ﻗﺮار
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺒﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﺗﺒﻮﯾﺐ اﻟﺴﻠﻊ
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺒﻌﯿﻦ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﯾﻮﻣﻲ  5 – 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2006م ﻓﻲ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪه ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﺗﺒﻮﯾﺐ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻨﺴﻖ ) ،(2007وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻔﺎة وﺳﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ
وﺳﻠﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻔﺎة  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ 2007م .









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

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

اﻟجدول اﻟتﻲ ﺘمت ﺒبرو�سﻞ ﻓﻲ  15د�سمبر  1950و�ذ ﺘدرك أ�ضﺎً �ﺄن درﺠﺔ اﻟتﻔﺎﺼیﻞ اﻟمطﻠو�ﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟجمر��ﺔ واﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ

ﻤن ﻗبﻞ ﺤكوﻤﺎت اﻟدول وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻟمصﺎﻟﺢ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻗد زادت �ثی اًر ﻋمﺎ ﻫو ﻤنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟجدول اﻟمﻠحق �ﺎﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟمشﺎر
إﻟیﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ ﻷﻫم�ﺔ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟدق�ﻘﺔ واﻟممﺎﺜﻠﺔ ﻷﻏراض ﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ؛ و�دار�ﺎً ً◌ ﻤنﻬﺎ �ﺄن اﻟنظﺎم اﻟمنسق

ُﻤﻌد ﻻﺴتخداﻤﻪ ﻷﻏراض ﺘﻌﺎر�ف اﻟشحن و�ﺤصﺎﺌ�ﺎت اﻟنﻘﻞ ﻟمختﻠﻒ وﺴﺎﺌﻞ اﻟنﻘﻞ ،ﻤدر�ﺔ أن اﻟنظﺎم اﻟمنسق ُﻤﻌد ﻟیدﻤﺞ ،ﻷ�ﻌد
ﺤد ﻤمكن� ،ﺎﻷﻨظمﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ ﻟتسم�ﺔ وﺘرﻤیز اﻟسﻠﻊ ،و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ �ﺄن اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﺴوف ﯿدﻤﺞ ﻓﻲ أﻨظمﺔ وﺼﻒ اﻟسﻠﻊ اﻟتجﺎر�ﺔ
وﺘبو�بﻬﺎ ﻷ�ﻌد ﺤد ﻤمكن ،و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ �ﺄن اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﺴوف �ﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘوﺜیق اﻟصﻠﺔ إﻟﻰ أ�ﻌد ﺤد ﻤمكن ﻤﺎ ﺒین إﺤصﺎﺌ�ﺎت

ﺘجﺎرة اﻟواردات واﻟصﺎدرات و�ﺤصﺎﺌ�ﺎت اﻹﻨتﺎج .و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ ﺒوﺠوب اﻹ�ﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ وﺜ�ﻘﺔ ﺒین اﻟنظﺎم اﻟمنسق وﺘصن�ف اﻟتجﺎرة
اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟموﺤد ﻟﻬیئﺔ اﻷﻤم ،و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ ﻟﻠرغ�ﺔ ﻓﻲ ﺘﻠب�ﺔ اﻟحﺎﺠ�ﺎت اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ آﻨﻔﺎً ﻤن ﺨﻼل ﺠدول ﺘﻌر�ﻔﻲ  /إﺤصﺎﺌﻲ ﻤوﺤد

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

و�دراﻛﺎً ﻤنﻬﺎ ﻷﻫم�ﺔ ﻤواﻛ�ﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻟﻠتﻐیرات اﻟتﻲ ﺘط أر ﻋﻠﻰ اﻟتﻘن�ﺔ أو أﺸكﺎل اﻟتجﺎرة اﻟدوﻟ�ﺔ ،و�ﻌد أن أﺨذت
�ﻌین اﻻﻋت�ﺎر اﻟﻌمﻞ اﻟذي ﺘم ﻓﻲ ﻫذا اﻟنطﺎق ﻤن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟتﻲ أﻨشﺄﻫﺎ ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟجمر�ﻲ ،وأﻨﻬﺎ إذ ﺘدرك
�ﺄن اﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟجدول اﻟتﻲ ﺘمت ﺒبرو�سﻞ ﻓﻲ  15د�سمبر 1950م ﻗد ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺘحﻘیق �ﻌض ﻫذﻩ اﻷﻫداف إﻻ أن اﻟطر�ﻘﺔ
اﻟمثﻠﻰ ﻟتحﻘیق اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمرﺠوة ﻓﻲ ﻫذا اﻟمجﺎل ﺘتمثﻞ ﻓﻲ إﺒرام اﺘﻔﺎق�ﺔ دوﻟ�ﺔ ﺠدﯿدة

ﻓﻘد اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :



ﺘﻌﺎر�ف

ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ :
إن "اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻟوﺼﻒ وﺘبو�ب اﻟسﻠﻊ " واﻟذي ﺴ�شﺎر إﻟ�ﻪ ف�مﺎ ﯿﻠﻲ ﺒـ" اﻟنظﺎم اﻟمنسق"� ،ﻌنﻲ اﻟجدول اﻟذي

أ ـ

ﯿتضمن اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ورﻤوزﻫﺎ اﻟرﻗم�ﺔ واﻷﻗسﺎم واﻟﻔصول وﻤﻼﺤظﺎت اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟتﻔسیر اﻟنظﺎم
اﻟمنسق اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠحق ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ؛
" ﺠدول اﻟتﻌرﻓﺔ اﻟجمر��ﺔ " �ﻌنﻲ اﻟجدول اﻟمﻌمول �مﻘتضﻰ ﺘشر�ﻊ �ﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد ﻷﻏراض ﻓرض اﻟرﺴوم اﻟجمر��ﺔ

ب

ـ

ﺠـ

ـ

د

ـ

" اﻟجدول اﻟتﻌرﻓﻲ اﻹﺤصﺎﺌﻲ اﻟموﺤد " �ﻌنﻲ اﻟجدول اﻟذي ﯿدﻤﺞ ﺠداول اﻟتﻌرﻓﺔ اﻟجمر��ﺔ واﻟجداول اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ واﻟمط�ﻘﺔ

ﻫـ

ـ

" اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟمنشئـﺔ ﻟﻠمجﻠـس " ﺘﻌنـﻲ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟتـﻲ أُﻨشـﺊ �موﺠبـﻬﺎ ﻤجﻠـس اﻟتﻌﺎون اﻟجمر�ﻲ واﻟتﻲ ﺘمت ﺒبرو�سﻞ ﻓﻲ

و

ز

ـ
ـ

" اﻟمجﻠس " �ﻌنﻲ ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟجمر�ﻲ اﻟمشﺎر إﻟ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﻫـ ـ أﻋﻼﻩ ؛

ح

ـ

ع�ﺎرة " ﺘصدﯿق " ﺘﻌنﻲ اﻟتصدﯿق أو اﻟﻘبول أو اﻟمواﻓﻘﺔ .

ﻋﻠﻰ اﻟ�ضﺎﺌﻊ اﻟمستوردة ؛
" اﻟجداول اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ " ﺘﻌنﻲ ﺠداول اﻟ�ضﺎﺌﻊ اﻟمﻌموﻟﻪ ﻤن ﻗبﻞ اﻟطرف اﻟمتﻌﺎﻗد ﻟجمﻊ ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻋن اﻹﺤصﺎﺌ�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ
ﻟﻠواردات واﻟصﺎدرات ؛
ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟطرف اﻟمتﻌﺎﻗد ﻟﻠتصر�ﺢ ﻋن اﻟ�ضﺎﺌﻊ ﻋند

اﻻﺴتیراد ؛

 15د�سمبر 1950م ؛

" اﻷﻤین اﻟﻌﺎم " �ﻌنﻲ أﻤین ﻋﺎم اﻟمجﻠس ؛



اﻟمﻠحق
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺤﻖ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ ،وأﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ .



اﻟتزاﻤﺎت اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة
 1ـ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻻﺴتثنﺎءات اﻟمبینﺔ ﻓﻲ اﻟمﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ :
أ ـ ﯿتﻌﻬد �ﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد� ،ﺎﺴتثنﺎء ﻤﺎ ﻫو ﻤنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرع�ﺔ )ج( ﻤن ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘرة� ،ﺄن �ﻘوم ﺒتﻌدﯿﻞ ﺠدول
ﺘﻌرﻓتﻪ اﻟجمر��ﺔ وﺠدوﻟﻪ اﻹﺤصﺎﺌﻲ �مﺎ ﯿتﻔق واﻟنظﺎم اﻟمنسق وذﻟك اﻋت�ﺎ اًر ﻤن ﺘﺎر�ﺦ دﺨول ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﺤیز اﻟتنﻔیذ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻪ .

و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﯿتﻌﻬد ،ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق ﺒتﻌرﻓتﻪ اﻟجمر��ﺔ وﺠداول اﻹﺤصﺎﺌﻲ� ،ﺎﻵﺘﻲ :
 1ـ اﻻﻟتزام �ﺎﺴتخدام �ﺎﻓﺔ اﻟبنود واﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق دوﻨمﺎ أ�ﺔ إﻀﺎﻓﺔ أو ﺘﻌدﯿﻞ ﻤﻊ اﻟرﻤوز اﻟرﻗم�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ؛

 2ـ اﻻﻟتزام ﺒتطبیق اﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟتﻔسیر اﻟـنظﺎم اﻟمنسق و�ـﺎﻓﺔ اﻷﻗسﺎم واﻟﻔصول وﻤﻼﺤظﺎت اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ وﻋدم
ﺘﻌدﯿﻞ ﻨطﺎق اﻷﻗسﺎم أو اﻟﻔصول أو اﻟبنود أو اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق ؛
 3ـ اﻻﻟتزام �ﺈﺘ�ﺎع ﻨظﺎم اﻟتسﻠسﻞ اﻟرﻗمﻲ ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق� .مﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻤﻠحق ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ.
ب ـ ﯿﻠتزم �ﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد أ�ضﺎً ﺒنشر إﺤصﺎﺌ�ﺎت ﺘجﺎرة اﻟواردات واﻟصﺎدرات ﻟد�ﻪ واﻟمتﻔﻘﻪ ورﻤوز اﻟنظـﺎم اﻟمنسق ذات
اﻟستﺔ أرﻗﺎم ،أو ﺘجﺎو اًز ﻟﻬذا اﻟﻌدد �م�ﺎدرة اﻟطرف اﻟمتﻌﺎﻗد ،ﺸر�طﺔ أن ﻻ �ست�ﻌد ﻤن ﻫذا اﻟنشر ،أو ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔسﻪ ﻤﺎ
ﻟم ﺘكن ﻫنﺎك دواﻋﻲ ﺘستوﺠب ﻤنﻊ ﻨشرﻫﺎ ﻤثﻞ اﻟسر�ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ أو اﻷﻤن اﻟوطنﻲ ؛

ج ـ ﻟ�س ﻫنﺎك ﻤﺎ ﯿﻠزم أي طرف ﻤتﻌﺎﻗد �ﺎﺴتخدام اﻟبنـود اﻟﻔرﻋیـﺔ ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق ﻓـﻲ ﺠدول ﺘﻌر�ﻔتﻪ اﻟجمر��ﺔ �شرط أن �ﻔﻲ
�ﺎﻟتزاﻤﺎﺘﻪ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات أ) (1و أ) (2وأ) (3أﻋﻼﻩ وذﻟك ﻓﻲ ﺠدول ﺘﻌرﻓﺔ إﺤصﺎﺌﻲ ﻤوﺤد .
 2ـ وﺘحق�ﻘﺎً ﻟﻼﻟتزاﻤﺎت اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  )1أ ( ﻤـن ﻫـذﻩ اﻟمـﺎدة ،ﻓﺈﻨﻪ �جوز ﻟكـﻞ طـرف ﻤتﻌﺎﻗد أن �ﻘوم �ﺈﺠراء ﺘﻌدﯿﻼت
ﻨص�ﺔ إذا اﻗتضﻰ اﻷﻤر ذﻟك ﻹﻨﻔﺎذ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻓﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻪ اﻟمحﻠﻲ .

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

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



اﻟتطبیق اﻟجزﺌﻲ ﻤن ﻗبﻞ اﻟدول اﻟنﺎﻤ�ﺔ
 1ـ �جوز ﻷي دوﻟﺔ ﻨﺎﻤ�ﺔ ﻤتﻌﺎﻗدة أن ﺘرﺠﺊ ﺘطب�ﻘﻬﺎ ﻟ�ﻌض أو ﺠم�ﻊ اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق ﻟﻠﻔترة اﻟتﻲ ﺘراﻫﺎ ﻻزﻤﺔ ﻤﻊ
ﻤراﻋﺎة ﺸكﻞ ﺘجﺎرﺘﻬﺎ اﻟدوﻟ�ﺔ أو ﻤصﺎدرﻫﺎ اﻹدار�ﺔ .

 2ـ ﺘواﻓق أ�ﺔ دوﻟﺔ ﻨﺎﻤ�ﺔ ﻤتﻌﺎﻗدة واﻟتﻲ ﺘختﺎر ﺘطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق �شكﻞ ﺠزﺌﻲ �موﺠب ﻨصوص ﻫـذﻩ اﻟمﺎدة ﻋﻠﻰ ﺒذل ﻗصﺎرى

ﺠﻬدﻫﺎ ﻟتطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق ذي اﻟستﺔ أرﻗﺎم �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺨﻼل ) (5ﺴنوات ﻤن ﺘﺎر�ﺦ دﺨول ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﺤیز اﻟتنﻔیذ �ﺎﻟنس�ﺔ
ﻟﻬﺎ أو ﺨﻼل أ�ﺔ ﻓترة أُﺨـرى ﻗـد ﺘ ارﻫـﺎ ﻀرور�ﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻨصوص اﻟﻔﻘـرة ) (1ﻤن ﻫذﻩ اﻟمﺎدة.

 3ـ ﺘﻠتزم اﻟدوﻟﺔ اﻟنﺎﻤ�ﺔ اﻟمتﻌﺎﻗدة اﻟتﻲ ﺘختﺎر ﺘطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق �صورة ﺠزﺌ�ﺔ �موﺠب أﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻟمﺎدة ،ﺒتطبیق �ﺎﻓﺔ ،أو ﻋـدم
ﺘطبیـق أي ﻤـن ،اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ذات اﻟشرطتین ) ـ ـ ( ﻷي ﻤن اﻟبنود ذات اﻟشرطﺔ اﻟواﺤدة ) ـ ( أو �ﺎﻓﺔ ،أو ﻋدم ﺘطبیق
أي ﻤن ،اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ذا اﻟشرطﺔ اﻟواﺤدة ) ـ ( ﻷي ﺒند وﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟتطبیق اﻟجزﺌﻲ ﻫذﻩ ،ﻓﺈن اﻟرﻗم اﻟسﺎدس أو اﻟرﻗمین

اﻟخﺎﻤس واﻟسﺎدس ﻤن ذﻟك اﻟجزء ﻤن رﻤز

اﻟنظﺎم ﻏیر اﻟمطبق �جب اﺴتبداﻟﻪ ﺒـ )  ( 0أو ﺒـ )  ( 00ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ

.
 4ـ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟنﺎﻤ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘختﺎر ﺘطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﺠزﺌ�ﺎً �مﻘتضﻰ أﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻟمﺎدة ،أن ﺘﻘوم ﻋندﻤﺎ ﺘص�ﺢ طرﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗداً،
�ﺈﺒﻼغ اﻷﻤین اﻟﻌﺎم �ﺎﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺘﻌتزم ﺘطب�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذي ﺴتسري ف�ﻪ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻬﺎ �مـﺎ ﻋﻠیﻬـﺎ
أن ﺘبﻠـﻎ اﻷﻤیـن اﻟﻌـﺎم �ﺎﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ اﻟتﻲ ﺴتط�ﻘﻬﺎ ف�مﺎ �ﻌد .

 5ـ �جوز ﻷ�ﺔ دوﻟﺔ ﻨﺎﻤ�ﺔ اﺨتﺎرت ﺘطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﺠزﺌ�ﺎً �مﻘتضﻰ أﺤكـﺎم ﻫـذﻩ اﻟمﺎدة ،ﻋندﻤﺎ ﺘص�ﺢ طرﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗـداً ،أن ﺘخطر
اﻷﻤین اﻟﻌـﺎم �ﺄﻨﻬﺎ ﺘتﻌﻬـد رﺴم�ﺎً ﺒتطبیـق اﻟنظـﺎم اﻟمنسق ذي اﻟستﺔ أرﻗﺎم �ﺎﻤﻼً ﻓﻲ ﻏضون ﺜﻼث ﺴنوات ﻤـن ﺘﺎر�ﺦ ﺴر�ﺎن

ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻬﺎ .

 6ـ �حـق ﻷ�ﺔ دوﻟـﺔ ﻨﺎﻤ�ﺔ ﻤتﻌﺎﻗـدة واﻟتﻲ ﺘطبـق اﻟنظـﺎم اﻟمنسق ﺠزﺌـ�ﺎً �مﻘتضﻰ أﺤكـﺎم ﻫـذﻩ اﻟمﺎدة أن ﺘﻌﻔﻰ ﻤن اﻟتزاﻤﺎﺘﻬﺎ �مﻘتضﻰ
اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻟثﺔ وذﻟك ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ ﻏیر اﻟمط�ﻘﺔ.



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

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








ﻟجنــﺔ اﻟنظـــﺎم اﻟمنســق
 1ـ ﺘنشﺄ �مﻘتضﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ،ﻟجنﺔ ﺘﻌرف ﺒـ " ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق " ،ﺘتكون ﻤن ﻤمثﻠین ﻋن �ﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد .
 2ـ ﺘجتمﻊ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻤرﺘین ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ �ﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﻌﺎد�ﺔ .
 3ـ ﺘﻌﻘد اﺠتمﺎﻋﺎت ﻟجنـﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻤـن ﻗبﻞ اﻷﻤیـن اﻟﻌـﺎم ،ﻤﺎ ﻟم �ﻘرر اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة ﻏیر ذﻟك ،ﻓﺈن اﺠتمﺎﻋﺎﺘﻬﺎ �جب
أن ﺘنﻌﻘد �مﻘر اﻟمجﻠس .

 4ـ �كون ﻟكﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟحق ﻓﻲ ﺼوت واﺤد وﻤﻊ ذﻟك و ﻷﻏراض ﻫـذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ودوﻨمﺎ ﻤسـﺎس
�ﺄ�ﺔ اﺘﻔﺎق�ﺔ ﻤستﻘبﻼً ،ﻓﻌندﻤﺎ �صبـﺢ أي اﻻﺘحﺎد اﻟجمر�ﻲ أو اﻻﻗتصﺎدي �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟواﺤدة أو أﻛثر ﻤن اﻟدول اﻷﻋضﺎء ف�ﻪ
أطراﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻓﺈن ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة �كون ﻟﻬﺎ اﻟحق ﻓﻲ ﻤمﺎرﺴﺔ ﺼوت واﺤد ﻓﻘط ﻤجتمﻌﺔ.
و�ﺎﻟمثﻞ ،ﻓﻌندﻤﺎ ﺘص�ﺢ �ﺎﻓﺔ اﻟدول اﻷﻋضﺎء ﻓﻲ اﺘحﺎد ﺠمر�ﻲ أو اﻗتصﺎدي ﻤؤﻫﻞ ﻷن �ص�ﺢ طرﻓـﺎً ﻤتﻌﺎﻗـداً �مﻘتضﻰ
أﺤكﺎم اﻟمﺎدة ) 11ب( ،ﻋندﻤﺎ ﺘص�ﺢ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟدول أطراﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠیﻬﺎ أن ﺘمﺎرس ﺼوت واﺤد

ﻓﻘط ﻤجتمﻌﺔ.

 5ـ ﺘختﺎر ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق رﺌ�سﻬﺎ وﻨﺎﺌ�ﺎً أو أﻛثر ﻟﻠرﺌ�س .

 6ـ ﺘصـوغ اﻟﻠجنـﺔ ﻻﺌحتﻬﺎ اﻟداﺨـﻠ�ﺔ �موﺠب ﻗرار ﯿتخـذ �ﺄﻏﻠب�ﺔ ﻻ ﺘﻘﻞ ﻋن ﺜﻠثﻲ أﻋضﺎﺌﻬﺎ .و�جب أن �صﺎدق اﻟمجﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺌحﺔ
اﻟتﻲ ﺘصوﻏﻬﺎ .

 7ـ ﺘوﺠﻪ اﻟﻠجنﺔ اﻟدﻋوة ﻟﻠمنظمﺎت اﻟحكوﻤ�ﺔ أو اﻟدوﻟ�ﺔ �مﺎ ﺘراﻩ ﻤنﺎﺴ�ﺎً ﻟﻠمشﺎر�ﺔ �مراﻗبین ﻓﻲ ﻋمﻞ اﻟﻠجنﺔ .
 8ـ ﺘنشﺊ اﻟﻠجنﺔ ﻟجﺎﻨﺎً ﻓرع�ﺔ أو ﻓرق ﻋمﻞ ��ﻔمﺎ ﺘدﻋو اﻟحﺎﺠﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ،وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟخصوص ،ﻨصوص اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن اﻟمﺎدة
اﻟسﺎ�ﻌﺔ ،و�جب أن ﺘحدد اﻟﻌضو�ﺔ وﺤﻘوق اﻟتصو�ت وﻗواﻋد اﻹﺠراء ﻟتﻠك اﻟﻠجﺎن اﻟﻔرع�ﺔ وﻓرق اﻟﻌمﻞ.


ﻤـﻬــﺎم اﻟﻠـجـنـــﺔ
1ـ

ﺘتوﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻤنﺔ ،اﻟمﻬﺎم اﻟتﺎﻟ�ﺔ :

أ

ـ اﻗتراح أ�ﺔ ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �مﺎ ﺘراﻩ ﻤنﺎﺴ�ﺎ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ،وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟخصوص ،ﺤﺎﺠﺎت اﻟمستخدﻤین واﻟتﻐییرات
اﻟتﻲ ﺘط أر ﻋﻠﻰ اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎ أو ﻋﻠﻰ أﺸكﺎل اﻟتجﺎرة اﻟدوﻟ�ﺔ ؛

ب

ـ إﻋداد اﻟشروح وآراء اﻟتبنید أو اﻟمشورات اﻷﺨرى �دﻟیﻞ ﻟتﻔسیر اﻟنظﺎم اﻟمنسق ؛

ج

ـ ﺼ�ﺎﻏﺔ اﻟتوﺼ�ﺎت ﻟضمﺎن اﻻﺘسﺎق ﻓﻲ ﺘﻔسیر وﺘطبیق ﻟﻠنظﺎم اﻟمنسق ؛

ﻫـ

ـ أن ﺘﻘوم ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻤ�ﺎدرﺘﻬﺎ اﻟذاﺘ�ﺔ أو ﺤین اﻟطﻠب ﺒتزو�د اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة وﻏیرﻫﺎ ﻤن أﻋضﺎء

د

ـ ﻤوازﻨﺔ وﺘﻌم�م اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒتطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق ؛

اﻟمجﻠس واﻟمنظمﺎت

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

و
ز
2ـ

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

ـ ﻤمﺎرﺴﺔ اﻟصﻼﺤ�ﺎت واﻟمﻬﺎم اﻷﺨرى اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟنظﺎم اﻟمنسق �مﺎ ﯿراﻩ اﻟمجﻠس أو اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة ﻀرور�ﺎً .
إن اﻟﻘ اررات اﻹدار�ﺔ ﻟﻠجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �شئون اﻟمیزاﻨ�ﺔ �جب اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻤن ﻗبﻞ اﻟمجﻠس .


دور اﻟـمـجـﻠــــس
1ـ

�جب أن �ﻘو اﻟمجﻠس �ﺎﻟنظر ﻓﻲ أ�ﺔ اﻗتراﺤﺎت ﻟتﻌدﯿﻞ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﻌدﻫﺎ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق و�وﺼﻲ

ﺒﻬﺎ

ﻟﻸطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة �موﺠب إﺠراءات اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ﻋشرة وذﻟك ﻤﺎﻟم �طﻠب أي ﻋضو ﻓﻲ اﻟمجﻠس ﻫو طرف ﻤتﻌﺎﻗد ،ﻓﻲ
2ـ

ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ إﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠك اﻻﻗتراﺤﺎت أو ﺠزء ﻤنﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠجنﺔ ﻹﻋﺎدة دراﺴتﻬﺎ.

�صﺎدق اﻟمجﻠس ﻋﻠﻰ اﻟشروح وآراء اﻟتبنید ﻤن ﻤشورة �شﺄن ﺘﻌدﯿﻞ اﻟنظﺎم اﻟمنسق واﻟتوﺼ�ﺎت ﻓﻲ ﺘﻔسیر
اﻟنظﺎم اﻟمنسق واﻟتﻲ ﺘﻘررﻫﺎ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻓﻲ إﺤدى دوراﺘﻬﺎ �موﺠب أﺤكﺎم اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ

وﺘطبیق

ﻤن اﻟمﺎدة اﻟسﺎ�ﻌﺔ

وذﻟك ﻤﺎﻟم ﯿبﻠﻎ أي طرف ﻤتﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻷﻤین اﻟﻌﺎم �ﺄﻨﻪ �طﻠب إﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠك اﻷﻤور إﻟﻰ اﻟمجﻠس ﻋﻠﻰ أن �كون
ذﻟك ﻗبﻞ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟشﻬر ﻟﻠشﻬر اﻟذي اﺨتتمت ف�ﻪ اﻟﻠجنﺔ ﺘﻠك اﻟدورة اﻟمﻌن�ﺔ
3ـ

ﻋندﻤﺎ ﺘحﺎل ﻗض�ﺔ إﻟﻰ اﻟمجﻠس وﻓﻘﺎً ﻷﺤكﺎم اﻟﻔﻘرة ) (2ﻤن ﻫذﻩ اﻟمﺎدة ،ﻓﺈﻨﻪ �جوز ﻟﻠمجﻠس أن �صﺎدق ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟشروح
وآراء اﻟتبنید وﻏیرﻫﺎ ﻤن ﻤشورة أو ﺘوﺼ�ﺎت ﻤﺎ ﻟم ﺘطﻠب دوﻟﺔ ﻋضو ﻓﻲ اﻟمجﻠس ﻫو طرف ﻤتﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ
إﺤﺎﻟتﻬﺎ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ أو ﺠزﺌ�ﺎً إﻟﻰ اﻟﻠجنﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟنظر ﻓیﻬﺎ.


ﻓئﺎت اﻟرﺴم اﻟجمر�ﻲ
ﻻ ﺘخضﻊ اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة �موﺠب ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻷي اﻟتزام ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﻔئﺎت اﻟرﺴم اﻟجمر�ﻲ .


ﺘسو�ــــﺔ اﻟنزاﻋــــﺎت
1ـ

أي ﻨزاع ﯿنشﺄ ﺒین اﺜنین أو أﻛثر ﻤن اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة ﺤول ﺘﻔسیر أو ﺘطبیق ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �جب أن ﺘتم ﺘسو�تﻪ ﻤﺎ أﻤكن،
ﻋن طر�ق اﻟتﻔﺎوض ف�مﺎ ﺒینﻬمﺎ .

2ـ

أي ﻨزاع ﻻ ﺘتم ﺘسو�تﻪ ﻋن طر�ق اﻟتﻔﺎوض �جب أن ﺘحیﻠﻪ اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة اﻟمﻌن�ﺔ ﻓﻲ اﻟنزاع إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق
اﻟتﻲ ﺘﻘوم �ﺎﻟنظر ﻓﻲ اﻟنزاع وﺘﻌد اﻟتوﺼ�ﺎت ﻟتسو�تﻪ .

3ـ

إذا ﻟم ﺘتمكن ﻟجنﺔ اﻟنظﺎم اﻟمنسق ﻤن ﺘسو�ﺔ ﻫذا اﻟنزاع� ،جب أن ﺘحیﻞ اﻟموﻀوع إﻟﻰ اﻟمجﻠس اﻟذي �ﻘوم �ﺈﻋداد ﺘوﺼ�ﺎﺘﻪ،

4ـ

وﻓﻘﺎُ ﻟﻠمﺎدة اﻟثﺎﻟثﺔ ،ﻓﻘرة )ﻫـ( ﻤن اﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟمجﻠس .
�جوز ﻟﻸطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة اﻟمﻌن�ﺔ ﻓﻲ اﻟنزاع اﻟمواﻓﻘﺔ ﻤس�ﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻗبول ﺘوﺼ�ﺎت اﻟﻠجنﺔ أو اﻟمجﻠس .





أﻫﻠ�ﺔ اﻟدﺨول �طرف ﻤتﻌﺎﻗد
اﻷطراف اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻫﻲ اﻟمؤﻫﻠﺔ ﻷن ﺘص�ﺢ أطراﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ :

أ ـ

بـ

اﻟدول اﻷﻋضﺎء �ﺎﻟمجﻠس ؛

اﻻﺘحﺎدات اﻟجمر��ﺔ أو اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟتﻲ ﻓوﻀت ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤ�ﺔ إﺒرام اﻟمﻌﺎﻫدات ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق ﺒ�ﻌض أو �ﻞ

اﻷﻤور

اﻟتﻲ ﺘحكمﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ؛
جـ

أي دوﻟﺔ أُﺨرى ﺘم ﺘوﺠ�ﻪ دﻋوة ﻟﻬﺎ ﺒﻬذا اﻟخصوص ﻤن ﻗبﻞ اﻷﻤین اﻟﻌﺎم و�نﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺠ�ﻪ اﻟمجﻠس .


إﺠراء اﻟدﺨول �طرف ﻤتﻌﺎﻗد
 1ـ �جوز ﻷي دوﻟﺔ أو اﺘحﺎد ﺠمر�ﻲ أو اﻗتصﺎدي ﻤؤﻫﻞ أن ﺘص�ﺢ طرﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗداً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ :
أ ـ �ﺎﻟتوق�ﻊ ﻋﻠیﻬﺎ ﻤن دون ﺘحﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟتصدﯿق ؛
ب ـ �ﺈﯿداع وﺜ�ﻘﺔ اﻟتصدﯿق �ﻌد اﻟتوق�ﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﺘمﻬیداً ﻟﻠتصدﯿق ؛ أو
ج ـ �ﺎﻻﻨضمﺎم إﻟیﻬﺎ �ﻌد اﻨﻘضﺎء اﻟمدة اﻟتﻲ ﻓتحت ﻓیﻬﺎ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻟﻠتوق�ﻊ .
 2ـ ﺘظﻞ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻤﻔتوﺤﺔ ﻟﻠتوﻗﻊ )ﺤتﻰ ﺘﺎر�ﺦ  31د�سمبر  ( 1986وذﻟك �مﻘر اﻟمجﻠس ﺒبرو�سﻞ ﻤن ﻗبﻞ اﻟحكوﻤﺎت
واﻻﺘحﺎدات اﻟجمر��ﺔ أو اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمﺎدة اﻟحﺎد�ﺔ ﻋشرة .و�ﻌد ذﻟك ﺘ�ﻘﻰ ﻤﻔتوﺤﺔ ﻟﻼﻨضمﺎم .
 3ـ �جب إﯿداع وﺜﺎﺌق اﻟتصدﯿق أو اﻻﻨضمﺎم ﻟدى اﻷﻤین اﻟﻌﺎم.


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

ﻤنﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟتصدﯿق أو �ﻌد إﯿداع وﺜﺎﺌق ﺘصد�ﻘﻬﺎ أو اﻨضمﺎﻤﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻻ �كون ذﻟك ﻗبﻞ  1ﯿنﺎﯿر .(1) 1988

 2ـ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻷي دوﻟﺔ أو اﺘحﺎد ﺠمر�ﻲ أو اﻗتصﺎدي واﻟتﻲ ﺘوﻗﻊ ﺒدون ﺘحﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟتصدﯿق أو ﺘصﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ أو
ﺘنضم إﻟیﻬﺎ �ﻌد أن �كون ﻋدد اﻷطراف ﻗد وﺼﻞ اﻟحد اﻷدﻨﻰ اﻟمذ�ور ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة ) (1ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ

)(1

�ﻌد اﻟتﻌدﯿﻞ �موﺠب ﺒروﺘو�ول ﺘﻌدﯿﻞ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟمﻌمول ﻓﻲ ﺒرو�سﻞ ﺒتﺎر�ﺦ  24ﯿوﻨیو 1986م .

ﺘدﺨﻞ ﺤیز اﻟتنﻔیذ اﻋت�ﺎ اًر ﻤن اﻟیوم اﻷول ﻤن ﺸﻬر ﯿنﺎﯿر واﻟذي �ﺄﺘﻲ �ﻌد اﻨﻘضﺎء  12ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و�حد أﻗصﻰ 24
ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ ﺘوق�ﻊ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ دوﻨمﺎ ﺘحﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟتصدﯿق أو إﯿداع وﺜ�ﻘﺔ اﻟتصدﯿق أو اﻻﻨضمﺎم إﻟیﻬﺎ ،وذﻟك ﻤﺎﻟم �حدد ﻟﻬﺎ

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



ﺘطبیق اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ اﻷﻗﺎﻟ�م اﻟتﺎ�ﻌﺔ
 1ـ �جوز ﻷي دوﻟﺔ ﻋندﻤﺎ ﺘص�ﺢ طرﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗداً ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ أو ﻓﻲ أي وﻗت ﻻﺤق أن ﺘﻌﻠن �ﺈﺨطﺎر ﺘسﻠمﻪ ﻟﻸﻤین اﻟﻌﺎم
�ﺄن اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﺴوف ﺘمتد ﻟتشمﻞ ﺠم�ﻊ أو �ﻌض اﻷﻗﺎﻟ�م اﻟتﻲ ﺘكون ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻤسؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻟدوﻟ�ﺔ وﻤثﻞ ذﻟك
اﻹﺨطﺎر �جب أن ﯿدﺨﻞ اﻟتنﻔیذ ﻓﻲ اﻟیوم اﻷول ﻤن ﺸﻬر ﯿنﺎﯿر اﻟذي �ﺄﺘﻲ �ﻌد اﻨﻘضﺎء  12ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و�حد أﻗصﻰ

 24ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ ﺘﺎر�ﺦ اﺴتﻼﻤﻪ ﻤن ﻗبﻞ اﻷﻤین اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻤﺎ ﻟم ﯿتم ﺘحدﯿد ﻤوﻋد ﻤ�كر ﻟﻬﺎ وﻤﻬمﺎ �كن ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ
ﻻ ﺘسري ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻗﺎﻟ�م ﻗبﻞ ﺴر�ﺎﻨﻬﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟتﻠك اﻟدوﻟﺔ اﻟمﻌن�ﺔ.
 2ـ ﯿتوﻗﻒ ﺴر�ﺎن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻹﻗﻠ�م ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذي ﺘتوﻗﻒ ف�ﻪ ﻤسئوﻟ�ﺔ اﻟطرف اﻟمتﻌﺎﻗد ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ
ﻟذﻟك اﻹﻗﻠ�م أو ﺒتﺎر�ﺦ ﻤ�كر �مﺎ �مكن أن �جري إﺸﻌﺎر اﻷﻤین اﻟﻌﺎم ﺒذﻟك وﻓﻘﺎً ﻹﺠراءات اﻟمﺎدة ). (15


إﺸﻌﺎرات إﻨﻬﺎء اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ
إن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻏیر ﻤحددة اﻷﺠﻞ .وﻤﻊ ذﻟك� ،جوز ﻷي طرف ﻤتﻌﺎﻗد أن ﯿنﻬیﻬﺎ و�جب أن �سري إﻨﻬﺎء اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻪ �ﻌد اﻨﻘضﺎء ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺴتﻼم اﻷﻤین اﻟﻌﺎم ﻹﺸﻌﺎر اﻹﻨﻬﺎء ﻤﺎ ﻟم �حدد ﻟﻪ ﻤوﻋداً ﻤتﺄﺨ اًر.


إﺠـــراءات اﻟتﻌدﯿـــﻞ
 1ـ �جوز ﻟﻠمجﻠس أن ﯿوﺼﻲ اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة �ﺈﺠراء ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ .
 2ـ �جوز ﻷي طرف ﻤتﻌﺎﻗد إﺸﻌﺎر اﻷﻤین اﻟﻌﺎم �ﺎﻋتراﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتﻌدﯿﻞ اﻟموﺼﻲ �ﻪ �مﺎ �جوز �ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺴحب ذﻟك اﻻﻋتراض
ﺨﻼل ﻓترة ﻤحددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (3ﻤن ﻫذﻩ اﻟمﺎدة .
 3ـ أي ﺘﻌدﯿﻞ ﻤوﺼﻰ �ﻪ �جب أن �ﻌتبر ﻓﻲ ﺤكم اﻟمﻘبول إذا ﻟم �ﻘم أي ﻤن اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة �ﺎﻻﻋتراض ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟتﻌدﯿﻞ

ﺨﻼل ﺴتﺔ ﺸﻬور ﻤن ﺘﺎر�ﺦ ﺘبﻠ�ﻎ اﻷﻤین اﻟﻌﺎم ﺒذﻟك اﻟتﻌدﯿﻞ .

 4ـ ﺘدﺨﻞ اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟمﻘبوﻟﺔ ﺤیز اﻟتنﻔیذ �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟكﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة ﻓﻲ أﺤد اﻟتوار�ﺦ اﻟتﺎﻟ�ﺔ :

أ ـ إذا ﺘم ﺘبﻠ�ﻎ اﻟتﻌدﯿﻞ اﻟموﺼﻰ �ﻪ ﻗبﻞ اﻷول ﻤن ﺸﻬر إﺒر�ﻞ ،ﻓﺈن اﻟتﺎر�ﺦ �جب أن �كون اﻷول ﻤن ﺸﻬر ﯿنﺎﯿر ﻤن اﻟسنﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ
ﻟتﺎر�ﺦ اﻟتبﻠ�ﻎ ،أو

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

 5ـ أن اﻟجداول اﻹﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻟكﻞ طرف ﻤتﻌﺎﻗد و ﺠدول ﺘﻌرﻓتﻪ اﻟجمر��ﺔ أو ﻓﻲ اﻟحﺎﻟﺔ اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ �موﺠب اﻟﻔﻘرة ) 1ج(

ﻤن اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻟثﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ،ﺠدوﻟﻪ اﻟتﻌرﻓﻲ اﻹﺤصﺎﺌﻲ اﻟموﺤد� ،جب أن ﺘص�ﺢ ﻤتﻔﻘﺔ ﻤﻊ اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟمﻌدل ﻓﻲ
اﻟتﺎر�ﺦ اﻟمحدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (4ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ .
6ـ

إن أي دوﻟﺔ أو اﺘحﺎد ﺠمر�ﻲ أو اﻗتصﺎدي �صﺎدق أو ﯿنظم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ �ﻌتبر أﻨﻪ ﻗد ﻗبﻞ �ﺄ�ﺔ ﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ

اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ واﻟتﻲ ﺴرى ﻤﻔﻌوﻟﻬﺎ أو ﺘم ﻗبوﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺤكﺎم اﻟﻔﻘرة ) (3ﻤن ﻫذﻩ اﻟمﺎدة ﻓﻲ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذي أﺼ�ﺢ ف�ﻪ طرﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗداً.


ﺤﻘوق اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟنظﺎم اﻟمنسق
�ﺎﻟنس�ﺔ ﻷي ﻤواﻀ�ﻊ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟنظﺎم ﻓﺈن اﻟﻔﻘرة ) (4ﻤن اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ،واﻟمﺎدة اﻟثﺎﻤنﺔ واﻟﻔﻘرة ) (2ﻤن اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ
ﻋشر ﺘمنﺢ اﻟطرف اﻟمتﻌﺎﻗد ﺤﻘوﻗﺎً :

أ ـ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟجم�ﻊ أﺠزاء اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟذي �ط�ﻘﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ؛ أو

ب ـ

ﻟﻐﺎ�ﺔ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذي ﺘدﺨﻞ ف�ﻪ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﺤیز اﻟتنﻔیذ �ﺎﻟنس�ﺔ إﻟ�ﻪ وﻓﻘﺎً ﻷﺤكﺎم اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻟثﺔ ﻋشر ،ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �كﺎﻓﺔ أﺠزاء

ج ـ

�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟجم�ﻊ أﺠزاء اﻟنظﺎم اﻟمنسق �شرط أن �كون ﻗد ﺘﻌﻬد رﺴم�ﺎً ﺒتطبیق اﻟنظﺎم اﻟمنسق ذي اﻟستﺔ أرﻗﺎم �ﺎﻤﻼً ﺨﻼل

اﻟنظﺎم اﻟمنسق اﻟذي اﻟتزم ﺒتطب�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎر�ﺦ �موﺠب أﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ؛ أو

ﻓترة اﻟثﻼث ﺴنوات اﻟمذ�ورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (5ﻤن اﻟمﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ وﻟﻐﺎ�ﺔ اﻨتﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔترة .


اﻟتحﻔظـــﺎت
ﻻ �سمﺢ �ﺄ�ﺔ ﺘحﻔظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ .


إﺸﻌـــﺎرات اﻷﻤیـــن اﻟﻌـــﺎم
�ﻘوم اﻷﻤین اﻟﻌﺎم �ﺈﺨطﺎر اﻷطراف اﻟمتﻌﺎﻗدة واﻟدول اﻷُﺨرى اﻟموﻗﻌﺔ واﻟدول اﻷﻋضﺎء �ﺎﻟمجﻠس واﻟتﻲ ﻟ�ست أطراﻓﺎً ﻤتﻌﺎﻗدة

ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ واﻷﻤین اﻟﻌﺎم ﻟﻬیئﺔ اﻷُﻤم اﻟمتحدة �مﺎ ﯿﻠﻲ :
أ

ـ اﻹﺸﻌﺎرات �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ ؛

ب

ـ اﻟتوق�ﻌﺎت واﻟتصد�ﻘﺎت واﻻﻨضمﺎﻤﺎت �مﺎ ﻫو ﻤشﺎر ﻓﻲ اﻟمﺎدة اﻟثﺎﻨ�ﺔ ﻋشرة ؛

د

ـ اﻹﺸﻌﺎرات �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ ﻋشر ؛

ج

ـ اﻟتﺎر�ﺦ اﻟذي ﺴتسري ف�ﻪ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﺎدة اﻟثﺎﻟثﺔ ﻋشرة ؛

ﻫـ

ـ إﺸﻌﺎرات اﻹﻨﻬﺎء �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟخﺎﻤسﺔ ﻋشرة ؛

و

ـ ﺘﻌدﯿﻼت اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ اﻟموﺼﻰ ﺒﻬﺎ �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ﻋشرة ؛

ز

ح

ـ اﻻﻋتراﻀﺎت ف�مﺎ �خص اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟموﺼﻰ ﺒﻬﺎ �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ﻋشرة وﺤیثمﺎ �كون ﻤﻼﺌمﺎً ،اﻻﻨسحﺎب ؛
ـ اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟمﻘبوﻟﺔ �موﺠب اﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ﻋشرة و�ذﻟك دﺨوﻟﻬﺎ ﺤیز اﻟتنﻔیذ .


اﻟتسجیﻞ ﻟدى اﻷُﻤم اﻟمتحدة
�جب أن ﺘسجﻞ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ ﻟدى اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬیئﺔ اﻷُﻤم اﻟمتحدة وﻓﻘﺎُ ﻟنصوص اﻟمﺎدة  102ﻤن ﻤیثﺎق ﻫیئﺔ اﻷُﻤم اﻟمتحدة
ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﻤین ﻋﺎم اﻟمجﻠس .

و�ﺜ�ﺎﺘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺜ�ﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟموﻗﻌین أدﻨﺎﻩ واﻟمخوﻟین ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺒذﻟك ﻗد وﻗﻌوا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ .

أُﻨجزت ﻓﻲ ﺒرو�سﻞ ﻓﻲ  14ﯿوﻨیو 1983م �ﺎﻟﻠﻐتین اﻹﻨجﻠیز�ﺔ واﻟﻔرﻨس�ﺔ وﻫذان اﻟنصﺎن ﻤﻌتمدان ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻤن أﺼﻞ واﺤد
ﯿودع ﻟدى اﻷﻤین اﻟﻌﺎم ﻟﻠمجﻠس اﻟذي ﺴ�ﻘوم �ﺈرﺴﺎل ﻨسﺦ ﻤصدﻗﺔ ﻤنﻬﺎ ﻟكﺎﻓﺔ اﻟدول واﻻﺘحﺎدات اﻟجمر��ﺔ أو اﻻﻗتصﺎد�ﺔ
اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمﺎدة اﻟحﺎد�ﺔ ﻋشرة ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎق�ﺔ .

*******


ﺘت�ﻊ اﻟم�ﺎدئ اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻋند ﺘبنید اﻟسﻠﻊ ﻓﻲ ﺠدول اﻟتﻌرﻓﺔ :
 (1ﻟیـس ﻟﻌنﺎو�ن اﻷﻗسﺎم واﻟﻔصول و أﺠزاء اﻟﻔصول ﺴوى ق�مﺔ إرﺸﺎد�ﺔ  ،أﻤﺎ ﺘبنید اﻷﺼنﺎف ف�حدد ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺘ�ﻌﺎً
ﻟنصوص اﻟبنود واﻟمﻼﺤظﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻷﻗسﺎم أو اﻟﻔصول  ،وﺘ�ﻌﺎً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟتﺎﻟ�ﺔ  ،ﺸر�طﺔ أن ﻻ ﺘتﻌﺎرض ﻫذﻩ

اﻟﻘواﻋد ﻤﻊ ﻨصوص اﻟبنود واﻟمﻼﺤظﺎت .
(2

أ ـ ﻛﻞ إﺸﺎرة إﻟﻰ ﺼنﻒ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒند ﻤﻌین ﺘشمﻞ ﻫذا اﻟصنﻒ  ،و�ن �ﺎن ﻏیر �ﺎﻤﻞ أو ﻏیر ﺘﺎم اﻟصنﻊ �شرط
أن ﺘتواﻓر ﻓﻲ ﻫذا اﻟصنﻒ ﻏیر اﻟكﺎﻤﻞ أو ﻏیر ﺘﺎم اﻟصنﻊ ﻓﻲ اﻟحﺎﻟﺔ اﻟتﻲ �ﻘدم ﺒﻬﺎ  ،اﻟصﻔﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠصنﻒ
اﻟكﺎﻤﻞ أو اﻟتﺎم اﻟصنﻊ )أو اﻟذي �ﻌتبر ﻓﻲ ﺤكم اﻟصنﻒ اﻟكﺎﻤﻞ أو اﻟتﺎم اﻟصنﻊ �مﻘتضﻰ أﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة( ،
ﺴواء ورد ﻤﻔككﺎً أو ﻏیر ﻤجمﻊ .

ب ـ ﻛﻞ إﺸﺎرة إﻟﻰ ﻤﺎدة ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒند ﻤﻌین ﺘشمﻞ ﻫذﻩ اﻟمـﺎدة ﺴـواء أﻛﺎﻨـت ﺼرﻓـﺔ أو ﻤخﻠوطـﺔ أو ﻤشترك ﻤﻊ ﻤواد أُﺨر .
ﻛذﻟك ﻓﺈن أ�ﺔ إﺸﺎرة إﻟﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻤن ﻤﺎدة ﻤﻌینﺔ ﺘشمﻞ ﻫذﻩ اﻟسﻠﻌﺔ اﻟمصنوﻋﺔ �ﻠ�ﺎً أو ﺠزﺌ� ًﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟمﺎدة .
وﺘبند ﻫذﻩ اﻷﺼنﺎف اﻟمخﻠوطـﺔ أو اﻟمر�بـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠم�ﺎدئ اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة )/3أ( .

ؤي أن ﺴﻠﻌﺎً ﺘدﺨﻞ ﻓﻲ ﺒندﯿن أو أﻛثر ﺘ�ﻌﺎً ﻟمﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ) /2ب( اﻟسﺎ�ﻘﺔ أو ﻷي ﺴبب آﺨر ،ﻓﺈن
 (3إذا ُر ﱠ
اﻟتبنید ﯿتم ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺘﻲ :
أ ـ ﯿرﺠﺢ اﻟبند اﻷﻛثر ﺘخص�صﺎً ﻋﻠﻰ اﻟبنود ذات اﻟنصوص اﻟﻌﺎﻤﺔ  .إﻻ أﻨﻪ ﻋندﻤﺎ ﯿنص ﺒندان أو أﻛثر ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺤدة
إﻟﻰ ﺠزء ﻓﻘط ﻤن اﻟمواد اﻟمكوﻨﺔ ﻟﻸﺼنﺎف اﻟمخﻠوطﺔ أو اﻟمر��ﺔ ،أو إﻟﻰ ﺠزء ﻓﻘط ﻤن اﻟسﻠﻊ اﻟمﻬ�ﺄة �شكﻞ
ﻤجموﻋﺎت )أطﻘم( ﻟﻠبیـﻊ �ﺎﻟتجزﺌـﺔ  ،ﻓتﻌتبـر ﻫذﻩ اﻟبنـود ﻤتسﺎو�ﺔ ﻓﻲ اﻟتخص�ص �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺼنﺎف واﻟسﻠﻊ
ﺤتﻰ وﻟو أﻋطﻰ أﺤد ﻫذﻩ اﻟبنود ﻟﻬذﻩ اﻟسﻠﻊ وﺼﻔﺎً أﻛمﻞ أو أﻛثر دﻗﺔ .

ب ـ اﻷﺼنﺎف اﻟمخﻠوطﺔ واﻟمصنوﻋﺎت اﻟمكوﻨﺔ ﻤن ﻤواد ﻤختﻠﻔﺔ أو اﻟنﺎﺘجﺔ ﻤن ﺘجم�ﻊ ﻤواد ﻤختﻠﻔﺔ و�ذﻟك اﻟ�ضﺎﺌﻊ
اﻟمﻬ�ﺄة �شكﻞ ﻤجموﻋﺎت )أطﻘم( ﻟﻠب�ﻊ �ﺎﻟتجزﺌﺔ واﻟتﻲ ﻻ �مكن ﺘبنیدﻫﺎ ﺘطب�ﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة )3أ( ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘبند ﺘ�ﻌ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة
أو اﻟصنﻒ اﻟذي �ضﻔﻲ ﻋﻠیﻬﺎ اﻟصﻔﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ  ،إذا أﻤكن ﺘحدﯿد ﻫذﻩ اﻟصﻔﺔ .

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

 (4ﺘت�ﻊ اﻷﺼنﺎف اﻟتﻲ ﻻ �مكن ﺘبنیدﻫﺎ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟسﺎ�ﻘﺔ ﺒند اﻷﺼنﺎف اﻷﻛثر ﻤمﺎﺜﻠﺔ .
� (5ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺤكﺎم اﻟسﺎ�ﻘﺔ  ،ﺘطبق اﻟﻘواﻋد اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسﻠﻊ اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ أدﻨﺎﻩ :

أ ـ ﻋﻠب وﻏﻼﻓﺎت أﺠﻬزة اﻟتصو�ـر واﻷدوات اﻟموﺴ�ق�ﺔ واﻷﺴﻠحﺔ وأدوات اﻟرﺴم واﻟحﻠﻰ واﻷوع�ﺔ اﻟممﺎﺜﻠﺔ اﻟمصممﺔ
ﺨص�ص ًﺎ ﻻﺤتواء ﺼنﻒ ﻤﻌین أو ﻤجموﻋﺎت )أطﻘم( واﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴتﻌمﺎل اﻟمدﯿد واﻟمﻘدﻤﺔ ﻤﻊ اﻷﺼنﺎف اﻟمﻌدة
ﻟﻬﺎ ،ﺘبند ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﺼنﺎف ﻋندﻤﺎ ﺘكون ﻤن اﻷﻨواع اﻟتﻲ ﺘ�ﺎع ﻋﺎدة ﻤﻌﻬﺎ  .ﻏیر أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻻ ﺘطبق ﻋﻠﻰ

اﻷوع�ﺔ اﻟتﻲ ﺘضﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟمجموع �كﺎﻤﻠﻪ اﻟصﻔﺔ اﻟرﺌ�س�ﺔ ؛

ب ـ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﻟﻘﺎﻋدة ) / 5أ( أﻋﻼﻩ  ،ﻓﺈن ﻤواد وأوع�ﺔ اﻟتﻐﻠ�ف اﻟمﻘدﻤﺔ ﻤحتو�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺘبند ﻤﻊ ﻫذﻩ
اﻟسﻠﻊ ﻋندﻤﺎ ﺘكون ﻤن اﻷﻨواع اﻟتﻲ ﺘستﻌمﻞ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺘﻐﻠ�ف ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟسﻠﻊ  .ﻤﻊ ذﻟك  ،ﻓـﺈن أﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة

ﻟ�ست ﻤﻠزﻤﺔ ﻋندﻤﺎ ﺘكون أوع�ﺔ اﻟتﻐﻠ�ف ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺒوﻀوح ﺼراﺤﺔ ﻟﻼﺴتﻌمﺎل اﻟمتكرر.

 (6ﺘبند اﻟسﻠﻊ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻓﻲ اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟنﻔس اﻟبند وﻓﻘﺎً ﻟنصوص وﻤﻼﺤظﺎت ﻫذﻩ اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ و�ذﻟك ـ

ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻤن اﻟتﻌدﯿﻞ واﻟتبدﯿﻞ  ،وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ أﻋﻼﻩ  ،ﻋﻠمﺎً �ﺄﻨﻪ ﻻ �مكن ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟبنود
اﻟﻔرع�ﺔ إﻻ إذا �ﺎﻨت ﻤن ﻨﻔس اﻟمستوى  .ﻤن أﺠﻞ اﻟﻌمﻞ �ﺄﺤكﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة  ،ﻓﺈن ﻤﻼﺤظﺎت اﻷﻗسﺎم واﻟﻔصول
�جب ﺘطب�ﻘﻬﺎ أ�ضﺎً  ،ﻤﺎ ﻟم ﯿنص ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك .
******

}{
ﻫذﻩ اﻟنســـخﺔ ﻤن اﻟجدول اﻟموﺤد ﻟتصـــن�ف وﺘبو�ب اﻟســـﻠﻊ ﻟدول ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون وﻓق اﻟنظﺎم

اﻟمنسـق إﺼـدار  ، 2017ﺘﻌتبر ﻤن أﺤدث ﻨسـﺦ ﻫذا اﻟجدول �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ  ،وﻗد اﺴـتخدﻤت اﻷرﻗﺎم

اﻟﻌر��ــﺔ ) (9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ﺒــدﻻً ﻤن اﻷرﻗــﺎم اﻟﻬنــد�ــﺔ  ،وأﻤــﺎم ﻫــذا اﻟتﻐییر  ،وﺘســـــــــﻬیﻼً
ﻟمستخدﻤﻲ ﻫذا اﻟجدول  ،ﻨورد اﻟمﻼﺤظﺎت اﻟتﺎﻟ�ﺔ :
 - 1اﻟحﻘﻞ اﻷول ﻤن اﻟجدول اﻟمشـــﺎر اﻟ�ﻪ ﺒرﻗم اﻟبند ﯿتضـــمن أر�ﻌﺔ أرﻗﺎم  ،ﻤثﻼً )� ، (01.02مثﻞ
اﻟرﻗم ) (01رﻗم اﻟﻔصــــﻞ وﻫو ﺜﺎﺒت ﻓﻲ �ﻞ ﻓصــــﻞ  ،و�مثﻞ اﻟرﻗم ) (02رﻗم اﻟبند  ،وﺘﻘ أر اﻷر�ﻌﺔ
أرﻗﺎم � ،ﻞ رﻗمین ﻋﻠﻰ ﺤدة  ،ﻤن اﻟ�سﺎر إﻟﻰ اﻟ�مین .

 - 2اﻟحﻘﻞ اﻟثﺎﻨﻲ اﻟخﺎص ﺒرﻤز اﻟنظﺎم اﻟمنســـــــــق ﻤكون ﻤن ﺜمﺎﻨ�ﺔ أرﻗﺎم وﻗد ﺘم ﺘرك ﻓراغ �ﻌد �ﻞ
رﻗمین ﻟتسﻬﻞ ﻗراءﺘﻬﺎ  ،وﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺘمثﻞ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :

 اﻟرﻗمین اﻷول واﻟثﺎﻨﻲ ﻤن اﻟ�سﺎر �مثﻼن رﻗم اﻟﻔصﻞ.

 اﻟرﻗمین اﻟثﺎﻟث واﻟرا�ﻊ ﻤن اﻟ�سﺎر �مثﻼن رﻗم اﻟبند اﻟرﺌ�سﻲ.

 اﻟرﻗمین اﻟخﺎﻤس واﻟســﺎدس ﻤن اﻟ�ســﺎر �مثﻼن اﻟبنود اﻟﻔرع�ﺔ  ،ﻓﺈذا �ﺎن اﻟرﻗم اﻟســﺎدس )
 ( 0ﯿبدأ اﻟبند اﻟﻔرﻋﻲ �شرطﺔ واﺤدة ) ـ (  ،و�ذا �ﺎن رﻗمﺎً آﺨر ﻓیبدأ اﻟبند اﻟﻔرﻋﻲ �شرطتین
)ــ(.

 اﻟرﻗمین اﻟسﺎ�ﻊ واﻟثﺎﻤن ﻤن اﻟ�سﺎر �مثﻼن اﻟﻔﻘرات اﻟﻔرع�ﺔ اﻟمحﻠ�ﺔ  ،ﻓﺈذا �ﺎن اﻟرﻗم اﻟثﺎﻤن
)  ( 0ﺘبدأ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرع�ﺔ ﺒثﻼث ﺸـرطﺎت ) ـ ـ ـ (  ،و�ذا �ﺎن رﻗمﺎً آﺨر ﻓتبدأ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرع�ﺔ

اﻟمحﻠ�ﺔ �ﺄر�ﻌﺔ ﺸرطﺎت ) ـ ـ ـ ـ ( .

و�ﺎ� اﻟتوﻓیق ...
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اﻟموﻀـــــوع

اﻟصﻔحﺔ

اﻟﻘسم اﻟثﺎﻤن

ﺼﻼل وﺠﻠود ﺨﺎم و ﺠﻠود ﻤدﺒوﻏﺔ

وﺠﻠود �ﻔراء وﻤصنوﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟمواد؛ أﺼنﺎف ﻋدة

اﻟحیواﻨﺎت و اﻟسراﺠﺔ؛ ﻟوازم اﻟسﻔر؛ ﺤﻘﺎﺌب ﯿدو�ﺔ وأوع�ﺔ

41
42

ﻤمﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻤصﺎر�ن اﻟحیواﻨﺎت )ﻋدا ﻤصﺎر�ن دودة اﻟﻘز(
ﺼﻼل ﺠﻠود ﺨﺎم )ﻋدا ﺠﻠود اﻟﻔراء( وﺠﻠود ﻤدﺒوﻏﺔ .
ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺠﻠد؛ أﺼنﺎف ﻋدة اﻟحیواﻨﺎت واﻟسراﺠﺔ؛ ﻟوازم اﻟسﻔر؛ ﺤﻘﺎﺌب

311
316

ﯿدو�ﺔ وأوع�ﺔ ﻤمﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻤصﺎر�ن اﻟحیواﻨﺎت )ﻋدا ﻤصﺎر�ن
43

دودة اﻟﻘز( .

ﺠﻠود �ﻔراء طب�ع�ﺔ ،ﻓراء ﻤﻘﻠدة )اﺼطنﺎع�ﺔ(؛ ﻤصنوﻋﺎﺘﻬﺎ .

320

اﻟﻘسم اﻟتﺎﺴﻊ

ﺨشــب وﻤصنوﻋﺎﺘــﻪ؛ ﻓحم ﺨشبـــﻲ؛

ﻓﻠین وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن اﻟﻘش أو ﻤن اﻟحﻠﻔﺎ

44
45
46

أو ﻤن ﻤواد اﻟضﻔر اﻷُﺨر؛ أﺼنﺎف ﺼنﺎﻋتﻲ اﻟحصر واﻟسﻼل
ﺨشب وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ؛ ﻓحم ﺨشبﻲ .
ﻓﻠین وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .
ﻤصنوﻋﺎت ﻤن اﻟﻘش أو اﻟحﻠﻔﺎء أو ﻏیرﻫﺎ ﻤن ﻤواد اﻟضﻔر؛ أﺼنﺎف ﺼنﺎﻋتﻲ

339
350
352

اﻟحصر واﻟسﻼل .

اﻟﻘسم اﻟﻌﺎﺸر

ﻋجﺎﺌن ﻤن ﺨشب أو ﻤواد ﻟ�ف�ﺔ ﺴﻠیﻠوز�ﺔ أﺨر؛

ورق وورق ﻤﻘوى )ﻨﻔﺎ�ﺎت وﻓضﻼت( �ﻐرض إﻋﺎدة اﻟتصن�ﻊ؛
ورق وورق ﻤﻘوى وﻤصنوﻋﺎﺘﻬمﺎ

47

ﻋجﺎﺌن ﺨشب أو ﻤواد ﻟ�ف�ﺔ ﺴﻠیﻠوز�ﺔ أﺨر؛ ورق وورق ﻤﻘوى )ﻨﻔﺎ�ﺎت

48

ورق وورق ﻤﻘوى )ﻛرﺘون(؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻋجینﺔ اﻟسﻠیﻠوز وﻤن ورق أو ﻤن

49

ﻛتب ،ﺼحﻒ ،ﺼور وﻏیرﻫﺎ ﻤن ﻤنتجﺎت اﻟط�ﺎﻋﺔ واﻟنشر؛ ﻤخطوطﺎت ﯿدو�ﺔ،

وﻓضﻼت( �ﻐرض إﻋﺎدة اﻟتصن�ﻊ .
ورق ﻤﻘوى .

ﻤستنسخﺎت وﺘصﺎﻤ�م .

354
357
373

اﻟموﻀـــــوع

اﻟصﻔحﺔ

اﻟﻘسم اﻟحﺎدي ﻋشر

ﻤواد ﻨسج�ﺔ وﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻫذﻩ اﻟمواد
ﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻘسم اﻟحﺎدي ﻋشر

378

50

ﺤر�ر طب�ﻌﻲ .

385

51

ﺼوف ،و�ر ﺤیوان ﻨﺎﻋم أو ﺨشن؛ ﺨیوط وأﻗمشﺔ ﻤنسوﺠﺔ ﻤن ﺸﻌر اﻟخیﻞ

386

52

ﻗطن .

390

53

أﻟ�ﺎف ﻨسج�ﺔ ﻨ�ﺎﺘ�ﺔ أُﺨر؛ ﺨیوط ﻤن ورق وأﻗمشﺔ ﻤنسوﺠﺔ ﻤن ﺨیوط اﻟورق .

400

54

ﺸﻌیرات ﺘر�یب�ﺔ أو اﺼطنﺎع�ﺔ؛ ﻗدد و أﺸكﺎل ﻤمﺎﺜﻠﺔ ﻤن ﻤواد ﻨسج�ﺔ ﺘر�یب�ﺔ أو

402

55

أﻟ�ﺎف ﺘر�یب�ﺔ او اﺼطنﺎع�ﺔ ﻏیر ﻤستمرة .

407

56

ﺤشو ،ﻟ�ﺎد وﻻ ﻤنسوﺠﺎت؛ ﺨیوط ﺨﺎﺼﺔ؛ ﺨیوط ﺤزم وﺤ�ﺎل وأﻤراس وأﺼنﺎف

415

57

ﺴجﺎد وأﻏط�ﺔ أرﻀ�ﺎت أﺨر ﻤن ﻤواد ﻨسج�ﺔ .

اﺼطنﺎع�ﺔ

ﻤصنوﻋﺔ ﻤنﻬﺎ.

58

أﻗمشﺔ ﻤنسوﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ؛ أﻗمشﺔ ذات ﺨمﻞ "أو�ﺎر" ﻤن ﻤواد ﻨسج�ﺔ؛ ﻤسننﺎت

59

ﻨسﺞ ﻤشر�ﺔ أو ﻤطﻠ�ﺔ أو ﻤﻐطﺎة أو ﻤنضدة؛ أﺼنﺎف ﻨسج�ﺔ ﻟﻼﺴتخدام

60

أﻗمشﺔ ﻤصنرة أو �وروﺸ�ﻪ .

61
62
63

)داﻨتیﻼ( ،د�ﺎﺒ�ﺞ؛ أﺼنﺎف ﻋﻘﺎدة؛ ﻤطرزات .
اﻟصنﺎﻋﻲ .

أﻟ�سﺔ وﺘوا�ﻊ أﻟ�سﺔ ،ﻤن ﻏیر اﻟمصنرات أو اﻟكوروﺸ�ﻪ .
أﻟ�سﺔ وﺘوا�ﻊ أﻟ�سﺔ ،ﻤن ﻏیر اﻟمصنرات أو اﻟكوروﺸ�ﻪ .
أﺼنﺎف أﺨر ﺠﺎﻫزة ﻤن ﻤواد ﻨسج�ﺔ؛ ﻤجموﻋﺎت )أطﻘم(؛ أﻟ�سﺔ ﻤستﻌمﻠﺔ

420
423
428
434
437
446
457

وأﺼنﺎف ﻨسج�ﺔ ﻤستﻌمﻠﺔ؛ أﺴمﺎل وﺨرق .
اﻟﻘسم اﻟثﺎﻨﻲ ﻋشر

أﺤذ�ﺔ ،أﻏط�ﺔ رأس ،ﻤظﻼت ﻤطر ،ﻤظﻼت

ﺸمس ،ﻋصﻲ ﻤشﻲ ،ﻋصﻲ �مﻘﺎﻋد ،ﺴ�ﺎط ،وﺴ�ﺎط اﻟﻔروﺴ�ﺔ ،أﺠزاء ﻫذﻩ اﻷﺼنﺎف؛ ر�ش ﻤحضر
وأﺼنﺎف ﻤصنوﻋﺔ ﻤنﻪ؛ أزﻫﺎر اﺼطنﺎع�ﺔ؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺸﻌر �شري

64

أﺤذ�ﺔ وطمﺎﻗﺎت وﻤﺎ �مﺎﺜﻠﻬﺎ ؛ أﺠزاء ﻫذﻩ اﻷﺼنﺎف .

463

اﻟموﻀـــــوع

اﻟصﻔحﺔ

65

أﻏط�ﺔ رأس وأﺠزاؤﻫﺎ .

468

66

ﻤظﻼت ﻤطر وﻤظﻼت ﺸمس ،ﻋصﻲ ،ﻋصﻲ �مﻘﺎﻋد ،ﺴ�ﺎط وﺴ�ﺎط ﻓروﺴ�ﺔ،

470

67

ر�ش وزﻏب ﻤحضران وأﺼنﺎف ﻤنﻬﺎ؛ أزﻫﺎر اﺼطنﺎع�ﺔ؛ أﺼنﺎف ﻤن ﺸﻌر �شري

أﺠزاء ﻫذﻩ اﻷﺼنﺎف .

471

.

اﻟﻘسم اﻟثﺎﻟث ﻋشر

ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺤجر أو ﺠص أو إﺴمنت

أو ﺤر�ر ﺼخري )اﺴ�ستوس ( أو ﻤ�كﺎ أو ﻤن ﻤواد

ﻤمﺎﺜﻠﺔ؛ ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺨزف؛ زﺠــــﺎج وﻤصنوﻋﺎﺘـــﻪ

68

ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺤجر أو ﺠص أو إﺴمنت أو ﺤر�ر ﺼخري )اﺴ�ستوس( أو ﻤ�كﺎ

69

ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺨزف .

70

أو ﻤن ﻤواد ﻤمﺎﺜﻠﺔ.

زﺠﺎج وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .

473
482
487

اﻟﻘسم اﻟرا�ﻊ ﻋشر

ﻟؤﻟؤ طب�ﻌﻲ أو ﻤستنبت ،أﺤجﺎر �ر�مﺔ أو ﺸ�ﻪ �ر�مﺔ ،ﻤﻌﺎدن ﺜمینﺔ ،ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ ﻤكسوة �ﻘشرة ﻤن
71

ﻤﻌﺎدن ﺜمینﺔ ،ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻫذﻩ اﻟمواد؛ ﺤﻠﻲ اﻟﻐوا�ﺔ )ﻤﻘﻠدة(؛ ﻨﻘود

ﻟؤﻟؤ طب�ﻌﻲ أو ﻤستنبت ،أﺤجﺎر �ر�مﺔ أو ﺸ�ﻪ �ر�مﺔ ،ﻤﻌﺎدن ﺜمینﺔ ،ﻤﻌﺎدن

495

ﻋﺎد�ﺔ ﻤكسوة �ﻘشرة ﻤن ﻤﻌﺎدن ﺜمینﺔ ،ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﻫذﻩ اﻟمواد؛ ﺤﻠﻲ اﻟﻐوا�ﺔ
)ﻤﻘﻠدة(؛ ﻨﻘود .

اﻟﻘسم اﻟخﺎﻤس ﻋشر

ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ وﻤصنوﻋﺎﺘﻬﺎ
72
73
74
75
76
77
78

ﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻘسم اﻟخﺎﻤس ﻋشر.
اﻟحدﯿد وﺼﻠب )ﻓوﻻذ( .
ﻤصنوﻋﺎت ﻤن ﺤدﯿد أو ﺼﻠب )ﻓوﻻذ( .
ﻨحﺎس وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ.
ﻨ�كﻞ وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .
أﻟوﻤنیوم وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .
ﻓصﻞ اﺤت�ﺎطﻲ ﻻﺴتﻌمﺎل ﻻﺤق ﻤحتمﻞ ﻓﻲ اﻟنظﺎم اﻟمنسق .
رﺼﺎص وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .

504
506
523
535
543
547
554
555

79
80
81

اﻟموﻀـــــوع
زﻨك )ﺘوﺘ�ﺎء( وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .
ﻗصدﯿر وﻤصنوﻋﺎﺘﻪ .
ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ أﺨر؛ ﺨﻼﺌط ﺨزف�ﺔ ﻤﻌدﻨ�ﺔ )ﺴیرﻤیت(؛ ﻤصنوﻋﺎﺘﻬﺎ .

82

ﻋدد وأدوات ﻗﺎطﻌﺔ وأدوات ﻤﺎﺌدة وﻤﻼﻋق وﺸوك ،ﻤن ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ؛ أﺠزاءﻫﺎ

83

أﺼنﺎف ﻤتنوﻋﺔ ﻤن ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ .

ﻤن ﻤﻌﺎدن ﻋﺎد�ﺔ .

اﻟصﻔحﺔ
559
563
566
570
576

اﻟﻘسم اﻟسﺎدس ﻋشر

آﻻت وأﺠﻬزة آﻟ�ﺔ؛ ﻤﻌدات �ﻬر�ﺎﺌ�ﺔ؛ أﺠزاؤﻫﺎ؛

أﺠﻬزة ﺘسجیﻞ و�ذاﻋﺔ اﻟصوت وأﺠﻬزة ﺘسجیﻞ و�ذاﻋﺔ اﻟصوت واﻟصورة
ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟمرﺌ�ﺔ )اﻟتﻠﻔز�ون( ،أﺠزاء وﻟوازم ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة

84
85

ﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻘسم اﻟسﺎدس ﻋشر
ﻤﻔﺎﻋﻼت ﻨوو�ﺔ وﻤراﺠﻞ وآﻻت وأﺠﻬزة وأدوات آﻟ�ﺔ؛ أﺠزاؤﻫﺎ .
آﻻت وأﺠﻬزة آﻟ�ﺔ؛ ﻤﻌدات �ﻬر�ﺎﺌ�ﺔ؛ أﺠزاؤﻫﺎ؛ أﺠﻬزة ﺘسجیﻞ و�ذاﻋﺔ اﻟصوت،

582
584
630

أﺠﻬزة ﺘسجیﻞ و�ذاﻋﺔ اﻟصور واﻟصوت ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟمرﺌ�ﺔ )اﻟتﻠﻔز�ون( أﺠزاء
وﻟوازم ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة .
اﻟﻘسم اﻟسﺎ�ﻊ ﻋشر

ﻋر�ﺎت  ،طﺎﺌرات ، ،ﺒواﺨر  ،وﻤﻌدات ﻨﻘﻞ ﻤمﺎﺜﻠﺔ
ﻤﻼﺤظﺎت اﻟﻘسم اﻟسﺎ�ﻊ ﻋشر

86

ﻗﺎطرات وﻋر�ﺎت وﻤﻌدات ﻟﻠسكك اﻟحدﯿد�ﺔ أو ﻤﺎ �مﺎﺜﻠﻬﺎ وأﺠزاؤﻫﺎ؛ أﺠﻬزة إﺸﺎرة

87

ﺴ�ﺎرة وﺠ اررات ودراﺠﺎت وﻤر��ﺎت وﻋر�ﺎت أﺨر ،أﺠزاؤﻫﺎ وﻟوازﻤﻬﺎ .

88
89

آﻟ�ﺔ أو �ﻬروآﻟ�ﺔ ﻟطرق اﻟمواﺼﻼت .

ﻤر��ﺎت ﺠو�ﺔ وﻤر��ﺎت ﻓضﺎﺌ�ﺔ وأﺠزاؤﻫﺎ .
ﺴﻔن وﻗوارب وﻤنشﺂت ﻋﺎﺌمﺔ .

659
661
664
677
679

اﻟﻘسم اﻟثﺎﻤن ﻋشر

أدوات وأﺠﻬزة ﻟﻠ�صر�ﺎت أو اﻟتصو�ر اﻟﻔوﺘوﻏراﻓﻲ أواﻟسینمﺎﺌﻲ أو ﻟﻠق�ﺎس أو ﻟﻠﻔحص واﻟمراق�ﺔ أو

اﻟق�ﺎس و اﻟض�ط اﻟدﻗیق؛ أدوات وأﺠﻬزة ﻟﻠطب أو اﻟجراﺤﺔ؛ أﺼنﺎف ﺼنﺎﻋﺔ اﻟسﺎﻋﺎت؛ أدوات ﻤوﺴ�ق�ﺔ؛
90

أﺠزاء وﻟوازم ﻫذﻩ اﻷدوات واﻷﺠﻬزة

أدوات وأﺠﻬزة ﻟﻠ�صر�ﺎت أو اﻟتصو�ر اﻟﻔوﺘوﻏراﻓﻲ أو اﻟسینمﺎﺌﻲ أو ﻟﻠق�ﺎس أو

ﻟﻠﻔحص واﻟمراق�ﺔ أو اﻟق�ﺎس و اﻟض�ط اﻟدﻗیق؛ أدوات وأﺠﻬزة ﻟﻠطب أو اﻟجراﺤﺔ؛

681

اﻟموﻀـــــوع
91
92

أﺠزاء وﻟوازم ﻫذﻩ اﻷدوات واﻷﺠﻬزة .
أﺼنﺎف ﺼنﺎﻋﺔ اﻟسﺎﻋﺎت وأﺠزاؤﻫﺎ .
أدوات ﻤوﺴ�ق�ﺔ؛ أﺠزاؤﻫﺎ وﻟوازﻤﻪ .

اﻟصﻔحﺔ
701
706

اﻟﻘسم اﻟتﺎﺴﻊ ﻋشر

93

أﺴﻠحﺔ وذﺨﺎﺌر؛ أﺠزاؤﻫﺎ وﻟوازﻤﻬﺎ
أﺴﻠحﺔ وذﺨﺎﺌر؛ أﺠزاؤﻫﺎ وﻟوازﻤﻬﺎ .

709

اﻟﻘسم اﻟﻌشرون

94

ﺴﻠﻊ وﻤنتجﺎت ﻤتنوﻋﺔ

أﺜﺎث ،أﺜﺎب ﻟﻠطب واﻟجراﺤﺔ؛ أﺼنﺎف أﺴرة )ﺤشﺎ�ﺎ ،ﺤواﻤﻞ ﺤشﺎ�ﺎ ،وﺴﺎﺌد

712

وأﺼنﺎف ﻤحشوة ﻤمﺎﺜﻠﺔ(؛ أﺠﻬزة إﻨﺎرة ﻏیر ﻤذ�ورة وﻻ داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤكﺎن آﺨر؛
إﺸﺎرات ﻤضیئﺔ وﻟوﺤﺎت إﻋﻼﻨ�ﺔ أو إرﺸﺎد�ﺔ ﻤضیئﺔ وأﺼنﺎف ﻤمﺎﺜﻠﺔ؛ ﻤ�ﺎﻨﻲ

95
96

ﻤس�ﻘﺔ اﻟصنﻊ .

ﻟﻌب أطﻔﺎل وأﻟﻌﺎب ﻤجتمﻌﺎت وأﺼنﺎف ﻟﻠتسﻠ�ﺔ أو ﻟﻠر�ﺎﻀﺔ؛ أﺠزاؤﻫﺎ وﻟوازﻤﻬﺎ.
ﻤصنوﻋﺎت ﻤتنوﻋﺔ .

720
725

اﻟﻘسم اﻟحﺎدي واﻟﻌشرون

97
98
99

ﺘحﻒ ﻓن�ﺔ ،ﻗطﻊ ﻟﻠمجموﻋﺎت وﻗطﻊ أﺜر�ﺔ

ﺘحﻒ ﻓن�ﺔ ،ﻗطﻊ ﻟﻠمجموﻋﺎت وﻗطﻊ أﺜر�ﺔ .
ﺴﻠﻊ ذات إﺤكﺎم ﺨﺎﺼﺔ
ﻓصﻞ اﺤت�ﺎطﻲ ﻻﺴتﻌمﺎل ﻻﺤق ﻤحتمﻞ ﻓﻲ اﻟنظﺎم اﻟمنسق .

732
735
736

اﻟسﻠﻊ اﻟمﻌﻔﺎة واﻟسﻠﻊ اﻟخﺎﺼﺔ واﻟسﻠﻊ اﻟممنوﻋﺔ �ﺎﻟتﻌرﻓﺔ اﻟجمر��ﺔ اﻟموﺤدة ﻟدول اﻟمجﻠس

737

ﻤﻠحق �ﺎﻟسﻠﻊ اﻟمﻌﻔﺎة ) (exاﻟتزاﻤﺎت دول اﻟمجﻠس ﻟمنظمﺔ اﻟتجﺎرة اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ

؟

ق1:

القسم األول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

مالحظات:
 - 1كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشممل أيضما صماار ممن همذا النموع أو الجمنس إال مما
نص عليه بخالف ذلك.

 - 2ما لم ينص على خالف ذلك فإن أية إشارة في جدول التعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشممل أيضما المنتجمات التمي
نزع ماؤها أو بخرت أو جففت بالتجميد .
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ق1:

ف1:

الفصل األول

حيوانممممممات حيممممممممة

مالحظة:

 - 1يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) األسمممما والقشمممر ات والرخو مممات و الالفقار مممات المائيمممة األخمممر الممممذكورة فمممي الدنمممو  03.01أو  03.06أو03.07
أو03.08

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات األخر المذكورة في الدند 30.02؛ و
(ج) الحيوانات المذكورة في الدند .95.08
الدند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خيول وحمير وباال و كوا ن (ناال) حيه.

01.01

م خيول:
م م أصيلة لألنسال:
01 01 21 10

م م م خيول من أصل عربي

إعفاء

01 01 21 90

م م م غيرها

إعفاء

م م غيرها:
01 01 29 10

م م م خيول للر اضة

إعفاء

01 01 29 20

م م م خيول صايرة الجسم (بوني)

إعفاء

01 01 29 90

م م م غيرها

إعفاء

01 01 30 00

م حمير

إعفاء

01 01 90 00

م غيرها

إعفاء

حيوانات حية من فصيلة األبقار.

01.02

م أبقار أليفة:
01 02 21 00

م م أبقار أليفة أصيلة لألنسال

إعفاء

01 02 29 00

م م غيرها

إعفاء

م جاموس:
01 02 31 00

م م جاموس أصيلة لألنسال

إعفاء

01 02 39 00

م م غيرها

إعفاء

01 02 90 00

م غيرها

إعفاء

حيوانات حية من فصيلة الخناز ر.

01.03
01 03 10 00

م خنز ر أصيلة لألنسال
م غيرها:
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ممنوع استي ار

ق1:

ف1:
الدند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

01 03 91 00
01 03 92 00

م م تزن أقل من  50كيلو غرام

م م تزن  50كيلو غرام أو أكثر

اإلجراء

فئة الرسم

ممنوع استي ار
ممنوع استي ار

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.

01.04

م ضأن:
01 04 10 10

م م م ضأن أصيلة لألنسال

إعفاء

01 04 10 90

م م م غيرها

إعفاء

م ماعز:
01 04 20 10

م م م ماعز أصيلة لألنسال

إعفاء

01 04 20 90

م م م غيرها

إعفاء

واجمممن ممممن فصممميلة جمممالوس وميسمممتكوس بممم

01.05

أوز يو و جاجات رومي جاج غينيا (غرغمر)
حيه من األ نواع األليفة.

م بوزن ال يز د عن  185غرام:
01 05 11 00

م م واجن من فصيلة جالوس وميستكوس

إعفاء

01 05 12 00

م م يو و جاج رومي

إعفاء

01 05 13 00

ممب

إعفاء

01 05 14 00

م م إوز

إعفاء

01 05 15 00

م م جاج غينيا (غرغر)

إعفاء

م غيرها :
م م واجن من فصيلة جالوس وميستكوس :
01 05 94 10

م م م جاج بياض

إعفاء

01 05 94 20

م م م جاج الحم

إعفاء

01 05 94 30

م م م جاج أمهات

إعفاء

01 05 94 90

م م م غيرها

إعفاء

م م غيرها:
01 05 99 10

م م م ب وإوز أليف

إعفاء

01 05 99 20

م م م يو و جاج رومية

إعفاء

01 05 99 90

م م م غيرها

إعفاء

حيوانات حية أخر.

01.06

م ثديات:
01 06 11 00

إعفاء

م م حيوانات رئيسة
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ق1:

ف1:
الدند

الصممممممممممممنف

رمز النظام المنسق

01 06 12 00

اإلجراء

فئة الرسم

م م حيمتان و الفين وخمناز ر بحممر ة (ثمدييات من رتدمة

الحيتان)؛ خراف بحر و أطمومممات (من رتدمة الخيالنيات)؛

عجل بحر وفقمة وفظ (ثدييات من الرتدة الفرعية

لزعنفيات األقدام)

م م جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال

إعفاء

:

01 06 13 10

 .م م جمال أصيلة لألنسال

إعفاء

01 06 13 20

 ...جمال للمسابقات الر اضية والمزاينة

إعفاء

01 06 13 90

 .م م غيرها

إعفاء

01 06 14 00

م م أرانب أليفة وأرانب بر ة

إعفاء

م م غيرها :
01 06 19 30

م م م غزالن و ظداء

إعفاء

01 06 19 40

م م م كالب

إعفاء

01 06 19 50

م م م ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء

إعفاء

01 06 19 60

م م م حيوانمات حمدائق ومعمارض الحيموان وحيوانمات مسمتور ة

01 06 19 90

م م م غيرها

إعفاء

01 06 20 00

م زواحف بما فيها الثعابين والسالحف

إعفاء

لهيئات علمية لمختدرات التجارب والدحوث

إعفاء

م طيور :
01 06 31 00

م م طيور جارحة(جوارح)

01 06 32 00

م م بدااوات (بما فيها الددااوات العا يمة والمدركميت (بيضاء
وصايرة الجسم) والمكماو (بدااء فخم طو ل الذيل)
والكوكاتو (بدااء ذو عرف))

01 06 33 00

م م نعام؛ آمو( رومايوس وفيهولنداي)

إعفاء

إعفاء
إعفاء

م م غيرها:
01 06 39 10

م م م حمام أليف حمام برى حجل تمدرج سماني جاج

01 06 39 20

م م م طيور الز نة

إعفاء

01 06 39 90

م م م غيرها

إعفاء

األرض شنقب قطا أرطالن ب بري

إعفاء

م حشرات:
01 06 41 00

م م نحل

إعفاء

01 06 49 00

م م غيرها

إعفاء

01 06 90 00

م غيرها

إعفاء
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ق1:

ف2:

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل

مالحظة :
 – 1ال يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجاااان مااا األناااوا الماااذةوفي ااااو النناااو مااا  02.01إلااا  02.08و 02.10غيااار الصاااالحة لالسااات ال
النشري .

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

النند

الصاااااااااااانف

فمز النظام المنسق

اإلجراء

ائة الرسم

لحوم اصيلة األبقاف ،طازجة أو منر ي .

02.01
02 01 10 00

ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

إعفاء

02 01 20 00

ا قطع أخر بعظم ا

إعفاء

02 01 30 00

ا ون عظام

إعفاء

لحوم اصيلة األبقاف ،مجمدي .

02.02
02 02 10 00
02 02 20 00

%5

ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

ا قطع أخرى بعظم ا

%5

ا ون عظام :
02 02 30 10

ا ا ا مفروم

%5

02 02 30 90

ا ا ا غيرها

%5

لحوم اصيلة الخنازير ،طازجة أو منر ي أو مجمدي.

02.03

ا طازجة أو منر ي :
02 03 11 00

ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

سلع خاصة

02 03 12 00

ا ا أاخاذ وأكتاف وقطع ا ،بعظم ا

سلع خاصة

02 03 19 00

ا ا غيرها

سلع خاصة

ا مجمدي :
02 03 21 00

ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

سلع خاصة

02 03 22 00

ا ا أاخاذ وأكتاف وقطع ا ،بعظم ا

سلع خاصة

02 03 29 00

ا ا غيرها

سلع خاصة

لحااوم اصاايلة الأااان أو الماااعز ،طازجااة أو مناار ي

02.04

أو مجمدي .
02 04 10 00

ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح حمالن ،طازجة أو
ا لحوم ضان أخر طازجة أو منر ي :
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منر ي...

إعفاء

ق1:

ف2:
النند

الصاااااااااااانف

فمز النظام المنسق

اإلجراء

ائة الرسم

02 04 21 00

ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

إعفاء

02 04 22 00

ا ا قطع أخر بعظم ا

إعفاء

02 04 23 00

ا ا ون عظام

إعفاء

02 04 30 00

ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح حمالن ،مجمدي

%5

ا لحوم ضان أخر ،مجمدي :
02 04 41 00

ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح

%5

02 04 42 00

ا ا قطع أخر بعظم ا

%5

ا ا ون عظام :
02 04 43 10

ا ا ا مفروم

%5

02 04 43 90

ا ا ا غيرها

%5

ا لحوم اصيلة الماعز :
ا ا ا ذبائح ةاملة وأنصاف ذبائح :
02 04 50 11

ا ا ا ا طازجة أومنر ي

إعفاء

02 04 50 12

ا ا ا ا مجمدي

%5

ا ا ا قطع أخر بعظم ا :
02 04 50 21

ا ا ا ا طازجة أو منر ي

إعفاء

02 04 50 22

ا ا ا ا مجمدي

%5

02 04 50 31

ا ا ا ا طازجة أو منر ي

إعفاء

02 04 50 32

ا ا ا ا مجمدي

%5

ا ا ا ون عظام :

لحاااوم اصاااائل الخياااو والحميااار والن اااا والن اااا ،

02.05

طازجة أو منر ي أو مجمدي .
02 05 00 10

ا ا ا لحوم اصيلة الخيل

02 05 00 90

ا ا ا غيرها

%5

سلع خاصة

أحشاااء وأطاراف صااالحة لألكاال ما اصااائل األبقاااف

02.06

والخنازير والأان والماعز والخيال والحميار والن اا
والن ا  ،طازجة أو منر ي أو مجمدي .
02 06 10 00

ا م اصيلة األبقاف ،طازجة أو منر ي

%5

ا م اصيلة األبقاف ،مجمدي :
02 06 21 00

ا ا ألسنة

%5

02 06 22 00

ا ا أكنا

%5

02 06 29 00

ا ا غيرها

%5
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ق1:

ف2:
النند

الصاااااااااااانف

فمز النظام المنسق

02 06 30 00

ا م اصيلة الخنازير ،طازجة أو منر ي

اإلجراء

ائة الرسم

سلع خاصة

ا م اصيلة الخنازير ،مجمدي :
02 06 41 00

ا ا أكنا

سلع خاصة

02 06 49 00

ا ا غيرها

سلع خاصة

ا غيرها ،طازجة أو منر ي :
02 06 80 10

ا ا ا م اصيلتو الأان والماعز

إعفاء

02 06 80 90

ا ا ا غيرها

%5

ا غيرها ،مجمدي :
ا ا ا م اصيلتو الأان والماعز :
02 06 90 11

ا ا ا ا ألسنة

%5

02 06 90 12

ا ا ا ا أكناا

%5

02 06 90 19

ا ا ا ا غيرها

%5

02 06 90 90

ا ا ا غيرها

%5

لحااوم وأحشاااء وأطااراف صااالحة لألكاال ماا طيااوف

02.07

الاااادواج المااااذةوفي اااااو الننااااد  01.05طازجااااة أو
منر ي أو مجمدي.
ام

واج م اصيلة جالوس وميستكوس :

02 07 11 00

ا ا غير مقطعة ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 12 00

ا ا غير مقطعة ،مجمدي

%5

02 07 13 00

ا ا قطع وأحشاء وأطراف ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 14 00

ا ا قطع وأحشاء وأطراف ،مجمدي

%5

ام

يو و جاجان فومية :

02 07 24 00

ا ا غير مقطعة ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 25 00

ا ا غير مقطعة ،مجمدي

%5

02 07 26 00

ا ا قطع وأحشاء وأطراف ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 27 00

ا ا قطع وأحشاء وأطراف ،مجمدي

%5

ا م بط :
02 07 41 00

ا ا غير مقطعة ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 42 00

ا ا غير مقطعة ،مجمدي

%5

02 07 43 00
02 07 44 00
02 07 45 00

ا ا أكنا

سمة ،طازجة أو منر ي

ا ا غيرها ،طازجة أو منر ي

ا ا غيرها ،مجمدي
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%5
%5
%5

ق1:

ف2:
النند

الصاااااااااااانف

فمز النظام المنسق

اإلجراء

ائة الرسم

ا م إوز :
02 07 51 00

ا ا غير مقطعة ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 52 00

ا ا غير مقطعة ،مجمدي

%5

02 07 53 00

ا ا أكنا

02 07 54 00

ا ا غيرها ،طازجة أو منر ي

%5

02 07 55 00

ا ا غيرها ،مجمدي

%5

02 07 60 00

ام

سمة ،طازجة أو منر ي

%5

جاج غينيا (غرغر)

%5

لحوم وأحشاء وأطاراف أخار صاالحة لألكال ،طازجاة

02.08

أو منر ي أو مجمدي .
ا أفانب أليفة أو برية :
02 08 10 10

ا ا ا طازجة أو منر ي

إعفاء

02 08 10 20

ا ا ا مجمدي

%5

02 08 30 00

ا م حيوانان فئيسة

%5

02 08 40 00

ا م حيتان و الاي وخناازيار بحارية (ثديايان م فتنااة

الحيتان)؛ م خراف بحار و أطوماان (ثديان م فتناة

%5

الخيالنيان) ؛ م عجو بحار واقمان واظ (ثدييان

م الرتنة الفرعية لزعنفيان األقدام)
02 08 50 00

ا م زواحف (بما اي ا الثعابي والسالحف)

%5

ا م جما وحيوانان أخر م اصيلة الجما :
02 08 60 10

ا ا ا طازجة أو منر ي

إعفاء

02 08 60 20

ا ا ا مجمدي

إعفاء

ا غيرها :
ا ا ا غزالن وظناء :
02 08 90 21

ا ا ا ا طازجة أو منر ي

%5

02 08 90 22

ا ا ا ا مجمدي

%5

ا ا ا حمام بري ،حجل ،تدفج ،الفري (سمان) ،جاج األفض،
شنقب ،قطا ،أفطالن وبط بري:

02 08 90 31

ا ا ا ا طازجة أو منر ي

%5

02 08 90 32

ا ا ا ا مجمدي

%5

ا ا ا غيرها :
02 08 90 91
02 08 90 99

%5

ا ا ا ا أاخاذ ضفا

%5

ا ا ا ا غيرها
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ق1:

ف2:
النند

الصاااااااااااانف

فمز النظام المنسق

اإلجراء

ائة الرسم

شاااحم خنزيااار صااارف وشاااحم طياااوف واجااا  ،غيااار

02.09

مستخلص باإلذابة أو بطارق االساتخالا األخارى،

طازجااا أو مناار ا أو مجماادا أو مملحااا أو اااو ماااء
مملح أو مجففا أو مدخنا.
02 09 10 00

ا م خنزير

02 09 90 00

ا غيرها

سلع خاصة
%5

لح اوم وأحشاااء وأط اراف صااالحة لألكاال ،مملحااة أو

02.10

او ماء مملح ،مجففة أو مدخنة؛ قيق ومسااحيق
صالحة لألكل ،م لحوم أو أحشاء أو أطراف .
ا لحوم اصيلة الخنزير :
02 10 11 00

ا ا أاخاذ أو أكتاف وقطع ا ،بعظم ا

سلع خاصة

02 10 12 00

ا ا صدوف ( يتخلل ا شحم ) وقطع ا

سلع خاصة

02 10 19 00

ا ا غيرها

سلع خاصة

02 10 20 00

ا لحوم حيوانان اصيلة األبقاف

%5

ا غيرها ،بما اي ا قيق ومسااحيق صاالحة لألكال ما لحاوم
أو أحشاء أو أطراف :

%5

02 10 91 00

ا ا م حيوانان فئيسة

02 10 92 00

ا ا م حياتان و الاي وخناازير بحارية (ثادييان م فتانة
الحيتان)؛ م خاارف بحر وأطوماان (ثاديان م فتاناة
الخيالنيان)؛ م عجو بحر واقمان واظ (ثدييان م

الرتنة الفرعية لزعنفيان األقدام)

%5

02 10 93 00

ا ا م زواحف بما اي ا الثعابي والسالحف

%5

02 10 99 00

ا ا غيرها

%5
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ق1:

ف3:

الفصل الثالث

أسماك وقشريات ،رخويات وغيرها من الالفقريات المائية

مالحظة:

 1ـ ال يشمل هذا الفصل:

( أ ) ثديات البند 01.06؛

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

(ج) اســماك ( امــا فيهــا أكبادهــا وبيضــها وغــدد الرــذهير فيهــا ) أو قشــريات أو رخويــات أو غيرهــا مــن الالفقريــات
المائية ،ميرة أو غير صالحة لالسرهالك البشري ،أما اسبب جنسـها أو حالرهـا المقدمـة هـا ( فصـل  ،)5دقيـ

ومساحي و هريات م اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقريات المائية ،غير الصالحة لالسـرهالك
البشري ( ند .)23.01

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من يض السمك ( ند .)16.04

 2ـ يقصد امصطلح "كريات" الـوارد فـه هـذا الفصـل المنراـات الرـه مبرلـة مباضـرة االضـاف أو اة ـافة هميـة اسـيطة مـن
مادة رااطة .

