرد أقل ـهــاسـ مق- -    5205.46 ل عن   ديسيتكس ولك سيتكس 106.38يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد94 يتجاوز  رقم مترى وال80 يزيد عن(

ن ال106.38ط المفرد أقل من ـ مقاسها للخي- -    5205.47 ل عن   ديسيتكس ولك سيتكس 83.33يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد120يتجاوز  رقم مترى وال 94 عن يزيد(
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

5205.48    
ن - - ل م رد أق يط المف ها للخ سيتكس 83.33 مقاس ن ( دي د ع يط 120يزي رى للخ م مت  رق

 )المفرد
5 

وط الخياطة(خيوط قطن  52.06 دا خي ل من )ع ى أق وى عل ر %85، تحت ا من القطن، غي ً وزن
 .مهيأة للبيع بالتجزئة 

   

   : خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة -  

 5 ) رقم مترى14ـتجاوز ي ال(ديسيتكس أو أكثر  714.29قاسها  م- -    5206.11

ن ال 714.29ـ ـ مقاسـها أقـل من     5206.12 سيتكس ولك ل عن  دي سيتكس 232.56يق د عن ( دي يزي
 ) رقم مترى43 رقم مترى وال يتجاوز 14

5 

ن     5206.13 ل م ن ال232.56ـ ـ مقاسها أق سيـتكس ولك ل عن   دي سيتك192.31يق د عن (س  دي يزي
 ) رقم مترى52 رقم مترى وال يتجاوز 43

5 

ن ـ مقاسها أق- - 5206.14 س192.31ل م سيتكس 125ن ـل عـيق ن الـتكس ولكـيـ دي د عن ( دي يزي
 ) رقم مترى80 رقم مترى وال يتجاوز 52

5 

 5 ) رقم مترى80يزيد عن ( ديسيتكس 125 مقاسها أقل من - -    5206.15

   :ن ألياف ممشطة  خيوط مفردة، م-  

 5 ) رقم مترى14ـتجاوز ي ال( ديسيتكس أو أكثر 714.29 مقاسها - - 5206.21

سيتكس 232.56يقل عن   ديســيـتكس ولكن ال714.29 مقاسها أقل من - -    5206.22 د عن ( دي يزي
 5 ) رقم مترى43 رقم مترى وال يتجاوز 14

ن ال دي232.56 مقاسها أقــل من - -    5206.23 ل عن  سيتـكس ولك سيتكس 192.31يق د عن (دي يزي
 5 ) رقم مترى52 رقم مترى وال يتجاوز 43

ن ال192.31ن ـل مـ مقاسها أق- -    5206.24 سيــتكس ولك سيتكس 125ن ـل عـيق  دي د عن ( دي يزي
 5 ) رقم مترى80 رقم مترى وال يتجاوز 52

 5 ) رقم مترى80د عن يزي( ديسيتكس 125 مقاسها أقل من - -    5206.25

   :خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة   -  

د عن ( ديسيتكس أو أكثر 714.29قاسها للخيط المفرد م - -    5206.31 رى للخيط 14ال يزي م مت  رق
 )المفرد

5 

سيتكس 232.56يقل عن   ديسيتكس ولكن ال714.29قاسها للخيط المفرد أقل من م - -    5206.32  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد43 يتجاوز  رقم مترى وال14 يزيد عن(

سيتكس 192.31يقل عن   ديسيتكس ولكن ال232.56قاسها للخيط المفرد أقل من م - -    5206.33  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد52يتجاوز   رقم مترى وال43  يزيد عن(

ن ال192.31 أقل من  مقاسها للخيط المفرد- -    5206.34 ل عن   ديســيــتكس ولك سيتكس 125يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80يتجاوز  رقم مترى وال52  يزيد عن(

 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80يزيد عن ( ديسيتكس 125 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5206.35

   : خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة -  

رد - -    5206.41 ر 714.29 مقاسها للخيط المف سيتكس أو أكث رى للخيط 14ـتجاوز ال ي( دي م مت  رق
 )المفرد

5 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

سيتكس 232.56يقل عن   ديسيتكس ولكن ال714.29 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5206.42  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد43يتجاوز   رقم مترى وال14 يزيد عن(

سيتكس 192.31يقل عن   ديسيتكس ولكن ال232.56 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5206.43  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد52يتجاوز  رقم مترى وال 43 يزيد عن(

ن ال192.31ها للخيط المفرد أقل من ــاســ مق- -    5206.44 ل عن   ديسيتكس ولك سيتكس 125يق  دي
 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80 يتجاوز  وال رقم مترى52 يزيد عن(

 5 ) رقم مترى للخيط المفرد80يزيد عن ( ديسيـتكس 125 مقاسها للخيط المفرد أقل من - -    5206.45

   .، مهيأة للبيع بالتجزئة ) عدا خيوط الخياطة(خيوط قطن  52.07

 5 أكثر من القطن ً وزنا أو%85 تحتوى على -    5207.10

 5  غيرها-    5207.90

ى  52.08 وى عل ن ، تحت ن قط سوجة م شة من ن، ال%85أقم ن القط ر م ا أو أكث زن  ً وزن ي
  .2م /  جم200المتر المربع منها أكثر من 

  

   : غير مقصورة -  

 10 2م/  جم100يزن المتر المربع منها أكثر من   بنسج ساده ، ال- -    5208.11

 10 2م/  جم 100، يزن المتر المربع منها أكثر من  بنسج ساده - -    5208.12

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - -    5208.13

 10   أقمشة منسوجة أخر- -    5208.19

   : مقصورة -  

 10 2م /  جم100 بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من - -    5208.21

 10 2م /  جم100 بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من - -    5208.22

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه "  بنسج تويل - -    5208.23

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5208.29

  : مصبوغة-  

 10 2م /  جم100لمتر المربع منها أكثر من يزن ا  بنسج ساده، ال- -    5208.31

 10 2م /  جم100 بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من - -  5208.32

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - -    5208.33

 10   أقمشة منسوجة أخر- -    5208.39

  :لوان  من خيوط مختلفة األ-  

 10 2م /  جم100يزن المتر المربع منها أكثر من   بنسج ساده، ال- -    5208.41

 10 2م /  جم100 بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من - -    5208.42

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5208.43
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5208.49

  : مطبوعة -  

 10 2م /  جم100يزن المتر المربع منها أكثر من   بنسج ساده، ال- -    5208.51

 10 2م /  جم100 بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من - -    5208.52

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5208.59

وى  52.09 ن، تحت ن قط سوجة م شة من ى أقم ر  %85عل زن المت ن، ي ن القط ر م ا أو أكث ًوزن
 .2م/  جم 200المربع منها أكثر من 

  

   : غير مقصورة -  

 10  بنسج ساده - -    5209.11

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - -    5209.12

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5209.19

  :مقصورة  -  

 10  بنسج ساده- -    5209.21

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - -    5209.22

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5209.29

  : مصبوغة -  

 10  بنسج ساده- -    5209.31

 10 عى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطعثالثى أو ربا" سيرجية" بنسج تويل - -    5209.32

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5209.39

  : من خيوط مختلفة األلوان -  

 10  بنسج ساده- -    5209.41

 10  دنيم- -    5209.42

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - -    5209.43

 10  أقمشة منسوجة أخر- -    5209.49

  : مطبوعة -  

 10  بنسج ساده- - 5209.51

 10 ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5209.52

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5209.59
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ن  52.10 ل م ى أق وى عل ن، تحت ن قط سوجة م شة من ة %85أقم ن، مخلوط ن القط ا م ً وزن
ا ــبصورة رئيسي ع منه ر المرب ة أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، اليزن المت

 .2م/  جم 200أكثر من 
   

   : غير مقصورة -  

 10  بنسج ساده- - 5210.11

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5210.19

  : مقصورة -  

 10  بنسج ساده- - 5210.21

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5210.29

  : مصبوغة -  

 10  بنسج ساده- - 5210.31

 10 ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5210.32

 10   أقمشة منسوجة أخر- - 5210.39

  : من خيوط مختلفة األلوان -  

 10  بنسج ساده- - 5210.41

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5210.49

   : مطبوعة-  

 10  بنسج ساده- - 5210.51

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5210.59

ن  52.11 ل م ى أق وى عل ن، تحت ن قط سوجة م شة من ة %85أقم ن، مخلوط ن القط ا م ً وزن
ا اصطناعيةة أو ـيـبـيـبصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف ترك ع منه ر المرب زن المت ، ي

  .2م  / جم200أكثر من 
  

   : غير مقصورة -  

 10  بنسج ساده- - 5211.11

 10 ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5211.12

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5211.19

 10  مقصورة - 5211.20 

   : مصبوغة -  

 10  بـنسـج ساده- - 5211.31

 10 ى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطعثـالثى أو رباع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5211.32

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5211.39
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

   : من خيوط مختلفة األلوان -  

 10   بنسج ساده- - 5211.41

 10  دنيم- - 5211.42

 10  الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطعي أو رباعيثـالث" سيرجيه" بنسج تويل - - 5211.43

 10 جة أخر أقمشة منسو- - 5211.49

   : مطبوعة -  

 10  بنسج ساده- - 5211.51

 10 ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع" سيرجيه" بنسج تويل - - 5211.52

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5211.59

   .أقمشة منسوجة أخر، من قطن  52.12

   :2م/  جم 200يزن المتر المربع منها أكثر من   ال-  

 10  غير مقصورة- - 5212.11

 10  مقصورة- - 5212.12

 10  مصبوغة- - 5212.13

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5212.14

 10  مطبوعة- - 5212.15

   :2م/  جم 200 يزن المتر المربع منها أكثر من -  

 10  غير مقصورة- - 5212.21

 10  مقصورة - - 5212.22

 10 ة مصبوغ- - 5212.23

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5212.24

 10  مطبوعة- - 5212.25

_________  
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  الفصل الثالث واخلمسون

  ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق

  وأقمشة منسوجة منها
___________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

ان ك 53.01 زول؛ مشاقة وفضالت الكت ر مغ ن غي الج ولك ا فضالت ( تان خام أو مع ا فيه بم
  ).الخيوط والنسالة 

  

 معفاه  كتان خام أو معطن- 5301.10

ر -   ن غي رى، ولك ة أخ الج بطريق شط، أو مع شق أو مم وج، مم سر، محل ان، مك  كت
 :مغزول

  

 2  مكسر أو محلوج- - 5301.21

 2  غيره- - 5301.29

 معفاه  مشاقة وفضالت كتان- 5301.30

ب  53.02 زول؛ مشاق).Cannabis Sativa L(قن ر مغ ن غي الج ولك ام أو مع ضالت ـ، خ ة وف
 ) .بما فيها فضالت الخيوط والنسالة(القنب 

  

 معفاه  قنب خام أو معطن- 5302.10

 معفاه  غيره- 5302.90

ً، خاما أو معالجة )والرامي والقنب بإستثناء الكتان(جوت وألياف نسجية لحائية أخر  53.03
اف  ذه األلي ضالت ه شاقة وف ة ؛ م ر مغزول ن غي وط ( ولك ضالت الخي ا ف ا فيه بم

 ).والنسالة
  

 معفاه ً جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خاما أو معطنة- 5303.10

 معفاه  غيرها- 5303.90

[53.04]    

د، 5305.00 اف جوز الهن انيالألي ب م ا " قن ، )Musa textilis Nee(أو  (Manila hemp) "أباك
ـورة وال داخـر مذكـيـر غــ أخةة نباتيــرامى وألياف نسجي ا ـلة فـ ان آخر، خام ًى مك

اف  ذه األلي ضالت ه شاقة وف ة؛ م ر مغزول ن غي ة ولك ضالت (أو معالج ا ف ا فيه بم
 ) .الخيوط والنسالة

 معفاه

   .خيــــوط كتـــــان  53.06

 5  مفردة- 5306.10

 5  مزوية أو متعددة الزوى - 5306.20

    .53.03خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند  53.07

 5  مفردة - 5307.10

 5  مزوية أو متعددة الزوى - 5307.20
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .خيوط من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق  53.08

 5 ند جوز الهألياف خيوط من  - 5308.10

 5 قـنبالألياف  خيوط من - 5308.20

 5  غيرها - 5308.90

   .أقمشة منسوجة من كتان  53.09

   :ً وزنا أو أكـثر من الكـتان %85 تحتوى على -   

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5309.11

 10  غيرها- - 5309.19

  :ًوزنا من الكـتان  %85 تحتوى على أقــل من -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5309.21

 10  غيرها- - 5309.29

   .53.03أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند  53.10

 5  غـير مقصورة- 5310.10

 5  غـيرها- 5310.90

 10 .أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق  5311.00

_________  
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  الفصل الرابع واخلمسون

  ؛ صفيحات وما مياثلها إصطناعية شعريات تركيبية أو

  من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية
  .مالحظات 

ارة    - 1 صد بعب اف"يق ة أو ألي طناعية تركيبي ستمرة، "اص ر الم اف غي ة، األلي دول التعريف ى ج ا وردت ف  حيثم
  : ًمن بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعيا بإحدى العمليتين التاليتين) مستمرةال(والشعيرات 

ولي  ، بولي أسترات  إلنتاج بلمرات مثل بولي أميدات ، بوليميرات عضـويةليوببلمرة    -أ  أوليفينات أو ب
بي[، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة يوريثان ال، علي س ل المث

  ؛ أو)]إسيتات الفينيل(المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي ) فينيل الكحول(بولي 
ة    -ب  ضوية الطبيعي وليميرات الع ة للب ة الكيميائي ة أو المعالج طة اإلذاب سيليولوز(بواس ل ال اج ) مث إلنت

شادري  يك الن ر النحاس ل حري وليميرات مث ابرو"ب سكوز، أو بالتحوي" ك ر الف ائي أو حري ل الكيمي
ات مثل، السيليولوز، (لبوليميرات عضوية طبيعية  ازين وبروتين كأخرالك اج )، أو حمض ألجني ، إلنت

  .جينات يأو اللبوليميرات مثل أسيتات السيليولوز 
ة المعر" إصطناعية" أو "تركيبية"أن عبارة         ي المالحظة تستعمل لأللياف، وتعني األلياف التركيبي ة ف ف

ـاف اإلصطناعية المعرفة في المالحظــي؛ األل)أ( د )ب(ة ـ ي البن ة ف شابها الداخل ا ي صفيحات وم ، إن ال
  . ال تعتبر ألياف تركيبية أو إصطناعية 54.05 أو 54.04

  .55 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة فى الفصل 54.03 و54.02تدخل فى البندين  ال  - 2
___________  

  

رمز النظام 

 ملنسقا
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة  54.01

 5  من شعيرات تركيبية - 5401.10

 5  من شعيرات إصطناعية  - 5401.20

ة  54.02 وط الخياطة(خيوط من شعيرات تركيبي دا خي ر مه)ع ا ، غي ة، بم ع بالتجزئ أة للبي ي
  .ديسيتكس 67فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 

  

 
ن   - ايلون أو م ن ن وليخيوط عالية المتانة م داتب ة ، أخر أمي ة البني ت معدل  وإن كان

  ":تكستورية"

 5  من أراميدات - - 5402.11

 5   غيرها- - 5402.19

 5  "تكستورية" ، وإن كانت معدلة البنية وليسترات خيوط عالية المتانة من ب- 5402.20

    " :تكستورية) "مسحوبة ومضخمة( خيوط معدلة البنية -  

 5 تكس 50رد منها مقاس الخيط المفتجاوز  أميدات أخر، ال يبولي من نايلون أو من - - 5402.31

 5  تكس50د منها عــن  أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفربولي من نايلون أو من - - 5402.32

 5  من بوليسترات- - 5402.33

 5   من بولي بروبيلين- - 5402.34

 5  غيرها- - 5402.39

   : برمة فى المتر50تجاوز  خيوط أخر، مفردة، غير مفـتـولة أو مفــتولة بما ال ي-  
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رمز النظام 

 ملنسقا
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 5   قابلة للمط إالستومير- - 5402.44

   :ولي أميدات أخر  غيره ، من نايلون أو من ب- - 5402.45

 معفاه (P.O.Y)ً جزئياتها موجهه جزئيا - - - 5402.4510

 5   غيرها- - - 5402.4590

 معفاه  )P.O.Y(ًبوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئيا غيره ، من  - - 5402.46

 5  من بوليسترات  غيره ،  - - 5402.47

    : ، من بولي بروبلين  غيره- - 5402.48

 معفاه (P.O.Y)ً جزئياتها موجهه جزئيا - - - 5402.4810

 5   غيرها- - - 5402.4890

   : غيرها- - 5402.49

 معفاه (P.O.Y)ً جزئياتها موجهه جزئيا - - - 5402.4910

 5   غيرها- - - 5402.4990

   : برمة فى المتر 50 خيوط أخر، مفردة، مفتولة بما يزيد عن -  

 5 من بولى أميدات أخر من نايلون أو - - 5402.51

 5  من بوليسترات- - 5402.52

 5  من بولى بروبيلين  - - 5402.53

 5  غيرها- - 5402.59

   : خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى -  

 5  أميدات أخربولي من نايلون أو من - - 5402.61

 5  من بوليسترات- - 5402.62

 5 من بولى بروبيلين  - - 5402.63

 5  غيرها- - 5402.69

ا )عدا خيوط الخياطة(خيوط من شعيرات إصطناعية  54.03 ة، بم ، غير مهيأة للبيع بالتجزئ
   . ديسيتكس 67ا الشعـيرات المفردة اإلصطناعية بمقــاس أقــل من هفي

 5  خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز- 5403.10

    : خيوط أخر، مفردة -  

 5  برمة فى المتر 120تجاوز ير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما ال ي من حر- - 5403.31

 5  برمة فى المتر 120 من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن - - 5403.32

 5  من أسيتات السيليولوز - - 5403.33

 5  غيرها - - 5403.39

   : خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوى -  

 5  ير الفسكوز من حر- - 5403.41

 5  من أسيتات السيليولوز- - 5403.42

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٢٥٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 252 

رمز النظام 

 ملنسقا
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 5  غيرها- - 5403.49

اس  54.04 ر، ال67شعيرات مفردة تركيبية بمق سيتكس أو أكث د   دي ا أييزي اس لمقطعه  مق
من مواد نسجية ) الصناعيمثل القش ( مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة 1 عن العرضي

 . مم 5عرضها الظـاهر تجاوز ي تركيبية، ال
  

   : شعيرات مفردة- 

 2  قابلة للمط إالستومير- - 5404.11

 5  غيره ، من بولي بروبيلين- - 5404.12

 5  غيره- - 5404.19

 5  غيرها- 5404.90

 مقاس لمقطعها أييزيد   ديسيتكس أو أكثر، ال67شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس  5405.00
من مواد نسجية ) الصناعيمثل القش ( مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة 1 عن العرضي

 . مم 5عرضها الظاهر تجاوز ي إصطناعية، ال
5 

طناعية  5406.00 ة أو إص عيرات تركيبي ن ش وط م ة(خي وط الخياط دا خي ع )ع أة للبي ، مهي
 5 .بالتجزئة

ا  54.07 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها األقمشة المتحصل عليه
  .54.04خلة فى البند من المواد الدا

  

ن - 5407.10 ايلون أو م ن ن ـانة م ة المتـ وط عالي ا من خي ولي أقـمشـة منسوجة متحصل عليه  ب
 أميدات أخر أو من بوليسترات 

5 

 10  أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة - 5407.20

 10  عشرالحاديمن القسم " 9" المالحظة في أقمشة محددة - 5407.30

ايلون أو  %85 أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على -   وليًوزنا أو أكثر من شعيرات ن  ب
 :أميدات أخر

  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5407.41

 10  مصبوغة- - 5407.42

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5407.43

 10  مطبوعة- - 5407.44

  
ى- وى عل ر، تحت سوجة أخ شة من ا أو%85  أقم ستر أك ً وزن عيرات البولي ن ش ر م ث

 ):تكستورية(المعدلة البنية 
  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5407.51

 10  مصبوغة- - 5407.52

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5407.53

 10  مطبوعة- - 5407.54

   :أكـــثر من شــعــيرات البوليسترً وزنا أو %85 أقمشـة منسوجة أخر، تحتوى على -  

5407.61 
ة ـر معـيـر الغـتـوليسـرات البـيـر من شعـثـً وزنا أو أك%85  تحتوى على- - دلة البني

 )غير تكستورية(
10 
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رمز النظام 

 ملنسقا
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 10  غيرها- - 5407.69

   :ً وزنا أو أكثر من الشـعـيرات التركيبية%85 أقـمشة منسوجة أخر، تحتوى على -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5407.71

 10  مصبوغة- - 5407.72

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5407.73

 10  مطبوعة- - 5407.74

ن -   ل م ى أق وى عل سوجة أخر، تحت ة، %85 أقمشة من شعـيرات التركيبي ن ال ا م ً وزن
 :مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن 

  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5407.81

 10  مصبوغة- - 5407.82

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5407.83

 10  مطبوعة- - 5407.84

   : أقمشة منسوجة أخر -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة - - 5407.91

 10  مصبوغة- - 5407.92

 10  من خيوط مختلفة األلوان - - 5407.93

 10  مطبوعة- - 5407.94

عيرات  54.08 وط ذات ش ن خي سوجة م شة من طناعيةأقم صل ، بماص شة المتح ا األقم ا فيه
  .54.05 البند فيعليها من المواد الداخلة 

  

 10  أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز - 5408.10

ش-   ى ــ أقم وى عل ر، تحت سوجة أخ ن %85ة من عيرات أو م ن ش ر م ا أو أكث ً وزن
 :اصطناعيةصفيحات أو أشكال مماثلة، 

  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5408.21

 10  مصبوغة- - 5408.22

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5408.23

 10  مطبوعة- - 5408.24

   : أقمشة منسوجة أخر -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5408.31

 10  مصبوغة- - 5408.32

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5408.33

 10 وعة مطب- - 5408.34
__________  
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  واخلمسونالفصل اخلامس 

  ألياف تركيبية أو إصطناعية غري مستمرة
  .مالحظـة 

دين    - 1 ى البن ، الخصل 55.02 و 55.01ًتعتبر خصال من شعيرات تركيبيــة أو إصطناعية بالمعنى المقصود ف
صل،  ذه الخ ول ه ساوية لط دة وم أطوال موح ة ب عيرات متوازي ة ش ن مجموع ة م ا المؤلف وفر فيه والمت

  :المواصفات التالية 
  أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛   -أ 

   برمات فى المتر؛5أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من   -ب 
   ديسيتكس؛67أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن    -ج 
ط   - د  ة فق ث ال: فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبي ون الخصل مسحوبة، بحي ا يمكن يجب أن تك  مطه

   من طولها؛%100 أكثر من إلى
  . ديسيتكس 20,000 للخصلة عن اإلجماليأن يزيد المقاس    -هـ 

   .55.04 أو البند 55.03يتجاوز طولها المترين، فتدخل فى البند   الالتيأما الخصل         
_________  

 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   .خصل من شعيرات تركيبية  55.01

   أميدات أخربولي من نايلون أو من - 

  معفاه                                                                        من أراميدات - - 5501.11

  معفاه   غيرها- - 5501.19

 معفاه  من بوليسترات- 5501.20

 عفاهم  أكريليك أو مود أكريليك- 5501.30

 معفاه   من البولي بروبيلين- 5501.40

 معفاه  غيرها- 5501.90

   .خصل من شعيرات إصطناعية  55.02

 معفاه  من أسيتات سيليولوز - 5502.10

 معفاه  غيرها - 5502.90

55.03 
ة أخرى  ة وال ممشطة وال محضرة بطريق ر مندوف ر مستمرة، غي ألياف تركيبية غي

 .للغزل
  

   : أميدات أخربولين أو من  من نايلو- 

 معفاه  من أراميدات - -  5503.11

 معفاه   غيرها- - 5503.19

 معفاه  من بوليسترات- 5503.20

 معفاه  أكريليك أو مود أكريليك- 5503.30

 معفاه بوبيلين بولي من - 5503.40

 معفاه  غيرها- 5503.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

55.04 
ممشطة وال محضرة بطريقة أخرى  ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة وال

 .للغزل 
  

 معفاه  من حرير الفسكوز- 5504.10

 معفاه  غيرها- 5504.90

55.05 
طناعية  ة أو إص سجية تركيبي اف ن ضالت ألي ضالت (ف ضالت وف ا الف ا نفاي ا فيه بم

   ).الخيوط والنسالة

 معفاه  من ألياف تركيـبـية- 5505.10

 معفاه  من ألياف إصطناعية- 5505.20

   .ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل  55.06

 5  أميدات أخربولي من نايلون أو من - 5506.10

 5  من بوليسترات- 5506.20

 5  أكريليك أو مود أكريليك- 5506.30

 5 من بولى بروبيلين - 5506.40

 5  غيرها- 5506.90

 5 .ف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزلأليا 5507.00

خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع  55.08
   .بالتجزئة 

 5  من ألياف تركيبية غير مستمرة   - 5508.10

 5  من ألياف إصطناعية غير مستمرة - 5508.20

55.09 
وط  ة(خي وط الخياط دا خي ع ) ع أة للبي ر مهي ستمرة، غي ر م ة غي اف تركيبي ن ألي م

 .بالتجزئة
  

ن  %85 تحتوى على -   ره م ايلون أو غي ن ن ستمرة م ر م اف غي ن ألي ر م ا أو أكث ًوزن
 : أميداتالبولي

  

 5  مفردة- - 5509.11

 5  مزوية أو متعددة الزوى- - 5509.12

   : أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر ًوزنا %85 تحتوى على -  

 5  مفردة- - 5509.21

 5  مزوية أو متعددة الزوى- - 5509.22

   :ًوزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة  %85 تحتوى على -  

 5  مفردة- - 5509.31

 5  مزوية أو متعددة الزوى- - 5509.32

   :ًوزنا أو أكثر من ألياف تركيـبـية غير مستمرة %85تحتـوى على  خيوط أخـر، -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 5  مفردة- - 5509.41

 5  مزوية أو متعددة الزوى- - 5509.42

   : خيوط أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر -  

 5  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة- - 5509.51

 5 لوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم مخ- - 5509.52

 5  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن- - 5509.53

 5  غيرها- - 5509.59

   : خيوط أخر، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة -  

 5  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم- - 5509.61

 5 طة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن مخلو- - 5509.62

 5  غيرها- - 5509.69

   : خيوط أخر -  

 5  مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم- - 5509.91

 5  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن- - 5509.92

 5  غيرها- - 5509.99

وط الخياطة(خيوط  55.10 ر مس) عدا خي اف إصطناعية غي ن ألي ع م أة للبي ر مهي تمرة، غي
   .بالتجزئة

   :ًوزنا أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة  %85 تحتوى على -  

 5  مفردة- - 5510.11

 5  مزوية أو متعددة الزوى- - 5510.12

 5  خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم- 5510.20

 5 صورة رئيسية أو حصرية بقطن خيوط أخر، مخلوطة ب- 5510.30

 5  خيوط أخر- 5510.90

55.11 
أة )عدا خيوط الخياطة(خيوط  ر مستمرة، مهي ة أو إصطناعية غي ، من ألياف تركيبي

   . للبيع بالتجزئة

 5 ًوزنا أو أكثر من تلك األلياف %85 من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على - 5511.10

 5 ًوزنا من تلك األلياف %85يبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من  من ألياف ترك- 5511.20

 5  من ألياف إصطناعية غير مستمرة- 5511.30

ى  55.12 وى عل ر  %85أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحت ا أو أكث ًوزن
 .من تلك األلياف

  

   :ليستر ًوزنا أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بو %85 تحتوى على -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5512.11
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 10  غيرها- - 5512.19

   :ًوزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة  %85 تحتـوى على -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5512.21

 10  غيرها- - 5512.29

   : غيرها -  

 10 ة غير مقصورة أو مقصور- - 5512.91

 10  غيرها- - 5512.99

ن  55.13 ل م ى أق وى عل ا  %85أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحت ًوزن
وزن النم  170يتجاوز   تلك األلياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، ب

 .2م/جم 
  

   : غير مقصورة أو مقصورة -  

 10 ر ، بنسج ساده من ألياف غير مستمرة، من بوليست- - 5513.11

ل - - 5513.12 سج توي ستر، بن ن بولي ستمرة، م ـير م اف غ ي" سيرجيه" من ألي اعي أو ثالث  رب
 بما فيه التويل المتقاطع،، الخيوط

10 

 10  أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر- - 5513.13

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5513.19

   : مصبوغة -  

 10  من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده- - 5513.21

 10  أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر - - 5513.23

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5513.29

   : من خيوط مختلفة األلوان -  

 10  من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده- - 5513.31

 10 أقمشة منسوجة أخر - - 5513.39

   : مطبوعة -  

 10  من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده- - 5513.41

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5513.49

ن  55.14 ل م ى أق وى عل ا  %85أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحت ًوزن
ـم ـلك األليـن تـ صرية بقـ سية أو ح صورة رئي ة ب وزن ياف، مخلوط ن، ب ن ط د ع زي

 .2م / جم170
  

   : غير مقصورة أو مقصورة -  

 10  من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده- - 5514.11

ل - - 5514.12 سج توي ي" سيرجيه" مـن ألياف غــير مسـتمرة، من بوليستر، بن اعي أو ثالث  رب
 الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع

10 
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  الفئة 
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 10  منسوجة أخر أقمشة- - 5514.19

  : مصبوغة -  

 10  من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده- - 5514.21

ل - - 5514.22 سج توي ي" سيرجيه" مـن ألياف غــير مسـتمرة، من بوليستر، بن اعي أو ثالث  رب
 الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع

10 

 10 ة من بوليستر أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمر- - 5514.23

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5514.29

 10  من خيوط مختلفة األلوان -  5514.30

   : مطبوعة -  

 10  من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده- - 5514.41

ل - - 5514.42 سج توي ستر، بن ن بولي سـتمرة، م ـر م ي" سيرجيه" من ألياف غي اعي أو ثالث  رب
 يه التويل المتـقاطعالخيوط بما ف

10 

 10  أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر- - 5514.43

 10  أقمشة منسوجة أخر- - 5514.49

   .أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة  55.15

   : من ألياف غير مستمرة من بوليستر -  

 10 ية من ألياف حرير الفسكوز، غير مستمرة مخلوطة بصورة رئيسية أو حصر- - 5515.11

 10  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو إصطناعية- - 5515.12

 10  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم- - 5515.13

 10  غيرها- - 5515.19

   : من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة -  

 10  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو إصطناعية- - 5515.21

 10 حصرية بصوف أو وبر ناعم  مخلوطة بصورة رئيسية أو- - 5515.22

 10  غيرها- - 5515.29

   : أقمشة منسوجة أخر -  

 10  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو إصطناعية- - 5515.91

 10  غيرها- - 5515.99

   .أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة  55.16

   :ًوزنا أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة  %85 تحتوى على -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5516.11

 10  مصبوغة- - 5516.12
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  الفئة 
(%) 

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5516.13

 10 وعة مطب- - 5516.14

ن -   ل م ى أق وى عل ة  %85 تحت ستمرة، مخلوط ر م طناعية غي اف إص ن ألي ا م ًوزن
 :بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية 

 

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5516.21

 10  مصبوغة- - 5516.22

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5516.23

 10  مطبوعة- - 5516.24

ن  -   ل م ى أق وى عل ة  %85تحت ستمرة، مخلوط ر م طناعية غي اف إص ن ألي ا م ًوزن
 :بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم 

  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5516.31

 10  مصبوغة- - 5516.32

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5516.33

 10  مطبوعة- - 5516.34

ن -   ل م ى أق وى عل ة  و%85 تحت ستمرة، مخلوط ر م طناعية غي اف إص ن ألي ا م ًزن
 :بصورة رئيسية أو حصرية بقطن 

  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5516.41

 10  مصبوغة- - 5516.42

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5516.43

 10  مطبوعة- - 5516.44

   : غيرها -  

 10  غير مقصورة أو مقصورة- - 5516.91

 10  مصبوغة- - 5516.92

 10  من خيوط مختلفة األلوان- - 5516.93

 10  مطبوعة- - 5516.94

__________  
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  الفصل السادس واخلمسون

  خيوط حزم،  حشو، لباد، وال منسوجات؛ خيوط خاصة؛

  حبال وأمراس؛ أصناف صناعة احلبال
  .مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1
محضرات  مثل،(الال منسـوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات الحشو واللباد و  ) أ ( 

ة الداخ ور أو التطري ـالعط صـ ى الف صاب33ل ــلة ف واد المنــ، أو ال د ـفـظـون أو الم ى البن ة ف ة الداخل
ــواد ، أو المـ34.05، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة فى البند 34.01

  ، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛)38.09الملينة للنسج الداخلة فى البند 
   ؛58.11المنتجات النسجية الداخلة فى البند   ) ب(
اد أو الـبـيـق أو حبـاحيـمس  ) ج( ن لب سوجات  ات المواد الشـاحذة الطبيعية أو اإلصطناعية، على حامل م من

  ؛)68.05البند (
   ؛) 68.14البند (ميكا المكتلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من المنسوجات ال  ) د (
سوجات   ) هـ( اد أو المن ن لب ا (األوراق والرقائق من معدن على حامل م سم ًعموم عالق سم  عشر الراب أو الق

  ؛ أو) عشرالخامس
 96.19 في البند  واألصناف المماثلة الداخلةتفوط وواقيات صحية ، حفاضات وبطانات حفاضا  )و(

ة لباد اإلبرة وكذلك المنتجات التى تتألف من طبقة من ألياف نسجية ُدعم تماسكها بع" لباد " تشمل عبارة    - 2 ملي
  .بإستخدام ألياف من نفس الطبقة "  بالغرز-تجميع "

دان    - 3 شمل البن ة أ56.03 و 56.02ي شربة أو المطلي سوجات، الم ال من اد وال والى اللب ى الت اة أو  عل و المغط
  ) .غير خلوية أو خلوية(المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد 

  .ً أيضا الالمنسوجات التى تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك 56.03ويشمل البند 
  : اليشمالن 56.03 و 56.02إال أن البندين 

ل %50لمنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على اللباد المشرب أو المطلى أو المغطى أو ا  ) أ (  ا أو أق ً وزن
  ؛) 40 أو الفصل 39الفصل (ًمن مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كليا بـلدائن أو مطــاط 

ـلك   ) ب( ا بت ًالال منسوجات، سواء كانت مغمورة كليا بلدائن أو مطاط، أو مطلية كليا أو مغطاة على وجهيه ً ً
شرط أن يك واد، ب ن أى الم ر ع ض النظ ردة، بغ العين المج ة ب اهرة ومرئي ة ظ الء أو التغطي ون الط

   أو؛ )40 أو الفصل 39الفصل (تبدالت فى اللون ناتجة عن هذه العمليات 
واح  ) ج( صفائح أاألل رطة  و، ال اط األش ـلوية أو مط دائن خ ن ل ويم اد أو الخل ع لب دة م سـوجات،   متح من

   ) .40 أو الفصل 39الفصل ( كحامل فقط ألغراض التقوية عندما تكون المادة النسجية موجودة
د 56.04يشمل البند  ال   - 4 ى البن ة ف ة الداخل صفيحات أو األشكال المماثل د 54.04 الخيوط النسجية وال ال  أو البن

ـين المجردة التي، 54.05 ة بالعـ ر ظاهرة وال مرئي ة غي صـول ( يكون فيها التشريب أو الطالء أو التغطي الف
ذه )  بصورة عامة55 الى 50 من ون الناتجة عن ه ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، التؤخذ بعين اإلعتبار تبدالت الل

  .العمليات 
__________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

٢٠٢٢٢٦١ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 261 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

ا عن  ف نسجية الحشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ أليا 56.01 د طوله  5يزي
 .وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية ) زغب(مم 

  

   :حشو هذا الأصناف من من مواد نسجية و حشو -  

 5  من قطن- - 5601.21

 5  من ألياف تركيبية أو إصطناعية- - 5601.22

 5  غيره- - 5601.29

 5  زغب وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية- 5601.30

ًلباد ، وإن كان مشربا أو مطليا أو مغطى أو منضدا  56.02 ً ً.   

 5 لأللياف "  بالغرز-التجميع " لباد إبرة ومنتجات - 5602.10

   : وال مغطى وال منضد مطلي لباد آخر، غير مشرب وال -  

 5  من صوف أو وبر ناعم- - 5602.21

 5  من مواد نسجية أخر- - 5602.29

 5  غيره- 5602.90

56.03 
سـيـة غــأقمش(ات ــوجــالمنس اة ـ، وإن كان)ةــوجـر من ة أو مغط ت مشربة أو مطلي

 .أو منضدة
  

   : من شعيرات تركيـبـية أو إصطناعية -  

 5 2م/  جم 25ـتجاوز ي  بوزن ال- - 5603.11

 5 2م/  جم 70يتجاوز   ولكن ال2م/  جم 25 بوزن يزيد عن - - 5603.12

 5 2م/  جم 150يتجاوز   ولكن ال2م/  جم 70ن يزيد عن  بوز- - 5603.13

 5 2م/  جم 150 بوزن يزيد عن - - 5603.14

   : غيرها -  

 5 2م/  جم 25ـتجاوز ي  بوزن ال- - 5603.91

 5 2م/  جم 70يتجاوز   ولكن ال2م/  جم 25 بوزن يزيد عن - - 5603.92

 5 2م/  جم 150يتجاوز   ولكن ال2م/  جم 70 بوزن يزيد عن - - 5603.93

 5 2م/  جم 150 بوزن يزيد عن - - 5603.94

كال  56.04 فيحات وأش سجية وص وط ن سجية؛ خي واد ن اة بم اط، مغط ن مط ال م وط وحب خي
ة 54.05 أو البند 54.04د ـى البنـلة فــاف الداخــن األصنـمماثلة م ، مشربة أو مطلي

 .أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن 
  

 5  خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية- 5604.10

 5  غيرها- 5604.90

ا، مــةدنـوط نسجية ممعيخ 5605.00 ـؤلفـً، وإن كانت بريم سجية أو صفيحات ـة مـ وط ن ن خي
د اأو أشكال مماثلة مم ى البن دخل ف د 54.04 ي ى، مضمومة 54.05 أو البن دن إل  مع

 . بمعدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق أو مغطاة
5 
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 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

 أو البند 54.04م، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل فى البند ــخيوط بري 5606.00
ل56.05د ـاف البنــدا أصنــع (54.05 ة ) وعدا خيوط بريم شعر الخي وط قطيفي ؛ خي

 .؛ خيوط السلسلة ) بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة(
5 

ـخي 56.07 راس، سـ ال وأم زم وحب ت وط ح ة أم ال، وإن كان ضفورة أو مجدول ت م ًواء كان
 .مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن 

  

   " :أجاف" من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع -  

 5  خيوط ربط أو حزم- - 5607.21

 5  غيرها- - 5607.29

   : بروبـيلين بولي إيثـيلين أو بولي من -  

 5  خيوط ربط أو حزم- - 5607.41

 5  غيرها- - 5607.49

 5  من ألياف تركيـبـية أخر- 5607.50

 5  غيرها- 5607.90

ال 56.08 راس أو حب وط حزم أو أم ودة، من خي ون معق ا أو أطواال؛شباك بعي ً قطع  شباك ،ً
   . وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية سماكجاهزة لصيد األ

    :نسجية إصطناعية أو تركيـبـية  من مواد -  

 10 سماك شباك جاهزة لصيد األ- - 5608.11

 10  غيرها- - 5608.19

 10  غيرها- 5608.90

فيحات أو أش 5609.00 ن ص وط أو م ن خي صنوعة م ناف م ـأص د ـ ى البن ة ف ة، داخل كال مماثل
د 54.04 ذكورة، 54.05 أو البن ر م ال، غي راس أو حب زم أو أم وط ح ن خي  وال أو م

 .داخلة فى مكان آخر 
10 

_________  
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  لفصل السابع واخلمسونا

  سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية
  .مالحظات 

ارة    - 1 صد بعب ذا الفصل، يق ام ه ق أحك سجية"من أجل تطبي واد ن ن م ة أرضيات أخر م ة " سجاد وأغطي أغطي
سجية بمثاب واد الن ا الم ون فيه ى تك ضا األرضيات الت شمل أي ا ت تعماله، كم د إس صنف عن سطح الظاهر لل ًة ال

دة  ا مع سجية ، ولكنه واد ن ن م يات م ة األرض صائص أغطي ا خ وفر فيه ى تت ناف الت تعمالهااألص ى الس  ف
  .أغراض أخر 

  .يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية ألغطية األرضيات  ال   - 2
__________  

  

مز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

57.01 
وف، وإن  ود أو ملف ل معق سجية، ذات خم واد ن ن م ر م يات أخ ة أرض جاد وأغطي س

 .كانت جاهزة 
  

 60  من صوف أو من وبر ناعم- 5701.10

 60  من مواد نسجية أخر- 5701.90

جاد وأغطي 57.02 ار أةس و بأوب ا ه ر م سوجة، غي سجية، من واد ن ن م ر م يات أخ و  أرض
اف  ا فيهـت جاهـروزة، وإن كانـغمبألي ة ـزة، بم واع المعروف ـليـبالك"ا األن أو " مـ

 .، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج"الكرمانى"أو " اكــومـالش"
  

 60 وبسط مماثـلة يدوية النسج" كرمانى"، "شوماك"، "كليم "- 5702.10
 60  أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند- 5702.20
   : غيرها، مخملية، غير جاهزة -  

 60  من صوف أو وبر ناعم- - 5702.31
 60  من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية- - 5702.32
 60  من مواد نسجية أخر- - 5702.39
   : غيرها، مخملية، جاهزة -  

 60  من صوف أو وبر ناعم- - 5702.41
 60 بـية أو إصطناعية من مواد نسجية تركيـ- - 5702.42
 60  من مواد نسجية أخر- - 5702.49
 60  غيرها، غير مخملية، غير جاهزة - 5702.50
   : غيرها، غير مخملية، جاهزة -  

 60  من صوف أو وبر ناعم- - 5702.91
 60  من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية- - 5702.92
 60   من مواد نسجية أخر- - 5702.99
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مز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

57.03 
، ذات )ناعيطصبما في ذلك النجيل اال( سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

                                                              .أوبار، وإن كانت جاهزة
  

 60  ناعمحيوانى  من صوف أو وبر- 5703.10
  : من نايلون أو من بولى أميدات أخر- 

  60                                                                    ل أصطناعي نجي- - 5703.21

  60   غيره- - 5703.29

  : من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية ، أخر- 

  60                                                                     نجيل أصطناعي- - 5703.31

  60  غيره - - 5703.39

 60   من مواد نسجية أخر- 5703.90
روزة، وإن  57.04 اف مغ ار أو بألي و بأوب ا ه ر م اد، غي سجاد وأغطية أرضيات أخر، من لب

 .كانت جاهزة
  

  60 2 م0.3تـتجاوز مساحة سطحها  الترابيع  - 5704.10
 60  2 م1وز  لكن ال تتجا 2 م0.3عن  زيدتـ مساحة سطحهاالحد األقصى ل ،ترابيع - 5704.20

 60  غيرها- 5704.90

 60 .سجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة  5705.00

_______  
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  الفصل الثامن واخلمسون

  من مواد نسجية ؛  "أوبار"أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات مخل 

  ت ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزا ؛)دانتال(مسننات 
  : مالحظات 

، المشربة أو المطلية أو المغطاة 59 للفصل 1ة ـالحظــى المــا فــار إليهــج المشــذا الفصـل النسـال يشـمل ه   - 1
   .59األصناف األخر المذكورة فى الفصل  وأأو المنضدة 

وطويلة الخمل " فةقطي"قصيرة الخمل (  أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة 58.01ًيشمل أيضا البند    - 2
  .يظهر على سطحها أية أوبار  والتى لم تقص أوبارها بعد، بحيث ال") بيلوش"

ون س58.03بالمعنى المقصود فى البند " نسج بعقدة غزية"يقصد بعبارة    - 3 ى يك سج الت ه أو بعضه ُ، الن داها كل
، بحيث تكمل األخيرة مع )خيوط دوارة(ومن خيوط متحركة ) خيوط مستقيمة(مؤلف من خيوط أرضية ثابتة 

ر ) زردات(خيوط األرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات  ا تم ى من خالله والت
  .خيوط اللحمة وتحتبس بها 

ى 58.04ال يشمل البند    - 4 ة ف ال، الداخل وط حزم أو أمراس أو حب ودة ، المصنوعة من خي ون معق  الشباك بعي
   .56.08البند 

   :58.06بالمعنى المقصود بالبند ) أقمشة منسوجة ضيقة العرض(ًتعتبر شرائطا    - 5
ة سواء كانت على هذا النحو أو الناتجة عن  سم، 30عرضها  يتجاوز األقمشة المنسوجة، التى ال   -أ  عملي

منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية  (أصلية،" حواشى"حواف ، بشرط أن يكون لها قص النسج
  ؛ على حافتيها) ة أخرىطريق

   سم فى حال بسطها ؛ و30األقمشة المنسوجة األنبوبية ، التى اليتجاوز عرضها    -ب 
  . سم فى حال بسطها30الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التى اليتجاوز عرضها    -ج 

   .58.08أما الشرائط ذات األهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل فى البند 
، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التى تتم بواسطة 58.10بالمعنى المقصود فى البند " مطرزات"عبارة إن    - 6

أو الخرز أو ) الترتر(ًخيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضا البرق 
طة الخياط ضم بواس ى ت ر، الت واد أخ ن م سجية أو م واد ن ن م ة م ارف التزيني واد الزخ ن م ية م ى أرض ة ال

  .نسجية
   .58.05 بل تدخل فى البند 58.10تدخل فى البند  الديابيج المشغولة باإلبرة ال

ً، فإن هذا الفصل يشمل أيضا األصناف المصنوعة من خيوط من معدن 58.09باإلضافة الى منتجات البند    -  7
  .ماثلة  مالستعماالتمن األنواع المستعملة فى األلبسة، والمفروشات أو 

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%) 

ل  58.01 سوجة ذات خم شة من ل (أقم صيرة الخم ة"ق ل " قطيف ة الخم وش"وطويل ، ")بيل
د "شينيل"ونسج من خيوط قطيفية  ى البن ة ف دا األصناف الداخل د 58.02، ع  أو البن

58.06.  
  

 10 من صوف أو وبر ناعم - 5801.10

   : من قطن -  

 10  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة- - 5801.21

 10 "كوردورى" أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة - - 5801.22

 10  أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة- - 5801.23

 10 "شينيل"طيفية  أقمشة منسوجة من خيوط ق- - 5801.26

 10 ذات خمل من السدى  أقمشة منسوجة - - 5801.27
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رمز النظام 

 املنسق
 الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%) 

   : من ألياف تركيبية أو إصطناعية -  

 10  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة- - 5801.31

 10 "كوردورى" أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة - - 5801.32

 10 جة أخر، ذات خمل من اللحمة أقمشة منسو- - 5801.33

 10 "شيـنـيل" أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية - - 5801.36

 10 ذات خمل من السدى  أقمشة منسوجة - - 5801.37

 10  من مواد نسجية أخر - 5801.90

ا (أقمشة منسـوجة مـزردة من النوع األسفنجى  58.02 رى"نسج المناشف ومايماثله ، ")تي
دا األصناف ال د ع ى البن ة ف دا 58.06داخل سجية، ع واد ن ن م ار م شة ذات أوب  ؛ أقم

  .57.03المنتجات الداخلة فى البند 
  

5802.10 
، من ")تيرى"نسج المناشف ومايماثلها (أقمشة منسوجة مزردة من النوع األسفنجى   -

                                                                                 قطن
10  

، من ")تيرى"نسج المناشف ومايماثـلها ( أقمشة منسوجة مزردة من النوع األسفنجى - 5802.20
 مواد نسجية أخر 

10 

 10  أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية - 5802.30

 10  .58.06نسج بعقدة غزية ، عدا األصناف الداخلة فى البند  5803.00

 شبكية أخر، عدا األقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها تول وتول بوبينو، وأقمشة 58.04
سننات  يه؛ م تال(الكروش ى ) دان ة ف شة الداخل دا األقم ارف، ع رطة أو زخ ا، أش ًأثواب

  .60.06 إلى 60.02البنود من 
  

 10  تول وتول بوبـينو ، وأقمشة شـبكية أخر - 5804.10

   : مسـننات آلية الصنع -  

 5 اف تركيـبـية أو إصطناعية  من ألي- - 5804.21

 5  من مواد نسجية أخر - - 5804.29

   : مسـنـنات يدوية الصنع - 

 10   أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية  من صوف أو وبر ناعم- - - 5804.3010

 5  غيرها- - - 5804.3090

در، أ 5805.00 وبالن، فالن واع ج ن أن سج م ة الن ابيج يدوي ادي ه وم سون، بوفيي ا،  وبي يماثله
ثال(وديابيج مشغولة باإلبرة  ة، م الغرزة المتقاطع ت ً)بالغرزة الصغيرة أو ب ، وإن كان

 .جاهزة
10 

د )أقمشة منسوجة ضيقة العرض(شرائط  58.06 ى البن ة ف دا األصناف الداخل  ؛ 58.07، ع
ة بوا ة ومجمع اف متوازي وط أو ألي ن خي ة م ة، مؤلف داء دون لحم رائط س طة ش س

 ).البولدوك(الصق 
   

ـنجى - 5806.10 وع األسف ـن الن زردة مـ شـة م ن أقم  شرائط من أقـمشة منسوجة ذات خمل أو م
 5 " شينيل " أو من أقمشة من خيوط قطيفية 
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رمز النظام 

 املنسق
 الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%) 

ى - 5806.20 وى عل ر، تحت سوجة أخ رائط من ط %5 ش ة للم وط قابل ن خي ر م ا أو أكث ً وزن
 أو من خيوط مطاط ) إالستومير(

10 

   : شرائـط منسوجة أخر -  

 5  من قطن - - 5806.31

 5  من ألياف تركيبية أو إصطناعية - - 5806.32

  5  من مواد نسجية أخر - - 5806.39

ة بواسطة الصق - 5806.40 ة مجمع اف متوازي  شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألي
 5 ) البولدوك(

ـلة  58.07 ـاف ممـاث اع، وشارات وأصن ة رق ا أو شرائطا أو مقطع سجية ، أثواب واد ن ن م ًم ً
   .بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة 

 2  منسوجة - 5807.10

 2  غيرها - 5807.90

دا  58.08 ز، ع دون تطري ا، ب ة، أثواب ة مماثل ادة وأصناف تزيني ا؛ أصناف عق ًضفائر، أثواب ً
رات تو" شراريب"المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرابات  ة ك وأصناف " طرر"زيني

 .مماثلة
  

 10 ً ضفائـر ، أثـوابا- 5808.10

 10  غيرها- 5808.90

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما  5809.00
ـ، م56.05د ــى البنـل فــيدخ ـلة فــواع المستعمـن األنـ سـ ـروشـة والمفــى األلب ات ـ
 .ثلة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر  مماالستعماالتأو 

10 

ًمطرزات ، أثوابا ، شرائطا أو زخارف  58.10 ً.   

   ) :كيميائية أو هوائية ومقصوصة األرضية( مطرزات بدون أرضية ظاهرة - 

 2  تيكيت وبادجات- - - 5810.1010

  10  غيرها- - - 5810.1090

   : مطرزات أخر -  

 10 طن من ق- - 5810.91

 10  من الياف تركيـبـية أو إصطناعية- - 5810.92

 10  من مواد نسجية أخر - - 5810.99

سجية  5811.00 واد ن ن م ر م ة أو أكث ن طبق ون م ا، تتك شو، أثواب سجية ذات ح ات ن ًمنتج
ضموم د ةم ى البن ة ف رزات الداخل دا المط رى، ع ة أخ الغرز أو بطريق شو ب ى ح  ال
58.10. 

10 

________  
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  فصل التاسع واخلمسونال

   نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛

  أصناف نسجية لإلستخدام التقىن أو الصناعى
  .مالحظات 

ة    - 1 صد بكلم ك، يق سج"مالم ينص على خالف ذل ى " ن واردة ف سوجة ال ذا الفصل ، األقمشة المن ى ه واردة ف ال
ن  صول م ى 50الف دين 55 ال ى البن ا58.06 و 58.03 وف ادة ، كم ـاف العق ضفائر وأصن ا ال صد به  يق

د  ى البن ة ف ا، الداخل ة، أثواب ة المماثل ى 58.08ًواألصناف التزيني ة ف يه الداخل شة المصنرة أو الكروش  واألقم
   .60.06 إلى 60.02البنود من 

   :59.03يشمل البند    - 2
غ  ) أ (  ا بل دائن، مهم ضدة بل اة أو المن ة أو المغط شربة أو المطلي سج الم ا الن ا ومهم ع منه ر المرب  وزن المت

  :، بإستثناء )غير خلوية أو خلوية(كانت طبيعة اللدائن 
ى ال   - 1 سج الت ردة  الن العين المج ة ب اهرة ومرئي ا ظ ة فيه الء أو التغطي شريب أو الط ون الت يك

  ؛)  بصفة عامة60 أو الفصل 58 والفصل 55 الى 50الفصول من (
  ؤخذ بعين اإلعتبار تبدالت اللون الناتجة عن هذه العمليات؛ت ولتطبيق هذه القاعدة ، ال       

ا  المنتجات التى ال   - 2 م،7ًيمكن أن تلف يدويا، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطره ى درجة   م ف
  ؛)  بصورة عامة39الفصل ( درجة مئوية 30 و15حرارة تتراوح بين 

ا أومطلي   - 3 ورة كلي ا مغم سجها إم ون ن ى تك الًالمنتجات الت ى ك اة عل ل أو مغط وجهين  ة بالكام ال
بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطالء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر 

  ؛) 39الفصل (عن تبدالت اللون الناتجة عن هذه العمليات 
ًالنسج المطلية أو المغطاة جزئيا بلدائن وتحتوى رسوما ناتجة عن تلك المعالجات   - 4 ن ا( ً لفصول م

  ؛)  بصورة عامة60 أو الفصل 58، الفصل 55 الى 50
سيج موجودا  األشرطةالصفائح أو  ،األلواح   - 5 ون الن دما يك سج عن ع ن ًمن لدائن خلوية، المتحدة م

  ؛) 39الفصل (كحامل فقط وألغراض التقوية 
   ؛58.11المنتجات النسجية الداخلة فى البند    - 6

ن خي  ) ب( سج المصنوعة م ة الن اة أو مغلف ة أو مغط شربة أو مطلي ـلة ، م ـوط ، صفيحـات أو أشكال مماثـ
   .56.04بلدائن، الداخلة فى البند 

 ، المنتجات المتحصل عليها بتجميع طبقة59.03بالمعني المقصود فى البند " نسج منضدة بلدائن"يقصد بعبارة    - 3
ى )فيلم(  رقيقغشاء أو أكثر من النسج مع صفيحة أو أكثر أو واحدة دائن والت ن ل ر م ع  أو أكث ون متحدة م تك

تًالطبقات معا، هذه ربط ل بأي عملية بعضها  ذه  وان كان صفيحات أو ه دائنال ق  غشاء الل يلم(الرقي ةمرئ) ف  ي
                                                                           .العرضيمقطعها بالعين المجردة فى 

سجية "  بعبارة يقصد - 4 واد ن ن م ة جدارن م د "أغطي ى البن المعنى المقصود ف ون 59.05، ب ى تك ، المنتجات الت
ا 45بشكل لفات بعرض اليقل عن  سجى إم  سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح ن

د   .)صقبالتشريب أو بالطالء إلتاحة عملية الل(مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفى  ذا البن إال أن ه
ـن مـار مـبـب أو غـة من زغــدران المكونـة الجــيشمل أغطي ال سـ ل ـجيـواد ن ى حام شكل مباشر عل ة ب ة مثبت

  ). بصورة عامة59.07البند (أو على حامل من مواد نسجية ) 48.14البند (من ورق 
  :، مايلى 59.06ألغراض البند "  ممططةنسج"يقصد بعبارة    -  5

  :النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى   ) أ ( 
   ؛ أو2م/جم 1500وزن المتر المربع منها عن تجاوز ي ال   - 1
ن 2م/جم 1500يزيد وزن المتر المربع منها عن    - 2 ر م ا م%50 وتحتوى على أكث واد ن اً وزن لم

  ؛النسجية
فيحات أو أ  ) ب( وط، ص ن خي صنوعة م سج الم ة الن اة أو مغلف ة أو مغط شربة أو مطلي ة، م كال مماثل ش

   ؛56.04بالمطاط، الداخلة فى البند 
  .المربع األقمشة المـؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر  ) ج(
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ع أقمشة نسجية، إال أن هذا البند ال يشـمل األلواح أو الصفائح أو األشرطة من مطاط خلوى، المتحدة م     
ة  ط وألغراض التقوي ل فق ودا كحام ســيج موج ون الن دما يك صل (ًعن سجية )40الف ، وال المنتجات الن

   .58.11الداخلة فى البند 
   :59.07يشمل البند  ال   - 6

ن ( النسج التى اليكـون التشـريب أو الطالء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة   -أ  الفصول م
ى  ا50 ة60 أو الفصل 58، الفصل 55ل ذه القاعدة ال) بصورة عام ق ه ار  ؛ ولتطبي ى اإلعتب يؤخذ ف

  تبدالت اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
ا"عدا نسج (ًالنسج المتضمنة رسوما    -ب  شاهد المسرحية،" الكانف ة ًالمتضمنة رسوما للم اظر الخلفي  وللمن

  ؛) لمماثلة، أو لإلستعماالت ا"ديكورات"لإلستديوهات 
ة والمتضمنة رسوما    -ج  ين أو بمنتجات أخر مماثل ًالنسج المغطاة جزئيا بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفل ً

  ، تبقى داخلة فى هذا البند ؛)المخمل المقلد(ناتجة عن تلك المعالجات؛ إال أن النسج الوبرية المقلدة 
   مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛النسج التى أخضعت لعمليات تجهيز عادى إستعملت فيها   -د 

  ؛) 44.08البند (الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج    -هـ 
  ؛)68.05البند (المساحيق والحبيبات الطبيعية أو اإلصطناعية الشاحذة، المثبتة على حامل من نسج    -و 
  ؛) 68.14ند الب(الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسج    -ز 
ا (األوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسج    -ح  سم الًعموم ع الق سم عشرراب  أو الق

  ).عشرالخامس 
   :59.10يشمل البند  ال   - 7

ً مم ، قطعا أو أطواال؛3ها عن سمكسيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التى يقل    -أ  ً  
ل   -ب  ضـدة سيور نق اة أو من ة أو المغط شربة أو المطلي سج ، الم ن ن سيور م واد، أو ال ل الم ة أو نق  الحرك

ة بمطاط ــبمطاط، أو المصنوع اة أو مغلف ة أو مغط ة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلي
  ) .40.10البند (

  : ود القسم الحادى عشر  األصنـاف التالية التى ال تدخل فى أى بند آخر من بن59.11يشـمل البند    - 8
ً النسجية، أثوابا أو مقطعــة أطواال أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل المنتجات) أ (  عدا األصناف التى (ً

  :ً، المحددة حصرا فقط فيما يلى)59.10 الى 59.08لها صفـة المنتجات الداخلة فى البنود من
المتحدة مع ( بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة األقمشة المنسوجة، واللباد أو النسج المبطنة   - 1

ى صنع كسوة )طبقة أو أكثر ستعملة  ف ـواع الم ن األن ادة أخرى، م أى م د أو ب ، بمطاط أو بجل
رض  يقة الع سج ض ك الن ى ذل ا ف ر، بم ة أخ تعماالت تقني ة إلس سج المماثل دف، والن زة الن أجه

  النسيج ؛" مسداة"ية مطاوى المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغط" الشرائط"
  نسج النخل ؛   - 2
ســميـج الســة والنســيـالتصف وأ يحــالترشج ـنس   - 3 واع الم ن األن وت ـتعمـكة م ى معاصر الزي لة ف

   تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشرى ؛الستعماالتأو 
ة، يالنسج الملبدة، أو غ   - 4 ت مشربة أو مطلي دة، وإن كان ددة ر الملب شكل مسطح المتع سوجة ب المن

  السدى واللحمة، من النوع المستخدم فى اآلالت أو إلستعماالت تقنية أخر ؛
  النسج المقواة بمعدن، من األنواع المستخدمة فى إستعماالت تقنية ؛   - 5
ـالحب   - 6 ضفـ شربة أو ــائـال وال ت م ة، وإن كان ناف المماثل ن األص ا م شحيم، وغيره روحبال الت

  كمواد تشحيم ؛  أو مقواة بمعدن، من األنواع المستعملة فى الصناعة كمواد حشو أومطلية
ة األصناف) ب( سجية لإلستعماالت التقني ن ( الن ود م ى البن ة ف ك الداخل دا تل ى 59.08ع ل ( ، )59.10 ال مث

 مستعملة فى، أو المزودة منها بأدوات وصل من األنواع ال"بدون نهاية"األقمشة النسجية واللباد المقفلة 
ر (آالت صنع الورق أو اآلالت المماثلة  ـمنت الحري ورق أو أسـ ، )الصخريمثل آالت صنع عجينة ال

  ) .والفواصــل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء األجهزة أو اآلالت
________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ف  59.01 ستعملة للتغلي واع الم ن األن شوية، م واد ن راء أو بم صمغ أو بغ ة ب سج مطلي ن
ن الخارجي ا م ب وغيره سج االستعماالت للكت ة؛ ن شفاف المماثل ل الرسوم؛ است  لنق

سج "كانفا"نسج محضرة للرسم باأللوان  رام"؛ ن ا" بك سج  وم ا من ن ساةيماثله  مق
 .اتمن األنواع المستعملة لصناعة القبع

  

ف - 5901.10 ستعملة للتغلي واع الم ن األن شوية م واد ن راء أو بم صمغ أو بغ ة ب سج مطلي  ن
 5  المماثلة االستعماالت للكتب وغيرها من الخارجي

   : غيرها -  

 5  نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم باأللوان- - - 5901.9010

 10  غيرها - - - 5901.9090

دات أخر، نسج ل 59.02 ولى أمي ايلون أو ب ة من ن إلطارات الخارجية من خيوط عالية المتان
 .أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز 

  

 5  من نايلون أو بولى أميدات أخر- 5902.10

 5  من بوليسترات- 5902.20

 5  غيرها- 5902.90

59.03 
ك  دا  تل دائن، ع ضدة بل اة أو من ة أو مغط شربة أو مطلي سج م د ن ى البن ة ف الداخل

59.02. 
  

 10 ) كلوريد الفيـنـيل( بـبولى - 5903.10

 10  ببولى يوريـثان - 5903.20

 10  غيرها - 5903.90

ً، وإن كان مقطعا بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من )لينوليوم(مشمع أرضية  59.04
   .ل معينةطالء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكا

 20 )لينوليوم( مشمع أرضية - 5904.10

 20  غيره - 5904.90

 20 .أغطية جدران من مواد نسجية  5905.00

    .59.02نسج ممططة، عدا تلك الداخلة فى البند  59.06

 20  سم 20ـتجاوز  أشرطة الصقة بعرض ال ي- 5906.10

   : غيرها-  

 10  مصنرة أو كروشــيه - - 5906.91

 10  غيرها - - 5906.99

سج  5907.00 اة؛ ن ة أو مغط ا"نسج أخر مشربة أو مطلي ًالمتضمنة رسوما للمشاهــد " الكانف
 10 .، أو لإلستعماالت المماثلة"ديكورات"المسرحية، أو للمناظر الخلفية لإلستديوهات 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

صابيح والم 5908.00 سجية، للم واد ن ن م صنرة م ضفورة أو م سوجة أو م ل من د فتائ واق
ائن  ا؛ رت از وأقمشة ) أغشية(والقداحات والشموع أو مايماثله وهاجة لمصابيح الغ

 .مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة 
10 

واة  5909.00 ة أو مق خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطن
 .بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر 

10 

ـس 5910.00 ة، ـ شربة، مطلي ت م سجية، وإن كان واد ن ن م واد، م ل الم ة أو نق ل الحرك يور نق
 .مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر 

5 

59.11 
ة  ى المالحظ ددة ف ة، مح تعماالت تقني سجية، إلس ناف ن ات وأص ذا )8(منتج ن ه  م

                                                                                 .الفصل
  

ة أو  - 5911.10 اد، المطلي ة بلب سج المبطن اد والن ضدة  األقـمشة المنسوجة، واللب اة أو المن المغط
زة  سوة أجه ى صنع ك واع المستعملة ف بمطاط أو بجـلد أو بأية مادة أخرى من األن

ك النالستعماالتالندف، والنسج المماثلة  ى ذل سج ضيقة العرض  تقنية أخر، بما ف
 النسيـج" مسداة"المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوى " الشرائط "

2 

 2  نسج النخل، وإن كانت جاهزة- 5911.20

أدوات -   صلة دون أطراف أو موصولة األطراف ومزودة ب اد، مت سجية ولب  أقـمشة ن
ل آالت ( مماثلة ربط من األنـواع المستعملة فى آالت صناعة الورق أو فى آالت مث

 ) :الصخريأسمنت الحرير  صنع عجائن الورق أو
  

 2 2م/ جم  650 وزن المتر المربع منها أقـل من - - 5911.31

 2  أو أكثر2م/ جم  650 وزن المتر المربع منها - - 5911.32

ى معاصر ـلة فـتعمـن األنـواع المســة مــميكــج السـالتصفية والنسالترشيح أونسج   - 5911.40
    ًالزيوت أو ما يماثلها، بما فى ذلك ما كان منها مصنوعا من شعر بشرى

2 

 2  غيرها- 5911.90

________  
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  الفصل الستون

  أقمشة مصنرة أو كروشيــه
  .مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
   ؛58.04بند ، الداخلة فى ال)دانتال الكروشيه(المسننات بغرزة معقوفة    -أ   
  ؛58.07الرقاع، والشارات واألصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة فى البند    -ب 
صل    -ج  ى الف ذكورة ف ضدة ، الم اة أو المن ة أو المغط شربة أو المطلي يه، الم صنرة أو الكروش شة الم األقم

ل المصنرة أو الكرو. 59 ضدة، يه، المشربة أو الشإال أن األقمشة ذات الخم اة أو المن ة أو المغط مطلي
   .60.01تبقى داخلة فى البند 

ـوط مــيـن خــة المصنوعـة مــًا هذا الفصل األقمشــمل أيضـيش   - 2 ـن معـ ـدن مـ سة، ـ ستعملة لأللب واع الم ن األن
  .أو للمفروشات أو إلستعماالت مماثلة 

ارة    - 3 شير أي" مصنرة"إن عب ة ت دول التعريف ى ج ا وردت ف ة حيثم ى المنتجات المجمع ى -ًضا ال الغرز والت  ب
  .تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية 

   : البند الفرعيةمالحظ
ى   )1( د الفرع شمل البن ن 6005.35ي ددة م عيرات متع ن ش ين أو م ولى إثيل ن ب ردة م عيرات مف ن ش شة م ، األقم

ا عن 2م / جم55 وال يتجاوز 2م / جم30بوليستر، تزن ما ال يقل عن   20 ، ذو عيون شبكية ال تقل عدد فتحاته
ة فت م/ ح اوز 2س ة100، وال تتج م/ فتح شربة أو م2 س ا طلي، وم ـ بألف يبرميثرين -ة ب ابير (ISO) س ، كلورفين

(ISO)ن ـــريـثـ، دلتا مي(INN, ISO) سيهالوثرين – ، المبدا (ISO) بيرميثرين ،(ISO)ميثيل –بيريمفوس  ، أو 
(ISO).  

__________  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

لــا فيهــبم(ل ــة ذات خمــأقمش 60.01 ة الخم رى"ة مزردة ــ، وأقمش)ا طويل ، مصنرة "تي
 .أو كروشيه

 

 10 " طويلة الخمل" أقـمشة - 6001.10

  : أقـمشة مزردة -  

 10  من قطن- - 6001.21

 10 ن ألياف تركـيـبـية أو إصطناعية  م- - 6001.22

 10  من مواد نسجية أخر - - 6001.29

  : غيرها  -  

 10  من قطن- - 6001.91

 10  من ألياف تركـيـبـية أو إصطناعية- - 6001.92

 10  من مواد نسجية أخر - - 6001.99

ً وزنا %5لى  سم، تحتوى ع30تجاوز ي يه أخر، بعرض الـرة أو كروشـأقمشة مصن 60.02
ى " إالستومير"أو أكثر من خيوط قابلة للمط  ة ف أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخل

  .60.01البند 
 

6002.40 
ط %5 تحتوى على - تومير"ً وزنا أو أكثر من خيوط قـابلة للم وى " إالس ولكن ال تحت

 على خيوط مطاط 
10 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 10  غيرها -  6002.90

60.03 
دين 30ـتجاوز بعرض ال يأقمشة مصنرة أو كروشيه،  ى البن ة ف ك الداخل  سم عدا تل

60.01 ،60.02.  
 