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

أسماك حية .

03.01

ـ أسماك زينة :
03 01 11 00

ـ ـ من مياه عذاة

إعفاء

03 01 19 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ أسماك حية أخر :
03 01 91 00

ـ ـ سمك مروما (سالمومروما ،انبورهينوهس ميكيس،
انبورهينوهس هالرهه ،انبورهينوهس أجوا ونيرـا،

انبورهينوهس جيـالى ،انبـورهينـوهس أااضـه

،انبورهينوهس هريزوجاسرر)
03 01 92 00
03 01 93 00

ـ ـ سمك االنقليس (من جميع انواع اناويال)

ـ ـ ضبوط (سبرينوس ،هراسيوس ،سرينوفاريناودون

إعفاء
إعفاء

ايدلوس ،هليبوفثالميـبـيـثس ،سيرهينوس،

ميلوفاريناودون يسوس ،هامال هامال ،ال يو،

أوسريومشيلوس هاسلره ،لبرووباربوس هوفينه،
مياالوبراما )

إعفاء

03 01 94 00

ـ ـ مونة االطلنطه والمحيف الهادي ذات زعانف زرقـاء

03 01 95 00

ـ ـ مونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويه)

إعفاء

03 01 99 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

(ثونوس ثاينوس ،ثونوس أورينرالىس)
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إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

أسماك طازجة أو مبردة ،عدا ضـرائح السـمك ولحـوم أسـماك

03.02

األخر المذهورة فه البند.03.04

ـ سمك فصيلة السلمون ،ااسرثناء احشـاء السـمك الصـالحة
لألكــــل الداخلــــة فـــــه البنــــود الفرعيــــة  0302.91الـــــى

030299
03 02 11 00

ـ ـ سمك مروما (سالمومروما ،انبور هينوهس ميكيس،
انبورهينوهس هالرهه ،انبورهينوهس أجوا ونيرـا،

انبورهينوهس جيـالى ،انبـورهينوهـس أااضـه

،انبورهينوهس هريزوجاسرر)

03 02 13 00

...

ـ ـ سلمون المحيف الهادي (اونبـورهينوهـس نبـرا،

إعفاء

اونبورهينوهس غوربشا ،اونبورهينوهس هيرـا،

اونبورهينوهس مشـاومشـا ،اونبـورهينوهـس

هيسومش ،انبورهينوهس ماسو ،انبورهينـوهـس

رودورس)

03 02 14 00

ـ ـ سلمون االطلنطه (سالموساالر) وسلمون الدانـوب

03 02 19 00

ـ ـ غيرها

(هوهوهوهو)

إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ أسماك مفلطحة ( لورونبريداى أو وثيـداي ،أو سينـو
جلو سيدأي أو سوايدا ي ،أو سـبوفرـا لميـداي أو

ســيثاريداي) ،ااســرثناء احشــاء الســمك الصــالحة لألكــل

الداخلة فه البنود الفرعية  0302.91الى :030299
03 02 21 00

ـ ـ سمك قفندر (رينهاردمـيوس هيبوجلوسـودايـس،

03 02 22 00

ـ ـ سمك هوضع ( لورنبرس الميسا )

إعفاء

03 02 23 00

ـ ـ سمك موسى (سوليا)

إعفاء

03 02 24 00

ـ ـ أسماك الررس (مربوت) ( يسرا ماكسيما)

إعفاء

03 02 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

أوهيبوجلـوس هيبوجلـوس ،هيبوجـلـوسـوس سرينوليبيس)

إعفاء

ـ ـ ســمك مونــه (مــن نــوع ثونــوس) الرونــة الوثااــة او ونير ـو

مخطــــف الــــبطن (ايوثينــــوس "كامســــوونوس" يالمــــيس)،

اةسرثاء احشاء السمك الصالحة لألكل الداخلة فه البنـود
الفرعية  0302.91الى :030299

03 02 31 00

ـ ـ سمك مونة يضاء (ثونوس االلوناا)

إعفاء

03 02 32 00

ـ ـ سمك مونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)

إعفاء
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 02 33 00
03 02 34 00

ـ ـ سمك وثاب أو ونيرو مخطف

اإلجراء

البطن.

إعفاء

ـ ـ سمك مونة ذات عيون هبيرة ( Bigeyeثونوس،
أوبسوس)

إعفاء

.

03 02 35 00

ـ ـ سمك مونة االطلنطه والمحيف الهادي ذات زعانف

03 02 36 00

ـ ـ مونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويه)

فئة الرسم

إعفاء

زرقاء (ثونوس ثاينوس ،ثونوس أورينرالىس)

إعفاء

ـ ـ غيرها :
03 02 39 10

إعفاء

ـ ـ ـ سهوه (قباب) (ثونوس منال)

03 02 39 20

ـ ـ ـ صده (ضروي) (ثونوس أفينس)

إعفاء

03 02 39 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

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

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

(سـكومبر سكومبــراس ،ســكومبر أوسرراألسـيكوس ،ســكومبر

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

وســـمك هريفـــالس (كـــرانبس) ،ســـمك هوبيـــا (راكيســـنررون

كانــدوم) ،ســمك ــومفرت فضــه (اــامبوس) ،ســمك صــوري

المحـــــيف الهـــــادي (كولـــــوال يس ســـــيرا) ،ســـــمك صـــــور (
سـمك

دها رروس) ،سمك هبلين (مالوموس فيلوسـوس)،

أ ـــو ســـيف (اكســـيفياس جالديـــوس) ،ســـمك الرونـــة الوثااـــة

الشـــرقية (كاواكـــاوا ) (يوثينـــوس افينـــيس) ،ســـمك ونيـــة
(ســـاردا) ،ســـمك المـــرلين "ســـمك أوقيانوســـه

خم"،ســـمك

الســــلفيش ،ســــمك الرامــــوو (ايســــريوفوريداي) ،ااســــرثناء

احشــاء السـمك الصــالحة لألكــل الداخلــة فــه البنـود الفرعيـة

 030291الى : 030299
03 02 41 00

ـ ـ سمك رناة (كلوبيا هارناس ،هلوبيا ااالسه)

إعفاء

03 02 42 00

ـ ـ سمك أنشوفة (من نوع اناروليس)

إعفاء

03 02 43 00

ـ ـ سمك سردين ( ساردينيا يلباردوس ساردينويس)،
وساردينال من نوع (سانردينال)
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إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

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

03 02 44 10

ـ ـ ـ سمك هنعد (دراك أو خباط)

إعفاء

03 02 44 20

ـ ـ ـ سمك ااغة

إعفاء

03 02 44 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ ـ سمك أسقمري و"ماكريـل" صـاير (سـمك سـليمان) وسـمك
من من نوع (مراكوروس) :

03 02 45 10

ـ ـ ـ سمك ياض(حمام وخضره وصا )

إعفاء

03 02 45 20

ـ ـ ـ سمك زبيدي أسود (حلوايوه)

إعفاء

03 02 45 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

03 02 46 00

ـ ـ سمك هوبيا (راكيسنررون هاندوم)

03 02 47 00

ـ ـ سمك أ و سيف (اكسيفياس جالديوس)
ـ ـ غيرها

إعفاء

...
..

إعفاء

:

03 02 49 10

ـ ـ ـ سمك زبيدي فضي

إعفاء

03 02 49 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ أسماك من عائلة رجماسيروميدا ،يوهليكثيـداي ،جاديـداي،
ماكروريــــــــــدا ،ميالنونيــــــــــدا ،ميرلوســــــــــيداي ،موريــــــــــداي،

ومــورينوليبيديداي ،ااســرثناء احشاءالســمك الصــالحة لألكــل
الداخلة فه البنود الفرعية  0302.91الى : 030299

03 02 51 00

ـ ـ سمك قد (جـادوس مـوروا أو جـادوس أوجـاك

03 02 52 00

ـ ـ سمك حدوق (ميالنو جراموس ايكلفينوس)

إعفاء

03 02 53 00

ـ ـ سمك أسود ( والكيوس فيرنس)

إعفاء

03 02 54 00

ـ ـ سمك نازله من نوع (ميرلوهيوس ويوروفيكس)

إعفاء

03 02 55 00

ـ ـ سمك أالسكا والك (ثيراج ار هالبوجراما)

إعفاء

وجادوس ماكروسيفالوس)

03 02 56 00

ـ ـ سمك قد أزرق (ا يض أزرق) (مايكروميسيسروس،

03 02 59 00

ـ ـ غيرها

وماسو ،مايكروميسيسروس أوسررالىس)

إعفاء

إعفاء
إعفاء
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

ـ سمك لطه (مـن نـوع أوريـوهروميس) ،سمــك سلــور (مـن
أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس ،ايكرالـوروس)،
سمــــــك ضبـــــــوط (ســــــبرينوس ،هاراســــــيوس هاراســــــيوس،

سرينوفاريناودون ،آيدلــوس،

مـن نـوع هيبوفثـالميكثيس ،

ومـــن نــــوع سيرهينــــوس ،ميلوفـــاريناودون يســـوس ،مـــن
أنـــــواع هـــــامال هـــــامال و ال يـــــو ،أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،

لبروبـــاربوس هـــوفينه ومياالوبرامـــا) ســـمك أنقليــــس "ثعبـــان
البحــر" (مــن نــوع انا ــويال) ،ســمك البيــاض النيلـه "ســمك

نهر النيـل" (المـس نيلــوميكوس) ،سمــك رأس الثعبـان (مـن
نـــوع مشانــــا) ،ااســــرثناء احشـــاء الســــمك الصـــالحة لألكــــل
الداخلة فه البنود الفرعية  0302.91الى :030299

إعفاء

03 02 71 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس)

03 02 72 00

ـ ـ سمك سلور (من أنواع اانااسيوس ،سيلوروس،

03 02 73 00

ـ ـ سمك ضبوط (سبرينـوس هـاربيـو ،هاراسيـوس

كالرياس ،ايكرالوروس

إعفاء

هاراســـيوس ،ســـرينوفاريناودون ،آيدلــــوس ،مـــن نـــوع

هيبـوفـثـــــــــــالميكثيس  ،ومـــــــــــن نـــــــــــوع سيرهينـــــــــــوس،

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

ومياالوبراما).
03 02 74 00

ـ ـ سمك أنقليس "ثعبان البحر" (اناويال)

03 02 79 00

ـ ـ غيرها

..

إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ أسماك اخر ،ااسرثناء احشاء السمك الصالحة لألكل

الداخلة فه البنود الفرعية  0302.91الى :030299

03 02 81 00

ـ ـ قرش هلب البحر وغيره من سمك القرش

إعفاء

03 02 82 00

ـ ـ سمك ضفنين البحري (لخمة) وسمك مفلطـح طـويل الــذيل

03 02 83 00

ـ ـ سمك أ وسن (من نوع ديسوسريكوس)

إعفاء

03 02 84 00

ـ ـ سمك قاروس (من نوع ديسنررارهوس)

إعفاء

03 02 85 00

ــ ـ ســمك ســيبريم (ضـعوميات مثــل ضــعم ،ســبيطه ،نهــاش،

(راجيداي)

فسكر ،قرقفان ،هوفر) (سباريداي)
ـ ـ غيرها :
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إعفاء

إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

03 02 89 10

ـ ـ ـ سمك هامور) (groupersمثل " رطام  ،ضنينو ،

03 02 89 20

ـ ـ ـ سمك ضعري (ضعور)

إعفاء

03 02 89 30

ـ ـ ـ سمك حمراء ( مثل عصمودي)

إعفاء

03 02 89 40

ـ ـ ـ سمك نقرور

إعفاء

قطو  ،ناجل  ،السمان"

إعفاء

03 02 89 50

ـ ـ ـ سمك وري مثل "ميد وبياو"

إعفاء

03 02 89 60

ـ ـ ـ سمك صافه

إعفاء

03 02 89 70

ـ ـ ـ سمك ااراكودا (عقام ،دويلمه ،قد)

إعفاء

03 02 89 80

ـ ـ ـ سمك ضماهه )سيانيدايه)

إعفاء

03 02 89 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ أكباد وبيض وغدد مذهير وزعانف ورؤوس وذيو

وحويصالت (مثانات هوائية) وغيرها من احشاء األسماك
الصالحة لألكل:

03 02 91 00

ـ ـ أكباد وبيض وغدد مذهير

إعفاء

03 02 92 00

ـ ـ زعانف أسماك قرش

إعفاء

03 02 99 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

اسماك مامدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم االسماك

03.03

المذهورة فه البند . 03.04

ـ سمك من فصيلة السلمون ،ااسرثناء احشاء السمك

الصالحة لألكل الداخلة فه البنود الفرعية 0303.91

الى :030399

03 03 11 00

ــــ ـ ســـمك ســـلمون ســـوهه (ســـلمون أحمر)"أنبوهـنبــــوس

03 03 12 00

ـ ـ أسماك أخـر مـن سلمـون المـحيـف الـهـادي

نيرها"

%5

(ونبورهينوهس غوربشـا أونبـورهينبـوس هيثـا،
وأونبورهينوهس مشاومشـا ،أونـبـورهينـوهـس

هيســــومش و أونبورهينــــوهس ماســــو وأونبورهينوهـــــس

ردورس )

03 03 13 00

..

%5

ـ ـ سلمون األطلنطه (سالموساالر) وسلمون الدانـوب
(هوهوهوهو)

%5

- 35 -

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 03 14 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك مروما ( سالمومروما ،أونبورهينوهس ميكيس،

أونبورهينوهس هالرهه ،أونبورهينوهس اجوا ونيرا

أونبورهينوهس جيالي ،اونبورهينوهس اااضه

وأونبورهينوهس هريزوجاسرر)
03 03 19 00

%5

ـ ـ غيرها

%5

ـ سمك لطه (مـن نـوع أوريـوهروميس) ،سمــك سلــور (مـن
أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس ،ايكرالـوروس)،
سمــــــــك ضبــــــــوط (ســـــــبرينوس ،هاراســـــــيوس هاراســـــــيوس،

ســـرينوفاريناودون ،آيدلــــوس ،مـــن نـــوع هيبوفثـــالميكثيس ،

ومـــن نــــوع سيرهينــــوس ،ميلوفـــاريناودون يســـوس ،مـــن
أنـــــواع هـــــامال هـــــامال و ال يـــــو ،أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،

لبروبـــاربوس هـــوفينه ومياالوبرامـــا) ســـمك أنقليــــس "ثعبـــان
البحر" (من نوع اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك نهر
النيـل" (المــس نيلــوميكوس) ،سمــك رأس الثعبــان (مــن نــوع

مشانـا) (ااسرثناء احشاء السمك الصالحة لألكل الداخلة فه
البنود الفرعية  0303.91الى :030399

03 03 23 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس)

03 03 24 00

ـ ـ سمك سلور (من أنواع اانااسيـوس ،سيلـوروس،

03 03 25 00

ـ ـ سمـك ضبـوط ( من أنواع سبرينوس ،هاراسيوس

كالرياس ،ايكرالوروس)

%5

%5

كاراسيوس ،سرينوفاريناودون ،آيدلـوس و من أنواع
هيبوفثالميكثيس و سيرهينـوس و ميلوفاريناودون

يسوس ،من أنواع هامال هامال و ال يو ،أوسريوهيلوس

هاسلره ،لبروباربوس هوفينه و مياالوبراما)

%5

03 03 26 00

ـ ـ سمك أنقليس "ثعبان البحر" (اناويال)

%5

03 03 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أسماك مفلطحة ( لورونيكريد أي ،وثيداي أو

سينوجلوسيداي ،سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي)،

ااسرثناء احشاء السمك الصالحة لألكل الداخلة فه
البنود الفرعية  0303.91الى :030399

03 03 31 00

ـ ـ سمك قفنـدر ( رينهـار دميـوس هيبـو جلوسـودايس ،هيبـو

03 03 32 00

ـ ـ سمك هوضع ( لورنبرس الميسيا)

جلوسوس هيبوجلوسوس ،هيبوجلوسوس سرينو ليبيس)
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..

%5
%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

03 03 33 00

ـ ـ سمك موسى (سوليا)

%5

03 03 34 00

ـ ـ سمك الرـرس "مـربـوت" (اسـرـا ماكسـيـمـا )

%5

03 03 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ سمك مونة (من جنس ثونـوس) ،الرونـة الوثااـة أو ونيرـو
مخطــف الــبطن (ايثينــوس " هــامونس" يالمــيس) ،ااســرثناء

احشــاء الســمك الصــالحة لألكــل الداخلــة فــه البنـود الفرعيـة

 0303.91الى :030399
03 03 41 00

ـ ـ سمك مونة يضاء (مونوس االلوناا)

03 03 42 00

ـ ـ سمك مونة ذات زعـانـف صـفـراء (مـونـوس

03 03 43 00

ـ ـ سمك ونيرو مخطف البطن

الباكارس)

03 03 44 00

ـ ـ سمك مونة ذات عيون هبيرة ( Bigeyeثونوس

03 03 45 00

ـ ـ ـ مونــة المحــيف األطلنطــه والمحــيف الهــادي ذات زعــانف

03 03 46 00

ـ ـ مونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويه)

%5
%5
%5
%5

اوبسوس)

زرقاء (ثونوس ثانيوس ،ثونوس أورينرالىس)

%5
%5

ـ ـ غيرها :
03 03 49 10

ـ ـ ـ سهوه (قباب) (ثونوس منال)

%5

03 03 49 20

ـ ـ ـ صده (ضروي) (ثونوس أفينس)

%5

03 03 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

ــــ ســـمك رناـــة (كلوبيـــا هـــارناس ،هلوبيـــا ااالســـه) ،ســـمك
أنشــوفة (مــن نـــوع اناــروليس) ،ســـمك ســردين ( ســـاردينيا
يلبــاردوس ســاردينويس) ،وســاردينال مــن نــوع (ســانردينال)

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

أوسرراألســـيكوس ،ســـكومبر جـــا ونيكوس) ،ســـمك أســـقمري
هنــــدي (راســــررليار) ،ســــمك ســــير (ســــكومبروموروس)،

سمك أسقمري صاير "سـمك سـليمان" وسـمك الـرن مـن نـوع

(مراكــوروس) ،ســمك أســقمري وســمك هريفــالس (ك ـرانبس)،

ســمك هوبيـــا (راكيســـنررون هانـــدوم) ،ســـمك ـــومفرت فضـــه

(اــــامبوس) ،ســــمك صــــوري المحــــيف الهــــادي (كولــــوال يس
سيرا) ،سمك صـور ( دهـا رروس) ،سـمك هبلـين (مـالوموس

فيلوسوس) ( ،سمك أ ـو سـيف (اكسـيفياس جالديـوس)،

سمك الرون الوثااة الشـرقية "كاواكـاوا" (يوثينـوس افينـيس)،
ســـمك أســـقمري " ينيـــة" (ســـاردا) ،ســـمك المـــرلين "ســــمك
أوقيانوســـــــه

خم"،ســـــــمك الســـــــلفيش ،ســـــــمك الرامـــــــوو

(ايســــريوفوريداي) ،ااســــرثناء احشــــاء الســــمك الصــــالحة

لألكـــــل الداخلـــــة فـــــه البنـــــود الفرعيـــــة  0303.91الـــــى

:030399
03 03 51 00

ـ ـ سمك رناة (كلوبيا هارناس ،هلوبيا ااالسه)

03 03 53 00

ــــ ـ ســـمك ســـردين ( ســـاردينيا يلبــــاردوس ســـاردينويس)،
وساردينال من نوع (سانردينال)

ـ ـ سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس ،سكومبر

%5

%5

أوسرراألسيكوس ،سكومبر جا ونيكوس) :

03 03 54 10

ـ ـ ـ سمك هنعد (دراك أو خباط)

%5

03 03 54 20

ـ ـ ـ سمك ااغة

%5

03 03 54 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ سمك ماكريل صاير (سمك سليمان) وسمك من من نوع
(مراكوروس) :

03 03 55 10

ـ ـ ـ سمك ياض (حمام وخضره وصا )

%5

03 03 55 20

ـ ـ ـ سمك زبيدي أسود ( حلوايوه )

%5

03 03 55 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

03 03 56 00

ـ ـ سمك هوبيا (راكيسنررون هاندوم)
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%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 03 57 00

ـ ـ سمك أ و سيف (اكسيفياس جالديوس)
ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

.

:

03 03 59 10

ـ ـ ـ سمك زبيدي فضي

%5

03 03 59 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ســمك مــن عائلــة رجماســيروميدا ،يوهلبثيــداي ،جاديــداي،
ماكروريـــــــــدا ،ميالنونيـــــــــدا ،ميرلوهســـــــــيداي ،موريـــــــــداي،

ومورينوليبيـديـداي ،ااسرثناء احشاء السمك الصالحة لألكـل
الداخلة فه البنود الفرعية  0303.91الى :030399

03 03 63 00

ـ ـ سمك قد (جـادوس مـوروا أو جـادوس أوجـاك

03 03 64 00

ـ ـ سمك حدوق (ميالنو جراموس ايكلفينوس)

03 03 65 00

ـ ـ سمك أسود ( والكيوس فيرنس)

%5

03 03 66 00

ـ ـ سمك نازله من نوع (ميرلوهيوس ويوروفيكس)

%5

03 03 67 00

ـ ـ سمك أالسكا والك (ثيراجا هالبوجراما)

%5

وجادوس ماكروسيفالوس)

.

03 03 68 00

ـ ـ سمك قد أزرق (ا يض أزرق) (مايكروميسيسروس،

03 03 69 00

ـ ـ غيرها

وماسو ،مايكروميسيسروس أوسررالىس)

%5
%5

%5
%5

ـ أسماك اخر ,ااسرثناء احشاء السمك الصالحة لألكل

الداخلة فه البنود الفرعية  0303.91الى :030399

03 03 81 00

ـ ـ قرش هلب البحر وغيره من سمك القرش

%5

03 03 82 00

ـ ـ سمك ضفنين البحري وسمك مفلطـح طـويل الذيـل

03 03 83 00

ـ ـ سمك أ وسن (من نوع ديسوسريكوس)

%5
%5

03 03 84 00

ـ ـ سمك قاروس (من نوع ديسنررارهوس)

%5

(راجيداي)

ـ ـ غيرها :
03 03 89 10

ـ ـ ـ سمك هامور) (groupersمثل " رطام  ،ضنينو ،

03 03 89 20

ـ ـ ـ سمك ضعري (ضعور)

%5

03 03 89 30

ـ ـ ـ سمك حمراء( مثل عصمودي)

%5

03 03 89 40

ـ ـ ـ سمك نقرور

%5

قطو  ،ناجل  ،السمان"

%5

03 03 89 50

ـ ـ ـ سمك وري مثل "ميد وبياو"

%5

03 03 89 60

ـ ـ ـ سمك صافه

%5
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 03 89 70

ـ ـ ـ سمك ااراكودا (عقام ،دويلمه ،قد)

03 03 89 80

ـ ـ ـ سمك ضماهه )سيانيدايه)

اإلجراء
.

فئة الرسم

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها :
03 03 89 91

ـ ـ ـ ـ سمك سيبريم (ضعوميات مثل ضعم ،سبيـطــه ،نهـاش،

03 03 89 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

فسكر ،قرقفان ،هوفر) (سباريداي)

%5
%5

ـ أكباد وبيض وغدد مذهير وزعانف ورؤوس وذيو

وحويصالت (مثانات هوائية) وغيرها من احشاء
األسماك الصالحة لال كل:

03 03 91 00

ـ ـ أكباد وبيض وغدد مذهير

%5

03 03 92 00

ـ ـ زعانف أسماك قرش

%5

03 03 99 00

ـ ـ غيرها

%5

ضــــرائح ســــمك وغيرهــــا مــــن لحــــوم األســــماك (وإن هانــــة

03.04

مفرومة) ،طازجة أو مبردة أو مامدة.

ـ ضرائح طازجة أو مبردة من سمك لطه (من نوع

أوريوهروميس) ،سمك سلور (من أنواع اانااسيوس،

سيلوروس ،هالرياس ،ايكرالوروس) ،سمـك ضبـوط

(سبرينوس ،هاراسيوس ،سرينوفاريناودون ،آيدلـوس،
من نوع هيبوفثالميكثيس  ،ومن نـوع سيرهينـوس،

ميلوفاريناودون يسوس ،من أنواع هامال هامال و ال يو،

أوسريوهيلوس هاسلره ،لبروباربوس هوفينه

ومياالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان البحر" (من نوع
اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك نهر النيل"

(المس نيلـوميكوس) ،سمـك رأس الثعبان (من نوع

مشانـا) :
03 04 31 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس)

03 04 32 00

ـ ـ سمك سلور (من أنواع اانااسيوس ،سيـلـوروس،

03 04 33 00

ـ ـ سمك البياض النيله "سمك نهر النيل" (المس

03 04 39 00

ـ ـ غيرها

كالرياس ،ايكرالوروس)

نيلوميكوس)

%5
%5
%5
%5

ـ ضرائح طازجة أو مبردة من أسماك أخر:
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 04 41 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سلمون المحيف الهادي (اونبورهينـوهـس نرهـا،
ونبورهينوهس غوربشا أونبـورهينبـوس هيثــا،

وأونبورهينـــوهس مشاومشـــا ،أونبورهينـــوهس هيســـومش

وأونبورهينــــــوهس ماســــــو وأونبورهينوهـــــــس ردورس)،

ســــلمون المحــــيف االطلســــه (سالموســــاالر) وسلمـــــون
الدانـوب (هوهوهوهو)

03 04 42 00

%5

ـ ـ سمك مروما ( سالمومروما ،أونبورهينوهس ميكيس،
أونبورهينوهس هالرهه ،أونبورهينوهس اجوا ونيرـا

أونبورهينوهس جيالي ،اونبـورهينوهـس اااضـه

وأونبورهينوهس هريزوجاسرر)
03 04 43 00

%5

ـ ـ أسماك مفلطحة ( لورونيكريـد أي ،ـوثـيـداي أو

%5

سينوجلـوسيــداي ،سوليـداي سكوفـثـالميـداي

وسيثاريداي)
03 04 44 00

ـ ـ سمك من عائلة رجماسيرومـيـدا ،جـاديــداي،

03 04 45 00

ـ ـ سمك ا و سيف (اكسيفياس جالديوس)

03 04 46 00

ـ ـ سمك أ وسن (من نوع ديسوسريكوس)

%5

03 04 47 00

ـ ـ قرش هلب البحر وأسماك قرش أخر

%5

03 04 48 00

ـ ـ سمك الشفنين (اللخمة) سمك السفن(راجيدايه)

%5

03 04 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي،و مورينوليبيديداي
.

%5
%5

ـ غيرها ،طازجة أو مبردة:
03 04 51 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمـك سلــور (مـن
أنـــــــــــواع ااناـــــــــــاسيوس ،سيلـــــــــــوروس ،هالريـــــــــــاس،

ايكرالــــوروس) ،سمــــك ضبــــوط (ســـبرينوس ،هاراســـيوس

كاراســــيوس ،ســــرينوفاريناودون ،آيدلـــــوس ،مــــن نــــوع
هيبوفثـــــــــــالميكثيس  ،ومـــــــــــن نــــــــــــوع سيرهينــــــــــــوس،

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

ومياالوبرامــا) ســـمك أنقليـــس "ثعبـــان البحــر" (مـــن نـــوع
اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك نهر النيل" (المس

نيلـوميكوس) ،سمـك رأس الثعبان (من نوع مشانـا)

03 04 52 00

ـ ـ فصيلة السلمون (سالمونيداي)
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%5
%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

03 04 53 00

ــ ـ ســمك مــن عائلـة رجماســيروميدا ،جاديــداي ،ماكروريــدا،

03 04 54 00

ـ ـ سمك ا و سيف (اكسيفياس جالديوس)

03 04 55 00

ـ ـ سمك أ وسن (من نوع ديسوسريكوس)

%5

03 04 56 00

ـ ـ قرش هلب البحر وأسماك قرش أخر

%5

03 04 57 00

ـ ـ سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن(راجيدايه)

%5

ميالنونيدا ،موريداي،و مورينوليبيديداي

%5
%5

ـ ـ غيرها :
03 04 59 10

ـ ـ ـ سمك هامور

%5

03 04 59 20

ـ ـ ـ سمك ضعري (ضعور)

%5

03 04 59 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ضرائح مامدة من سـمك لطـه (مـن نـوع أوريـوهروميس)،
سمك سلور (من أنواع اانااسيوس ،سيلوروس ،هالرياس،

ايكرـــــالوروس) ،سمــــــك ضبــــــوط (ســـــبرينوس ،هاراســـــيوس،

ســـرينوفاريناودون ،آيدلــــوس ،مـــن نـــوع هيبوفثـــالميكثيس ،

ومـــن نــــوع سيرهينــــوس ،ميلوفـــاريناودون يســـوس ،مـــن
أنـــــواع هـــــامال هـــــامال و ال يـــــو ،أوســـــريوهيلوس هاســـــلره،

لبروبـــاربوس هـــوفينه ومياالوبرامـــا) ســـمك أنقليــــس "ثعبـــان
البحــر" (مــن نــوع انا ــويال) ،ســمك البيــاض النيلـه "ســمك

نهر النيـل" (المـس نيلــوميكوس) ،سمــك رأس الثعبـان (مـن
نوع مشانـا):
03 04 61 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس)

03 04 62 00

ـ ـ سمك سلور (من أنواع اانااسيوس ،سيـلـوروس،

03 04 63 00

ـ ـ سمك البياض النيله "سمك نهر النيل" (المس

03 04 69 00

ـ ـ غيرها

كالرياس ،ايكرالوروس

%5
%5
%5

نيلوميكوس)

%5

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

03 04 71 00

ـ ـ سمك قد (جادوس موروا أو جــادوس أوجــاك

03 04 72 00

ـ ـ سمك حدوق (ميالنو جراموس ايكلفينوس)

وجادوس ماكروسيفالوس)
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%5
%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

03 04 73 00

ـ ـ سمك أسود ( والكيوس فيرنس)

%5

03 04 74 00

ـ ـ سمك نازله من نوع (ميرلوهيوس ويوروفيكس)

%5

03 04 75 00

ـ ـ سمك أالسكا والك (ثيراجا هالبوجراما)

%5

03 04 79 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ضرائح مامدة من أسماك أخر :
03 04 81 00

ـ ـ سلمون المحيف الهادي (اونبـورهينوهـس نرهـا،
ونبورهينوهس غوربشا أونبـورهينبــوس هيثـا،

وأونبورهينوهس مشاومشا ،أونبورهينوهس هيسومش

وأونبورهينوهس ماسو وأونبورهينوهس ردورس)،

سلمون المحيف االطلسه (سالموساالر) وسلمـون
الدانـوب (هوهوهوهو)

03 04 82 00

%5

ـ ـ سمك مروما ( سالمومروما ،أونبورهينوهس ميكيس،

أونبورهينوهس هالرهه ،أونبورهينوهس اجوا ونيرـا

أونبورهينوهس جيالي ،اونبـورهينوهـس اااضـه

وأونبورهينوهس هريزوجاسرر)
03 04 83 00

%5

ـ ـ سمك مفلطح ( لـورونيكريـد أي ،ــوثيـداي أو
سينوجلـوسيـداي ،سوليـداي سكـوفثـالميـداي

%5

وسيثاريداي)
03 04 84 00

ـ ـ سمك ا و سيف (اكسيفياس جالديوس)

03 04 85 00

ـ ـ سمك أ وسن (من نوع ديسوسريكوس)

%5

03 04 86 00

ـ ـ سمك الرناة (كلوبيا هارجنس ،هلوبيا ااالسه )

%5

03 04 87 00

ـ ـ سمك مونة (من جنس ثونوس) ،أو الرونة الوثااة أو

03 04 88 00

ـ ـ قرش هلب البحر وأسماك قرش أخر و سمك الشفنين

.

ونيـرـو مخطف البطن (ايثينـوس "كامـونـس" يالميس)

(اللخمة) وسمك السفن(راجيدايه)

%5

%5
%5

ـ ـ غيرها :
03 04 89 10

ـ ـ ـ سمك هامور

%5

03 04 89 20

ـ ـ ـ سمك ضعري (ضعور)

%5

03 04 89 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها ،مامدة :
03 04 91 00

ـ ـ سمك أ و سيف ( اكسيفياس جالديوس)

%5

03 04 92 00

ـ ـ سمك أ وسن (ديسوسريكوس)

%5
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 04 93 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمـك سلـور
(من أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس،

ايكرالـوروس) ،سمـك ضبـوط (سبرينوس ،هاراسيوس

كاراسيوس ،سرينوفاريناودون ،آيدلـوس ،من نوع
هيبوفثالميكثيس  ،ومن نـوع سيرهينـوس،

ميلوفاريناودون يسوس ،من أنواع هامال هامال و

ال يو ،أوسريوهيلوس هاسلره ،لبروباربوس هوفينه

ومياالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان البحر" (من نوع
اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك نهر النيل"

(المس نيلـوميكوس) ،سمـك رأس الثعبان (من نوع

مشانـا)
03 04 94 00

ـ ـ سمك أالسكا والك (ثيراجا هالبوجراما)

03 04 95 00

ـ ـ أسماك من عائلـة رجمـاسيروميـدا ،جـاديـداي،

%5
%5

ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي،و مورينوليبيديداي،

عدا سمك أالسكا وال ك (ثيراجا هالبوجراما)
03 04 96 00

ـ ـ قرش هلب البحر وأسماك قرش أخر

%5
%5

03 04 97 00

ـ ـ سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن(راجيدايه

%5

03 04 99 00

ـ ـ غيرها

%5

أسماك ماففة أو مملحة أو فه ماء مملح ،أسماك مدخنة،

03.05

وإن هانـــة مطبوخـــة قبـــل أو أثنـــاء عمليـــة الرـــدخين؛ دقيـــ

وسميد ومكرالت سمك صالحة لالسرهالك البشري.
03 05 10 00

ـ دقي وسميد وهريات سمك مكرلة صالحة لالسرـهـالك

03 05 20 00

ـ أكباد و يض وغـدد مـذهير ،مـن أسـماك ماففـة أو مدخنـة

البشري

%5

أو مملحة أو فه ماء مملح

ـ ضرائح سمك ،ماففة أو مملحة أو فه ماء مملح ،ولبن
غير مدخنة:
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%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 05 31 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمك سلـور (من
أنـــــــــــواع اانااســـــــــــيوس ،سيلــــــــــــوروس ،هـالريــــــــــــاس،

ايكرــــــالوروس) ،ســــــمك ضــــــبوط (سبرينـــــــوس هـاربيـــــــو،

كاراســـيوس هـاراسيــــوس ،سرينـوفـاريناــــودون ،آيـــدلوس،
مــــن نـــــوع هيبوفثــــالميكثيس  ،ومـــــن نـــــوع ســــيرهينوس،

ميلوفاريناــــودون يســـــوس  ،مــــن أنــــواع هــــامال هــــامال و
ال يــــو ،أوســــريوهيلوس هاســــلره ،لبروبــــاربوس هــــوفينه

ومياالوبرامـــا) ،ســـمك أنقليــــس "ثعبـــان البحـــر" (مـــن نـــوع
اناــــويال) ،ســـمك البيـــاض النيلـــه "ســـمك نهـــر النيـــل"

(المــــس نيلـــــوميكوس) ،سمـــــك رأس الثعبــــان (مــــن نــــوع

مشانـا)
03 05 32 00

%5

ـ ـ أسماك من عائلة رجمـاسيروميـدا ،جــاديـداي،

ماكروريدا ،ميالنونيدا ،موريداي،و مورينوليبيديداي

%5

ـ ـ غيرها :
03 05 39 10

ـ ـ ـ سمك قرش (عوا )

%5

03 05 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ سمك مدخن ،اما فيها الشرائح ،عدا فضـالت السمـك
الصالحة لألكل :

03 05 41 00

ـ ـ سلمون المحيف الهادي ( اونبورهينـوهس

نرها ،أونبورهينوهس غوربشا ،وأونبورهينــوهس

هيرـــا ،وأونبورهينـــوهس مشاويرشـــا ،واونبـــور هينــــوهس

كيســــــومش وأونبورهينــــــوهس ماســــــو وأونبورهينـــــــوهس

ردورس) ،سلمـون االمحـيف االطلسـه وسلمــون الدانــوب
(هوهوهوهو)

%5

03 05 42 00

ـ ـ سمك رناة (كلوبيا هارناس وهلوبيا ااالسه)

03 05 43 00

ـ ـ سمك مروما ( سالمومروما ،أونبورهينوهس ميكيس،

%5

أونبورهينوهس هالرهه ،أونبورهينوهس اجوا ونيرـا

أونبورهينوهس جيالي ،اونبـورهينـوهس اااضـه

وأونبورهينوهس هريزوجاسرر)
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%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 05 44 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمـك سلـور
(من أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس،

ايكرالـــــوروس) ،سمـــــك ضبـــــوط (ســــبرينوس ،هاراســــيوس
كاراســــيوس ،ســــرينوفاريناودون ،آيدلـــــوس ،مــــن نــــوع
هيبوفثـــــــــــالميكثيس  ،ومـــــــــــن نــــــــــــوع سيرهينــــــــــــوس،

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

ومياالوبرامــا) ســـمك أنقليـــس "ثعبـــان البحــر" (مـــن نـــوع
اناــــويال) ،ســـمك البيـــاض النيلـــه "ســـمك نهـــر النيـــل"

(المـــس نيلــــوميكوس) ،سمــــك رأس الثعبـــان (مـــن نـــوع

مشانـا).
03 05 49 00

ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ أسماك ماففة ،عدا فضالت السمك الصالحـة لألكـل ،وإن
كانة مملحة ،ولبن غير مدخنة:

03 05 51 00

ـ ـ سمك قد (جادوس مورهيا ،جادوس أوجاك ،جادوس

03 05 52 00

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمـك سلـور

ماكرو سيفالوس)

%5

(من أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس،

ايكرالـوروس) ،سمـك ضبـوط (سبرينوس ،هاراسيوس ،

سرينوفاريناودون ،آيدلـوس ،من نوع هيبوفثالميكثيس ،

ومن نـوع سيرهينـوس ،ميلوفاريناودون يسوس ،من
أنواع هامال هامال و ال يو ،أوسريوهيلوس هاسلره،

لبروباربوس هوفينه ومياالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان

البحر" (من نوع اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك

نهر النيل" (المس نيلـوميكوس) ،سمـك رأس الثعبان
(من نوع مشانـا).

03 05 53 00

%5

ـ ـ أسماك من عائلة رجماسيروميدا ،يوهليكثيداي،

جاديداي ،ماكروريدا ،ميالنونيدا ،ميرلوهسيداي،
موريداي ،و مـورينوليبيديداي ،عدا أسماك القد

(جـادوس مـوروا أو جـادوس أوجـاك أوجادوس
ماكروسيفالوس)

- 46 -

%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 05 54 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك رناة (كلوبيا هارناس ،هلوبيا ااالسه) ،سمك

أنشوفة (من نوع اناروليس) ،سمك سردين ( ساردينيا

يلباردوس ساردينويس) ،وساردينال من نوع (سانردينال)

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

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

سمك أسقمري صاير "سمك سليمان" وسمك الرن من

نوع (مراكوروس) ،سمك أسقمري وسمك هريفالس

(كرانبس) ،سمك هوبيا (راكيسنررون هاندوم) ،سمك

ومفرت فضه (اامبوس) ،سمك صوري المحيف الهادي

(كولوال يس سيرا) ،سمك صور ( دها رروس) ،سمك

كبلين (مالوموس فيلوسوس) ( ،سمك أ و سيف

(اكسيفياس جالديوس) ،سمك الرونة الوثااة الشرقية

"كاواكاوا" (يوثينوس افينيس) ،سمك أسقمري " ينية"
(ساردا) ،سمك المرلين "سمك أوقيانوسه

السلفيش ،سمك الراموو (ايسريوفوريداي)،

خم"،سمك
%5

ـ ـ غيرها:
03 05 59 30

ـ ـ ـ سمك األنشوفة (قاضع)

%5

03 05 59 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

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

03 05 61 00

ـ ـ سمك رناة ( هلوبيا هارناس ،هلوبياااالسه)

03 05 62 00

ـ ـ سمك قد (جادوس مورها ،جادوس أوجاك ،جادوس

03 05 63 00

ـ ـ سمك األنشوفة (اناروليس)

ماكرو سيفالوس)
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.

%5
%5
%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 05 64 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ سمك لطه (من نوع أوريوهروميس) ،سمـك سلـور
(من أنـواع ااناـاسيوس ،سيلـوروس ،هالريـاس،

ايكرالـوروس) ،سمـك ضبـوط (سبرينوس ،هاراسيوس ،

سرينوفاريناودون ،آيدلـوس ،من نوع هيبوفثالميكثيس ،

ومن نـوع سيرهينـوس ،ميلوفاريناودون يسوس ،من
أنواع هامال هامال و ال يو ،أوسريوهيلوس هاسلره،

لبروباربوس هوفينه ومياالوبراما) سمك أنقليـس "ثعبان

البحر" (من نوع اناـويال) ،سمك البياض النيله "سمك

نهر النيل" (المس نيلـوميكوس) ،سمـك رأس الثعبان
(من نوع مشانـا).

03 05 69 00

ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ زعانف ورؤوس وذيو وحويصالت (مثانات هوائية)
وغيـرهـا من احشاء السمك الصالحة لألكل:

03 05 71 00

ـ ـ زعانف سمك القرش

%5

03 05 72 00

ـ ـ رؤوس وذيو وحويصالت (مثانات هوائية) سمك

%5

03 05 79 00

ـ غيرها

%5

قشــريات ،وإن هانــة مقشــورة ،حيــة أو طازجــة أو مبــردة أو

03.06

مامــدة أو ماففــة أو مملحــة أو فــه مــاء مملــح؛ قشــريات

مدخنة ،وان هانة غير مقشورة ،وان هانة مطبوخة قبـل أو
أثنـــاء عمليـــة الرـــدخين ،قشـــريات غيـــر مقشـــورة ،مطبوخـــة
االبخار أو مسلوقة فه الماء وأن هانة مبردة أو مامـدة أو
ماففة أو مملحة أو فـه مـاء مملـح؛ دقيـ وسـميد وهريـات

قشريات مكرلة صالحة لالسرهالك البشري.
ـ مامدة :
03 06 11 00

ـ ـ جراد احر صخري "روك الاسرر" ( االىنوروس،

03 06 12 00

ـ ـ عقارب احر "لوبسرر" "(كرهند) من نوع (هاماروس)

اانوليروس وجاسوس)

03 06 14 00

ـ ـ سرطانات (سلطعون  ،أو قبقب)

03 06 15 00

ـ ـ جراد احر النرويج (نوروي لوبسرر) (نيفروبس

03 06 16 00

ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري) المياه الباردة ( ندالوس،

03 06 17 00

ـ ـ ربيان( قريدس أو جمبري) أخر

نورفيايكوس)

كرناون هرناون)
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إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

إعفاء
إعفاء

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 06 19 00

ـ ـ غيرها ،اما فيها دقي وسميد ومكرـالت قشريـات رخوية
صالحة لالسرهالك البشري

اإلجراء

فئة الرسم

إعفاء

ـ حية ،طازجة أو مبردة:
03 06 31 00

ـ ـ جراد احر صخري(روك لوبسرر) وغيره من جراد

03 06 32 00

ـ ـ عقارب احر "لوبسرر"(كرهند)(هاماروس)

البحر(االىنوروس ،اانوليروس وجاسوس

03 06 33 00

ـ ـ سرطانات (سلطعون  ،او قبقب)

03 06 34 00

ـ ـ عقارب احر النرويج ( نوروي لوبسرر)(نيفروبس

03 06 35 00

ـ ـ ربيان المياه الباردة ( قريدس و جمبري) (من نوع

03 06 36 00

ـ ـ ربيان( قريدس و جمبري) أخر

03 06 39 00

ـ غيرها ،اما فيها دقي وسميد وهـريـات

نورفيايكوس)

ندالوس ،هرناون هرناون)

مكرلة من قشريات صالحة لالسرهالك البشري

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ غيرها :
03 06 91 00

ـ ـ جراد احر صخري "روك لوبسرر" وغيره من جراد

البحر(من انواع االىنوروس ،اانوليروس وجاسوس)

إعفاء

03 06 92 00

ـ ـ عقارب احر "لوبسرر" (كرهند)(هاماروس)

إعفاء

03 06 93 00

ـ ـ سرطانات (سلطعون  ،او قبقب)

إعفاء

03 06 94 00

ـ ـ عقارب احر النرويج "نوروي لوبسرر" (نيفروبس

إعفاء

03 06 95 00

ـ ـ ربيان(قريدس و جمبري) أخر

إعفاء

03 06 99 00

ـ غيرها ،اما فيها دقي وسميد وهـريـات مكرلة من قشريات

نورفيايكوس)

صالحة لالسرهالك البشري

إعفاء

رخويـــات وإن هانـــة منزوعـــة أصـــدافها ،حيـــة أو طازجـــة أو

03.07

مبــردة أو مامــدة أو ماففــة أو مملحــة أو فــه مــاء مملــح؛

رخويـــات مدخنـــة ،وان هانـــة منزوعـــة أصـــدافها ،وان هانـــة
مطبوخـــة قبـــل أو أثنـــاء عمليـــة الرـــدخين ،دقيـــ و ســـميد

وهريات مكرلة من رخويات ،صالحة لالسرهالك البشـري
ـ محار (:)Oysters
03 07 11 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 07 12 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 19 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

ـ محار مروحه الشكل ،من أجناس اكرن أو هالميس أو
الكوبكرين :

03 07 21 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 07 22 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ لح البحر (ميريلوس أو يرنا ) ااميع أنواعه :
03 07 31 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 07 32 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ حبار و سبيدج:
03 07 42 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 07 43 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ اخطبوط (اكروبس):
03 07 51 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 07 52 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 59 00

ـ ـ غيرها

%5

03 07 60 00

ـ حلزون (قواقع) ،عدا حلزون (قواقع) البحر

%5

ـ ـ اطلينــوس و هوهــل وأصــداف محــار "أم الحلــو " (مــن
عائلـــة ارهيـــداي ،ارهريســـيداي ،هارديـــداي ،دوناســـيداي،

هياميليــــــداي ،مكرريــــــداي ،ميزوديزماميــــــداي ،مايــــــداي،

ســـميليداي ،ســـولبورميداي ،ســـولينيداي ،مريداكنيـــداي و

فينيريداي) :
03 07 71 00

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة

%5

03 07 72 00

ـ ـ مامد

%5

03 07 79 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أذن البحر "ااالون" (من نوع هالىوميس) ومحار مقامل
(من نوع سررومبوس) :

03 07 81 00

ـ ـ أذن البحر "ااالون" (من نوع هالىوميس) حية أو طازجة

03 07 82 00

ـ ـ محار مقامل (من نوع سررومبوس) حية أو طازجة أو

03 07 83 00

ـ ـ أذن البحر "ااالون" (من نوع هالىوميس) مامدة

%5

أو مبردة

%5

مبردة
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%5

ق1:

ف3:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

03 07 84 00

ـ ـ محار مقامل (من نوع سررومبوس) مامدة

اإلجراء

فئة الرسم

%5

03 07 87 00

ـ ـ أذن البحر "ااالون" (من نوع هالىوميس) أخر

%5

03 07 88 00

ـ ـ محار مقامل (من نوع سررومبوس) أخر

%5

ـ غيرها  ،اما فيها دقي وسميد وهـريـات مكرلة ،صالحة
لالسرهالك البشري:

03 07 91 00

ـ ـ حية أو طازجة أو مبردة

%5

03 07 92 00

ـ ـ مامدة

%5

03 07 99 00

ـ ـ غيرها

%5

ال فقريات مائيـة ،عـدا الرخويـات والقشـريات ،حيـة ،طازجـة،

03.08

مبـــردة ،مامـــدة ،ماففـــة ،مملحـــة أو فـــه مـــاء مملـــح ،ال

فقريات مائية مدخنة ،عـدا الرخويـات والقشـريات ،وان هانـة
مطبوخـــة قبـــل أو أثنـــاء عمليـــة الرـــدخين ،دقيـــ و ســـميد

وهريـــــات مكرلـــــة مـــــن الفقاريـــــات مائيـــــة عـــــدا القشـــــريات

والرخويات ،صالحة لالسرهالك البشري.

ـ خيار البحر (سريكوبوس جا ونيكوس،هولوثوريوداي):
03 08 11 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 08 12 00

ـ ـ مامد

%5

03 08 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ قنفذ البحر (من نوع سررونايلوسنرروموس ،

ااراسنرروموس ليفيدوس ،لوهسيرشينوس البوس،
ايرشينوس اسكيولنروس):

03 08 21 00

ـ ـ حه أو طازج أو مبرد

%5

03 08 22 00

ـ ـ مامد

%5

03 08 29 00

ـ ـ غيرها

%5

03 08 30 00

ـ قنديل البحر (روبيليما)

%5

03 08 90 00

ـ غيرها

%5
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ق1:

ف4:

الفصل الرابع

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

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

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

عن  %95وزنا ،وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها  %2وعلى ماء بنسبة ال تزيد عن
 %16وزنا ،وال تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إال أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان
غذائية وأمالح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛

ب  -يقصد بعبارة “مشتقات األلبان القابلة للدهن )  “(dairy spreadالمستحلبات من النوع المائي الزيتي
القابلة للبسط ،المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة  %39أو أكثر وال تزيد عن  %80وزنا .

 - 3تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند04.06
شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثالث التالية:

أ  -أن تكون نسبة دسم اللبن فيها ( )%5أو أكثر محسوبة وزنا على المادة الجافة.

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

 - 4ال يشمل هذا الفصل:

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

ب  -المنتجات المتحصل عليها من األلبان بإحالل واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل ،األحماض الدهنية
المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل ،األحماض الزيتية) (البند  19.01أو البند )21.06

ج  -الزالل (البومين) (بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن ،المحتوية وزنا على أكثر من
 %80من بروتينات مصل اللبن ،محسوبة بالحالة الجافة) (بند  )35.02أو الجلوبيولين (بند . )35.04

مالحظات البند الفرعي :

 - 1ألغراض البند الفرعي  ،04 04 10يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن
أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي ،ويقصد بها أيضا مصل اللبن
الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .

 - 2ألغراض البــند الفـــرعي  04 05 10إن مصطلح " زبده " ال تشمل الزبـــده منزوعة الماء أو السمن )( (gheeبند
فرعي . )04 05 90
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ق1:

ف4:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ألبان وقشدة ،غير مركزة وال محتوية على سكر

04.01

مضاف أو على مواد تحلية أخر.
ـ بنسبة دسم ال تزيد عن  %1وزنا:
04 01 10 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبــوات تزيـد ســعتها عـن لتــر

04 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

واحد

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %1وال تتجاوز  %6وزنا:
04 01 20 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجـل بعبوات تزيد سـعتها عن لتـر

04 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

واحد

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %6وال تتجاوز  %10وزنا :
04 01 40 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر

04 01 40 90

ـ ـ ـ غيرها

واحد

%5
%5

ـ بنسبة دسم تزيد عن  %10وزنا :
04 01 50 30

ـ ـ ـ لبن (حليب) طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر

04 01 50 90

ـ ـ ـ غيرها

واحد

%5
%5

ألبان وقشدة ،مركزة أو محتوية علـى سـكر مضـاف

04.02

أو مواد تحلية آخر .

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

ـ ـ ـ معد للصناعة
04 02 10 11

:

ـ ـ ـ ـ ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة %75
على األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر

وإن كانت مركزة

04 02 10 12

ـ ـ ـ ـ ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل

من  %75محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر

وإن كانت مركزة.
04 02 10 19

ـ ـ ـ ـ غيره

%5

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها:
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ق1:

ف4:
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

04 02 10 91

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  %75على
األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن

كانت مركزة

04 02 10 92

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من

 %75محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن
كانت مركزة.

04 02 10 99

اإلجراء

فئة الرسم

%5

%5

ـ ـ ـ ـ غيره

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

ـ ـ غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر:
04 02 21 10

ـ ـ ـ معد للصناعة

%5

04 02 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها:
ـ ـ ـ معد للصناعة:

04 02 29 11

ـ ـ ـ ـ ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة %75

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

04 02 29 12

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من

 %75محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن
كانت مركزة.

04 02 29 19

%5

%5

ـ ـ ـ ـ غيره
ـ ـ ـ غيرها:

04 02 29 91

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  %75على
األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن

كانت مركزة
04 02 29 92

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من

 %75محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن
كانت مركزة.

04 02 29 99

%5

%5

ـ ـ ـ ـ غيره
ـ غيرها:

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

04 02 91 10

ـ ـ ـ لبن (حليب)

%5

04 02 91 20

ـ ـ ـ قشدة

%5
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ق1:

ف4:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ غيرها:
ـ ـ ـ لبن (حليب):

04 02 99 11

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة  %75على
األقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن

كانت مركزة
04 02 99 12

ـ ـ ـ ـ غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من

 %75محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن
كانت مركزة.

04 02 99 20

ـ ـ ـ قشدة

%5

%5
%5

مخيض ،لبن وقشدة مخثران ،لبن رائب ،كفير

04.03

وغيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو
المحمضة ،وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر
مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية
على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة .
04 03 10 00

%5

ـ لبن رائب (زبادي)
ـ غيرها :

04 03 90 10

ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى "

%5

04 03 90 20

ـ ـ ـ مخيض اللبن

%5

04 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

مصــل اللــبن وإن كــان مرك ـ از أو محتويــا علــى ســكر

04.04

مضــاف أو م ـواد تحليــة أخــر؛ منتجــات مكونــة مــن
عناصـــر حليـــب طبيعيـــة ،وإن كانـــت محتويـــة علـــى
سكر مضاف أو مواد تحليـة أخـر ،غيـر مـذكورة وال
داخلة في مكان آخر .
04 04 10 00

ـ مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مرك از أو محتويا

04 04 90 00

ـ غيرها

على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر

%5
%5

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن،

04.05

منتجات ألبان قابلة للدهن .
04 05 10 00

ـ زبـدة

%5

04 05 20 00

ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن

%5
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ق1:

ف4:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

04 05 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

جبــن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر) .

04.06
04 06 10 00

ـ أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة) ،بما في ذلك

04 06 20 00

ـ أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األ نواع

جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر

04 06 30 00
04 06 40 00

ـ أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق

ـ أجبان ذات عروق زرقــاء واجبان أخر محتوية على

عروق متحصل عليها بواسطة روكفورت البنيسيليوم

%5
%5
%5
%5

ـ أجبان أخر :
04 06 90 10

ـ ـ ـ جبن قشدة طازج مخمر

04 06 90 20

ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقسية(مثل الشدر ،الجودا،

04 06 90 30

ـ ـ ـ جبن اصفر نصف مصنع ال يقل وزن العبوة عن 15

04 06 90 90

ـ ـ ـ غيرها

الجروير ،الباروميسان)

كيلو جرام

%5
%5
%5
%5

بيض طيور بقشرة ،طازج أو محفوظ أو مطبوخ.

04.07

ـ بيض ملقح للتفريخ :
04 07 11 00

ـ ـ من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس

إعفاء

04 07 19 00

ـ ـ غـيره

إعفاء

ـ بيض طازج آخر :
04 07 21 00

ـ ـ من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس

%5

04 07 29 00

ـ ـ غـيره

%5

04 07 90 00

ـ غـيره

%5

بيض طيور ،بدون قشرة ،ومح (صفار البيض)

04.08

طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ
بالبخار أو مقولب ،مجمد أو محفوظ بأية طريقة

أخرى ،وإن كان محتويا على سكر مضاف أو مواد
تحلية أخر .
ـ صفار بيض (مح) :
04 08 11 00

ـ ـ مجفف

%5

04 08 19 00

ـ ـ غـيره

%5
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ق1:

ف4:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غـيره :

04.09

04 08 91 00

ـ ـ مجفف

%5

04 08 99 00

ـ ـ غـيره

%5

04 09 00 00

عسل طبيعي

%5

منتجات صالحة لألكـل من أصل حيواني ،غير

04.10

مذكورة وال داخلة في مكان آخر .
04 10 00 10

ـ ـ ـ بيض سالحف

%5

04 10 00 20

ـ ـ ـ أعشاش السلنجان

%5

04 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق1:

ف5:

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر

مالحظـــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :
أ  -المنتجـات الصـال ة لل ـل ـ ا دي ال يوانـات لالوـالل أو المج ـ
قطدا .

ب ـ الصالل أو الجلود وجلود بفراء،

و المصــار ن و المثانـات والمدـ  ،كاملــة أو

ا المنتجات ال اخلة في البنـ ل 05.05والقصاصـات والنفايـات المماثلـة مـن

الجلود غير الم بوغة ال اخلة في البن  05.11لفصل  41أو . 43

ج  -مواد النوج األولية ال يوانية األصل

ا شدر الخيل وفضالته لالقوم ال ادي شر .

د  -الرؤوس لال زي والخصل الم ضرة لصنا ة المكانس والفراجين لبن . 96.03

 - 2يدتبــر ـخـــاماـ بــالمدنص المقصــود فــي البن ـ ل ، 05.01الشــدر المفــرول اوليــا شــر طة أن ال تكــون أارافــه الجذر ــة
ورؤوسه مجمدة مدا باالتجاه الطبيدي .

 - 3يدتبــر ـ ـــاجاـ فــي هــذا الجـ ول ،أنيــاب الفيــل والفـ و الكركـ ن الب ــري وأنيــاب الخنز ــر البــري ووحيـ القــرن وكــذل
أسنان جميع ال يوانات .

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

البن

رمز النظاي المنوق

05.01

05 01 00 00

الصــــــــــــن

اإلجراء

فئة الرسم

شـــدر بشـــري خـــاي ،وإن كـــان معوـــوال أو منزو ـــا

دهنه؛ فضالت الشدر البشري

%5

شدر خنز ر أو خنز ر بـري؛ شـدر غر ـر وغيـره مـن

05.02

شدر صنا ة الفراجين لالفرش ؛ فضالته.
05 02 10 00

ـ شدر خنز ر أو شدر خنز ر بري وفضالته

05 02 90 00

ـ غيره

سلع خاصة
%5

05.03

لملعي

05.04

مصار ن و مثانات ومد حيوانـات ل ـ ا األسـما ،
املـــة أو قطدـــا ،االجـــة أو مبـــردة أو مجمـــ ة أو
ممل ة أو في ماء مالح أو مجففة أو م خنة .
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ق1:

ف5:
البن

الصــــــــــــن

رمز النظاي المنوق

اإلجراء

فئة الرسم

05 04 00 10

ـ ـ ـ مصار ن

%5

05 04 00 20

ـ ـ ـ مدـ

%5

05 04 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

جلـــود ايـــور وأجـــزاء أخـــر مـــن ايـــور ،بر شـــها أو

05.05

بزغبهـــا ،ر ـــ

ايـــور وأجـــزاؤه لوان كـــان مشـــذبا ،

لغب ،جميدها خاي أو لم يجر ليها شعل أ ثر من
التنظي ـ

أو التطهيــر أو المدالجــة بقص ـ حفظهــا؛

مواحيق ونفايات ر
05 05 10 00

ـر

05 05 90 00

ـ غيرها

أو أجزاء ر

.

من األ نواع الموتخ مة في ال شو؛ لغب

%5
%5

ظـــاي وأروي قـــرون ،خامـــا أو منزو ـــة الـــ هن أو

05.06

الهالي أو م ضرة ت ضي ار بويطا للكن غير مقطدة
بأشـــكال خاصـــة  ،أو مدالجـــة ب مـــ

؛ موـــاحيق

ونفايات هذه المنتجات .
05 06 10 00

ـ ظمين لبروتين ظاي و ظاي مدالجة ب م

%5

05 06 90 00

ـ غيرها

%5

اج وذبل سل فاة لدرق و صفي ات ف ال وت

05.07

لبما فيها األه اب أو غيره من ث يات ب ر ة،

قرون وقرون مشدبة ،حوافر وأظافر ومخالب
ومناقير،خاما أو م ضرة ت ضي ار بويطا وإنما غير
مقطدة بأشكال خاصة؛ مواحيق ونفايات هذه
المواد .
05 07 10 00

ـ اج؛ مواحيقه ونفاياته

ممنوع استيرادها

ـ غيرها:
05 07 90 10

ــ ـ ـ ذبـل سـل فاة لدرق  ،صـفي ات فــ ال ــوت لبمـا فيهـا
األهــــ اب أو غـيــــره مـــن ثـــ يات ب ــــر ة؛ موـــاحيقها

ونفاياتها

05 07 90 20

ـ ـ ـ قرون وقرون مشدبة وحوافر وأظافر ومخالــب ومنـاقير؛
مواحيقها ونفاياتها
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ق1:

ف5:
البن

الصــــــــــــن

رمز النظاي المنوق

اإلجراء

فئة الرسم

مرجـــان ومـــواد مماثلـــة ،خامـــا أو م ضـــر ت ضـــي ار

05.08

بويطا ولكن غيـر مشـعول بطر قـة أخـر ؛ أصـ اف
رخو ـــات أو قشـــر ات أو قنفـــذيات ب ر ـــة و ظـــاي
حبــار خــاي أو م ضــرة ت ضــي ار بوــيطا وإنمــا غيــر
مقطدة بأشكال خاصة؛ مواحيقها ونفاياتها.
05 08 00 10

ـ ـ ـ مرجان

%5

05 08 00 20

ـ ـ ـ يوـر

%5

05 08 00 30

ـ ـ ـ أص اف رخو ات أو قشر ات أو قنفذيات ب ر ة

%5

05 08 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

لملعي

05.09

نبـــر أشـــهب ،ايـــب القنـــ س ل اســـتر وي  ،ل ـــاد

05.10

ومو ـ ؛ ذ ارر ــح لذبــاب هن ـ ي ؛ صــفراء وإن كانــت
مجففة؛ غ د ومنتجـات حيوانيـة أخـر موـتدملة فـي
إ ــــ اد م ضــــرات الصــــي لة ،االجــــة أو مبــــردة أو
مجم ة أو م فوظة مؤقتا بطر قة أخر .
05 10 00 10

ـ ـ ـ نـبر أشهب ،ايب القنــ س ل كاستر وي  ،ل اد ومو

05 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

منتجات حيوانية األصل غير مـذكورة وال داخلـة فـي

05.11

مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصـالنل1

أو ل ، 3غير صال ة لالستهال البشري .
05 11 10 00

%5

ـ مني ذكور األبقار
ـ غيرها :
ـ ـ منتجات أسما أو قشر ات أو رخو ات أو الفقار ات

مالية أخر؛ حيوانات ميته مما يشمله الفصل ل: 3
الوم غير الصالح لل ل

%5

05 11 91 10

ـ ـ ـ بي

05 11 91 20

ـ ـ ـ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل ل3

%5

05 11 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
05 11 99 10

ـ ـ ـ دودة القرمز وال شرات المماثلة
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%5

ق1:

ف5:
البن

الصــــــــــــن

رمز النظاي المنوق

دودة ال ر ر لالقز

05 11 99 20

ـ ـ ـ بي

05 11 99 30

ـ ـ ـ بي

05 11 99 40

ـ ـ ـ دي ال يوان وال يوانات الميتة األخـر والل ـوي واألحشـاء

05 11 99 50

ـ ـ ـ أوتار ضالت ،أ صاب سالنه لجذاذ وغيرها من

05 11 99 90

ـ ـ ـ غيرها

النمل لالمالن

واألاراف ،غير الصال ة لل ل

نفايات مماثلة من صالل لجلود غير م بوغة

اإلجراء

فئة الرسم
%5
%5
%5
%5
%5
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ق2:

القســـم الثانـــي

منتجات المملكة النباتية
مالحظـــــة:
يقصد بعبارة { مكتالت } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثال

والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة التزيد عن  %3وزنا.
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ق2:

ف6:

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخر حية؛ بصيالت وبصالت وجذور وما شابهها؛
أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

مالحظـــات:

 - 1مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند ( )06.01فإن هذا الفصـل يشـمل فقـط النباتـات الويـة واألصـناف (بمـا فيهـا
شتول الخضر) من األنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والودائق والزهارون للغـر

أو الزينـةغ غيـر أن هـذا

الفصل ال يشمل البطاطا والبصل والعسقالن والثوم والمنتجات األخر المذكورة في الفصل (. )7

 - 2تعامل الباقات والسالل واألكاليل واألصناف المماثلة معاملـة األ زهـار واألغصـان الوراقـة مـن هـذص األصـنافغ الداخلـة
في البندين ( 06.03أو  )06.04بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها مـن مـواد أخـرغ ومـع للـ ال يشـمل هـذان
البندان أصناف فن اللصق (كوالج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (. )97.01

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

بصـيالت وبصـالت ودرنــات وجـذور درنيـ وبصــلي غ

06.01

ســـيقان أرضـــية (جـــذامير أو رزومـــات)غ راقـــدة أو
ُمنبت أو مزهرة؛ نباتـات وجـذور هنـدباء (شـيكوريا)
عدا الجذور المذكورة في البند.12.12
06 01 10 00

ـ بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـ وبصـلي غ سـيقان

06 01 20 00

ـ بصيالت وبصـالت ودرنـات وجـذور درنيـ وبصـلي غ سـيقان

أرضية (جذامير أو رزومات)غ راقدة

أرضية (جـذامير أو رزومـات)غ منبتـ أو مزهـرة؛ نباتـات

وجذور هندباء (شيكوريا)

إعفاء

إعفاء

نباتات حية أخر (بما فيها جذورها) فسائل وطعـومغ

06.02

بياض الفطر.

ـ فسائل دون جذور وطعوم:
06 02 10 10

ـ ـ ـ جفون الكرم (عقل العنب)

إعفاء

06 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ أشجار وجنبات وشجيراتغ مطعمة أم الغ من األنـواع التـي
تومل فواك وأثمار صالوة لألكل :

06 02 20 10

ـ ـ ـ غرسات نخيل

إعفاء

06 02 20 20

ـ ـ ـ غرسات جوز الهند

إعفاء

06 02 20 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
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ق2:

ف6:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ جنبات وردية (رودودندرون) وصو اروية (ازالي ) مطعمة أم
غير مطعمة :

06 02 30 10

ـ ـ ـ جنبات الزينة

%5

06 02 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

06 02 40 00

ـ ورود مطعمة أم غير مطعمة

%5

06 02 90 00

ـ غيرها

%5

أزهار وبـراعم أزهـارغ مقطوفـةغ للباقـات أو للتـزيينغ

06.03

رطبة أو يابسـة أو مبيضـة أو مصـبوغة أو مشـربة

أو موضرة بطريقة أخرى.
ـ رطبة :
06 03 11 00

ـ ـ ورد

%5

06 03 12 00

ـ ـ قرنفل

%5

06 03 13 00

ـ ـ سولبية(أوركيد)

%5

06 03 14 00

ـ ـ أقووان

%5

06 03 15 00

ـ ـ زنبق (من نوع ليلليوم)

%5

06 03 19 00

ـ ـ غيرها

%5

06 03 90 00

ـ غيرها

%5

أغصـــان وارقـــ وأوراق وأفنـــان وغيرهـــا مـــن أجـــزاء

06.04

النباتــاتغ دون أزهــار أو بــراعم وأعشــا وطوالــب
وأشــــن للباقــــات أو للزينــــةغ رطبــــة أو مجففــــة أو
مصبوغة أو مبيضة أو مشـربة أو موضـرة بطريقـة

أخرى .
06 04 20 00

ـ رطبة

%5

06 04 90 00

ـ غيرها

%5
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ق2:

ف7:

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات ،صالحة لألكل

مالحظـــات:

 - 1ال يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (.)12.14

 - 2لتطبيــأ كحمــاب البن ـ د ( 07.09و  07.10و  07.11و  )07.12ف ـ ع ابــارض }خضــر تشــمل كيضــا الفطــر الصــال

لألكـــل وال مـــي والواتـــ ع وال بـــر وال ســـا وال ـــرا والباونجـــاع والـــذرض الحلـــ ض ( امـــايم ســـماراتا) وك مـــار مـــ جـــنم
(كابســيم ب) فليفلـ كو مـ جنم}}يمنتــا فلفــل والشــمر والب ــدونم وال واــرض والطرخـ ع والرقــاد }ال ــر والمرد ـ
الحل (ماج رانا ه رتنسيم كو اوراجا ن ب ماج رانا).

 - 3يشمل البند ( )07.12جميع الخضر المجففة م األن اا الداخلة في البن د (م  07.01لغاية  )07.11باستثناء:
ك  -الب ل ال رنية اليابسة المفصصة (}ند .)07.13

ب الذرض الحل ض باألقمال المحددض في البن د م  11.02لغاية .11.04

ج  -د يأ وسميد ومسح ق ور ائأ وحبيبات وممتالت بطاطا (}ند .)11.05

د  -د يأ وسميد ومسح ق الب ل ال رنية اليابسة الداخلة في البند ( 07.13البند .)11.06

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

البند

رمو النظاب المنسأ

بطاطم (بطاطا) طا جة كو مبردض .

07.01

07.02

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

07 01 10 00

ـ ت اوي للورا

إافاء

07 01 90 00

ـ غيرها

إافاء

07 02 00 00

}ندورض طا جة كو مبردض

إافاء

بصــل واس ـ الع و ـ ب و ـ ار وخضــر ميــة كخــر،

07.03

طا جة كو مبردض .
ـ بصـل واس الع :

ـ ـ ـ بصـل :
07 03 10 11

ـ ـ ـ ـ بصل للطعاب (كخضر كو يابم ال شرض)

إافاء

07 03 10 12

ـ ـ ـ ـ بصل للبذار ( وح كو نار)

إافاء

07 03 10 20

ـ ـ ـ اس الع

إافاء

07 03 20 00

ـ ـب

إافاء

07 03 90 00

ـ ار وخضر مية كخر

إافاء

كرنـــم وملفـــ ف و ـــرنبي وخضـــر مما لـــة صـــالحة

07.04

لألكل م جنم }راسيما ،طا جة كو مبردض .
07 04 10 00

ـ رنبي ورؤوس }رو لي
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إافاء

ق2:

ف7:
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظاب المنسأ

اإلجراء

فئة الرسم

07 04 20 00

ـ رنم }رو سل

إافاء

07 04 90 00

ـ غيرها

إافاء

خـــــم (الكت ـــــا ســـــاتيفا) وهنـــــدباء (قـــــيم رااب)،

07.05

طا جة كو مبردض .
ـ خم :
07 05 11 00

ـ ـ خم (ممبم)

إافاء

07 05 19 00

ـ ـ غيـر

إافاء

ـ هندباء :
07 05 21 00

ـ ـ هندباء وتل ف (قيم رااب انثي ا س في ل ساب)

إافاء

07 05 29 00

ـ ـ غيرها

إافاء

جـور ولفـب ب لــى وقـ ندر (}نجــــر) للسـلطة ولحيــة

07.06

التـــيم (سليســـيفي) و ـــرفم لفتـــي وفجـــل وجـــذور
مما لة صالحة لألكل ،طا جة كو مبردض .

07.07

07 06 10 00

ـ جور ولفب ب لي

إافاء

07 06 90 00

ـ غيرها

إافاء

07 07 00 00

خيار و ثاء ،خيار محبم ،طا جة كو مبردض

إافاء

ب ل رنية مفصصة كو غير مفصصـة ،طا جـة كو

07.08

مبردض .
07 08 10 00

ـ با الء ( }يس ب ساتيف ب)

إافاء

07 08 20 00

ـ ل ايا وفاص ليا (فيجينيا  ،فاسي ل س)

إافاء

ـ ب ل رنية كخر :
07 08 90 10

ـ ـ ـ فـ ل

إافاء

07 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إافاء

خضر كخر ،طا جة كو مبردض .

07.09
07 09 20 00

ـ هلي ع

إافاء

07 09 30 00

ـ باونجاع

إافاء

07 09 40 00

ـ رفم ادا ال رفم اللفتي

إافاء

ـ فطر و مي :
07 09 51 00

ـ ـ فطرم جنم كجارام س

إافاء

ـ ـ غيرها :
07 09 59 10

إافاء

ـ ـ ـ مي (ف ع)
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ق2:

ف7:
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظاب المنسأ

اإلجراء

07 09 59 90

ـ ـ ـ غيرها

07 09 60 00

ـ ك مار م جنم ابسيم ب كو م جـنم }يمنتـا (فليفلـة كو

07 09 70 00

ـ سبـانخ كو سبانخ ني الندي وسبانخ بيـرض الـ رق

فئة الرسم

إافاء

فلفل)

إافاء
إافاء

ـ غيرها :
07 09 91 00

ـ ـ كرضي ق ي (خرق ف)

إافاء

07 09 92 00

ـ ـ ات ع

إافاء

07 09 93 00

ـ ـ ي طي و را (كي رايتا)

إافاء

ـ ـ غيرها:
07 09 99 10

ـ ـ ـ ك سة

إافاء

07 09 99 20

ـ ـ ـ باميا

إافاء

07 09 99 30

ـ ـ ـ ب دونم

إافاء

07 09 99 40

ـ ـ ـ كوارض

إافاء

07 09 99 90

ـ ـ ـ غيرها

إافاء

خضــــر ( غيــــر مطب خــــة كو مطب خــــة بالبخــــار كو

07.10

مسل ة في الماء) مجمدض .
07 10 10 00

%5

ـ بطاطم (بطاطا)
ـ ب ل رنية م ش رض كو غير م ش رض :

%5

07 10 21 00

ـ ـ با الء (}يس ب ساتيف ب)

07 10 22 00

ـ ـ ل اياء كوفاص ليا ( م ان ا فيجينا كو فاسي ل

07 10 29 00

ـ ـ غيرها

س).

%5
%5

07 10 30 00

ـ سبانخ وسبانخ نيـ النـدى وسـبانخ بيـرض ال رق

%5

07 10 40 00

ـ ورض حل ض

%5

07 10 80 00

ـ خضر كخر

%5

07 10 90 00

ـ خلي خضر

%5

خضـــر محف ظـــة مؤ تـــا (مـــثال بغـــا

07.11

ـــاني ككســـيد

ال براـــــب كو فـــــي المـــــاء المملـــــ كو الممبـــــرت كو
المضـــاف إليـــ مـــ اد كخـــر ب صـــد الحفـــ المؤ ـــب)
ول ـــــ غيـــــر صـــــالحة بحالت ـــــا هـــــذ لالســـــت ال
المباقر.
07 11 20 00

ـ ات ع

%5
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ق2:

ف7:
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظاب المنسأ

07 11 40 00

ـ خيار كو ثاء وخيار محبم للتخليل

اإلجراء

فئة الرسم
%5

ـ فطر و مي :
07 11 51 00

ـ ـ فطر م جنم كجارام س

%5

07 11 59 00

ـ ـ غيرها

%5

07 11 90 00

ـ خضر كخر ،خلي خضر

%5

خضـــر مجففـــة ،املـــة كو م طعـــة كو مشـــرحة كو

07.12

ممســرض كو مســح ة ،ول ـ غيــر محضــرض بطرا ــة

كخرى .
07 12 20 00

%5

ـ بصل

ـ فطر ،فطر (م ن ا اورام الراا) ،فطر هالمي
(م ن ا ترواال) و مي :
07 12 31 00

ـ ـ فطرم جنم آجارام س

%5

07 12 32 00

ـ ـ فطر (م ن ا كورام الراا)

%5

07 12 33 00

ـ ـ فطرهالمي (م ن ا ترميال)

%5

07 12 39 00

ـ ـ غيرها

%5

07 12 90 00

ـ خضر كخر خلي خضر

%5

ب ـــ ل رنيـــة يابســـة م شـــ رض ،وعع انـــب منوواـــة

07.13

الغال لة كو مفل ة كو مفصصة كو ممسرض .
07 13 10 00

ـ با الء (}يس ب ساتيف ب)

%5

07 13 20 00

ـ حمص

%5

ـ ل اياء كو فاص ليا (م ن ا فيجنا ،فاسي ل س):
ـ ـ ل اياء كو فاص ليا م جنم فيجنا م نج ) (Lهيبر كو
فيجنا رادياتا) (Lوال واك :

07 13 31 10

ـ ـ ـ للبذار

إافاء

07 13 31 20

ـ ـ ـ للطعاب

%5

ـ ـ ل اياء كو فاصـ ليا حمـراء صغـيرض (اد و ـي)
(فاس لي س كو فيجنا انج الرام) :

07 13 32 10

ـ ـ ـ للبذار

إافاء

07 13 32 20

ـ ـ ـ للطعاب

%5

ـ ـ فاصـ ليا اـادية ،بما في ـا الفاصــ ليا كو الل ايــا البيضـاء
(فاسي ل س ف لجارام) :

07 13 33 10

إافاء

ـ ـ ـ للبذار
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ق2:

ف7:
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظاب المنسأ

07 13 33 20

اإلجراء

فئة الرسم
%5

ـ ـ ـ للطعاب
ــ ـ ل ايــاء كو فاصــ ليا بامبــا ار (فيجنــا سبتيرانــي كو ف نــد اا
سبتيراني) :

07 13 34 10

ـ ـ ـ للبذار

%5

07 13 34 20

ـ ـ ـ للطعاب

%5

ـ ـ ل ايا (فيجنا كنج امي التا) :
07 13 35 10

ـ ـ ـ للبذار

%5

07 13 35 20

ـ ـ ـ للطعاب

%5

07 13 39 00

ـ ـ غيرها

%5

07 13 40 00

ـ ادس

%5

07 13 50 00

ـ ف ل اراض الحبة (فيسيا فابا ماج ر) وف ل صغير الحبة

07 13 60 00

ـ با الء هندية (كاجان س اجاع

(فيسيا فابا ايج انا وفيسيا فابا مين ر)

%5
%5

ـ غيرها :
07 13 90 10

ـ ـ ـ ما

%5

07 13 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

جـــذور المني ـــ ي (مـــاني ق) واالراروت والســـحلم،

07.14

ل اس رومي ،بطاطا حلـ  ،جـذور ودرنـات مما لـة
غواــــرض النشــــي كو االطنــــ لي  ،طا جــــة كو مبــــردض كو
مجمــــدض كو مجففــــة املــــة كو م طعــــة كو بشـــــمل
ممتالت؛ لم النخيل ال ندي (ساج ) .

07 14 10 00

ـ جذور مني ي (ماني ق)

%5

07 14 20 00

ـ بطاطا حل ض (جور يماني)

%5

07 14 30 00

ـ ياب (ديسم راا)

%5

07 14 40 00

ـ ل اس (ك ل اسيا)

%5

07 14 50 00

ـ ط تيتا (م ن ا اكسانث س ما)

%5

ـ غيرها :
07 14 90 10

ـ ـ ـ سحلم

%5

07 14 90 20

ـ ـ ـ ل اس رومي

%5

07 14 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق2:

ف8:

الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام
مالحظـــات:
 - 1ال يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة لألكل .

 - 2تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .

 - 3إن الفواكــه المفففــة أو الثمــار المفففــة ال ـواردة فــف هــذا الفصــل يملــه إبــادة مزالف أــا بالمــا ج يــا أو مزالف أــا
لألغراض ال الية :

أ  -الحفــأ أو ال ثبيــ اإلضــافف ثمــثالمع بمزالف أــا بحــرارة مز دلــة أو بالإبرتــه أو ب ضــافة ح ـامض الســوركيأ أو
سوركات البوتاس) .

ب  -تحسيه أو المحافظة بلى شللأا ثمثالمع ب ضافة زي نبـاتف أو ماـاد ر قليلـة مـه شـراب الفلوكـوز) بشـر أن
تحافأ بلى صف أا كفواكه أو ثمار مفففة .
البند

الصــــــــــــنف

رم النظام المنسق

اإلج ار

فئة الرسم

جـــوز الأنـــد وجـــوز البرازيـــل وجـــوز الإاشـــو ثلـــوز

08.01

هندي)ع طازجة أو جافةع باشرها أو بدونه .
ـ جوز الأند ثنارجيل) :
08 01 11 00

ـ ـ مففف

%5

08 01 12 00

ـ ـ باشرته الداخلية

%5

08 01 19 00

ـ ـ غيره

%5

ـ جوز البرازيل :
08 01 21 00

ـ ـ باشره

%5

08 01 22 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ جوز الإاجو ثلوز هندي) :
08 01 31 00

ـ ـ باشره

%5

08 01 32 00

ـ ـ ماشر

%5

ثمـــار قشـــرية أخـــرع طازجـــة أو جافـــةع باشـــرها أو

08.02

بدونه .
ـ لـوز :
08 02 11 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 12 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ بندق ثمه نوع كوريلوس) :
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ف8:
البند

الصــــــــــــنف

رم النظام المنسق

اإلج ار

فئة الرسم

08 02 21 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 22 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ جوز بادي:
08 02 31 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 32 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ كس نا ثمه نوع كس انا) :
08 02 41 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 42 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ فس ق حلبف :
08 02 51 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 52 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ جوز الملاديما :
08 02 61 00

ـ ـ باشره

%5

08 02 62 00

ـ ـ ماشر

%5

ـ جوز الإوال ثمه جنس كوال):
08 02 70 10

ـ ـ ـ ثمرة الاورو

%5

08 02 70 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ جوز أريلا

%5

08 02 80 00

ـ غيرها :

ـ ـ ـ صنوكر:
08 02 90 11

ـ ـ ـ ـ باشرة

%5

08 02 90 12

ـ ـ ـ ـ ماشر

%5

08 02 90 20

ثألبَن ْأ)
ـ ـ ـ الحبة الخض ار
َ

%5

08 02 90 91

ـ ـ ـ ـ باشرة

%5

08 02 90 92

ـ ـ ـ ـ ماشر

%5

ـ ـ ـ غيـره :

موزع بما فيه موز البالن انع طازج أو مففف .

08.03

08.04

08 03 10 00

ـ بالن ان

إبفا

08 03 90 00

ـ غيره

إبفا

تمــر وتــيه وأنانــاس و اوفوكــادو ثكمثــرر أمريلــف)
وجوافه ومنفهع ومنفوس يهعطازجة أو مفففة .
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ف8:
البند

الصــــــــــــنف

رم النظام المنسق

اإلج ار

فئة الرسم

ـ تمـر :
08 04 10 10

إبفا

ـ ـ ـ طازج ثرطب)
ـ ـ ـ مففف :

08 04 10 21

ـ ـ ـ ـ ملنوز

إبفا

08 04 10 29

ـ ـ ـ ـ غيـره

إبفا

ـ تـيه :
08 04 20 10

ـ ـ ـ طازج

إبفا

08 04 20 20

ـ ـ ـ جـاف

إبفا

08 04 30 00

ـ أناناس

إبفا

08 04 40 00

ـ أفوكادو

إبفا

ـ جوافهع منفه و مانفوس يه :
08 04 50 10

ـ ـ ـ جوافـه

إبفا

08 04 50 20

ـ ـ ـ منفه

إبفا

08 04 50 30

ـ ـ ـ منفوس يه

إبفا

حمضياتع طازجة أو مفففة.

08.05
08 05 10 00

إبفا

ـ برتاال

ـــ وســفى "مانــدريه" ثبمــا فيأــا ال انفــاريه والساتســوما)ع
كلمن يناع ولإنج وغيرها مه الحمضيات

المأفنة:

08 05 21 00

ـ ـ وسفى "ماندريه" ثبما فيأا ال انفاريه والساتسوما).

إبفا

08 05 22 00

ـ ـ كلمن ينا

إبفا

08 05 29 00

ـ ـ غيرها

إبفا

08 05 40 00

ـ ليمون هندي ثجريب فروت) بما فيأا البوملف

إبفا

ـ ليمون حامض ثسي روس ليمونع سي روس ليمونوم)ع ليم

ثسي روس اروان يفولياعسي روس التيفوليا) :

إبفا

08 05 50 10

ـ ـ ـ طازج

08 05 50 20

ـ ـ ـ جاف

إبفا

08 05 90 00

ـ غيرهـا

إبفا

بنبع طازج أو مففـف .

08.06
08 06 10 00

ـ طازج

إبفا

08 06 20 00

ـ مففف ثزكيب

إبفا
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ف8:
البند

الصــــــــــــنف

رم النظام المنسق

اإلج ار

فئة الرسم

بطيخ ثبما فيه الشمام) و باباياع طازج .

08.07

ـ بطيخ ثبما فيه الشمام) :
08 07 11 00

إبفا

ـ ـ بطيخ أخضر
ـ ـ غيره :

08 07 19 10

ـ ـ ـ بطيخ أصفر ثشمام و قاوون)

إبفا

08 07 19 90

ـ ـ ـ غيرها

إبفا

08 07 20 00

ـ بـابـا ـا

إبفا

تفاح وكمثرر وسفرجلع طازجة .

08.08
08 08 10 00

إبفا

ـ تفاح

08 08 30 00

ـ كمثرر

إبفا

08 08 40 00

ـ سفرجل

إبفا

مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ ثبمـا فيـه الـدراق

08.09

األملـــــس "نيل ـــــاريه") برقـــــوق و قراصـــــية ثخـــــوخ
شا أ)ع طازجة .
08 09 10 00

إبفا

ـ مشمش
ـ كرز :

08 09 21 00

ـ ـ كرز حامض ثبرونوس سيراسوس)

إبفا

08 09 29 00

ـ ـ غيره

إبفا

08 09 30 00

ـ دراق بما فيه نيل اريه

إبفا

08 09 40 00

ـ برقوق أوخوخ

إبفا

فواكه أخرع طازجة .

08.10
08 10 10 00

ـ توت األرض ثفري أو فراولة)

إبفا

08 10 20 00

ـ توت الزليق وتوت بادي

إبفا

08 10 30 00

ـ بنب ثزلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش

إبفا

08 10 40 00

ـ بنبيات وفواكه أخر مه نوع فاكسينوم

إبفا

08 10 50 00

ـ كيوي

إبفا

08 10 60 00

ـ دوريان

إبفا

08 10 70 00

ـ برسيمون

إبفا

ـ غيرها :
08 10 90 10

ـ ـ ـ رمان

إبفا

08 10 90 20

ـ ـ ـ ايلى دنيا ثبشملة)

إبفا

08 10 90 30

ـ ـ ـ صبير ثتيه شوكف أو برشومف)

إبفا
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البند

الصــــــــــــنف

رم النظام المنسق

08 10 90 90

اإلج ار

فئة الرسم

إبفا

ـ ـ ـ غيرها

فواكه وثمار غيـر مطبوخـة أو مطبوخـة بالبخـار أو

08.11

مســلوقة بالمــا ع مفمــدةع و ن اح ــوت بلــى ســلر
مضاف أو مواد تحلية أخر .
08 11 10 00

ـ توت األرض ثفري أو فراولة)

08 11 20 00

ـ ـ تــوت الزليــق وتــوت بــادي و كشــمش أســود أو أبــيض أو

08 11 90 00

ـ غيرها

أحمر وبنب الثزلب

%5
%5
%5

فواكــــه وثمــــارع محفو(ــــة مزق ــــاثمثال ب ــــاز ثــــانف

08.12

أوكســيد الإبري ـ أو فــف مــا ممل ـ أو ملبــرت أو
مضاف إليه مواد أخر باصد الحفـأ المزقـ ) ولإـه
غير صالحة بحال أا هذه لالس أالك المباشر .
08 12 10 00

ـ كرز

%5

08 12 90 00

ـ غيرها

%5

فواكه مفففة غير تلأ المـذكورة فـف البنـود 08.01

08.13

إلـــى 08.06ع خلـــين مـــه أثمـــار قشـــرية أو فواكـــه
مفففة مه األنواع المذكورة فف هذا الفصل.
08 13 10 00

%5

ـ مشمش

08 13 20 00

ـ خوخ أو برقوق

%5

08 13 30 00

ـ تفاح

%5

ـ فواكه أخر:

08.14

08 13 40 10

ـ ـ ـ كرزثوشنة)

%5

08 13 40 20

ـ ـ ـ تمر هندي

%5

08 13 40 30

ـ ـ ـ كمثرر

%5

08 13 40 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

08 13 50 00

ـ خلـين ثمـار قشـرية أو فواكـه مفففـة مـه األنـواع المـذكورة

08 14 00 00

قشور حمضيات وقشـور بطـيخ ثبمـا فيـه الشـمام)ع
طازجة أو مفمدة أو مفففة أو محفو(ة مزق ام فف
مــا ممل ـ أو ملبــرت أو مضــاف إليــه م ـواد أخــر
باصد الحفأ الموق

فف هذا الفصل
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%5

ق2:

ف9:

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

مالحظـــات :

 - 1تبند مخاليط األصناف الداخلة في البنود من  09.04لغاية  09.10كمايلي :

أ  -مخاليط من صنفين أو أكثر من األصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.

ب  -مخاليط األصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند .09.10

إن إضافة مواد أخر إلى األصناف الخاضعة للبنود من  09.04لغاية ( 09.10بما في ذلك المخاليط

المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعاله) ال تؤثر في تبنيد هذه األصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها
محتفظة بالطابع األساسي لألصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود ،وفي خالف ذلك تستبعد هذه المخاليط من

هذا الفصل ،أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند .21.03

 - 2ال يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بيبركبيبه) وال األصناف األخر الداخلة في البند .12.11
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

بـــن ،وكن كـــان محمصـــا أو منزوعـــا منـــه الكـــافيين

09.01

قشور وغالالت بن أبدال بن محتويـة علـى بـن ب يـة
نسبة كانت .
ـ بن غير محمص :
09 01 11 00

ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}

إعفاء

09 01 12 00

ـ ـ منزوع منه {الكافيين}

إعفاء

ـ بن محمص :
09 01 21 00

ـ ـ غير منزوع منه {الكافيين}

إعفاء

09 01 22 00

ـ ـ منزوع منه {الكافيين}

إعفاء

09 01 90 00

ـ غيره

إعفاء

شاي ،وكن كان منكها .

09.02
09 02 10 00

ـ شاي أخضر (غيـر مخمـر) فـي عبـوات مباشـرة ال يزيـد ونن

09 02 20 00

ـ غيرها من أنواع الشاي أخضر (غير مخمر)

محتواها عن  3كيلوغرام

إعفاء
إعفاء

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا ،في عبـوات مباشـرة
ال يزيد ونن محتواها عن  3كيلوغرام :

09 02 30 10

ـ ـ ـ شاي مغلف ب كيـاس صغيرة اليـزيـد وننـهـا عن  3جرام

إعفاء

09 02 30 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

09 02 40 00

ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا ،في عبوات أخر

إعفاء
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البند

رمز النظام المنسق

09.03

09 03 00 00

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

%5

متـه (ماتيــه)
فلفــل مــن جــنس بيبــر ثمــار مــن جــنس كابســموم

09.04

)فليفلـــة حـــارة) أو مـــن جـــنس بيمنتـــا (فلفـــل حلـــو)،
مجففة أو مجروشه أو مسحوقة.
ـ فلفل من نوع {بيبر}:
09 04 11 00
09 04 12 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق
ـ ـ مجروش أو مسحوق

%5
%5

ــ ثمــار مــن جــنس كابســموم (فليفلـة حــارة) أو منجــنس بيمنتــا
(فلفل حلو) :

09 04 21 00

ـ ـ مجففة ,غير مجروشه وال مسحوقة

%5

09 04 22 00

ـ ـ مجروشة أو مسحوقة

%5

فانيليا.

09.05
09 05 10 00

ـ غير مجروشه وال مسحوقة

%5

09 05 20 00

ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

قرفة وأنهـار شجرة القرفة.

09.06

ـ غير مجروشة وال مسحوقة:
09 06 11 00

ـ ـ قرفة (سيناموم نيالنيموم بلوم)

%5

09 06 19 00

ـ ـ غيرها

%5

09 06 20 00

ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

قرنفـل (كبوش وسيقان وثمار) .

09.07
09 07 10 00
09 07 20 00

ـ غير مجروش وال مسحوق

ـ مجروش أو مسحوق

%5
%5

جون الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) .

09.08

ـ جون الطيب :
09 08 11 00
09 08 12 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

ـ ـ مجروش أو مسحوق

%5
%5

ـ بسباسة جون الطيب:
09 08 21 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

ممنوع استيرادها

09 08 22 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

ممنوع استيرادها

ـ حب الهال (قاقلة):

09 08 31 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق
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إعفاء

ق2:

ف9:
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

09 08 32 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

اإلجراء

فئة الرسم

إعفاء

بــــذور ينســــون أو ينســــون صــــيني(جاذبية) وشــــمر

09.09

وكزبرة وكمون وكراوية حبات عرعر .

ـ بذور كزبرة :
09 09 21 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

%5

09 09 22 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

09 09 31 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

%5

09 09 32 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

ـ بذور كمون :

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

09 09 61 00

ـ ـ غير مجروشه وال مسحوقة

%5

09 09 62 00

ـ ـ مجروشه أو مسحوقة

%5

ننجبيـــل ونعفـــران وكـــركم ونعتـــر وأوراق غـــار (رنـــد)

09.10

وكاري وبهارات وتوابل أخر .
ـ ننجبيل :
09 10 11 00

ـ ـ غير مجروش وال مسحوق

%5

09 10 12 00

ـ ـ مجروش أو مسحوق

%5

09 10 20 00

ـ نعفران

%5

ـ كركم :
09 10 30 10
09 10 30 20

ـ ـ ـ غير مجروش وال مسحوق
ـ ـ ـ مجروش أو مسحوق

%5
%5

ـ بهارات وتوابل أخر :
09 10 91 00

ـ ـ مخاليط مذكورة في المالحظة /1ب من هذا الفصل

%5

ـ ـ غيرها :
09 10 99 10

ـ ـ ـ حلبه

%5

09 10 99 20

ـ ـ ـ نعتر و أوراق غار

%5

09 10 99 30

ـ ـ ـ كاري

%5

09 10 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق2:

ف 10 :

الفصل العاشر

حـــــبوب

مالحظـــات:

 –1أ  -إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل ال تدخل في هذه البنود إال إذا كانت حبوبا ،ولو كانت هذه الحبوب

ب-

على سنابل أو على سيقان.

ال يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.

إال أن األرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى

داخال في البند .10.06

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

مالحظات البند الفرعي:

 – 1يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجائن الناتجة عن تالقي أنواع
{التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد ( )28من كرموزمات تلك األنواع .

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم .

10.01

ـ حنطة ( قمح ) صلبة :
10 01 11 00

ـ ـ تقاوي للبذار

إعفاء

10 01 19 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ غيرها :

10 01 91 00

ـ ـ تقاوي للبذار

إعفاء

ـ ـ غيرها :
10 01 99 10

ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) عادية

إعفاء

10 01 99 20

ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) رفيعة

إعفاء

10 01 99 30

ـ ـ ـ خليط حنطة مع شيلم

إعفاء

شيلم (جاودار) .

10.02
10 02 10 00

ـ تقاوي للبذار

%5

10 02 90 00

ـ غيرها

%5

شـعير .

10.03

10.04

10 03 10 00

ـ تقاوي للبذار

إعفاء

10 03 90 00

ـ غيرها

إعفاء

شـوفان .
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ق2:

ف 10 :

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

10 04 10 00

ـ تقاوي للبذار

10 04 90 10

ـ ـ ـ شوفان أشهب أو أسود

إعفاء

10 04 90 20

ـ ـ ـ شوفان أبيض أو أصفر

إعفاء

إعفاء

ـ غيرها :

ذرة .

10.05
10 05 10 00

ـ تقاوي للبذار

إعفاء

ـ غيرها :
10 05 90 10

ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبية

إعفاء

10 05 90 20

ـ ـ ـ ذرة بيضاء

إعفاء

10 05 90 30

ـ ـ ـ ذرة سمراء

إعفاء

10 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

أرز .

10.06
10 06 10 00

ـ أرز غير مقشور (أرز بغالفه الزهري)

إعفاء

10 06 20 00

ـ أرز مقشور (أرز أسمر)

إعفاء

10 06 30 00

ـ أرز مضروب كليا أو جزيئا وإن كان ممسوحا أو ملمعا

إعفاء

10 06 40 00

ـ أرز مكسر

إعفاء

حبوب السورغوم.

10.07
10 07 10 00

ـ تقاوي للبذار

%5

10 07 90 00

ـ غيرها

%5

حنطـــة ســـوداء ودخـــن وحبـــوب العصـــافير حبـــوب

10.08

أخر.
10 08 10 00

إعفاء

ـ حنطة سوداء
ـ دخـن:

10 08 21 00

ـ ـ تقاوي للبذار

إعفاء

10 08 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

10 08 30 00

ـ حبوب العصافير

إعفاء

10 08 40 00

ـ فونيو (ديجيتاريا)

إعفاء

10 08 50 00

ـ كوينو

إعفاء

10 08 60 00

ـ تريتايكيل

إعفاء

10 08 90 00

ـ حبوب أخر

إعفاء
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ق2:

الفصل الحادي عشر

ف 11 :

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب
أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)
مالحظـــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -الشعير الناشط (مالت) المحمص ،المحضر كبديل للبن (بند  09.01أو  21.01تبعا للحال )؛

ب – الدقيق و الجريش و السميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند ()19.01؛
ج  -رقائق الحبوب والمنتجات األخر الداخلة في البند ()19.04؛

د  -الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود ( 20.01أو  20.04أو ) 20.05؛
هـ  -محضرات الصيدلة (فصل )30؛ أو

و  -النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل .)33

 - 2أ  -إن منتجــات المطــاحن مــن الحبــوب المبينــة فــي الجــدول أدنــال ،تــدخل فــي هــذا الفصــل إذا ت ـوافرت في ــا معــا
النسبتان التاليتان محسوبتين وزنا على المادة الجافة:

 - 1نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود ( )2من الجدول (حسب طريقة أيورز االستقطابية
المعدلة)؛ و

 - 2نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) ال تزيد عن تلك المبينة في العمود (.)3
آما المنتجات التي ال يتوفر في ا هذان الشرطان فإن ا تدخل في البند ( ،)23.02إال أن نبت الحبـوب ،كاملـة أو

مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (.)11.04

ب :إن المنتجــات الداخلــة فــي هــذا الفصــل طبقــا لدحكــا أعــالل تــدخل فــي البنــد ( )11.01أو ( )11.02إذا كانــت
النســبة الميويــة التــي تمــر مــن خــالل منخــل مــن نســي معــدني ( ربــال) ذي عيــون مطابقــة لتلــك المبينــة فــي

العمودين ( )4و ( )5من الجدول أدنال تبعا للحال ،ال تقل وزنا عـن النسـبة المبينـة إزاء كـل نـوم مـن الحبـوب

المعنية.

آما التي ال يتوفر في ا هذا الشرط فإن ا تدخل في البند ( )11.03أو (.)11.04
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ق2:

ف 11 :

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس
نسبة الرمـــاد

()1

()2

()3

315
ميكرومتر (ميكرون)

500
ميكرومتر(ميكرون)

الحبـــــــوب

حنطـة وشـيلم

%45

%2.5

%80

ـ

شــوفان

%45

%5

%80

ـ

شــــعير

نسبة النشــاء

%45

ذرة وحبوب السور و

%45

حنطة سـوداء

%45

أرز

()4

%3
%2

%1.6

%45

%4

()5
ـ

%80

%90

ـ

ـ

%80

ـ

%80

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

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

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

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

دقيــق حنطــة (قمــح ) أو دقيــق خلــيط حنطــة مــع

11.01

شيلم.
11 01 00 10

ـ ـ ـ دقيق حنطة ( قمح )

إعفاء

11 01 00 20

ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شيلم

إعفاء

دقيق حبوب (عدا دقيـق الحنطـة مقمـح} أو دقيـق

11.02

خليط الحنطة مع شيلم) .
11 02 20 00

إعفاء

ـ دقيق ذرة
ـ يرها :

11.03

11 02 90 10

ـ ـ ـ دقيق شعير

إعفاء

11 02 90 20

ـ ـ ـ دقيق شوفان

إعفاء

11 02 90 30

ـ ـ ـ دقيق حبوب السور و

إعفاء

11 02 90 40

ـ ـ ـ دقيق حنطة سوداء

إعفاء

11 02 90 50

ـ ـ ـ دقيق دخن

إعفاء

11 02 90 60

ـ ـ ـ دقيق أرز

إعفاء

11 02 90 90

ـ ـ ـ يرها

إعفاء

جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة) .
- 81 -

ق2:

ف 11 :

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

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

ـ ـ ـ جريش

إعفاء

11 03 11 20

ـ ـ ـ سميد

إعفاء

ـ ـ من ذرة:
11 03 13 10

ـ ـ ـ جريش

إعفاء

11 03 13 20

ـ ـ ـ سميد

إعفاء

ـ ـ من حبوب أخر :
11 03 19 10

ـ ـ ـ من شعير

إعفاء

11 03 19 20

ـ ـ ـ من حبوب السور و

إعفاء

11 03 19 30

ـ ـ ـ من شيلم

إعفاء

11 03 19 40

ـ ـ ـ من حنطة سوداء

إعفاء

11 03 19 50

ـ ـ ـ من دخن

إعفاء

11 03 19 90

ـ ـ ـ من حبوب أخر

إعفاء

11 03 20 00

ـ كريات حبوب مكتلة

إعفاء

حبــوب مش ـ ولة بطريقــة أخــر (م ـ ال مقشــورة أو

11.04

مفلطحـــة أو مـــدورة أو مقطعـــة أو مكســـرة بشـــكل
رقائق) ،باست ناء األرز الداخل في البنـد 10.06؛
نبـــت الحبـــوب ،كامـــل أو مفلطـــح أو مطحـــون أو

بشكل رقائق .
ـ حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :
11 04 12 00

%5

ـ ـ من شوفان
ـ ـ من حبوب أخر :

11 04 19 10

ـ ـ ـ من حنطة (قمح)

%5

11 04 19 20

ـ ـ ـ من شيلم

%5

11 04 19 30

ـ ـ ـ من حنطة سوداء

%5

11 04 19 40

ـ ـ ـ من دخن

%5

11 04 19 50

ـ ـ ـ من حبوب السور و

%5

11 04 19 60

ـ ـ ـ من ذرة

%5

11 04 19 90

ـ ـ ـ من حبوب أخر

%5

ـ حبوب أخر مشـ ولة (مـ ال مقشـورة أو مـدورة أو مقطعـة
أو مكسرة) :
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ق2:

ف 11 :

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

11 04 22 00

ـ ـ من شوفان

%5

11 04 23 00

ـ ـ من ذرة

%5

ـ ـ من حبوب أخر :
11 04 29 10

ـ ـ ـ من حنطة (قمح)

%5

11 04 29 20

ـ ـ ـ من شيلم

%5

11 04 29 30

ـ ـ ـ من حنطة سوداء

%5

11 04 29 40

ـ ـ ـ من دخن

%5

11 04 29 50

ـ ـ ـ من حبوب السور و

%5

11 04 29 90

ـ ـ ـ من حبوب أخر

%5

11 04 30 00

ـ نبت الحبوب ،كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو
مطحون

%5

دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريـات

11.05

بطاطا مكتلة .
ـ دقيق وسميد ومساحيق :
11 05 10 10

ـ ـ ـ دقيق

%5

11 05 10 20

ـ ـ ـ سميد

%5

11 05 10 30

ـ ـ ـ مساحيق

%5

11 05 20 00

ـ رقائق وحبيبات ومكتالت

%5

دقيــق وســميد ومســاحيق البقــول القرنيــة اليابســة

11.06

الداخلــــــة فــــــي البنــــــد  ،07.13دقيــــــق وســــــميد
ومســـحوق لـــب النخـــل ال نـــدي (ســـاجو) ودقيـــق
وســميد ومســحوق الجــذور والــدرنات الداخلــة فــي

البنــد  07.14أو المنتج ــات المــذكورة فــي الفصــل
(.)8
ـ من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند :07.13
ـ ـ ـ دقيق :
11 06 10 11

ـ ـ ـ ـ من بازالء

%5

11 06 10 12

ـ ـ ـ ـ من حمص

%5

11 06 10 13

ـ ـ ـ ـ من لوبيا

%5

11 06 10 14

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا

%5

11 06 10 15

ـ ـ ـ ـ من عدس

%5

11 06 10 16

ـ ـ ـ ـ من فول

%5
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ق2:

ف 11 :

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظا المنسق

11 06 10 19

اإلجراء

فئة الرسم
%5

ـ ـ ـ ـ يرها
ـ ـ ـ سميد :

11 06 10 21

ـ ـ ـ ـ من بازالء

%5

11 06 10 22

ـ ـ ـ ـ من حمص

%5

11 06 10 23

ـ ـ ـ ـ من لوبيا

%5

11 06 10 24

ـ ـ ـ ـ من فاصوليا

%5

11 06 10 25

ـ ـ ـ ـ من عدس

%5

11 06 10 26

ـ ـ ـ ـ من فول

%5

11 06 10 29

ـ ـ ـ ـ يرها

%5

ـ من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند
:07.14

11 06 20 10

ـ ـ ـ دقيق الساجو

%5

11 06 20 20

ـ ـ ـ سميد الساجو

%5

ـ ـ ـ دقيق وسميد الجذور الدرنات :

11 06 20 31

ـ ـ ـ ـ المني وط (مانيوق)

%5

11 06 20 32

ـ ـ ـ ـ األراروت

%5

11 06 20 33

ـ ـ ـ ـ من السحلب

%5

11 06 20 34

ـ ـ ـ ـ من قلقاس رومي

%5

11 06 20 35

ـ ـ ـ ـ من بطاطا حلوة

%5

11 06 20 39

ـ ـ ـ ـ يرها من دقيق وسميد الجـذور و الدرنـات األخر

%5

ـ من المنتجات المذكورة في الفصل (: )8
11 06 30 10

ـ ـ ـ من كستناء

%5

11 06 30 20

ـ ـ ـ من اللوز

%5

11 06 30 30

ـ ـ ـ من التمر

%5

11 06 30 40

ـ ـ ـ من الموز

%5

11 06 30 50

ـ ـ ـ من جوز ال ند

%5

11 06 30 60

ـ ـ ـ من التمر ال ندي

%5

11 06 30 70

ـ ـ ـ من قشور الفواكه

%5

11 06 30 80

ـ ـ ـ من ليمون

%5

11 06 30 90

ـ ـ ـ يرها

%5

شعير ناشط (مالت) ،وإن كان محمصا .

11.07
11 07 10 00

ـ ير محمص

%5

11 07 20 00

ـ محمص

%5
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ق2:

ف 11 :

البند

الصـــــــــــنف

رمز النظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

نشاء؛ إينولين .

11.08

ـ نشاء :
11 08 11 00

ـ ـ نشاء حنطة (قمح)

%5

11 08 12 00

ـ ـ نشاء ذرة

%5

11 08 13 00

ـ ـ نشاء بطاطا

%5

11 08 14 00

ـ ـ نشاء مني وط (مانيوق)

%5

ـ ـ أنوام نشاء أخر :

11.09

11 08 19 10

ـ ـ ـ نشاء أرز

%5

11 08 19 20

ـ ـ ـ نشاء أراروت

%5

11 08 19 30

ـ ـ ـ نشاء لب النخل ال ندي (ساجو)

%5

11 08 19 90

ـ ـ ـ أنوام نشاء أخر

%5

11 08 20 00

ـ إينولين

%5

11 09 00 00

جلوتين الحنطة (القمح) ،وإن كان جاف

%5
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ق2:

ق 12 :

الفصل الثاني عشر

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

مالحظـــات:

 - 1يشمل البند ( ، )12.07فيما يشمل ،جوز ونوى النخيل وبذور القطـ وبـذور زيـل الخـووذ وبـذور الوموـر وبـذور
الخــو و وبــذور ال صــطو (قــورر) وبــذور الخشــخاش وبــذور اــيا (يارتيــي)

يــو أن هــذا البنــد م يشــمل المنت ــات

الداخلة في البند ( )08.01أو ( )08.02أو الزيتون (الطصل  7أو الطصل )20

 - 2يشمل البند ( )12.08الدقيق والوميد يو المنزوذ زيتهما ،كما يشمل أيضا الدقيق والوميد المنزوذ زيتها جزئيـا أو
اللــذ

نــزذ الزيــل منهمــا وم ـ ثــر أعيــد تدلــيمهما كليــا أو جزئيــا بزيوتهمــا اليــلية

الداخلة في البنو (م  23.04إلى )23.06

يــو أنــي م يشــمل البقايــا

 - 3م أجل تطبيق البند ( )12.09ت تبو { بذور م دة للبذار} ،بذور الشوندر (بن و) وبذور أعشاب وحشائش الحقـوو
والمواعــي وبــذور أزهــار الزينــة وبــذور الخضــو وبــذور الا ـ ار الحوجيــة وبــذور أا ـ ار الطايهــة وبــذور البيقــة أو

الكولنة ( يو أنواذ فيشيافابا) والتومس

يو أن البند ( )12.09م نطبق على البذور التالية وإن كانل م دة للبذار:

أ  -البقوو القونية والذرة الحلوة (فصل )7

ب  -البهارات والتوابل واليناف الخو الداخلة في الطصل ()9
ج  -الحبوب (الطصل )10

 -المنت ات الداخلة في البنو (م  12.01إلى  12.07أو في البند )12.11

 - 4يشمل البند ( ، )12.11فيما يشمل  ،النباتات وأجزاء النباتات م النواذ التالية:

الحبق والويحان ولوان الثور (أبو الواح) و ال نونج و الزوفاء وعوق الووس ومختلـف أنـواذ الن نـاذ و أيليـل

ال بل (حصالبان) و الشذاب  ،و الميومية و الشيح (الفونتي ) وم يشمل البند ( )12.11ما لي:

أ  -ال وية المذكورة في الطصل ()30

ب  -موتحضوات ال طور أو الت ميل (تواليل) أو التطوية (يوزماتيك) المذكورة في الطصل ()33

ج  -مبيـــدات الحشـــوات والططويـــات والعشـــاب الضـــارة ،أو المطهـــوات أو المنت ـــات المماثلـــة الداخلـــة فـــي البنـــد
()38.08

- 5م أجل تطبيق البند ( )12.12إن عبارة {أعشاب بحوية و يوها م الطحالب المائية} م تشمل ما لي:
أ  -الكائنات الدقيقة (ال واثير المزروعة) أحا ية الخلية الميتة الداخلة في البند )21.02؛

ب  -الكائنات الدقيقة (ال واثير المزروعة) الداخلة في البند ()30.02؛ أو
ج – اللمدة الداخلة في البند( 31.01او)31.05

مالحظة بند فوعى:

-1ل واض البند الطوعي  ،120510يقصد ب بارة" بذور اللطل أو الول ر قليلة حامض ام ووليك"

بذور اللطل أو الول ر التي تنتج زيتا ثابتا محتوي علـى نوـبة تقـل عـ %2وزنـا مـ حـامض ام وولـيك والتـي

ت طى موكبا جامدا يحتوى على ما م يقل ع  30مايكووموو م الطلوكوزينات في ال وام
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ق2:

ق 12 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنوق

فوو الصويا  ،وإن كان مكو او

12.01
12 01 10 00

ـ للبذار
ـ يوها

12 01 90 10
12 01 90 20

J

اإلجواء

فئة الولر

إعطاء
إعطاء

ـ ـ ـ حبوب كاملي

ـ ـ ـ حبوب مكووه

إعطاء

فوو لو اني ،يـو محمـأ أو مطبـو بطويقـة

12.02

أخوى ،وإن كان مقشو ار أو مكو او
12 02 30 00

%5

ـ للبذار
ـ يوها :

12 02 41 00

ـ ـ بقشوه

%5

12 02 42 00

ـ ـ مقشور ،وإن كان مكو او

%5

12.03

12 03 00 00

لب نارجيل (يوبـوا)

%5

12.04

12 04 00 00

بذور كتان ،وإن كان مكو او

%5

بذور اللطل و الول ر ،وإن كان مكو او

12.05

12.06

12 05 10 00

ـ بذور اللطل و الول ر قليل ام ووليك

%5

12 05 90 00

ـ يوها

%5

12 06 00 00

بذور وار الشمس ،وإن كان مكو او

%5

أثمار وبذور زيتية أخو ،وإن كانل مكووة

12.07
12 07 10 00

ـ ثمار ونوى النخيل

%5

ـ بذور قط :

%5

12 07 21 00

ـ ـ للبذار

12 07 29 00

ـ ـ يوها

%5

12 07 30 00

ـ بذور زيل خووذ

%5

12 07 40 00

ـ بذور لمور

%5

12 07 50 00

ـ بذور خو و

%5

12 07 60 00

ـ بذور عصطو(قورر) (يارثاموس تنكتوريوس)

%5

12 07 70 00

ـ بذور بطيخ أيطو ( امام)

%5

ـ يوها :
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ق2:

ق 12 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنوق

12 07 91 00

ـ ـ بذور خشخاش

اإلجواء

فئة الولر

ممنوذ التي او ها

ـ ـ يوها :
12 07 99 10

ـ ـ ـ خشخاش

ممنوذ التي او ه

12 07 99 20

ـ ـ ـ بذور قنب

ممنوذ التي او ها

12 07 99 90

ـ ـ ـ يوها

%5

قيـــق ولـــميد بـــذور وثمـــار زيتيـــة ،عـــدا قيـــق

12.08

ولميد الخو و
12 08 10 00

ـ م فوو الصويا

%5

12 08 90 00

ـ يوها

%5

بذور وثمار ونوى م ده للبذار

12.09
12 09 10 00

ـ بذور اوندر الوكو
ـ بذور نباتات علطية :

12 09 21 00

ـ ـ بذور بولير (فصي)

12 09 22 00

ـ ـ بذور نطل (تويطوليام)

12 09 23 00

ـ ـ بذور عكوش (تف)

12 09 24 00

ـ ـ بذور تف الكنتكي (بوابو اتنوواو)

12 09 25 00

ـ ـ بذور زوان ال و ار (لوليام ملتطلورم مم  ،لوليـام
بيوي )(L

إعطاء
إعطاء
إعطاء
إعطاء
إعطاء

إعطاء

ـ ـ يوها :

إعطاء

12 09 29 10

ـ ـ ـ تومس

12 09 29 90

ـ ـ ـ يوها

12 09 30 00

ـ بذور نباتات عشبية تزرذ ألالا م أجل أزهارها

إعطاء
إعطاء

ـ يوها :
ـ ـ بذور خضو :
12 09 91 10

ـ ـ ـ بذور رمارر

12 09 91 20

ـ ـ ـ بذور كواث

12 09 91 30

ـ ـ ـ بذور ف ل

إعطاء
إعطاء
إعطاء
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ق2:

ق 12 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنوق

12 09 91 40

ـ ـ ـ بذور جزر

12 09 91 50

ـ ـ ـ بذور خيار

12 09 91 60

ـ ـ ـ بذور كولي

12 09 91 70

ـ ـ ـ بذور قوذ

12 09 91 80

ـ ـ ـ بذور باذن ان

اإلجواء

فئة الولر

إعطاء
إعطاء
إعطاء
إعطاء
إعطاء

ـ ـ ـ يوها :

إعطاء

12 09 91 91

ـ ـ ـ ـ بذور خس

12 09 91 92

ـ ـ ـ ـ بذور جوجيو

12 09 91 93

ـ ـ ـ ـ بـذور فلطل (م جنس كابويوم أوبينتما)

12 09 91 99

ـ ـ ـ ـ يوها

12 09 99 00

ـ ـ يوها

إعطاء
إعطاء
إعطاء
إعطاء

أثمار ( أقماذ ) حشيشي الد نار ،رـازجة ،أو

12.10

م ططة ،وإن كانل م وواة أو موحوقة أو
بشكل كويات مكتلة؛ بار حشيشي الد نار
12 10 10 00

ـ أثمار (أقماذ) حشيشي الد نار يو م وواة وم
موحوقة وم بشكل مكتالت

12 10 20 00

%5

ـ أثمار (أقمـاذ) حشيشـي الـد نار م وواـة أو موـحوقي
أو بشكل كويات مكتلة؛ بار حشيشي الد نار

%5

نباتات وأجزاءها ،بمـا فيهـا البـذور والثمـار مـ

12.11

النوذ الموـت مل ألالـا فـي يـناعة ال طـور أو
في الصيدلة أو فـي أ ـواض إبـا ة الحشـوات ،أو
الططيليات أو الططويات ،أو في أ واض مماثلـة،
رازجة أو مبو ة أو م مدة أو م ططة وإن كانل
مقط ة أو مكووة أو موحوقة
%5

12 11 20 00

ـ جذور جنونج

12 11 30 00

ـ أوراق الكوكا

ممنوذ التي او ه

12 11 40 00

ـ قش خشخاش

ممنوذ التي او ه
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ق2:

ق 12 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنوق

12 11 50 00

ـ ايطيد ار

اإلجواء

فئة الولر

%5

ـ يوها :
12 11 90 10

ـ ـ ـ حب البوكة (حبي لو اء)

12 11 90 20

ـ ـ ـ خشخاش ألو

12 11 90 30

ـ ـ ـ اظايا وقطع خشب ال و وخشب الصندو وأخشاب

12 11 90 40

%5
ممنوذ التي او ه
%5

بخور أخو

12 11 90 50

ـ ـ ـ ن ناذ

%5

ـ ـ ـ كوكديي

%5

12 11 90 60

ـ ـ ـ قنب هندي

12 11 90 70

ـ ـ ـ أعوا الوواك

%5

12 11 90 80

ـ ـ ـ أوراق التمبوو الهندي

%5

12 11 90 90

ـ ـ ـ يوها

%5

ممنوذ التي او ه

قوون خونوب (خـووب) وأعشـاب بحويـة و يوهـا

12.12

مــ الطحالــب المائيــة واــوندر الوــكو وقصــب
الوــكو ،رازجــة أو مبــو ة أو م مــدة أو جافــة،

وإن كانــل مطحونــة؛ نــوى ولــب (قلــب) الطوايــي
ومنت ـــات نباتيـــة أخـــو (بمـــا فـــي ذلـــك جـــذور
الهنـــدباء البويـــة يـــو المحمصـــة مـــ فصـــيلة
ايكوريا أنتيبوس لاتيطوم) م النوذ الموتخدم

ألالـــا لاللـــتهالك البشـــوي ،يـــو مـــذكورة وم
اخلة في مكان آخو
ـ أعشاب بحوية و يوها م الطحالب المائية :
12 12 21 00

ـ ـ يالحة لاللتهالك البشوي

12 12 29 00

ـ ـ يوها

%5
%5

ـ يوها :
12 12 91 00

ـ ـ اوندر الوكو

%5

12 12 92 00

ـ ـ قوون خووب

%5
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ق2:

ق 12 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنوق

اإلجواء

فئة الولر

12 12 93 00

ـ ـ قصب الوكو

%5

12 12 94 00

ـ ـ جذور الهندباء البوية

%5

ـ ـ يوها :
12 12 99 10

ـ ـ ـ بذور بطيخ (أخضو وأيطو)

%5

12 12 99 40

ـ ـ ـ بذور يقطي وكولة وقوذ

%5

12 12 99 50

ـ ـ ـ نوى ولب (قلب) المشمش والبوقوق ( راق)

%5

12 12 99 90

ـ ـ ـ يوها

%5

قش وتب وعصافات ( قشور) حبوب ،خـام وإن

12.13

يانل مهشمة ،مطحونـة أو مضـوورة أو بشـكل
مكتالت
12 13 00 10

ـ ـ ـ تب

إعطاء

12 13 00 90

ـ ـ ـ يوها

إعطاء

ملطـــوف لطتـــي علطـــي واـــوندر (بن ـــو) علطـــي

12.14

وجذور علطية وكأل وبولير (فصي) ونطل وكونب
علطي وتومس وكولنة (بيقيي) ومنت ـات علطيـة
مماثلة وإن كانل بشكل مكتالت
12 14 10 00

ـ موحوق ومكتالت بولير (فصي)

إعطاء

ـ يوها :
12 14 90 10

ـ ـ ـ تومس

إعطاء

12 14 90 20

ـ ـ ـ كولنة (بيقيي) وجلبان

إعطاء

12 14 90 90

ـ ـ ـ يوها

إعطاء

- 91 -

ق2:

ف 13 :

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتية
مالحظـــات:
 - 1يشــما البن ـ  ،)13.02فيمــا يشــما ،خالصــة لــسور الةــوك وخالصــة الرــرم)ن البــا ر رو ) وخالصــة حشيش ـ
ال نار وخالصة الصبر وخالصة األفيون .

ال يشما هسا البن :

أ  -خالصات لسور الةوك عرقةوك) المحتوية على أكثر من  %10وزنا من الةـرروز أو الم)يـة ممصـنوعات
سررية بن .)17.04

ب  -خالصات الشعير الناشط مالت) بن .)19.01
ج  -خالصات البن أو الشاي أو المت

بن .)21.01

د  -عصارات وخالصات نباتية تعتبر مشروبات محولية فصا .)22

هـ – مافور طبيعي ولليةرين واألصناف األخر ال اخلة في البن  29.14أو .)29.38

و -مرمزات قش الخشخاش محتوية ماال يقا عن %50وزنا من أشباه القلويات البن .)29.39

ز -األدوية ال اخلة في البن  )30.03أو  )30.04و الرواشف المع لتح
ح  -خالصات ال باغة أو الصباغة بن  )32.01أو .)32.03

ط  -زيوت عطرية سائلة أو لام

فصائا وعواما ال

بن .)30.06

ومةتخلصات عطريـة راتنجيـة يريزونيـ ر وراتنجـات زيتيـة مةتخلصـة ،ومـسلك

المياه المقطر العطرية والمحاليا المائية من الزيـوت العطريـة أو محاـرات أساسـ)ا مـواد عطريـة مـن األنـوا

المةتخ مة في صناعة المشروبات الفصا .)33

ك  -المطاط الطبيعي والبالت والطبرخ
البن

لوتا بيرما) والجوا ا والشريا والصموغ الطبيعية المما لة بن .)40.01

الصــــــــــــنف

رمز النظا المنةق

وح

االستيفاء

فئة الرسم

صـــمغ اللـــك؛ صـــموغ راتنجـــات وصـــموغ راتنجيـــة

13.01

وراتنجات زيتية مثا البالسم) ،طبيعية .
13 01 20 00

%5

ـ صمغ عربي
ـ غيرها :

13 01 90 10

ـ ـ ـ مثيراء

%5

13 01 90 20

ـ ـ ـ مةترا

%5

13 01 90 30

ـ ـ ـ لاوي

%5

13 01 90 40

ـ ـ ـ حلتيت

%5

13 01 90 50

ـ ـ ـ مـر

%5

13 01 90 60

ـ ـ ـ لبان ذمـر

%5

13 01 90 70

ـ ـ ـ لبان بخور

%5

13 01 90 80

ـ ـ ـ لبان المـى

%5
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ق2:

ف 13 :

البن

الصــــــــــــنف

رمز النظا المنةق

وح

االستيفاء

فئة الرسم

ـ ـ ـ غيرها:
13 01 90 91

ـ ـ ـ ـ صموغ راتنجية

%5

13 01 90 92

ـ ـ ـ ـ صموغ زيتية

%5

13 01 90 93

ـ ـ ـ ـ بالسم طبيعية

%5

13 01 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

عصـــــارات وخالصـــــات نباتيـــــة ،مـــــواد برتينيـــــة،

13.02

برتينــات وبرتــات ،لــار ـ لــار وغيرهــا مــن مـواد
مخاطيــة ومرثفــات ،مشــتقة م ـن منتجــات نباتيــة،
وإن مانت مع ل .
ـ عصارات وخالصات نباتية :

13 02 11 00

ـ ـ أفيون

ممنو استيراده

13 02 12 00

ـ ـ من لسور الةوك من عرق الةوك)

%5

13 02 13 00

ـ ـ من حشيش ال نار

%5

13 02 14 00

ـ ـ من ايفي ار

%5

ـ ـ غيرها :
ممنو استيراده

13 02 19 10

ـ ـ ـ حشيش

13 02 19 20

ـ ـ ـ خالصة الجنةة

%5

13 02 19 30

ـ ـ ـ طحينة عصار الةمةم)

%5

13 02 19 40

ـ ـ ـ الصبر

%5

13 02 19 50

ـ ـ ـ خالصات قصب المر

%5

13 02 19 60

ـ ـ ـ المــن

%5

13 02 19 70

ـ ـ ـ خالصات طبية أخر

%5

13 02 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

13 02 20 00

ـ مواد برتينية ،برتينات وبرتات

%5

ـ مواد مخاطية ومرثفـات مشـتقة مـن منتجـات نباتيـة ،وإن
كانت مع ل :

%5

13 02 31 00

ـ ـ لار ـ لار

13 02 32 00

ـ ـ مواد مخاطيـة ومرثفــات مشـتقة مـن الخرنـوب أو بـسوره

13 02 39 00

ـ ـ غيرها

أو من بسور الجوار وإن مانت مع لة

%5
%5
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ق2:

ف 14 :

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور وال داخلة في مكان آخر
مالحظـــات :
-1

تستثنى من هذا الفصـل وتتبـا المسـل اليـادر الـر الوـواد وااليـاف النباتيـة مـن اانـواة الوسـتفيمة أ ا ـا فـي

صنا الونتجات النسجية مهوا كانـ ررقمـة تيرـيرها وكـذل الوـواد النباتيـة التـي اولجـ بمصـي ا ـتاوالها فمـ

كوواد نسجية .

 - 2يلـول البنــي  ،)14.01فيوــا يلـول ،البــون الهنــير بـامبو أو خيــاران} وإن كــان ملـمو ا أو منلــو ار روليــا أو
ممطا روليا أو بنهايات مكورة أو مبيرة أو ماالجة ضـي االشـتاا أو ملواـا أو مصـبوغا) الصفصـاف الولـطور

أو الغاب صب) وما يواثله ولب اال ل الهنير روران) و اال ـل الهنـير رورـان) الولـطور أو الوسـيوب.

ال تيخل في هذا البني يد وصفييات وشرائ الفلب بني .)44.04

 - 3ال يــيخل فــي البنــي  )14.04صــوف الفلــب  )44.05والــرسو( اليــاا) والفصــل الويرــرة اصــناف الوكــانس
والفراجين بني .)96.03

البني

الصــــــــــــنف

رما النظاا الونسق

اإلجراء

فئة الر ل

مواد نباتية مستاولة بصورة رئيسـية فـي صـنااة

14.01

اليصـــر والســـال

البـــون الهنـــير بـــامبو أو

خيــاران} أو اال ــل الهنــير رورــان) أو صــب
أو وار أو صفصاف أو رافيا أو ش أو حبوب،
منظ ـف أو مبــي

أو مصــبو  ،أو ليــاء وقافــون

مثال) .
14 01 10 00

ـ بون هنير بامبو أو خياران)

%5

14 01 20 00

ـ خياران

%5

ـ غيرها :
14 01 90 10

ـ ـ ـ صفصاف

%5

14 01 90 20

ـ ـ ـ صب

%5

14 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

1402

ملغي)

1403

ملغي)

14.04

منتجات نباتيـة غيـر مـذكورة وال داخلـه فـي مكـان
آخر .
14 04 20 00

%5

ـ وغب بذور المطن
ـ غيرها :
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ق2:

ف 14 :

البني

الصــــــــــــنف

رما النظاا الونسق

14 04 90 10

اإلجراء

فئة الر ل

ـ ـ ـ حبوب صلبه وبذور و لور ونوى نوى الكرووو

ونوى اليوا وما يواثلها) لليفـر ،الوستاولة في صنا
ااورار وخرو الامود والسباح..الخ)

%5

14 04 90 20

ـ ـ ـ حـناء

%5

14 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق3:

القســـم الثالـــث
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع
من أصل حيواني أو نباتي
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ق3:

ف 15 :

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع
من أصل حيواني أو نباتي

مالحظـــات:

 - 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند .02.09

ب  -زبده ودهن وزيت الكاكاو (بند .)18.04

ج  -المحضرات الغذائيـة المحتويـة وزنـا علـ أكرـر مـن  %15مـن المنتجـات الداةلـة فـي البنـد ( 04.05فصـل 21
عامة).

د  -الحراالت (بند  )23.01والنفايات الداةلة في البنود من  23.04إلي .23.06

هـ  -األحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إل محضرات صـيدلة أو إلـ دهانـات
أو ورنــيأ أو صــابون أو محض ـرات ع ــور أو ت ريــة أو تجميــل والزيــوت المســلفنة وغيرهــا مــن المنتجــات
الداةلة في القسم السادس.

و  -أبدال الم اط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند .)40.02

 - 2ال يشمل البند  15.09الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواس ة مذيبات بند (.)15.10

 - 3ال يشمل البند  15.18الشحوم والدهون والزيـوت وجزيااتهـاا المع لـة صصـورة صسـي ة والتـي تبقـ داةلـة فـي البنـود
الخاصة صالشحوم والدهون والزيوت وجزيااتها المماثلة غير المع لة.

 – 4تدةل عجن التعادل (سـوب سـتو ) ورواسـل الزيـوت واـار السـتيارين واـار الجليسـرول ورواسـل دهـن الصـوف فـي
البند .15.22

مالحظة بند فرعي:

_1ألغـراض البنـدين الفـرعيين  151411و151419ايقصـد صعبـارةيزيوت لفـت اوسـلجم اليلـة حـام
الرابتة المحتوية عل نسبة ا ال من %2وزنا من حام

البند

االيروسي ي .

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

االيروسـي ي الزيـوت
اإلجراء

فاة الرسم

شــحوم ةنزيــر(صمــا فيهــا دهــن الخنزيــر) وشــحوم

15.01

طيور دواجـن عـدا الداةلـة فـي البنـد  02.09أو
15.03

15.02

15 01 10 00

ـ دهن ةنزير

سلع خاصة

15 01 20 00

ـ شحوم ةنزير أةر

سلع خاصة

15 01 90 00

ـ غيرها

%5

شــــحوم ودهــــون فصــــائل البقــــر أو الضــــ ن أو
الماعز عدا الداةلة في البند .15.03
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ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فاة الرسم

15 02 10 00

ـ شحم األمعاء (ود )

%5

15 02 90 00

ـ غيرها

%5

ســــتيارين دهــــن وشــــحم الخنزيــــر وزيــــت دهــــن

15.03

الخنزيــر وســـتيارين زيتـــيا وزيـــت دهـــن وشـــحم
ومرجرين زيتيا غيـر مسـتحلبة وال مخلوطـة وال

محضرة ص ي طرق أةرى .
ـ ـ ـ ستيارين زيتي :
15 03 00 11

ـ ـ ـ ـ من ةنزير

15 03 00 19

ـ ـ ـ ـ غيره

سلع ةاصة
%5

ـ ـ ـ مرجرين زيتي :
15 03 00 21

ـ ـ ـ ـ من ةنزير

15 03 00 29

ـ ـ ـ ـ غيره

سلع ةاصة
%5

ـ ـ ـ غيرها :
15 03 00 91

ـ ـ ـ ـ من ةنزير

15 03 00 99

ـ ـ ـ ـ غيره

سلع ةاصة

.

دهـون وزيوت وجزيااتها من أسـما أو ثـدييات

15.04

%5

صحريـــةا وكن كانـــت مكـــررة ولكـــن غيـــر معدلـــة
كيماويا .
15 04 10 00
15 04 20 00

ـ زيوت وجزيااتها من كبد األسما

ـ دهون وزيوت وجزيااتهاا من أسما ا عدا زيت الكبد

15 04 30 00

ـ دهون وزيوت وجزيااتها من ثدييات صحرية

15.05

15 05 00 00

دهـن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (صما في

15.06

15 06 00 00

ذل الالنولين)

دهـــــون وزيـــوت حيوانيـــة أةـــر وجزيااتهـــاا وكن
كانت مكررةا ولكن غير معدلة كيميائيا

%5
%5
%5
%5
%5

زيــت فــول الصــويا وجزيااتــها وكن كــان مكــر ارا

15.07

ولكن غير معدل كيميائيا .
15 07 10 00

ـ زيت ةام وكن كان اد أزيل صمغه

%5

15 07 90 00

ـ غيره

%5

- 98 -

ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فاة الرسم

زيــت فــول ســوداني وجزيااتــها وكن كــان مكــر ارا

15.08

ولكن غير معدل كيميائيا .
15 08 10 00

ـ زيت ةام

%5

15 08 90 00

ـ غيره

%5

زيــت زيتــون وجزيااتــها وكن كــان مكــر ارا ولكــن

15.09

غير معدل كيميائيا .

15.10

15 09 10 00

ـ زيت العصرة األول (زيت صكر)

%5

15 09 90 00

ـ غيره

%5

15 10 00 00

زيوت أةر و جزيااتها مستحصل عليها من

زيتون فقطاوكن كانت مكررة ولكن غير معدلة

كيميائياا صما في ذل

مخاليط تل

الزيوت أو

جزيااتها مع زيوت أو جزياات أةر داةلة في
البند .15.09

%5

زيت نخيل وجزيااتها وكن كان مكر ارا ولكن غير

15.11

معدل كيميائيا .
15 11 10 00

ـ زيت ةام

%5

15 11 90 00

ـ غيره

%5

زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو

15.12

بذور الق ن وجزيااتها وكن كانت مكررةا ولكن
غير معدلة كيميائيا .
ـ زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها :
15 12 11 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 12 19 00

ـ ـ غيره

%5

ـ زيت بذرة الق ن وجزيااته :

15.13

15 12 21 00

ـ ـ زيت ةام وكن نزع منه الجوسيبول

%5

15 12 29 00

ـ ـ غيره

%5

زيــوت جــوز الهنــد (كــوبرا) أو نــوى ثمــرة النخيــل

أو نــوى نخــل البرازيــل (ياصاســو) وجزيااتهــاا وكن
كانت مكررةا ولكن غير معدلة كيميائيا .
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ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فاة الرسم

ـ زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيااته :
15 13 11 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 13 19 00

ـ ـ غيره

%5

ـ زيت نوى ثمرة النخيل أو نـوى نخيـل البرازيـل (ياصاسـو)
وجزيااته :

15 13 21 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 13 29 00

ـ ـ غيره

%5

زيــت لفــت ســلجم أو ةــردل وجزياهــاا وأن كانــت

15.14

مكررةا ولكن غير معدلة كيماويا .

ـ زيت لفت أو سلجم وجزيااتها محتوي عل نسبة اليلـة
من حام

االيروسي :

15 14 11 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 14 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
15 14 91 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 14 99 00

ـ ـ غيرها

%5

زيوت ودهون نباتية ثابتـة أةـر (صمـا فيهـا زيـت

15.15

جوجوبـــا) وجزيااتهـــاا وكن كانـــت مكـــررةا ولكـــن
غير معدلة كيميائيا .
ـ زيت بذر الكتان وجزيااته :
15 15 11 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 15 19 00

ـ ـ غيره

%5

ـ زيت الذرة وجزيااته :

15.16

15 15 21 00

ـ ـ زيت ةام

%5

15 15 29 00

ـ ـ غيره

%5

15 15 30 00

ـ زيت ةروع وجزيااته

%5

15 15 50 00

ـ زيت سمسم وجزيااته

%5

15 15 90 00

ـ غيره

%5

دهــــــون وشــــحوم وزيــــوت حيوانيــــة أو نباتيــــة
وجزيااتهــــاا مهدرجــــةا كليــــا أو جزئيــــاا معدلــــة
األسترة (المتغيرة استرتها)ا أو معاد أسـترتها أو
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ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فاة الرسم

جليســرينية .محولــة ص ريقــة االليــزها وكن كانــت
مكررةا ولكن غير محضرة أكرر من ذل .

15 16 10 00
15 16 20 00

ـ دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيااتها
ـ دهون وزيوت نباتية وجزيااتها

%5
%5

مرجــــرين؛ مخــــاليط أو محضــــرات غذائيــــة مــــن

15.17

دهون أو شحوم أو زيوت نباتيـة أو حيوانيـة أو
من جزياـات دهـون أو شـحوم أو زيـوت مختلفـة

داةلــة فــي هــذا الفصــلا عــدا الــدهون والشــحوم
والزيوت الصـالحة لككـل وجزيااتهـا الداةلـة فـي
البند .15.16
ـ مرجرين عدا المرجرين السائل :
15 17 10 10

ـ ـ ـ من أصل حيواني

%5

15 17 10 20

ـ ـ ـ من أصل نباتي

%5

15 17 10 90

ـ ـ ـ غيره

%5

ـ غيره :

15.18

15 17 90 10

ـ ـ ـ مرجرين سائل

%5

15 17 90 90

ـ ـ ـ غيره

%5

زيـــــوت ودهـــــون وشـــــحوم حيوانيـــــة أو نباتيـــــة
وجزيااتهاامغلية أومؤكسـدة أو منـزوع مااهـا أو
مكبرتةا أومنفوةـة أوموحـدة الجزياـات (مبلمـرة)
صالتســـخين فــــي الفـــراز أو فــــي غـــاز ةامــــل أو

معدلة كيماويا ص ريقة أةرى صاسـترناء مـا يـدةل
منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غيـر

صـــــالحة لككـــــل مـــــن الشـــــحوم أو الـــــدهون أو
الزيـــوت الحيوانيـــة أو النباتيـــة أو مـــن جزياـــات

الشحوم والدهون والزيـوت المختلفـة الـواردة فـي
هــذا الفصــلا غيــر مــذكورة وال داةلــة فــي مكــان
آةر

.

ـ ـ ـ من أصل حيواني :
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ق3:

ف 15 :

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فاة الرسم

سلع ةاصة

15 18 00 11

ـ ـ ـ ـ من ةنزير

15 18 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

15 18 00 20

ـ ـ ـ من أصل نباتي

%5

15 18 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

15.19

(ملغي)

15.20

جليسرول (جلسرين)ا ةاماا مياه والويات
15 20 00 10

ـ ـ ـ جليسرين ةام

%5

15 20 00 20

ـ ـ ـ مياه والويات جليسرينية

%5

شموع نباتية (عـدا ثالـ الجليسـريدات ) وشـمع

15.21

نحــــل وشــــموع حشــــرات أةــــر وبيــــاض الحــــوت
(سبيرماستي)ا وكن كانت مكررة أو ملونة .
15 21 10 00

%5

ـ شموع نباتية
ـ غيرها :

15 21 90 10

ـ ـ ـ بياض الحوت وغيره من الردييات البحرية
(سبيرماستي) ةاما أو معصو ار أو مكر ار أو
كذل الملون منه

15 21 90 20
15 21 90 40

ـ ـ ـ شمع نحل وكذل الملون منه

ـ ـ ـ شموع حشرات أةر وكذل الملون منها

%5
%5
%5

ديجـراا صقايــا ناتجــة عــن معالجــة المـواد الدهنيــة

15.22

أو الشموع الحيوانية أو النباتية .
15 22 00 10

ـ ـ ـ ديج ار (زيت سم معالج صحام

15 22 00 20

ـ ـ ـ صقايا ناتجة من معالجـة المـواد الدهنيـة أو الحيوانية
أو النباتية
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النتري )

%5
%5

ق4:

القســـ م الرابع
منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

مالحظــــة:
 - 1يقصد بعبارة "مكتالت" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثال والتي
كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تزيد عن  %3وزنا.
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ق4:

ف 16 :

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو الفقاريات مائية أخر

مالحظـــات:

 - 1ال يشمل هذا الفصل اللحوم واألحشاء واألطراف واألسماك والقشريات والرخويات و الالفقاريات المائية األخر
المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل  2أو  3أو البند .05.04

 - 2تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من  %20وزنا من السجق (غليظة أو
رفيعة) أو اللحوم أو األحشاء أو األطراف أو الدم أو األسماك أو القشريات أو الرخويات أو الالفقريات المائية األخر
أو من أية مجموعة منها  .وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من األصناف المذكورة

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

مالحظات البنود الفرعية:

 - 1من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  16 02 10يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو األحشاء

واألطراف أو الدم  ،الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار األطفال أو ألغراض
الحمية  ،في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن  250غرام ولتطبيق هذا التعريف ال تؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة
من العناصر األخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو ألغراض أخر .وقد تحتوي هذه
المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف ،ولهذا البند الفرعي 16 02 10

األولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند .16.02

 - 2إن األسماك والقشريات والرخويات وغيرها من الالفقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود
الفرعية التابعة للبند  16.04أو  16.05تنتمي لنفس األنواع المذكورة في الفصل  3تحت نفس المسميات .

رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم

16.01

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

16 01 00 10

ـ ـ ـ من خنزير أو دم حيواني

16 01 00 20

ـ ـ ـ من فصيلة األبقار

%5

16 01 00 30

ـ ـ ـ من دواجن

%5

16 01 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من

16.02

أحشاء وأطراف أو من دم حيواني .
ـ محضرات متجانسة :
16 02 10 10

ـ ـ ـ أغذية صالحة للرضع أو صغار األطفال
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%5

ق4:

ف 16 :
رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

16 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

16 02 20 00

ـ من أكباد أي من الحيوانات

%5

ـ من الطيور الدواجن الداخلة في البند :01.05
16 02 31 00

ـ ـ من حبش (ديوك ودجاجات رومية)

%5

16 02 32 00

ـ ـ من دواجن من فصيلة جـالـوس ديمستكس

%5

16 02 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ من فصيلة الخنازير :
16 02 41 00

ـ ـ فخذ الخنزير وقطعه

سلع خاصة

16 02 42 00

ـ ـ كتف الخنزير وقطعه

سلع خاصة

16 02 49 00

ـ ـ غيرها بما فيها المخاليط

سلع خاصة

ـ من فصيلة األبقار :
16 02 50 10

ـ ـ ـ بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)

%5

16 02 50 90

ـ ـ ـ غيرها (معلبة وما يماثلها)

%5

ـ غيرها ،بما فيها المحضرات من دم الحيوانات :
16 02 90 10

ـ ـ ـ المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من %20
وزنا من اللحم (وجبات جاهزة)

%5

ـ ـ ـ أطراف وأحشاء من حيوانات :
16 02 90 21

ـ ـ ـ ـ ألسنة

%5

16 02 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها (عدا األكباد)

%5

16 02 90 30

ـ ـ ـ محضرات من دم الحيوانات

16 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

سلع خاصة
%5

خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو

16.03

رخويات و الفقاريات مائية أخر .
16 03 00 10
16 03 00 20

ـ ـ ـ خالصات وعصارات لحم
ـ ـ ـ خالصات وعصـارات أسماك أو قشريات أو رخويات
والفقاريات مائية أخر

أسماك محضرة أو محفوظة ،خبيارى (كافيار)

16.04

%5
%5

وأبداله المحضرة من بيض السمك .
ـ أسماك كاملة أو مقطعة ،ولكن غير مفرومة :
16 04 11 00

ـ ـ سلمون

%5

16 04 12 00

ـ ـ رنجه

%5

16 04 13 00

ـ ـ سردين وساردينال ورنجه صغيرة أو أسبرط

%5
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ق4:

ف 16 :
رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

16 04 14 00

ـ ـ تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا)

اإلجراء

فئة الرسم

%5

16 04 15 00

ـ ـ اسمقرى (ماكريل)

%5

16 04 16 00

ـ ـ أسماك انشوجه

%5

16 04 17 00

ـ ـ سمك االنقليس

%5

16 04 18 00

ـ ـ زعانف سمك القرش

%5

16 04 19 00

ـ ـ غيرها

%5

16 04 20 00

ـ أسماك محضرة أو محفوظة أخر

%5

ـ ـ خبيارى (كافيار)
ـ ـ أبدال خبيارى (كافيار)

%5

ـ خبيارى (كافيار) و أبداله :

16 04 31 00
16 04 32 00

%5

قشريات ورخويات و الفقاريات مائية أخر،

16.05

محضرة أو محفوظة .

16 05 10 00

ـ سرطانات بحرية (سلطعون)

16 05 21 00

ـ ـ غير معبأ في أوعية محكمة الغلق

%5

16 05 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ربيان (قريدس أو جمبري) :

%5

16 05 30 00

ـ عقارب البحر

%5

16 05 40 00

ـ قشريات أخر

%5

ـ رخويات :
16 05 51 00

ـ ـ محار )(oysters

%5

16 05 52 00

ـ ـ محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة

%5

16 05 53 00

ـ ـ بلح البحر

%5

16 05 54 00

ـ ـ حبار وسبيدج

%5

16 05 55 00

ـ ـ أخطبوط

%5

16 05 56 00

ـ ـ بطلينوس وكوكل وأم الحلول

%5

16 05 57 00
16 05 58 00
16 05 59 00

ـ ـ أبالون (دردار)

%5

ـ ـ حلزون (قواقع) ،عدا حلزون (قواقع) البحر

%5

ـ ـ غيرها

%5

ـ الفقاريات مائية أخر :
16 05 61 00

ـ ـ خيار البحر

%5

16 05 62 00

ـ ـ قنفذ البحر

%5

16 05 63 00

ـ ـ قنديل البحر

%5
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ق4:

ف 16 :
رقم البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

16 05 69 00

ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
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ق4:

ف 17 :

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

مالحظــة:
 – 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند .)18.06

ب  -السكر النقي كيماويا (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات
البند .29.40

ج  -محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (.)30

مالحظات البنود الفرعية:

 - 1من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية

 17 01 13 , 17 01 12و 17 01 14

يقصد بعبارة "سكر خام "

السكر الذي يحتوي وزنا بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن  99.5درجة مقروءة في مقياس

-2

االستقطاب (بوالريميتر).

يشمل البند الفرعي  17 01 13فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ,الذي يحتوي وزنا

بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل  69درجة أو أكثر ولكن أقل من  93درجة

مقروءة في مقياس

االستقطاب .ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدرية ذات شكل غير منتظم ال ترى بالعين المجردة
ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر .

البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي

17.01

كيماويا ،بحالته الصلبة .

ـ ـ ســكر خــام ال يحت ــوي علــى منكه ــات أو م ـواد تلــوين
مضافة :

ـ ـ سكر شوندر :
17 01 12 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

إعفاء

17 01 12 90

ـ ـ ـ غيره

إعفاء

ـ ـ سكر قصب محدد في المالحظة ( )2من مالحظات
البنود الفرعية لهذا الفصل :

17 01 13 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

إعفاء

17 01 13 90

ـ ـ ـ غيره

إعفاء

ـ ـ أنواع أخر من سكر القصب

:

17 01 14 10

ـ ـ ـ بقصد التصفية والتكرير للصناعة

إعفاء

17 01 14 90

ـ ـ ـ غيره

إعفاء
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ق4:

ف 17 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيره :
17 01 91 00

ـ ـ سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة

إعفاء

ـ ـ غيره :
ـ ـ ـ مصفى (مكرر) :

17 01 99 11

ـ ـ ـ ـ بلوري متفاوت النعومة

إعفاء

17 01 99 12

ـ ـ ـ ـ مكعبات أو قوالب

إعفاء

17 01 99 13

ـ ـ ـ ـ مسحوق بودرة

إعفاء

17 01 99 20

ـ ـ ـ سكر نبات (قند) غير ملون وال معطر

إعفاء

17 01 99 30

ـ ـ ـ سكروز نقي كيماويا

إعفاء

17 01 99 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

أنواع سكر أخر ،بما فيها الكتوز و المالتوز والجلوكوز

17.02

والفركتوز النقية كيماويا ،وفي حالتها الصلبة؛ سوائل
سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛

أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل
طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) .

ـ لكتوز وسائل لكتوز :
17 02 11 00

ـ ـ يحتوي وزنا على  %99أو أكثر من الكتوز معب ار عنه

17 02 19 00

ـ ـ غيرها

%5

17 02 20 00
17 02 30 00

ـ سكر قيقب وسائل قيقب

%5

بلكتوز المائي محسوبا على المادة الجافة

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز ،ال يحتوي على فركتوز أو
يحتوي على أقل من  %20وزنا من الفركتوز محسوبا
على الحالة الجافة

17 02 40 00

ـ جلوكوز وسائل جلوكوز ،يحتوي على فركتوز بنسبة

 %20أو أكثر وأقل من  %50محسوبا وزنا على
الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس

17 02 50 00
17 02 60 00

ـ فركتوز نقي كيميائيا

ـ أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على

أكثر من  %50وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة
الجافة باستثناء السكر المنعكس

ـ غيرها من السكر بما فيها السكر المنعكس ومخاليط
السوائل السكرية تحتوي على  %50وزنا من الفركتوز
محسوبا على الحالة الجافة :
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%5

%5

%5
%5

%5

ق4:

ف 17 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

17 02 90 10

ـ ـ ـ مالتوز وإن كان نقيا كيميائيا

%5

17 02 90 20

ـ ـ ـ سكروز غير نقي كيميائيا

%5

17 02 90 30

ـ ـ ـ سكر منعكس وإن كان نقيا كيميائيا

%5

17 02 90 40

ـ ـ ـ فركتوز غير نقي كيميائيا

%5

17 02 90 50

ـ ـ ـ سوائل سكرية أخر ،وإن كانت كثيفة ،غير ملونة وال

17 02 90 60

ـ ـ ـ سكر محروق (كاراميل)

%5

17 02 90 70

ـ ـ ـ عسل صناعي

%5

17 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

%5

معطرة

عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخالص أو

17.03

تكرير السكر .
17 03 10 00

ـ عسل أسود (دبس سكر)

%5

17 03 90 00

ـ غيره

%5

مصنوعات

17.04

سكرية

(بما

فيها

البيضاء) ،ال تحتوي على الكاكاو .
17 04 10 00

الشوكالته
%5

ـ لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر
ـ غيرها :

%5

17 04 90 10

ـ ـ ـ سكاكر حالوة  ،دروبس  ،وملبسات سكرية

17 04 90 20

ـ ـ ـ حالوة توفي (كاراميلال) ،راحة الحلقوم ،نوجا

17 04 90 30

ـ ـ ـ ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف األثمار

17 04 90 40

ـ ـ ـ هالم الفواكه وعجنها ورب السـوس ،المهـيأة

17 04 90 50

ـ ـ ـ سكاكر السعال (الكحة)

%5

17 04 90 60

ـ ـ ـ حالوة طحينية

%5

%5

(حالوة لبنية)

%5

القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله

كمصنوعات سكرية

17 04 90 70

ـ ـ ـ بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه

17 04 90 80

ـ ـ ـ شوكالته بيضاء محتوية على كحول

17 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

%5
سلع خاصة
%5
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ق4:

ف 18 :

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

مالحظــات :

 – 1ال يشـــــمل هـــــذا الفصـــــل المحضـــــرات الداخلــــ لــــ ال ــــ
و 22.02و  22.08و  30.03و .30.04

 04.03و  19.01و  19.04و  19.05و 21.05

 - 2تدخل ل ال د  18.06المص عات السكري المحت ي على كاكاو ،وكذلك المحضرات الغذائي األخر المحت ي على
مرعاة أحكام المالحظ ( )1من هذا الفصل .
كاكاو مع ا

ال د

الصــــــــــ ف

رمز ال ظام الم سق

اإلجراء

لئ الرسم

18.01

 18 01 00 00ح ب كاكاو وكساراتها ،وإن كانت محمص

%5

18.02

 18 02 00 00قش ر وعصالات وغالالت ونفايات كاكاو أخر

%5

18.03

18.04
18.05

كاكاو ،وإن كان م زوعا ه ها .

عجي
18 03 10 00

ـ بده ها

%5

18 03 20 00

ـ م زوع ه ها كليا أو جزئيا

%5

 18 04 00 00زبده كاكاو ،ه ه وزيته

%5

 18 05 00 00مسح ق كاكاو ال يحت ي على سكر مضاف أو
م ا تحلي أخر
ش كال ته ومحضرات غذائي

18.06

أخر تحت ي على

%5

كاكاو.

ـ مسح ق كاكـاو يحتـ ي علـى سـكر مضـاف أو مـ ا تحليـ
أخر :

18 06 10 10

ـ ـ ـ مضاف إليه بي ت ن أو حليب

%5

18 06 10 90

ـ ـ ـ غيره

%5

ـ محضرات أخر مهيأة بشكل قطع أو أل اح أو أصابع

يتجاوز وزنها  2كجم أو بشكل سائل أو معج ن أو

مسح ق أو ح ي ات أو بأشكال أخر مماثل ل أوعي أو

أغلف م اشرة ،يزيد وزن محت اها عن  2كجم :
18 06 20 10

ـ ـ ـ مساحيق تحضـير االيسكريم ،محت يـ على كاكاو

%5

18 06 20 20

ـ ـ ـ م تجات سكري (حالوة – سكاكر) محت ي على كاكاو

%5

18 06 20 30
18 06 20 90

ـ ـ ـ م تجات بشكل سائل مركز أو معج ن محت ي على
كاكاو

ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ غيرها ،بشكل قطع أو أل اح أو أصابع :
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ق4:

ف 18 :
ال د

الصــــــــــ ف

رمز ال ظام الم سق

اإلجراء

لئ الرسم

ـ ـ محش ة :

 18 06 31 10ـ ـ ـ تحت ي على كح ل

سلع خاص
%5

 18 06 31 90ـ ـ ـ غيرها
ـ ـ غير محش ة :

 18 06 32 10ـ ـ ـ تحت ي على كح ل

سلع خاص
%5

 18 06 32 90ـ ـ ـ غيرها
ـ غيرها :
18 06 90 10

ـ ـ ـ مساحيق تحضير االيسكريم ،محت ي على

18 06 90 20

ـ ـ ـ م تجات سـكري ( حالوة  -سكاكر ) محت يـ على

18 06 90 30

ـ ـ ـ م تجات بشكل سائل مركز أو معج ن محت يـ على

18 06 90 90

ـ ـ ـ غيرها

كاكاو

كاكاو

كاكاو..

%5
%5
%5
%5
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ق4:

ف 19 :

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) ؛ فطائر
مالحظــات :

 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من  %20من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو األحشـا واألطـراف أو الـدم
أو األســما أو القشــر ات أو الرخو ــات أو غيرهــا مــن الالفقر ــات المائيــة أو أي خلــيل منهــا (الفصــل  )16وذلـ باســتثنا
المنتجات المحشوة التي تدخل في البند .19.02

ب  -المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكو ت .....الخ) المعدة خصيصا لتغذية الحيوانات (بند .)23.09

ج  -منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل .30

 - 2ألغراض البند :19.01

أ -يقصد بعبارة "جر ش" جر ش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

ب – يقصد بعبارة"دقيق وسميد":

 - 1دقيق وسميد الحبوب المذكور ن في الفصل  ،11و

 - 2الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان ،عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات
الجافة (بند  ،)07.12أو البطاطا (بند  )11.05أو الخضر البقولية المجففة (بند .)11.06

 – 3ال يشمل البند ( )19.04المحضرات المحتو ة على أكثر من  %6وزنا من الكاكاو محسوبة على أساس المـادة منووعـة الدسـ
كليا أو المكسوة كليا الشوكالته أو المحضرات الغذائية األخر المحتو ة على كاكاو الداخلة في البند ( 18.06بند .)18.06

 - 4من أجل تطبيق أحكام البند ( )19.04فإن عبارة “محضرة بطر قة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو
مذكور في بنود أو مالحظات الفصل  10أو .11

البند

19.01

رمو النظام المنسق

الصــــــــــــنف
خالصات الشعير الناشل (مالت)؛ محضرات غذائية
من دقيق أو سميد أو نشا أو من خالصات الشعير

الناشـــــــــــــــل ،ال تحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى الكاكـــــــــــــــاو

أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن  %40وزنــــا،
محسوبة على أسـاس مـادة الكاكـاو منووعـة الدسـ

كليــــا غيــــر مــــذكورة وال داخلــــة فــــي مكــــان خــــر؛
محضــــرات غذائيــــة مــــن المنتجــــات الداخلــــة فــــي
البنــــود  04.01إلــــي  ،04.04غيــــر محتو ــــة علــــى

الكاكــــاو أو تحتــــوي عليــــه بنســــبة تقــــل عــــن %5

وزنــا محســوبة علــى أســاس مــادة الكاكــاو المنــوو
دسمها ،غير مذكورة وال داخلة في مكان خر .
ـ ـ محض ـرات صــالحة لتغذيــة الرضــع أو صــغار األطفــا ,
مهيأة للبيع بالتجوئة:
- 113 -

اإلج ار

فئة الرس

ق4:

ف 19 :
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظام المنسق

19 01 10 10

اإلج ار

ـ ـ ـ أغذية الرضع أو صغار األطفا أساسها الحليب

(اللبن)  ،والحليب (اللبن) المعد المحضر بديال

لحليب (لبن) األم غير محتو ة على
19 01 10 20

فئة الرس

كاكاو.

إعفا

ـ ـ ـ أغذية الرضع أو صغار األطفا أساسها الحليب

(اللبن) ،والحليب (اللبن) المعد المحضر بديال

لحليب ( لبن) األم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل
عن  %5وزنا

19 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفا
إعفا

ـ مخاليل وعجائن لتحضير منتجات المخابو الداخلة في
البند :19.05

19 01 20 10

ـ ـ ـ مخاليل دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتو ة على

19 01 20 20

ـ ـ ـ عجائن ممووجة جاهوة مكونة أساسا من دقيق الحبـوب

19 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

مسحوق الكاكاو المضاف

مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه

%5

%5
%5

ـ غيرها :
ـ ـ ـ الراكاهوت :
19 01 90 11

ـ ـ ـ ـ الراكاهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر

19 01 90 12

ـ ـ ـ ـ الراكاهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر

19 01 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

لصناعة المشروبات
لصناعة المشروبات

%5
%5
%5

ـ ـ ـ الحليب (اللبن) المملت :
19 01 90 21

ـ ـ ـ ـ الحليب (اللبن) المملت غير مضاف اليه سكر او

19 01 90 22

ـ ـ ـ ـ الحليب (اللبن) المملت مضاف اليه سكر او مواد

19 01 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

19 01 90 30

ـ ـ ـ مساحيق لصنع االيسكر

%5

19 01 90 91

ـ ـ ـ ـ غيرها  ،غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر

19 01 90 92

ـ ـ ـ ـ غيرها  ،مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر

مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات

تحلية اخر لصناعة المشروبات

ـ ـ ـ غيرها :

لصناعة المشروبات
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%5
%5

%5
%5

ق4:

ف 19 :
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظام المنسق

اإلج ار

فئة الرس

لصناعة المشروبات
19 01 90 99

%5

ـ ـ ـ ـ غيرها

عجــــائن غذائيــــة ومن كانــــت مطبوخــــة أو محشــــوة

19.02

(بـــاللح أو أيـــة مـــادة أخـــرى) أو محضـــرة بطر قـــة

أخـرى مثــل السـباغتي أو المكرونــة أو الشــعير ة أو
الال زانيـــا أو الجنوشـــي أو الرافيـــولي أو الكـــانيلوني؛
كسكسي (المغربية) ومن كانت محضرة .

ــــ عجـــائن غذائيـــة غيـــر مطبوخـــة وال محشـــوة وال محضـــرة
بطر قة أخرى :

ـ ـ تحتوي على بيض :
19 02 11 10

ـ ـ ـ مكرونة و شعير ة وأصناف مماثلة كالسباغتي

والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو
أحرف ...الخ)

19 02 11 20

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة

19 02 11 30

ـ ـ ـ شيبس مصنو من دقيق البطاطا بشـكل مكرونـة ،غيـر

19 02 11 90

ـ ـ ـ غيرها

جاهوة

%5
%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
19 02 19 10

ـ ـ ـ مكرونــة وشــعير ة وأصناف مماثلة كالسباغتي

والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو
أحرف ...إلخ)

19 02 19 20

ـ ـ ـ عجائن غذائية مجمدة

19 02 19 30

ـ ـ ـ شيبس مصنو من دقيق البطاطا بشـكل مكرونـة ،غيـر

19 02 19 90

ـ ـ ـ غيرها

جاهوة

%5
%5
%5
%5

ـ عجائن غذائية محشوة ومن كانت مطبوخة أو محضرة
بطر قة أخرى :

19 02 20 10

ـ ـ ـ محشوة باللح

%5

19 02 20 20

ـ ـ ـ محشوة باألسما أو القشر ات أو الرخو ات

%5

19 02 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

19 02 30 00

ـ عجائن غذائية أخر

%5

19 02 40 00

ـ كسكسي

%5
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ق4:

ف 19 :
البند

رمو النظام المنسق

الصــــــــــــنف

19.03

19 03 00 00

تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا ،بشكل حواصب

اإلج ار

فئة الرس

(رقائق) أو حبيبات أو حبـوب مـدورة أو نخـاالت أو
بأشكا مماثلة

%5

منتجات أساسها الحبوب متحصـل عليهـا بـالتنفيش

19.04

أو التحمــيم مثــل رقــائق الــذرة (كــورن فلــيكس)؛
حبوب( ،عدا الذرة) ،بشكل حبيبات أو بشكل رقـائق
أو حبوب مشغولة أخـر (عـدا الـدقيق و الجـر ش و

الســميد) ،ســبق طبخهــا أو محضــرة بطر قــة أخــرى
غير مذكورة وال داخلة في مكان خر .
ــــ منتجـــات أساســـها الحبـــوب متحصـــل عليهـــا بـــالتنفيش أو
التحميم :

19 04 10 10

ـ ـ ـ محتو ة على كاكاو

%5

ـ ـ ـ غيرها :

19 04 10 91

ـ ـ ـ ـ رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها

%5

19 04 10 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصـة أو
من خالئل من رقائق حبوب غير محمصة ،رقـائق حبـوب
محمصة أو حبوب منفشة :

ـ ـ ـ منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غــير
محمصة أو من خالئل من رقائق حبوب غير

محمصة:
19 04 20 11

ـ ـ ـ ـ محتو ة على كاكاو

%5

19 04 20 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :
19 04 20 21

ـ ـ ـ ـ محتو ة على كاكاو

%5

19 04 20 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ برغل (قمح مجروش) :
19 04 30 10

ـ ـ ـ محتوى على كاكاو

%5

19 04 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
19 04 90 10

ـ ـ ـ محتو ة على كاكاو
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%5

ق4:

ف 19 :
البند

الصــــــــــــنف

رمو النظام المنسق

19 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلج ار

فئة الرس

%5

خبو وفطـائر وكعـ وبسـكو ت وغيرهـا مـن منتجـات

19.05

المخــــابو ،ومن كانــــت تحتــــوي علــــى كاكــــاو؛ خبــــو
القربـــان و براشـــي فارغـــة مـــن األ نـــوا المســـتعملة

لمحضــــرات الصــــيدلة ،رقــــائق الخــــت وورق األ رز
ومنتجات مماثلة .
19 05 10 00

ـ خبو مقرمش معروف باس (كناكروت)

%5

19 05 20 00

ـ خبو الونجبيل وما شابهه

%5

ـ بسكو ت محلى ،فطائر ذات ترابيع مجوفة :
19 05 31 00

ـ ـ بسكو ت محلى

%5

19 05 32 00

ـ ـ فطائر ذات ترابيع مجوفة (و فرز)

%5

ـ خبو محمم بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:
19 05 40 10

ـ ـ ـ بقسماط

%5

19 05 40 90

ـ ـ ـ غـيره

%5

ـ غيرها :
19 05 90 10

ـ ـ ـ خبو عادي (عيش) بأنواعه

%5

19 05 90 20

ـ ـ ـ خبو الدابوق المعد لمرضى السكر

19 05 90 30

ـ ـ ـ فطائر( ،عدا الفطائر ذات الترابيـع المجوفـة) ،بمـا فيهـا

19 05 90 40

ـ ـ ـ حلو ات شرقية (كنافة  ،بقالوة وما يماثلها)

%5

19 05 90 50

ـ ـ ـ كي  ،جاتوه وما يماثله

%5

19 05 90 60

ـ ـ ـ برشام من النو المناسب لالستعما الصيدلي

%5

19 05 90 70
19 05 90 80

ـ ـ ـ رقائق الخت

%5

فطائر (البيتوا)

%5
%5

ـ ـ ـ محضرات هشة متماسكة للقرمشة(كر سب)(مثل
الفشار و الشيبس وما يماثلها) جاهوة لالستهال
المباشر

%5

ـ ـ ـ غيرها :
19 05 90 91

ـ ـ ـ ـ الخبو غير المخمر أو الماكووس

%5

19 05 90 92

ـ ـ ـ ـ خبو البرتيو يلو

%5

19 05 90 93

ـ ـ ـ ـ بسكو ت عادي ومن كان مملح

%5

19 05 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

- 117 -

ق4:

ف 20 :

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات
مالحظــات:
 – 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل  7أو  8أو 11؛

ب  -المحض ـرات الاذاة ــة المح ولــة ثرــن أكثــر مــن  %20وزنــا مــن القــغل ظ ر ـ ف أو رف ــوم والرحــو أو األحشــاء

واألط ـراف أو د الح وانــات أو األســما أو القشــرلات أو الرخولــات أو الالفقارلــات الماة ــة أو مــن خر ـ ا من ــا
ظفصل 16م؛

ج – من غات المخابز و رها من المن غات الداخرة في البند 19.05؛ أو

د  -المحضرات الاذاة ة المركبة الم غانقة الداخرة في البند .21.04

 - 2ال يشـمل البنــدا  20.07و  20.08هــال وثغ نـة الفواكــه وثمــار الرـوز الماقــوة بمـواد سـارلة ظمرــب م والمن غــات
المماثرة الم أة بشال مصنوثات سارلة ظالبند 17.04م أو أصناف شوكوالته ظالبند 18.06م.

 - 3تشمل البنود  20.01و  20.04و  20.05تبعا لرحال األصناف المذكورة فقا فـي الفصـل  7أو فـي البنـد  11.05أو
 11.06ظثـدا الـدق ل و القـم د ومقـاح ل المن غـات المـذكورة فـي الفصـل 8م ال ـي تـت تحضـ رها أو حفظ ـا بطــرق
ر ترك المشار إل ا في المالحظة  1ظ أ م أثاله.

 - 4يدخل في البند  20.02ثص ر الطماطت ظالبندورةم ال ـي تبرـ نقـبة البنـدورة ف ـه  %7وزنـا أو أكثـر محقـوعة ثرـن
الحالة الغافة.

-5أل راض البند  ،20.07يقصد بعبارة" م حصل ثر ا بالط ي" م حصل ثر ا بالمعالغة الحرارلة تحت الضاا الغوي أو
تحت ضاا منخفض لزلادة لزوجة المن ج بواسطة اخ زال نقبة الماء ف ه أو بوس رة أخرى".

 - 6من أجل تطب ل أحاا البند  20.09يقصد بعبارة "ثص ر

ـر مخ مـر و ـر مضـاف إل ـه الححـول" العصـ ر الـذي ال

يزلد مع ار الححول الحغمي ف ه ثن  %0.5حغما ظأنظر المالحظة  2من الفصل 22م.

مالحظات البنود الفرث ة:

 - 1مــن أجــل تطب ــل أحاــا البنــد الفرثــي  20 05 10يقصــد بعبــارة " خضــر م غانقــة" المحض ـرات مــن خضــر الــدق ل
الم غان  ،الم أة لرب و بال غزةة كأ ذيـة صـال لررضـو أو صـاار األطفـال أو أل ـراض الحم ـة فـي أوث ـة ال يزلـد

مح واها ثن  250ار  .ول طب ل هذا ال عرلف ال يؤخذ باالث بـار الحم ـات الضـة رة مـن العناصـر اآلخـر ال ـي تحـو

قـد أضـ فت لر ب ـل أو لرحفـف أو أل ـراض أخـر .وقـد تح ـوي هـذه المحضـرات ثرـن كم ـات ضـة رة مـن قطـو صـا رة
مرة ة من الفواكه .ول ذا البند الفرثي  20 05 10األولولة ثرن كافة البنود الفرث ة األخر ال ابعة لربند .20.05

 - 2مــن اجــل تطب ــل أحاــا البنــد الفرثــي  20 07 10يقصــد بعبــارة " خضــر م غانقــة" المحض ـرات مــن فواكــه الــدق ل
الم غان  ،الم أة لرب و بال غزةة كأ ذيـة صـال لررضـو أو صـاار األطفـال أو أل ـراض الحم ـة فـي أوث ـة ال يزلـد

مح واها ثن  250ار  .ول طب ل هذا ال عرلف ال يؤخذ باالث بار الحم ات الضة رة من العناصر األخر ال ي تحو قد
أض فت لر ب ل أو لرحفف أو أل راض أخر .وقد تح وي هذه المحضرات ثرن كم ـات ضـة رة مـن قطـو صـا رة مرة ـة
من الفواكه .ول ذا البند الفرثي  20 07 10األولولة ثرن كافة البنود الفرث ة األخر ال ابعة لربند .20.07
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ف 20 :

-3أل ــــراض البنــــود الفرث ــــة  200971، 200961، 200941 ،200931، 200921، 200912يقصــــد بعبــــارة "ق مــــة
الم حصـل ثر ـا مـن مق ـاس بـرلا

برلا " القراءة المباشرة لـدرجات بـرلا

لرثقـل النـوثي أومـن دل ـل االنحقـار

المعبـر ثنــة تبعـا لنقــبة القـاروز الم حصــل ثر ـا مــن مق ـاس االنحقــار ثنـد درجــة حـرارة  20مةولــة أو المعادلــة

لدرجة  20مةولة إذا كانت قراءة درجة الحرارة مخ رفة .

البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

فةة الرست

خضر ،فواكه ،أثمار وأجــزاء أخر من النباتات

20.01

صالحة لألكل ،محضرة أو محفوظة بالخل أو
بحامض الخر ك .
20 01 10 00

ـ خ ار وقثاء وخ ار محبب
ـ

%5

رها :

ـ ـ ـ خضر ونباتات صالحة لألكل :
20 01 90 11

ـ ـ ـ ـ فطر و كمأ ظفقوم

%5

20 01 90 12

ـ ـ ـ ـ زل و و قبار

%5

20 01 90 13

ـ ـ ـ ـ فرفل أخضر

%5

20 01 90 14

ـ ـ ـ ـ مخرالت مشارة ظطرشيم

%5

20 01 90 15

ـ ـ ـ ـ بندورة

%5

20 01 90 19

ــــ

رها

%5

20 01 90 20

ـ ـ ـ فواكه وأثمار

%5

بنــدورة محضــرة أو محفوظــة با ــر الخــل أو حمــض

20.02

الخر ك .
20 02 10 00

ـ بندورة ،كامرة أو مقطعة
ـ

20 02 90 10
20 02 90 90

رها :

ـ ـ ـ هرل
ـــ

%5

ظمعغو م البندورة

رها

%5
%5

فطـــر و كمـــأ ،محضـــر أو محفـــو با ـــر الخـــل أو

20.03

حمض الخر ك .
20 03 10 00
20 03 90 00

ـ فطــر من جن
ـ

أجارلاوس

رها

%5
%5

خضـــر أخـــر محضـــرة أو محفوظـــة با ـــر الخـــل أو

20.04

حمض الخر ك مغمـدة ،ثـدا المن غـات الداخرـة فـي
البند .20.06
20 04 10 00

%5

ـ بطاطا ظبطاط م
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ف 20 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

فةة الرست

ـ خضر أخر وخر ا خضر :
20 04 90 10

ـ ـ ـ جزر

%5

20 04 90 20

ـ ـ ـ بازالء

%5

20 04 90 30

ـ ـ ـ فاصول اء

%5

20 04 90 40

ـ ـ ـ لوع ا

%5

20 04 90 50

ـ ـ ـ هر و

%5

20 04 90 60

ـ ـ ـ سبانخ

%5

20 04 90 70

ـ ـ ـ بام ـا

%5

20 04 90 80

ـ ـ ـ خضر مشارة

%5

20 04 90 90

رها

%5

ـــ

خضـــر أخـــر محضـــرة أو محفوظـــة با ـــر الخـــل أو

20.05

حمــــض الخر ــــك،

ــــر مغمــــدة ،ثــــدا المن غــــات

الداخرة في البند .20.06
ـ خضر م غانقة:
20 05 10 10

ـ ـ ـ ل اذية الرضو أو صاار األطفال.

%5

20 05 10 20

ـ ـ ـ لرحم ة

%5

20 05 10 90

ـــ

رها

%5

20 05 20 00

ـ بطاطا ظبطاط م

%5

20 05 40 00

ـ بازالء ظب زو سات ف و م

%5

ـ لوع ا و فاصول ا ظنوع ف غ نا ،نوع فاص ولوسم :
20 05 51 00

ـ ـ لوع ا و فاصول ا ،حبات
رها

%5
%5

20 05 59 00

ــ

20 05 60 00

ـ هر و

%5

20 05 70 00

ـ زل و

%5

20 05 80 00

ـ ذرة حروه ظزلام

 ،من نوع ساكرتام

%5

ـ خضر أخر وخر ا خضر :
20 05 91 00

ـ ـ براثت البوص ال ندي ظبامبو أو خ ز ار م
ــ

%5

ره :

ـ ـ ـ محضرة مو مواد أخر ومعدة لالس ال المباشر:
20 05 99 11

ـ ـ ـ ـ فول مدم

%5

20 05 99 12

ـ ـ ـ ـ حمص بالطح نة

%5

20 05 99 13

ـ ـ ـ ـ خضر وعقول بالصرصات

%5

20 05 99 19

ــــ

رها

ـــ

رها :

%5
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البند

20.06

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

فةة الرست

20 05 99 91

ـ ـ ـ ـ بام اء

%5

20 05 99 92

ـ ـ ـ ـ فول أخضر حب

%5

20 05 99 93

ـ ـ ـ ـ سبانخ

%5

20 05 99 94

ـ ـ ـ ـ خرشوف ظانحار ارضي شوكيم

%5

20 05 99 95

ـ ـ ـ ـ خضر مشارة

%5

20 05 99 96

ـ ـ ـ ـ مرفوف مخمر ظشوكورتم

%5

20 05 99 97

ـ ـ ـ ـ ورق العنب

%5

20 05 99 99

ـ ـ ـ ـ خضر ونباتات أخر

%5

20 06 00 00

خضر وفواكـه وأثمـار وقشـور فواكـه وأجـزاء نباتـات
أخـــــر ،محفوظـــــة بالقـــــار ظبطرلقـــــة ال قط ـــــر أو
ال برورم

%5

مرعــن وهــال فواكــه ،وخبـ ص ظمــرمالدم وهــرل

20.07

أو

ثغن فواكـه أو أثمـار ،م حصـل ثر ـا بـالطبخ و
أض ف إل ا سار أو مواد تحر ة أخر.
ـ خضر م غانقة:
20 07 10 10

ـ ـ ـ ل اذية الرضو أو صاار األطفال

%5

20 07 10 20

ـ ـ ـ لرحم ة

%5

20 07 10 90

ـــ
ـ

%5

رها
رها :

ـ ـ حمض ات :
20 07 91 10
20 07 91 90

ـ ـ ـ خب ص ظمرمالدم
ـــ

رها

ــ

رها :

%5
%5

ـ ـ ـ مرع ات و هال فواكه آخر :
20 07 99 11

ـ ـ ـ ـ خوخ

%5

20 07 99 12

ـ ـ ـ ـ مشمش

%5

20 07 99 13

ـ ـ ـ ـ تفاح

%5

20 07 99 14

ـ ـ ـ ـ بط خ

%5

20 07 99 15

ـ ـ ـ ـ كرز

%5

20 07 99 16

ـ ـ ـ ـ فراولة

%5

20 07 99 17

ـ ـ ـ ـ توت

%5

20 07 99 19

ــــ

20 07 99 20

ـ ـ ـ قمر الدين

%5

رها

%5
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البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

20 07 99 30
20 07 99 90

اإلجراء

ـ ـ ـ مربن ظمن لب الزع بم
ـــ

فةة الرست

%5
%5

رها

فواكــه أو أثمــار وأجـزاء نباتــات أخــر صــالحة لألكــل

20.08

محضـــرة أو محفوظـــة بطرلقـــة أخـــرى ،و أضـــ ف
إل ـــا ســـار أو مـــواد تحر ـــة أخـــر أو كحـــول،

ـــر

مذكورة وال داخرة في ماا آخر .
ـ أثمار قشرلة وفول سوداني وعذور أخر و كانت
مخروطة:

ـ ـ فول سوداني :
20 08 11 10

ـ ـ ـ محمص و كا ممرحا

%5

20 08 11 20

ـ ـ ـ زعدة الفول القوداني

%5

ــ

رها ،بما ف ا المخال ا :

ـ ـ ـ أثمار قشرلة محمصة و كانت ممرحة :
20 08 19 11

ـ ـ ـ ـ لوز

%5

20 08 19 12

ـ ـ ـ ـ فق ل

%5

20 08 19 13

ـ ـ ـ ـ بندق

%5

20 08 19 19

ــــ

رها

%5

20 08 19 20

ـ ـ ـ مخال ا

%5

ـ أناناس
20 08 20 10
20 08 20 90

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

ـ حمض ات :
20 08 30 10

ـ ـ ـ مضاف إل ا كحول

20 08 30 90

ـــ

20 08 40 10

ـ ـ ـ مضاف إل ا كحول

20 08 40 90

رها

%5

ـ كمثرى ظأجاصم :
ـــ

سرو خاصة

رها

سرو خاصة
%5

ـ مشمش :
20 08 50 10
20 08 50 90

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

ـ كرز :
20 08 60 10
20 08 60 90

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها
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البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

فةة الرست

ـ دراق بما ف ه النح ارلن ظخوخم :
20 08 70 10
20 08 70 90

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

ـ توت األرض ظفرلز – فراولةم :
20 08 80 10
20 08 80 90

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

 20 08 91 00ـ ـ قرب النخ ل
ـ

%5

رها بما ف ا المخال ا ثدا الداخرة في البند الفرثي

20 08 19

ـ ـ توت بري ظ فاكق ن و ماكروكرعو  ،فاكق ن و
أوكق اوك

20 08 93 10
20 08 93 90

 ،فاكق ن و فاي

-آيداييم :

ـ ـ ـ مضاف إل ه كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

ـ ـ مخال ا :
20 08 97 10
20 08 97 90
20 08 99 10
20 08 99 90

ـ ـ ـ مضاف إل ا كحول
ـــ

رها

ــ

رها:

سرو خاصة
%5

ـ ـ ـ مضاف إل ا كحول
ـــ

سرو خاصة
%5

رها

ثصـــ ر فواكـــه ظبمـــا ف ـــا ســـالفة العنـــبم وثصـــ ر

20.09

ــر مخ مــر وال مضــاف إل ــه كحــول ،و

خضــر،

أض ف إل ه سار أو مواد تحر ة أخر .
ـ ثص ر برتقال :
ـ ـ مغمد
20 09 11 10

:

ـ ـ ـ ثص ر برتقال مغمد
تحر ة اخر

20 09 11 20

ر مضاف ال ه سار أومواد

ــ ـ ـ ثصـ ر برتقـال مغمـد مضـاف ال ـه سـار أومـواد تحر ـة
اخر

ــ

ر مغمد ،ال تزلد ق مة برلا

فه

20 09 12 10

ـ ـ ـ ثص ر برتقال

ر مغمد  ،ال تزلد ق مة برلا

20 09 12 20

ـ ـ ـ ثص ر برتقال

ر مغمد  ،ال تزلد ق مة برلا

فه

ر مضاف ال ه سار أومواد تحر ة اخر

ثن  20مضاف ال ه سار أومواد تحر ة اخر

20 09 19 00

ــ

ره

%5

ثن:20

فه

ثن 20

%5

%5
%5
%5
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ق4:

ف 20 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

20 09 19 10

ــ ـ ـ

ــره مــن ثصـ ر برتقــال ،

20 09 19 20

ــ ـ ـ

ــره مــن ثصـ ر برتقــال  ،مضــاف ال ـه ســار أو مـواد

فةة الرست

ــر مضــاف ال ــه ســار أو

مواد تحر ة اخر

تحر ة اخر

ـ ثص ر ل مو هندي ظجرلب فروتم بما ف ه البومري :
ـ ـ ال تزلد ق مة برلا
20 09 21 10

ف ه ثن 20

ـ ـ ـ ثص ر ل مو هندي ظجرلب فروتم بما ف ه البومري ال
تزلد ق مة برلا

ف ه ثن 20

أو مواد تحر ة اخر

20 09 21 20

:

ر مضاف ال ه سار

%5

ـ ـ ـ ثص ر ل مو هندي ظجرلب فروتم بما ف ه البومري ال
تزلد ق مة برلا

مواد تحر ة اخر

ــ
20 09 29 10

ـــ

20 09 29 20

ـــ

ره

ف ه ثن  20مضاف ال ه سار أو

%5

:

ره من ثص ر ل مو هندي ظجرلب فروتم بما ف ه

البومري تزلد ق مة برلا

ف ه ثن 20

ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

ر مضاف
%5

ره من ثص ر ل مو هندي ظجرلب فروتم بما ف ه

البومري تزلد ق مة برلا

سار أو مواد تحر ة اخر

ف ه ثن  20مضاف ال ه
%5

ـ ثص ر حمض ات أخر :
ـ ـ ق مة برلا

ف ه ال تزلد ثن : 20

ـ ـ ـ ثص ر ل مو

:

20 09 31 11

ـ ـ ـ ـ ثص ر ل مو ق مة برلا

التزلد ثن 20

20 09 31 12

ـ ـ ـ ـ ثص ر ل مو ق مة برلا

التزلد ثن  20مضاف

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

ر

ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

ـــ
20 09 31 91

ــــ

20 09 31 92

ــــ

ره

ف ه ثن 20
آخر

ــ

%5

:

ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا

التزلد

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة

ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا

التزلد

ف ه ثن  20مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر
ره

%5

:
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ق4:

ف 20 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

20 09 39 10

ـــ

ره من ثص ر حمض ات آخـر ق مـة بـرلا

تزلـد ف ـه

20 09 39 20

ـــ

ره من ثص ر حمض ات آخر ق مة برلا

تزلـد ف ـه

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

ثن 20

ثن  20مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

فةة الرست

%5
%5

ـ ثص ر أناناس :
ـ ـ ق مة برلا

ال تزلد ف ه ثن

:20

20 09 41 10

ـ ـ ـ ثص ر اناناس ق مة برلا

التزلد ف ه ثن 20

20 09 41 20

ـ ـ ـ ثص ر اناناس ق مة برلا

ال تزلد ف ه ثن 20

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

ر

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

ــ
20 09 49 10

ـــ

20 09 49 20

ــ

ره

%5
%5

:

ره من ثص ر اناناس ق مة برلا

تزلد ف ه ثن 20

ره من ثص ر اناناس ق مة بـرلا

تزلـد ف ـه ثـن 20

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

ـ ثص ر طماطت ظبندورةم

%5
%5

:

20 09 50 10

ـ ـ ـ ثص ر طماطت ظبندورهم

20 09 50 20

ـ ـ ـ ثص ر طماطت ظبندورهم مضاف ال ه سار أو مواد

تحر ة اخر

ر مضاف ال ه سـار أو مـواد

تحر ة اخر

%5
%5

ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالف العنبم :
ـ ـ ق مة برلا
20 09 61 10

ال تزلد ف ه ثن 20

ـ ـ ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة برلا
تزلد ف ه ثن 20
تحر ة آخر

20 09 61 20

:

ر مضاف ال ه سار أو مواد

ـ ـ ـ ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة برلا

ال
%5
ال

تزلد ف ه ثن  20مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة
آخر

ــ
20 09 69 10

ـــ

ره

%5

:

ره من ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة

برلا

تزلد ف ه ثن 20

مواد تحر ة آخر

ر مضاف ال ه سار أو

%5
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ق4:

ف 20 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

20 09 69 20

ـــ

اإلجراء

فةة الرست

ره من ثص ر ثنب ظبما ف ه سالفة العنب م ق مة
تزلد ف ه ثن  20مضاف ال ه سار أو مواد

برلا

تحر ة آخر

%5

ـ ثص ر تفاح :
ـ ـ ق مة برلا

ال تزلد ف ه ثن

:20

20 09 71 10

ـ ـ ـ ثص ر تفاح ق مة برلا

ال تزلد ف ه ثن 20

20 09 71 20

ـ ـ ـ ثص ر تفاح ق مة برلا

ال تزلد ف ه ثن 20

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

ر

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

ــ

%5
%5

ره:

20 09 79 10

ـــ

ره من ثصـ ر تفـاح ق مـة بـرلا

20 09 79 20

ـــ

ره من ثص ر تفاح ق مة برلا

تزلـد ف ـه ثـن 20

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

تزلد ف ه ثن 20

مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة آخر

%5
%5

ـ ثص ر أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر :

ـ ـ ثص ر توت بري ظ فاكق ن و ماكروكرعو  ،فاكق نـ ـو
أوكق اوك

،

فاكق ن و فاي

-آيداييم

:

20 09 81 10

ـ ـ ـ ثص ر توت بري

20 09 81 20

ـ ـ ـ ثص ر توت بري مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

ر مضاف ال ه سـار أو مـواد تحر ـة

اخر

ــ

%5
%5

ره :

ـ ـ ـ دب

تمر:

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

20 09 89 11

ـ ـ ـ ـ دب

ال مر

20 09 89 12

ـ ـ ـ ـ دب

ال مر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

%5

ـ ـ ـ ثص ر منغة :
20 09 89 22

ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة

20 09 89 23

ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة

20 09 89 24

ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة مركز

20 09 89 25

ـ ـ ـ ـ ثص ر منغة مركز مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة

مواد تحر ة اخر
تحر ة اخر

تحر ة اخر

ر مركز

ر مضاف ال ه سار أو

ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد
ر مضاف ال ه سار أو مواد

اخر
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ق4:

ف 20 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظا المنقل

اإلجراء

فةة الرست

ـ ـ ـ ثص ر جوافة :
20 09 89 32

ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة

20 09 89 33

ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة

20 09 89 34

ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة مركز

20 09 89 35

ـ ـ ـ ـ ثص ر جوافة مركز مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة

مواد تحر ة اخر
تحر ة اخر

ر مركز

ر مضاف ال ه سار أو

ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد

تحر ة اخر

ر مضاف ال ه سار أو مواد

اخر

%5
%5
%5
%5

ـ ـ ـ ثص ر جزر :
20 09 89 42

ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر

20 09 89 43

ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر

20 09 89 44

ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر مركز

20 09 89 45

ـ ـ ـ ـ ثص ر جزر مركز مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة

مواد تحر ة اخر
تحر ة اخر

ر مضاف ال ه سار أو

ر مركز

ر مركز مضاف ال ه سار أو مواد
ر مضاف ال ه سار أو مواد

تحر ة اخر
اخر

ره

ـــ

%5
%5
%5
%5

:

20 09 89 91

ــــ

ره من ثص ر أي صنف آخر من الفواكه أو

20 09 89 92

ــــ

ره من ثص ر أي صنف آخر من الفواكه أو

الخضر

ر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

الخضر مضاف ال ه سار أو مواد تحر ة اخر

%5
%5

ـ مخال ا ثصاةر :
20 09 90 20

ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر

ر مركزة

20 09 90 30

ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر

ر مركزة مضاف ال ا سار أو مواد

20 09 90 40

ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر مركزة

20 09 90 50

ـ ـ ـ مخال ا ثصاةر مركزة مضاف ال ا سار أو مواد تحر ة

مواد تحر ة اخر

تحر ة اخر
تحر ة اخر

ر مضاف ال ا سار أو

ر مضاف ال ا سار أو مواد

اخر
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ق4:

ف 21 :

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية منوعة
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل:

أ  -مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

ب  -أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند )09.01؛
ج  -شاي محتوي على نكهة (بند )09.02؛

د  -البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود  09.04إلى 09.10؛

هـ  -المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند  21.03أو  ،21.04التي تحتوي على أكثر من%20

وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو األحشاء واألطراف أو الدم الحيواني أو األسماك أو القشريات أو
الرخويات أو غيرها من الالفقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل )16؛

و  -الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود  30.03أو 30.04؛أو

ز  -األ نزيمات المحضرة الداخلة في البند .35.07

 - 2تدخل خالصات األبدال المشار إليها في المالحظة /1ب أعاله في البند .21.01

 - 3من أجل تطبيق أحكام البند  21.04يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط
دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو األسماك أو الخضر أو الفواكه أو األثمار ،المهيأة للبيع

بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار األطفال أو ألغراض الحمية ،في أوعية ال يزيد وزن محتواها عن 250

غرام .ولتطبيق هذا التعريف ،ال يؤخذ باالعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخر التي تكون قد أضيفت للخليط
للتتبيل أو للحفظ أو ألغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خالصــات وأرواح ومرك ـزات بــن أو شــاي أو متــه ومحض ـرات

21.01

أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشـاي أو المتـه
؛ هنـــدباء (شـــكوريا) محمصـــة أو غيرهـــا مـــن أبـــدال الـــبن

المحمصة وأرواحها و خالصاتها ومركزاتها .