 10  من صوف أو وبر ناعم- 6003.10

 10  من قطن- 6003.20

 10  من ألياف تركـيـبـية- 6003.30

 10  من ألياف إصطناعية- 6003.40

 10  غيرهـا- 6003.90

د عن ـيه، بعــرة أو كروشــة مصنــأقمش 60.04 ى 30رض يزي وى عل ا %5 سم، تحت ً وزن
ى " إالستومير"أو أكثر من خيوط قابلة للمط  ة ف أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخل

 .60.01البند 
 

6004.10 
تومير"ً وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط %5 تحتوى على - وى "إالس ، ولكن ال تحت

 على خيوط مطاط 
10 

 10  غيرها - 6004.90

صنرا 60.05 شة م سدى أقم رطة (ت ال صنير األش ى آالت ت صنوعة عل ك الم ا تل ا فيه بم
  .60.04 إلى 60.01، عدا تلك الداخلة فى البنود من ")جالون"المزركشه 

 

  : من قطن -  

 10 )مبـيضة( غير مقصورة أو مقصورة - - 6005.21

 10  مصبوغة- - 6005.22

 10   خيوط ذات ألوان مختلفة من - - 6005.23

 10  مطبوعة- - 6005.24

  :من ألياف تركيبية  -  

 10  لهذا الفصل )1( األقمشة المحددة فى مالحظة البند الفرعى - - 6005.35

 10 )مبـيضة( أو مقصورة غيرها ، غير مقصورة - - 6005.36

 10 مصبوغةغيرها،  - - 6005.37

 10 غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة   - - 6005.38

 10 مطبوعةغيرها،  - - 6005.39

  : من ألياف إصطناعية -  

 10 )مبـيضة( غير مقصورة أو مقصورة - - 6005.41

 10  مصبوغة- - 6005.42

 10   خيوط ذات ألوان مختلفةمن  - - 6005.43
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 10  مطبوعة- - 6005.44

 10  غيرها- 6005.90

  .أقمشة مصنرة أو كروشيه، أخر  60.06

 10 و وبر ناعم من صوف أ- 6006.10

  : من قطن -  

 10 )مبـيضة( غير مقصورة أو مقصورة - - 6006.21

 10  مصبوغة- - 6006.22

 10   خيوط ذات ألوان مختلفةمن  - - 6006.23

 10  مطبوعة- - 6006.24

  : من ألياف تركيـبـية -  

 10 )مبـيضة( غير مقصورة أو مقصورة - - 6006.31

 10  مصبوغة- - 6006.32

 10    خيوط ذات ألوان مختلفةمن - - 6006.33

 10  مطبوعة- - 6006.34

  : من ألياف إصطناعية -  

 10 )مبـيضة( غير مقصورة أو مقصورة - - 6006.41

 10  مصبوغة- - 6006.42

 10   خيوط ذات ألوان مختلفة من - - 6006.43

 10  مطبوعة- - 6006.44

 10  غيرها- 6006.90

_________  
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  الفصل احلادى والستون

  ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه
  .مالحظــات 

  .يطبق هذا الفصل إال على األصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه  ال    - 1
  :يشمل هذا الفصل  ال    - 2

   ؛62.12األصناف الداخلة فى البند    -  أ
   أو ؛63.09األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند األلبسة المستعملة وغيرها من    -ب 
  ).90.21البند (أجهزة تقويم األعضاء، مثل األحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايماثلها    -ج 

   :61.04 و 61.03من أجل تطبيق أحكام البندين     - 3
ة"يقصد بعبارة    -أ  ين " بدل ة من قطعت سة جاهزة مكون اش، مجموعة ألب الث، مصنعة من ذات القم أو ث

  :وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على 
ريجاك   - مصممة  ـت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء األكمام، من أربع قطع أو أكث

ا  ون جزؤه ة يك دة مخيط درية واح ا ص ون معه ن أن يك سم، ويمك ن الج وى م زء العل ة الج لتغطي
ســ من ذات قمًاألمامى مصنوعا ـطح الخـاش ال ى ـ ا الخلف ات المجموعة وجزؤه اقى مكون ارجى لب

  ًمصنوعا من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛ و
ـقطعة لباس واحدة لتـغطي   - ادى أو بأرجل ضيقة ـ ون ع ن بنطل ة م سفلى من الجسم مؤلف ة الجزء ال

صير  ب أو ق ى الرك ورت"تغط سباحة" (ش دا رداء ال ن تن)ع ة"ورة ، أو م ورة " جيب ة، أو تن عادي
  .بشكل بنطلون، بدون حماالت أو صدرة متصلة بها

ات         ع مكون ون جمي ب أن تك ة"يج ون " البدل ـن ذات الل دة، وم سجية واح ة ن اش ذى بني ن قم م
  . ًوالتركيب؛ يجب أيضـا أن تكـون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات

وبى ومع ذلك، فـإن هذه المكونات ي   شريط أنب زود ب ت داخل الحواف (مكن أن ت سجى مثب شريط ن
  .من نسيج مختلف ) المخيطة

اديين (فلى من الجسم ـة الجزء الســلة لتغطيـدة مكونات منفصـًدمت معا عـوإذا ق    ونين ع ل، بنطل مث
شكل " جيبة" أو تنورة " شورت"أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير  ورة ب عادية مع بنطلون أو تن

ة )نطلون مع بنطلونب ى حال ، فإن الجزء السفلى الذى يعطى األولوية يجب أن يكون البنطـلون، وف
ا " الجيــبة "بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون الـتـنورة  ون، أم شكل بنطل ورة ب العادية أو التن

  .ًاأللبسة األخر فتعتبر قطعا منفصلة 
  :التالية من األلبسة، وإن لم تتوافربها جميع الشروط السابقةالمجموعات " بدلة "ًتشمل أيضا عبارة       

ى ) قصيرة منفرجة(لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساده    - ر ال ى الظه دلى عل ستديرة تت ال م بأذي
  ًأسفله، ومن بنطلون مخطط طوليا ؛

ساء    - اس الم ذيل (لب ترة ب راك"س صـ")ف ت ق ه جاكي ون، ول اش أسود الل ادة من قم يرة ، مصنوع ع
ن  ًنسبـيا من األمام، ومفتوحـة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية م

  الخلف الى أسفل ؛
ر (، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية "سموكن"لباس العشاء    - رغم أنه قـد يظه

صد)من خاللها جزء أكبر من مقدمة القميص ى ال ر ، ويتميز بأن طيت ن الحري ه مصنوعتان م ر في
  .الطبيعى أو المقلد الالمع 

ود (مجموعة من األلبسة " أنسامبل"يقصد بعبارة طقم    -ب  ى البن  أو 61.07عدا البدل واألصناف الداخلة ف
ألف ك، تت)61.09 أو 61.08 ة، وتت ع بالتجزئ أة للبي اش، ومهي ن ذات القم ون من عدة قطع مصنعة م

  :من
زة قطعة لباس واحدة   - تثناء الكن وفر"مصممة لتغطيــة الجزء العلوى من الجسم، بإس ن " بل ى يمك الت

ة  األطقم الثنائي ط ب ق فق ا يتعل ـانيا فيم ًأن تشكل لباسا علويا ث ً وينز"ً د "ت ى ق صدرية الت تثناء ال ، وبإس
ًتشكل أيضا لباسا علويا ثانيا فى الحاالت األخرى، و ً ً ً  

ة، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفــ  -
ص ه ـعادى، أو بنطـلون ب صلة ب االت مت ـأوف(درة وحم ـالوبيــرول أو سـ لون بأرجل ـ، أو بنط)تـ

ة"، أو تنورة )عدا ألبسة السباحة" (شورت"ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير  ة أو " جيب عادي
  .تنورة بشكل بنطلون 
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سجية واحدة،" األنسامبل"ن جميع مكونات الطقم يجب أن تكو ة ن اش ذى بني س الطراز،  من قم ن نف م
  . ًواللون والتركيب؛ كما يجب أيضـا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات

   .61.12، أو أردية التزلج الداخلة فى البند "تريننج"على أردية الرياضة " أنسامبل"وال تنطبق عبارة 
ش ال   - 4 ـبنمل الـي س61.06 و 61.05دان ـ ـة بجيــ األلب ـوب تحـ صـ امة ـت الخ ة ض ة جانبي ا أربط ى له ر، الت

ى  سة الت شمالن األلب ا الي فل، كم ن أس س م للخصر أو مزودة بأية وسـيلة أخرى تمكن من شد وتضييق المالب
ىـدد الغــل معــدل عــيق اه محسوبا عل ل إتج ى ك هاًرز فيها عن عشرة فى السنتيمتر الطولى ف   مساحة مقاس

 . األلبسة التى بدون أكمام 61.05كما اليشمل البند .  سم على األقل10×  سم 10
ام "البلوزات بشكل قمصان" و"القمصان" ون بأكم  هي مالبس مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، وتك

ً يضاأفاضه مصممه هى مالبس فض"البلوزات."خط العنق بداية من طويلة أو قصيرة ومفتوحه كليا او جزيئا 
ام أبدون لتغطيه الجزء العلوى من الجسم ولكنها قد تكون  ق ، كم ى خط العن ع فتحه ف دونأم ون  .هاو ب د تك ق

                                              ً.يضاأياقه " البلوزات"و" البلوزات بشكل قمصان"و "للقمصان"
يلة أخرى  األلبسة التى لها 61.09يشمل البند  ال   - 5 ة وس أربطة لإلحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي

  .أسفللشد وتضييق المالبس من 
   :61.11من أجل تطبيق أحكام البند    - 6

، األصناف المخصصة لصغار األطفال الذين ال يزيد طول "ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال"يقصد بعبارة    -أ 
  . سم86أجسامهم عن 

د إن األصناف ا   -ب  ى البن د، ف ى آن واح د ف ة أن تبن ن ألول وهل ى يمك ذا 61.11لت ن ه ود أخر م ى بن  وف
  .61.11الفصل ، يجب أن تدخل فى البند 

   :61.12من أجل تطبيق أحكام البند     - 7
زلج"يقصد بعبارة  م الت ا "أردية وأطق ا من مظهره ن التعرف عليه ى يمك سة الت سة أو مجموعات األلب ، األلب
وج العام ومن بني ى الثل زلج عل صد الت دائها بق سهول أو (تها النسجية ، أنها معدة بصورة أساسية إلرت ر ال عب

  :وهى تتكون إما من ) . على منحدرات الجبال 
وى والجزء "أوفرول تزلج"رداء تزلج    -أ  ة الجزء العل ، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطي

 ؛ًيتضمن جيوبا أو أربطة لألقدام الياقة، يمكن لهذا اللباس أنالسفلى من الجسم؛ باإلضافة الى األكمام و
  أو

زلج    -ب  م ت زلج"طق سامبل ت ع "أن أة للبي الث، مهي ين أو ث ن قطعت ون م سة تتك ن األلب ة م و مجموع ، وه
  :بالتجزئة وتتألف من

وع    - ن ن ل، م وراك"قطعة مالبـس واحدة، مث ة م" أن ريح والمطر، أو أصناف أو سترات واقي ن ال
  ، وقد تكون معها صدرية إضافية ، و)مسننة أو غير مسننة(، تغلق بحابكات منزلقة ماثلةم

صر، أو بنط   - وق الخ ا ف ى م د ال ان يمت د وإن ك ـلون واح ـبنط ل ضيقـلون واحـ ـد بأرج ـة تغطـ ى ـ
  " .أوفرول أو سالوبيت"الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحماالت متصلة به 

رة " األنسامبل"م التزلج ًويمكن أن يتألف أيضا طق     ى الفق ـور ف رداء المذك ل لل زلج مماث ن رداء ت م
  .بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء " جاكيت"أعاله، ومن سترة ) أ(
س " طقم التزلج"ويجب أن تكون جميع مكونات    ن نف مصنوعة من قماش ذى بنية نسجية واحدة، م

ة؛ ألوان مختلف ت ب ب، وإن كان راز والتركي ة أو الط ات متوافق ذه المكون ون ه ضا أن تك ب أي ً يج
  .منسجمة القياسات 

د    - 8 ى البن د ف ى آن واح د ف ة أن تبن ن ألول وهل ى يمك سة الت صل، 61.13إن األلب ذا الف ود ه ن بن ره م ى غي  وف
   .61.13، يجب أن تدخل فى البند 61.11بإستثناء البند 

ر إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكى تغلق فتحته   - 9 ن، تعتب وق الطرف األيم ا األمامية بوضع الطرف األيسر ف
وق الطرف  ن ف من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكى تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيم

  .األيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات 
  .ألحد الجنسين دون اآلخر ًتطبق هذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح الى أنه مصمما  ال  
إن األلبسة التى ال يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات،   

  .  يجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة النساء أو البنات 
  .معدنيمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من      - 10

_________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

ات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  61.01 ا سترات (، عباءات، أنوراك ا فيه بم
صبية، )التزلج ة للرجال أو ال ريح والمطـر، واألصناف المماثل ن ال ، سترات واقية م

  . 61.03إستثناء األصناف الداخلة فى البند من مصنرات أو كروشيه، ب
  

 40  من قطن - 6101.20

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - 6101.30

 40  من مواد نسجية أخر - 6101.90

ا سترات (، عباءات ، أنوراكات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  61.02 بما فيه
ات، ، سترات واقية من الريح )التزلج سـاء أو البن ـلة للن والمطـر، واألصناف المماثـ

  .61.04من مصنرات أو كروشيه، بإستثناء األصناف الداخلة فى البند 
  

 40  من صوف أو وبر ناعم - 6102.10

 40  من قطن - 6102.20

 40  من ألياف تركيبية أو إصطناعية - 6102.30

 40  من مواد نسجية أخر - 6102.90

ات بصدره "أنسامبالت"، أطقم بدل 61.03 ة، وبنطلون ات عادي زرات، بنطلون ، جاكيتات، بلي
ا  صلة به االت مت الوبيت"وحم رول أو س ى "أوف يقة تغط ل ض ات بأرج ، وبنطلون

ـلونـالركب، وبنط سباحة" (شورت"ات قصيرة ـ سة ال دا ألب صبية، )ع ، للرجال أو ال
 .من مصنرات أو كروشيه

  

 40  بدل - 6103.10

   " :أنسامبالت"قم  أط-  

 40  من قطن - - 6103.22

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6103.23

 40  من مواد نسجية أخر - - 6103.29

   : جاكيتات وبليزرات -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6103.31

 40  من قطن - - 6103.32

 40  من ألياف تركيبية - - 6103.33

 40 سجية أخر  من مواد ن- - 6103.39

، "أوفرول أو سالوبيت" بنطلونات عادية، وبـنطلونات بصـدرة وحماالت متصلة بها -  
 " : شورت"وبـنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبـنطلونات قصيرة 

  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6103.41

 40  من قطن - - 6103.42

 40  من ألياف تركيبية - - 6103.43

 40  من مواد نسجية أخر - - 6103.49
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

م  61.04 دل، أطق سامبالت"ب انير "أن ساتين، تن زرات، ف ات، بلي ات"، جاكيت ة، " جيب عادي
كل بنطلونات، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها ـوتنانير بش

صــيرة "أوفرول أو سالوبيت" ـلونات ق ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، بنطـ
 .، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه )عدا ألبسة السباحة" (رتشـو"

   

   : بدل -  

 40  من ألياف تركيبية - - 6104.13

 40  من مواد نسجية أخر - - 6104.19

   " :أنسامبالت" أطقم -  

 40  من قطن - - 6104.22

 40  من ألياف تركيبية - - 6104.23

 40 جية أخر  من مواد نس- - 6104.29

   : جاكيتات وبليزرات -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6104.31

 40  من قطن - - 6104.32

 40  من ألياف تركيبية - - 6104.33

 40  من مواد نسجية أخر - - 6104.39

   : فساتين -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6104.41

 40  من قطن - - 6104.42

 40 من ألياف تركيبية  - - 6104.43

 40  من ألياف إصطناعية - - 6104.44

 40  من مواد نسجية أخر - - 6104.49

   :عادية وتـنانـير بشكل بنطلونات " جيبات" تـنانـير -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6104.51

 40  من قطن - - 6104.52

 40  من ألياف تركيبية - - 6104.53

 40  مواد نسجية أخر  من- - 6104.59

" أوفرول أو سالوبـيـت"بنطلونات عادية وبنطلونات بصـدره وحماالت متصـلة بها   -  
   " :شورت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب وبنطلونات قصيرة 

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6104.61

 40  من قطن - - 6104.62

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6104.63
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 40  من مواد نسجية أخر - - 6104.69

    .قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه  61.05

 40  من قطن - 6105.10

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - 6105.20

 40  من مواد نسجية أخر - 6105.90

61.06 
ـان، بــبلوزات، قمص شـ ســكل قمصــلوزات ب ـبناء أو الـــان، للن ات، من مصنرات ــ

 .أو كروشيه
  

 40  من قطن - 6106.10

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - 6106.20

 40  من مواد نسجية أخر - 6106.90

ة  61.07 راويل داخلي ليبات(س سونات أو س ام، )كال ـرانس حم ات، ب وم، بيجام صان للن ، قم
 .صبية، من مصنرات أو كروشيه أرواب دى شامبر وأصنـاف ممـاثـلة، للرجال أو ال

  

   ) :كالسونات أو سليـبات( سراويل داخلية -  

 40  من قطن - - 6107.11

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6107.12

 40  من مواد نسجية أخر - - 6107.19

   :وبـيجامات قمصان للـنوم -  

 40  من قطن - - 6107.21

 40  اصطناعيةاف تركيـبـية أو  من ألي- - 6107.22

 40  من مواد نسجية أخر - - 6107.29

   :  غيرها -  

 40  من قطن - - 6107.91

 40  من مواد نسجـية أخر - - 6107.99

ة  61.08 صان داخلي ات"قـم ر "كومبينيزون ة أخ انير داخلي ات، وتن ونالت"، جوبون ، "ج
رانس سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجا ة فضفاضة، ب مات، ألبسة منزلي

صنرات أو  ن م ات، م ساء أو البن ة، للن ناف مماثل امبر وأص ام، أرواب دى ش حم
 .كروشية

  

   " :جونالت"، جوبونات وتنانيـر داخلية أخر "كومبينيزونات"قمصان داخلية   -  

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6108.11

 40 جية أخر من مواد نس- - 6108.19

   : سراويل داخلية -  

 40  من قطن - - 6108.21

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية- - 6108.22
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 40  من مواد نسجية أخر - - 6108.29

    : قمصان أو أثواب للـنوم وبـيـجامات -  

 40  من قطن - - 6108.31

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6108.32

 40  من مواد نسجية أخر - - 6108.39

   : غيرها -  

 40  من قطن - - 6108.91

 40 إصطناعية   من ألياف تركيـبـية أو- - 6108.92

 40  من مواد نسجـية أخر - - 6108.99

ا" تى شيرت"قمصـان من نوع  61.09 دونها وم ام أو ب ن  وقمصان قصيرة بأكم ا، م يماثله
   .مصنرات أو كروشيه 

 40  من قطن- 6109.10

 40  من مواد نسجية أخر- 6109.90

زات  61.10 وفرات"كن ويترات "بل ان"، وس ديريات "كارديج ه"، وص ناف "جيلي ، وأص
    .مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه 

   : من صوف أو وبر ناعم -  

 40  من صوف- - 6110.11

 40  من ماعز الكشمير- - 6110.12

 40  غيرها- - 6110.19

 40  من قطن- 6110.20

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية- 6110.30

 40  من مواد نسجية أخر- 6110.90

   .ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار األطفال، من مصنرات أو كروشيه  61.11

 40  من قطن - 6111.20

 40  من ألياف تركيـبـية - 6111.30

 40 اد نسجية أخر  من مو- 6111.90

نرات ـاحة، من مصـبــة للســج، ألبسـزلـتـم للـ، أردية وأطق"نجـترين"أردية للرياضة  61.12
 .أو كروشيه

  

   " :تريـنـنج" أردية للرياضة -  

 40  من قطن- - 6112.11

 40  من ألياف تركيـبـية- - 6112.12

 40  من مواد نسجـية أخر- - 6112.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 40 ردية وأطقم الـتـزلج  أ- 6112.20

   : ألبسة سباحة للرجال أو الصبية -  

 40  من ألياف تركيـبـية- - 6112.31

 40  من مواد نسجية أخر - - 6112.39

  : ألبسة سباحة للنساء أو البنات -  

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6112.41

 40  من مواد نسجية أخر - - 6112.49

6113.00 
 59.03ى البنود ـلة فــرة أو الكروشيه، الداخـنـة المصــة من األقمشـمصنوعألبسة، 

 .59.07 أو 59.06أو 
  

 20  للوقاية المهنية والغوص- - - 6113.0010

 40  غيرها- - - 6113.0090

   .ألبسة أخر، من مصنرات أو كروشيه  61.14

  :   من قطن- 

 20  للوقاية المهنية   - - - 6114.2010

 40  غيرها- - - 6114.2090

  :  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية- 

 20  للوقاية المهنية والغوص ألبسة  - - - 6114.3010

 40  غيرها- - - 6114.3090

 40  من مواد نسجية أخر- 6114.90

سراويل  61.15 سائية ب وارب ن ون"ج وارب " كول صفية وج ة أو ن سائية طويل وارب ن وج
سـقصطـويلة أو  ـن ـيرة ال ك الجوارب الضاغطة اق وغـيرها مـ ي ذل ا ف جوارب، بم
ـمثل جوارب تم(المدرجة  ـصنواأل) دد األوردةـ ـالتاف ـ دام، ـتكسي ـ و األرجل أو األق

 .من مصنرات أو كروشيه

   

 10 )مثل جوارب تمدد األوردة(الضاغطة المدرجة جوارب ال -  6115.10

   " :ونكول"  جوارب نسائية بسراويل - 

 40  ديسيتكس67  من ألياف تركيـبـية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من- - 6115.21

 40  ديسيتكس أو أكثر 67 من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها - - 6115.22

 40  من مواد نسجية أخر- - 6115.29

6115.30 
وارب - ر  ج راخ يط المف اس الخ صفية، مق ة أو ن سائية طويل ن ن ل م ا أق  67د منه

 ديسيـتكس
40 

   : غيرها -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6115.94

 40  من قطن - - 6115.95
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 40  من أليــاف تركيـبـيــة - - 6115.96

 40  من مواد نسجية أخر - - 6115.99

ا واإلبه 61.16 ع مع ابع األرب سو األص ازات تك ابع، قف ال أص ازات ب ة، قف ازات عادي ام ًقف
   .ًمنفردا، من مصنرات أو كروشيه 

                             :بلدائن أو مطاطأو منضدة  مشربة أو مطلية أو مغطاة - 

 20    والغوصللوقاية المهنية ألبسة  - - - 6116.1010

 40  غيرها- - - 6116.1090

   : غيرها -  

 40  من صوف أو وبر ناعم- - 6116.91

 40 من قطن - - 6116.92

 40  من ألياف تركيـبـية- - 6116.93

 40  من مواد نسجية أخر- - 6116.99

ع  61.17 سة أو أجزاء تواب توابع أخر جـاهزة لأللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألب
 .ألبسة، من مصنرات أو كروشيه 

  

 40 ناف مماثـلة شاالت، أوشحة، لفاعات عنق، مناديل رأس، أخمرة، براقع وأص- 6117.10

 40  توابع أخر- 6117.80

 10  أجزاء- 6117.90

  
  ـــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثانى والستون

  ألبسة وتوابع ألبسة ، من غرياملصنرات أو الكروشيه

  .  مالحظات 
سجي ال   - 1 ة أقمشة ن ن أي ر الحشو، واليطبق هذا الفصل سوى على األصناف الجاهزة المصنوعة م دخل  ة غي ت

  ) .62.12عدا ما يشمله البند (فيه األصناف من مصنرات أو كروشية 
  :ال يشمل هذا الفصل    - 2

   أو ؛63.09األلبسة المستعملة وغيرها من األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند    -أ 
  ).90.21البند (يماثلها  تــق أو ماأجهزة تقويم األعضاء مثل األحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الف   -ب 

   :62.04 و 62.03من أجل تطبيق أحكام البندين    - 3
مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثالث مصنعة من ذات القماش، وذلك " بدلة"يقصد بعبارة    -أ 

  :فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على 
ى، بإستثناء األكمام، من أربع قطع أو أكـثر، مصممة جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارج   -

ا  ون جزؤه ة يك دة مخيط درية واح ا ص ون معه ن أن يك سم، ويمك ن الج وى م زء العل ة الج لتغطي
ى  ـا الخلف ات المجموعة وجزؤهــ اقى مكون سطح الخارجى لب اش ال ن ذات قم امى مصنوعا م ًاألم

  ًمصنوعا من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
ادى أو بأرجل    - ون ع ن بنطل ة م سفلى من الجسم مؤلف قطعـة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء ال

سباحة" (شورت"ضيقة تغطى الركب أو قصير  دا رداء ال ورة  ، أو)ع ة"تن ورة " جيب ة أو تن عادي
  .بشكل بنطلون، بدون حماالت أو صدرة متصلة بها

ات      ع مكون ون جمي ب أن تك ة " يج ا" البدل ن قم ـون م ن ذات اللــ دة، وم سجية واح ة ن ش ذى بني
  .ًوالتركيب ؛ يجب أيضــا أن تكــون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات 

شريط نسجى مثبت داخل الحواف (ومـــع ذلك ، فــإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبى   
  .من نسيج مختلف ) المخيطة

سفلى من الجسم ًإذا قدمت معا عدة مكونا      ة الجزء ال صلة لتغطي اديين أو (ت منف ونين ع ل، بنطل مث
ورة "شورت"بنطلون عادى مع بنطلون قصير  ة"، أو تن شكل " جيب ورة ب ون أو تن ع بنطل ة م عادي

سيدات )بنطلون ، فإن الجزء السفلى الذى يعطى األولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل ال
ون  ورةأو البنات، فيجب أن يك ة "التن سة األخر " الجيب ا األلب ون، أم شكل بنطل ورة ب ة أو التن العادي

  .ًفتعتبر قطعا منفصلة 
  :المجموعات التالية من األلبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة" بدلة"ًتشمل أيضا عبارة      
اده    - دل) قصيرة منفرجة(لباس الصباح، يتكون من جاكيت س ستديرة تت ال م ربأذي ى الظه ى  ى عل ال

  ًأسفله، ومن بنطلون مخطط طوليا ؛
راك" سترة بذيل (لباس المساء    - صيرة ")ف ـت ق ه جاكيـ ون، ول اش أسود الل ادة من قم ، مصنوع ع

ن  ة م ًنسبيا من األمام، ومفتوحة بصورة مسـتمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلي
  الخلف الى أسفل؛

رغم أنــه قد يظهر (، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية "نسموك"لباس العشاء    -
ر )من خاللها جزء أكبر من مقدمة القميص ن الحري ه مصنوعتان م صدر في ى ال ، ويتميز بأن طيت

  .الطبيعى أو المقلد الالمع 
دل واألصناف ال(مجموعة من األلبسة " أنسامبل"ارة طقم ــبـد بعــيقص  -ب  د عدا الب ى البن ة ف  62.07داخل

  :، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من)62.08 أو البند
ن " جيليه" قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الصدرية   - التى يمك

ًأن تشكل أيضا لباسا علويا ثانيا، و ً ً ً  
ين    - ة أو قطعت ن قطع ـة م سم، ومكون ن الج سفلى م زء ال ة الج صممة لتغطي ة ، م سة مختلف ن ألب م

، أو بنطلون بأرجل "أوفرول أو سالوبيت"بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحـماالت متصلة به 
سباحة" (شورت"ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير  سة ال وررة )عدا ألب ة"، أو تن ة " جيب عادي

  .أو تنورة بشكل بنطلون 
م      ات الطق ع مكون سامبل"ينبغى ان تكون جمي س " األن ن نف ـدة ، م سجية واح ة ن اش ذى بني من قم

  .ًالطراز، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات
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   .62.11على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة فى البند " أنسامبل"وال تنطبق عبارة 
ة ضامه للخصر ـوب تحـيـة بجــ األلبس62.06 و 62.05دان ــالبنمل ــ ال يش- 4 ت الخصر، التى لها أربطة جانبي

د  شمل البن فل، وال ي دون 62.05أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضيق المالبس من أس سة ب  األلب
                                                                                                          . أكمام

صان" صان " و"القم شكل قم وزات ب ون "البل سم،  وتك ن الج وي م زء العل ة الج صممة لتغطي س م ي مالب  ه
ا ه كلي صيرة ومفتوح ة أو ق ام طويل اأً بأكم ن ً و جزيئ ة م ق بداي ط العن وزات."خ ضفاضه "البل س ف ى مالب ه

ق ، اكمام بدون د تكون ــا قــم ولكنهــسلوى من الجــ لتغطيه الجزء العًيضاأه ــمصمم ى خط العن ع فتحه ف م
  ً.يضاأياقه " البلوزات"و" البلوزات بشكل قمصان"و "للقمصان"قد تكون  .هاو بدونأ

   :62.09من أجل تطبيق أحكام البند  - 5
ارة    ) أ صد بعب ال" يق سة لألطف ع ألب سة وتواب ذين ال"ألب ال ال صغار األطف د  ، األصناف المخصصة ل يزي

  . سم86طول أجسامهم عن 
د   ) ب ى البن ى آن واحد ف ذا 62.09إن األصناف التى يمكن ألول وهلة، أن تبند ف د آخر من ه ى أى بن  وف

   .62.09الفصل، يجب أن تدخل فى البند 
د   - 6 ى البن ى آن واحد ف د ف ذا الفصل، 62.10إن األلبسة التى يمكن ألول وهلة، أن تبن د آخر من ه ى أى بن  وف

   .62.10، يجب أن تدخل فى البند 62.09اعدا البند م
ى " أردية وأطقم التزلج"، يقصد بعبارة 62.11من أجل تطبيق أحكام البند   - 7 سة، الت األلبسة أو مجموعات األلب

زلج  صد الت دائها بق يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية إلرت
  ) .عبر السهول أو على منحدرات الجبال(ج على الثلو

  :وهى تتكون إما من   
وى والجزء " أوفرول تزلج"رداء تزلج   ) أ  وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العل

ًالسفلى من الجسم؛ باإلضافة الى األكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوبا أو أربطة لألقدام؛ 
  أو

وهو مجموعة من األلبسة تتكون من قطعتين أو ثالث، مهيأة للبيع بالتجزئة " أنسامبل تزلج"م تزلج طق  ) ب
  : وتتألف من 

وع    - ن ن ل، م وراك"قطعة مالبس واحدة، مث ة م"أن ريح والمطر، أو أصناف ، أو سترات واقي ن ال
   إضافية ، و، وقد يكون معها صدرية)مسننة أو غير مسننة(، تغلق بحابكات منزلقة مماثلة

بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو    -
  " .أوفرول أو سالوبيت"بنطلون واحد بصدرة وحماالت متصلة به 

رة " األنسامبــل " ًن أن يتألف أيضا طقم التزلج كويم       من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور فى الفق
  .بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء ) جاكيت( أعاله، ومن سترة )أ(

س الطراز " طقم التزلج" ويجب أن تكون جميع مكونات  ن نف سجية واحدة، م ة ن مصنوعة من قماش ذى بني
  .ًوالتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات 

د تعامل كمناديل جي   - 8 ة للبن د 62.13ب أو يد تابع ى البن ذكورة ف ا الم ا يماثله وع األوشحة وم ن ن ، األصناف م
ا 62.14 ى . سم60 المربعــة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أى ضلع منه ل الت ا المنادي   أم

   .62.14 سم فتدخل فى البند 60يزيد طول أى ضلع بها عن 
ر إن ألبسة هذا الفصل الم   - 9 ن، تعتب وق الطرف األيم صممة لكى تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيسر ف

وق الطرف  ن ف من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكى تغلق فتحتها األمامية بوضع الطرف األيم
  .األيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات 

  .ًضوح الى أنه مصمما ألحد الجنسين دون اآلخرال تطبق هذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بو  
ات،    إن األلبسة التى ال يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البن

  .يجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات 
  . خيوط من معدن يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من   - 10

__________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

ات "كابات"معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام  62.01 ا سترات (، عباءات، أنوراك ا فيه بم
صبية، )التزلج ة، للرجال أو ال ريح والمطر، واألصناف المماثل ، سترات واقية من ال

 .62.03ا األصناف الداخلة فى البند عد
 

 40                                                   ناعم حيوانى  من صوف أو وبر - 6201.20

 40 من قطن  - 6201.30

 40 من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية  - 6201.40

 40 من مواد نسجـية أخر  - 6201.90

ات "كابات"دون أكمام معاطف، أقبية، معاطف ب 62.02 ا سترات (، عباءات، أنوراك ا فيه بم
ات، )التزلج ساء أو البن ة، للن ، وسترات واقية من الريح والمطر، واألصناف المماثل

 .62.04عدا األصناف الداخلة فى البند 
 

 40                                                   ناعم حيوانى من صوف أو وبر - 6202.20

 40  من قطن  - 6202.30

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية  - 6202.40

 40 من مواد نسجية أخر  - 6202.90

سامبالت(بدل، أطقم  62.03 ات بصدره )أن ة، وبنطلون ات عادي زرات، بنطلون ات، بلي ، جاكيت
ا  صلة به االت مت الوبيت"وحم رول أو س ى "أوف ـة تغط ـأرجل ضيق ات ب ، وبنطلون

 .، للرجال أو الصبية)عدا ألبسة السباحة" (شورت"وبنطلونات قصيرة الركب، 
 

  : بدل -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6203.11

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6203.12

 40  من مواد نسجية أخر - - 6203.19

  ) :أنسامبالت( أطقم -  

 40  من قطن - - 6203.22

 40 يـبـية  من ألياف ترك- - 6203.23

 40  من مواد نسجية أخر - - 6203.29

  : جاكيتات وبليزرات -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6203.31

 40  من قطن - - 6203.32

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6203.33

 40  من مواد نسجية أخر  - - 6203.39

االت -   صدره وحم ات ب رول " بنطلونات عادية، وبنطلون الوبيتأوف ات "أو س ، بنطلون
 " :شورت " بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة 

 

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6203.41
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 40  من قطن - - 6203.42

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6203.43

 40  من مواد نسجية أخر - - 6203.49

م  62.04 دل، أطق سامبالت"ب سات"أن زرات، ف ات، بلي انير ، جاكيت ات"ين، تن ة " جيب عادي
ا ـوتنانير بش االت متصلة به كل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدره وحم

ات قصيرة "أوفرول أو سالوبيت" ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلون
 .، للنساء أو البنات )عدا ألبسة السباحة" (شورت"

 

  : بدل -  

 40 اعم  من صوف أو وبر ن- - 6204.11

 40  من قطن - - 6204.12

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6204.13

 40  من مواد نسجية أخر - - 6204.19

  ) :أنسامبالت( أطقم -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6204.21

 40  من قطن - - 6204.22

 40  من ألياف تركيبية - - 6204.23

 40  من مواد نسجية أخر - - 6204.29

  : جاكيتات وبليزرات -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6204.31

 40  من قطن - - 6204.32

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6204.33

 40  من مواد نسجية أخر - - 6204.39

  : فساتين -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6204.41

 40  من قطن - - 6204.42

 40 كيـبـية  من ألياف تر- - 6204.43

 40  من ألياف إصطناعية - - 6204.44

 40  من مواد نسجية أخر - - 6204.49

  :عادية وتـنانـير بشكل بنطلونات" جيـبات" تـنانـير -  

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6204.51

 40  من قطن - - 6204.52

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6204.53

٢٠٢٢٢٨٧ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 287 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 40 جية أخر  من مواد نس- - 6204.59

ا -   الوبيت" بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة به رول أو س ، "أوف
 :"شورت"وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة 

 

 40  من صوف أو وبر ناعم - - 6204.61

 40  من قطن - - 6204.62

 40  من ألياف تركيـبـية - - 6204.63

 40 ن مواد نسجية أخر  م- - 6204.69

  .قمصان للرجال أو الصبـية  62.05

 40  من قطن - 6205.20

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - 6205.30

 40   من مواد نسجية أخر - 6205.90

  .بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات  62.06

 40  من حرير أو من فضالت حرير- 6206.10

 40  من صوف أو وبر ناعم - 6206.20

 40  من قطن - 6206.30

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - 6206.40

 40  من مواد نسجية أخر - 6206.90

ر،  62.07 ة أخ راويل داخلي سونات وس ا، كل ا يماثله دونها وم ام أو ب صيرة بأكم صان ق قم
ام، أرواب د ة، للرجال قمصان للنوم، بيجامات، برانس حم ى شامبر وأصناف مماثل

 .أو الصبية
 

  : كالسونات وسراويل داخلية -  

 40  من قطن - - 6207.11

 40  من مواد نسجية أخر - - 6207.19

  : قمصان للـنوم وبـيجامات -  

 40  من قطن - - 6207.21

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6207.22

 40  نسجية أخر من مواد- - 6207.29

  : غيرها -  

 40  من قطن - - 6207.91

 40  من مواد نسجية أخر - - 6207.99

ة  62.08 صان داخلي ات"قم ر "كومبينيزون ة أخ انير داخلي ـوبونات، وتن ونالت"، ج ، "ج
رانس  ة فضفاضة، ب سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلي

 . وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات حمام، أرواب دى شامبر،
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  " :جونالت "، جوبونات وتنانير داخلية أخر"كومبيـنيزونات" قمصان داخلية -  

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6208.11

 40  من مواد نسجية أخر - - 6208.19

  : قمصان أو أثواب للـنوم وبـيجامات -  

 40  من قطن - - 6208.21

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6208.22

 40  من مواد نسجية أخر - - 6208.29

  : غيرها -  

 40  من قطن - - 6208.91

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6208.92

 40  من مواد نسجية أخر - - 6208.99

  .ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار األطفال  62.09

 40  من قطن - 6209.20

 40  من ألياف تركيـبـية - 6209.30

 40  من مواد نسجية أخر - 6209.90

62.10 
صن سة، م ســوعـألب ن ن ـج داخــة م ـلة فـ ـنى البـ  ،59.03 ،56.03 ،56.02ود ـ

 .59.07 أو 59.06
 

   :56.03 أو البند 56.02 من نسج داخلة فى البند - 

 20 ة للوقاية المهني- - - 6210.1010

 40  غيرها- - - 6210.1090

                                 : 62.01 من النوع الموصوف بالبند ألبسة أخر، - 

 20  للوقاية المهنية- - - 6210.2010

 40  غيرها- - - 6210.2090

                                 : 62.02 ، من النوع الموصوف بالبند ألبسة أخر- 

 20  للوقاية المهنية- - - 6210.3010

 40  غيرها- - - 6210.3090

  : ألبسة أخر للرجال أو الصبـية - 

 20  للوقاية المهنية والغوص- - - 6210.4010

 40  غيرها- - - 6210.4090

  : ألبسة أخر للنساء أو البنات - 

 20  للوقاية المهنية والغوص- - - 6210.5010
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 40 يرها غ- - - 6210.5090

  .، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر"تريننج"أردية للرياضة  62.11

  : ألبسة للسباحة -  

 40  للرجال أو الصبـية - - 6211.11

 40  للنساء أو البنات - - 6211.12

 40  أردية وأطقم الـتـزلج- 6211.20

  : ألبسة أخر للرجال أو الصبـية -  

 40  من قطن - - 6211.32

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية - - 6211.33

  : من مواد نسجية أخر - - 6211.39

 20  للوقاية المهنية والغوص- - - 6211.3910

 40  غيرها- - - 6211.3990

  : ألبسة أخر للنساء أو البنات -  

 40  من قطن - - 6211.42

 40 ة أو إصطناعية  من ألياف تركيـبـي- - 6211.43

  : من مواد نسجية أخر - - 6211.49

 20  للوقاية المهنية والغوص- - - 6211.4910

 40  غيرها- - - 6211.4990

شدات  62.12 دادة، م ة ش دى، أحزم ل ث يه"حمائ االت "كورس ات، حم االت بنطلون ، حم
  .يهإن كانت من مصنرات أو كروشورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤها، و

 40  حمائــل ثـدى- 6212.10

   : أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل- 

 10  أحزمة داعمة للنجاة- - - 6212.2010

 40  غيرها- - - 6212.2090

 40 "كورسيلت "  مشدات نسائية كاملة - 6212.30

  : غيرها - 

 20  أجزاء- - - 6212.9010

 40 غيرها  - - - 6212.9090

  .مناديل جيب أو يد  62.13

 40  من قطن- 6213.20

 40  من مواد نسجية أخر- 6213.90

  .شاالت وأوشحة، ولفاعات عنق، ومناديل رأس، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة 62.14
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 40  من حرير أو من فضالت حرير- 6214.10

 40  من صوف أو وبر ناعم- 6214.20

 40  من ألياف تركيـبـية- 6214.30

 40  من ألياف إصطناعية- 6214.40

 40  من مواد نسجية أخر- 6214.90

62.15 
ات(أربطة عنق  شكل فراشة )كرافت ق ب ابيون"، أربطة عن شكل "ب ق ب ، وأربطة عن

 .مناديل
 

 40  من حرير أو من فضالت حرير- 6215.10

 40  من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية- 6215.20

 40 ية أخر من مواد نسج- 6215.90

  .قــفازات بأنواعها 6216.00

 20  للوقاية المهنية- - - 6216.0010

 40  غيرها- - - 6216.0090

62.17 
ناف  دا األص سة، ع ع ألب زاء تواب سة أو أج زاء ألب سة؛ أج اهزة لأللب ر ج ع أخ تواب

  .62.12الداخلة فى البند 

 20  توابع ألبسة - 6217.10

  20   أجزاء - 6217.90

_________  
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  لفصل الثالث والستونا

  ؛) أطقم(أصناف أخر جاهــزة من مواد نسجية؛ جمموعات 

  ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أمسال وخرق
  .مالحظات 

  .ً األول أصنافا جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه الفرعييشمل الفصل    - 1
  : األولالفرعيال يشمل الفصل    - 2

   أو ؛62 الى 56 الفصول من فيالمنتجات الداخلة    -أ 
   .63.09األلبسة المستعملة أو األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند    -ب 

  : سوى األصناف المحددة أدناه بصورة حصرية63.09ال يشمل البند    - 3
  :األصناف من مواد نسجية   ) أ ( 

   وأجزاؤها ؛األلبسة وتوابع األلبسة،   - 1
  البطانيات واألحرمة ؛   - 2
  أو المطبخ ؛) الحمام(بياضات األسرة أو المائدة أو التواليت    - 3
ى 57.01أصناف المفروشات، عـدا السـجاد الداخل فى البنود من    - 4 ة 57.05 ال ديابيج الداخل   وال

  ؛58.05فى البند 
  ).األسبستوس(ما عدا الحرير الصخرى أصناف األحذية، وأغطية الرأس من جميع المواد،   ) ب(

  :ًولكى تدخل األصناف المذكورة أعاله فى هذا البند يجب أن يتوافر فيها معا الشرطان التاليان      
  أن تبدو عليها آثار اإلستعمال الواضح، و   - 1
  .ًأن تقدم فرطا أو فى باالت، أو أكياس أو أغلفة مماثلة    - 2

   :مالحظة البند الفرعى
ة السدى مصنرةمن أقمشة أصناف مصنوعة 6304.20يشمل البند الفرعى   - 1 ا ، مشربة أو مطلي يبرميثرين  - بألف س

(ISO)ير ـنابـيـلورفـ،  ك(ISO) رين ا ميث دا (INN, ISO)، دلت يهالوثرين -، المب رين (ISO) س ، أو (ISO)، بيرمثي
  .(ISO)ميثيل   -بيريميفوس 

__________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــنالص

  الفئة
(%) 

    أصناف نسجية آخر جاهزة -  1  

   .بطانيات وأحرمــــة  63.01

 35  بطانيات كهربائية-  6301.10

 35 وأحرمة، من صوف أو وبر ناعم) عدا الكهربائية( بطانيات -  6301.20

 35 وأحرمة، من قطن ) عدا الكهربائية( بطانيات -  6301.30

 35 وأحرمة، من ألياف تركيبية) عدا الكهربائية( بطانيات -  6301.40

 35  بطانيات وأحرمة أخر-  6301.90

   .والمطبخ ) الحمام(بياضات لألسرة، والمائدة، والتواليت  63.02

 35  بياضات لألسرة، من مصنرات أو كروشيه-  6302.10

    : بياضات أخر لألسرة، مطبوعة -   
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــنالص

  الفئة
(%) 

 35  من قطن-  -  6302.21

 35  من ألياف تركيبية أو إصطناعية-  -  6302.22

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6302.29

  : بياضات أخر لألسرة -   

 35  من قطن-  -  6302.31

 35  من ألياف تركيبية أو إصطناعية-  -  6302.32

 35   من مواد نسجية أخر-  -  6302.39

 35 و كروشيه بياضات مائدة، من مصنرات أ-  6302.40

  : بياضات أخر للمائدة -   

 35  من قطن-  -  6302.51

 35 اصطناعية من ألياف تركيبية أو -  -  6302.53

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6302.59

ت - 6302.60 ات للتوالي ام( بياض فنجى ) للحم وع اإلس ن الن زردة م شة الم ن األقم بخ، م والمط
 ، من قطن)"تيرى"يماثلها  أقمشة المناشف وما(

35 

  : غيرها -   

 35  من قطن-  -  6302.91

 35  من ألياف تركيبية أو إصطناعية-  -  6302.93

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6302.99

، وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة ")درابيه"بما فيها المنسدلة بثنيات ( ستائر 63.03
  .للستائر أو األسرة 

   : من مصنرات أو كروشيه -   

 35  من ألياف تركيبية-  -  6303.12

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6303.19

  : غيرها -  

 35  من قطن-  -  6303.91

 35  من ألياف تركيبية أو إصطناعية-  -  6303.92

 35  من مواد نسجية أخري-  -  6303.99

   .94.04أصناف مفروشات أخر، بإستثناء تلك الداخلة فى البند  63.04

  : أغطية أسرة -   
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــنالص

  الفئة
(%) 

 35  من مصنرات أو كروشيه-  -  6304.11

 35  غيرها-  -  6304.19

 35        لهذا الفصل)1(فى مالحظة البند الفرعى  ة المحدد ناموسيات األسرة- 6304.20

  : غيرها -   

 35  من مصنرات أو كروشيه-  -  6304.91

 35  غير مصنرة وال كروشيه، من قطن-  -  6304.92

 35  غير مصنرة وال كروشيه، من ألياف تركيبية-  -  6304.93

 35  غير مصنرة وال كروشيه، من مواد نسجية أخر-  -  6304.99

  .أكياس تعبئة وتغليف 63.05

 35 53.03 من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة فى البند -  6305.10

 35  من قطن -  6305.20

  :صطناعية  من مواد نسجية تركيبية أو إ-   

 35 "الصب" أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط -  -  6305.32

ن - - 6305.33 ـيلين أو م ولى إيث ن ب ـلة م  غيرها، متحصـل عليها من صفيحات أو أشكال مماث
 بولى بروبيلين

35 

 35  غيرها-  -  6305.39

 35  من مواد نسجية أخر-  6305.90

بما في ذلك الظلل ( ؛ خيام"تاندات"وحاجبات شمس رجية اأغطية بضائع، ظلل خ 63.06
 ولأللواح ؛ أشرعة، للسفن والقوارب)واألصناف المماثلة" كانوبيز"المؤقتة 

            .، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات الشراعية المائية
 

  " :تاندات" أغطية بضائع، وظلل خارجية وحاجبات شمس -   

 35  ألياف تركيبية من-  -  6306.12

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6306.19

                :)واألصناف المماثلة" كانوبيز"بما في ذلك الظلل المؤقتة ( خيام -   

 35  من ألياف تركيبية-  -  6306.22

 35  من مواد نسجية أخر-  -  6306.29

 35  أشرعة -  6306.30

 35 ئية قابلة للنفخ هوا" مراتب" حشايا أو فرش -  6306.40

 35  غيرها -  6306.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــنالص

  الفئة
(%) 

   .أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة  63.07

 35  مماسح أرضيات، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة-  6307.10

 20  سترات وأحزمة للنجاة-  6307.20

   : غيرها -  

 20 ة نماذج تفصيل األلبس- -  -  6307.9010

 20 ؛ أصناف أخر للوقاية المهنية)كمامات( أقنعة للوجة - -  -  6307.9020

 20  داعمات للركب وما يماثلها- -  -  6307.9030

 35  غيرها - -  -  6307.9090

   )أطقم(جمموعات   -  2  

مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم، ) أطقم(مجموعات  6308.00
نع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية معدة لص

 .مماثلة، مهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة
35 

    .ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أمسال وخرق   -  3  

 35 .ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة  6309.00

ف بالية، من خيوط حزم وحبال أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضالت وأصنا 63.10
    .وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية 

 5 ) مفروزة( مصنفة -  6310.10

 5  غيرها-  6310.90

__________  
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  القسم الثانى عشر

    أصناف األحذية ، أغطية رأس، مظالت مطر، مظالت مشس،

    األصناف؛عصى مشى، عصى مبقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه

  ريش حمضر وأصناف مصنوعة منه؛ 

  أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى
_________  

  الفصل الرابع والستون

  أحذية وطماقات ومامياثلها ؛ أجزاء هذه األصناف
  :مالحظـــات 

  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1
ـة األق   -أ   ـأغطي نـ دة، م رة واح تخدام لم دة لإلس ة المع ة دام أو األحذي ة المقاوم ة أو قليل واد رقيق ـل ( م مث

  ًيجب تبنيد هذه األصناف تبعا للمادة المصنوعة منها؛. بدون نعــال ) الورق أو صفائح مـن لدائن
أصناف األحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة    -ب 

  ؛)لحادى عشرالقسم ا) (الوجه(أخرى بالجزء العلوى 
   ؛63.09أصناف األحذية المستعملة الداخلة فى البند    -ج 
  ؛) 68.12البند " (األسبستوس"األصناف المصنوعة من الحرير الصخرى    -د 

   أو؛)90.21البند (األحذية أو األجهزة األخر المستخدمة فى تقويم األعضاء، وأجزاؤها    -هـ 
ا قـبـذية المثـ لعب األطفـال واألحةــة التى لها صفــذيـاف األحـأصن   -و  زالق بعجالت ـيـاقـبـت عليه ب إن

ستعملةــات قصبــد؛ واقيـليـلى الجـلق عــزحـأو زالجات ت ات الم ن الواقي لممارسة  ة الساق وغيرها م
  .)95الفصل (الرياضة 

سامير الخشبية والواقي" أجزاء"، فإن عبارة 64.06ألغراض تطبيق البند   - 2 شمل الم ات والعرى والمحاجن الت
ى  ب أن تبق ى يج ادة الت ة أو العق ناف الزين ن أص ا م رر وغيره ة والط ة األحذي ضفائر وأربط ازيم وال واألب

   .96.06ًخاضعة لبنودها الخاصة، وال تشمل أيضا أزرار األحذية أو األصناف األخر الداخلة فى البند 
  : ألغراض تطبيق هذا الفصل    - 3

ارتى    -أ  شمل عب ا"ت دائن"و" ط مط ة "ل ا طبق ى له ر الت سجية األخ ات الن سوجة أو المنتج شة المن ، األقم
  خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ؛

  ولتطبيق هذه القاعدة، ال تؤخذ بعين اإلعتبار أى تبدالت ناشئة فى اللون ؛ و       
  .41.14 لىإ  41.12 والبنود من41.07 فى البند تشير الى األصناف الداخلة" جلد طبيعى"إن عبارة    -ب

  :من هذا الفصل ) 3(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 4
ًإن المادة المكونـة لوجــه الحذاء يجب أن تحدد وفقا للمادة التى تغطى الجزء األكبر من مساحة سطحه    -أ 

ع الكاح ل رق ة مث ـات التقوي وازم أو إضافـ ن الل ر ع ض النظ ارجى، بغ ناف الخ واف أو أص ل أو الح
  الزينة أو األبازيم أو العرى أو اإلضافات المماثلة ؛

ساحة تالمس األرض،    -ب  ر م ًإن المادة المكونة للنعل الخارجى يجب أن تحدد وفقا للمادة التى تغطى أكب
سامــويـقـات التــعن اللوازم أو إضاف ض النظرـبغ ل الم ضبــة مث ـيـان أو الواقــير أو الق ة اتـ  المعدني

  .أو اإلضافات المماثلة 

  :مالحظة البند الفرعى 
ر    - 1 ة"تعتب ة للرياض ة " أحذي ود الفرعي ى البن صود ف المعنى المق ، 6403.12، 6402.19، 6402.12ب

  :، األصناف التالية فقط 6404.11، 6403.19
ـذيــاألح    -أ  صممـ ـة لممارســة الم شـ زودة أو المهيــة ن ين، الم ى مع سامير أو اط رياض زود بم أة ألن ت

  مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من األضافات المماثلة ؛
زلج يأحذ   -ب  وح الت ة أل زلج ، وأحذي ة الت ق، وأحذي زالق أو التزحل يرف"ة اإلن صارعة، "س ة الم ، وأحذي

  .وأحذية المالكمة، وأحذية ركوب الدراجات 
__________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

ـير  64.01 ا غ دائن، وجوهه ن ل اط أو م ن مط ة ووجوه م ال خارجي اء بنع ة للم ة كتيم أحذي
ل الخارجى وال مجمع ى  النع ـة بالخياطـمثبتة عل ة أو بمسامير برشام أو بمسامير ـ
 .عادية أو ببراغى أو بعمليات مماثلة 

 

 60 ية معدنية أحذية تتضمن فى مقدمتها واق- 6401.10

  : أحذية أخر-  

 60 تغطى الركبة  تغطى الكاحل ولكنها ال- - 6401.92
 60  غيرها- - 6401.99
  .أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن  64.02

  : أحذية للرياضة -  

 60 "سيرف" أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج - - 6402.12
 60  غيرها- - 6402.19
 60  أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة فى ثـقوب بالنعال- 6402.20
  : أحذية أخر -  

 60  تغطى الكاحل- - 6402.91
 60  غيرها- - 6402.99

64.03 
د ط دائن أو جل اط أو ل ن مط ة م ال خارجي ة بنع د أحذي ن جل دد ووجوه م ى أو مج بيع

 .طبيعى
 

  : أحذية للرياضة -  

 60 "سيرف"ية تزلج، وأحذية ألواح التزلج  أحذ- - 6403.12
 60  غيرها- - 6403.19
وق - 6403.20 ر ف د طبيعى تم ن سيور من جل ة م د، ووجوه مؤلف  أحذية بنعال خارجية من جل

 مشط القدم لتلتف حول اإلبهام
60 

 60  أحذية أخر، تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية - 6403.40
  :من جلد طبيعى  أحذية أخر، بنعال خارجية -  

 60  تغطى الكاحل- - 6403.51
 60  غيرها- - 6403.59
  : أحذية أخر -  

  60  تغطى الكاحل- - 6403.91
 60  غيرها- - 6403.99

64.04 
ن  دد ووجوه م د مج ى أو جل د طبيع دائن أو جل اط أو ل ن مط ة م ال خارجي ة بنع أحذي

  .مواد نسجية 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

  : أو لدائن  أحذية بنعال خارجية من مطاط-  

6404.11 
ة - - وى وأحذي اب الق ة ألع سلة وأحذي رة ال ة ك ـنس وأحذي ة ت ة؛ أحذي ة للرياض  أحذي

 التمرين وأحذية مماثلة
60 

 60  غيرها- - 6404.19
 60  أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعى أو جلد مجدد- 6404.20
  .أحــذيــــة أخــــــر  64.05

 60 طبيعى أو جلد مجدد بوجوه من جلد - 6405.10
 60  بوجوه من مواد نسجية- 6405.20
 60  غيرها- 6405.90
ة  64.06 ة(أجزاء أحذي ال الخارجي ر النع ال غي ة بنع ا الوجوه المثبت ا فيه ة )بم ال داخلي ؛ نع

ديل  ة للتب بان(قابل ة أو ض وب )فرش ائد كع غيرة(، وس وب ص ة، ) كع ناف مماثل وأص
 .ات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقي

 

 40  وجوه أحذية وأجزاؤها، عدا أجزاء التقوية - 6406.10

 20  نعال خارجية وكعوب، من مطاط أو لدائن- 6406.20

    : غيرها- 

 10   كمروس لتقوية األحذية- - - 6406.9010

 40   غيرها- - - 6406.9090

_________  
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  امس والستونالفصل اخل

  أغطية رأس وأجزاؤها
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
     ؛63.09أغطية الرأس المستعملة الداخلة فى البند   ) أ  
   أو ؛68.12الداخلة فى البند ) أسبستوس ( أغطية الرأس من الحرير الصخرى   )  ب
  ) .95الفصل (انات القبعات التى لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرج  )  ج

ى 65.02يشمل البند  ال   - 2 وش (  القبعات بشكلها األول ط بخياطة ) كل ا فق ك المتحصل عليه ر تل المخيطة ، غي
  .األشرطة بشكل حلزونى 

__________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

ى  6501.00 شكلها األول ات ب وش(قبع اد، غي) كل ن لب ر م واف؛ دوائ زة الح ة وال مجه ر مقولب
 .، من لبادُ) المشقوقة طوليااالسطواناتبما فيها ( للقبعات واسطوانات) أقراص(

 
40 

ى  6502.00 شكلها األول ات ب وش(قبع ع )كل ن جمي رطة م ع أش ضفورة أو مصنوعة بتجمي ، م
 .المواد، غير مقولبة وال مجهزة الحواف وال مبطنة وال مزينة

 
40 

[65.03]   

وادقبعات وأغطية رأس أخر، مضفورة أو مصن 6504.00 ع الم ، وعة بتجميع أشرطة من جمي
 .وإن كانت مبطنة أو مزينة 

40 

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مسننات أو من  6505.00
ا  دا األشرطة(ًلباد أو من أقمشة نسجية أخر، أثواب ة أو مز)ع ت مبطن ة؛ ، وإن كان ين

 .شبيكات شـعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة 

40 

  .أغطية رأس أخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة  65.06

  : أغطية رأس واقية -  

 10   للوقاية المهينة- - - 6506.1010

 40  غيرها- - - 6506.1090

  : غيرها -  

 40   من مطاط أو لدائن- - 6506.91

 40  مواد أخر من- - 6506.99

ات،  6507.00 ات، أطر قبع ل قبع ة، هياك اهزة، أغطي ائن ج ات، بط ل القبع ز داخ أشرطة لتجهي
 .حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات 

40 

__________  
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  الفصل السادس والستون

  مظالت مطر ومظالت مشس، عصى، عصى مبقاعد،

  سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه األصناف
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل  ال   - 1
    ؛ ) 90.17البند ( عصى القياس وما يماثلها    ) أ

ـملة عـتــى مشــعص  ) ب ـلى أسـ ـلحة نــ ا ـ ا يماثله دن الرصاص وم ة بمع ارية أو سيوف أو العصى المثقل
   أو؛) 93الفصل (

  ). األطفالمثـل مظالت المطر والشمس المعدة صراحة لتسلية (95األصناف الداخلة فى الفصـل   ) ج
د  ال   - 2 ى البن دخل ف رر 66.03ت ة والط ف واألغطي سجية ، والغل واد ن ن م وازم م ارف أو الل زاء والزخ  األج

دين ــع المواد، المعــن جميــا، مــلهــُوالشرابات واألربطة وما يماث ى أحد البن ة ف  66.01دة لألصناف الداخل
دمت كانت غير مركبة على األيجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا  . 66.02أو  ا ، وإن ق صناف المعدة له

  .معها
________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

66.01 
دائق ـا فيهـبم(مس ـالت شــظـر ومــمظالت مط ا المظالت بشكل عصى، ومظالت الح

   ) .واألصناف المماثلة

 40  ت الحدائق وما يماثلها مظال- 6601.10

   : غيرها -  

 40  ذات محور متداخل- - 6601.91

 40  غيرها- - 6601.99

  .عصى مشي، وعصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وما يماثلها  6602.00

  10   عصى مشي - - - 6602.0010

 20   عصى بمقاعد- - - 6602.0020

  40   غيرها- - - 6602.0090

    . 66.02 أو 66.01جزاء وزخارف ولوازم، لألصناف الداخلة فى البندين أ 66.03

 10 )عصى( هياكل مظالت، بما فيها الهياكل المركبة على محاور - 6603.20

 10  غيرها- 6603.90

_________  
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  الفصل السابع والستون

  ريش وزغب حمضران وأصناف مصنوعة منهما ؛ 

   شعر بشرىأزهار إصطناعية ؛ أصناف من
  :مالحظــات 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
                                    ؛) 59.11البند (التصفية من شعر بشرى  أو الترشيحنسج    -أ 

  ؛)القسم الحادى عشر( أو مطرزات أو أقمشة أخر) دانتال(الزخارف بشكل أزهار، من مسننات    -ب 
  ؛) 64الفصل (أصناف األحذية    -ج 
  ؛) 65الفصل (أغطية الرأس وشبيكات الشعر    -د 

   أو؛) 95الفصل (لعب األطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات    -هـ 
  ) .96الفصل (منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشرى    -و 

   :67.01ال يشمل البند    - 2
ا   -أ  دخل فيه ى ال ي ناف الت شواألص ادة للح ب إال كم ريش أو الزغ د (  ال ى البن ة ف رة الداخل وازم األس ل، ل مث

  ؛)94.04
  األلبسة وتوابع األلبسة التى ال يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛    -ب 
   .67.02األزهار واألوراق اإلصطناعية، وأجزاؤها، واألصناف الجاهزة الداخلة فى البند    -ج 

   :67.02شمل البند ال ي   - 3
  أو؛ ) 70الفصل (األصناف المصنوعة من زجاج    -أ   
ر،    -ب  واد أخ ن م شب أو م دن أو خ ر أو مع ار أو حج ن فخ طناعية م ار، اإلص ار واألوراق والثم األزه

ة  ذلك المؤلف المتحصل عليها قطعـة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وك
بعض من عدة شيق( أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ب الطرق ) التع أو ب
  .المماثلة 

__________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

ه و 6701.00 ش وأجزائ ا، ري شها أو بزغبه ور، بري ن طي ر م زاء أخ ور وأج ود طي ب جل زغ
واد  ذه الم ن ه ناف م د (وأص ناف البن دا أص ه، 05.05ع ريش وعروق صب ال  وق

 ) . المشغولة
10 

67.02 
ار وأوراق  ن أزه اهزة م ناف ج ا؛ أص طناعية، وأجزاؤه ار إص ار وأوراق، وثم أزه

   .وثمار إصطناعية

 60  من لدائن- 6702.10
 60  من مواد أخر- 6702.90
 ورؤوسه باإلتجاه الطبيعى، منعم أو مقصور أو محضر شعر بشـرى، مصففة جذوره 6703.00

سجية أخر محضرة لإلستعمال  بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيوانى أو مواد ن
 .فى صنع الشعر المستعار أو ما يماثله 

10 

عر  67.04 ن ش ستعارة، م ابهها، م ا ش صل، وم وش وخ ب ورم ى وحواج عر رأس ولح ش
ذكورة وال بشرى أو حيوانى أو من مواد نسجية؛ ر م  مصنوعات من شعر بشرى غي

 .داخلة فى مكان آخر
  

   : من مواد نسجية تركيبية -  

 40  شعر مستعار كامل- - 6704.11

 40  غيره- - 6704.19

 40  من شعر بشرى- 6704.20

 40  من مواد أخر- 6704.90

_________  
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  القسم الثالث عشر

   أمسنت أو حرير صخرىمصنوعات من حجر أو جص أو 

   أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ )أسبستوس أو أميانت(

  مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته
_________  

  

  الفصل الثامن والستون

  مصنوعات من حجر أو جص أو أمسنت أو حرير صخرى

  أو ميكا أو من مواد مماثلة )أسبستوس أو أميانت( 
  :مالحظــات 

   :ال يشمل هذا الفصل    - 1
   ؛25األصناف الداخلة فى الفصل    -أ 

، مثل (48.11 أو البند 48.10الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطـى، الداخل فى البند    -ب 
ا أو  سحوق الميك شرب، بم ى أو الم ى أو المغط وى المطل ورق المق ورق وال ار ال ت أو الق الجرافي

  ؛)أواألسفلت
س   -ج  ـج المطليـــالن شة أوـ ـة أو المغطــربــ الم ـاة، الداخـ صل ـ ى الف صل 56لة ف سج  (59 أو الف ل الن مث

  ؛) المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو األسفلت
   ؛71األصناف الداخلة فى الفصل    -د 

   ؛82العدد وأجزاءها الداخلة فى الفصل    -هـ 
   ؛84.42ة فى البند الداخل) ليتوغرافيا(أحجار الطباعة    -و 
  ؛) 85.47(والقطع من مواد عازلة الداخلة فى البند ) 85.46البند (العازالت الكهربائية    -ز 
  ؛) 90.18البند (أقراص ورؤوس حفر األسنان    -ح 
  ؛) مثل ، الساعات وعلبها (91األصناف الداخلة فى الفصل    -ط 
  ؛)والمبانى المسبقة الصنع  اإلنارةوتجهيزاتوحدات و ثمثل، األثا (94األصناف الداخـلة فـى الفصـل    -ى 
  ؛)مثل ، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة (95األصناف الداخـلة فـى الفصل    -ك 
واد الم96.02األصنـاف الداخـلة فى البند    -ل  ن الم ى المالحظة حددة، إذا كانت مصنوعة م ن ) ب (2 ف م

ل، ـمث (96.10 البند ،) أقالم األردواز،مثل (96.09 البند ،) األزرار،مثل (96.06ند الب وأ، 96لفصل ا
  ؛ أو)ثالثية واألصناف المماثلةالثنائية، الحادية، األ ةالحاملالقوائم ( 96.20 أو البند )ألواح األردواز للرسم

  ) .مثل التحف الفنية (97األصناف الداخلة فى الفصل    -م 
ار 68.02بالمعنى المقصود فى البند " أحجار النصب والبناء المشغولة"تنطبق عبارة    - 2 واع األحج ف أن ى مختل ، عل

دين  ى البن ا ف شار إليه ار25.16 و25.15الم ع األحج ى جمي ضا عل ق أي ا تنطب ر  ً، كم ة األخ ل، (الطبيعي مث
ذه الع) الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت ل؛ إال أن ه شكل مماث ى حجر المشغولة ب سرى عل ارة ال ت ب

  .األردواز 
___________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10 ) .عدا حجر األردواز(ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعى  6801.00

ا ) عدا حجر األردواز(بناء  وأأحجار نصب  68.02 ، عدا مشغولة وأصناف مصنوعة منه
د  ساء 68.01األصناف المذكورة فى البن ات الفسيف ك(؛ مكعب ا، ) الموزايي ا يماثله وم

ى  ر طبيع ن حج ه األردواز(م ا في ظايا )بم ات وش ل؛ حبيب ى حام ت عل ، وإن كان
 .ً، ملونة إصطناعيا )بما فيه األردواز(ومساحيق من حجر طبيعى 

 

ع - 6802.10 الط" ترابي ة، و"ب ات وأصناف مماثل ة أو، مكعب ت مربع شكل،  إن كان سـتطيلة ال م
 حبيبات وشظايا ؛ سم7أكبر وجه لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن ال ـيمكن إدخ

                                                         ًومساحيق ملونة إصطناعيا
10 

صورة  وأ أحجار نصب -   شورة ب ة أو منـ ا، مقطع اء أخر وأصناف مصنوعة منه بن
 :بسيطة وبسطح منبسط أو مستو 

 

  : رخام وترافرتين ومرمر - - 6802.21

 40   أغطية األرضية والجدران- - - 6802.2110

 40  غيرها- - - 6802.2190

 40  جرانيت - - 6802.23

 40  أحجار أخر - - 6802.29

  : غيرها -  

    : رخام وترافرتين ومرمر- - 6802.91

 40  طية األرضية والجدران أغ- - - 6802.9110

 40  غيرها- - - 6802.9190

 10  أحجار كلسية أخر - - 6802.92

 40  جرانيت - - 6802.93

 40  أحجار أخر - - 6802.99

ل  6803.00 ن أردواز مكت ى أو م حجر أردواز طبيعى مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيع
 ).أردوازين(

10 

دةأرحي 68.04 ة، ب ناف مماثل ن وأص ل، للطح رش،ون هياك اف، الج زع األلي شحذ، ن   ، ال
صقل ار ،ال ن أحج ا، م ة، وأجزاؤه قل يدوي حذ أو ص ار ش ع، أحج ويم أو القط  التق

ت  زف، وإن كان ن خ ة أو م طناعية مكتل ة أو إص احذة طبيعي واد ش ن م ة أو م طبيعي
 .بأجزاء من مواد أخر

 

 10  الجرش أو نزع األلياف، أرحية للطحن- 6804.10

  :أرحية أخر وأصناف مماثلة  -  

 5  من ماس طبيعى أو تركيبى ، مكتل - - 6804.21

 10  من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف - - 6804.22

 10  من أحجار طبيعية - - 6804.23

 10  أحجار شحذ أو صقل يدوية - 6804.30

على حوامل من مواد مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات،  68.05
سجي كال ــن ة بأش ت مقطع ر، وإن كان واد أخ ن م وى أو م ن ورق أو ورق مق ة أو م

 .معينة أو مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10  على حوامل من أقمشة منسوجة فقط- 6805.10

 10  على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط- 6805.20

 10  على حوامل من مواد أخر- 6805.30

دد،  68.06 ت مم ة ؛ فيرميكولي ة مماثل اف معدني خرية وألي اف ص ادن وألي ث المع اف خب ألي
ددة ؛ مخاليط ومصنوعات  ة مم ة مماثل وغضار ممدد، خبث رغوى ومنتجات معدني
ى  دخل ف ا ي دا م من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو إلمتصاص الصوت، ع

  .69 أو فى الفصل 68.12 أو 68.11البندين 

 

ت مخلوطة - 6806.10 ة ، وإن كان ة مماثل اف معدني اف صخرية وألي ادن وألي ث المع  ألياف خب
 5 فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح أو لفات

ـث رغ- 6806.20 دد وخب ددة فيرميكوليـت ممدد وغضار مم ـلة مم ة مماث ، وى ومنتجات معدني
 10 وإن كانت مخلوطة فيما بينها

 10  غيرها- 6806.90

  .)ن الفحممثل قار نفطى أو زفت قطرا(وعات من أسفلت أو من مواد مماثلة مصن 68.07

 10  بشكل لفات- 6807.10

 10  غيرها- 6807.90

ة " بالط"ع ــر وألواح وترابيـواح ذات أطـأل 6808.00 اف نباتي ة ، من ألي وكتل وأصناف مماثل
أخر من خشب، أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت 

 .مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر 
10 

  .مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص  68.09

  : وأصناف مماثلة، غير مزخرفة"بالط" وترابيع ، ألواح ذات أطر، صفائح، ألواح-  

 10  مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط- - 6809.11

 10  غيرها- - 6809.19

 10  أصناف أخر - 6809.90

  . من حجر إصطناعى، وإن كانت مسلحةمصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو 68.10

  :وأصناف مماثـــلة ) طوب( وقرميد سقوف، وأحجار تبليط وآجر "بالط" ترابيع -  

 10 ، للبناء)طوب( كتل وآجر - - 6810.11

 10  غيرها- - 6810.19

  : أصناف أخر -  

 10  عناصر إنـشـائــية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية- - 6810.91

 10  غيرها - - 6810.99

خرى  68.11 ر ص يط حري ن خل صنوعات م ستوس(م اف ) أسب يط ألي ن خل منت أو م بأس
  .سيليولوز بأسمنت وأصناف مماثلة

 10  محتوية علي أسبستوس- 6811.40

  :ية علي أسبستوس  غير محتو- 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10  صفائح مموجة- - 6811.81

 10  أخر وأصناف مماثلة"بالط"ترابيع ، ذات أطر صفائح، ألواح - - 6811.82

 10  أصناف أخر- - 6811.89

ر  68.12 ها حري خرى، أو أساس ر ص ها حري اليط أساس شغولة؛ مخ خرى م ر ص اف حري ألي
ك ال ر صخرى صخرى وكربونات الماغنسيوم؛ مصنوعات من تل مخاليط أو من حري

ة والفواصل( رأس واألحذي ة ال سج والمالبس وأغطي ت )مثل، الخيوط والن ، وإن كان
  .68.13 أو البند 68.11مقواة أو مسلحة، عدا األصناف الداخلة فى البند 

 

 10  من كروسيدواليت- 6812.80

  : غيرها - 

 10  ألبسة ، توابع ألبسة ، أحذية وأغطية رأس- - 6812.91

 10  غيرها- - 6812.99

اك  68.13 ات (أدوات إحتك راص وحلق ة وأق اطع دائري رطة ومق ات وأش فائح ولف ل، ص مث
ر  غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما) ووسائد ا، أساسها حري يماثله

 .ًوز، وإن تضمنت نسجا أو مواد آخرصخرى أومواد معدنية أخر أو سيليول
 

 10  علي أسبستوسمحتوية - 6813.20

  : غير محتوية علي أسبستوس - 

 10  أدوات إحتكاك للفرامل- - 6813.81

 10 غيرها - - 6813.89

ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة  68.14
 .على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر 

 

 5 ائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل ألواح وصف- 6814.10

 10  غيرها- 6814.90

ا ف(مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر  68.15 ون، ومصنوعاتهابم اف الكرب ا ألي ، يه
  .، غيرمذكورة وال داخلة فى مكان آخر ")طحلب الوقود"ومصنوعات من الخنور 

ون؛ -  اف كرب صنوعات  ألي ام ن ألي ونالف م ت كرب ة؛ خداماتإلس ر كهربائي  غي
  : غير كهربائية خداماتتكربون إلسغيره من ال أخري من جرافيت أو مصنوعات

 

 10                                                                         ألياف كربون- - 6815.11

 10   نسج من ألياف كربون- - 6815.12

 10   أخر من ألياف كربونتمصنوعا - - 6815.13

 10  غيرها- - 6815.19

 10  "طحلب الوقود" مصنوعات من خنور -  6815.20

  : مصنوعات أخر -  

6815.91 
ريكال- - شكل ب ا ب ت، مغنيزي ي مغنزي ة عل شكل س  محتوي ك ب ي ذل ا ف ت بم ، دولومي

                                                                 أو كروميت،دوليم
10 

 10  غيرها- - 6815.99
__________  
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  الفصل التاسع والستون

  منتجـــات مـن خــزف
                                                                                                                   : مالحظات 

  :ات الخزفية التى عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائيتنطبق أحكام هذا الفصل فقط علي المنتج   - 1
ى 69.14 إلي 69.04تنطبق البنود من )    أ ( دخل ف ة ألن ت ون قابل ى تك ك الت ر تل ي المنتجات غي ط عل  فق

  ؛69.03 إلي 69.01البنود من 
ل من صناف ال تعتبر األ  )  ب( د درجات حرارة أق سخينها عن م ت ى ت ة أل800الت ل  درجة مئوي غراض مث

ة ال اتمعالج اعالراتنج سريع تف ب ت أو ت زع أو الترطي رن ارة األخ ر الطي اء أو العناص ة   الم معالج
  ؛ و69ستثني من الفصل تهذه األصناف  .بالنار

يي  )  ج( بق  تحصل عل ى س ة الت ر المعدني ضوية وغي ر الع واد غي ة للم ة الناري ة بالمعالج األصناف الخزفي
واد تتشمل المواد الخام فيما . د درجة حرارة الغرفةرها وتشكيلها عادةً عنيتحض صال والم شمل الصل

دات السيليكايليسية بما في ذلك ـالس  المنصهرة، المواد التى لها درجة إنصهار عالية كاآلكاسيد والكربي
ى بعض  ون، وف واع الكرب ن أن وع أخر م ت أو أي ن واد الرابطه الأو النيتريدات والجرافي حاالت الم

  .ات المتحمل للحرارة أو الفوسفاتكالصلصال
  :يشمل هذا الفصل  ال    - 2

   ؛28.44 الداخلة فى البند األصناف   -أ 
   ؛68.04أصناف البند    -ب 
  ؛") المقلدة"مثل حلى الغواية  (71 الداخلة فى الفصل األصناف   -ج 
   ؛81.13الداخلة فى البند ) سيرميت(الخالئط الخزفية المعدنية    -د 

   ؛82صناف الداخلة فى الفصل األ   -هـ 
  ؛) 85.47البند (والقطع من مواد عازلة ) 85.46البند (العازالت الكهربائية    -و 
  ؛) 90.21البند (األسنان اإلصطناعية من خزف    -ز 
  ؛) مثل، الساعات وعلبها (91 الداخلة فى الفصل األصناف   -ح 
  ؛) والمبانى المسبقة الصنع  اإلنارةوتجهيزاتحدات وومثل، األثاث  (94 الداخلة فى الفصل األصناف   -ط 
  ؛)مثل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة (95األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
   أو؛) مثل غاليـيــن التدخين (96.14أو فى البند ) مثــل األزرار (96.06 الداخلة فـى البند األصناف   -ك 
  ) .مثل التحف الفنية (97اخلة فى الفصل  الداألصناف   -ل 

____________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

  
   منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، - 1

 وأصناف متحملة للحرارة
  

سية  وقطع خزفية "بالط" ترابيع ، كتل،)طوب(آجر  6901.00 ات السيلي أخر، من دقيق الحفري
 .أو من أتربة سيليسية مماثلة ) مثل، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت(

10 

ر  69.02 وب(آج ل،)ط ع ، كت الط" ترابي ة "ب اء ناري ة للبن ة مماثل ع خزفي ة ( وقط متحمل
رارة سية )للح ة السيلي سية أو األترب ات السيلي ق الحفري ن دقي ات م دا المنتج ، ع

 .مماثلة ال
 

 )Ca( أو الكالســيوم )Mg(ً وزنا من عناصر الماغنسيوم %50ة على أكثر من ي محتو- 
 :Cr2O3  أوCaO أو MgOً كل بمفرده أو مجتمعة، معبرا عنها بـ )Cr(أو الكروم 

 

 2  ً وزنا أو أكثر من أوكسيد الماغنسيوم%70 تحتوى على - - - 6902.1010

 10  غيرها- - - 6902.1090
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

ـن -  ر م ى أكث ة عل ا %50 محتوي ن ألومين ا م سيليكا  AL2O3ً وزن ن ال سيليس"أو م " ال
SiO2) ( أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات: 

 

6902.2010 
ى - - - وى عل ك %80 تحت ن تل يط م ن خل يليكا أو م ا أو س ن ألومين ر م ا أو أكث ً وزن

 5  المواد

 5  حراريات زركونيا ألومينية- - - 6902.2020

 10  غيرها - - - 6902.2090

  : غيرها - 

 10 كروم ألفران صهر الزجاجغنسيوم   حراريات سيليكا وما- - - 6902.9010

 5  حراريات زركونيا ألومينية- - - 6902.9020

 20 غيرها  - - - 6902.9090

وادق،مثل، المعوجات(منتجات نارية خزفية أخر  69.03 دواثر،  ، الب  ،سدادات ال،الفوهاتال
ة القضبان، األغلفة،  المواسير، األنابيب،الحوامل دا المنتجات )والبوابات المنزلق ، ع

                .من دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة 
 

 10                              من الكربون الحرً وزنا%50 كثر منأ تحتوي علي  - 6903.10

ن   -  ـثر م ا  %50تحتوى على أك ن ألومين ـا م ـط أو مركب  AL2O3ًوزن أو من خليـ
  :)SiO2(" السيليس"من األلومينا والسيليكا 

 

 5  ً وزنا من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكا%80 تحتوى على أكثر من - - - 6903.2010

 10  غيرها- - - 6903.2090

 10  غيرها- 6903.90

  تجات خزفية أخر من-  2  

69.04 
اء) طوب(آجر  يط  ،بن ل تبل ع كت راغ " بالطات"لألرضيات، ترابي ئ الف ة أو لمل داعم

  .األصناف المماثلة ، من خزف وغيرها من 

 20 بناء) طوب( آجر - 6904.10

 20  غيره- 6904.90

69.05 
قوف د س داخنأ ،قرمي ة م ر،غطي داخن أخ ر م ناف ، عناص ة وأص ارف معماري  زخ

 .ائية أخر، من خزف إنش
 

 20  قرميد سقوف- 6905.10

 20  غيرها- 6905.90

 20 .مواسير وأنابيب ومزاريب ومجارى تصريف المياه، ولوازمها، من خزف  6906.00

ساء لجدران؛ مل أو خناد للم أووالتغطية للتبليطخزفية  "بالط"ترابيع  69.07 ات الفسيف كعب
  .ن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب، وإ من خزفوما يماثلها) موزاييك(

ى ل أو داخن للم أولتغطيةاو للتبليط "بالط"ترابيع   -  ة ف لجدران، عدا األصناف الداخل
  : 6907.40 و6907.30البندين الفرعيين 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 50  ً وزنا%0.5 تجاوز معامل امتصاصها للماء ال ي- - 6907.21

  50 ً وزنا%10ال يتجاوز  و%0.5 معامل امتصاصها للماء يزيد عن - - 6907.22

 50 ً وزنا%10 معامل أمتصاصها للماء يزيد عن - - 6907.23

6907.30 
د الفرعى ) موزاييك( مكعبات الفسيفساء - ى البن ة ف وما يماثلها، عدا األصناف الداخل

6907.40 50 

  50  خزف للتشطيب  - 6907.40

[69.08]   

 ،كيميائية أو تقنية أخر، من خزف؛ أجران إلستعماالت ، أصناف للمختبرات،أجهزة 69.09
ة زف؛ أوعي ن خ ة، م تعماالت زراعي ة إلس ة مماثل صاع وأوعي ناف ،ق رار وأص  ج

  .مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف 
 

  : أجهزة وأصناف للمختبرات وإلستعماالت كيميائية وتقنية أخر -  

 10 "صينى" من بورسلين - - 6909.11

 Mohs( 10( بمقياس 9رجة صالبة تعادل أو تزيد عن  أصناف بد- - 6909.12

 10  غيرها- - 6909.19

 10  غيرها- 6909.90

سيل  69.10 واض غ الى"أح واض " مج تحمام وأح واض إس ل وأح د مغاس ل وقواع ومغاس
تبراء  ه"إس اه " بيدي غ المي ات تفري راحيض وخزان د م يفون(ومقاع اول )س ، ومب

 .وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف
 

 60 "صينى" من بورسلين - 6910.10

 60  غيرها- 6910.90

ة  69.11 ة بالنظاف ناف للعناي ر، وأص ة أخ بخ، وأدوات منزلي دة أو المط ى وأدوات للمائ أوان
  " .صينى"الشخصية أو للتواليت، من بورسلين 

 60  أوانى مائدة وأوانى مطبخ- 6911.10

 60  غيرها- 6911.90

ـة أوانى وأدوا 6912.00 ة بالنظافـ ة أخر، وأصناف للعناي بخ، وأدوات منزلي دة أو المط ت للمائ
 60 " .الصينى"الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية أخر، عدا البورسلين 

  .تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف  69.13

 40 "صينى" من بورسلين - 6913.10

 40  غيرها- 6913.90

  . من خزف مصنوعات أخر ، 69.14

 20 "صينى" من بورسلين - 6914.10

 20  غيرها- 6914.90
________  
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  الفصل السبعون

  زجـاج ومصنوعاته
  :مالحظات 

  :ال يشمل هذا الفصل     - 1
ت الزجاج، وزجاج  (32.07األصناف الداخلة فى البند   ) أ (  زجج وفري ة للت ات القابل اء والمركب مثل، المين

  ؛) بيبات أو رقائق آخر بشكل مسحوق أو ح
  ؛) المقلدة( مثل حلى الغواية 71األصناف الداخلة فى الفصل   ) ب(
أو القطع العازلة ) 85.46البند ( ، العازالت الكهربائية 85.44حبال األلياف البصرية الداخلة فى البند   ) ج(

  ؛) 85.47البند (للكهرباء 
ى ، النوافذ الخل)حاجبات الرياح(زجاج االمامى ال  ) د( ة ف ات الداخل ؤطرة ، للمركب فية والنوافذ األخرى، م

                                                                                 ؛88 إلي 86الفصول من 
امى ال  ) هـ( اح(زجاج االم ات الري ة )حاجب ت مؤطرة، المحتوي ذ األخرى، وإن كان ة والنواف ذ الخلفي ، النواف

ن علي أجهزة ت ى الفصل م ة ف ات الداخل ة، للمركب دفئة أو غيرها من األجهزة الكهربائية واالليكتروني
   ؛88 إلي 86

طناعية، ياألل ) و( ون اإلص د، العي ت الجل ن تح صريا، الحق شــغولة ب صرية الم ر الب صرية، العناص ًاف الب
رارة  اييس الح وميتر(مق وى )ترم ضغط الج اييس ال اروميتر(، مق ة )ب اييس كثاف سوائل ، مق ال