ـ خالصـات و أرواح و مركـزات بـن ومحضـرات أساسـها هـذه
الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن :

21 01 11 00

ـ ـ خالصات أو أرواح أو مركزات

%5

ـ ـ محضرات أساسها خالصات أو أرواح أو مركزات أو
أساسها البن :

21 01 12 10

ـ ـ ـ سريعة الذوبان مثل (نسكافيه ،يوبان ،ماكسويل ..الخ)

%5

21 01 12 20

ـ ـ ـ على شكل عجينة بن

%5
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ق4:

ف 21 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

21 01 12 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ خالصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات

أساسها هذه الخالصات واألرواح أو المركزات أو أساسها
الشاي أو المته :

21 01 20 10

ـ ـ ـ محضرات أساسها الشاي

%5

21 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن
المحمصة و خالصتها وأرواحها ومركزاتها:

21 01 30 10

ـ ـ ـ هندباء (شكوريا) وأبدال أخر للبن المحمص

21 01 30 20

ــ ـ ـ خالصــات هنــدباء (شــكوريا) أو غيرهــا مــن أبــدال الــبن
ومركزاتها وأرواحها

%5
%5

خمــائر (حي ـة أو ميت ـة)؛ ج ـراثيم أخــر أحاديــة الخليــة ،ميتــة

21.02

(عدا اللقاحات الداخلة في البند )30.02؛ مساحيق محضرة

للتخمير.
21 02 10 00

%5

ـ خمائر حية
ـ خمائر ميتة؛ جراثيم أخر أحادية الخلية ميتة :

21 02 20 10

ـ ـ ـ خمائر ميته لالستهالك البشري

21 02 20 20

ـ ـ ـ خمائر ميته وجراثيم أخر أحادية الخليـة تسـتعمل كغـذاء

21 02 20 90

ـ ـ ـ غيرها

للحيوانات

%5
%5
%5

ـ مساحيق محضرة للتخمير:
21 02 30 10

ـ ـ ـ بيكنج بودر

%5

21 02 30 20

ـ ـ ـ خميره األلزاس

%5

21 02 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

صلصات ومحضـرات للصلصـات؛ توابـل مركبـة؛ دقيـق خـردل

21.03

وخردل محضر.

%5

21 03 10 00

ـ صلصة الصويا

21 03 20 00

ـ صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" و صلصات
طماطم أخر

%5

ـ دقيق خردل وخردل محضر :
21 03 30 10

ـ ـ ـ دقيق خردل

%5

21 03 30 20

ـ ـ ـ خردل محضر

%5
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ف 21 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيرها :
21 03 90 10

ـ ـ ـ مايونيز

%5

21 03 90 20

ـ ـ ـ صلصه حارة

%5

21 03 90 30

ـ ـ ـ ملح الكرفس

%5

21 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

حساء ومرق ومحضـرات إعـدادها؛ محضـرات غذائيـة مركبـة

21.04

متجانسة .

21 04 10 00

ـ حساء ومرق ومحضرات إعدادها

%5

21 04 20 00

ـ محضرات غذائية مركبة متجانسة

%5

21.05
21 05 00 00

مثلجــات (بوظــة) صــالحة للكــل ،وإن احتــوت علــى
كاكاو

%5

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر .

21.06
21 06 10 00

ـ مركزات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها
الفيزيائية

%5

ـ غيرها :
21 06 90 10

ـ ـ ـ مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)

%5

21 06 90 20

ـ ـ ـ مساحيق لصنع هالم المائدة (جيلي)

%5

21 06 90 30

ـ ـ ـ مساحيق لصنع االيسكريم

%5

21 06 90 50

ـ ـ ـ محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت األخر

21 06 90 60

مثالا
ـ ـ ـ عجـائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف

المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز

%5

وحليب أو مكسرات وغير صالحة لالستهالك مباشرة

كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه ...الخ)

للشوكالته ،للبسكويت الفاخر  ،للفطائر ،للكعك الخ)
21 06 90 70

ـ ـ ـ أنواع السكاكر واألقراص الصمغية وما يماثلها

المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما

يستعمل للمصابين بمرض السكر

21 06 90 80

%5

ـ ـ ـ سكارين تجاري مائع أوأقراص للتحلية التركيبية

إعفاء
%5

ـ ـ ـ غيرها :
21 06 90 91

ـ ـ ـ ـ األقراص الـصـالـحـة للكل التي أساسها عطور طبيعية
أو اصطناعية (مثل

الفانيلين).
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ق4:

ف 21 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

21 06 90 92

ـ ـ ـ ـ محضرات لصنـاعة الليمـونادة أو غيرها من

21 06 90 93

ـ ـ ـ ـ محضرات يشار إليها غالب ا كإضافات غذائية ،أساسها

المشروبات مضاف اليها سكر أو مواد تحلية آخر .
خالصات من النباتات ومركزات الفواكه وعسل

الفركتوز
21 06 90 94
21 06 90 95

ـ ـ ـ ـ العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل

ـ ـ ـ ـ البروتين المتخلل بالماء مكون أساس ا من مزيج من
أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم  ،ويسـتـعمل في

21 06 90 96

محضـــرات األغــذية (للتقطير مثالا)
ـ ـ ـ ـ محضرات تنمية العضالت مضاف اليها سكر أو مواد

21 06 90 97

ـ ـ ـ ـ علكة محتوية على نيكوتين

21 06 90 98

ـ ـ ـ ـ محضرات لصنـاعة الليمـونادة أو غيرها من

تحلية اخر

المشروبات غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية

آخر.
21 06 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

%5
%5

%5
%5
%5

%5
%5
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ف 22 :

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات ،سوائل كحولية وخل
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند  )22.09المحضرة ألغراض الطهي غير الصالحة لالستهالك
كمشروبات (البند  2103عموما) .

ب  -ماء البحر (بند . )25.01

ج  -الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند .)28.53

د  -المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن  %10وزنا (بند .)29.15

هـ  -األدوية الداخلة في البند  30.03أو .30.04

و  -محضرات العطور أو التجميل (فصل .)33

 - 2من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين  20و  21يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة  20درجة
مئوية .

 - 3من أجل تطبيق أحكام البند  22.02يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي اليزيد معيار الكحول
الحجمي فيها عن  %0.5حجما .

آما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من  22.03إلى  22.06أو في البند  22.08تبعا للحال .

مالحظة البند الفرعي :

 - 1من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  22 04 22يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " االنبذة التي لدى حفظها في أوعية
مغلقة في درجة حرارة  20درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن  3بار .

البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ميـــــا بمـــــا فيهـــــا الميـــــا المعدنيـــــة الطبيعيـــــة أو

22.01

االصــطناعية والميـــا الغازيــة ،غيـــر مضــاف إليهـــا
سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج.
ـ ميا معدنية وميا غازية :
22 01 10 10

ـ ـ ـ ميا معدنية طبيعية

%5

22 01 10 20

ـ ـ ـ ميا معدنية اصطناعية

%5

22 01 10 30

ـ ـ ـ ميا غازية

%5

ـ غيرها :
22 01 90 10

ـ ـ ـ ميا عادية طبيعية

%5

22 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق4:

ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ميــا  ،بمـــا فيهــا الميـــا المعدنيــة والميـــا الغازيـــة،

22.02

مضــاف إليهــا ســكر أو مـواد تحليــة أخــر أو منكهـة
ومشــــروبات أخــــر غيــــر كحوليــــة ،عــــدا عصــــارات
الفواكه أو الخضر الداخلة في البند .20.09
ــ ميــا  ،بمــا فيهــا الميــا المعدنيــة والميــا الغازيــة ،مضــافا
إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة :

ـ ـ ـ ميا معدنية:
22 02 10 12

ـ ـ ـ ـ ميا معدنية منكهة غير مضافا إليها سكر أو مواد

%5

22 02 10 13

ـ ـ ـ ـ ميا معدنية للرياضيين مضافا إليها سكر أو مواد

%5

22 02 10 14

ـ ـ ـ ـ مشروبات الشاي والقهوة مضافا إليها سكر أو مواد

%5

22 02 10 18

ـ ـ ـ غيرها من ميا معدنية مضافا إليها سكر أو مواد تحلية

%5

تحلية أخر

تحلية أخر وان كانت منكهة
تحلية أخر وان كانت منكهة
أخر وان كانت منكهة

ـ ـ ـ ميا غازية:
22 02 10 21

ـ ـ ـ ـ شراب الليمونادة (كالسفن آب)

%5

22 02 10 22

ـ ـ ـ ـ شراب البرتقال (كالميرندا مثال)

%5

22 02 10 23

ـ ـ ـ ـ شراب كوال(كالبيبسي كوال مثال)

%5

22 02 10 24

ـ ـ ـ ـ مشروبات طاقة .

%5

22 02 10 25

ـ ـ ـ ـ ميا غازيه ( صودا )

%5

22 02 10 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

22 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
22 02 91 00

ـ ـ جعة(بيرة) بدون كحول
ــ

%5

غيرها:

22 02 99 10

ـ ـ ـ مشروبات أخر أساسها الحليب

%5

22 02 99 20

ـ ـ ـ مشــروبات آخر أساسها الكاكاو

%5

22 02 99 30

ـ ـ ـ مشـــروبات آخر منكهة غير غازية ،مضـافا إليهـا سـكر

22 02 99 90

ـ ـ ـ غيرها

أو مواد تحلية اخر

%5
%5
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ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

22.03

جعة(بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).

22.04

نبيــذ مــن عنــب طــازج بمــا فــي ذلــك االنبــذة المقـواة

فئة الرسم

سلع خاصة

بالكحول؛ سالفه العنب عـدا الـداخل منهـا فـي البنـد
.20.09
22 04 10 00

سلع خاصة

ـ نبيذ فوار
ــ أنبـذ أخـر ،سـالفه عنـب منـع أو أو ـ
كحول :

اختمارهـا بإضــافة

22 04 21 00

ـ ـ في أوعية ال تزيد سعتها عن  2لتر

سلع خاصة

22 04 22 00

ـ ـ في أوعية تزيد سعتها عن  2لتر وال تتجاوز  10لتر

سلع خاصة

22 04 29 00

ـ ـ غيرها

سلع خاصة

22 04 30 00

ـ أنواع أخر من سالفه العنب

سلع خاصة

فيرموث وأنبذ أخر من عنب طازج منكهـة بنباتـات

22.05

أو مواد عطرية .

22.06

22 05 10 00

ـ في أوعية التزيد سعتها عن  2لتر

سلع خاصة

22 05 90 00

ـ غيرها

سلع خاصة

22 06 00 00

مشــروبات مخمــرة أخــر (ش ـراب تفــا أو كمثــرى أو
عســــــل "ميــــــد" أو أرز "ســــــاكي" مــــــثال)؛ مخــــــاليط
مشــروبات مخمــرة ومخــاليط مشــروبات مخمــرة مــع
مشـــروبات ال كحوليـــة غيـــر داخلـــة أو مـــذكورة فـــي
مكان آخر

سلع خاصة

.....

كحول ايثيل غير معطل ال يقل معيار الكحول

22.07

الحجمي فيه عن  %80حجما؛ كحول ايثيل معطل
وغير من المشروبات الروحية المعطلة المحولة،
من أي عيار كان.
ـ كحول ايثيل غير معطل ال يقل عيار الكحول الحجمـي فيـه
عن  %80حجما:

22 07 10 10

ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

%5

22 07 10 90

ـ ـ ـ غير

%5

ـ كحول ايثيل معطل وغير من المشروبات الروحية المعطلـة
من أي عيار كان :
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ف 22 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ ـ كحول ايثيل معطل:
22 07 20 11

ـ ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

22 07 20 19

ـ ـ ـ ـ غير

22 07 20 90

ـ ـ ـ غير

إعفاء
%5
سلع خاصة

كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمـي

22.08

فيـــــــه عـــــــن  %80حجمـــــــا؛ مشـــــــروبات روحيـــــــة
ومشـــروبات كحوليـــة معطـــرة (ليكـــور) ومشـــروبات
روحية أخر .
22 08 20 00

ـ مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب

سلع خاصة

22 08 30 00

ـ ويسكي

سلع خاصة

22 08 40 00

ـ روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات

22 08 50 00

ـ جن و جنيفا

سلع خاصة

22 08 60 00

ـ فودكا

سلع خاصة

22 08 70 00

ـ مشروبات كحولية معطرة (ليكور)

سلع خاصة

قصب السكر المخمرة

سلع خاصة

ـ غيرها :
ـ ـ ـ كحـول ايثيـل غيـر معطـل يقـل معيـار الكحـول الحجمـي
فيه عن  %80حجما :

22 08 90 11

ـ ـ ـ ـ معد لالستعماالت الطبية

%5

22 08 90 19

ـ ـ ـ ـ غير

%5

22 08 90 90

ـ ـ ـ غير

سلع خاصة

خـــل وأبدالـــه صـــالحة ل كـــل متحصـــل عليهـــا مـــن

22.09

حامض الخليك .
22 09 00 10

ـ ـ ـ خل

%5

22 09 00 20

ـ ـ ـ أبدال خل

%5
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ف 23 :

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات األغذية
أغذية محضرة للحيوانات

مالحظــة :
 - 1يشمل البند  23.09المنتجات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة وال الداخلة في مكان آخر،
المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي ،نتيجة لذلك ،تكون قد فقدت الخصائص األساسية

للمادة األصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

مالحظة البند الفرعي:

 – 1ألغراض البند الفرعي  ، 23 06 41يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض
األيروسيك" البذر المعرف في مالحظة البند الفرعي ( )1للفصل (. )12

البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

دقيق وسميد ومكتالت من لحوم أو أحشاء وأطراف

23.01

أو أســـماو أو قشـــريات أو رخويـــات أو غيرهـــا مـــن

الفقاريات مائية ،غير صـالحة لالسـتهال و البشـري
حثالة شحوم حيوانية.
23 01 10 00

ـ دقيق وسميد ومكتالت ،من لحوم أو أحشاء وأطراف

23 01 20 00

ـ دقيق وسميد ومكتالت من أسماو أو قشريات أو رخويات

حثاالت شحوم حيوانية

أو غيرها من الفقاريات مائية

%5
%5

نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو

23.02

طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت
بشكل مكتالت .

23.03

23 02 10 00

ـ من ذرة

%5

23 02 30 00

ـ من حنطة (قمح)

%5

23 02 40 00

ـ من حبوب آخر

%5

23 02 50 00

ـ من بقول

%5

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ،تفل شوندر
(بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا
صناعات السكر والبيرة والتقطير ،وإن كانت بشكل
مكتالت .
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ف 23 :
البند

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

23 03 10 00

ـ بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة

23 03 20 00

ـ تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات

23 03 30 00

ـ بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير

23.04

23 04 00 00

كسب وغيرها من بقايا صلبة  ،وإن كانت مجروشة

23.05

23 05 00 00

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

السكر

%5

أو بشكل مكتالت ،ناتجة عن استخراج زيت فول
الصويا

إعفاء

كسب وغيرها من بقايا صلبة ،وإن كانت مطحونة
أو بشكل مكتالت ،ناتجة عن استخراج زيت الفول
السوداني

%5

كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة

23.06

أو بشكل مكتالت ناتجة عن استخالص الزيوت

والدهون النباتية ،عدا الداخلة منها في البند
 23.04أو .23.05
23 06 10 00

ـ من بذور القطن

%5

23 06 20 00

ـ من بذور الكتان

%5

23 06 30 00

ـ من بذور دوار الشمس

%5

ـ من بذور اللفت أو السلجم (كولزا) :
23 06 41 00

ـ ـ من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض

23 06 49 00

ـ ـ غيرها

%5

23 06 50 00

ـ من بذور جوز الهند أو من كوب ار

%5

%5

األيروسيك

23 06 60 00

ـ من بذور جوز أو نوى النخيل

%5

23 06 90 00

ـ غيرها

%5

رواسب نبيذ طرطير خام .

23.07
23 07 00 10

ـ ـ ـ رواسب نبيذ

23 07 00 20

ـ ـ ـ طرطير خام

سلع خاصة

%5
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ف 23 :
البند

23.08

الصـــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

23 08 00 00

اإلجراء

فئة الرسم

مواد نباتية ونفايات وفضالت وبقايا ومنتجات
نباتية ثانوية ،وإن كانت بشكل مكتالت ،من
األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر

%5

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

23.09
23 09 10 00

ـ أغذية كالب أو قطط ،مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

ـ غيرها :
23 09 90 10

ـ ـ ـ أغذية لألسماو وطيور الزينة

%5

23 09 90 20

ـ ـ ـ أغذية للطيور والدواجن

%5

ـ ـ ـ أعالف للحيوانات :
23 09 90 31

ـ ـ ـ ـ أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية

%5

23 09 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

23 09 90 40

ـ ـ ـ بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات

%5

23 09 90 50

ـ ـ ـ محضرات مركزة لصناعة األعالف

%5

23 09 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق4:

ف 24 :

الفصل الرابع والعشرون
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

مالحظــة :
 – 1ال يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ( الفصل . )30
مالحظات البنود الفرعية :

 .1ألغراض البند الفرعي  ,2403.11يقصد بعبارة "تبغ األرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في األرجيلة "معسل" والمكون من خليط من
التبغ و الجليسيرين ,وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خالصات أو دبس سكر أو سكر ,وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه.
ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في األرجيلة "الشيشة" .
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ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

تبغ خام أو غير مصنع وفضالته .

24.01
24 01 10 00

ـ تبغ بأضالعه

24 01 20 00

ـ تبــغ مـزال األضـالع كلـيـاً أو
جزئياً

 40درهم
 %100للكيلوغرام

 4دينار

 40ريال

 4ريال

 40ريال

 3دينار

للكيلو

للكيلوغرام قائم

للكيلو غرام

للكيلو غرام

للكيلو

قائم

قائم

غرام قائم

 4ريال

40ريال

 3دينار

للكيلو غرام

للكيلو

قائم

غرام قائم

قائم

غرام قائم

 40درهم

 4دينار

 40ريال

للكيلو

للكيلوغرام

للكيلو غرام

غرام قائم

قائم

قائم

 %100للكيلوغرام
قائم

ـ فضالت تبغ :
24 01 30 10

ـ ـ ـ صالحة لالستعمال كتبغ (دقة)

24 01 30 90

ـ ـ ـ غيرها

 4دينار

 40ريال

 4ريال

 40ريال

 3دينار

 40درهم

للكيلو

للكيلوغرام

للكيلو غرام

للكيلو غرام

للكيلو

قائم

غرام قائم

قائم

قائم

قائم

غرام قائم

 40درهم

 4دينار

 40ريال

 4ريال

 40ريال

 3دينار

للكيلو

للكيلوغرام قائم

للكيلو غرام

للكيلو غرام

للكيلو

قائم

قائم

غرام قائم

 %100للكيلوغرام

 %100للكيلوغرام
قائم
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غرام قائم

ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ،لفائف

24.02

صغيرة (سيجاريللوس) و لفائف عادية
(سجائر) ،من تبغ أو من أبداله .
24 02 10 00

ـ لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه
ولفائف صغيرة(سيجاريللوس) محتوية
على تبغ

24 02 20 00

%100

 300درهم

 30دينار

 300ريال

 30ريال

 300ريال

 24دينار

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

بالغالف

بالغالف

للغالف

بالغالف

بالغالف

بالغالف

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

ـ لفائف عادية (سجاير) محتوية على
تبغ

24 02 20 10

ـ ـ ـ لفائف سجائر عادية
%100

200
درهم
لأللف
سيجارة
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 20دنانير

 200ريال

 20ريال

 200ريال

 16دينار

لأللف

لأللف سيجارة

لأللف

لأللف

لأللف

سيجارة

سيجارة

سيجارة

سيجارة

ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

24 02 20 20

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

ـ ـ ـ لفائف سجائر تسخن كهربائيا

اإلمارات

البحرين

 200درهم  20دنانير
%100

لأللف

لأللف

سيجارة

سيجارة

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 200ريال

 20ريال

 200ريال

 16دينار

لأللف سيجارة

لأللف

لأللف

لأللف

سيجارة

سيجارة

سيجارة

ـ غيرها :
24 02 90 10

ـ ـ ـ سيجـار من أبـدال التبــغ

24 02 90 20

ـ ـ ـ سجاير كأبدال للتبغ

(ال يحتوي على تبغ أو نيكوتين)

(ال تحتوي على التبغ أو النيكوتين)

24.03

%100

 300درهم

 30دينار

 300ريال

 30ريال

 300ريال

 24دينار

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

بالغالف

بالغالف

بالغالف

بالغالف

بالغالف

بالغالف

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

المباشر

 200ريال

 20ريال

200ريال

 16دنانير

لأللف سيجارة

لأللف

لأللف

لأللف

سيجارة

سيجارة

سيجارة

 200درهم  20دنانير
%100

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبـدال تبغ
مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛
خالصات وأرواح تبغ .
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لأللف

لأللف

سيجارة

سيجارة

ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

ـ تبغ للتدخين ،وإن احتوى على أبدال
تبغ بأية نسبة كانت :
24 03 11 00

ـ ـ تبغ األرجيلة "(معسل) المحدد في
مالحظة البند الفرعي رقم ( )1لهذا
الفصل

 12دراهم
%100

للكيلوغرام
قائم

1.200
دينار
للكيلوغرام

 12رياالت
للكيلوغرام قائم

قائم

1.200
ريال
للكيلوغرام
قائم

 12رياالت

 1دينار

للكيلوغرام

للكيلوغرام

قائم

قائم

ـ ـ غيره :
24 03 19 10

ـ ـ ـ تبغ مفـروم أو مـكبــوس للتدخين
(فرط للسجاير اللف)

24 03 19 20

ـ ـ ـ تبـغ مفـروم أو مكـبـوس للغاليين

24 03 19 30

ـ ـ ـ تنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع
بالتجزئة

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

%100
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ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

24 03 19 90

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

ـ ـ ـ غيرها

صافي
ـ غيره :
 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

24 03 91 00
ـ ـ تبغ "متجانس" أو “مجدد"

صافي
ـ ـ غيرها :
24 03 99 10

ـ ـ ـ تبغ مكبوس أو مرطب لصنـع
السعوط (نشوق)

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي
ـ ـ ـ تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ

:

24 03 99 21

ـ ـ ـ ـ شمة وسويكة للمضغ محضرة

ممنوع

ممنوع

ممنوع

ممنوع

ممنوع

ممنوع

محتوية على تبغ

استيرادها

استيرادها

استيرادها

استيرادها

استيرادها

استيرادها
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ق4:

ف 24 :
البند

الصنف

رمز النظام المنسق

24 03 99 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

24 03 99 30

ـ ـ ـ سعوط (نشوق)

24 03 99 40

ـ ـ ـ جراك

24 03 99 50

ـ ـ ـ خالصات وأرواح تبغ

24 03 99 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

الحد األدنى لإلستيفاء

فئة

الرسم

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 80ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

 12دراهم

1.200
دينار

 12رياالت

1.200
دينار

 12رياالت

 1دينار

للكيلوغرام

للكيلوغرام

قائم

قائم

%100

للكيلوغرام
قائم

للكيلوغرام

للكيلوغرام قائم

قائم

للكيلوغرام
قائم

%100

 80درهم

 8دنانير

 80ريال

 8رياالت

 480ريال

 6دنانير

 %100للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

للكيلوغرام

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي

صافي
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ق5:

القسم الخامس
منتجات معدنية
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ق5:

الفصل الخامس والعشرون

ف 25 :

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت
مالحظــات:
 - 1مع مراعاة االستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن المالحظة  4أدناه فإن
بنود هذا الفصل ال تسري إال على المنتجات في حالتها األولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد
كيماوية النتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو

المنخولة أو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور)

ولكنها ال تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت ألي عمليات أخرى
أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة

مضادة للغبار شريطة أن ال تؤدي هذه اإلضافة إلى جعل المنتج قابال الستعماالت خاصة بدل من استعماله العام .

 - 2ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند .)28.02

ب ـ األتربة الملونة التي تحتوي على  % 70أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقد ار كأكسيد الحديديك
.)28.21

Fe2 o3

(بند

ج ـ األدوية والمنتجات األخر الداخلة في الفصل .30

د ـ محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل .)33

هـ ـ ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند )68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها (بند )68.02؛ ألواح
اإلردواز للسقوف والواجهات (بند .)68.03

و ـ األحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند  71.02أو البند .)71.03

ز ـ البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ماال يقل عن  2.5جرام من كلوريد الصوديوم
أو أوكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم
الداخلة في البند .90.01

ح ـ طباشير البليارد (بند .)95.04

ط ـ طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند .)96.09

 - 3كل منتج قابل للتبنيد في البند  25.17وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند .25.17

 - 4يشمل البند  25.30فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت ،غير الممددة ،األتربة الملونة
وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ،أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان

قطعا مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال
مماثلة ،غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلسا) عدا أوكسيد السترونتيوم؛

كسارات خزف .
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ملح عادي (بما في ذلك ملـح الطعـام والملـح

25.01

المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي ،وإن كان محلوالا
بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنـع التكتل
أو تسهيل االنسياب؛ مـاء البحـر.
25 01 00 10

ـ ـ ـ ملح عادي (ملح الطعام)

%5

25 01 00 20

ـ ـ ـ ملح معطل غير صالح لالستهالك البشري

%5

25 01 00 30

ـ ـ ـ كلوريد الصوديوم نقي

%5

25 01 00 40

ـ ـ ـ محاليل ملحية

%5

25 01 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

25.02

25 02 00 00

مركبـات حديد كبريتية (بيريت) ،غير محمصة

%5

25.03

25 03 00 00

كبريــت مــن جميــع األنــواع ،عــدا زهــر الكبريــت أو

الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي

%5

جرافيت طبيعي .

25.04
25 04 10 00

ـ مسحوق أو رقائق

%5

25 04 90 00

ـ غيره

%5

رمـال طبيعيـة مــن جميـع األنـواع وإن كانـت ملونــة،

25.05

باســتثناء الرمــال المحتويــة علــى معــادن ممــا يــدخل
في الفصل .26
25 05 10 00

ـ رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)

%5

25 05 90 00

ـ غيرها

%5

مرو (كوارتـز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيـت ،وإن

25.06

كان مشـذبا بصـورة غـير منتظمة أو مقطعـا تقطيعـا
بســيط ا ،كــتالا أو ألواح ــ ا بشــكل مربــع أو مس ــتطيل،
بالنشـر أو بغير ذلك .

ـ مرو (كوارتز) :
25 06 10 10

ـ ـ ـ خام بشكل كتل غير منشورة

%5

25 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ كوارتزيت

%5

25 06 20 00

25.07

صلصــــال صـــــيني (كـــــاولين) وغيـــــره مـــــن غضـــــار
كاولينية ،وإن كان مكلس ا .
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

25 07 00 10

ـ ـ ـ صلصال صيني (كاولين)

25 07 00 90

ـ ـ ـ غيره

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

أنواع غضار أخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل

25.08

في

البند

)68.06

واالندالوسـيت

والكيانيت

والسـليمانيت وإن كانت مكلسـة؛ موليـت؛ اتربـة
شاموط أو ديناس .
25 08 10 00

ـ بنتونيت

%5

25 08 30 00

ـ غضار متحمل للحرارة

%5

25 08 40 00

ـ أنواع أخر من الغضار

%5

25 08 50 00

ـ أندالوسيت ،كيانيت وسلميانيت

%5

25 08 60 00

ـ موليت

%5

25 08 70 00

ـ أتربة شاموط أو ديناس

%5

طباشير .

25.09
25 09 00 10

ـ ـ ـ طباشير مطحون معد للبناء

%5

25 09 00 90

ـ ـ ـ غيره

%5

فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم كلسـي

25.10

طبيعي وطباشير فوسفاتية .
25 10 10 00

ـ غير مطحونة

%5

25 10 20 00

ـ مطحونة

%5

كبريتات بـاريوم طبيعـي (بـاريتين)؛ كربونـات بـاريوم

25.11

طبيعــي (ويــذاريت) ،وإن كانــت مكلســة ،عــدا أكســيد
الباريوم الداخل في البند .28.16

25.12

25 11 10 00

ـ كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)

%5

25 11 20 00

ـ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)

%5

25 12 00 00

دقيـــق حفريـــات سيليســـية ( كيســـلجور وتــــربيلويت
ودياتوميت مثالا) وغيرها من أتربة سيليسية مماثله
ذات وزن نـــوعي رـــاهر ال يزيـــد عـــن  1وإن كانـــت
مكلسة

%5
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ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

حجر خفان؛ سـنباذج ( صـنفرة )؛ كورانـدوم طبيعـي

25.13

وعقيق طبيعي ومـواد شـحذ طبيعيـة أخـر،وإن كانـت
معالجة بالحرارة .
25 13 10 00

%5

ـ حجر خفان
ـ سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ
طبيعية أخر :

25 13 20 10

ـ ـ ـ سنباذج(صنفرة)

%5

25 13 20 20

ـ ـ ـ كوراندوم طبيعي

%5

25 13 20 30

ـ ـ ـ عقيق طبيعي

%5

25 13 20 40

ـ ـ ـ ترابة طرابلس (الحجر المتعفن)

%5

25 13 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

إردواز؛ وإن كـــان مشـــذبا بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو

25.14

مقطعـا تقطيعـا بســيطا ،كــتالا أو ألواحـا بشــكل مربــع
أو مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك .

25 14 00 10
25 14 00 90

ـ ـ ـ خاما بشكل كتل منشورة
ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

رخـــام وترافـــرتين وايكوســـين وأحجـــار كلســـية أخـــر

25.15

للنحت أو البناء ذات وزن نوعي راهر ال يقل عـن
 ،2.5ومرمر ،وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمـة
أو مقطعـــا تقطيعـــا بســـيطا  ،كـــتال أو ألواحـــا بشـــكل
مربع أو مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك .

ـ رخام و ترافرتين :
25 15 11 00
25 15 12 00

ـ ـ خام ا أو مشذب ا بصورة غير منتظمة

ـ ـ ـ مقطع ـ ا تقطيع ـ ا بســيط ا ،كــتالا أو ألواحــا ،بشــكل مربــع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

%5
%5

ـ ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر) :
25 15 20 10
25 15 20 20

ـ ـ ـ خام ا أو مشذب ا بصورة غير منتظمة

ـ ـ ـ مقطعـ ا تقطيعـ ا بسـيط ا ،كـتالا أو ألواحـ ا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك
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%5
%5

ق5:

ف 25 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

جرانيـــت وحجـــر ســـماقي (بـــورفير) وبازلـــت وحجـــر

25.16

رملـــي وأحجـــار أخـــر للنحـــت أو البنـــاء ،وإن كـــان
مشـــذبا بصـــورة غيـــر منتظمـــة أو مقطعـــا تقطيعــــا
بســــــــيطا ،كــــــــتال أو ألواحــــــــا ،بشــــــــكل مربــــــــع أو
مستطيل،بالنشر أو بغير ذلك .
ـ جرانيت :
25 16 11 00
25 16 12 00

ـ ـ خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة

ـ ـ ـ مقطع ـا تقطيع ـا بســيطا ،كــتالا أو ألواح ـا ،بشــكل مربــع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

%5

25 16 20 00

ـ حجر رملي

%5

25 16 90 10

ـ ـ ـ خاما أو مشذبا بصورة غير منتظمة

ـ حجارة نحت أو بناء أخرى :

25 16 90 20

ـ ـ ـ مقطعـا تقطيعـا بسـيطا ،كـتالا أو ألواحـا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

%5

%5
%5

حصــى وحصــباء وأحجــار مجروشــة أو مكســرة مــن

25.17

األنــــواع المســــتعملة عــــادة للخرســــانة ،أو رصــــف

الطــــرق أو الســـــكك الحديديـــــة أو أنـــــواع الرصـــــف

األخرى وحصى شـواط وأحجـار صـوان (وإن كانـت
معالجــة بــالحرارة)؛ حصــباء خبــو معــادن وحصــباء
نفايــات صــناعية مماثلــة ،وإن اشــتملت علــى م ـواد
ملحورـــة فـــي الجـــزء األول مـــن نـــص هـــذا البنـــد؛
حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار
داخلـــــة فـــــي البنـــــد  25.15أو  25.16وإن كانـــــت
معالجة بالحرارة .

25 17 10 00

ـ ـ حصــى حصــباء وحجــارة مجروشــة أو مكســرة مــن األن ـواع
المســتعملة عــادة للخرســانة أو رصــف الطــرق أو الســكك

الحديديـــة أو أنــــواع الرصـــف األخــــرى وحصـــى شــــواط

وأحجار صوان ،وإن كانت معالجة
25 17 20 00

بالحرارة...

%5

ـ ـ حصــباء خبــو معــادن وحصــباء نفايــات صــناعية مماثلــة،
وإن اشــتملت علــى المــــواد الـداخلــــة فــي البنـــد الفـرعــــي
25 17 10
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%5

ق5:

ف 25 :
البند

رمز النظام المنسق

25 17 30 00

ـ حصباء مقطرنة

الصــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة فـي البنـد 25.15
أو  25.16وإن كانت معالجة بالحرارة :

25 17 41 00

ـ ـ من رخام

%5

25 17 49 00

ـ ـ غيرها

%5

دولوميــت وإن كــان مكلســا أو ملبـــدا بمــا فــي ذلـــك

25.18

الـــدولوميت وإن كـــان قـــد أخضـــع لعمليـــة التشـــذيب

غيــر المنــتظم أو التقطيــع البســيط ،كــتال أو ألوحــا،
بشـــكل مربـــع أو مســـتطيل ،بالنشـــر أو بغيـــر ذلـــك؛
تراب مدكوك (آجر) من دولوميت .
ـ دولوميت غير مكلس أو ملبد :
25 18 10 10
25 18 10 20

ـ ـ ـ خاما وإن كان قد أخضع لعمليـة التشذيب غير المنتظم

ـ ـ ـ مقطعـا تقطيعـا بسـيطا ،كـتالا أو ألواحـا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

%5
%5

ـ دولوميت مكلس أو ملبد :
%5

25 18 20 10
25 18 20 20

ـ ـ ـ خاما وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم

ـ ـ ـ مقطعـا تقطيعـا بسـيطا ،كـتالا أو ألواحـا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك

%5

25 18 30 00

ـ تراب مدكوك (آجر) من دولوميت

%5

كربونــــات مغنســــيوم طبيعــــي (مغنزيــــت)؛ مغنســــيا

25.19

منصهرة كهربائيا؛ مغنسـيا تامـة االحتـراق (ملبـدة)،
وإن احتـــوت علـــى كميـــات قليلـــة مـــن أكاســـيد أخـــر
مضافة قبل التلبيد؛ أوكسيد مغنسيوم آخر وإن كان
25 19 10 00

نقيا .

ـ كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)

%5

ـ غيرها :

25.20

25 19 90 10

ـ ـ ـ أوكسيد المغنيسيوم

%5

25 19 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

جــبس؛ أنهــدريت؛ جــص (مؤلــف مــن جــبس مكلــس
أو كبريتـــات كالســـيوم ) وإن كـــان ملونـــا أو مضـــافا

إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .
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ق5:

ف 25 :
البند

رمز النظام المنسق

ـ جبس؛ أنهيدريت :

الصــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

25 20 10 10

ـ ـ ـ جبس

%5

25 20 10 20

ـ ـ ـ أنهيدريت

%5

ـ جص :

25.21

25 20 20 10

ـ ـ ـ جص لالستعمال في طب األسنان

%5

25 20 20 90

ـ ـ ـ غيره

%5

25 21 00 00

أحجــار وم ـواد كلســية مســتعملة فــي صــنع الكلــس
واألسمنت

%5

كلس حي وكلـس مطفـأ وكلـس مـائي ،عـدا أوكسـيد

25.22

وهيدروكسيد الكالسيوم من البند .28.25
25 22 10 00

ـ كلس حي

%5

25 22 20 00

ـ كلس مطفأ

%5

25 22 30 00

ـ كلس مائي (نورة)

%5

أســـمنت مـــائي بكافـــة أنواعـــه ،بمـــا فيـــه األســـمنت

25.23

المكتل غير المطحون المسمى (كلنكـر) ،وإن كانـت
ملونة .

25 23 10 00

%5

ـ (كلنكر)
ـ أسمنت بورتالند :

25 23 21 00

%5

ـ ـ أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا
ـ ـ غيره :

25 23 29 10

ـ ـ ـ أسمنت عادي

%5

25 23 29 20

ـ ـ ـ أسمنت مقاوم لألمالح

%5

25 23 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

25 23 30 00

ـ أسمنت الوميني

%5

25 23 90 00

ـ أنواع أسمنت مائي آخر

%5

حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)

25.24
25 24 10 00

ـ كروسيدوليت

ممنوع استيراده

25 24 90 00

ـ غيرها

ممنوع استيراده

ميكا بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛فضالت مكيا.

25.25
25 25 10 00
25 25 20 00

ـ ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير

ـ مسحوق ميكا

منتظمة...

%5
%5
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ق5:

ف 25 :
البند

رمز النظام المنسق

25 25 30 00

ـ فضالت ميكا

الصــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

%5

استياتيت طبيعـي (حجـر دهنـي) ،وإن لـم تـتم عليـه

25.26

عمليـة أكثـر مـن الشـق أو التربيـع غيـر المنتظمــين
أو التقطيع البسيط ،كتال أو ألواحا ،بشـكل مربـع أو
مستطيل ،بالنشر أو بغير ذلك .
ـ غير مجروشة وال مسحوقة :
25 26 10 10

ـ ـ ـ استياتيت

%5

25 26 10 20

ـ ـ ـ طلق

%5

ـ مجروشة أو مسحوقة :
25 26 20 10

ـ ـ ـ استياتيت

%5

25 26 20 20

ـ ـ ـ طلق

%5

(ملغي)

25.27
25.28

25 28 00 00

بورات طبيعيـة ومركزاتهـا (وإن كانـت مكلسـة) ،عـدا
البـــورات المستخلصـــة مـــن ميـــاه ملحيـــة طبيعيـــة؛

حــامض البوريــك الطبيعــي المحتــوي علــى نســبة ال
تزيد عن  %85من حمض البوريـك محسـوبة علـى

الوزن الجاف

%5

فلدســــــبار؛ ليوســــــيت؛ نفلــــــين ونفلــــــين ســــــينيت؛

25.29

فلورسبار .
25 29 10 00

%5

ـ فلدسبار
ـ فلور سبار :

25 29 21 00

ـ ـ يحتـوي علـى  %97وزنـ ا أو أقل من فلوريــد الكالسيوم
ـ ـ يحتوي على أكثــر من  %97وزن ا من فلوريــد الكالسيوم

25 29 30 00

ـ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت

25 29 22 00

%5
%5
%5

مواد معدنية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

25.30
25 30 10 00

ـ فيرمكيوليت ،بيرليت وكلوريتات غير ممددة

%5

25 30 20 00

ـ كيسرايت ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)

%5

ـ غيرها :
ـ ـ ـ كبريتات الزرنيخ الطبيعية :
25 30 90 11

ـ ـ ـ ـ كبريت الزرنيخ األصفر (سم الفار)
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%5

ق5:

ف 25 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

25 30 90 19

ـ ـ ـ ـ غيره

25 30 90 20

ـ ـ ـ زبد البحر الطبيعي (بيرشام) وإن كان بشكل قطع

اإلجراء

فئة الرسم

%5

مصقولة ،كهرمان (كهرباء) ،زبد بحر وكهرمان مكتالن

بشكل صفائح أو قضبـان أو عيـدان أو بأشكال مماثلة

غير مشغـولة بعـد صبهـا في قوالب ،كهرمان أسود

%5

25 30 90 30

ـ ـ ـ كسارات خزف

%5

25 30 90 40

ـ ـ ـ أتربة ملونة

%5

25 30 90 50

ـ ـ ـ أحجار النيازك

%5

25 30 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق5:

الفصل السادس والعشرون

ف 26 :

خامات معادن ،خبث ورماد
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند .)25.17

ب ـ كربونات المغنزيوم الطبيعية (مغنزيت) وإن كانت مكلسة (بند .)25.19

ج ـ رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند .)27.10

د ـ الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل .31

هـ ـ ألياف خبث المعادن أو األلياف الصخرية أو األلياف المعدنية المماثلة (البند . )68.06

و ـ نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،نفايات وخردة أخر تحتوي

على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخالص المعادن الثمينة (بند

. )71.12

ز ـ النحاس والنيكل و الكوبالت ،نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم . )15

 - 2من اجل تطبيق أحكام البنود  26.01إلى  26.17يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من األنواع التي تستعمل
فعال في صناعة التعدين الستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند  28.44أو المعادن الداخلة في القسمين

 14أو  ،15وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين .وعلى أية حال ال تشمل البنود من  26.01إلى  26.17المعادن
التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .

 – 3ينطبق البند  26.20فقط على :

أ – الخبث والرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة
المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند . )26.21

ب ـ الخبث والرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن ،من األنواع المستعملة إما
الستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية .

مالحظات البنود الفرعية :

 – 1ألغراض البند الفرعي  ، 26 20 21يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات

المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على

رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل ،مثالً) ،والمكونة أساساً من
رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد .

 2ـ يصنف الخبث والرماد والفضالت المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها ،من األنواع المستعملة
الستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية ،تصنف البند الفرعي . 26 20 60
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ق5:

ف 26 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خامات حديد ومركزاتها ،بما فيها بيريت الحديد
المحمص (رماد البيريت).

26.01

ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص :

26.02

26 01 11 00

ـ ـ غير مكتلة

%5

26 01 12 00

ـ ـ مكتلة

%5

26 01 20 00

ـ بيريت حديد محمص (رماد البيريت)

%5

26 02 00 00

خامات منجنيز ومركزاتها ،بما فيها خامات
المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة
تعادل  %20وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج
الجاف

ا

%5

26.03

26 03 00 00

خامات نحاس ومركزاتها

%5

26.04

26 04 00 00

خامات نيكل ومركزاتها

%5

26.05

26 05 00 00

خامات كوبالت ومركزاتها

%5

26.06

26 06 00 00

خامات ألمنيوم ومركزاتها

%5

26.07

26 07 00 00

خامات رصاص ومركزاتها

%5

26.08

26 08 00 00

خامات زنك (توتياء) ومركزاتها

%5

26.09

26 09 00 00

خامات قصدير ومركزاتها

%5

26.10

26 10 00 00

خامات كروم ومركزاتها

%5

26.11

26 11 00 00

خامات تنجستين ومركزاتها

%5

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها

26.12
26 12 10 00

ـ خامات يورانيوم ومركزاتها

%5

26 12 20 00

ـ خامات ثوريوم ومركزاتها

%5

خامات مولبيدينوم ومركزاتها

26.13

26.14

26 13 10 00

ـ محمصة

%5

26 13 90 00

ـ غيرها

%5

26 14 00 00

خامات تيتانيوم ومركزاتها

%5

26.15
26 15 10 00

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم
ومركزاتها .

ـ خامات زركونيوم ومركزاتها
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%5

ق5:

ف 26 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

26 15 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

خامات معادن ثمينة ومركزاتها .

26.16
26 16 10 00

ـ خامات فضة ومركزاتها

%5

26 16 90 00

ـ غيرها

%5

خامات أخر ومركزاتها .

26.17
26 17 10 00

ـ خامات انتموان ومركزاتها

%5

26 17 90 00

ـ غيرها

%5

26.18

26 18 00 00

خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد
والصلب

26.19

26 19 00 00

خبث وغثاء (غير الخبث المحبب) ،شظايا

%5

تطريق (قشور) وفضالت أخر من صناعة الحديد
والصلب

خبـث و رمـاد و بقايــا (عـدا مخلفــات صـناعة الحديــد
والصــــــلب) ،تحتــــــوي علــــــى معــــــادن أو زرنــــــيخ أو
مركباتها.

26.20

%5

ـ محتوية بصورة رئيسية على زنك :

26 20 11 00

ـ ـ مات الجلفنة

%5

26 20 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ محتوية بصورة رئيسية على رصاص :

26 20 21 00

ـ ـ رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات

26 20 29 00

ـ ـ غيرها

%5

26 20 30 00

ـ محتوية بصورة رئيسية على نحاس

%5

26 20 40 00

ـ محتوية بصورة رئيسية على ألمنيوم

%5

26 20 60 00

ـ محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها ،من األنواع

المضادة للصعق المحتوية على

رصاص.

المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في

صناعة مركباتها الكيماوية

%5

%5

ـ غيرها :
26 20 91 00

ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم

26 20 99 00

ـ ـ غيرها

أو مخاليطها

%5
%5
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ق5:

ف 26 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

26.21

خبث ورماد أخر ،بما في ذلك رماد عشب البحر؛
رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية .

26 21 10 00

ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية

26 21 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5
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ق6:

ف 27 :

الفصل السابع والعشرون
وقود معدني ،زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛
مواد قارية؛ شموع معدنية
مالحظــات :
 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند27.11

ب ـ األدوية الداخلة في البند  30.03أو .30.04

ج ـ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود  33.01أو  33.02أو .38.05

 - 2إن عبارة "زيوت النفط أو زيـوت المـواد المعدنيـة القاريـة" الـواردة فـي البنـد  27.10ال تشـمل فقـط زيـوت الـنفط أو زيـوت
المعادن القارية فحسب ،وإنما تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتـلل

بصـورة رسيسـية مـن هيـدروكربونات مخلوطـة

غير مشبعة ،والمتحصل عليها بلية طريقة ،شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عـن وزن العناصـر العطريـة .

ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البوليـو ليفـين التركيبيـة السـاسلة والتـي أقـل مـن  %60منهـا حجمـا يقطـر جدرحـة حـرارة

 300مئوية محولة إلى  1013ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل .) 39

 3ـ ألغراض البند  27.10يقصد بعبارة " فضالت زيوت " البقايا المحتوية بصورة رسيسية على زيوت جترولية وزيوت متحصـل
عليها من معادن قارية (حسبما حاء في المالحظة " "2لهذا الفصل) ،وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:

( أ ) الزيــوت غيــر الصــالحة لالســتعمال كمنتجــات أوليــة(مزيوت التشــحيي المســتعملة وزيــوت الهيــدروليك المســتعملة وزيــوت
المحوالت المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صـهاري تخـزين الزيـوت البتروليـة المحتويـة بصـورة رسيسـية علـى هـذل الزيـوت والتركيـز العـالي ل
(مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات األولية.

ـافات

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاري
التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

مالحظات البنود الفرعية:

 - 1مـن أحـل تطبيــك أحكـان البنـد الفرعــي  27 01 11يقصـد بعبـارة "انتراســيت" الفحـي الحجـر الــذ ال تتجـاوز فيـ
الطيارة نسبة ( %14محسوبة على المنت الجاف جدون مواد معدنية).

المـواد

 - 2من أحل تطبيك أحكان البند الفرعي  27 01 12يقصد بعبارة "فحي حجر قار " الفحـي الحجـر الـذ تتجـاوز فيـ هـذل
المواد الطيارة نسبة  %14ومحسوبة على المنـت الجـاف جـدون المـواد المعدنيـة والـذ يعـادل أو يزيـد حـد قوتـ الحراريـة

عن  5833كيلو كلور للكيلو غران الواحد (محسوبة على المنت الرطب جدون مواد معدنية).

 - 3من أحل تطبيك أحكان البنود الفرعيـة  27 07 10و  27 07 20و  27 07 30و  27 07 40تنطبـك عبـارة "جنـزين /

جنـزول" و " تولويين/توليـول" و "امسيلين/امسـيلول" و "نفتـالين" علـى المنتجــات المحتويـة علـى أمثـر مـن  %50وزنـا مــن
البنزين أو تولويين أو امسيلين أو نفتالين على التوالي.

 – 4ألغراض البند الفرعي  ،271012فلن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي  % 90منها حجماً أو أمثـر (بمـا فـي
ذلك الفاقد) يقطر جدرحة حرارة  210مئوية وفقا لطريقة أيزو ( 3405المعادلة لطريقة .)ASTM D86
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ق6:

ف 27 :
 –5ألغ ـراض البنــود الفرعيــة للبنــد  ,27.10يقصــد بعبــارة "ديــزل حيــو " االســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة
المستخدمة كوقود ,المشتقة من شحون وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة .
البند

الصــــــــــــن

رمز النظان المنسك

اإلحراء

فئة الرسي

فحــي حجــر ؛ فحــي حجــر مكتــل قوالــب أو كـرات أو مـــواد

27.01

وقـود صـلبة مماثلة مصنوعة من فحي حجر .
27 01 11 00
27 01 12 00
27 01 19 00
27 01 20 00

ـ فحي حجر  ،ولو كان مسحوقاً ،ولكن غير مكتل :
ـ ـ انتراسيت

ـ ـ فحي حجر قار

%5
%5

ـ ـ فحي حجر أخر

ـ فحي حجر مكتل كرات  ،أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة
مصنوعة من فحي حجر

%5
%5

ليجينت (فحي حديث التكوين) ،وإن كانو مكتالً ،عدا
الكهرمان األسود .

27.02
27 02 10 00
27 02 20 00

27.03
27 03 00 10
27 03 00 90

ـ ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل
ـ ليجنيت مكتل

خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكتالً
ـ ـ ـ لالستخدان كلتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة

ـ ـ ـ غيرها

فحي مجمر ( كوك ) أو نص

27.04

مجمر ،من فحي حجر أو

%5
%5
%5
%5

من ليجنيت أو من خنور،وإن كان مكتال؛ فحي معوحات.
27 04 00 10

ـ ـ ـ فحي مجمــر (موك) أو نصـ

27 04 00 20

ـ ـ ـ فحي معوحات

مجـمـر ،من فحـي حجر أو من

ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتال

27.05

27 05 00 00

27.06

27 06 00 00

غاز فحي حجر

وغاز ماسي وغاز مولدات وغازات

%5
%5

مماثلة،عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات
الغازية
قطـران مقطر من فحي حجر  ،من ليجنيت أو من خنور

%5

وغيرل من قط ارن معدني  ،وإن كان مقطر حزسيا أو
منزوع من الماء ،بما في ذلك القطران المجدد
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%5

ق6:

ف 27 :

البند

الصــــــــــــن

رمز النظان المنسك

اإلحراء

فئة الرسي

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحي

27.07

الحجر في درحات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد

وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير

العطرية .
27 07 10 00
27 07 20 00
27 07 30 00
27 07 40 00
27 07 50 00

%5

ـ جنزول (جنزين)

%5

ـ توليول(تولويين)

%5

ـ امسيلول(امسيلين)

ـ نفتالين

ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر  %65منها أو أمثر
حجما (بما في ذلك الفاقد) في درحة حرارة  250مئوية وفقا

لطريقة أيزو ( 3405المعادلة لطريقة )ASTM D86

ـ غيرها :
27 07 91 00
27 07 99 00

ـ ـ زيوت كريوزوت

%5
%5

ـ ـ غيرها

زفت وزفت مجمر ،ناتجان من قطران الفحي أو من

27.08

%5

%5

قطران معدني أخر .
27 08 10 00
27 08 20 00

27.09
27.10

27 09 00 00

%5

ـ زفت

ـ زفت مجمر

زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية ،خان
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية

قارية ،غير خان؛ محضرات غير مذكورة وال داخلة في
مكان أخر محتوية على ماال يقل عن  %70وزناً من
زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية ،على أن

تكون هذل الزيوت العنصــر األساسي في هذل
المحضرات ،فضالت زيوت .
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%5
%5

ق6:

ف 27 :

البند

الصــــــــــــن

رمز النظان المنسك

اإلحراء

فئة الرسي

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير
خان) محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية
على ما ال يقل عن  %70وزناً من زيوت نفط أومن زيوت
متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،على أن تكون هذل

الزيوت العنصر األساسي في هذل المحضرات  ,عدا المحتوية
على ديزل حيو وعدا فضالت الزيوت :

ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة :

ـ ـ ـ نافثا :

27 10 12 11
27 10 12 12
27 10 12 13
27 10 12 14

%5

ـ ـ ـ ـ خفيفة

%5

ـ ـ ـ ـ ماملة

%5

ـ ـ ـ ـ مهذبة

%5

ـ ـ ـ ـ جنزين طبيعي

%5

27 10 12 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

27 10 12 21

ـ ـ ـ ـ للمحركات (عدا محركات الطاسرات)

ـ ـ ـ وقود :

27 10 12 22

ـ ـ ـ ـ لمحركات الطاسرات النفاثة )(JP4

27 10 12 23

ـ ـ ـ ـ لمحركات طاسرات أخر

27 10 12 29

ـ ـ ـ ـ ألغراض أخر

27 10 12 31

ـ ـ ـ ـ للمحركات

ـ ـ ـ ديزل :

27 10 12 32
27 10 12 33

ـ ـ ـ ـ لمولدات الكهربـاء بمـا في ذلك مولـدات كهربـاء السـفن
ـ ـ ـ ـ للتدفئة

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5

27 10 12 39

ـ ـ ـ ـ ألغراض أخر

%5

27 10 12 41

ـ ـ ـ ـ للسفن

%5

ـ ـ ـ زيوت وقود :

27 10 12 42
27 10 12 49

ـ ـ ـ ـ خان مصفى حزسيا (توبد كرود)
ـ ـ ـ ـ غيرها

ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ زيوت تزييت :

27 10 19 11
27 10 19 12

ـ ـ ـ ـ زيوت أساسية

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتي لالشتعال فيها بالشرر(جنزين)
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%5
%5

%5
%5

ق6:

ف 27 :

البند

الصــــــــــــن

رمز النظان المنسك

27 10 19 13
27 10 19 14
27 10 19 15

اإلحراء

ـ ـ ـ ـ للمحركات لتي يتي االشتعال فيها بالضغط (ديزل)

%5

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة اليدو

%5

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة األوتوماتيكي

27 10 19 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

27 10 19 91

ـ ـ ـ ـ للقواطع

%5
%5

ـ ـ ـ زيوت ألغراض أخر :

27 10 19 92
27 10 19 93
27 10 19 94
27 10 19 95
27 10 19 96
27 10 19 97
27 10 19 98
27 10 19 99
27 10 20 00

فئة الرسي

%5
%5

ـ ـ ـ ـ للتنظي

%5

ـ ـ ـ ـ لحل القوالب

%5

ـ ـ ـ ـ للفرامل الهيدروليكية

%5

ـ ـ ـ ـ لألنظمة الهيدروليكية و التربونية

%5

ـ ـ ـ ـ للمحوالت وقاطعات التيار الكهرباسي

%5

ـ ـ ـ ـ زيوت جيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)

%5

ـ ـ ـ ـ محضرات التشحيي األخر
ـ ـ ـ ـ غيرها

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية(غير

%5

خان) محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر محتوية على
ما ال يقل عن  %70وزناً من زيوت نفط أومن زيوت متحصل
عليها من مواد معدنية قارية ،على أن تكون هذل الزيوت العنصر

األساسي في هذل المحضرات ,المحتوية على ديزل حيو  ،عدا

فضالت الزيوت

ـ فضالت زيوت :

27 10 91 00

ـ ـ محتوية على جولي كلورينيتد با

فـينيـل ( ) PCBSأو جولي

ملورينيتد تيرفينيل ()PCTSأو جولي جرومينيتد جـا

()PBBS

27 10 99 00

%5

ـ ـ غيرها

فينيـل

%5
%5

غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر .

27.11

ـ مسيلة :

27 11 11 00
27 11 12 00
27 11 13 00
27 11 14 00
27 11 19 00

%5

ـ ـ غاز طبيعي

%5

ـ ـ جروبان
ـ ـ جوتان

ـ ـ اثيلين ،جروبيلين ،جوتيلين و جوتادين

ـ ـ غيرها
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%5
%5
%5

ق6:

ف 27 :

البند

الصــــــــــــن

رمز النظان المنسك

ـ في حالة غازية :

27 11 21 00
27 11 29 00

27.12

ـ ـ غاز طبيعي

%5
%5

ـ ـ غيرل

هالن نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين ،شمع نفطي دقيك
التبلور ،شمع سالك ،أوزو كريت ،شمع ليجنيت ،شمع
خنور ،شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل
عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .

27 12 10 00

ـ هالن نفطي

27 12 20 10

ـ ـ ـ لصنع شموع اإل اءة

ـ شمع بارافين محتو على أقل من %0.75وزنا من الزيت :

27 12 20 20
27 12 20 90
27 12 90 00

ـ ـ ـ لتشريب أعواد الكبريت
ـ ـ ـ غيرها

ـ غيرها

مجمر (موك) نفط ،قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط

27.13

اإلحراء

فئة الرسي

%5
%5
%5
%5
%5

أو من زيوت مواد معدنية قارية .
ـ مجمر (موك) نفط :

27 13 11 00
27 13 12 00
27 13 20 00
27 13 90 00

27.14
27 14 10 00

27.15

27 14 90 10
27 14 90 90
27 15 00 00

27.16

27 16 00 00

%5

ـ ـ غير مكلس

%5

ـ ـ مكلس

ـ قار نفطي

ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية

قار واسفلت طبيعيان ؛ شيست قار ورمال قطرانية؛
اسفلتيت وصخور إسفلتية .

ـ
ـ
ـ
ـ

شيست قار أو زيتي ورمال قطرانية
غيرها :
ـ ـ قار وإسفلت طبيعيان
ـ ـ غيرها

مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان أو
القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني
(معاحين قارية ومعاحين كت ـ باك ،مثالً)
الطاقة الكهرباسية
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%5
%5

%5
%5
%5
%5
%5

ق6 : 5

القسم السادس
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها
مالحظــات :
 - 1أ ـ المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة) ،التـ تتـر ر يهـا ااو ـاو الـرايدا ـ البنـد  28.44أو  28.45يجـ
أن تدخل

هذين البندين وليس

جدول التعريفة .

بند آخر

ب ـ مع مراعاا أحكام الفقرا ( أ ) أعاله إن جميع المنتجات الت تتر ر يها ااو او الـرايدا ـ البنـد  28.43أو
 28.46أو  ،28.52يج إدخالها

أحد هذه البنرد وليس

بند آخر من هذا القسم .

 - 2مع مراعاا أحكام المالحظة ( )1أعاله إن السلع الت يمكن تبنيـدها ـ البنـرد 32.12 ،30.06 ،30.05 ،30.04
أو  33.07 ،33.06 ،33.05 ،33.04 ،33.03أو  35.06أو  37.07أو  38.08بسب تهيئتها
أو للبيع بالتجزئة ،يج أن تبند

هذه البنرد وليس

بند آخر من جدول التعريفة .

كميـات معـايرا

 - 3المنتجات الت تكرن مجمرعات مؤلفة مـن عـدا عنا ـر منفصـلة التابعـة بكاملهـا أو بجـزا منهـا لهـذا القسـم والتـ

يسهل التعرو عليها على أنها معدا ،بعد الخلط ،ان تكرن منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع ،إن هذه المنتجـات
تدخل

البند العائد للمنتج ااخير بشرط أن تكرن عنا ره المكرنة :

أ ـ مــن الممكــن التعــرو عليهــا بصــريا واةــحة بحس ـ كيفيــة تهيئتهــا علــى أنهــا معــدا لال ــتعمال معــا مــن يــر
تغليفها؛

ب ـ مقدمة معا؛ و

ج ـ قابلة للتعرو عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض .
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ق6:

و 28 :

الفصل الثامن والعشرون
منتجات كيماوية ير عضرية؛ مركبات عضرية أو ير عضرية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة ناديا أو
من عنا ر مشعة أو من نظائر ايزوترب

مالحظــات :

 – 1ما لم ينص على خالو ذلك ،إن بنرد هذا الفصل تشمل :

أ ـ العنا ر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددا الصفات كيماويا ،وإن احترت على شرائ ؛

ب ـ المنتجات المذكريا
ج ـ المنتجات المذكريا

الفقرا (أ) أعاله ،مذابة

الفقرا (أ) أعاله مذابة

الماا؛

محاليل أخر بشرط أن تكرن هذه اإلذابة عملية عاديـة وةـرويية

لتهيئة هذه المنتجات وأن تكرن اتبعت قط ا راض تتعلق باامن أو النقل ،على أن ال يجعل المذي هـذه المنتجـات
الحة لبعض اال تعماالت الخا ة عدا ا تعماالتها العامة؛

د ـ المنتجات المذكريا

الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله المضاو إليها مثبت ةرويي (بما

هـ ـ المنتجات المذكريا

الفقـرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعـاله المضـاو إليهـا مـادا لمنـع الغبـاي أو مـادا ملرنـة

للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛

ذلـك مـادا مضـادا

لتسهيل تمييزها أو ا راض وقائيـة بشـرط أن ال تجعـل هـذه اإلةـا ات المنـتج أثثـر مالئمـة ال ـتعماالت خا ـة دون
اال تعمال العام .

 - 2عالوا على الديتيرنيتات والسلفركسيالت ،المثبتة بمراد عضرية (بند  ،)28.31وكربرنات و رق كربرنـات مـن القراعـد
يـــر العضـــرية (بنـــد  ،)28.36والســـيانيدات وأثا ـــيدها والســـيانيدات المركبـــة للقراعـــد يـــر العضـــرية (بنـــد )28.37

و لمينات و يانات وتير يانات القراعد ير العضرية (بند  ،)28.4والمنتجات العضرية الرايدا

28.46و 28.52والكربيدات (بند ،)28.49إن مركبات الكربرن التالية قط تدخل

هذا الفصل:

البنرد  28.43لغاية

أ ـ أثا ـــيد الكربـــرن و ـــيانيد الهيـــديوجين وأحـــامض الفلمينيـــك وااليزو ـــيانيك والتير ـــيانيك و يرهـــا مـــن أحـــامض
السيانرجينيك البسيطة أو المركبة (بند )28.11؛

ب ـ أثا يد هاليدات الكربرن (بند )28.12؛
ج ـ ثان كبريتريات الكربرن (بند )28.13؛

د ـ الثيركربرنـــات والســـيلينيركربرنات والتللريكربرنـــات والسلينير ـــيانات والتللـــري ـــيانات والتتراثير ـــيا ناترديـــا مينـــر
ثرومات (يينكات) و يرها من يانات قراعد ير عضرية ،مركبة (بند )28.42؛

هـــ ـ ــرق أثســيد الهيــديوجين (المــاا ااوكســجين ) مقســى بالبرلــة (يرييــا) (بنــد  ،)28.47واوكسـ كبريتــري الكربــرن

وهاليـــدات الثيركايبرنيـــل ،والســـيانرجين وهاليداتـــي ،والســـياناميد ومشـــتقاتي المعدنيـــة (بنـــد  ،)28.53عـــدا ـــياناميد

الكلسيرم وإن كان نقيا ( صل .)31

 - 3مع مراعاا أحكام المالحظة ( )1من القسم السادس إن هذا الفصل ال يشمل :

أ ـ كلرييد الصرديرم و أوكيسد المغنزيرم وإن كانا نقيين و يرها من منتجات القسم الخامس؛
ب ـ المركبات العضرية ـ ير العضرية ير ما ذكر منها

ج ـ المنتجات المذكريا

المالحظة ( )2أعاله؛

المالحظات ( ،)4( ،)3( ،)2أو ( )5من الفصل 31؛

د ـ المنتجات ير العضرية مـن النـر المسـتعمل كمضـيئات الداخلـة ـ البنـد  ، 32.06ريـت الزجـاج و يـرا مـن ججـاج
آخر بشكل مسحرق أو حبيبات أو يقائق الداخلة ق البند32.07؛
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ق6:

و 28 :

هـ ـ الج ار يت اال طناع (بند  )38.01؛ المحضرات لتعبئـة أجهـزا إطفـاا الحريـق أو القـذائع المعبـاا إلطفـاا الحريـق
الداخلــة ـ البنــد  38.13؛ مــزيالت الحبــر المهيــاا ـ أ لفــة للبيــع بالتجزئــة الداخلــة ـ البنــد  38.24والبلــريات
المزيوعة (عدا العنا ر البصرية) من هاليـدات المعـادن القلريـة أو القلريـة الترابيـة والتـ ال يقـل وجن الراحـدا منهـا
البند 38.24؛

عن  2.5رام ،الداخلة

و ـ ااحجــاي الكريمــة أو شــبي الكريمــة الطبيعيــة أو التركيبيــة أو المج ـددا ،وترابهــا أو مســحرقها (بنــد  )71.02لغايــة
( )71.05وكذلك المعادن الثمينة وخالئطها الرايدا

الفصل 71؛

ج ـ المعادن وإن كانت نقية ،وخالئط المعادن أو الخالئط الخز ية " يرميت" بما يها كربيدات المعادن الملبدا (ثربيـدات
معادن ملبدا بمعادن) المذكريا

القسم 15؛ أو

ح ـ العنا ر البصرية وبصفة خا ة ما كان منها هاليدات المعادن القلرية أو القلرية الترابية (بند .)90.01

 - 4ااحماض المركبة المحددا الصفات كيماويا والمكرنة من حمض يـر معـدن ممـا هـر وايد ـ الفصـل الفرعـ الثـان مـن هـذا
الفصل ،وحمض معدن مما هر وايد

الفصل الفرع الرابع من هذا الفصل أيضا ،تتبع البند .28.11

 - 5تشمل البنرد  28.26لغاية  28.42قط اامالح و رق اامالح للمعادن و اامرنيرم .
ما لم ينص على خالو ذلك إن اامالح المزدوجة أو المركبة تدخل

 - 6يطبق البند  28.44قط على :

البند .28.42

أ ـ التكنيتيرم (يقمي الذيي  ،)43البروميتيرم (يقمي الذيي  )61والبرلرنيرم (يقمي الذيي  )84وجميع العنا ـر التـ هـ
ذات يقم ذيي يزيد عن 84؛

ب ـ النظائر المشعة الطبيعية أو اال طناعية (بما

ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعـادن العاديـة الـرايدا

القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلرطة يما بينها؛

ج ـ المركبــات العضــرية أو يــر العضــرية مــن هــذه العنا ــر أو النظــائر ،محــددا الصــفات كيماويــا أم ال ،وإن كانــت
مخلرطة يما بينها؛

د ـ الخالئط والتبددات (بما يها الخالئط المعدنيـة الخز يـة " ـيرمت") والمنتجـات الخز يـة والمخـاليط التـ تتضـمن هـذه
العنا ر أو هذه النظائر أو مركباتها ير العضرية أو العضرية ذات قديا إشـعاعية معينـة تزيـد عـن  74بيكريـلغ رام

( 0.002ميكروكيريي

الغرام الراحد)؛

هـ ـ عنا ر الرقرد (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعا ) للمفاعالت النروية؛

و ـ المخلفات المشعة وإن كانت قابلة لال تعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ونص البندين  28.44و.28.45
يقصد بعبايا “نظائر":

ـ النيركليدات المنفصلة عدا تلك المرجردا

الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

ـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية براحد أو أثثر مـن نظائرهـا ،أي العنا ـر التـ يكـرن تركيبهـا النظـائري الطبيعـ قـد
عدل ا

-7يدخل

- 8تدخل

طناعيا.

البند  28.53النحاس الفسفريي ( سفري النحاس) المحتري على أثثر من  %15وجنا من
هذا الفصل العنا ر الكيماوية (مثل السيلكرن والسيلينرم) ،المحسنة لال تعمال

تكرن على أشكال ير مشغرلة أو على أشكال ا طرانات أو قضبان .

وحينما تقطع على هيئة أقراص أو يقائق أو أشكال مشابهة إنها تدخل
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البند .38.18

الفسفري.

االليكترونيـات بشـرط أن

ق6:

و 28 :

مالحظة البند الفرع :

 .1ا ـراض البنــد الفرع ـ  28 52 10يقصــد بعبــايا " المحــددا الصــفات كيماويــا" جميــع مركبــات الزئبــق العضــرية و يــر
العضرية المستر ية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من المالحظة ( )1للفصل  28أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) مـن

المالحظة ( )1للفصل 29
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

 1ـ عنا ر كيماوية .
لري و كلري و بروم و يرد .

28.01
28 01 10 00

ـ كلري

%5

28 01 20 00

ـ يرد

%5

ـ لري؛ بروم :
28 01 30 10

ـ ـ ـ لري

%5

28 01 30 20

ـ ـ ـ بروم

%5

جهر كبريت أو كبريت مر

28.02
28 02 00 10
28 02 00 20

28.03

؛ كبريت روي .

%5

ـ ـ ـ جهر كبريت أو كبريت مر

ـ ـ ـ كبريت روي

 28 03 00 00ثربرن (هباب الكربرن و يره من أشـكال الكربـرن،
يره داخلة أو مذكريا

مكان آخر).

%5

%5

هيديوجين ،اجات ناديا و يرها من الال لزات .

28.04
28 04 10 00

%5

ـ هيديوجين
ـ اجات ناديا :

28 04 21 00

ـ ـ أي رن

%5

ـ ـ يرها :
28 04 29 10

%5

ـ ـ ـ هليرم

28 04 29 20

ـ ـ ـ نيرن

%5

28 04 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 04 30 00

ـ نيتروجين (أجوت)

%5

28 04 40 00

ـ أوكسجين

%5

28 04 50 00

ـ بريون؛ تيلرييرم

28 04 61 00

ـ ـ محتري على ما ال يقل عن %99.99من السيليسيرم

%5

28 04 69 00

ـ ـ يرها

%5

ـ يليسيرم ( يليكرن) :
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%5

ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

28 04 70 00

ـ ر فري

%5

28 04 80 00

ـ جينيخ

%5

28 04 90 00

ـ يلينيرم(معادن قلرية ترابية)

%5

معادن قلرية أو معادن قلرية ت اربيـة :معـادن أتربـة

28.05

ناديا ،ايتريرم و ا كانديرم ،وإن كانت مخلرطة أو
ممزوجة يما بينها؛ جئبق .
ـ معادن قلرية أو معادن قلرية ترابية :
28 05 11 00

ــ

رديرم

%5

28 05 12 00

ـ ـ كالسيرم

%5

ـ ـ يرها :
28 05 19 10

ـ ـ ـ ليثيرم

%5

28 05 19 20

ـ ـ ـ برتا يرم

%5

28 05 19 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 05 30 00

ـ معادن أتربة ناديا وا كانديرم وايتريرم وإن كانت

28 05 40 00

ـ جئبق

مخلرطة أو ممزوجة يما بينها

%5
%5

 2ـ أحماض ير عضرية ومركبات أوكسيجينية
ير عضرية من ال لزات .
ثلــــريوي هيــــديوجين (حمــــض كلــــري هيــــدييك)؛

28.06

حمض كلري كبريتيك .
28 06 10 00

ـ كلريويهيديوجين (حمض كلريهيدييك)

%5

28 06 20 00

ـ حمض كلريوكبريتيك

%5

حمض كبريتيك؛ اوليرم .

28.07
28 07 00 10

ـ ـ ـ حامض كبريتيك

%5

28 07 00 20

ـ ـ ـ اوليـرم (حامض كبريتيك جيت )

%5

حمض اجوتيك (نيتريك) أحماض لفرنتريك .

28.08

28.09

28 08 00 10

ـ ـ ـ حمض اجوتيك (نيتريك)

%5

28 08 00 20

ـ ـ ـ أحماض لفرنتريك

%5

خامس ثان أوكسيد الفر فري؛ حمـض سـفرييك
وأحمــــاض بــــرل

ر ــــفرييك ،وأن كانــــت محــــددا

الصفات كيماويا .
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ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

28 09 10 00

ـ خامس ثان أوكسيد الفر فري
ـ حمض ر فرييك وأحماض برل

28 09 20 10
28 09 20 20

%5
ر فرييك :

ـ ـ ـ حمض سفرييك
ـ ـ ـ أحماض برل

%5

سفرييك

أثا يد البريون؛ أحماض برييك.

28.10

اإلجراا

ئة الر م

%5

28 10 00 10

ـ ـ ـ أثا يد البريون

%5

28 10 00 20

ـ ـ ـ أحماض برييك

%5

أحمــاض يــر عضــرية أخــر و يرهــا مــن مركب ـات

28.11

أوكسجين ير عضرية من ال لزات.
ـ أحماض ير عضرية أخر:
28 11 11 00

ـ ـ لرييد الهيديوجين (حمض هيديو لرييك)

%5

28 11 12 00

ـ ـ يانيد الهيديوجين (حمض هيديو يانيك)

%5

ـ ـ يرها:
28 11 19 20

ـ ـ ـ كبريتيد الهيديوجين

%5

28 11 19 30

ـ ـ ـ حمض الهيديويزك

%5

28 11 19 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ يرها من مركبات أوكسجين ير عضرية من ال لزات:

28 11 21 00

ـ ـ ثان أوكسيد الكربرن

%5

28 11 22 00

ـ ـ ثان أوكسيد السيليسيرم

%5

ـ ـ يرها :
28 11 29 10

ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزينيخ ،خامس أوكسيد الزينيخ

%5

28 11 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

 3ـ مركبات هالرجينات
ومركبات كبريت من ال لزات .
هاليدات وأوكا يد هاليدات من ال لزات .

28.12

ـ كلرييدات وأثا يد كلرييدات :
28 12 11 00

ـ ـ ثان كلرييد الكربرنيل ( ر جين)

%5

28 12 12 00

ـ ـ أوكس كلرييد الفر فري

%5

28 12 13 00

ـ ـ ثالث كلرييد الفر فري

%5

28 12 14 00

ـ ـ خامس كلرييد الفر فري

%5

28 12 15 00

ـ ـ أحادي كلرييد الكبريت

%5
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ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

28 12 16 00

ـ ـ ثان كلرييد الكبريت

%5

28 12 17 00

ـ ـ كلرييد الثيرنيل

%5

ـ ـ يرها

:

28 12 19 10

ـ ـ ـ ثالث كلرييد الزينيخ

%5

28 12 19 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 12 90 00

ـ يرها

%5

ثبريتيـــدات مـــن ال لـــزات؛ ثالـــث كبريتيـــد الفســـفري

28.13

التجايي .
28 13 10 00

ـ ثان كبريتيد الكربرن

%5

28 13 90 00

ـ يرها

%5

 4ـ قـراعــد ـير عــضـرية وأثسـيدات

وهيديوكسـيدات و رق أوكســيدات معدنية.
نشادي ،ال مائ أو محلرلي المائ

28.14
28 14 10 00

ـ نشادي ال مائ

%5

28 14 20 00

ـ محلرل نشادي مائ

%5

هيديوكسيد الصرديرم ( ردا كاوية)؛ هيديوكسـيد

28.15

البرتا ـــــيرم (برتـــــاس كـــــاوي) ،ـــــرق أثســـــيدات
الصرديرم أو البرتا يرم .

ـ هيديوكسيد الصرديرم ( ردا كاوي) :
28 15 11 00
28 15 12 00
28 15 20 00
28 15 30 00

ـ ـ جامد
ــ

محلرل مائ ( سل

ردا كاوي)

ـ هيديوكسيد البرتا يرم (برتاس كاوي)

ـ رق أوكسيدات الصرديرم أو البرتا يرم

هيديوكســــــــيد و ــــــــرق أوكســــــــيدات المغنزيــــــــرم؛

28.16

%5
%5
%5
%5

أوكســـــيدات وهيديوكســـــيدات و ـــــرق أوكســـــيدات
السترنتيرم أو الباييرم .

28 16 10 00
28 16 40 00

ـ هيديوكسيد و رق أوكسيد المغنزيرم

ـ ـ أوكســيدات وهيديوكســيدات و ــرق أوكســيدات الســترنتيرم
أوالباييرم

أوكسيد الزنك (ترتياا) و رق أوكسيد الزنك .

28.17
28 17 00 10

ـ ـ ـ أوكسيد الزنك (ترتياا)
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%5
%5
%5

ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

28 17 00 20

ـ ـ ـ رق أوكسيد الزنك

اإلجراا

ئة الر م

%5

ثريانــــدوم ا ــــطناع  ،وإن كــــان محــــدد الصــــفات

28.18

ثيماويا ؛أوكسيد االمنيرم؛ هيديوكسيد االمنيرم.
28 18 10 00

ـ كرياندوم ا طناع وان كان محدد الصفات كيماويا

%5

28 18 20 00

ـ أوكسيد ألمنيرم أخر

%5

28 18 30 00

ـ هيديوكسيد االمنيرم

%5

أوكسيدات وهيديوكسيدات الكروم.

28.19
28 19 10 00

ـ ثالث أوكسيد الكروم

%5

28 19 90 00

ـ يره

%5

أوكسيدات المنغنيز.

28.20
28 20 10 00

ـ ثان أوكسيد المنغنيز

%5

28 20 90 00

ـ يره

%5

أوكسيدات وهيديوكسيدات الحديد؛ ااتربة الملرنة

28.21

المحترية على  %70أو أثثر وجنا من الحديد
المتحد مقد اي كاوكسيد الحديد .Fe2 O3
ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات الحديد :

28.22

28 21 10 10

ـ ـ ـ أثا يد حديد أ فر  ،أحمر  ،ا رد

%5

28 21 10 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 21 20 00

ـ أتربة ملرنة

%5

 28 22 00 00أوكســـيدات وهيديوكســـيدات الكربالـــت؛ أوكســـيدات
الكربالت التجايية

28.23

%5

 28 23 00 00أوكسيدات التيتانيرم

%5

أوكسيدات الر اص؛ الر اص ااحمر والبرتقال .

28.24
28 24 10 00

ـ أوكسيد الر اص ااحادي (ليثايج ،ما يكرت)

%5

ـ يرها :

28.25

28 24 90 10

ـ ـ ـ ثان اوكسيد الر اص

%5

28 24 90 90

ـ ـ ـ يرها

%5

هيــــــــدياجين وهيديوكســــــــالمين وأمالحهــــــــا يــــــــر
العضــرية؛ قراعــد أخــر يــر عضــرية؛ أوكســيدات

وهيديوكسيدات و رق أوكسيدات معدنية أخر .
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ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

28 25 10 00

ـ هيدياجين وهيديوكسالمين وأمالحها ير العضرية

%5

28 25 20 00

ـ أوكسيد وهيديوكسيد الليثيرم

%5

28 25 30 00

ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات الفاناديرم

%5

28 25 40 00

ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات النيكل

%5

ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات النحاس:

28 25 50 10

ـ ـ أوكسيدات

28 25 50 20

ـ ـ هيديوكسيدات

28 25 60 00

ـ أوكسيدات الجرمانيرم وثان أوكسيد الزيركرنيرم

%5

28 25 70 00

ـ أوكسيدات وهيديوكسيدات المرليبدينرم

%5

28 25 80 00

ـ أوكسيدات االنتمران

%5

%5

النحاس
النحاس

%5

ـ يرها :
28 25 90 10

ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير

%5

28 25 90 20

ـ ـ ـ اوكسيد الصرديرم

%5

28 25 90 30

ـ ـ ـ اوكسيد الكالسيرم

%5

28 25 90 40

ـ ـ ـ البرايستاي وماشابهها من مـراد تفتيـت الصخــري والتـ

28 25 90 60

ـ ـ ـ هيديوكسيد الكالسيرم

%5

28 25 90 90

ـ ـ ـ يرها

%5

تحتري على هيديوكسيد الكالسيرم

 5ـ أمالح و رق أوكسيدات

%5

أمالح من أحماض ير عضرية أو معادن .
لرييدات؛

28.26

لريو يليكات و لــريو الرميـنات

وأمالح الفلري ااخر المركبة .
ـ لرييدات :
28 26 12 00

ـ ـ من ألمنيرم

%5

28 26 19 00

ـ ـ يرها

%5

28 26 30 00

ـ ادس لريوألرمينات الصرديرم (ثريرليت تركيب )

%5

28 26 90 00

ـ يرها

%5

ثلرييــــدات واثســــيدات وهيديوكســــيدات الكلرييــــد

28.27

واوكســــــــــيكلريويات وهيــــــــــديو كســــــــــيكلريويات،
برومريات واثسيبرمريات ،يرديات واثسيدها .
28 27 10 00

ـ كلرييد النشادي (االمرنيرم)
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%5

ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

28 27 20 00

ـ كلرييد الكالسيرم

اإلجراا

ئة الر م

%5

ـ كلرييدات أخر :
28 27 31 00

ـ ـ من مغنيزيرم

%5

28 27 32 00

ـ ـ من ألمنيرم

%5

28 27 35 00

ـ ـ من نيكل

%5

ـ ـ يرها :
28 27 39 20

ـ ـ ـ من كربالت

%5

28 27 39 30

ـ ـ ـ من جنك (ترتياا)

%5

28 27 39 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ اوكسيدات وهيديوكسيدات الكلرييد :
28 27 41 00

ـ ـ من نحاس

%5

28 27 49 00

ـ ـ يرها

%5

ـ بروميدات واوكسيد البروم :
28 27 51 00

ـ ـ بروميدات الصرديرم أو البرتا يرم

%5

ـ ـ يرها :
28 27 59 10

ـ ـ ـ بروميد الزئبق

%5

28 27 59 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 27 60 00

ـ يرديدات واوكسيدات اليرد.

%5

هيبركلرييتات ،هيبركلرييتـات الكالسـيرم التجـايي؛

28.28

ثلرييتات؛ هيبربرميتات :

28 28 10 00

ـــــ هيبــــر كلرييــــت الكالســــيرم التجــــايي وهيبــــر كلرييتــــات
ثالسيرم أخر

%5

ـ يرها :
28 28 90 10

ـ ـ ـ هيبر كلرييت الصرديرم

%5

28 28 90 20

ـ ـ ـ هيبركلرييت البرتا يرم

%5

28 28 90 30

ـ ـ ـ كلرييتات

%5

28 28 90 40

ـ ـ ـ هيبر بروميتات

%5

28 28 90 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ثلــريات و ــرق كلــريات ،برومــات و ــرق برومــات؛

28.29

يردات و رق يردات .
ـ كلريات :
28 29 11 00

ـ ـ من

%5

رديرم
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ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

ـ ـ يرها :
28 29 19 10

ـ ـ ـ كلريات البرتا يرم

%5

28 29 19 20

ـ ـ ـ كلريات المغنيسيرم

%5

28 29 19 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ يرها :

ـ ـ ـ رق كلريات :
28 29 90 11
28 29 90 12

ـ ـ ـ ـ رق كلريات الصرديرم

ـ ـ ـ ـ رق كلريات المغنيسيرم

%5
%5

28 29 90 13

ـ ـ ـ ـ رق كلريات االمرنيرم

%5

28 29 90 19

ـ ـ ـ ـ يرها

%5

28 29 90 21

ـ ـ ـ ـ برومات البرتا يرم

%5

28 29 90 29

ـ ـ ـ ـ يرها

%5

ـ ـ ـ برومات و رق برومات:

28 29 90 30

ـ ـ ـ يردات و رق يردات

%5

ثبريتيـــدات وبـــرل كبريتيـــدات ،وإن كانـــت محـــددا

28.30

الصفات كيماويا .
28 30 10 00

ـ كبريتدات الصرديرم

%5

28 30 90 00

ـ يرها

%5

ديثيرنيتات و لفركسيالت .

28.31
28 31 10 00

ـ من

28 31 90 00

ـ يرها

%5

رديرم

%5

ثبريتيتات ،وثيركبريتات .

28.32
28 32 10 00

ـ كبريتيتات الصرديرم

%5

28 32 20 00

ـ كبريتيتات أخر

%5

ـ ثيركبريتات :
28 32 30 10

ـ ـ ـ ثيركبريتات الصرديرم

%5

28 32 30 20

ـ ـ ـ ثيركبريتات الكالسيرم

%5

28 32 30 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ثبريتات؛ ش ؛ رق كبريتات .

28.33

ـ كبريتات الصرديرم :
28 33 11 00

ـ ـ كبريتات ثنائ الصرديرم

%5

28 33 19 00

ـ ـ يرها

%5
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ق6:

و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

ـ كبريتات اخر :
28 33 21 00

ـ ـ من مغنيزيرم

%5

28 33 22 00

ـ ـ من المنيرم

%5

28 33 24 00

ـ ـ من نيكل

%5

28 33 25 00

ـ ـ من نحاس

%5

28 33 27 00

ـ ـ من باييرم

%5

ـ ـ يرها :
28 33 29 10

ـ ـ ـ كبريتات الر اص

%5

28 33 29 20

ـ ـ ـ كبريتات الكالسيرم و كبريتات الكالسيرم الالمائية

%5

28 33 29 30

ـ ـ ـ كبريتات الحديد

%5

28 33 29 40

ـ ـ ـ كبريتات الحديدوج ( حديد ثالث التكا ؤ)

%5

28 33 29 50

ـ ـ ـ كبريتات الكربلت

%5

28 33 29 60

ـ ـ ـ كبريتات القصدير

%5

28 33 29 80

ـ ـ ـ من جنك (ترتياا)

%5

28 33 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 33 30 00

ـش

%5

28 33 40 00

ـ رق كبريتات

%5

نيتريتات ونيترات (اجوتيتات واجوتات) .

28.34

ـ نيتريتات :
28 34 10 10

ـ ـ ـ من الصرديرم

%5

28 34 10 20

ـ ـ ـ من البرتا يرم

%5

28 34 10 30

ـ ـ ـ من الر اص

%5

28 34 10 40

ـ ـ ـ من الكالسيرم

%5

28 34 10 50

ـ ـ ـ من المغنيسيرم

%5

28 34 10 60

ـ ـ ـ من االلمنيرم

%5

28 34 10 70

ـ ـ ـ من جنك

%5

28 34 10 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ نيترات :
28 34 21 00

ـ ـ من برتا يرم
ــ

%5

يرها:

28 34 29 10

ـ ـ ـ من الصرديرم

%5

28 34 29 20

ـ ـ ـ من الر اص

%5

28 34 29 30

ـ ـ ـ من الكالسيرم

%5
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و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

28 34 29 40

ـ ـ ـ من المغنيسيرم

%5

28 34 29 50

ـ ـ ـ من االلمنيرم

%5

28 34 29 60

ـ ـ ـ من الزنك (الخاي ين)

%5

28 34 29 70

ـ ـ ـ من الكربلت

%5

28 34 29 80

ـ ـ ـ من االمرنيرم

%5

28 34 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ر ـــــــــــفينات (هيبر ر ـــــــــــفيتات) و ر ـــــــــــفانات

28.35

( ر فيتات) و ر فات وبرل

ر فات ،وإن كانـت

محددا الصفات كيماويا .
28 35 10 00

ـ ر فينات (هيبر ر فيتات) و ر فرنات ( ر فيتات

%5

ـ ر فات :
28 35 22 00

ـ ـ من أحادي الصرديرم أو ثنائ الصرديرم

%5

28 35 24 00

ـ ـ من برتا يرم

%5

28 35 25 00

ـ ـ هيديوجين اويثر ر فات الكالسيرم ( ر فات ثنائ

28 35 26 00

ـ ـ ر فات أخر من كالسيرم

الكالسيرم)

%5
%5

ـ ـ يرها :
28 35 29 10

ـ ـ ـ من ي اص

%5

28 35 29 20

ـ ـ ـ من حديد

%5

28 35 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ برل
28 35 31 00

ر فات:

ـ ـ ثالث ر فات الصرديرم (ثالث برل
الصرديرم)

ر فات

%5

ـ ـ يرها :
28 35 39 10

ـ ـ ـ حمض برو ر فات الصرديرم

%5

28 35 39 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ثربرنـــــــات ،رق كربرنـــــــات ،كربرنـــــــات النشـــــــادي

28.36

(االمرنيــــرم) التجاييــــة المحتريــــة علــــى كربامــــات
النشادي .
28 36 20 00

ـ كربرنات ثنائ الصرديرم

28 36 30 00

ـ كربرنات الصرديرم الهيـديوجينيــة (ثان كربرنات
الصرديرم)
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و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

28 36 40 00

ـ كربرنات البرتا يرم

%5

28 36 50 00

ـ كربرنات الكالسيرم

%5

28 36 60 00

ـ كربرنات الباييرم

%5

ـ يرها :
28 36 91 00

ـ ـ كربرنات الليثيرم

%5

28 36 92 00

ـ ـ كربرنات السترونتيرم

%5

ـ ـ يرها :
28 36 99 10

ـ ـ ـ كربرنات الزنك (الخاي ين)

%5

28 36 99 90

ـ ـ ـ يرها

%5

يانيدات ،اثا يد يانيدات و يانيدات مركبة .

28.37

ـ يانيدات واثا يد يانيدات :
%5

رديرم

28 37 11 00

ـ ـ من

28 37 19 00

ـ ـ يرها

%5

28 37 20 00

ـ يانيدات مركبة

%5

(ملغ )

28.38

يليكات؛ يليكات المعادن القلرية التجايية .

28.39

ـ من

رديرم :

28 39 11 00

ـ ـ ميتا يليكات الصرديرم

%5

28 39 19 00

ـ ـ يرها

%5

28 39 90 00

ـ يرها

%5

بريات و رق بريات .

28.40

ـ يابع بريات ثنائ الصرديرم ( بريكس مكري) :
28 40 11 00

ـ ـ ال مائ

%5

28 40 19 00

ـ ـ يرها

%5

28 40 20 00

ـ بريات أُخر

%5

28 40 30 00

ـ رق بريات

أمالح أحماض معدنية أو رق أحماض معدنية .

28.41

%5

28 41 30 00

ـ ثنائ كرومات الصرديرم

28 41 50 10

ـ ـ ـ كرومات الصرديرم

%5

28 41 50 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـ كرومات أُخر وثان كرومات؛ رق كرومات :
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و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

ـ منجنيتات ومنجنــات وبرمنجنات (منغنيتات ومنغنات
وبرمغنات) :

28 41 61 00

ـ ـ برمنجنات البرتا يرم

%5

28 41 69 00

ـ ـ يرها

%5

ـ مرليبدات :
%5

رديرم

28 41 70 10

ـ ـ ـ من

28 41 70 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 41 80 00

ـ تنجستات (ولفرامات)

%5

ـ يرها :
28 41 90 10

ـ ـ ـ الرمينات الصرديرم

%5

28 41 90 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28.42

أمــالح أُخــر مــن أحمــاض يــر عضــرية أو ــرق
أثا يد أحماض ير عضـرية (بمـا يهـا ـيليكات
االمنيرم وإن كانت محـددا الصـفات كيماويـا) عـدا
ااجيدات .

28 42 10 00

ــ ـيلكات مزدوجــة أو مركبـة ،بمـا يهــا ـليكات االمنيــرم

28 42 90 00

ـ يرها

وان كانت محددا الصفات كيماويا

%5
%5

 – 6متفرقـــــــــات .

28.43

28 43 10 00

معادن ثمينة روية؛ مركبات عضرية أو ير
عضرية من معادن ثمينة ،وإن كانت محددا
الصفـات كيماويا؛ ملغمات معادن ثمينة .
ـ معادن ثمينة روية

%5

ـ مركبات الفضة :
28 43 21 00

%5

ـ ـ نترات الفضة
ـ ـ يرها :

28 43 29 10

ـ ـ ـ اجيد الفضة

%5

28 43 29 20

ـ ـ ـ نتريت الفضة

%5

28 43 29 30

ـ ـ ـ يلمينات الفضة

%5

28 43 29 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 43 30 00

ـ مركبات الذه

%5

28 43 90 00

ـ مركبات أُخر؛ ملغمات

%5
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و 28 :
البند

الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

اإلجراا

ئة الر م

عنا ــر كيماويــة مشــعة ونظــائر مشــعة (بمــا ـ

28.44

ذلك العنا ر الكيماوية والنظائر القابلـة لالنشـطاي
أو الخصـــــــ والنظـــــــائر) ومركباتهـــــــا؛ مخـــــــاليط
ومخلفات تحتري على هذه المنتجات .

ـ يريانيرم طبيع ومركباتي؛ خالئـط و تبـددات(بما ـ ذلـك
الخالئـــط المعدنيـــة الخز ية( ـــيرميت) ومنتجـــات خز يــــة

ومخــــاليط محتريــــة علــــى يريانيــــرم طبيعــــ أو مركبــــات
اليريانيرم الطبيع :

28 44 10 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

%5

28 44 10 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ــ يريانيـرم مخفـع أو مسـتنفذ بعنصـر اليريانيــرم ()U235

ومركباتـــي؛ بلرترنيــرم ومركباتــي؛ خالئــط و تبــددات (بمــا
ـــــ ذلـــــك الخال ئـــــط المعدنيـــــة الخز يـــــة " ـــــيرميت ")

ومنتجــات خز يــة ومخــاليط محتريــة علــى يريانيــرم نـــى

بعنصـــــر اليريانيـــــرم ( )U 235أو علـــــى بلرترنيـــــرم أو
مركبات هذه المنتجات :

28 44 20 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

%5

28 44 20 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ـــ يريانيــرم نــ بعنصــر اليريانيــرم ( )U 235ومركباتــي؛
ثرييــرم ومركباتــي؛ خالئــط وتبــددات (بمــا يهــا الخالئــط
المعدنيــة الخز يــة " ــيرميت") ومنتجــات خز يــة ومخــاليط

محتريـــــة علــــى اليريانيــــرم مخفــــع بعنصـــــر اليريانيـــــرم

( )U 235؛ ثرييرم أو مركبات هذه المنتجات :
28 44 30 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

%5

28 44 30 90

ـ ـ ـ يرها

%5

ــ عنا ـر ونظـائر ومركبـات مشــعة ،عـدا الداخلـة ـ البنــد
الفرعــــــ  28 44 10أو  28 44 20أو 28 44 30؛

خالئــط وتبـــددات (بمـــا يهـــا الخالئـــط المعدنيـــة الخز يـــة

" يرميت") ومنتجات خز ية ومخـاليط محتريـة علـى هـذه
العنا ر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة :

28 44 40 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

إعفاا

28 44 40 90

ـ ـ ـ يرها

إعفاا
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و 28 :
البند

يمز النظام المنسق

الصـــــــــــــنع

28 44 50 00

ــــ عنا ـــر وقـــرد (خـــراطيش) مســـتهلكة (لحقهـــا إشـــعا )

اإلجراا

للمفاعالت النروية

نظائر  ،عـدا تلك الداخلة

28.45

ئة الر م

%5

البنـد 28.44؛

مركبات ير عضرية أو عضرية من تلك النظائر،
وإن كانت محددا الصفات كيماويا .
28 45 10 00

ـ ماا ثقيل (أُثسيد ديتريرم)

%5

28 45 90 00

ـ يرها

%5

مركبـــات يـــر عضـــرية أو عضـــرية ،مـــن معــــادن

28.46

أتربـــة نـــاديا ،مـــن ايتريـــرم أو ـــكانديرم أو مــــن
أخالط من هــذه المعادن .

28.47

28 46 10 00

ـ مركبات يريرم

%5

28 46 90 00

ـ يرها

%5

28 47 00 00

ـــرق أُثســـيد الهيـــديوجين (مـــاا أُثســـجين ) ،وإن

ثـــان مجمدا بالبرلة (يرييا)
28.48

ملغ

28.49

ثربيدات ،وإن كانت محددا الصفات كيماويا.
28 49 10 00

ـ من كالسيرم

%5

%5

28 49 20 00

ـ من يليكرن ( يلسيرم)

%5

28 49 90 00

ـ يرها

%5

هيدييــــــدات ونيتريــــــدات واجيــــــدات و يليســــــيدات

28.50

وبرييـــدات ،وإن كانـــت محـــددا الصـــفات كيماويـــا،
ير المركبات الت ه أيضـا مـن كربيـدات داخلـة
البند .28.49
28 50 00 10

ـ ـ ـ هيدييدات (هيديويات)

%5

28 50 00 20

ـ ـ ـ نيتريدات (نيترويات)

%5

ـ ـ ـ اجيدات

:

28 50 00 31

ـ ـ ـ ـ من الصرديم

%5

28 50 00 32

ـ ـ ـ ـ من الر اص

%5

28 50 00 39

ـ ـ ـ ـ يرها

%5

28 50 00 40

ـ ـ ـ ليسيدات

%5

28 50 00 50

ـ ـ ـ برييدات

%5
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الصـــــــــــــنع

يمز النظام المنسق

28.51

(ملغ )

28.52

مركبات ،ير عضرية أو عضرية ،من جئبق ،وإن

اإلجراا

ئة الر م

ثانت محددا الصفات كيماويا ,عدا الملغمات.
ـ محددا الصفات كيماويا :
28 52 10 10

ـ ـ ـ ثير ينات الزئبق

%5

28 52 10 20

ـ ـ ـ يلمينات الزئبق

%5

28 52 10 30

ـ ـ ـ أوكسيد الزئبق (أ فر و أحمر و أ رد)

%5

28 52 10 40

ـ ـ ـ كلرييد الزئبق

%5

28 52 10 50

ـ ـ ـ أيرديد الزئبق

%5

28 52 10 60

ـ ـ ـ كبريتات الزئبق

%5

28 52 10 70

ـ ـ ـ نترات الزئبق

%5

28 52 10 80

ـ ـ ـ كرومات الزئبق

%5

28 52 10 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 52 90 00

ـ يرها

%5

ر ـــفيدات ،وإن كانـــت محـــددا الصـــفات كيماويـــا،

28.53

با تثناا ر فريات الحديد؛ مركبات ير عضـرية
أُخــر (بمــا ـ ذلــك المــاا المقطــر أو المــاا القابــل
للتر ــيل الكهربــائ أو المــاا ذو نقــاوا مماثلــة)؛
هـراا ــائل (بمــا يــي الهـراا الســائل الــذي نزعــت
مني الغاجات الناديا)؛ هراا مضغرط؛ ملغمات ،عدا
ملغمات المعادن الثمينة .
28 53 10 00

ـ كلوريد السيانوجين (كلورسيان)
ـ

يرها:

28 53 90 10

ـ ـ ـ ماا مقطر وماا قابل للتر يل الكهربائ وماا ذو

28 53 90 20

ـ ـ ـ هراا ائل وهراا مضغرط

28 53 90 30

ـ ـ ـ ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة

نقاوا مماثلة

البند )28.43

28 53 90 90

%5

ـــ

يرها:

%5
%5
%5
%5
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ق6:

ف 29 :

الفصل التاسع والعشرون

منتجــات كيماويــة عضويــة

مالحظـــات :

 1ـ ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :

أ ـ المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ،وإن احتوت على شوائب؛

ب ـ المخــاليط مــن ن نــين أو أ اــر مــن المتشــاباات اي وميـرات مـن ذات المركــب العضــو  ،وإن احتــوت علــى
شــــوائب  ،ثااــــتاناي المخــــاليط مــــن تشــــاباات اي وميــــرات الايــــداوكر ون الــــالدوا

حلقــــ

الستريواي وميرات  ،وإن كانت مشبعة فصل  27؛

عــــدا

ج ـ المنتجات الواادة ف البنود مـن 29.36لغايـة  29.39وأ يـرات وأاـتيالت وأاـتيرات السـرر وأمالحاـا الداخلـة
ف البند  29.40ومنتجات البند  ،29.41وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائيا؛

د ـ المنتجات المذكواة ف الفقرات أ أو ب أو ج أعاله ،المذاثة ف الماي محاليل مائية ؛

هــ ـ المنتجـات المــذكواة فـ الفقـرات أ أو ب أو ج أعــاله ،مذاثـة فـ مـذيبات أُخــر ،ثشـر أن توـون هــذه
اإلذاثة عملية عاديـة ورـرواية لتاي ـة هـذه المنتجـات وأن توـون عـد اتبعـت فقـط غـ ار
ا مان أو ثمقتضيات النقل ،على أن

عدا ااتعما تاا العامة؛

تتعلـ بـدواع

يجعـل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض ا اتعما ت الخاصة،

و ـ المنتجات المذكواة ف الفقرات أ أو ب أو ج أو د أو هـ أعاله ،والمضاف نلياا مابت ثما ف ذلـك
المضاف نلياا عامل مضاد للتوتل رروا لحفظاا أو نقلاا؛

ز ـ المنتجات المذكواة ف الفقرات أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو و أعاله ،المضـاف نلياـا مـادة لمنـ
الغباا أو مادة ملونة أو مادة ذات اائحة ممي ة لتسايل تميي ها أو لدواع ا مـان ثشـر أن
اإلرافات المنتج صالح لبعض ا اتعما ت الخاصة غير ااتعما ته العامة؛

تجعـل هـذه

ح ـ المنتجات التالية المخففة المعايير ثقوة تركي عيااية  ،إلنتاج أصـبا ا زو؛ أمـالح الـديازونيو  ،والـرواثط
2ـ

الا نائية المستعملة لإلزدواج م هذه ا مالح وا مينات القابلة للتحويل نلى مركبات ديازوتية وأمالحاا.

يشمل هذا الفصل:

أ ـ أصناف البند  ، 15.04أو الجليسرول الخا الداخل ف البند 15.20؛

ب ـ كحول اإليايل البند  22.07أو البند  22.08؛
ج ـ المياان والبرو ان بند  27.11؛

د ـ مركبات الور ون المذكواة ف المالحظة  2للفصل 28؛

هـ  -المنتجات المناعية الداخلة ف البند 30.02

و -البولة اليوايا البند  31.02أو البند  31.05؛
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ق6:

ف 29 :
ز ـ الم ـواد الملونــة مــن أصــل نبــات أو حي ـوان

البنــد  32.03والم ـواد الملونــة العضــوية التركيبيــة والمنتجــات

العضوية التركيبية من ا نواع المضي ة أو المستعملة كعوامل مساعــدة للتبيض الضوئ

البند ، 32.04

وكذلك ا صبا وغيرها من المواد الملونة المايأة ثأشرال أو أغلفة للبي ثالتج ئة البند  32.12؛

ح ـ اإلن يمات البند  35.07؛

ـ الميتالدهيــد والارســامايلين تت ـرامين أو الم ـواد المما لــة،المايأة ثشــرل أع ـ ار

أو عيــدان أو أشــرال مما لــة

لالاتعمال كوعود ،وكـذلك الوعـود السـائل والغـازات المسـيلة مـن ا نـواع المسـتعملة لتعب ـة أو نعـادة تعب ـة
عداحات السجائر والقداحات المما لة  ،ف أوعية

تتجاوز اعتاا  300ام 3البند  36.06؛

ـ المنتجــات المايــأة كشــحنات طاـ ة نرفــاي الحريـ أو فـ عــذائر معــدة إلرفــاي الحريـ الداخلــة فـ البنــد
38.13؛ م يالت الحبر المايأة ف أغلفة للبي ثالتج ئة الداخلة ف البند38.24؛

ك ـ العناصر البصرية ،وعلى ا خص تلك المصنوعة من ررريرات اإليايلين ديامين البند . 90.01
 3ـ ا صناف الت ينطب علياا بندان أو أ ار من بنود هذا الفصل تدخل ف البند الذ يرد متأخ اًر ف الترتيب الرعم .

 4ـ كـــل نشـــااة فـــ البنـــود مـــن  29.04نلـــى  29.06و مـــن  29.08نلـــى  29.11و مـــن  29.13نلـــى  ،29.20نلـــى
المشتقات المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة تشـمل أيضـا المشـتقات المركبـة ،ماـل المشـتقات المسـلفنة
أو المالجنة أو المنترنة المالجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المالجنة.
نن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن

تعتبـر كواـائر نيتروطينيـة ثـالمعنى الموطـود فـ البنـد  29.29مـن

أطــل تطبيـ البنــود  ،29.22 ،29.18 ،29.14 ،29.12 ،29.11يقصــد فقــط ثعبــااة واــائر أُوكســجينية الواــائر
المقصــواة علــى المجموعــات ذات الخصــائص العضــوية المميـــ ة المحتويــة علــى ا ُوكســجين المشــاا نلياــا فـــ

نصو

البنود من  29.05لغاية .29.20

 5ـ أ ـ أاتيرات المركبات العضوية ذات الوايفة الحمضية الت تدخل ف الفصول الفرعية مـن ( 1نلـى)  7مـ مركبـات
عضوية داخلة ف هذه الفصول الفرعية تبند م المركب الداخل ف أحد بنود هذه الفصول الفرعية والـذ يـرد

متأخ اًر ف الترتيب الرعم ؛

ب ـ أاــتيرات كحــول اإليايــل مـ المركبــات العضــوية ذات الوايفــة الحمضــية التـ تــدخل فـ الفصــول الفرعيــة مــن
( 1نلى)  7تبند م المركبات ذات الوايفة الحمضية المناارة لاا؛

ج ـ م مراعاة أحرا المالحظة  1ـ للقسم السادس والمالحظة  2ـ للفصل  ،28فإن:

 1ـ ا مــالح غيــر العضــوية مــن المركبــات العضــوية ماــل ،المركبــات ذات الوايفــة الحمضــية أو الفينوليــة أو
ا ينولية أو القواعد العضويــة التـ تـدخل فـ الفصــول الفرعيـة مـن ( 1نلـى ) 10أو فـ البنـد 29.42

تبند ف البند المالئم للمركب العضو المناار لاا؛

 2ـ ا مــالح المتوونــة ثالتفاعــل بــين مركبــات عضــوية داخلــة ف ـ الفصــول الفرعيــة مــن ( 1نلــى ) 10أو ف ـ

البند ،29.42تبند ف البند المنااب للقاعدة أو للحمض ثمـا فـ ذلـك المركبـات ذات الوايفـة الفينوليـة
أوا ينولية الت تم تشريلاا منه والذ يرد متأخ اًر ف الترتيب الرعم ف الفصل; و

 - 3المركبات ذات التراثط التنااق  ،عدا المنتجات التـ تـدخل فـ الفصـل الفرعـ  11أو البنـد  ،29.41تبنـد
ف البند الـذ يـرد متـأخ ار فـ الترتيـب الرعمـ فـ الفصـل  ،29رـمن ا صـناف المالئمـة لاطـ اي التـ
تشرلت من تفوك طمي الرواثط المعدنية ،عدا الرواثط الور ونية المعدنية.
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ق6:

ف 29 :
د ـ تبنـد الوحـو ت المعدنيـة فـ نفـن البنـد الـذ يبنـد فيـه الوحــول المنااــر لاــا ،ن فيمـا يتعلـ مناـا ثاإلياانـــول
البند  29.05؛

هـ ـ تبند هاليدات ا حما

الور وكسيلية ف نفن بند ا حما

المناارة لاا.

 6ـ المركبـــات الـــواادة فـــ البنـــدين  29.30و  29.31هـــ مركبـــات عضـــوية تحتـــو ط ي اتاـــا ،ثاإلرـــافة نلـــى ذاات
الايــداوطين أو ا ُوكســجين أو النيتــروطين ،علــى ذاات عناصــر أُخــر غيــر معدنيــة أو علــى عناصــر معدنيــة ماــل،
الوبريت أو ال انيخ أو الرصا

والت ترتبط مباشرة بذاات الور ون.

يشمل البند  29.30مركبات الوبريـت العضـوية والبنـد  29.31مركبـات عضويةــ غيـر عضـوية أُخـر المشـتقات

المســـلفنة أو المالجنـــة ثمـــا فـــ ذلـــك المشـــتقات المركبـــة والتـــ ثغـــض النظـــر عـــن الايـــداوطين وا ُوكســـجين

والنيتروطين ،توون عد ا طت ذاات الوبريت أو الاالوطينات مباشرة ثالور ون وهـ التـ توسـباا خـوا
 7ـ

المسلفنة أو المالجنة المشتقة أو المركبة .

المشـتقات

تشـــمل البنـــود  29.32و  29.33و  ،29.34ا يبوكســـيدات ذات الحلقـــة الاال يـــة أو فـــوق أُ ســـيدات الويتـــون أو

البــوليمرات الدوايــة الحلقيــة مــن ا لدهيــدات أو الايوالدهيــدات أو ا نادايــدات مــن ا حمــا

الور وكســيلية ذات

القواعــد المتعــددة أو ا اــتيرات الدوايــة الحلقيــة للوحــو ت المتعــددة الايداوكســيل أو الفينــو ت ذات ا حمــا

المتعددة القواعد وأميدات ا حما

تنطب

متعددة القواعد.

هذه ا حرا فقط عندما يرون مران الذاات غير المنسجمة غير المتجانسة ف الحلقة ناتجاً حص اًر عن

وايفة دواية حلقية أو عن الواائر المذكواة أعاله.

 8ـ غ ار

البند الفرع :29.37

أ تشمل عناصر هرمونات العوامل الت تفترز أو تنبه الارمونات ومابطات الارمونات وعصااات الارمونات.

ب

تنطب

عبااة المستعملة ثصواة ائيسة كارمونات فقط على مشتقات الارمونات والنظائر التركيبية

المستعملة ثصواة ائيسة

رها الارمون

واائط ف تركيب منتجات هذا البند.

وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة ثصواة ائيسة

مالحظات البنود الفرعية:

 1ـ رمن أ بنـد مـن هـذا الفصـل ،فـإن مشـتقات أ مركـب كيمـاو

أو مجموعـة مركبـات كيماويـة تبنـد فـ ذات البنـد

الفرع الذ يبند فيه هذا المركب أو مجموعة المركبات هذه  ،شـريطة أن

أ ار تخصيصاً وعلى أن
-2

تسمية غيرها لاصناف.

يرـون عـد شـملاا أ بنـد فرعـ

يوطد ف تسلسل البنود الفرعية ذات العالعة أ بنـد فرعـ متبقـ

تنطب المالحظة  3للفصل  29على البنود الفرعية لاذا الفصل .
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خـر

يشـمل تقسـيماً تحـت

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

 - 1الفصل الفرع ا ول:
هيــداوكـر ونــات ومشتقاتاا المالجنة
أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
هيداوكر ونات

29.01

دواية

حلقية .

ـ مشبعة :
29 01 10 10

ـ ـ ـ اياان

نعفاي

29 01 10 20

ـ ـ ـ بوتانات

نعفاي

29 01 10 30

ـ ـ ـ بنتانات

نعفاي

29 01 10 40

ـ ـ ـ هرسانات

نعفاي

29 01 10 50

ـ ـ ـ هبتانات

نعفاي

29 01 10 60

ـ ـ ـ أوكتانات

نعفاي

29 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

نعفاي

ـ غير مشبعة :
29 01 21 00

ـ ـ نيايلين

نعفاي

29 01 22 00

ـ ـ برو ين برو يلين

نعفاي

29 01 23 00

ـ ـ بوتين بوتيلين وأي وميراتاا

نعفاي

29 01 24 00

ـ ـ بيوتا ـ  3و 1ـ ديين  ،وأي و رين

نعفاي

ـ ـ غيرها :
29 01 29 10

ـ ـ ـ برو اديان

نعفاي

29 01 29 20

ـ ـ ـ بيوتا 2ا 1ديان

نعفاي

29 01 29 30

ـ ـ ـ غاز ا ايتيلين

نعفاي

29 01 29 40

ـ ـ ـ فينيل اايتيلين

نعفاي

29 01 29 50

ـ ـ ـ ميايل فينيل اايتلين

نعفاي

29 01 29 60

ـ ـ ـ بيوتين

نعفاي

29 01 29 90

ـ ـ ـ غيرها

نعفاي

هيداوكر ونات دواية حلقية .

29.02

ـ ايرالنية ايرالنات أو ايرلينية ايرلينات أو
ايرلوتير ينية ايرلوتر ينات :

29 02 11 00

ـ ـ ايرلوهيرسان

نعفاي

29 02 19 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

29 02 20 00

ـ بن ين

نعفاي
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 02 30 00

ـ تولوين

اإلطراي

ف ة الرام

نعفاي

ـ ا سيلينات :
29 02 41 00

ـ ـ اوا و ـ ا سيلين

نعفاي

29 02 42 00

ـ ـ ميتا ـ ا سيلين

نعفاي

29 02 43 00

ـ ـ ثا اا ـ ا سيلين

نعفاي

29 02 44 00

ـ ـ أي وميرات ا سيلين المخلورة

نعفاي

29 02 50 00

ـ اتيرين

نعفاي

29 02 60 00

ـ نيايل بن ين

نعفاي

29 02 70 00

ـ كومين

نعفاي

ـ غيرها :
29 02 90 10

ـ ـ ـ تترالين

نعفاي

29 02 90 20

ـ ـ ـ نفتالين

نعفاي

29 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

نعفاي

مشتقات الايداوكر ونات المالجنة .

29.03

ـ مشتقات الايداوكر ونات الالدواية الالحلقية
الولواية المشبعة :

29 03 11 00

ـ ـ كلواومياان كلوايد الميايل و كلواو نياان

29 03 12 00

ـ ـ ان كلواومياان لوايد الميايلين

لوايد ا يايـــل

29 03 13 00

ـ ـ كلواوفوا

الث كلواومياان

29 03 14 00

ـ ـ ااث كلواو الور ون

29 03 15 00

ـ ـ ـان كلوايـد ا يايلـين ايـ و  2 ، 1ـ ـان كلـواو
نياان

%5
%5
%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
29 03 19 10

ـ ـ ـ  1 ، 1 ، 1الث كلـواوايـاـان ميـاـيـل كلوافوا

%5

29 03 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ مشــتقات كلوايــة غيــر مشــبعة مــن هيــداوكر ونات
دواية

حلقية :

29 03 21 00

ـ ـ فينيل الولوايد لواو ن يلين

%5

29 03 22 00

ـ ـ الث كلواو ن يلين

%5

29 03 23 00

ـ ـ ااث كلواو ن يلين بيركلوا ن يلين

%5

29 03 29 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

دوايـة

ـ مشتقات هيداوكر ونات
بروميــة أو يودية :

29 03 31 00

اإلطراي

ف ة الرام

حلقيـة فلوايـة أو

ـ ـ ان بروميد اإليايلين اي و  2،1ان برومو
اياان

%5

ـ ـ غيرها :
29 03 39 10

ـ ـ ـ  -3,3,3,1,1خامن فلواو  -2-الث فلواو

29 03 39 20

ـ ـ ـ برومو مياان ميايل بروميد

ميايل -بروب -1-ين

29 03 39 90

ـ ـ ـ غيرها

ـ مشتقات مالجنة من هيداوكر ونات

%5
%5

دوايـة ،تحتو

%5

على ا نين أو أ ار من هالوطينات مختلفة:

29 03 71 00

ـ ـ كلواو نائ فلواو مياان

%5

29 03 72 00

ـ ـ نائ كلواو نائ فلواو اياانات

%5

29 03 73 00

ـ ـ نائ كلواو فلواو نياانات

%5

29 03 74 00

ـ ـ كلواو نائ فلواو نياانات

%5

29 03 75 00

ـ ـ نائ كلواو خامن فلواو برو ينات

%5

29 03 76 00

ـ ـ برومو كلواو نائ فلواو مياـان ،برومو ال

فلواو مياان و نائ برومو ااث فلواو نياانات

ـ ـ غيرها ،فوق مالجنة م الفلـواين والولـواين

%5

فقط :

29 03 77 10

ـ ـ ـ ال

كلواو فلوا مياان

%5

29 03 77 20

ـ ـ ـ خامن كلواو فلوا نياان

%5

29 03 77 30

ـ ـ ـ ااث كلواو نائ فلواو نياانات

%5

29 03 77 40

ـ ـ ـ ااث كلواو فلواو برو ينات

%5

29 03 77 50

ـ ـ ـ اادس كلواو نائ فلواو برو ينات

%5

29 03 77 60

ـ ـ ـ خامن كلواو ال

فلواو برو ينات

%5

29 03 77 70

ـ ـ ـ ااث كلواو ااث فلواو برو ينات

29 03 77 80

كلواو خامن فلواو برو ينات

ـ ـ ـ ال

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها:
29 03 77 91

ـ ـ ـ ـ نائ كلواو اادس فلواو برو ينات

%5

29 03 77 92

ـ ـ ـ ـ كلواو ااث فلواو برو ينات

%5

29 03 77 93

ـ ـ ـ ـ ال

فلواو اياان

.

%5

29 03 77 94

ـ ـ ـ ـ نائ كلواو ا اع فلواو اياان

.

%5

كلواو ال
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29 03 77 95

ـ ـ ـ ـ كلواو خامن فلواو اياان

29 03 77 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

29 03 78 00

اإلطراي

ف ة الرام

%5

.

%5

ـ ـ مشتقات أخر فوق مالجنة

%5

ـ ـ غيرها :
29 03 79 10

ـ ـ ـ مشتقات أخر من المياان أو اإلياان أو البرو ين

29 03 79 20

ـ ـ ـ مشتقات المياان أو اإلياان أو البرو ين المالجنة
فقط م الفلوا والبرو

%5

29 03 79 30

ـ ـ ـ كلواو ااث فلواو اياانات

%5

29 03 79 40

ـ ـ ـ برومو كلواو مياان.

%5

29 03 79 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

المالجنة فقط م الفلوا والولوا

%5

ـ مشتقات مالجنة من هيداوكر ونات ايرالنية أو
ايرلينية أو ايرلوتير ينية :

29 03 81 00

ـ ـ  - 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1اادس كلواوايروهرسان

29 03 82 00

ـ ـ الداين اي و  ،كلوادان اي و و هبتا لوا اي و

29 03 83 00

ـ ـ ميركن اي و

%5

29 03 89 00

ـ ـ غيرها

%5

 HCHاي و  ،ثما فياا ليندان اي وINN ،

..

..

%5
%5

ـ مشتقات مالجنة من هيداوكر ونات عطرية:
29 03 91 00

ـ ـ كلواو ن ين  ،أوا و  -انـ كلواو ن ين و ـا اا -

29 03 92 00

ـ ـ اادس كلواو ن ين اي و و د.د.ت اي و

ان كلواو ن ين

لوفينوتان  - 1، 1 ، 1 ،(INNالث كلوا-

 -2،2نائ

ثا اا  -كلواوفينيل نياان

%5

%5

29 03 93 00

ـ ـ خامن كلواو ن ين اي و

%5

29 03 94 00

ـ ـ اادس برومو نائ الفينيالت

%5

29 03 99 00

ـ ـ غيرها

%5

مشتقات الايداوكر ونات المسلفنة ،المنترنة

29.04

أوالمنترزة ،وإن كانت مالجنة .
29 04 10 00

ـ مشتقات مسلفنة فقط  ،أمالحاا وأاتيراتاا اإليايلية

%5

ـ مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط :
29 04 20 10

ـ ـ ـ نيترو ن ين و ال

نيترو ن ين ونيترومياال
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%5
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29 04 20 20

ـ ـ ـ نائ نترات التلوين و ال

29 04 20 90

ـ ـ ـ غيرها

نيترات تلوين

اإلطراي

ف ة الرام

%5
%5

ـ حمض الفونيك مشب ثفلواوأوكتان وأمالحه وفلواايـد
الفونيل مشبعة ثفلواوأوكتان:

29 04 31 00

ـ ـ حمض الفونيك مشب ثفلواوأوكتان

%5

29 04 32 00

ـ ـ الفونات ا مونيا مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 04 33 00

ـ ـ الفونات الليايو مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 04 34 00

ـ ـ الفونات البوتاايو مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 04 35 00

ـ ـ أمالح أخر لحمض الفونيك مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 04 36 00

ـ ـ فلوايد الفونيل مشب ثفلواوأوكتان

%5

ــ غيرها:
كلواو نترو مياان لواو ررين

29 04 91 00

ـ ـ ال

29 04 99 00

ــ ـ غيرها

%5
%5

 - 2الفصــــل الفرعــــ الاــانــ :
حـــــو ت ومشتقاتاا المالجنة
أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
حـــــــو ت

29.05

دوايـــــــة

حلقيـــــــة ومشـــــــتقاتاا

المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
ـ حو ت أُحادية الايداوكسيل مشبعة :
29 05 11 00

ـ ـ مياانول حول الميايل

29 05 12 00

ـ ـ ـ برو ــان ـ1ـ ـ أول حــول البرو يــل و رو ــان ـ 2أول

29 05 13 00

ـ ـ بوتان ـ1ـ أول حول البوتيل العـاد

%5

29 05 14 00

ـ ـ بوتانو ت أُخر

%5

29 05 16 00

ـ ـ أوكتانول حول ا وكتيل وأي وميراتاا

%5

حول ا ي و رو يل

29 05 17 00

ـ ـ دوديران ـ 1ـ ol

%5
%5

حول اللوايل واداا ديران ـ

1ـ  olحول الستيل وا وكتاديران ـ 1ـ  olحول
الستياايل

%5

ـ ـ غيرها :
29 05 19 10

ـ ـ ـ نائى ايال هيرسانول

29 05 19 20

ـ ـ ـ  -3,3نائ ميايـل بـوتـان ol-2-حـول
البينا وليل
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29 05 19 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلطراي

ف ة الرام

%5

ــــ كحـــو ت أُحاديـــة الايداوكســـيل مونوكحـــو ت غيـــر
مشبعة :

29 05 22 00

ـ ـ كحو ت تر ينية

29 05 29 00

ـ ـ غيرها

دواية

حلقية

%5
%5

ـ ديو ت حو ت نائية الايداوكسيل :
29 05 31 00

ـ ـ نيايلين طاليرول نياان ديول

%5

29 05 32 00

ـ ـ برو لين طاليرول برو ان ـ 1و 2ـ ديول

%5

29 05 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ كحو ت طماعية متعددة الايداوكسيل أُخر :
29 05 41 00

ـ ـ 2ـ نيايل ـ 2ـ هيداوكس ميايل بـرو ـان ـ 3 ،1ـ

29 05 42 00

ـ ـ خامن أاياريتول

%5

29 05 43 00

ـ ـ مانيتول

%5

29 05 44 00

ـ ـ د -طلوايتول اوا يتول

%5

29 05 45 00

ـ ـ طليسيرول

%5

29 05 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ديول الث ميايلول برو ان

ـ مشتقات كحو ت
أو منترزة

%5

دواية ،مالجنة ،مسلفنة ،منترنة

29 05 51 00

ـ ـ ا ولوا فينول )(INN

%5

29 05 59 00

ـ ـ غيرها

%5

حو ت دواية حلقية ومشتقاتاا المالجنة أو

29.06

المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
ـ ايرالنية أو ايرلينية أو ايرلوتر ينية :
%5

29 06 11 00

ـ ـ مناول

29 06 12 00

ـ ـ ايرلو يرسانول وميايل ايرلو هيرسانو ت و نائ

29 06 13 00

ـ ـ ايترو ت وأينوايتو ت

%5

29 06 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ميايل ايرلو هيرسانو ت

%5

ـ عطرية ذات حلقة بن ين :
29 06 21 00

ـ ـ كحول البن يل

%5

29 06 29 00

ـ ـ غيرها

%5
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اإلطراي

ف ة الرام

 - 3الفصـــل الفرعـــــ الاالــــث:
فينـو ت وفينو ت ــ كحو ت ومشتقاتاا
المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة
أو المنترزة .
فينو ت وفينو ت ـ كحو ت .

29.07

ـ فينو ت أُحادية مونوفينو ت :
ـ ـ فينول هيداوكسيبن ين وأمالحه :
29 07 11 10

ـ ـ ـ فينول

%5

29 07 11 20

ـ ـ ـ حمض الفينول الور وليك

%5

29 07 11 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

29 07 12 00

ـ ـ كري و ت وأمالحاا

%5

29 07 13 00

ــ ـ اوكتيــل فينــول ونونيــل فينــول وأي وميراتاــا؛ أمــالح
هذه المنتجات

%5

29 07 15 00

ـ ـ نفاو ت وأمالحاا

%5

29 07 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ فينو ت طماعية بول فينو ت ؛ فينول – كحو ت:
29 07 21 00

ـ ـ اي وااينول وأمالحه

29 07 22 00

ـ ـ هيداوكينون ينول وأمالحه

29 07 23 00

ـ ـ  4 ، 4ايـ و برو يليـدين ـان فينـول مرـرا فينـول

29 07 29 00

ـ ـ غيرها

 ، Aان فينيلول برو ان وأمالحه

%5
%5
%5
%5

مشتقات الفينو ت أو كحو ت الفينول المالجنة

29.08

أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
ـ مشتقات مالجنة فقط وأمالحاا :
29 08 11 00

ـ ـ خامن كلواوفينول اي و

%5

29 08 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
29 08 91 00

ـ ـ داينواب اي و و أمالحه

29 08 92 00

ـ ـ  - 6,4نائ نيترو-أو -كري ول (DNOC
اي و

وأمالحه

ـ ـ غيرها :
- 193 -
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29 08 99 10

ـ ـ ـ بيررات ا مونيو

29 08 99 20

ـ ـ ـ حمض البرريك ال

29 08 99 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلطراي

ف ة الرام

%5
%5

نيتروفينول

%5

 - 4الفصل الفرعـ الرابـ :

أ يـــرات وفــوق أ اايد الوحول وفوق أ اايد

ا ير وفوق أ اايد الويتون وأيبوكسيدات ذات
حلقات ال ية وأايتا ت ونصر أايتا ت
ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة
أو المنترزة .
أ ي ـرات ،أ يـــرات ـ كحــو ت  ،أ ي ـرات ـ فينــو ت،

29.09

أ يـــرات ـ كحـــو ت ـ فينـــو ت ،وفـــوق أ ااـــيد

الوحـــول وفـــوق أ ااـــيد ا يـــر وفـــوق أ ااـــيد

الويتــــون وإن كانــــت محــــددة أو غيــــر محــــددة
الصــــفات كيماويــــاً  ،ومشــــتقاتاا المالجنــــة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
ـــ أ يـــرات

حلقيـــة ومشـــتقاتاا المالجنـــة أو

دوايـــة

المسلفنة أو المنترنـة أو المنترزة :

29 09 11 00

ـ ـ ان أ يل أ ير
ـ ـ غيرها

%5

:

%5

الميال

29 09 19 10

ـ ـ ـ بيوتال ا ير الاال

29 09 19 90

ـ ـ ـ غيرها

29 09 20 00

ـ أ يرات اــيرالنية ،اـيرلينية أو ايرلوتير ينية

%5

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو

المنترزة
29 09 30 00

ـ ـ أ ــيرات عط ــرية ومشــتقاتاا المالجنــة أو المســلفنة أو
المنترنـة أو المنترزة

%5
%5

ـ ا يرات  -كحـو ت المالجنـة أو المسـلفنة أو المنترنـة
أو المنترزة :

29 09 41 00

ـ ـ  2 ، 2ـ أُ سـ

ـــانـ

طاليرول ،دايجول

نيـاـانـــول
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%5
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29 09 43 00

ـ ـ أ يـرات أُحاديــة البوتيــل مـن ن يليـــن طاليرول أو

29 09 44 00

ـ ـ أ يــرات أُخر أُحاديــة ا لويـــل من ن يلين طاليرـــول أو

29 09 49 00

ـ ـ غيرها

29 09 50 00

ـ أ يـرات ـ فينو ت  ،أ يرات ـ كحو ت ـ فينو ت

ان ن يليــن طاليرول

نائ ن يلين طاليرول

اإلطراي

ف ة الرام

%5
%5
%5

ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة

أوالمنترزة

ـ ـ فــوق أ ااــيد الوحــول  ،فــوق أ ااــيد ا يــــر  ،فــوق

%5

أ اايد الويتون ومشتقاتاا المالجنـة أو المسـلفنة أو
المنترنة أو المنترزة

:

29 09 60 10

ـ ـ ـ فوق اوكسيد ميايل ايايل كيتون

%5

29 09 60 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أيبوكســـــيدات وأيبوكســـــ كحـــــو ت وأيبوكســـــ

29.10

فينــو ت وأيبوكسـ أ يــــرات ،ذات حلقــات ال يــة
ومشــتقاتاا المالجنــة أو المســلفنة أو المنترنــة
أو المنترزة .

29.11

29 10 10 00

ـ أُوكسيران أُوكسيد ا يلين

%5

29 10 20 00

ـ ميايل أُوكسيران أُوكسيد البرو يلين

%5

29 10 30 00

ـ 1ـ كلواو ـ3 ، 2ـ ايبوكس برو ان أبيرلواو هيداين

29 10 40 00

ـ دايلداين اي وINN ،

%5

29 10 50 00

ـ انداين اي و

%5

29 10 90 00

ـ غيرها

%5

29 11 00 00

أاــــيتا ت ونصــــر أاــــيتا ت ،وإن كانــــت ذات

%5

وايفــة أُوكســجينية أُخــرش ومشــتقاتاا المالجنــة
أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
 - 5الفصل الفرعـ الخامــن:
مركبـــات ذات وايفـــة ألدهيدية.
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%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

ألدهيـــدات ،وإن كانـــت ذات وايفـــة أُوكســـجينية

29.12

أُخــــــرش؛ بــــــوليميرات ألدهيــــــدات دوايــــــة؛ ثــــــا اا
فوامالدهيد.
ـ ألدهيدات

أُخرش :

دواية

حلقية دون وايفـة أُوكسـيجينية

29 12 11 00

ـ ـ مياانال فوامالدهيد

%5

29 12 12 00

ـ ـ نياانال أايتالدهيد

%5

29 12 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـــــ ألدهيــــدات دوايــــة حلقيــــة دون وايفــــة أُ ســــجينية
أُخرش:

29 12 21 00

ـ ـ بن الدهيد

%5

29 12 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ــ ألدهيــدات  -حـو ت ,ألدهيــدات  -أ يـرات  ،ألدهيــدات
 -فينـــــو ت وألدهيـــــدات ذات وايفـــــة أوكســـــجينية

أُخرش :
29 12 41 00

ـ ـ فانيلين 4ـ هيداوكس ـ 3ـ مياوكس بن الدهيد

29 12 42 00

ـ ـ أ يل فانيلين  3ـ اياوكس ـ  4ـ هيداوكس

29 12 49 00

ـ ـ غيرها

%5

29 12 50 00

ـ بوليمرات دواية حلقية من ألدهيدات

%5

29 12 60 00

ـ ثا اا فوامالدهيد

%5

29 13 00 00

مشـــــــتقات مالجنـــــــة أو مســـــــلفنة أو منترنـــــــة

بن الدهيد

29.13

أو منترزة من المنتجات الداخلة ف البند29.12

 - 6الفصل الفرعــ الســادس:
مركبــات ذات وايفة كيتونية أايتونية
ومركبات ذات وايفة كينونية .
29.14

يتونـــــات وكينونـــــات ،وإن كانـــــت ذات وايفـــــة

أُوكســــجينية أُخــــرش ،ومشــــتقاتاا المالجنــــة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
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%5
%5

%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

ـ كيتونات

حلقية  ،دون وايفة

دواية

أُوكسجينية :

29 14 11 00

اإلطراي

ف ة الرام

ـ ـ أايتون

%5

29 14 12 00

ـ ـ بوتانون ميايل أ يل كيتون

29 14 13 00

ـ ـ  4ـ ميايل بنتان ـ  2ـ واحد ميايل اي و وتيل

29 14 19 00

ـ ـ غيرها

%5

يتون

%5
%5

ـ كيتونات  ،ايرالنية أو ايرلينية أو ايرلوتر ينية

29 14 22 00

دون وايفة ُأوكسجينية أُخرش :
ـ ـ ايرلو هرسانون ومايل ايرلو هرسانونات

%5

29 14 23 00

ـ ـ نيونونات وميايل نيونونات

%5

29 14 29 00

ـ ـ غيرها

%5

29 14 31 00

ـ ـ فينيل أايتون فنيل برو ان ـ2ـ واحد

%5

29 14 39 00

ـ ـ غيرها

%5

29 14 40 00

ـ كيتونات  -كحو ت  ،كيتونات – ألدهيدات

%5

29 14 50 00

ـ كيتونات  -فينو ت وكيتونات ذات وايفة أُوكسـجينية

ـ كيتونات عطرية  ،دون وايفة أُوكسجينية أُخرش :

أُخرش

%5

ـ كينونات :

29 14 61 00

ـ ـ انا ار ينون

29 14 62 00

ـ ـ ان يم مساعد  Q10يو يدكااينون

29 14 69 00

ـ ـ غيرها

%5
(INN

%5
%5

ـ مشتقات مالجنة أو مسلفنة أومنترنة أو

منترزة:

29 14 71 00

ـ ـ كلواديرون اي و

%5

29 14 79 00

ـ ـ غيرها

%5

 - 7الفصـــل الفرعـــ السابــــ :
أحمـا

كاا وكسيلية وأنايدايداتاـا وهاليداتاـا

وفوق أ اايدهـا وفوق أ اايد أحماراا ؛

مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو
المنترزة .
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

أحمـــــــا

29.15

كاا وكســـــــيلية أُحاديـــــــة

اإلطراي

ف ة الرام

دوايـــــــة

حلقيــــة مشــــبعة وأنايدايــــداتاا ،هاليــــداتاا،

فـــــوق أ ااـــــيدها ،فـــــوق أ ااـــــيد أحمارـــــاا؛
مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو المنترنـة أو
المنترزة .
ـ حمض النمليك الفواميك  ،أمالحه وأاتيراته :
29 15 11 00

ـ ـ حمض النمليك الفواميك

%5

29 15 12 00

ـ ـ أمالح حمض النمليك الفواميك

%5

29 15 13 00

ـ ـ أاتيرات حمض النمليك الفواميك

%5

ـ حمض الخليك وأمالحه؛ أنايدايد خليك :
ـ ـ حمض الخليك :
29 15 21 10

ـ ـ ـ محول وغير صالح لالاتعمال كخل لا ل

%5

29 15 21 20

ـ ـ ـ صالح لالاتعمال كخل لا ل

%5

29 15 24 00

ـ ـ أنايدايد حمض الخليك

%5

ـ ـ غيرها

:

29 15 29 10

ـ ـ ـ اايتات ال ئب

%5

29 15 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أاتيرات حمض الخليك :
29 15 31 00

ـ ـ خالت ا يل

%5

29 15 32 00

ـ ـ خالت الفينيل

%5

29 15 33 00

ـ ـ خالت البوتيل العاد

%5

29 15 36 00

ـ ـ أايتات داينواب اي و

%5

29 15 39 00

ـ ـ غيرها

%5

29 15 40 00

ـ أُحاد أو نائ أو ال

29 15 50 00

ـ حمض برو يونيك وأمالحه وأاتيراته

وأمالحاا وأاتيراتاا

29 15 60 00

ـ أحما

كلواو حمض الخليك

بوتانويك وأحما

وأاتيراتاا

بنتانويك ،أمالحاا

%5
%5
%5

ـ حمض نخليك ثالميك وحـمض دهنيك اتيريك
أمالحاا وأاتيراتاا :

ـ ـ ـ حمض ا ايتاايك الدهنيك
29 15 70 11

ـ ـ ـ ـ اتيرات المغنيسيو
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:

%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

29 15 70 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

29 15 70 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

29 15 90 00

ـ غيرها

%5

أحما

29.16

كاا وكسيلية

دواية

أُحادية

حلقية غير مشبعة ،أحما
دوايـــة

أُحادية

حلقية

كاا وكسيلية
وأنايدايداتاا

وهاليداتاا وفـوق أ اايدها وفوق أ اايد
أحماراا؛ مشتقاتاا المالجنة أو المسلفنة أو

المنترنة أو المنترزة .
ـ أحما

كاا وكسيلية أُحادية

دواية

حلقية غيـر

مشــبعة وأنايدايـــداتاا وهاليـــداتاا وفـــوق أ ااـــيدها

وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا :
29 16 11 00

ـ ـ حمض ن ريليك وأمالحه

%5

29 16 12 00

ـ ـ أاترات حمض ن ريليك

%5

29 16 13 00

ـ ـ حمض مياا ريليك

%5

29 16 14 00

ـ ـ أاترات حمض مياا ريليك

%5

أولييك أو لينولييك أو لينولينيك وأمالحاا

29 16 15 00

ـ ـ أحما

29 16 16 00

ـ ـ بيناثرريل ني و

%5

29 16 19 00

ـ ـ غيرها

%5

29 16 20 00

ـ أحما

وأاتيراتاا

كاا وكسيلية أُحاديــة ايرالنية أو ايرلينية

أو ايرلوتر نية وأنايدايداتاا وهاليداتاا وفوق
أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا

ــــ أحمـــا

%5

%5

كاا وكســـيلية أُحاديـــة عطريـــة وأنايدايـــداتاا

وهاليداتاا وفوق أ اايدها وفوق ا ااـيد احمارـاا

ومشتقاتاا :

ـ ـ حمض بن ويك وأمالحه وأاتيراته :
29 16 31 10

ـ ـ ـ حمض البن ويك

%5

29 16 31 20

ـ ـ ـ أمالحه وأاتيرات حمض البن ويك

%5

29 16 32 00

ـ ـ فوق أُ سيد البن ويل وكلوايد البن ويل

%5

29 16 34 00

ـ ـ حمض فينيل الخليك وأمالحه

%5

29 16 39 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

أحمــــا

29.17

اإلطراي

ف ة الرام

كاا وكســــلية طماعيــــة ،أنايدايــــداتاا

وهاليــــداتاا وفـــــوق أ ااــــيدها وفـــــوق أ ااـــــيد
أحمارـاا؛ مشـتقاتاا المالجنـة أو المســلفنة أو
المنترنة أو المنترزة .
ـ ـ أحمــا

كاا وكســيلية طماعيــة

دوايــة

حلقيــة

أنايدايــــداتاا وهاليــــداتاا وفــــوق أ ااــــيدها وفــــوق

أ اايد أحماراا ومشتقاتاا :

29 17 11 00

ـ ـ حمض أُ ساليك وأمالحه وأاتيراته

%5

29 17 12 00

ـ ـ حمض أديبيك وأمالحه وأاتيراته

%5

29 17 13 00

ـ ـ حمض أزياليـك وحـمض اـيـبـاايك ،أمالحاما

29 17 14 00

وأاتيراتاما
ـ ـ أنايدايد ِ
ماليك

%5

29 17 19 00

ـ ـ غيرها

%5

29 17 20 00

ـ ـ أحمــا

كاا وكســيلية طماعيــة اــيرالنية أواــيرلينية

واــــــيرلوتر ينية ،أنايدايــــــداتاا وهاليــــــداتاا وفــــــوق

أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا
ـ ـ أحمــا

%5

%5

كاا وكســيلية طماعيــة عطريــة ،أنايدايــداتاا

وهاليــداتاا وفــوق أ ااــيدها وفــوق أ ااــيد أحمارــاا

ومشتقاتاا :
29 17 32 00

ـ ـ اوا وفاا ت نائ اوكتيل

%5

29 17 33 00

ـ ـ اوا وفاا ت نائ نونيل أو نائ ديسيل

%5

29 17 34 00

ـ ـ أاتيرات أُخر من حمض اوا وفااليك

%5

29 17 35 00

ـ ـ أنايدايد فتاليك

%5

29 17 36 00

ـ ـ حمض تيريفااليك وأمالحه

%5

29 17 37 00

ـ ـ تيريفاا ت نائ الميايل

%5

ـ ـ غيرها :
29 17 39 10

ـ ـ ـ فياا ت الرصا

%5

29 17 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

أحمـــا

29.18

اإلطراي

ف ة الرام

كاا وكســـيلية ذات وايفـــة أُوكســـجينية

نرـــــــافية ،أنايدايـــــــداتاا وهاليـــــــداتاا وفـــــــوق
أ ااــيدها وفــوق أ ااــيد أحمارــاا؛ مشــتقاتاا
المالجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
كاا وكسيلية ذات وايفة كحولية لون دون

ـ أحما

وايفة أُوكسجينية أُخرش ،أنايدايداتاا وهاليداتاـا

وفوق أ اايدها ،فوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا:

29 18 11 00

ـ ـ حمض لوتيك لبنيك وأمالحه وأاتيراته

%5

29 18 12 00

ـ ـ حمض ترتيريك الطررير

%5

29 18 13 00

ـ ـ أمالح وأاتيرات حمض الترتيريك

%5

29 18 14 00

ـ ـ حمض اتريك حمض الليمونيك

%5

ـ ـ أمالح وأاتيرات حمض الـستيريك حمض
الليمونيك

:

29 18 15 10

ـ ـ ـ اترات الرصا

%5

29 18 15 20

ـ ـ ـ اترات المغنيسيو

%5

29 18 15 30

ـ ـ ـ اترات ال نك الخااصين

%5

29 18 15 90

ـ ـ ـ غيرها

29 18 16 00

ـ ـ حمض طلوكونيك وأمالحه وأاتيراته

29 18 17 00

ـ ـ  -2 ، 2نائ فينيل  -2-حامض هيداوكس

29 18 18 00

ـ ـ كلواو ن يالت اي و

%5

.

أايتيك حامض بن ليك

%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
29 18 19 10

ـ ـ ـ  -2 ، 2ان فينيل  -2-حامض هيداوكس

29 18 19 90

ـ ـ ـ غيرها

أايتيك حامض اليترليك

ـ ـ أحمــا

كاا وكســيلية ذات وايفــة فينوليــة مــن دون

%5
%5

وايفـــة أُوكســـجينية أُخـــرش وأنايدايـــداتاا وهاليـــداتاا
وفوق أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا ومشتقاتاا:

29 18 21 00

ـ ـ حمض االيسيليك وأمالحه حمض الصفصاف

%5

29 18 22 00

ـ ـ حمض اوا و أاتيل االيسيليك وأمالحه وأاتيراته

%5

29 18 23 00

ـ ـ أاتيرات حمض االيسيليك أُخر وأمالحاا

%5

29 18 29 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 18 30 00

ـ أحما

اإلطراي

ف ة الرام

كاا وكسيلية ذات وايفة الدهيدية أو كيتونية

لون دون وايفة أُوكسجينية أُخرش وأنايدايداتاا

وهاليداتاا وفوق أ اايدها وفوق أ اايد أحماراا

ومشتقاتاا

%5

ـ غيرها :
29 18 91 00

 5 ، 4 ، 2حمض الث

ـ ـ  T -5 ، 4 ، 2اي و

لواوفينوكس أايتيك  ،وأمالحه وااتيراته

%5

ـ ـ غيرها :
29 18 99 10

ـ ـ ـ  -2،2ان فينيل-2-حامض هيداوكس أايتيك

29 18 99 90

ـ ـ ـ غيرها

حامض البن يليك

%5
%5

 - 8الفصل الفرع الاامــن:
أاتيرات أحما

غير عضوية من

معادن

وأمالحاا ومشتقاتاا المالجنة أو المسلفنـة أو
المنترنة أو المنترزة .
أاـــتيرات فواـــفوايك وأمالحاـــا ،ثمـــا فـــ ذلـــك

29.19

الال توفواـــــــــفات؛ مشـــــــــتقاتاا المالجنـــــــــة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
29 19 10 00

ـ ال

29 19 90 00

ـ غيرها

فوافات  -3 ، 2ان برمو رو يل

%5

أاـــتيرات أحمـــا

29.20

%5

غيـــر عضـــوية أُخـــر مـــن

معــــــــــادن ثااــــــــــتاناي أاــــــــــتيرات هاليــــــــــدات
الايداوطين وأمالحاـا؛ مشـتقاتاا المالجنـة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
ـ أاتيرات يوفوافوايك

يوتـات الفواـفوا وأمالحاـا

ومشــــتقاتاا المالجنــــة أو المســــلفنة أو المنترنــــة أو

المنترزة

:

29 20 11 00

ــ ـ ثــاا يون ايـ و و ثــاا يون-ميايــل ايـ و ميايــل-

29 20 19 00

ـ ـ غيره

ثاا يون

%5
%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

ـ ـ ااــترات الفواــفيت وأمالحاــا؛ مشــتقاتاا المالجنــة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :

29 20 21 00

ـ ـ نائ ميايل الفوافيت

%5

29 20 22 00

ـ ـ نائ ايايل الفوافيت

%5

29 20 23 00

ـ ـ ال

ميايل الفوافيت

%5

29 20 24 00

ـ ـ ال

ايايل الفوافيت

%5

29 20 29 00

ـ ـ غيرها

%5

29 20 30 00

ـ اندواولفان اي و

%5

ـ غيرها:
%5

نيترو الجلسرين.

29 20 90 50

ـ ـ ـ ال

29 20 90 60

ـ ـ ـ نيترو طليرول

%5

29 20 90 70

ـ ـ ـ نائ نترات ا يايلين

%5

29 20 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

 - 9الفصل الفرعــ التااــ :
مركبـــات ذات وايفــــة نيتروطينية .
مركبات ذات وايفة أمينية .

29.21

ـ أمينات أُحادية
أمالحاا :

حلقية ومشتقاتاا؛

دواية

29 21 11 00

ـ ـ ميـاـيل أمين و نائ أو ال

29 21 12 00

ـ ـ  -2ن  ،ن ـــــنائ ميايل أمينو نيايل كلوايد

29 21 13 00

ـ ـ  -2ن  ،ن ـــــنائ نيايل أمينو نيايل كلوايد

وأمالحاا

ميـاـيل أمـين

هيداوكلوايد.

هيداوكلوايد

29 21 14 00

ـ ــ -2

ن  ،ن ـــــنائ أيسو رو يل أمينو نيايل
لوايد هيداوكلوايد

%5
%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
29 21 19 10

ـ ـ ـ ان  -2لواوايايل ايايالمين

29 21 19 20

ـ ـ ـ لواومياين INN

29 21 19 30

ـ ـ ـ الث كلواومـياين

%5

ان  -2لواوايايل

ميايالمين

INN

لواوايايل ميايالمين
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ال ـــ

-2

%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 21 19 40

اإلطراي

ف ة الرام

ـ ـ ـ ن  ،ن  -ـان ألويل ميايـل ،ايايـل-n ،برو يـل أو
اي و رو يــــــــل  -2كلواوايايالمينــــــــات و أمالحاــــــــا
البروتونية

%5

ـ ـ ـ  -2ن ،ن – نائ ألويـل مايـل ،أو ن يـل  ،أو ن
– برو يـــــل  ،أو أيســـــو رو يل أمينوإ يـــــل كلوايـــــد

وا مالح البروتونية المناارة :
29 21 19 52

ـ ـ ـ ـ  -2ن ،ن -ـــــنائ نيايل أمينو نيايل  -كلوايد

29 21 19 54

ـ ـ ـ ـ  -2ن  ،ن ـــــنائ أيسو رو يل -أمينو نيايل

29 21 19 59

ـ ـ ـ ـ غيرها

لوايد

%5
%5
%5

ـ ـ ـ غيرها :
29 21 19 91

ـ ـ ـ ـ نائ ايايل ا مين

%5

29 21 19 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أمينات طماعية
أمالحاا :

دواية

حلقية ومشتقاتاا؛

29 21 21 00

ـ ـ نيالين نائ أمين وأمالحه

%5

29 21 22 00

ـ ـ اداا ميايلين نائ أمين وأمالحه

%5

29 21 29 00

ـ ـ غيرها

%5

29 21 30 00

ـ أمينات أُحادية أو طماعية ايرالنية أو ايرلينية أو
ايرلوتر ينية  ،مشتقاتاا؛ أمالحاا

%5

ـ أمينات أُحادية عطرية  ،مشتقاتاا ؛ أمالحاا :
29 21 41 00

ـ ـ أنيلين وأمالحه

%5

29 21 42 00

ـ ـ مشتقات ا نيلين وأمالحاا

%5

29 21 43 00

ـ ـ تولويدينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات

%5

المنتجات.

29 21 44 00

ـ ـ نائ فينيل أمين ومشتقاته؛ أمالح هذه

29 21 45 00

ـ ـ 1ـ نافتيل أمين ألفا ـ نافتيل أمين 2 ،ـ نافتيل أميــن

29 21 46 00

ـ ـ أمفيتــامين )  ،( INNبن فيتامين ) ، ( INN

بيتا ـ نافتيل أمين ومشتقاتاا؛أمالحاما

%5
%5

دكسافيتامين ) ،(INNنتيال فيتامين )،(INN

فنسامفين ) ،(INNلفيتامين ) ،(INNليفا فيتامين
) ،(INNمفينواكن ) ،(INNفنترمين )(INN؛

أمالحاا
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%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 21 49 00

ـ ـ غيرها

اإلطراي

ف ة الرام

%5

ـ أمينات طماعية عطرية ومشتقاتاا؛ أمالح هذه
المنتجات :

29 21 51 00

ـ ـ اوا و وميتـا و ــا اا فينيلين نائ أمين و نائ أمينو

29 21 59 00

ـ ـ غيرها

تولـوينات ومشــتقاتاا وأمالح هذه المنتجات

%5
%5

مركبات أمينية ذات وايفة أُوكسجينية .

29.22

ـ كحو ت أمينية ،غير تلـك التـ تحتـو علـى أ اـر مـن

نــــوع واحــــد مـــــن الواــــائر ا وكســــجينية؛ وأ يراتاــــا

وأاتيراتاا؛ أمالح هذه المنتجات :
29 22 11 00

ـ ـ أُحاد نياانول أمين وأمالحه

%5

29 22 12 00

ـ ـ ـنائى نياـانول أمين وأمالحه

%5

29 22 14 00

ـ ـ دكسترو رو رسيفين ) (INNوأمالحه

%5

29 22 15 00

ـ ـ ال

29 22 16 00

ـ ـ نائ نياانول أمونيا الفونات مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 22 17 00

ـ ـ ميايل نائ نياانول امين وإيايل نائ نياانول امين

%5

29 22 18 00

اياانول امين

ـ ــ -2

ن  ،ن ـــــنائ أيسو رو يل أمينو نياانول

%5

%5

ـ ـ غيرها :
ـ ـ ـ ن  ،ن  -انــ ألويل ميايل ،ايايل-n ،برو يل أو

اي و رو يل  -2أمينواياانول و أمالحاا البروتونية:

29 22 19 11

ـ ـ ـ ـ ن  ،ن  -ان ميايل-2-أمينواياانول و

29 22 19 12

ـ ـ ـ ـ ن  ،ن  -ان ايايل-2-أمينواياانول و أمالحاا

29 22 19 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

29 22 19 20

ـ ـ ـ ايايل ان اياانول امين

%5

29 22 19 30

ـ ـ ـ ميايل ان نياانول امين

%5

29 22 19 40

ـ ـ ـ  -2ن  ،ن -نائ اي و برو ايل أمينو اياانول

%5

29 22 19 50

ـ ـ ـ  -2ن  ،ن -نائ برو ايل أمينو اياانول

%5

29 22 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أمالحاا البروتونية
البروتونية
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%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

ـ نافتو ت أمينية وفينو ت أمينية أخرش ،غير تلك الت
تحتو على أ ار من نوع واحد من الواائر

ا ُوكسجينية وإ يراتاا وأاتيراتاا؛ أمالح هذه

المنتجات :
29 22 21 00

ـ ـ أحما

29 22 29 00

ـ ـ غيرها

أمينوهيداوكس نفاالين الفون

د

%5
%5

ـ ـ ألدهيــدات أمينيــة وكيتونــات أمينيــة وكينونــات أمينيــة،
غير تلـك التـ تحتـو علـى أ اـر مـن نــوع واحـد مـن

29 22 31 00

الواائر ا ُوكسجينية؛ أمالح هذه المنتجات:
ـ ـ أمفـــييرامون )  ،( INNمياادون ) ، ( INN

29 22 39 00

ـ ـ غيرها

نوامياادون ) ،(INNأمالح هذه المنتجات

ـ أحما

%5
%5

أمينية ،غير تلك الت تحتـو علـى أ اـر مـن

نـــوع واحـــد مـــن الواـــائر أ ُوكســـجينية ،وأاـــتيراتاا
أمالح هذه المنتجات :

29 22 41 00

ـ ـ ليسين وأاتيراته؛ أمالح هذه المنتجات

%5

29 22 42 00

ـ ـ حمض طلوتاميك وأمالحه

%5

29 22 43 00

ـ ـ حمض ا نارانيليك وأمالحه

%5

29 22 44 00

ـ ـ تيليدين ) ،(INNوأمالحه

%5

29 22 49 00

ـ ـ غيرها

%5

29 22 50 00

ـ ـ فينــو ت ـ كحوليــة أمينيــة وفينــو ت حمضــية أمينيــة
ومركبات أُخر ذات وايفة اوكسجينية

%5

أمـــــالح وهيداوكســـــيدات ا مونيـــــو الر اعيـــــة؛

29.23

ليســـياينات وفواـــفو أمينـــو ليبيـــدات أُخـــر ،وإن
انت محددة الصفات كيماوياً:

29 23 10 00

ـ كولين وأمالحه

29 23 20 00

ـ ليسياينات وفوافو أمينو ليبيدات أُخر

%5

29 23 30 00

ــ الفونات ا اع ن ييل أمونيا مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 23 40 00

ـ ـ اــلفونات نــائ ديســيل نــائ ميايــل أمونيــا مش ـبعة

29 23 90 00

ـ غيرها

ثفلواوأوكتان

%5

%5
%5
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ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

مركبــات ذات وايفــة كر وكســيا ميديــة ،مركبــات

29.24

حمض كر ونيك ذات وايفة أميدية .
ـ ـ أميــدات

دوايــة

حلقيــة ثمــا فياــا الور امــات

دواية ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات:

29 24 11 00

ـ ـ مبرو امات

29 24 12 00

ـ ـ فلواواايتاميد اي و  ،احاد كروتوفوس اي و

29 24 19 00

ـ ـ غيرها

)(INN

وفوافاميدون اي و

%5
%5
%5

ـ أميدات دواية الحلقية ثما فياا الور امات الدواية
ومشتقاتاا؛ أمالحاا :

29 24 21 00

ـ ـ يواينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات

29 24 23 00

ـ ـ حمض  2ـ نايتاميدو البن ويك ن ـ حمض

29 24 24 00

ـ ـ نياينامات

29 24 25 00

ـ ـ ا لوا اي و

%5

29 24 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ااتيالنارانيليك وأمالحه
)(INN

%5
%5
%5

مركبــات ذات وايفــة كر وكســياميدية ثمــا فياــا

29.25

الســــــرااين وأمالحــــــه ومركبــــــات ذات وايفــــــة
أمينية.
ـ ايميدات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات:
29 25 11 00

ـ ـ ارااين وأمالحه

29 25 12 00

ـ ـ غلو تياايميد

29 25 19 00

ـ ـ غيرها

)(INN

%5
%5
%5

ـ ايمينات ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات:
29 25 21 00

ـ ـ كلواديميفوا اي و

%5

29 25 29 00

ـ ـ غيرها

%5

مركبات ذات وايفة نيتريلية.

29.26
29 26 10 00

ـ أُ ريلونيتريل

%5

29 26 20 00

ـ 1ـ ايانو غوانيدين نائ ايان د أميد

%5

29 26 30 00

ـ فنبرو واكن ) (INNوأمالحه؛ مياادون )،(INN

انترميديت  -4ايانو –  2نائ ميال أمينو –4.4
– نائ فينيل بوتان
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 26 40 00

اإلطراي

ـ الفا-فينيل اايتواايتونتريل
ـ غيرها

ف ة الرام

%5

:

29 26 90 10

ـ ـ ـ ايانيد البن ايل

%5

29 26 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

29.27

29 27 00 00

مركبات الديازو ،ا زو أو ا زوكس

%5

29.28

29 28 00 00

مشـــــتقات عضـــــوية مـــــن الايـــــداازين أو مـــــن
الايداوكسيالمين

مركبات ذات وايفة نيتروطينية أُخرش .

29.29
29 29 10 00

ـ اي وايانات

%5
%5

ـ غيرها :
29 29 90 10

ـ ـ ـ ن  ،ن  -نائ ألويل ميايل ،ايايل-n ،برو يل أو

29 29 90 20

ـ ـ ـ نائ ألويل ميايل ،ايايل-n ،برو يل أو

اي و رو يل ديااليدات فوافوااميدية

اي و رو يل ن  ،ن  -نائ ألويل ميايل ،ايايل - n
برو يل أو اي و رو يل أميدات فوافواية

29 29 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

%5
%5

 - 10الفصـــل الفرعـــ العاشــــر :
مركبـــات عضويــة ــ غيــر عضويــة ،مركبــات
دوايــة غيــر منسجمة  ،أحما

نوكليرية

وأمالحاا والفوناميدات .
مركبات كبريت عضوية .

29.30

يو كر امات

29 30 20 00

ـ يو كر امات و نائ

29 30 30 00

ـ أُحاد و نائ أو ا اع كبريتيدات يو اا

%5

29 30 40 00

ـ ميتيونين

%5

29 30 60 00

ـ  -2ن  ،ن نائ ايايل امينو اياانيايول

%5

29 30 70 00

ـ مررا -2هيداوكس ايايل اولفيد يو نائ

29 30 80 00

ــــ الـــديرااب ايـــ و  ،كبتـــافول ايـــ و و ميااميـــدوفوس

طليرول )(NN
اي و

ـ غيرها :
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%5

%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

ـ ـ ـ مركبات عضوية فوافواية كبريتية :
29 30 90 11

ـ ـ ـ ـ  - Oاياـــــيل -Sفينــــيل ايايل فوافونو يولو يونات

29 30 90 12

ــ ــ ــ ــ تحتــــو علــى ذاة فواـفوا مـرتبط باـا مجموعـة

فونوفو

واحــدة مــن ميايــل ،ايايــل-n ،برو يــل أو اي و رو يــل

ولون دون ذاات كر ون
29 30 90 19

أخر...

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية كلواية كبريتية :
29 30 90 21

%5

ـ ـ ـ ـ  -2كلواوايايل كلواو ميايل الفايد

%5

 -2لواوايايل الفايد

29 30 90 22

ـ ـ ـ ـ نائ

29 30 90 23

ـ ـ ـ ـ نائ  -2لواوايايل يو مياان

%5

29 30 90 24

ـ ـ ـ ـ  -2,1نائ  -2لواوايايل يو اياان

%5

29 30 90 25

ـ ـ ـ ـ  -3,1نائ  -2لواوايايل يو

29 30 90 26

ـ ـ ـ ـ  -4، 1نائ  -2لواوايايل يو

29 30 90 27

ـ ـ ـ ـ  -5,1نائ  -2لواوايايل يو

29 30 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

-n-برو ين.

%5

-n-بوتان..

%5

-n-بنتان.....

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية كلواية كبريتية ايارية :
29 30 90 31

ـ ـ ـ ـ نائ  -2لواوايايلايوميايل ا ير

%5

29 30 90 32

ـ ـ ـ ـ نائ  -2لواوايايل يوايايل ا ير

%5

29 30 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية فوافواية كبريتية
29 30 90 41

نيتروطينية:

ـ ـ ـ ـ  -O،Oـــان ايايل -2}-Sان ايايل امينو ايايل{
فوافواو يويت وأمالحه ا لويلية أو البروتونية

29 30 90 42

.

%5

ـ ـ ــ ــ }  -2-Sنـائ ألويل ميايـل ،ايايـل-n ،برو يـل
أو اي و رو يــــــــل امينــــــــو ايايــــــــل { هيــــــــداوطين

ألويل ميايــــل ،ايايــــل-n ،برو يــــل أو اي و رو يــــل

يــوتات فوافواية وااتيراتاا -Oألوــيل > ، C10

ثمـــــا فياـــــا اـــــايرلوألويل ؛ أمالحاـــــا ا لويليـــــة أو

البروتونية
29 30 90 43

ـ ـ ـ ـ مـايل فوافونو يو ت أ– ن يل وكب  -2-نائ
أيسو رو يل امينو نيايل
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%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

29 30 90 44

ـ ـ ـ ـ -Oنيـايل  -2 -Sنائ اي و رو يل أمينو نيايل

29 30 90 49

ـ ـ ـ ـ غيرها

ميايل فوافونو يو ت

ف ة الرام

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية :
29 30 90 51

ـ ـ ـ ـ ن،ن -انـ ألويل ميايل  ،ايايل -n ،برو يل أو
اي و رو يل امينو اياان -2-يو ت و أمالحه

البروتونية
29 30 90 59

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية كبريتية نيتروطينية كلواية :
29 30 90 61

ـ ـ ـ ـ ن،ن -نائ ميال امينو اياان -2-يول

29 30 90 62

ـ ـ ـ ـ ن،ن – نائ ايسو برو يل امينو اياان  -2-يو

29 30 90 69

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

هيداوكلوايد
هيداوكلوايد

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية كبريتية :

مراطعة

29 30 90 72

ـ ـ ـ ـ  -ميايل فسفوونو يو ت نيايل بن ين امينو –

29 30 90 73

ـ ـ ـ ـ  +ميايل فسفوونو يو ت نيايل بن ين امينو –

29 30 90 79

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

29 30 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ن s -نائ ميايل برو يل 2,1-
ن – sنائ ميايل برو يل 2,1-

%5
%5

مركبات عضوية ـ غير عضوية أُخر:

29.31

وا اع ايايل الرصا

ـ ا اع ميايل الرصا

:

29 31 10 10

ـ ـ ـ ا اع ميايل الرصا

%5

29 31 10 20

ـ ـ ـ ا اع ايايل الرصا

%5

29 31 20 00

ـ مركبات ال

بيوتلتين

%5

ـ مشتقات عضوية فوافواية اخر:
29 31 31 00

ـ ـ نائ ميايل ميايل فوافـونيت

%5

29 31 32 00

ـ ـ نائ ميايل برو يل فوافـونيت

%5

29 31 33 00

ـ ـ نائ ايايل ايايل فوافـونيت

%5

29 31 34 00

ـ ـ صوديو  -3ال
ميايل فوافـونيت

هيداوكس اياليل برو يل
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%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

29 31 35 00

ـ ـ  -6,4,2ال

29 31 36 00

ـ ـ -5ايايل-2-ميايل-2-اوكسيدو -1،3،2-نائ

ال

برو يل -6,4,2,5,3,1 -ال

فوافينان صلب  -6,4,2ال

أوكسيد

اوكسا

ف ة الرام

%5
%5

أوكسافوافواينان-5-أيل ميايل ميايل ميايل

فوافـونيت
29 31 37 00

ـ ـ مررا] -5ايايل-2-ميايل-2-اوكسيدو-1،3،2-

%5

نائ أوكسافوافينان-5-أيل ميايل[ ميايل

فوافـونيت
29 31 38 00

ـ ـ ملح حامض ميايل فوافونيك و امينوايمينوميايل

%5

يوايا 1:1

ـ ـ غيرها:
29 31 39 10

ـ ـ ـ تحتو على ذاة فوافـوا مـرتبـط باـا مجموعة

واحدة من ميايل ،ايايل-n ،برو يل أو اي و رو يل

ولون دون ذاات كر ون أخر
29 31 39 20

ـ ـ ـ حمض الفوافونيك،مايل

29 31 39 30

ـ ـ ـ حمض الفوافونيك ،مايل ، -بوليجاليرول

29 31 39 40

%5
ناتر..

%5

ـ ـ ـ حمض الفوافونيك ،مايـل-5 ،ميايـل  -2-مايـل

 -1،3،2ان أوكسافواـفواينان-5-أيـل مايـل ،مايـل
ناتر.

29 31 39 90

%5

ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية فوافواية فلواية :
29 31 90 21

ـ ـ ـ ـ -Oألويل  ،C 10بــــما فـ ذلـــك اـايرلوألويل
الويـــل ميايــــل ،ايايــــل-n ،برو يــــل أو اي و رو يــــل

فوافونوفلوايدات

%5

29 31 90 22

ـ ـ ـ ـ ألويل ميايل ،ايايل-n ،برو يل أو اي و رو يل

29 31 90 23

ـ ـ ـ ـ السااين-O :أي و رو يل مايل فوافونو فلوايدات

%5

29 31 90 24

ـ ـ ـ ـ الصومان-O :بينا وليل مايل فوافونو فلوايدات

%5

29 31 90 25

ـ ـ ـ ـ ان فلوايد ميايل فوافونيل

%5

29 31 90 26

ـ ـ ـ ـ ان فلوايد أيايل فوافونيل

%5

29 31 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ان فلوايدات الفوافونيل

%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية فوافواية كلواية:
29 31 90 31

ـ ـ ـ ـ -Oاي و رو يل ميايل فوافونوكلوايديت
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%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

29 31 90 32

ـ ـ ـ ـ -Oبيناكوليل ميايل فوافونو كلوايديت

29 31 90 33

ـ ـ ـ ـ ان كلوايد مايل فوافونيل مايل فوافونات

29 31 90 34

ـ ـ ـ ـ ان كلوايد مايل فوافونين

%5

29 31 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

نائ مايل

%5
%5

ـ ـ ـ مركبات عضوية فوافواية نيتروطينية :
29 31 90 41

 ، C 10ثما ف ذلك

ـ ـ ـ ـ  – Oألويل

اايرلوألويل  -N.Nان الويل ميايل ،ايايل-n ،
برو ل أو اي و رو يل فوافوا اميدو ايانيدات

29 31 90 42

%5

ـ ـ ـ ـ } 2-Oان ألويل ميايل،ايايل-n ،برو يل أو

اي و رو يل أمينو ايايل{ هيداوطين ألويل ميايل،

ايايل-n ،برو يل أو اي و رو يل فوافونيتات و
ااتيراتاا –Oألويل ثما ف ذلك اايرلوألويل
وأمالحاا ا لويلية أو البروتونية

29 31 90 43

ـ ـ ـ ـ  - Oنياـــيل ن  ،ن  -نائ ميايل فوافواأميدو

29 31 90 44

ـ ـ ـ ـ -Oنيايل -2 }-Oنائ اي و رو يل أمينو

29 31 90 49

ـ ـ ـ ـ غيرها

ايانيدات

نيايل{ مايل فوافونيت

%5
%5
%5
%5

.

ـ ـ ـ مركبات عضوية كلواية نيتروطينية:
29 31 90 51

ـ ـ ـ ـ  -2لواوفينيل ان كلواو أازين

%5

29 31 90 52

ـ ـ ـ ـ نائ  -2لواوفينيل كلواو أازين

%5

29 31 90 53

ـ ـ ـ ـ ال

29 31 90 59

ـ ـ ـ ـ غيرها

 -2لواوفينيل أازين

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها:
29 31 90 91
29 31 90 92
29 31 90 93

ـ ـ ـ ـ بيوتيل sـ صوديو اي و برو يل فوافونو يو ت
ـ ـ ـ ـ اي و رو ايل sـ صوديو مياايل فوافونو يو ت

%5

ـ ـ ـ ـ ميايل بنتيل ـ s 1صوديو ميايل فسفونو يو ت

%5

ـ ـ ـ ـ ايايل sـ صوديو اي و برو يل فوافونو يو ت

%5

29 31 90 94
29 31 90 95

ـ ـ ـ ـ ايك – بيوتيل  – sصوديو اي و رو يل

29 31 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

فوافونو يو ت

%5

%5
%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

مركبــات دوايــة حلقيــة غيــر منســجمة مـ ذاة

29.32

أو ذاات غير منسجمة أُوكسجينية فقط.
ـــــ مركبــــات تتضــــمن بنيتاــــا حلقــــة فــــواان وإن كانــــت
ماداطة غير منصارة :

29 32 11 00

ـ ـ ا اع هيداوفواان

%5

29 32 12 00

ـ ـ  2ـ فواالدهيد فيوا فيواالدهيد

%5

29 32 13 00

ـ ـ كحول فوافوايل وكحول ا اع هيداو فيوافيوايل

%5

29 32 14 00

ـ ـ اررالوز

%5

29 32 19 00

ـ ـ غيرها

%5

29 32 20 00

ـ

%5

تونات

ـ غيرها:
29 32 91 00

%5

ـ ـ اي واافرول
ـ ـ 1ـ  3 ،1ـ بن و د أوكسـول ـ  5ـ وا أل برو ـان

ـ2ـ : 1

29 32 92 10

ـ ـ ـ  4,3ميايلين ديوكس فينيل  2برو انون

%5

29 32 92 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

29 32 93 00

ـ ـ بيبرونال

%5

29 32 94 00

ـ ـ اافرول

%5

29 32 95 00

ـ ـ تتراهايداوكنابينو ت طمي اإلي وميرات

%5

29 32 99 00

ـ ـ غيرها

%5

مركبات دوايـة حلقيـة غيـر منسـجمة ذات ذاة

29.33

أو ذاات غير منسجمة نيتروطينية فقط .
ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة بيرازول وإن كانت
ماداطة غيـر منصارة :

29 33 11 00

ـ ـ فينازون انتيبيرين ومشتقاته

%5

29 33 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ مركبــات تتضــمن بنيتاــا حلقــة ايميــدازول وإن كانــت
ماداطة غير منصارة :

29 33 21 00

ـ ـ هيدانتوين ومشتقاته

%5

29 33 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة بيريدين وإن كانت
ماداطة غير منصارة :
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

29 33 31 00

ـ ـ بيريدين وأمالحه

%5

29 33 32 00

ـ ـ بيبريدين وأمالحه

%5

29 33 33 00

ـ ـ الفنتانيل ) ،(INNانيلريدين ) ،(INNبي يتراميد
) ،(INNبروماز ا ) ،(INNدايفينوكسين

) ،(INNدايفينوكسيالت ) ،(INNديبيبانون

) ،(INNفنتانيل ) ،(INNكيتو يميدون )،(INN
ميايل فينيدات ) ،(INNبنتازواين )،(INN

بايدين ) (INNبيايدين ) ،(INNانترميدييت أ،

فينسيرليدين ) ،(PCP) (INNفينو يريدين

) ،(INNبيبراداول ) ،(INNبيريتراميد )،(INN
برو ي ار ) ،(INNوتريميبيريدين )(INN؛ أمالح
هذه المنتجات

%5

ـ ـ غيرها :
29 33 39 10

ـ ـ ـ  -3بن يالت كوينوكليدينيل

%5

29 33 39 20

ـ ـ ـ وينوكليدينيل-3-أو L

%5

29 33 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ مركبـات تتضـمن بنيتاـا حلقـة كينـولين أو اي وكينـولين
وإن كانت ماداطة  ،غير منصارة :

29 33 41 00

ـ ـ ليفوافانول ) (INNوأمالحه

%5

29 33 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ مركبــات تتضــمن بنيتاــا حلقــة بيريميــدين وإن كانــت
ماداطة أو حلقة ببيرازين :

29 33 52 00

ـ ـ مالونيل يوايا حامض ثاا يتيوايك ؛ أمالحه

29 33 53 00

ـ ـ ألو اا يتال )  ، ( INNأمـو اا يتال ) ،(INNثاا يتال

%5

) ،(INNبيوتالبيتال ) ،(INNبيوتو اا يتال

) ،(INNايرلو اا يتال ) ،(INNميايل فينو اا يتال
) ،(INNبنتو اا يتال ) ،(INNفينو اا يتال

) ،(INNاربيوتاثاا يتال ) ،(INNايرو اا يتال
) (INNوفينيل بيتال )(INN؛ أمالح هذه
المنتجات

29 33 54 00

ـ ـ مشـتقات أخر من مالونيل يوايا حامض
ثاا يتيوايك وامالحاا
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%5
%5

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 33 55 00

ـ ـ لو رازو ) ، (INNمرلوكوالون )،(INN

مياا والون ) ،(INNوزايببرول )(INN؛ أمالح

هذه المنتجات
29 33 59 00

اإلطراي

ف ة الرام

ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة تريازين وإن كانت
ماداطة غير منصارة :

29 33 61 00

ـ ـ ميالمين

%5

29 33 69 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ
29 33 71 00
29 33 72 00
29 33 79 00

تامات :
تا

ـ ـ 6ـ هيرسان

ايبسلون ــ كابرو تا

ـ ـ كلو ا از ) (INNوميايل بريلون

ــ

)(INN

تامات أُخر

%5
%5
%5

ـ غيرها :
29 33 91 00

)  ، (INNكــامي ا

ـ ـ البـــرازو

) ،( INN

لوديازيبوكسيد ) ،(INNكلوني ا )،(INN

لواي يت ) ،(INNديلواي ا ) ،(INNديازيبا

) ،(INNااتازو

) ،(INNا يل لوفالزيبيت )،(INN

فلوديازيبا ) ،(INNفلونترازيبا )،(INN

فلواي ا ) ،(INNهالي ا ) ،(INNلواازيبا )،(INN
لواميتازيبا ) ،(INNمازيندول ) ،(INNميدا زيبا
) ،(INNميدا زو

) ،(INNنيميتازيبا )،(INN

نترازيبا ) ،(INNنوادازيبا ) ،(INNاوكسازيبا
) ،(INNبينازيبا ) ،(INNبرازيبا )،(INN

ثايروفاليرون ) ،(INNتيمازيبا ) ،(INNتترازيبا
) (INNوتريازو

29 33 92 00

)(INN؛ أمالح هذه المنتجات

ـ ـ ازينفوس-ميايل اي و

%5
%5

ـ ـ غيرها :
29 33 99 10

ـ ـ ـ نيترو كـاا ازول و ـال ـ نيترو كـاا ازول وا اع

29 33 99 90

ـ ـ ـ غيرها

نيترو كاا ازول

%5
%5
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ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

أحما

29.34

اإلطراي

ف ة الرام

نووية نيوكليرية وأمالحاـا وإن كانـت

محـــــددة الصـــــفات كيماويـــــاً؛ مركبـــــات دوايـــــة
حلقية غير منسجمة أُخر .

29 34 10 00

ـ مركبات تتضمن بنيتاا حلقة يازول وإن كانت

29 34 20 00

ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بن و يازول وإن

29 34 30 00

ـ مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينو يازين وإن

ماداطة غير منصارة

انت ماداطة غير منصارة أ ار من ذلك
انت ماداطة غير منصارة أ ار من ذلك

%5
%5
%5

ـ غيرها :
29 34 91 00

ـ ـ امينــواكن ) ، (INNبروتين و
لوتياز ا ) ،(INNكلوكسازو

)، (INN

)،(INN

دكستروموااميد ) ،(INNهالوكسازو
تازو

)،(INN

) ،،(INNمسوكااب ) ،(INNأوكسازو

) ،(INNبيمو ين ) ،(INNفنديمترازين )،(INN

فينميترازين ) ،(INNواوفنتانيل ) ،(INNأمالح هذه
المنتجات

%5

ـ ـ غيرها :
29 34 99 10

ـ ـ ـ الفينول ا حمر

%5

29 34 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

الفوناميدات

29.35
29 35 10 00

ـ الفوناميد  – Nميايل مشب ثفلواوأوكتان

%5

29 35 20 00

ـ الفوناميد  – Nايايل مشب ثفلواوأوكتان

%5

29 35 30 00

ـ الفوناميد  – Nايايل-2 -N-هيداوكس ايايل
مشب ثفلواوأوكتان

29 35 40 00

 .الفوناميد -2 – Nهيداوكس ايايل  -N-ميايل

مشب ثفلواوأوكتان

%5
%5

29 35 50 00

ـ الفوناميدات أخر مشبعة ثفلواوأوكتان

%5

29 35 90 00

ـ غيرها

%5

 - 11الفصل الفرع الحاد عشر :
بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.
- 216 -

ق6:

ف 29 :
البند

الصــــــــــنر
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اإلطراي

ف ة الرام

بروفيتامينـــات وفيتامينـــات ،ربيعيـــة أو منتجـــة

29.36

تركيبياً ثما فياا المرك ات الطبيعية  ،ومشتقاتاا
المستعملة ثصواة ائيسية كفيتامينات ،مخلورة

فيمـــا بيناـــا أ

 ،وإن كانـــت محلولـــة فـــ أ

مذيب .
ـ فيتامينات ومشتقاتاا ،غير مخلورة :
29 36 21 00

ـ ـ فيتامينات  Aومشتقاتاا

29 36 22 00

ـ ـ فيتامين  B1ومشتقاته

29 36 23 00

ـ ـ فيتامين  B2ومشتقاته

نعفاي

29 36 24 00

ـ ـ ـ حمــض  Dـ أو  DLـ بنتو ينيــك فيتــامين  B3أو

نعفاي

29 36 25 00

ـ ـ فيتامين  B6ومشتقاته

نعفاي

29 36 26 00

ـ ـ فيتامين  B12ومشتقاته

نعفاي

29 36 27 00

ـ ـ فيتامين  Cومشتقاته

نعفاي

29 36 28 00

ـ ـ فيتامين  Eومشتقاته

نعفاي

29 36 29 00

ـ ـ فيتامينات أُخر ومشتقاتاا

نعفاي

29 36 90 00

ـ غيرها ،ثما ف ذلك المرك ات الطبيعية

نعفاي

.

فيتامين  B5ومشتقاتاا

نعفاي
نعفاي

هرمونــــات  ،برواــــتاطالندينات ،رمبوكســــينات

29.37

وليوكوترينـــــات ،ربيعيـــــة أو منتجـــــة تركيبيـــــاً؛
مشــتقاتاا ونظائرهــا البنيويــة ،فمــا فياــا البــول

ببتايــدات الحلقيــة المعدلــة ،المســتعملة ثصــواة
ائيسية كارمونات .
ـ هرمونات بول ببتايـد ،هرمونـات البـروتين وهرمونـات
الغليرو روتين ،مشتقاتاا وأماالاا البنيوية:

29 37 11 00

ـ ـ اوماتترو ين ،مشتقاته ونظائرها البنيوية

نعفاي

29 37 12 00

ـ ـ ا نسولين وأمالحه

نعفاي

29 37 19 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

ـ هرمونات اترويدية ،مشتقاتاا ونظائرها البنيوية:

29 37 21 00

ـ ـ كواتي ون وهيـداوكـواتيـ ون و ريدنيـ ون

ديايــــداوكواتي ون و ريــــد ترولــــون ديايــــداو

هايداوكواتي ون
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ف 29 :
البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

29 37 22 00

ـ ـ مشـتقات هرمونات اترويدية عشرية مالجنة

نعفاي

29 37 23 00

ـ ـ ااتروطينات و روطستوطينات

نعفاي

29 37 29 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

29 37 50 00

ـ برواتاطالندينات و رومبوكسينـات ليوكوترينـات،

29 37 90 00

ـ غيرها

مشتقاتاا ونظائرها البنيوية

نعفاي
نعفاي

 -12الفصل الفرعـ الاان عشر :
طليروزيدات وأشباه علويات  ،ربيعية أو منتجة
تركيبياً وأمالحاــا وأ يراتاا وأاتيراتاا
ومشتقاتاا ا ُخر .

طليروزيدات،ربيعيــة أومنتجــة تركيبي ـاً وأمالحاــا

29.38

وأ يراتاا وأاتيراتاا ومشتقاتاا ا ُخر .

29 38 10 00

ـ اوتوايد اوتين ومشتقاته

%5

29 38 90 00

ـ غيرها

%5

أشـــــباه علويـــــات ،ربيعيـــــة أو منتجـــــة تركيبيـــــاً

29.39

وأمالحاا وأ يراتاا وأاتيراتاا ومشتقاتاا ا ُخر.

ـ أشباه علويات ا فيون ومشتقاتاا؛ أمالح هذه
المنتجات :

29 39 11 00

ـ ـ مرك ات عش الخشخاش؛ ببرينوافين )،(INN

وديين ،ديايداوكودين ) ،(INNنيايل موافين،

نيتوافين ) ،(INNهيروين ،هيداوكودون )،(INN

هيداوموافون ) ،(INNموافين ،نيروموافين

) ،(INNأوكسيرودون ) ،(INNأوكسيموافون

) ،(INNفولوودين ) ،(INNيبا ون ) ،(INNيبين؛
أمالح هذه المنتجات

نعفاي

29 39 19 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

29 39 20 00

ـ أشباه علويات ألويناومشتقاتاا؛أمالح هذه المنتجات

نعفاي

29 39 30 00

ـ كاف يين وأمالحه

نعفاي

ـ ايفيداينات وأمالحاا :
29 39 41 00

ـ ـ ايفيداين وأمالحه

نعفاي

29 39 42 00

ـ ـ أشباه ايفيداين ثسودو نفيداين  INNوأمالحه

نعفاي
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البند

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

اإلطراي

ف ة الرام

29 39 43 00

ـ ـ كا يين ) (INNوأمالحه

نعفاي

29 39 44 00

ـ ـ نوافيداين وأمالحه

نعفاي

29 39 49 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

ـ يوفيلين وأمينوفيلين يوفيلين ـ ايايلين نائ أمين
ومشتقاتاا؛ أمالح هذه المنتجات :

29 39 51 00

ـ ـ فينتلين ) (INNوأمالحه

29 39 59 00

ـ ـ غيرها

.

نعفاي
نعفاي

ـــــ أشــــباه علويــــات اإلاطــــوتين الجــــاوداا ومشــــتقاتاا؛
أمالحاا:

29 39 61 00

ـ ـ ااطوميترين  INNوأمالحه

نعفاي

29 39 62 00

ـ ـ ااطوتامين  INNوأمالحه

نعفاي

29 39 63 00

ـ ـ حمض ليسرطيك وأمالحه

نعفاي

29 39 69 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

ـ غيرها من أصل نبات :
ـ ـ كــوكايين ،ايرجونـــين ،ليفوميتامفيتامين،

ميتاميفتامين ) ، (INNايسميت ميتامفيتامين ؛
أمالح وااترات ومشتقات أخر لاذه المنتجات:

ممنوع ااتيراده

29 39 71 10

ـ ـ ـ كوكايين

29 39 71 90

ـ ـ ـ غيره

29 39 79 00

ـ ـ غيرها

نعفاي

29 39 80 00

ـ غيرها

نعفاي

نعفاي

 - 13الفصل الفرع الاالــث عشـر:
29.40

مركبــات عضوية أُخر .

29 40 00 00

ارر نق كيماوياً ،ثااتاناي السرروز والال توز
والمـــــــالتوز والجلوكـــــــوز والفركتـــــــوز؛ أ يـــــــرات
وأاـــــتيالت وأاـــــتيرات اـــــرر وأمالحاـــــا ،غيـــــر
المنتجـــــات المـــــذكواة فـــــ البنـــــود  29.37أو
 29.38أو 29.39

29 41 10 00

ـ بنسلين ومشتقاته ببنية حمض بنسلين ؛ أمـالح هـذه
المنتجات

29 41 20 00

ـ اتريبتوميسين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات

29.41

مضادات ط ار يم أنتيبيوتيك .
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ف 29 :
البند

29.42

الصــــــــــنر

ام النظا المنس

29 41 30 00
29 41 40 00

ـ
ـ

29 41 50 00
29 41 90 00
29 42 00 00

ـ
ـ

تتراايرلين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات
كلو اا مفنيرول ومشتقاته؛ أمــالح هذه
المنتجات
ااياروميسين ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجات
غيرها

مركبات عضوية أُخر
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اإلطراي

ف ة الرام

نعفاي
نعفاي
نعفاي
نعفاي
%5

ق6:

ف 30 :

الفصل الثالثون
منتجــــــــــات الصيدلـــــــــة
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :
أـ

األغذية أو المشروبات (مثل ،أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو األغذيـة المو يـة أو المتممـات

الغذائيــة أو المشــروبات المو يـــة والميــا المعدنيــةع ــدا محض ـ ارت التغذيــة الت ـ تعطــى
(الوسم الرابعع؛

ب ـ المحضرات مثل األقراص أو العلك (الل انع أو الالصوات ( الت تنتول محت ياتها
للمسا دة

جـ

دـ

ر الجلدع المعدة

الجص المكلس خصيصاً أو المسح ق بدقة الستعماله ف طب األسنان (بنــد 25.20ع؛

الميا الموطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيـ ت العطريـة ،الصالحـة لالستعمـال كأدويـة (بند

33.01ع؛

هـ ـ

المحضرات ال اردة ف ال ن د  33.03لغاية ،33.07وإن كانت ذات خصائص الجية أو وقائية؛

زـ

المحضرات الت أساسها الجص لالستعمال ف طب األسنان (بند 34.07ع؛

وـ

2ـ

لى اإلقالع ن التدخين (ال ند  21.06أو 38.24ع

ــر األوردة.

حـ

الصاب ن والمنتجات األُخر الداخلة ف ال ند 34.01والت تحت ي لى أدويـة مضافــة؛
زالل الدم غير المعد الستعماالت الجية أو وقائية (بند 35.02ع.

مـن أجــل تط يــا أحكــام ال نـد  ،30.02إن

ــارة م منتجــات منا يــة م تنط ـا لــى ال تيــدات وال روتينــات ( ــدا

الداخلـة فـ ال نـد 29.37ع التـ تـدخل م ا ــرة فـ تنظـيم العمليــات المنا يـة كاألجســام المضـادة وحيــدة ال ليــة

(MABع وأجزاء األجسام المضادة واألجسام المضادة الموترنة وأجزاء األجسام المضادة الموترنة واالنترل كينات
" "interleukinsواالنترفيرونات  (IFN) "interferonsوالكيم كينات " "chemokinesوبعـ

3ـ

التنكرز ال رم ) (TNFو

من أجل تط يا أحكام ال ندين  30.03و  30.04والمالحظة  4ـ د من هذا الفصل تعت ر:

أـ

كمنتجات غير م ل طة:

1ـ

المحاليل المائية للمنتجات غير الم ل طة؛

3ـ

ال الصات الن اتية ال سيطة الداخلة ف ال ند 13.02المعايرة أو المحل لة ف أي مذيب.