   ؛90وغيرها من األصناف الواردة فى الفصل ) هايدروميتر(
ا  اإلنارةوتجهيزاتوحدات   )ز( ة المضيئة وغيره ادية أو اإلعالني ، اإلشارات المضيئة، واللوحات اإلرش

ة  ا ، الداخل ة وأجزاؤه من األصنـاف المماثلة التى تحتــوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائم
                                                                                           ؛94.05فى البند 

يال  ) ح( د الم ا د لعب األطفال وألعـاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عي وغيره
صـل  ى الف ة ف ن األصـناف الداخل ة  (95م ر اآللي ة غي ون الزجاجي تثناء العي ن بإس ا م دمى أو لغيره لل

  أو؛ )95أصناف الفصل 
  .96الفصل األزرار واألوعية العازلة المركبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرها من أصناف  ) ط(

   :70.05 و70.04 و70.03تطبيقا ألحكام البنود    - 2
  ؛ )حميه ثم التبريدبالت(الزجاج الذى أخضع ألية عملية قبل تلدينة " ًمشغوال " يعتبر  ال  ) أ ( 
  يؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج ؛ إن التقطيع إلى أشكال معينة ال)  ب(
ر عاكسة طبقة ماصة عاكسة أو"يقصد بعبارة   ) ج( ن "غي دن أو م سماكة من مع ة ال ة طالء مجهري ، طبق

ل، أو تحسن التى تمتص األشعة تحت الحمراء، على سبيل المثـا) مثـل أوكسيد معدن( مركب كيميائى
ى  ذى يبق ت ال ى الوق سة ف هخصائص الزجاج العاك شفافية أو نصف   الزجاج محتفظافي ن ال بدرجة م

  .الشفافية، أو التى تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج 
  . داخلة فى هذا البند، وإن كانت لها خواص األصناف الجاهزة70.06تبقى المنتجات المشار إليها فى البند    - 3
   :70.19ًوفقا لمفهوم البند " صوف الزجاج"صد بعبارة يق   - 4

  ً وزنا ؛%60تقل عن  بنسبة ال ) SiO2(الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا   ) أ ( 
ى%60بنسبة تقل عن ) SiO2(الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا   ) ب( وى عل ا تحت س  ولكنه يد ــأوك

بنسبة تزيد عن ) B2O3(ًوزنا أو على أوكسيد بوريك  %5بنسبة تزيد عن ) O Na2 أو K2 O(قلوى 
  .ً وزنا  2%

   .68.06تنطبق عليها المواصفات أعاله فتخضع للبند  أما األصواف المعدنية التى ال       
ارة    - 5 شمل عب اج"ت رو " زج ة، الم دول التعريف ى ج ا وردت ف وارتز(أينم سيليكا ) ك ن ال ره م صهور وغي الم

  .المصهورة " السيليس"
  :مالحظة البند الفرعى 

ة    - 1 ـود الفرعي ام البن ق أحك ل تطبي ن أج ارة 7013.91 و 7013.41 و7013.33 و 7013.22م صــد بعب ، يق
اص" ستال الرص اص " كري سيد الرص ى أول أوك وى عل ذى يحت اج ال ط الزج سبة ال) PbO(فق ن  بن ل ع تق

  ً. وزنا24%
___________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

7001.00 
سحوقة  اج م ات زج سارة(نفاي اج) ك ات زج ضالت ونفاي ن ف ا م تثناء ،وغيره  باس

د نمالزجاج غيره من الزجاج من أنابيب األشعة الكاثودية أو ال ن البن ؛ 85.49شط م
 ً.زجاج كتال

2 

رات  70.02 شكل ك ر مشغول، ب صغر ال(زجاج غي ة ال ات المتناهي دا الكري د ع ى البن ة ف داخل
 .عيدان أو أنابيب ،  قضبان،)70.18

  

 5  كرات- 7002.10

 5  قضبان أو عيدان- 7002.20

   : أنابيب -  

 5  من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة - - 7002.31

اوز- - 7002.32 دد طولى ال يتج ل تم ه معام اج آخر ل ن زج ة 5× 6-10 م ى درج ن ف ل كلف  لك
 5  درجة مئوية 300 تتراوح ما بين صفر وحرارة

 5  غيرها - - 7002.39

ة  70.03 ان ذا طبق زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن ك
 .ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى

  

   : ألواح وصفائح غير مسلحة -  

ا أو م- - 7003.12 ة ملونة فى كتلته زدوج( مصفحة بزجاج آخر ،عتم ة ماصة ) م أو ذات طبق
 عاكسة أو غير عاكسة

20 

 20  غيرها - - 7003.19
 20  ألواح وصفائح مسلحة- 7003.20
 20 )بروفيالت( أشكال خاصة - 7003.30
ر  70.04 سة أو غي ة عاك ة ماص ان ذا طبق ا، وإن ك وخ، ألواح اج منف سحوب وزج اج م ًزج

 . بطريقة أخرى عاكسة، ولكن غير مشغول
   

ه- 7004.20 ى كتلت ون ف اج، مل ر ، زج اج آخ صفح بزج تم أو م زدوج( مع ة ، )م ة ماص ذو طبق
 عاكسة أو غير عاكسة 

20 

 20  زجاج آخر - 7004.90

 )الوجهين ه أو وزجاج مجلو أو مصقول الوج"فلوت"ويم عمتحصل عليه بالت(زجاج  70.05
ان  فائح، وإن ك ا أو ص ة ماصًألواح سة،ةذو طبق ر عاك سة أو غي ر  عاك ن غي ، ولك

 .مشغول بطريقة أخرى 
  

 20  عاكسة أو غير عاكسة ، ذو طبقة ماصة، زجاج غير مسلح- 7005.10

   : زجاج آخر غير مسلح -  

 20 أو مجلو السطح فقط) مزدوج( مصفح بزجاج آخر ، معتم، زجاج ملون فى كتلته- - 7005.21

 20   ا غيره- - 7005.29

 20   زجاج مسلح- 7005.30

ود  7006.00 ى البن واردة ف واع ال ن األن اج م ا70.05 أو 70.04 ،70.03زج شغول ً،، محني  م
ورا،الحواف اً، محف شغً، مثقوب اء أو م ا بالمين ة أخرىً مطلي دون ًوال بطريق ن ب ، ولك

 .أطر وال مزود بمواد أخر
20  

   .أو منضد ) مسقى(زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى  70.07
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

   : زجاج مأمون مقسى -  

سيارات- - 7007.11 ضائية ، الطائرات، بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى ال ات الف ، المركب
 البواخر أو غيرها من وسائل النقل 

10 

 20  غيرها- - 7007.19

   : زجاج مأمون منضد -  

سيارات- - 7007.21 ضائية،ت الطائرا، بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى ال ات الف   ، المركب
 البواخر أو غيرها من وسائل النقل 

10 

 20  غيرها- - 7007.29

 10 .زجاج عازل متعدد الطبقات 7008.00

    .مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية 70.09

 20  مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل- 7009.10

   : غيرها -  

 10   بدون أطر- - 7009.91

 10  بأطر- - 7009.92

وارير، قنانى،)دمجانات(قوارير ضخمة  70.10 ات، دوارق، ق ن ، برطمان ا م ب وغيره  أنابي
اج؛  ن زج ظ م ات حف سلع؛ برطمان ة ال ل أو لتعبئ اج لنق ن زج ة م ة المماثل األوعي

 . أغطية وغالقات أخر، من زجاج ،سدادات
  

 10 )تأمبوال( أنابـيب - 7010.10

  :أخروغالقات  سدادات، أغطية - 7010.20

 20   أغطية أواني الطهي- - - 7010.2010

 10   غيرها- - - 7010.2090

 10  غيرها  - 7010.90

ات، للمصابيح ،فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة 70.11 دون تركيب ة، ب ا الزجاجي  أجزاؤه
          .ودية أو ما يماثلها  ألنابيب األشعة الكاث أو ومصادر الضوءالكهربائية

  

 10  لإلنارة الكهربائية- 7011.10

 10  ألنابيب األشعة الكاثودية- 7011.20

  :  غيرها- 

 LED 5 للمبات - - - 7011.9010

 10 غيرها - - - 7011.9090

[70.12]   

بلم، لالتواليت، المطبخ، أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة 70.13 زيين ، كت للت
ة  تعماالت مماثل داخلى أو إلس د (ال ى البن ة ف ناف الداخل دا األص د 70.10ع  أو البن

70.18. ( 

   
  

  60  من خزف زجاجى- 7013.10

   :لشرب، عدا ما هو من خزف زجاجى ل كؤوس -  

 60  من كريستال الرصاص- - 7013.22
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 60  غيرها- - 7013.28
    :الزجاجيدا ما هو من الخزف عأكواب وأقداح للشرب آخر،  -  

 60  من كريستال الرصاص- - 7013.33
 60  غيرها- - 7013.37

دة -  ة للمائ شرب( أدوات زجاجي ؤوس ال دا ك زف ) ع ن خ و م ا ه دا م بخ، ع أو للمط
 :زجاجي

 

 60   من كريستال الرصاص- - 7013.41

ي درجة حرارة  ل5x10-6 من زجاج له معامل تمدد طولي ال يتجاوز - - 7013.42 ن ف ل كلف ك
 60   درجة مئوية300تتراوح ما بين صفر و

 60  غيرها- - 7013.49

   : مصنوعات أخر من زجاج -  

 60  من كريستال الرصاص- - 7013.91

   : غيرها- - 7013.99

 10  زجاجات لنافثات العطور أو لمواد التجميل، فارغة- - - 7013.9910

 60   غيرها- - - 7013.9990

اج  7014.00 ن زج صرية م ناف ب ارة وأص اج لإلش ن زج ناف م د (أص ى البن ة ف دا الداخل ع
 .ً، غير مشغولة بصريا )70.15

10 

ة  70.15 ة أو الطبي ارات العادي اج للنظ ل، وزج اج مماث ات وزج ساعات أو المنبه اج لل زج
ر( صححة للنظ دب)الم ى،، مح ر أ، محن صريا مقع شغول ب ر م ك، غي ل ذل ؛ ًو مايماث

 .ات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه األنواع من الزجاجكر
   

 5 )المصححة للنظر( زجاج للنظارات الطبية - 7015.10

 10  غيره - 7015.90

يط) طوب(آجر  70.16 ل تبل واح ،وكت ات،  أل ع، مربع الط وأصناف أخر من زجاج ، ترابي ب
ان مسلحا ـات  لإلستعمال ، ًمضغوط أومقولب، وإن ك شاءات؛ مكعب اء أو اإلن ى البن ف

راض  ساء أو ألغ ل، للفسيف ى حام ت عل اج، وإن كان ن زج غيرة م ر ص ناف أخ وأص
ا يماثـر مـلة؛ زجاج مجمع بأطـن مماثـزييـت ا ـن رصاص وم دد الخالي له؛ زجاج متع

 . بشكل أصداف أو بأشكال مماثلةً،ألواحا، ً ألواحا بأطرً،أو زجاج رغوى كتال

   

سـيـانت على حامل، للفسـاج، وإن كــن زجــرة مــيـمكعبات وأصناف أخر صغ - 7016.10 اء ـف
 أو ألغراض تزيين مماثلة 

10 

 10  غيرها - 7016.90

   . أو معايرة للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة،أصناف من زجاج للمختبرات 70.17

   : من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة - 

صهر - - - 7017.1010 ران ال ى أف تخدام ف صممة لإلس وارتز م ن ك ار م ل اختب ب وحوام  أنابي
 واألكسدة إلنتاج رقائق أشباه الموصالت

 معفاه

 10  غيرها- - - 7017.1090

ولى ال  - 7017.20 دد ط ل تم ه معام ر، ل اج آخ ن زج اوز م ة  5x10-6 يتج ى درج ن ف ل كلف لك
 10 درجة مئوية 300حرارة تتراوح ما بين صفر و 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 10  غيرها- 7017.90

اجى 70.18 رز زج دة، خ ئ مقل ن ،آلل ا م ا يماثله دة وم ة مقل به كريم ة أو ش ار كريم  أحج
ة  ى الغواي دة(منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حل ون )المقل ؛ عي

ة  من زجاج عدا العيون اإلصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزين
صغر من زجاج م ة ال ات متناهي ن زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلى الغواية؛ كري
 . مم 1يتجاوز قطرها  ال

   

ن منتجات صناعة - 7018.10 ا م ا يماثله دة وم ة مقل به كريم ة أو ش  خرز وآللئ وأحجار كريم
 الخرز الزجاجى

30 

 10  مم1 كريات متـناهية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها - 7018.20

 10  غيرها- 7018.90

70.19 
اج  ن زج اف م اج(ألي وف الزج ا ص ا فيه صنوعاتها ) بم ل(وم اف مث وط، ألي ، خي

                                                 ) .أقمشة منسوجة، )فتائل(ممشطة 
  

    : وحصر منها، خيوط، جدائل مقطعة)فـتائـل( خصل، ألياف ممشطة -  

 5  مم50ل مقطعة، بطول ال يتجاوز  جدائ- - 7019.11

 5 )فـتـائـل( ألياف ممشطة - - 7019.12

 5                                                                   خيوط أخرى، خصل- - 7019.13

 5  ً حصر موصولة آليا- - 7019.14
 5  ً حصر موصولة كيميائيا- - 7019.15
 5  غيرها- - 7019.19

                                                                  :ً موصولة آليا أقمشة - 

 5 )فتائل( من ألياف ممشطة حكمة مأقمشة منسوجة - - 7019.61
 5 )فتائل(من ألياف ممشطة أخرى  حكمةمأقمشة  - - 7019.62
 5 طلية أو منضدةسادة، من خيوط، غير مبنسج ، حكمة مأقمشة منسوجة - - 7019.63
 5  سادة، من خيوط، مطلية أو منضدةبنسج، حكمة مأقمشة منسوجة - - 7019.64
 5  سم30 مفتوحة بعرض ال يتجاوز أقمشة منسوجة - - 7019.65

 5  سم30بعرض يتجاوز   مفتوحةأقمشة منسوجة - - 7019.66
 5  غيرها- - 7019.69

  :ًموصولة كيميائيا أقمشة  - 

 5                                                             )صفائح رقيقة (حجبة أ- - 7019.71
 5  أخرحكمة م أقمشة- - 7019.72
 5 مفتوحة أخرأقمشة  - - 7019.73
 5  صوف زجاجي ومصنوعات من صوف زجاجي- 7019.80
 5  غيرها- 7019.90

 10 .مصنوعات أخر من زجاج  7020.00
___________  
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  القسم الرابع عشر
   لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كرمية أو شبه كرمية ،

  ومعادن مثينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة 
  ومصنوعات هذه املواد؛  من معادن مثينة ،

  ؛ نقود)مقلدة(حلى الغواية 
__________  

  

  الفصل احلادى والسبعون
  ة ،لؤلؤ طبيعى أو مستنبت ، وأحجار كرمية أو شبه كرمي

  ومعادن مثينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة 
  ومصنوعات هذه املواد ؛  من معادن مثينة،

  ؛ نقود)مقلدة(حلى الغواية 
  :مالحظـات 

ذا ) أ (1مع مراعاة أحكام المالحظة    - 1 من القسم السادس، ومع مراعاة اإلستثناءات الواردة فيما يلى، تبند فى ه
  -: ا أو جزئيا الفصل جميع األصناف المكونة كلي

  ؛ أو ) طبيعية أو تركيبية أو مجددة(ن آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شـبه كريمة م   -أ  
  .من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة    -ب 

 الثمينة أو المعادن العادية  األصناف التى تكون فيها المعادن71.15 و71.14 و71.13ال تشمل البنود     -أ      -2
مثل، الحروف واألرقام (المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األهمية 

  .(*)أعاله على مثل هذه األصناف) 1(من المالحظة ) ب(تنطبق الفقرة  وال، )والحلقات والحواف
د  ال   -ب  ى البن دخل ف ى مع71.16ت ة عل ناف المحتوي ن  األص شرة م سوة بق ادن مك ى مع ة أو عل ادن ثمين

  .ًمعادن ثمينة إال إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازما بسيطة أو زخارف قليلة األهمية 
  : يشمل هذا الفصل  ال   - 3

  ؛) 28.43البند (ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية    -أ  
ى الجراحة   -ب  ستعملة ف ة الم نان واألصناف األخر األربطة المعقم ى حشو األس  واألصناف المستعملة ف

   ؛30الداخلة فى الفصل 
  ؛) مثل الدهانات اللماعة السائلة (32األصناف الداخلة فى الفصل    -ج 
  ؛) 38.15البند (المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل    -د 

   ؛42للفصل ) ب (3 المشار إليها فى المالحظة 42.03 أو 42.02أصناف البندين    -هـ 
   ؛43.04 أو 43.03األصناف الداخلة فى البندين    -و 
  ؛) المواد النسجية ومصنوعاتها(األصناف الداخلة فى القسم الحادى عشر    -ز 
   ؛65 أو 64أصناف األحذية وأغطية الرأس أو األصناف األخر الداخلة فى الفصلين    -ح 
   ؛ 66ألصناف األخر الداخلة فى الفصل مظالت المطر ومظالت الشمس وعصى المشى وا   -ط 
شـاألصن   -ى  ـذة الداخـاحـاف ال ـلة فـ صل 68.05 أو 68.04ن ـديـى البنـ ى الف ى 82 أو ف ة عل  ، المحتوي

؛ العدد أواألصناف الواردة فى )طبيعية أو تركيبية(أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة 
صل  ة82الف ا العامل ون أجزاؤه ى تك ة  الت به كريم ة أو ش ار كريم ن أحج ة أو( م ة أو تركيبي  طبيعي

سادس عشـر)مجددة سم ال ى الق إال . ؛ اآلآلت واألجهزة اآللية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها الواردة ف
) طبيعية أو تركيبية أومجددة(كريمة  ًأن األصناف وأجزاءها المصنوعة كليا من أحجار كريمة أو شبه

والماس المشغوليـن وغــير المركبين إلبر " سفير"ل، بإستثناء الياقوت األزرق تبقى خاضعة لهذا الفص
  ؛ )85.22البند (تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكى 

  ؛)أجهزة علمية وساعات وآالت موسيقية (92 أو 91 أو 90األصناف الداخلة فى الفصول    -ك 
  ؛) 93الفصل (األسلحة وأجزاءها    -ل 

__________________  

  . نص اختيارىمثلالجزء المسطر من هذه المالحظة ي(*)  
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   ؛95للفصل ) 2(األصناف المشار إليها فى المالحظة    -م 
  أو من ذلك الفصل ؛ 4ً وفقـا ألحكام  المالحظة 96األصناف التى تبند فى الفصل    -ن 

ـالمنتج   -س  لية لفـ ـى النحـات األص د (ل ـيـاثـع التمـت وصنـن ـط، ق)97.03البن ات ـ د (ع المجموع البن
ام ــريــع األثــأو القط) 97.05 د (ة التى يتجاوز عمرها مائة ع ة )97.06البن ئ الطبيعي ر أن الآلل ، غي

  .أو المستنبتة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة فى هذا الفصل 
  .الفضة والذهب والبالتين " معادن ثمينة"يقصد بعبارة     -أ     - 4

  .البالتين واإليريديوم واألوسميوم والبالديوم والروديوم والروتينيوم" بالتين"يقصد بعبارة     -ب 
واد" أحجار كريمة أو شبه كريمة"تشمل عبارة  ال    -ج  ن الم ذكورة  طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى م الم

   .96من الفصل ) ب (2فى المالحظة 
المعن   - 5 ة، ب ادن ثمين ط تعتبر خالئط من مع ذا الفصل، الخالئ ى ه ساحيق (ى المقصود ف اليط الم ك مخ ى ذل ا ف بم

ك"، ومركبات السبائك "الفريت" المعدنية الملبدة  ت") إنترميتالي ر إذا كان د أو أكث ين واح دن ثم ى مع ة عل  المحتوي
ادن الثمينة وتبند خالئط المع. ً وزنا على األقل من وزن الخليــط %2تبــلغ نسـبة أى من هذه المعادن الثمينة 

  : وفقا لما يلى 
  ً وزنا أو أكثر من البالتين ؛%2تعتبر خالئط بالتين، الخالئط المحتوية على    -أ  
ى    -ب  ة عل ط المحتوي ب، الخالئ ط ذه ر خالئ ى %2تعتب وى عل ت التحت ذهب إذا كان ن ال ر م ا أو أكث ً وزن

  ً وزنا من البالتين ؛%2بالتين أو كانت تحتوى على أقل من 
  .ً وزنا أو أكثر من الفضة %2تعتبر خالئط من فضة، الخالئط األخر المحتوية على    -ج 

ى ما   - 6 ارة ف ين  لم ينص على خالف ذلك، فإن كل إش ين مع دن ثم ى مع ة أو ال ادن ثمين ى مع ة ال جدول التعريف
ولكن ال تسرى  أعاله،) 5(ًتسرى أيضا على الخالئط المعتبرة خالئط من معادن ثمينة وفقا ألحكام المالحظة 

  .على المعادن المكسوة بقشرة من معدن ثمين أو المعادن أو غير المعادن المطلية بمعدن ثمين
ارة    - 7 ين"يقصد بعب دن ثم شرة من مع دن عادى مكسو بق ـاف "مع ة، األصن ى جدول  التعريف ا وردت ف ، حيثم

ى أحد سطوحـامـن حـالمؤلفـة م ـلى األقـه عـل من معدن عادى مكسو عل ـل بطبقـ ـة مـ ـن معـ ن، ـيـمـدن ثـ
ة  ة أخرى مماثل ا. مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلي ذا  م إن ه ك، ف ى خالف ذل نص عل م ي ل

  .التعبير يشمل أيضا المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة 
د من القسـم السـادس، فإن المنتجات الم) أ (1مع مراعــاة أحكام المالحظة    - 8  يجب أن 71.12شمولة بنص البن

  .تبند فى هذا البند وليس فى أى بند آخر من بنود جدول التعريفة 
   : 71.13وفقا لمفهوم البند " حلى ومجوهرات " يقصد بعبارة    - 9

ود ، األساور، مثل، الخواتم(القطع الصغيرة المستعملة فى الزينة الشخصية    -أ  شابك، العق راط ، الم ، األق
ل  ساعاتسالس ة، ال اليق الزين ق، تع ة العن ابيس أربط ام، دب سة، أزرار األكم واط ، أزرار األلب األن

  ؛ و       )والميداليات الدينية أو غير الدينية
ب    -ب ى الجي د أو األصنـاف المعدة لإلستعمال الشخصى مما يحمل عادة أو يوضع ف ة الي ى حقيب ل، (ف مث

  .)، أكياس النقود بسالسل أو السبحمساحيقلحلوي، علب الاعلب ، السعوط، علب السيجار أو السجائر
ة،    ة أو مجمع ون مركب ال اهذه األصناف يمكن أن تك بيل المث ى س ار عل ي أو المزروع، أحج ؤ الطبيع للؤل

اجشبة كريمة، أو إصطناعية أو مجددةكريمة أو  سلحفاة، الصدف، الع دد ، ذبل ال ي أو مج ان طبيع ، كهرم
  .أو مرجان

صياغة "عبارة يقصد ب   - 10 د " مصنوعات ال وم البن ا لمفه ت 71.14وفق دة والتوالي ة وأدوات المائ  ، أصناف الزين
  .والتدخين واألصناف األخر لإلستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية 

) أ(عرف فـى الفقرة ، األصناف المماثلة لما هو م71.17وفقا لمفهوم البند )" مقلدة(حلى غواية "يقصد بعبارة    - 11
، واألمشاط ومثبتات 96.06بإستثناء األزرار وغيرها من األصناف الداخلة فى البـند ( أعاله 9من المالحظة 

ستنبت، أو، غير المحتو)96.15يماثلها ودبابيس الشعر الداخلة فى البند  ر وماعالش  ية على لؤلؤ طبيعى أو م
ة  به كريم ة أو ش ار كريم ى أحج ة أو (عل ددةطبيعي ة أو مج ة ) تركيبي ادن عادي ة أو مع ادن ثمين ى مع وال عل

واد (مكسوة بقشرة من معادن ثمينة  ة، أو كم ة األهمي إال إذا كانت ال تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليل
  ) .طالء

  :مالحظــات البنود الفرعيــة 
ا ألح   - 1 ة كتطبيق ـود الفرعي  ،7110.41 و7110.31 و7110.21 و7110.11 و7108.11 و7106.10ام البن

 أو أكثر من وزنها من خالل منخل %90، األصناف التى يمر "بشكل مسحوق"و "مسحوق"يقصد بعبارتى 
  . مم 0.5ذى عيون مقاسها 
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) ب (4، وبالرغم مما ورد فى أحكام المالحظة 7110.19 و7110.11من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية    - 2
  .تشمل اإليريديوم واألوسميوم والبالديوم والروديوم والروتينيوم  ال" التينب"من هذا الفصل، فإن عبارة 

د    - 3 ى البن ة ف ود الفرعي ى البن ط ف د الخالئ ل تبني ن أج ك 71.10م ع ذل د م ب أن يبن يط يج ل خل إن ك دن ، ف المع
وم( ميوم أو الروتيني ديوم أو األوس وم أو اإليري وم أو الرودي ين أو البالدي ب وز)البالت ن ن الغال د م ى أى واح ًا عل

  .المعادن األخر
_______  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

    لؤلؤ طبيعى أو مستنبت وأحجار كرمية وشبه كرمية-  1  

شـبـنـلؤلؤ طبيعى أو مست 71.01 ان م وط، ـغـت، وإن ك ع بخي ر مجم ن غي ًوال أو مصنفا ولك ً
سهولة وال مركب أو م ة ل صفة مؤقت وط ب نظوم؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخي

 .النقل
  

 2  لؤلؤ طبيعى- 7101.10

   : لؤلؤ مستنبت -  

 2   غير مشغول- - 7101.21

 10  مشغول- - 7101.22

   .ًماس، وإن كان مشغوال، ولكن غير مركب وال منظوم  71.02

 معفاه  غير مصنف- 7102.10

   : صناعى -  

ً مفلوقا أو مشذبا بشكل أولىً، فقط منشورا، غير مشغول- - 7102.21  معفاه ً

 5  غيره- - 7102.29

   : غير صناعى -  

ً مفلوقا أو مشذبا بشكل أولىً، فقط منشورا، غير مشغول- - 7102.31  معفاه ً

 5  غيره- - 7102.39

نت مشغولة أو مصنفة ولكن وأحجار شبه كريمة، وإن كا) عدا الماس(أحجار كريمة  71.03
وأحجار شبه ) عدا الماس(غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة 

 .كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 
  

 2  فقط منشورة أو بأشكال أولية، غير مشغولة- 7103.10

   : مشغولة بطرق أخر -  

 10 زمرد ياقوت وسفير و- - 7103.91

 10  غيرها- - 7103.99

أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن  71.04
ر  ة أو مجددة غي غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبي

 .مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 10  كهربائى- يزوب) كوارتز( مرو - 7104.10

                             :  فقط منشورة أو بأشكال أولية، غيرها، غير مشغولة- 

 5   ماس- - 7104.21

 5   غيره- - 7104.29

  :  غيرها- 

  10   ماس- - 7104.91

  10   غيره- - 7104.99

    .تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية 71.05

 2  من ماس- 7105.10

 2  غيرها- 7105.90

    معادن مثينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن مثينة- 2  

71.06 
، بأشكال خام أو نصف مشغولة، )بما فى ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين(فضة 

 .أو بشكل مسحوق 
   

 10  بشكل مسحوق- 7106.10

   : غيرها -  

 معفاه  بأشكال خام- - 7106.91

   : بأشكال نصف مشغولة - - 7106.92

 5  عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسالك- - - 7106.9210

 10  غيرها- - - 7106.9290

 10 .معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة  7107.00

شكل بأشكال خ) بما فى ذلك الذهب المطلى بالبالتين(ذهب  71.08 ام أو نصف مشغولة أو ب
 .مسحوق 

  

   : غير معد للـتداول الـنـقدى -  

 10  بشكل مسحوق- - 7108.11

 معفاه  بأشكال خام أخر- - 7108.12

 10  بأشكال نصف مشغولة أخر - - 7108.13

 5  معد للتداول النقدى- 7108.20

 10 .ل خام أو نصف مشغولة مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكا،معادن عادية أو فضة 7109.00

   .بشكل مسحوق أو  نصف مشغولة ،بالتين، بأشكال خام 71.10

   : بالتين -  

 5  بأشكال خام أو بشكل مسحوق - - 7110.11
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 5  غيرها - - 7110.19

   : بالديوم -  

 5  بأشكال خام أو بشكل مسحوق - - 7110.21

 5  غيرها - - 7110.29

   : روديوم -  

 5  بأشكال خام أو بشكل مسحوق - - 7110.31

 5  غيرها - - 7110.39

   :أوسميوم وروتينيوم ،  إيريديوم-  

 5  بأشكال خام أو بشكل مسحوق - - 7110.41

 10  غيرها - - 7110.49

7111.00 
ة ادن عادي ن الب،مع شرة م سوة بق ب، مك ضة أو ذه صف  ف ام أو ن كال خ ين، بأش الت

 .مشغولة
10 

ا  71.12 ة؛ نفاي ادن ثمين شرة من مع نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بق
واع  ن األن ة، م ادن ثمين ات مع ة أو مركب ادن ثمين ى مع ة عل ر محتوي ضالت أخ وف

ة  ادن الثمين ترجاع المع ى إس سية ف صورة رئي ستعملة ب ات الالم الف منتج د بنبخ
85.49.                                                                                  

  

7112.30 
ـناء فضالت   - ة ، بإسـتـث ادن ثمين ات من مع  رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركب

 الصياغة  
2 

   : غيرها -  

ـثناء فضالت   - - 7112.91 ن ذهب، بإست شرة م ة المكسوة بق ادن العادي من ذهب، بما فيه المع
 ية على معادن ثمينة أخرالصياغة المحتو

2 

من بالتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البالتين، بإستثـناء فضالت   - - 7112.92
 الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر

2 

 2  غيرها- - 7112.99

     حلى وجموهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر- 3  

71.13 
، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من حلى ومجوهرات وأجزاؤها

 .معادن ثمينة
  

   : من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة -  

 30  من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر- - 7113.11

 10 أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة - - 7113.19

 30  من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة- 7113.20

71.14 
شرة  ة مكسوة بق ادن عادي مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من مع

 .من معادن ثمينة
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

   : من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة -  

 30  من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر- - 7114.11

 30  من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة- - 7114.19

 30  من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة- 7114.20

71.15 
ادن عاد ن مع ة أو م ادن ثمين ن مع ر م صنوعات أخ ادن م ن مع شرة م سوة بق ة مك ي

 .ثمينة
  

 5  محفزات بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكية من بالتين- 7115.10

 5  غيرها - 7115.90

ة،مستنبتأو مصنوعات من لؤلؤ طبيعى  71.16 ة أو شبه كريم ة ( من أحجار كريم  ،طبيعي
 ) .تركيبية أو مجددة

  

 30  من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت - 7116.10

 30 )  تركيبية أو مجددة،طبيعية( من أحجار كريمة أو شبه كريمة - 7116.20

   ) .مقلدة(حلى غواية  71.17

   : من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة -  

 60  أزرار أكمام وأزرار مماثلة- - 7117.11

   : غيرها - - 7117.19

 10 الحقائب اليدوية واألحزمة، لوازم السفر ،األحذية،  حلى للمالبس- - - 7117.1910

 60  غيرها - - - 7117.1990

   : غيرها - 

 10 الحقائب اليدوية واألحزمة، لوازم السفر، األحذية،  حلى للمالبس- - - 7117.9010

 60  غيرها - - - 7117.9090

   .نقــــــود  71.18

   : غير مطروحة للتداول الرسمى ،)عدا النقود الذهبية" (عمالت معدنية" نقود - 

 5  من فضة- - - 7118.1010

 معفاه  غيرها - - - 7118.1090

   : غيرها - 

 5  من فضةأومن ذهب  - - - 7118.9010

  معفاه غيرها  - - - 7118.9090

________  
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  القسم اخلامس عشر

  معادن عادية ومصنوعاتها
  :مالحظات القسم 

  :ا القســم ال يشمل هذ   -  1
البنود من (غيرها من المنتجات التى أساسها مساحيق أو رقائق معدنية  الدهانـات المحضرة والحبر أو  ) أ ( 

  ؛)32.15 أو 32.13 أو 32.12 أو 32.10 الى 32.07
  ؛)36.06البند ) (إلحداث الشرر( سيريوم والمخاليط المعدنية األخر للقدح -الفيرو   ) ب(
  ؛65.07 أو 65.06أجزاءها الداخلة فى البندين أغطية الرأس و  ) ج(
  ؛66.03هياكل المظالت أو األصناف األخر الداخلة فى البند   ) د (
ن  (71األصناف الداخلة فى الفصل   ) هـ( شرة م ة المكسوة بق ادن العادي مثل، خالئط المعادن الثمينة أو المع

  ؛")المقلدة"معادن ثمينة أو حلى الغواية 
  ؛)اآلالت واألجهزة اآللية والمعدات الكهربائية(داخلة فى القسم السادس عشر األصناف ال  ) و(
د (القضبان المجمعة للسكك الحديدية والترام   ) ز( سم) 86.08البن ى الق ة ف سابع  واألصناف األخر الداخل ال

  ؛)مركبات وسفن ومراكب وطائرات(عشر 
  بما فيها نوابض الساعات؛األدوات أو األجهزة الداخلة فى القسم الثامن عشر،   ) ح(
ذخيرة   ) ط( دة لل اص المع رات الرص د (ك شر ) 93.06البن ع ع سم التاس ى الق ة ف ر الداخل ناف األخ واألص

  ؛)أسلحة وذخائر(
صل   ) ى( ـى الف ة ف ناف الداخل شايا  (94األص ل الح اث وحوام ل، األث زات مث دات وتجهي ارةاإلووح   ن

                                   ؛)مبانى المسبقة الصنعواإلشارات واللوحات اإلعالنية المضيئة وال
  ؛)ل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضةثم (95األصناف الداخلة فى الفصل   ) ك(
ر، زراراأل وية،يـدالمناخل ال  ) ل( ر، ماسكات ، أقالم الحب الم الحب ش أق الم رصاص، ري وائم أق  ةالحاملالق

مصنوعات  (96صناف األخر الواردة فى الفصل واألصناف المماثلة أو األثنائية، الثالثية األحادية، ال
  أو؛ )متنوعة

  ) .مثل التحف الفنية (97األصناف الداخلة فى الفصل   ) م (
  :حيثما وردت فى جدول التعريفة " أجزاء ولوازم لإلستعماالت العامة"يقصد بعبارة     - 2

ى   ) أ (  ة ف ناف الداخل وداألص ة 73.18 أو 73.17 أو 73.15 أو 73.12 أو 73.07البن ناف المماثل  واألص
صا الستخدام حصريمن معادن عادية أخر زرع ً اً، بخالف األصناف المصممة خصي ات ال ى عملي  ف

                 ؛)90.21البند (فى العلوم الطبية أو الجراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري 
   و؛)91.14البند (النوابض، من معادن عادية، بإستثناء نوابض الساعات النوابض وريش   ) ب(
ود   ) ج( ى البن ة ف ناف الداخل ن83.10 أو 83.08 أو 83.02 أو 83.01األص ا م ر والمراي ادن   واألط مع

   .83.06عادية، الداخلة فى البند 
ن          ى الفصول م ة ف ى 78ن  وم 76 حتى73إن اإلشارة الى أجـزاء األصناف الداخل دا  (82 حت ا ع م

  .تسرى على األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود أعاله  ال) 73.15البند 
ســابقة والمالحظة          رة ال ام الفق ن 83للفصل ) 1(مع مراعاة أحك ود الفصول م إن بن  76 حـتى 72، ف

  .83 أو 82صلين  التسرى على أى من المصنوعات الداخلة فى الف81 حتى 78ومــن 
ارة    - 3 صد بعب ة"يق ادن عادي ة" مع دول التعريف ى ج ا وردت ف صب :  أينم د ال ر"الحدي صلب "ظه د، وال ، والحدي

والذ( ستين )ف صدير، التنج ك، الق اص، الزن وم، الرص ل، األلومني اس، النيك رام(، النح دنيوم، )ولف ، الموليب
ادم وت، الك ت، البيزم سيوم، الكوبال الوم، الماغن ز، التانت وان، المنجني وم، األنتيم انيوم، الزيركوني يوم، التيت

افنيوم  اليوم، اله اديوم، الج انيوم، الفان لتيوم(البيريليوم، الكروم، الجرم وم )س ديوم، النيوبي وم(، األن ، )الكولومبي
  .الرينيوم والثاليوم 

ة، المنتجات التى تحتوى على ، أينما وردت فى جدول التعريف)خالئط معدنية خزفية" (سيرميت"يقصد بعبارة    - 4
ة  ات خزفي ة ومكون ات معدني ن مكون سة م ر متجان ة غي ط مجهري ارة . خالئ شمل عب يرميت"وت ضا، " س ًأي

  ) .كربيدات معدنية ملبدة مع معدن" (فريت"الكربيدات المعدنية الملبدة 
   :74، 72ين كما عرفت فى الفصل) عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس(قـواعد تبنيد الخالئط    - 5

  ًالخالئط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن األخر؛  ) أ ( 
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ط   ) ب( د كخالئ ه، تبن ة في ر داخل سم ومن عناصر غي ذا الق ى ه ة ف ة داخل ادن عادي الخالئط المكونــة من مع
اد ـذه المع ساوىالمعادن العادية الداخلة فى هذا القسم إذا كان مجموع وزن هـ وع  ن ي د عن مجم أو يزي

  وزن العناصر األخر الداخلة فى تركيبها ؛
اليط " الفريت" الواردة فى هذا القسم المخاليط الملبدة " خالئط"تشمل عبارة   ) ج( من مساحيق معدنية، والمخ

  .، ومركبات السبائك")سيرميت"ية عدا الخالئط المعدنية الخزف(غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر
ضا   - 6 ر شاملة أي  لخالئطه ًمالم ينص على خالف ذلك ، فإن كل إشارة فى جدول التعريفة الى معدن عادى، تعتب

  .أعاله ) 5(ًالتى يجب أن تبند معه، وفقا ألحكام المالحظة 
  :قواعد تبنيد األصناف المركبة    - 7

واد مخلوطة (ًما لم تنص عليه البنود خالفا لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية    ن م ا األصناف م ا فيه بم
والمحتوية على معدنين أو أكثر من ) التفسيرية العامة التى تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد

  .ًالمعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن األخر 
  :ولتطبيق هذه القاعدة      

د الصب تعي) أ (  ر(ـبر الحدي صلب )ظه د، وال والذ(، والحدي صلب، ) الف د أو ال ة من الحدي واع المختلف أو األن
ًمعدنا واحدا ؛ ً  

  أعاله؛ و) 5(ًتعـتبر الخالئط كمــا لوكانت بأكملها من نوع المعدن الذى يحدد بنده وفقا للمالحظة ) ب(
  . كمعدن عادى واحد 81.13ة فى البند الداخل" سيرميت " تعتبر الخالئط المعدنية الخزفية   )ج(

  :يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا القسم المعانى المبينة إزاء كل منها   - 8

  : وخــــردةفضالت  )  أ (
                                                                    المعدنية؛ والخردةلفضالتا  جميع (1)
بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل بحالتها تعمال ـًا لالسـلح نهائيـلمعدنية التى ال تص  المصنوعات ا(2)

  . أو غيرها من األسباب

   :مســــاحيـــق  ) ب(
  . مم 1 أو أكثر من وزنها من خالل منخل ذى عيون مقاسها %90هى المنتجات التى يمر          

راض   - 9 صولألغ ق الف صل  تطبي ن الف ي 74 م ن و 76 إل ي 78م اني 81 إل ة المع التعبيرات التالي صد ب  ، يق
                                                                                           :ازاء كل منهاالموضحة 

  قضبان وعيدان   ) أ(
مطرقة، والتى ليست أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو ال) المدرفلة(هى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 

ع  ضاوى أو مرب رى أو بي شكل دائ بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها ب
الع  ساوى األض دب مت ضلع مح الع أو م ساوى األض ث مت ستطيل أو مثل ك (أو م ى ذل ا ف دوائر "بم ال

ـواس "المستطيالت المعدلة"و" المسطحة شكل أق ا ب ون ، التى يكون جانبان متقابالن منه ا يك ه بينم محدب
اطع العرضية ). الجانبان اآلخران مستقيمين، متوازيين ومتساويى الطول ون للمنتجات ذات المق وقد تك

ددة األ ة أو متع ة أو المثلث ستطيلة أو المربع االم ل طوله ى كام ا دورت عل الع، زواي مك  إن .ض ذه س ه
ك المستطيل ال(المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل  ى ذل ا ف دلبم د عن عشر عرضها) مع . يزي

ـة " ان وعيدانـبـقض"وتشمل عبارة  ا بالقولبـ اييس المتحصل عليه ًأيضا، المنتجات بنفس األشكال والمق
ا "ريتــف"د ـيـلبـأو الصب أو الت ى بخالف(، والتى أجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجه شذيـب األول  الت
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخرعمليات صفــة األصناف ، بشرط أال تكسبهـا هــذه ال)أو إزالة القشور

ن الفصل ) بيليت(ك المستطيلة القواعد ـبائـالك والســان األســر أن قضبـيـغ ستدقة األطراف 74م ، الم
دان  ى عي ال ال بيل المث ى س ا عل ى اآلالت لتحويله ا ف سهيل إدخاله ة أخرى لمجرد ت شغولة بطريق أو الم

د ) غير المشغول(أنابيب، تعتبر من النحاس الخام صناعة أسالك أو الى  ى البن ق . 74.03الداخلة ف تطب
  .81هذه األحكام مع تعديل ما يجب تعديله علي منتجات الفصل 

  ) بروفيالت(زوايا واشـكال خاصة    )ب(
ة(كلة باإلسطوانات ــات المشـتجـى المنــه ش) المدرفل سـثـكلة بالبـأو الم ة، ـرقـمطة  أو الـوبـحـق أو الم

ل  ى كام تظم عل ات، ذات مقطع عرضى من شكل لف ت ب ى، وإن كان شكيل أو الثن أو المتحصل عليها بالت
صفائح ـا والتى ال ينطبــطوله واح أو ال دان أو األسالك أو األل ضبان أو العي اريف الق ق عليها أى من تع

ضا، " زوايا وأشكال خاصة "وتشمل عبارة. أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو المواسير أو األنابيب ًأي
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د  صب أو التلبي ة أو ال ا بالقولب صل عليه كال المتح نفس األش ت(المنتجات ب ا )فري ت عليه ى أجري ، والت
شور بخالف(عمليات الحقة إلنتاجها  ة الق سبت نتيجة )التشذيب األولى أو إزال د أكت ون ق شرط أال تك ، ب

  .فى بنود أخر لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة 
                                                                                                                            أسـالك   ) ج(

المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات،  ذات مقطع ) المدرفلة ( هى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 
ث عرضى مصمت منت ع أو مستطيل أو مثل ضاوى، أو مرب رى أو بي شكل دائ ـا ب ل طوله ـظـم على كام

المستطيالت "و" الدوائر المسطحة"بما فى ذلك (متساوى األضالع، أو مضلع محدب متساوى األضالع 
، والتى يكون جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكـون الجانبان اآلخران مستقيمين "المعدلة

ـقد تكون للمنتجات ذات المقاط). ولــاويى الطــن ومتسـيـوازيومت ة ـرضيـع العـ ة المستطيلة أو المربع
ا ل طوله ى كام ا دورت عل ذه المنتجات ذات المقطع العرضى سمك إن . أو المثلثة أو المضلعة زواي ه

  .يزيد عن عشر عرضها") المستطيل المعدل"بما فى ذلك (المستطيل 
  أشرطة وأوراق وقدد ألواح وصفائح و  )د(

ات أم ال، ذات مقطع عرضى )بخالف المنتجات الخام(هى المنتجات المسطحة  شكل لف ت ب ، وإن كان
والتى " المستطيالت المعدلة"بما فى ذلك (، وإن دورت زواياه )بخالف المربع (مصمت مستطيل الشكل

ان ا ون الجانب ا يك ة بينم واس محدب شكل أق ا ب ابالن منه ان متق ون جانب وازيين يك ستقيمين مت ران م آلخ
  : موحد، والتى تكون سمك، وذات )ومتساويى الطول

   ؛ اليزيد عن عشر عرضهاسمكذات شكل مستطيل أو مربع ب   -
شــل أو مربع، من أى مقــيـذات شكل غير مستط    - ـرط أال تكــاس كان، ب ـون لهـ ا صفة األصناف ـ

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
صفائح تطبق الب واح وال ي األل ق عل نود الخاص باأللواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد فيما تطب

ات (واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال نمطية  ات والتحبيب ضليعات والمربع مثل، الحزوز والت
ات شر)واألزرار والمعين ة، ب ة أو المطلي ة أو المموجة أو الملمع ذلك المنتجات المثقب سب ، وك ط أال تكت

  .نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
   مواســري وأنـابيـب  ) هـ(

ى  صـل عل ف واحد مت هى المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجوي
ساوى األ ث مت ع أو مثل ستطيل أو مرب ضاوي أو م ري أو بي شكل دائ ا، ب ل طوله ضلع كام الع أو م ض

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات . محدب متساوي األضالع، وذات جدران موحدة السماكة
ساوي  دب المت ضلع المح ـالع أو الم ساوي األض ث المت ستطيل أو المثل ع أو الم ي المرب ع العرض المقط

ا العرضي ون مقطعه ا األضالع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يك داخلي ومقطعه  ال
اه  شكل واالتج س ال ا نف ز ولهم ب .  العرضي الخارجي متحدى المرك ير واألنابي ون المواس ن أن تك يمك

ة أو مضيقة أو موسعة ــة ملمعـــع العرضية السابقــذات المقاط ة أو مثقب ة أو مطلية أو مقوسة أو ملولب
   .أو بأطواق أو بحلقات ) فالنشات أو فلنجات(أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاه رابطة 

  
_________  
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  الفصل الثانى والسبعون

  )فوالذ(وحديد وصلب ) ظهر(حديد صب 
  :مالحظات الفصل 

ى المالحظات    - 1 ذلك ف ـ(و) د(يقصـد بالعبارات التالية، الواردة فى هذا الفصل وك ى )و(و) ه ا وردت ف ، حيثم
  :ا جدول التعريفة المعانى المبينة إزاء كل منه

  خام) ظهر(حديد صب   )أ ( 
ن          ر م ى أكث ة عل ى %2هى خالئط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوي ون والت ن الكرب ا م ً وزن

  :ًيمكن أن تحتوى وزنا على عنصر أو أكثر من العناصر األخر بالنسب المبينة التالية 
  . أو اقل من الكروم  10%   -  
  .ز  أو أقل من المنجني   6%    -  
  .  أو أقل من الفوسفور   3%    -  
  ) .السليسيوم( أو اقل من السيليكون    8%    -  
  .  أو اقل من مجموع العناصر األخر 10%    -  

  )سبيجــل(حـديـد صـب   ) ب(
ن           د ع سبة تزي ز بن ى منجني وى عل ة تحت ة كربوني ـالئط حديدي ى خـ دى %6ه ا، %30 وال تتع ً وزن

  .أعاله ) أ ( ص المبينة بالفقرة وتتوفر فيها الخصائ
  اخلــالئــط احلديـديــة  ) ج(

ذلك          ا بالصب المستمر، وك ة ، أو بأشكال متحصل عليه هى خالئط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثل
حوق ، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية فى صناعة الخالئط ـات أو مسـبشكل حبيب

ى األخر أو كعوام د، والت دين الحدي ى تع ل مساعدة مضادة لألكسدة أو الكبرتة أو إلستعماالت مماثلة ف
د %4ون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على ــتك ع واح د م ً وزنا أو أكثر من عنصر الحدي

 : أو أكثر من العناصر التالية 
  .من الكروم   %10من  أكثر    -
  .من المنجنيز   %30من  أكثر    -
  .من الفوسفور     %3أكثـر من    -
  ) .السليسيوم(من السيليكون     %8أكثـر من    -
ر   - ن  أكث سبة  %10م د ن ى أال تزي ون، عل دا الكرب ر، ع ر األخ وع العناص ن مجم ن  م اس ع النح

  . كحد أقصى فى كل الحاالت 10%

  )فــوالذ(صلب   )د( 
د         ى البن ة ف دا الداخل ة، ع واد الحديدي ى 72.03هو الم ا (، والت واع المتحصل عليه تثناء بعض األن بإس

ون%2تكون قابلة للطرق ومحتوية على ) بشكل قطع مصبوبة ل من الكرب إن . ً وزنا أوأق ك ف ع ذل وم
  .صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون 

   صلب مقــاوم للصـــدأ  ) هـ(
ى          وى عل ة تحت ط فوالذي و خالئ ا أ%1.2ه ون، و ً وزن ن الكرب ل م ن %10.5و اق ر م ا أو أكث ً وزن

  .الكروم، مع أو بدون عناصر أخر 
    )صلب خاص(خـالئـط صلب أخر   ) و(

ن         ر م د أو أكث ى واح ا عل وى وزن صدأ، ويحت اوم لل صلب المق ف ال ه تعري ق علي لب الينطب ى ص ًه
  : العناصر التالية بالنسب المبينه أدناه 

  .لومنيوم أو أكثر من األ     0.3%   -
  .أو أكثر من البورون    0.0008%   -
  .أو أكثر من الكروم          0.3% -
  .أو أكثر من الكوبالت       0.3% -
  .أو أكثر من النحاس      0.4% -
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  .أو أكثر من الرصاص      0.4% -
  .أو أكثر من المنجنيز      1.65% -
  .أو أكثر من الموليبدنيوم      0.08% -
  .نيكل أو أكثر من ال     0.3% -
  .أو أكثر من النيوبيوم      0.06% -
  ) .السيليسيوم(أو أكثر من السيليكون      0.6% -
  .أو أكثر من التيتانيوم      0.05% -
  ) .ولفرام(أو أكثر من التنجستين      0.3% -
  .أو أكثر من الفاناديوم      0.1% -
  .أو أكثر من الزيركونيوم      0.05% -
ون(األخر ر من العناصر ثأو أك     0.1% - روجين عدا الكبريت والفوســفور والكرب ، )والنت

  .كل منها على حدة 
  .سبائك ناجتة عن إعادة صهر خردة احلديد أو الصلب   )ز(

بائك         شكل س سيطا ب ًهى األصناف المصبوبة صبا ب ة ) إينجوت(ً د الناتجة عن  عملي ن الزوائ ه م خالي
ثالصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على ال ة من حي ر مطابق ائى  سطح وغي ب الكيمي التركي

  .أو الخالئط الحديدية ) سبيجل(أو الحديد الصب ) ظهر(للحديد الصب 
  حبيبــــــات  ) ح(

 مم والتى  يمر 1 من وزنها من خالل منخل ذى عيون مقاسها %90هى األصنـاف التى يمر اقل من         
  . مم 5مقاسها  أو اكثر من وزنها من خالل منخل ذى عيون 90%

  منتجات نصف جــاهــزة  ) ط(
ق باإلسطوانات يه        ة ترقي د أخضعت لعملي ت ق اطع مصمته، وإن كان سـتمر بمق  منتجات الصب الم

ن ) درفلة( أكثر م ر مشغولة ب اطع مصمته غي الحرارة؛ ومنتجـات أخر بمق ة ب ة"أولي ة " الدرفل األولي
سيطة  ة بالحرارة، أو التى تم تشكيلها بصورة ب ك األشكال األولي ى ذل ا ف الطرق، بم ل(ب ا ) الغف للزواي

  .تقدم بشكل لفات  هذه المنتجات ال. والقطاعات واألشكال الخاصة 
  )املدرفلة(املنتجات املسطحه املرققة باإلسطوانات   ) ى (

ة باإلسطوانات          ة(هى المنتجات المرقق ستطيل ) المدرفل ع(ذات مقطع عرضى مصمت م دا المرب ) ع
  : أعاله، والتى تكون باألشكال التالية) ط(والتى الينطبق عليها التعريف المبين فى الفقرة  لشكل،ا
  لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالى ، أو   -
ى 4.75ها عن سمك، والتى يقل )غير الملفوفة(القطع المستقيمة الطول    - ساوى عل م وبعرض ي  م

د عن 4.75 كسمها، أو بسمكاألقل عشرة أضعاف  ر وبعرض يزي م أو أكث ى أال 150 م م عل  م
  .ها  كسميقل عن ضعفى 

طحها  ى س ة عل كال نمطي ة ألش ات الحامل طوانات، المنتج ة باإلس سطحـة المرقق ـات الم شـمل المنتج ت
ة  ـة الدرفل ـات واألزرار (والناتجة مباشرة عن عملي ات والتحبيبـ ضليعات والمربع ل، الحزوز والت مث

تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة  والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط أال، )والمعينات
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخراألصناف 

م  ع، من أى حج ر المستطيل أو المرب شكل غي ـة باإلسطوانات ذات ال تبند المنتجات المسطحة المرققـ
سبت صفة األصناف أو المنتجات  مم أو أكثر، بشرط أال ت600كانت، كمنتجات عرضها  كون قد إكت

  .الداخلة فى بنود أخر 
  باحلرارة، بشكل لفات غري منتظمة اللف ) مدرفلة (عيدان مشكلة باإلسطوانات   ) ك(

ف، ذات مقطع عرضى مصمت " المدرفلة"هى المنتجات          ة الل ر منتظم ات غي شــكل لف الحرارة ، ب ب
ة أو ب شكل مضلعات أخر بشكل دائرة أوقطاعات دائري ة، أو ب ة أو مثلث ضاوية أو مستطيلة أو مربع ي

ة"و" الدوائر المسطحة"بما فى ذلك (محدبة  ى"المستطيالت المعدل ا  ، والت ابالن منه ان متق ون جانب يك
ان ول ومتوازي ى الط ساويان ف ستقيمان ومت ران م ان اآلخ ة، والجانب واس محدب شكل أق ن أن ). ب ويمك

ة تتضمن هذه المنتجات تسنين اء عملي ــات أو تضليعـات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت الناتجة أثن
  ) .عيدان تسـليح الخرسانة" (الدرفلة"
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   قضبـــــــان    )ل(
أعاله ) ك(أو ) ى(أو ) ط(ا أى من التعاريف الواردة فى الفقرات ــق عليهــينطب هى المنتجات التى ال        

ى كامل طـظـتـ عرضى مصمت منريف األسالك، وهى ذات مقطعــأو تع ـولهـم عل شـ ـكل دائــا ب رة ـ
ة  أو قطاعات دائرية أو بيضاوية أو ن المضلعات المحدب ا م ا (مستطيلة أومربعة أو مثلثة أو غيره بم

واس ") المستطيالت المعدلة"و " الدوائر المسطحة"فى ذلك  والتى يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أق
  :ويمكن لهذه المنتجات ). ان مستقيمـــان ومتساويان فى الطول ومتوازيانمحدبة والجانبان اآلخر

ق    - ة الترقي اء عملي شكيالت الناتجة أثن ن الت أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها م
  ؛) قضبان تسليح الخرسانة(باإلسطوانات 

  ) .الدرفلة(أن تكون مفتولة بعد الترقيق باإلسطوانات    -
  )بروفيالت ( يا وقطاعات وأشكال خاصة زوا  ) م(

ينطبق عليها أى من  هى المنتجات ذات المقطع العرضى المصمت المنتظم على كامل طولها والتى ال       
  . أعاله أو تعريف األسالك ) ل(أو ) ك(أو ) ى(أو ) ط(التعاريف الواردة فى الفقرات 

   .73.02 أو 73.01ين  المنتجات الداخلة فى البند72يشمل الفصل  ال       

  أسالك  )ن(
ات، من أى مقطع  شكل لف ارد، ب ى الب ل هى المنتجات المشكلة عل ى كام تظم عل عرضى مصمت من

  ).المدرفلة(، والتى ال ينطبــق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة باإلسطوانات طولهـا
  قضبان جموفــة للحفــر  ) س(

اس هى القضبان المجوفة من أى مقطع عرضى ر مق ، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتى يزيد أكب
ن  ارجى ع ى الخ ا العرض اوز 15لمقطعه م وال يتج ا 52 م اس لمقطعه ر مق د أكب ى أال يزي م، عل  م

  . العرضى الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى 
  .73.04عريف فى البند وتدخل القضبـان المجوفة من حديد أو صلب والتى ال ينطبق عليها هذا الت

ًتبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدى آخر تبعا للمعدن الحديدى الغالب وزنا   - 2 ً.  
ص  - 3 د أو ال ات الحدي د منتج صل عليهـتبن ـلب المتح ـا بطريقـبهـيـرسـتـا بـ ـليـة التحـ صب ـ ائى أو ال ل الكهرب

ة ا ومظهرها فى بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجاتًبالضغط أو بالتلبيد، تبعا لشكلها وتركيبه ة المرقق  المماثل
  .بالحرارة ) المدرفلة(باإلسطوانات 

   :مــالحظــات بنــود فرعيـــة
  :يقصد بالعبارات التالية فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها    - 1

  )ظهر(خالئط حديد صب )  أ (
  : وزنأ على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه هى الحديد الصب الخـــام المحتوى 

   من الكروم%0.2 أكثر من    -
   من النحاس %0.3أكثر من    -
   من النيكل%0.3 أكثر من    -
ن    - ر م ة%0.1أكث ر التالي ن العناص ن أى م انيوم،:  م دنيوم، التيت وم، الموليب ستين  األلومني التنج
   ، الفاناديوم)ولفرام(

  صلب سهل القطع من غري اخلالئط  ) ب(
ة  سب المبين ة بالن ن العناصر التالي ر م ى واحد أو أكث ًهو صلب من غير الخالئط ، محتوى وزنا ، عل

  : دناهأ
    أو أكثر من الكبريت0.08%   -
     أو أكثر من الرصاص0.1%   -
    من السيلينيوم%0.05أكثر من    -
    من التيلوريوم%0.01أكثر من    -
    من البيزموت%0.05أكثر من    -
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  )مغناطيسى( كهربائى -صلب سيليكون   ) ج(
ل عن " سليسيوم"هو خالئـط الصلب المحتوية على السيليكون  سبة ال تق د عن %0.6بن ا وال تزي ً وزن

  . ً وزنا %0.08، وعلى الكربون بنسبة ال تزيد عن 6%
ل من األلوم%1ًويمكن أن يحتوى أيضا عـلى  ى أى عنصر آخر ً وزنا أو اق وى عل وم دون أن يحت ني

  .بنسبة تضفى على هذا الصلب خصائص غيره من خالئط الصلب 
  )للقطع السريع(صلب متحمل للسرعات العالية    )د(

ن العناصر ين م ثالث  هو خالئط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخر، على ما اليقل عن إثن ال
ة  اد: التالي ستين وفان دنيوم، تنج درها موليب ة ق سبة إجمالي ر من%7يوم بن ا أو أكث ر  ً وزن ـذه العناص ه

  .الكروم   من%6 الى %3 أو أكثر من الكربون وعلى %0.6ًمحسوبة معا، وعلى 

   منجنيز-صلب سيليكو   ) هـ(
  : ًو خالئط الصلب التى تحتوى وزنا على ه
   ،%0.7كربون بنسبة ال تزيد عن    -
   ، و%1.9ر وال تزيد عن ً وزنا أو أكث%0.5منجنيز بنسبة   -
ى أى عنصر آخر %2.3ً وزنا أو أكثر وال تزيد عن %0.6سيليكون بنسبة    -  ، دون أن تحتوى عل

  .بنسبة تضفى على هذا الصلب خصائص غيره من خالئط الصلب 
  :ية، يجب أن تراعى القاعدة التال72.02فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية فى البنود الفرعية للبند   - 2

م    د الفرعى المالئ ًيعتبر الخليط الحديدى ثنائيا ويبند تبعا للبن د(ً ن ) إن وج ط م اك عنصر واحد فق ان هن إذا ك
ى المالحظة  ة ف دنيا المبين ة ال ى ) ج (1عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوي ا عل ذا الفصل؛ وقياس ًله

ًذلك، يعتبر على التوالى ثالثيا أو رباعيا إذا كان إ سبة ً سبتها عن الن د ن يط تزي الث من عناصر الخل ثنان أو ث
  .المئوية الدنيا المبينة فى المالحظة المذكورة 

) ج (1غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى المالحظة " العناصر األخر"ولتطبيق هذه القاعدة، فإن   
  .ً وزنا %10لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 

__________  
  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 
(%) 

   منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق-  1  

  .، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر "سبيجل"خام وحديد صب ) ظهر(حديد صب  72.01

 2 ًوزنا أو أقــل من الفوسفور %0.5 على ى حديد صب خام من غير الخالئط محتو- 7201.10

 2 ًوزنا من الفوسفور %0.5  على أكثر منى حديد صب خام من غير الخالئط محتو- 7201.20

 2 " سبيجل" خالئط حديد صب خام؛ حديد صب - 7201.50

  .خـــالئــط حــديــديــة  72.02

  : منجنيز - حديد -  

 معفاه ًنا من الكربون وز%2 محتوية على أكثر من - - 7202.11

 معفاه  غيرها- - 7202.19

  ) :سيليسيوم( سيليكون - حديد -  

 2 ً وزنا من السيليكون%55 محتوية على أكثر من - - 7202.21

 2  غيرها- - 7202.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 معفاه  منجنيز- سيليكو - حديد - 7202.30

  : كروم - حديد -  

 2 ًا من الكربون وزن%4 محتوية على أكثر من - - 7202.41

 2  غيرها- - 7202.49

 2  كروم- سيليكو - حديد - 7202.50

 2  نيكل- حديد - 7202.60

 2  موليبدنيوم- حديد - 7202.70

 2  تـنجستين- سيليكو - تـنجستين ، حديد - حديد - 7202.80

  : غيرها -  

 2  تيتانيوم- سيليكو - تيتانيوم ، حديد - حديد - - 7202.91

 2  فاناديوم- حديد - - 7202.92

 2  نيوبيوم- حديد - - 7202.93

 2  غيرها - - 7202.99

ن  72.03 ا م د وغيره ات الحدي ر لخام اإلختزال المباش ا ب صل عليه ة متح ات حديدي منتج
ل، المنتجات الحديدية األسفنجية، بشكل قطع د ذو ،كت ة؛ حدي رات أو بأشكال مماثل  ك

 . كرات أو بأشكال مماثلة ، كتل، بشكل قطع، على األقلً وزنا%99.94نقاوة قدرها 
 

 معفاه  منـتجات حديدية متحصل عليها باإلختـزال المباشر لخامات الحديد- 7203.10

 معفاه  غيرها- 7203.90

ناتجة عن إعادة ) إينجوت(من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك  فضالت وخردة 72.04
 .صهر خردة الحديد أو الصلب 

 

 معفاه )ظهر(من حديد صب فضالت وخردة  - 7204.10

  :من خالئط صلب فضالت وخردة  -  

 معفاه  من صلب مقاوم للصدأ- - 7204.21

 معفاه  غيرها- - 7204.29

 معفاه من حديد أو صلب مطلى بالقصديرفضالت وخردة  - 7204.30

  :أخر فضالت وخردة  -  

سواقط عمليتى البصم ، برادة، نـشارة، الخراطة، ت التـفريزفضال،  شظايا، رقائـق- - 7204.41
 والـتـقطيع، وإن كانت فى حزم

 معفاه

 معفاه  غيرها- - 7204.49

 معفاه ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب) إينجوت( سبائك - 7204.50

72.05 
د صب ـب خـد صـديـن حـق، مـيـبات ومساحـيـبـح د أو " سبيجل"ام أو حدي من حدي

 .أو صلب 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 2  حبيبات- 7205.10

  : مساحيق -  

 2  من خالئط صلب- - 7205.21

 2  غيرها- - 7205.29

   حديد وصلب من غري اخلالئط-  2  

شكل سبائك  72.06 ط ب ر الخالئ ن غي ة أخر ) إينجوت(حديد وصلب م دا (أو بأشكال أولي ع
  ) . 72.03الحديد الداخل فى البند 

 

 2  سبائك- 7206.10

 5  غيرها - 7206.90

  .منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخالئط  72.07

  :ًوزنا من الكربون  %0.25 محتوية على أقل من -  

ع- - 7207.11 ستطـيل أو مرب ل من ضعفى ،  ذات مقطع عرضى م ساوى أق ـاس عرضه ي مق
 سمكه

 معفاه

 معفاه )عدا المربع ( مستطيل غيرها، ذات مقطع عرضى- - 7207.12

 معفاه  غيرها- - 7207.19

 معفاه ًوزنا أو أكثر من الكربون %0.25 محتوية على - 7207.20

ـة باإلسطوانات  72.08 ة(منتجات مسـطحة مرقق ر ) مدرفل د، أو من صلب من غي من حدي
رض  ط بع ة وال600الخالئ سوة وال مطلي ر مك الحرارة، غي ة ب ر، مدرفل م أو أكث   م

 .مغطاة
 

ن - 7208.10 أكثر م شغولة ب ر م ات، غي شكل لف ة" ب طحية " الدرفل ات س الحرارة وذات عالم ب
 بارزة

5 

  :ًبالحرارة، منظفة كيميائيا " الدرفلة" غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من -  

 5  مم أو أكثر4.75 سمك ب- - 7208.25

 5  مم4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3 سمك ب- - 7208.26

 5  مم3 أقل من سمك ب- - 7208.27

  :بالحرارة " الدرفلة" غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من -  

 5  مم10 يزيد عن سمك ب- - 7208.36

 5  مم10يتجاوز   مم أو أكثر ولكن ال4.75 سمك ب- - 7208.37

 5  مم4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3 سمك ب- - 7208.38

 5  مم3 أقل من سمك ب- - 7208.39

ن - 7208.40 أكثر م شغولة ب ر م ات، غي ر اللف شكل غي ة" ب ات " الدرفل الحرارة، ذات عالم ب
 سطحية بارزة

5 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

  :بالحرارة " الدرفلة" غيرها ، بشـكل غير اللـفات، غـير مشغولة بأكـثر من -  

 5  مم10 يزيد عن سمك ب- - 7208.51

 5  مم10أو أكثر ولكن اليتجاوز  مم 4.75 سمك ب- - 7208.52

 5  مم4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3 سمك ب- - 7208.53

 5  مم3 أقل من سمك ب- - 7208.54

 5  غيرها - 7208.90

ـن صلب )مدرفلة(سطحة مرققة باإلسطوانات منتجـات م 72.09 د أو م ارد من حدي ى الب  عل
 .سوة وال مطلية وال مغطاة  مم أو أكثر، غير مك600من غير الخالئط، بعرض 

 

  :على البارد " الدرفلة" بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من -  

 5  مم أو أكثر3 سمك  ب- - 7209.15

 5  مم3 مم ولكن يقل عن 1 يزيد عن سمك ب- - 7209.16

 5  مم1 مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز 0.5 سمك ب- - 7209.17

 5 م م0.5 أقل من سمك ب- - 7209.18

  :على البارد " الدرفلة" بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من -  

 5  مم أو أكثر3 سمك ب- - 7209.25

 5  مم3 مم ولكن يقل عن 1 يزيد عن سمك ب- - 7209.26

 5  مم1 مم أو أكثر ولكن اليتجاوز 0.5سمك ب- - 7209.27

 5  مم0.5 أقل من سمك ب- - 7209.28

 5   غيرها- 7209.90

طوانات  72.10 ة باإلس سطحة مرقق ات م ة(منتج ن) مدرفل ر م ن غي لب م ن ص د أو م  حدي
 . مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 600، بعرض الخالئط

 

  : مطلية أو مغطاة بالقصدير -  

 5  مم أو أكثر 0.5 سمك ب- - 7210.11

 5  مم 0.5 أقل من سمك ب- - 7210.12

 5 مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصـاص والقصدير مطلية أو - 7210.20

 5  مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى- 7210.30

  : مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر -  

 5  مموجة- - 7210.41

 5  غيرها- - 7210.49

 5  الكروم  مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد- 7210.50
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رمز النظام 
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 الفئة 

(%) 

  : مطلية أو مغطاة باأللومنيوم -  

 5  ألومنيوم- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - - 7210.61

 5  غيرها- - 7210.69

 5  مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن- 7210.70

 5  غيرها - 7210.90

طوانات  72.11 ة باإلس سطحة مرقق ات م ة(منتج ن غي) مدرفل ـلب م ن صـ د أو م ن حدي ر م
 .مطلية وال مغطاة   مم، غير مكسوة وال600الخالئط، بعرض أقل من 

 

  :بالحرارة " الدرفلة" غيرمشغولة بأكثر من -  

مم  150على جوانبها األربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن " مدرفلة "- - 7211.13
  مم، بشكل غير اللفات وبدون عالمات سطحية بارزة4يقل عن   السمكوب

5 

 5  مم أو أكثر4.75 سمك غيرها، ب- - 7211.14

 5  غيرها - - 7211.19

  :على البارد " الدرفلة" غير مشغولة بأكثر من -  

 5 ً وزنا من الكربون%0.25أقل من   تحتوى على- - 7211.23

 5  غيرها - - 7211.29

 5  غيرها- 7211.90

طوانات  72.12 ة باإلس سطحة مرقق ات م ر ) ةمدرفل(منتج ن غي ـلب م ن صـ د أو م ن حدي م
 . مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة 600الخالئط، بعرض أقــل من 

 

 5  مطلية أو مغطاة بالقصدير- 7212.10

 5  مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى- 7212.20

 5  مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر- 7212.30

 5 أو مغطاة بلدائنمورنشة ،  مدهونة - 7212.40

 5  مطلية أو مغطاة بطرق أخر- 7212.50

 5  مكسوة- 7212.60

ن ) مدرفلة(عيدان، مشكلة باإلسطوانات  72.13 بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، م
 .حديد، أو من صلب من غير الخالئط 

 

شـكي، تـضليعات، محتوية على تسنينات  - 7213.10 ن التـ ا م اء حزوز أو غيره الت الناتجة أثن
 " الدرفلة"عملية 

 معفاه

 معفاه  غيرها، من  صلب سهل القطع- 7213.20

  : غيرها -  

 معفاه  مم 14 ذات مقطع عرضى دائرى قطره أقل من - - 7213.91
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 الفئة 

(%) 

 معفاه  غيرها - - 7213.99

أكثرـن حـان مــقضب 72.14 ر مشغولة ب ط، غي ر الخالئ رق من  الط ديد أو من صلب من غي
ا القضبان ـ السح،)الدرفلة(ق باإلسطوانات ـرقيـأو الت ا فيه الحرارة، بم ق ب ب أو البث

 .المفتولة بعد الدرفلة 
 

 معفاه  مطرقة - 7214.10

ى- 7214.20 ة عل سنينات  محتوي ضليعات، ت اء ، ت ة أثن شكيالت الناتج ن الت ا م زوز أو غيره ح
 " الدرفلة"أو مفتولة بعد " الدرفلة"عملية 

 همعفا

 معفاه  غيرها ، من صلب سهل القطع- 7214.30

  : غيرها -  

 معفاه )عدا المربع( ذات مقطع عرضى  مستطيل - - 7214.91

 معفاه  غيرها  - - 7214.99

  .قضبان أخر من  حديد أو من صلب من غير الخالئط  72.15

 معفاه جهيز على البارد من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التـشكيل أو الت- 7215.10

 معفاه  غيرها، غيرمشغولة بأكثرمن التشكيل أو التجهيز على البارد- 7215.50

 معفاه  غيرها - 7215.90

  . حديد، أو من صلب من غير الخالئطمن) بروفيالت( قطاعات وأشكال خاصة ،زوايا 72.16

ش رـيـ، غH أو I  أو U مقطعها بشكل حرف - 7216.10 أكـم ن غولة ب ة"ثر م سحب ،"الدرفل  ال
 10  مم80أو البثق بالحرارة، وبإرتفاع أقل من 

شكل -   ا ب ن "T"أو " L" مقطعه أكثر م شغولة ب ر م ة"، غي ق ، "الدرفل سحب أو البث ال
   : مم 80بالحرارة، وبإرتفاع أقل من 

 L" 10" مقطعها بشكل - - 7216.21

 T" 10" مقطعها بشكل - - 7216.22

شك-   ن H أو I أو Uل  مقطعها ب أكثر م ر مشغولة ب ة"، غي ق  ، "الدرفل سحب أو البث ال
  : مم أو أكثر 80بالحرارة ، وبإرتفاع 

 U 10  مقطعها بشكل - - 7216.31

 I 10 مقطعها بشكل - - 7216.32

 H 10 مقطعها بشكل - - 7216.33

الحرارة،  أوالسحب ، "الدرفلة"، غير مشغولة بأكثرمن T أوLا بشكل ه مقطع- 7216.40 البثق ب
 10 مم أو أكثر 80وبإرتفاع 

7216.50 
ن ـاعـ قط،اـ زواي- أكثر م ر مشغولة ب ة"ات وأشكال خاصة أخر، غي سحب  ،"الدرفل ال

 10 أو البثق بالحرارة

  
ر،  زوايا- ى  قطاعات وأشكال خاصة، غي ز عل شكيل أو التجهي ن الت أكثر م مشغولة ب

  :البارد
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 10 "الدرفلة" من منتجات مسطحة بالترقيق  متحصل عليها- - 7216.61

 10   غيرها- - 7216.69

   : غيرها -  

 10 " الدرفلة"البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق   مشكلة أو مجهزة على- - 7216.91

 10  غيرها - - 7216.99

  .الخالئط  أسالك  من حديد أو من صلب من غير 72.17

  :كانت مصقولة  غير مطلية أو مغطاة ، وإن - 

 5  أو أكثر من الكربون%0.6ً محتوية وزنا على - - - 7217.1010

 10 ها غير- - - 7217.1090

 10  مطلية أو مغطاة بالزنك - 7217.20

  : مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخر - 

 5   أو أكثر من الكربون%0.6ً محتوية وزنا على - - - 7217.3010

 10 رها غي- - - 7217.3090

 10  غيرها - 7217.90

  )ستانلس ستيل (  صلب مقاوم للصدأ -  3  

72.18 
ن  ة أخر؛ منتجات نصف  جاهزة م صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولي

  .صلب مقاوم للصدأ 

 2  سبائك وأشكال أولية أخر- 7218.10

  : غيرها -  

 2 )بععدا المر ( ذات مقطع عرضى مستطيل- - 7218.91

 2  غيرها- - 7218.99

 600من صلب مقاوم للصدأ، بعرض ) مدرفلة(منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات  72.19
  .مم أو أكثر

  :بالحرارة ، بشكل لفات " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غير-  

 2  مم10 يزيد عن سمك ب- - 7219.11

 2  مم10 مم أو أكثر وال يتجاوز 4.75 سمك ب- - 7219.12

 2  مم 4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3سمك  ب- - 7219.13

 2  مم3 أقل من سمك ب- - 7219.14

  :بالحرارة ، بشكل غير اللفات " الدرفلة"من  مشغولة بأكثر  غير-  

 2  مم10 يزيد عن سمك ب- - 7219.21

 2  مم10 مم أو أكثر وال يتجاوز 4.75 سمك ب- - 7219.22

 2  مم4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3سمك  ب- - 7219.23
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 الفئة 

(%) 

 2  مم3 أقل من سمك ب- - 7219.24

  :على البارد " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غير-  

 2  مم أو أكثر4.75 سمك ب- - 7219.31

 2  مم4.75 مم أو أكثر ولكن يقل عن 3 سمك ب- - 7219.32

 2 مم 3 مم ولكن يقل عن 1 يزيد عن سمك ب- - 7219.33

 2  مم1يتجاوز   مم أو أكثر وال0.5سمك  ب- - 7219.34

 2 مم 0.5 أقل من سمك ب- - 7219.35

 2  غيرها- 7219.90

ل )مدرفلة(سطحة مرققة باإلسطوانات منتجات م 72.20 صدأ، بعرض يق  من صلب مقاوم لل
  .مم 600عن 

  :بالحرارة  " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غير-  

 2  مم أو أكثر4.75 سمك ب- - 7220.11

 2  مم4.75 يقل عن سمك ب- - 7220.12

 2 على البارد" الدرفلة" غير مشغولة بأكثر من - 7220.20

 2  غيرها- 7220.90

7221.00 
ن ) مدرفلة(عيدان، مرققة باإلسطوانات  ف، م ة الل بالحرارة، بشكل لفات غير منتظم

 2 .صلب مقاوم للصدأ

72.22 
اقضبان من صلب م صدأ؛ زواي اوم لل اوم ، ق قطاعات وأشكال خاصة، من صلب مق

  .للصدأ

  : السحب أو البـثـق بالحرارة ،"الدرفلة"مشغولة بأكـثر من   قضبان، غير-  

 2  ذات مقطع عرضى دائرى- - 7222.11

 2  غيرها- - 7222.19

 2 مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد  قضبان، غير- 7222.20

 2  قضبان أخر- 7222.30

 2  زوايا وقطاعات وأشكال خاصة- 7222.40

 2 .أسالك من صلب مقاوم للصدأ  7223.00

  
   خالئط صلب  أخر ؛ قضبان جموفة للحفر من صلب -  4

 من غري اخلالئط أو من خالئط صلب
 

ر 72.24 لب أخ ط ص اهزة م خالئ صف ج ات ن ر؛ منتج ة أخ كال أولي بائك أو بأش شكل س ن ب
  .خالئط صلب أخر

 5  سبائك وأشكال أولية أخر- 7224.10

 5  غيرها- 7224.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

ط صلب أخر، بعرض ) مدرفلة(منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات  72.25  600من خالئ
 .مم أو أكثر

 

  ) :مغناطيسى( كهربائى - من صلب سيليكون -  

 2  ذات حبيبات موجهة- - 7225.11

 2  غيرها- - 7225.19

 2 بالحرارة ، بشكل لفات" الدرفلة" غيرها، غير مشغولة بأكثر من - 7225.30

 2 بالحرارة، بشكل غير اللفات" الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غيرها، غير- 7225.40

 2 على البارد" الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غيرها، غير- 7225.50

  : غيرها -  

 5 ك بطريقة التحليل الكهربائى مطلية أو مغطاة بالزن- - 7225.91

 5  مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر- - 7225.92

 5  غيرها- - 7225.99

ة باإلسطوانات  72.26 ة(منتجات مسطحة مرقق ل ) مدرفل ط صلب أخر، بعرض أق من خالئ
  . مم600من 

  ) :مغناطيسى( كهربائى - من صلب سيليكون -  

 2  ذات حبيبات موجهة- - 7226.11

 5  غيرها- - 7226.19

 5 )للقطع السريع( من صلب  متحمل للسرعات العالية - 7226.20

  : غيرها -  

 2 بالحرارة " الدرفلة" غير مشغولة بأكثر من - - 7226.91

 2 على البارد" الدرفلة" غيرمشغولة بأكثر من - - 7226.92

 5  غيرها- - 7226.99

72.27 
ن ) مدرفلة(ت عيدان، مرققة باإلسطوانا ف، م ة الل بالحرارة، بشكل لفات غير منتظم

   .خالئط صلب أخر 

 5 )للقطع السريع( من صلب متحمل للسرعات العالية - 7227.10

 5  منجنيز- من صلب سيليكو - 7227.20

 5   غيرها- 7227.90

 أشكال خاصة، من خالئط صلب أخر؛وقطاعات ، قضبان من خالئط صلب أخر؛ زوايا 72.28
  .قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخالئط أو من خالئط صلب 

 5 )للقطع السريع( قضبان من صلب  متحمل للسرعات العالية - 7228.10

 5  منجنيز- قضبان ، من صلب سيليكو - 7228.20

 5 السحب أو البثق بالحرارة، "الدرفلة" قضبان أخر، غير مشغولة بأكـثر من -  7228.30

٢٠٢٢٣٣٥ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 5  قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق- 7228.40

 2  قضبان أخر، غيرمشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد- 7228.50

 5  قضبان أخر- 7228.60

 5 قطاعات وأشكال خاصة،  زوايا- 7228.70

 5  قضبان مجوفة للحفر- 7228.80

  .أسالك من خالئط  صلب أخر  72.29

 5  منجنيز-من صلب سيليكو   - 7229.20

 5  غيرها- 7229.90
________ 
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  الفصل الثالث والسبعون

  )فوالذ(أو حديد أو صلب ) ظهر(مصنوعات من حديد صب 
   :مالحظــات

ون عنصر ) ظهر" (حديد صب"يقصد بعبارة    - 1 ى يك ا بالصب والت صل المنتجات المتحصل عليه ذا الف ى ه ف
صلب الحديد في ائى لل ب الكيمي ع التركي ا م ًها هو الغالب وزنا على كل من العناصر األخر التى اليتفق تركيبه

    .72من الفصل ) د " (1"حسب التعريف الوارد فى المالحظة 
ة    - 2 صد بكلم ا " أسالك " يق كل مقطعه ان ش ا ك الحرارة أي ارد أو ب ى الب شكلة عل صل المنتجات الم ذا الف ى ه ًف

  . مم 16أال يتجاوز أكبر مقاس له العرضى، على 
_________  

  

رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛  73.01
 .قطاعات وأشكال خاصة، ملحومة من حديد أو صلب ، زوايا

  

 10 ريضة دعامات ع- 7301.10

 10 قطاعات وأشكال خاصة،  زوايا - 7301.20

رام 73.02 ة والت سكك الحديدي د أو صلب، لخطوط ال قضبان، : لوازم من حديد صب أو حدي
اطع  ـه، قضبان أمان، محوالت، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تق  ناصر، عتوجي

ات"تقاطع أخر، قضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض  ات، زو،"فلنك ا،  مثبت اي
د  صا لم ًقواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصي

 .أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط

  

 5  قضبان سكك حديدية- 7302.10

 5 أسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر ،  محوالت ، مقصات - 7302.30

 5  ألواح شد وقواعد تثبيت- 7302.40

 10 غيرها  - 7302.90

 20 .مجوفة، من حديد صب ) بروفيالت(أنابيب وأشكال خاصة ، مواسير 7303.00

73.04 
ـيـروفــب(أنابيب وأشكال خاصة ، رـيـمواس د ـوفـمج) التـ ة، من حدي ر ملحوم ة، غي

 .أو صلب
  

   : مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز- 

 5   صلب مقاوم للصدأ من- - 7304.11

 5  غيرها- - 7304.19

 
ير- بو  مواس ين لل أنابي اج وأتبط ي  اإلنت ستعملة ف واع الم ن األن ر م ير حف ومواس

   : أو الغازاستخراج النفط

 5  مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ- - 7304.22

 5  غيرها من مواسير حفر- - 7304.23

 5 دأ غيرها، من صلب مقاوم للص- - 7304.24

 5  غيرها- - 7304.29

٢٠٢٢٣٣٧ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 337 

رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  : غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخالئط - 

 5 على البارد " مدرفلة" مسحوبة على البارد أو - - 7304.31

 5  غيرها  - - 7304.39

   : غيرها ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ -  

 5 على البارد " مدرفلة"ارد أو  مسحوبة على الب- - 7304.41

 5  غيرها - - 7304.49

   : غيرها، ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر -  

 5 على البارد " مدرفلة" مسحوبة على البارد أو - - 7304.51

 5  غيرها - - 7304.59

 5  غيرها - 7304.90

ةمثل، الملحومة أو المبرشم(أخر  أنابيب ومواسير 73.05 ، ذات )ة أو المغلقة بطريقة مماثل
 . مم، من حديد أو صلب 406.4 عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن عمقاط

  

   : مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة  فى خطوط نقل النفط أو الغاز -  

 5 ً ملحومة طوليا بالقوس المغمور - - 7305.11

 5 ً غيرها، ملحومة طوليا - - 7305.12

 5  غيرها - - 7305.19

 5  مواسير وأنابيب تبطين، من األنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز - 7305.20

   : غيرها، ملحومة -  

 5 ً ملحومة طوليا - - 7305.31

 5  غيرها  - - 7305.39

 5  غيرها - 7305.90

روفيالت(اصة ـكال خـب وأشـيـابـأن، يرـمواس 73.06 ر م) ب ة أخ ضمومة (جوف ل، الم مث
   .، من حديد أو صلب) بطريقة مماثلةةالحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلق

   : مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز - 

 10  ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ- - 7306.11

 10  غيرها- - 7306.19

 
نفط أو اإلنتاج بطين ـتـللب ـيـوأناب رـيـمواس  - ى إستخراج ال ستعملة ف واع الم ن األن م

  :أو الغاز

 10  ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ- - 7306.21

 10  غيرها- - 7306.29

 10   غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضى دائرى، من حديد أو صلب من غير الخالئط - 7306.30
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رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10 قطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ  غيرها ، ملحومة ، ذات  م- 7306.40

 10 ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر ،  غيرها ، ملحومة- 7306.50

  : غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي غير دائري  - 

 10 مربع أو مستطيل  ذات مقطع عرضى - -  7306.61

 10  غيرها، ذات مقطع عرضي غير دائري- - 7306.69

 10  غيرها - 7306.90

ام(ير أو أنابيب ـواسـوازم مــل 73.07 واع، األكم خ..مثل، الوصالت، األك د صب ) إل من حدي
   .أو حديد أو صلب

   : لوازم مصبوبة -  

 30  من حديد صب غير قابل للطرق - - 7307.11

 30  غيرهـا  - - 7307.19

   : غيرها، من صلب مقاوم للصدأ -  

 10 "فلنشات أو فلنجات"ه رابطة  شفا- - 7307.21

 10  أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة- - 7307.22

 10  لوازم وصل األطراف باللحام- - 7307.23

 10  غيرها- - 7307.29

   : غيرها -  

 10 "فلنجات"أو " فلنشات" شفاه رابطة - - 7307.91

 10  أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة- - 7307.92

 10  لوازم وصل األطراف باللحام- - 7307.93

 10  غيرها- - 7307.99

د (منشآت  73.08 ى البن ة ف صنع الداخل شآت ) 94.06بإستثناء المبانى مسبقة ال وأجزاء من
سقوف ( صوارى وال راج وال سدود واألب ات ال سور وبواب اطع الج سور ومق ل، الج مث

ا وعتب ذ وأطره واب والنواف سقوف واألب ل ال تائر وهياك صاريع وس واب والم ات األب
، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ )والدعامات واألعمدة) درابزين(األقفال والمساند 

يماثلها، مهيأة لإلستعمال  أنابيب وماوأشكال خاصة ، قطاعات، زوايا، قضبان، ألواح
 .فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب 

  

 30  جسور وأجزاء جسور- 7308.10

 30  أبراج وصوارى- 7308.20

 30  أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب- 7308.30

 30  تجهيزات للسقاالت أو لتدعيم المداخل أو المنشآت واألبنية- 7308.40

   : غيرها - 

 5  عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة- - - 7308.9010
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رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 30  غيرها - - - 7308.9090

واد ، ج ـصهاري، زانات ـخ 7309.00 ع الم ة لجمي ة مماثل وابى وأوعي از (خ ة الغ دا أوعي ع
د أو صلب، تتجاوز سعتها )المضغوط أو المسيل ر، 300، من حديد صب أو حدي  لت

 .غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 
5 

ة، صناديق، دنان، براميل، خزانات 73.10 ة مماثل ب وأوعي واد عل ع الم ة (، لجمي دا أوعي ع
 300، من حديد صب أو حديد  أو صلب التتجاوز سعتها )الغاز المضغوط أو المسيل

 .لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 
  

 5  لتر أو أكثر50 بسعة - 731010

   : لتر 50 بسعة أقل من -  

 5 باللحام أو بالثنى  علب تغلق - - 7310.21

 5  غيرها - - 7310.29

   .أوعية للغاز المضغوط  أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب  7311.00

7311.0010 
ور 100 أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى - - - از الكل ة غ  لتر، أو لتعبئ

 30   طن1.1حتى 

 5  غيرها- - - 7311.0090

ـابـال وكـة، حبـدولـمجالك ـأس 73.12 ن ، الت، أمراس مضفورةـ ا م ا يماثله ع وم ال رف حب
 .حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء 

  

   : أسالك مجدولة، حبال وكابالت - 

 2  من سلك صلب لإلطارات- - - 7312.1010

 20 غيرها - - - 7312.1090

   : غيرها - 

 2  من سلك صلب لإلطارات- - - 7312.9010

 20 غيرها - - - 7312.9090

ردة " تورسيد"أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك  7313.00 مفتولة بشكل أطواق، أو مف
سطحة،  ائكة(م ر ش ت غي واع )وإن كان ن األن وا، م تال رخ ة ف ة مفتول ً، أو مزدوج ً

 . المستعملة فى السياجات، من حديد أو صلب  
30 

ة  73.14 سج معدني رطة(ن ا األش ا فيه اتبم دون نهاي ة ب باك) المقفل ياجات ، ، ش واح وس أل
   .شبكية من أسالك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب 

   : نسج معدنية منسوجة -  

 10  أشرطة مقفلة بدون نهايات لآلالت، من صلب مقاوم للصدأ- - 7314.12

 10 صدأ نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم لل- - 7314.14

   : غيرها- - 7314.19

 10  أشرطة أخر مقفلة بدون نهايات لآلالت - - - 7314.1910
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رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 30   غيرها- - - 7314.1990

ر ، شباك- 7314.20 اس أكب ن أسـالك مق اطع، م اط التق  ألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نق
 30 رأكث  أو2سم100أكــثر ومقاس عيونها  مم أو 3مقطع عرضى لها يساوى 

   :ألواح وسياجات شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع ،  شباك-  

 30  مطلية بالزنك- - 7314.31

 30  غيرها- - 7314.39

   :ألواح وسياجات شبكية أخر ، شباك،  نسج-  

 30  مطلية بالزنك- - 7314.41

 30  مطلية بلدائن- - 7314.42

 30  غيرها- - 7314.49

 30 لواح شبكية بالتمديد أ- 7314.50

   .سالسل وأجزاؤها، من حديد صب أو  حديد أو صلب  73.15

   : سالسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها -  

 10  سالسل بإسطوانات دوارة- - 7315.11

 10   سالسل أخر- - 7315.12

 10  أجزاء- - 7315.19

 10  سالسل مانعة لإلنزالق- 7315.20

   : سالسل أخر-  

 10  غيرمفصلية ، ذات خوابير- - 7315.81

 10  غيرها، بحلقات ملحومة- - 7315.82

 30  غيرها- - 7315.89

 10  أجزاء أخر- 7315.90

 5 .مراسى وخطاطيف سفن وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب  7316.00

م 7317.00 ابيس ورق الرس د، دب سامير تنجي سامير، م ة، م ـارزات مموج شطوفه، خــ  أو م
د ـلة فـدا الداخـع(ارزة ـك خــابــمش د صب ) 83.05ى البن ة من حدي وأصناف مماثل

 .واد أخر، عدا التى برؤوس من نحاسأو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من م
  

 5  مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية، مسامير آالت- - - 7317.0010

 10  غيرها- - - 7317.0090

ى 73.18 واميل ، براغ ات(ص ة )عزق اجن لولبي ناكل(، مح ام ، )ش سامير برش يم(م  ،)تباش
ات ةمسامير خابوري، خوابير ات النابضة" (وردات"، حلق ا الحلق ا فيه أصناف و) بم

 .مماثلة، من حديد  صب أو حديد أو صلب 
  

   : أصناف ملولبة -  

 10 لنوع المستعمل فى خطوط السكك الحديدية براغى للخشب، من ا- - 7318.11
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رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10  براغى أخر للخشب- - 7318.12

 10 وبراغى برؤوس حلقية) شناكل( محاجن - - 7318.13

 10  براغى ذاتية التثبيت- - 7318.14

 10  براغى أخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها- - 7318.15

 10 "عزقات" صواميل - - 7318.16

 10  غيرها- - 7318.19

   : أصناف غير ملولبة -  

 10 نابضة وغيرها من حلقات التثبيت" وردات"  حلقات - - 7318.21

 10 أخر" وردات" حلقات - - 7318.22

 10  مسامير برشام- - 7318.23

 10  خوابير ومسامير خابورية- - 7318.24

 10  غيرها- - 7318.29

ة 73.19 ر خياط صنير، إب ر ت ار، إب زمخ ارز التطري ا مخ ا فيه ناف ، ز، بم ة وأص ر معقوف إب
س مأمونة ودبابيس أخر، من ـيـد أو صلب؛ دبابـًتعمل يدويا، من حديـمماثلة، مما يس

 .حديد أو صلب، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 
  

 2 بابيس أخرود دبابيس مأمونة - 7319.40

   : غيرها- 

 2  أو تطريز رفو،بر خياطة إ - - - 7319.9010

 30   غيرها- - - 7319.9090

   .نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب  73.20

 10  نوابض ذات ريش وريشها - 7320.10

 10  نوابض حلزونية - 7320.20

 10  غيرها - 7320.90

د 73.21 دافئ، مواق د، م ب مواق بخ ، مناص ران ط ة  (أف صورة ثانوي زة ب ا المجه ا فيه بم
اف ل إض ةبمراج ة المركزي ى التدفئ تعمال ف وايات)ية لإلس وانين، ، ش بخ ، ك زة ط أجه

از  ات"بالغ ة، "طباخ ة مماثل ر كهربائي ة غي زة منزلي اق وأجه سخنات أطب ، م
 .، من حديد أو صلب وأجزاؤها

  

   : أجهزة طبخ ومسخنات األطباق -  

 60 ً تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا- - 7321.11
 60 تعمل بوقود سائل - - 7321.12
 60 غيرها، بما في ذلك األجهزة للوقود الصلب  - - 7321.19
   : أجهزة أخر-  

 60 ً تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا- - 7321.81
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رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 60  تعمل بوقود سائل- - 7321.82
 60 غيرها ، بما في ذلك األجهزة للوقود الصلب  - - 7321.89

 10  أجزاء- 7321.90

ن  73.22 ا، م ائى، وأجزاؤه سخين الكهرب ر الت ة، بغي ة المركزي أجهزة إشعاع حرارى للتدفئ
ى (حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن  ا الت ا فيه بم

ضا توزي ا أي ـًبإمكانه ـع الهـ ـواء العـ فـ ائى، )ادى أو المكي سخين الكهرب ر الت ، بغي
د ة مروحة أو نافخ هواء يعمــمتضمن د صب أو حدي ا، من  حدي ل بمحرك، وأجزاؤه

 .أو صلب 

  

   : أجهزة إشعاع حرارى وأجزاؤها -  

 5  من حديد صب- - 7322.11

 5  غيرها- - 7322.19

 5  غيرها- 7322.90

دة وأدوات مطبخي 73.23 د ـأدوات مائ ا، من حدي ة، وأجزاؤه ا من األدوات المنزلي ة وغيره
ا صب أو حديد أو صلب؛ ألياف ازات وم  من حديد أو صلب؛ إسفنجات ووسيدات وقف

 .يماثلها للجـلى أو التلميع أو إلستعماالت مماثلة، من حديد أو صلب
  

يماثلها للجلى أو التلميع  ن حديد أو صلب؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وماـ ألياف م- 7323.10
 أو إلستعماالت مماثلة

60 

   : غيرها -  

 60 د صب، غير مطلى بالمينا من حدي- - 7323.91
 60  من حديد صب، مطلى بالمينا- - 7323.92
   : من صلب مقاوم للصدأ- - 7323.93

 20  أجزاء- - - 7323.9310

 60  غيرها- - - 7323.9390

 60 أو من صلب، مطلى بالمينا) عدا الحديد الصب( من حديد - - 7323.94
 60  غيرها- - 7323.99
   . حية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب أدوات ص 73.24

 10  مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ- 7324.10

   ) :بانيوهات( مغاطس إستحمام -  

 10  من حديد صب، وإن كانت مطلية بالمينا - - 7324.21
 10  غيرها- - 7324.29

   : غيرها، بما فى ذلك األجزاء- 

  60 وإن وردت بشكل أطقم ) الدش(لمرشات  ا- - - 7324.9010
 10 غيرها  - - - 7324.9090

٢٠٢٢٣٤٣ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 343 

رمز النظام 

  املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   .مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو  صلب  73.25

 10  من حديد صب غير قابل للطرق- 7325.10

   : غيرها -  

 10  كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش- - 7325.91

 10  غيرها- - 7325.99

   .مصنوعات أخر من حديد أو صلب  73.26

   : مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك -  

 10  كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش- - 7326.11

 10  غيرها- - 7326.19

 10  مصنوعات من أسالك حديد أو صلب- 7326.20

   : غيرها - 

  5  لناقلة للحركة أو للمواد مشابك للسيور ا- - -  7326.9010

  معفاه   أسالك درق آلالت النسيج- - -  7326.9020

  10   تروليات لزوم حضانات التفريخ- - -  7326.9030

  30   غيرها- - -  7326.9090
________  
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 الفصل الرابع والسبعون

  حنــاس ومصنـوعـاتـه

  :مــالحظــة 
  : المبينة أدناه إزاء كل منها يية الواردة فى هذا الفصل المعانيقصد بالعبارات التال    - 1

   :حنــاس نقـــى   )أ ( 

  ً وزنا على األقل ؛ أو %99.85هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 
ا %97.5المعدن المحتوى على النحاس بنسبــة  واه وزن سبة محت د ن شرط أال تزي ل ، ب ى األق ً وزنا عل ً

  :الحد المبين فى الجدول التالى من أى عنصر آخر عن 
  

  جــدول العنــاصــر األخــــر
  

املسموح به وزنا (%)حد النسبة املئوية   العنصـــــــــــــر
ً

  
  0.25  ( Ag )  فضة
  0.5  ( As )  زرنيخ
  1.3  ( Cd )  كادميوم
  1.4  ( Cr )  كروم

  0.8  ( Mg )  ماغنسيوم
  1.5  ( Pb )  رصاص
  0.7  ( S )  كبريت
  0.8  ( Sn )  قصدير
  0.8  ( Te )  تلوريوم

  1  ( Zn )  )توتياء ( زنك 
  0.3 ( zr )  زيركونيوم

  0.3   ( * )  عناصر أخر، كل منها
  
 (Mn) والمنجنيز (Fe)ديد ح  والـ( Co )  والكوبالت( Be ) والبريليـوم ( AL )العناصر األخر هى على سبيل المثال ، األلومنيـوم     *) (

   .(Si)ليكون  والسي(Ni) والنيكل

  .خــــالئــط حنــاس   ) ب(
ن العناصر          ا م ا أي ا وزن صر النحاس فيه وق عن ى يف ى والت ر النق دا النحاس غي ًهى المواد المعدنية ع ً

  :األخر، بشرط 
ى    - 1 ين ف ًأن تتجاوز نسبة محتواها وزنا من عنصر واحد على األقل من العناصر األخر الحد المب

  والجدول السابق ؛ أ
  .ً وزنا %2.5أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة    - 2

  .خــالئــط رئيســـيـة   )ج(
ة %10هى الخالئط المحتوية باإلضافة الى عناصر أخر، على أكثر من          ً وزنـا من النحاس، غير القابل

س ى ت رق والت ـدم عــتخـللط ـات فـادة كإضافـ ـى صناعـ ر ـ ط األخ د ة الخالئ ساعدة ض ل م أو كعوام
  .األكسدة أو الكبرته أو اإلستعماالت المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية 

ن يةحتوالم) النحاس الفسفورى( النحاس يدسـفوفن مركبات إ ف،ومع ذلك ر م ن %15 على أكث ا م ً وزن
   .28.53تبع البند تالفوسفور 

  .الحظة البنود الفرعية م
  :لتالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها يقصد بالعبارات ا    - 1

  ) .حناس أصفر ( خالئط أساسها النحاس مع الزنك   ) أ ( 
  :وعند وجود عناصر أخر . والزنك، مع أو بدون عناصر أخر األحمر هى الخالئط من النحاس 

  ًيكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أى من العناصر األخر ؛   -
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ش   - ن ــت ل م ا أق ل فيه سبة النيك ا %5كل ن ك (ً وزن ل والزن ع النيك اس م ط النح ر خالئ ضة "أنظ ف
  ؛ و") الفضة األلمانية"أو " النيكل

  ") .برونز"أنظر خالئط النحاس مع القصدير (ً وزنا %3تشكل نسبة القصدير فيها أقل من   -
  ) .برونز ( خالئط أساسها النحاس مع القصدير   ) ب(

خر، وعندما توجد فيها عناصر أخر، فإن أ من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر هى الخالئط  
ت ذه العناصر، إال إذا كان ن ه ى أى م سبة القصدير  ًعنصر القصدير يكون هو الغالب وزنا عل  %3ن

ل  ون أق ى أن تك سبة القصدير عل ا عن ن ًوزنا أو أكثر، ففى هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزن ً
  .ً وزنا %10ن م

   .)فضة النيكل أو فضة أملانية ( خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك    )ج(

ً وزنا %5وتكون نسبة النيكل . الئط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخرــهى الخ  
  ") .نحاس أصفر"مع الزنك األحمر أنظر خالئط النحاس (أو أكثر 

  .نحاس مع النيكل خالئط أساسها ال  )د(
هى الخالئط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أخر، ولكنها غير محتوية فى جميع األحوال   

ى . ً وزنا من الزنك%1على أكثر من  ا عل ًوفى حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزن
  .أى من هذه العناصر األخر 

___________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2 .؛ نحاس مرسب )مات(نحاس نصف خام  7401.00

 2 .ية بالتحليل الكهربائى قمن نحاس للتن) أنودات(نحاس غير نقى؛ أقطاب موجبة  7402.00

  .نحاس نقى وخالئط نحاسية، بأشكال خام  74.03

  : نحاس نـقى -  

 2 ومقاطعها) وداتكاث( أقـطاب سالبة - - 7403.11

 2  قضبان األسالك- - 7403.12

 2 "بيليت" سبائك مستطيلة القواعد - - 7403.13

 2  غيرها- - 7403.19

  : خالئط من نحاس -  

 2 )نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  خالئط أساسها النحاس - - 7403.21

 2 )برونز( خالئط أساسها النحاس مع القصدير - - 7403.22

 2 )74.05عدا الخالئط الرئيسية الداخلة فى البند ( خالئط نحاس أخر - - 7403.29

 معفاه .فضالت وخردة نحاس  7404.00

 2 .خالئط رئيسية من نحاس  7405.00

  .مساحيق ورقائق من نحاس  74.06

 2  مساحيق ذات بنية غير رقائقية- 7406.10

 2  مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق- 7406.20

  .، من نحاس )بروفيالت(زوايا وأشكال خاصة ،  عيدان،قضبان 74.07

 5  من نحاس نقى- 7407.10
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  : من خالئط النحاس -  

 5 )نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسها النحاس - - 7407.21

 5  غيرها- - 7407.29

  .أسالك من نحاس  74.08

  : من نحاس نقى -  

 5  مم6يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن  - - 7408.11

 5  غيرها- - 7408.19

  : من خالئط النحاس -  

 5 )نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسها النحاس - - 7408.21

أو من خالئط أساسها النحاس مع ) كبرونيكل( من خالئط أساسها النحاس مع النيكل - - 7408.22
 5 )النيكلفضة (النيكل والزنك 

 5  غيرها- - 7408.29

  . مم 0.15 عن سمكهاأشرطة من نحاس، يزيد وصفائح ، ألواح  74.09

  : من نحاس نقى -  

 5  لفات- - 7409.11

 5  غيرها- - 7409.19

  ) :نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسها النحاس -  

 5  لفات- - 7409.21

 5  غيرها- - 7409.29

  ) :برونز( من خالئط أساسها النحاس مع القصدير -  

 5  لفات- - 7409.31

 5  غيرها- - 7409.39

ع ) كبرونيكل( من خالئط أساسها الـنحاس مع النيكل - 7409.40 ها النحاس م أو من خالئط أساس
 5 )فضة النيكل(النيكل والزنك 

 5 خالئط أخر من النحاسمن  - 7409.90

دد 74.10 اس أوراق وق ن نح ن ورق( م ل م ى حام ة أو عل ت مطبوع وى،وإن كان  ،  ورق مق
 ) . الحاملسمك باستثناء( مم 0.15 عن سمكهايزيد  ال) لدائن أو على حوامل مماثلة

 

  : غير مثـبتة على حامل -  

 5  من نحاس نقى- - 7410.11

 5  من خالئط النحاس- - 7410.12

  : مثبتة على حامل -  

 2 من نحاس نقى - - 7410.21
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2  من خالئط النحاس- - 7410.22

  .مواسير وأنابيب من نحاس  74.11

 5  من نحاس نقى- 7411.10

  : من خالئط النحاس -  

 5 )نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسها النحاس - - 7411.21

خالئط أساسها النحاس مع أو من ) كبرونيكل( من خالئط أساسها النحاس مع النيكل - - 7411.22
 5 )فضة النيكل(النيكل والزنك 

 5  غيرها- - 7411.29

  ) .مثل الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس  74.12

 10  من نحاس نقى- 7412.10

 10  من خالئط النحاس- 7412.20

ا يماثل 7413.00 ضفورة، وم راس م ابالت، أم ة، ك الك مجدول ة أس ر معزول اس، غي ن نح ا م ه
 10 .للكهرباء

[74.14]   

ى (مسامير، مسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة  74.15 ا ف ة منه عدا الداخل
وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ ) 83.05البند 

ى واميل ، براغ ات(ص ة ، )عزق اجن لولبي ناكل(مح ام،)ش سامير برش  ،وابير خ، م
ة ات ، مسامير خابوري ات ال" (وردات"حلق ا الحلق ا فيه ة) نابضةبم  ،وأصناف مماثل

 .من نحاس

 

 10 أصناف مماثلةومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشــابك خارزة  و مسامير- 7415.10

  : أصناف أخر غير ملولبة -  

 10 )بما فى ذلك الحلقات النابضة( حلقات - - 7415.21

 10  غيرها- - 7415.29

  : أصناف أخر ملولبة -  

 10 )عزقات( براغى ؛ صواميل - - 7415.33

 10  غيرها- - 7415.39

[74.16]   

[74.17]   

ناف  74.18 دةأص ه ،مائ ناف مطبخي فنجاتأص اس؛ إس ن نح ا، م ر وأجزاؤه ة أخ  ، ومنزلي
ع أو ، سيدات و ى أو التلمي ة، من نحاس ؛ الستعماالتقفازات وما يماثلها للجل  مماثل

 .أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس 
 

ناف أمائدة، أصناف  - 7418.10 ا، من نحاس؛ ص ة وأجزاؤه ا من أدوات منزلي ة وغيره مطبخي
 30  قـفازات ومايماثلها ، للجلى أوالتلميع أو إلستعماالت مماثلة ، وسـيدات،إسـفنجات

 10  أدوات صحية وأجزاؤها- 7418.20
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  .اف أخر من نحاس أصن 74.19

 10  مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، مقولبة، مصبوبة- 7419.20

  : غيرها - 

 10   منشآت وخزانات وأوعية- - -  7419.8010

 10   نسج معدنية، شباك وألواح معدنية شبكية، من أسالك نحاس- - -  7419.8020

 10  س نوابض من نحا- - -  7419.8030

 5   أقطاب للطالء بالكهرباء- - -  7419.8040

 10  سالسل وأجزاؤها - - - 7419.8050

 30   غيرها- - -  7419.8090

_______  
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  الفصل اخلامس والسبعون

  نيكل ومصنوعاتـه
                                                                                        :الحظــات البنود الفرعيــةم

  :يقصد بالعبارات التالية الورادة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها    - 1

  نيكل ، غري خملوط )أ (
  :ً وزنا على األقل، باإلضافة الى الكوبالت، بشرط%99هو المعدن المحتوى على النيكل بنسبة 

  ً وزنا ، و%1.5أال تزيد نسبة الكوبالت فيه عن    - 1
  :ًأال تزيد نسبة محتواه وزنا من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى    - 2

  جدول العنـاصـر األخــر
     

حد النسبة املئوية املسموح به وزنا  العنصر
ً

  
  Fe 0.5الحديد 

  O  0.4األوكسجين 
  0.3  العناصر األخر، كل منها

  

  خــالئــط النيـــكـل )ب(
  :ًاد المعدنية التى يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزنا على أى من العناصراألخر بشرط هى المو

  ً وزنا%1.5أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن    - 1
ن العناصر األخر عن الحد   - 2 ل م ى األق ى  ًأن تـزيد نسبة إحتوائهـا وزنا لعنصر واحد عل ين ف المب

  الجدول السابق ، أو
  .%1الكوبالت عن  موع المحتوى الكلى من العناصر األخر عدا النيكل المضاف إليهأن يزيد مج   - 3

ق    - 2 ل تطبي ن أج امأم ى  حك د الفرع ا ورد 7508.10البن ر عم ض النظ ى  وبغ ة ف سم ) ج (9المالحظ ن الق م
ى ال" أسالك"، فإن عبارة الخامس عشر اوز يتج تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات أم ال، الت

                                                 .ً مم ، أيا كان شكل هذه المقاطع6أى من مقاطعها العرضية 
__________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

 (%) 

   .منتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل وأوكسيد نيكل ملبد و) مات(نيكل نصف خام  75.01

 2 )مات (  نيكل نصف خام - 7501.10

 2  أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل- 7501.20

   .نيكل بأشكال خام  75.02

 2  نيكل غير مخلوط- 7502.10

 2  خالئط نيكل- 7502.20

 معفاه .فضالت وخردة نيكل  7503.00

 10 .مساحيق ورقائق من نيكل  7504.00

   .، أسالك، من نيكل "بروفيالت"عيدان، زوايا وأشكال خاصة ، قضبان 75.05

   " :بروفيالت"عيدان، زوايا وأشكال خاصة ،  قضبان-  

 10  من نيكل غير مخلوط- - 7505.11

 10  من خالئط النيكل- - 7505.12

   : أسالك -  

 10 مخلوط من نيكل غير - - 7505.21

 10  من خالئط النيكل- - 7505.22

   .أشرطة وأوراق، من نيكل ، صفائح، ألواح 75.06

 10  من نيكل، غير مخلوط- 7506.10

 10  من خالئط النيكل- 7506.20

ب ، مواسير 75.07 وازم مواسير أو أنابي ب ول ام(أنابي واع أو األكم ل الوصالت أو األك ، )مث
 .من نيكل

  

   : وأنابيب  مواسير-  

 10  من نيكل غير مخلوط- - 7507.11

 10  من خالئط النيكل- - 7507.12

 10  لوازم مواسير وأنابيب- 7507.20

   .مصنوعات أخر من نيكل  75.08

 10  نسج، شباك وألواح شبكية، من أسالك النيكل- 7508.10

   : غيرها - 

7508.9010 
ل  أقطاب للطالء بالكهرباء، خا- - - م أو مشغولة، بما فى ذلك المتحصل عليها بالتحلي

  الكهربائي
5  

  10  )الدش(، ماعد المرشات  أدوات صحية وأجزاؤها- - - 7508.9020

  60  ، وأن وردت بشكل أطقم)الدش(المرشات  - - - 7508.9030

  30   غيرها- - -  7508.9090
________  
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  الفصل السادس والسبعون

  ألومنيوم ومصنوعاتـه
                           :حظـات البنـود الفرعيةالم

  :يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها     - 1

   ألومنيوم غري خملوط   )أ  ( 
واه ـتجاوزتً وزنا على األقل من األلومنيوم، بشرط أال %99هو المعدن المحتوى على نسبة سبة محت  ن

  :آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى ًوزنا من أى عنصر 
  جــدول العنــاصـــر األخــــر

  

حد النسبة املئوية املسموح به وزنا      العنصـــــــــر
ً

  
   1                     (Fe + Si)سيليكون + حديد 

 * * 0.1   ، كل منها*عناصر أخر 
  

  .(Zn) ، زنك (Ni)، نيكل (Mn)، منجنيز (Mg)، ماغنسيوم (Cu)، نحاس (Cr)، على سبيل المثـال، كروم ىالعناصر األخـر هـ    *
ر من   ** سبة أكب ى أال ت%0.1يسـمح أن يتواجد النحاس بن د عن  ، عل شرط أال ت%0.2زي ا، ب ز ـتجاوز نً وزن روم أو المنجني ن الك ا م ًسبة أي

  .ً وزنا 0.05%
  

  خالئط األلومنيوم  ) ب(
  :األخر، بشرط ًيها عنصر األلومنيوم هو الغالب وزنا على أى من العناصر المواد المعدنية التى يكون فىه
وع    - 1 ن العناصر األخر أو مجم ل م ى األق ى عنصر واحد عل ا عل ًأن تكون نسـبة إحتوائهـا وزن

  ًالحديد والسيليكون معا، أكبر من الحد المبين فى الجدول السابق؛ أو
  .ً وزنا %1ألخر عن أن يزيد محتواها الكلى من العناصر ا   - 2

د الفرعى    - 2 ق البن ى المالحظة 7616.91من أجل تطبي ا ورد ف سم الخامس  )ج (9، بغض النظر عم ن الق م
شر ارة ع إن عب الك"، ف ن " أس اوز أى م ى اليتج ات، الت شكل لف ت ب ات، وإن كان ى المنتج ط عل ق فق تنطب

                  .ً مم، أيا كان شكل هذه المقاطع 6مقاطعها العرضية 
___________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

   . ألومنيوم بأشكال خام  76.01

 10  ألومنيوم غير مخلوط - 7601.10

 2  خالئط ألومنيوم- 7601.20

 معفاه .من ألومنيوم  فضالت وخردة 7602.00

   .مساحيق ورقائق من ألومنيوم  76.03

 10   مساحيق ذات بنية غير رقائقية- 7603.10

 10  مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق- 7603.20

   .من ألومنيوم ) بروفيالت(عيدان، زوايا وأشكال خاصة ، قضبان 76.04

 20  من ألومنيوم غير مخلوط - 7604.10

   : من خالئط ألومنيوم -  

 20  أشكال خاصة مجوفة- - 7604.21

 20  غيرها- - 7604.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

   .أسالك من ألومنيوم  76.05

   : من ألومنيوم غير مخلوط -  

 20  مم7 يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن - - 7605.11

 20  غيرها- - 7605.19

   : من خالئط ألومنيوم -  

 20  مم7 يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن - - 7605.21

 20  غيرها- - 7605.29

   . مم 0.2ها عن كسمأشرطة من ألومنيوم، يزيد وألواح ، صفائح 76.06

   : مستطيلة أو مربعة -  

 5  من ألومنيوم غير مخلوط - - 7606.11

 5  من خالئط ألومنيوم - - 7606.12

   : غيرها -  

 2  من ألومنيوم غير مخلوط - - 7606.91

 2  من خالئط ألومنيوم - - 7606.92

 ،ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق(من ألومنيوم أوراق  76.07
 . مم 0.2)  الحاملسمكبإستثناء (ها سمكاليتجاوز ) لدائن أو على حوامل مماثلة

  

   : غير مثبتة على حامل -  

 معفاه ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك) مدرفلة( مرققة باإلسطوانات - - 7607.11

 10 يرها  غ- - 7607.19

 10  مثبتة على حامل - 7607.20

   .مواسير وأنابيب من ألومنيوم  76.08

   : من ألومنيوم غير مخلوط - 

 معفاه المبادالت الحرارية والرادياتيرات،  لوحدات التكييف- - - 7608.1010

 20  غيرها- - - 7608.1090

   : من خالئط ألومنيوم - 

 معفاه المبادالت الحرارية والرادياتيرات، لتكييف لوحدات ا- - - 7608.2010

 20  غيرها- - - 7608.2090

 20 .، من ألومنيوم )مثل، الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسير أو أنابيب  7609.00

وم  76.10 ن ألومني شآت م د (من ى البن ة ف صنع الداخل سبقة ال انى م تثناء المب ) 94.06بإس
شآت  زاء المن ل ا(وأج سورمث سور، لج اطع الج راج، مق صوارى، األب سقوف، ال  ،ال

سقوف ل ال واب، هياك ذ، األب ا، النواف واب، أطره ات األب ساند ، عتب زين(الم  ،)دراب
دة واح)الدعامات واألعم ا، قضبان، ؛ أل روفيالت"أشكال خاصة ، زواي ومواسير " ب

 .يماثلها من ألومنيوم، مهيأة لإلستعمال فى المنشآت  وما

  

 60  أطرها وعتبات لألبواب، ذـنواف،  أبواب- 7610.10
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة 

(%) 

 60  غيرها- 7610.90
ات 7611.00 هاريج ،خزان واد ،  ص ع الم ة، لجمي ة مماثل وابى وأوعي از (خ ة الغ دا أوعي ع

ـم) لـيـالمضغوط أو المس ـن ألومنيـ ر، غ300  عن سعتهايدزـوم، تـ زودة ـيـ لت ر م
 .ازلة للحرارة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو ع

5 

وم ، صناديق، دنان، براميل، خزانات 76.12 ن ألومني ة م ة مماثل ك ( علب وأوعي ى ذل ا ف بم
بإسـتثناء أوعية الغاز المضغوط (لجميع المواد ) األوعية األنبوبية الصلبة أو الطرية

 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن 300، ال تتجاوز سعتها )أو المسيل
 .ت مبطنة أو عازلة للحرارة كان

  

 10  أوعية أنبوبية طرية- 7612.10

  : غيرها - 

 5  لتعبئة المواد الغذائية- - - 7612.9010

 20  غيرها - - - 7612.9090

 5 .أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل  7613.00

ا يماث 76.14 ة أسالك مجدولة، كابالت، أمراس مضفورة وم ر معزول وم غي ن ألومني ا، م له
 .ءللكهربا

  

 20  ذات نواه من صلب- 7614.10

 20  غيرها- 7614.90

وم؛ و أدوات مطبخية ،أدوات مائدة 76.15 غيرها من األدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومني
اـفـ ق،داتـ وسي،اتـإسفنج ن ألومنيـهلــاثـيم ازات وم ـا، م ـوم، للجـ ـلميـلى أو التـ ع ـ

 .و إلستعماالت مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من ألومنيوم أ
  

دة- 7615.10 فنجات، أدوات مائ ا؛ إس ة وأجزاؤه ن األدوات المنزلي ا م ة وغيره  ، أدوات مطبخي
  قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو إلستعماالت مماثلة  ،وسيدات

60 

   : أدوات صحية وأجزاؤها- 

 60 ، وأن وردت بشكل أطقم )الدش( مرشات - - - 7615.2010

 10  غيرها- - - 7615.2090

   .مصنوعات أخر من ألومنيوم  76.16

سامير- 7616.10 د،  م سامير تنجي ارزة  وم شابك خ د (م ى البن ة ف ك الداخل دا تل ،  ) 83.05ع
واميل ،يبراغ ات( ص ة )عزق اجن لولبي ناكل(، مح ام)ش سامير برش ، "يمتباش" ، م

 وأصناف مماثلة" وردات " مسامير خابورية، حلقات ،خوابير
10 

   : غيرها -  

 20 سياجات من أسالك ألومنيوم و نسج ، شباك، ألواح شبكية- - 7616.91

   : غيرها - - 7616.99

 5  ألنابيب تعبئة المعاجين) روندالت( حلقات - - - 7616.9910

 30   غيرها- - - 7616.9990
_______  
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  الفصل السابع والسبعون

  

  مرتوك لإلستخدامات املستـقبلية

  بالنـظام املنسق
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  الفصل الثامن والسبعون

  رصاص ومصنوعاته
                     :الحظــة البند الفرعىمـ

  :الواردة فى هذا الفصل " رصاص نقى"يقصد بعبارة    - 1
ن أى ـتجاوزتً وزنا على األقل من الرصاص، بشرط أال %99.9لى المعدن المحتوى ع        ا م ً نسبة محتواه وزن

  :عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى 
  جــدول العنـاصــر األخـــر

 وزنــــا%النســبـة املئـويـة املسـموح بــه   العنصــــر
ً

  

  Ag  0.02فضــــة                 
 As 0.005  زرنيخ

 Bi 0.05  زموتب
  Ca 0.002  كالسيوم
  Cd 0.002  كادميوم
  Cu 0.08  نحاس
  Fe  0.002  حديد

  S  0.002  كبريت
 Sb  0.005  أنتيموان
  Sn  0.005  قصدير

  Zn  0.002  زنـك
  0.001  ، كل منهاTe)مثل التلوريوم (غيرها 

_________  
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مز النظام ر

 املنسق
  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%) 

   .رصاص بأشكال خام  78.01

 معفاه  رصاص نقى- 7801.10

   : غيره -  

 معفاه ً وزنا على األنتيمون كعنصر آخر رئيسىىحتوي - - 7801.91

 معفاه  غيره- - 7801.99

اهمعف .من رصاص  فضالت وخردة 7802.00  

[78.03]   

   . قدد وأوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص، أشرطة، صفائح،ألواح 78.04

   :قدد وأوراق ، أشرطة، صفائح،  ألواح-  

 5 )بإستثناء الحامل( مم 0.2يتجاوز   السمكقدد وأوراق ب، أشرطة،  صفائح- - 7804.11

 5  غيرها- - 7804.19

 5  مساحيق ورقائق- 7804.20

[78.05]   

 10 .مصنوعات أخر من رصاص  7806.00

__________  
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  الفصل التاسع والسبعون

  ومصنوعاته) توتياء ( زنك 

                                    :حظات البنود الفرعيةمال

  : بالعبارات الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها يقصد   - 1

  ـري خملوطزنك، غ  ) أ ( 
  .ً وزنا على األقل  %97.5 هو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة   

  خالئط الزنك  ) ب(
ن العناصر األخر،    ى أى م ا، عل ب وزن و الغال ك، ه صر الزن ا عن ون فيه ى يك ًهى المواد المعدنية الت

  .ً وزنا %2.5بشرط أن يزيد محتواها الكلى من تلك العناصر األخر عن 
  ـكأتربة الزن  ) ج(

مساحيق  هى األتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من  
ر  ك ويم ه %80الزن اس عيون ل قي ر منخ ات عب ذه الجزيئ ن ه ل م ى األق ا عل رون  63ً وزن ميك

  .ً وزنا %85ويجب أال يقل محتواها من الزنك المعدنى عن . )ميكروميتر(
__________  

  
  
  

ظام رمز الن

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

  .زنك بأشكال خام  79.01

  : زنك غير مخلوط -  

  معفاه ً وزنا أو أكثر من الزنك%99.99 على ىحتوي - - 7901.11

 معفاه ًوزنا من الزنك %99.99 على أقل من ىحتوي - - 7901.12

 معفاه  خالئط زنك- 7901.20

 معفاه .من زنك   وخردةفضالت 7902.00

  .أتربة ومساحيق ورقائق من زنك  79.03

 5 )رماد الزنك( أتربة زنك - 7903.10

 5  غيرها- 7903.90

 10 .وأسالك من زنك ) بروفيالت(أشكال خاصة ، زوايا، عيدان،قضبان 7904.00

 5 .أورق من زنك وقدد ، أشرطة، صفائح، ألواح 7905.00

[79.06]   

  .مصنوعات أخر من زنك  7907.00

 40 ، وأن وردت بشكل أطقم )الدش( مرشات - - - 7907.0010

 10  غيرها- - - 7907.0090
________  
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  الفصل الثمانون

  قصدير ومصنوعاتـه

                                  :الحظـــة البنــد الفرعــىمــ

  :ى المبينة إزاء كل منها يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعان    - 1

  قصديـر ، غــري خملوط  ) أ ( 
شرط أال ت%99هو المعدن المحتــوى على القصدير بنسبة  ل ، ب ى األق واه ـتجاوزً وزنا عل سبة محت  ن

  :ًوزنا من أى من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين فى الجدول التالى 
  جـــــــدول العنــاصــر األخــــــــر

حد النسبة املئوية املسموح به وزنــا  عنصـــــــــرال
ً

  
  Bi  0.1بيــزمـــوت       
  Cu  0.4نحـــــــــاس       

  خــالئـط القصـديــر  ) ب(
راألخر  ن العناص ى أى م ا عل ب وزن و الغال ا ه صدير فيه صر الق ون عن ى يك ة الت واد المعدني ى الم ًه

  :بشرط
  ً وزنـا ؛ أو%1عناصر األخر عن أن يزيد محتواها الكلى من ال   - 1
ر    - 2 ساويا أو أكب وت أو النحاس م ًأن يكون محتواها وزنا من البيزم ى الجدول ً ين ف ن الحد المب م

  .السابق
________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــالصن 

  الفئة
(%)  

   .قصدير بأشكال خام  80.01

عفاهم  قـصديــر غــير مخلوط- 8001.10  

 معفاه  خالئـط قـصديـر- 8001.20

 معفاه .فضالت وخردة من قصدير  8002.00

 10 .وأسالك، من قصدير ) بروفيالت(قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة  8003.00

[80.04]   

[80.05]   

[80.06]   

 10 .مصنوعات أخر من قصدير  8007.00

__________  
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  الفصل احلادى والثمانون

  ؛ مصنوعاتها) سريميت (  عادن عادية أخر ؛ خالئط معدنية خزفيةم
  

________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   .ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة ) ولفرام(تنجستين  81.01

 5  مساحيق- 8101.10

   : غيرها -  

ـيد - - 8101.94 ا بالتـلب  تـنجسـتـين بأشكال خام، بما فى ذلك الـقضبان والعيدان المتحصل عليه
 فقط

2 

 5  أسالك - - 8101.96

  معفاه  فضالت وخردة- - 8101.97

 10  غيرها- - 8101.99

   .موليبدنيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة  81.02

 2  مساحيق- 8102.10

   :رها  غي-  

ـيد - - 8102.94 ا بالتـلب  موليبدنيوم بأشكال خام، بما فى ذلك القضبـان والعيدان المتحصل عليه
 فقط 

2 

ة - - 8102.95 كال خاص ا وأش ط ، زواي د فق ا بالتلبي صل عليه دا المتح دان، ع ضبان وعي  ق
 ، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق)بروفيالت(

5 

 5  أسالك- - 8102.96

  معفاه  فضالت وخردة- - 8102.97

 10  غيرها- - 8102.99

   .تنتاليوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة  81.03

 تـنـتـاليوم بأشــكال خام ، بمــا فى ذلك القـضبان والعيدان المتحصل عليها بالـتـلبـيد - 8103.20
 فـقط ؛ مساحيق

2 

 معفاه  فضالت وخردة- 8103.30

  :ها غير- 

 10   بوادق- - 8103.91

 10   غيرها- - 8103.99

   .ماغنسيوم ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة  81.04

   : ماغـنسـيوم بأشكال خام -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2 ً وزنا على األقل من الماغـنسـيوم%99.8 على ىحتوي - - 8104.11

 2  غيرها- - 8104.19

 معفاه  فضالت وخردة- 8104.20

 2 ً خراطة وحبـيـبات مصنـفة تـبعا للحجم ؛ مساحيق، برادة- 8104.30

 10  غيرها- 8104.90

ام  81.05 صف خ ت ن ات(كوبال ت ) م ت؛ كوبال دين الكوبال ن تع ر م يطة أخ ات وس ومنتج
 .ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة 

  

ام - 8105.20 ت نصف خ ات( كوبال دين الك) م ن تع ت ومنتجات وسيطة أخر م ت؛ كوبال وبال
 بأشكال خام ؛ مساحيق 

2 

 معفاه  فضالت وخردة- 8105.30

 10  غيرها- 8105.90

   . والخردة لفضالتابيزموت ومصنوعاته، بما فى ذلك  81.06

 2 ً وزنا، من البيزموت%99.99 يحتوي علي أكثر من - 8106.10

  : غيرها- 8106.90

  2   بأشكال خام؛ مساحيق- - - 8106.9010

  معفاه   فضالت وخردة- - - 8106.9020

  10   غيرها- - - 8106.9090

[81.07]   

    .تيـتانـيوم ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة  81.08

 2  تـيـتانـيوم بأشكال خام؛ مساحيق - 8108.20

 معفاه  فضالت وخردة- 8108.30

 10  غيرها- 8108.90

   .ا فى ذلك الفضالت والخردة زيركونيوم ومصنوعاته، بم 81.09

  : زيركونيوم بأشكال خام؛ مساحيق- 

ل من جزء - - 8109.21 د  تحتوي علي أق ي واح افنيوم إل ن اله وم 500م ن الزيركوني  جزء م
  ًوزنا

2 

 2   غيرها- - 8109.29

  : فضالت وخردة- 

ل من جزء- - 8109.31 ي  واحد تحتوي علي أق افنيوم إل ن اله وم  جزء من500 م  الزيركوني
  وزنا

  معفاه

 معفاه   غيرها- - 8109.39
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  : غيرها- 

ل من جزء - - 8109.91 ي واحد تحتوي علي أق افنيوم إل ن اله وم 500 م ن الزيركوني  جزء م
  وزنا

10 

 10   غيرها- - 8109.99

   .أنـتـيموان ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة  81.10

 2 ل خام؛ مساحيق  أنـتـيمون بأشكا- 8110.10

 معفاه  فضالت وخردة- 8110.20

 10  غيرها- 8110.90

   .منجنيز ومصنوعاته، بما فى ذلك الفضالت والخردة  8111.00

 2  بأشكال خام؛ مساحيق- - - 8111.0010

 معفاه  فضالت وخردة- - - 8111.0020

 10  غيرها- - - 8111.0090

وم، هاف 81.12 وم، كرومي اديوم، ـيـنـبيريلي انيوم، فان ادميوم، جرم اليوم، ك وم، ث وم، ريني
ك  ) كولومبيوم(جاليوم، إنديوم، نيوبيوم  ي ذل ا ف ادن، بم ذه المع ن ه ومصنوعات م

                                                                   . والخردةفضالتال
  

   : بـيريليـوم -  

 2 حيق  بأشكال خام؛ مسا- - 8112.12

 معفاه  فضالت وخردة- - 8112.13

 10  غيرها- - 8112.19

   ) :كروم( كروميوم -  

 2  بأشكال خام؛ مساحيـق - - 8112.21

 معفاه  فضالت وخردة- - 8112.22

 10  غيرها - - 8112.29

   : هافنيوم -  

   :  بأشكال خام؛ فضالت وخردة؛ مساحيق- - 8112.31

  2  بأشكال خام؛ مساحيق - - - 8112.3110

  معفاه   فضالت وخردة- - - 8112.3190

 10   غيرها- - 8112.39

   : رينيوم - 

   : بأشكال خام؛ فضالت وخردة؛ مساحيق- - 8112.41

  2   بأشكال خام؛ مساحيق- - - 8112.4110
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  معفاه   فضالت وخردة- - - 8112.4190
 10   غيرها- - 8112.49

   : ثـالـيوم - 

 2  بأشكال خام؛ مساحيق - - 8112.51

 معفاه  فضالت وخردة- - 8112.52

 10  غيرها- - 8112.59

    : كادميوم -  

  معفاه   وخردةفضالت - -  8112.61

    : غيرها- -  8112.69

  2   بأشكال خام؛ مساحيق- - -  8112.6910

  10  غيرها - - -  8112.6990

   : غيرها -  

   :ت وخردة؛ مساحيق  بأشكال خام؛ فضال- - 8112.92

 2   بأشكال خام؛ مساحيق- - - 8112.9210

 معفاه  غيرها - - - 8112.9290

 10  غيرها- - 8112.99

   . ومصنوعاتها، بما فى ذلك الفضالت والخردة ) سيرميت(خالئط معدنية خزفية  8113.00

 2  بأشكال خام؛ مساحيق- - -  8113.0010

 معفاه ة فضالت وخرد- - -  8113.0020

 10  غيرها- - -  8113.0090
_________  
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  الفصل الثانـى والثمانون

   عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛

  أجزاؤها من معادن عاديــة
  :مالحظــات 

ل ) أطقم ( مـوعاتفيما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشحذ مع هياكلها ، ومج   - 1 تجمي
د  ى البن ة ف ى 82.09وتقليم أظافر األيدى أو األقدام، واألصناف الداخل شمل األصناف الت ذا الفصل ي إن ه  ، ف

  :تكون نصالها  أو أجزاؤها العاملة من 
  معدن عادى ؛   -أ  
  ؛) سيرميت ( كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية    -ب 
، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات )طبيعية أو تركيبية أو مجددة(مة أحجار كريمة أو شبه كري   -ج 

  أو؛ ) سيرميت(معدنية أو خالئط معدنية خزفية 
ا ـاحــواد شــم   -د  دنى فيه ل المع د النصل أو الجزء العام شرط أال يفق ة، ب ادن عادي ل من مع ذة على حوام

  .حذة صفته أو وظيفته األصلية من جراء إضافة المادة الشا
زاء    - 2 تثناء األج ناف، بإس ذه األص ع ه د م صل تبن ذا الف ى ه ة ف ناف الداخل ة لألص ادن عادي ن مع زاء م إن األج

   .84.66ًالمنصوص عليها تحديدا، وكذلك مقـابض العدد التى تدار باليد الداخلة فى البند 
وازم لإلس     زاء والل صل األج ذا الف ى ه دخل ف االت، الت ع الح ى جمي ه ف ى أن وم عل ا لمفه ة، وفق ًتعماالت العام

  .من القسم الخامس عشر ) 2(المالحظة 
ة وآالت قص    ة الكهربائي آالت الحالق ة الخاصة ب صال واألجزاء القاطع رؤوس والن تستثنى من هذا الفصل ال

  ) .85.10البند (الشعر الكهربائية 
ا 82.11داخلة فى البند المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين ال) األطقم(إن المجموعات    - 3 ساو له  ومن عدد م

   .82.15،  تدخل فى البند 82.15على األقل من األصناف الداخلة فى البند 
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

 (%) 

 بلطات وعدد ،معازق، مذارى وأمشاط؛ فؤوس،  محافر، رفوش، معاول،مجارف 82.01
 ، مجزات أعشاب، سكاكين قـش،ماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع؛ مناجلقاطعة م

 . الزراعة أو البساتين أو الغاباتأسافين للخشب وعدد أخر مستعملة فى
 

 5  مجارف ورفوش-  8201.10

 5 معازق وأمشاط، محافر،  معاول-  8201.30

 5 عدد قاطعة مماثلةوبلطات ،  فؤوس-  8201.40

 5 )بما فى ذلك مقصات تقطيع الدواجن(يم تدار بيد واحدة  مقصات تقل-  8201.50

 5  مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين-  8201.60

 5  عدد يدوية أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات-  8201.90

الشق بما فى ذلك نصال الثقب و(ن جميع األنواع ــير مــة؛ نصال مناشــمناشير يدوي 82.02
 ) .أو نصال المناشير غير المسننة

 

 2  مناشير يدوية-  8202.10

 2 "شلة" نصال مناشير شريطية مقـفلة بدون نهايات -  8202.20

  ) :بما فى ذلك نصال مناشير الشق والثـقب( نصال مناشير دائرية -   

 2  بأجزاء عاملة من صلب-  -  8202.31
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

 (%) 

 2 زاء غيرها، بما فى ذلك األج-  -  8202.39

 2  نصال مناشير سالسل -  8202.40

  : نصال مناشير أخر -   

 2  نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن-  -  8202.91

 2  غيرها -  -  8202.99

، )بما فى ذلك األنواع القاطعة" (تبنسا"مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات  82.03
طعات براغى ومسامير، مثاقب اسير، قاات موـاطعــط، مقصات لقطع المعادن، قـمالق

 .، وعدد يدوية مماثلة تخريم
 

 5  مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة-  8203.10

 5 ، مالقط، وعدد مماثلة)بما فى ذلك األنواع القاطعة" (بنسات" كماشات وزراديات -  8203.20

 5  مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة-  8203.30

 5 مواسير، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة قاطعات -  8203.40

بما فى ذلك مفاتيح (، يدوية "إنجليزية"مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل  82.04
اللف ؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن )عد مفاتيح ربط الحنفيات ، ماقياس عزم 
 .كانت بماسكاتها

 

  : مفاتيح ربط يدوية -   

 5 )ثابتة( غير قابلة للتعديل -  -  8204.11

 5 "إنجليزية" قابلة للتعديل -  -  8204.12

 5  رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها-  8204.20

82.05  
 

، غير مذكورة وال داخلة فى مكان )بما فيها القواطع الماسية للزجاج(عدد يدوية 
بر لوازم ـزاء التى تعتــلك األجـدا تــا، عـلهـيماث ات وماـد اللحام؛ ملزمــواقـآخر؛ م

 سنادين؛ أكوار حدادة قابلة ؛اآللية أو آالت القطع بنفث الماءللعدد  ،أو أجزاء
 .للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم

 

 5  أدوات ثـقب ولولبة-  8205.10

 5  مطارق ومطارق ثـقيلة-  8205.20

 5  أزاميل مقعرة ومايماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب،، أزاميل"تفارا" مساحج - 8205.30

 5  مفكات-  8205.40

  ) :بما فيها القواطع الماسية للزجاج( عدد يدوية أخر -   

 5  لإلستعمال المنزلى-  -  8205.51

 5  غيرها-  -  8205.59

 5  مواقد لحام-  8205.60

 5  ملزمات وما يماثلها-  8205.70

تحتوى على األقل على إثـنين مــن األصناف " أطقم"مجموعات غيرها، بما في ذلك  - 8205.90
 5 من هذا البندالمذكورة فى البنود الفرعية 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

 (%) 

 إلى 82.02عدد تحتوى على إثنين أو أكثر من األصناف الداخلة فى البنود من  8206.00
 .للبيع بالتجزئة " أطقم " جموعات م، مهيأة ك82.05

2 

ُمثال، (ًدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آليا، أو للعدد اآللية، أ 82.07
 ، التفريز، التقوير، التقعير، التثقيب، الحفر، اللولبة، التخريم، البصم، الكبس،للضغط
، بما فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر ) فك وربط البراغى،الخرط

 .وثقب التربة والصخور 

 

  : أدوات حفر وثـقب التربة والصخور -   

 2 )سيرميت( بجزء عامل من خالئط معدنية خزفية -  -  8207.13

  2  غيرها، بما فى ذلك األجزاء-  -  8207.19

 2  قوالب سحب وبثق المعادن-  8207.20

 2  أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم-  8207.30

 2 خلية أو الخارجية أدوات لللولبة الدا-  8207.40

 2  أدوات للثـقب ، عدا أدوات ثـقب الصخور-  8207.50

 2  أدوات للتـقعير والتـقوير-  8207.60

 2  أدوات للتفريز-  8207.70

 2  أدوات للخرط-  8207.80

 5  أدوات أخر قابلة للتبديل-  8207.90

  .سكاكين ونصال قاطعة ، لآلالت أو األجهزة اآللية  82.08

 2  لشغل المعادن-  8208.10

 2  لشغل األخشاب-  8208.20

 2  ألجهزة المطابخ أو لآلالت المستعملة فى صناعة األغذية-  8208.30

 2  لآلالت المستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات-  8208.40

  : غيرها -  

 معفاه  ومصنوعاتها لآلالت المستعملة فى المواد النسجية والجلود والورق- -  -  8208.9010

 5  غيرها - -  -  8208.9090

 2 ).سيرميت( من خالئط معدنية خزفية ،يماثلها للعدد، غير مركبة أطراف ورؤوس وما 8209.00

8210.00 
ديم م كج10أجهزة آلية تدار باليد تزن  ة أو تق  أو أقل، لإلستعمال فى تحضير أو تهيئ

 .األطعمة أو األشربة
40 

 نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما فى ذلك مطاوى تقليم األشجار، سكاكين ذات 82.11
  . ، ونصالها 82.08عدا السكاكين الداخلة فى البند 

 40 من أصناف منوعة" أطقم" مجموعات -  8211.10

  : غيرها -   

 40  سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى-  -  8211.91
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

 (%) 

 40 ر قابلة للطى سكاكين أخر ذات نصال غي-  -  8211.92

 40 )بما فى ذلك مطاوى تقليم األشجار( سكاكين ذات نصال أخر -  -  8211.93

 2  نصال-  -  8211.94

 2  مقابض من معادن عادية-  -  8211.95

بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة (ة ونصالها ــأمواس وأدوات حالق 82.12
  ) .أو قدد

   : أمواس وأدوات حالقة-   

 40  أدوات حالقة- -  -  8212.1010

 10  غيرها- -  -  8212.1090

صنع " شفرات"نصال   -  ة ال ر تام صال غي ك الن ى ذل ا ف ألدوات الحالقة المأمونة، بم
  :بشكل أشرطة أو قدد

 40  شفرات أدوات حالقة تامة الصنع- -  -  8212.2010

 20  شفرات أدوات حالقة غير تامة الصنع- -  -  8212.2020

 10 )بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع( نصال أمواس حالقة - -  -  8212.2030

 20  أجزاء أخر-  8212.90

 20 .مقصات ، ونصالها  8213.00

 سكاكين الجزارين ، سواطير،عرــز الشــص أو جــل، أدوات قــمث(أدوات قاطعة أخر  82.14
" أطقم"أدوات ومجموعات ؛ ) سكاكين تشطير وفرم وقاطعات ورق،أو المطبخ

 ) .بما فيها مبارد األظافر(تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين 
 

 40  سكاكين محو وبرايات أقالم الرصاص، ونصالها، فاتحات الرسائل، قاطعات الورق-  8214.10

 40 )بما فيها مبارد األظافر(تجميل وتقليم األظافر " أطقم" أدوات ومجموعات -  8214.20

 30  غيرها -  8214.90

 ،، مقطعات الحلوى والكعك)كاشطات( مغارف رغوة ، مغارف، شوك،مالعق 82.15
  . سكاكين الزبدة، مالقط السكر، وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ،سماكسكاكين األ

ى " أطقم" مجموعات - 8215.10 ل مطل ى األق ى صنف واحد عل من أصناف منوعة تحتوى عل
 بمعدن ثمين

40 

 40 أخر من أصناف منوعة" أطقم" مجموعات -  8215.20

  : غيرها -   

 40  مطلية بمعادن ثمينة-  -  8215.91

 40  غيرها-  -  8215.99

_________  
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  الفصل الثالث والثمانون

  أصناف متنوعة من معادن عادية 
  :مالحظات 

و   - 1 ى البن ة ف ادن عادي د األجزاء من مع ذا الفصل، تبن وم ه ذه ًوفقا لمفه ا ه ود له ى تع ة لألصناف الت د المالئم
ـديد صـب . األجزاء ) ظهر(ومع ذلك، التعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة فى هذا الفصل، األصناف من حـ

ود  ى البن ة ف واع الداخل ن األن لب م د أو ص ، وال 73.20 أو 73.18، 73.17، 73.15، 73.12أو حدي
  ).81 حتى 78 ومن 76 حتى 74ول من الفص( األصناف المماثلة من معادن عادية أخر 

بما ( مم 75، تلك التى اليتجاوز قطرها )كاستور" (عجالت تدحرج"، يقصد بكلمة 83.02ًوفقا لمفهوم البنـد    - 2
ك اإلطار إن وجـد( مم 75عن  قطرها يدزـ، أو التى ي)فى ذلك اإلطار إن وجد ون )بما فى ذل شرط أن يك ، ب

  . مم 30ب عليها أقل من عرض الدوالب أو اإلطـار المرك
_________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة
(%)  

ح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح ــاتيـبمف(ومزاليج " االتــغ"ق ـاليـال ومغـفـأق 83.01
 من معادن ، من معادن عادية؛ أغالق وأطر بأغالق، متضمنة مغاليق،)بالكهرباء

 .عادية؛ مفاتيح ألى من األصناف السابقة، من معادن عادية 
 

 40 الــفـ أق-  8301.10

 5 ، من األنواع المستعملة للسيارات" غاالت" مغاليق -  8301.20

 20 ، من األنواع المستعملة لألثاث" غاالت" مغاليق -  8301.30

  :أخر " غاالت" مغاليق -   

 60   المبانىاب وشبابيك ألبو- -  -  8301.4010

 20  غيرها- -  -  8301.4090

 40  أغالق وأطر بأغالق ، متضمنة مغاليق-  8301.50

   : أجزاء-  

 40  سلندرات للكوالين- -  -  8301.6010

 10  غيرها- -  -  8301.6090

 10  مفاتيح مقدمة على حدة-  8301.70

 ، األبواب،ة، مما يستعمل فى األثاثلوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادي 83.02
 صناديق وخزائن األمتعة ،راجةــ الس،دان العرباتــ أب،رــائـتـ الس،ذــوافـ الن،مـالسالل

ات، تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة، من معادن ـ حوامل قبع،لها؛ مشاجبــيماث ماو
اتية الحركة بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذ) كاستور(عادية؛ عجالت تدحرج 

 .لألبواب من معادن عادية

 

 30  مفصالت من جميع األنواع-  8302.10

 10 "كاستور" عجالت تدحرج -  8302.20

 5  تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثـلة مما يستعمل للسيارات-  8302.30

  : تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر -   

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٣٦٨
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 20  مما يستعمل للمبانى-  -  8302.41

 30  غيرها، مما يستعمل لألثاث-  -  8302.42

 30  غيرها-  -  8302.49

 10  مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وتركيبات مماثلة-  8302.50

 10  غالقات ذاتية الحركة لألبواب-  8302.60

وخزائن الودائع واألمانات ) مأمونة(خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة  8303.00
مأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايماثلها، من معادن للغرف ال

 .عادية
10 

ات، لبطاقات الفهرسة، صوانى وحوامل لألوراق، حوامل ـــات وللمصنفــلب للملفــع 8304.00
، فى المكاتب، من معادن عادية حوامل لألختام وأصناف مماثلة، لإلستعمال ،لألقالم

  .94.03اتب الداخل فى البند بإستثناء أثاث المك
20 

 زوايا ، شابكات،أو للملفات، ماسكات" دوسيهات"تركيبات لمصنفات ضم األوراق  83.05
أصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية؛ ورسائل، مشابك األوراق، رقاع للفهرسة 

  .، من معادن عادية)ًمثال ، للمكاتب وللتنجيد وللتغليف(مشابك خارزة بشكل أمشاط 
 

 10 أو للملفات" دوسيهات" تركيبات لمصنفات ضم األوراق -  8305.10

 10  مشابك خارزة بشكل أمشاط-  8305.20

 10  غيرها ، بما فى ذلك األجزاء-  8305.90

يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛   صنوج منبهة وما، نواقيس،أجراس 83.06
ادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية ـ معادن عيرة وأصناف أخر للتزيين، منـتماثيل صغ

 .؛ مرايا من معادن عاديةيماثلها، من معادن عادية ما أو اللوحات أو
 

 30  صنوج منبهة وما يماثلها، نواقيس، أجراس-  8306.10

  : تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين -   

 40  مطلية بمعادن ثمينة-  -  8306.21

 40  غيرها-  -  8306.29

 40  أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايماثلها ؛ مرايا -  8306.30

  .أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها  83.07

 20   من حديد أو صلب-  8307.10

 20  من معادن عادية أخر-  8307.90

83.08  
  
 

 وأصناف رىع، )لشناك(، محاجن أبازيمأغالق ، مأبازي غالق،أ برــأطالق، ـغأ
، األحذيةلوازم األلبسة، لأللبسة أو خدم مماثلة، من معادن عادية، من النوع المست

فر ــة، لوازم الســلديـاف الجــالت، األصنــب، الظـات، الكتـاعــاور الســالحلى، أس
أو السراجة أو غيرها من األصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة 

 .، من معادن عادية )برق(ن عادية؛ خرز وترتر الساق، من معاد

 

 10   رىع، )شناكل( محاجن -  8308.10

 10  مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق -  8308.20
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 الفئة

(%)  

 2  غيرها ، بما فى ذلك األجزاء -  8308.90

بما فى ذلك األغطية التاجية واألغطية الملولبة وسدادات الصب (سدادات وأغطية  83.09
، كبسوالت للقنانى، وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها ")رةالقطا"

 .، من معادن عادية "الترصيص"من لوازم ضمان إحكام اإلغالق 
 

 10 )ذات حواف مشرشرة( أغطية تاجية -  8309.10

 5  غيرها -  8309.90

عالمات أخر، من  حروف و،لوحات مماثلة، أرقاموالفتات، لوحات أسماء وعناوين  8310.00
 10  .94.05معادن عادية، عدا ما يدخل منها فى البند 

 أقطاب لحام كهربائى ومنتجات مماثلة، من معادن ، ألواح، أنابيب، عيدان،أسالك 83.11
ة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن عادية أومن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشو

يب المعادن العادية ـى ترســـ اللحام أو فىــلة فـتعمــواع المســن األنــ، م"سـفلك"
أو الكربيدات المعدنية؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من األنواع 

 .المستعملة فى الطالء المعدنى بالرش 

 

 10  أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى، من معادن عادية -  8311.10

 10 قوس الكهربائى، من معادن عادية  أسالك محشوة للحام بال-  8311.20

 10  عيدان مكسوة وأسالك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية -  8311.30

 10  غيرها -  8311.90
________  
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  القسم السادس عشر

  آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها ؛

  ل وإذاعة وإذاعة الصوت، أجهزة تسجي  أجهزة تسجيل

  ،)تليفزيون(املرئية  الصوت والصورة فى اإلذاعة

   وأجزاء ولوازم هذه األجهزة
  :مالحظات 

  :ال يشمل هذا القسـم     -  1
صلـقـسيور ن وأل الحركة ــقـور نـيــس   -أ  ى الف ة ف ركن 39 ل المواد من اللدائن الداخل ، أو من مطاط مب

ـن األنــر، مــاف األخـ أو األصن،)40.10د ـنـالب( سـ ى اآلالت أو األجهـدمـخـتـواع الم ـة ف ـزة اآلليـ ة ـ
     ؛) 40.16البند ( غير مقسى، من مطاط مبركن ىأو الكهربائية، أو ألغراض تقنية أخر

د طبيعى أو مجدد    - ب د(األصناف من جل راء ) 42.05 البن ود بف د (أو من جل ـواع )43.03البن ، من األنـ
  ؛ ىجهزة اآللية أو فى أغراض تقنية أخرالمستخدمة فى اآلالت أو األ

ير   -ج  ات" المواس رات، "بوبين ات، البك ة ، المكب ل المخروطي ات"الحوام ل  وأ" كون ن الحوام ا م غيره
  ؛ ) أو القسم الخامس عشر48 أو 44 ، 40 ، 39ًمثال ، الفصول (المماثلة، من أية مادة 

آلالت ال   - د  ار أو ل ة آلالت الجاك ات المثقب ة البطاق صول (مماثل ثال، الف سم48 أو 39ًم امس   أو الق الخ
  ؛)عشر

ذلك، و)59.10 البند(سيور نقـــل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية    - هـ ن األصناف ك  األخر م
  ؛) 59.11البند (مواد نسجية إلستعماالت تقنية 

ة    -و  به الكريم ة أو ش ار الكريم ة(األحج ة أو مجددة،طبيعي ن ا)  تركيبي ود م ـى البن ة فـ ى 71.02لداخل  إل
ذلك و71.04 د ك ى البن ة ف ار الداخل ـذه األحج ل هـ ا من مث دا71.16ً األصناف المصنوعة كلي ا ع  ، م

اقوت األزرق  فير(الي ل) س ى حوام ركبين عل ر الم شغولين غي اس الم اكى  والم راءة الح ر ق د (إلب البن
  ؛ ) 85.22

ى المالحظة األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة   -ز  سم الخامس عشر، ) 2( بالمعنى المقصود ف ن الق م
  ؛)39الفصل (أواألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(من معادن عادية 

  ؛) 73.04البند (مواسير الحفر    -ح 
  ؛ ) القسم الخامس عشر (السيور المقفلة بدون نهايات من أسالك أو أشرطة معدنية    -ط 
   ؛83 أو الفصل 82صل أصناف الف   -ى 
  أصناف القسم السابع عشر ؛   -ك 
   ؛90أصناف الفصل    -ل 
  ؛ ) 91الفصل ( أصناف صناعة الساعات    -م 
د   -ن  ى البن ة ف ديل الداخل ة للتب آلالت 82.07األدوات القابل أجزاء ل ستعملة ك واع الم ن األن راجين م  أو الف

ادة ؛ كذلك األدوات المماثلة القابلـة ل)96.03البند( ا للم د وفق ي تبن ـل الت ا اًلتبدي ا أجزاؤه لمصنوعة منه
  ؛)69.09 أو البند 68.04  أو البند 59 أو 45 ، 43 ،  42، 40ًمثال، فى الفصول (العاملة 

  ؛ أو 95أصناف الفصل    -س
شر وألآللة الكاتبة الحبر ط ائشر  - ع ة، ائال ت وإن ط المماثل ى كان ات أو عل ى مكب اـت(ش ـخراطيف ً بند تبع

د المصنوع منها للمادة  رة أو 96.12أو فى البن ت محب ة أمهي إذا كان عة بطريق وائم  أو)أخرى للطب  الق
  .96.20مماثلة، الداخلة فى البند الصناف األثالثية والثنائية، ال حادية،األالحاملة 

صلين ) 1(من هذا القسم والمالحظة ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 2 إن األجزاء 85 و 84من كل من الف ، ف
 ، 85.44 ، 84.84بإستثناء األجزاء والقطع المنفصلة لألصناف الداخلة فى البنود (والقطع المنفصلة لآلالت 

  :ً، تبند تبعا للقواعد التالية )85.47 أو 85.46 ، 85.45
صلينـإن األج  ) أ (  ود الف ن بن وبخالف (85 أو  84ًزاء التي تمثل أصنافا مشمولة فى أى م  ، 84.09 د البن

 تدخل فى )85.48 و85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66، 84.48، 84.31
  جميع الحاالت فى بنودها الخاصة ؛ 
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دد من اآلالت   ) ب( ة أو لع ة معين سية آلل تعمال حصرا أو بصورة رئي دة لإلس ت األجزاء األخر مع ًإذا كان
ذه األجزاء )85.43 أو البند 84.79لداخلة فى البند بما فى ذلك اآلالت ا(الداخلة فى نفس البند  ، فإن ه

ى  ال، أو ف ا للح ة أو اآلالت، تبع ذه اآلل ه ه ضع ل ذى تخ د ال ى البن دخل ف ود اًت ،  84.31، 84.09لبن
ك، ذ عم .85.38 وأ 85.29 ، 85.22، 85.03، 84.73 ،84.66،  84.48 دة ن األإفل زاء المع ج

ع لالستعمال على حد سواء وبصورة رئي د أسية م ضاأ و85.17صناف البن ودًي ع البن ن  م  85.25 م
ى  د  ،85.28حت ي البن دخل ف تعمال ، واأل85.17ت دة لالس سأو بصورة ً حصرياجزاء المع ع يةرئي  م

                                                           ؛85.29 تدخل فى البند 85.24صناف البند أ
ودتبند جميع األجزاء ا  ) ج(  ى البن  ،85.22، 85.03 ،84.73 ،84.66، 84.48، 84.31، 84.09 ألخر ف

  .85.48 أو البند 84.87ً، تبعا للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند فى البند 85.38 وأ 85.29
دة لكى    - 3 ة ، المع مالم ينص على خالف ذلك، فإن اآلالت المركبة المؤلفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلف

ين أوتعمل ين مختلفت ؤدى وظيفت ر،  ً معا كوحدة، والمهيأة فى جسم واحد، وكذلك اآلالت المصممة لكى ت أكث
  .ًبالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعا للوظيفة الرئيسية فى كلتا الحالتين 

ستقلة ) بما فى ذلك المجموعة المؤلفة من آالت مشتركة(عندما تكون اآللة    - 4 ات م ة من مكون ت (مؤلف وإن كان
يلة أخرى ة وس ة أو بأي ابالت كهربائي ة للحـركة أو بك أجهزة ناقل ) منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو ب

صلين  ود الف ن بن ى أى م شمولة ف وح وم ددة بوض ة مح ا ألداء وظيف ل مع دة ألن تعم إن 85 أو 84ًمع  ، ف
  .المجموعة تبند فى البند الخاص بهذه الوظيفة  

أى من اآلالت أو الوحدات أو المعدات " آالت"د بكلمة ــة، يقصــام المالحظات السابقــق أحكــ تطبيلــمن أج   - 5
  .  85 أو 84أو األجهزة، مما هو وارد فى بنود الفصلين 

ارة)  أ (  - 6 صد بعب ات " يق ردة نفاي ة و وخ ةإكهربائي ا ، "لكتروني دولحيثم ي ج ةوردت ف ات  التعريف ، المجموع
   :كترونية التيلإلا وأربائية ه الكصنافمطبوعة واألالدوائر الكترونية ولوحات لاإلوئية رباهالك

ى ا األــغراضهأخدام  فى ـتـلالسير صالحة ـت غـأصبح   (1) ن أصلية الت ا أعدت م سبب جله الكسر ب
دها أصالحها أالتى يعتبر  وأخرى و العمليات األأو القطع أ بة إو أو تجدي ا مناس غراضها ألعادته

                                                                ًئيسية غير مجدى اقتصاديا؛ والر
ثناء عمليات النقل أصناف بعينها من التلف أو شحنها بطريقة ليس الغرض منها حماية أتم تعبئتها     (2)

 .والتحميل والتفريغ
دخل  ) ب( ى ت د ف ن 85.49 البن ة م شحنات المختلط ة ونفاي"، ال ردة كهربائي ةإات وخ ن " لكتروني ا م وغيره

  .النفايات والخردة
  .38 من الفصل (4) رقم الحظة ، على النحو المحدد في الم" البلدياتتنفايا" القسم ذا يشمل هال   )ج(

_______  

  الفصل الرابع والثمانون

  ؛ أجزاؤها وأدوات آلية مفاعالت نووية، مراجل، آالت وأجهزة
  :مالحظات 

  : يشمل هذا الفصل ال    - 1
    ؛   68 الشحذ واألصناف األخر الداخلة فى الفصل أحجار، الطواحين أرحية   ) أ ( 
زة   ) ب( ثال(اآلالت أو األجه ضخات م زة، ) ًكالم آلالت أو األجه ة ل زاء الخزفي ة واألج واد خزفي ن م م

  ؛     )69الفصل (المصنوعة من أية مادة 
ـأصن  ) ج( رات ـ اج للمختب ن زج دا(اف م ـ؛ آالت وأجه)70.17 لبن صنوعات أخـ ـزة وم تعماالت ـ ر إلس

  ؛  )70.20 أو البند 70.19البند (نية أو أجزاؤها مـن زجاج ـقـالت
د   ) د ( ى البن ة ف د73.21األصناف الداخل ة أخر 73.22  أو البن ادن عادي ن مع ة م ذلك األصناف المماثل  وك

  ؛  )81 إلى 78 أو من 76  إلى 74الفصول من (
   ؛85.08مكانس كهربائية الداخلة في البند   )هـ(
ة   ) و( زة اآللي د-األجه ى البن ة ف ى، الداخل تعمال المنزل ة لإلس ة 85.09 الكهربائي صوير الرقمي زة الت ؛ أجه

      85.25الداخلة فى البند 
  ألصناف القسم السابع عشر؛ أو) رادياتيرات(مبردات الحرارة بالماء   ) ز(
  )  .96.03البند (ًيات، بدون محرك، التي تستعمل يدويا المكانس اآللية لألرض  )ح(
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از (11)من القسم السادس عشر والمالحظة ) 3(مع مراعاة أحكام المالحظة   -2 ة أو الجه إن اآلل  لهذا الفصل، ف
ود  ن البن ى 84.01ًالتي تبعا ألوصافها قد يشملها في آن واحد بند أو أكثر م د 84.24 إل ي 84.86 أو البن  ، وف

ن 84.80 إلى 84.25لوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود ذات ا ا م م له  ، فإنها يجب أن تبند في البند المالئ
  .84.80 إلي 84.25 حسب الحالة، وليس في البنود 84.86 أو البند 84.24  إلى 84.01البنود من 

 :84.19ومع ذلك ، فإن األصناف التالية ال تدخل فى البند    ) أ (  
  ؛) 84.36البند ( التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة اإلستنبات أجهزة   )1(
  ؛) 84.37البند (أجهزة ترطيب الحبوب فى المطاحن    )2(
  ؛  ) 84.38البند (أجهزة النثر إلستخراج عصارة السكر    )3(
سجية   )4( واد ن ن م صنوعات م سج أو الم وط أو الن ة للخي ة الحراري زة المعالج د البن(آالت وأجه

   أو؛ )84.51
ر أو معدات معدات الواألجهزة ، اآلالت   )5( ر تغيي المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتب

  .)ًوإن كان ضروريا بالنسبة لمهمتها(ًالحرارة فيها ثانويا، 
   :84.22ال تدخل فى البند   ) ب(

       أو؛ ) 84.52البند (آالت الخياطة لغلق األكياس، أو األوعية المماثلة     (1)
   .84.72اآلالت واألجهزة للمكاتب، الداخلة فى البند    (2)

  : 84.24دخل فى البند تال    ) ج( 
  ؛ أو) 84.43البند (آالت الطباعة بنفث الحبر    (1)
  .)84.56البند (   اآلت القطع بنفث الماء (2)

 من جهة، أو أحد 84.56د يشملها فى آن واحد البند ًإن العدد اآللية لشغل جميع المواد، والتي تبعا ألوصافها ق   - 3
ود  د  84.65 أو 84.64، 84.61، 84.60، 84.59، 84.58، 84.57البن ى البن دخل ف رى، ت ة أخ ن جه  م
84.56.  