2ـ
بـ

جميع منتجات الفصل  28أو 29؛

كمنتجات م ل طة:

1ـ

المحاليل والمعلوات الغروية ( دا الك ريت الغرويع؛

3ـ

األمالح والميا المركزة المتحصل ليها من ت ير الميا المعدنية الط يعية.

2ـ

4ـ

امل النم ) (GFومك نات الدم و امل تحفيز مجم ات الجراثيم ).(CSF

امـل

ال الصات الن اتية المتحصل ليها من معالجة أخالط الم اد الن اتية؛

ال يدخل ف ال ند  ،30.06س ى األصناف التالية ،الت يجب أن ت ند ف هذا ال نـد ولـيس فـ أي بنـد خـر فـ

جدول التعريفة:
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ق6:

أـ

بـ
جـ

دـ

ف 30 :

ا ل ي ط الجراحية المعومة واألصناف المماثلة المعومة ل ياطة الجروح (بما فيها ال ي ط الوابلة
لالمتصاص المعومة المستعملة ف

الجراحة أو ف

أنسجة ض ية المستعملة ف إغالق الجروح؛

طب األسنانع ،و الل اصا الجراحية المعومة من

الفتائل والرقائا المعومة؛

م قفــات النزيــا الوابلــة لالمتصــاص المعومــة المســتعملة فـ الجراحــة أو ف ـ طــب األســنان ،الحـ اجز
الالصوة المعومة المستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنان ،وان كانت قابلة لالمتصاص؛

المحضرات المعتمة المستعملة ف الفحص باأل عـة السينية (أ عة أكسع وكذلك الم اد الكا فة التـــــ

يتناولها المرضى للتش يص الط  ،وه المنتجات غير الم ل طة المهيأة بموادير معينة
المنتجات الم ل طة المك نــة مــن مك نين أو أكثر والصالحة لنفس االستعماالت؛

هـ ـ

ك ا ف لتحديد فئات وفصائل أو

زـ

الحوائب الط ية و لب اإلسعاف المجهزة أو المعدة لإلسعاف العاجل؛

وـ

حـ

أو

امل الدم؛

األسمنت وغير من المنتجات المستعملة ف حش األسنان؛ األسمنت المستعمل لترميم العظام؛
محضرات منع الحمل الكيماوية الت أساسها الهرم نات أو منتجات ال ند 29.37أو الم يدات المن ية؛

ط_

محضرات هالمية معدة لالستعمال ف الطب ال شري أو ال يطري كمـادة تزييـت (تشـحيمع ألجـزاء الجسـم

ي_

نفايــات محض ـرات الصــيدلة وه ـ المنتجــات الصــيدلية غيــر الصــالحة للغــرا األصــل الــذي أ ــدت لــه

إلجراء العمليات الجراحية أو الفح صات السريرية أو كرابط ما بين الجسم واألجهزة الط ية؛

بس ب انتهاء مدة صالحيتها ،مثالً؛و
ك ـ األدوات المعدة لالستعمال ف الفتحـات الجراحيـة (المفـاغرةع ،أي األكيـا

المسـتعملة فـ تفمـيم الو لـ ن

والمعـــ اللفيفـــ والجهـــاز ال ـــ ل الموطعـــة بأ ـــكال محـــددة و أغلفتهـــا ال اقيـــة (ويفـــرع أو صـــفائحها

السطحية الالصوة .

مالحظات ال ن د الفر ية

 -1ألغراا ال ندين الفر يين  300213و ،300214تعامل األصناف التالية:
(أع كمنتجات غير م ل طة ،المنتجات الصرفة وان احت ت لى
(بع كمنتجات تم خلطها:

ائب؛

(1ع المنتجات المذك رة ف الفورة (أع أ ال المذابة ف الماء أو مذي ات أخر؛

(2ع المنتجــات المــذك رة ف ـ الفوــرتين (أع و (بع (1ع أ ــال المضــاف لهــا مــادة مث تــة لــزوم حفظهــا أو
نولها؛

(3ع المنتجات المذك رة ف الفورات (أع و(بع (1ع و (بع (2ع أ ال المحت ية لى أية إضافات أخر.

 -2يشمل ال ندان الفر يان  300360و 300460األدوية المحت ية لى ارتميسينين ) (INNللتناول ـن طريـا
الفــم متحــدة مــع مك نــات صــيدالنية فعالــة أخــر أو المحت يــة لــى أي مــن المـ اد الفعالــة التاليــة ،وإن كانــت
متحـــدة مـــع مك نـــات صـــيدالنية فعالـــة أخـــر :أم ديـــاكين ;) (INNحـــام

ارتلينيـــك أو أمالحـــه; أرتينيمـــ ل

) ; (INNارتيم تيــل ) ; (INNارتيميثيــر) ; (INNارتيسـ نات) ; (INNكلـ روكين) ; (INNثنـائ هيــدرو
ارتميســينين ) ; (INNل مفــانترين) ; (INNمفل ـ كين) ; (INNبي ـراكين) ; (INNبايريميثــامين) (INNأو

س لف دوكسين)،(INN
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ق6:

ف 30 :
ال ند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسا

اإلجراء

فئة الرسم

غدد وغيرها من أ ضاء معدة للعالج العض ي،

30.01

مجففة ،وإن كانت مسح قة؛ خالصات غدد أو
غيرها من أ ضاء أو إف ارزات معدة للعالج

العضــ ي؛ ك ديـن(هيـ اريــنع وأمالحه ،مـ اد
بشـرية أو حي انيـة أُخـر محضـرة لالستعمال ف
الطب العالج

أو ال قائ  ،غير مذك رة وال

داخلة ف مكان خر .
30 01 20 00

ـ خالصات غدد أو غيرها من أ ضاء أو إف ارزاته

إ فاء

30 01 90 00

ـ غيرها

إ فاء

دم بشري؛ دم حي ان

30.02

محضر لالستعمال ف

الطـب العالج أو ال قائ أو للتش يص الط ـ ؛
أمصال مضادة وغيرها من مك نات الدم
والمنتجات المنا ية ،وإن كانت معدلة أو
مستحصل

ليها بعمليات التونية الحي ية؛

لواحات و ت كسينات وكائنات مجهريه مزرو ة
( دا ال مائرع ومنتجات مماثلة.
ـ أمصال مضادة وغيرها من مك نات الدم والمنتجات
المنا ية ،وإن كانت معدلة أو مستحصل

بعمليات التونية الحي

ية :

ليها

30 02 11 00

ـ .مجم ات كشف لتش يص المالريا

إ فاء

30 02 12 00

ـ .أمصال مضادة وغيرها من مك نات الدم

إ فاء

30 02 13 00

ـ .منتجات منا ية غير م ل طة  ،غير مهيأة بجر ات

إ فاء

معايرة أو بأ كال أو أغلفة لل يع بالتجزئة
30 02 14 00

ـ .منتجات منا ية م ل طة ،غير مهيأة بجر ات معايرة

إ فاء

أو بأ كال أو ف أغلفة لل يع بالتجزئة
30 02 15 00

ـ .منتجات منا ية مهيأة بجر ات معايرة أو بأ كال أو

إ فاء

أغلفة لل يع بالتجزئة
30 02 19 00
30 02 20 00

ـ .غيرها

إ فاء

ـ لواحات للطب ال شري
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إ فاء

ق6:

ف 30 :
ال ند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسا

30 02 30 00

اإلجراء

ـ لواحات للطب ال يطري

فئة الرسم

إ فاء

ـ غيرها :
30 02 90 10

ـ ـ ـ ساكسيت كسين

إ فاء

30 02 90 20

ـ ـ ـ ريسين

إ فاء

30 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إ فاء

أدوية (باستثناء المنتجات المذك رة ف

30.03

ال نـ د

30.02أو30.05أو30.06ع المك نة من منتجات
م ل طة فيمــا بينها ،محضرة لالستعمال ف
الطب العالج أو ال قائ  ،ولكن غير مهيأة ف
جر ات معايرة أوف أغلفة معدة لل يع بالتجزئة.

30 03 10 00

ـ تحت ي
حم

لى بنسلينات أو
بنسلين

مشتواتها

30 03 20 00

لى مشتواتها ،ذات بنية

أو لى ستروبت ماسينات أو لى

ـ غيرها ،تحت ي لى مضادات حي ية (انت بي تيكع

ـ غيرها ،تحت ي لى هرم نات أو منتجات أُخر داخلة ف

إ فاء
إ فاء

ال نـد : 29.37

30 03 31 00

ـ ـ تحت ي لى األنس لين

إ فاء

30 03 39 00

ـ ـ غيرها

إ فاء

30 03 41 00

ـ ـ تحت ي لى ايفدرين أو أمالحه

ـ غيرها ،تحت ي لى أ ا قل يات أو لى مشتواتها :
30 03 42 00

إ فاء

ـ ـ تحت ي لى بسي دوإيفدرين) (INNأو أمالحه

إ فاء

30 03 43 00

ـ ـ تحت ي لى ن رايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 03 49 00

ـ ـ غيرها

إ فاء

30 03 60 00

ـ غيرها ،تحت ي

30 03 90 00

ـ غيرها

لى الم اد الفعالة المضادة للمالريا

المذك رة ف مالحظة ال ن د الفر ية (2ع لهذا الفصل

30.04

إ فاء
إ فاء

أدوية ( دا األصناف المذكـــ رة ف ( 30.02أو
 30.05أو 30.06ع المك نة من منتجات م ل طة
أو غيــر م ل طة معدة لالستعمال ف

الطب

العالجـ أو ال قائ  ،مهيأة ف جر ات معايرة(بما
فيها المعدة إل طائها

ر الجلدع أو ف

معد لل يع بالتجزئة .
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أغلفة

ق6:

ف 30 :
ال ند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسا

اإلجراء

30 04 10 00

ـ تحت ي

30 04 20 00

ـ غيرها ،تحت ي لى مضادات حي ية (انت باي تكع

حم

لى مشتواتها ،ذات بنية

لى بنسلينات أو

بنسلين أو لى ستربت ماسينات أو

مشتواتها.

ـ غيرها ،تحت ي لى هرم نات أو لى منتجات أُخر

فئة الرسم

إ فاء
إ فاء

مذك رة ف ال ند: 29.37

30 04 31 00

ـ ـ تحت ي لى األنس لين

30 04 32 00

ـ ـ تحتــ ي لى هرم نات الوشرة ف ق الكظرية أو

30 04 39 00

ـ ـ غيرها

30 04 41 00

ـ ـ تحت ي لى ايفدرين أو أمالحه

مشتواتها أو نظائرها ال ني

ية.

إ فاء
إ فاء

ـ غيرها ،تحت ي لى أ ا قل يات أو مشتواتها:
30 04 42 00

إ فاء

ـ ـ تحت ي لى بسي دوإيفدرين ) (INNأو أمالحه

إ فاء
إ فاء

30 04 43 00

ـ ـ تحت ي لى ن رايفدرين أو أمالحه

إ فاء

30 04 49 00

ـ ـ غيرها

إ فاء

30 04 50 00

ـ غيرها ،تحت ي لى فيتامينات أو منتجات أُخر مذك رة

إ فاء

30 04 60 00

ـ غيرها ،تحت ي

لى الم اد الفعالة المضادة للمالريا

إ فاء

ف ال ند 29.36

المذك رة ف مالحظة ال ن د الفر ية (2ع لهذا الفصل

ـ غيرها:
30 04 90 10

ـ ـ ـ محاليل ط ية

إ فاء

30 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إ فاء

حش  ،اش(غزيع ،ضمادات وأصناف مماثلة

30.05

(مثل،الضمادات و األ رطة الالصوة وكماداتع،
مشربة أو مغطاة بم اد صيدلية أو مهيأة لل يع
بالتجزئة الستعماالت ط ـية أو جراحية أو لطب
األسنان أو ال يطرة .
30 05 10 00

ـ ضمادات الصوة وغيرها من أصناف ذات ط وة

الصوة .

إ فاء

ـ غيرها :
30 05 90 10

إ فاء

ـ ـ ـ قطن ط
ـ ـ ـ اش وأربطة وأصناف مماثلة :

30 05 90 21

ـ ـ ـ ـ مغطاة أو مشربة بم اد صيدلية
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إ فاء

ق6:

ف 30 :
ال ند

رمز النظام المنسا

الصــــــــــنف

30 05 90 22

ـ ـ ـ ـ غير مغطاة أو مشربة بم اد صيدلية معدة لل يع

اإلجراء

فئة الرسم

بالتجزئة أو ت ين من وج د رقاع ليها أو تهيئتها

أنها معدة حص اًر للمستشفيات ودوائر الصحة

واإلسعاف بوصد االستعمال ف الطب والجراحة
30 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إ فاء
إ فاء

محضرات وأصناف صيدلة مذك رة فــ المالحظة

30.06

 4من هذا الفصل .
ـ خي ط جراحية معومة وأصناف معومة مماثلة ل ياطة
الجروح (بما فيها ال ي ط الوابلة لالمتصاص المعومة

المستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنانع ولصاقات
جراحية معومة للنسج العض ية ،مستعملة فـ إغــالق

الجـــروح؛ فتائــل معومة وم قفات النزيا الوابلة

لالمتصاص للجراحة أو لطب األسنان؛ ح اجز الصوة
مستعملة ف الجراحة أو ف طب األسنان ،وان كانت

قابلة لالمتصاص :
30 06 10 10

ـ ـ ـ خي ط جراحية معومة ل ياطة الجروح

إ فاء

30 06 10 20

ـ ـ ـ فتائل معومة

إ فاء

30 06 10 30

ـ ـ ـ م قفــات النزيا الوابلة لالمتصاص المعومة للجراحة

30 06 10 40

ـ ـ ـ ل اصا جراحية معومة للنسج العض ية

أو لطب األسنان

إ فاء

امل الدم

30 06 20 00

ـ ك ا ف تحديد فئات وفصائل أو

30 06 30 00

ـ محضرات معتمة للفحص باأل عـة وم اد كا فة يتناولها

30 06 40 00

ـ اسمنت وغير من منتجات مستعملة فـ حش األسنان؛

30 06 50 00

ـ حوائب ط ية و لب إسعاف المجهزة والمعدة لإلسعاف

30 06 60 00

ـ محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسها هرم نات أو

30 06 70 00

الطب ال شري

المرضى للتش يص الط
اسمنت ترميم العظام
العاجل

منتجات أخر من ال ند  29 .37أو م يدات من ية

ـ محضرات هالمية معدة لالستعمال ف

إ فاء
إ فاء
إ فاء
إ فاء
إ فاء
إ فاء

أوال يطري كمادة تشحيم (تزييتع ألجزاء الجسم

للعمليات الجراحية أو الفح صات السريرية أو كرابط
ما بين الجسم واألجهزة الط ية
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إ فاء

ق6:

ف 30 :
ال ند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسا

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيرها :
30 06 91 00

ـ ـ األدوات المعدة لالستعمال ف الفتحات الجراحية

30 06 92 00

ـ ـ نفايات محضرات الصيدلة

(المفاغرةع
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إ فاء
إ فاء

ق:

الفصل الحادي والثالثون

ف:

6
31

أســـــمــدة

مالحظـــات :
 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛

ب  -المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا )،غير تلك المذكورة في المالحظـات -2أ أو -3أ أو -4أ أو 5
أدناه( ؛

ج  -بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية) ،التي ال يقل وزن الواحـدة مناـا عـ  2.5غـرام،
الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية م كلوريد البوتاسيوم (البند .)90.01

 – 2يشــمل البنــد  31.02األصــناف التاليــة فقــط ،نشــرك أن ال تةــون مايــوة ناألفــاام أو األغلفــة الموصــوفة فــي البنــد
:31.05

أ – األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها م الصفات الواردة أدناه :
 – 1نترات الصوديوم ،وإن كانت نقية؛

 – 2نترات النشادر (األمونيوم) ،وإن كانت نقية؛

 – 3األمالح المزدوجة م سلفات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر (األمونيوم) ،وإن كانت نقية؛
 – 4سلفات النشادر (األمونيوم) ،وإن كانت نقية؛

 – 5األمالح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الةالسيوم ونترات النشادر (األمونيوم)؛
 – 6األمالح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الةالسيوم أو نترات المغنزيوم؛
 – 7سياناميد الةالسيوم ،وإن كان نقيا أو مشربا نالزيت؛
 – 8البولة (يوريا) ،وإن كانت نقية .

ب  -األسمدة الماونة م أي م المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعاله ،مخلوطة معاا؛

ج  -األسمدة الماونة م كلوريد النشادر (األمونيوم) أو م أي م المنتجات الموصـوفة فـي الفقـرة ( أ ) أو (ب)
أعاله ،مخلوطة مع الطبافير أو الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية م القدرة اإلخصابية؛

د – األسمدة السائلة الماونة م محاليل مائية أو نشادرية م المنتجات المشار إلياا في الفقرات الفرعيـة أ 2-أو
أ  8 -أعاله أو م مخاليط هذه المنتجات .

 – 3يشمل البند  31.03األصناف التالية فقـط ،فـريطة أن ال تةـون مايـوة فـي األفـاام أو األغلفـة الموصـوفة فـي البنـد
:31.05

أ – األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها م الصفات الواردة أدناه :
 1ـ الخبث الناتج م عملية نزع الفوسفور ؛

 2ـ الفوسفات الطبيعي المذكور في البند  ،25.10المالس أو المعالج نحرارة أكثر م الحرارة المطلوبة إل زالة
الشوائب؛

 3ـ السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛

 4ـ هيــدروجي اورثوفوســفات الةالســيوم المحتويــة علــب فلــور بنســبة ال تقــل ع ـ  %0.2وزنــا محســوبة علــب
المنتج الالمائي في الحالة الجافة.
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ق:

ف:

6
31

ب  -األســمدة الماونــة مـ أي واحــد مـ المنتجــات الموصــوفة فــي الفقــرة ( أ ) أعــاله ،مخلوطــة فيمــا بيناــا ولة ـ
نغض النظر ع نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

ج  -األســمدة الماونــة مـــ أي مــ المنتجـــات الموصــوفة فـــي الفقــرتي ( أ ) أو ( ب ) أعـــاله  ،المخلوطـــة مـــــع
طبافير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية م القـدرة اإلخصـابية ولةـ نغـض النظـر عـ نسـبة الفلـور

المحددة كحد فاصل .

 - 4يشـــمل البنـــد  31.04األصـــناف التاليـــة فقـــط ،نشـــرك أن ال تةـــون مايـــوة فـــي األفـــاام أو األغلفـــة الموصـــوفة فـــي
البند:31.05

أ ـ األصناف التي يتوفر فياا وصف أو غيره م األوصاف الواردة أدناه :

 1ـ أمالح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت  ،كينيت وسليفيت وغيرها)؛

 2ـ كلوريد البوتاسيوم ،وإن كان نقيا  ،مع مراعاة األحاام الواردة في المالحظة  -1ج أعاله؛
 3ـ كبريتات البوتاسيوم ،وإن كان نقيا؛

 4ـ كبريتات البوتاسيوم و المغنزيوم ،وإن كان نقيا .

ب ـ األسمدة الماونة م أي م المنتجات الموصوفة في الفقرة أ ـ أعاله مخلوطة معا .

 5ـ ثــاني هيدروجيــــ اورثوفوســفات األمونيــوم (فوســفات األمونيــوم األحــادي) هيــدروجي اورثوفوســفات ثــاني امونيــوم
(فوسفات األمونيوم الثنائي) ،وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بيناا تبند في (البند .)31.05

 6ـ م أجل تطبيق أحاام البند  ،31.05ال تشـمل عبـارة " أسـمدة أخخـر" سـول المنتجـات مـ األنـواع المسـتعملة كوسـمدة

والتــي تحتــوي كماونــات أساســية علــب واحــد علــب األاــل مـ العناصــر المخصــبة وهــي النيتـروجي أو الفوســفور أو

البوتاسيوم .
البند

رمز النظام المنسق

31.01

31 01 00 00

الصــــــــــــنف
أسمدة م

اإلجراء

فئة الرسم

أصل حيواني أو نباتي وإن كانت

مخلوطة فيما بيناا أو معالجة كيماويـا؛ أسمــدة
ناتجـــة عــ خلــط أو معالجة كيماوية للمنتجات
م أصل حيواني أو نباتي

%5

أسمدة نيتروجينية (ازوتية) ،معدنية أو كيماوية.

31.02
31 02 10 00

ـ البولة (يوريا) ،وإن كانت في محاليل مائية

%5

ــ كبريتــات النشــادر (األمونيــوم)؛ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط
كبريتات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر:

31 02 21 00

ـ ـ كبريتات النشادر (األمونيوم)

%5

31 02 29 00

ـ ـ غيرها

%5

31 02 30 00

ـ نترات النشادر ( األمونيوم ) ،وإن كانت في محاليل

31 02 40 00

ـــــ مخــــاليط نتــــرات النشــــادر (األمونيــــوم) مــــع كربونــــات

مائية

الةالسيوم أو غيرها م مواد غير عضوية غير مخصبـة
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%5
%5

ق:

ف:

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

31 02 50 00

ـ نترات الصوديوم

31 02 60 00

ــ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط م ـ نتـرات الةالسيــــوم ونتــــرات

31 02 80 00

ـ مخاليط م البولة (يوريا) ونتـرات النشـــادر (األمونيـــوم)

31 02 90 00

ـ غيرهـا ،نمـا فـي كلـك المخـاليط غيـر المـذكورة فـي البنـود

اإلجراء

6
31

فئة الرسم

%5

النشادر (األمونيوم)

في محاليل مائية أو نشادرية

الفرعية السانقة

%5
%5
%5

أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية .

31.03

ـ فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)
31 03 11 00

ـ ـ تحتوي علـب  %35وزنـا أو أكثـر مـ ثنـائي الفوسـفور

خامس أوكسيد
31 03 19 00

:

()P2O5

ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ غيرها :
31 03 90 10

ـ ـ ـ فوسفات بياليسية

%5

31 03 90 20

ـ ـ ـ فوسفات الةالسيوم المعطلة

%5

31 03 90 30

ـ ـ ـ فوسفات األمونيوم الةلسية الطبيعية المعالجة نالحرارة

%5

31 03 90 40

ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعاله نغض النظر ع

31 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

نسبة الفلور

%5

أسمدة بوتاسية معدنية أو

31.04

%5

كيماوية.

31 04 20 00

ـ كلوريد البوتاسيوم

%5

31 04 30 00

ـ كبريتات البوتاسيوم

%5

ـ غيرها :
31 04 90 10

ـ ـ ـ كبريتات مزدوجة م المغنزيوم والبوتاسيوم

%5

31 04 90 30

ـ ـ ـ أمالح البوتاسيوم

%5

31 04 90 40

ـ ـ ـ مخاليط األسمدة المذكورة أعاله نغض النظر ع
نسبة أوكسيد البوتاسيوم
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%5

ق:

ف:

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

6
31

فئة الرسم

أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علـب اثنـي أو

31.05

ثالثـــة مـــ العناصـــر المخصـــبة وهـــي نيتـــروجي
وفوسفور وبوتاسـيوم؛ أسـمدة أخـر؛ منتجـات هـذا
الفصل مايوة أاراصا أو نوفـاام مماثلـة أو معبـوة

في أغلفة ال يزيد وزن الواحدة مناا ع  10كغم

اائم .
31 05 10 00

ـ منتجات هذا الفصل مايـوة أاراصـا أو نوفـاام مماثلـة أو
معبــوة فــي أغفلــة ال يزيــد وزن الواحــدة مناــا ع ـ 10

كغم اائم
31 05 20 00

%5

ـ أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علب العناصر
المخصبة الثالثة ،النيتروجي والفوسفور

والبوتاسيوم
31 05 30 00

ـ ثاني هيدروجي أورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات

31 05 40 00

ـ ثاني هيدروجي أورثوفوسفات األمونيوم (فوسفات

ثنائي األمونيوم)

أحادي األمونيوم) ،وإن كانت مخلوطة مع هيدروجي

أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي األمونيوم)

%5
%5

%5

ـ أسمدة معدنية أو كيماويـة أخـر محتويـة علـب العنصـري
المخصبي النيتروجي والفسفور:

31 05 51 00

ـ ـ محتوية علب نترات وفوسفات

%5

31 05 59 00

ـ ـ غيرها

%5

31 05 60 00

ـ أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علب العنصري

31 05 90 00

ـ غيرها

المخصبي الفوسفور والبوتاسيوم

%5
%5

- 231 -

ق6:

الفصل الثاني والثالثون

ف 32 :

خالصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ،

ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أُخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :

العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (عدا تلك الداخلـة يـ البنـد 32.03أو )32.04

أـ

والمنتجات غير العضوية مـن اننـواا المعتعملــة كمضيتــات (البنـد  )32.06والزجــا المتحصـل عليـ

مــن الا ـوارتز المنصــهر أو غيــري مــن العــيلاا المنصــهر بانفــااب المــذكورة ي ـ البنــد  32.07وكــذلك

انصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأفااب أو ي أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلـة يـ البنـد

32.12؛

الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة ي البنود  29.36لغاية 29.39أو البنـــــد

بـ

 29.41أو البنود  35.01لغاية 35.04؛

معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أُخر (بند.)27.15

ـ

2ـ

يشمـــل البنــد  ، 32.04المخــاليم مــن أمـــالا الديامونيـــوـ الملبتـــة والم ـواد المتفاعلـــة مــع هــذي انمــالا جنتــا

3ـ

تــدخل أيض ـاً ي ـ البنــود  32.03أو  32.04أو 32.05أو 32.06المحض ـرات الت ـ أساســها م ـواد ملونــة (بمــا

أصباغ انمو.

ييهــا ،ييمــا عتعلــل بالبنــد  ،32.06انل ـوان العــطحية (بيجمنــت) الداخلــة ي ـ البنــد  25.30أو ي ـ الفصــل 28

والرقائل والمعاحيل المعدنية) ،من اننواا المعتعملة لتلوين المواد أو المعدة لالستعماب كماونات يـ صـناعة
المحضرات الملونة .ومع ذلـك ،يـنن هـذي البنـود ال تشـمل انلـوان العـطحية (بيجمنـت) المبـددة يـ أوسـار غيـر

مائية ،على فال سائل أو معجون ،من اننواا المعـتعملة يـ صـناعة الـدهانات (بنـد  )32.12وال المحضـرات
4ـ
5ـ

6ـ

انُخر الداخلة ي البنود 32.07أو 32.08أو 32.09أو  32.10أو 32.12أو  32.13أو .32.15

يشمل البند  32.08المحاليل (عدا الالودعون) الماونـة مـن أم مـن المنتجـات المـذكورة يـ البنـود 39.01لغايـة

 39.13ي مذعبات عضوية طيارة عندما عتجاوم ومن المذعب  %50من ومن المحلوب.

من أجل تطبيل أحااـ هذا الفصل ،ال تعرم عبارة " مواد تلـوين " علـى المنتجـات مـن اننـواا المعـتعملة كمـواد
مالتة ي الدهانات الزيتية ،وإن كانـت صـالحة أيضـاً لالسـتعماب كـألوان سـطحية ملونـة (بيجمنـت) يـ الـدهانات

المائية.

مــن أجــل تطبيــل أحاــاـ البنــد ،32.12يقصــد بعبــارة " أوراق بصــا (أوراق خــتا) " انوراق الرقيقــة مــن انن ـواا
المعتعملة لطباعة أغلفة الاتب والجلود وفرائم القبعات  ،والت تتاون من:

أـ

معــاحيل معدنيــة (بمــا ييهــا معــاحيل المعــادن اللمينــة) أو مــن أل ـوان ســطحية ،ماتلــة بــالغ ار أو بهــالـ

بـ

معــادن (بمــا ييهــا المعــادن اللمينــة) أو ألـوان ســطحية ،ملبتــة علــى صــحيفة مــن أيــة مــادة كانــت تعــتعمل

(جيالتين) أو برابم آخر؛
كحامل .
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ق6:

ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمز النظاـ المنعل

اجج ار

يتة الرسا

خالصـــات دابغـــة مـــن أصـــل نبـــات ؛ مـــواد دابغـــة،

32.01

وأمالحها و أثيرانها و أسيراتها ومشتقاتها انُخر.
32 01 10 00

ـ خالصة كيبراكو

%5

32 01 20 00

ـ خالصة ميمو ام(االكاسيا والعنم)

%5

32 01 90 00

ـ غيرها

%5

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛

32.02

محضرات دابغة ،وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛
محضرات إنزيمية لالستعماب قبل الدباغة .

32 02 10 00

ـ مواد دابغة عضوية تركيبية

%5

32 02 90 00

ـ غيرها

%5

مواد تلوين من أصل نبـات أو حيـوان (بمـا ييهـا

32.03

خالصـــــات الصـــــباغة ،ولاـــــن باســـــتلنا الفحـــــا
الحيــوان ) ،وإن كانـــت محــددة الصـــفات كيماويـــاً؛
محضــــرات مــــذكورة يــــ المالحظــــة  3مــــن هــــذا

الفصــل ،قاعــدتها مـواد تلــوين مــن أصــل نبــات أو
حيوان

.

ـ ـ ـ من أصل نبات :
32 03 00 11

ـ ـ ـ ـ نيلة طبيعية

%5

32 03 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

32 03 00 20

ـ ـ ـ من أصل حيوان

%5

مواد تلوين عضوية تركيبية ،وإن كانت محددة

32.04

الصفات كيماوياً؛ محضرات مذكورة ي المالحظة
 3من هذا الفصل ،قاعدتها مواد ملونة عضوية
تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من اننواا
المعتعملة كعوامل تبييض ضوئ أو من اننواا
المضيتة (لومينيفور) ،وإن كانت محددة الصفات
كيماوياً .

ـ ـ م ـواد تلــوين عضــوية تركيبيــة ومحض ـرات أساســها هــذي
المواد مذكورة ي المالحظة  3من هذا الفصل :

32 04 11 00

ـ ـ أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذي انصباغ
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%5

ق6:

ف 32 :
البند

رمز النظاـ المنعل

الصـــــــــــنف

32 04 12 00

ـ ـ أصباغ حمضية ،وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسـها

اجج ار

هــذي انصــباغ؛ أصــباغ مرســخة(ملبتة) ومحضــــرات
أساسها هذي انصباغ

يتة الرسا

%5

32 04 13 00

ـ ـ أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذي انصباغ

%5

32 04 14 00

ـ ـ أصباغ مبافرة ومحضرات أساسها هذي انصباغ

%5

32 04 15 00

ـ ـ أصباغ الراقود ( بما ي ذلك انصباغ القابلة

لالستعماب ي حالتها كألوان سطحية ) ومحضرات
أساسها هذي انصباغ

%5

32 04 16 00

ـ ـ أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذي انصباغ

%5

32 04 17 00

ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذي انلوان

%5

32 04 19 00

ـ ـ غيرها ،بما ي ذلك مخاليم اثنين أو أكلر من المواد

32 04 20 00

ـ منتجات عضوية تركيبية من اننـواا المعـتعملة كعوامـل

الملونة الواردة ي البنود الفرعية  32 04 11لغاية
32 04 19

تبييض ضوئ

%5
%5

ـ غيرها :

32.05

32 04 90 10

ـ ـ ـ النيلة التركيبية

%5

32 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

32 05 00 00

ألـــوان مرســـبة (لـــك)؛ محضـــرات أساســـها ألـــوان
مرســبة (لــك) مــذكورة ي ـ المالحظــة  3مــن هــذا
الفصل

%5

مواد تلوين أُخر؛ محضرات مذكورة ي المالحظة

32.06

 3من هذا الفصل ،عدا تلك المذكورة ي
32.03

البند

أو 32.04أو  32.05منتجات غير

عضوية من اننواا المعتعملة كألوان مضيتة
"لمونيويور")،وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.
ــــ ألـــوان ســـطحية (بيجمنـــت) ومحضـــرات أساســـها ثـــان
أوكعيد التيتانيوـ :

32 06 11 00

ـ ـ ـ تحتــوم علــى  %80أو أكلــر ومن ـاً مــن ثــان أوكعــيد

32 06 19 00

ـ ـ غيرها

32 06 20 00

ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الاروـ

التيتانيوـ ،محعوباً على المادة الجاية
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%5
%5
%5

ق6:

ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمز النظاـ المنعل

اجج ار

يتة الرسا

ـ مواد تلوين أُخر ومحضرات أُخر :
32 06 41 00

ـ ـ ال ماورد (الترامارين) ومحضرات

32 06 42 00

ـ ـ ليلوبون ،ألوان سطحية أُخر ومحضرات أساسها

32 06 49 00

ـ ـ غيرها

32 06 50 00

ـ منتجات غير عضوية من اننواا المعتعملة كعوامل

كبريتيد الزنك (توتيا )

%5
%5
%5

مضيتة (لمونيويور)

%5

ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمـات (ألـوان حاجبـة

32.07

للضــو ) وأل ـوان محضــرة ومركبــات قابلــة للتــزج
ودهانات لطال الفخار (اعنجوب) ودهانات لماعـة
سائلة ومحضرات مماثلة ،مـن اننـواا المعـتعملة
لطــــال الخــــزف وتلــــوين المينــــا أو يــــ صــــناعة
الزجــــا ؛ مزججــــات (الفريــــت) ومزججــــات أُخــــر،
بشال معحوق أو حبيبات أو رقائل .

32 07 10 00

ـ ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة

32 07 20 00

ـ مركبات قابلة للتزج ودهانـات لطـال الفخـار ومحضـرات

32 07 30 00

ـ دهانات المعة سائلة ومحضرات مماثلة

ومحضرات مماثل

مماثلة

32 07 40 00

ـ مزججات (يريت) ومزججات أُخر ،بشال معحوق أو
حبيبات أو رقائل

%5
%5
%5
%5

دهانــات وورنــيش (بمــا يــ ذلــك ألــوان المينــا و

32.08

اللــــك) أساســــها بــــوليمرات تركيبيــــة أو بــــوليمرات
طبيعيــــة ُمحــــورة (معدلــــة) كيماويــــاً ،محلولــــة أو
مبــددة ي ـ وســم غيــر مــائ ؛ محاليــل معريــة ي ـ

المالحظة  4من هذا الفصل .
ـ أساسها بوليعترات :
32 08 10 10

ـ ـ ـ ورنيش

%5

32 08 10 90

ـ ـ ـ غيري

%5

ـ أساسها بوليمرات اكريلياية أو يينيلية :
32 08 20 10

ـ ـ ـ ورنيش

%5

32 08 20 90

ـ ـ ـ غيري

%5
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ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمز النظاـ المنعل

اجج ار

يتة الرسا

ـ غيرها :
32 08 90 10

ـ ـ ـ ورنيش

%5

32 08 90 90

ـ ـ ـ غيري

%5

دهانات وورنيش (بما ي ذلـك ألـوان المينـا و اللـك)

32.09

أساســـها بـــوليمرات تركيبيـــة أو بـــوليمرات طبيعيـــة
معدلة كيماوياً،محلولة أو مبددة ي وسم مائ .

ـ أساسها بوليمرات اكريلياية أو يينيلية :
32 09 10 10

ـ ـ ـ ورنيش

%5

32 09 10 90

ـ ـ ـ غيري

%5

ـ غيرها :
32 09 90 10

ـ ـ ـ ورنيش

%5

32 09 90 90

ـ ـ ـ غيري

%5

دهانات وورنيش أُخر(بما ي ذلـك ألـوان المينـا و

32.10

اللــــك وانلــــوان المائيــــة)؛ ألــــوان ســــطحية مائيــــة
محضرة من اننواا المعتعملة ي صقل الجلود
%5

32 10 00 10

ـ ـ ـ ورنيش

32 10 00 20

ـ ـ ـ ألوان سـطحية مائيـة محضـرة مـن اننـواا المعـتعملة

32 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

32 11 00 00

مجففات محضرة

%5

ي صقل الجلود

32.11

%5

ألـوان ســطحية (بمـا يـ ذلـك المعــاحيل والرقــائل

32.12

المعدنيـــة) مبـــددة يـــ وســـم غيـــر مـــائ  ،بشـــال

ســـائل أو معجـــون ،مـــن اننـــواا المعـــتعملة يـــ

صناعـــة الــدهانات (بمــا ي ـ ذلــك أل ـوان المينــا )؛
أوراق الخـــتا؛ أصـــباغ ومـــواد ملونـــة أُخـــر مهيـــأة
بأفااب أو ي أغلفة للبيع بالتجزئة .
32 12 10 00

%5

ـ أوراق ختا
ـ غيرها :

32 12 90 10

ـ ـ ـ أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأفااب أو ي أغلفة للبيـع

32 12 90 90

ـ ـ ـ غيرها

بالتجزئة

%5
%5
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ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمز النظاـ المنعل

اجج ار

يتة الرسا

ألوان للفنانين أو للتعليا أو للوحات اجرفادية أو

32.13

لتعدعل تدر انلوان أو للتعلية وألوان مماثلة،
بشال أقراص أو ي

أنابيب أو ي

مجاجات أو

ي مرطبانات أو ي أفااب أو أغلفة مماثلة .
ـ مجاميع انلوان :
32 13 10 10

ـ ـ ـ ألوان لتعدعل تدر انلوان

%5

32 13 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

32 13 90 00

ـ غيرها

%5

معــاجين لتلبيــت الزجــا وإســمنت ال ـراتن وغيرهــا

32.14

مــن معــاجين العــد؛ معــاجين الحشــو؛ محضــرات
طال العطوا غيـر متحملـة للحـرارة للواجهـات أو
للجدران الداخلية أو لألرضيات أو لألسقف أو مـا
فابهها.
ـ معاجين تلبيت الزجا وإسمنت راتنج وغيرها من
معاجين العد والحشو:

32 14 10 10

ـ ـ ـ معاجين أساسها الزيت لتلبيت الزجا

32 14 10 20

ـ ـ ـ معاجين التطعيا والعد لطال البراميل والدنان..الخ،

32 14 10 30

ـ ـ ـ معاجين راتنجية الستعماالت ينية

32 14 10 40

ـ ـ ـ معاجين أساسها الزجا الذواب المعتعملة للحا

أساسها الشمع

%5
%5
%5

فموا اجفعاب ولمنع تعرب العوائل ي أجعاـ

المحركات والعوادـ وخزانات المياي ي العيارات ولتعبتة

بعض الفواصل
32 14 10 50

ـ ـ ـ معاجين أساسها أوكع كلوريد الـزنك المعتعملة

32 14 10 60

ـ ـ ـ معاجين أساسها أوكع كلوريد المغنعيوـ المعتعملة

32 14 10 70

ـ ـ ـ معاجين أساسها الابريت المعتعملة كمواد سد قاسية

32 14 10 80

ـ ـ ـ معاجين أساسها المواد البالستياية المعتعملة لمنع

لمعجنة الخشب والمواد الخزيية وغيرها من المواد

لعد الشقوق ي المصنوعات الخشبية
ولتماسك القطع ي موضعها

تعرب العوائل ي بعض المفاصل ولتعوية سطوا

انرضيات  ...الخ
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ف 32 :
البند

الصـــــــــــنف

رمز النظاـ المنعل

اجج ار

يتة الرسا

ـ ـ ـ غيرها :
32 14 10 91

ـ ـ ـ ـ معاجين أساسها أكعيد الزنك و الجلعرين

المعتعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو

لتلبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسالن أو

لوصل اننابيب
32 14 10 92

ـ ـ ـ ـ معاجين أساسها المطار المعتعملة ،بعد إضاية

مقعى  ،لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تعتعمل

لجلفطة العفن
32 14 10 93

%5

ـ ـ ـ ـ فمع انختاـ المركب المعتعمل لعد التجاويف
ولمنع تعرب العوائل من أوعية الزجا ولختا

المعتندات ...الخ

32 14 10 94

%5

%5

ـ ـ ـ ـ معاجين الحشو جعداد انسطح للطال بتعوية

البرومات وحشو الشقوق واللقوب ويوضع عليها
الطال بعد جفايها وصقلها

%5

32 14 10 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

32 14 90 00

ـ غيرها

%5

حبر الطباعة ،حبر الاتابـة أو الرسـا وأنـواا حبـر

32.15

أُخر ،وإن كانت مركزة أو بشال جامد .
ـ حبر طباعة :
32 15 11 00

ـ ـ أسود

%5

32 15 19 00

ـ ـ غيري

%5

ـ غيرها :
32 15 90 10

ـ ـ ـ حبر الاتابة والرسا

%5

32 15 90 20

ـ ـ ـ حبر للنقل أو النعخ

%5

32 15 90 30

ـ ـ ـ الحبر المعد لألقالـ ذات الريشة الاروية

%5

32 15 90 40

ـ ـ ـ الحبر المعد لآلالت الناسخة

%5

32 15 90 50

ـ ـ ـ الحبر لألختاـ

%5

32 15 90 60

ـ ـ ـ الحبر نفرطة اآلالت الااتبة

%5

32 15 90 70

ـ ـ ـ الحبر المعد للترقيا

%5

32 15 90 80

ـ ـ ـ الحبر العرم

%5

32 15 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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الفصل الثالث والثالثون

ف 33 :

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛

محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)
مالحظــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

بـ
جـ

الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخالصات النباتية الداخلة في البند  13.01أو البند 13.02؛

الصابون والمنتجات األُخر الداخلة في البند 34.01؛

أرواح التربنتين أو أرواح األخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة

(السلفات) والمنتجات األُخر الداخلة في البند .38.05

2ـ

إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند  33.02تسري فقط على المواد الداخلة في البند  33.01وعلى

3ـ

طبق أحكام البنود  33.03لغاية  ،33.07خاصة على المنتجات ،سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا
ُت َ
المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية) ،الصالحة لالستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود

4ـ

تشـمل عبــارة " محضـرات عطـور أو تطريــة (كوزماتيــك) أو تجميـل (تواليــت) " بــالمعنى المـذكور فــي البنــد ،33.07

المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.

ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه االستعماالت.

فيما تشمل المنتجات التالية  :األ كياس الصغيرة التي تحتوي علـى أزـزاء نباتـات معطـرة؛ المحضـرات المعطـرة التـي

تنتشر رائحتها باالحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلـي بمـواد تجميـل؛ محاليـل للعدسـات الالصـقة أو

للعيون االصطناعية؛ الحشو أو اللباد والالمنسوزات المشربة أو المطلية أو المغطاة بـالعطور أو بمـواد التجميـل ؛
محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات .
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ف 33 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلزراء

فئة الرسم

زيوت عطرية (وإن كان التربنتين منزوعاً منها)،

33.01

بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد"

وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت
ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة ،متحصل
عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية
تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من
الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل
مائية من زيوت عطرية .
ـ زيوت عطرية من حمضيات :
33 01 12 00

%5

ـ ـ من برتقال

33 01 13 00

ـ ـ من ليمون

%5

33 01 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ زيوت عطرية من غير الحمضيات :
33 01 24 00

ـ ـ من النعناع الفلفلي ( منثا بيبريتا)

%5

33 01 25 00

ـ ـ من أصناف النعناع األُخر

%5

33 01 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ارتنجات عطرية "رزينويد :
33 01 30 10

ـ ـ ـ دهن العود

%5

33 01 30 90

ـ ـ ـ غيره

%5

ـ غيرها :
ـ ـ ـ مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :
33 01 90 11

ـ ـ ـ ـ معدة ألغراض طبية

%5

33 01 90 12

ـ ـ ـ ـ ماء كادي

%5

33 01 90 13

ـ ـ ـ ـ ماء ورد

%5

33 01 90 14

ـ ـ ـ ـ ماء زهر

%5

33 01 90 16

ـ ـ ـ ـ ماء لقاح

%5

33 01 90 17

ـ ـ ـ ـ محاليل مائية أخر من زيوت عطرية

%5

33 01 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

33 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ف 33 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلزراء

فئة الرسم

مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل

33.02

الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد
العطرة ،من األنواع المستعملة كمـادة أساسية
في الصناعة؛ محضرات أُخر أساسها مواد
عطرية

من األنواع المستعملة في صناعة

المشروبات.
33 02 10 00

ـ من األنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو

33 02 90 00

ـ غيرها

المشروبات

%5
%5

عطور ومياه تجميل (تواليت) .

33.03
33 03 00 10

ـ ـ ـ عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة

%5

33 03 00 20

ـ ـ ـ كولونيا

%5

33 03 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

محضـــرات تجميـــل أو زينـــة (مكيـــاج) ومحضـــرات

33.04

للعنايـــــة بالبشـــــرة (غيـــــر األدويـــــة) ،بمـــــا فيهـــــا
محضـــــرات الوقايـــــة مـــــن الشـــــم

ومحضـــــرات

التســـــمير(برونزي)؛ محضـــــرات العنايـــــة بأ ـــــافر
األيدي واألقدام .

33 04 10 00
33 04 20 00

ـ محضرات تجميل الشفاه

ـ محضرات تجميل العيون

%5
%5

ـ محضرات العناية بأ افر األيدي واألقدام :
33 04 30 10

ـ ـ ـ ملمعات وطالء األ افر

%5

33 04 30 20

ـ ـ ـ مزيالت طالء األ افر

%5

33 04 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
ـ ـ مساحيق ،وإن كانت مضغوطة :
33 04 91 10

ـ ـ ـ بودرة األطفال

%5

33 04 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
33 04 99 10

ـ ـ ـ خل للزينة

%5

33 04 99 20

ـ ـ ـ محضرات وقاية الجلد من الشم

%5
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ف 33 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

33 04 99 30

ـ ـ ـ محضرات تطرية الجلد

33 04 99 40

ـ ـ ـ محضرات لطالء الوزه ومعازين ومحضـرات نزع

33 04 99 90

ـ ـ ـ غيرها

الطالء

اإلزراء

فئة الرسم

%5
%5
%5

محضرات العناية بالشعر .

33.05
33 05 10 00

ـ شامبو

%5

33 05 20 00

ـ محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم

%5

33 05 30 00

ـ ملمعات الشعر (الكر)

%5

ـ غيرها :
33 05 90 10

ـ ـ ـ زيوت الشعر

%5

33 05 90 20

ـ ـ ـ كريم الشعر

%5

33 05 90 30

ـ ـ ـ محضرات صبغ الشعر

%5

33 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

محضـــرات للعنايـــة بـــالفم أو األســـنان ،بمـــا فيهـــا

33.06

معـازين ومســاحيق تثبيــت األســنان االصــطناعية؛
خيــول لتنظيــف مــا بــين األســنان (دنتــال فلــوس)،
في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة .
ـ منظفات األسنان :
33 06 10 10

ـ ـ ـ معازين األسنان

%5

33 06 10 20

ـ ـ ـ منظفات األسنان االصطناعية

%5

33 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

33 06 20 00

ـ خيول مستعملة لتنظيف ما بين األسنان (دنتال فلوس)

%5

ـ غيرها :
33 06 90 10

ـ ـ ـ محضرات غسل الفم وتعطير رائحته

%5

33 06 90 20

ـ ـ ـ محضرات تثبيت األسنان االصطناعية

%5

33 06 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

- 242 -

ق6:

ف 33 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلزراء

فئة الرسم

محض ـرات معــدة لالســتعمال قبــل أو أثنــاء أو بعــد

33.07

الحالقـــة ومـــزيالت الـــروائ الجســـدية ومحضـــرات
االســـــتحمام ومـــــزيالت الشـــــعر وعطـــــور أخـــــر
ومحضــــرات تطريــــة أو تجميــــل غيــــر مــــذكورة وال
داخلــة فــي مكــان آخــر؛ مزيـــالت روائ ـ محضــرة
للغرف،وإن كانت معطرة أوذات خواص مطهرة.
ـ محضرات معدة لالستعمال قبل أو أثناء أو بعد لحالقة:
33 07 10 10

ـ ـ ـ معازين ورغوة الحالقة

%5

33 07 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

33 07 20 00

ـ مزيالت الروائ الجسدية والعرق ومانعات التعرق

%5

33 07 30 00

ـ أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر

%5

ـ محضرات لتعطير أو إزالة روائ الغرف (األماكن)  ،بما
فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :

ـ ـ "أغاراباتي"ومحضرات أُخر عطرة تعمل باالحتراق:
33 07 41 10

ـ ـ ـ سائلة

%5

33 07 41 20

ـ ـ ـ مسحوقة

%5

33 07 41 30

ـ ـ ـ عيدان (ند بخور)

%5

33 07 41 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
%5

33 07 49 10

ـ ـ ـ في أوعية نافثة

33 07 49 20

ـ ـ ـ فحـم منشـط إل زالـة الـروائ داخـل الثالزـات والسـيارات

33 07 49 90

ـ ـ ـ غيرها

...الخ

%5
%5

ـ غيرها :
33 07 90 10

ـ ـ ـ مزيالت الشعر

%5

33 07 90 20

ـ ـ ـ الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل واألكياس

33 07 90 40

ـ ـ ـ محاليل العدسـات الالصقـة أو الـعـيــون االصطناعية

%5

33 07 90 50

ـ ـ ـ محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات

%5

33 07 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

المعطرة

- 243 -

%5

ق6:

الفصل الرابع والثالثون

ف 34 :

صابون ،عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)،

محضرات غسيل ،محضرات تشحيم ،شموع اصطناعية،

شموع محضرة ،محضرات صقل أو تلميع ،شموع إضاءة وأصناف مماثلة،

معاجين لصنع النماذج ،شموع طب األسنان ،محضرات طب األسنان أساسها الجص
مالحظـــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :
أ

ـ المخاليط الصالحة لألكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية ،من األنواع
المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند )15.17؛

ب ـ المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً؛

ج ـ الشامبو أو منظفات األسنان أو معاجين و رغوات الحالقة أو محضرات االستحمام المحتوية علـ صـابون أو

2ـ

عوامل سطح عضوية أُخر (البند  33.06 ،33.05أو .)33.07

من أجل تطبيق أحكام البند  ،34.01ال تنطبق كلمة " صابون " إال عل الصابون القابل للذوبان في المـاء .يجـوز

أن يحتوي الصابون والمنتجـات األُخـر الداخلـة فـي البنـد  34.01علـ مـواد مضـافة (مثـل ،المطهـرات أو مسـاحيق

شحذ أو المواد المالئة أو أدوية) .تبقـ المنتجـات التـي تحتـوي علـ مسـاحيق شـحذ داخلـة فـي البنـد  ،34.01إذا
كانت فقط علـ هيئـة قضـبان أو قشـور صـلبة أو قطـع أو أششـكام مقولبـة .أمـا إذا كانـت أششـكام أُخـر فتـدخل فـي

3ـ

البند  34.05كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.

مــن أجــل تطبيــق أحكــام البنــد  ،34.02فـ ن عبــارة " عوامــل الســطح العضــوية " تعنــي المنتجــات التــي عنــدما تخلــط

أالماء بتركيز قدره  %0.5بدرجة  20مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:

أ ـ تعطي سائالً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
ب ـ تخفض توتر سطح الماء إل  2-10 × 4.5نيوتن في المتر  45( m/Nداين /سم) أو أقل.

4ـ

يقصد أعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية " ،الواردة في البند  ،34.03المنتجات المعرفة في المالحظة 2

5ـ

مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها أدناه ،ف ن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضـرة " الـواردة فـي البنـد

من الفصل .27

 ،34.04تطبق فقط عل :

أ ـ المنتجات العضوية المنتجة كيماوياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛

ب ـ المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛

ج ـ المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر مـن الشـموع وتحتـوي علـ شـموع أو علـ راتنجـات أو
عل مواد معدنية أو مواد أُخر.
وال يشمل هذا البند:

 1ـ المنتجات الداخلة في البند  15.16أو  34.02أو  38.23حت وإن كانت لها صفة الشموع؛
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ق6:

ف 34 :

 2ـ الشــموع الحيوانيــة غيــر المخلوطــة أو الشــموع النباتيــة غيــر المخلوطــة  ،وإن كانــت مكــررة أو ملونــة،
الداخلة في البند 15.21؛

 3ـ الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند  ،27.12وإن كانت مخلوطـة فيمـا بينهـا أو ملونـة
فقط؛

 4ـ الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذاأة في وسط مائي (بنود  34.05أو  ... 38.09الخ) .
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية

34.01

معدة لالستعمام كصابون ،عل هيئة قضبان أو

قطع أو أشـكام مقولبة ،وإن احتوت عل صابون
؛منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد
عل هيئة سائل أو كريم مهيشة للبيع أالتجزئة،

وإن احتوت عل صابون ،ورق وحشو ولباد وال
منسوجات ،مشربة أو مطلية أو مغطاة أصابون

أو أمادة مطهرة .

ـ صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية ،عل

هيئة قضبان أو قطع أو أشكام مقولبة ،ورق ولباد وال

منسوجات ،مشربة أو مطلية أو مغطاة أالصابون أو

أمادة مطهرة :

ـ ـ معدة لالستعمام كمواد تجميل (تواليت) أما فيها
المنتجات المحتوية عل مواد طبية :

34 01 11 30
34 01 11 40
34 01 11 50

ـ ـ ـ صابون حالقة

%5

ـ ـ ـ صابون طبي

%5

ـ ـ ـ صابون مطهر

34 01 11 70

ـ ـ ـ ورق وحشو ولباد ونسج غير منسوجة ،مشربة أو

34 01 11 80

ـ ـ ـ صابون تواليت وان كان ملوناً أو معط اًر أو شاحذاً أو

34 01 11 90

ـ ـ ـ غيرها

مغطاة أالصابون أو أمادة مطهرة ،وإن كانت معطرة
مطه اًر (مثل اللكس والكامي)

%5
%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
34 01 19 20
34 01 19 30

ـ ـ ـ صابون الراتنجات أو الطوم أويل

ـ ـ ـ صابون صناعي محض اًر الستعماالت خاصة
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%5
%5

ق6:

ف 34 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

34 01 19 40

ـ ـ ـ ورق وحشـو ولبـاد وال منسـوجات ،مشـربة أو مطليـة

34 01 19 90

ـ ـ ـ غيرها

34 01 20 10

ـ ـ ـ أشكل مسحوق

أو مغطاة أالصابون أو أمادة مطهرة ،وإن كانت معطرة

ـ صابون أششكام أُخر :

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5
%5

34 01 20 20

ـ ـ ـ أشكل معجون

%5

34 01 20 30

ـ ـ ـ أشكل محاليل مائية (سائل)

%5

34 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

34 01 30 00

ـ ـ منتجــات ومحض ـرات غواســل عضــوية لغســل الجلــد عل ـ

هيئة سـائل أو كـريم مهيـشة للبيـع أالتجزئـة،وان احتـوت

عل صابون

عوامل سطح عضوية (عدا الصـابون)؛ محضـرات

34.02

%5

غواســل ومحضـــرات غســـيل (أمــا فيهـــا محضـــرات
الغســـــيل المســـــاعدة) ومحضـــــرات تنظيـــــف ،وإن

احتوت عل صـابون ،غيـر تلـك الـواردة فـي البنـد
.34.01
ـ عوامل سطح عضوية ،وإن كانت مهيشة للبيع أالتجزئة:
34 02 11 00

ـ ـ أنيونية (ذات شحنة سالبة)

%5

34 02 12 00

ـ ـ كاتيونية (ذات شحنة موجبة)

%5

34 02 13 00

ـ ـ غير أنيونية

%5

34 02 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ محضرات مهيشة للبيع أالتجزئة :
34 02 20 10

ـ ـ ـ محضرات غواسل (مثل الكلوركس ....الخ)

%5

ـ ـ ـ محضرات غسيل :
34 02 20 21

ـ ـ ـ ـ جافه مسحوقه (مثل التايد ...الخ)

%5

34 02 20 22

ـ ـ ـ ـ مائعه

%5

34 02 20 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

34 02 90 00

ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 34 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

محضــــرات للتشــــحيم (أمــــا فيهــــا زيــــوت القواطــــع

34.03

ومحضـرات حــل البراغــي أو الصـواميل ومحض ـرات
مضادة للصدأ أو التآكـل ومحضـرات حـل القوالـب،
أساســـها مـــواد تشـــحيم) ومحضـــرات مـــن األنـــواع
المستعملة في تزييـت أو تشـحيم النسـج أو الجلـد
أو الف ـراء أو غيرهــا مــن الم ـواد ،عــدا المحض ـ ارت
المحتويــة علـ  %70أو أكثــر وزنـاً مــن الزيــوت
النفطيـــة أو مـــن زيـــوت المـــواد المعدنيـــة القاريـــة

كمكونات أساسية .
ـ محتوية عل زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :
34 03 11 00

ـ ـ محضرات لمعالجة النسج أو الجلد أو جلود الفـراء أو
غيرها من المواد

%5

ـ ـ غيرها :
34 03 19 10

ـ ـ ـ محضرات التشحيم المعدة لتخفيف االحتكاك

%5

34 03 19 20

ـ ـ ـ زيوت وشحوم السحب

%5

34 03 19 30

ـ ـ ـ زيوت القواطع

%5

34 03 19 40

ـ ـ ـ محضرات حل البراغي والصواميل

%5

34 03 19 50

ـ ـ ـ محضرات مضادة للصدأ أو التآكل

%5

34 03 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
34 03 91 00

ـ ـ محضرات لمعالجة المواد الـنسجية أو الجلد أو الفراء

34 03 99 00

ـ ـ غيرها

أو غيرها من المواد

%5
%5

شموع اصطناعية وشموع محضرة .

34.04
34 04 20 00

ـ من بولي (اوكسيثيلين) (بول اثيلين جليكوم)

%5

ـ غيرها :
34 04 90 10

ـ ـ ـ شمع أختام

%5

34 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 34 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

محضــرات تلميــع ومعــاجين لألحذيــة و لألثــا و

34.05

لألرضــــيات أو للعربــــات أو للزجــــاج أو المعــــادن،
مســـاحيق ومعـــاجين الجلـــي ومحضـــرات مماثلـــة،

(وإن كانت عل شكل ورق أو مواد حشو أو لبـاد
أو ال منســوجات أو لــدائن خلويــة (بالســتيكية) أو

مطــاخ خلــوي ،مشــربة أو مطليــة أو مغطــاة أمثــل
هذه المحضـرات) ،عـدا الشـموع الداخلـة فـي البنـد
.34.04
34 05 10 00

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو

34 05 20 00

ـ محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة

34 05 30 00

ـ محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات ،غير

34 05 40 00

ـ معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي

الجلد

األثا الخشبي أو األرضيات أو المصنوعات الخشبية

محضرات تلميع المعادن

%5
%5
%5
%5

ـ غيرها :

34.06

34 05 90 10

ـ ـ ـ محضرات تلميع الزجاج والمرايا

%5

34 05 90 20

ـ ـ ـ محضرات تلميع المعادن

%5

34 05 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

34 06 00 00

شموع إضاءة وأصناف مماثلة

%5

معــاجين لصــنع النمــاذج ،أمــا فيهــا تلــك المهيــشة

34.07

لتســلية األطفــام؛ محض ـرات مــن النـــــوع المعــروف
"أشــــــموع طــــــب األســــــنان" أو "أمركبــــــات طبــــــع
األســنان" ،مهيــشة أشــكل مجموعــات أو فــي أغلفــة
للبيـــع أالتجزئـــة أو علـــ شـــكل ألـــوا أو أشكــــل
حـــدوات حصـــــان أو عيــــدان أو أششـــكام مماثلـــة؛
محضرات أُخر معدة لالسـتعمام فـي طـب األسـنان
أساسها الجص (مـن الجـص الكلسـي أو كبريتـات
الكالسيوم) .
34 07 00 10

ـ ـ ـ شموع طب األسنان
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%5

ق6:

ف 34 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

34 07 00 20

ـ ـ ـ محضرات لالستعمام في طب األسنان أساسها الجص

34 07 00 30

ـ ـ ـ معاجين لصنع النماذج لتسلية األطفام

%5

34 07 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

(من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)
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اإلجراء

فئة الرسم

%5

ق6:

ف 35 :

الفصل الخامس والثالثون

مواد زاللية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات
مالحظــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

بـ

مكونات الدم (عدا زالل الـدم غيـر المعـد السـتعماالت عالةيـة أق قيائيـة) ،األدقيـة قالمنتجـات األر ـر الدا ـة

جـ

المحضرات اإلنزيمية لالستعمال في الدباغة األقلية (البند )32.02؛

في الفصل 30؛

د ـ

المحضرات اإلنزيمية ل نقع أق الغسيل أق غيرها من المنتجات الدا ة في الفصل 34؛

قـ

المنتجات الهالمية (ةيالتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل .)49

هـ ـ

2ـ

الخمائر (بند)21.02؛

البرقتينات المقساة (البند )39.13؛

قفقـا لـنا البنـد  ،35.05تطبــع عبـا"ة ك درسـترين ك ع ـج منتجــات تح ـل النشـا قالتـي تحــوا نسـبة محتوياتهـا مــن
السكر المختزل ال تتجاقز  %10معب ار عنها ك بالدرسترقز ك ،محسوبا ع ج أساس المادة الجافة.
أما منتجات هذا النوع التي تتجاقز نسبة السكر المختزل  %10فتد ل في البند .17.02

البند

الصــــــــــــنف

"مز النظام المنسع

اإلةراء

فئة الرسم

ةبنين (كازيين) قأمالحـ قمشـتقات األر ـر؛ غـراء

35.01

الجبنين (كازيين) .
35 01 10 00

%5

ـ ةبنين (كازيين)
ـ غيرها :

35 01 90 10

ـ ـ ـ غراء الجبنين

%5

35 01 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

زالل البومين (بما في ذلك مررـزات اننـين أق أك ـر

35.02

مــن برقتينــات مصــل ال ــبن ،المحتويــة قزنــا ع ــج
أك ـــر مـــن  %80مـــن برقتينـــات مصـــل ال ـــبن،
محســـوبا ع ـــج أســـاس المـــادة الجافـــة) قأمالحـــ
قمشتقات األ ر .
ـ زالل البيض :
35 02 11 00

ـ ـ مجفف

%5

35 02 19 00

ـ ـ غيره

%5
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ق6:

ف 35 :
البند

الصــــــــــــنف

"مز النظام المنسع

35 02 20 00

ـ زالل ال بن ،بما في ذلك مررزات اننين أق أك ر من

35 02 90 00

ـ غيرها

برقتينات مصل ال بن

اإلةراء

فئة الرسم

%5
%5

هالم (بما في ذلك الهالم المهيأ ع ج شكل

35.03

صفائح مستطي ة (يما فيها المربعة) ،قإا رانت
مشغولة السطح أق م ونة) قمشتقات ؛ غراء

السمك؛ غراء أر ر من أصل حيواني ،عدا غ ارء
الجبنين الدا ل في البند .35.01
35 03 00 10

ـ ـ ـ هالم ( ةيالتين ) قمشتقات

%5

35 03 00 90

ـ ـ ـ غيره

%5

هضموا (ببتوا) قمشتقات ؛ مـواد برقتينيـة أر ـر

35.04

قمشتقاتها ،غير دا ة قال مذرو"ة في مكاا آ ر
قمســـــاحيع صـــــالل (ة ـــــود) ،معالجـــــة أق غيـــــر
معالجة بالحرقم .

35 04 00 10

ـ ـ ـ هضموا ( ببتوا ) قمشتقات

%5

35 04 00 90

ـ ـ ـ غيره

%5

ديكسترين قغيره من أنـواع النشـاء المعـدل (م ـل،

35.05

النشـــاء الـــذت ســـبع ته يمـــ أق أســـترت )؛ غـــراء
أساســـ نشـــاء أق ديكســـترين أق غيـــره مـــن أنـــوع
النشاء المعدل .
ـ ديكسترين قغيره من أنواع النشاء المعدل :
35 05 10 10

ـ ـ ـ ديكسترين

%5

35 05 10 20

ـ ـ ـ النشاء الذت سبع ته يم أق النشاء النافش

%5

35 05 10 30

ـ ـ ـ النشاء المعالج باألنير أق باألستيرات

%5

35 05 10 40

ـ ـ ـ النشاء القابل ل ذقباا ك أمي وةين ك

%5

35 05 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غراء :
35 05 20 10
35 05 20 20

%5

ـ ـ ـ من الدرسترين
ـ ـ ـ الغراء النشوت

%5
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ق6:

ف 35 :
البند

الصــــــــــــنف

"مز النظام المنسع

35 05 20 30

ـ ـ ـ الغراء المكوا من نشاء غير معالج قبو"اكس

قمشتقات الس ي وز القاب ة ل ذقباا في الماء أق

المكوا من نشاء غير معالج قبو"اكس قأنيرات النشا
35 05 20 90

اإلةراء

فئة الرسم

ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

غراء محضر قغيره من المواد الالصقة المحضرة،

35.06

غيــر مــذرو"ة قال دا ــة فــي مكــاا آ ــر؛ منتجــات
صالحة لالسـتعمال رغـراء أق مـواد الصـقة ،مهيـأة
ل بيع بالتجزئـة رغـراء أق مـواد الصـقة ،ال يتجـاقز
قزنها الصافي  1ر ج .
35 06 10 00

ـ منتجات صالحة لالستعمال رغراء أق رمواد الصقة،

مهيأة ل بيع بالتجزئة رغراء أق رمواد الصقة ،ال يتجاقز

قزنها الصافي  1ر ج

%5

ـ غيرها :
35 06 91 00

ـ ـ مواد الصقة أساسها البوليميرات الدا ة في البنـود مـن

35 06 99 00

ـ ـ غيرها

 39.01إلج  39.13أق المطاط

%5
%5

أنزيمــــات؛ أنزيمــــات محضــــرة ،غيــــر مــــذرو"ة قال

35.07

دا ة في مكاا آ ر .
ـ أنفحة قالمررزات الناتجة عنها :
35 07 10 10

ـ ـ ـ أنفحة العجول

%5

35 07 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
35 07 90 10

ـ ـ ـ محضرات أنزيمية لتطرية ال حوم

%5

35 07 90 20

ـ ـ ـ محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواك

%5

35 07 90 30

ـ ـ ـ محضرات أنزيمية إل زالة النشاء من األيمشة

%5

35 07 90 40

ـ ـ ـ األنزيمات البنحرياسية

%5

35 07 90 50

ـ ـ ـ أنزيم الهضمين ك بيبسين ك

%5

35 07 90 60

ـ ـ ـ أنزيمات الشعير الناشط ك مالت ك

%5

35 07 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 36 :

الفصل السادس والثالثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛

خالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ مواد لهوب ،محضرة
مالحظـــات:
1ـ

ال يش ـ ل ه ـ ا الف ــل ال ر اــات ال نف ـ ة ال حــددة ال ــفات ي اويــا ،باســتاناا ال ر اــات ال ـ ورة فــة ال الحظــة

2ـ

يق د بعاارة " أصناف من مواد لهوب " بال عنى الوارد فة الاند  36.06فقط:

 2ـ أ أو  2ـ ب أدناه.

أ ـ ال يتالدهيــد والها ــا مياي ــين رت ـرامين وافصــناف ال اث ــة ،ال هي ـ ة ب شــاال (أق ـراأ أو أصــاب أو ب شــاال
م اث ة) لالستع ال وقود ،و لك الوقود ال ي أساسه الكحـول والوقـود ال حضـر ال اثـل ،ب شـاال صـ اة أو

ن ف ص اة؛

ب ـ الوقود ال ائل وغاز الوقود ال

يل فة أوعية من افنواع ال

تع ة لتعائة أو إعـادة رعائـة قـداحات ال ـجائر

أو الوالعات ال اث ة فة أوعية ال رتجاوز سعتها  300سم3؛

ج ـ ال شاعل ال اررنجية وموقدات النار وما ي اث ها .
الاند

رمزالنظام ال ن ق

ال ـــــــــــــنف

اإلجراا

فئة الرسم

36.01

36 01 00 00

بارود

%5

36.02

36 02 00 00

متفجرات محضرة ،عدا الاارود

%5

فتائل افمـا؛؛ فتائـل ل تفجيـر؛ ا ـوالت لالشـتعال

36.03

أو ل تفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات هربائية .
36 03 00 10

ـ ـ ـ ا ول ل تفجير أو لالشتعال  ،أجهزة إشعال،

36 03 00 90

ـ ـ ـ فتائل لألما؛  ،فتائل ل تفجير

متفجرات هربائة

%5
%5

ألعــــاب ناريــــة وقــــ ائف إشــــارة وصــــواري مانعــــة

36.04

ل ــــقوب الاــــرد ولشــــارات الضــــااب وغيرهــــا مــــن
افصناف النارية الفنية .
ـ ألعاب نارية :
36 04 10 10

ـ ـ ـ خاصة بافطفال

%5

36 04 10 20

ـ ـ ـ خاصة بال هرجانات واالحتفاالت

%5

36 04 90 00

ـ غيرها

%5
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ف 36 :
الاند

رمزالنظام ال ن ق

ال ـــــــــــــنف

36.05

36 05 00 00

ثقاب (كاريت) ،عدا افصناف النارية الداخ ـة فـة

اإلجراا

الاند .36.04

فئة الرسم

%5

فيروســـــيريوم وخالئـــــط معدنيـــــة أخـــــر إلحــــــداث

36.06

االشــتعال مــن ج ي ـ افشــاال؛ أصــناف مــن م ـواد
ـا هـة محـددة فـة ال الحظـة  2مـن هـ ا

لهوب
الف ل .
36 06 10 00

ـ وقود سائل وغاز وقود م يل فة عاوات من افنواع
ال

تع ة لتعائة أو إعادة رعائة قداحات ال جائر أو

الوالعات ال اث ة ال رتجاوز سعتها

300سم3

%5

ـ غيرها :
36 06 90 10

ـ ـ ـ أحجار قداحات

%5

36 06 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 37 :

الفصل السابع والثالثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي
مالحظـــات :
1ـ
2ـ

ال يشمل هذا الفصل الفضالت أو المواد التالفة .

يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية ،بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ،بفعل الضوء أو غيره من أشكال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوء .

البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ألـــــواح تصـــــوير فوتـــــوغرافي وأفـــــالم مســـــط ة،

37.01

م سســـة ،غيـــر مصـــورة ،مـــن أيـــة مـــادة ،عـــدا

الــــورق أو الــــورق المقــــوأ أو النســــ

أفــــالم

تصــوير فوتــوغرافي فوريــة مســط ة ،م سســة،
غير مصورة ،وإن كانت مهيأة في أغلفة .
37 01 10 00

%5

ـ للتصوير باألشعة السينية (أشعة إكس)

37 01 20 00

ـ أفالم للتصوير الفوري

37 01 30 00

ـ ألواح وأفالم أُخر يزيد أي من جوانبها عن 255

%5

ملليمتر

%5

ـ غيرها :
37 01 91 00

ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)

%5

37 01 99 00

ـ ـ غيرها

%5

أفالم تصوير فوتوغرافي بشكل لفـات ،م سسـة،

37.02

غيـــر مصـــورة ،مـــن أيـــة مـــادة ،عـــدا الـــورق أو

الــورق المقــوأ أو النسـ

أفــالم تصــوير فوريــة

بشكل لفائف م سسة وغير مصورة .
37 02 10 00

%5

ـ للتصوير باألشعة السينية (أشعة إكس)
ـ أفالم أُخر ،غير مثقبة بعرض ال يتجاوز 105
(ملليمتر) :

37 02 31 00

ـ ـ للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)

37 02 32 00

ـ ـ غيرها ،تتضمن مست لب هاليدات الفضة

37 02 39 00

ـ ـ غيرها

%5
..

%5
%5

ـ أفالم أُخر ،غير مثقبة يتجاوز عرضها  105مم:
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ق6:

ف 37 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

37 02 41 00

ـ ـ بعرض يزيد عن  610مم وبطول يزيد عن200م

37 02 42 00

ـ ـ بعرض يزيد عن  610مم وبطول يزيد عن200م عدا

37 02 43 00

ـ ـ بعرض يزيد عن  610مم وبطول ال يزيد عن 200م

للتصوير الملون (بولي كروم)

%5

المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون

37 02 44 00

ـ ـ بعرض يزيد عن 105مم ولكن ال يزيد عـن 610

ـ أفالم أُخر ،للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي

فئة الرسم

مم .

%5
%5
%5

كروم):

37 02 52 00

ـ ـ بعرض ال يزيد عن  16مم

37 02 53 00

ـ ـ بعرض يزيد عن  16مم وال يتجاوز  35مم وبطول
ال يزيد عن  30م ،للشرائح اإليجابية الشفافة

(ساليد)
37 02 54 00

%5

%5

ـ ـ بعرض يزيد عن  16مم وال يتجاوز 35مم وبطول ال
يزيد عن  30م ،عدا المستعملة في الشرائح
اإليجابية الشفافة (ساليد)

37 02 55 00

ـ ـ بعرض يــزيد عـن  16مم وال يتجاوز  35مم وبطول

37 02 56 00

ـ ـ بعـرض يزيـد عن 35مم

يزيد عن  30م

%5
%5
%5

ـ غيرها :
37 02 96 00

ـ ـ بعرض ال يــزيد عـن  35مم وبطول ال يتجاوز 30م

%5

37 02 97 00

ـ ـ بعرض ال يــزيد عـن  35مم وبطول يتجاوز  30م

%5

37 02 98 00

ـ ـ بعرض يزيد عن  35مم

%5

ورق وورق مقوأ ونس  ،للتصوير

37.03

الفوتوغرافي ،م سسة وغير مصورة
37 03 10 00

ـ لفائف يزيد عرضها عن  610مم

37 03 20 00

ـ غيرها ،لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون

37 03 90 00

ـ غيرها

(بولي كروم)

37.04

37 04 00 00

37.05

37 05 00 00

ألـــــواح وأفـــــالم وورق و ورق مقـــــوأ ونســـــ ،
للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة لكن غير مظهرة

%5
%5
%5
%5

ألـــواح وأفــــالم للتصـــوير الفوتــــوغرافي ،مصــــورة
ومظهــرة ،عــدا األفــالم المســتعملة فــي التصــوير
السينمائي .

%5
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ق6:

ف 37 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أفـــالم للتصـــوير الســـينمائي ،مصـــورة ومظهـــرة،

37.06

وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفـة مـن
تسجيل صوتي فقط .
ـ بعرض  35مم أو أكثر :
37 06 10 10

ـ ـ ـ أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو ص ية أو

37 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

تربوية

%5
%5

ـ غيرها :
37 06 90 10

ـ ـ ـ أفالم ثقافية أو علمية أو زراعية أو ص ية أو

37 06 90 90

ـ ـ ـ غيرها

تربوية

%5
%5

م ضــــرات كيماويــــة لالســــتعمال فــــي التصــــوير

37.07

الفوتــوغرافي ،عــدا الــورني

أو الغـراء أو المـواد

الالصـــقة والم ضـــرات المماثلـــة منتجـــات غيـــر
مخلوطــة لالســتعمال فــي التصــوير الفوتــوغرافي،
مهيـــــأة فـــــي مقـــــادير معينـــــة أو مهيـــــأة للبيـــــ
بالتجزئة وجاهزة لالستعمال بشكل مباشر .
37 07 10 00

ـ مست لبات للت سيس

%5

ـ غيرها :
37 07 90 10

ـ ـ ـ مواد التظهير ( الت ميض )

%5

37 07 90 20

ـ ـ ـ مواد التثبيت

%5

37 07 90 30

ـ ـ ـ مواد التقوية ومواد التخفيف

%5

37 07 90 40

ـ ـ ـ مواد الت ويل

%5

37 07 90 50

ـ ـ ـ مواد التنظيف

%5

37 07 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق6:

ف 38 :

الفصل الثامن والثالثون

منتجــات كيماويــة منوعـــة
مالحظـــات :
 1ـ ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء ما يلي :
 1ـ الجرافيت االصطناعي (بند )38.01؛

 2ـ مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة وموقفات ال نبات ومنظمات نمـو النبـات ومطاـرات
ومنتجات مماثلة مايأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛

 3ـ المنتجات المايأة كشحنات ألجازة إطفاء الحريق أو كقذائف لطفاء الحريق (بند)38.13؛
 4ـ المواد المرجعية المعتمدة المحددة في المالحظة أدناه؛

 5ـ المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من المالحظة  3أدناه؛

ب ـ مخاليط المنتجات الكيماويـة والمـواد الاذائيـة أو هيرهـا مـن المـواد تات ( )K9الاذائيـة ،مـن األنـواا المعـتعملة
في تحضير األهذية المعدة لالستاالك البشري (بند  21.06بصورة عامة)؛

ج ـ خبث و رماد وبقايا (بما فياا الطمي ،هير طمي المجاري) ،محتوية على معـاد أو زرنـيخ أو مخاليطاـا وتحقـق
شروط المالحظة  3ـ أ أو  3ـ ب للفصل ( 26بند)26.20؛

د ـ األدوية (بند  30.03أو )30.04؛ أو

هــ ـ المحفـزات (الوســائط الكيماويــة) المعــتالكة مــن األنـواا المعــتخدمة فــي اســتخراج المعــاد العاديـــة أو لصــناعة
المركبـات الكيماويـة التـي أساسـاا معـاد عاديـة (بنـد  ،)26.20المحفـزات المعـتالكة مـن األنـواا المعـتعملة
بصورة رئيعية السترجاا المعاد الثمينة (بند  )71.12وكذلك المحفزات المكونة من معاد أو خالئط معدنية

بشكل معاحيق بالاة النعومة أو بشكل نعج بعقد هزيه( ،القعما الرابع عشر أو الخامس عشر).

 2ـ ( أ ) لاــرض البنــد  38.22يقصــد بعبــارة "المـواد المرجعيــة المعتمــدة" المـواد المرجعيــة المصــحوبة بشــاادة تبــين قــي

الخواص المعتمدة والطرق المعتخدمة لتحديـد هـذه القـي ودرجـة الثقـة الخاصـة بكـل قيمـة والتـي هـي صـالحة

ألهراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.

(ب) باستثناء منتجات الفصل  28أو  ،29ولتبنيد المواد المرجعية المعتمـدة ،فـا البنـد  38.22تكـو لـه األولويـة
على أي بند آخر في جدول التعريفة.

 3ـ تدخل المنتجات اآلتية في البند  38.24وليس في بند آخر من بنود جدول التعريفة:

أ ـ البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكعيد المانيزيوم أو من هاليدات المعاد القلوية أو القلوية
الترابية والتي ال يقل وز الواحدة مناا عن  2.5غ؛

ب ـ زيت فيوزل وزيت ديبل؛

ج ـ مزيالت الحبر المايأة في أهلفة للبيع بالتجزئة؛

د ـ المركبات لتصحيح الكتابة على ورق االستنعاخ وهيرها مـن العـوائل واألشـرطة لتصـحيح الكتابـة (عـدا الداخلـة
في البند  , )96.12المايأة في أهلفة للبيع بالتجزئة
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ق6:

هـ ـ أصناف من خزف قابلة لالنصاار الختبار درجة حرارة األف ار (مثل ،مخاريط سيجر).

ف 38 :

 4ـ يقصد بعبارة "النفايات البلديـة" حيثمـا وردت فـي هـذا الجـدول ،النفايـات مـن األنـواا التـي تجمـع مـن المنـازل الفنـادق
والمطـاع والمعتشـفيات والمتــاجر والمكاتـ …الــخ ،وكناسـات الطـرق واألرصــفة ومخلفـات البنــاء والاـدم .تحتــو

النفايــات البلديــة بصــورة عامــة علــى تنــوا واســع مــن المـواد كاللــدائن والمطــاط والخشـ والــورق والنعــيج والزجــاج

والمعــاد والم ـواد الاذائيــة واألثــاا المكعــر وهيــرة مــن المصــنوعات التالفــة أو الماملــة .إال أ عبــارة "النفايــات

البلدية" ال تشمل:

( أ ) المـواد أو المصــنوعات التــي يــت فصــلاا عــن النفايــات كنفايــات اللــدائن أو المطــاط أو الخشـ أو الــورق أو
النعيج أو الزجاج أو المعاد والبطاريات المعتالكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريفة؛

( ب ) النفايات الصناعية؛

( ج ) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفاا في المالحظة( 4ي) للفصل 30؛ أو
( د ) النفايات الطبية الوارد تعريفاا في الفقرة ( أ ) من المالحظة  6أدناه.

 5ـ ألهراض البند  " 38.25يقصد بعبارة" طمي المجاري" الطمـي (الوحـل) النـاتج مـن محطـات معالجـة ميـاه المجـار مـن

المد وتشمل نفايات المعالجة المعـبقة فضـالت التنظيـف والوحـل هيـر المعـتقر .يعـتثنى مـن هـذا الفصـل الوحـل

المعتقر إتا كا صالحاً ًً ًً لالستعمال كأسمدة (الفصل .)31
 6ـ ألهراض البند  ،38.25تنطبق عبارة"نفايات أخر على:

( أ ) النفايــات الطبيــة وهــي النفايــات الملوث ـة الناتجــة عــن البحــث الطبــي أو التشــخيص أو العــالج أو هيرهــا مــن
العمليــات الطبيــة أو الجراحيــة أو ط ـ األســنا أو الط ـ البيطــري ،والق ـي تحتــو هالب ـاً علــى ج ـراثي وم ـواد

صــــيدلية وتتطلــــ إجــــراءات خاصــــة لطرحاــــا (مثــــل الضــــمادات الملوثــــة والقفــــازات المعــــتعملة والمحــــاقن
المعتعملة)؛

(ب) نفايات المذيبات العضوية؛

(ج) فضالت سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الايدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد ،و

(د)

نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة باا؛ و

ومــع تلــك فــا عبــارة "نفايــات أخــر "ال تشــمل النفايــات المحتويــة بصــورة رئيعــية علــى زيــوت نفــط أو زيــوت
متحصل علياا من مواد معدنية قارية (بند.)27.10

 7ـ أله ـراض البنــد  ,38.26يقصــد بعبــارة "ديــزل حيــوي" الســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة المعــتخدمة
كوقود ,المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وإ كانت

معتعملة.

مالحظات البنود الفرعية:
 - 1يشــمل البنــدا الفرعيـا

 38 08 52و  38 08 59فقــط األصــناف الداخلــة فــي البنــد  38.08المحتويــة علــى

واحــدة أو أكثــر مــن الم ـواد التاليــة :ألكلــور(ايزو) ; ألــديكارب (ايــزو) ; ألــدرين (ايــزو)؛ أزينفــو -ميثيــل(ايزو) ؛

بينابكريل (ايزو)؛ كـامفيكلور (ايـزو)؛ توكعـافين (ايـزو)؛ كبتـافول (ايـزو)؛ كلـوردين (ايـزو)؛ كلورديمفـورم (ايـزو)؛

كلـــــــوروبنزيالت (ايـــــــزو)؛ ( DDTايـــــــزو) (كلوفينـــــــوتين )-1،1،1 ،(INNثالـــــــث كلـــــــورو2,2 -مكرر(بـــــــا ار-

كلوروفينيل)ايثا )؛ ثنائي الدرين (ايزو)INN،؛ -6،4ثاني نيترو-أورثو-كريعول(( DNOCايزو)) أو أمالحـه؛

وداينوس (ايـزو) ,أمالحـه أو اسـتيراته؛ اندوسـولفنت (ايـزو) ; ثـاني بروميـد االيثيلـين (ايـزو) (-2،1ثـاني برومـو
ايثا )؛ ثاني كلوريد االيثيلـين (ايـزو) (-2،1ثـاني كلـورو ايثـا )؛ فلورواسـيتاميد (ايـزو) ; سـابع كلـورور (ايـزو)؛
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ســاد

كلــورو بنــزين (ايــزو)؛ -6,5,4,3,2,1ســاد

(ايزو)INN،؛ مركبات الزئبق ؛ ميثااميدوفو

ف 38 :

كلوروسيكلوهيكعــا (( HCHايــزو)) ،بمــا فياــا لينــدا

(ايزو)؛ احادي كروتوفو

(ايـزو)؛ أوكعـي ار (أوكعـيد االيثيلـين)؛

بــاراثيو (ايــزو)؛ بــاراثيو – ميثيــل (ايــزو)؛ (ميثيــل-بــاراثيو )؛ اثيـرات خــامس وثــامن بروموثــاني فينيــل؛ خــامس
كلوروفينول (ايزو) ,أمالحـه أو اسـتيراته ؛ حمـ

سـلفونيك مشـبع بفلـورواوكتين وأمالحـه؛ سـلفونوأميدات مشـبعة

بفلورواوكتين ؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين ؛ فوسـفاميدو (ايـزو)؛ ( T-5،4،2ايـزو) ( -5،4،2حمـ
ثالث كلورو فينوكعي اسيتيك) ،أمالحه أو استيراته؛ مركبات ثالثي بوتيل القصدير.

يشمل البند الفرعي  38 08 59أيضا المعاحيق الابارية المحتوية على خليط من بينوميل (إيزو) و كربوفو ار

(ايزو) و ثيرام (ايزو).

– 2تشــمل البنــود الفرعيــة  380861لاايــة  380869فقــط األصــناف الداخلــة فــي البنــد  38.08المحتويــة علــى الفــا-
س ـايبرميثرين (ايــزو) ،بنــديوكارب (ايــزو) ،بيفنثــرين (ايــزو) ،كلورفنــابير (ايــزو) ،ســيفلوثرين (ايــزو) ،دلتــاميثرين
(ايـــزو ،)INN،ايتــــوفنبروكس ( ،)INNفنيتروثيـــو (ايــــزو) ،المبـــدا-ســــياالوثرين (ايـــزو) ،مــــاالثيو (ايــــزو)،

بريميفو -ميثيل (ايزو) أو بربكعور (ايزو).

– 3تشمل البنود الفرعية  382481لااية  382488فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد
التاليــة :أوكعــي ار (أوكعــيد االيثيلــين) ,فينــيالت ثنائيــة بــولي بروميــة ) ، (PBBsفينــيالت ثنائيــة بــولي كلوريــة

) ، ،(PCBsفينيالت ثالثية بولي كلورية ) ،(PCTsثالثي فوسفات (  -3,2ثاني برموبروبيل)  ,الدرين ( ايزو)،
كــامفيكلور (ايــزو) (توكعــافين)  ,كلــوردين (ايــزو)  ,كلورديكــو (ايــزو) ( DDT ,ايــزو) (كلوفينــوتين )،((INN

-1،1،1ثالــث كــورو2,2 -مكرر(بــا ار-كلوروفينيل)ايثــا ) ,ثنــائي الــدرين (ايــزو ,)INN،اندوســلفا (ايزو) ،انــدرين
(ايزو) ،سابع كلور (ايزو) ،ميركس (ايزو)-6,5,4,3,2,1 ،ساد

فياــا لينــدا (ايــزو ,)INN،خــامس كلــوروبنزين (ايــزو) ،ســاد

كلوروسيكلوهيكعا (( HCHايـزو)) ،بمـا

ســكلوروبنزين (ايــزو) ،حمـ

ســلفونيك مشــبع

بفلورواوكتين وأمالحه ،سلفونوأميدات مشبعة بفلورواوكتين ,فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين أو اثيرات رابع أو
خامس أو ساد

أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل.

 –4ألهراض البندين الفرعيين  382541و 382549فإ "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتو بصورة رئيعـية
على مذيبات عضوية ،هير صالحة لالستعمال بشكلاا الحالي كمنتجات أولية ،وإ كانت معدة الستعادة المذيبا .

البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

الجراء

فئة الرس

جرافيت اصطناعي؛ جرافيت هروي أو شبه

38.01

هروي؛ محضرات أساساا الجرافيت أو كربو
آخر ،بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو هيرها
من مواد شبه مصنعة.
38 01 10 00

ـ جرافيت اصطناعي

38 01 20 00

ـ جرافيت هروي أو شبه هروي

38 01 30 00

ـ عجائن كربونية لإللكترودات " األقطاب الكاربائية "
وعجائن مماثلة لتبطين األف ار

ـ هيرها :
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ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

الجراء

فئة الرس

38 01 90 10

ـ ـ ـ مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية

%5

38 01 90 90

ـ ـ ـ هيرها

%5

فح منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛

38.02

هباب حيواني ،بما في تلك هباب الفح المعتنفذ
(التالف)
38 02 10 00

ـ فح منشط

%5

38 02 90 00

ـ هيره

%5

38.03

38 03 00 00

38.04

38 04 00 00

زيت تول (سائل الراتنج) ،وإ كا مكر اًر

%5

محاليل هعل متخلفة من صناعة عجائن

العيليلوز ،وإ كانت مركزة أو منزوعاً مناا

العكر أو معالجة كيماوياً ،بما في تلك سلفونات

اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند
38.03
أرواح تربنتين ،ناتجة عن األخشاب الصنوبرية

38.05

%5

أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات
" العلفات " وهيرها من أرواح تربنتينية ناتجة

عن عملية تقطير أو عن معالجات أُخر ألخشاب
الصنوبريات؛ دبينتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة
" العلفيت " وهيره من البراسمين الخام؛ زيت

صـنوبر يحتـوي على ألفاتربِنول َك ُمكو رئيعي .
38 05 10 00

ـ أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن

38 05 90 00

ـ هيرها

عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات

%5
%5

أمالح قلفونية وأمالح أحماض راتنجية وأمالح

38.06

مشتقاتاما؛أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ
معالجه.
38 06 10 00

ـ قلفونية أو أحماض راتنجية

38 06 20 00

ـ أمالح قلفونية ،أمالح أحماض راتنجية أو أمالح

38 06 30 00

ـ صموغ أستريه

%5

38 06 90 00

ـ هيرها

%5

مشتقاتاما ،عدا أمالح القلفوينة ومشتقاتاا (المعدلة)
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ف 38 :
البند

رمز النظام المنعق

38.07

38 07 00 00

الصـــــــــنف

الجراء

فئة الرس

قط ار خش ؛ زيوت قط ار خش ؛ كريوزوت
الخش ؛ كحول خش "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت
لطالء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساساا
القلفونية أو أحماض ارتنجية أو زفت نباتي .

%5

مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو

38.08

لألعشاب وموقفات النبات ومنظمات نمو النبات
ومطارات ومنتجات مماثلة ،مايأة بأشكال أو
أهلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف
مماثلة (كاألشرطة والفتائل والشموا المكبرتة
وأوراق قتل الذباب) .
ـ األصناف المحددة في مالحظة البند الفرعي رق ()1

لاذا

الفصل:

38 08 52 00

ـ ـ ( DDTايزو)؛ (كلوفينوتين ) ،)(INNفي اهلفة ال

38 08 59 00

ـ ـ هيرها

يزيد محتو وزناا الصافي عن  300جرام

%5

ـ األصناف المحددة في مالحظة البند الفرعي رق ()2
لاذا

%5

الفصل:

38 08 61 00

ـ ـ في اهلفة ال يزيد محتو وزناا الصافي عن 300

38 08 62 00

ـ ـ في اهلفة يزيد محتو وزناا الصافي عن  300جرام

38 08 69 00

ـ ـ هيرها

جرام

ولكن ال يتجاوز  7.5كلج

%5
%5
%5
%5

ـ هيرها :
ـ ـ مبيدات حشرات

:

ـ ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو
بروموكلوروميثا :

38 08 91 11

ـ ـ ـ ـ من فوسفيد األمونيوم

%5

38 08 91 19

ـ ـ ـ ـ هيرها

%5

ـــ

هيرها:

38 08 91 91

ـ ـ ـ ـ من فوسفيد األمونيوم

%5

38 08 91 99

ـ ـ ـ ـ هيرها

%5

ـ ـ مبيدات فطريات:
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ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

38 08 92 10

ـ ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو

38 08 92 90

ـ ـ ـ هيرها

الجراء

بروموكلوروميثا

فئة الرس

%5
%5

ـ ـ مبيدات أعشاب وموقفات النبات ومنظمات نمو
النبات:

38 08 93 10

ـ ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو

%5

بروموكلوروميثا

%5

 38 08 93 90ـ ـ ـ هيرها
ـ ـ مطا ارت :
38 08 94 10

ـ ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو

38 08 94 90

ـ ـ ـ هيرها

%5

بروموكلوروميثا

%5

ـ ـ هيرها :
38 08 99 10

ـ ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو

%5

بروموكلوروميثا

%5

 38 08 99 90ـ ـ ـ هيرها

عوامل إنااء و تجايز و ناقالت األصباغ

38.09

وتعريع الصباهة أو تثبيت مواد التلوين
ومنتجات ومحضرات أُخر (مثل ،محض ارت
لطالء أو تثبيت األلوا ) ،من األنواا

المعتعملة في صناعات النعيج والورق
والجلود و الصناعات المماثلة ،هير مذكورة وال
داخلة في مكا آخر .