دا المخارط 84.57إن البند   - 4 ز الخراطة(  ينطبق فقط على العدد اآللية لشغل المعادن، ع ك مراك ى ذل ا ف ، )بم
  :ًلقيام بأنواعا مختلفة من عمليات التشغيل اآللى وذلك إما والتي بإمكانها ا

  ، )مراكز تشغيل آلى(ًبواسطة تغيير ذاتى للعدد بسحبها من مخازنها وفقا لبرنامج تشغيل آلى   ) أ ( 
بإستخدام آلى متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع   ) ب(

  ، أو )محطة شغل مفردةآالت ذات (ثابت 
  ).آالت ذات محطات شغل متعددة(بالنقل الذاتى لقطعة الشغل إلى رؤوس وحــدات التشغيل المختلفة   ) ج(

ون " خط الشق أو القطع"، فإن 84.62ألغراض البند    - 5 ارة عن خط معالجة يتك شغل المنتجات المسطحة عب ل
ائفمن آ ك اللف ة ف سطة( ل سويهوآ) َمب ة ت ائف ل ائف( اللف سطح لف ة وآ)ُم شق وآل ة لل فل ادة الل خط "ن إ.  إلع

ددة وال مح ى أط ع إل ن آ" القط ون م ة يتك ط معالج ارة عن خ سطحة عب ات الم شغل المنتج ائفل ك اللف ة ف  ل
                                                       . ومقص)ُمسطح لفائف( اللفائف لة تسويهوآ) َمبسطة(

  :اآلالت القادرة علي" اآلالت المعالجة الذاتية للمعلومات"، يقصد بعبارة 84.71اض تطبيق البندألغر  ) أ    ( - 6
ذ    )1( ورا لتنفي ة ف ضرورية الالزم ات ال ل البيان ى األق ة وعل رامج المعالج امج أو ب زان برن ًإخت

  البرنامج؛
  ًإمكانية برمجتها بسهولة وفقا لمتطلبات الشخص المستخدم ؛    )2(
   عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ وأداء   )3(
ذ    )4( ديل التنفي وم بتع ا أن تق ب منه ذى يتطل امج معالجة وال ذ برن سان، بتنفي القيام بدون تدخــل اإلن

  .أثناء عملية المعالجة بقرار منطقى 
  من عدد متغير من الوحداتآالت المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة ) ب(

  . لمنفصلةا
أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، آلالت المعالجة الذاتية ) هـ(و) د(مع مراعاة أحكام الفقرات   )ج(

  : للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية
  ًأن تكون من النوع المستخدم حصرا أو بصفة أساسية فى نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛  ) 1(
و  ) 2( ن أن تك ر م دة أو أكث طة وح رة أو بواس ا مباش ة إم ة المركزي دة المعالج يل بوح ة للتوص ن قابل

  و الوحدات األخر؛
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تعمالها   ) 3( ن إس ارات يمك وز أو إش شكل رم ات ب اء المعلوم تقبال أو إعط ى إس ادرة عل ون ق أن تك
  . بواسطة النظام

   .84.71خل فى البند أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تد
داثيات  زة االح اتيح وأجه ات المف ا x-yإال أن، لوح وافر فيه ي تت راص، الت ي أق دات التخزين عل  ووح

رتين  روط الفق د ) 3ج (و ) 2ج (ش ي البن ة ف دات داخل د كوح االت أن تبن ع الح ي جمي ب ف اله، يج أع
84.71 

د   ) د( شمل البن ده84.71ال ي ي ح ة إذا وردت عل ناف التالي شروط  األص ل ال ا ك وافرت فيه ي وأن ت ، حت
                                      : أعاله) ج6(المذكورة في المالحظة 

  ، اآلت الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛ ) اإلستنساخ(الطابعات، اآلت التصوير   (1)
بكات   )2( زة ش ا أجه ا فيه ر، بم ات األخ صور أو المعلوم صوت أو ال تقبال ال ال واس زة إرس أجه

لكية اال سلكية والالس صاالت ال ضة (ت ة العري شبكة ذات المنطق ة أو ال شبكات المحلي ل ال مث
  ؛)الواسعة

  ؛ ) ميكروفونات(مكبرات الصوت ومذيعات الصوت   )  3(
  كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛   )  4(

ي )كتوربروجي(وأجهزة عرض الصور المتحركة ) مونيتور(شاشات عرض   (5) شتملة عل ، غير م
  .أجهزة استقبال اإلرسال التليفزيوني 

ددة   )هـ( ؤدي وظائف مح ات وت ة للمعلوم ة الذاتي ع اآلت المعالج تراك م ل باإلش ي أو تعم شتملة عل اآلت م
ي  ك فف ا الخاصة، وإذا تعزر ذل بخالف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند المالئم لوظيفته

  .متبقيةأحد البنود ال
ي ال يخت) ولةــأى المصق(رة من صلب ــمل، الكرات المعايـ فيما يش84.82د ــيشمل البن  - 7 ـالت ر ـ اس أكب لف مق

ه %1أو أصغر قطر منها عن القطر اإلسمى بأكثر من  رق المسموح ب م، 0.05، بشرط أال يتجاوز هذا الف  م
  .73.26ـف ، فـتدخل فى البند أما الكرات األخر التي ال ينطبــق عــليها هــذا التعريـ

ة   - 8 ام المالحظ اة أحك ع مراع ك، وم الف ذل ى خ نص عل م ي ا ل ة ) 2(م صل والمالحظ ذا الف سم ) 3(له ن الق م
ة  ى حال سى ، وف تعمالها الرئي م إلس د المالئ ى البن دخل ف السادس عشر، فإن اآللة ذات اإلستعماالت المتعددة ت

د عدم وجود بند مالئم إلستعمالها الرئيسى ى البن ـا تدخـل ف ا ، فإنه سى له تعمال الرئي د اإلس  أو إذا تعذر تحدي
ل ( ، اآلت صنع الحبال أو األمراس أو الكابالت 84.79كما تدخل فى البند  . 84.79 مثل آالت الجدل أو الفت

  .نها ، من األسالك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد األخـر أو من خليط م)أو آالت صنع الكابالت
ا "بحجم الجيب" ، فإن عبارة 84.70ق البند ــل تطبيــمن أج   - 9 ي ال تتجاوز أبعاده ، تنطبق فقط على اآلالت الت

  . مم45×  مم  100× مم 170
اد ("التصنيع باإلضافة"عبارة ب يقصد، 84.85ألغراض البند     -10 ة األبع ضا باسم الطباعة الثالثي ه أي شار إلي ) ًي

دماج   مادجسامأ تكوين  د وان ات والترقي ة للطبق وذج رقمي، من خالل اإلضافة  المتتالي ي أساس نم ة، عل ي
                                           ).علي سبيل المثال، المعادن أو اللدائن أو الخزف (المادةوتصلب 

اة المالحظة  سادس عشر والمالحظة (1)مع مراع سم ال ن الفصل (1) من الق ا ن اآلإ،  84 م ى تبع ًالت الت
  . تدخل فى هذا البند وليس فى أي بند آخر بجدول التعريفة 84.85ألوصافها يشملها البند 

ي 85، من الفصل )ب (12  و)أ (12تنطبق المالحظتين    ) أ   (- 11 ارتى ً أيضا عل بة الموصلة"عب " األدوات ش
ستخدمتا،علي التوالي" الدوائر األلكترونية المتكاملة"و د  وهما م ي البن ذه المالحظة وف ي ه  84.86ن ف

ضا األدوات " دوات شبة الموصلةاأل"تشمل العبارة ،  84.86إال أنه، ألغراض هذه المالحظة والبند  ًأي
  .(LED)شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء 

؛ "حات العرض المسطحةلوازم لتصنيع لو" ، فإن عبارة 84.86ألغراض تطبيق هذه المالحظة والبند   ) ب(
سطحة ات الم صنوعات اللوح شمل م د . ت ات 84.86أن البن اج أو لوح ن زج صنوعات م شمل الم  ال ي

لوحات العرض "إن عبارة . ر الكترونية أخري للوحات المسطحةــة أو عناصــة مجمعــوعـدوائر مطب
  .ال تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود" المسطحة

ًيضا اآلالت واألجهزة المستعملة حصرا أو بصفة أساسية لألغراض التالية  يشمل أ84.86البند   ) ج( ً:  
    تصنيع أو إصالح األقنعة والشبيكات ؛    - 1
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  تجميع األدوات شبة الموصلة والدوائر اإللكترونية المتكاملة ؛     - 2
ولز     - 3 غ قطع الب ل أو تفري ائق "Boules"رفع أو تنضيد أو تحمي دوات شبة واأل" wafers"، الرق

  .الموصلة والدوائر اإللكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة 
ن الفصل (1) من القسم السادس عشر والمالحظة (1)مع مراعاة أحكام المالحظة   )  د(  إن اآلالت 84 م  ، ف

  . تخضع لهذا البند وليس ألي بند آخر من جدول التعريفة84.86واألجهزة المطابقة لنص البند 
  :ظات البنود الفرعية  مالح

ق مصطلح ، 8465.20ألغراض تطبيق البند الفرعى   - 1 ز الت"ينطب ىشغيل مراك دد " اآلل ى الع ط عل ة -فق  اآللي
ام  ا القي ى يمكنه ة، الت صلبة المماثل واد ال صلبة أو الم دائن ال لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، الل

هلى بالتغيير التلقائى لألدوات البأنواع مختلفة من عمليات التشغيل اآل ا يماثل ا عاملة من خالل مخزن أو م ً وفق
  .لبرنامج تشغيل آلى

وفر "أنظمة"، يقصد بعبارة 8471.49من أجل تطبيق البند الفرعى   - 2 ي تت ، آالت المعالجة الذاتية للمعلومات الت
ا بالمالحظة  شروط المنصوص عليه داتها ال ى وح ن الفصل ) 6(ف ى ، والت84ج م ل عل ى األق وى عل ي تحت

صـرى (وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة  از مسح ب اتيح أو جه ل، لوحة المف ") SCANNER"مث
  ) .مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة(ووحدة إخراج واحدة 

ى    - 3 د الفرع ق البن راض تطبي صد 8481.20ألغ ارة ، يق ل "بعب ى تعم ة الت ل الحرك زة نق صمامات ألجه ال
درولي ضغوطهي الهواء الم ل ب ى تعم ت أو الت ة " ًكيا بالزي ل حرك صا لنق ستخدمة خصي صمامات الم ة "ًال طاق
سائل ى النظام "ال ذى يعم ف ـأو بالهًيا دروليكـيـهل ـال ة  ،واء المضغوطـ ون مصدر الطاق ث يك ى شكل  حي ف

وع ن ، هذه الصمامات يمكن أن تكون م)سائل أو غاز(مضغوطة ائل وس بيل المث(أى ن ى س صمامات  العل
ى  8481.20لبند الفرعى  ا).، صمامات الحجز ض الضغطيخفت ة له األولوية عل ة كاف ود الفرعي األخرى البن
  .84.81لبند ل

 5ذات قطر موحد اليتجاوز ) إبرية( فقط على المدحرجات بدواليب إسطوانية 8482.40ينطبق البند الفرعى   - 4
عام م ة أض ن ثالث ا ع د طوله ساوى أو يزي ي ي اوالت راف . ف قطره دواليب ذات أط ذه ال ون ه ن أن تك ويمك

  .مدورة 
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

ود  84.01 ر وق ة؛ عناص اعالت نووي راطيش(مف اعالت )خ عاع، للمف رض لإلش م تتع ، ل
 .النووية؛ آالت وأجهزة للفصل النظائرى

  

 5  مفاعالت نووية- 8401.10

 5  آالت وأجهزة للـفصل الـنـظائرى وأجزاؤها- 8401.20

 5 ، لم تتعرض لإلشعاع ) خراطيش( عناصر وقود - 8401.30

 2  أجزاء مفاعالت نووية- 8401.40

رة  84.02 ن األبخ ره م ائى وغي ار الم د البخ ل تولي ساخن (مراج اء ال ل الم تثناء مراج بإس
ة وال ة المركزي نخفضللتدفئ غط م ار ذى ض اج بخ ستطيع إنت ي ت اه )ت ل المي ؛ مراج

 .المسعرة
  

   : مراجل توليد البخار المائى وغيره من األبخرة -  

 5 ساعة / ً طنا 45 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائى - - 8402.11

 5 ساعة / ً طنا 45المائى يتجاوز إنتاجها من البخار   مراجل بأنابيب مائية ال- - 8402.12

 10  مراجل أخر لتوليد األبخرة، بما فى ذلك المراجل المشتركة- - 8402.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  مراجل المياه المسعرة - 8402.20

 2  أجزاء - 8402.90

    .84.02مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة فى البند  84.03

 5  مراجل- 8403.10

 2  أجزء- 8403.90

د  84.04 ى البن ة ف د 84.02أجهزة مساعدة للمراجل الداخل ل (84.03 أو البن  ، الموفرات،مث
 .لآلالت البخارية؛ مكثفات ) مسترجعات الغاز، مزيالت الهباب،المسعرات

  

 5  84.03 أو البند 84.02 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند - 8404.10

 5  لآلالت البخارية  مكـثـفات - 8404.20

 2  أجزاء- 8404.90

از  84.05 دات غ ا ؛ مول ع منقياته ت م الهواء، وإن كان اء أو ب ل بالم ازات تعم دات غ مول
 .األستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها

  

از - 8405.10 دات غ ا؛ مول ع منقياته ت م الهواء، وإن كان اء أو ب ل بالم ازات تعم دات غ  مول
 لين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتهااألستي

5 

 2  أجزاء- 8405.90

   .بخارية ) توربينات(عنفات  84.06

 5  عنفات لـتسيير المراكب البحرية - 8406.10

   : عنفات أخر -  

 5 )ميجا وات (MW 40  عنــزيد ذات قدرة ت- - 8406.81

 5 )ميجا وات (MW 40تجاوز ـت  ذات قدرة ال- - 8406.82

 2   أجزاء- 8406.90

84.07 
شرر  ا بال محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال فيه

 ) .محركات إنفجارية(
  

 5  محركات للطائرات - 8407.10

   : محركات لـتسيـير المراكب البحرية -  

 10 )ثابتةغير ( المحركات الخارجية - - 8407.21

 5  غيرها- - 8407.29

لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل  مكابس متناوبة من النوع المستعمل محركات ذات -  
87:   

 5 3 سم50تـتجاوز سعة إسطواناتها   ال- - 8407.31

 5 3سم 250تجاوز ـوال ت 3 سم50زيد سعة إسطواناتها عن ـ ت- - 8407.32

 5  3سم 1000تجاوز ـوال ت 3سم 250سطواناتها عن  تـزيد سعة إ- - 8407.33

   :3سم 1000  عن سعة إسطواناتهاـزيد ت- - 8407.34
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

8407.3410 
واد سيارات ، لللجراراتللدرجات بأنواعها،  - - - النقل المشترك أو نقل البضائع والم

سيارات أو  ة ل تعماالت الخاص د (االس يارات ،)87.05البن وب  س عة الرك س
 3سم1600ا حتى اسطواناته

2 

 10  غيرها- - - 8407.3490

 5  محركات أخر- 8407.90

ـمحرك 84.08 داخلى، ذات مكابـتـات اإلحـ ـراق ال ضغط ـ ا بال عال فيه تم اإلش ات  (س ي محرك
 ) .ديزل أو نصف ديزل

  

 5  محركات لتسيير المراكب البحرية - 8408.10

    :87كبات الداخلة فى الفصل  محركات من األنواع المستعملة لتسيير المر- 

 10  )كيلو وات (K W 92 ذات قدرة حتى - - - 8408.2010

 5  غيرها- - - 8408.2090

 5  محركات أخر - 8408.90

84.09 
د  ى البن ة ف ات الداخل سية للمحرك د 84.07ًأجزاء معدة حصرا أو بصورة رئي  أو البن

84.08 . 
  

 5  لمحركات الطائرات- 8409.10

   :غيرها  -  

8409.91 
ا - - تم اإلشعال فيه ي ي ابس الت ات ذات المك سية للمحرك ً معدة حصرا أو بصورة رئي

 بالشرر 
2 

 2  غيرها - - 8409.99

   .دواليب تعمل بقوة الماء، ومنظماتها ، يةهيدروليك )توربينات(عنفات  84.10

    : تعمل بقوة الماءدواليبية وهيدروليك) توربينات( عنـفات -  

 5 )كيلو وات (K W 1000تـتجاوز قدرتها   ال- - 8410.11

 5 )كيلو وات (KW 10000 وال تتجاوز) كيلو وات ( KW 1000  تزيد قدرتها عن- - 8410.12

 5 )كيلو وات(KW 10000   عن قدرتهازيد تـ- - 8410.13

 2  أجزاء، بما فيها المنظمات- 8410.90

   .فعة وعنفات غازية أخر عنفات دا، عنفات نفاثة 84.11

   : عنـفات نفاثــة -  

 5 )كيلو نيوتن (KN 25تـتجاوز قوة دفعها   ال- - 8411.11

 5 )كيلو نيوتن (KN 25  عن قوة دفعهازيد تـ- - 8411.12

    : عنفات دافعة -  

 5 )كيلو وات (KW 1100تـتجاوز قدرتها   ال- - 8411.21

 5 )كيلو وات (KW 1100 عن  قدرتهازيد تـ- - 8411.22

    : عنفات غازية أخر -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5 )كيلو وات (KW 5000تـتجاوز قدرتها   ال- - 8411.81

 5 )كيلو وات (KW 5000  عن قدرتهازيد تـ- - 8411.82

    : أجزاء -  

 5  للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة- - 8411.91

 5  غيرها- - 8411.99

   . محركة أخر محركات وآالت 84.12

 5  محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة- 8412.10

   ) :هيدروليكية( محركات وآالت محركة، تعمل بقوة السوائل -  

 5 )إسطوانات( بحركة خطية مستقيمة - - 8412.21

 5  غيرها- - 8412.29

   ) :بنيوماتيك(  محركات وآالت محركة تعمل بالهواء المضغوط -  

 5 )إسطوانات( بحركة خطية مستقيمة - - 8412.31

 5  غيرها- - 8412.39

 5  غيرها - 8412.80

 2  أجزاء - 8412.90

   .مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على آداة قياس؛ رافعات سوائل 84.13

    : مضخات محتوية أو معدة إلحتواء آداة قياس -  

واا مضخ- - 8413.11 ود أو م ى محطات ت توزيع الوق ستعملة ف واع الم ـن األن شحيم ، مـ د التـ
 )الجراجات أو الكراجات(توزيع الوقود أو المرائــب 

10 

 10  غيرها- - 8413.19

ضخ- 8413.20 دويا، بإستــ م دار ي ضخـنـثـًات ت ـات الداخـاء الم ـلة فـ ـى البنـ  ىـرعــد الفـ
 5 8413.19 أو 8413.11

ود أو الز- 8413.30 ضخات الوق داخلى ذات  م راق ال ات اإلحت د، لمحرك ـل التبري وت أو سوائ ي
 )بالشررأو بالضغط (المكابس 

2 

 5  مضخات خرسانة- 8413.40

 5  مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر - 8413.50

 5  مضخات إزاحة موجبة دوارة أخر - 8413.60

   : مضخات أخر تعمل بالطرد المركزى - 

8413.7010 
ضخات أف- - - ى  م ى حت ور أفق زى ومح رد مرك ة ذات ط رك أو 14قي ة بمح  بوص

صان  صف ح ى ن درة حت ة بق د بوص ضخات واح دا الم ا ع رك فيم دون مح ب
 والطلمبات ذات التحضير الذاتى بطريقة النفث والطلمبات المحيطية السطحية

30 

 5  مضخات حريق- - - 8413.7020

 10  غيرها- - - 8413.7090
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    :ت سوائل  مضخات أخر ؛ رافعا-  

 10  مضخات - - 8413.81

 5  رافعات سوائل - - 8413.82

    : أجزاء -  

 5  للمضخات - - 8413.91

 5  لرافعات السوائل- - 8413.92

راوح هواء أو غازات أخر؛  وأمضخات هواء  84.14 مضخــات تفريغ الهواء، مضاغط وم
ة (أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء  ا، ) "HOODS"بشكل أغطي راوح مندمجة به بم

ـواء  ات ه زودة بمنقي ت م ر(وإن كان سالمةن ـ؛ خزائ)فالت ةال ة  ال البيولوجي مانع
                            ).فالتر(لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء 

  

 5  مضخات تـفريغ الهواء- 8414.10

 5  مضخات هواء تـدار باأليدى أو باألرجل- 8414.20

   : مضاغط من األنواع المستعملة فى آالت ومعدات وأجهزة التبريد - 8414.30

 5  ألجهزة تكييف هواء السيارات- - - 8414.3010

 30  )وات (w 368 مضاغط أخر بقدرات حتى - - - 8414.3020

 5  غيرها- - - 8414.3090

 10  مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقـطر- 8414.40

    : مراوح -  

ذ، رادــ ج،  أرض، ةـاولــراوح طــ م- - 8414.51 دمج ، ة ناف ائى من  سقف، ذات محرك كهرب
 60 )وات (W 125تتجاوز قدرته  ال

   : غيرها - - 8414.59

 10  المراوح واألجهزة النافخة للهواء ، كأجزاء للمكانس الكهربائية- - - 8414.5910

 5  غيرها - - - 8414.5990

ر  ، ال")HOODS"بشكل أغطية (أجهزة شافـطة أو مبدلة للهواء  - 8414.60 اس أكب يتجاوز مق

  سم120جانب أفـقى لها 
60 

 5  مانعة لتسرب الغاز ال البيولوجيةالسالمةخزائن  - 8414.70

 5  غيرها - 8414.80

 5   أجزاء- 8414.90

ة 84.15 ى مروح ة عل واء ، محتوي ف اله زة تكيي ديل آالت وأجه زات لتع رك وتجهي  بمح
 .يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة  الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك اآلالت التي ال

  

ى امن النوع الم  - 8415.10 ت عل ـذالـنصمم للتثبي سقف أو األرض، ر، ا الجدة،ف وحدة ً امؤلفال
 split – system”   60“واحدة أو نظام منفصل 

 20 ستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات من الـنوع الم- 8415.20
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   : غيرها -  

س دورة ال- - 8415.81 مام لعك د وص دة تبري ضمنه وح د أوت مت ة  بري ة (التدفئ ضخات حراري م
 )عاكسة

60 

 60  غيرها ، متـضمنة وحدة تـبريد- - 8415.82
 60  غير متـضمنة وحدة تـبريد- - 8415.83
  : أجزاء - 

 split – system”   40“الوحدات الداخلية أو الخارجية ألجهزة تكييف الهواء  - - - 8415.9010

 20  غيرها- - - 8415.9090

سائل 84.16 الوقود ال ل ب ي تعم ران الت عال لألف زة إش سحوق أو  ،أجه صلب الم الوقود ال ب
 .بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاؤها اآللية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها 

  

 5  أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائـل- 8416.10

 5  أجهزة إشعال أخر لألفران ، بما فيها أجهزة اإلشعال المشـتركة- 8416.20

 5  مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها اآللية ، كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثـلها- 8416.30

 2  أجزاء- 8416.90

84.17 
ـا فيهـمرات، بـبـة أو المختــاعـصنران للـأف ـلفـران حرق المخـأف(دات ـرمـا المـ ات ـ

 .، غير كهربائية)أو القمامة
  

 5  للصهـر أو لغـيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها، أفران للتحميص- 8417.10

 5  أفران المخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت- 8417.20

 5  غيرها- 8417.80

 2  أجزاء - 8417.90

زة إحداث " فريزرات"ومجمدات " برادات"ثالجات  84.18 دات وأجه وغيرها من آالت ومع
رودة  د(الب د أو التجمي دا )التبري ة ماع ة؛ مضخات حراري ر كهربائي ة أو غي ، كهربائي

 . 84.15آالت وأجهزة تكييف الهواء الداخلة فى البند 
   

8418.10 
صلة أو أدراج ـات مع مجمــالجـث - ة منف أبواب خارجي زة ب دات فى جسم واحد، مجه

                                                                       ًأو بكالهما معا
60 

   : ثالجات من النوع المنزلى -  

 60  تعمل بالضغط - - 8418.21
 60  غيرها - - 8418.29
  : لتر800تـتجاوز سعتها  ناديق أفـقية ، ال مجمدات بشكل ص- 

8418.3010 
سرط - - - سجة واألورام ال ى مجال زراعة األن ل المتخصصة ف ة ــانيـمجهزة للمعام

  وما يماثلهاولحفظ الدم وث اللقاحات واألمصال والجراثيم المزروعة ــوبح
5  

  60   غيرها- - - 8418.3090

  : لتر900ـتجاوز سعتها ت  مجمدات بشكل خزائن رأسية ، ال- 
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8418.4010 
سرط - - - سجة واألورام ال ى مجال زراعة األن ل المتخصصة ف ة ــانيـمجهزة للمعام

  وما يماثلهاولحفظ الدم وث اللقاحات واألمصال والجراثيم المزروعة ــوبح
5  

  60   غيرها- - - 8418.4090

ع أو عرض  ،خزائن ،صناديق(أثاث تبريد آخر  -  ات بي اواجه ا يماثله للتخزين ) وم
 :وللعرض، مشتملة علي معدات تبريد أو تجميد 

  

ال ـريـزة التبهث والدم، وأجـظ الجثـ لحف- - - 8418.5010 ى مج ل المتخصصة ف زة للمعام د المجه
سرط ـة وبحــانيـزراعة األنسجة واألورام ال وث اللقاحات واألمصال والجراثيم ـ

 المزروعة وما يماثلها
5 

ات - - - 8418.5020 د ( الحاوي ناف البن ن أص واد ) 86.09م ل الم دة لنق رارة والمع ة للح العازل
ف، وا ة للتل ضائع القابل ب لالغذائية والب د أو مصممة ألن ترك زة بوحدة تبري مجه
 بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها

5 

 60  غيرها- - - 8418.5090

   :ضخات حرارية  آالت ومعدات وأجهزة تـبريد أو تجميد أخر؛ م-  

 5   84.15مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند  - - 8418.61

   : غيرها - - 8418.69

د- - - 8418.6910 زة تبري دات وأجه رودة لثالجات ومجم ي   وحدات إحداث الب تعمال المنزل لالس
 وألجهزة تكييف الهواء

60 

   " :رزليتش"روفة بالمبردات  وحدات تبريد المع- - - 8418.6920

 5   تعمل بالطاقة الجديدة أو المتجددة- - - - 8418.6921

 10  غيرها- - - - 8418.6929

ادق همبردات الميا - - - 8418.6930 ة والفن تعماالت المنزلي  وإن اشتملت على عنصر تسخين لالس
  ومايماثلها

30 

 20   غيرها - - - 8418.6990

   : أجزاء -  

 10  أثـاث مصمم إلستـيعاب أجهزة التبريد أو التجميد- - 8418.91

   : غيرها - - 8418.99

 مكثفات أو مبخرات ألجهزة تكييف الهواء ولألصناف الواردة فى البنود الفرعية - - - 8418.9910
  من هذا البند40 ، 30 ، 29 ، 21، 10

20 

 10  مكثفات أو مبخرات أخرى- - - 8418.9920

 2  غيرها - - - 8418.9990

84.19 
 

زة ، األالتاآل دات الو جه دات امع رات،أو مع اء لمختب سخن بالكهرب ت ت  وإن كان
، لمعالجة المواد بتغـيير )85.14بإستـثـناء األفران واألجهزة األخر الداخلة فى البند (

سخين ل الت رارة مث بخ ،الح يصأو الط ر، التحم ر، التقطي ادة التقطي يم، إع  ، التعق
 المعدات أو األجهزة من األنواع  التبريد، عدا أو التكثيف، التجفيف، التبخير،البسترة

ة،  اه مجمع اء ومسخنات مي ة للم ة؛ مسخنات فوري المستخدمة فى األغراض المنزلي
 .غير كهربائية 
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   : مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية -  

 60 لماء ، تعمل بالغاز مسخنات فورية ل- - 8419.11

 2                                                مسخنات مياه تعمل بالطاقة الشمسية- - 8419.12

 5  غيرها - - 8419.19

 5  أجهزة تعقييم طبية أو جراحية أو مختبرية- 8419.20

   : أجهزة تجفيف -  

8419.33 
زة - - ف  أجه دباتجفي ف واللتجمي د )lyophilisation( تكثي ف بالتجمي دات تجفي ، وح

                                                                    بالنفثمجففاتو
5 

 5  غيرها، للمنتجات الزراعية- - 8419.34

 5   غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو للورق المقوي- - 8419.35

 5  غيرها- - 8419.39

 5 أجهزة تقطير أو إعادة تقطير - 8419.40

 معفاه  مبادالت حرارية- 8419.50

 2  آالت وأجهزة تسييل الهواء أوالغازات األخر- 8419.60

   :  آالت وأجهزة ومعدات أخر -  

 5  لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهى أو لتسخين األغذية- - 8419.81

 5  غيرها - - 8419.89

 2  أجزاء - 8419.90

   .انات لهذه اآلالتترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطو وأآالت صقل  84.20

 2  آالت صقل وترقيق - 8420.10

   : أجزاء -  

 2  إسطوانات - - 8420.91

 2  غيرها - - 8420.99

زة ــأجه 84.21 زى؛ آالت وأجه الطرد المرك ف ب زة التجفي ا أجه ا فيه زى، بم رد مرك زة ط
 .الغازات رشيح أو تنقية السوائل أوت

  

    : أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى -  

 5  فارزات القشدة- - 8421.11

 معفاه المنسوجات ومصنوعاتها  أجهزة تجفيف - - 8421.12

  5  غيرها - - 8421.19

   : آالت وأجهزة ترشيح أو تـنـقية السوائل -  

   : لترشيح أو تـنـقية المياه - - 8421.21

 20  لالستعمال المنزلى- - - 8421.2110
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   : غيرها- - - 8421.2190

 معفاه   للغسيل الكلوى- - - - 8421.2191

 5   غيرها- - - - 8421.2199

 5  لترشيح أو تـنـقية المشروبات، عدا المياه- - 8421.22

 20 محركات اإلحتراق الداخلىلود  الزيوت أو الوقاترشحم - - 8421.23

    : غيرها- - 8421.29

 معفاه   للغسيل الكلوى- - - 8421.2910

 5   غيرها- - - 8421.2990

   : آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات -  

 20  مرشحات لتـنقية الهواء الداخل لمحركات اإلحتراق الداخلى- - 8421.31

8421.32 
ة  محوالت حفازة أ- - د، لتنقي ى جسم واح و مرشحات الجسيمات الدقيقة، وإن كانت ف

            من محركات االحتراق الداخليالمنبعثة أو ترشيح غازات العادم 
5 

 5  غيرها- - 8421.39

   : أجزاء -  

   :ألجهزة الطرد المركزى، بما فيها أجهزة التجفيــف بالطرد المركزى  - - 8421.91

  معفاه  8421.12البند  ألصناف - - - 8421.9110

 2  غيرها- - - 8421.9190

 5  غيرها- - 8421.99

) القوارير(انى ــف أو تجفيف القنـظيـنـزة لتــآالت وأجهزة لغسل األوانى؛ آالت وأجه 84.22
انى ، الغلق،األوعية األخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة أو ى القن اع، عل  السد أو لصق الرق

صناد ب وال انى والعل ق القن ام غل زة إحك ر؛ آالت وأجه ة األخ اس أو األوعي يق واألكي
ة ــلة بالكبســب واألوعية المماثــابيـوالبرطمانات واألن والت؛ آالت وأجهزة أخر لتعبئ
دائن(أو تغليف البضائع  ف باإلنكماش الحرارى لل ؛ )بما فى ذلك آالت وأجهزة التغلي

 .ع إضافة الغازات إليها آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية م

  

   : آالت وأجهزة لغسل األوانى -  

 60  من النوع المعد لإلستعمال المنزلى- - 8422.11

 5  غيرها- - 8422.19

 5  آالت وأجهزة لـتـنظيـف أو تجفيف القـنانى أو األوعيـة األخر- 8422.20

صق -  8422.30 سد أو ل ق أوال ة أو الغل زة للتعبئ ب  آالت وأجه وارير والعل ى الق اع، عل الرق
ر؛ ة األخ اس واألوعي صناديق واألكي انى  وال ق القن ام غل زة إحك آالت وأجه

ة  زة لتعبئ سوالت؛ آالت وأجه ة بالكب ة  المماثل ب واألوعي ات واألنابي والبرطمان
 المشروبات الغازية مع  إضافة الغازات إليها

5 

اش (بضائع  آالت وأجهزة أخر لتعبـئة أو تغليـف ال- 8422.40 ف باإلنكم بما فى ذلك آالت التغلي
 )الحرارى للدائن

5 
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   : أجزاء - 

 10  ألجهزة غسل األوانى لالستعمال المنزلى- - - 8422.9010

 2  غيرها- - - 8422.9090

ى ) أو أقل"سنتيجرام "cg 5عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها (أجهزة وزن  84.23 ، بما ف
زة ابين وأجه ك القب وازين ذل نجات م الوزن؛ ص ة ب ضبط العامل د وال ارات( الع ) عي
 .لجميع أنواع الموازين 

  

 10  أجهزة وزن األشخاص، بما فى ذلك موازين األطفال؛ موازين منزلية - 8423.10

 5  أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنـقولة على سيور ناقـلة- 8423.20

وات  أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجه- 8423.30 اس أو عب زة وزن وقـبابـين لتعبـئة المواد فى أكي
 بوزن محدد، بما فى ذلك موازين المعايرة

5 

   : أجهزة وزن أخر -  

 5  م كج30 ذات طاقة وزن ال تـتجاوز - - 8423.81

 5 م كج5000 وال تتجاوز م كج30 ذات طاقة وزن تزيد عن - - 8423.82

 5  غيرها - - 8423.89

 2 لجميع الموازين ؛  أجزاء أجهزة وزن ) عيارات(نجات  ص- 8423.90

زة ) وإن كانت تدار باليد(أجهزة آلية  84.24 لرش ونـثر ونفث السوائل أو المساحيق؛  أجه
زة  ة ؛ آالت وأجه زة مماثل سدسات رش وأجه أة ؛ م ت معب ق، وإن كان اء الحرائ إطف

 .نفث البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجهزة مماثلة 
  

 5  أجهزة إطفاء الحرائـق ، وإن كانـت معبأة- 8424.10

 5  مسدسات رش وأجهزة مماثـلة- 8424.20

 5  آالت وأجهزة  نـفـث البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجهزة مماثلة- 8424.30

   :نة ـتـرشاشات للزراعة أو البس -  

  5  رشاشات محمولة- - 8424.41

  5  غيرها- - 8424.49

   :أجهزة أخر  -  

 5  للزراعة أو البستـنة - - 8424.82

 5  غيرها - - 8424.89

 2  أجزاء - 8424.90

ع ذات إسطوانات  84.25 واديس ؛ رواف ع ذات الق دا الرواف ع، ع رات ، ورواف ع ذات بك رواف
 " .عفريتات"أفقية أو عمودية ؛ روافع 

   

ع ذات ال-   دا الرواف ع، ع ع ذات بكرات ورواف ستعملة  رواف ع الم دا الرواف ـس وع قوادي
 :لرفع المركبات

  

 5  تعمل بمحرك كهربائى- - 8425.11
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  الفئة
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 5  غيرها- - 8425.19

   "  :كابستان"؛ روافع ذات إسطوانات عمودية "ونـش" روافع ذات إسطوانات أفـقية -  

 5  تعمل بمحرك كهربائى- - 8425.31

 5  غيرها- - 8425.39

   :؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات ) تعفريتا( روافع -  

زة رف- - 8425.41 سيارات ع أجه ـب ال سـتعملة بمرائ واع الم ن األن سـيارات م ة لل  ثابت
 )الجراجات(

5 

 5 وروافع أخر ، هيدروليكية) عفريتات( روافع - - 8425.42

 5  غيرها- - 8425.49

ى )كرين (؛ روافع)دركات(روافع ذات أذرع للسفن  84.26 ة عل ع المتحرك ا الرواف ا فيه ، بم
ع  ل رف سور؛ هياك ى ج ة عل ع متحرك ة، رواف ة متحرك سور رافع ة؛ ج ابالت معلق ك

ى إطارات(وتنضيد متحركة  ة )عل ضيد متحرك ة للتن ى إطارات(، حامالت رافع ، )عل
 ) .كرين(عربات مزودة بأذرع رافعة 

  

ســو-   ى ج ة عل ع متحرك ة، رواف ة متحرك سور رافع ضــيد  ج ع وتـن ـياكل رف ر، ه
 ) :على إطارات(، حامالت رافعة للتنضيد متحركة )على إطارات(متحركة 

  

 2  جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة- - 8426.11

ة )على إطارات( هياكل رفع وتـنضيد متحركة - - 8426.12 ضيد متحرك ، وحامالت رافعة للتـن
 )على إطارات(

2 

 5  غيرها- - 8426.19

 5 برجية) كرين( روافع - 8426.20

 5 بهياكل متحركة على خط حديدى) كرين( روافع - 8426.30

   : آالت وأجهزة أخر، ذاتية الدفع -  

 5  على إطارات- - 8426.41

 5  غيرها- - 8426.49

   : آالت وأجهزة أخر -  

 5  مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق- - 8426.91

 2  غيرها- - 8426.99

   .عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع  84.27

 5  عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائى- 8427.10

 5  عربات أخر ذاتية الدفع - 8427.20

 5  عربات أخر- 8427.90

ساللم مث(آالت وأجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ  84.28 ل، المصاعد وال
 ) .تليفريك(المتحركة واألجهزة الناقلة والناقالت السلكية 
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  الفئة
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   : مصاعد لألشخاص والبضائع وروافع  ذات قواديس - 

 10  مصاعد لألشخاص والبضائع- - - 8428.1010

 5  غيرها- - - 8428.1090

 5  أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط- 8428.20

   :أجهزة رفع أو نقل أخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد  -  

 5 ً مصممة خصيصا لإلستعمال تحت األرض- - 8428.31

 5  غيرها ، ذات قواديس- - 8428.32

 5  غيرها ، ذات سيور- - 8428.33

 5  غيرها- - 8428.39

 5  ساللم وممرات متحركة- 8428.40

ـلكية - 8428.60 اقالت س ـ" ن زلجين" (فريكتلي ع المت زة رف د وأجه ـالت بمقاع ا النـاق ا فيه ؛ )بم
 "فونيكيلير " التركيبات اآللية لسحب الناقالت الجبلية 

5 

 5                                                                  "روبوت"نسان آلي صناعي أ - 8428.70

 5  آالت وأجهزة أخر- 8428.90

دوزر 84.29 رق بول سوية الط ات ت دوزرات(ات وجراف شط  ) أنجل سوية وك وآالت ت
كرابر( الت )أس تخراج ومحم ة وآالت إس ارف آلي ودر(، مج ارف ) ل الت بمج ومحم

 .وآالت دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع 
  

   : بولدوزرات وأنجلدوزرات -  

 5  بجنازير- - 8429.11

 5  غيرها- - 8429.19

 5  آالت تسوية- 8429.20

 5  آالت كشط- 8429.30

 2  آالت دك ومحادل رصف- 8429.40

   : مجارف آلية وآالت إستـخراج، محمالت ومحمالت بمجارف آلية  -  

 5  محمالت بمجارف أمامية- - 8429.51

 5  درجة360 آالت ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه - - 8429.52

 5  غيرها- - 8429.59

دك أو الرص ــر أو الــفـط أو الحـد أو الكشـيـمهـة أو التــويـسـر، للتآالت وأجهزة أخ 84.30
ادن؛ آالت  ات المع ة أو خام واد المعدني أو اإلستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات الم

 .غرز أو نزع األوتاد؛ جارفات وطاردات ثلج 
  

 5  آالت غرز أو نزع األوتاد- 8430.10

 5 ـثـلج جارفات وطاردات ال- 8430.20

   : آالت تكسير الصخر أو الفحم الحجرى وآالت حفر األنفاق -  
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 5  ذاتية الدفع- - 8430.31

 5  غيرها- - 8430.39

   : آالت أخر لحفر أو سبر األعماق -  

 5  ذاتية الدفع- - 8430.41

 5  غيرها- - 8430.49

 5  آالت وأجهزة أخر، ذاتية الدفع- 8430.50

   :جهزة أخر، غير ذاتية الدفع  آالت وأ-  

 5  آالت دك أو رص- - 8430.61

 5  غيرها- - 8430.69

ى  84.31 ة ف زة الداخل ع اآلالت واألجه سية لإلستعمال م ًأجزاء معدة حصرا أو بصورة رئي
  .84.30 إلى 84.25البنود من 

  

 2 84.25 لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند - 8431.10

 2 84.27الت واألجهزة الداخلة فى البند  لآل- 8431.20

    :84.28 لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند -  

8431.31 
ساللم - - واديس أو لل ع ذات الق ضائع أو للرواف خاص أو الب ل األش صاعد نق  لم

 :المتحركة
  

 5  أجزاء أخر لمصاعد نقل األشخاص أو البضائع- - - 8431.3110

 2 ا غيره- - - 8431.3190

 2  غيرها- - 8431.39

    :84.30 أو 84.29 ،84.26 لآلالت واألجهزة الداخلة فى البنود -  

 2  قواديس مجارف وقابضات وكالليب- - 8431.41

 2  نصال البلدوزرات أو األنجلدوزرات- - 8431.42

8431.43 
ـزاء آلالت حفــ أج- - ـبــر أو سـ ـر األعمـ ود الـاق الداخـ ى البن ة لة ف  8430.41فرعي

 2 8430.49أو 

 2  غيرها- - 8431.49

ســ أجه،آالت 84.32 ـل فــتعمـزة وأدوات مما ي س،ةـى الزراعـ ات لتحضير ـنـتـ الب ة أو الغاب
 .أو فالحة التربة؛ محادل الحدائق أو المالعب الرياضية 

  

 2  محاريــث - 8432.10

  
ـليب - ة، آالت تـق ـل الترب ـتيت كت زع  آالت تـف ة ، آالت ن ة للزراع د الترب وتمهي

 :األعشاب
  

 2  آالت تـفـتـيت كتل التربة ذات أقراص- - 8432.21

 2  غيرها - - 8432.29

  : والـشـتـل الغرس ،البذر آالت - 
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 2  والشتل بدون حرثالغرس البذر، آالت - - 8432.31

 2  غيرها- - 8432.39

   : المخصباتوتوزيعالعضوية  آالت فرش األسمدة - 

 2 العضوية األسمدةآالت فرش  - - 8432.41

 2   المخصبات آالت توزيع  - - 8432.42

 2  آالت وأجهزة أخر - 8432.80

 2  أجزاء- 8432.90

ة 84.33 ى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعي ش ،آالت وأجهزة لجن ابس الق ا مك ا فيه  بم
 الفواكه ، فرز البيض أو لتصنيف،ش؛ آالت لتنظيفـعشب أو حشائمجزات ف؛ لوالع

 .84.37أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا اآلالت واألجهزة الداخلة فى البند 
  

   :أعشاب والحشائـش للمروج والحدائـق والمالعب مجزات  -  

 2  بمحرك ، ذات آداة قـص تدور بخط أفـقى- - 8433.11

 2  غيرها- - 8433.19

8433.20 
زات  - ى أعمج ب عل ي ترك ع الت ضبان القط ك ق ى ذل ا ف ر، بم شائـش أخ شاب وح

  "تراكتورات "الجرارات
2 

 2  أجهزة أخر لحصاد الكأل- 8433.30

 2  مكابس للـقـش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم الـقـش- 8433.40

   : آالت وأجهزة جنى وحصد أخر؛ آالت دراس -  

 2 د والدراس آالت مشتركة للحص- - 8433.51

 2  آالت دراس  أخر- - 8433.52

 2  آالت جنى وحصد الجذور أو الدرنات- - 8433.53

 2  غيرها- - 8433.59

8433.60 
ف- يض،  آالت وأجهزة لتنظي رز الب صنيف أو ف ه،ت ن المحاصيل الفواك ا م   أو غيره

 الزراعية
2 

  معفاه  أجزاء- 8433.90

   .ناعة منتجات األلبان آالت الحلب وآالت وأجهزة ص 84.34

 5  آالت حلب- 8434.10

 5  آالت وأجهزة صناعة منـتجات األلبان- 8434.20

 2   أجزاء- 8434.90

ر 84.35 ذ،معاص ناعة النبي ى ص ستعمل ف ا ي ة مم زة مماثل ارس وآالت وأجه يدر ا س أو مه
 .أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة  التفاح

  

 5 جهزة آالت وأ- 8435.10

 2  أجزاء- 8435.90
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، تربية الدواجن  الغابات، البساتين،فى الزراعةا يستعمل ــر ممــزة أخــآالت وأجه 84.36
أو النحل، بما فى ذلك أجهزة اإلستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة 

 .حضانة وتفريخ الدواجن
  

 5 وانات آالت وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحي- 8436.10

   : آالت وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ -  

 5  آالت وأجهزة لحضانة وتفريخ الدواجن- - 8436.21

 5  غيرها- - 8436.29

 5  آالت وأجهزة أخر- 8436.80

   :  أجزاء -  

 2 التفريخاجن، بما فيها أجهزة الحضانة وو آلالت وأجهزة تربية الد- - 8436.91

 2  غيرها- - 8436.99

ف 84.37 زة لتنظي صنيف،آالت وأجه ذور، ت ة الب رز أو غربل وب ، ف سة؛  ،الحب ول الياب البق
دا  سة، ع ول الياب وب أو البق آالت وأجهزة مما يستعمل فى المطاحن أو لمعالجة الحب

 .اآلالت واألجهزة من األنواع المستعملة فى المزارع 
  

 5  الحبوب أو البقول اليابسة، فرز أو غربـلة البذور، تصنيـف،نظيف آالت لتـ- 8437.10

 5  آالت وأجهزة أخر- 8437.80

 2  أجزاء- 8437.90

ضير  84.38 صل، للتح ذا الف ن ه ر م ان آخ ى مك ة ف ذكورة أو داخل ر م زة، غي آالت وأجه
شــالصناع ة أو الم صناعة األغذي ـات، عــروبــى أو ل ـدا آالت وأجهـ ـزة إسـ خالص تـ

         . النباتية الثابتة أو الميكروبيةوأتحضير الدهون أوالزيوت الحيوانية  أو
  

 2  آالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية- 8438.10

 2  أو الشيكوالتة الكاكاو،)الحلوى( آالت وأجهزة لصناعة المصنوعات السكريـة - 8438.20

 2 ت وأجهزة لصناعة السكر آال- 8438.30

 2 )الجعة( آالت وأجهزة لصناعة البيرة - 8438.40

 2  آالت وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور- 8438.50

 2  أو األثمار القـشرية أو الخضرة آالت وأجهزة لتحضير الفواك- 8438.60

 2   آالت وأجهزة أخر- 8438.80

 2  أجزاء- 8438.90

ن مواد ليفية سيليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق ــن مـائـع عجـ لصنآالت وأجهزة 84.39
 .أو الورق المقوى 

   

 2  آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية- 8439.10

 2  آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى- 8439.20

 2  آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى- 8439.30
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   : أجزاء -  

 2  آلالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليولوزية- - 8439.91

 2  غيرها- - 8439.99

84.40 
ا آ ا فيه دفاتر، بم ب وال د الكت ك وتجلي زة لحب ب آالت وأجه ة الكت زة خياط الت وأجه

 .والدفاتر
  

 معفاه  آالت وأجهزة- 8440.10

 معفاه  أجزاء- 8440.90

ك آالت وأج 84.41 ى ذل ا ف وى، بم ورق المق ورق أو ال ورق أو ال ة ال شغل عجين ر ل زة أخ ه
 .آالت وأجهزة القص من جميع األنواع 

  

 معفاه  آالت وأجهزة قص- 8441.10

 معفاه )المغلفات( الصغيرة أو األظرف  األكياس، آالت وأجهزة لصنع األكياس- 8441.20

صن- 8441.30 زة ل ب ع آالت وأجه راتين( العل ة ،)الك ل أو األوعي ب، البرامي صناديق، األنابي  ال
 المماثلة، بغير طريقة القولبة

 معفاه

8441.40 
ورق آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة - ورق،ال ة  ال وى، بطريق ورق المق  أو ال

 القولبة
  معفاه

 معفاه  آالت وأجهزة أخر- 8441.80

 معفاه  أجزاء- 8441.90

84.42 
 

ن اآلالت الدستثناء بإ(أجهزة ومعدات  ،آالت ى 84.56اخلة فى البنود م  ،)84.65 حت
طوانات أو واح، األس نع األل ضير أو ص واح،  لتح ة؛ أل ر طابع ن عناص ا م غيره

ة  ار طباع طوانات؛ أحج واح، أس ة؛ أل ر طابع ن عناص ا م طوانات أو غيره أس
 ). أو المصقولة المحببه،مثل، الممسوحة ( محضرة ألغراض الطباعة )ليتوغرافيا(

  

 معفاه جهزة ومعدات  أ، آالت- 8442.30

 معفاه  أو المعدات األجهزة، أجزاء لهذه اآلالت- 8442.40

واح، أس - 8442.50 ـأل ةـ ار طباع طوانات وأحج واح، أس ر؛ أل ة آخ ر طابع  طوانات وعناص
 )  المحببة أو المصقولة،مثل، الممسوحة(، محضرة ألغراض الطباعة )ليتوغرافيا(

2 

ن العناصر الطباعة وأجهزة للطباعة، بواسطة آالت  84.43 األلواح، األسطوانات وغيرها م
ت ؛ آالت طباعة 84.42الداخلة في البند  أخري، آالت نسخ، آالت فاكسميلي، وإن كان

 .مجمعه؛ أجزاؤها ولوازمها 
  

  
ة - زة للطباع ر  آالت وأجه ة آخ ر طابع طوانات ، عناص واح ، األس طة األل ، بواس

   : 84.42البند الداخلة في 

 معفاه تغذى بلفات ، ) أوفست(آالت وأجهزة للطباعة  - - 8443.11

تغـذى بصفائح من النـوع المستعمل فى المكاتب ، )أوفست(آالت وأجهزة للطباعة  - - 8443.12
ب اآلخر ال يتجاوز  سم 22يتجاوز  الأحد جانبيها ( ر  سم 36والجان ه غي ي حالت ف

 )المطوية

 معفاه

 معفاه  آالت طباعة آخر باألوفست  - - 8443.13
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، تغذي بلفات، بإستثناء آالت الطباعة )تيبوغرافيا(آالت وأجهزة طباعة بالحروف  - - 8443.14
 ) الفليكسوجرافية(

 معفاه

8443.15 
ا(آالت وأجهزة طباعة بالحروف  - - ات) تيبوغرافي ذي بلف ا يغ دا م تثناء آالت ، ع بإس

 "ة الفليكسوجرافي"الطباعة 
 معفاه

 معفاه "الفليكسوجرافية"آالت الطباعة  - - 8443.16

 معفاه "جرافير"آالت طباعة بطريقة الحفر  - - 8443.17

 معفاه  غيرها- - 8443.19

   :طباعة أخري، آالت نسخ وآالت الفاكسميلي، وإن كانت مجمعة  آالت -  

8443.31 
قابلة للتوصيل ) أو نسخ أو فاكسميليطباعة (آالت طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر  - -

  بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل
 معفاه

 معفاه غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل  - - 8443.32

 معفاه  غيرها- - 8443.39

  :أجزاء ولوازم  - 

8443.91 
ي الطبـدمـخـ أجزاء ولوازم آلالت الطباعة المست- - ـاعـة ف األلواح، باألسطوانات ـ ة ب

 معفاه 84.42أو بعناصر طباعة  أخري الداخلة في البند 

 معفاه  غيرها - - 8443.99

ة ـة التركيبيــيـ المواد النسج،صة أو قــيـل البنية النسجــ سحب أو تعدي،قــثـلبآالت  8444.00
 .أو اإلصطناعية

 معفاه

صنع ،آالت غزلياف النسجية؛ آالت لتحضير األل 84.45 زة أخر ل ل وآالت وأجه  زوى أو فت
ة(الخيوط النسجية؛ آالت لحل أو لف المواد النسجية  ) بما فيها آالت لف خيوط اللحم

ىها خداموط النسجية إلستــر الخيـيـوآالت لتحض ة فف ـ اآلالت الداخل د ـ  84.46ى البن
  .84.47أو البند 

  

   :لنسجية  آالت لتحضير األلياف ا-  

 معفاه  آالت ندف- - 8445.11

 معفاه  آالت تمشيط- - 8445.12

 معفاه  آالت سحب الفتائل- - 8445.13

 معفاه  غيرها- - 8445.19

 معفاه   آالت غزل المواد النسجية- 8445.20

 معفاه  آالت زوى أو فتل- 8445.30

 معفاه و آالت حل المواد النسجيةأ) بما فيها آالت لف خيوط اللحمه( آالت لف - 8445.40

 معفاه  غيرها- 8445.90

   ) .أنوال(آالت نسج  84.46

 معفاه  سم30 لنسج أقمشة ال يتجاوز عرضها - 8446.10

   : سم، من األنواع ذات المكوك 30عن عرضها ـزيد  لنسج أقمشة ي-  
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 معفاه  أنوال ذات محرك- - 8446.21

 معفاه  غيرها- - 8446.29

 معفاه  سم ، من طراز يعمل بدون مكوك30 لنسج أقمشة يتجاوز عرضها - 8446.30

 ، التول،البريمآالت وأنوال للمصنرات، آالت تجميع بغرز التصنير وآالت صنع خيوط  84.47
 .ر أو الشباك وآالت التوبير  الضف، أصناف العقادة،المسننات أو المطرزات

  

   : آالت تصنير دائرية -  

 معفاه  مم165 ال يتجاوز قطر إسطواناتها - - 8447.11

 معفاه  مم165عن  قطر إسطواناتها ـزيد ي- - 8447.12

 معفاه  آالت تصنير مستقيمة؛ آالت تجميع بغرز التصنير- 8447.20

 معفاه  غيرها- 8447.90

ود  84.48 ى البن ة ف ع اآلالت الداخل تخدام م ساعدة لإلس زة م  ، 84.45 ، 84.44آالت وأجه
زة ، أجهزة جاكار، مثل، أجهزة دوبى (84.47 أو 84.46 موقفات ذاتية الحركة وأجه

آلالت ـ؛ أجزاء ولوازم صالحة لإلس)كـيير المواكيـتغ ًتعمال حصرا أو بصفة رئيسية ل
ة ف زة الداخل ود يأو األجه ى البن د أو ف ذا البن  84.47 أو 84.46 ،84.45 ،84.44 ه

ل( ازل مث رادن"، المغ ا" الم شاط وط دف واألم ساوى آالت الن ازل وك رات المغ
 ) .ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق وأطره وإبر التصنير

  

ـ آالت وأجه-   سـ آلالت الداخــاعــزة م ـدة ل ـلة فـ ـى البنـ  84.46 ، 84.45 ،84.44ود ـ
 :84.47أو 

  

ات نسخ أو تـثـقيب أجهزة دوبى وأجهزة جاكار؛ آالت إلختزال أو- - 8448.11 ،  أو شبك البطاق
 مما يستعمل مع أجهزة الدوبى أو الجاكار

 معفاه

 معفاه  غيرها- - 8448.19

 معفاه  أو آلالتها وأجهزتها المساعدة84.44 أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند - 8448.20

   : أوآلالتها وأجهزتها المساعدة 84.45  أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند-  

 معفاه  كساوى آالت الندف - - 8448.31

 معفاه  آلالت تحضير األلياف النسجية، عدا كساوى آالت الندف- - 8448.32

 معفاه ، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زالقة آلالت الغزل"مرادن" مغازل - - 8448.33

 معفاه  غيرها- - 8448.39

   :آلالتها وأجهزتها المساعدة أو ) األنوال( أجزاء ولوازم آلالت النسيج -  

 معفاه  أمشاط لألنوال، درق وأطره- - 8448.42

 معفاه  غيرها - - 8448.49

   : أو ألجهزتها وآلالتها المساعدة84.47 أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فـى البند -  

 معفاه  بالتينات وإبر وأصناف أخرمما يستعمل فى تشكيل الغرز- - 8448.51

 معفاه  غيرها- - 8448.59

اد أو  8449.00 ز اللب صنع أو تجهي زة ل سوجة آالت وأجه ر المن شة غي سوجات(األقم  )الالمن
ب صنع  اد؛ قوال ن لب ات م ا آالت صنع القبع ا فيه ة، بم واب أو بأشكال معين بشكل أث

 .القبعات 
 معفاه
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84.50 
ال العام ازل أو المح ى المن ستعمل ف ا ي سل مم زآالت غ ت م از ة، وإن كان ودة بجه

 .للتجفيف
  

   : كجم 10سعة كل منها من الغسيل الجاف ـتجاوز  آالت ال ت-  

 60 )فول أتوماتيك(ً آالت ذاتية الحركة كليا - - 8450.11
 60 ً آالت أخر، مندمجا بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزى- - 8450.12
 60  غيرها- - 8450.19

   : كجم10 الغسيل الجاف عن  آالت تزيد سعة كل منها من- 

 40  كجم18 آالت سعة كل منها من الغسيل الجاف حتى - - - 8450.2010

 20  غيرها- - - 8450.2090

 10  أجزاء- 8450.90

 ، تجفيف، عصر، تنظيف،لغســل) 84.50عدا اآلالت الداخلة فى البند (آالت وأجهزة  84.51
ا مكاب( كبس ،كـى ا فيه ـت ـثـس التـبم ز، تحضير، صبغ، قصر،)الحرارىبي  ، تجهي

زة من مواد نسجية  تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات الجاهأوطالء 
ل،  وآالت لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية األرضيات مث

 . أو تسنين النسج قص، طى، حـل،؛ آالت لف"لينوليوم"مشمع األرضيات 

  

 5  أجهزة تـنظيف بالطريقة الجافة- 8451.10

   : آالت وأجهزة تجفيف -  

  40  كجم من الغسيل الجاف10تـتجاوز سعة الواحدة منها   ال- - 8451.21

 معفاه  غيرها - - 8451.29

 معفاه )بما فيها مكابس التثبيت الحرارى( آالت ومكابس كى - 8451.30

 معفاه  قصر أو صبغ ، آالت غسل- 8451.40

 معفاه  أو تسنين النسج قص، طى، حل، آالت لف- 8451.50

 معفاه  آالت وأجهزة أخر- 8451.80

  معفاه  أجزاء- 8451.90

 ؛ أثاث وقواعد 84.40آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة فى البند  84.52
 .ًوأغطية مصممة خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر آلالت الخياطة

  

 2  آالت خياطة منزلية- 8452.10

   : آالت خياطة أخر -  

 معفاه  وحدات ذاتية الحركة- - 8452.21

 معفاه  غيرها- - 8452.29

 معفاه  إبر آلالت الخياطة- 8452.30

   : أجزاء أخر آلالت الخياطة؛قواعد وأغطية آلالت الخياطة ، وأجزاؤها،  أثاث - 

 2 أغطية آلالت الخياطة، وأجزاؤهاقواعد و،  أثاث - - - 8452.9010
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 معفاه  غيرها- - - 8452.9090

لصنع أو تصليح أصناف   أو شغل الصالل أوالجلود أو دباغة،لتحضيرآالت وأجهزة  84.53
 .األحذية أو غيرها من المصنوعات من الصالل والجلود، عدا آالت الخياطة 

  

 5 صالل أو الجلود أو شغل ال دباغة،لتحضير آالت وأجهزة - 8453.10

 2  آالت وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف األحذية- 8453.20

 5  آالت وأجهزة أخر- 8453.80

  2  أجزاء- 8453.90

سبائك وآالت صب  84.54 أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب ال
 .المعادن، مما يستخدم فى عمليات التعدين أو سبك المعادن 

  

 5  أجهزة تـنقية وتحويل المعادن المصهورة- 8454.10

 5  قوالب صب السبائك، ومغارف- 8454.20

 5  آالت صب المعادن- 8454.30

 2  أجزاء- 8454.90

   .للمعادن، وإسطواناتها ) درفلة(آالت ترقيق باإلسطوانات  84.55

 5  آالت أنبوبية- 8455.10

   : آالت أخر -  

 5 ًبالحرارة وعلى البارد معا" درفلة"بالحرارة، آالت " درفلة " آالت- - 8455.21

 5 على البارد" درفلة" آالت - - 8455.22

 2 " الدرفلة" إسطوانات آلالت الترقيق - 8455.30

 2  أجزاء أخر- 8455.90

ن الحزم  84.56 ره م زر أو غي ادة، بإستخدام اللي واد بإقتطاع الم ع الم شغل جمي ة ل عدد آلي
ضوئ ةال ائى،ية أو الفوتوني غ الكهرب ة التفري صوتية أو بطريق وق ال ات ف  ، بالموج

ة قوس ، بحزم اإللكترونات،بالطريقة الكيميائية الكهربائية  بالحزم األيونية أو بطريق
 .؛ آالت القطع بنفث الماء"الغاز المؤين"البالزما 

  

  :نية  تعمل بإستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتو- 

 5 تعمل بإستخدام الليزر   - - 8456.11

 5 حزم الضوئية أو الفوتونية غيره من التعمل بإستخدام  - - 8456.12

 5  تعمل بالموجات فوق الصوتية - 8456.20

 5  تعمل بطريقة التفريغ الكهربائى - 8456.30

 5  قوس البالزما  تعمل بطريقة - 8456.40

 5  بنفث الماء آالت القطع  - 8456.50

 5  غيرها - 8456.90

ددة،  84.57 ردة وآالت ذات محطات شغل متع مراكز تشغيل آلى، وآالت ذات محطة شغل مف
 .لشغل المعادن 

  

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٣٩٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 394 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  مراكز تشغيل آلى- 8457.10

 5  آالت ذات محطة شغل مفردة- 8457.20

 5  آالت ذات محطات شغل متعددة- 8457.30

   .، تعمل بإقتطاع المعدن )لك مراكز الخراطةبما فى ذ(مخارط  84.58

   : مخارط أفقية -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8458.11

 5  غيرها- - 8458.19

   : مخارط أخر -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8458.91

 5  غيرها- - 8458.99

دد آلي 84.59 ـع ق(ة ـ شغيل بمزال دات ت ا وح ا فيه بط ا،يبـقـثـللت) بم ديل وض وب لتع  ،لثق
دا ا أو ريزـللتف دن، ع اع المع ق إقتط ن طري ادن ع ة للمع ة والخارجي ة الداخلي للولب

  .84.58الداخلة فى البند ) بما فى ذلك مراكز الخراطة(المخارط 
   

 5  وحدات تـشغيل بمزالق- 8459.10

   : آالت تـثـقـيب أخر -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8459.21

 5  غيرها- - 8459.29

   : آالت أخر للـتـفريز مع تعديل وضبط الـثـقوب -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8459.31

 5  غيرها- - 8459.39

  : آالت أخر لتعديل وضبط الـثـقوب - 

 5  ذات تحكم رقمى- - 8459.41

 5   غيرها - - 8459.49

   ) :على شكل ركبة(بمنضدة ) فريزة( آالت تفريز -  

 5 كم رقمى ذات تح- - 8459.51

 5  غيرها- - 8459.59

   : آالت تفريز أخر -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8459.61

 5  غيرها- - 8459.69

 5  آالت أخر لللولبة الداخلية أو الخارجية- 8459.70

شذيب 84.60 ة لت يم، شحذ، سن،عدد آلي شغل  صقل، تنع ز أخر ل ات تجهي  أو إلجراء عملي
ط المعد ة المعادن أو الخالئ ة الخزفي شح) سيرميت(ني واد ـبواسطة أحجار ال ذ أو الم

روس،  نان الت ز أس حذ أو تجهي ع أو ش دا آالت قط صقل، ع ات ال شاحذة أو منتج ال
  .84.61الداخلة فى البند 
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  الفئة
 (%) 

   : آالت شحذ السطوح المستوية-  

 5   ذات تحكم رقمى- - 8460.12

 5  غيرها- - 8460.19

  :شحذ أخر لل آالت -  

 5 آالت شحذ ال مركزى، ذات تحكم رقمى  - - 8460.22

 5 تحكم رقمى ذات ،آالت أخر لشحذ السطوح اإلسطوانية - - 8460.23

 5 كم رقمىذات تحأخر،  - - 8460.24

 5  غيرها- - 8460.29

  : آالت سن أخر -  

 5  ذات تحكم رقمى- - 8460.31

 5  غيرها- - 8460.39

 5 صقل وأ آالت تنعيم - 8460.40

 5  غيرها- 8460.90

، أو قطع أو شحذ )روشـب(ض ـفريـق أو التــيـقـ أو التشة للمسح أو التسويةعدد آلي 84.61
ي  ة الت دد اآللي ن الع ا م أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيره

ة  ة الخزفي ط المعدني دن أو الخالئ اع المع ل بإقتط يرميت(تعم ة وال)س ر داخل  ، غي
 .مذكورة فى مكان آخر 

  

 5 ، آالت تشقيق)ذات أداة عاملة متحركة( آالت تسوية - 8461.20

 5 )بروش( آالت تفريض - 8461.30

 5  آالت قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس- 8461.40

 5  آالت نشر أو قطع- 8461.50

 5  غيرها- 8461.90

ابس(عدد آلية  84.62 شغل ا)بما فيها المك ة  ل صم بالضغط أو بالقولب الطرق أو الب ادن ب لمع
ة "االت الترقيق باالسطواناتباستثناء ( ة )"درفل دد آلي ابس، خطوط (؛ ع ا المك ا فيه بم

ى ـق أو القطع وخطوط القطـالش ـطأع إل ـوال محـ ش) ددةـ الثني أو الطي ـغل المعــل ادن ب
ز أ  أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم باستثناء مناضد (القرض أو و التحزي

     .غير تلك المذكورة أعاله، ؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية)السحب

  

 
ال- شكيل ب الطرقحرارة آالت الت ادن ب شغل المع ة ،، ل ضغط أو بالقولب صم بال ا ( الب بم

 :الساخنةوالمطارق ) فيها المكابس
 

  5 ولبة آالت مقفلة للبصم بالضغط أو بالق- - 8462.11

   5   غيرها- - 8462.19

 
سوية - ويم أو الت ي أو الطي أو التق ضغط( آالت الثن ابح ال ك مك ي ذل ا ف ات ) بم للمنتج

    :المسطحة

 5  )     البروفيالت(شكال الخاصة االالقطاعات و آالت تشكيل - - 8462.22
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  الفئة
 (%) 

 5   مكابح ضغط ذات تحكم رقمي- - 8462.23
 5                                               ذات تحكم رقمي آالت ثنى اللوحات- - 8462.24
 5  آالت تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي- - 8462.25
 5  آالت أخر للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية ذات تحكم رقمي- - 8462.26
 5  غيرها- - 8462.29

 
ات القص األخري  خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع الى اطوال محددة وم- اكين
  :ً معاللمنتجات المسطحة، عدا اآلالت المشتركة للتخريم والقص) باستثناء المكابس(

 

 5                      طوال محددةأ خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع إلى - - 8462.32

 5  عدد آلية للقص ذات تحكم رقمي- - 8462.33
 5  غيرها- - 8462.39
ا ) بإستثناء المكابس(أو القرض او التحزيز ة للتخريم  عدد آلي-  للمنتجات المسطحة بم

                                    :ً معافي ذلك اآلالت المشتركة للتخريم والقص
 

 5  ذات تحكم رقمي- - 8462.42
 5  غيرها- - 8462.49
ضبان ا-  ات والق ير والقطاع ب والمواس شغل األنابي ة ل دد آلي ة  ع تثناء (لمجوف باس

                                                                            ) :المكابس
 

 5  ذات تحكم رقمي- - 8462.51
 5  غيرها- - 8462.59
  : مكابس لشغل المعادن علي البارد - 

 5  مكابس هيدروليكية- - 8462.61
 5  مكابس آلية- - 8462.62
 5 (Servo) مكابس مؤازرة - - 8462.63
 5  غيرها- - 8462.69
  5   غيرها- 8462.90

ة  84.63 ة الخزفي ط المعدني ادن أو الخالئ شغل المع ر ل ة أخ دد آلي يرميت(ع ل دون ،)س  تعم
 .إقتطاع المادة

  

ـ مناض- 8463.10 ـد سحـ ضبـ ب ،انـب الق ا ،األنابي كال الخاصة  ،الزواي روفيالت(األش  ،)ب
 ما يماثلها وأاألسالك، 

5 

 5  آالت ألعمال اللولبة الداخلية أوالخارجية بالسحب أو التـشكيل بإسطوانات- 8463.20

 5  آالت لشغل األسالك- 8463.30

 5  غيرها- 8463.90

ر الصخرى ة، الخرسان، الخزف،الحجرعدد آلية لشغل  84.64 يط الحري ستوس( خل ) األسب
 . المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد باألسمنت أو لشغل المواد المعدنية
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 معفاه   آالت نـشر - 8464.10

 معفاه   آالت شحذ أو صقل - 8464.20

 معفاه  غيرها - 8464.90

ة  84.65 دد آلي رز (ع ا آالت غ ا فيه ساميربم شبيك،الم ـة ، الت ع بطريق ة أو التجمي  التغري
شغل الخشب) أخرى ين،ل ـم، الفل ـاط المقسى، العظ واد ، المط صلبة أو الم دائن ال  الل

 .الصلبة المماثلة
  

ر- 8465.10 ى دون تغيي شغيل اآلل ات الت ن عملي ة م أنواع مختلف ام ب ا القي األدوات   آالت يمكنه
 العاملة أثـناء هذه العمليات

 معفاه

 معفاه  شغيل اآللى مراكز الت - 8465.20

    : غيرها -  

 معفاه  آالت نـشر  - - 8465.91

 معفاه )باإلقـتطاع(، أو تفريز أو تشكيل مسح ،تسوية آالت - - 8465.92

 معفاه  أو تلميع صقل،شحذ آالت - - 8465.93

 معفاه  تقويس أو تجميع، آالت ثـنى- - 8465.94

 معفاه  آالت ثـقب أو تلسين- - 8465.95

 معفاه  آالت شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات- - 8465.96

 معفاه يرها غ- - 8465.99

84.66 
 

ى  ة ف ى اآلالت الداخل سية ف صورة رئي صرا أو ب تعمال ح دة لإلس وازم مع زاء ول ًأج
ن  ى 84.56البنود م ات 84.65 حت ة ومثبت ا العامل دد أو أدواته ل الع ا حوام ا فيه ، بم

زات  ن التجهي ا م سيم وغيره تح ورؤوس التق ة الف م ذاتي شغوالت ورؤوس اللق الم
اآلالتالخاصة  لب ة  ا؛ حوام دد اآللي ة والع دد اليدوي وع لع ن أى ن د، م دار بالي ي ت الت

 .كانت

  

 2  حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح- 8466.10

 2  مثبتات المشغوالت- 8466.20

 2    باآلالت رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة- 8466.30

   : غيرها -  

  معفاه 84.64فى البند  لآلالت الداخلة - - 8466.91

 معفاه 84.65 لآلالت الداخلة فى البند - - 8466.92

 2 84.61 حتى 84.56 لآلالت الداخلة فى البنود من - - 8466.93

 2 84.63 أو البند 84.62 لآلالت الداخلة فى البند - - 8466.94

ـوط أو هيدروليكيـواء المضغــل بالهـعدد تستعمل باليد، تعم 84.67 ـ أو بمحًاـ ائى ـ رك كهرب
 .ًأو غير كهربائى مندمجا بها 

  

   : تعمل بالهواء المضغوط -  

 2 )وإن كانت طارقة( دوارة - - 8467.11

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٣٩٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 398 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 2  غيرها- - 8467.19

   : ذات محرك كهربائى مندمج بها -  

 2  ، بما فيها المثاقب الدوارة مثـاقب من جميع األنواع- - 8467.21

 معفاه اشــير من- - 8467.22

 2  غيرها- - 8467.29

   : عدد أخر -  

 معفاه  مناشير ذات سالسل- - 8467.81

 2  غيرها- - 8467.89

   : أجزاء -  

 معفاه  للمناشير ذات السالسل- - 8467.91

 2   للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط- - 8467.92

 2  غيرها- - 8467.99

د آالت وأجهزة لحام،  84.68 ى البن ة ف ك الداخل ؛ 85.15وإن كانت قادرة على القطع، عدا تل
 .آالت وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية األسطح 

  

 5 ً قصبات لحام توجه يدويا- 8468.10

 5  آالت وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات- 8468.20

 5  آالت وأجهزة أخر- 8468.80

 2  أجزاء - 8468.90

[ 84.69 ]    

ات ذات  84.70 رض المعلوم ترجاع وع سجيل وإس ب لت م الجي بة، وآالت بحج آالت حاس
ا  ا يماثله ذاكر، وم وظائف حاسبة؛ آالت محاسبة، آالت ختم الطوابع، آالت إصدار الت

 .من آالت، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة
  

ة آالت حاسبة الكترونية قادرة على العمل بـدون مصدر خ- 8470.10 ة الكهربائي ،  ارجى للطاق
 وآالت بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة 

 معفاه

   : آالت حاسبة الكترونية أخر -  

 معفاه  متضمنة أداة طابعة- - 8470.21

 معفاه  غيرها- - 8470.29

  معفاه  آالت  حاسبة أخر- 8470.30

 اهمعف  صناديق نقد مسجلة- 8470.50

 معفاه  غيرها- 8470.90

ل  84.71 آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت نق
ة هذه المعلومات، غير مذكورة ــئة رموز، وآالت لمعالجـيـالمعلومات على حوامل به
 .وال داخلة فى مكان آخر 
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 كجم، تتألف على 10  قابلة للحمل ال يتجاوز وزنها آالت للمعالجة الذاتـية للمعلومات- 8471.30
 األقل من وحدة معـالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض

 معفاه

   : آالت أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات -  

ال - - 8471.41 ع وحدة إدخ ة م ى وحدة معالجة مركزي دن عل  تحتوى على األقـل فى نــفس الب
 أو وحدة مشــتركة لإلدخال واإلخراجووحدة إخراج للمعــلومات 

 معفاه

 معفاه  غيرها ، مقدمة فى شكل أنظمة- - 8471.49

ى - 8471.50 د الفرع ى البن ة ف ك الداخل ر تل ة، غي دات معالج ـرعى 8471.41 وح ـد الف  أو البن
ى ذات ، 8471.49 تملت ف دن وإن اش ى الب د أو إعل دات واح واع الوح ن أن ـين م ثـن

  إخراجات إدخال، وحداتزين ذاكرة، وحد تخاتوحد: التالية
 معفاه

ى على وإن اشتملت  وحدات إدخال أو وحدات إخراج، - 8471.60 رة ف ذات وحدات تخزين ذاك
 البدن

 معفاه

 معفاه  وحدات تخزين- 8471.70

 معفاه  وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات- 8471.80

 معفاه  غيرها- 8471.90

ب آالت 84.72 ر للمكات زة أخ سل، ( وأجه وغراف أو إستن راز هيكت ساخ، ط ل آالت اإلستن مث
ود أو عدها ــع العنــآالت لطب رز النق ة، آالت ف ألوراق النقدي اوين، آالت صرف آلى ل

 ). أو تغليفها، آالت برى األقالم، آالت التثقيب أو التشبيك 
  

 5  آالت لإلستـنساخ- 8472.10

الت أو وضعها فى ظروف أو لفها بأشرطة ، آالت لفض ــ طى المراس آالت فرز أو- 8472.30
 أو غلق أو خـتم المراسالت، وآالت وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية 

5 

   : غيرها - 

 معفاه  آالت صرف آلى لألوراق النقدية- - - 8472.9010

 5  غيرها - - - 8472.9090

84.73 
 

ًمعدة لإلستعمال حصرا ) يماثلها ل وماــق النقــ صنادي،ةــيدا األغطـع(أجزاء ولوازم 
  .84.72 حتى 84.70أو بصفة رئيسية فى اآلالت واألجهزة الداخلة فى البنود من 

  

    :84.70 أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند -  

بة اإللك- - 8473.21 آلالت الحاس ـرونيـتـ ل ـة الداخـ ـىلة فـ ـ البنـ  ،8470.10رعية ـود الفـ
  8470.29 أو 8470.21

 معفاه

 معفاه  غيرها- - 8473.29

 معفاه 84.71 أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند - 8473.30

 2 84.72 أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند - 8473.40

ن إس- 8473.50 وازم يمك ـ أجزاء ول د ـ ى ح ع اآلالت تخدامها عل واء م زة س ى واألجه ة ف الداخل
  معفاه 84.72 الى 84.70من بندين أو أكثر فى البنود 

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٤٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 400 

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

زة  84.74 رزآالت وأجه ة، ف ص، غربل س، لـف رش، لـغ حق، ج ط، س ن، األتربخل  ،ة وعج
واد المعــيرها مـادن أو غـ خامات المع،األحجار صـدنيـن الم ا ف(ة ــلبـة ال ـبم ك ـ ى ذل

ساحيقائالعج ل)ن أو الم ش،؛ آالت تكتي صلب أو ،كيلـ ت دنى ال ود المع ة الوق  قولب
ةائالعج منت، ن الخزفي واد، األس شكل الم ة ب واد المعدني ن الم ا م سية أو غيره  الجب

 .ن؛ آالت صنع قوالب الصب من رمل ائمساحيق أو عج

  

 5  أو غسل فصل، غربلة،فرز آالت وأجهزة - 8474.10

 5  آالت وأجهزة جرش أو سحق- 8474.20

   : آالت خلط أو عجن -  

 5  خالطات الخرسانة أو المالط- - 8474.31

 5  آالت وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار- - 8474.32

 5  غيرها- - 8474.39

 5  آالت وأجهزة أخر - 8474.80

 2   أجزاء- 8474.90

ـيـابـح أو األنـيـابـع المصـجميـآالت ت 84.75 صمـامـ ة ـ الكهـربائياتــب أو ال ة أو اإللكتروني
ضــأو مصابي ى أغلفـح  إحداث ال ـة زجاجيـوء الخاطف ف ـة؛ آالت وأجهـ صنـ ع ــزة ل

 .ل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة ـغــأو ش
   

ـح أو األنــ المصابيع آالت تجمي- 8475.10 صمامات الكهربـ ـائيــابيب أو ال رونية، ـتـة أو اإللكـ
 وء الخاطف فى أغلفة زجاجية أو مصابيح إحداث الض

2 

   : آالت لصنع أو شغل الزجاج  أو مصنوعاته بالحرارة -  

 2 األوليةلها اشكأ آالت لصنع األلياف البصرية و- - 8475.21

 2  غيرها- - 8475.29

 2  أجزاء- 8475.90

ة( للبضائع "آلية"ذاتية الحركة آالت بيع  84.76 ع البريدي ع الطواب ل آالت بي سجائر،مث  ، ال
 .، بما فيها آالت تبديل العملة )المأكوالت أو المشروبات

  

   : للمشروبات "آلية"ذاتية الحركة  آالت بيع -  

 5  متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد- - 8476.21

 5  غيرها- - 8476.29

   : آالت أخر -  

 5  متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد- - 8476.81

 5 ها غير- - 8476.89

 2  أجزاء- 8476.90

ر ـآالت وأجه 84.77 واد، غي ذه الم ن ه ات م صنع منتج دائن أو ل اط أو الل شغل المط زة ل
 .مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 

  

 5  آالت قولبة بالحقن- 8477.10
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  الفئة
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 5  أجهزة التـشكيل بالبثـق- 8477.20

 5  آالت قولبة بالنـفخ- 8477.30

 5   آالت قولبة بالتـفريغ الهوائى وآالت تشكيل حرارى أخر- 8477.40

   : آالت قولبة أو تـشكيل أخر -  

8477.51 
 لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تـشكيل األنابيب الداخلية - -

 الهوائية
5 

 5  غيرها- - 8477.59

 5  آالت وأجهزة أخر- 8477.80

 2 جزاء  أ- 8477.90

84.78 
ن  ان آخر م ى مك ة ف ذكورة وال داخل ر م غ، غي صنيع التب آالت وأجهزة لتحضير أو ت

 .هذا الفصل 
   

 5  آالت وأجهزة- 8478.10

 5  أجزاء- 8478.90

84.79 
ان  ى مك آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة ف

 .آخر من هذا الفصل 
  

 5  آالت وأجهزة لألشغال العامة أو البناء أو األشغال المماثــلة- 8479.10

ةتحضير الدهون أو  آالت وأجهزة إلستخالص - 8479.20 ة الثابت  أو الزيوت الحيوانية أو النباتي
                                                                         أو الميكروبية

5 

اف من الخشب ــألواح األلي أو" حبيـبى"جزئيات الخشــب من لواح األلصنع  مكابس - 8479.30
 أو غيرها من المواد الليفية وآالت أخر لمعالجة الخشب أو الفلين 

5 

 5  آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس- 8479.40

 5 ، غير مذكور وال داخل فى مكان آخر"روبوت" إنســان آلى صناعى - 8479.50

 5  أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير- 8479.60

   : جسور لنقل الركاب- 

 5  من األنواع المستخدمة في المطارات- - 8479.71

 5   غيرها- - 8479.79

   : آالت وأجهزة آلية أخر -  

 5  لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجهزة لف أسالك الوشائع الكهربائية- - 8479.81

  إستحالب، تجانس، نخل،ربلةـ غ،قـحـ س،رشـ ج،نـ عج،طـزة خلــ وأجه آالت- - 8479.82
 )تحريك( تقليب أو

5 

  5                           على البارد )ايزوستاتيك(مكابس متوازنة التضاغط  - - 8479.83

  5  غيرها- - 8479.89

 2  أجزاء - 8479.90
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ب؛ 84.80 د قوال ادن؛ قواع صب المع ة ل ناديق قولب ادن ص ب للمع ة؛ قوال اذج قولب دا ( نم ع
سبائ ـ للكربي،)كــقوالب صب ال ـدات المعدنيـ واد المعل ،للزجاج ،ةـ ـدنيـلم  لمطاطل ،ةـ

 .أو اللدائن
  

 5  صناديق قولبة لصب المعادن- 8480.10

 5  قواعد قوالب- 8480.20

 5  نماذج قولبة - 8480.30

    : قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية-  

 5  للقولبة بالحقن أو بالضغط- - 8480.41

 5  غيرها- - 8480.49

 5  قوالب للزجاج- 8480.50

 5  قوالب للمواد المعدنية- 8480.60

    : قوالب للمطاط أو اللدائن -  

 5  للقولبة بالحقن أو بالضغط - - 8480.71

 5  غيرها- - 8480.79

 ،المراجل ،لة للمواسيرــرها من األدوات المماثـيـغات وـة الحنفيــاف صناعــأصن 84.81
لة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات ـو األوعية المماثالدنان أ ،الخزانات
  .)ثرموستاتية( الحراريةالتحكم 

  

 2  صمامات تخفيض الضغط -  8481.10

ت - 8481.20 دروليكيا بالزي ل هي الهواء ً صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعم ل ب ي تعم أو الت
 المضغوط

2 

 2 )ضد الرجوع( صمامات بلسان أو صمامات الحجز - 8481.30

 2  صمامات األمان أو الفائض- 8481.40

   : أدوات أخر - 

8481.8010 
شات أ )أو صلب/ر وــزه(ة ــديـديـح و بلوفأس ـ محابأوصمامات  - - - و ذات فالن

 2   بوصة4كبر من أسمى أو ذات مقاس أ

 2                    وعية المعبأة تحت ضغط لأل  رؤوس نافثة- - - 8481.8020

 60  غيرها- - - 8481.8090

   : أجزاء - 

 40 8481.8090 صناف البند أجزاء أل- - - 8481.9010

 2   غيرها - - - 8481.9090

   .، ذات كرات أو دواليب "بول بيرنج"مدحرجات  84.82

 5 رجات ذات كرات مدح- 8482.10

 5 ما فيها المخاريط والدواليـب المخروطية المجمعة ب،ت بدواليب مخروطيةا مدحرج- 8482.20
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 5  مدحرجات بدواليب بشكل براميل- 8482.30

 5  القفص والدواليب بشكل إبرمجموعات مدحرجات بدواليب بشكل إبر، بما في ذلك - 8482.40

 5    القفص والدواليبمجموعاتأخر، بما فى ذلك  انية مدحرجات بدواليب إسطو- 8482.50

 5 )كرات مع دواليب( غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة - 8482.80

   : أجزاء -  

 5  كرات، دواليب بشكل إبر، دواليب إسطوانية- - 8482.91

 5  غيرها- - 8482.99

دة الكامات واأل(أعمدة نقل الحركة  84.83 ا أعم ةبما فيه دة المرفقي ات؛ كراسى ) عم وكرنك
الت  روس وعج بائك؛ ت اكوس روس االحتك ب الت ب؛ عل رات أو دوالي ى ذات ك ؛ براغ

ة؛  شيقات الهيدروليكي رات ذات التع ا المغي ا فيه سرعة بم رات ال ن مغي ا م وغيره
شترك؛  ار م ى إط ر ف ا البك ا فيه ة، بم ة للحرك رات مناول ة وبك ة للحرك ارات منظم ط

 ) .بما فيها الوصالت المفصلية(لة ألعمدة الحركة معشقات ووصالت مناو

  

   :، وكرنكات )بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية( أعمدة نقل الحركة - 

 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.1010

 10  غيرها- - - 8483.1090

   : كراسى مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب - 

 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.2010

 30  غيرها- - - 8483.2090

   : كراسى غير مشتملة على مدحرجات؛ سبائك - 

 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.3010

 30  غيرها- - - 8483.3090

الت -  روس وعج اك ت ســنــنةاحتك الت الم دا العج ل ، ع ر نق ن عناص ا م  وغيره
ا  روس وغيره ب الت الحركـــة المقدمة على حدة ؛ براغى ذات كرات أو دواليب؛ عل

 :من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدورليكية
  

 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.4010

 10  غيرها- - - 8483.4090

   :لحركة وبكرات مناولة للحركة، بمـا فيها البكر فى إطار مشترك  طارات منظمة ل- 

 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.5010

 10  غيرها- - - 8483.5090

   ) :بما فيها الوصالت المفصلية( معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة - 

 معفاه وعاتها آلالت المواد النسجية ومصن- - - 8483.6010

 10  غيرها- - - 8483.6090

 
ي  - ة عل ة المقدم ل الحرك ر نق ن عناص ا م سالسل وغيره ب ب سننة ودوالي الت م عج

 :أجزاء حدة؛ 
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 معفاه  آلالت المواد النسجية ومصنوعاتها- - - 8483.9010

 10  غيرها- - - 8483.9090

ين ل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة معــفواص 84.84 ة من طبقت ادة أخرى أو مؤلف  م
ا ن الفواصل وم م م ب،  أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطق ة التركي ا مختلف يماثله

 .أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب مهيأة فى جعب أو
  

ين ــلهـ فواصل وما يماث- 8484.10 ة من طبقت ا من ألواح معدنيـة متحدة مع مادة أخرى أو مؤلف
 ن معدنأو أكثر م

10 

 2  فواصل آلية مانعة للتسرب- 8484.20

 5  غيرها- 8484.90

                                                                .باإلضافةآالت للتصنيع  84.85

 5 ترسيب المعدنب - 8485.10

 5 ترسيب اللدائن أوالمطاطب - 8485.20

 5  أو الزجاجخزف أو الترسيب الجص أو األسمنتب - 8485.30

 5  غيرها- 8485.80
 2  أجزاء- 8485.90

84.86 

ائق  صنيع الرق ر"ًآالت وأجهزة مستخدمة حصرا أو بصفة أساسية ألغراض ت " ويف
ولز  ع الب دوائر " boules"وقط لة، أو ال بة الموص لة، أو األدوات ش بة الموص ش

سطحة؛ اآلالت  رض الم ات الع ة أو لوح ة المتكامل ي الكتروني ذكورة ف زة الم واألجه
                                 .من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم ) ج (11المالحظة 

  

  معفاه  "ويفر" أو الرقائق (boules)البولز قطع  آالت وأجهزة لتصنيع - 8486.10

  عفاهم   آالت وأجهزة لتصنيع األدوات شبة الموصلة أو الدوائر اإللكترونية المتكاملة- 8486.20

  معفاه   آالت وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة- 8486.30

 معفاه                من هذا الفصل) ج (11 اآلالت واألجهزة المذكورة في المالحظة - 8486.40

 معفاه أجزاء ولوازم  - 8486.90

84.87 
ى  ة عل ر محتوي زة، غي زاء آالت أو أجه التأج ازال،موص ة ،ت ع ائع كهربائي  ،وش

دوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر أ
 .من هذا الفصل 

  

 2 للسفن أو للقوارب، وريشها) مراوح دافعة( رفاصات - 8487.10

 10  غيرها- 8487.90

_________  
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  الفصل اخلامس والثمانون

   وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛

  ، )تليفزيون(الصوت والصورة فى اإلذاعة املرئية  أجهزة تسجيل وإذاعة

  جهزةهذه األوأجزاء ولوازم 
  :مالحظات 

  : يشمل هذا الفصل  ال  - 1
ًالبطانيات والوسائد والمسانــد وأكياس تدفئة األقدام وما يماثلها من األصناف المدفأة كهربائيا؛ األلبسة،    -أ 

  ًة وأغطية األذن واألصناف األخر المدفأة كهربائيا مما يلبس أو يدثر به اإلنسان ؛واألحذي
  ؛ 70.11مصنوعات الزجاج الداخلة فى البند    -ب 
   ؛84.86آالت وأجهزة البند    -ج 
ة ـواء مــغ الهــريــأجهزة تف  -د  نان أو البيطري ة، طب األس ة، الجراحي وم الطبي ن النوع المستعمل في العل

  ؛ أو)90.18بند ال(
    .94ًاألثاث المدفــأ كهربائيا المذكور فى الفصل    - هـ

ن   - 2 ود م ى البن دخل ف د ت ى ق ناف الت ى 85.01إن األص ود 85.04 إل ة ، أو البن ن جه  ، 85.12  ،85.11 م
  . من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة األخيرة  85.42 أو 85.41، 85.40

  .85.04التى تعمل بطريقة األقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة فى البند ومع ذلك، فإن مقومات التيار   

ساهم " مدخرات كهربائية" مصطلح شمل، ي85.07ألغراض البند   - 3 ات إضافية ت ى مكون وى عل ى تحت ك الت تل
ة، أدوات  الطاقة أو حمايتها من التلف، مثل الموصالت الكهدويزفى أداء عمل المدخرات فى تخزين وت ربائي

ة (التحكم فى درجات الحرارة  ات الحراري ل المقوم ة") ثرمستور"مث دائرة الكهربائي ة ال ا . وأدوات حماي كم
   .تستخدم معهم سًيمكن أن تحتوى أيضا على جزء من الغالف الواقى لألصناف التى 

  :ستعملة عادة فى األغراض المنزلية  فقط األجهزة اآللية الكهربائية التالية من األنواع الم85.09يشمل البند   - 4
يات   -أ  ع األرض زة تلمي ات، أجه احن وخالط ان مط ا ك ضر، مهم ة والخ صارات الفواك أكوالت وع  الم

  وزنها؛  
  . كيلو جرام 20بوزن ال يتجاوز بشرط أن تكون األجهزة األخر    -ب 

راوح مندمجة الشافطة أو ا) األغطية(يشمل هذا البند المراوح واألجهزة  ومع ذلك، ال   لمبدلة للهواء بم
يح  أجهزة ترش ت مزودة ب د (بها، وإن كان زة، )84.14البن سة أجه ف األلب ل البياضات تجفي ى تعم  الت

سة )84.22البند (، آالت غسـل األوانى )84.21البند (بالطرد المركزى  ، آالت غسل البياضات واأللب
) 84.20 البند (اتــطوانــاس أو بدون طواناتـباسوآالت الكى ) 84.50 البند( ذات اإلستعمال المنزلى

د ( أو ة ، )84.51البن د(آالت الخياط صات،)84.52 البن د (ة ي الكهربائ المق زة  وأ) 84.67البن األجه
  ).85.16البند (الحرارية الكهربائية 

ة"، يقصد بمصطلح 85.17ألغراض البند    - 5 ة، المزودة بنظا" الهواتف الذكي شبكات الخلوي ف ال شغيل هوات م ت
ت  ى وق محمول مصمم ألداء وظائف آالت المعالجة الذاتيه للمعلومات مثل تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة ف
واحد، بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث، وإن اشتملت على مميزات أخرى مثل الكاميرات الرقمية وأنظمة 

                                                                                              .المساعدة المالحية
  :85.23ألغراض البند     - 6

صلبة"  ) أ  ( ة ال ارة ذات الحال ر الطي ة " (أدوات التخزين غي ذاكرة اآلني ات ال ل بطاق ات " فالش"مث أو بطاق
ي ذات") فالش"التخزين االليكترونية اآلنية  شتمل ف ذ للتوصيل، ت ع مأخ  الغالف هي أدوات تخزين م

ة  ذاكرات اآلني ل " (فالش"علي واحدة أو أكثر من ال ة ) Flash E2 Promمث ر متكامل ي شكل دوائ ف
مركبة علي لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل علي وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة، 

  مثل المكثفات والمقاومات؛
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دوائر تعني ال" سمارت كارد"إن عبارة البطاقات الذكية   ) ب( ن ال ر م ا واحدة أو أكث ج فيه ي أدم بطاقات الت
رة إضافية عشوائية (االليكترونية المتكاملة  ط (RAM)معالج منتهي الصغر، ذاك راءة فق رة ق  أو ذاك

(ROM) ائق كل رق ي ش شب" ف نط أو "). ت الت أو شريط ممغ ي موص وي عل د تحت ات ق ذه البطاق ه
 .دائرة أخري ذات عناصر موجبة أو سالبةمندمجة ولكن ال تشتمل علي أية " أنتنه"هوائي 

د    - 7 راض البن شير85.24ألغ سطحة "، ت رض الم ات الع دات لوح رض " وح زة لع ي األدوات أو األجه إل
شاشة  ل ب ي األق زة عل ي مجه ات، وه صميمها  لل)Screen(المعلوم م ت ى ت رض، والت ىع ة ف ون مدمج  لتك

تخداممنأصناف  ل االس ود أخري قب شمل شاشات الع.  بن ي لرض ت وحدات لوحات العرض المسطحة عل
د ة للتمدي ي أو القابل ة للط ة أو القابل ة أو المرن سطحة أو المقوس شاشات الم صر، ال ال ال الح بيل المث د . س ق

ديو لوحاتتتضمن وحدات  ارات الفي تقبال إش ة إلس ك الالزم ي ذل ا ف  العرض المسطحة عناصر إضافية، بم
شاشةpixels ل تلك اإلشارات إلي وحدات البكسوزيعوت د .  علي ال شمل البن ك، ال ي ع ذل  وحدات 85.24وم

، Scaler  ICقياسيةمدائرة متكاملة علي سبيل المثال، (زة بمكونات لتحويل إشارات الفيديو ــالعرض المجه
نطبق عليها بطريقة أخري خصائص اأو ) ، أو معالج تطبيقات IC Decoder شفرةالفك ل دائرة متكاملةأو 

  .د األخرىأصناف البنو
د  ون للبن ذه المالحظة، يك ى ه ة 85.24ألغراض تبنيد وحدات لوحات العرض المسطحة المحددة ف  األولوي

                                                                  .علي أي بند آخر فى جدول التعريفة
د   - 8 راض البن إن 85.34ألغ دوائر "  ف دارات(ال ة ) ال ي ه" المطبوع شكيل عل ا بالت صل عليه دوائر المتح ي ال

دوائر "أو بواسطة تقنية ) مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر(قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة 
ل (اس أو بغيرها من المكونات المطبوعة ــاء أو بأدوات تمـاصر موصلة للكهربــ، أو بعن"ةــاألفالم الرقيق مث

دا العناصر ) ت أو المكثفاتالمحثات أو المقاوما وذج سبق إعداده ، ع ق نم ا وف ا بينه بمفردها أو متصلة فيم
  ).مثل العناصر شبه الموصلة(التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية 

اء عمل" الدوائر المطبوعة " وال تشمل عبارة    ا أثن ك المتحصل عليه ر تل ة الدوائر المندمجة مع عناصر غي ي
ة. الطباعة ع إشارات متقطع ل م ي تتعام ردة الت ات المنف ات أو المحث ع . كما ال تشمل المقاومات أو المكثف وم

دوائر 85.42ويدخل في البند . ر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة ــذلك ، فإن الدوائ  ال
  .يها أثناء العملية التقنية ذاتها الرقيقة أو السميكة التي تحتوي علي عناصر موجبة وسالبة متحصل عل

د    - 9 ق البن راض تطبي إن 85.36ألغ ابالت " ف صرية أو ك اف الب زم األلي صرية أو ح اف الب الت لأللي الموص
ي " األلياف البصرية ة إل صرية نهاي اف الب ف األلي وم بتولي تعني الموصالت التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تق

  . وظيفة أخري ، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف اإلشارةوال تؤدي. نهاية في نظام خط رقمي 
زة " ريموت كنترول" األدوات بدون سلك ذات األشعة الحمراء للتحكم عن بعد 85.37ال يشمل البند    - 10 ي أجه ف

 ).85.43البند (التليفزيون أو المعدات الكهربائية األخر 
  ":(LED)رة  تضئ بالصمامات الثنائية الباعثة  للضوء إنا مصادر"، تشمل عبارة 85.39ألغراض البند   -11

ضوء "  )  أ (  ة لل ة الباعث صمامات الثنائي دات ال صادر"(LED)وح ي م ى    وه د عل ة تعتم ارة كهربائي إن
ي عناصر إضافية (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء  وي عل ة وتحت  مرتبة فى دوائر كهربائي

ًتحتوي أيضا علي عناصر نشطة منفصلة . بصريةيه أو الحرارية أو المثل العناصر الكهربائية أو اآلل
ة 85.42أو البند  85.36أو عناصر سلبية منفصلة أو عناصر من البند   ألغراض توفير مصدر للطاق

ضوء ل ليس. التحكم فى الطاقة أو سماح (LED)وحدات الصمامات الثنائية الباعثة لل  غطاء مصمم لل
           .اآللى والكهربائيالتوصيل وضمان  تبدال فى وحدة اإلنارةبسهولة التركيب أو االس

 وهي مصادر  إنارة  كهربائية تحتوي علي واحد "(LED) الصمامات الثنائية الباعثة للضوء لمبات"  ) ب( 
ة LEDأو أكثر من وحدات الليد  ة أو اآللي ل العناصر الكهربائي  التى تحتوي علي عناصر إضافية مث

ة صرية أو الأو الحراري ضوء  . ب ة لل ة الباعث صمامات الثنائي دات ال ين وح رق ب ات و(LED)الف  لمب
سـغطاء مصمات ـبـ هو أن للم(LED)وء ـة للضـثـاعـة البـيـائـنـات الثــالصمام تركيب ـماح بالــم لل

  . اآللى والكهربائيالتوصيلأو االستبدال بسهولة فى وحدة اإلنارة وضمان 
  : فإن 85.42و 85.41لبندين تطبيق األغراض    - 12

ة تحت تلكهي " دوات شبه الموصلةاأل"   (1)  )  أ ( ى المقاوم درتها ف ر ق ى تغي ا عل ى عمله د ف ى تعتم  الت
  .أساسها أشباه الموصالتإشارة تأثير مجال كهربائى أو محوالت 
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ى مجموعة من عناصر دوات شبه الموصلةاأل قد تشتمل  ضا عل دةً أي زة ع ت مجه  ، وإن كان
                                                        .بوظائف مساعدة للجهاز نشطة أو سلبية

إن  ف ف ذا التعري به الموصالت اإلشارةمحوالت "ألغراض ه ها ش ى أساس  حساساتهى " الت
شغالت أ الت، م به الموص ها ش الت، أساس به الموص ها ش ينساس دثات رن به أ مح ها ش ساس

ى دواتاألساسها شبه الموصالت، وهى أنواع من أالموصالت ومذبذبات  ها أ المنفصلة الت ساس
ة صيلةأشبه الموصالت، والتى تؤدى وظيفة  ، قادرة على تحويل أى نوع من الظواهر الفيزيائي

ن  وع م ى اى ن ة ال ارة الكهربائي ل االش ة أو تحوي ارة كهربائي ى إش ة إل ة أو الحرك أو الكيميائي
  .كةالظواهر الفيزيائية أو الحر

ر متحدة ساسها شبه الموصالت أالتى  اإلشارةجميع العناصر الموجودة فى محوالت  شكل غي ب
ون للفصل بشكل غير قابل مثبتهً، وقد تتضمن ايضا المواد الضرورية الللفصلقابل  ى تك ، والت

  .بنيتها أو وظيفتها
  :يقصد بالمصطلحات التالية

صد ب   - 1 التأ" ـيق به الموص ها ش تم " ساس ى ي به الت زة ش ى ركي صنيعها عل شاؤها أو ت إن
به موصلةموصل واد ش ن م صنوعة م الت،  ،ة أو م به الموص ة ش طة تقني صنعة بواس م

ا  ب فيه ى تلع زة الوالت لالو أركي به الموص ادة ش ياأً دورا ةم ن ًساس تبداله إ ال يمك ى س  ف
 ، ويعتمد تشغيلها على خصائص شبه الموصالت بما فى ذلك اإلشارةوظيفة وأداء محول

  .الخصائص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية
صوتية،  "الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية"   - 2 هى التى تتعلق بظواهر مثل الضغط، الموجات ال

سارع الالت دة المج د، ش اه، الجه ة، االتج زاز، الحرك ال  ، األهت دة المج سى، ش المغناطي
  .لرطوبة، التدفق، تركيز المواد الكيميائية، إلخا الكهربائى، الضوء، النشاط اإلشعاعى،

ساس"   - 3 التأ ح به الموص ه ش ن " ساس وع م و ن الت ، دواتأه به الموص ن ي ش ون م تك
ى  به الموصالت التركيبات ميكرواليكترونية أو آلية، تم إنشاؤها ف ى سطح ش ة أو عل كتل

وم ب شف الويق ة ك اديروظيف ا إمق ة وتحويله ة أو الكيميائي ة  الفيزيائي ارات كهربائي ى إش ل
  .ألية بنية فى الخواص الكهربائية أو إزاحة لتغيراتناجمة عن ا

شغل "   - 4 التأم به الموص ه ش ن أ" ساس وع م و ن الت، دواته به الموص ن يت ش ون م ك
به الموصالت  ى سطح ش ة أو عل ى الكتل شاؤها ف م إن تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية ت

  .هربائية إلى حركة فيزيائيةشارات الكوظيفة تحويل اإلويقوم ب
ن " ساسه شبه الموصالتأ محدث رنين"   - 5 ون  شبه الموصالت، دواتأهو نوع م ن يتك م

به الموصالت  ى سطح ش ة أو عل ى الكتل شاؤها ف م ان تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية ت
وم ب ائى ذويق انيكى أو كهرب ذب ميك د تذب ة تولي ى ووظيف د عل سبقا يعتم دد م ردد مح ً ت

  .يةخارج )إشارة(دخل ٌهندسة الفيزيائية لهذة الهياكل استجابة لمال
ذب "   - 6 التأمذب به الموص ه ش ن " ساس وع م و ن ن ادواته ون م الت، يتك به الموص  ش

ة  ى الكتل شاؤها ف م إن به الموصالت أتركيبات ميكروإليكترونية أو آلية ت ى سطح ش و عل
وم ب ائى ذىويق انيكى أو كهرب ذب ميك د تذب ة تولي ى وظيف د عل سبقا يعتم دد م ردد مح ً ت

  .الهندسة الفيزيائية لتلك التركيبات
شبه الموصالت مواد  ساسهاأ ة شبه موصلدواتأهى ) "LED(ضوء للصمامات ثنائية باعثة "   (2)

ى  ة إل ة الكهربائي ول الطاق ى تح سجية ، وأالت وق بنف راء أو ف ت الحم ة تح عة مرئي ت إش ن كان
صمامات  ال. ن كانت مدمجة مع صمامات ثنائية واقيةإمتصلة بالكهرباء فيما بينها، و شتمل ال ت

وفير مصدر 85.41الداخلة فى البند ) LED(الثنائية الباعثة للضوء   على عناصر ألغراض ت
  الطاقة أو التحكم فى الطاقة؛

  : هى " الدوائر اإللكترونية المتكاملة"   )ب(
ون   - 1 ى تك ة الت ة الكتل ة األحادي دوائر المتكامل دائرة ال ر ال ا عناص ة أو ( فيه صمامات الثنائي ال

خ..الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصالت المترابطة ا ) إل ى كتلته شأة ف بصفة (من
اء ) أساسية به موصله للكهرب ادة ش ـلى سطح م شط(وع سيليكون المن ل ال اليوم، مث  ، زرنيخات الج

   يجعل تلك العناصر متحده بصورة غير قابلة للفصل؛ مما) سليكون الجرمانيوم ، فوسفايد األنديوم
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ى حامل عاز   - 2 ع عل ى تجم دوائر الت ة، وهى ال ة المهجن  خزف زجاج،(واحد ل الدوائر المتكامل
خ.. البة ) إل ر س ين عناص ا ب صل عملي ة للف ر قابل صورة غي ات، (ًوب ات، مكثف مقاوم

الت خ..موص ة) إل الم الرقيق ة األف طة تقني ا بواس صل عليه ة متح ر موجب سميكة، وعناص  أو ال
ة( ة الكتل ة أحادي ر متكامل ة، ترانزستورات، دوائ خ..صمامات ثنائي ا بواسطة ) إل متحصل عليه

الت باه الموص ة أش ابالت تقني ة وك الت متداخل طة موص راض بواس ل األغ دة لك ون متح ؛ وتك
  .ًتوصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشتمل أيضا علي عناصر غير مترابطة

ة ائالدوائر المتكاملة متعددة الرق   - 3 ة الكتل ة أحادي دوائر المتكامل ن ال ر م ق المكونة من إثنين أو أكث
ن األسطح  المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل األغراض ، سواء كانت علي واحدة أو أكثر م

  .العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة 
ات   - 4 ددة المكون ة متع دوائر المتكامل ن : (MCOs)ال ر م دة أو أكث ن واح ألف م ة تت ى مجموع ه

ـالدوائ ة ـ ة الكتل ة األحادي ة ، (Monolithic)ر المتكامل شرائح (Hybrid)المهجن ددة ال  أو متع
(multi – chip)سيليكون، اأساسه: ةــاليــالمكونات التن ــل مــ مع واحدة على األق  حساسات، ال

ى وظائف مذبذبات، مرنانات أو كمجمغالت، مش ؤدى إل ات ت نهم، أو مكون ا بي ة فيم وعة توافقي
ائى 85.41 ،85.33 ،85.32األصناف الداخلة فى البنود  أثير الكهرب ات(، أو وشائع الت ) المحث

د ب ى تبن د الت ع ،85.04البن ق جمي صل لتحقي ة للف ر قابل صورة غي د ب دن واح ذلك ب ة ب  مكون
ى األغراض واالستخ دامات مثل الدوائر المتكاملة، وتكون بذلك إحدى المكونات التى تركب عل

بابيس، أسالك توصيل، كرات، د أو حامل أخر، من خالل الربط ب)PCB(لوحة دائرة مطبوعة 
  .لباداتأقراص، حدبات أو 

   :ألغراض هذا التعريف   
صنيع   - 1 ن ت ات"يمك صلة"المكون ى ، منف ا عل م تجميعه دة ث ى ح ال عل ة ً ك دائرة المتكامل ال

  .أو دمجها مع مكونات أخرى، MCOمتعددة المكونات 
سيليكون، أو هأأن تكون منش" أساسها السيليكون"يقصد بالعبارة   - 2 ن ال زة م ة ركي ى طبق  عل

  . متكاملةةئرادمن أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية، أو أن تصنع على شريحه 
من تركيبات ميكروإليكترونية أو آلية يتم " ا السيليكونالحساسات التى أساسه"تتكون   )أ(   - 3

ن  شف ع ة الك ا وظيف ى له الت والت به الموص طح ش ي س ة أو عل ى الكتل شاؤها ف إن
راتالظواهر الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلي إشارات كهربائية ناجمة عن ا  لتغي

ة  ة أو إزاح واص الكهربائي ى الخ ةف ة بني واهر الفي"ن إ .ألي ةالظ ة أو الكيميائي " زيائي
صوتية،  ات ال ضغط، الموج ل ال الظواهر، مث ق ب سارعتتعل ة، الت زاز، الحرك ، االهت

شاط  ضوء، الن ائي، ال ال الكهرب سي، شدة المج االتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطي
                 .االشعاعي، الرطوبة، معدل التدفق، تركيز المواد الكيميائية ، إلخ

شغال"  )ب( ات(ت م سيليكون)المحرك ها ال ى أساس ن تركيب" الت ون م رو ات تتك  ميك
ة  ه أوإليكتروني ة( آلي شأة ال) ميكانيكي ى سطح من ا أو عل ى كتلته ادة ف به موصلم  ةش

   .وظيفتهم تحويل اإلشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية
ات"  )ج( سيليكون مرنان ها ال ن تركيب"أساس ون م رو ات تتك ة  ميك ه  وأإليكتروني آلي

ذبات ةشبه موصلمادة فى كتلتها أو على سطح المنشأة ) ميكانيكية(  وظيفتهم توليد ذب
ذه ) ميكانيكية(آليه  ة له ى الهندسة الفيزيائي د عل سبقا يعتم ردد محدد م ًأو كهربائية لت

   .استجابة لعامل خارجىالتركيبات 
 ميكروات تركيب حتوى علىتنشطة  عبارة عن مكونات "ذبذبات أساسها السيليكونم"  )د(

ة ه  إليكتروني ة(أو آلي شأة) ميكانيكي ى سطح  المن ا أو عل ى كتلته ادة ف به موصلم  ةش
ى ًة كهربائية أو ميكانيكية لتردد محدد مسبقا والتى توتقوم بوظيفة توليد ذبذب عتمد عل
      .اتتركيبالالهندسة الفيزيائية لهذه 

دين ومن أجـل تبنيـد األصناف المعرفة فى هذه المالحظ د 85.42، 85.41ة ، تعطى األولوية للبن ى أى بن  عل
ة  ود جدول التعريف د آخر من بن ة البن ي حال ا عدا ف ى  ، 85.23، فيم النظر إل ك ب شملها، وذل ى يمكن أن ت الت

  .ةوظيفتها بصفة خاص
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                                                                                   :يةد فرعو بناتمالحظ
 التى  مسجلةرقمية وكاميرات فيديوو يةفقط كاميرات عالية السرعة تليفزيون 8525.81يشمل البند الفرعي    -  1

  :واحدة أو أكثر من الخصائص التالية ب تتصف
   مم لكل ميكروثانية؛0.5 تتجاوز سرعة الكتابة - 
   نانو ثانية أو أقل؛50 زمنية دقة - 
  . فى الثانيةطارأ 225,000طر يتجاوز  معدل األ- 

 وـفيديالزيونية والكاميرات الرقمية وكاميرات ـليفـيرات التـالكامن أ، 8525.82ي ــرعـد الفــلق بالبنـفيما يتع   -  2
 العملن ــن مــمكـتـ لتاــه أو تحصيناــهم تصميمــتى التى ــ هعاعــلإلشلة ـتحممال  أوةــاومـالمق لةـجـالمس

 ل عنــقـال تة ـــعاع كليــة اشــرعـل جــحمـت لتــيرات صممـــامــذه الكــه. عاعــشة اإلــة عاليــئـفى بي
50 × 103 Gy(silicon) (5 × 106 RAD (silicon)) فى االداء، دون تراجع.  

ى  الت المسجلةفيديوالكاميرات والرقمية و الكاميرات للرؤية الليلية التليفزيونية 8525.83يشمل البند الفرعي    -  3
لكترونات، والتى يمكن تكبيرها وتحويلها إلي صورة إتستخدم الكاثود الضوئي لتحويل الضوء المتاح إلي 

  ). عموما8525.89البند الفرعي (يستثني من هذا البند الفرعي كاميرات التصوير الحراري . مرئية
د الفرع   - 4 شمل البن ات" مشغالت 8527.12 يي ا" قارئ دمج به دون أشرطة الكاسيت المن  مضخم للصوت وب

ـدمجـللصوت من مكبر اد ال ـ ة وذات أبع ة الكهربائي دون مصدر خارجى للطاق ل ب ى العم ادرة عل ا، والق ًا به
  .  مم 45×  مم 100×  مم 170تتجاوز 

ة    - 5 ود الفرعي راض البن ى 8549.11ألغ ا "  ،8549.19 حت ات الخالي ستهلكة، ومجموع دة الم ا المول الخالي
دة  ستهلكة) اتالبطاري(المول ة الم دخرات الكهربائي ستهلكة والم الحة " الم ر ص بحت غي ى أص ك الت ي تل ه

ر باب أخ تنفاذها أو ألى أس ا أو الس ع به سر أو قط ود ك را لوج تعمل نظ ادة ىًلالس ان إع دم إمك را لع  أو نظ
  .شحنها

_________  
 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   ) .عدا مجموعات توليد الكهرباء(محركات ومولدات كهربائية  85.01

 2 )وات (w 37.5زـتجاو محركات قدرتها ال ت- 8501.10

ستمر والم- 8501.20 ارين الم املة للتي ات ش اوب ت محرك ردد"ن ن " المت درتها ع د ق  w 37.5تزي
 )وات(

2 

  
ست- ضوئية ، مر محركات أخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار الم دات ال بخالف المول

                                                                               :الفولتانية
  

 2 )وات (w 750قدرتها ـتجاوز  ال ت- - 8501.31

 2 )وات . ك  ( kw 75والتـتجاوز ) وات (w 750 تزيد قدرتها عن - - 8501.32

 2 )وات. ك   (kw 375 والتتجاوز) وات. ك (kw 75تها عن  تزيد قدر- - 8501.33

 2 )وات. ك (kw 375 تزيد قدرتها عن - - 8501.34

   : محركات أخر ذات تيار متـناوب، بوجه واحد - 

 30  ذات سرعة واحدة) وات (w 552إلى ) وات (w 92 من - - - 8501.4010

 30  سرعات متعددة ذات )وات (w 1000حتى و) وات (w 37.5 تزيد قدرتها عن - - - 8501.4020

 2  محركات آلالت الخياطة بالكالتش ومحركات فرملية- - - 8501.4030

 2  غيرها- - - 8501.4090

   : األوجه  متعددة،متـناوب محركات أخر ذات تيار -  

   ) :وات (w 750 قدرتها تجاوزـ ال ت- - 8501.51
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 30  )وات (w 750حتى ) وات(  w 552رات من  محركات أخر بقد- - - 8501.5110

 2  محركات آلالت الخياطة بالكالتش ومحركات فرملية- - - 8501.5120

 2  غيرها- - - 8501.5190

   ) :وات. ك  (kw 75وال تـتجاوز) وات (w 750 تـزيد قدرتها عن - - 8501.52

 2  رملية محركات آلالت الخياطة بالكالتش ومحركات ف- - - 8501.5210

 30  )وات. ك (kw 74حتى ) وات(  w 750 محركات أخر بقدرات تزيد عن- - - 8501.5220

رك الغاط - - - 8501.5230 وف ـس والمحـالمح ى االج ات  (hollow shaft)رك الرأس زوم طلمب ل
  األعماق

2 

 2  غيرها- - - 8501.5290

 2 ) وات. ك (kw 75 تـزيد قدرتها عن - - 8501.53

                       :، بخالف المولدات الضوئية الفولتانيةلدات تيار متناوب مو-  

 5 )أ. ف. ك  (KVA 75ز قدرتها تجاو ال تـ- - 8501.61

 5 )أ. ف. ك (KVA 375وال تـتجاوز ) أ.ف. ك (KVA 75 تزيد قدرتها عن - - 8501.62

 5 ) أ. ف. ك (KVA 750ز وال تتجاو) أ.ف. ك (KVA 375 تـزيد قدرتها عن - - 8501.63

 5 )أ. ف. ك (KVA 750 تـزيد قدرتها عن - - 8501.64

                                                   : مولدات تيار مستمر ضوئية فولتانية- 

   2  )وات (W 50 ال تتجاوز قدرتها - - 8501.71

   2  )وات (W 50 تزيد قدرتها عن - - 8501.72

   5  ولدات تيار متناوب ضوئية فولتانية م- 8501.80

   .مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية  85.02

ا بالضغط -   ـتم اإلشعال فيه ابس يـ ى ذات مك  مجموعات توليد بمحركات إحـتراق داخل
 ) :محركات ديزل أو نصف ديزل(

   

 5  )أ. ف. ك (KVA 75ز قدرتها تجاو ال تـ- - 8502.11

 5 )أ. ف. ك (KVA 375وال تتجاوز) أ .ف .ك (KVA 75  تزيد قدرتها عن- - 8502.12

 5 ) أ. ف. ك ( KVA 375 تـزيد قدرتها عن - - 8502.13

شرر- 8502.20 ا بال عال فيه تم اإلش ابس ي ى ذات مك راق داخل ات إحت د بمحرك ات تولي   مجموع
 )محركات إنـفجارية(

5 

   : مجموعات توليد أخر -  

 5  تعمل بقوة الرياح- - 8502.31

 5  غيرها- - 8502.39

 5  مغيرات دوارة كهربائية- 8502.40

8503.00 
ـأج ـزاء معـ دـ ى البن ة ف ع اآلالت الداخل سية م صورة رئي صرا أو ب ـتعمال ح  ًدة لإلس

 .85.02 أو البند 85.01
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  للمولدات والمغيرات- - - 8503.0010

   : للمحركات - - - 8503.0020

 20  )وات. ك (kw 18.4إلى ) وات (w 552 ثالثية األوجه بقدرة من - - - - 8503.0021

 20  )وات (w 552حتى ) وات(w 92  أحادية األوجه من - - - - 8503.0022

 2  غيرها- - - - 8503.0029

)  مقومات التيار،مثل" (إليكتروستاتيكية" مغيرات كهربائية ساكنة ،كهربائيةمحوالت  85.04
 ) .محثات(ووشائع تأثير كهربائى 

  

   :لمصابـيح أو أنابـيـب الـتـفريغ) باالست( خانق تيار - 

 5  الكترونى- - - 8504.1010

 20  غيرها- - - 8504.1090

   : محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة -  

 5 ) أ. ف. ك (KVA 650قدرتها ـتجاوز ت  ال- - 8504.21

 5 ) أ. ف. ك (KVA 10000والتتجاوز ) أ .ف. ك (KVA 650درتها عن  تزيد ق- - 8504.22

 5 ) أ. ف. ك ( KVA 10000  تزيد قدرتها عن- - 8504.23

    : محوالت أخر -  

 معفاه )أ. ف. ك (KVA 1قدرتها ـتجاوز  ال ت- - 8504.31

 5 ) أ. ف. ك (KVA 16وال تتجاوز ) أ. ف. ك (KVA 1 تــزيد قــدرتها عن - - 8504.32

 5 ) أ .ف. ك (KVA 500وال تـتجاوز ) أ. ف. ك (KVA 16 تـزيد قدرتها عن - - 8504.33

 5 ) أ. ف. ك (KVA 500 تـزيد قدرتها عن - - 8504.34

    ) :إليكتروستاتيكية( مغيرات كهربية ساكنه -  

 معفاه (UPS)مداد بالطاقة غير المنقطعة إوحدات  - - - 8504.4010

  معفاه   وحدات خارجية لشحن المركبات- - - 8504.4020

 5  غيرها- - - 8504.4090

 معفاه ، أخر ) محثات( وشائع تأثير كهربائى - 8504.50

 معفاه   أجزاء- 8504.90

ة  85.05 مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائم
دد، ملزمات رف وكالبات،ـنطتها؛ أظـغمبعد  ت الع ل أو تثبي ن أدوات حم ا م  ومايماثله

ة  الت مناول ة؛ وص ة أو دائم سية كهربائي ةذات مغناطي شقات، للحرك رات مع  ومغي
 .السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية

  

   :غنطتها مغـناطيسـيات دائمة وأصناف مهـيأة لتـصبح مغـناطيســيات دائمة بعد م-  

 2  من معدن- - 8505.11

 5  غيرها- - 8505.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5 كهربائية  ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسيةمعشقات، للحركةوصالت مناولة  - 8505.20

 5  غيرها ، بما فى ذلك األجزاء- 8505.90

   .، مولدة للكهرباء )بطاريات(خاليا ومجموعات خاليا  85.06

 30  أوكسيد المنجنيز  من ثانى- 8506.10

 30  من أوكسيد الزئبق- 8506.30

 30  من أوكسيد الفضة - 8506.40

 30  من الليـثـيوم - 8506.50

 30  هواء - من زنك - 8506.60

 30 ، أخر  )بطاريات( خاليا ومجموعات خاليا - 8506.80

 10  أجزاء- 8506.90

85.07 
ك) جماعات(مدخرات  ى ذل ا ف ت وإن  فواصلها، كهربائية، بم ا (مستطيلة كان ا فيه بم

 .)مربعةال
  

واع - 8507.10 ن األن اص، م دخرات بالرص ى م ة ف الق الحرك ستعملة إلط ات ذات  الم المحرك
  المكابس

30 

 30  مدخرات بالرصاص، أخر - 8507.20

 5  كادميوم - مدخرات من النيكل - 8507.30

 5 هيدريد - مدخرات من النيكل - 8507.50

 5 أيون -ليثيوم  مدخرات من - 8507.60

 5  مدخرات أخر - 8507.80

    : أجزاء - 

 10  مدخرات بالرصاص- - - 8507.9010

 2  غيرها- - - 8507.9090

   مكانس كهربائية  85.08

    : بمحرك كهربائي مندمج بها - 

8508.11 
يس للت 1500 تجاوزـدرة ال تـ بق- - تجاوز ـسعة ال تخر بخزان أراب أو ـوات ولها ك

  60   لتر20

  30   غيرها- - 8508.19

  5   مكانس كهربائية أخر- 8508.60

     : أجزاء- 

  5  8508.19، 8508.11 ألصناف البنود - - - 8508.7010

  2   غيرها- - - 8508.7090
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

85.09 
زة  ةأجه ائ آلي ى، ذات محرك كهرب ة لإلستعمال المنزل ايكهربائي دمج به ، بخالف  من

 .85.08نس الكهربائية الداخلة في البند المكا
  

 60  طواحين وخالطات المأكوالت؛ عصارات الفواكه أو الخضر- 8509.40
 60  أجهزة أخر- 8509.80
 10  أجزاء- 8509.90

أجهزة حالقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائى  85.10
 .مندمج بها 

  

 60 زة حالقة أجه- 8510.10
 60  أجهزة قص أو جز الشعر- 8510.20
 60  أجهزة إزالة الشعر- 8510.30
 10  أجزاء -  8510.90

ى  كهربائية أجهزة ومعدات 85.11 داخلى الت راق ال ات اإلحت لإلشعال أو إطالق الحركة لمحرك
ضغط  شرر أو بال ا بال عال فيه تم اإلش سيات (ي ل مغناطي عالمث دات ، اإلش المول

وهج، وشائع اإلشعال، ناطيسيةالمغ راق وشمعات الت ات إطالق ، شمعات اإلحت محرك
ار) مولدات التيار المتناوب، مثل الدينامو(؛ مولدات )الحركة ات التي وع وقاطع ن الن  م

 .الذى يستعمل مع هذه المحركات 

  

 10  شمعات اإلحتراق- 8511.10

8511.20 
سـية - دات مغناطي سىد" مغناطيسيات إشعال؛ مول امو مغناطي سية "ين ب مغناطي ؛ دوالي

 منظمة للحركة
5 

 2  موزعات؛ وشائع إشعال- 8511.30

 2  محركات إطالق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات- 8511.40

 5  مولدات أخر- 8511.50

 10  معدات وأجهزة أخر- 8511.80

 2  أجزاء- 8511.90

د عد( أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة 85.12 ى البن ة ف زة )85.39ا األصناف الداخل ، أجه
كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من األنواع المستعملة 

 . للدراجات أو السيارات 
  

 10  أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة فى الدراجات العادية- 8512.10

 5 ارة مرئية، أخر أجهزة إنارة أو إش- 8512.20

 5  أجهزة إشارة صوتية- 8512.30

 5  أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف- 8512.40

 5  أجزاء- 8512.90

ا  85.13 ة خاص به ل بواسطة مصدر طاق ل (مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعم مث
، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة )غناطيسية المولدات الم، المدخرات،الخاليا المولدة الجافة

  .85.12فى البند 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  مصابيح -  8513.10

 2  أجزاء - 8513.90

ل بالحث (ة للصناعة أوالمختبرات يأفران كهربائ 85.14 ى تعم ك الت أثير"بما فى ذلك تل " بالت
رات لمعا)الكهربائى أو بحجز الشحنة الكهربائية صناعة أو المختب لجة ؛ أجهزة أخر لل

 .الكهربائى أو بحجز الشحنة " بالتأثير"المواد بالحرارة تعمــل بالحث 
   

                             :)بالتسخين غير المباشر( أفران ذات مقاومة حرارية - 

 5  حرارية) ايزوستاتيك( مكابس متوازنة التضاغط - - 8514.11

 5   غيرها- - 8514.19

 5 الكهربائى أو بحجز الشحنة " بالتأثير"حث  أفران تعمل بال- 8514.20

                                                                            : أفران أخر- 

 5   أفران تعمل بحزم األشعة االلكترونية- - 8514.31

 5  و الفراغالبالزما  بتعملقوسية  أفرن - - 8514.32

 5   غيرها- - 8514.39

ث - 8514.40 ل بالح الحرارة تعم واد ب ة الم ر لمعالج زة أخ أثير" أجه ز "بالت ائى أو بحج  الكهرب
  الشحنة

5 

 2  أجزاء- 8514.90

ل (آالت وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع  85.15 ى تعم بما فى ذلك تلك الت
ة أو الفوتونية ــالضـوئي، تعمل بالليزر أو بغيرها من الحزم ً)اــبالغاز المسخن كهربائي

أقواس  سية أو ب ضات مغناطي ات أو بنب زم إلكترون صوتية أو بح وق ال ات ف أو بالموج
ادن "الغاز المؤين"البالزما  ـط  وأ؛ آالت وأجهزة كهربائيـة للرش الساخن للمع الخالئـ

 .)المصهورة( "سيرميت"المعدنيــة الخزفية 

  

   ) :يدان لحام قاسية أو لينةع( آالت وأجهزة للحام بمعادن مالئة -  

 5  مسدسات ومكاوى اللحام- - 8515.11

 5  غيرها - - 8515.19

   : آالت وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة -  

ً ذاتية الحركة كليا أو جزئيا- - 8515.21 ً 5 

 5  غيرها - - 8515.29

   ) :واس البالزمابما فيها أق( آالت وأجهزة للحام المعادن بطريقة األقواس -  

ً ذاتية الحركة كليا أو جزئيا- - 8515.31 ً 5 

 5  غيرها - - 8515.39

 5  آالت وأجهزة أخر- 8515.80

 2  أجزاء- 8515.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ة؛  85.16 سة، كهربائي سخنات غاط ة أو م اه المجمع اء أو مسخنات المي ة للم مسخنات فوري
ة اكن أو الترب ة األم ة لتدفئ ة كهربائي زة حراري زة أجه ة؛ أجه تعماالت مماثل ، أو إلس

شعر  صفيف ال ة لت ة كهربائي ات (حراري ل المجفف داتمث اوى، والمجع سخنة المك  الم
شعر ويج ال ر ) لتم ة أخ ة كهربائي زة حراري ة؛ أجه اوى كهربائي دى؛ مك ات األي ومجفف

 .85.45إلستعماالت منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة فى البند 

  

 60  مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية- 8516.10

   : أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو إلستعماالت مماثلة -  

 60  مشعات مدخرة للحرارة- - 8516.21
 40  غيرها - - 8516.29
   :أليدى  أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف ا-  

 60  مجففات شعر- - 8516.31
 60  أجهزة أخر لتصفيف الشعر- - 8516.32
 60  مجففات أيدى- - 8516.33

 40  مكاوى كهربائية- 8516.40

 60 )ميكروويف( أفران تعمل بموجات متناهية الصغر - 8516.50

بخ- 8516.60 ران ط ر؛ أف ران أخ د  ، أف بخ(مواق سطحات الط ا م ا فيه اتغال، )بم وايات، ي  ش
 ومحامص

60 

   : أجهزة حرارية كهربائية أخر -  

 60  أجهزة إعداد القهوة أو الشاى- - 8516.71
 60  محامص خبز- - 8516.72
 60  غيرها- - 8516.79
 10  مقاومات حرارية كهربائية- 8516.80

 10  أجزاء - 8516.90

شبكات  بما فــى ذلك اله،)ليفونـت(أجهزة للهاتف  85.17 ف ل واتف الذكية وغيرها من الهوات
ول ون المحم ـقبال التليف زة األخر إلرسال أو إست شبكات الالسلكية األخر؛ األجه  أو لل

شبكة ذات  زة اإلتصاالت لل ك أجه ي ذل ا ف ات األخر بم الصوت أو الصورة أو المعلوم
ة الواس(السلك أو الشبكة الالسلكية  دا )عةمثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطق ، ماع

 .85.28 أو 85.27، 85.25، 84.43أجهزة اإلرسال أو اإلستقبال الداخلة في البنود 

  

  
اتف - ون( أجهزة ه شبكات، )تليف ف ل ن الهوات ا م ة وغيره ف الذكي ك الهوات ي ذل ا ف  بم

                    :التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات الالسلكية األخر
  

 معفاه تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك أجهزة  - - 8517.11

  10                                                                          هواتف ذكية- - 8517.13

 10 خرى لشبكات التليفون المحمول أو الشبكات الالسلكية األخرأ هواتف - - 8517.14

 معفاه  غيرها- - 8517.18
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 
ا أخر إلرسال أو استقبال الصوتأجهزة - ات األخر، بم ك ، الصورة أو المعلوم ي ذل  ف

لكية  زة الالس سلك أو األجه صال ب زة اإلت ة (أجه بكة المنطق ة أو ش شبكة المحلي ل ال مث
  ) :الواسعة

 

 معفاه  محطات قاعدة- - 8517.61

8517.62 
صــوليـادة تــال أو إلعـل وإلرسـويـبال، لتحـقـتـإلسزة ـ أجه- - صــد ال ورة أو ــوت، ال

  وأجهزة التوجيه" سويتش"المعلومات، بما في ذلك المقاسم 
 معفاه

 معفاه  غيرها- - 8517.69

                                                                                 : أجزاء- 

واع؛ أ- - 8517.71 ع األن ن جمي ات م ات وعاكسات هوائي ذه  هوائي ع ه دة لالستعمال م جزاء مع
  األصناف

  معفاه

  معفاه   غيرها- - 8517.79

صوت  85.18 ذياعات لل ات(م ى ) ميكروفون ة ف ت مركب وت، وإن كان رات ص ا؛ مكب وحوامله
هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات 

ذياع صوت  ة من م م مؤلف ون"أو أطق د أو " ميكرف رات الصوتوواح ر من مكب ؛ أكث
 .مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت 

  

   :وحواملها ) ميكروفونات( مذياعات للصوت -  

8518.1010 
م 10  ، بقطر ال يتجاوز KHZ 3.4 إلى HZ 300 ذات تردد يتراوح مداه ما بين - - - م

 معفاه   مع أجهزة االيصاالت مم ، لإلستعمال3وارتفاع ال يتجاوز 

 5  غيرها- - - 8518.1090

   : مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة فى هياكلها -  

 5  مكبرات صوت مفردة ، مركبة فى هياكلها- - 8518.21

 5  مكبرات صوت متعددة مركبة فى  نفس الهيكل- - 8518.22

   : غيرها - - 8518.29

8518.2910 
ابين ــلفـدون أغــوت بــرات صــبــ مك- - - داه م راوح م ردد يت ى HZ 300ة، ذات ت  إل

KHZ 3.4معفاه   مم، لإلستعمال مع أجهزة االتصاالت50 ، بقطر ال يتجاوز 

 5  غيرها- - - 8518.2990

ـات رأس وسـماعــ س-  ـماعات أذن، وإن كانـ ذياع للصوت، ومجموعات ـ ت متحدة بم
 : وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت " فونميكر"أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت 

  

 معفاه  مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية- - - 8518.3010

 30  غيرها- - - 8518.3090

 5 ت السمعيةباذب مضخمات كهربائية للذ- 8518.40

 5  مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت- 8518.50

 2  أجزاء- 8518.90

    .إذاعة الصوت  تسجيل أوأجهزة  85.19
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 اإلئتمان أو بوسائل الدفع  ببطاقات،بالعمالت الورقية، المعدنية أجهزة تعمل بالعمالت - 8519.20
 األخر

5 

 60 "مشغالت اإلسطوانات" أجهزة إدارة  اإلسطوانات - 8519.30

   :أجهزة أخر  - 

 5 تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصالت  - - 8519.81

  :ها   غير- - 8519.89

 معفاه  مجهزة بوسائل كهروضوئية ألجهزة العرض السينمائى- - - 8519.8910

 5  آالت إذاعة اإلمالء- - - 8519.8920

 20 ها  غير - - - 8519.8990

[85.20]    

85.21 
صورة  صوت وال ة، لل سـجيل أو إذاع زة ت ديو(أجه ف )في ضمنة مؤال ت مت ، وإن كان

 ).تيونر(فيديو 
  

 30  تعمل بأشرطة ممغنطة- 8521.10

 20  غيرها- 8521.90

ى  85.22 ة ف زة الداخل ع األجه تخدام م سية لإلس صورة رئي صرا أو ب دة ح وازم مع زاء ول ًأج
  .85.21 أو 85.19البنود 

  

 10 )إبر الحاكى( رؤوس صوت - 8522.10

   : غيرها -  

 معفاه  خاصة بأجهزة العرض السينمائى- - - 8522.9010

 2 )ديك ميكانيزم( أجزاء مناولة األشرطة - - - 8522.9020

 10  غيرها - - - 8522.9090

لبة،  85.23 ة ص ارة ذات حال ر طي زين غي رطة، أدوات تخ طوانات، أش ة "اس ات الذكي البطاق
ارد مارت ك ائطو" س رى  الوس صوتاألخ سجيل ال ت لت ر وإن كان واهر األخ  أو الظ

سجلة ك القوا،م ي ذل ا ف طوانات األم  بم ب واالس تر"ل طوانات " ماس اج االس إلنت
 .37المسجلة، بإستثناء األصناف الداخلة في الفصل 

  

  :ممغنطةوسائط  - 

    :بطاقات مشتملة علي مسارات ممغنطة - - 8523.21

  معفاه  للحاسبات اآللية- - - 8523.2110

  2  غيرها- - - 8523.2190

 معفاه  غيرها - - 8523.29

  :بصرية وسائط - 

 معفاه  غير مسجلة - - 8523.41

 معفاه   غيرها - - 8523.49
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 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   : شبة موصلة وسائط - 

 معفاه أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة - - 8523.51

 معفاه  " سمارت كارد"البطاقات الذاكية  - - 8523.52

 معفاه  غيرها  - - 8523.59

 معفاه  غيرها - 8523.80

                                        .مسلحساسة ل ، وإن كانت تشتمل علي شاشاتوحدات لوحات العرض المسطحة 85.24

   : بدون مشغالت أو دوائر التحكم - 

    : من بلورات سائلة- - 8524.11

 عفاهم   (Open Cell)ألواح زجاجية إلكترونية  - - - 8524.1110

 2   غيرها- - - 8524.1190

    :)OLED(ية باعثة للضوء عضوية ـائـنـ من صمامات ث- - 8524.12

 20 85.28 ألصناف البند - - - 8524.1210

 2   غيرها- - - 8524.1290

    : غيرها- - 8524.19

 20 85.28 ألصناف البند - - - 8524.1910

 2   غيرها- - - 8524.1990

   : غيرها - 

     :  من بلورات سائلة- - 8524.91

 20 85.28 ألصناف البند - - - 8524.9110

 2   غيرها- - - 8524.9190

    :)OLED(ية باعثة للضوء عضوية ـائـنـ من صمامات ث- - 8524.92

 20 85.28 ألصناف البند - - - 8524.9210

 2   غيرها- - - 8524.9290

    : غيرها- - 8524.99

 20 85.28 ألصناف البند - - - 8524.9910

 2   غيرها- - - 8524.9990

لإلذاعة أو للتليفزيون، وإن كانت مشتملة علي أجهزة إستقبال أجهزة إرسال بالراديو  85.25
سجيل وإ زة ت ة أو أجه صوت؛ ذاع ةال اميرات تليفزيوني اميرات ،ك اميرات  ك ة وك رقمي

 .مسجلةفيديو 
   

 5  أجهزة إرسال - 8525.50

 معفاه  إستقبالةجهزمشتملة علي أ أجهزة إرسال - 8525.60
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 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

           :        مسجلة فيديو ، كاميرات رقمية وكاميرات كاميرات تليفزيونية- 

8525.81 
ة - - ى المالحظ دد ف و مح ا ه سرعة كم ة ال اميرات عالي ود (1) ك ات البن ن مالحظ  م

                                                  الفرعية فى هذا الفصل
5 

8525.82 
ى المالحظة مقاومة  غيرها، كاميرات - - ن (2)أو متحملة لإلشعاع كما هو محدد ف  م

  مالحظات البنود الفرعية فى هذا الفصل
5 

ة - - 8525.83 ى المالحظ دد ف و مح ا ه ة كم ة الليلي اميرات للرؤي ا، ك ات (3) غيره ن مالحظ  م
  البنود الفرعية فى هذا الفصل

5 

    : غيرها- - 8525.89

  معفاه   كاميرات رقمية للصور الثابتة- - - 8525.8910

 5   غيرها- - - 8525.8990

   .أجهزة إرشاد مالحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو، أجهزة رادار 85.26

 5  أجهزة رادار- 8526.10

   : غيرها -  

 5  أجهزة إرشاد مالحى بالراديو- - 8526.91

 5  أجهزة توجيه عن بعد بالراديو - - 8526.92

الراديو  85.27 تقبال ب زة إس ت لأجه ة، وإن كان زة إلذاع ع أجه الف، م ي ذات الغ دة، ف متح
  .اتاعتسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الس

  

    :يدون مصدر طاقة خارجبقـادرة على العمل ) راديو(قبال لإلذاعة ـ أجهزة إسـت-  

 60 اسيت بحجم الجيبراديو ك مشغالت - - 8527.12
 60 إذاعة الصوت وأزة تسجيل متحدة مع أجه أجهزة أخر - - 8527.13
 60  غيرها- - 8527.19
ل ) راديو( لإلذاعة استقبال أجهزة -   ى العم دون غير قادرة عل ة ب ، خارجيمصدر طاق

 :) المركبات(السيارات  فيمن النوع المستعمل 
  

 5 إذاعة الصوتأو تسجيل متحدة مع أجهزة  - - 8527.21

 5  غيرها- - 8527.29

   :غيرها  -  

 60  إذاعة الصوت أو متحدة مع أجهزة تسجيل- - 8527.91

ير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة ـغ - -  8527.92
 الساعات

60 

 60  غيرها - - 8527.99
ور و 85.28 ات المونيت زة شاش صور أجه رض ال ور(ع زة )بروجيكت ي أجه شتملة عل ر م ، غي

تقبال  وني وإإس ال التليفزي تقبال اإلرس زة إس وني؛ أجه ال التليفزي شتملة ن كاناإلرس ت م
ي  ة عل ـقبال اإلذاع زة إست و(أجه صورة ) رادي صوت أو ال ة لل سجيل أو إذاع زة ت أو أجه

 .) فيديو(

   

   :ت أنبوب أشعة كاثود  ذاشاشات مونيتور -  
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

8528.42 
ع - - تخدام م صممة لالس يل مباشرة وم ة للتوص ة قابل ات  آالت المعالج ة للمعلوم الذاتي

 معفاه  84.71الداخلة في البند 

  40 غيرها  - - 8528.49

  : شاشات مونيتور أخر - 

8528.52 
ع - - تخدام م صممة لالس يل مباشرة وم ة للتوص ة قابل ات ا آالت المعالج ة للمعلوم لذاتي

  : 84.71الداخلة في البند 

  معفاه  الذاتية للمعلوماتجهزة المعالجة أًمن األنواع المستعملة حصرا مع  - - - 8528.5210

 40   غيرها- - - 8528.5290

  40   غيرها- - 8528.59

  " :بروجيكتور" أجهزة عرض الصور المتحركة - 

يل مباشرة و - - 8528.62 ة للتوص تخدامقابل صممة لالس ع آالت المعالجة م ات  م ة للمعلوم الذاتي
 معفاه 84.71الداخلة في البند 

 10   غيرها- - 8528.69

تقبال اإلذاعة -  زة اس ي أجه  أجهزة استقبال لإلرسال التليفزيوني، وإن كانت مشتملة عل
 ) :فيديو(، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة )راديو(

 

   :غير مصممة لتشتمل علي جهاز عرض فيديو - - 8528.71

 60  " ديكودر"وإن إشتملت على وحدة حل شفرة " ريسيفر"قبال ـتــزة اسـ أجه- -  -  8528.7110
 60  غيرها- - - 8528.7190
  : غيرها، ملونة - - 8528.72

ون( أجهزة إسـتـقـبال لإلذاعة المصورة - - - 8528.7210 ة س) تليفزي  LCDائلة ذات شاشة بلوري
  40   او بشاشة بالزماOLED أوLEDأو 

 60 غيرها  - - - 8528.7290

 60  غيرها، بألوان أحادية - - 8528.73

85.29 
ن  ود م ى البن ة ف ع األجهزة الداخل ًأجزاء معدة لإلستعمال حصرا أو بصورة رئيسية م

                                                                    .85.28 الى 85.24
  

وعاكسات هوائيات من جميع األنواع ؛ أجزاء معدة لإلستعمال مع " أنتينات" هوائيات -  
 :هذه األصناف 

  

 20  لألجهزة المنزلية والسيارات- - - 8529.1010

 2   غيرها- - - 8529.1090

   : غيرها -  

 2  الراديو والتليفزيونألجهزة) تيونر( مؤالف القنوات والمحطات - - - 8529.9010

 2 )ديك ميكانيزم( أجزاء مناولة األشرطة - - - 8529.9020

8529.9030 
ة - - - ود الفرعي زة البن زاء ألجه ، 8528.42، 8525.8910، 8525.60 أج

8528.5210 ،8528.62  
 معفاه

 2 غيرها  - - - 8529.9090
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

ظيم المرور، لطرق السكك تنفى التحكم أو الرقابة   أو األمان،أجهزة كهربائية لإلشارة 85.30
ة،لطرق البرية وما يماثلها، االحديدية ف،  المائية الداخلي وانى أو ، للمواق شآت الم لمن

 ) .86.08عدا ما يدخل منها فى البند (لمطارات ل
  

 5  وما يماثلها أجهزة لطرق السكك الحديدية- 8530.10

 5  أجهزة أخر- 8530.80

 2  أجزاء- 8530.90

ة  85.31 صوت أو بالرؤي ه بال ة للتنبي زة كهربائي راس(أجه ل األج صفارات ومث ات  وال لوح
د )أجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق والداللة أو البيان ، عدا ما  يدخل منها فى البن

 .85.30 أو البند 85.12
  

   : أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة - 

 20 جهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة أ- - - 8531.1010

 5  أجهزة تنبية ضد الحريق وأجهزة مماثلة- - - 8531.1090

ـة عــويـان المحتــيـات الداللة أو البــ لوح- 8531.20 ـلورات سائـلـلى أدوات ذات بـ ) LCD(لة ـ
 معفاه   )LED(للضوء  -ة باعثة ـيـائـنـصمامات ثأو 

 5   أجهزة أخر - 8531.80

   : أجزاء - 

 معفاه 8531.20 ألجهزة البند الفرعى - - - 8531.9010

 2  غيرها- - - 8531.9090

   ) .الضبط المسبق( متغيرة أو قابلة للتعديل ،مكثفات كهربائية، ثابتة 85.32

دره- 8532.10 ردد ق ة، ذات ت دوائر الكهربائي ى ال تعمال ف دة لإلس ة مع  HZ 60/ 50  مكثفات ثابت
ار (K var 0.5تقل عن  يمكنها إسـتـيعاب قـدرة تـفاعلية ال) زهيرت( و ف ات ) (كيل مكثف

 )الطاقة
 معفاه

   : مكثفات ثابتة أخر -  

 معفاه  من تانتاليوم- - 8532.21

 معفاه  إلكتروليتية من ألومنيوم- - 8532.22

 معفاه   ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة- - 8532.23

 معفاه ازل من خزف متعدد الطبقات ذات ع- - 8532.24

 معفاه  ذات عازل من ورق أو من لدائن- - 8532.25

 معفاه   غيرها- - 8532.29

 معفاه )الضبط المسبق( مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل - 8532.30

 معفاه  أجزاء- 8532.90

رة (مقاومات كهربائية  85.33 ات المتغي ك المقاوم اس " وستاتيالر"بما فى ذل ات قي ومقاوم
 .عدا المقاومات الحرارية ") بوتنشيوميتر"فرق الجهد 

  

 معفاه  مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة- 8533.10

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٤٢٢
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   : مقاومات ثابتة أخر -  

 معفاه )وات (w 20 ـتجاوز معدة لقدرة ال ت- - 8533.21

 معفاه  غيرها- - 8533.29

رة م-   ات متغي ا مقاوم ا فيه ة، بم الك ملفوف تات "ن أس رق "الربوس اس ف ات قي  ومقاوم
 :"بوتنشيوميتر "الجهد

  

 معفاه )وات (w 20ـتجاوز  معدة لقدرة ال ت- - 8533.31

 معفاه  غيرها- - 8533.39

ا - 8533.40 ا فيه ر، بم رة أخ ات متغي تات" مقاوم د "الربوس رق الجه اس ف ات قي  ومقاوم
 "بوتنشيوميتر"

 معفاه

 معفاه  أجزاء- 8533.90

 معفاه .مطبوعة " دارات"دوائر  8534.00

اتيح، مثل(لتقسيم الدوائر الكهربائية  أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو 85.35  ،المف
صهرات صواعق،المن ات ال د ، مانع ددات الجه وتر" مح صاص ،"الت زة إمت  أجه

ة صدمات الكهربائي ة ،ال ذ الكهربائي الت المآخ ناف وص ر وأص يل األخ ب و التوص عل
 ) .فولت (V 1000يزيد عن " توتر"، لجهد )التوصيل