ـ أساساا مواد نشوية :
38 09 10 10

ـ ـ ـ محضـرات تثبيت كــي المـالبس (مثــل مريتو...الخ

38 09 10 90

ـ ـ ـ هيرها

)

%5
%5

ـ هيرها :
ـ ـ من األنواا المعتعملة في صناعة النعيج أو
الصناعات المماثلة :

38 09 91 10

ـ ـ ـ ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ...الخ)

%5

38 09 91 90

ـ ـ ـ هيرها

%5
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ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

38 09 92 00

ـ ـ من األنواا المعـــتعملة في صناعة الورق أو

38 09 93 00

ـ ـ من األنواا المعتعملة في صناعة الجلد أو الصناعات

الصناعات المماثلة

المماثلة

الجراء

فئة الرس

%5
%5

محضرات لتنظيف سطح المعاد قبل طالئاا؛

38.10

"فلكس" ومحضرات معاعدة أُخر للحام
المعاد ؛ معاحيق وعجائن مركبة من معاد
ومواد أُخر لّلحام؛ محضرات من األنواا

المعتعملة كطالء أو حشو أو لقضبا أو
عيدا اللحام .
38 10 10 00

ـ محضرات لتنظيف سطح المعاد قبل طالئاا؛ معاحيق

38 10 90 00

ـ هيرها

وعجائن مركبة من معاد ومواد أُخر للحام المعاد

%5
%5

محضرات ضبط إشعال وقود المحركات

38.11

ومحضرات منع التأكعد و التصمغ؛ محضرات
تحعين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل
المعاد ومحضرات مماثلة أُخر مما يضاف
للزيوت المعدنية (بما في تلك الجازولين) أو
للعوائل األُخر المعتعملة لنفس األهراض
كزيوت معدنية .
ـ محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :
38 11 11 00

ـ ـ أساساا مركبات الرصاص

%5

38 11 19 00

ـ ـ هيرها

%5

ـ محضرات تضاف لزيوت التشحي :

38.12

38 11 21 00

ـ ـ محتوية على زيوت نفط أو زيوت معدنية قارية

%5

38 11 29 00

ـ ـ هيرها

%5

38 11 90 00

ـ هيرها

%5

محضرات تعريع بركنه المطاط (اكعيليريتور)؛
ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن ،هير مذكورة
وال داخلة في مكا آخر؛ محضرات مضادة
للتأكعد ومثبتات مركبة أُخر للمطاط أو اللدائن.
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ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

الجراء

فئة الرس

38 12 10 00

ـ محضرات تعريع بركنه المطاط

%5

38 12 20 00

ـ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن

%5

ـ محضرات مضادة للتأكعد ومثبتات مركبة أُخر للمطاط
أو

اللدائن:

38 12 31 00

ـ ـ مخاليط اوليجوميرات -4،2،2ثالث ميثيل -2،1ثاني

38 12 39 00

ـ ـ هيرها

هيدروكينولين )(TMQ

%5
%5

محضرات وشحنات ألجازة إطفاء الحريق؛ قذائف

38.13

معبأة لطفاء الحريق .

38 13 00 10

ـ ـ ـ تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثا أو

بروموثالث فلوروميثا أو ثاني برومو رابع فلورو

ايثانات

%5

38 13 00 20

ـ ـ ـ تحتوي على ميثا  ،ايثا أو بروبين هيدرو

38 13 00 30

ـ ـ ـ تحتوي على ميثا  ،ايثا أو بروبين هيدرو كلورو

38 13 00 40

ـ ـ ـ تحتوي على برومو كلورو ميثا

%5

38 13 00 90

ـ ـ ـ هيرها

%5

بروموفلورو كربونات ( )HBFCs

فلورو كربونات ( )HCFCs

%5
%5

مذيبات ومخففات عضوية مركبة ،هير مذكورة

38.14

وال داخلة في مكا آخر؛ محضرات إزالة الدها
أو الورنيش .

38 14 00 10

ـ ـ ـ تحتوي على ميثا  ،ايثا أو بروبين كلورو فلورو

كربونات ( ، ) CFCsوا كانت محتوية على هيدرو
كلورو فلورو كربونات (

38 14 00 20

.)HCFCs

ـ ـ ـ تحتوي على ميثا  ،ايثا أو بروبين هيدرو كلورو
فلورو كربونات ( ، ) HCFCsولكن هير محتوية
على كلورو فلورو كربونات ( )CFCs

38 14 00 30

ـ ـ ـ تحتوي على رابع كلوريد الكربو  ،برومو كلورو

ميثا أو  1 ،1 ،1ـ ثالث كلورو ايثا (ميثيل كلورو

فورم)
38 14 00 90

ـ ـ ـ هيرها

%5

%5

%5
%5
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ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

الجراء

فئة الرس

بادئات ومعارعات للتفاعل محضرات وسيطة،

38.15

هير مذكورة وال داخلة في مكا آخر .
ـ وسائط مدعومة :

38 15 11 00

ـ ـ تحتـوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة

38 15 12 00

ـ ـ تحتوي على معد ثمين أو على مركبات معد ثمين

فعالة

كمادة فعالة

%5
%5

38 15 19 00
38 15 90 00

ـ ـ هيرها

%5

ـ هيرها

%5

38.16

38 16 00 00

إسمنت ومالط وخرسانة ومركبات مماثلة،

38.17

38 17 00 00

متحملة للحرارة ،عدا منتجات البند. 38.01

%5

ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفثاليات
المخلوطة ،عدا تلك المذكورة في البند 27.07
أو .29.02

38.18

38 18 00 00

%5

عناصر كيماوية منشطة الستعمالاا في
اللكترونيات ،بشكل أقراص أو صفائح رقائقية
أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيماوية منشطة
الستعمالاا في اللكترونيات

38.19

38 19 00 00

38.20

38 20 00 00

38.21

38 21 00 00

إعفاء

سوائل الفرامل الايدروليكية وسوائل أُخر محضرة
لنقل الحركة الايدروليكية ،ال تحتوي على

زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية أو

تحتوي على أقل من  %70وزناً من هذه

الزيوت

%5

محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين
الجليد

%5

محضرات وسيطة الستنبات أو حفظ الجراثي (بما
فياا الفيروسات وما شابااا) أو الخاليا
النباتية أو البشرية أو الحيوانية
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%5

ق6:

ف 38 :
البند

رمز النظام المنعق

الصـــــــــنف

38.22

38 22 00 00

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل

الجراء

فئة الرس

وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات ،وإ
كانت على حامل ،عدا تلك الداخلة في البندين
 30.02أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة

إعفاء

أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكعيليك؛

38.23

زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحوالت
دسمة صناعية .
ـ أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكعيليك؛ زيوت
حمضية ناتجة عن التكرير :

38 23 11 00

ـ ـ حم

الدهن ستيارين

%5

38 23 12 00

ـ ـ حم

الزيت (اولييك)

%5

38 23 13 00

ـ ـ أحماض دهنية من زيت الطول

%5

38 23 19 00

ـ ـ هيرها

%5

38 23 70 00

ـ كحوالت دسمة صناعية

%5

روابط محضرة لالستعمال في قوال العبك؛ منتجات

38.24

ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات
المرتبطة باا (بما في تلك مخاليط المنتجات
الطبيعية) ،هير مذكورة وال داخلة في مكا آخر .
38 24 10 00

ـ روابط محضرة لالستعمال في قوال العبك

38 24 30 00

ـ كربيدات معدنية هير مكتلة مخلوطة فيما بيناا أو

38 24 40 00

ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المالط أو الخرسانة

%5

38 24 50 00

ـ مالط وخرسانة ،هير متحملين للحرارة

%5

ـ سوربيتول ،عدا الداخل مناا فـي البـند الفرعي 44 00
29 05
ـ مخاليط تحتوي على مشتقات مالجنة من ميثا أو

%5

38 24 60 00

بروابط معدنية

%5
%5

ايثا أو بروبا :

38 24 71 00

ـ ـ تحتوي على كربونات كلورية فلورية ( ،)CFCsوا
كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو

فلورو( )HCFCsأو كربونات فوق فلورية

( )PFCsأو كربونات هيدرو فلورو ()HFCs
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%5

ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

ـ ـ تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثا  ،برومو
38 24 72 00

ثالث فلوروميثا أوايثانات ثاني برومورابع فلورو

38 24 73 00

فلورو()HBFCs

38 24 74 00

فلورو( ،)HCFCsوا كانت محتوية على كربونات

ـ ـ تحتوي على كربونات هيدرو برومو
ـ ـ تحتوي على كربونات هيدرو كلورو

الجراء

فئة الرس

%5
%5

فوق فلورية ( )PFCsأو كربونات هيدرو فلورو

( ،)HFCsولكن هير محتوية على كربونات كلورية

فلورية ()CFCs

38 24 75 00

ـ ـ تحتوي على رابع كلورو كربو

ـ ـ تحتوي على -1،1،1ثالث كلوروايثا (ميثيل
38 24 76 00

كلوروفورم)

38 24 77 00

بروموكلوروميثا

38 24 78 00

كربونات هيدرو فلورو ( ،) )HFCsولكن هير محتوية

ـ ـ تحتوي على بروموميثا (ميثيل بروميد) أو
ـ ـ تحتوي على كربونات فوق فلورية ( )PFCsأو

على كربونات كلورية فلورية ( )CFCsأو كربونات

هيدرو كلورو فلورو()HCFCs
38 24 79 00

ـ ـ هيرها

%5
%5
%5
%5

%5
%5

ـ األصناف المحددة في مالحظة البند الفرعي رق ()3
لاذا

38 24 81 00
38 24 82 00

الفصل:

ـ ـ تحتوي على اوكعي ار (أوكعيد االيثيلين)

ـ ـ تحتوي على فينيالت ثنائية بولي كلورية (،)PCBs
فينيالت ثالثية بولي كلورية ( )PCTsأو فينيالت
ثنائية بولي برومية ()PBBs

38 24 83 00

ـ ـ تحتوي على ثالث (-2،3ثاني برومو بروبيل)

38 24 84 00

ـ ـ تحتوي على ألدرين (ايزو) ,كامفيكلور (ايزو)

فوسفات

%5

%5
%5

(توكعافين)  ,كلوردين (ايزو) ,كلورديكو (ايزو),

( DDTايزو) (كلوفينوتين )-1،1،1 ،(INNثالث

كلورو2,2 -مكرر(با ار-كلوروفينيل)ايثا ) ,ثاني الدرين
(ايزو ،)INN،اندوسلفا (ايزو) ،اندرين (ايزو)،
سابع كلور (ايزو) أو ميركس (ايزو)
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%5

ق6:

ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

38 24 85 00

الجراء

 . .تحتوي على- -6,5,4,3,2,1ساد
كلوروسيكلوهيكعا (( HCHايزو)) ،بما فياا ليندا
(ايزو)INN،

38 24 86 00

ـ ـ تحتوي على خامس كلوروبنزين (ايزو) أو ساد

38 24 87 00

ـ ـ تحتوي على حام

كلوروبنزين (ايزو)

%5
%5

سلفونيك مشبع بفلورواوكتين

أوأمالحه ،سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد
سلفونيل مشبع بفلورواوكتين

38 24 88 00

فئة الرس

ـ ـ تحتوي على اثيرات رابع أو خامس أو ساد
أو ثامن بروموثاني فينيل

أو سابع

%5
%5

ـ هيرها :
38 24 91 00

ـ ـ مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيعية من (-5
إيثيل —2-ميثيل  —2-أوكعيدو –  -2،3،1ثاني

أوكعافوسفوينا -5-أيل) ميثيل ميثيل ميثيل

فوسفونات ومكرر]( -5إيثيل —2-ميثيل —2-

أوكعيدو –  -2،3،1ثاني أوكعافوسفينا -5-أيل)
ميثيل[ ميثيل فوسفونات

ــ
38 24 99 10
38 24 99 20

%5

هيرها:

ـ ـ ـ مزيل الحبر في أوعية مايأة للبيع بالتجزئة
ـ ـ ـ مركبات لتصحيح الكتابة على ورق االستنعاخ في
أوعية مايأة للبيع بالتجزئة

%5
%5

38 24 99 30

ـ ـ ـ ماء نشادري و اوكعيد متخلف من عملية تنقية هاز

38 24 99 40

ـ ـ ـ حجر األوكعجين (أوكعيليت)

%5

38 24 99 50

ـ ـ ـ إضافات لتصليد الورنيش أو الاراء

%5

38 24 99 60

ـ ـ ـ المركبات الماصة والمعتعملة لحداا الفراغ التام في

38 24 99 70

ـ ـ ـ الكلس الصــودي المحضر بتشري الكلس النقي

38 24 99 80

ـ ـ ـ المحضرات المضادة للصدأ

االستصباح

األنابي والصمامات الكاربائية

ليايدروكعيد الصوديوم

%5

%5
%5
%5

ـ ـ ـ هيرها :
38 24 99 91

ـ ـ ـ ـ المحضرات المعدة لمنع انزالق سيور نقل الحركـة

%5

38 24 99 92

ـ ـ ـ ـ سوائل بدء التشايل بمحركات النفط

%5
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ف 38 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

38 24 99 93
38 24 99 94

ـ ـ ـ ـ معاجين االستنعاخ التي قاعدتاا الجالتين

ـ ـ ـ ـ ســائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على
مادة إيثيل الجاليكول

38 24 99 95

ـ ـ ـ ـ حم

الفوسفونيك،ميثيل،-ثاني ميثيل إستر،

38 24 99 96

ـ ـ ـ ـ حم

الفوسفونيك،ميثيل،-الممزوج مع (أمينو

38 24 99 97

ـ ـ ـ ـ مزيج من حم

بوليمر مع األوكعرين و أوكعيد الفعفور الخماسي

إمينو ميثيل) يوريا()1:1

الجراء

فئة الرس

%5
%5
%5
%5

الفوسفونعيور ،ميثيل-5( ،

إيثيل —2-ميثيل –  -2،3،1ثاني

أوكعافوسفورينا -5-أيل) ميثيل ميثيل -إستر،

بي-اوكعيد مع حم

الفوسفونعيور ،ميثيل ،ثاني

[ (-5إيثيل-2-ميثيل  2-المؤكعد  -1،3،2ثاني
أوكعافوسفورينا -5-أيل) ميثيل] إستر

38 24 99 98

ـ ـ ـ ـ -6,4,2ثال ثي بروبيل ,6,4,2,5,3,1-ثالثي اوكعا

38 24 99 99

ـ ـ ـ ـ هيرها

ثالثي فوسفينا (في مذي )

%5
%5
%5

مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات

38.25

المرتبطة باا ،هير مذكورة وال داخلة في مكا

آخر ،نفايات البلدية ،نفايات المجاري (وحل)،

النفايات األخر المحددة في المالحظة 6لاذا
الفصل.
38 25 10 00
38 25 20 00
38 25 30 00

ـ نفايات البلدية

%5

ـ نفايات (وحل )المجاري

%5

ـ النفايات الطبية

إعفاء

ـ نفايات مذيبات عضوية :
38 25 41 00

ـ ـ مالجنة

%5

38 25 49 00

ـ ـ هيرها

%5

38 25 50 00

ـ نفايات سوائل تنظيف المعاد وسوائل الايدروليك
وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد

%5

ـ نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات
المرتبطة باا :

38 25 61 00

ـ ـ محتوية بصورة رئيعية على مكونات عضوية

%5

38 25 69 00

ـ ـ هيرها

%5
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ف 38 :
البند

38.26

الصـــــــــنف

رمز النظام المنعق

38 25 90 00

ـ هيرها

38 26 00 00

ديزل حيوي ومخاليطه ،هير محتوي أو محتوي

الجراء

فئة الرس

%5

على أقل من  %70وزنا من زيوت نفط أو
زيوت متحصل علياا من مواد معدنية قارية
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ق7 :

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته
مالحظــات :
1ـ

إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها

لهذا القسـ والتـي يسـه التعـرع عليهـا علـه أمهـا معـد  ،بعـد الللـ ، ،ن تكـون منتجـا تابعـا للقسـ السـاأو أو
السابع  ،تدخ في البند المناسب العائد للمنتج ا خير  ،بشرط أن تكون عناصره المكومة :

أ ـ من الممكن التعـرع عليهـا بصـوة واحـ ة ب سـب كيفيـة تهي تهـا ،علـه أمهـا معـد لالسـتعماا معـا مـن أون
إعاأ تغليفها ؛و

ب ـ مقدمة معا؛
2ـ

ج ـ قابلة للتعرع عليها من حيث طبيعتها أو من مسب كمياتها من أمها مكملة لبعضها البعض.

باستثناء ا صناع المذكوة فـي البنـد ن  39.18أو  ،39.19تـدخ فـي الفصـ  49اللـدائن والمطـاط والمصـنوعات
مــن هــذه المـواأ المطبوعــة أو المصــوة ب يــث ع تكــون الطباعــة أو التصــوبر فيهــا أمــر ثــامو بـ يكـون لهــا أوة

أساسي عند اعستعماا .
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ع 39 :

الفصل التاسع والثالثون

لدائــن ومصنوعاتهــــا
مالحظـــات :
1ـ

تعني عباة " لدائن " في جدوا التعربفة المواأ الداخلة في البنوأ من  39.01إله  39.14التي ،إذا ما أُخضعت

لتأثير خاةجي (بصوة عامة ال راة والضغ ،،وعند اعقتضـاء ،اسـتعماا مـذ ب أو ملـدن  ،يكـون بإمكامهـا أثنـاء

مرحلة البلمر أو في مرحلة عحقة ،أن تتلذ أشكاع بالقولبة أو بالصب أو بالسـ ب أو بـالترقي أو بأيـة عمليـة

أُخرى ،تظ م تفظة بها عندما نتهي فع هذا التأثير اللاةجي .

تشــم عبــاة " لــدائن " فــي جــدوا التعربفــة أيضــا ا ليــاع المبركنـة .وع تنطبـ هــذه العبــاة علــه المـواأ التــي

2ـ

تعتبر كمواأ مسجية الداخلة في القس ال اأ عشر .
ع يشم هذا الفص :

أ _ م ضرات التش ي الداخلة في البند  27.10أو 34.03؛

ب ـ

الشموع الداخلة في البند ن  27.12أو 34.04؛

أـ

الكبد ن (الهيباةبن وأمالحه (بند  30.01؛

جـ

المركبات العضوبة المنفصلة الم دأ الصفات كيماوبا (فص  29؛

هـ ـ

الم وك نومـة مـن أ مـن المنتجـات المـذكوة فـي البنـوأ 39.01لغايـة 39.13
الم الي (عدا الكلولوأ ـون ُ
في مذ بات عضوبة طياةه عندما تجاوز وزن المذ ب  %50مـن وزن الم لـوا (البنـد 32.08؛ أوةاق

وـ

عوام السطح العضوبة والم ضرات الداخلة في البند 34.02؛

ح _

اإلحافات الم ضر للزبوت المعدمية (بما فيها البنزبن أو للسوائ ا خرى المستعملة لذات

ط _

سوائ الهيدةوليك الم ضر التي أساسها بولي جليكوعت ،سيليكومات أو بوليميرات أخرى مما دخ

اللت من البند 32.12؛

زـ

ـ

كـ
اـ
مـ

نـ

وـ

عـ

الصموغ المصهوة و الصموغ اإلستيربة ( البند  38.06؛

ا غراض كزبوت معدمية (البند  38.11؛
في الفص ( 39البند  38.19؛

كواشف التشليص أو الملتبرات عله حام من لدائن (البند  38.22؛

المطاط التركيبي كما هو معرع في الفص  40وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛

أصــناع عــد ال يوامــات والس ـراجة (البنــد  42.01أو الصــناأ

وا وعية ا ُخر الداخلة في البند 42.02؛

أو حقائ ـب ا متعــة أو حقائــب اليـــد

مصنوعات ال صر والسالا المذكوة في الفص 46؛

أغطية الجدةان الداخلة في البند 48.14؛

المنتجات المذكوة في القس ال اأ عشر (النسج ومصنوعاتها ؛

ا صناع الواةأ في القس الثامي عشر (مث  ،ا حذية وأغطية الرأو وأجزاءها ومظالت المطر

والشماسي وعصه اليد والسياط ومقابض سياط الركوب وأجزاءها ؛
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عـ

صـ
ةـ

أصناع الفص ( 90مث  ،العناصر البصربة ةكائب النظاةات وأأوات الرس ؛

شـ
ثـ

أصناع الفص ( 94مث  ،ا ثاث ،أجهز اإلماة واللوحات اإلةشاأية المضي ة والمبامي المسبقة

خـ

ذـ

الساعات ؛

أصناع الفص ( 92مث  ،ا أوات الموسيقية وأجزاؤها ؛

الصنع ؛

أصناع الفص ( 95مث  ،الُلعب وُلعب المجتمعات ولوازم الرباحة ؛ أو

أصناع الفص ( 96مث  ،الفراجين وا زةاة وال ابكات المسننة (س ابات ا مشاط وقصبات الغال ين
ومباس السجا ر و ما يماثلها وأجزاء القواةبر العازلة وما يماثلها وأقــالم ال بر وأقالم الرصاص
والمناصب (ال وام

ا حاأية أو الثنائية أو الثالثية القوائ وا صناع المماثلة .

ع تدخ في البنوأ من  39.01لغاية  39.11سوى المنتجات المت ص عليها بواسطة التركيب الكيماو والتي
تدخ حمن الف ات التالية :

أ ـ

البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي تقطر أق من  %60من حجمها فـي أةجــة حـراة ْ300

(أةجة م وبة بعد الت وا إله  1.013مليباة لدى استلدام عملية تقطير ذات حغــ ،منلفــض
(البند ن  39.01و  39.02؛

ب ـ

الراتنجات غير العالية البلمر من موع كوماةون ــ امد ن (البند  39.11؛

أ ـ

السليكومات (بند  39.10؛

ج ـ

4ـ

أجزاء معدات النق الواةأ في القس السابع عشر؛

أصناع الفص ( 91مث  ،ظروع وصناأ

تـ

3ـ

أصناع حلي الغواية المقلد الداخلة في البند 71.17؛

أصناع القس الساأو عشر (آعت ،أجهز  ،أو معدات آلية أو كهربائية ؛

قـ

ع 39 :

هـ ـ

البوليمرات التركيبية ا ُخر التي يكون متوس ،وحدات الموممرات بها  5وحدات عله ا ق ؛

الربزوعت (بند  39.09والبرببوليمرات ا ُخر .

يقصد بعباة "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي ع تشك أ وحد من مومومراتها المفرأ

مسبة  %95أو أكثر من وزما من المكومات الكلية للبوليمر .
وفقا لمفهوم هذا الفص و ما ل

نص عليه خالفا لذلك ،فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات (بما فيها

منتجات عملية التكثيف الكيماو المركب (كوبولي كومدمسيت ومنتجات التنظي الداخلي باإلحافة لجزب ات ملتلفة

(كوبولي اأيشن  ،البوليمرات المركبة المتكتلة ،والبوليمرات المركبة المطعمة وملالي ،البوليمرات تدخ في البند الذ
يشم البوليمرات من ذلك الكومومومر الغالب وزما عله أية كومومومر أُحاأ  .ومن أج تطبي

هذه المالحظة ،فإن

وحدات الكومومومرات المكومة للبوليمرات التي تدخ في مفس البند يجب أن تعام عله أمها وحد واحد "أ

معا" .

وإذا ل تكن أية وحد من الكومومومرات هي الغالبة وزما ،فإن البوليمرات المركبة أو ملالي ،البوليمرات ،تدخ ،

وفقا لل اا ،في البند الذ
5ـ

ت تسب

رأ عحقا في الترتيب الرقمي للبنوأ الممكن أخذها بعين اععتباة للتصنيف .

البوليمي ارت المعدلة كيماوبا ،التي تتغير فيها فقـ ،ا جـزاء المل قـة بسلسـلة البـوليمر الرئيسـية بواسـطة التفاعـ

الكيمــاو  ،نبغــي أن تبنــد فــي البنــد المناســب للبــوليمر غيــر المعــدا .وع تنطبـ هــذه ا حكــام علــه البــوليمي ارت
المركبة المطعمة .
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6ـ

وفقا لمفهوم البنوأ  39.01إله  ،39.14تطب عباة " أشكاا أولية " عله ا شكاا التالية فق: ،
أ ـ

بـ

ع 39 :

السوائ والعجائن  ،بما في ذلك التبدأات (مست لبات وم الي معلقة والم الي ؛

الكت غير المنتظمة والقطع و الجربش أو المساحي (بما فيها مساحي القولبة وال بيبات

والرقائ وأشكاا غير متماسكة مماثلة .

7ـ

ع يشــــم البنــــد  ،39.15النفايــــات والفضــــالت والقصاصــــات واللــــرأ العائــــد لــــذات المــــاأ القابلــــة للتلــــدن

8ـ

من أج تطبي أحكام البند  ، 39.17يقصد بعباة " أمابيـب ومواسـير وخـراطي " المنتجـات المجوفـة ،وإن كامـت

بال راة و الم ولة إله ا شكاا ا ولية (البنوأ  39.01إله . 39.14

مصنعة أو مصف مصنعة ،من النوع المستعم بصوة عامـة فـي مقـ أو توصـي أو توزبـع الغـازات أو السـوائ

(مثـ  ،خ ـراطي ال رائـ المضــلعة وا مابيــب المثقبــة  .ومــع ذلــك تشــم هــذه العبــاة أغلفــة الســج (غليظــة أو
ةفيعة وا مابيب المسط ة ا ُخر .إع أمه باستثناء ما ذكر أخي ار فإن ا صـناع التـي لهـا مقطـع عرحـي أاخلـي

غير أائر أو غير بيضاو أو غير مستطي (والتي ع تجاوز الطوا فيها مـر ومصـف العـرض أو هـي بشـك
9ـ

مضلع منتظ  ،ع تعتبر كأمابيب أو مواسير أو خراطي وإمما كأشكاا خاصة (بروفيالت .

وفقا لمفهوم البند  ،39.18يقصد بعباة " أغطية جدةان أو أسقف من لدائن " المنتجات بشك لفائف بعـرض ع

يق عن  45س  ،القابلة لالستعماا لزخرفـة الجـدةان أو ا سـقف ،المكومـة مـن لـدائن مثبتـة بصـفة أائمـة علـه

حام من أية مـاأ غيـر الـوةق ،والتـي تكـون طبقـة اللـدائن فيهـا (علـه الوجـه الظـاهر م ببـة أو منقوشـة أو
 10ـ

ملومة أو مطبوعة بزخاةع أو مزخرفة بأ طربقة كامت .

وفقــا لمفهــوم البنــد ن  39.20و  ، 39.21يقصــد بعبــاة " ألـواح وصــفائح ولفــات وأشــرطة وقــدأ  ،فقــ ،ا لـواح
والصفائح واللفات وا شرطة والقدأ (عدا المذكوة في الفص  ، 54والكتـ بأشـكاا هندسـية منتظمـة ،وإن كامـت

مطبوعــة أو مشــغولة الســطح بطربقــة أُخــرى ،غي ـر مقطعــة أو مقطعــة بأشــكاا مســتطيلة أو مربعــة ولكنهــا غيــر
 11ـ

مشغولة أكثر من ذلك (حته ولو أحفت عليها عملية التقطيع صفة ا صناع الجاهز لالستعماا .

يطب البند  39.25عله ا صناع التالية فق ،،وهي ا صناع التي ل تدةج في أ
في الفص الفرعي :2

من البنوأ السابقة الواةأ

أ ـ

الصهاةبج واللزامات (بما فيها خزامات الفضالت العضوبة والدمان وا وعية المماثلة التـي تزبـد سـعتها

بـ

العناصر اإلمشائية المستلدمة عله ا خص في ا ةحيات أو الجدةان أو ال واجز أو ا سقف أو

جـ

المزاةبب ولوازمها؛

هـ ـ

الشرفات والدةابزبن و اعسيجة والبوابات وال واجز المشابهة؛

أـ

وـ
زـ

حـ

عن  300لتر؛
ا سطح؛

ا بواب والنوافذ وأُطرها وعتبات ا بواب؛

مصاةبع النوافذ وا بواب والستائر الداخلية البالستيكيـة (بمـا فيهـا الستائـر المضلعـة وا صنـاع

المماثلة وأجزاؤها ولوازمها؛

الرفوع الكبير المعد للتركيب والتثبيت بصفة أائمة مثال في الملازن أو الوةش أو المستوأعات؛

زخاةع وأشكاا الزبنة المعماةبة وعله ا خص الزخاةع الم زز والقباب وأبراج ال مام؛ و
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طـ

ع 39 :

اللوازم والتركيبـات المعـد للتركيـب بصـفة أائمـة فـي أو علـه ا بـواب و النوافـذ و ا أةاج و الجـدةان و

أج ـزاء أُخــر مــن المبــامي ،مث ـ المقــابض والكالبــات وا ق ـواو وحمــاعت المناشــف ولوحــات المفــاتيح
واللوحات الواقية ا ُخر .

مالحظات البنوأ الفرعية :
1ـ

في أ

بند من بنوأ هذا الفص  ،فإن البوليمرات( ،بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات  ،والبوليمرات

المعدلة كيماوبا ،تبند وفقا لألحكام التالية :

أ ـ عندما وجد بند فرعي ت ت مسمه " غيرها " في مفس تسلس البنوأ الفرعية المعنية :

 1ـ إن معنه كلمة "بولي" في بداية مسمه بـوليمير فـي أ بنـد فرعـي " (مثــ  ،بـولي اثيلـين وبـولي أميـد
6،6ــ ،تعني أن وحـــد أو وحــدات المومــومر المكومــة لــذلك البــوليمر ،عنــد أخــذها معــا يجــب أن بلـ

 %95أو أكثر وزما من الم توى الكلي للبوليمر .

 2ـ أن البـوليمرات المركبـة المـذكوة فـي البنـوأ الفرعيـة  39 01 30و  39 01 40و  39 03 20و 30

 39 03و  39 04 30تبنــد فــي هــذه البنــوأ الفرعيــة  ،شــربطة أن تمث ـ وحــدات الكومومــومر لتلــك
البوليمرات المركبة المذكوة  %95أو أكثر وزما من الم توى الكلي للبوليمر .

 3ـ تبند البوليمرات المعدلـة كيماوبـا فـي البنـد الفرعـي المسـمه " غيرهـا " ،شـربطة أن ع تكـون البـوليمرات
المعدلة كيماوبا أاخلة في أ بند فرعي آخر أكثر تلصيصا .

 4ـ إن البوليمرات التـي ع تنطبـ عليهـا الشـروط الم ـدأ فـي الفقـرات ( 1أو( 2أو ( 3أعـاله تبنـد فـي
البند الفرعي ،بين البنوأ الفرعية المتبقية في التسلس  ،الذ يشم البوليمــرات من وحد المومومر

الغالبة وزما عله أية وحد من وحدات الكومومومر ا خرى ك عله حده .من أج ذلك ،فإن وحـدات

الم وك ِوومـة البوليمرات التي تدخ في مفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة .
أُحاأ الجزب ات ُ

الم وك ِوومة من البوليمرات في مفس تسلس البنوأ الفرعية المأخوذ بعين
إن وحدات الكومومومرات فقُ ،

بـ

اععتباة يجب أن تقاةن فيما بينها .

في حالة عدم وجوأ بند فرعي بمسمه " غيرها " في مفس التسلس :

 1ـ تبند البوليمرات في البنـد الفرعـي الـذ يشـم البـوليمرات مـن مفـس وحـد المومـومر التـي تتفـوق وزمـا

عله أ من وحدات المومومر ا خرى ك عله حده  .ولهذا الغرض  ،فإن وحدات المومومر المكومـة

للبوليمرات الداخلة في مفس البند الفرعي يجب أن ت تسب معا وع تقـاةن سـوى وحـدات الكومومـومر
المكومة للبوليمرات من السلسلة موحع اععتباة .

 2ـ تبند البوليمرات المعدلة كيماوبا في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .
تبند ملالي ،البوليمرات في مفس البند الفرعي للبوليمرات في مفس وحدات المومومر وبنفس النسب.

 2ـ غراض البند الفرعي  39 20 43تشم عباة "ملدمات" الملدمات الثاموبة .
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ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

الفص الفرعي ا وا ـ : 1
ا شكاا ا ولية .
بوليمرات اإل ثيلين ،بأشكالها ا ولية.

39.01
39 01 10 00

ـ بولي ا ثيلين وزمه النوعي يق عن 0.94

%5

39 01 20 00

ـ بولي ا ثيلين وزمه النوعي  0.94أو أكثر

%5

39 01 30 00

ـ كوبوليمرات اإل ثيلين ـ اسيتات الفيني

%5

39 01 40 00

ـ كوبوليمرات اإل ثيلين  -ألفا-أوليفين وزمها النوعي

39 01 90 00

ـ غيرها

يق عن 0.94

%5
%5

بوليمرات بروبلين أو ليفينات أُخر ،بأشكالها

39.02

ا ولية .
39 02 10 00

ـ بولي بروبيلين

%5

39 02 20 00

ـ بولي إ زوبوتيلين

%5

39 02 30 00

ـ كوبوليمرات البروبيلين

%5

39 02 90 00

ـ غيرها

%5

بوليمرات الستيربن ،بأشكالها ا ولية .

39.03

ـ البولي ستيربن :
39 03 11 00

ـ ـ قابلة للتمدأ

%5

39 03 19 00

ـ ـ غيرها

%5

39 03 20 00

ـ بوليمرات ستربن ــ اكربلومت ار

39 03 30 00

ـ بوليمرات أكربلومت ار

39 03 90 00

ـ غيرها

(ABS

(SAN

ـ بوتاأا ن ـ ستيربن

%5
%5
%5

بوليم ارت كلوةبد الفيني أو ا وليفينات

39.04

المهلجنة ا خر ،بأشكالها ا ولية .
39 04 10 00

ـ بولي( كلوةبد الفيني

غير الممزوج بمواأ أُخر

ـ أشكاا بولي( كلوةبد فيني

%5

أُخر :

39 04 21 00

ـ ـ غير ملدمة

%5

39 04 22 00

ـ ـ ملدمة

%5

39 04 30 00

ـ كوبوليمرات كلوةبد فيني و اسيتات الفيني

%5

39 04 40 00

ـ كوبوليمرات كلوةبد فيني أُخر

%5

39 04 50 00

ـ بوليمرات كلوةبد الفنيليد ن

%5
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ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

ـ بوليمرات فلوةو:
39 04 61 00

ـ ـ بولي تترافلوةو ا ثيلين

%5

39 04 69 00

ـ ـ غيرها

%5

39 04 90 00

ـ غيرها

%5

بوليمرات اسيتات الفيني أو أسترات الفيني

39.05

ا ُخر ،بأشكالها ا ولية؛ بوليمرات فيني أُخر،
بأشكالها ا ولية .
ـ بولي (اسيتات فيني

:

39 05 12 00

ـ ـ في تبدأات مائية

%5

39 05 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ كوبوليمرات اسيتات الفيني :
39 05 21 00

ـ ـ في تبدأات مائية

%5

39 05 29 00

ـ ـ غيرها

%5

39 05 30 00

ـ بولي (ك وا فيني  ،وإن احتوت عله مجموعة
اسيتات غير مت للة بالماء

%5

ـ غيرها :
39 05 91 00

ـ ـ كوبوليمرات

%5

39 05 99 00

ـ ـ غيرها

%5

بوليمرات أكربلكيه بأشكالها ا ولية .

39.06
39 06 10 00

ـ بولي(ميثاكربالت الميثي

%5

39 06 90 00

ـ غيرها

%5

بولي اسيتاا وبولي أثيرات وةاتنجات

39.07

إبوكسيدية ،بأشكالها ا ولية؛ بولي كربومات،
ةاتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي
أسترات أُخر ،بأشكالها ا ولية.
39 07 10 00

ـ بولي اسيتاعت

%5

39 07 20 00

ـ بولي أثيرات أُخر

%5

39 07 30 00

ـ ةاتنجات أ بوكسيدية

%5

39 07 40 00

ـ بولي كربومات

%5

39 07 50 00

ـ ةاتنجات ألكيدية

%5

39 07 61 00

ـ ـ ذو مؤشر لزوجة بل  78م /جرام أو أعله

ـ بولي ( ا ثلين ِ
تيرفثاعت :
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ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

39 07 69 00

ـ ـ غيرها

%5

39 07 70 00

ـ بولي (حمض اللبنيك

%5

ـ بولي أسترات أُخر :
39 07 91 00

ـ ـ غير مشبعة

%5

39 07 99 00

ـ ـ غيرها

%5

بولي أميدات بأشكالها ا ولية.

39.08
39 08 10 00

ـ بولي أميدات ـ  ، 6ـ ، 11ـ  ، 12ـ ، 6.6

39 08 90 00

ـ غيرها

ـ

6.9

ـ

 6.10أو ـ 6.12

%5
%5

ةاتنجات أمينية وةاتنجات فينولية وبولي

39.09

وةبثينات ،بأشكالها ا ولية.
39 09 10 00

ـ ةاتنجات وةبا؛ ةاتنجات ثيوبوةبا

%5

39 09 20 00

ـ ةاتنجات ميالمين

%5

ـ ةاتنجات أمينية أُخر:
39 09 31 00

ـ ـ بولي(ميثيلين فيني ا زوسياميت ( MDIخام،

39 09 39 00

ـ ـ غيرها

%5

39 09 40 00

ـ ةاتنجات فينولية

%5

39 09 50 00

ـ بولي وةبثينات

%5

39 10 00 00

سليكومات ،بأشكالها ا ولية

%5

 MDIبوليميرك

39.10

ةاتنجات مف ،وةاتنجات الكوماةون ـ أمد ن

39.11

%5

وبولي تيربين وبولي كبربتيد وبولي سلفومات
ومنتجات أُخر مذكوة في المالحظة  3من هذا
الفص  ،غير مذكوة وع أاخلة في مكان آخر،
بأشكالها ا ولية .

39 11 10 00

ـ ةاتنجات مفـ ،وةاتنجات كوماةون وةاتنجات أمد ن

39 11 90 00

ـ غيرها

وةاتنجات الكوماةون ـ أمد ن والبولي تيربين

%5
%5

سليلوز ومشتقاته الكيماوبة ،غير مذكوة وع

39.12

أاخلـة فـي مكان آخـر ،بأشكالها ا وليـة.
ـ اسيتات سليلوز :
39 12 11 00

%5

ـ ـ غير ملدمة
- 294 -

ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

39 12 12 00
39 12 20 00

ـ ـ ملدمة

ـ مترات سليلوز (بما في ذلك الكولوأ ون

اإلجراء

ف ة الرس

%5
%5

ـ أثيرات سليلوز :
39 12 31 00

ـ ـ كاةبوكسي ميثي السليلوز وأمالحه

%5

39 12 39 00

ـ ـ غيرها

%5

39 12 90 00

ـ غيرها

%5

بوليمرات طبيعية (مث  ،حمض ا لجينيك و

39.13

البوليمي ارت الطبيعية المعدلة ( مث  ،بروتين
مقسه أو مشتقات كيماوبة من المطاط
الطبيعي  ،غير مذكوة وع أاخلة في مكان
آخر ،بأشكالها ا ولية .

39.14

39 13 10 00

ـ حمض ا لجينيك وأمالحه و أستراته

%5

39 13 90 00

ـ غيرها

%5

39 14 00 00

مبدعت أ ومات أساسها البوليمي ارت الداخلة في
البنوأ  39.01إله  ،39.13بأشكالها ا ولية

%5

الفص الفرعي الثامي ـ :2
مفايا وقصاصات وفضالت ؛ أصناع مصف
مصنعة ؛ مصنوعات .
مفايا وقصاصات وفضالت ،من لدائن .

39.15
39 15 10 00

ـ من بوليمرات اإل ثيلين

%5

39 15 20 00

ـ من بوليمرات الستيربن

%5

39 15 30 00

ـ من بوليم ارت كلوةبد الفيني

%5

39 15 90 00

ـ من لدائن أُخر

%5

شعيرات مفرأ تجاوز مقاو أي مقطع عرحي

39.16

لها  1م  ،أو قضبان أو عيدان أو أشكاا
خاصة من اللدائن ،وإن كامت مشغولة السطح

ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطربقة أُخرى.

ـ من بوليمرات اإل ثيلين :
39 16 10 10

ـ ـ ـ شعيرات مفرأ تجاوز مقاو أ مقطع عرحي لها
 1مل

- 295 -

%5

ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

39 16 10 20

اإلجراء

ـ ـ ـ قضبان وعيدان وأشكاا خاصة

ف ة الرس

%5

ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني :
39 16 20 10

ـ ـ ـ شعيرات مفرأ تجاوز مقاو أ مقطع عرحي لها

39 16 20 20

ـ ـ ـ قضبان وعيدان وأشكاا خاصة

1مل

%5
%5

ـ من لدائن أُخر :
39 16 90 10

ـ ـ ـ شعيرات مفرأ تجاوز مقاو أ مقطع عرحي لها

39 16 90 20

ـ ـ ـ قضبان وعيدان وأشكاا خاصة

 1مل

%5
%5

أمابيب ومواسير وخراطي ولوازمها (مث ،

39.17

فواص و وصالت و أكواع من اللدائن .
39 17 10 00

ـ مصاةبن اصطناعية (أغلفة سج
أو من لدائن سليلوزبة

من بروتين مقسه

%5

ـ أمابيب ومواسير وخراطي  ،صلبة :
39 17 21 00

ـ ـ من بوليمرات اإل ثيلين

%5

39 17 22 00

ـ ـ من بوليمرات البروبيلين

%5

39 17 23 00

ـ ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني

%5

39 17 29 00

ـ ـ من لدائن أُخر

%5

ـ أمابيب ومواسير وخراطي أُخر :
39 17 31 00

ـ ـ أمابيب ومواسير وخراطي مرمـة يمكن أن تت م عله
ا ق أةجة حغ 27.6 ،مللي باة (Mpa

%5

ـ ـ غيرها ،غير مقوا أو مت د بطربقة ما مع مواأ من
أون تركيبات (لوازم :

39 17 32 10

ـ ـ ـ أمابيب ةشف المشروبات(مصاصات

%5

39 17 32 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

39 17 33 00

ـ ـ غيرها ،غير مقوا أو مت د بطربقة ما مع مواأ

39 17 39 00

ـ ـ غيرها

%5

39 17 40 00

ـ تركيبات (لوازم

%5

أُخر ،مع تركيبات (لوازم
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ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

أغطية أةحيات من لدائن ،وإن كامت عصقة

39.18

ذاتيا  ،بشك لفائف أو ترابيع أو بالط؛ أغطية
جدةان أو أسقف من اللدائن ،كما هي معرفة
في المالحظة  9من هذا الفص .
39 18 10 00

ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني

%5

39 18 90 00

ـ من لدائن أُخر

%5

ألواح وصفائح وقدأ وأوةاق وأشكاا مسط ة

39.19

أُخر من اللدائن ،عصقة ذاتيا ،وإن كامت بشك
لفات .
39 19 10 00

ـ لفات ع تجاوز عرحها  20س

%5

39 19 90 00

ـ غيرها

%5

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدأ أُخر ،من

39.20

لدائن غير خلوبة وغير مقوا أو منضد أو
مت د مع مواأ أُخر ،من أون حوام .

39 20 10 00

ـ من بوليمرات اإل ثيلين

%5

39 20 20 00

ـ من بوليمرات البروبيلين

%5

39 20 30 00

ـ من بوليمرات الستيربن

%5

ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني :
39 20 43 00

ـ ـ م توبة عله ما ع يق عن %6وزما من الملدمات

%5

ـ ـ غيرها :
39 20 49 10

ـ ـ ـ أغطية مائد (سفر

%5

39 20 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من بوليمرات ا كربليك :
39 20 51 00

ـ ـ من بولي( ميثاكربالت الميثي

%5

39 20 59 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ من بولي كربومات أو ةاتنجات أليكيدية أو أسترات
بولي اعلي أو بوليسترات أُخر :

39 20 61 00

ـ ـ من بولي كربومات

%5

39 20 62 00

ـ ـ من بولي (إ ثلين تيربفتاعت

%5

39 20 63 00

ـ ـ من بوليسترات غير مشبعة

%5

39 20 69 00

ـ ـ من بوليسترات أُخر

%5

ـ من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوبة :
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ق7:

ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

39 20 71 00

ـ ـ من سليلوز مجدأ

%5

39 20 73 00

ـ ـ من اسيتات السليلوز

%5

39 20 79 00

ـ ـ من مشتقات السليلوز ا ُخر

%5

ـ من لدائن أُخر :
39 20 91 00

ـ ـ من بولي(بوتيراا فيني

%5

39 20 92 00

ـ ـ من بولي أميدات

%5

39 20 93 00

ـ ـ من ةاتنجات أمينية

%5

39 20 94 00

ـ ـ من ةاتنجات فينولية

%5

39 20 99 00

ـ ـ من لدائن أُخر

%5

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدأ أُخر ،من

39.21

اللدائن .
ـ منتجات خلوبة :
39 21 11 00

ـ ـ من بوليمرات ستيربن

%5

39 21 12 00

ـ ـ من بوليمرات كلوةبد الفيني

%5

39 21 13 00

ـ ـ من بولي وةبثينات

%5

39 21 14 00

ـ ـ من سليلوز مجدأ

%5

39 21 19 00

ـ ـ من لدائن أُخر

%5

39 21 90 00

ـ غيرها

%5

مغاطس ،أحواض مرشات (أوش  ،مغاس ،

39.22

وأحواض اغتساا ،وأحواض شطف (بيديه ،
مراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزامات تدف
المياه (سيفومات وأصناع مماثلة عستعماعت
ص ية ،من لدائن .
39 22 10 00

ـ مغاطس ،أحواض مرشات (أش  ،ومغاس وأحواض

39 22 20 00

ـ مقاعد وأغطية مراحيض

%5

39 22 90 00

ـ غيرها

%5

غس

%5

أصناع تغليف أو مق البضائع ،من اللدائن؛

39.23

سداأات وأغطية وكبسوعت وغيرها من أصناع
اإلغالق ،من اللدائن .
ـ صناأ
39 23 10 10

وعلب وأقفاص وأصناع مماثلة :
%5

ـ ـ ـ لنق الدواجن
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ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

39 23 10 20

ـ ـ ـ لنق منتجات ا لبان والمشروبات

%5

39 23 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أكياو وحقائب (بما في ذلك الملاةب: ،
ـ ـ من بوليمرات اإل ثيلين :
39 23 21 10

ـ ـ ـ قابلة للت ل

%5

39 23 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من لدائن أُخر

:

39 23 29 10

ـ ـ ـ قابلة للت ل

%5

39 23 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

39 23 30 00

ـ قواةبر وزجاجات و أواةق وأصناع مماثلة

%5

39 23 40 00

ـ مكبات وبكرات وحوام مماثلة

%5

39 23 50 00

ـ سداأات وأغطية وكبسوعت وغيرها من أصناع

39 23 90 00

ـ غيرها

اإلغالق

%5
%5

أأوات مائد ومطبخ وأوامي منزلية أُخر وأأوات

39.24

للنظافة أو العناية بالص ة ،من لدائن.
ـ أأوات مائد ومطبخ:
ـ ـ ـ أوعية ل فظ الثلج والمأكوعت

%5

39 24 10 20

ـ ـ ـ شوك ومالع وسكاكين

%5

39 24 10 31

ـ ـ ـ ـ من لدائن خلوبة (فوم

%5

39 24 10 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

39 24 10 40

ـ ـ ـ ةحاعات

%5

ـ ـ ـ غيرها

%5

39 24 10 10

ـ ـ ـ ص ون وأطباق وأكواب :

39 24 10 90

ـ غيرها:
39 24 90 10

ـ ـ ـ حوامـ لـفرش ا سنان ومناأ

39 24 90 30

ـ ـ ـ منافض سجائر

%5

39 24 90 40

ـ ـ ـ عالقات مالبس

%5

39 24 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

للتواليت

39.25

الوةق وا كواب

أأوات بناء من اللدائن ،غير مذكوة وع أاخلة
في مكان آخر .
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ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

39 25 10 00

ـ صهاةبج وخزامات وأمان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها

39 25 20 00

ـ أبواب وموافذ وأُطرها وعتبات ا بواب

 300لتر

39 25 30 00

39 25 90 00

ـ مصاةبع أبواب أو موافذ أو الستائر الداخلية
والبالستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة
وأصناع مماثلة وأجزاؤها
ـ غيرها

اإلجراء

ف ة الرس

%5
%5
%5
%5

مصنوعات أُخر من اللدائن ومصنوعات من المواأ

39.26

ا ُخر الداخلة في البنوأ من  39.01إله .39.14
39 26 10 00

ـ أأوات مكتبية و مدةسية

%5

ـ ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفا ازت
التي تغطي أصابع اليد عدا اإلبهام والقفازات التي

تبقي ا صابع عاةبة :
39 26 20 10

ـ ـ ـ قفازات طبية من لدائن

%5

39 26 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

39 26 30 00

ـ تركيبات لألثاث و لل افالت أو ما شابه ذلك

%5

39 26 40 00

ـ تماثي صغير وأأوات زبنة أُخر

%5

ـ غيرها :
ـ ـ ـ أصناع طبية وصيدلية :
39 26 90 31

ـ ـ ـ ـ عبوات لعينات البوا والغائ،

%5

39 26 90 32

ـ ـ ـ ـ ص ون بثر للزةاعة الطبية

%5

39 26 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

39 26 90 40

ـ ـ ـ براغـي ومسامير لولبية وحلقات وما يمـاثلها من

39 26 90 50

ـ ـ ـ أقفاا حقائب اليد وزوايا ال قائب والكالليب

ا جزاء واللوازم لالستعماعت العامة

وا قواو والمسكات وأعقاب أةج ا ثاث

%5
%5

ـ ـ ـ أغطية المفروشات وأغطيـة البضائع وأغطية
العربات وا صناع الواقية المماثلة:

39 26 90 61

ـ ـ ـ ـ للبضائع

%5

39 26 90 69

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

39 26 90 70

ـ ـ ـ سيوة مق مواأ وسيوة مق حركة

%5

39 26 90 80

ـ ـ ـ ا صناع الفنيــة لآلعت وا جهز والمعدات
الصناعية والزةاعية

ـ ـ ـ غيرها :
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ع 39 :
البند

الصـــــــــــنف

ةمزالنظام المنس

اإلجراء

ف ة الرس

39 26 90 91

ـ ـ ـ ـ سبح

%5

39 26 90 92

ـ ـ ـ ـ تقليد الزجاج للساعات

%5

39 26 90 93

ـ ـ ـ ـ مراوح دوبة

%5

39 26 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5
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ف 40 :

الفصل األربعون

مطــاط ومصنوعاتــه
مالحظــات :
1ـ

2ـ

يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريفة ،ما لـ نـنع علـال ـالف لـم ،المنتلـات التالنـة ،و م رانـ م ررنـة و
مقساة  :المطاط الط نعي وال الته والط ر ة (جوتا بررا) واللوانول والشـنك

والصـموا الط نعنـة المما لـة والمطـاط

التررن ي و بدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتنس) ورذلم األصناف الملددة من هذه المنتلات.

ال يشم هذا الفص :

ـ منتلات القس الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

ب ـ األحذية و جزاءها (فص )64؛

ج ـ غطنة الرس و جزاءها (بما في لم طواقي الحمام) الواردة في الفص 65؛

األجهــزة اآللنــة و الرهرئاةنــة و جزاءهــا مــن المطــاط المقســال التــتعماالت رهرئاةنــة فننــة ال ـواردة فــي القس ـ

دـ

السادس عشر .

هـ ـ األصناف الواردة في الفصول  90و  92و  94و 96؛

و ـ المصــنوعات ال ـواردة فــي الفص ـ ( 95عــدا قفــااات الريا ــة والقفــااات التــي تأطــي صــاب النــد عــدا امبهــام
3ـ

4ـ

والقفااات التي ت قي األصاب عارية واألصناف المذرورة في ال نود  40.11إلال.)40.13

تنط ق ع ارة " األشكال األولنة " الواردة في ال نود 40.01إلال 40.03و 40.05علال األشكال التالنة فقط :
ـ

بـ

السواة والعلاةن (بما في لم عصارات المطاط الط نعي " الترس " التـي خ عـع ل ررنـة ولنـة ،والت ـددات

والمحالن األخ ر)؛

الرت غنر المنتظمة الشك والقط والررات والمساحنق والح ن ات والخفتات والرت غنر المتماتكة المما لة .

تنط ق ع ارة " مطاط تررن ي " في المالحظة  1ـ من هذا الفص وفي ال ند ،40.02علال:

ـ المواد التررن نة غنر المش عة التي يمكن تحويلها نهاةناً ،إلال مواد غنر قابلة للتلـدم بـالحرارة ب ررنتهـا بواتـطة

الر ري والتي ال تنقط عند تمدندها (إطالتها) بنس ة الث مرات طولها األصلي في درجة حرارة تتـراو بـنن

 18و  29درجة مئويـة ،وئعـد إ عـاعها لتمدنـد يعـادل مـرتنن طولهـا األصـلي وتسـتعند طـوالً ال نتلـاوا مـرة
ونصــط طولهــا األصــلي ــالل مــس دقــاةق ،ومــن ج ـ تط نــق هــذا اال ت ــار ،فإنــه يســمض بإ ــافة الم ـواد
الالامة للترابط المتعـاكس رمنشـطات و مسـرعات ال ررنـة ؛ رمـا يسـمض يعــاً بإ ـافة المــواد المذرــورة فـي

المالحظة  5ـ ب  2و  . 3وعلال العكس من لم ،ال يسـمض بوجـود يـة مـادة غنـر الامـة للتـرابط المتعـاكس

كالمواد الملونة ،والمواد الممدة والمالئة؛

ب ـ الثنوئالت ()TM؛

ج ـ المطاط الط نعي المعدل بالتطعنـ و بالخلط بلداةن والمطاط الط نعي غنر الم لمـر ،مخـالنط مـواد تررن نـة غنـر
مشـ عة مـ بــولنمرات تررن نــة عالنــة مشـ عة ،بشــرط م تتــوفر فــي جمنـ هــذه المنتلــات الشــروط المالةمــة

5ـ

لل ررنة وامطالة واالتتعادة المحددة في الفقرة ( ) عاله.

ـ ال يشم ال ندام  40.01و ،40.02المطاط ومخالنط المطاط المعاف ق

و بعد التخثر م :

 1ـ المسرعات و المعوقات و المنشطات و عوام بررنه خ ر (عدا التي تعـاف لتحعـنر عصـارات المطـاط
الط نعي " ال ترس " الذي خ ع ل ررنة ولنة)؛
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ف 40 :

2ـ

لوام تطحنة (بنلمن ) والمواد الملونة األخ ر ،عدا تلم التي تعاف فقط لتسهن

3ـ

المواد الملدنة و عوام التمدد (عدا الزيوت المعدننة في حالة المطاط الممدد بالزي ) ،والمواد المالئة

تمننزها؛

والخاملــة والفعالــة والمــذن ات الععــوية و ي مــادة خ ــرت ،باتــتثناء تلــم المســمو بهــا بــالفقرة ( ب )
دناه.

ب ـ ن قـال المطـاط ومخـالنط المطـاط التـي تحتـوي علـال المـواد التالنـة دا لـنن فـي ال نـدنن  40.01و  40.02وفقـاً
للحال ،بشرط م يحتفظ هذا المطاط و مخالنط المطاط بخواصه األتاتنة رمادة ام:

1ـ

المستحل ات و العوام المعادة لّلزوجة؛

3ـ

كمنات قلنلة جداً مما نلي:

2ـ

كمنات قلنلة من جزاء منتلات تفرم المستحل ات؛

العوام الحساتة للحرارة (بصـورة عامـة للحصـول علـال المطـاط " الالترـس " الحسـاس للحـرارة) ،عوامـ

تطض راتوننة (بصورة عامـة للحصـول علـال مطـاط الالترـس المحتـوي علـال شـحنات رهرئاةنـة موج ـة)،
معادات التأكسد و المخثرات و عوام التفت

و العوام المقاومة للتلمـد و العوامـ المسـاعدة علـال

التحول إلال تاة غروي و العوام الحافظة و المث تات و عوام
المعافة المما لة ألغـراض اصة.

ـ ط اللزوجـة و غنرهـا مـن المـواد

6ـ

وفق ـاً لمفهــوم ال نــد  ،40.04يقصــد بع ــارة " نفايــا وقصاصــات وفعــالت " نفايــا وقصاصــات وفعــالت متخلفــة عــن

7ـ

الخنوط من المطاط الم ررن التي نزيد ك ر مقاس لمقطعها العر ـي عـن  5مـ  ،ت نـد رأشـرطة و قعـ ام و شـكال

8ـ

يشــم ال نــد  40.10تــنور النقــ وتــنور اآلالت المصــنوعة مــن نســج مشــرئة و مطلنــة و مأطــاة و منعــدة

9ـ

عملنة تصنن و شـأ المطـاط واألصـناف المصـنوعة مـن المطـاط ،غنـر الصـالحة لالتـتعمال نهاةنـاً فـي الصـناعة
بس ب التقطن و امهتراء و ألت اب خ ر .
اصة في ال ند .40.08

بالمطاط ،ورذلم السنور المصنوعة من نـوط و ح ـال نسـلنة مشـرئة و مطلنـة و مأطـاة و منعـدة و مل سـة

بالمطاط .

يقصــد بع ــارات "صــفاةض" " ل ـوا " "ف شــرطة " فــي ال نــود  40.01و  40.02و  40.03و  40.05و  ،40.08فقــط
الصفاةض واأللوا واألشرطة والرت

ات الشك الهندتي المنتظ  ،غنر مقطعة و مقطعة بصورة بسـنطة مرئعـة و

مستطنلة ،حتال و م عطاها هـذا التقطنـ صـفة األصـناف اللـاهزة لالتـتعمال ،تـواء كانـ مط وعـة و مشـأولة

السطض بطريقة خ رت ،ولرن لنس مقطعة بأشكال

رت و مشأولة بدرجة كثر من لم .

ما ع ارة " قع ام و شكال اصة " الدا لة في ال ند  ، 40.08فنقصـد بهـا فقـط األشـكال الخاصـة والقعـ ام التـي

و م ران مقطعة بأطوال معننة و مشأولة السطض ،إال نه ل يلر علنها شأ آ ر كثر من لم .
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ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

مطـــاط ط نعـــي ،بالتـــه ،ط ر ـــه (جوتـــا بررـــا)،

40.01

جوانـــــول ،شـــــنك وصـــــموا ط نعنـــــة مما لـــــة،
بأشــكالها األولنــة ،و بشــك صــفاةض ،لـوا  ،و
شرطة .

40 01 10 00

ـ عصارات المطاط الط نعي (الترس) و م خ عع

%5

ل ررنة ولنة

ـ مطاط ط نعي بأشكال خ ر :
40 01 21 00

ـ ـ لوا مد نة

%5

40 01 22 00
40 01 29 00

ـ ـ مطاط ط نعي محدد الصفات فنناً " " TSNR

%5

ـ ـ غنرها

40 01 30 00

ـ بالته ،ط ر ـه (جوتـا بررـا) ،جوانـول ،شـنك و صـموا

%5

ط نعنة مما لة

%5

مطاط تررن ي و بدال مطاط مشتقة مـن الزيـوت،

40.02

بأشكالها األولنة ،و بشك صـفاةض و لـوا

و

شــرطة؛ مخــالنط ي مــن المنتلــات الدا لــة فــي
ال نــد  40.01مــ ي مــن منتلــات هــذا ال نــد،
بأشــكالها األولنــة و بشــك صــفاةض و لـوا

و

شرطة .
ــ مطـاط تـتنرين ـ بوتـادنن ( )SBR؛ مطـاط تـتنرين ــ
بنوتادنن رارئورسنلي (: )XSBR

40 02 11 00

ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (الترس)

%5

40 02 19 00

ـ ـ غنرها

%5

40 02 20 00

ـ مطاط بوتادنن ()BR

%5

ـ مطاط انزوئنوتنن ـ انزوئرين (بوتن ) ()IIR؛ مطاط
انزوئوتنن انزوئرين مهللن ( BIIRو: ) CIIR

40 02 31 00

ـ ـ مطاط انزوئوتنن ـ انزوئرين (بنوتن ) (IIR

%5

40 02 39 00

ـ ـ غنرها

%5

ـ مطاط رلوروئرين (كلورو بنوتادنن) (: )CR
40 02 41 00

ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (الترس)

%5

40 02 49 00

ـ ـ غنرها

%5

ـ مطاط كريلونتري ـ بوتادننن (: )NBR
40 02 51 00

ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (الترس)
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ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

40 02 59 00

ـ ـ غنرها

%5

40 02 60 00

ـ مطاط انزوئرين ()IR

%5

40 02 70 00

ـ مطاط إنثنلنن ـ بروئلنن ـ دنن غنر مترافقة

40 02 80 00

ـ مخالنط ي من منتلات ال ند  40.01م

()EPDM

منتلات هذا ال ند

%5
ي من

%5

ـ غنرها :
40 02 91 00

ـ ـ من عصارات المطاط الط نعي (الترس)

%5

40 02 99 00

ـ ـ غنرها

%5

40.03

40 03 00 00

مطاط ملدد بأشـكاله األولنـة ،بشـك صـفاةض و

40.04

40 04 00 00

لوا

و شرطة

%5

نفايـا وقصاصــات وفعــالت مطــاط غنــر مقســال،
و م حول إلال مساحنق و ح ن ات

%5

مطاط مخلوط ،غنر م ـررن ،بأشـكاله األولنـة و

40.05

بشك صفاةض و لوا

و شرطة .

40 05 10 00

ـ مطاط معاف إلنه ه اب الفح و السلنكا

%5

40 05 20 00

ــ محالنـ ؛ ت ــددات ،عــدا تلــم الدا لــة فــي ال نــد الفرعـــي
40 05 10

%5

ـ غنرها :
40 05 91 00

ـ ـ صفاةض و لوا و شرطة

%5

40 05 99 00

ـ ـ غنرها

%5

شكال خ ر من مطاط غنر م ررن (مث  ،عنـدام

40.06

و نابنــب و شــكال اصــة) و صــناف خ ــر (مث ـ ،
قراص وحلقات) .
40 06 10 00

ـ شكال اصة لتل نس امطارات المطاطنة

%5

ـ غنرها :

40.07

40 06 90 10

ـ ـ ـ نابنب

%5

40 06 90 20

ـ ـ ـ قراص وحلقات وفواص

%5

40 06 90 30

ـ ـ ـ نوط

%5

40 06 90 40

ـ ـ ـ صفاةض و لوا و شرطة

%5

40 06 90 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

40 07 00 00

نوط و مراس من مطاط م ررن
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%5

ق7:

ف 40 :
ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

صـــفاةض و لـــوا و شـــرطة و عنـــدام و شـــكال

40.08

اصة ،من مطاط م ررن غنر مقسال .

ـ من مطاط لوي :
40 08 11 00

ـ ـ صفاةض و لوا و شرطة

%5

40 08 19 00

ـ ـ غنرها

%5

40 08 21 00

ـ ـ صفاةض و لوا و شرطة

%5

40 08 29 00

ـ ـ غنرها

%5

ـ من مطاط غنر لوي :

نابنب ومواتنر و راطن من مطاط م ررن غنر

40.09

مقسال ،م

و بدوم لواامها(مث  ،الفواص و

األكواع والوصالت) .
ـ غنر مقواة و متحدة بطريقة

ـ ـ بدوم لواام :

رت بمواد

ر:

40 09 11 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 11 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ ـ بلواامها :
40 09 12 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 12 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ مقواة و متحدة بطريقة
ـ ـ بدوم لواام :

رت بمعدم فقط :

40 09 21 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 21 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ ـ بلواامها :
40 09 22 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 22 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ مقواة و متحدة بطريقة

ـ ـ بدوم لواام :

رت بمواد نسلنة فقط :

40 09 31 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 31 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ ـ بلواامها :
40 09 32 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 32 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ مقواة و متحدة بطريقة

رت بمواد
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ر:

ق7:

ف 40 :
ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

ـ ـ بدوم لواام :
40 09 41 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 41 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ ـ بلواامها :
40 09 42 10

ـ ـ ـ مهنأة لمعدات النق

%5

40 09 42 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

تنور نقـ مـواد وتـنور نقـ حررـة ،مـن مطـاط

40.10

م ررن .
ـ تنور نق مواد :
40 10 11 00

ـ ـ مقواة بمعدم فقط

%5

40 10 12 00

ـ ـ مقواة بمواد نسلنة فقط

%5

40 10 19 00

ـ ـ غنرها

%5

ـ تنور نق حررة:
40 10 31 00

ـ ـ سيور نقل حــركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع
عرضي شبه منحرف (بشكل ،)Vمحززة ،بمحيط
خارجي يزيد عن  60سم وال يتجاوز  180سم

40 10 32 00

ـ ـ تنور نقل حركة مقفـلة بدون نهايات ذات مقطع
عرضي شبه منحرف (بشكل  ،)Vغير محززة،
بمحيط خارجي يزيد عن  60سم وال يتجاوز 180
سم
ـ ـ تـنور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع
عرضي شبه منحرف (بشكل ،)Vمحززة ،بمحيط
خارجي يزيد عن  180سم وال يتجاوز  240سم

40 10 34 00

ـ ـ سيور نقـل حركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع
عرضي شبه منحرف (بشكل ، )Vغير محززة،
بمحيط خارجي يزيد عن  180سم وال يتجاوز 240
سم
ـ ـ تنور نق حررة متزامنـة مقفلة بدوم نهايات  ،نزيد

40 10 33 00

%5

%5

%5

40 10 35 00

طول محنطها الخارجي عن  60ت وال نتلاوا 150
ت

40 10 36 00

ـ ـ تنور نق حررة متزامنـة مقفلة بدوم نهايات ،نزيد
طول محنطها الخارجي عن  150ت وال نتلاوا
 198ت

40 10 39 00

ـ ـ غنرها

%5

%5

%5
%5
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ق7:

ف 40 :
ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

إطارات ارجنة هواةنة جدندة ،من مطاط .

40.11
40 11 10 00

ـ من األنواع المستعملة لسنارات السناحة (بمـا فـي لـم

40 11 20 00

ـ من األنواع المستعملة للحافالت (باصات) والشاحنات

%5

40 11 30 00

ـ من األنواع المستعملة للطاةرات

%5

40 11 40 00

ـ من األنواع المستعملة للدراجات النارية

%5

40 11 50 00

ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية

%5

40 11 70 00

ـ من األنواع المستعملة علال المرر ات واآلالت الزراعنة

40 11 80 00

ـ من األنواع المستعملة علال المرر ات واآلالت

40 11 90 00

ـ غنرها

تنارات االتتنشن وتنارات الس اق

و الحراجنة

امنشاةنة و التعدنننة و المناولة الصناعنة

%5

%5
%5
%5

إطــــارات ارجنــــة هواةنــــة ملــــددة (مل ســــة) و

40.12

مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة (مألت) و
جوفـــاء (نصـــط مصــــمتة) ،شـــرطة ل طــــارات،
بطانات نابنب (فالبس) ،من مطاط .
ـ إطارات ارجنة ملددة (مل سة) :
40 12 11 00

ــ ـ مــن األنـواع المســتعملة للســنارات (بمــا فنهــا تــنارات

40 12 12 00

ـ ـ من األنواع المستعملة في الحافالت (باصات) و

40 12 13 00

ـ ـ من األنواع المستعملة في الطاةرات

ممنوع استيرادها

40 12 19 00

ـ ـ غنرها

ممنوع استيرادها

40 12 20 00

ـ إطارات ارجنة هواةنة مستعملة

ممنوع استيرادها

40 12 90 00

ـ غنرها

االتتنشن وتنارات الس اق)
الشاحنات

ممنوع استيرادها
ممنوع استيرادها

%5

نابنب دا لنة هواةنة من مطاط.

40.13
40 13 10 00

ـ من األنواع المستعملة في السنارات (بما في لم

االتتنشن وتنارات الس اق) و الحافالت (باصات)
و الشاحنات

40 13 20 00

ـ من األنواع المستعملة في الدراجات العادية

40 13 90 00

ـ غنرها

%5
%5
%5
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ق7:

ف 40 :
ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

صناف لالتتعمال الصحي و الصندلي (بما في

40.14

لـــم ر ـــاعات األطفـــال) ،مـــن مطـــاط م ـــررن،

غنر مقسـال ،و م رانـ تحتـوي علـال جـزاء مـن
مطاط مقسال .
40 14 10 00

%5

ـ واقنات لمن الحم
ـ غنرها :

40 14 90 10

ـ ـ ـ قرب مناه و كناس لج و محاقن صحنة و كناس
لتع ئة الماء السا ن وقطارات ومقابض قطارات

و غطنة واقنة لألصاب و كناس لتع ئة األورسلنن

%5

40 14 90 20

ـ ـ ـ مصاصات طفال

%5

40 14 90 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

صـناف ل ســة ولواامهــا (بمـا فــي لــم القفــااات

40.15

والقفــااات التــي تأطــي صــاب النــد عــدا امبهــام
والقفــااات التــي ت قــي صــاب النــد عاريــة) مــن
مطاط م ررن غنر مقسال للمن األغراض.
ـ قفااات وقفااات تأطي صاب الند عـدا امبهـام وقفـااات
ت قي صاب الند عارية :

40 15 11 00

%5

ـ ـ لللراحة
ـ ـ غنرها :

40 15 19 10
40 15 19 90

ـ ـ ـ مطفاء الحراةق
ـ ـ ـ التتعماالت

%5
%5

ر

ـ غنرها :
40 15 90 10

ـ ـ ـ ل سة للأواصنن ورجال إطفاء الحراةق

%5

40 15 90 20

ـ ـ ـ األل سة الواقنة لللراحنن و ط اء األشعة

%5

40 15 90 30

ـ ـ ـ حزمة(اناننر)

%5

40 15 90 40

ـ ـ ـ ردية معاطط ،مآار ،مشدات ،مران  ،تراوي

40 15 90 90

ـ ـ ـ غنرها

طفال وما يما لها

مصنوعات خ ر من مطاط غنر مقسال .

40.16
40 16 10 00

ـ من مطاط لوي

%5
%5
%5

ـ غنرها :
40 16 91 00

ـ ـ غطنة ر نات وئسط
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%5

ق7:

ف 40 :
ال ند

الصــــــــــنط

رمز النظام المنسق

امجراء

فئة الرت

40 16 92 00

ـ ـ محايات

%5

40 16 93 00

ـ ـ حلقات وفواص

%5

40 16 94 00

ـ ـ واقنات صدمات لرتو السفن ،و م ران قابلة للنفخ

%5

40 16 95 10

ـ ـ ـ حشايا ووتاةد ومساند هواةنة

%5

40 16 95 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

ـ ـ صناف خ ر قابلة للنفخ :

ـ ـ غنرها :
40 16 99 10

ـ ـ ـ لصقات معدة مصال األطــواق وامطـارات واألنابنـب

40 16 99 20

ـ ـ ـ الحروف واألرقام وما يما لها لأل تام

40 16 99 30

ــ ـ ـ جـزاء لقــاطرات ومرر ــات وعرئــات الســكم الحدنديــة

40 16 99 40

ــ ـ ـ جـزاء للعرئــات واللـ اررات الـدا ـلـــة فـــي الـــ نود مــن

40 16 99 50

ـ ـ ـ جزاء للمرر ات والسنارات الدا لة في ال ند 87.10

%5

40 16 99 90

ـ ـ ـ غنرها

%5

الهواةنة

والترام

 87.01إلال 87.05

%5
%5
%5
%5

مطــاط مقســال (مث ـ  ،ان ونن ـ ) بلمن ـ شــكاله،

40.17

بما في لم النفايات والفعالت؛ مصنوعات مـن
مطاط مقسال .
40 17 00 10

ـ ـ ـ مساحنق ونفايات وفعالت
اغطات للحقن الط نة

%5
%5

40 17 00 20

ـــ

40 17 00 30

ـ ـ ـ صناف صحنة للحمامات وما يما لها

%5

40 17 00 40

ـ ـ ـ دنام وطش

%5

40 17 00 50

ـ ـ ـ تدادات

%5

40 17 00 60

ـ ـ ـ حلقات وفواص من مطاط مقسال غنر لوي

%5

40 17 00 90

ـ ـ ـ غنرها

%5
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ق8 :

القســــــم الثامــــــــــن

صالل وجلود خام و جلود مدبوغة

وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة

الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية

مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)
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ق8:

ف 41 :

الفصل الحادي واألربعون

صالل وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة
مالحظــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ القصاصات أو النفايات المماثلة من صالل وجلود خام (بند )05.11؛

ب ـ جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند  05.05أو  67.01وفقاً للحال)؛

ج ـ الجلــود المــام ،المدبوغـة أو المهيــ،ة ،بش ـ رها أو بصــوفها ،مــن الحيوانــات اات ارو(ــار (فصــل  )43مــذ الـ ،

تدخل في الفصل  41الجلود المام ،بش رها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فـي الـ الجـامو)) والميـل والنـ،

(عــدا جلــود خ ـراف ان ـ راخا و برودتيــل و غرامــول و أغنــام ي ـ ار ومــا يشــابهها ،وجلــود خـــراف الهنــد أو الصــين
ومنغوليا وال بت) والماعز (عدا جلود ماعز الـيمن أو منغوليـا أو ال بـت) و المنـازير (بمـا فـي الـ المنـازير البريـة

ارمريكيــة (بكــار ) و الشــمواء والغ ـزال والجمــال (بمــا فيهــا الجمــل ال ر(ــي وحيــد الســنام) والرنــة واريائــل والظبــاء

والكالب.

 2ـ ( أ ) ال تشــمل البنــود مــن  41.04لغايــة  41.06الصــالل والجلــود ال ــي خن ـ ت ل مليــة دباغــة (بمــا فيهــا الدباغــة
ارولية) قابلة لل كس (البنود 41.01لغاية ،41.03حسبما تكو الحال).

(ب) رغراض البنود  41.04لغاية  ،41.06تشـمل عبـارة لجلـود جافـةل الصـالل والجلـود لـي أعيـدت دباغ هـا أو تـ
3ـ

تلوينها أو نق ها قبل تجفيفها.

يقصد ب بارة ل جلد مجدد ل في جدول ال ريفة ،فقط ارصناف المذغورة في البند .41.15
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرن

صالل وجلود من فصـيل ي البقـر ( بمـا فـي الـ

41.01

الجـــــامو) ) أو الميـــــل (أريـــــة أو مملحـــــة أو
مجففــــة أو مكلســـــة أو محمنـــــة أو محفو ـــــة

بطريقة أُخرى ،ولكنهـا غيـر مدبوغـة أو مرققـة ل
بارشما ل أو محنرة أمثر من ال ) ،وإ غانت
من وفة أو مشطورة .
41 01 20 00

ـ ـ صــالل وجلــود غاملــة ,غيــر مشــطورة ال ي جــاوز وز

الجلد الواحد منها  8غغ اا غا جافاً أو  10غغـ اا

مــا مملح ـاً وهــو جــاف أو  16غغ ـ اا غــا أري ـاً أو
مملحاً وهو رأب أو محفو اً بطريقة أُخرى

41 01 50 00

ـ صالل وجلود غاملـة ي جـاوز وز الجلـد الواحـد منهـا

41 01 90 00

ـ غيرها ،بما فيها صالل الظهر صالل الظهر النصـفية

16مغ

وصالل الجوف
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%5
%5
%5

ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرن

صــالل و جلــود خ ـراف أو ضــ ،خــام (أريــة أو

41.02

مملحــــة أو مجففــــة أو مكلســــة أو محمنــــة أو

محفو ة بطريقة أُخرى ،ولكنها غير مدبوغة وال
مرققــة وال محفو ــة بطريقــة أُخــرى) ،وإ غانــت
من وفة أو مشطورة ،عدا تل المس ثناة بموجـب
المالحظة 1ـ ج من هذا
41 02 10 00

الفصل.

%5

ـ بصوفها
ـ من وفة أو من دو صوفها:

41 02 21 00

ـ ـ محمنة

%5

41 02 29 00

ـ ـ غيرها

%5

صالل وجلود خام أُخر(أرية ومملحة أو مجففـة

41.03

أو مكلســــة أو محمنــــة أو محفو ــــة بطريقــــة

أُخرى ولكنها غير مدبوغة وال مرققـة لبارشـما ل
وال مهي،ة بطريقـة أُخـرى) ،وإ غانـت من وفـة أو

مشطورة ،عدا تل المسـ ثناة بموجـب المالحظـة
 1ـ ب أو  1ـ ج من هذا الفصل .
41 03 20 00

ـ من الزواحف

41 03 30 00

ـ من خنزير

41 03 90 00

ـ غيرها

%5
نلذ خاصة
%5

صالل وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقـر

41.04

(بمـــا فـــي الـــ الجـــامو)) أو الميـــل ،منزوعـــة
الش ـ ر ،وا غانــت مشــطورة ،ولكــن غيــر مهيــ،ة
أمثر من ال

.

ـ بحال ها الرأبة (بما فيها المرأبة بالصبغ ارزرق):

41 04 11 00
41 04 19 00

مشطور
ـ ـ جانب الجلد المارجي بكاملة وا غا
اً
ـ ـ غيرها

ـ بحال ها الجافة (خاماً):

41 04 41 00

ـ ـ جانب الجلد المارجي بكاملة وا غا

41 04 49 00

ـ ـ غيرها
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ر...
مشطو اً

%5
%5
%5
%5

ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرن

جلــود خـراف وضــ ،مدبوغــة أو خامـاً ،من وفــة،

41.05

وا غانت مشطورة  ،لكـن غيـر مهيـ،ة أمثـر مـن

ال .
41 05 10 00

ـ بحال ها الرأبة(بما فيها المرأبة بالصبغ ار زرق

%5

41 05 30 00

ـ بحال ها الجافة (خاماً)

%5

صـــالل وجلـــود مدبوغـــة أو خامـــاً مـــن حيوانـــات

41.06

أخــر ،من وفــة ،وا غانــت مشــطورة ،لكــن غيــر
مهي،ة أمثر من ال .
ـ من ماعز أو صغارها :
41 06 21 00

ـ ـ بحال ها الرأبة (بما فيها المرأبة بالصبغ ارزرق)

%5

41 06 22 00

ـ ـ بحال ها الجافة(خاماً)

%5

41 06 31 00

ـ ـ بحال ها الرأبة (بما فيها المرأة بالصبغ ارزرق)

نلذ خاصة

41 06 32 00

ـ ـ بحال ها الجافة(خاماً)

نلذ خاصة

ـ من خنزير:

41 06 40 00

ـ من زواحف

%5

ـ غيرها:
41 06 91 00

ـ ـ بحال ها الرأبة (بما فيها المرأبة بالصبغ ارزرق)

%5

41 06 92 00

ـ ـ بحال ها الجافة (خاماً)

%5

جلود مهي،ة أمثر ب ـد الدباغـة أو ال جفيـف ،بمـا

41.07

فيهـــا الجلـــود المرققـــة (بارشـــما ) مـــن فصـــيلة
البقــــر (بمــــا فــــي الــــ الجــــامو)) أو الميــــل،
من وفة وا غانت مشطورة ،عدا الجلـود الداخلـة
في البند.41.14
ـ صالل وجلود غاملة :
41 07 11 00

ـ ـ جانب الجلد المارجي بكاملة ،غير مشطور

%5

41 07 12 00

ـ ـ الجلد المارجي مشطو اًر

%5

41 07 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها ،بما فيها الجوانب :
41 07 91 00
41 07 92 00
41 07 99 00

41.08

ـ ـ جانب الجلد المارجي غامالً ،غير مشطور
ـ ـ الجلد المارجي مشطو ارً
ـ ـ غيرها

(ملغى)
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%5
%5
%5

ق8:

ف 41 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

41.09

(ملغى)

41.10

(ملغى)

41.11

(ملغى)

41.12

41 12 00 00

اإلجراء

فئة الرن

جلود مهي،ة أمثر ب ـد الدباغـة أو ال جفيـف ،بمـا
فيهـا الجلــود المرققــة (بارشــما ) ،مــن خـراف أو
ض ، ،من وفة ،وا غانت مشطورة ،عـدا الجلـود
الداخلة في البند41.14

%5

جلـود مهيـ،ة أمثـر ب ـد الدباغـة أو ال جفيـف بمـا

41.13

فيهــا الجلــود المرققــة (بارشــما ) ،مــن حيوانــات
أخر ،من وفـة ،وا غانـت مشـطورة ،عـدا الجلـود
الداخلة في البند .41.14
%5

41 13 10 00

ـ من ماعز أو صغارها

41 13 20 00

ـ من خنزير

41 13 30 00

ـ من زواحف

%5

41 13 90 00

ـ غيرها

%5

نلذ خاصة

جلــود مط ـراة (م روفــة بالشــاموا) (بمــا فــي ال ـ

41.14

الجلــود البينــاء الشــبيهة بهــا) جلــود ملم ــة أو
جلود ملم ة مكسوة ،جلود مم دنة .
41 14 10 00

ــ جلـود مطـراة (م روفـة بالشـاموا) (بمـا فـي الـ الجلــود

41 14 20 00

ـ جلود ملم ة أو جلود ملم ة مكسوة ،جلود مم دنة

41 15 10 00

ـ جلود مجددة أنانها الجلـد أو أليافـ  ،بشـكل ألـواأ أو
صفائ أو أشرأة ،وا غانت لفات
ـ قصاصات وغيرها من نفايات جلد أبي ي أو مجدد،
غير صالحة لالن مال في المصنوعات الجلدية،
نشارة جلود ،مسحوقها ودقيقها

البيناء الشبيهة بها)

41.15

41 15 20 00

جلـــود مجـــددة أنانـــها الجلـــد أو أليافـــ بشـــكل
أل ـواأ أو صــفائ أو أشــرأة ،وا غانــت لف ـات،
قصاصــات وغيرهــا مــن نفايــات جلــد أبي ــي أو
مجدد ،غير صالحة لالن مال فـي المصـنوعات
الجلدية ،نشارة جلود مسحوقها ودقيقها.
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%5
%5

%5

%5

ق8:

الفصل الثاني واألربعون

ف 42 :

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛
لوازم السفر ،حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛

مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

مالحظــات:

 -1ألغراض هذا الفصل ,تشمل عبارة " جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة
2ـ

بها) والجلود الملمعة و الجلود الملمعة المكسوة والجلود الممعدنة.
ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند )30.06؛

األلبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا اإلبهـام والقفـازات التـي تبقـي

بـ

األصابع عارية) من جلد ،المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي ،وكذلك األلبسة ولوازم األلبسة مـن جلـد

اء خارجية من فـراء طبيعيـة أو اصـطناعية ،ال تعـدو كونهـا مجـرد زخـارف بسـيطة (البنـد
المتضمنة أجز ً
 43.03أو  ، 43.04وفقاً للحال)؛

جـ

األصناف الجاهزة المصنوعة من شباك (بند )56.08؛

هـ ـ

أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

د ـ أصناف الفصل 64؛

و ـالسياط ،ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛

ز ـ أزرار األكمام ،األساور أو أصناف أُخر من حلي غواية (مقلدة) (بند )71.17؛
حـ

لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة (مثل ،الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان)

طـ

األوتــار الموســيقية و جلــود الطبــول واألدوات المماثلــة وكــذلك أج ـزاء األدوات الموســيقية األُخــر (بنــد

يـ

أصناف الفصل ( 94مثل ،األثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة)؛

المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر ،عموماً)؛
)92.09؛

أصـناف الفصــل ( 95مثــلُ ،لعــب األطفــال و ألعـاب المجتمعــات وأصــناف التســلية أو الرياضــة وأجزااهــا

كـ

ولوازمها)؛

ل ـاألزرار ،مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب األزرار أو أجزاء أُخر مماثلة من تلك األصناف
3ـ

وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف األزرار) (بند .)96.06

أ ـ إضافة ألحكام المالحظة  2أعاله  ،فإن البند  42.02ال يشمل:
1ـ

األكياس المصنوعة من صفائح لدائن ،وإن كانت مطبوعة ،المزودة بمقابض ،غير

2ـ

األصناف من مواد ضفر (البند .)46.02

معدة لالستعمال المديد (البند)39.23؛

بـ

األصناف المذكورة في البندين  42.02و  42.03المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة
بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو

اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه األجزاء أكثر من مجرد زخارف
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ق8:

ف 42 :

بسيطة  ،بشرط أن ال تضفي هذه األجزاء الصفة الرئيسية على تلك األصناف .

أما إذا أُضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك األصناف ،فإنها تبند في الفصل .71

4ـ

تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً ألحكام البند  ،42.03خاصة على القفازات والقفـازات التـي تغطـي أصـابع اليـد

عـدا اإلبهــام والقفــازات التــي تبقــي األصــابع عاريــة (بمــا فــي ذلــك قفــازات الرياضــة والوقايــة) و المــرزر وغيرهــا مــن
األلبسة الواقية ،والحماالت ،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور المعاصم ،عدا أساور الساعات (بند.)91.13

البند

رمز النظام المنسق

الصـــــــــنف

42.01

42 01 00 00

أصــناف السـراجة والعــدة لجميــع الحيوانــات ،بمــا

اإلجراء

فئة الرسم

فيها السروج والعدد وأطـواق و مقـاود الحيوانـات
(الرســـــن) و واقيـــــــات الركـــــب وكمامــــــات فــــــم
الحيوانــات و أغطيــة و أجربــه الســروج ومالبــس
كالب وما يماثلها من جميع المواد
42.02

صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة ،بما فيها
حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات
وحقائب لنقل األوراق والوثائق و حقائب
مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و
محافظ آالت تصوير و محافظ آالت موسيقية و
محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية
مماثلة؛ أكياس سفر ،وحقائب معزولة لألطعمة
أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس

ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق
ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر
وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات

الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب
مساحيق وأغلفة سكاكين واألوعية المماثلة
المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من
صفائح لدائـن أو مـن مواد نسجية أو من ألياف

مبركنة أو من ورق مقوى ،أو مغطاة بكاملها

أو بمعظمها ،بمثل هذه المواد أو بالورق .
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%5

ق8:

ف 42 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ صناديق وحقائب أمتعة ،بما فيها حقائب أدوات

التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل األوراق

والوثائق والحقائب المدرسية واألوعية المماثلة:

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد:
%5

42 02 11 10

ـ ـ ـ صناديق وحقائب أمتعة

42 02 11 20

ـ ـ ـ حقائب لنقل األوراق والوثائق (بريف

42 02 11 30

ـ ـ ـ حقائب مدرسية

%5

42 02 11 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

كيس).

%5

ـ ـ سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجيه:
42 02 12 10

ـ ـ ـ صناديق وحقائب أمتعة

%5

42 02 12 20

ـ ـ ـ حقائب لنقل األوراق والوثائق

%5

42 02 12 30

ـ ـ ـ حقائب مدرسية

%5

42 02 12 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها:
42 02 19 10

ـ ـ ـ سطحها الخارجي من خشب

%5

42 02 19 20

ـ ـ ـ سطحها الخارجي من حديد

%5

42 02 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ حقائب يدوية ،وإن كانت بحماالت للكتف ،بما فـي ذلـك
الحقائب دون أيد :

42 02 21 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

42 02 22 00

ـ ـ سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد

42 02 29 00

ـ ـ غيرها

نسجيه

%5
%5
%5

ـ أصناف من النوع الذي يحمل عـادة فـي الجيـب أو فـي
حقائب يدوية :

42 02 31 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

42 02 32 00

ـ ـ سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد

42 02 39 00

ـ ـ غيرها

نسجيه

%5
%5
%5

ـ غيرها :
42 02 91 00

ـ ـ سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو مـن جلـد مجدد

42 02 92 00

ـ ـ سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد

42 02 99 00

ـ ـ غيرها

نسجيه

%5
%5
%5
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ق8:

ف 42 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.

42.03
42 03 10 00

%5

ـ ألبسة
ـ قفازات عادية ،قفازات بأربع أصابع واإلبهام لوحده،
قفازات لليد مع ترك األصابع عارية :

42 03 21 00
42 03 29 00

ـ ـ مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة
ـ ـ غيرها

42 03 30 00

ـ أحزمة وحماالت

%5

42 03 40 00

ـ لوازم ألبسة أُخر

%5

42.04

(ملغي)

42.05

أصناف أُخر من جلد طبيعي أو مجدد .

%5

42 05 00 10

ـ ـ ـ جلود الشاموا المصنوعة خصيصا مماسح للسيارات

%5

42 05 00 20

ـ ـ ـ أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة

%5

42 05 00 30

ـ ـ ـ بريم األحذية من جلد

%5

42 05 00 40

ـ ـ ـ قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد

%5

42 05 00 50

ـ ـ ـ الظروف والقرب وغيرها من األصناف المزركشة

42 05 00 60

ـ ـ ـ أجزاء الحمالت واألبازيم و األغالق واألطر ،المغلفة

42 05 00 90

ـ ـ ـ غيرها

42 06 00 00

مصـنوعات مـن مصـارين (ماعـدا مصـارين دودة

وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02

بجلد

42.06

%5

%5
%5
%5

القز) أو من مثانات أو من أوتار العضالت
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%5

ق8:

الفصل الثالث واألربعون

ف 43 :

جلود بفراء طبيعية ،وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها

مالحظـــات:
1ـ

باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند  ،43.01يقصد بكلمة " فراء " ،أينما وردت في جـدو التعرففـة ،جلـود

2ـ

ال يشمل هذا الفصل :

جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة ،غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
أ ـ

جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور برفشها وزغبها (البند 05.05أو ،67.01تبعاً للحا )؛

بـ

الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف ،الداخلة في الفصل ( 41انظر المالحظة 1ـ ج من ذلـ

جـ

القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا اإلبهام والقفازات التـي تبقـي ااصـابع عارفـة المصـنوعة

الفصل)؛

من جلود وجلود بفراء طبيعية أومن جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند)42.03؛

د ـ أصناف الفصل 64؛
هـ ـ

أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65؛ أو

و ـأصناف الفصل ( 95مثل ،ألعاب ااطفا وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).

3ـ

يشــمل البنــد  43.03جلــود الفـراء وأجزاءهــا ،المجمعــة بادــافة مـواد ألخــر و جلــود الفـراء وأجزاءهــا ،المخيطــة معـاً

4ـ

تــدخل فــي البنــد  43.03أو  ،43.04تبع ـاً للحــا  ،االبســة ولوازمهــا مــن جمي ـع اان ـوا( (عــدا مــا اســتثن بموج ـ

5ـ

بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف ألخر.

المالحظة  2ـ) المبطنـة بفـراء طبيعيـة أو اصـطناعية و ـذل االبسـة ولوازمهـا المحتوفـة علـ أجـزاء خارجيـة مـن
فراء طبيعية أو اصطناعية ،مت

انت هذه ااجزاء تزفد عن ونها مجرد زخارف بسيطة.

تعتبر " فراء اصطناعي " بالمعن المقصود في جدو التعرففـة ،مـا حصـل عليـل تقليـداً للفـراء بتثبيـت ااصـواف أو

الــو ر أو غيرهــا مــن االيــاف بواســطة اللصـ أو الخياطــة علـ الجلــود أو النســي أو غيرهــا مــن مـواد ،باســتثناء

الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنس أو بالتصنير (البند  58.01أو  ،60.01بصورة عامة) .
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ق8:

ف 43 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

جلود بفراء خام (بما في ذل الرؤوس و الذيو

43.01

و ااقـــدام وااجـــزاء أو القطـــع االخـــر الصـــالحة
لالســـتعما فـــي صـــناعة الفـــراء) ،عـــدا الجلـــود
الخــام الداخلــة فــي البنــد  41.01أو  41.02أو
.41.03

43 01 10 00

ـ من المن (الفيزون) ،املة مع أو بدون الرأس

43 01 30 00

ـ فراء الخراف التالية :خراف استراخان أو برودتيل أو

أوالذيل أو ااقدام

%5

كراكو أو إيران وما يماثلها ،خراف الهند ،أو الصين

أو منغوليا أو التبت ،املة مع أو بدون الرأس أو
الذيل أو ااقدام

43 01 60 00

ــ ف ـراء الثعل ـ  ،املــة مــع أو بــدون ال ـرأس أو الــذيل أو

43 01 80 00

ـ فراء ألخر املة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو ااقدام

43 01 90 00

ـ ـ رؤوس ،ذيــو  ،أقــدام أو أج ـزاء ألخــر أو قطــع صــالحة

ااقدام

لالستعما في صناعة الفراء

%5
%5
%5
%5

جلـــود بفـــراء مدبوغـــة أو مهيـــأة (بمـــا فـــي ذلـــ

43.02

الرؤوس و الذيو و ااقدام أو القطـع االخـر أو
القصاصات) ،وإن انت غير مجمعة أو مجمعـة
(بدون إدافة مواد ألخر) ،عـدا تلـ الداخلـة فـي

البند .43.03

ـ جلود فراء املة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو
ااقدام ،غير مجمعة :

43 02 11 00

%5

ـ ـ من فراء المن

%5

43 02 19 00

ـ ـ غيرها

43 02 20 00

ـ رؤوس أو ذيو أو أقدام أو قصاصات وأجزاء ،غير

43 02 30 00

ـ فراء املة وقطعها وقصاصاتها ،مجمعة

مجمعة

%5
%5

ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف ألخر من فراء .

43.03

ـ ألبسة ولوازم ألبسة :
43 03 10 10

ـ ـ ـ أدثره للرجا (فروه) من فراء طبيعي
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%5

ق8:

ف 43 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنس

اإلجراء

فئة الرسم

43 03 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

43 03 90 00

ـ غيرها

%5

فراء اصطناعية ومصنوعاتها .