  

   ) :فيوزات( منصهرات - 

 20   أمبير630 أمبير إلى 63 من - - - 8535.1010

 5  غيرها- - - 8535.1090

   : قاطعات تيار ذاتية الحركة -  

    ) :كيلو فولت (KV 72.5 لجهد يقل عن - - 8535.21

 10 ) كيلو فولت (KV 24  لجهد حتى - - - 8535.2110

 5    غيرها - - - 8535.2190

 5  غيرها- - 8535.29

   : مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار - 

 10 ) كيلو فولت (KV 24  لجهد حتى - - - 8535.3010

 5    غيرها - - - 8535.3090

 5 جهزة إمتصاص الصدمات الكهربائيةوأ" توتر" مانعات صواعق ومحددات جهد - 8535.40

 10  غيرها- 8535.90

زة األ 85.36 ة الجه دوائر الكهربائي سيم ال ة أو لتق ع أو لوقاي ل وقط ة لوص ل (كهربائي مث
، مقابس، قوابس، ماسك ، مانعات الصواعقالمنصهرات، )ريالي(مرحالت  ،المفاتيح

يل ب التوص ـر، عل ـوصالت األخ ات والم د )اللمب وتر"، لجه اوزال ي" ت  V1000 تج
                                          .لياف؛ موصالت لأل) فولت(

  

   ) :فيوزات( منصهرات -  

 20   أمبير63 أكثر من - - - 8536.1010
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  غيرها- - - 8536.1090

 10  قاطعات تيار ذاتية الحركة - 8536.20

 5 ائية أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهرب- 8536.30

   ) :ريالى( مرحالت -  

 10 )فولت (V 60ـتجاوز ي ال" توتر " لجهد - - 8536.41

 معفاه  غيرها- - 8536.49

   : مفاتيح كهربائية أخر -  

8536.5010 
ن - - - غير م اح ص ى 6 مفت ر 63 ال رس ـ ف380 / 220 أمبي اح -ولت، زر ج  مفت

 )الجميع بنظام الدومينو(بالبريزة 
20 

8536.5020 
ر - - - ن دوائ ألف م اوب تت ار المتن ة للتي اتيح كهربائي راج " دارات" مف ال وإخ إدخ

 )مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول(ًمرتبطة بصريا 
 معفاه

8536.5030 
ن - - - ألف م رارة، تت ة للح ة المتحمل اتيح الكهربائي ا المف ا فيه ة، بم اتيح كهربائي  مف

ة(ترانزستور وشريحة منطقية  ى بطاق ضغط ال) تقنية بطاقة عل دة ل  ـتجاوز ي مع
  فولت1000

 معفاه

 معفاه  أمبير11شدته تجاوز تـ  مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار ال- - - 8536.5040

 5  غيرها- - - 8536.5090

                                                    :، قوابس ومقابس لمباتدوى  -  

 20   لمبات                                                                   دوى  - - 8536.61

    : غيرها - - 8536.69

 معفاه المطبوعة " الدارات"للكوابل المحورية وللداوئر  ومقابسقــوابس  - - - 8536.6910

 5   غيرها - - - 8536.6990

  معفاه لبصرية ، كابالت أو حزم األلياف البصرية  الموصالت لأللياف ا- 8536.70

   : أجهزة أخر- 

  معفاه   مجسات الرقائق- - - 8536.9010

  معفاه   عناصر توصيل لألسالك والكابالت- - - 8536.9020

  5   غيرها- - - 8536.9090

ن ، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر م"تابلوهات"لوحات  85.37
، للتحكم أو التوزيع الكهربائى، بما 85.36 أو 85.35األجهزة الداخلة فى أحد البندين 

ة، 90فيها تلك التى تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة فى الفصل  تحكم الرقمي زة ال ، أجه
  .85.17الداخلة فى البند ) سنترالت(عدا أجهزة التحويل 

  

   ) :فولت (V 1000ز ـتجاوي ال" توتر" لجهد - 

 معفاه ومصنوعاتها  المواد النسجية وأجهزة آلالت - - - 8537.1010

 10  غيرها- - - 8537.1090
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رمز النظام 
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 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   :) فولت (V 1000يزيد عن " توتر" لجهد - 

  معفاه  آلالت وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها - - - 8537.2010

  10  غيرها- - - 8537.2090

  و بصفة رئيسية مع األجهزة الداخلة فى البنودًأجزاء معدة لإلستعمال حصرا أ 85.38
  .85.37 أو 85.36أو  85.35

  

د "تابلوهات" لوحات - 8538.10 ى البن ، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل لألصناف الداخلة ف
 5 ، غير مزودة بأجهزتها85.37

 5  غيرها- 8538.90

85.39 
 

شعيرات أ ك األصناف لمبات وأنابيب كهربائية، تضئ بتوهج ال ى ذل ا ف التفريغ، بم و ب
واللمبات واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة " مصابيح مقفلة"المسماة 

للضوء  تضئ بالصمامات الثنائية الباعثه مصادرإنارة؛ قوسية -تحت الحمراء؛ لمبات 
(LED).                                                                                 

  

  Sealed Beam( 5( مصابيح مقفلة - 8539.10

وق ـثـج الشعيرات، بإستـوهـئ بتـات وأنابيب أخر، تضـ لمب-   ات ذات األشعة ف ناء اللمب
 :البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء 

  

 10   هالوجينية بالتنجستين- - 8539.21

  : فولت 100يزيد عن " توتر"، ولجهد  وات200ـتجاوز ت  غيرها، بقدرة ال- - 8539.22

 5 لمبات بيان - - - 8539.2210

 40  غيرها- - - 8539.2290

 5  غيرها - - 8539.29

   :  لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية-  

  :ساخن " كاثود"، ذات قطب سالب "فلورسنت" لمبات وأنابيب - - 8539.31

8539.3110 
ن - - - ة م نت العادي ات الفلورس ضغوطة 40 – 18 لمب نت الم ات الفلورس  وات، لمب

  الموفرة للطاقة 
40 

 5   غيرها- - - 8539.3190

 5  لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية- - 8539.32

 5  غيرها- - 8539.39

   : أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية  لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية-  

 5    لمبات قوسية- - 8539.41

 5  غيرها- - 8539.49

             :(LED) مصادر إنارة تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء - 

 20  (LED) وحدات تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء - - 8539.51

    : (LED)الثنائية الباعثة للضوء  لمبات تضيء بالصمامات - - 8539.52

٢٠٢٢٤٢٥ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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رمز النظام 
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 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5   لمبات بيان- - - 8539.5210

 20   غيرها- - - 8539.5290

  : أجزاء - 

 10 8539.3110البند  ألصنافل - - - 8539.9010

 5  غيرها- - - 8539.9090

ل (ساخن أو بارد أو ضوئى " كاثـود"صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب  85.40 مث
صمام صمامات ال ب وال از، واألنابي ار أو غ أة ببخ ة أو المعب ب المفرغ ات واألنابي

اميرات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب األشعة الكاثودية وصمامات  وأنابيب الك
   .85.39، عـدا تلك الداخلة فى البند )التليفزيونية

  

ون(ة  أنابيب األشعة الكاثودية ألجهزة إستقبال اإلذاعة المصور-   ك )تليفزي ى ذل ا ف ، بم
 ) :فيديو مونيتور(أنابيب األشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو 

  

 2  باأللوان- - 8540.11

 2 ألوان أحادية ب - - 8540.12

ر ذات - 8540.20 ب أخ صورة؛ أنابي ة ال ل أو تقوي ب تحوي ة ؛ أنابي اميرات التليفزيوني ب الك  أنابي
 كاثود ضوئى

2 

ات  أحادية؛ بألوان؛ابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية أن- 8540.40  أنابيب عرض المعلوم
 2  مم 0.4تظهر نقاط فوسفورية علي الشاشة بتباعد يقل عن ،  باأللوانوالرسوم البيانية

 2  أنابيب أشعة كاثودية أخر- 8540.60

صغر -   ة ال ات متناهي ب للموج ف" أنابي رون والك" (ميكرووي ل المجنيت سترون مث لي
 :، عدا أنابيب التحكم الشبكى )وأنابيب الموجات المتنقلة والكرسينوترون

  

 2  مجنيترون- - 8540.71

 2  غيرها- - 8540.79

   : أنابيب وصمامات أخر -  

 2  أنابيب وصمامات ألجهزة اإلستقبال أو ألجهزة التضخيم- - 8540.81

 2  غيرها- - 8540.89

   : أجزاء -  

 2  ألنابيب األشعة الكاثودية- - 8540.91

 2  غيرها- - 8540.99

85.41 
 

لة  أدوات بة موص والت (ش تورات، مح ـنائية، ترانزس مامات ث ال ص بيل المث ي س عل
ل به موص ها ش ارة أساس ك )إش ى ذل ا ف ضوء، بم ساسة لل لة ح به موص ؛  أدوات ش

ضوئية الفولتا ا ال دات أنالخالي كل وح ى ش ة ف ت مجمع ة، وإن كان شكل ي أة ب و مهي
ضوء  ة لل ة باعث مامات ثنائي ات؛ ص مامات (LED)لوح ع ص ه م ت مجمع ، وإن كان

          . كهربائية مركبة - أخري؛ بللورات بيزو (LED)ثنائية باعثة للضوء

  

8541.10 
ضوء - ساسة لل ة الح صمامات الثنائي دا ال ة، ع مامات ثنائي ة أو  ص صمامات الثنائي ال

 عفاهم (LED) للضوء الباعثة 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   : ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء -  

 معفاه  وات1 ذات معدل تبدد يقل عن - - 8541.21

 معفاه  غيرها- - 8541.29

8541.30 
تورية - ات ترانزس تورات" مقوم اك"و" ثايرس اك"و" دي ساسة "تراي دا األدوات الح ، ع

 للضوء 
 معفاه

ضو-  ساسة لل لة ح به موص ضوئية الفولتا أدوات ش ا ال ك الخالي ى ذل ا ف ة، وإن نء، بم ي
ضوء ة لل ة باعث  كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائي

(LED)                                                                      :         
 

  معفاه  (LED) صمامات ثنائية باعثة للضوء - - 8541.41

  5   خاليا ضوئية فولتانية غير مجمعة فى وحدات أو مهيأة بشكل لوحات- - 8541.42

  5   خاليا ضوئية فولتانية مجمعة فى وحدات أو مهيأة بشكل لوحات- - 8541.43

  معفاه   غيرها- - 8541.49

  : أدوات شبه موصلة أخر- 

  معفاه   محوالت إشارة أساسها شبه موصل- - 8541.51

  معفاه  يرها غ- - 8541.59

 معفاه  كهربائية مركبة- بللورات بيزو - 8541.60

 معفاه  أجزاء- 8541.90

   .متكاملة إليكترونية " دارات"دوائر  85.42

  :إليكترونية متكاملة " دارات" دوائر - 

ة - - 8542.31 ر منطقي  معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محوالت أو دوائ
 أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر األخر " أمبلفاير"ات أو مضخم

 معفاه

 معفاه  ذاكرات - - 8542.32

 معفاه )أمبلفاير( مضخمات - - 8542.33

 معفاه  غيرها- - 8542.39

 معفاه  أجزاء- 8542.90

85.43 
اةكهربائيآالت وأجهزة  ى مك ة ف ذكورة وال داخل ر م ذاتها، غي ة ب ن  ذات وظائف قائم

 .آخر من هذا الفصل
  

 5  مسرعات الجزيئات -  8543.10

 5  مولدات إشارات- 8543.20
ائى - 8543.30 ال الكهرب ائى أو اإلنتق ل الكهرب ا أو للتحلي ادن كهربائي الء المع زة لط ً آالت وأجه

 ) فوريسيز إليكتر(للجزيئات المعلقة 
5 

  20               ماثلة تعمل بالتبخيرم كترونية وأجهزة كهربائية شخصيةل سجائر ا- 8543.40

   :أخر وأجهزة  آالت - 

 معفاه "قاموس" أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معانى الكلمات - - - 8543.7020
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 20  غيرها- - - 8543.7090

 2  أجزاء - 8543.90

غيرها من المـوصالت و) بما فى ذلك الكابالت متحدة المحور(أسالك وكابالت معزولة  85.44
اء  ة للكهرب ك أو المؤكسدة(المعزول اء أو الل ة بالمين ك المطلي ى ذل ا ف ت )بم ، وإن كان

ل  ف ك اف مغل مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابالت من ألياف بصرية مصنعة من ألي
أدوات توصيل  زودة ب ة أو م ة مع موصالت كهربائي منها على حدة، وإن كانت مجمع

 .طرفية 

  

   " :بوبيناج"ك للف البوبينات  أسال-  

   : من نحاس   - - 8544.11

 2  سلك نحاس مطلى لزوم ملفات العدادات- - - 8544.1110

 10  غيرها- - - 8544.1190

 10  غيرها- - 8544.19

   : كابالت متحدة المحور وغيرها من موصالت كهربائية متحدة المحور - 

 5 )ف. ك  (kv 132رض أو بحرية يزيد جهدها عن  كابالت تحت األ- - - 8544.2010

 معفاه كابالت من النوع المستعمل في االتصاالت وألجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات  - - - 8544.2020

 10  غيرها- - - 8544.2090

ستعملة - 8544.30 واع الم ن األن  مجموعات أسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات أسالك أخر م
  النقلفى وسائل

5 

   : فولت 1000تجاوز يال  موصالت كهربائية أخر، لجهد -  

   :جهزة بموصالت  م- - 8544.42

د ال يتجاوز - - - 8544.4210 ة أخر، بجه ن 1000 موصالت كهربائي زة بموصالت م ت مجه  فول
  النوع المستعمل لالتصاالت وألجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات

 معفاه

 10  غيرها- - - 8544.4290

  :غيرها  - - 8544.49

 معفاه  من النوع المستعمل لالتصاالت وألجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات- - - 8544.4910

 10 غيرها  - - - 8544.4990

 10  فولت 1000يزيد عن " توتر" موصالت كهربائية أخر، لجهد - 8544.60

 معفاه  كابالت من ألياف بصرية- 8544.70

أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات الخاليا المولدة  85.45
دن ـوأصناف أخ" البطاريات" ت بمع ن الفحم، سواء كان ره م ًر من جرافيت أو من غي

 .أو بدونه، من األنواع المستعملة فى األغراض الكهربائية 
  

   : أقطاب -  
 2 ألفران من األنواع المستعملة ل- - 8545.11
 2  غيرها- - 8545.19
 2  فحمات مسح- 8545.20
 2  غيرها- 8545.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   .عازالت للكهرباء من جميع المواد  85.46

 2  من زجاج - 8546.10

   : من خزف -  

 2   فأكثر)ف. ك (kv 10  للجهود من - - - 8546.2010

 30  غيرها- - - 8546.2090

   : غيرها -  

 2   فأكثر)ف. ك (kv 10 من مطاط سليكونى للجهود من - - - 8546.9010

 10  غيرها - - - 8546.9090

واد  85.47 ا من م ة، مصنوعة كلي ًقطع عازلة للكهرباء لآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائي
ع  سيطة للتجمي ة ب ى قطع معدني ل(عازلة، وإن كانت محتوية عل ابس  ،مث ةمق  )ملولب

د أدمجت فى كتلة المادة ال ى البن ة ف ازالت الداخل دا الع ة، ع ؛ 85.46عازلة أثناء القولب
  .ن معادن عادية مبطنة بمواد عازلةأنابيب للتمديد الكهربائى ووصالتها، م

  

   : قطع عازلة من خزف -  

 5  أجزاء صينى لشمعات اإلحتراق- - - 8547.1010

 10  غيرها- - - 8547.1090

 10 ن قطع عازلة من لدائ- 8547.20

 10  غيرها- 8547.90

ذا  8548.00 ان آخر من ه ى مك ة ف ذكورة وال داخل ر م آلالت أو األجهزة، غي ة ل أجزاء كهربائي
                                                                                 .الفصل 

2  

  . نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية 85.49

 
دة  نفايات وخر- ا المول دة ومجموعات الخالي ات"دة الخاليا المول دخرات " البطاري والم

ستهلكة  دة م ا مول ات خالي ستهلكة، مجموع دة م ا مول ة؛ خالي ات"الكهربائي  "بطاري
 :مدخرات كهربائية مستهلكةو

 

 2   مستهلكةةمدخرات رصاص حمضي؛  حمضية نفايات وخردة مدخرات رصاص- - 8549.11

 2   كادميوم أو زئبق أو علي رصاصةحتويم  غيرها،- - 8549.12

 2   كادميوم أو زئبق أوً وفقا للنوع الكيميائي وال تحتوي علي رصاصه مصنف- - 8549.13

 2   كادميوم أو زئبق أو وال تحتوي علي رصاصه غير مصنف- - 8549.14

 2   غيرها- - 8549.19

   :لثمينة  من النوع المستخدم بصورة رئيسية السترجاع المعادن ا- 

8549.21 

ة، )بطاريات( تحتوي علي خاليا مولدة، مجموعات خاليا مولدة - - دخرات كهربائي ، م
ات  شط، أو مكون ة أو زجاج أخر من ب أشعة كاثودي مفاتيح زئبق، زجاج من أنابي

ل  دد كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فيني متع
  (PCBs) الكلور

2 

 2   غيرها- - 8549.29

   : مجموعات كهربائية وإلكترونية أخر وألواح دوائر مطبوعة- 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

8549.31 

ة، )بطاريات( تحتوي علي خاليا مولدة، مجموعات خاليا مولدة - - دخرات كهربائي ، م
ات  شط، أو مكون ة أو زجاج أخر من ب أشعة كاثودي مفاتيح زئبق، زجاج من أنابي

ل كهربائية أو إلكترونية تحتوي  دد علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فيني متع
  (PCBs) الكلور

2 

 2   غيرها- - 8549.39

   : غيرها - 

8549.91 

ة، )بطاريات( تحتوي علي خاليا مولدة، مجموعات خاليا مولدة - - دخرات كهربائي ، م
ات  شط، أو مكون ة أو زجاج أخر من ب أشعة كاثودي مفاتيح زئبق، زجاج من أنابي

ل كهربائية دد  أو إلكترونية تحتوي علي كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فيني متع
  (PCBs) الكلور

2 

 2   غيرها- - 8549.99

________  
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  القسم السابع عشر

  معدات نقل
  :مالحظات 

د ال   - 1 ى البن ة ف ناف الداخل سم األص ذا الق شمل ه ا ال95.08 أو 95.03 يني شم ، كم ق ي ات والمزال ل الزحاف
   .95.06واألصناف المماثلة الداخلة فى البند 

ة    - 2 ناف التالي ر األص وازم"ال تعتب زاء ول سم "أج ذا الق ى ه صود ف المعنى المق وح ب دة بوض ت مع ، وإن كان
  : الداخلة فى هذا القسم فى معدات النقل لإلستعمال

ات   -أ   ل والحلق واد  والفواص ع الم ن جمي ا م د (مايماثله ا أو البن ة منه ادة المكون د الم ذلك )84.84بن  وك
  ؛)40.16البند (األصناف األخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى 

ى المالحظة    -ب  المعنى المقصود ف ة ب تعماالت العام سم الخامس 2األجـزاء واللوازم المعـدة لإلس ن الق  م
  ؛) 39الفصل (ثلة من لدائن  واألصناف المما) القسم الخامس عشر(عشر، من معادن عادية 

  ؛) العدد (82أصناف الفصل    -ج 
   ؛83.06أصناف البند    -د 

اء أجزاؤها وأ 84.79 حتى 84.01اآلالت واألجهزة الداخلة فى البنود من    -هـ  ، عدا مبردات الحرارة بالم
صناف الداخـلة ؛ األ84.82 أو 84.81صناف الداخلة فى البندين ؛ األألصناف هذا القسم) رادياتيرات(

  المحركات؛ ً، بشرط أن تشكل أجزاء من84.83فى البند 
  ؛) 85الفصل (اآلالت والمعدات الكهربائية    -و 
   ؛90األصناف الواردة فى الفصل    -ز 
   ؛91أصناف الفصل     -ح 
  ؛) 93الفصل (األسلحة     - ط 
                                     أو ؛94.05الداخلة فى البند وأجزاؤها وحدات وتجهيزات إنارة    -ى 
  ) .96.03البند (الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء للمركبات   -ك 

وازم 88 حتى 86بالمعنى المقصود فى الفصول من " أجزاء أو لوازم"إن عبارة    - 3 ، التنبطق على األجزاء والل
ا . تلك الفصول ًغير المالئمه لإلستخدام حصرا أو بصورة رئيسية مع أصناف  ًأما األجزاء واللوازم التى تبع

ذى  د ال ًلمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعا للبن
  .يتوافق مع إستعمالها الرئيسى 

  :من أجل تطبيق أحكام هذا القسم    - 4
ى الطرقًإن المركبات المصممة خصيصا للسـير على  ) أ (  ت عل س الوق ى نف ة وف ة،   الطرق البري الحديدي

   ؛87يجب أن تبند فى بندها المالئم من الفصل 
   ؛87إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند فى بندها المالئم من الفصل   ) ب(
ى   ) ج( د ف ًإن الطائرات المصممة خصيصا بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبن

   .88بندها المالئم من الفصل 
  :ًتبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات األكثر مماثلة لها وفقا لما يلى   - 5

  ؛)القطارات ذات الوسائد الهوائية( إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه 86فى الفصل   -أ 
  ًابسة أو فوق اليابسة والماء معا ؛ إذا كانت مصممة للسير فوق الي87فى الفصل    -ب 
صل    -ج  ى الف وق الم89ف سير ف صممة لل ت م ـا إذا كان ت قـ ـء، وإن كان ـادرة عـ ـلى الرسـ ـو عـ لى ـ

  .ًواطئ أو األرصفة العائمة أو قادرة أيضا على السير فوق الجليد ــالش
و ا ل ة كم نفس الطريق ة ب ائد الهوائي ات ذات الوس وازم المركب زاء ول د أج ـلك تبن ة بتـ وازم خاص زاء ول ت أج  كان

  .ًالمركبــات التى ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقا لألحكام السابقة 
سكك  ًوتـبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلما تبند المعدات الثــابتة لخطـوط ال

د أجه ا، وتبن ة وتركيباته ارات ذات الحديدي ـرق القط ة بط ه الخاص تحكم والتوجي ة وال ان والرقاب ارة واألم زة اإلش
  .الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه  الخاصة بخطوط السكك الحديدية 

_______  
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  الفصل السادس والثمانون

   اثلها،مي ماسـكك احلديدية أو الومعدات عربات  وقاطرات

  لطرق املواصالت كهرو آلية أو آلية إشارة أجهزة  ؛أجزاؤهاو
  :مـالحظـات 

  :ال يشـمل هذا الفصل   - 1
ة    -أ  سكك الحديدي االعوارض من خشب أو من خرسانة، لل ا يماثله ـانة للطرق أو م ، القطاعات من خرس

  ؛) 68.10بند  أو ال44.06البند (الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية 
  أو؛ 73.02الداخلة فى البنــد أو مايماثلها  اإلنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية للوازما   -ب 
  .85.30، الداخلـة فى البنــد التحكم فى تنظيم المرورالرقابة أو  األمان أو ،األجهزة الكهربائية لإلشارة   -ج 

  : ، فيمـا يشــمل 86.07شـمل البند ي   - 2
ا،)العجالت(الدواليب ، المحاور   -  أ ى عجالته ز، المحاور المركبة عل ة ومراك دواليب   األطواق المعدني ال

  خــر؛وأجزاؤهـا اآل) الصرة المعدنية للعجالت(
  ؛" بوجيات–بيسل "و" البوجيات"، القواعد  الهياكل السفلية،لهياكلا   -ب 
  ؛)الفرامـل(علب المحاور؛ أجهـزة اإليقـاف    -ج 
   المحاجن وأجهزة القطر األخر ووصالت الممرات بين العربـات؛؛صدامات العربات   -د 

   .العربات" أبدان"أصناف هياكل    -هـ 
  : ، فيما يشـمل 86.08أعاله يشمل البند ) 1(ع مراعاة أحكام المالحظـة م   - 3

ة لألرصفة و الصوانى،الخطوط المجمعة   -أ   صدامات الثابت دوارة، ال ـة ، الجسور ال اع حمول اييس إرتف مق
  العربـات؛

ل األرضية"السيمافورات"أعمدة اإلشارة    -ب  زة التحوي ة، أجه للخطوط،  ، لوحات وأقراص اإلشارة اآللي
ان ،لإلشارة) آلية الكهرو(نقاط التحكم واإلشارة وغيرها من األجهزة اآللية بما فيها  ة  األم أو أو الرقاب

ى  يم التحكم ف سكتنظ ة المرور لخطوط ال راموك الحديدي ة والت ة والطرق البري ة الداخلي  الطرق المائي
  . المطـارات، وإن كانت مجهزة بلوازم لإلنارة الكهربائية  أو إنشاءات الموانى أوتجهيزات المواقفو

_________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالصن

  الفئة
(%)  

86.01 
سكك اطرات لل دخرات ق طة م ارجى أو بواس صدر خ ن م ة م زود بالطاق ة ت  الحديدي

 .كهربائية
 

 2  تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء- 8601.10

 5  تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية- 8601.20

  ".تندر"قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين  86.02

 2  قاطرات ديزل كهربائية- 8602.10

 2  غيرها- 8602.90

86.03 
ة  سكك الحديدي دفع لل ة ال ات ذاتي ا أوعرب ا م د يماثله ى البن ا ف دخل منه ا ي دا م ، ع

86.04.   

 5  تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء- 8603.10

 5  غيرها- 8603.90

ة  8604.00 سكك الحديدي صيانة لل ة أو ال ات الخدم امركب ا يماثله دفعأو م ة ال ت ذاتي  ، وإن كان
صليح( ل ورش الت ع،مث ات ذات رواف صى، عرب ات دك الح ف  و عرب ات ص عرب

 ) . مركبات لفحص وإختبار خطوط السكك الحديدية، عربات التجــارب ،الخطوط
5 
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رمز النظام 

 املنسق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالصن

  الفئة
(%)  

، غير ذاتية الدفع؛ عربات األمتعة لها للمسافرينــأو ما يماثة ــكك حديديــات ســعرب 8605.00
سكك ال ات ال ن عرب ا م د وغيره ة أو البري احديدي تعماالت أو مايماثله دة إلس ، مع

 ) .86.04بإستـثـناء ما يدخل منها فى البند (خاصة، غير ذاتية الدفع 
10 

  .لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع يماثلها  أو ماعربات سكك حديدية  86.06

 10  عربات صهاريج وما يماثلها- 8606.10

 10   8606.10 ييدخل منها فى البند الفرع عربات ذات تفـريغ ذاتى، عدا ما - 8606.30

  : غيرها -  

 10  مغطاة ومغلقة- - 8606.91

 10  سم60 مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد إرتفاعها عن - - 8606.92

 10  غيرها- - 8606.99

  .أو ما يماثلهاأجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية  86.07

  :عجالت، وأجزاؤها  ، محاور،" بوجيات-بيسل  "،"بوجيات" قواعد -  

 5  للجر،)محاور حاملة( بوجيات -بيسل و )هياكل حاملة ( بوجيات- - 8607.11

 5  أخر،)محاور حاملة( بوجيات -بيسل و) هياكل حاملة(بوجيات  - - 8607.12

 5  غيرها، بما فى ذلك األجزاء- - 8607.19

  : فرامل وأجزاؤها -  

 5  فرامل هوائية وأجزاؤها- - 8607.21

 5  غيرها- - 8607.29

 5  محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدامات، وأجزاؤها- 8607.30

  : غيرها -  

 5  للقاطرات- - 8607.91

 5  غيرها- - 8607.99

ة  8608.00 سكك الحديدي ا أومعدات ثابتة لخطوط ال ا م ة  ؛ أجهزةيماثله ا الكهرو(آلي ا فيه  بم
ة ـلإلش) آلي ة ،ارةـ سكك الحديدي رور لخطوط ال يم الم تحكم وتنظ ة وال ان والرقاب   األم

ة، لهاـوما يماث ة الداخلي أوللطرق البري ـ المائي ـ للمواق أوةـ ش أوفـ وانى آــ لمن ت الم
 .أو المطارات؛ أجزاؤها

5 

ـاويـح 8609.00 ك حاوي(ات ـ ى ذل ا ف ـبم سوائلـ ل ال صا للنق) ات نق زة خصي صممة ومجه ل ًم
 10 .بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل 

_________  
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  الفصل السابع والثمانون

   سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ،

  وأجزاؤها ولوازمها

  :مالحظات 
  .ال يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها   - 1
الجرارات"ل، يقصد ــــق أحكام هذا الفصمن أجـل تطبي   - 2 ع "ب صفة أساسية لجر أو دف ات المصممة ب ، المركب

ـمركب ال، وإن كانـ ر أو أحم ات أخ ـت تحتـات أو عرب ـوى عـ ددـيـلى تجهـ ل الع ة لنق ذور،زات ثانوي  ، الب
  . غيرها من األصناف، مما يرتبط باالستخدام الرئيسي للجرار أواألسمدة 

د إن اآلالت وأدو   ى البن رارات ف ى الج ب عل صممة ألن ترك ل الم ـديل، 87.01ات العم ة للتب دات قابل  ، كمع
  .كانت مركبة عليه وإن تبقى داخلة فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، 

ى 87.02السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من " شاسيهات " تدخل هياكل    - 3 يس 87.04 حت  ول
   .87.06بند فى ال

د    - 4 شمل البن ين87.12ي ال ذات العجلت دراجات لألطف ع ال د .  جمي ى البن دخل ف ر فت ال األخ ات األطف ا دراج أم
95.03. 

                                                                                                          :مالحظة بند فرعي
  : 8708.22لفرعي يشمل  البند ا   - 1

  ، النوافذ الخلفية والنوافذ األخرى، مؤطرة؛ و)حاجبات الرياح( زجاج أمامى   -أ 
ي )حاجبات الرياح( زجاج أمامى   -ب ة عل ت مؤطرة، المحتوي ، النوافذ الخلفية والنوافذ األخرى، وإن كان

  .االلكترونية وأزة تدفئه أو غيرها من األجهزة الكهربائية ــأجه
  

سية ن عندما تكو تعمال حصرا أو بصورة رئي دة لالس ع اًمع ات م ى لمركب ة ف ود الداخل ن البن ي 87.01م  إل
87.05.  

__________  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

   ) .87.09عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند (جرارات  87.01

 5 أحادية المحورات  جرار- 8701.10

  : جرارات طرق للمقطورات الـنصفية- 

ـ مجه- - 8701.21 ـزة فقـ ـط بمحـ ضغط ـ ا بال عال فيه تم االش ابس ي ي ذو مك راق داخل رك إحت
 5  )ديزل أو نصف ديزل(

ا - - 8701.22 عال فيه تم االش ابس ي ي ذو مك راق داخل رك احت دفع، مح ركين لل زة بمح  مجه
  ومحرك كهربائي) يزلديزل أو نصف د(بالضغط 

2 

هزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم االشعال فيها بالشرر ج م- - 8701.23
  ومحرك كهربائي

2 

  معفاه  هزة فقط بمحرك دفع كهربائيج م- - 8701.24

 5   غيرها- - 8701.29

 5  جرارات بجـنـازير- 8701.30

  :محرك، بقدره  غيرها - 

 5   كيلو وات18تتجاوز ال  - - 8701.91
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  كيلو وات37ال تتجاوز ولكن  كيلو وات 18 تزيد عن - - 8701.92

 5  كيلو وات75ال تتجاوز لكن  كيلو وات و37 تزيد عن - - 8701.93

 5  كيلو وات130ال تتجاوز لكن  كيلو وات و75 تزيد عن - - 8701.94

 5  كيلو وات130 زيد عنت - - 8701.95

   .سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق  87.02

رك إحط ـقـفزة ـ مجه- 8702.10 ى ذـتـبمح ـم اإلشـتـس يـ مكابوراق داخل ضغط ـعال فيهـ ا بال
 40 )ديزل أو نصف ديزل(

8702.20 
 مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط و مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذ -

 30 ومحرك كهربائى) نصف ديزلديزل أو (

8702.30 
شرر س مكابومجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذ  -  يتم اإلشعال فيها بال

 30 ومحرك كهربائى 

 30   مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائى  - 8702.40

 40 غيرها   - 8702.90

وب  87.03 يارات رك ة(س ا) خاص صممة أ وغيره سيارة الم ات ال ن العرب ل م ا لنق ًساس
خاص  د (األش ى البن ة ف دا الداخل يارات )87.02ع ك س ى ذل ا ف شن"، بم " األستي

 .وسيارات السباق 
  

ى - 8703.10 ـقل األشخاص ف ً سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنـ
 5 مالعب الجولف، وسيارات مماثلة 

زة -   ر، مجه يارات أخ ط  س ى ذفق راق داخل رك إحت ابوبمح ا س مك عال فيه ـتم اإلش  ي
   :بالشرر 

   :3 سم1000تـتجاوز   سعة إسطواناتها ال- - 8703.21

 20  سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت- - - 8703.2110

 40  غيرها- - - 8703.2190

    :3 سم1500 وال تـتجاوز 3 سم1000 سعة إسطواناتها تـزيد عن - - 8703.22

 10 اإلسعاف ونـقل الموتى سيارات - - - 8703.2210

 20  سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت - - - 8703.2220

 35  %20محرك الدفع بنسبة أقل من قدرة تقنية كهربائية لتعزيز مزودة ب سيارات - - - 8703.2230

 40 بدون تقنية كهربائيةغيرها  - - - 8703.2290

    :3 سم3000تـتجاوز  ال و3سم 1500  سعة إسطواناتها تـزيد عن- - 8703.23

8703.2310 
ـد عـاتها تـزيـطوانــة إســعـل الموتى ســعاف ونـقــيارات اإلسـ س- - -  3سم1500ن ـ

 10 3 سم3000تـتجاوز  وال

8703.2320 
 3سم1500 عة إسطواناتها تزيد عنــرى سـراز العسكــن الطــب مـيـ سيارات ج- - -

 40 3 سم3000 تـتجاوز وال

 40 3 سم1600 حتى 3 سم1500 سيارات سعة اسطوانتها تزيد عن - - - 8703.2330
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 135  %20سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من  - - - 8703.2340

 135  تقنية كهربائيةبدونغيرها  - - - 8703.2390

    :3 سم3000 سعة إسطواناتها تـزيد عن - - 8703.24

 10  سيارات اإلسعاف ونقل الموتى- - - 8703.2410

 40  سيارات جيب من الطراز العسكرى- - - 8703.2420

 135  %20سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من  - - - 8703.2430

 135 بدون تقنية كهربائيةغيرها  - - - 8703.2490

زة -   ر، مجه يارات أخ ط  س ى ذبفق راق داخل رك إحت ا ومح عال فيه تم اإلش ابس ي  مك
 ) :ديزل أو نصف ديزل(بالضغط 

  

    :3 سم1500تـتجاوز   سعة إسطواناتها ال- - 8703.31

 10  سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - - 8703.3110

 20   سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت- - - 8703.3120

 40  غيرها- - - 8703.3190

    :3 سم2500 وال تـتجاوز 3 سم1500 سعة إسطواناتها تـزيد عن - - 8703.32

8703.3210 
 3 سم1500زيد عن ـاتها تــطوانــعة إســوتى ســل المــقـعاف ونــارات اإلسـيـ س- - -

 10 3 سم2500وال تـتجاوز 

8703.3220 
 3 سم1500 ند عـزيـاتها تـطوانـعة إسـن الطراز العسكرى ســيب مـيارات جـ س- - -

 40 3سم 2500تتجاوز وال

 40 3 سم1600 حتى 3 سم1500 سيارات سعة اسطواناتها تزيد عن - - - 8703.3230

 135  غيرها- - - 8703.3290

     :3 سم2500 يد عن سعة إسطواناتها تـز- - 8703.33

 10  سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - - 8703.3310

 40 ب من الطراز العسكرى سيارات جي- - - 8703.3320

 135  غيرها- - - 8703.3390

 
ر، - يارات أخ دفع،   س ركين لل زة بمح ابمجه ى ذو مك راق داخل رك إحت تم سمح  ي

ائى،  رك كهرب شرر ومح ا بال عال فيه دا اإلش يلها ع حنها بتوص ن ش ى يمك ك الت تل
 : خارجى للطاقة الكهربائية بمصدر 

  

 30 3 سم1600 حتى بنزينسعة اسطوانة محرك  - - - 8703.4010

 100  غيرها- - - 8703.4090

 
  سيارات أخر مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم اإلشعال -

 تلك التى يمكن شحنها عداومحرك كهربائى، ) ديزل أو نصف ديزل(فيها بالضغط 
 :بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية بتوصيلها 

  

 30 3 سم1600حتى ة محرك ديزل أو نصف ديزل عة اسطوان س- - - 8703.5010

 100  غيرها- - - 8703.5090
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 
اب- ى ذو مك راق داخل رك إحت دفع ، مح ركين لل زة بمح ر، مجه يارات أخ تم س  س  ي

صدر  يله بم ن شحنه بتوص ائى، يمك شرر ومحرك كهرب ا بال عال فيه ارجى اإلش خ
 :للطاقة الكهربائية 

  

 30 3 سم1600حتى ة محرك بنزين طوان سعة اس- - - 8703.6010

 100  غيرها- - - 8703.6090

 
تم - ابس ي ى ذو مك راق داخل رك إحت دفع ، مح ركين لل زة بمح ر، مجه يارات أخ  س

ضغط  ا بال عال فيه زل(اإلش صف دي زل أو ن ائى) دي رك كهرب حنه ،ومح ن ش  يمك
 :خارجى للطاقة الكهربائية بتوصيله بمصدر 

  

 30 3 سم1600حتى ة محرك ديزل أو نصف ديزل اسطوان سعة - - - 8703.7010

 100  غيرها- - - 8703.7090

                    :  سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائى- 

8703.8010 
) ديزل أو نصف ديزل( مزودة بمحرك إحتراق داخلي يعمل بالشرر أو بالضغط - - -

ت قحلش ة ن محرك الدفع الكهربائي وإن كان شحن بمصدر خارجي للطاق ة لل ابل
  الكهربائية

10 

  معفاه   غيرها- - - 8703.8090

   : غيرها - 

 10  سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - - 8703.9010

 40  سيارات جيب من الطراز العسكرى- - - 8703.9020

 40 3 سم1600 سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس دوارة بسعة حتى - - - 8703.9030

  135 غيرها  - - - 8703.9090

   .سيارات لنقل البضائع  87.04

 5 ، مصممة لإلستعمال خارج الطرق العامة "دمبر" سيارات قالبة - 8704.10

  
 مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط وبمحرك إحتراق داخلى ذ فقطزة ــا، مجهــرهـ غي-

   ):ديزل أو نصف ديزل(

   : طن 5) مع الحمولة القصوى(القائم  يتجاوز وزنها اإلجمالى  ال- - 8704.21

 10 ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية)شتل كار( سيارات المناجم - - - 8704.2110

 20  سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت - - - 8704.2120

 30  غيرها- - - 8704.2190

8704.22 
ـد وزنهــ يزي- - ـا اإلجمـ ة القصوى(م ـالى القائـ ع الحمول يتجاوز   طن وال5عن ) م

   : طن20

 20  طن 9 طن وأقل من 5 سيارات وزنها االجمالى القائم يزيد عن - - - 8704.2210

 10  طن 18 طن واقل من 9 سيارات وزنها االجمالى القائم من - - - 8704.2220

 5  غيرها- - - 8704.2290
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  طن 20عن ) مع الحمولة القصوى( اإلجمالى القائم وزنهازيد  ي- - 8704.23

   : مكابس يتم اإلشعال فيها بالشرر وبمحرك إحتراق داخلى ذ طقف غيرها ، مجهزة -  

   : طن 5) مع الحمولة القصوى(يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم   ال- - 8704.31

 10 ر على الطرق والـقضبان الحديدية، سيارات تسي)شـتل كار( سيارات المناجم - - - 8704.3110

 20  سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت - - - 8704.3120

 30  غيرها- - - 8704.3190

 5  طن 5عن ) مع الحمولة القصوى( يزيد وزنها اإلجمالى القائم - - 8704.32

 
ا - تم اإلشعال فيه  غيرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس ي

    :ومحرك كهربائى ) ديزل أو نصف ديزل(بالضغط 

  20   طن5) مع الحمولة القصوى( ال يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم - - 8704.41

 10   طن20 طن وال يتجاوز 5) مع الحمولة القصوى( يتجاوز وزنها اإلجمالى القائـم - - 8704.42

  5  طن 20 )ة القصوىمع الحمول( يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم - - 8704.43

ا ـ غ-  يرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم اإلشعال فيه
  :بالشرر ومحرك كهربائى

  

  20   طن5) مع الحمولة القصوى( ال يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم - - 8704.51

  10  ن ط5) مع الحمولة القصوى( يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم - - 8704.52

  معفاه   غيرها مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي- 8704.60

   : غيرها - 

 10 ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية)شتل كار(ارات المناجم ي س- - - 8704.9010

 30  غيرها - - - 8704.9090

ل األشخاص ًا معدا بصفة رئيسية لنقــاالت خاصة، غير ما كان منهـتعمــسيارات إلس 87.05
ضائع  ق، (أو الب اء الحرائ يارات إطف ة، س سيارات الرافع ر، ال يارات القط ل، س مث

ة،  ورش المتنقل سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات ال
 ) .سيارات التصوير باألشعة

  

 20  سيارات رافعة- 8705.10

 20  ريسأو الحفر لل" دريك" سيارات - 8705.20

 20  سيارات إطفاء الحرائـق- 8705.30

 20  سيارات خلط الخرسانة- 8705.40

 20  غيرها- 8705.90

ود من) شاسيهات(هياكل  8706.00 ى البن ى 87.01 مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة ف  حت
87.05. 5 

دان  87.07 ادة(أب رف القي ك غ ى ذل ا ف ن)بم ود م ى البن ة ف ات الداخل ى 87.01 ، للمركب  حت
87.05. 
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5  87.03 للسيارات الداخلة فى البند - 8707.10

 5  غيرها - 8707.90

    .87.05 حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من  87.08

 10  واقيات الصدمات وأجزاؤها- 8708.10

   ) :بما فى ذلك غرف القيادة( أجزاء ولوازم أخر لألبدان -  

 10  األمان أحزمة- - 8708.21

8708.22 
امى - - اج أم اح( زج ات الري ى )حاجب ددة ف رى المح ذ األخ ة والنواف ذ الخلفي  ، النواف

 10                                     من هذا الفصل)1 (مالحظة البند الفرعي

  2  غيرها - - 8708.29

 10  وأجزاؤها ؛)سيرفو (مساعد ومكابح فرامل )راملف( مكابح - 8708.30

 2 ، وأجزاؤها)جيربوكس(  علب تغيـير السرعة- 8708.40

ة ذات تـركيـب-  اور دافع سـ مح رة لل سيل(رعة ـات مغي زودة ) دفرن ـت م ، وإن كانـ
 : ، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها بمكونات أخر لـنـقل الحركة

  

 2  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.5010

 5 ا غيره- - - 8708.5090

   :وأجزاؤها ولوازمها ) عجالت( دواليـب - 

 2  للجرارات  من غير طراز السيارات- - - 8708.7010

 10  غيرها- - - 8708.7090

   :")أموتسيرات" بما في ذلك ماصات الصدمات(وأجزاؤها الـتعليق أنظمة  - 

 2  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.8010

 10  غيرها- - - 8708.8090

   : أجزاء ولوازم أخر -  

   :وأجزاؤها ) رادياتيرات( مبرادات حرارة بالماء - - 8708.91

 5  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.9110

 10  غيرها- - - 8708.9190

    : ؛ وأجزاؤها  كاتمات صوت ومواسير عادم- - 8708.92

 2 ير طراز السيارات للجرارات  من غ- - - 8708.9210

 10  غيرها- - - 8708.9290

   :وأجزاؤها ) دبرياج أو كلتش( معشقات - - 8708.93

 2  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.9310

 10  غيرها- - - 8708.9390

   :، وأجزاؤها علب القيادة وأعمدة و" دركسيون أو أستيرنج" طارات - - 8708.94
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 2  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.9410

 5  غيرها- - - 8708.9490

 10 وسادات أمان هوائية مع نظام نفخ ؛ وأجزاؤها  - - 8708.95

   : غيرها - - 8708.99

 2  للجرارات من غير طراز السيارات- - - 8708.9910

 10  غيرها- - - 8708.9990

ى عربات، ذاتية الدفع، غير مزودة 87.09 واع المستعملة ف ن األن  بأجهزة رفع أو تنضيد، م
وان،المخازن، المصانع ات  أوئ الم ل البضائع لمسافات قصيرة؛ عرب  المطارات، لنق

ات  ة؛ أجزاء العرب جرارة من األنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدي
 .المذكورة أعاله 

  

   : عربات -  

 5  كهربائية- - 8709.11

 5  غيرها- - 8709.19

 2  أجزاء- 8709.90

 معفاه .دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاؤها 8710.00

ة" (موتوسيكل"دراجات نارية  87.11 ات ثابت ة بمحرك دراجات العادي ودراجات ) بما فيها ال
ة؛ مرك ات جانبي ت بمركب ساعدة، وإن كان ات م زودة بمحرك ة م ة عادي ات جانبي ب

 .للدراجات
  

 30 3 سم50  عناسطواناتهاسعة ز تجاو ت الس مكابوذاحتراق داخلي رك ـزة بمحـ مجه- 8711.10

ي ـاحرك ــزة بمحــ مجه- 8711.20 ابوذتراق داخل ـزيد سعة إسطواناتها عن س مك  3سم 50 ت
 30 3 سم250تـتجاوز  وال

ـزيد سعة إسطواناتها بسا مكوذتراق داخلي ـاحرك ـزة بمحـ مجه- 8711.30  3 سم250 نع  ت
 30 3 سم500تـتجاوز  وال

ي رك ـزة بمحـ مجه- 8711.40 راق داخل ابوذاحت  3 سم500زيد سعة إسطواناتها عن ـ تس مك
 30 3 سم800تتجاوز وال

 30 3سم 800 عن سعة إسطواناتها تزيد س مكابوذتراق داخلي ـاحرك ـزة بمحـ مجه- 8711.50

  20  زة بمحرك دفع كهربائى  مجه - 8711.60

 30  غيرها - 8711.90

بما فى ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت (دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخر 8712.00
 .، بدون محركات)وصندوق للتوزيع

20 

   .مقاعد ذات عجالت وعربات أخر للمعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى 87.13

 معفاه ن آلية دفع دو- 8713.10

 معفاه  غيرها- 8713.90

    .87.13 حتى 87.11أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من  87.14
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 10  )بمحركات ثابتةبما فى ذلك الدراجات العادية (النارية  للدراجات - 8714.10

 معفاه  للمقاعد ذات العجالت أو العربات األخر للمعاقـين- 8714.20

   :رها  غي-  

 20  هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها - -  8714.91

 20 وأسياخ عجالت ) جنوط( أطواق - - 8714.92

ل ( مراكز أو محاور عجالت - - 8714.93 ل بالـتعشيق وفرام ز العجالت ذات الفرام عدا مراك
 ، طارات مسنـنة للعجالت الطليقة )المراكز

20  

ك مراك- - 8714.94 ى ذل ز،  فرامل، بما ف ل المراك شيق، وفرام ل بالـتع ز العجالت ذات الفرام
 20 وأجزاؤها

 5 )مقاعد( سروج - - 8714.95

 5 وأذرع تدوير، وأجزاؤها" دواسات" بداالت - - 8714.96

 20  غيرها - - 8714.99

 20 .عربات لنقل األطفال، وأجزاؤها  8715.00

   . غير آلية الدفع؛ أجزاؤها ومقطورات نصفية؛ عربات أخر" روادف"مقطورات  87.16

افالت - 8716.10 راز الق ن ط صفية م ورات ن ورات ومقط ان" مقط يم "كراف سكن أو للتخي ، لل
 135 )المخيمات(

 30  مقطورات ومقطورات نصفية ذاتـية التحميل أو التفريغ ، لألغراض الزراعية- 8716.20

   : مقطورات ومقطورات نصفية أخر لـنـقل البضائع -  

 10  صهاريـج- - 8716.31

 10  غيرها- - 8716.39

 30  مقطورات ومقطورات نصفية أخر- 8716.40

  : عربات أخر- 

 10  تروليات لزوم  حضانات التفريخ- - - 8716.8010

 30  غيرها- - - 8716.8090

 5   أجزاء- 8716.90
___________  
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  الفصل الثامن والثمانون

 ات فضائية، وأجزاؤهامركب ومركبات جوية

                                                                                                                                        :مالحظة

صد بمصطلح    - 1 صل، يق ذا الف ار"ألغراض ه دون طي ائرات ب د " ط ى البن واردة ف ك ال ائرة، بخالف تل أي ط
ا88.01 ي متنه ار عل دون طي ران ب اميرات . ، المصممة للطي زودة بك ة أو م د تكون مصممة لحمل حمول ق

  . بأداء وظائف نفعية أثناء طيرانهاللسماحمثبتة بشكل دائم الرقمية أو غيرها من المعدات 
غراض ألًحصريا ال يشمل األلعاب الطائرة، المصممة " الطائرات بدون طيار"ومع ذلك، فإن مصطلح         

  ).95.03البند (التسلية 

   :يةد فرعو بناتمالحظ
ارة 8802.40 إلى  8802.11من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من    - 1 ارغ" ، يقصد بعب وزن الف ، وزن "ال

ا بصورة (اآللة فى حالة الطيران العادى، بإستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات  ة عليه دات المثبت عدا المع
  ).دائمة

ةأل    - 2 ى  8806.21من غراض البنود الفرعي ي 8806.91 من و8806.24 ال ، يقصد بمصطلح 8806.94 إل
ادي الوضع لة فى اآلالحد األقصى لوزن " إلقالععند الوزن الحد االقصى ل" ا لالع الع، بم د اإلق ران، عن لطي

                                                                              .في ذلك وزن الحمولة والمعدات والوقود
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

وغيرها من المركبات  أشرعة طائرة ؛طائرات شراعيةمسيرة؛ بالونات ومناطيد  8801.00
 .الجوية غير المصممة للدفع بقوة محركة 

5 

مثل  (88.06 باستثناء الطائرات بدون طيار الخاضعة للبند  جوية أخرمركبات 88.02
بما فى ذلك (؛ مركبات فضائية )والطائرات العادية" الهليوكوبتر"الطائرات العمودية 

 .وعربات إطالق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية ) األقمار الصناعية
  

   " :هليوكوبتر"رات عمودية ـ طائ-   

 5 م كج2000يتجاوز وزنها فارغة   ال-  -  8802.11

 5 م كج2000  عن وزنها فارغةـزيـد ي-  -  8802.12

 5  م كج2000يتجاوز وزنها فارغة  رات عادية ومركبات جوية أخر، الـ طائ-  8802.20

ـويــات جــة ومركبــاديــرات عـ طائ- 8802.30 ـة أخـ ا فارغة عن ـ د وزنه  مكج 2000ر، يزي
 5 مكج 15000 وزيتجا وال

 5 م كج15000  عن وزنها فارغةيدرات عادية ومركبات جوية أخر ، يزـ طائ-  8802.40

ضائية - 8802.60 ات ف صناعية( مركب ار ال ك األقم ى ذل ا ف ات ) بم الق المركب ات إط وعرب
 5 الفضائية والمركبات المدارية

[88.03]    

 مظالت الهبوط المسيرة ومظالت بما فى ذلك" (وتــباراش"وط ـبـالت هـمظ 8804.00
 5 . أجزاؤها ولوازمها ؛"توشوتور"و) المنحدرات

أجهزة إطالق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن،  88.05
   .والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء األصناف أعاله 

ى  أجهزة إطالق الم- 8805.10 ة عل ات الجوي وط المركب زة لهب ا؛ أجه ة، وأجزاؤه ات الجوي ركب
 5   وأجزاؤها،ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة 
(%) 

   : أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها -   

 5 وأجزاؤها" سيميوليتور" أجهزة محاكاة -  -  8805.21

 5  غيرها-  -  8805.29

                                                                  .طائرات بدون طيار 88.06

 5   مصممة لحمل الركاب- 8806.10

   : غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط -  

 5   جرام250قالع اإل  عندوزنقصى للال يتجاوز الحد األ - - 8806.21

 5   كجم 7 يتجاوز  جرام ولكن ال250قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.22

 5   كجم25 يتجاوز كجم ولكن ال 7قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.23

 5   كجم150 يتجاوز كجم ولكن ال 25قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.24

 5   غيرها- - 8806.29

   :  غيرها- 

 5   جرام250قالع اإل ند عوزنقصى للال يتجاوز الحد األ - - 8806.91

 5   كجم7 يتجاوز جرام ولكن ال 250قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.92

 5   كجم25 يتجاوز كجم ولكن ال 7قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.93

 5   كجم150 يتجاوز كجم ولكن ال 25قالع اإل  عندوزنقصى لليتجاوز الحد األ - - 8806.94

 5   غيرها- - 8806.99

   .88.06 أو 88.02أو  88.01لة فى البند ـزاء األصناف الداخـأج 88.07

 2   مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها- 8807.10

 2   مجموعة الهبوط وأجزاؤها- 8807.20

 2   أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار- 8807.30

 2   غيرها- 8807.90

________  
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  الفصل التاسع والثمانون

  سفن وقوارب ومنشآت عائمة
  :مالحظة 

ة أو    - 1 ر المجمع ة أو غي سفن ، المجمع ل ال صنع وهياك ة ال ر تام ة أو غي ر الكامل ةإن السفن غي ذلك المفكك ، وك
ن لم تكن لها المواص إذا 89.06السفن الكاملة غير المجمعة أو المفككه ، تبند فى البند  فات األساسية لسفينة م

  .نوع معين
________  

  

رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

فن 89.01 واخر رحالت،س ديات ، ب وت" مع رى ب ة "في فن مماثل فن شحن، زوارق وس ، س
 .لنقل األشخاص أو البضائع 

  

ديات ن مماثـلة معدة بصفة رئ بواخر رحالت وسف، سفـن-  يسية لـنـقل األشخاص ؛ مع
 :من جميع األنواع " فيرى بوت"

  

 معفاه  سفن أعالى البحار- - - 8901.1010

 2  غيرها- - - 8901.1090

   : سفن صهاريج - 

 معفاه  سفن أعالى البحار- - - 8901.2010

 2  غيرها- - - 8901.2090

    :8901.20خلة فى البند الفرعى  سفن برادات، عدا الدا-  

 معفاه  سفن أعالى البحار- - - 8901.3010

 2  غيرها- - - 8901.3090

   :ً سفن أخر لـنـقل البضائع وسفن أخر لـنـقل األشخاص والبضائع معا -  

 معفاه  سفن أعالى البحار- - - 8901.9010

 2  غيرها- - - 8901.9090

   .انع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها سفن صيد؛ سفن مص 8902.00

 معفاه  سفن أعالى البحار- - - 8902.0010

 2  غيرها- - - 8902.0090

   ".كانو"يخوت وزوارق أخر للنزهة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة  89.03

  ):خبما في ذلك ذات الهياكل الصلبة القابلة للنف( قوارب قابلة للنفخ - 

تثناء(صافي فارغة ال   مجهزة أو مصممة ألن تجهز بمحرك، ال يتعدي وزنها- - 8903.11  باس
   كجم 100 )المحرك

5  
  

  5   كجم100صافي فارغة ال غير مصممة لالستخدام مع محرك، وال يتعدي وزنها - - 8903.12

 5   غيرها - - 8903.19

  :كانـت مزودة بمحرك مساعد وإن  ، قوارب شراعية، بخالف القابلة للنفخ-  
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5   متر7.5 بطول ال يتعدي - - 8903.21

 5   متر24 متر ولكن ال يتعدي 7.5 بطول يتعدي - - 8903.22

 5     متر24 بطول يتعدي - - 8903.23

 
غير (عدا القوارب ذات المحرك الخارجى ،   قوارب بمحركات، بخالف القابلة للنفخ-

  :)الثابت

 10  متر7.5ول ال يتعدي  بط- - 8903.31

 10   متر24 متر وال يتعدي 7.5 بطول يتعدي - - 8903.32

 10   متر24 بطول يتعدي - - 8903.33

   : غيرها - 

 5   متر7.5 بطول ال يتعدي - - 8903.93

 5   غيرها- - 8903.99

 5 .سفن قاطرة وسفن دافعة  8904.00

ات"فن جارفة أو كاسحة سفن إرشاد ضوئى، سفن إطفاء الحريق، س 89.05 ع "كراك ، رواف
ـا  اس لوظيفتهـ ة بالقي ا ثانوي ة فيه ر المالح ى تعتب سفن الت ن ال ا م ة، وغيره عائم

 .الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنـتاج 
  

 5 "كراكات "  سفن جارفة أو كاسحة - 8905.10

 5 ر أو لإلنـتاج أرصفة عائمة أو غاطسة للحف- 8905.20

 5  غيرها- 8905.90

   .سفن أخر، بما فى ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف 89.06

 معفاه  سفـن حربـيـة - 8906.10

   : غيرها -  

 معفاه  وحدات حربية من جميع األنواع- - - 8906.9010

 5  غيرها- - - 8906.9090

ات،مثل الطوافات( منشآت عائمة أخر 89.07 صناديق الغاطسة إلرساء أساسات ، الخزان  ال
   .)منصات اإلرساء وعوامات الربط أو اإلرشاد والمنارات، الجسور

 5  طوافات قابلة للـنـفخ- 8907.10

 5  غيرها- 8907.90

 2 " .للتخريد"سفن ومنشآت عائمة أخر، قيد التحطيم  8908.00

________  
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  شرالقسم الثامن ع

   الفوتوغرافىلتصويرأو ا أدوات وأجهزة للبصريات

   للقياس  أوللقياس أو للفحص واملراقبةأو السينمائى أو 

  أدوات وأجهزة للطب أو اجلراحة ؛   ؛والضبط الدقيق

  أدوات موسيقية ؛  أصناف صناعة الساعات ؛

  أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة
__________  

  الفصل التسعون

   الفوتوغرافىلتصوير أو اأجهزة للبصريات أدوات و

   للقياس  أوللقياس أو للفحص واملراقبةأو   السينمائىأو 

  للطب أو اجلراحة؛  أدوات وأجهزة والضبط الدقيق؛

  أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة

  :مالحظات

  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1
األجهزة أو تلك المعدة إلستعماالت تقنية أخر، من مطاط  ،األصناف من األنواع المستخدمة فى اآلالت   -أ  

د (، أو من جلد طبيعى أو مجدد )40.16البند (سى ـر مقـيــمبركن غ سجية ) 42.05البن واد ن ن م أو م
  ؛)59.11البند (

األحـزمة واألربطة الشدادة من مواد نسجية والتى تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شـده،    - ب 
مثل، أحزمة الوالدة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة (فقط " اغطةضال"اصيتهــا المطاطة من خ

  ؛)القسم الحادى عشر) (للمفاصل أو العضالت
إلستعماالت ؛ األصناف من خزف المعدة 69.03 الداخلة فى البند) المتحملة للحرارة(المنتجات النارية    -ج 

  ؛69.09فى البند   أو لغيرها من اإلستعماالت التقنية الداخلةةيئاي الكيمالمختبرات أو لإلستعماالت
د    -د   ن  وأ، 70.09ًالمرايا من زجاج غير المشغولة بصريا الداخلة فى البن ة أو م ادن عادي ا من مع المراي

  ؛)71 أو الفصل 83.06البند (معادن ثمينة التى ليست لها صفة العناصر البصرية 
  ؛70.17 أو 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07خلة فى البنود األصناف من زجاج الدا   -هـ 
عشر، من   من القسم الخامس2األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، بالمعنى المقصود فى المالحظة    -و  

ك، ؛)39الفصل (واألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(معادن عادية   علي الرغم من ذل
ًلمصممة خصيصا لالستخدام حصريا في عمليات الزرع فى العلوم الطبية أو الجراحية فإن األصناف ا ً

                                             ؛90.21أو طب األسنان أو الطب البيطري تبند فى البند 
ضبط العام) 84.13البند(المضخات المحتوية على أجهزة قياس    -ز   الوزن، ؛ القبابين وأجهزة العد وال ة ب ل

؛ آالت وأجهزة الرفع أو التنضيد )84.23البند (المقدمة على حدة ) عيارات(وكذلك صنجات الموازين 
؛ )84.41البند (األنواع  ؛ آالت قص الورق والورق المقوى من جميع) 84.28 إلى84.25 البنود من(

شغل  ع ال دد أو قط ضبط الع ة ب ـيزات الخاص ةالتجه دد اآللي ى الع اء أو آالت اف ث الم ع بنف د (لقط  البن
اييس )84.66 راءة المق أدوات بصرية لق ك المزودة ب سيم (، بما فيها تل ل رؤوس التق ، ")البصرية"مث

صرية  زة الب ن األجه ا م ا أساس ان منه ر ماك ضبط(ًغي سكوبات ال ل تل ـبة )مث د (؛ اآلالت الحاس البن
صمامات وأصن)84.70 ـ؛ ال ات ـاف صنـ د (اعة الحنفي زة  اآل؛)84.81البن ك (الت واألجه ي ذل ا ف بم

   .84.86الداخلة في البند  )اآلالت لعرض أو رسم نماذج الدوائر علي المواد شبة الموصلة الحساسة
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سيارات    -ح  دراجات أو ال ستعمل لل وع الم ن الن فة م واء الكاش صابيح األض د (م صابيح )85.12البن ؛ الم
ل  ة للحم ة القابل د (الكهربائي ي)85.13البن ـزة س صوت؛ أجه سجيل ال ـذلك ،نمائية لت ه وكـ ادة إذاعت  إلع

ل أجهزة إعادة تسجيله  ى حوام د(بالنسخ عل د (؛ رؤوس صوت )85.19 البن اميرات ال؛ )85.22البن ك
ة اميرات التليفزيوني ة وك اميرات الرقمي ديو ، الك سجلة في د (م زة )85.25البن رادار وأجه زة ال ؛ أجه

تحك زة ال الراديو أو أجه ى ب اد المالح الراديو اإلرش د ب ن بع د (م ع اف ؛ )85.26البن الت لأللي موص
د  ؛)85.36(البصرية، كابالت وحزم األلياف البصرية  ة ألصناف البن تحكم الرقمي ؛ 85.37 أجهزة ال

  ؛)85.44البند (؛  كابالت األلياف البصرية )85.39البند " (مصابيح مقفلة"األصناف المسماة 
   ؛94.05ألضواء الكاشفة الداخلة فى البند مصابيح تركيز األضواء ومصابيح ا   -ط 
  ؛95األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
   ؛96.20الداخلة فى البند المماثلة األصناف  واألحادية، الثنائية، الثالثيةالحاملة القوائم   -ك 
  أوًمقاييس السعة ، التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها ؛    - ل
ل المماث   - م رات والحوام ة البك د ىالت(ل ى البن ا ف صنوعة منه ادة الم ا للم د تبع سم 39.23ً تبن    أو الق

  ) .ًالخامس عشر مثال
ة    - 2 ام المالحظ اة أحك ع مراع آلالت) 1(م وازم ل زاء والل إن األج اله، ف زة،أع ناف ،  األجه األدوات أو األص

  :ًالداخلة فى هذا الفصل تبند وفقا للقواعد التالية 
صل أو الفصول األجزاء واللوازم   -أ   ذا الف ود ه ن بن د م ى أى بن  أو 85 ،84ً التى تمثل أصنافا مشمولة ف

  تبقى فى جميع األحوال داخلة فى بنودها الخاصة ؛) 90.33 أو 85.48 ،84.87عدا البنود فيما  (91
وازم،    - ب سابقة األجزاء والل رة ال ى الفق ه ف شار إلي ك الم دا تل صرا ع تعمال ح دة لإلس ون مع دما تك أو ًعن

أو األجهزة واألدوات  بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من اآلالت
ود ،بما فى ذلك اآلالت(الداخلة فى ذات البند  ى البن ة ف  أو 90.13 ،90.10 األجهزة أو األدوات الداخل

  فإنها تتبع البند الخاص باآللة أو الجهاز أو األداة؛) 90.31
   .90.33ل جميع األجزاء واللوازم األخر فى البند تدخ   -ج 

  . للقسم السادس عشر على هذا الفصل 4 و3تين ًتنطبق أيضا أحكام المالحظ    - 3
د ـال ت    - 4 ى البن ق 90.05دخل ف اظير األف لحة ومن داف لألس د األه اظير تحدي سكوب( من ات أو ) بري للغواص

دخل األ  أو األجهزة،الدبابات أو مناظير اآلالت دوات الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر، بل ت
   .90.13هذه المناظير فى البند 

دان أو  األجهزة ،إن اآلالت    - 5 ا البن شملها مع د ي ى ق ة الت  90.13ًاألدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقب
   .90.31 ، تدخل فى البند 90.31و

  :المعدة ، األصناف واألجهزة"أصناف وأجهزة تقويم األعضاء"بعبارة ، يقصد 90.21ألغراض البند     - 6
  للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو  -
  .لدعم أو لتثـبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابه   -
صممة   ة الم ة الخاص ال الداخلي ة والنع ضاء ، األحذي ويم األع زة تق ناف وأجه شـمل أص االت ت صحيح ح  لت

  :تشوهات األقدام ، بشرط إن تكون إما 
   أو مصنعة حسب المقاس  (1)
ات تجاري  (2) صنعة بكمي دمين ة،م ن الق تالئم أى م صممة ل ا، وم يس أزواج ردات ول شكل ف ة ب ً ومقدم

  بالتساوى 
  : فقط 90.32يشمل البند     - 7

ان   -أ   ذاتى للجري يم ال زة التنظ اع أو ال،أدوات وأجه سوائل أو  اإلرتف ى ال رات ف ن المتغي ا م ضغط أو لغيره
ان رارة ، وإن ك ذاتى للح تحكم ال ة وال زة المراقب ذلك أدوات وأجه ازات وك اهرة  الغ ى ظ د عل ا يعتم عمله

ة  ة مطلوب ى قيم ل ال ذا العام صال ه صممة إلي ا، والم ه ذاتي تحكم في راد ال ل الم ا للعام ر وفق ة تتغي ًكهربائي ً
ه والحفاظ عليه عندها، وتثبيته اس قيمت ة؛ ضد تقلبات محتملة، وذلك بقي ستمرة أو دوري ة بصورة م  الحقيقي

  و 
ر    -ب  ادير غي ذاتى للمق المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك األدوات واألجهزة للمراقبة والتحكم ال

والمصممة  يـــه،ًالكهربائية التى يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقا للعامل المراد التحكم ف
اس  ك بقي ة، وذل ات محتمل ه ضد تقلب إليصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيت

  .قيمتة الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية 
___________  
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 املنسق
 فــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
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واح 85.44لياف بصرية، عدا الداخلة فى البند كابالت من أو حزم ،ألياف بصرية 90.01 ؛ أل
واد مستقطبة؛ عدسات  ك العدسات الالصقة(وصفائح من م ى ذل ا ف ـواشير ،)بم ، م

ا  مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منه
 ً.من زجاج غير مشغول بصريا

  

 5  ألياف بصريةألياف بصرية، حزم وكابالت من  - 9001.10

 10  ألواح وصفائح من مواد مستقطبة- 9001.20

 10  عدسات الصقة- 9001.30

 10  عدسات للنظارات من زجاج - 9001.40

 10  عدسات للنظارات من مواد أخر - 9001.50

 10  غيرها- 9001.90

ت، مركب،  مواشير،عدسات 90.02 ادة كان ة م ن أي ة، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، م
تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات واألجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول 

 .ًبصريا 
  

   : عدسات المرئيات -  

صور - - 9002.11 اط ال زة إلتق اميرات( ألجه زة ،)الك صور أو لألجه رض ال زة ع  ألجه
 الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور  

 معفاه

 10 غيرها - - 9002.19

 معفاه )فالتر( مرشحات - 9002.20

 10  غيرها -  9002.90

   .أطر وركائب للنظارات أو لألصناف المماثلة، وأجزاؤها  90.03

   : أطر وركائب -  

 10  من لدائن- - 9003.11

 10  من مواد أخر- - 9003.19

 10  أجزاء- 9003.90

    .ا يماثلها، ومواقية أو غيرها، نظارات مصححة 90.04

 40  نظارات شمسية- 9004.10

 10  غيرها- 9004.90

ة  90.05 اظير مقرب ة(من ين أو مزدوج ردة الع اظير )مف ن المن ا م ة وغيره اظير فلكي  ومن
لكية  ة الالس زة الفلكي دا األجه دها، ع ر وقواع ة أخ زة فلكي دها؛ أجه صرية وقواع الب

 ) .بالراديو(
  

 30 ة العين مناظير مقربة مزدوج- 9005.10

 5  أجهزة أخر - 9005.80

 2 ) بما فيها القواعد( أجزاء ولوازم - 9005.90
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  الفئة
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؛ أجهزة إحداث الضوء )يعدا آالت التصوير السينمائ (يأجهزة التصوير الفوتوغراف 90.06
ب الوماضي الخاطف للتصوير الفوتوغراف ات ة، بما فيها اللمبات واألنابي دا اللمب ، ع

  .85.39ئ بالتفريغ الداخلة فى البند  تضيواألنابيب الت
  

صممــ أجه- 9006.30 صـزة م صــة خصي اءـًا للت ت الم وى أو ،وير تح صوير الج ص لل للت فح
صــة؛ أجهــليـاء الداخـالطبي أو الجراحي لألعض ـرات الطـبـر لمختــويــزة الت ب ـ

 رعي أو ألغراض علم الجريمة ـالش
5 

 5 لتظهير والطبع الفوري  أجهزة التصوير ذات ا- 9006.40

   : أجهزة تصوير أخر -  

  : مم 35 تعمل بأفالم بشكل لفات بعرض - - 9006.53

9006.5310 
الم مصغرة  - - - ى أف ستندات عل سجيل الم ستعملة لت واع الم ن األن أجهزة التصوير م

ن األشكال ) ميكروفيش(أو على بطاقات مصغرة ) ميكروفيلم( ا م ى غيره أو عل
  ةالمصغر

5  

 30  غيرها - - - 9006.5390

  : غيرها - - 9006.59

9006.5910 
الم مصغرة  - - - ى أف ستندات عل سجيل الم ستعملة لت واع الم ن األن أجهزة التصوير م

ن األشكال ) ميكروفيش(أو على بطاقات مصغرة ) ميكروفيلم( ا م ى غيره أو عل
  المصغرة

5  

 30  غيرها - - - 9006.5990

   :اللمبات واألنابيب الوماضةو الفوتوغرافياث الضوء الخاطف للتصوير  أجهزة إحد-  

 2 )إلكترونيفالش ( أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ - - 9006.61

 2   غيرها- - 9006.69

   : أجزاء ولوازم -  

 10  ألجهزة التصوير- - 9006.91

 2  غيرها- - 9006.99

سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة " اتكامير"أجهزة تصوير  90.07
   .تسجيل أو إذاعة الصوت 

   :  كاميرات  - 

 30  مم مزدوجة 8 مم أو ألفالم 16ألفالم يقل عرضها عن  - - - 9007.1010

  معفاه  غيرها- - - 9007.1090

    :)بروجيكتور(  أجهزة عرض- 

 معفاه ائى لدور العرض السينم- - - 9007.2010

 5  غيرها- - - 9007.2090

   : أجزاء ولوازم -  

 2 للكاميرات - - 9007.91
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معفاه                ألجهزة العرض - - 9007.92

دا ) فانوس سحرى(صور غير متحركة  أجهزة عرض 90.08 سينمائية الصورع زة ال ؛ أجه
 .، للتكبير والتصغير )عدا السينمائية(فوتوغرافية 

  

  :للتكبير والتصغير  ،)بروجيكتور( أجهزة عرض - 

 20 )ساليد( أجهزة عرض الشرائح اإليجابية - - - 9008.5010

 5  غيرها- - - 9008.5090

 2  أجزاء ولوازم- 9008.90

[90.09]    

 غير مذكورة ،)السينمائي بما فيها(أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي  90.10
ى ة ف اوال داخل صل؛ شاش ذا الف ن ه ر م ان آخ عة  مك ور األش ص ص ضيئة لفح ت م

 .؛ شاشات عرض السلبية
  

شـيـظهـدات التـزة ومعــ أجه- 9010.10 ورق ب ـكل لفـر اآللى لل الم الفـ ـرافيـوغـوتـات أو األف ة ـ
ورق  ن ال ات م ى لف رة عل الم المظه ى لألف ع اآلل زة الطب سينمائية، أو أجه أو ال

 الفوتوغرافي 
 معفاه

؛ شاشات )السينمائيبما فيها ( أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي - 9010.50
 معفاه مضيئة لفحص صور األشعة السلبية 

 معفاه  شاشات عرض- 9010.60

 معفاه  أجزاء ولوازم - 9010.90

مائى السين ،بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافى) اتـميكروسكوب(مجاهر  90.11
   .مجاهر عرض صور  وأ

 5 )و سكوبيهيستر ( مجاهر مجسمة- 9011.10

 5  السينمائي ومجاهر عرض صور، مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي- 9011.20

 5  مجاهر أخر- 9011.80

 2  أجزاء ولوازم- 9011.90

   ."ديفراكتوجراف"مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف  90.12

  5 "ديفراكتوجراف" مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف - 9012.10

 2  أجزاء ولوازم - 9012.90

ة  90.13 ودات(أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائي ز) دي زة بصرية أخر، رللي ؛ أدوات وأجه
   .غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 

داف لألس- 9013.10 د األه اظير تحدي ق من اظير األف كوبات (لحة؛ من صممة )بيرس اظير م ؛ من
سادس  سم ال ى الق ذا الفصل أو ف ى ه ة ف لآلالت واألدوات واألجهزة والمعدات الداخل

 عشر
5 

 5  أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر- 9013.20

 5  معدات وأجهزة أخر، أدوات- 9013.80
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 2  أجزاء ولوازم- 9013.90

   .ما فيها بوصالت المالحة؛ أجهزة وأدوات أخر للمالحة بوصالت، ب 90.14

 5  بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة- 9014.10

 5 )عدا البوصالت( أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية - 9014.20

 5  أجهزة وأدوات أخر- 9014.80

 2  أجزاء ولوازم- 9014.90

اه، )فيها أجهزة المساحة بالتصويربما (أجهزة وأدوات للمساحة  90.15 م تخطيط المي ، لعل
اتلعو م المحيط اهعلو، ل صائص المي م خ ة األرض، ألل ،ل م طبيع ة وعل اد الجوي رص

 .بإستثناء البوصالت؛ مقاييس األبعاد 
  

 5  مقاييس األبعاد- 9015.10

 5 )تاكيوميتر(وأجهزة مسح األرض ) ثيودوليت( مزواة قياس الزوايا - 9015.20

 5  مقاييس اإلستواء- 9015.30

 5  أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئى- 9015.40

 5  أجهزة وأدوات أخر- 9015.80

 2  أجزاء ولوازم- 9015.90

9016.00 
ساسيتها  غ ح ساسة تبل وازين ح نتيجرام "cg 5م زودة "س ت م ل، وإن كان  أو أق

 5 .بصنجاتها

سخ ( لحسابأدوات للرسم أو التخطيط أو ا 90.17 وجراف"مثل، آالت الرسم، وأجهزة الن ، "بنت
ات  ل، مجموع م"مناق ساب" أطق ة للح ر مرقم ساطر، دوائ ى، م م الهندس ؛ أدوات )للرس

د  ستخدم بالي ول ت اس الط ايير (لقي رات، ومع ا والميكرومت ار بأنواعه ل، األمت مث
 .، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر من هذا الفصل )ومقايـيس السماكة

  

 5  طاوالت وآالت رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة- 9017.10

 5  أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب - 9017.20

 5  ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة- 9017.30

 5  أدوات أخر- 9017.80

 2   أجزاء ولوازم - 9017.90

زة لطبل  أوألسنانطب ال ،لجراحةل ،أدوات وأجهزة للطب 90.18 ا أجه ا فيه  البيطرى، بم
ة ) سنتيجراف(التشخيص بالوميض اإلشعاعى  ا من أجهزة الطب الكهربائي وغيره

 .وكذلك أجهزة إختبار النظر 
  

بما فيها أجهزة الفحص اإلستكشافى لوظائف الجسم (خيص ـشـة للتــزة كهربائيــ أجه-  
    ) :أو فحص ومراقبة المعدالت الفسيولوجية

 5 )رسام القلب الكهربائى( أجهزة تخطيط القلب - - 9018.11

 5  أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية- - 9018.12

 5  أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى- - 9018.13
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 5  أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعى- - 9018.14

 5  غيرها- - 9018.19

 5  الحمراء أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت- 9018.20

   : حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيوالت ومايماثلها -  

 5  حقن ، بإبر أو بدونها - - 9018.31

 2  إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح- - 9018.32

   : غيرها- - 9018.39

 معفاه   للغسيل الكلوى- - - 9018.3910

 5   غيرها- - - 9018.3990

   :أخر ، لطب األسنان  أجهزة وأدوات -  

9018.41 
ى قاعدة - - نان عل  آالت حفر األسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب األس

 واحدة
5 

 5  غيرها- - 9018.49

 5  أجهزة وأدوات أخر لطب العيون- 9018.50

   : أجهزة وأدوات أخر - 

 2  لوالب لمنع الحمل- - - 9018.9010

    :  ا غيره- - - 9018.9090

 معفاه  للغسيل الكلوى - - - - 9018.9091

 5   غيرها- - - - 9018.9099

زة للطب  90.19 دليك؛ أجه زة ت ى؛ أجه األوزون؛ أجهزة عالج النفسىأجهزة عالج آل   أوب
الج  سجينع الج  أو باألك شـتـبإسع واد الطبيــن نفس ـبالتاش ـزة إنعـأجهة، ـاق الم

 .عالج بالتنفس  من أجهزة الغيرها وأاإلصطناعى 
  

 5  النفسى أجهزة عالج آلى؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب- 9019.10

ة، عالج  ،باألكسجينعالج  ، أجهزة عالج باألوزون- 9019.20 واد الطبي شاق الم زة بإستن أجه
 5 غيرها من أجهزة العالج بالتنفس وأ الصناعى بالتنفسإنعاش 

ـاء األقنعـنـثـبإستاز، ـة غـنعـأجهزة تنفس أخر وأق 9020.00 ـة الواقيـ أجزاء ـ ر المزودة ب ة غي
 5 .آلية أو بمرشحات قابلة لإلستبدال 

ة  90.21 ة الطبي ة واألربط اكيز واألحزم ا العك ا فيه ضاء، بم ويم األع زة تق ناف وأجه أص
ام؛  سور العظ ر ك ر لجب زة أخ ناف وأجه ائر وأص ة؛ جب طناعية الجراحي زاء اص أج

سم سمعللج سهيل ال زة ت ـ وأجه؛ أجه ـزة أخـ ى ـ زرع ف ل أو ت د أو تحم سك بالي ر تم
 .الجسم لتعويض نقص أو عجز 

  

 2  أصناف وأجهزة لتـقويم األعضاء أو جبر الكسور- 9021.10

   : أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم األسنان -  

 2  أسنان إصطناعية- - 9021.21
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 2  غيرها- - 9021.29

   :سم  أجزاء إصطناعية أخر للج-  

 2  مفاصل إصطناعية- - 9021.31

 2  غـيرها- - 9021.39

 2 ، باستثناء أجزاؤها، ولوازمها" سماعات"  مساعدات سمع - 9021.40

 2 ستـثـناء األجزاء واللوازما بالقلب، منظمات نبضات - 9021.50

 2  غيرها -  9021.90

 أو تخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاماــإسلى ــد عــزة تعتمــعة سينية وأجهــزة أشــأجه 90.22
 وإن كانت إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان ، األخرىةالمؤيناألشعاعات 

زة التصوير أو العالج باألشعة وصمامات األشعة البيطريأو للطب  ا أجه ا فيه ، بم
ضغط  دات ال سينية ومول عة ال ر لألش دات أخ سينية ومول اليال ات ومناضالع د  ولوح

      .يماثلها العالج وما والطاوالت والمقاعد للفحص أو" الشاشات"التحكم والستائر 

 

نان ـة، وإن كانـيـنـيـعة سـزة أشـ أجه-   ة أو لطب األس ة أو جراحي ت إلستعماالت طبي
    :، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة البيطريأو للطب 

 5 يتحكم بها كمبيوتر" المقطعي "يالطبق أجهزة للتصوير - - 9022.12

 5  غيرها إلستعماالت طب األسنان- - 9022.13

 5 البيطري غيرها إلستعماالت طبية أو جراحية أو للطب - - 9022.14

 5  إلستعماالت أخر- - 9022.19

، األخري ةالمؤينأو األشعاعات   أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما-  
نان أو للطب وإن  ا البيطريكانت إلستعماالت طبيـة أو جراحية أو لطب األس ، بم

                                         :فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة
  

 5 البيطري إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب - - 9022.21

 5  إلستعماالت أخر- - 9022.29

 2  أنابيب أشعة سينية- 9022.30

 2  غيرها ، بما فيها األجزاء واللوازم- 9022.90

، )ًمثال فى التعـليم أو المعارض(ًة خصيصـا للشرح ــاذج مصممــزة وأدوات ونمـأجه 9023.00
 5 .وال تصلح لإلستعمال ألغراض أخر 

شـاومـمق(ة ـانـزة إلختبار الصالبة أو المتـآالت وأجه 90.24 ضغاط ـأو الق) دــة ال ابلية لإلن
واص اآللي ة أو الخ ـأو المرون واد ـ ر للم واد (ة األخ شب أو الم ادن أوالخ ل، المع مث
 ).النسجية أو الورق أو اللدائن

  

 5  آالت وأجهزة إلختبار المعادن- 9024.10

 5  آالت وأجهزة  أخر- 9024.80

 2  أجزاء ولوازم- 9024.90
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، مقاييس )ترموميتر وبيروميتر(طفو مماثلة، مقاييس حرارة مقاييس كثافة وأدوات  90.25
، مسجلة )هيجروميتر وسيكروميتر(ة الجو ــيس رطوبـ، مقاي)باروميتر(ضغط جوى 

 .أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها 
  

   : مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخر -  

 5 ة تحتوى على سائل، للقراءة المباشر- - 9025.11

 5 يرهاطد غ- - 9025.19

 2  أجهزة أخر- 9025.80

 معفاه  أجزاء ولوازم- 9025.90

ـيـزة وأدوات لقــأجه 90.26 ـراقبـاس أو لمـ ـفـان أو اإلرتـريـص الجـة وفحـ ضغـ ط ـاع أو ال
ازات  سوائل أو الغ ى ال ر ف رات األخ اييس (أو المتغي ان، مق اييس الجري ل، مق مث

زة واألدوات ـدا األجهــ، ع)، وعدادات الحرارة"مانوميتر"غط اإلرتفاع، مقاييس الض
  .90.32 أو 90.28 أو 90.15 أو 90.14 البنود فيلة ـالداخ

   

 معفاه  لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل- 9026.10

 معفاه  لقياس أو مراقبة وفحص الضغط- 9026.20

 معفاه  أجهزة وأدوات أخر- 9026.80

 معفاه  أجزاء ولوازم- 9026.90

ل  90.27 زة وأدوات للتحلي ائيأجه ائي أو الفيزي ل، مقاي (الكيمي اب ـقطـس اإلستـيـمث
اس أطوال موجة " رافراكتومتر"ومقاييس إنكسار األشعة " بوالريمتر" وأجهزة قي

دخان" ترـترومـسبك"ف ـالطي ازات أو ال ل الغ اس )وأجهزة تحلي ؛ أجهزة وأدوات لقي
دد أوأو إختب وتر  ار درجة اللزوجة أو المسامية أو التم سطحيالت اال ا ؛   أو م يماثله

ة أو الصوت أو الضوء  اييس (أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحراري مق
 ) .ميكروتوم( للفحص المجهرى العرضي؛ أجهزة القطع )فترات التعرض للضوء

  

 5  أجهزة تحليل الغازات أو الدخان- 9027.10

اتوغرافى - 9027.20 صل الكروم ل بالف زة التحلي اتوغراف( أجه التغيير) كروم ائيأو ب   الكهرب
 معفاه )إلكتروفوريسيز(للتركيز 

 ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف)سبكترومتر(  أجهزة قياس أطوال موجة الطيف- 9027.30
عات البصرية بإستخدام اإلشعا) سبكتروجراف(أو لتسجيل الطيف ) سبكتروفوتومتر(
 )فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء(

 معفاه

9027.50 
ستخدم اإلشعاعات البصرية - ة، تحت ( أجهزة وأدوات أخر ت سجية، المرئي وق البنف ف

 معفاه )الحمراء

                                                                 : أجهزة ومعدات أخر- 

  معفاه  )ماس سبكترومتر (للكتلةأجهزة قياس أطوال موجة الطيف  - - 9027.81

  معفاه   غيرها- - 9027.89

   :؛ أجزاء ولوازم )ميكروتوم( أجهزة قطع عرضى للفحص المجهرى - 

9027.9010 
دخان ـليـزة تحـدا أجهـ، ع90.27د ـات البنــزاء ولوازم لمنتجــ أج- - - از أو ال ل الغ

 معفاه  أو أجهزة الميكروتوم
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 5   غيرها- - - 9027.9090

   .عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها  90.28

 5  عدادات غازات- 9028.10

 5  عدادات سوائل -  9028.20

 5  عدادات كهرباء - 9028.30

 2  أجزاء ولوازم- 9028.90

ر  90.29 دادات أخ دادا(ع دادات دورات، ع ل ع اج،مث رة ت إنت يارات األج دادات س  ع
سيمتر" الخطى"تاك سافات ب دادات الم سافات، ع دادات الم سرعة، )، ع رات ال ؛ مؤش

دين  ى البن ة ف دا األصناف الداخل اكومترات، ع اء 90.15 أو 90.14ت زة اإلبط  ؛ أجه
 ) .ستروبوسكوب(الظاهرى للسرعة 

  

يارات- 9029.10 دادات س اج، ع دادات إنت دادات دورات، ع رة  ع سيمتر( أج دادات )تاك ، ع
 2 مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها

 2 ) ستروبوسكوب( مؤشرات سرعة وتاكومترات؛ أجهزة اإلبطاء الظاهرى للسرعة - 9029.20

  معفاه  أجزاء ولوازم- 9029.90

ة تحليل وأجهز) أوسيلو سكوب(أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية  90.30
تثناء  ة، بإس ادير الكهربائي ة المق اس أو مراقب ر لقي زة وأدوات أخ ف وأجه الطي

د  سينية 90.28العدادات الداخلة فى البن اس أو كشف األشعة ال ؛ أجهزة وأدوات لقي
 .وأشعة ألفا وبيتا وجاما واإلشعاعات الكونية وغيرها من اإلشعاعات المؤينة 

  

 5 وكشف اإلشعاعات المؤينة أجهزة وأدوات لقياس - 9030.10

ة- 9030.20 ادير الكهربائي سريعة للمق رات ال سجيل التغيي اس أو ت زة قي كوب  ( أجه أوسيلوس
 5 )وأوسيلوجراف

د -   وتر" أجهزة وأدوات أخر، لقياس ومراقبة وفحص الجه ة أو" الت ة  أو الكثاف المقاوم
اس أو فحص الرق( الكهربائيةأو القدرة  ك المخصصة لقي ر(ائق عدا تل  أو األدوات) ويف

      ) :                                                        من أشباه الموصالت
   

 5 بدون أداة تسجيل أجهزة قياس متعددة األغراض - - 9030.31

 5 مع أداة تسجيل أجهزة قياس متعددة األغراض - - 9030.32

 5 غيرها ، بدون أداة تسجيل  - - 9030.33

 5  مع أداة تسجيل غيرها- - 9030.39

لكية - 9030.40 سلكية والالس صاالت ال صا لإلت صممة خصي ر ، م زة وأدوات أخ ل، (ً أجه مث
داخل،  ل الت اييس عام صوت، مق ضاعفة ال اييس م ة، مق ات الهاتفي ـيس المحادث مقاي

 ")سوفوميتر"وأجهزة قياس الضوضاء فى الخطوط 
 معفاه

   : أجهزة وأدوات أخر -  

9030.82 
ر (ائقلقياس أو فحص الرق - - باه الموصالت ) ويف ك (أو األدوات من أش ي ذل ا ف بم

 معفاه                                                                 )الدوائر المتكاملة

 5  غيرها، ذات أداة تسجيل- - 9030.84
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 5  غيرها- - 9030.89

   : أجزاء ولوازم -  

 معفاه 9030.82 ألجهزة البند الفرعى - - - 9030.9010

 معفاه  ألجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصالت- - - 9030.9020

 2  غيرها- - - 9030.9090

ن  90.31 ان آخر م ى مك ة ف أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص غير مذكورة وال داخل
   .بواسطة ظاللها الجانبية هذا الفصل؛ أجهزة فحص األجسام 

 معفاه  آالت ضبط توازن األجزاء الميكانيكية- 9031.10

 5  طاوالت اإلختبار اآللية- 9031.20

   : أجهزة وأدوات بصرية أخر -  

ر (ائقالرق لفحص - - 9031.41 باه الموصالت )ويف ن أش دوائر ( أو األدوات م ك ال ى ذل ا ف بم
ة ة، )المتكامل ص األقنع ناعة أو لفح ى ص ستخدمة ف ضوئية الم شبيكات ال  أو ال

                )بما فى ذلك الدوائر المتكاملة( األدوات من أشباه الموصالت
 معفاه

   : غيرها - - 9031.49

9031.4910 
ائق ــ أدوات وأجه- - - ة ألسطح رق زة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيق

 معفاه أشباه الموصالت

 5  غيرها - - - 9031.4990

 5  أجهزة وأدوات وآالت أخر- 9031.80

   : أجزاء ولوازم -  

 معفاه 9031.4910 ،9031.41، 9031.10 دو ألجهزة البن- - - 9031.9010

 2  غيرها- - - 9031.9090

   .أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو للمراقبة والتحكم الذاتى  90.32

 2 )ترموستات(حرارة  منظمات درجات - 9032.10

 5 )مانوستات( منظمات ضغط - 9032.20

   : أجهزة وأدوات أخر -  

 5  هيدروليكية أو بالهواء المضغوط- - 9032.81

 5  غيرها- - 9032.89

  معفاه  أجزاء ولوازم- 9032.90

آلالت واألجه 9033.00 وازم ل ـأجزاء ول ذك90ى الفصـل ـلة فـزة واألدوات الداخـ ر م ورة ، غي
 .وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل 

2 

__________  
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  الفصل احلادى والتسعون
  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

  :مالحظات 
  :يشمل هذا الفصل  ال    - 1

  ؛) تبند وفقا للمادة المصنوعة منها(زجاج وثقاالت أصناف صناعة الساعات    - أ  
  ؛)  تبعا للحال71.17ند  أو الب71.13البند (سالسل الساعات    -ب 
سم الخامس عشـر، ) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ج  ن الق م

ادن ) 39الفصل (أو األصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(ادية ــادن عــمن مع أو من مع
وابض  إال ؛)71.15بصورة عامة فى البند (ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة  أن ن

  ؛91.14أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات فى البنـد 
  ؛) ً تبعا للحال84.82 أو البند 73.26البند (كرات المدحرجات    -د 

   المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛84.12أصناف البند    -هـ 
  أو؛ ) 84.82البند (المدحرجات    -و 
ة ألصناف 85أصناف الفصـــل    -ز  ف عدد حرك ع عناصر أخر لتؤل ا أو م ا بينه د فيم ع بع م تجم  التى ل

  ) .85الفصل (ًصناعة الساعات أو أجزاء مصممة لإلستعمال حصرا أو بصفة رئيسية لهذه العدد 
ا91.01يشمل البند    - 2 ا مصنوعة كلي ة ً فقط ساعات اليد أو الجيب ومايماثلها التى تكون أظرفه ادن ثمين  من مع

ستنبت  أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعى أو م
ة  به كريم ة أو ش ار كريم ع أحج ددة(أو م ة أو مج ة أو تركيبي ن )طبيعي ود م ى البن ة ف ناف الداخل ن األص ، م

ن  . 71.04 إلى 71.01 ا م ون أظرفه ى تك ى أما الساعات الت دخل ف ة فت ادن ثمين ة مرصعة بمع ادن عادي مع
   .91.02البند 

ساعة"من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة    - 3 ة ال ة "عدة حرك وم بتنظيم الحرك ى يق ات الت ، التركيب
ت مزود  رات الوق د فت ى تحدي ادر عل فيها رقاص ونابض لولبى دقيق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر ق

ذه سمكيتجاوز  ويجب أن ال. ار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آليةبوسيلة إظه ساعات ه ة ال  عدة حرك
  . مم 50 مم واليتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 12

ة ) 1(ة ـالحظـام المــاة أحكــراعـع مــم   - 4 دد حرك ا كع ة لإلستعمال مع ًأعاله، فإن عدة الحركة واألجزاء القابل
دقيق(اعة الساعات أو إلستعماالت أخر أو كأجزاء ألصناف صن ضبط ال ل أدوات ال ذا ) مث ى ه ة ف ى داخل تبق

  .الفصل
_________  
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اعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية  س،ساعات يد 91.01
 .معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينةبأظرف من معادن ثمينة أو من 

 

  :ً ساعات يد تعمل كهربائيا، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية -   

 30  بوسيلة إظهار آلية فقط -  -  9101.11

 30  غيرها -  -  9101.19

  :ساعات يد أخر، وإن اشتملت علي أداه لقياس الفترات الزمنية  -   

 30  ً)أتوماتيكيا(اتية التعبئة  ذ-  -  9101.21

 30  غيرها -  -  9101.29

  : غيرها -   

 30 ً تعمل كهربائيا -  -  9101.91
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 30  غيرها -  -  9101.99

ساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية،  ،ساعات يد 91.02
  .91.01عدا الداخلة فى البند 

 

  :ًا، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية  ساعات يد تعمل كهربائي-   

 30  بوسيلة إظهار آلية فقط-  -  9102.11

 30  بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط-  -  9102.12

 30  غيرها-  -  9102.19

  : ساعات يد أخر، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية -   

 30 ً)يكياأتومات( ذاتية التعبئة -  -  9102.21

 30  غيرها-  -  9102.29

  : غيرها -   

 30 ً تعمل كهربائيا-  -  9102.91

 30  غيرها-  -  9102.99

   .91.04ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة فى البند  91.03

 30 ً تعمل كهربائيا-  9103.10

 30  غيرها-  9103.90

سياراتالق" تابلوهات"ساعات لوحات  9104.00 ة، لل ةل ،يادة وساعات مماثل ات الجوي   ،لمركب
 5 . البواخر أو غيرها من وسائل النقل ،الفضائيةللمركبات 

91.05 
ة ساعات  ر عدة حرك ل بغي ومنبهات أخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعم

  .ساعة

  : منبهات -   

 30 ً تعمل كهربائيا-  -  9105.11

 30  غيرها-  -  9105.19

  : ساعات حائط -   

 30 ً تعمل كهربائيا-  -  9105.21

 30  غيرها-  -  9105.29

  : غيرها -   

 30 ً تعمل كهربائيا-  -  9105.91

 30  غيرها-  -  9105.99

أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية  91.06
مثل، (اعات أو بمحرك تزامنى طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الس

 ). ساعات تسجيل الوقت والتاريخ،ساعات ضبط وقت الدوام
 

 5  ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ-  9106.10
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  غيرها-  9106.90

يرها من األجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ــت وغـيـوقـح تـمفاتي 9107.00
 . لتشغيل جهاز فى وقت معين امنيتزأو بمحرك 

5 

  .عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة  91.08

  :ً تعمل كهربائيا -   

 10  بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية-  -  9108.11

 10  بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط-  -  9108.12

 10  غيرها-  -  9108.19

 10 ً)أتوماتيكيا( التعبئة  ذاتية-  9108.20

 10  غيرها -  9108.90

، عدا عدد حركة الساعات دد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعةــع 91.09
  .91.08الداخلة فى البند 

 

 10 ً تعمل كهربائيا -  9109.10 

 10  غيرها-  9109.90

ًمعة جزئيا عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مج 91.10
؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ )مجموعات لعدد الحركة(

 .عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع 
 

  :)اليد والجيب وما يماثلها( عدد حركة لساعات -   

 10 )مجموعات لعدد الحركة(ً كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئيا -  -  9110.11

 10  عدد حركة ساعات غير كاملة ، مجمعة-  -  9110.12

 10  عدد حركة ساعات غير تامة الصنع-  -  9110.19

 10  غيرها-  9110.90

  .وأجزاؤها  91.02 أو 91.01 الداخلة فى البندين أظرف الساعات 91.11

 10  أظــرف من معادن ثـمينة أو من معادن عادية مكسوة بقـــشرة من معادن ثمينة -  9111.10

 10  أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطليه بالذهب أو الفضة-  9111.20

 10  أظرف أخر-  9111.80

 10  أجزاء -  9111.90

  .ألصناف صناعة الساعات الداخلة فى هذا الفصل ، وأجزاؤها) أطر(علب وصناديق  91.12

 10  علب وصناديق -  9112.20

 10  أجزاء-  9112.90

  .ات وأجزاؤها أساور ساع 91.13

 10  من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقـشرة من معادن ثمينة-  9113.10
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10  من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة-  9113.20

 10  غيرها -  9113.90

  .أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات  91.14

 10                                                                                  ميـنا-  9114.30

 10  قواعد وجسور-  9114.40

 10  غيرها-  9114.90

________  
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  الفصل الثانى والتسعون

  أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها
  :مالحظات 

  :يشمل هذا الفصل ال    - 1
من القسم الخامس عشر،  "  2"لعامة بالمعنى المقصود فى المالحظة األجزاء واللوازم لإلستعماالت ا   -أ 

  ؛)39الفصل (واألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشـر(من معادن عادية 
ـات  األذن، ، وأجهــزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو)ميكروفونات(المذياعات    -ب  وقاطعـ

ع أصناف التيار، والسـتروبوسكوب، وغيره ستعملة م ا من األدوات واألجهزة والمعدات اإلضافية الم
  ).90 أو الفصل 85الفصل(هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها وال مشتركة معها فى ذات الصناديق 

  ؛)95.03البند (األجهزة واألدوات التى لها صفة األلعاب    -ج 
د ال(ظيف األدوات الموسيقية ـنـلت) الفرش(الفراجين    -د   ة ، أو )96.03بن وائم الحامل ة، الق ة، الثنائي األحادي

  أو؛  )96.20البند (المماثلة األصناف والثالثية 
  ).97.06 أو 97.05البندين (أصناف المجموعات أو التحف األثرية    -هـ 

يقية ال   - 2 ة إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة فى العزف على األدوات الموس داخل
س 92.06 أو البند 92.02فى البند  ، المقدمة بعدد متناسب مع هذه األدوات لإلستعمال صراحة معها، تتبع نف

  .البنود التى تخضع لها هذه األدوات
د      ى البن ة ف ة ، الداخل ة 92.09أما البطاقات واألقراص ، واللفات المثقبة لألدوات الموسيقية اآللي ى داخل ، فتبق

  .كور، وإن قدمت مع األدوات واألجهزة المعدة لهافى البند المذ
__________  

  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

وغيرها من األدوات " ردهاربيسكو"رى ـو وتـة؛ بيانـى الحركـوإن كان ذات و،ـبيان 92.01
 .الموسيقية الوترية ذات المفاتيح 

 

 30 )عمودى األوتار( بيانو قائم -  9201.10

 30 )أفقى األوتار( بيانو بذيل -  9201.20

 30  غيرها-  9201.90

   )."الهارب" والكمانو" الجيتار"القيثارة مثل، (ة وترية أخر ـيقيـأدوات موس 92.02

 30  تعزف بقوس-  9202.10

 30  غيرها-  9202.90

[92.03]   

[92.04]   

92.05 

 

نفخ الأدوات  يقية ال ل، (موس ون، ورغواألمث اتيح، األكوردي ات ن ذات المف الكالرين
رب دا أورغون االستعراضات، )واألبواق ومزامير الق ستريون ، ع ن وورغاألوأورك

 . الشارعى اآللي
 

 30  أدوات نفخ نحاسية-  9205.10

 30  غيرها-  9205.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

القرع  9206.00 ل ب يقية تعم صنو(أدوات موس سيلوفون وال ول واألك ل، الطب صناجات مث ج وال
 ").الصاجات"

30 

مثل (ًأدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائيا أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية  92.07
 ) .األكورديونة و القيثار،نواألورغ

 

 30  أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا األكورديون-  9207.10

 30  غيرها-  9207.90

الشارعى ن وورغاأل ،"أوركستريون "راضاتتعـــون لإلســأورغ، علب موسيقية 92.08
طيور آلية مغردة، مناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلة فى أى لى واآل

بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع األنواع؛ 
 .صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء واإلشارة ، تنفخ بالفم 

 

 30  علب موسيقية-  9208.10

 30  غيرها -  9208.90

 ، األقراص، مثل، البطاقات(ولوازم ) لب الموسيقيةـمثل األجزاء اآللية للع(أجزاء  92.09
 ت الموسيقية؛ أجهزة ضبط اإليقـاعلألدوا) اللفات المثقبة لألدوات الموسيقية اآللية

 .من جميع األنواع  ،"دياباسون "شوكـات رنانـة ومزامير ضبط النغمو "مترونوم"
 

 10  أوتار لألدوات الموسيقية-  9209.30

  : غيرها -   

 10  أجزاء ولوازم للبيانو-  -  9209.91

 10 92.02 أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة فى البند -  -  9209.92

 10 92.07 أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة فى البند -  -  9209.94

 10  غيرها-  -  9209.99

_________  
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  القسم التاسع عشر

  أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها
________  

  الفصل الثالث والتسعون

  أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها
  :مالحظات الفصل 

  :ال يشمل هذا الفصل    - 1
  ؛)، وقذائف اإلشارةمثل، كبسوالت اإلشعال أو التفجير (36األصناف الداخلة فى الفصل    -أ  
ي المالحظة    -ب  سم الخامس) 2(األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود ف ن الق عشر،  م

  ؛)39الفصل (، أو األصنـاف الممــاثلة من لدائن )القسم الخامس عشر(من معادن عادية 
  ؛) 87.10البند (الدبابات والمركبات الحربية المدرعة    -ج 
ي األسلحة، إال إذا الم   -د  تعمال ف دة لالس داف، المع د األه صرية األخر لتحدي زة الب ناظير المقربة واألجه

  ؛) 90الفصل (كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها 
  أو؛ )95الفصل (األقواس والسهام وسيوف المبارزة واألسلحة التي لها صفة األلعاب    -هـ 
  ).97.06 أو البند 97.05البند (والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف األسلحة    -و 

  .85.26 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة فى البند 93.06المذكورة في البند " أجزاؤها"ال تشمل عبارة    - 2
__________  

  

رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   .93.07أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية واألسلحة الداخلة فى البند  93.01

 معفاه ") المورتر"، ومدافع الهاون "الهاوتزر"مثل، المدافع، ومدافع ( أسلحة المدفعية -  9301.10

 راجيمات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات - 9301.20
 ماثـلةالم

همعفا  

همعفا  غيرها-  9301.90  

 30  .93.04 أو البند 93.03مسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة فى البند  9302.00

مثل، بنادق وكربينات (أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة  93.03
ام وأجهزة الصيد والرماية ، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ، مسدسات إطالق السه

أخر مصممة فقط لقذف سهام اإلشارة، مسدسات نارية إلطالق الذخيرة غير الحية، 
 ) .مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال 

 

 30  أسلحة نارية تحشى من الفوهة-  9303.10

ساء - 9303.20 ة، متضمنة ماسورة واحدة  مل صيد أو الرماي  بنادق وكربـينات رياضية أخر لل
 على األقـل

30 

 30  بنادق وكربـينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة-  9303.30

 5  غيرها-  9303.90

ل بضغط الهواء ـات التي تعمــدسـات والمســادق والكربينــل، البنـمث(ر ــأسلحة أخ 9304.00
  .93.07، عدا تلك الداخلة فى البند ) أو بالغاز أو بنوابض، والهراوات

30 
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

   .93.04 الى 93.01أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة فى البنود من  93.05

 30  للمسدسات النارية-  9305.10

 10 93.03 للبنادق أو الكربـينات الداخلة في البند -  9305.20

  : غيرها -   

 30  93.01 لألسلحة الحربية الداخلة في البند -  -  9305.91

 30  غيـرها-  -  9305.99

قنابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر  93.06
ر وأجزاؤها، بما فيها الخرادق وكرات ــر أخــش وذخائــا؛ خراطيــزاؤهـالحربية وأج

 .الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد 
 

ا؛ -   ساء وأجزاؤه ير المل ات ذات المواس ادق أو الكربين راطيش للبن ردق  خ " رش"خ
 : للبنادق التي تعمل بضغط الهواء 

 

 10  خراطيش-  -  9306.21

 10  غيرها -  -  9306.29

  : خراطيش أخر وأجزاؤها -  

همعفا  لألغراض الحربية- -  -  9306.3010  

  : غيرها - -  -  9306.3090

 10  أجزاء خراطيش- - -  -  9306.3091

 30  غيرها- - -  -  9306.3099

  : غيرها -  

همعفا  لألغراض الحربية- -  -  9306.9010  

 30  غيرها- -  -  9306.9090

 30 .سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة، وأجزاؤها، وأغمدتها  9307.00

__________  
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  القســم العشــــرون

  سلع ومنتجات متنوعــة
_________  

  الفصل الرابــع والتســعون

  لألسرة  أصناف ث للطب واجلراحة؛ أثاأثاث ؛ 

  ؛ )حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف حمشوة مماثلة(

  فى مكان آخر ؛   مذكورة وال داخلةغريوحدات وجتهيزات إنارة  

    إرشادية مضيئة، لوحات إعالنية أو إشارات مضيئة،

  وأصناف مماثلة ؛ مبانى مسبقة الصنع 
  :مالحظــات 

  :لفصل يشمل هذا ا ال    - 1
  ؛63 أو 40، 39، الداخلة فى الفصول المساند التى تنفخ بالهواء أو بالماءأو الوسائد  ،)الحشايا(الفرش    - أ 

   ؛70.09الداخلة فى البند ) مثل المرايا المتحركة(المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض    -ب 
   ؛71أصنــاف الفصل    -ج 
سم الخامس عشر، " 2"العامة، بالمعنى المقصود فى المالحظة األجزاء واللوازم لإلستعماالت    -د  ن الق م

ة  ادن عادي ن مع سم الخامس عشر(م دائن )الق ن ل ة م ناف المماثل صل (، أو األص زائن ) 39الف أو الخ
  ؛83.03المأمونة الداخلة فى البند 

د أو التجمي   -هـ  زة التبري ا من أجه أجزاء للثالجات وغيره صا ك ـد ًاألثاث المصمم خصي ى البن ة ف د الداخل
  ؛) 84.52البند (ً؛ األثاث المصمم خصيصا آلالت الخياطة 84.18

                                          ؛85الداخلة فى الفصل  نارة وأجزاؤهااإل مصادر أواللمبات    -و 
د )85.18 تتبع البند (85.18 ًم خصيصا كأجزاء لألجهزة الداخلة فى البندـاث المصمــاألث   -ز  ى البن  ، أو ف

  ؛)85.29تتبع البند  (85.28 الى 85.25 ، أو فى البنود من)85.22 تتبع البند (85.21أو  85.19
   ؛87.14األصناف الداخلة فى البند    -ح 
نان    -ط  ب األس زة لط ا أجه دمج به نان المن ب األس ى ط د (كراس ب )90.18البن ادات ط ق عي ، و مباص

  ؛) 90.18البند (األسنان 
   ؛)الساعاتألصناف صناعة  "طراأل"العلب والصناديق مثل  (91األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
اب ـالتى لها صف نارةزات اإلـيـوتجهوحدات  وأاث ــاألث   -ك  ـليـد البـاضـ، من)95.03 دـالبن(ة األلع اردو ـ

د (اب المجتمعات ـًا أللعــاث المصمــم خصيصــاألث وأ اث)95.04البن اب الحواة، ، األث  المصمم أللع
       ؛ أو)95.05 البند(" الصينية"من ورق مثل الفوانيس ) نارةاإلحبال عدا (أو ألصناف الزينة 

   ).96.20البند (  واألصناف المماثلة األحادية، الثنائية، الثالثيةةالحاملالقوائم   -ل 
، التدخل فى تلك البنود إال إذا كانت 94.03الى 94.01المشار إليها فى البنود من) عدا األجزاء(إن األصناف    - 2

  .مصممة لإلرتكاز على األرض 
ى الجدران أو ألن         ت عل ق أو التثبي غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود األصناف التالية، وإن كانت مصممة للتعلي

  .توضع بعضها فوق بعض 
وف ، وغيرها من األثاث بر)خزائن الكتب(الخزائن، المكتبات    -أ  ة واردة (ف وف الفردي ك الرف ي ذل ا ف بم

  ، واألثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛)بدعامات لتثبيتها علي الحائط
  .المقاعد واألسرة    -ب 

ن    - أ   - 3 ود م ى البن ة ف ى 94.01ال تعبر أجزاء لألصناف الداخل ن الزجاج94.03 ال واح م ا ( ، األل ا فيه بم
صـلين أو الرخام أو ) المرايا ى الف ذكورة ف ، 69 أو 68الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى م

  .ة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخر دالمقدمة على ح
ن 94.04إن األصناف الداخلة فـى البند    -ب ود م أجزاء ألصناف البن د ك ، المقدمة على حدة، يجب أال تبن

  . 94.03 الى 94.01
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د    - 4 ام البن ق أحك ارة 94.06من أجل تطبي صد بعب صنع"، يق سبقة ال انى م ـى "مب ا فـ م إنجازه ى ت انى الت ، المب
ورش ـالمصنع أو المهيأة بش انى ال ساكن أو مب ل، الم شييدها، مث ع ت ًكل عناصر، وارده معا، للتجميع فى موق

  .أو المبانى المماثلة" الجراجات"ب أو المرائ" الهناجر"أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر 
ة " المعياريةوحدات البناء "تشمل المباني مسبقة الصنع  ى حجم وشكل حاوي ادة ف رد ع ى ت من صلب، والت

ل قياسيةالشحن ال شكل جوهري أو كام داخل ب ن ال سبقا م زة م ون مجه ا تك اء . ً، ولكنه وتصمم وحدات البن
                                           . لتكوين المباني الدائمةً هذه عادة بحيث يتم تجميعها معاالمعيارية

________  
  

رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

د (مقاعد أو أرائك  94.01 ى البن ا ف ى )94.02عدا ما يدخل منه ة للتحول ال ت قابل ، وإن كان
 .أسرة، وأجزاؤها

 

 5 عد من النوع المستعمل فى الطائرات مقا-  9401.10

 10  مقاعد من النوع المستعمل فى السيارات-  9401.20

                                              :  مقاعد دوارة قابلة لتعديل اإلرتفاع-  

 40   من خشب-  -  9401.31

 40   غيرها-  -  9401.39

      : خيمات، قابلة للتحول الى أسرة مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات الم-  

 40   من خشب-  -  9401.41

 40   غيرها-  -  9401.49

   : من مواد مماثلةأو" بامبو"خيزران من  ، مقاعد من صفصاف-  

 40  "بامبو"خيزران   من -  -  9401.52

 40 )أسل هندى(  من روطان -  -  9401.53

 40    غيرها-  -  9401.59

  :ل من خشب  مقاعد أخر، بهياك-  

 40  منجدة-  -  9401.61

 40  غيرها-  -  9401.69

  : مقاعد أخر، بهياكل من معدن -  

   : منجدة-  -  9401.71

 10  من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو- -  -  9401.7110

 40  غيرها- -  -  9401.7190

 40  غيرها-  -  9401.79

  : مقاعد أخر-  

 10  من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو- -  -  9401.8010
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 40  غيرها- -  -  9401.8090

                                                                            : أجزاء -  

 10   من خشب-  -  9401.91

 10   غيرها-  -  9401.99

 مناضد ،مثل، مناضد العمليات(لطب البيطرى ل ،نطب األسنال ،لجراحةل ،أثاث للطب 94.02
؛ مقاعد الحالقين )مقاعد طب األسنان واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفياتالفحص، 

ع معا؛ أجزاء هذه ـبجهاز للتوجيه والرفقابلة للدوران ومزودة ومقاعد مماثلة 
 .األصناف

 

 5 جزاؤها مقاعد مماثلة وأأو  الحالقين، مقاعد طب األسنان-  9402.10

 5  غيرها-  9402.90

  .أثاث آخر وأجزاؤه  94.03

  :  أثاث من معدن من األنواع المستعملة فى المكاتب-  

 10  ً خزائن وشانونات مصممة خصيصا لمقاومة الحريق والصدمات- -  -  9403.1010

 60  غيرها- -  -  9403.1090

    : أثاث آخر من معدن-  

9403.2010 
خـزائـن فارغــة ممـا يرتـكـز عــلى األرض أو يعـلـق على الجــدران  كبائـن أو -  -  - 

 لزوم االستخدامات الكهربائية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
5 

 60  غيرها- -  -  9403.2090

 60  أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى المكاتب-  9403.30
 60 فى المطابخ أثاث من خشب من األنواع المستعملة -  9403.40
 60  أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى غرف النوم-  9403.50
 60  أثاث آخر من خشب-  9403.60
 60  أثاث من لدائن-  9403.70
  : أو المواد المماثلة "بامبوال"الخيزران ،  أثاث من مواد أخر، بما فيها الصفصاف- 

 60 "بامبو"خيزران من  -  -  9403.82

 60 )أسل هندى( من روطان -  -  9403.83

 60   غيرها-  -  9403.89
                                                                             :  أجزاء-  

  60   من خشب-  -  9403.91

    :  غيرها-  -  9403.99

 5 9403.2010  ألصناف البند- -  -  9403.9910

 60   غيرها- -  -  9403.9990
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 ، اللحف،"الفرش"مثل، الحشايا (حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة  94.04
محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل ) "البوف" و المساند،الوسائد

وإن كانت خلوية ن ــلدائمن من مطاط خلوى أو ، بما فيها المصنوعة ادةـة مــبأي
 .مكسوة

 

 60  حوامل حشايا-  9404.10

  :حشايا  -  

 60 كانت مكسوة وإن  ، خلويةلدائنمن  من مطاط خلوى أو -  -  9404.21

 60  من مواد أخر-  -  9404.29

 60  أكياس نوم-  9404.30

  60                        لألسرة ولحف بزغب مبطنة"شراشف" اللحف، أغطية -  9404.40

 60  غيرها-  9404.90
 ) فيها أجهزة تركيز األضواء وأجهزة األضواء الكاشفةبما( وحدات وتجهيزات إنارة 94.05

وأجزاؤها، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية 
أو إعالنية مضيئة وغيرها من األصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة 

 .آخر مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة وال الداخلة فى مكان 

 

الجدران،  ات وأجهـزة إنارة كهربائية أخر، للتثبيت أوالتعليق فى السقوف أوـريـ ث-  
 :المفتوحة والطرق العامة عدا األنواع المستعملة إلنارة المساحات 

 

إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء  مصادربً حصريا لــلعمة لــمصمم -  -  9405.11
)LED(                                                                                            

60  

  60   غيرها- - 9405.19

ارة للطاوالتوحدات -  بل ، إن ب األسرة ل ،لمكات ز  وأجوان دة ترتك ارة بأعم زة إن أجه
                                                      : على األرض لإلنارة الداخلية

 

إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء  مصادربً حصريا لعمل مصممة ل- -  9405.21
)LED(  

60 

 60   غيرها-  -  9405.29

                         : ر عيد الميالداشجالنوع المستعمل ألاإلنارة من  حبال -  

صمامات الثنائية الباعثة للضوء إنارة تعمل بال مصادربً حصريا لعملة لــمصمم -  -  9405.31
)LED(  

60 

 60   غيرها-  -  9405.39

  : إنارة كهربائية أخر وحدات وتجهيزات -  

9405.41 
إنارة تعمل بالصمامات الثنائية  مصادربً حصريا لعملمصممة ل ضوئية فولتانية، - - 

 LED( 5(الباعثة للضوء 

9405.42 
إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة  مصادربً حصريا لعملمصممة لرها، ـيـ غ- - 

 LED( 5(للضوء 

    : غيرها- - 9405.49
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رمز النظام 

  املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%)  

 5   أجهزة تركيز األضواء للمسارح واألستوديوهات- -  -  9405.4910

 5   أجهزة تركيز األضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة- -  -  9405.4920

 60   غيرها- -  -  9405.4990

 2                                        نارة غير كهربائية  وحدات وتجهيزات إ-  9405.50

   :وما يماثلها  لوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة، إشارات مضيئة-  

9405.61 
ضوء  مصادربً حصريا لعملمصممة ل - - ة لل ة الباعث صمامات الثنائي ارة تعمل بال إن

)LED(                                                                             5 

   : غيرها-  -  9405.69

 5   ذات مصدر طاقة متجدد- -  -  9405.6910

 60   غيرها- -  -  9405.6990

  : أجزاء -  

 10  من زجاج-  -  9405.91

 10  من لدائن-  -  9405.92

 10  غيرها-  -  9405.99

   .مبانى مسبقة الصنع  94.06

 20   من الخشب-  9406.10

 20                                                   ، من صلبمعيارية  وحدات بناء -  9406.20

 20   غيرها-  9406.90
__________  
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  الفصل اخلامس والتسعون

  أو الرياضة ؛ لعب أطفال وألعاب جمتمعات ، أصناف للتسلية

  أجزاؤها ولوازمها
  :مالحظات 

  : الفصل يشمل هذا ال   - 1
  ؛ ) 34.06البند (شموع ال    -أ  
   ؛36.04األلعاب النارية واألصناف الفنية النارية الداخلة فى البند    -ب 
بأطوال معينة ولكن  ، مقطعةسماكاألوتار وما يماثلها لصيد األ وأالحبال ،  الشعيرات المفردة ،الخيوط   -ج 

اد42.06 البند ،39  فى الفصلةخلادال، سماكغير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد األ سم الح  ي أو الق
  عشر؛

   ؛43.04 أو 43.03 ،42.02أكياس لوازم الرياضة واألوعية األخر، الداخلة فى البنود    -د 
صلين    -هـ  ى الف ة ف سج62 أو 61األلبسة التنكرية من نسج، الداخل سة خاصة من ن سة الرياضة وألب  ،؛ ألب

صلين  ى الف ة ف ل ، وإ62 أو 61الداخل ة مث ر واقي ى عناص تملت عل ادن إش شو  اتلب اطق أو ح ى من ف
  ؛ )مثل، ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم(المرفق، الركبة أو الفخذ 

ات  الرايات واألعالم وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك األشرعة للسفن أو لأللواح الشراعية   -و  أو للعرب
  ؛ 63الشراعية الداخلة فى الفصل 

ب ذات عجالت أو زالجات(أحذية رياضة    -ز  ى الفصل ) عدا أحذية اإلنزالق المثبت بها قباقي ـلة ف الداخ
   ؛65 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة فى الفصل 64

شى   -ح  صى الم سياط،ع ية ، ال ياط الفروس ة  أو س ناف المماثل د(األص ا ) 66.02 البن ذلك أجزاؤه د(وك  البن
  ؛)66.03

  ؛) 70.18البند (غيرها من لعب األطفال كالعيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو    -ط 
ى المالحظة    -ى  سم الخامس عشر، ) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود ف ن الق م

  ؛) 39 الفصل(ن ــ، أو األصناف المماثلة من لدائ)القسم الخامس عشر(من معادن عادية 
   ؛83.06األصناف المماثلة، الداخلة فى البند  أواألجراس والنواقيس والصنوج المنبهة    -ك 
سوائل    -ل  ضخات ال د(م ازات )84.13 البن سوائل أو الغ ة لل ـيح أو التنقي زة الترش د(، آالت وأجه  البن

ة )84.21 ات الكهربائي د(، المحرك ة )85.01 البن ـوالت الكهربائي د (، المح طوانات،  )85.04البن أس
ة صلبة ارة ذات حال ة ( شرائط، أدوات تخزين غير طي ات الذاكي  والوسائط )"Smart Cards"البطاق

ت مسجلة  سجيل الصوت أو الظواهر األخر وإن كان د (األخر لت د ) 85.23البن ه عن بع زة توجي أجه
  ).85.43البند (ء أو أجهزة توجيه عن بعد السلكية تعمل باألشعة تحت الحمرا) 85.26 البند(بالراديو 

   الداخلة فى القسم السابع عشر؛)وما يماثلها" توبوجان"و" بوبسلى" المسماه عدا الزحافات(عربات السباق    - م 
  ؛) 87.12البند (الدراجات ذات العجلتين لألطفال   - ن 
                                                                    ؛)88.06البند (طائرات بدون طيار    - س
ل  - ع  سباق مث انوى "زوارق ال كف"و" الك صل ( "االس ا )89الف ائل دفعه صل (، أو وس ن 44الف ت م  إذا كان

  ؛)خشب
  ؛)90.04البند (النظارات الواقية ومايماثلها لممارسة الرياضة أو لأللعاب فى الهواء الطلق    -  ف

  ؛) 92.08بند ال(زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات    - ص
   ؛93األسلحة واألصناف األخر الداخلة فى الفصل    -ق 
  ؛ ) 94.05البند (من جميع األنواع   حبال اإلنارة   - ر

  ؛)96.20البند  (ةماثلاألصناف الماألحادية، الثنائية، الثالثية، والقوائم الحاملة   -ش 
ا   - ت ر للمخيم ناف األخ ام واألص ية، الخي ضارب الرياض ار الم ةو ،تأوت ازات العادي ال  والقف ازات ب القف

ردا،  ام منف ًأصابع والقفازات التى تكسو األصابع األربع معا واإلبه واد ً ع الم ادة (من جمي ا للم د تبع ًتبن
  ؛ أو)المصنوعة منها

ناف    - ث بخ، أص دة، أدوات المط ة أدوات المائ ت(الزين سجاد و)التوالي رى و، ال سوجات األخ ة المن أغطي
ا  أو التواليت أو المائدة أومن نسج، بياضات األسرةر األخاألرضيات   المطبخ واألصناف المماثلة وله

  ) .ًتبند طبقا للمادة المصنوعة منها(وظائف مساعدة 
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ش   - 2 ـمل هــي صـ ناف المحتويــذا الف ـل األص ـة عـ ىء ـ ن آلل ط م ة فق ة األهمي وازم قليل سيطة أو ل ارف ب لى زخ
ن ،) مجددة أو تركيبية،طبيعية(ر كريمة أو شبه كريمة من أحجا أو أو مستنبتة طبيعية ة أو م  من معادن ثمين

  .معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
سية )1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 3 تعمال حصرا أو بصورة رئي دة لإلس وازم المع ً أعاله ، فإن األجزاء والل

  . األصناف مع األصناف الداخلة فى هذا الفصل، تبند مع هذه
د (1)ًوفقا ألحكام المالحظة   - 4 إن البن ق، 95.03 أعاله ف شمل  يطب ا ي ي فيم د األصناف عل ذا البن ي ه ة ف الداخل

شروط القاعدة التفسيرية العامة ًوفقا لجهزة ى ال يمكن اعتبارها كأذوالالمتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، 
ى) ب (3رقم  ا يج، والت ي حدة فأنه ذه األصناف إذا وردت عل ون ه شرط أن تك ود أخر، ب ي بن د ف ب أن تبن

  .الصفة األساسية لأللعاب التى لها والمجموعات بالتجزئة ًمهيأة معا للبيع 
ن التعرف 95.03ال يشمل البند     - 5 ا، يمك ادة المصنوعة منه سبب تصميمها أو شكلها أو الم ى، ب  األصناف الت

  ).تتبع بنودها الخاصة (ةليفاأل ألعاب الحيوانات ًعليها بأنها معدة حصرا للحيوانات، مثل،
                                                                                         :95.08ألغراض البند     - 6

ل أو ــجه" ةــليـمركبات مالهي للتس"ارة ـيقصد بعب  ) أ   (  دات لحم زة أو المع ل از أو مجموعة من األجه نق
ة، ــص أو أشــه شخــأو توجي ك المجاري المائي ي ذل ا ف خاص عبر أو خالل مسار ثابت أو محدد، بم

قد تكون هذه المركبات مجتمعة . أو داخل منطقة محددة وذلك ألغراض التسلية والترفيه بشكل أساسي
ة مال ق، مدين واء الطل ى اله ة مالهي ذات طابع خاص ف سلية، مدين ة داخل مدينة مالهي للت هي مائي

ادة . )أرض معارض(مالهى متنقلة أو ا ع تم تركيبه ذي ي ال تشمل هذه المركبات المعدات من النوع ال
 فى المساكن أو المالعب؛

ةجهاز أو مجموعة من األجهزة أو المعدات داخل م" ألعاب تسلية المالهي المائية "يقصد بعبارة   )  ب(  نطق
صا . بدون مسار مبنى خاص بهامحددة ، مائية  دات المصممة خصي ط المع ة فق ًتشمل المالهي المائي

 و للمالهي المائية؛
ألعاب الحظ أو القوة أو المهارة، التى )" معارضأرض (ألعاب تسلية للمالهي المتنقلة " يقصد بعبارة   )ج (

ستــغيلها عـشـوم بتــيق ع الم شاك البي ة أو أك اني الدائم ى المب ا ف . قلةادة مشغل أو عامل ويمكن تركيبه
  .95.04 البند  الداخلة فىمعداتال) معارضأرض (المتنقلة وال تشمل ألعاب تسلية المالهي 

 .ًال يشمل هذا البند المعدات التى يتم تبنيدها فى مكان آخر أكثر تخصيصا فى جدول التعريفة
  مالحظة بند فرعي

   :9504.50يشمل البند الفرعي   )1(
وع   )أ (  ن ن ـو م ـاب الفــيديـ وع consolesألعـ ن الن از  م وني، جه تقبال التليفزي از اإلس ع جه ستعمل م الم

  عرض أو شاشة عرض خارجية أو غيرها من األسطح؛ أو
  .أجهزة ألعاب الفيديو المحتوية علي شاشة عرض، وإن كانت محمولة  )ب(

وع    ن ن ديو م اب الفي شمل ألع ي ال ي د الفرع ذا البن داConsolesه ي ت ديو الت اب الفي زة ألع ر  وأجه
ة ة،بالعمالت المعدني ات ، األوراق النقدي ع أخري ،المصرفية البطاق يلة دف أي وس ة أو ب  القطع المعدني

  ).9504.30البند الفرعي (
__________  
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

[95.01]   

[95.02]   

العربات ذات البدال ولعب مماثلة ذات العجالت؛ حامالت ترسكالت، سكوترات،  9503.00
 وإن كانت تعمل؛ لتسليةالدمي؛ دمي؛ لعب أخري؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة ل

 .)  ألعاب األلغاز(ألعاب المهارة أو الذكاء بمختلف أنواعها 
20 

  ومناضد، ألعاب مجتمعات وأجهزة ألعاب الفيديوConsolesالفيديو من نوع ألعاب  95.04
مناضد بما فيها  األلعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى التسلية أو
Pintables، البولينج"لعبة  ،)كازينو(أللعاب أندية القمار   المناضد الخاصة،البلياردو "

  األوراق النقديةوأ  بالعمالت المعدنيةدار، معدات تسلية تة الحركةـا ذاتيهوتجهيزات
        . القطع المعدنية أو أى وسائل أخري للدفعوأ فيه البطاقات المصروأ

 

 40 ولوازمه بجميع أنواعه  بلياردو -  9504.20

ـأخرى، تدار بالعم ألعاب - 9504.30 ـة، البطاقـديـة، األوراق النقـدنيـالت المعـ المصـرفية ات ـ
 40  اآللية البولينج عدا معدات للدفع ل أخري ائ القطع المعدنية أو أي وسأو

 60  ورق اللعب-  9504.40

 
ديو Consoles ألعاب الفيديو من نوع - د  وأجهزة ألعاب الفي ي البن ة ف ك الداخل دا تل ع

9504.30:   

 Consoles   60ألعاب الفيديو من نوع  - - - 9504.5010

 20  غيرها- - - 9504.5090

 40   غيرها -  9504.90

أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب أصناف لإلحتفاالت أو للمهرجانات  95.05
 .الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة

  

  30  أصناف إحتفاالت عيد الميالد-  9505.10
 30   غيرها-  9505.90

  ألنواع الرياضة األخر، أللعاب القوى والجمباز،أصناف ومعدات للرياضة البدنية 95.06
 الهواء الطلق، غير مذكورة وال داخلة فى لأللعاب فى أو) بما فيها تنس الطاولة(

 .مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فيها أحواض لعب األطفال 
  

   : زالجات للـثلج وغيرها من معدات الـتـزلج على الـثلج -   

 5  زالجات للـثلج-  -  9506.11

 5  مثبتات للزالجات-  -  9506.12

 5   غيرها -  -  9506.19

  
دات أخر للرياضة  زال- واح شراعية ومع واج، أل ى األم جات للماء، ألواح تزحلق عل

 : المائية
  

 5  ألواح شراعية-  -  9506.21
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 5  غيرها-  -  9506.29

   : عصى الجولف ومعدات جولف أخر -   

 5  عصى، كاملة-  -  9506.31

 5  كرات-  -  9506.32

 5  غيرها-  -  9506.39

 30  لتنس الطاولة أصناف ومعدات-  9506.40

   : مضارب لتنـس المالعب أو لتـنس الريشة ومضارب مماثـلة، بأوتـار أو بدونها -   

 5  مضارب لتنس المالعب، بأوتار أو بدونها-  -  9506.51

 5  غيرها-  -  9506.59

   : كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة -   

 5  كرات التنس-  -  9506.61

 5  قابلة للـنـفخ-  -  9506.62

 5  غيرها-  -  9506.69

 5  قباقيب إنزالق بعجالت أو بزالجات، بما فيها األحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب -  9506.70

   : غيرها -   

 5  أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى-  -  9506.91

 5  غيرها-  -  9506.99

 بالصنارة؛ شبكات سماك وغيرها من أصناف صيد األسماك األقصبات وصنانير صيد 95.07
) طعم(مقلدة   وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيورسماكإلتقاط األ

 ولوازم مماثلة )97.05 أو البند 92.08 عدا الداخلة فى البند(إلجتذاب مثيالتها 
 .للصيد أو الرماية

  

 5 سماك قصبات صيد األ-  9507.10

 5 ، وإن كانت مثبتة بخيطهاسماك صنانير صيد األ-  9507.20

 5 سماك بكرات لقصبات صيد األ-  9507.30

 5  غيرها-  9507.90

سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مركبات مالهي للتسلية وألعاب  95.08
 ، بما فى)معارضأرض ال(مائية؛ ألعاب تسلية للمالهي المتنقلة ال  للمالهىتسلية

                                        .ذلك منصات ألعاب الرماية؛ مسارح متنقلة 
  

 5   سيرك متـنـقل ومجموعات حيوانات متـنـقلة للعرض-  9508.10

                          : مركبات مالهي للتسلية وألعاب تسلية للمالهي المائية-  
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  الفئة
 (%) 

 5                                                    )أفعوانية (يةسكك حديدقطار -  -  9508.21

 5  ، أراجيح وأراجيح دوارة)كاروسيل( دوامة خيل -  -  9508.22

 5   سيارات التصادم-  -  9508.23

 5  ومسارح متحركة) سيميوليتور( ألعاب محاكاة الحركة -  -  9508.24

 5  ئية مامركبات -  -  9508.25

 5                                                     لمالهي المائيةل ألعاب تسلية -  -  9508.26

 5   غيرها-  -  9508.29

 5  )المعارضرض أ( ألعاب تسلية للمالهي  المتنقلة -  9508.30

 5   مسارح متنقلة-  9508.40

________  
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  الفصل السادس والتسعون

  مصنوعـات متنوعـة

  :مــالحظـات 
  :ال يشمل هذا الفصل    - 1

  ؛) 33الفصل (أقالم الزينة أو التجميل    -أ  
  ؛) مثل، أجزاء المظالت أو عصى المشى (66األصناف المذكورة فى الفصل    -ب 
  ؛) 71.17البند ) (المقلدة(حلى الغواية    -ج 
ن ا" 2"األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصـود فى المالحظة    -د  سم الخامس عشر، م لق

  ؛) 39 الفصل(، أو األصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(من معادن عادية 
ـأصن   -هـ  صل ـ ـع (82اف الف ـاطعـدد، أدوات قـ ـة، أدوات مائـ وادـابـ، بمق)دةـ ن م ر م أجزاء أخ  ض أو ب

د ا ت دنحت أو قولبة؛ أما المقابض واألجـزاء األخر المقدمة على حدة، فإنه ى البن د96.01خل ف   أو البن
  ؛96.02

صل   -و  ناف الف ارات  (90 أص ب النظ ر وركائ ل أط د(مث ى)90.03 البن يط  الهندس الم التخط د( ، أق  البن
راجين )90.17 ناعة الف ناف ص رش(، وأص ـب) الف ـى الط ـتعمال ف صـص لإلس وع المخ ن الن  ،م
  ؛ )90.18البند ( طب األسنان أو الطب البيطرى ،الجراحة

  ؛) مثل أظرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات (91أصناف الفصل    -ز 
  ؛) 92الفصل (أجزاؤها ولوازمها   أواألدوات الموسيقية   -ح 
  ؛) األسلحة وأجزاؤها (93أصناف الفصل    -ط 
                                      ؛) نارةاإلوحدات وتجهيزات  ،مثل األثاث (94أصناف الفصل    -ى 
  أو؛ ) أدوت ولوازم الرياضة، ألعاب المجتمعات،لعب األطفال (95أصناف الفصل    -ك 
   .)تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية( 97أصناف الفصل    -ل 

   :96.02ًوفقا لمفهوم البند " مواد نباتية أو معدنية للنحت"يقصد بعبارة    - 2
دة للنحت ، البذور، القشور، األثمار القشرةــصلبالحبوب ال   -أ  ية، المواد النباتية المماثلة، من األنواع المع

  ؛) مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم(
د البحر( والمرشوم الكهرمان   -ب  ل، و )زب ان المكت ل، الكهرم ه والمرشوم المكت ان األسود وبدائل والكهرم

  .المعدنية 
ة، المصنوعة 96.03ًوفقا لمفهوم البند " حزم وخصـل محضرة"يقصد بعبارة    - 3 ر المركب ، الحزم والخصل غي

اف نبات ـرهـيـة أو غـيـمن أوبار حيوانية أو ألي ـا مـ واد، المهـ ـأة لإلسـيـن الم ـتعمال دون تجزئـ  صنع يـة فـ
ى مستوى  المكانس أو الفراجين، أو التى ال تتطلب ســوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها ف

  . اإلستعمال واحد لكى تصبح جاهزة لهذا
ذا 96.15 أو 96.06 الى 96.01إن أصناف هذا الفصل، عدا تـلك الداخــلة فى البنود من    - 4 ى ه ، تبقى داخلة ف

ادن  شرة من مع ة مكسوة بق ادن عادي ًالفصـل ، وإن كانت مصنوعة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة أو من مع ً
  ) .طبيعية أو تركيبية أو مجددة( كريمة أو شبة كريمة ثمينة أو من آللىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار

ـبقى داخـوت   ـلة فـ ـى البنـ ن ـ ى 96.01ود م د 96.06 ال ئ 96.15 والبن ا الآلل شكل فيه ى ت ناف الت  ، األص
، أو المعادن الثمينة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة(الطبيعية أو المستنبته ، أو األحجار الكريمة أو شبه كريمة 

  .عادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة األهمية فقط أو الم
_______  
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سلحفاة  96.01 ر ال ل أو درق"عاج، عظام، عظم ظه رون مشعبة، مرجان، "ذب رون وق ، ق
واد صدف وموا ك الم ن تل ا (د حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات م ا فيه بم

 ).المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة
 

 30  عاج مشغول ومصنوعات من عاج-  9601.10

 30  غيرها-  9601.90

مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات  9602.00
 من ستيارين، من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من ،شمع أو منحوتة من ةمقولب

داخلة  ن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة والائعج
، )35.03الم الداخل فى البند ــدا الهــع(ير مقسى مشغول ـم غالـر؛ هــان آخـفى مك

 .ومصنوعات من هالم غير مقسى 

 

 10 جيالتين لتعبئة المنتجات الدوائية كبسول من - -  -  9602.0010

 30  غيرها- -  -  9602.0090

، مكانس )مركباتللجهزة أو ألل ،وإن كانت تشكل أجزاء لآلالت(فراجين  ومكانس 96.03
ًآلية لألرضيات تدار يدويا، غير مزودة بمحرك، مماسح أرضيات بنسج أو خيوط، 

و الفراجين ؛ وسيدات منافض من ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أ
عدا (من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة " مقاشط"وإسطوانات دهان؛ مماسح 

 .)المماسح الدوارة

 

، ً مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزما-  9603.10
   بأيد أم ال كانت سواء 

10 

عر-   راجين ش ة، ف راجين حالق نان، ف راجين أس وش ف راجين رم افر، ف راجين أظ  ، ف
زاء  شكل أج ى ت راجين الت ا الف ا فيه خاص، بم ة األش ل أو لزين ر لتجمي راجين أخ وف

 :لألجهزة 
 

 40  فراجين األسنان، بما فيها فراجين أطقم األسنان-  -  9603.21

  : غيرها -  -  9603.29

 40   فراجين حالقة- -  -  9603.2910

 60  غيرها - -  -  9603.2990

ة -  واد التطري ستخدم لوضع م ا ي  فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مم
  ) :كوزماتيك(

 10  فراجين للرسم والكتابة- -  -  9603.3010

 30  غيرها- -  -  9603.3090

عدا الفراجين الداخلة فى البند الفرعى (ما يماثلها  أو ورنشة ، طالء، فراجين دهان-  9603.40
 20  وسيدات وإسطوانات دهان ؛)9603.30

 5  األجهزة أو المركبات، فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت-  9603.50

 5  غيرها -  9603.90
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 10 .مناخل وغرابيل، يدوية  9604.00

ظيف األحذية ـنـ للخياطة أو لت،ل أو للزينة الشخصيةــسفر للتجمي" أطقم"مجموعات  9605.00
 .أو المالبس

30 

 قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه ،)حابكة بالكبس(ر، أزرار كباسة أزرا 96.06
 ) .أشكال أولية(األزرار؛ أزرار غير تامة الصنع 

 

 5 ، وأجزاؤها )حابكة بالكبس( أزرار كباسة -  9606.10

  : أزرار -   

 5  من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية -  -  9606.21

 5 ير مغطاة بمواد نسجية  من معادن عادية، غ-  -  9606.22

 5  غيرها -  -  9606.29

 5  قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر؛ أزرار غير تامة الصنع -  9606.30

  .، وأجزاؤها )مسننة أو غير مسننة(حابكات منزلقة  96.07

  : حابكات منزلقة -   

 5  مزودة بأسنان من معادن عادية -  -  9607.11

 5  غيرها -  -  9607.19

 5  أجزاء -  9607.20

أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛  96.08
أقالم حبر سائل بأنواعها؛ أقالم حبر للنسخ؛ أقالم رصاص بخزان؛ ماسكات ريش 

) بما فيها األغطية والمشابك(كتابة وماسكات أقالم رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء 
 .96.09 بقة، عدا تلك الداخلة فى البندلألصناف السا

 

  : أقالم حبر جاف -  

 50   من لدائن - -  -  9608.1010
 40  غيرها- -  -  9608.1090
 40  أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية-  9608.20
 40  أقالم حبر سائل بأنواعها -  9608.30
 40  أقالم رصاص بخزان -  9608.40
م(ـ مجموعات  9608.50 ود ) أطق ر من البن رعيين أو أكث دين ف ى بن ة ف ن أصناف داخل ة م مؤلف

 الفرعية السابقة 
40 

 10 ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسها ) خراطيش( عبوات غيار -  9608.60

  : غيرها -   

 10  ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة -  -  9608.91
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

  : غيرها -  -  9608.99

 2  أسنان أقالم- -  -  9608.9910

 10  غيرها - -  -  9608.9990

، رصاص أقالم، أقالم )96.08عدا أقالم الرصاص الداخلة فى البند (أقالم رصاص  96.09
 .، أقالم فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين "باستيل"تلوين 

 

                         : أقالم رصاص وأقالم تلوين ، برصاص محاط بغالف-  

 50  أقالم رصاص- -  -  9609.1010

 40  غيرها- -  -  9609.1090

 40  رصاص أقالم أسود أو ملون-  9609.20

 40  غيرها-  9609.90

 20 .ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر  9610.00

بما فى ذلك أجهزة طبع (لة ــاف مماثـة أو مرقمة، وأصنــؤرخـأختام باصمة، أختام م 9611.00
، يدوية؛ صفافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية )أو نقش الرقاع

 .على صفافات حروف
10 

أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء  96.12
؛ محبرات أختام مشربة )خراطيش(وات ــن عبـرات أو ضمــلى بكــة عــكانت مركب

 .أو غير مشربة، فى علب أو بدونها
 

 10  أشرطة-  9612.10

 10  محبرات أختام-  9612.20

قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، عدا  96.13
 .أحجار القدح والفتائل 

 

 40 عادة التعبئة قداحات جيب تـشعل بالغاز، غير قابلة إل-  9613.10

 40  قداحات جيب تـشعل بالغاز، قابلة إلعادة التعبئـة-  9613.20

  : قداحات أخر -  

 20  من األنواع المستخدمة للتركيب فى مواقد الغاز والسخانات ذات اإلشعال الذاتى- -  -  9613.8010

 30  غيرها- -  -  9613.8090

 10  أجزاء -  9613.90

 40 .جار، وأجزاؤهايسالر وئسجاالمباسم ) بما في ذلك الشيشة( غاليين تدخين 9614.00

شاط ومث 96.15 ـافات ـأم شابك ولفـ ط وم عر، مالق ابيس ش ة؛ دب ناف مماثل عر وأص بتات ش
 .، وأجزاؤها85.16لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثـلة، عدا الداخلة فى البند 

 

  : أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة -   

 60  من مطاط مقسى أو من لدائن-  -  9615.11
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رمز النظام 

 املنسق
 فـــــــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
 (%) 

 60  غيرها-  -  9615.19
 60  غيرها-  9615.90
لة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات ـات مماثـثـور ونافـات عطـثـناف 96.16

 .للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية 
 

 10 مواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها نافثات عطور ونافثات مماثلة ل-  9616.10

 20  ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية-  9616.20

عدا الزجاجات (فريغ الهواء؛ أجزاؤها ـتم عزلها بت، كاملة ،ازلة للحرارةــة عــأوعي 9617.00
                                                                           ).الداخلية

40 

وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض " مانيكان"نماذج أجسام للخياطين  9618.00
 .واإلعالن وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض 

5 

    .فوط وواقيات صحية، حفاضات وبطانات حفاضات وأصناف مماثلة من أي مادة 9619.00

  10  من حشو مواد نسجية - -  -  9619.0010

  60   غيرها- -  -  9619.0090

 20   .ةماثلاألصناف المو األحادية، الثنائية، الثالثية ةالحامل القوائم 9620.00
_______  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

  

٢٠٢٢٤٧٩ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 479 

  القسم احلادى والعشرون

  حتف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية
___________  

  الفصل السابع والتسعون

  مجموعات وقطع أثريةحتف فنية، قطع لل

  :مالحظات 
  :ال يشمل هذا الفصل    - 1

ر  بطابع، وما) المدموغة(الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة    -  أ يماثلها، غي
   ؛49.07المبطـلة، الداخلة فى البند 

س  -ب  ـفـ الكانجــن ضمنة رسـ ـاه المت شاهـ سرحيــًوما للم ـناظة، وللمــد الم تديوهات ـر الخلفيـ ة لإلس
   ؛ 97.06، عدا ما يمكن إخضاعه للبند )59.07البند ( مماثــلة الستعماالتأو " ديكورات"

  ).71.03 الى 71.01البنود من(الآللىء الطبيعية أو المستنبته، أو األحجار الكريمة أو شبه الكريمة    -ج 
د    - 2 ى البن دخل ف ساء ال97.01ال ي ى الفسيف رت ت ناف عتب ن االص ابع ال ذات م سوخهالط ارى المن ه  اوتج  المنتج

د صممت أو إالحرفية التقليدية، واالصناف بالجملة أو بالقولبة أو ل أن كانت هذة المصنوعات ق ن قب دعت م ب
                                                                                                          .الفنانين

الحجر ) جرافير(ًصورا أصلية محفورة "تعتبر   -  3 ًوصورا أصلية مطبوعة بالضغط وصورا أصلية مطبوعة ب ً
صور المسحوبة مبـ، ت97.02ود فى البند ــبالمعنى المقص)" رافياــوغــتـلي( ـاشـلك ال يض ـ رة، باألسود واألب

ده،  ا بي ان كلي ر، أعدها الفن ى ًأو باأللوان، من لوحة أو أكث واد الت ة أو الم تعملهابغض النظر عن الطريق  اس
  . الطرق اآللية أو اآللية الفوتوغرافية باستثناءالفنان، 

ـتجالطابع ال ذاتاف ــصنن األــر مـبـتـعت تىال األصناف المنحوتة 97.03تدخل فى البند  ال     - 4 سوخهـ  ارى المن
د صممت هت هذـانــن كإدية، وــليـقـفية التالحرصناف األ ه بالجملة أو بالقولبة أوـــتجـ المنوأ  المصنوعات ق

  .بدعت من قبل الفنانينأأو 
ن    -أ    -  5 ات م ام المالحظ اة أحك ع مراع ى " 1"م صل " 4"ال ذا الف شملها ه د ي ى ق ناف الت إن األص اله، ف أع

  .وفصول أخر من جدول التعريفة ، تبقى داخلة فى هذا الفصل 
ن إن السلع التى يمكن أ   - ب ود م ا من مجموعة البن د م ى بن دخل ف ى 97.01ن ت د 97.05 إل  97.06، البن

  .ًيجب أن تبند فى البند األكثر تخصيصا من بنود المجموعة
صـق    - 6 ن الل ات ف وم أو بلوح صور، الرس ات، ال ة باللوح ر المحيط والج(إن األط ات ) ك ن لوح ا م أو مايماثله

، تبند مع هذه )ليتوغرافيا(، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر )يرجرافـ(تزينية، أو الصور األصلية المحفورة 
ة ا وقيم ا نوع ت تتناسب معه ًاألصناف بإعتبارها جزءا منها إذا كان ا . ً ا نوع ى ال تتناسب معه ا األطر الت ًأم

  .وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة فى بنودها الخاصة
____________  

 

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

د  97.01 ى البن ة ف دا الرسوم الداخل د، ع ا بالي  49.06ًلوحات وصور ورسوم مرسومة كلي
صق  ن الل ات ف دويا؛ لوح ة ي ومة أو المزخرف صنعه، المرس ناف الم دا األص ًوع

 .وأصناف مماثلة فسيفساء ،)كوالج(
 

                                                         :  عام100 يتجاوز عمرها -  

 30   لوحات وصور ورسوم-  -  9701.21

 30   فسيفساء-  -  9701.22

 30   غيرها-  -  9701.29
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رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  : غيرها -  

 30                                                          لوحات وصور ورسوم-  -  9701.91

 30  فسيفساء-  -  9701.92

 30  غيرها-  -  9701.99

97.02 
ور أصلي ورة ـص ر(ة، محف ضغـوعــأو مطب) جرافي الحجر ـوعـط أو مطبـة بال ة ب

                                               ).ليتوغرافيا(
 

 30                                                           عام100 يتجاوز عمرها -  9702.10

 30   غيرها-  9702.90

  .منحوتات أصلية ، من جميع المواد تماثيل و 97.03

 30                                                           عام100 يتجاوز عمرها -  9703.10

 30   غيرها-  9703.90

طوابع بريدية وطوابع مالية، عالمات بريدية، ظروف اليوم األول، أصناف المراسلة  9704.00
ة، ) المدموغة(ومة ـالموس) اتــاقـروف والبطــل، الظــمث( ا، مبطل بطابع ومايماثله

  .49.07أو غير مبطلة، عدا تلك الداخلة فى البند 

30 

ـع لمجموعــات وقطــوعــمجم 97.05 ـات عـ وان ـ اريخ  أو الحي سالالت أو الت ار أو ال لم اآلث
    .أو المسكوكات "  المتحجرات"أو النبات أو المعادن أو التشـريح أو الحفريات 

 

 5   مجموعات وقطع لمجموعات علم اآلثار أو السالالت أو التاريخ-  9705.10

ريح ـشـلم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التــع لمجموعات عــات وقطــوعــ مجم-  
    : "المتحجرات"أو الحفريات 

 

 5   العينات البشرية وأجزاؤها-  -  9705.21

 5   المهددة باالنقراض وأجزاؤها األنواع المنقرضة أو-  -  9705.22

 5   غيرها-  -  9705.29

   :  المسكوكات علم مجموعات وقطع لمجموعات-  

 5   عام100 يتجاوز عمرها -  -  9705.31

 5   غيرها-  -  9705.39

  .قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام  97.06

 20   عام250 يتجاوز عمرها - 9706.10

 20    غيرها- 9706.90

_______  
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  الفصل الثامن والتسعون 

  مكونات أصلية لتصنيع السيارات
  : مالحظات

دول ج الموصوفة في أي فصل آخر من ،لسياراتاألصلية لصناعة تجميع امكونات  اليشمل هذا الفصل  - 1
د  من موا)السابعةالمادة (ة، التي تستوردها الشركات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة بموجب التعريف

  .اإلصدار بالقرار الجمهوري بإصدار التعريفة الجمركية
لم يتم تصنيعها   معينة أووأحجامالمواد االستهالكية أو المواد غير المقطعة بأشكال يشمل هذا الفصل ال     -2

 .بشكل يناسب مثل هذا االستخدام
سيارات ومكوناتها، ولكنها ال تشكل ُتلك األصناف التي تستخدم في تصنيع ال" المواد االستهالكية"قصد بـ ي   - 3

علي سبيل المثال جميع السوائل المستخدمة فى عملية التصنيع، مثل  ًجزءا من هذه السيارات أو مكوناتها
  .الزيوت ومواد التشحيم، وكذلك الوقود والمواد الالصقة وما إلي ذلك

  :ات التالية عبارالُهذا الفصل، يقصد بتطبيق ألغراض   -   4
األصناف الجديدة التى يمكن تمييزها على أنها مناسبة لالستخدام في تصنيع " ت السياراتمكونا"  - 

بما في ذلك السجاد المقطوع على شكل حوض األرضية، أو المكونات األصلية للسيارات، السيارات 
التي لها تلك  هابما فيواألصناف غير تامة الصنع، أغطية المقاعد الجلدية المقطعة حسب المقاس، 

  ؛الطابع األساسي لمكونات السيارات
م استيرادها ويكون من بينها البدن ـونات التي يتـلك المكـت CKD" ًالـًا كامـكيكـة تفــالمفككمكونات ال"    - 

ًأو الكبينة غير ملحوم مع بعضه بأي شكل سواء جزئيا أو كليا   ؛ً
ًالمفككة تفكيكا جزئيا المكونات"   -  ً" SKD استيرادها ويكون البدن أو الكبينة تلك المكونات التي يتم 

  .ملحوما بشكل جزئي أو كلي
_________  

  
  

رمز النظام 

 املنسق
 فــــــــــــــــــــالصن

  الفئة
(%) 

  .مكونات أصلية للسيارات 9801.00

ًمكونات مفككه تفكيكا كامال  9801.0010 ًCKD ا  للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بم
 87.02 الخاضعة للبند فيهم السائق

5 

ًمكونات مفككة تفكيكا كامال  9801.0020 ًCKD بما في ذلك سيارات ) (الخاصة( لسيارات الركوب
 87.03الخاضعة للبند ") االستيشن"

5 

امال  9801.0030 ا ك ة تفكيك ات مفكك ًمكون ًCKD د عة للبن ضائع الخاض ل الب سيارات نق  87.04 ل
اجم ( يارات المن تل (باستثناء س ارش تعال، ) ك ة لالش اء المقاوم سيطة البن ات ب والمركب

  )الستخدامها فى المناجم تحت األرض وشاحنات قطع األخشاب علي الطرق الوعرة
5 

ًمكونات مفككة تفكيكا جزئيا  9801.0040 ًSKD ا ر بم  للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكث
  87.02فيهم السائق الخاضعة للبند 

10 

ًات مفككة تفكيكا جزئيا مكون 9801.0050 ًSKD بما في ذلك سيارات ) (الخاصة( لسيارات الركوب
 87.03الخاضعة للبند ") االستيشن"

10 

ا  9801.0060 ا جزئي ة تفكيك ات مفكك ًمكون ًSKD د عة للبن ضائع الخاص ل الب سيارات نق  87.04 ل
اجم ( يارات المن ار(باستثناء س تل ك ة ) ش اء المقاوم سيطة البن ات ب تعال، والمركب لالش

  )الستخدامها فى المناجم تحت األرض وشاحنات قطع األخشاب علي الطرق الوعرة
10 

_________  
  
  

٢٠٢٢ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة ٤٨٢
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   )99فصل ( 

  

  "إحتياطى "  

  

    إلستعماالت خاصة من قبل االطراف املتعاقدة

٢٠٢٢٤٨٣ سنة ونیةی ٧فى  )أ( مكرر ٢٢ العدد – الجریدة الرسمیة
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  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
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