43.04
43 04 00 10

ـ ـ ـ الفراء االصطناعي بشكل قطع

%5

43 04 00 20

ـ ـ ـ أدثره للرجا (فروه) من فراء اصطناعي

%5

43 04 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9 :

القســـــــــم التاســــــــع

خشــب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛

فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا

أو من مواد الضفر األُخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل
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ق9:

ف 44 :

الفصل الرابع واألربعون

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
مالحظـــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

بـ
جـ
دـ

الخشب بشكل شظايا أو نشارة ،أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق ،من األنواع

المستعملة أساساً في صناعة العطور أوفي الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في
أغــراض مماثلة (البند )12.11؛

بوص هندي " بـامبو أو خيـر ار " أو المـواد األُخـر تات الطبيعـة الخشـبية مـن النـوع المسـتخد بصـفة

رئيسية للضفر بحالتها الخا  ،وإ كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند )14.01؛
الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق ،مـن األنـواع المسـتعملة أساسـاً فـي الصـباغة
أو الدباغة (بند )14.04؛

الفحم المنشط (البند )38.02؛

هـ ـ

األصناف الداخلة في البند 42.02؛

زـ

أصناف األحذية وأجراءها المذكورة في الفصل 64؛

وـ

األصناف الداخلة في الفصل 46؛

حـ

األصناف المذكورة في الفصل ( 66مثل  ،المظالت و عصي المشي وأجراءها)؛

يـ

حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛

طـ

كـ

المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛

أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل  ،أجراء اآلالت و األغلفة وأغطية وخرائن

وعدد إصالح وضبط ات ار العجالت "الدواليب")؛

لـ
ـ

ـ

أصناف القسم الثامن عشر (مثل ،صناديق الساعات واألجهرة الموسيقية وأجراءها)؛

أجراء األسلحة النارية (بند )93.05؛

األصناف الواردة في الفصل ( 94مثل ،األثاث أو أجهرة اإلنارة أو لـواز اإلضـاءة والمباني

المسبقة الصنع)؛

سـ

عـ

األصناف الواردة في الفصل ( 95مثل ،لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولواز الرياضة)؛

األصناف الواردة في الفصل ( 96مثل ،غاليين التدخين وأجراءهـا واألزرار وأقـال الرصـاص والمناصـب

(الحوامــل) األحاديــة أو الثنائيــة أو الثالثيــة الق ـوائم واألصــناف المماثل ـة) باســتثناء الهياكــل والمقــابم المصــنوعة مــن

الخشب ،ألصناف البند 96.03؛
2ـ

فـ

األصناف الواردة في الفصل ( 97مثل  ،تحف فنية).

وفقاً لمفهو هذا الفصل ،يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أُخضع لمعالجة كيماوية أو فيريائية( ،في

حالة الصفائح المجمعة يجب أ تكو المعالجة بما يريد عن الحد الالز لمجرد التماسك) بحيث تريد كثافته أو

صالبته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.
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ق9:

ف 44 :

 3ـ تطبق أحكا البنود  44.14إلى  ،44.21على األصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جريئات الخشب "الحبيبي" أو
أل ـواح مماثلــة أو مــن أل ـواح ليفيــة أو مــن الخشــب المنضــد أو مــن الخشــب المكثــف مثلمــا تطبــق علــى األصــناف

المماثلة ،المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك األصناف.

 4ـ أ منتجات البنود  44.10أو  44.11أو  44.12قد تكو مشغولة باألشكال التي تهيأ بها أصناف البند  ،44.09أي
قد تكو مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة وال مستطيلة أو أُخضـعت أليـة عمليـة
أُخرى  ،بشرط أال تضفي عليها هذه العملية صفة األصناف الداخلة في بنود أُخر.

 5ـ ال يشمل البند  44.17العدد التي تكو نصالها أو أجراؤها العاملة أو سطحها العامـل أو األجـراء العاملـة أو األجـراء
العاملة األُخر مكونة من أي من المواد المحددة في المالحظة  1من الفصل .82

 6ـ مع مراعاة أحكا المالحظة  1أعاله ،و ما لم ينص عليه خالفاً لذلك ،فإ أي إشارة إلى عبارة " خشب " ،في أي بند
من بنود هذا الفصل ،تنطبق أيضا على بوص هندي" بامبو أو خير ار " والمواد األُخر تات الطبيعة الخشبية.

مالحظة البند الفرعي:
-1

ألغراض البند الفرعي  , 44 01 31يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو

الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة األثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب ,التي كتلت

إما مباشرة باالنضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تتعدى  %3وزنا .ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر ال

يريد عن  25مم وبطول ال يتجاوز 100مم".
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خشب وقود قطعـاً مسـتديرة أو حطبـاً أو أغصـاناً

44.01

أو حرماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقـائق

أو شـــظايا؛ نشـــارة و نفايـــات وفضـــالت خشـــب،
وإ كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريـات
أو أشكال مماثلة .
ـ خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً
أو حرماً أو بأشكال

مماثلة:

44 01 11 00

ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

إعفاء

44 01 12 00

ـ ـ من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

إعفاء

ـ خشب بشكل رقائق أو شظايا :
44 01 21 00

ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

44 01 22 00

ـ ـ من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

ـ نشارة ونفايات وفضالت ،مكتلة ،بشـكل قطـع أو قوالـب
أو كريات أو بأشكال

مماثلة:

44 01 31 00

ـ ـ كريات من خشب

%5

44 01 39 00

ـ ـ غيرها

%5

44 01 40 00

ـ نشارة و نفايات وفضالت ،غير مكتلة

%5
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

فحـــم خشـــبي (بمـــا فـــي تلـــك فحـــم القشـــور أو

44.02

النـوى) ،وإ كا مكتالً .

44 02 10 00

ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار "

إعفاء

44 02 90 00

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

خشب خـا  ،وإ كـا مقشـور أو منـروع اللحـاء

44.03

أو مربعاً بصورة بسيطة.

ـ معالج بالدها أو باألصباغ أو بـالكريوزوت أو بعوامـل
حفظ أُخر :

ـ ـ من عائلة المخروطيات

"الصنوبريات":

44 03 11 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 11 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من غير عائلة المخروطيات

"الصنوبريات":

%5

44 03 12 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 12 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها ،من عائلة المخروطيات

"الصنوبريات":

ـ ـ من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) مقاس أي من
مقطعها العرضي  15سم أو أكثر:

44 03 21 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من الصنوبر (من نوع الصنوبريات) أخر:

44 03 22 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 22 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من

%5

نوع الصنوبريات) مقاس أي من مقطعها العرضي 15
سم أو أكثر.

44 03 23 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 23 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من

نوع الصنوبريات)،

اخر.

44 03 24 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

%5

44 03 24 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها ،مقاس أي من مقطعها العرضي  15سم أو
أكثر.
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

44 03 25 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق والهاتف و الكهرباء

%5

44 03 25 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها:

44 03 26 10

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف والكهرباء

%5

44 03 26 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها ،من أخشاب استوائية:
ـ ـ ميرانتـي أحمـر قـاتم ،ميرانتـي أحمـر فـاتح ،و ميرانتـي
باكو :

44 03 41 20

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 41 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
44 03 49 20

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
ـ ـ من خشب بلوط "سنديا " من نوع كويركوس :
44 03 91 20

ـ ـ ـ أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء

%5

44 03 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

44 03 93 00

ـ ـ من از (من نوع فاجوس) مقاس أي من مقطعها

%5

44 03 94 00

ـ ـ من از (من نوع فاجوس) ،اخر.
ـ ـ من الَقضبا ( البـِتيوال) (من نـوع بيتـوال) ،مقـاس أي

%5

العرضي  15سم أو أكثر.

44 03 95 00
44 03 96 00

من مقطعها العرضي  15سم أو أكثر.
ـ ـ من الَقضبا ( البـِتيوال) (من نوع بيتوال) ،اخر.

%5
%5

44 03 97 00

ـ ـ من الحور و الحور الرجراج ( من نوع الصفصافيات)

%5

44 03 98 00

ـ ـ من الكينا (من نوع اليوكالبتس).

%5

ـ ـ غيرها :
44 03 99 20

ـ ـ ـ أعمدة البرق والهاتف والكهرباء

%5

44 03 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خشب أطواق؛ ركائر مفلقة؛ أوتاد وخوابير من

44.04

خشب ،مدببة ،غير منشورة طولياً؛ عصي
خشبية مشذبة بصورة بسيطة ،ولكن غير

مخروطة وال مقوسة وال مشغولة بطريقة أُخرى،
معدة لصناعة عصي المشي أو المظالت أو
مقابم العدد أو ما يماثلها؛ رقاقات من خشب،
وما

يماثلها.

ـ من الصنوبريات :
44 04 10 10

ـ ـ ـ أطواق خشب لصنع أطواق الدنا والحواجر

44 04 10 20

ـ ـ ـ ركائر مفلقة مما يستعمل كمساند لألغراس أو

44 04 10 30

ـ ـ ـ عصي خـشـبية مشذبة بصورة بسيطة ولـكـن غير

خشب للسقوف والحواجر

%5
%5

مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات

أخرى ،معدة لصناعة عصي المشي ومقابم

العدد وما شابهها
44 04 10 40

ـ ـ ـ أوتاد حادة األطراف ،وا كانت مقشورة أو مشربة

44 04 10 50

ـ ـ ـ قـدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السالل والمناخل

44 04 10 90

ـ ـ ـ غيرها

بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً

وعلب الكبريت الخ )...

%5
%5
%5
%5

ـ من غير الصنوبريات :
44 04 20 10

ـ ـ ـ أطواق خشب لصنع أطواق الدنا والحواجر

44 04 20 20

ـ ـ ـ ركائر مفلقة مما يستعمل كمساند لألغراس أو

44 04 20 30

ـ ـ ـ عـصـي خـشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير

خشب للسقوف والحواجر

%5
%5

مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى،
معدة لصناعة عصي المشي ومقابم العدد وما

شابهها
44 04 20 40

ـ ـ ـ أوتـاد حادة األطراف ،وا كانت مقشورة أو مشربة

44 04 20 50

ـ ـ ـ قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السالل والمناخل

بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً

وعلب الكبريت الخ)
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%5
%5
%5

ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

44 04 20 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

صوف الخشب؛ دقيق الخشب.

44.05
44 05 00 10

ـ ـ ـ صوف الخشب

%5

44 05 00 20

ـ ـ ـ دقيق الخشب

%5

عوارض من خشب للسكك الحديدية والت ار .

44.06

ـ غير مشربة

:

44 06 11 00

ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

44 06 12 00

ـ ـ من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

ـ غيرها

:

44 06 91 00

ـ ـ من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

44 06 92 00

ـ ـ من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

%5

خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو
مقطعاً بطريقة التقشير الدائري ،وإ كا

44.07

ممسوحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين ،يريد

سمكه عن  6مم .
ـ من الصنوبريات :

ـ ـ من الصنوبر (من نوع الصنوبريات).
44 07 11 10

ـ ـ ـ ممسوح

%5

44 07 11 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 11 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من الشوح (من نوع الصنوبريات) و التانوب (من

نوع الصنوبريات):
44 07 12 10

ـ ـ ـ ممسوح

%5

44 07 12 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 12 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها:
44 07 19 10

ـ ـ ـ ممسوح

%5

44 07 19 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من أخشاب استوائية:
44 07 21 00

ـ ـ ماهوجني (من نوع سويتنيا)

44 07 22 00

ـ ـ فيروال ،ايمبويا وبلسا
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%5
%5

ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ ميرانتي أحمر قاتـم،ميرانتـي أحمـر فاتـح وميرانتيباكو:
44 07 25 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 07 25 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 25 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ لوا أبيم و ميرانتي أبيم ،وسيرايا أبيم،
ميرانتي أصفر واال :

44 07 26 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 07 26 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 26 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

44 07 27 00

ـ ـ سابيلي

%5

44 07 28 00

ـ ـ ايروكو

%5

44 07 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
ـ ـ من بلوط " سنديا " (من نوع كويركوس) :
44 07 91 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 07 91 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من از (من نوع فاجوس) :
44 07 92 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 07 92 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 92 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

44 07 93 00

ـ ـ من قيقب (من نوع ايسر)

%5

44 07 94 00

ـ ـ من كرز (من نوع برونوس)

%5

44 07 95 00

ـ ـ من دردار (من نوع فراكسينوس)
ـ ـ من َقضبا بـِتيوال (من نوع بيتوال).

%5

44 07 96 00
44 07 97 00

ـ ـ من الحور و الحور الرجراج ( من نوع الصفصافيات)

%5
%5

ـ ـ غيرها :
44 07 99 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 07 99 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 07 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صــفائح للتلبــيس (بمــا فيهــا الصــفائح المتحصــل

44.08

عليهـــــا بتشـــــريح الخشـــــب المنضـــــد) لصـــــناعة
الخشــب المتعــاكس أو الخشــب المنضــد وغيرهــا
مـــن خشـــب منشـــور طوليـــاً أو مقطعـــاً بطريقـــة
التقشــير الــدائري ،وإ كــا ممســوحاً أو منعمــاً
(مصــنف اًر) أو موصــول النهايــات ،ال يريــد ســمكه

عن  6مم .

ـ من الصنوبريات :
44 08 10 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 08 10 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 08 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من أخشاب استوائية:
ـ ـ ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي
باكو:

44 08 31 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 08 31 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 08 31 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
44 08 39 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 08 39 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 08 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
44 08 90 10

ـ ـ ـ ممسوحة

%5

44 08 90 20

ـ ـ ـ مجمع بالتلسين

%5

44 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خشب (بما في تلك األلواح والقطع لألرضيات

44.09

الخشبية "الباركيه" غير المجمعة) ،مشغول
بأشكال خاصة (ملسن ،مخدد ،محرز ،مشطوف
الحواف موصول بشكل

v

أو على شكل فرز،

مقولب أو مدور وما شابهه) على طول أي
من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه ،وإ

كا

ممسوحاً أو منعماً (مصنف اًر) أو موصول

النهايات .

ـ من الصنوبريات :
44 09 10 10

ـ ـ ـ خشب معشق

%5

44 09 10 20

ـ ـ ـ خشب مشطوف

%5

44 09 10 30

ـ ـ ـ ألواح ممسوحة تات حواف مدورة

%5

44 09 10 40

ـ ـ ـ خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف

44 09 10 50

ـ ـ ـ خشب مقروض وملسن معد للسقوف

44 09 10 60

ـ ـ ـ خشب مقولب (عيدا أطر أو طنوف) مما يستعمل

مشطوفة

في صنع أطر الصور وزخرفة الجد ار واألثاث

واألبواب وأعمال النجارة األخر

44 09 10 70

ـ ـ ـ خشب مدور ،بشكل عيدا تات مقطع دائري من
النوع المستعمل في صناعة عيدا الثقاب أو
مسامير األحذية أو ستائر النوافذ ....الخ)

44 09 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

%5

%5
%5

ـ من غير الصنوبريات :
ـ ـ من بوص هندي (بامبو أو خير ار ) :
44 09 21 10

ـ ـ ـ خشب مقولب (عيدا أطر أو طنوف) مما يستعمل
في صنع أطر الصور وزخرفة الجد ار واألثاث
واألبواب وأعمال النجارة األخر

%5

44 09 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

44 09 22 00

ـ ـ من أخشاب استوائية

%5

ـ ـ غيرها :
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الصــــــــــنف

44 09 29 10

ـ ـ ـ خشب مقولب (عيدا أطر أو طنوف) مما يستعمل
في صنع أطر الصور وزخرفة الجد ار واألثاث
واألبواب وأعمال النجارة األخر

44 09 29 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

ألـــواح مـــن دقـــائق ،ألـــواح "أورينتـــد ســـتراندبورد

44.10

 " OSBوألــواح مماثلـــة (ويفربـــورد مـــثالً "ألـــواح
مــــن قطــــع الخشــــب المغــــراة المضــــغوطة علــــى
الـــوجهين ") ،مـــن خشـــب أو مـــن مـــواد خشـــبية
أُخر ،وإ كانت مكتلة براتنجـات أو بمـواد رابطـة
عضوية أخر .
ـ من خشب :
44 10 11 00

ـ ـ ألواح من دقائق

%5

44 10 12 00

ـ ـ ألواح "أورينتد ستراند بورد " OSB

%5

44 10 19 00

ـ ـ غيرها

%5

44 10 90 00

ـ غيرها

%5

أل ـواح مــن أليــاف الخشــب أو مــن م ـواد خشــبية

44.11

أُخــــر ،وإ كانــــت مجمعــــة براتنجــــات أو بمــــواد
رابطة عضوية أُخر .
ـ ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (: )MDF
44 11 12 00

ـ ـ ال تريد سماكتها عن  5مم

%5

44 11 13 00

ـ ـ تريد سماكتها عن  5مم ولكن ال تتجاوز 9مم

%5

44 11 14 00

ـ ـ تريد سماكتها عن  9مم

%5

ـ غيرها :
44 11 92 00

ـ ـ تريد كثافتها عن  0.8غ /سم3

44 11 93 00

ـ ـ تريد كثافتها عن  0.5غ /سم 3ولكن ال تتجاوز

44 11 94 00

ـ ـ ال تريد كثافتها عن  0.5غ /سم3

 0.8غ /سم3

%5
%5
%5

خشب متعاكس "ابلكاج" وخشب مصفح "ملـبس"

44.12

(مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .
44 12 10 00

ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار "
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%5

ق9:
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البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ــ غيرهــا مــن خشــب متعــاكس مكــو حصـ اًر مــن صــفائح

خشــب (عــدا بــوص هنــدي " بــامبو أو خيــر ار "") ال
يريد سمك الطبقة الواحدة منها عن  6مم :

44 12 31 00

ـ ـ تو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب

44 12 33 00

ـ ـ غيرها ،تو طبقة خارجية واحدة على األقل من

االستوائية

%5

األخشاب غير الصنوبرية من نوع خشب شجر جار

الماء "االلدر" (من نوع النوس)  ،خشب الم ار

(من نوع فراكسينوس) ،خشب ال ار (من نوع

فاجوس) ،من خشب البتيوال "الَقضبا " (من نوع
بيتوال) ،خشب الكرز (من نوع برونوس) ،خشب
الكستناء (من نوع كاستانيا) ،خشب دردار (من

نوع الدردارية) ،خشب الكينا (من نوع اليوكالبتس)،

خشب الجوز (من نوع الجوزية) ،خشب كستناء

الحصا (من نوع ايسكولوس) ،خشب زيرفو (من

نوع تيليا) ،خشب القيقب (من نوع ايسر) ،خشب
بلوط " سنديا " (من نوع كيركوس) ،خشب دلب

(من نوع بالتانوس) ،خشب الحور و الحور

الرجراج ( من نوع الصفصافيات) ،خشب روبينيا
(من نوع روبينيا) ،خشب التوليب (من نوع

ليريوديندرو ) أو خشب الجوز (من نوع
الجوزيات).

44 12 34 00

ـ ـ غيرها ،تو طبقة خارجية واحدة على األقل من

األخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند

الفرعي .44 12 33
44 12 39 00

%5

ـ ـ غيرها ،كال طبقتيها الخارجيتين من اخشاب
الصنوبر

%5
%5

ـ غيرها :
44 12 94 00

ـ ـ ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد) ،خشب منضد

44 12 99 00

ـ ـ غيره

44 13 00 00

خشب مكثف بشكل كتـل أو ألـواح أو أشـرطة أو

وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد)

44.13

%5
%5

صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيالت)
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44.14

44 14 00 00

أطر من خشب ،للوحات أو الصور أو المرايا أو
ما يماثلها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

صــناديق و علــب و أقفــاص و أوعيــة اســطوانية

44.15

وعبوات مماثلة للتعبئة من خشـب؛ بكـرات كبيـرة
للكـــــابالت ،مـــــن خشـــــب؛ طبليـــــات و طبليـــــات
صناديق وقواعد تحميل أُخر ،من خشب؛ أطواق
طبليات من خشب .
ـ صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية
مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابالت :

44 15 10 10

ـ ـ ـ صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل

%5

44 15 10 20

ـ ـ ـ علب الثقاب الفارغة ،وإ كانت مجهرة بسطح للحك

%5

44 15 10 40

ـ ـ ـ بكرات الكابالت

%5

44 15 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

44 15 20 00

ـ طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميـل أُخـر وأطـواق

44 16 00 00

دنا (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف

طبليات

44.16

%5

الــــدنا وأجراؤهــــا ،مــــن خشــــب ،بمــــا فــــي تلــــك
األطواق

%5

عــــدد ،وهياكــــل عــــدد ومقــــابم عــــدد ،هياكــــل

44.17

ومقـــــابم فـــــراجين (فـــــرش) أو مكـــــانس ،مـــــن
خشــب؛ قوالــب لألحذيــة بمــا فيهــا قوالــب الشـــد
والتوسيع من خشب .
44 17 00 10

ـ ـ ـ عدد جرؤها العامل من خشب

%5

44 17 00 20

ـ ـ ـ هياكل عدد

%5

44 17 00 30

ـ ـ ـ أيدي ومقابم معدة للعدد

%5

44 17 00 40

ـ ـ ـ هياكل مكانس و فراجين

%5

44 17 00 50

ـ ـ ـ أيدي مكانس و فراجين

%5

44 17 00 60

ـ ـ ـ قوالب لصنع األحذيـة أو المحافظـة علـى شكلها

%5

44 17 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مصــنوعات نجــارة للتركيــب فــي األبنيــة وأصــناف

44.18

مــن خشــب لألغ ـراض اإلنشــائية ،بمــا فــي تلــك
ألـــــواح الخشـــــب الخلويـــــة ،ألـــــواح األرضــــــيات
المجمعـــــة لويحـــــات وفلـــــق التســـــقيف (قرميـــــد
خشبي) .
44 18 10 00

ـ نوافذ ،نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأُطرها

%5

44 18 20 00

ـ أبواب وأطرها وعتباتها

%5

44 18 40 00

ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة

%5

44 18 50 00

ـ لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)

%5

44 18 60 00

ـ أعمدة و عوارض

%5

ـ ألواح األرضيات المجمعة:
44 18 73 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار "أو تتضمــن

طبقـة علوية واحدة على األقـــل (طبقة التلبيس) من

خير ار

%5

44 18 74 00

ـ ـ غيرها ألرضيات الفسيفساء (موزاييك)

%5

44 18 75 00

ـ ـ غيرها ،متعددة الطبقات

%5

44 18 79 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
44 18 91 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار "
ــ

%5

غيرها:

44 18 99 10

ـ ـ ـ درابرين للساللم (الدرج)

44 18 99 20

ـ ـ ـ ألواح تات أطر ( بانو ) من خشب خلوية وإ كانت

44 18 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أدوات مائدة وأدوات مطبخ ،من خشب

%5

مغطاة بصفائح من معد عادي

44.19

%5
%5

ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار ":
44 19 11 00

ـ ـ ألواح الخبر وألواح تقطيع والواح مماثلة

%5

44 19 12 00

ـ ـ عيدا تناول الطعا

%5

44 19 19 00

ـ ـ غيرها

%5

44 19 90 00

ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خشب مطعم وخشب منقـوش؛ علـب و صـناديق

44.20

صـــــغيرة للمجـــــوهرات أو الســـــكاكين ،وأصـــــناف

مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينـة أُخـرى،

مـــن خشـــب؛ أصـــناف أثـــاث مـــن خشـــب غيـــر
الداخلة في الفصل .94
44 20 10 00

ـ تماثيل وأصناف زينة أُخر ،من خشب

%5

ـ غيرها :
44 20 90 10

ـ ـ ـ علب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية بالك
على طريقة الصين واليابا ) غلف وأدراج معدة

للسكاكين والمالعق والشوكات واألجهرة العلمية

....الخ
44 20 90 20

%5

ـ ـ ـ أصناف التأثيث من الخشب التي ال تؤلف أثاثاً

بالمعنى المقصود في الفصل ( 94تعاليق للفراجين،
صواني فرز المراسالت للوضع على المكاتب،

طفايات السجائر ...الخ)

%5

44 20 90 30

ـ ـ ـ سبح

%5

44 20 90 40

ـ ـ ـ مباخر

%5

44 20 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أصناف أُخر من خشب .

44.21
44 21 10 00

ـ مشاجب (عالقات) ألبسة

%5

ـ غيرها :
44 21 91 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خير ار "

%5

ـ ـ غيرها:
44 21 99 10

ـ ـ ـ مواسير وبكرات للغرل والنسيج ولخيوط الحياكة

44 21 99 20

ـ ـ ـ أصنـاف معدة لألعمال الريفية (بيوت األرانب وأقنا

وأصناف مماثلة من خشب مخروط

الدجاج وخاليا النحل واألقفاص واألعشاش ومعالف
الحيوانات وأنيار الحراثة ...الخ)

%5

%5

44 21 99 30

ـ ـ ـ مناظر (ديكور) المسارح

%5

44 21 99 40

ـ ـ ـ ساللم نقالة

%5

44 21 99 50

ـ ـ ـ المنصات تات الدرجات

%5

44 21 99 60

ـ ـ ـ لوحـات اإلعـالنات ورقاع أسماء النباتات والفتات
الطرق
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%5

ق9:

ف 44 :
البند

الصــــــــــنف

رمرالنظا المنسق

44 21 99 70

ـ ـ ـ أعواد األسنا

44 21 99 80

ـ ـ ـ الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابم أو

اإلجراء

فئة الرسم

%5

بدونها

%5

ـ ـ ـ غيرها :
44 21 99 91

ـ ـ ـ ـ ألواح الغسيل وألواح الكوي

%5

44 21 99 92

ـ ـ ـ ـ مشابك تعليق المالبس على حبال الغسيل

%5

44 21 99 93

ـ ـ ـ ـ ترابيع التبليط

%5

44 21 99 94

ـ ـ ـ ـ عيدا مصنعة للثقاب

%5

44 21 99 95

ـ ـ ـ ـ مسامير لألحذية

%5

44 21 99 96

ـ ـ ـ ـ مكاييل ومقاييس السعة

%5

44 21 99 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 45 :

الفصل الخامس واألربعون

فليــــن ومصنوعاتــــه
مالحظـــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ أصناف األحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛

ب ـ أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

ج ـ األصناف الواردة في الفصل ( 95مثلُ ،لعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

فلــين طبيعــي أــام أو مريــر سطري؛ــة سســيطة؛

45.01

نفايـــات فلـــين؛ فلـــين مجـــروس أو مجـــرو
مسروق .

أو

45 01 10 00

ـ فلين طبيعي أام أو مرير سطري؛ة سسيطة

%5

45 01 90 00

ـ غيرها

%5

فلــين طبيعــي ،م؛شــر أو مر ــو سصــورة سســيطة،

45.02

سشكل مكعبـات أو ألـواأ أو أطـرطة سشـكل مر ـو
أو مســــتطيل (سمــــا فــــي أللــــ األطــــكال األوليــــة
لصناعة السدادات) .
45 02 00 10

ـ ـ ـ مكعبات ومر عات لصنو السدادات

45 02 00 20

ـ ـ ـ ألواأ ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لرفظ

45 02 00 90

ـ ـ ـ غيرها

الثروة الزراعية

%5
%5
%5

مصنوعات من فلين طبيعي .

45.03
45 03 10 00

%5

ـ سدادا ت
ـ غيرها :

45 03 90 10

ـ ـ ـ عوامات معدة لشباك الصيد

%5

45 03 90 20

ـ ـ ـ أجزاء وقطو منفصلة لآلالت واألججزة ومعدات الن؛ل

%5

45 03 90 30

ـ ـ ـ أقراص وحل؛ات لتبطين السدادات

%5

45 03 90 40

ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبريد أو لرفظ الثروة

45 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

الزراعية

%5
%5
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ق9:

ف 45 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

فلين مكتل (بالصـق أو بـدو)) ومصـنوعات مـن

45.04

فلين مكتل .
ـ مكعبات و آجر وصفائح و ألواأ وأطرطة؛ ترابيو من
جميو األنواع؛ اسطوانات مصمتة؛ سما في ألل
األقراص :

45 04 10 10

ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبريد أو لرفظ الثروة

45 04 10 90

ـ ـ ـ غيرها

الزراعية

%5
%5

ـ غيرها :
45 04 90 10

ـ ـ ـ عوامات معدة لشباك الصيد

%5

45 04 90 20

ـ ـ ـ أجزاء وقطو منفصلة لآلالت واألججزة ومعدات الن؛ل

%5

45 04 90 30

ـ ـ ـ أصناف السدادات

%5

45 04 90 40

ـ ـ ـ أقراص وحل؛ات لتبطين السدادا ت

%5

45 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق9:

ف 46 :

الفصل السادس واألربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها

من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل
مالحظــــات:
1ـ

يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل ،المـواد التـي هـي بحالـ أو بشـلل مالمـل للضـفر أو الجـدل أو العمليـات
المماثلـ

وهــي لشـمل القــش وأفنـا الصفصــاف وبــوه هنـد " بــامبو أو خيـر ار "و األســل الدنــد

(روطــا

و

األســل والبــال (القصــر وألــرط ال شــر وســلأل النبالــات األةخــر (مءــل ،ألــرط مــن لحــا النبالــات ومــن األوراق

الضيق و الرافيا أو ألرط متحصل عليدا من أوراق النبالات العريض

أو ألياف نسجي طبيعيـ غيـر مبرولـ أو

الشعيرات المفردة والقدد واألللال المماثل من لدامن وألرط الورق ،ما عدا السـلأل مـن دلـد أومـن دلـد مجـدد أو

ألـــرط اللبـــاد أو الالمنســـودات أو الشـــعر البشـــر أو لـــعر ال يـــل أو فتامـــل أو خيـــوو أو الشـــعيرات المفـــردة و
2ـ

الصفيحات واألللال المماثل من المواد النسجي الداخل في الفصل 54

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

لـ

خيوو الحرم والحبال والقلوس (الحبال البليظ  ،مضفورة أو غير مضفورة (بند  56.07؛

دـ

المركبات أو أبداندا المصنع  ،من أصناف صناع السالل (فصل  87؛

جـ

3ـ

أغطي الجد ار الداخل في البند 48.14؛

األحذي أو أغطي الرأس أو أد ار ها الواردة في الفصلين  64أو 65؛

هـ ـ األصناف الواردة في الفصل ( 94مءل ،األثاث والمصابيح وأددرة اإلنارة

لعتبر " مواد ضفر وضفامر وأصناف مماثل من مواد ضفر مترابط بالتواز " بالمعنى المقصود فـي البنـد ،46.01
األصــناف الملون ـ مــن م ـواد ضــفر وضــفامر وأصــناف مماثلـ مــن م ـواد ضــفر ،متجــاورة ومترابط ـ بــالتواز بشــلل
مسطح ،وإ كانت بواسط أربط من مواد نسجي مبرول

البند

الصـــــــــنف

رمر النظام المنسق

اإلد ار

فئ الرسل

ضــفامر وأصــناف مماثل ـ مــن م ـواد ضــفر ،وإ

46.01

كانت مجمع بشلل ألرط ؛ مواد ضفر وضفامر
وأصــناف مماثل ـ مــن م ـواد ضــفر ،منســود أو
مترابطـــ بـــالتواز  ،بشـــلل مســـطح ،وإ كانـــت
أصـــنافا لامـــ الصـــنل (مءـــل ،الحصـــر والبســـ
والحوادر

ـ حصر وبس وحوادر من مواد نبالي

:

46 01 21 00

ـ ـ من بوه هند " بامبو أو خير ار "

%5

46 01 22 00

ـ ـ من أسل هند ( روطا

%5
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ق9:

ف 46 :
البند

الصـــــــــنف

رمر النظام المنسق

46 01 29 00

اإلد ار

ـ ـ غيرها

فئ الرسل

%5

ـ غيرها :
46 01 92 00

ـ ـ من بوه هند " بامبو أو خير ار "

%5

46 01 93 00

ـ ـ من أسل هند (روطا

%5

46 01 94 00

ـ ـ من مواد نبالي آخر

%5

46 01 99 00

ـ ـ غيرها

%5

مصـــــنوعات صـــــناع الســـــالل وأصـــــناف أةخـــــر

46.02

متحصل عليدا مبالرة بشـللدا ،مـن مـواد ضـفر
أو مصـــنوع مـــن األصـــناف الداخلـــ فـــي البنـــد
46 01؛ مصنوعات من ليف

نبالي.

ـ من مواد نبالي :

46 02 11 00

ـ ـ بوه هند " بامبو أو خير ار "

%5

46 02 12 00

ـ ـ من أسل هند (روطا

%5

ـ ـ غيرها:
46 02 19 10

ـ ــ ـ مصنوعات من ليف نبالي (لوفا

%5

46 02 19 90

ـ ــ ـ غيرها

%5

ـ غيرها:
ـ ـ ـ من لدامن:
46 02 90 11

ـ ـ ـ ـ سالل

%5

46 02 90 12

ـ ـ ـ ـ الحقامر اليدوي وحقامر التسوق وما يماثلدا

%5

46 02 90 13

ـ ـ ـ ـ حقامر وصناديق السفر

%5

46 02 90 14

ـ ـ ـ ـ أقفاه العصافير وخاليا النحل واألصناف المماثل

%5

46 02 90 15

ـ ـ ـ ـ مصامد األسماك

%5

46 02 90 16

ـ ـ ـ ـ أصناف التدبير المنرلي والمامدة وأدوات المطبأل

%5

46 02 90 17

ـ ـ ـ ـ غلف الردادات

%5

46 02 90 18

ـ ـ ـ ـ ليف وأقفرة الفرك بالحمام وما يماثلدا

%5

46 02 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

46 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق 10 :

القســــــم العاشــــــــــر

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضالت) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما
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ق 10 :

ف 47 :

الفصل السابع واألربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية
سليلوزية أخر؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضالت) بغرض
إعادة التصنيع

مالحظــه :
 -1ألغ ـراض تيقيــب القنـ  ،47.02فـ ع عقــارة ا عجــائن الكشــب الليماويــة لعنابــة ا ،تعنــا عجــائن الكشــب الليماويــة
المحتوية على جزء ال يـوو ننسـقة  %92أو أكثـر وزنـاو ونلـي فـا حالـة عجـائن الكشـب المصـنوعة بيريقـة الصـودا أو

اللقريتات (السلفات) أو ننسقة  %88أو أكثر وزناو فا حالة عجائن الكشب المصـنوعة بيريقـة اللقريـث (يـانا سـلفيث)

ونلي بع ساعة من وضعها فا محلول الصودا اللـاو المحتـو علـى  %18مـن يي روسسـي الصـوديو ( )NaOHعنـ

درجة حرارة ْ 20مئوية ،وبالنسقة لعجـائن الكشـب المصـنوعة بيريقـة اللقريـث (يـانا السـلفيث) فقـأ فيجـب أع ال تتجـاوز
نسقة الرماد فيها  %0.15من وزنها .
القن

رمز النظا المنسب

الصـــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

47.01

47 01 00 00

عجائن خشب آلية

%5

47.02

47 02 00 00

عجائن خشب سيماوية ،لعنابة

%5

عجـــــائن خشـــــب سيماويـــــة مصـــــنوعة ،لعنابـــــة

47.03

الصــودا أو اللقريتــات (الســلفات) ،ع ـ ا العجــائن
لعنابة .
ـ غير مقصورة :
47 03 11 00

ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبرياتا

%5

47 03 19 00

ـ ـ من غير عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

ـ شقه مقصورة أو مقصورة :

47.04

47 03 21 00

ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

47 03 29 00

ـ ـ من غير عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

عجـــــائن خشـــــب سيماويـــــة مصـــــنوعة بيريقـــــة
اللقريــث (يــانا ســلفيث) ،ع ـ ا العجينــة بيريقــة
اإلنابة .
ـ غير مقصورة :
-355-

ق 10 :

ف 47 :
القن

الصـــــــــنف

رمز النظا المنسب

اإلجراء

فئة الرسم

47 04 11 00

ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

47 04 19 00

ـ ـ من غير عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

ـ شقه مقصورة أو مقصورة :

47.05

47 04 21 00

ـ ـ من عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

47 04 29 00

ـ ـ من غير عائلة المكروطيات االصنوبريات ا

%5

47 05 00 00

عجـائن خشـب متحصـل عليهـا بعمليـات تعجــين
آلية وسيماوية معاو

%5

عجـــائن مـــن أليـــاف متحصـــل عليهـــا مـــن نفايـــا

47.06

وفضــالت الــورق والــورق المقــوى مع ـ ة إلعــادة

التصنيع أو من مواد ليفية سليلوزية أُخر .
47 06 10 00
47 06 20 00

ـ عجائن ُزغب نوور القين
ـ عجـائن مـن أليـاف متحصـل عليهـا مـن نفايـا وفضـالت
الورق والورق المقوى مع ة إلعادة التصنيع

47 06 30 00

ا بامقو أو خيزراع ا

ـ غيريا ،من نوص ين

%5
%5
%5

ـ غيريا :
47 06 91 00

ـ ـ آلية

%5

47 06 92 00

ـ ـ سيماوية

%5

47 06 93 00

ـ ـ متحصل عليها بعمليات آلية وسيماوية معا

%5

نفايات وفضالت مـن ورق وورق مقـوى إلعـادة

47.07

التصنيع.
47 07 10 00

ـ ورق أو ورق مقوى ا سرافث ا ،غير مقصور أو من

47 07 20 00

ـ ورق أو ورق مقوى أُخر ،مصنوعة بصورة رئيسية

47 07 30 00

ـ ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من

ورق أو ورق مقوى ،مموج

من عجائن سيماوية مقصورة ،غير ملونة فا ستلتها

عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجالت
والميقوعات الممايلة)

%5

%5

%5

ـ غيريا ،بما فا نلي النفايات والفضالت غير المفروزة:
47 07 90 10

ـ ـ ـ الجرائ الق يمة

%5

47 07 90 90

ـ ـ ـ غيريا

%5
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ق 10 :

الفصل الثامن واألربعون

ف 48 :

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات
من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى
مالحظـــات:

 1ـ ألغراض هذا الفصل ،عدا ما يقتضي النص خالف ذلك ،فإن اإلشارة إلى "الورق" تشمل اإلشارة إلى الورق المقوى
(بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).

 2ـ ال يشمل هذا الفصل:
أ ـ

األصناف الواردة في الفصل 30؛

بـ

أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛

دـ

الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند  )34.01أو

جـ

الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل )33؛
بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند )34.05؛

هـ ـ

الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود  37.01الى 37.04؛

زـ

اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق

الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند )38.22؛

وـ

المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي ،وكذلك
المصنوعات من هذه المواد ،عدا أغطية الجدران الداخلة في البند ( 48.14فصل)39؛

حـ

األصناف الداخلة في البند ( 42.02مثل  ،لوازم السفر )؛

يـ

الخيوط من ورق واألصناف المنسوجة منها (القسم )11؛

لـ

الورق والورق المقوى الشاحذ (البند  )68.05والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند)68.14؛ ومع

طـ

كـ

األصناف الواردة في الفصل  64أو الفصل 65؛

ذلك ،فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛

الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى ( القسم  14أو  15بوجه عام)؛

مـ

نـ

األصناف الواردة في الفصل ( 46مصنوعات حصر وسالل)؛

سـ

األصناف الداخلة في البند 92.09؛

األصناف الواردة في الفصل ( 95مثل ،الُلعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)

ع  -األصناف الواردة في الفصل ( 96مثل ،األزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات
الحفاضات والفوط المبطنة

لألطفال)

 3ـ مع مراعاة أحكام المالحظة  ،7فإن البنود من  48.01إلى  48.05تشمل الورق والورق المقوى الذي أُخضع لعملية

التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح
مغرى ،وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في

العجينة بأية طريقة كانت .وما لم ينص عليه خالفاً لذلك في البند  ،48.03ال يدخل في هذه البنود الورق أو
الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أُخرى في هذا الفصل .
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ق 10 :

ف 48 :

 4ـ يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي ،من النوع المستعمل في طباعة الصحف ،والذي
تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما ال يقل عن  %50وزنا
من المحتوى الكلـي لأللياف ،غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة ،على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن

 2.5ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركرسيرف للطباعة  ،)1MPaوالذي ال يقـل وزنا عـن  40غ/م 2وال

يتجاوز  65غ/م 2وينطبق ذلك فقط على الورق باألشكال التالية( :أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28

سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة ( بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضالعها  28سم والضلع اآلخر يتجاوز  15سم

في حالتها غير المطوية.

 5ـ ألغراض البند  48.02يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من األنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من
أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية

من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آليـة أو آلية كيماوية تفي بأي

من الشروط التالية:

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي ال يزن أكثر من  150غ /م:2

أ ـ المحتوي على  %10أو أكثر وزناً من األلياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،أو كيميائية آلية ،و
 1ـ أن ال يزن أكثر من  80غ/م 2؛ أو

 2ـ يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو
ب ـ المحتوي على أكثر من  %8رماد ،و
 1ـ ال يزن أكثر من  80غ /م ،2أو

 2ـ أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
ج ـ المحتوي على أكثر من  %3رماد  ،وله درجة لمعان  %60أو أكثر؛ أو

د ـ المحتوي على أكثر من  %3وال يتجاوز  %8من الرماد  ،وله درجة لمعان أقل من  %60ومؤشر مقاومة
االنفالق يساوي أو يقل عن  KPa 2.5م/ 2جم ؛ أو

هـ ـ المحتوي على  %3رماد أو أقل وله درجة لمعان  %60أو أكثر ومؤشر مقاومة االنفالق يساوي أو يقل عن
 KPa 2.5م / 2جم.

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من  150جم /م:2
أ ـ أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو

ب ـ له درجة لمعان تبلغ  %60أو أكثر ،و

 1ـ بسمك  225ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ،أو

 2ـ بسمك أكثر من  225ميكرومتر (ميكرون) ولكن ال تتجاوز  508ميكرومتر (ميكرون) ونسبة
الرماد تزيد عن %3؛ أو

ج ـ بدرجة لمعان أقل من  %60وبسمك ال يتجاوز  254ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد
عن .%8

مع ذلك ،ال يشمل البند  48.02الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية ( بما في ذلك ورق

األكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد .
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ق 10 :

ف 48 :

 6ـ يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل ،الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه األلياف المتحصل
عليها كيماوياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة ال تقل عن  %80وزنا من المحتوى الكلي لمجموع
األلياف.

 7ـ مالم تنص عبارات البنود على خالف ذلك ،فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أوطبقات ألياف السليلوز،
التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود  48.01إلى  48.11تبند في البند الذي يرد متأخ اًر من حيث
الترتيب الرقمي في جدول التعريفة.

 8ـ ال يدخل في البنود  48.03لغاية  48.09سـوى الـورق ،والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات األلياف
السليلوزية المقدمة بأحد األشكال التالية:

 1ـ بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها  36سم؛ أو

 2ـ بشكل صفائح مستطيلة ( بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضالعها  36سم والضلع اآلخر يتجاوز 15
سم في حالتها غير المطوية.

 9ـ يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند  ،48.14فقط ما يلي:

أ ـ الورق المقدم بشكل لفات ،ال يقل عرضها عن  45سم وال يزيد عن  160سم،المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو
السقوف:

 1ـ محبب أو مبصوم أو ملـون السطـح أو مطبوع برسومــات أو مزخرف السطح بطريقة أُخرى (مثال ،
بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً او مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
 2ـ غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش  ...الخ؛

 3ـ مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ،وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة
برسوم أو مزخرفة بطريقة أُخرى؛ أو

 4ـ مغطى الوجه بمواد ضفر ،وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشــكل جدائل متوازية أو منسوجة؛

ب ـ الحواف "الطنوف" واألفاريز ،من ورق ،المعالجة بالطريقة المذكورة أعاله ،وإن كانت بشكل لفات ،معدة
خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.
ج ـ أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) ،بشكل لفات ،أو صفائح ،المطبوعة
منظرً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.
ا
بحيث تشكل
إن المصنوعات المثبتة على حامل ،من ورق أو ورق مقوى المعدة لالستعمال على حد سواء كأغطية
أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند .48.23

 10ـ ال يشمل البند  48.20الصفائح أو البطاقات غير المجمعة ،المقطعة بقياسات معينة ،وإن كانت مطبوعة أو
مبصومة أو مثقبة .

 11ـ يشمل البنـد  48.23فيما يشمل ،بطاقات الورق والـورق المقـوى المثـقب آلالت الجاكار أو اآلالت المماثلة
والمسننات من ورق (دانتيال).

 12ـ باستثناء األصناف الداخلة في البند  48.14أو  ،48.21يدخل في الفصل  ،49الورق والورق المقوى ،وحشو
السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي ال يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لالستعمال

األساسي .

مالحظات البنود الفرعية :
- 359 -

ق 10 :

ف 48 :

 1ـ يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت الينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية  48 04 11أو 19

 ،48 04الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات ،الذي أُخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية ،والذي تمثل فيه
ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة ال تقل عن %80

من المحتوى الكلي لمجموع األلياف ،والذي يزن المتر المربع منه أكثر من  115جم وتكون مقاومته الدنيا

لإلنفالق بمقياس "مولن " معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي ،أما من أجل معدالت األوزان األُخر فيتم

استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام

المقاومة الدنيا لإلنفالق (مولن)
KPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

جم /م2

2ـ

تطبيقــا ألحكــام البنـــدين الفــرعيين  48 04 21و  ،48 04 29يقصــد بعبـــارة " ورق ك ارفــت لألكيــاس الـــورق

والورق المقوى ،المقدم بشكل لفات ،الذي أُخضع لعملية تهيئـة أو صـقل آلـي والـذي تمثـل فيـه األليـاف المتحصـل

عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة ،ال تقل عن  %80وزنـا مـن المحتـوى الكلـي

لمجمــوع األليــاف ،والــذي ال يقــل وزن المتــر المربــع منــه عــن  60جــم وال يزيــد عــن  115جــم وتتـوافر فيــه إحــدى
الخصائص التالية :

أ ـ له مؤشر انفالق بمقياس مولن يعادل أو يزيـد عـن  KPa 3.7م/2جـم وعامـل تمـدد يزيـد عـن  %4.5فـي
االتجاه التقاطعي ويزيد عن  %2في اتجاه اآللة .

ب ـ له مقاومة دنيـا للتمـزق واإلنقطـاع بالشـد كمـا هـو موضـح فـي الجـدول التـالي ،وأمـا بالنسـبة لمعـدالت األوزان
األُخر ،فيتم استيفائها قياسا كما هو مذكور في نص الجدول .

الـوزن

جم /م2

الحد األدنى لمقاومة التمزقMN
اتجاه
اآللـة

اتجاه اآللة

إضافة إلى االتجاه التقاطعي
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الحد األدنى لالنقطاع بالشدKM /
اتجاه

معاكـس

اتجاه اآللة إضافة إلى
االتجاه التقاطعي

ق 10 :

ف 48 :

3ـ

60

700

1510

1.9

6

70

830

1790

2.3

7.2

80

965

2070

2.8

8.3

100

1230

2635

3.7

10.6

115

1425

3060

4.4

12.3

يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محـزز "فـولتنج" بـالمعنى المقصـود فـي البنـد الفرعـي  ،48 05 11الـورق المقـدم

بشــكل لفــات والــذي تمثــل فيــه األليــاف غيــر المقصــورة (غيــر المبيضــة) الناتجــة مــن اليــاف خشــب صــلبه متحصــل

عليهــا بعمليــات آليــة و كيماويــة معــا بنســبة التقــل عــن  %65وزنــا م ـن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف والــذي
تتجــاوز مقاومتــه للضــغط  1.8نيــوتن /جــم /م 2عنــد درجــة رطوبــة نســبية  %50ودرجــة ح ـرارة  23مئويــة وذلــك

باستخدام طريقة ( 30 CMTإختبار كونكو ار المتوسط مع التهيئة لمدة  30دقيقة) .

 4ـ يشــمل البنــد الفرعــي  48 05 12الــورق بشــكل لفــات المصــنوع بصــورة رئيســية مــن عجينــة القــش المتحصــل عليهــا
بعمليات آلية و كيماوية معا والذي يزن  130جـم/م 2أو أكثـر والـذي تتجـاوز مقاومتـه للضـغط  1.4نيـوتن/جم/م2

عنـــد درجـــة رطوبـــة نســـبية  %50ودرجـــة حـــرارة  23مئويـــة وذلـــك باســـتخدام طريقـــة ( CMT30اختبـــار كونكـــو ار

المتوسط مع التهيئة لمدة  30دقيقة) .

 5ـ يشمل البندان الفرعيان  48 05 24و  48 05 25الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية مـن
عجينة الـورق أو الـورق المقـوى المسـترجع (نفايـات وخـردة) كمـا يمكـن أن يكـون للـورق المعـروف باسـم (تيسـت
الينــر) طبقــة ســطح مــن ورق مصــبوغ أو ورق مصــنوع مــن عجينــة غيــر مســترجعة مقصــورة (مبيضــة) أو غيــر

6ـ

مقصورة .ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغالق بمقياس مولن ال يقل عن  KPa 2م/2جم .

يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف " ،بالمعنى المقصـود فـي البنـد الفرعـي  ،48 05 30الـورق المصـقول آليـاً
والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصـل عليهـا بمعالجـة كيماويـة بطريقـة الكبريـت (ثـاني السـلفيت) نسـبة تزيـد

عــن  %40وزنــا مــن المحتــوى الكلــي لمجمــوع األليــاف ،وال تزيــد نســبة الرمــاد فيــه عــن  %8ومؤشــر االنفــالق
7ـ

وبمقياس مولن ال يقل عن  KPa 1.47م / 2جم .

يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي ،48 10 22الورق المطلي على وجهيه والذي

ال يتجاوز وزنه الكلي  72جم /م 2وال يتجاوز وزن طبقة الطالء على كل وجه  15جم /م ،2على حامل تمثل فيـه
األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة ال تقل عن  %50وزنا من المحتوى الكلي لمجموع األلياف .
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ق 10 :

ف 48 :
البند

رمز النظام المنسق

48.01

48 01 00 00

الصــــــــــــنف

اإلجراء

ورق صحف ،بشكل لفات أو صفائح

ورق وورق مقوى ،غير مطلي من النوع

48.02

فئة الرسم

%5

المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من

أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق
مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب،

لفات أو صفائح ،مستطيلة (بما فيها المربعة)

عدا الورق الداخل في البند  48.01أو
48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.

48 02 10 00
48 02 20 00

ـ ورق وورق مقوى يدوي الصنع

ـ ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل

للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة
أو للكهرباء

48 02 40 00

ـ ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران

ـ ورق وورق مقوى آخر ال يحتوي على ألياف متحصل

%5

%5
%5

عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أو ال يزيد محتواه

48 02 54 00

الكلي من األلياف اآللية عن  %10وزناً :

ـ ـ يزن أقل من  40جم /م2

48 02 55 00

ـ ـ يزن  40جم/م 2أو أكثر وال يتجاوز 150جم/م،2

48 02 56 00

ـ ـ يزن  40جم/م 2أو أكثر ولكن ال يتجاوز

بشكل لفات

يزيد اآلخر عن  297مم في حالـتها غير المطوية

48 02 57 00
48 02 58 00

ـ ـ يزن أكثر من 150

ال يتجاوز  150جم

%5

150جم/م2

بشكل صفائح ال يتجاوز أحد جانبيها  435مم وال

ـ ـ غـيرها ،يــزن  40جم/م 2أو أكثــر ولكن

%5

/م2

جم/م2

ـ ورق وورق مقوى أخر ،تمثل فيه األلياف المتحصل

%5
%5
%5

عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية نسبة  %10أو

48 02 61 00

أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :

ـ ـ بشكل لفات
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%5

ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

48 02 62 00

ـ ـ بشكل صـفائح ال يتجاوز أحد جانبيها  435مم وال
يتجاوز الجانب اآلخر  297مم بحالتها غير
المطوية

48 02 69 00

ـ ـ غيرها

ورق من النوع المعد لالستعمال كورق تجميل

48.03

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

(تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية،
لمناشف األيدي ،المائدة ،والمناشف واألوراق
المماثلة لالستعماالت المنزلية أو الصحية،
حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية،
وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو
مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو
مطبوعة بشكل لفات أو صفائح .
48 03 00 10

ـ ـ ـ ورق من النوع المعد لالستعمال كورق التجميل

(تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج)

ولمناشف األيدي ،المائدة ،والمناشف واألوراق

المماثلة لالستعماالت المنزلية أو الصحية ،أو

للتجميل
48 03 00 90

ـ ـ ـ غيرها

ورق وورق مقوى كرافت ،غير مطلي ،بشكل

48.04

%5
%5

لفات أو صفائح ،عـدا ما يدخل في البند
 48.02أو .48.03

ـ ورق وورق مقوى " كرافت الينر":
48 04 11 00

ـ ـ غير مبيض

%5

48 04 19 00

ـ ـ غيره

%5

48 04 21 00

ـ ـ غير مبيض

%5

48 04 29 00

ـ ـ غيره

%5

ـ ورق كرافت لصنع األكياس :

ـ ورق وورق مقوى كرافت ،آخر بوزن ال يزيد عن
 150جم /م: 2

48 04 31 00

ـ ـ غير مبيض

%5

48 04 39 00

ـ ـ غيره

%5
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ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150
جم /م 2وأقل من  225جم /م: 2

%5

48 04 41 00

ـ ـ غير مبيض

48 04 42 00

ـ ـ مبيـض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل
فيه األلياف الخشبيـة المتحصـل عليهـا بطريقة

48 04 49 00

كيمـاويـة أكثـر من  %95وزناً مـن
المحتوى الكلي لمجموع األلياف

%5

ـ ـ غيره

%5

ـ ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن  225غ /م2
فأكثر :

%5

48 04 51 00

ـ ـ غير مبيض

48 04 52 00

ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في العجينة(في الكتلة) تمثل
فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة

كيماوية أكثر من  %95وزناً من المحتوى الكلي

لمجموع األلياف
48 04 59 00

ـ ـ غيره

ورق وورق مقوى آخر ،غير مطلي ،بشكل

48.05

%5
%5

لفات أو صفائح ،غير مشغول أو معالج بطرق
أكثر من تلك المحددة في المالحظة  3من هذا
الفصل .

ـ ورق محزز (فلوتينج) :

48 05 11 00
48 05 12 00

ـ ـ ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج)
ـ ـ ورق قش محزز
ـ ـ غيرها

%5

:

48 05 19 10

ـ ـ ـ ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150

48 05 19 20

ـ ـ ـ ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن

48 05 19 90

ـ ـ ـ غيرها

48 05 24 00

ـ ـ يزن  150جم /م 2أو أقل

جم /م 2أو أقل

يتجاوز  150جم /م. 2

ـ ورق تستالينر(من ألياف معاد تصنيعها) :
48 05 25 00
48 05 30 00

%5

ـ ـ بوزن يتجاوز 150

جم/م2

ـ ورق (سلفيت) للتغليف
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%5
%5
%5
%5
%5
%5

ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

48 05 40 00
48 05 50 00

اإلجراء

ـ ورق وورق مقوى للترشيح

فئة الرسم

%5

ـ ورق وورق مقوى ملبد

%5

ـ غيرها :
48 05 91 00
48 05 92 00
48 05 93 00

ـ ـ بوزن ال يتجاوز  150جم/م2

ـ ـ بوزن يتـجاوز 150جم/م 2وأقل من 225
ـ ـ بوزن 225جم /م 2أوأكثر

%5
جم/م2

ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرقق)،

48.06

%5
%5

ورق كتيم للشحوم ،ورق لنقل الرسم ،ورق
معروف بالكريستال ،غيره من ورق مصقول

شفاف أو نصف شفاف ،لفات أو صفائح .
48 06 10 00
48 06 20 00
48 06 30 00

ـ مكبرت "بارشمان" (مرقق)

ـ ورق كتيم للشحوم

%5

ـ ورق نقل الرسم

48 06 40 00

ـ ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو

48 07 00 00

ورق وورق مقوى ،مجمع (مصنع بلصق

نصف شفاف

48.07

%5
%5
%5

طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى
معا بمادة الصقة) ،غير مطلي السطح وال

مشرب ،وإن كان مقوى من الداخل ،لفات أو

صفائح

ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى

48.08

%5

بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو
مثني أو مبصوم أومثقب ،لفات أو صفائح ،عدا

الورق من األنواع المذكورة في البند .48.03
48 08 10 00

ـ ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً
ـ ورق كرافت  ،مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو

48 08 90 00

ـ غيره

48 08 40 00

مثقباً

%5
%5
%5
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ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من

48.09

ورق االستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق
المطلي أو المشرب المعد آلالت االستنساخ
"الستنسل"

أو ألواح األوفست) ،وإن كان

مطبوعاً  ،بشكل لفات أو صفائح .

48 09 20 00

ـ ورق إستنساخ ذاتي

48 09 90 00

ـ غيرها

ورق وورق مقوى ،مطلي على وجه واحد أو

48.10

%5
%5

وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير
عضوية أُخر ،بمادة رابطة أو بدونها ،باستثناء

أي طالء آخر ،وإن كان ملون السطح أو
مزخرف السطح أو مطبوعاً  ،بشكل لفات أو

صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) ،بأي
مقاس كان .

ـ ورق وورق مــقوى من النوع المستعمل للكتابة أو
الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط

والتصوير "جرافيك" ،غير محتوي على ألياف متحصل
عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية أو الــورق الذي

تمثل فيه األلياف نسبة ال تزيد عن  % 10وزناً من
المحتوي الكلي لمجموع األلياف :
%5

48 10 13 00

ـ ـ بشكل لفات

48 10 14 00

ـ ـ بشكل صفائح بضلع ال يتجاوز  435مم والضلع

48 10 19 00

ـ ـ غيرها

اآلخر ال يتجاوز 297مم بحالتها غير المطوية

ـ ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو

%5
%5

الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط

والتصوير "جرافيك"  ،الذي تمثل فيه األلياف

المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية أكثر

48 10 22 00

من  %10وزناً من المحتوي الكلي لمجمـوع األلياف:
ـ ـ ورق مطلي خفيف الوزن

%5

48 10 29 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ورق وورق مقوى كرافت ،عدا المستعمل للكتابة أو
الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط

والتصوير "جرافيك":
48 10 31 00

ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه

األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية

بنسبة تزيد عن  %95وزناً من المحتوى الكلي
لمجموع األلياف و بوزن ال يتجاوز  150جم /م2
48 10 32 00

%5

ـ ـ مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه
األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية

بنسبة تزيد عن  %95وزناً من المحتوى الكلي
لمجموع األلياف و بوزن يتجاوز  150جم /م2

%5

48 10 39 00

ـ ـ غيره

48 10 92 00

ـ ـ متعدد الطبقات

%5

48 10 99 00

ـ ـ غيره

%5

ـ ورق وورق مقوى آخر :

ورق و ورق مقوى و حشو سليلوزي وطبقات

48.11

%5

من ألياف سليلوزية ،مطلية أو مشربة أو
مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو
مطبوعة ،لفات أو صفائح مستطيلة (بما في
ذلك المربعة) من أي مقاس كان ،عدا البضائع
من األنواع الموصوفة في البند  48.03أو
 48.09أو .48.10

48 11 10 00

ـ ورق وورق مقوى  ،مطلي بالقطران أو القار أو
باألسفلت)

ـ ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق :
ـ ـ الصق ذاتياً :

%5

48 11 41 10

ـ ـ ـ بشكل أشرطة أو لفات ال يزيد عرضها عن 36سم

%5

48 11 41 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

48 11 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ورق وورق مقوى  ،مطلي أو مشرب أو مغطى
بلدائن (ماعدا المواد الالصقة) :

48 11 51 00

ـ ـ مبيض ،بوزن يتجاوز  150جم /م2
- 367 -

%5

ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

48 11 59 00
48 11 60 00

ـ ـ غيره

ـ ورق وورق مقوى ،مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع
أو بشمع برافين أو ستيارين أوزيت

أو جليسرول

48 11 90 00

ـ ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من

48 12 00 00

كتل وألواح مرشحة ،من عجائن الورق

ألياف سليلوزية ،أُخر

48.12

ورق سجائر ،وإن كان مقطعاً بقياسات معينة

48.13

اإلجراء

فئة الرسم

%5

%5
%5
%5

أو بشكل دفاتر أو أنابيب .
48 13 10 00

ـ بشكل دفاتر وأنابيب

%5

48 13 20 00

ـ بشكل لفات بعرض ال يتجاوز  5سم

%5

48 13 90 00

ـ غيرها

%5

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف

48.14

للزجاج (فتروفاني) .

48 14 20 00

ـ ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ،مكون من ورق

مطلي أو مغطى ،على وجهه الخارجي ،بطبقة لدائن،

محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو

زخارف أو مزخرفة بطريقة
48 14 90 00

ـ غيرها

أُخرى.

%5
%5

.

(ملغي)

48.15

ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من

48.16

ورق االستنساخ أو النقل (عدا األصناف

الداخلة في البند  )48.09و ورق استنسل
وألواح أوفست ،من ورق ،وإن كانت مهيأة في

علب .
48 16 20 00

ـ ورق استنساخ ذاتي

%5

48 16 90 00

ـ غيره

%5
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ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات

48.17

بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة ،من

ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ

وخالصات للكتابة ،من ورق أو ورق مقوى،
محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.
%5

48 17 10 00

ـ مغلفات (ظروف)

48 17 20 00

ـ بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات

48 17 30 00

ـ علب و جعب و محافظ وما يماثلها  ،من ورق أو

للمراسلة

ورق مقوى ،محتوية على مجموعات من ورق
القرطاسية

ورق صحي وما يماثله ،حشو السيليلوز أو

48.18

%5

%5

طبقات من ألياف سليلوزية ،من األنواع
المستعملة لألغراض المنزلية أو الصحية بشكل
لفات ال يتجاوز عرضها  36سم ،أو مقطعاً
بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) ومناديل

إزالة مواد التطرية ،مناشف ،أغطية المناضد أو
الطاوالت وُفوط المائدة ،أغطية أسرة واألصناف
المماثلة لألغراض المنزلية أو الصحية أو

لالستخدام في المستشفيات ،ألبسة ولوازم

ألبسة ،من عجائن الورق أو الورق أو حشو
السليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية.
48 18 10 00

ـ ورق صحي

%5

48 18 20 00

ـ مناديل ،مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف

%5

ـ أغطية المناضد وفوط المائدة:
48 18 30 10

ـ ـ ـ فوط المائدة

%5

48 18 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

48 18 50 00

ـ ألبسة ولوازم ألبسة

%5

48 18 90 00

ـ غيرها

%5
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ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

علب وصناديق ومحافظ وأكياس و ُغُلف أُخر،
من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو

48.19

طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ

الملفات صواني الرسائل وما يماثلها ،من ورق
أو ورق مقوى ،من النوع المستعمل في
المكاتب والمحالت التجارية وما يماثلها.

ـ علب ،صناديق ،من ورق أو من ورق مقوى
مموج :

48 19 10 10

ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا

%5

48 19 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ علب ،صناديق قابلة للطي ،من ورق أو ورق مقوى
غير مموج:

48 19 20 10

ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا

%5

48 19 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

48 19 30 00

ـ أكياس ،يبلغ عرض قاعدتها  40سم أو أكثر

%5

48 19 40 00

ـ أكياس أُخر ،بما فيها المخاريط

%5

48 19 50 00

ـ أغلفة أُخر ،بـما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل

%5

48 19 60 00

ـ علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين
وما يماثلها من األنواع المستعملة في المكاتب

والمحالت التجارية وما يماثلها

48.20

سجالت ،سجالت المحاسبة ،دفاتر مالحظات،

دفاتر الطلبات و دفاتر اإليصاالت ودفاتر ورق
الرسائل ودفاتر مذكرات ،مفكرات وأصناف

مماثلة ،دفاتر التمارين ،مجموعات ورق

النشاف ،مصنفات (للصفحات المنفصلة أو
غيرها) ،ملفات وأغلفة الملفات رزم نماذج
أعمال مجمعة المانيفولد ،وإن اشتملت على
مجموعات من ورق الكربون ،وأصناف آخر من

القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع
حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب ،من

ورق أو ورق مقوى .
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%5

ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

48 20 10 00

ـ سجالت و سجالت المحاسبة ودفاتر المالحظات
ودفاتر الطلبات ودفاتر اإليصـاالت ودفاتر ورق
الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة

48 20 20 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ دفاتر التمارين

%5
%5

ـ مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة
ملفات :

48 20 30 10

ـ ـ ـ بتركيبات معدنية

%5

48 20 30 90

ـ ـ ـ من طراز آخر

%5

48 20 40 00

ـ رزم نماذج أعمال مجمعه مانيفولد ،وإن اشتملت على

48 20 50 00

ـ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات

%5

48 20 90 00

ـ غيرها

%5

مجموعات من ورق الكربون

رقاع من جميع األنواع ،من ورق أو ورق

48.21

%5

مقوى ،وإن كانت مطبوعة .
48 21 10 00

ـ مطبوعة

%5

48 21 90 00

ـ غيرها

%5

بكرات و ملفات و مكبات وحوامل مماثلة ،من

48.22

عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى
(وإن كانت مثقبة أو مقساة) .
48 22 10 00

ـ من األنواع المستعملة في لف خيوط النسج

%5

48 22 90 00

ـ غيرها

%5

أصناف أُخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو

48.23

السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية،
مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات

أُخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق
المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات
من ألياف سيليلوزية.

48 23 20 00

ـ ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)

48 23 40 00

ـ أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجهزة التسجيل
الذاتي بشكل صفائح أو لفات أو أقراص

ـ صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها ،من
ورق أو ورق مقوى:
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%5
%5

ق 10 :

ف 48 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

48 23 61 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خيزران "

%5

48 23 69 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:
48 23 70 10

ـ ـ ـ األطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض

%5

48 23 70 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها:
48 23 90 10

ـ ـ ـ ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها

48 23 90 20

ـ ـ ـ الورق المسنن أوالمطرزواشرطته وورق ألطراف

48 23 90 30

ـ ـ ـ الفواصل والحلقات من ورق

48 23 90 40

ـ ـ ـ الزوايا والمفصالت للطوابع والصور الفوتوغرافية

48 23 90 50

ـ ـ ـ نماذج تفصيل األلبسة

%5

48 23 90 60

ـ ـ ـ بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها

%5

48 23 90 70

ـ ـ ـ علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف

48 23 90 80

ـ ـ ـ المصارين االصطناعية من ورق كتيم للسجق

مقطعة بقياسات معينة

الرفوف

وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب

الخيوط واألشرطة

%5
%5
%5
%5

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها:
48 23 90 91
48 23 90 92

ـ ـ ـ ـ المراوح اليدوية

ـ ـ ـ ـ صوف الورق المستعمل في التغليف

%5
%5

48 23 90 93

ـ ـ ـ ـ األشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية

48 23 90 94

ـ ـ ـ ـ ورق نماذج الحاسب اآللي

إعفاء

48 23 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

للضفر والستعماالت أخر
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%5

ق 10 :

الفصل التاسع واألربعون

ف 49 :

كتب ،صحف ،صور وغيرها من منتجات

الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية ،مستنسخات وتصاميم
مالحظـــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ

الصور السلبية وااليجابية على قواعد شفافة (الفصل )37؛

بـ

الخرائط والتصاميم أو الكرات األرضية البارزة أو النافرة ،وإن كانت مطبوعة (بند )90.23؛

دـ

الصور األصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند  )97.02والطوابع

جـ

أوراق اللعب واألصناف األُخر الواردة في الفصل 95؛

البريدية والمالية واألختام البريدية وظروف اليوم األول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما

يماثلها الموسومة بطابع من األصناف الداخلة في البند  ، 97.04وكذلك القطع األثرية التي يتجاوز

2ـ

عمرها مائة سنة أو األصناف األُخر الواردة في الفصل .97

يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل  ،49ما هو منقول بآالت االستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آالت
معالجة البيانات ذاتياً ،بالنقش أو بالتصوير أو باالستنساخ الضوئي أو باالستنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة.

3ـ

تدخل في البند  49.01الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو

4ـ

يدخل أيضاً في البند :49.01

النشرات الدورية الموضوعة في غالف واحد ،وإن كانت محتوية على إعالنات.
أ ـ

بـ
جـ

مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات  ...الخ ،التي تكون مؤلفات

كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك ،عندما تكون تلك الصور مصحوبة

بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛

اللوحات المصورة اإليضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛

المعدة
الكتب بشكل مالزم أو صفحات منفصلة من أي قياس ،والتي تكون مؤلفاً كامالً أو جزءاً منه ،و ُ
للحبك أو للتغليف أو التجليد.

ومع ذلك ،فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل
مالزم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان  ،تتبع البند .49.11

5ـ

المعدة أساساً لإلعالن (مثل
مع مراعاة أحكام المالحظة  3من هذا الفصل ،فإن البند  49.01ال يشمل المطبوعات ُ
 ،الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية واألدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية

6ـ

تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة لألطفال " بالمعنى المقصود في البند  ،49.03تلك التي تكون الصور

السياحية) .هذه المطبوعات تدخل في البند .49.11
فيها العنصر األساسي ويكون النص فيه ثانوياً .
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ق 10 :

ف 49 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

كتب ،وكتيبات ،ومطبوعات مماثلة ،وإن كانت

49.01

أوراقاً منفصلة .

ـ من أوراق منفصلة وإن كانت مطوية :

49 01 10 10

ـ ـ ـ بطاقات مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة

49 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

وأجوبة أو معلومات عامة ،ثقافية

إعفاء
إعفاء

ـ غيرها :
49 01 91 00

ـ ـ قواميس وموسـوعات ،وأجـزاء مسلسلة منها

إعفاء

ـ ـ غيرها :
ـ ـ ـ كتب وكتيبات ونشرات علميـة أو فنيـة أو

أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعـة من

جميع األنواع ،مطبوعة

:

49 01 99 11

ـ ـ ـ ـ قرآن كريم (مصحف)

إعفاء

49 01 99 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

49 01 99 20

ـ ـ ـ كـتب وكـتيبات ونـشـرات مـطبـوعـة بطريقة (برايل)

49 01 99 30

ـ ـ ـ كتب مدرسية وجامعية

49 01 99 40

ـ ـ ـ فهارس المتاحف والمكتبات العـامة وفهارس

49 01 99 50

ـ ـ ـ كتـب مصورة لألطفال التي ال تشكل الصور فيها

49 01 99 60

ـ ـ ـ الصحف والمجالت والدوريات المغلفة بورق

لمكفوفي البصر أو االختزال

المؤلفات وكتب األدلة السنوية

العنصر الرئيسي

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

مقوى ،مجموعات الصحف والمجالت أو

الدوريات الموضوعة في غالف واحد  ،وإن

كانت محتوية على إعالنات
49 01 99 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء

صحف ومجالت ونشرات دورية مطبوعة ،وإن

49.02

كانت مصورة أو مشتملة على إعالنات .
ـ تصدر على األقل أربع مرات في األسبوع :
49 02 10 10

ـ ـ ـ صحف

إعفاء

49 02 10 20

ـ ـ ـ مجالت

إعفاء

49 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ غيرها :
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ق 10 :

ف 49 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

49 02 90 10

ـ ـ ـ صحف

إعفاء

49 02 90 20

ـ ـ ـ مجالت

إعفاء

49 02 90 30

ـ ـ ـ النشرات الدورية

إعفاء

49 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو

49.03

كتب للرسم أو التلوين ،لألطفال.

49.04

49 03 00 10

ـ ـ ـ مجاميع رسم وتلوين لألطفال

إعفاء

49 03 00 20

ـ ـ ـ مجاميع صور لألطفال

إعفاء

49 03 00 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

49 04 00 00

أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة،
مصورة أو غير مصورة ،وإن كانت مجلدة أو
مزينة برسوم توضيحية

%5

خرائط مصورات جغرافية من جميع األنواع،

49.05

بما في ذلك األطالس وخرائط الجدران
ومصورات

المساحة

والكرات

األرضية،

مطبوعة .
49 05 10 00

إعفاء

ـ كرات أرضية
ـ غيرها :

49.06

49 05 91 00

ـ ـ بشكل كتب

إعفاء

49 05 99 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

49 06 00 00

تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد
للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو
المساحة أو ألغراض مماثلة أصلية مرسومة
باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة

بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو
منقولة بالكربون لألصناف المذكورة أعاله
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%5

ق 10 :

ف 49 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

طوابع بريدية ومالية وما يماثلها ،غير

49.07

مستعملة ،موضوعة في التداول أو معدة

للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو
ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على

الوجهة معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ
بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم
وشهادات وسندات وصكوك وما يماثلها .
ـ ـ ـ طوابع غير مبطلة وسارية المفعول وذات قيمة
اسمية معترف بها في بلد المقصد :

49 07 00 11

ـ ـ ـ ـ طوابع بريدية

إعفاء

49 07 00 12

ـ ـ ـ ـ طوابع مالية

إعفاء

49 07 00 19

ـ ـ ـ ـ طوابع أخر

إعفاء

49 07 00 20

ـ ـ ـ ورق بـطـاقـات أو مغلـفـات (ظـروف) موسومة
بطابع غير مبطل

إعفاء

ـ ـ ـ أوراق نقد :
49 07 00 31

ـ ـ ـ ـ عملة ورقية متداولة

49 07 00 32

ـ ـ ـ ـ عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول

49 07 00 40

ـ ـ ـ شيكات سياحية

إعفاء

49 07 00 50

ـ ـ ـ شيكات معتمدة قابلة للصرف

إعفاء

49 07 00 60

ـ ـ ـ أسهم وسندات وصـكـوك ومـا يماثلها ذات قيمة،

49 07 00 70

ـ ـ ـ أسـهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل

49 07 00 80

ـ ـ ـ دفاتر شيكات

إعفاء

49 07 00 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

القانوني

مرقمة وموقعة

مطبوعات معدة لالستعمال

إعفاء
إعفاء

إعفاء
إعفاء

صور استنساخيه من جميع األنواع.

49.08
49 08 10 00

ـ صور استنساخية قابلة للتزجج

%5

49 08 90 00

ـ غيرها

%5
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ق 10 :

ف 49 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصورة؛

49.09

بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو
رسائل أو إعالنات ،وإن كانت مزينة،وان

كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات .

49.10

49 09 00 10

ـ ـ ـ بطاقات بريدية

%5

49 09 00 20

ـ ـ ـ بطاقات تهاني وما يماثلها

%5

49 10 00 00

تقاويم من جميع األنواع ،مطبوعة ،بما في
ذلك أكليشيهات تقاويم

%5

مطبوعات أُخر ،بما في ذلك الصور المطبوعة

49.11

والصور الفوتوغرافية .
ـ مطبوعات للدعاية واإلعالن وكتالوجات تجارية وما
يماثلها :

49 11 10 10

ـ ـ ـ مطبوعات للدعاية واإلعالن

%5

49 11 10 90

ـ ـ ـ كتالوجات تجارية وما يماثلها

%5

ـ غيرها :
ـ ـ صـور ،تصاميم فنية (اثر فني) ،وصور
فوتوغرافية:

49 11 91 10

ـ ـ ـ صور فوتوغرافية ملـونة أو غـير ملـونة للمناظر

49 11 91 90

ـ ـ ـ غيرها

السياحية أو الطبيعية...الخ)

%5
%5

ـ ـ غيرها :
49 11 99 10

ـ ـ ـ الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور

%5

49 11 99 20

ـ ـ ـ لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان

%5

49 11 99 30

ـ ـ ـ تذاكر الحفالت والمهرجانات ووسائط النقل وما

49 11 99 90

ـ ـ ـ غيرها

يماثلها

%5
%5
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القسم الحادي عشر

ق 11 :

مـواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد
مالحظـــات :
 1ــ

ال يشمل هذا القسم :

أ ـ

وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند )05.02؛ شعر الخيل أو فضالته (البند

بـ

الشعر البشري أو مصنوعاته (البند  67.03 ،05.01أو )67.04؛ غير أن أقمشة التصفية من شعر

جـ

زغب بذور القطن والمنتجات النباتية األُخر الداخلة في الفصل 14؛

دـ

)05.11؛

بشري لمعاصر الزيوت واالستعماالت المماثلة تدخل في البند 59.11؛

ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند  25.24واألصناف المصنوعة من حرير

صخري والمنتجات األُخر الداخلة في البند  68.12أو 68.13؛
هـ ـ

األصناف الداخلة في البند  30.05أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين األسنان "دنتال فلوس" في

وـ

النسج المحسسه الداخلة في البنود  37.01إلى 37.04؛

زـ

عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛

الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن  1مم و الصفيحات واألشكال المماثلة
(مثل  ،قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن  5مم ،من لدائن (فصل  ،)39وكذلك الضفائر
والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السالل المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو

الصفيحات (فصل )46؛

حـ

النسج و األقمشة المصنرة و اللباد و الالمنسوجات ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة

طـ

النسج و األقمشة المصنرة و اللباد واألقمشة الالمنسوجة ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أو

يـ

الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل  41أو )43وأصناف الجلود بفراء الطبيعية

كـ

األصناف من مواد نسجية الداخلة في البند  42.01أو 42.02؛

مـ

األحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان واألصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛

بلدائن  ،واألصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل )39؛

المنضدة بمطاط واألصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل )40؛

لـ

نـ

صـ
عـ

أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند  43.03أو 43.04؛
منتجات وأصناف الفصل ( 48مثل ،حشو السيليلوز)؛

شبيكات الشعر وغيرها من أغطية ال أرس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛

أصناف الفصل 67؛

المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند  )68.05وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في

البند 68.15؛

فـ

ألياف الزجاج و األصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية

سـ

أصناف الفصل ( 94مثل ،أثاث و لوازم أسرة والمصابيح وأجهزة إنارة)؛

على أرضية ظاهرة من نسج (فصل )70؛
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قـ

رـ

2ـ

شـ

أ ـ

أصناف الفصل ( 95مثلُ ،لعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات للرياضة)؛

ق 11 :

أصناف الفصل ( 96مثل ،الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات)

واألشرطة المحبرة لآلالت الكاتبة) والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات
الحفاضات والفوط المبطنة لألطفال .
أصناف الفصل .97

إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول  50إلى  55أو في البند  58.09أو  ،59.02المحتوية على

خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية
الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية األخر.

وعندما ال تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة

بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخ اًر في الترتيب الرقمي من بين البنود
بـ

التي يمكن أخذها بعين االعتبار على حد سواء.
لتطبيق القاعدة أعاله:
أـ

تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند  )51.10والخيوط الممعدنة (البند  )56.05كمادة نسجية

قائمة بذاتها ،والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيد
النسيج ،تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية؛

بـ

إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أوالً ،ومن ثم ،البند الممكن
تطبيقه داخل هذا الفصل  ،بغض النظر عن أي مادة نسجية غير داخلة في هذا الفصل؛

دـ

عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة ،فإن هذه المواد تعامل

ج ـ عندما يتداخل الفصالن  54و  55مع أي فصل آخر ،فإنهما يجب أن يعامال كفصل واحد؛
كمادة نسجية واحدة.

ج ـ تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعاله على الخيوط المشار إليها في المالحظات  3أو  4أو  5أو 6
أدناه.

 3ـ أ ـ ألغراض هذا القسم مـع مراعـاة االسـتثناءات الـواردة فـي الفقـرة (ب) أدنـاه تعتبـر " خيـوط حـزم وحبـال وأمـراس و
قلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفـردة أو المزوية أو المتعددة الزوي ،المصنوعة:
أـ

من حرير طبيعي أو فضالته التي بمقاس يتجاوز  20.000ديسيتكس؛

بـ

من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر

جـ

من قنب أو كتان:

مما يدخل في الفصل  ،)54بمقاس يتجاوز  10.000ديسيتكس؛

دـ

هـ ـ

بـ

و 6ـ

أ ـ ملمعة أو مصقولة ،بمقاس ال يقل عن  1429ديسيتكس؛

ب ـ غير ملمعة وال مصقولة ،بمقاس يتجاوز  20000ديسيتكس؛
من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثالثة أطواق أو أكثر؛

من ألياف نباتية أُخر  ،بمقاس يتجاوز  20000ديسيتكس؛
مقواة بخيوط من معدن.

ال تطبق األحكام الواردة أعاله على:

أ ـ خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق  ،عدا ما كان منها مقوى بخيوط من
معدن؛
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ق 11 :

ب ـ خصل الشعيرات التركيبية أو االصطناعية الداخلة في الفصل  55والخيوط المتعددة الشعيرات
بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛

ج ـ شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند  ،50.06والشعيرات المفردة
الداخلة في الفصل 54؛

د ـ الخيوط الممعدنة الداخلة في البند  56.05؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن ألحكام الفقرة
(أ ـ  ) 6أعاله؛

هـ ـ خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند .56.06

 4ـ أ ـ ألغراض الفصول  50و  51و  52و  54و  55فان عبارة " مهيأة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة
االستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه  ،تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي) ،المهيأة كما

يلي:
أـ

بـ

على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل ال يزيد وزنها (بما فيه

أ ـ  85جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو

بـ

الحامل) عن:

 125جم لغيرها من الخيوط.

بشكل ك ارت أو كبب أو شلل ال يتجاوز وزنها:

أ ـ  85جم لخيوط الشعيـرات الصناعيــة التــي بمقاس أقل من  3000ديسيتكس ،أو لخيوط الحرير
بـ
جـ

الطبيعي أو فضالته؛

 125جم لجميع الخيوط النسجية األُخر بمقاس أقل من  2000ديسيتكس؛
 500جم لغيرها من الخيوط.

ج ـ بشكل كبب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كبب أو شلل موحدة الوزن ،مفصولة بواسطة خيوط
فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد اليزيد عن:
أ ـ

بـ

بـ

 85جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛
 125جم لغيرها من الخيوط .

ال تطبق األحكام الواردة أعاله على:

أـ

الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:

أ ـ الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و

بـ
بـ

الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم ،المقصورة أو المصبوغة،

أو المطبوعة ،بمقاس يتجاوز  5000ديسيتكس.

الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي ،غير المقصورة:

أ ـ

بـ

من الحرير الطبيعي أو فضالته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو

من المواد النسجية األُخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كبب

أو شلل؛

جـ

الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضالته ،مقصورة أو

دـ

الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي ،من جميع المواد النسجية ،المهيأة:

مصبوغة أو مطبوعة بمقاس  133ديسيتكس أو أقل؛ و

أ ـ بشكل كبب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو

ب ـ على حوامل أو بأية طريقة أُخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج

(مثل  ،مواسير آالت الزوي أو مخاريط (كون) ،أو بكرات أو أنابيب مخروطية
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أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرانق ألنوال التطريز).

ق 11 :

 5ـ من أجل تطبيـق أحكام البنود  52.04و  54.01و  ،55.08يقصد بعبارة " خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو
المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:

أ ـمهيأة على حوامل (مثل  ،البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) ال يزيد عن 1000جم؛
ب ـ مهيأة لالستخدام كخيوط للخياطة؛ و

6ـ

ج ـببرم نهائي بشكل " ." Z

من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ،يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك ،معب اًر عنها بعدد

السنتينوتن في التكس (سن  /تكس) وتتجاوز الحدود التالية:

ـ خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر  60سن  /تكس.

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أُخر أو من بوليستـر  53سن  /تكس.
7ـ

ـ خيوط مفردة أو مزوية أو متعـددة الزوي من حرير فيسكوز  27سن  /تكس.
لغايات هذا القسم تعتبر " أصناف جاهزة ":
أ ـ

بـ

األصناف المقطعة بأشكال غير مربعة وال مستطيلة؛

األصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة لالستعمال (أو التـي يمكـن استعمالها بعد فصلها عن بعضها

بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) ،من دون خياطة أو أية عملية أُخرى متممة( ،مثل بعض
المماسح و المناشف وأغطية المناضد ،واألوشحة المربعة و األحرمة)؛

ج  -األصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحدا من أطرافها على األقل مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات
حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها األخر معالجة بأية طريقة

موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه المالحظة ,وال تعتبــر كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف

المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .

د ـ األصناف المكفوفة أو المثنية األطراف بأية طريقة ،أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة وال تعتبــر
كأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف المقصوصة "بال حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية

طريقة أخرى؛

هـ ـ األصناف المقطعة بأشكال وقياسات ،والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛

و ـ األصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أُخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو

أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طوالً ،وكذلك القطع المؤلفة من
نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات ،وإن كانت محشوة)؛

ز ـ أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة ،سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن
8ـ

عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا).

من أجل تطبيق أحكام الفصول من  50إلى :60

أـ

ال تنطبق الفصول من  50إلى  55و الفصل  ،60وما لم ينص على خالف ذلك و في الفصول 56

بـ

ال تنطبق في الفصول  50إلى  55و الفصل  60على األصناف الداخلة في الفصول  56إلى .59

إلى  59على األصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في المالحظة  7أعاله؛
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ُتعتبر من األقمشـة المنسوجـة الداخلـة في الفصول  50إلى  55األقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على
شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة .وهذه الطبقات مضمومة إلى

بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة الصق أو بالربط الحراري.

10ـ

تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط.

12ـ

من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ،إن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضا " األراميد".

11ـ

من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ،إن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً "المغموسة".

 _ 13ألغراض هذا القسم ،وعند االقتضاء ،و أينما كان في جدول التعريفة ،يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط
(خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية ،عدا الخيـوط

المعدلة بنيتها "التكستورية" ،التي ال تنقطع عند شدها لثالثة أضعاف طولها األصلي والتي ،إذا مطت إلى

14ـ

ضعف طولها األصلي ،تعود خالل فترة خمس دقائق ،لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولها األصلي.

ما لم ينص على خالف ذلك ،إن األلبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة

بكل منها ،حتى و إن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة .من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ،يقصد
بعبارة " ألبسة نسجية" ،األلبسة الداخلة في البنود من  61.01إلى  61.14وفي البنود من  62.01إلى .62.11

مالحظات البنود الفرعية:

 1ـ في هذا القسم ،وعند االقتضاء ،و أينما كان في جدول التعريفة ،يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف
محددة:

أ ـ خيوط غير مقصورة:
هي الخيوط التي:

أ ـ لها اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها ولم َي ْجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛
أو

ب ـ ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غيـر ثابـت (يـزول بمجـرد

الغسل بالصابون) وفي ،حالة األلياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان

(مثل ،ثاني أُكسيد التيتانيوم).

ب ـ خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ ـ أُجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة ،أو ما لم ينص على خالف ذلك ،المصبوغة
باللون األبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

ب ـ تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

ج ـ تكون مزوية أو متعددة الزوي  ،ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

ج ـ خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):
هي الخيوط:

أ ـ المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون األبيض أو بلون غير ثابت ،أو المطبوعة ،أو المصنوعة من
ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو
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ب ـ المؤلفة من خليط من األلياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من األلياف غير مقصورة أو
مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر

على أبعاد فتبدو وكأنها ُمنّقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛أو
ج ـ تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

د ـ المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة .وتنطبق
أيضاً التعاريف المبينة أعاله ،مع تعديل ما يجب تعديله ،على الشعيرات المفردة القدد واألشكال المماثلة
الداخلة في الفصل .54

دـ

نسج غير مقصورة:

هـ ـ

نسج مقصورة:

النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم َي ْجر قصرها أو صباغتها أو طباعتها .ويمكن
لتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.
وهي النسج التي:

أ ـ تم قصرها " تبييضها " ،وما لم ينص على خالف ذلك ،المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة
تهيئة بيضاء ،أثواباً؛ أو

ب ـ المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو
وـ

ج ـ المؤلفة من خيوط مقصورة وخيوط غير مقصورة.
نسج مصبوغة:

وهي النسج:

أ ـ المصبوغة بلون موحد غير اللون األبيض (ما لم ينص على خالف ذلك) ،أو المعالجة بمادة

زـ

ملونة غير اللون األبيض (ما لم ينص على خالف ذلك) ،أثواباً؛ أو
ب ـ المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.
نسج من خيوط مختلفة األلوان:

هي األقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):

أـ

المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد

بـ

مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو

(غير اللون الطبيعي لأللياف المكونة لها)؛ أو
جـ

ح ـ نسج مطبوعة:

مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحاالت ،ال تؤخذ خيوط األطراف ونهايات الثوب بعين االعتبار).

وهي األقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً ،وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان وتعتبر

أيضاً نسج مطبوعة  :النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها  ،مثالً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو
بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).
ال تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعاله.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعاله ،بعد إجراء التغييرات الضرورية على األقمشة
المصنرة أو الكروشيه.

طـ

نسج سادة:
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هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى

المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

تعتبر األصناف المذكورة في الفصول من  56لغاية  63المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد

2ـ أ ـ

النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً ألحكام المالحظة  2من
هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول  50لغاية  55أو البند  58.09المكونة من

بـ

نفس المواد،

لتطبيق هذه القاعدة :

أـ

ال يؤخذ بعين االعتبار ،عند االقتضاء ،إالّ بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفقاً للقاعدة  3من
القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة؛

ب ـ ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية
وسطح مخملي أو مزرد؛

ج ـ في حالة المطرزات الداخلة في البند  58.10ومصنوعاتها ،فإن األرضية فقط هي التي يجب أن
تؤخذ بعين االعتبار .ومع ذلك ،فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها ،يجب أن تبند

تبعاً لخيوط التطريز وحدها .
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ف 50 :

الفصل الخمسون

حريـــر طبيعـــي
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

50.01

50 01 00 00

شرانق دود الحرير صالحة للحل

%5

50.02

50 02 00 00

حرير خام (غير مغزول)

%5

50.03

50 03 00 00

فضالت حرير (بمـا فـي ذلـك شـرانق دود الحريـر

50.04

50 04 00 00

50.05

50 05 00 00

50.06

50 06 00 00

غيــر الصــالحة للحــل و فضــالت خيــوط الحريــر
والنسالة)

%5

خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة مـن فضـالت
الحرير) ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

خيوط مغزولة من فضـالت الحريـر ،غيـر مهيـأة
للبيع بالتجزئة

%5

خيــــوط حريــــر وخيــــوط مغزولــــة مــــن فضــــالت
الحريــر ،مهيــأة للبيــع بالتجزئــة؛ خيــوط أحشــاء
دود الحرير (شعر مسينا للصيد)

%5

نسج من حرير أو من فضالت حرير .

50.07
50 07 10 00

ـ نسج من فضالت مشاقة الحرير

50 07 20 00

ـ نسج أُخر تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من

50 07 90 00

ـ نسج أُخر

الحرير أو فضالته ،عدا فضالت مشاقة الحرير

%5
%5
%5
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ف 51 :

الفصل الحادي والخمسون

صوف ،وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل
مالحظـــة :
 1ـ حيثما وردت في جدول التعريفة :

أ ـ " صوف " يعني األلياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحمالن)؛

ب ـ " وبر ناعم "يعنـي وبـر األلبااـا أو الالمـا أو الفكونـة أو الممـل بمـا فيـا الممـل العربـي وحيـد السـنام أو اليـا أو
ماعز االنموار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي) ،أو األرانب (بما

فيها أرانب أنمورا) واألرانب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛

ج ـ " وبر حيوان خشـن " يعنـي وبـر الحيوانـات ريـر المـةكورال أعـالد  ،عـدا الشـعر والـوبر والشـعر ألصـناف الفـراجين
(الفرش) (البند  )05.02وشعر الخيل (البند .)05.11

البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صوف ،رير مندوف وال ممشط .

51.01

ـ بدهنا ،بما فيا الصوف المغسول على الظهر :
51 01 11 00

ـ ـ صوف جز

%5

51 01 19 00

ـ ـ ريرد

%5

51 01 21 00

ـ منزوع دهنا ورير ُم َكْرَبن (رير مفحم) :
ـ ـ صوف جز

%5

51 01 29 00

ـ ـ ريرد

%5

51 01 30 00

ـ ُم َكْرَبن (مفحم)

%5

وبر ناعم أو خشن رير مندوف وال ممشط .

51.02

ـ وبر ناعم :
51 02 11 00

ـ ـ من ماعز كشمير

%5

51 02 19 00

ـ ـ ريرها

%5

51 02 20 00

ـ وبر خشن

%5

فضالت صوف أو وبر ناعم أو خشن ،بما فيها

51.03

فضالت الخيوط ولكن عدا مشاقاتها .

51.04

51 03 10 00

ـ فضالت تمشيط الصوف أو الوبر الناعم

%5

51 03 20 00

ـ فضالت صوف أو وبر ناعم أُخر

%5

51 03 30 00

ـ فضالت وبر خشن

%5

51 04 00 00

نساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن

%5
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ف 51 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

صوف أو وبر ناعم أو خشن ،مندوف أو

51.05

ممشط (بما فيا الصوف الممشط الفرط) .
51 05 10 00

%5

ـ صوف مندوف
ـ صوف مشةب وريرها من صوف ممشط :

51 05 21 00

ـ ـ صوف ممشط فرط

%5

51 05 29 00

ـ ـ ريرد

%5

ـ وبر ناعم ،مندوف أو ممشط :
51 05 31 00

ـ ـ من ماعز كشمير

%5

51 05 39 00

ـ ـ ريرها

%5

51 05 40 00

ـ وبر خشن ،مندوف أو ممشط

%5

خيوط من صوف مندوف ،رير مهيأال للبيع

51.06

بالتمزئة .

51 06 10 00
51 06 20 00

ـ تحتوي على  %85أو أاثر وزناً من الصوف
ـ تحتوي على أقل من  %85وزناُ من الصوف

%5
%5

خيوط من صوف ممشط ،رير مهيأال للبيع

51.07

بالتمزئة .

51 07 10 00
51 07 20 00

ـ تحتوي على  %85أو أاثر وزناً من الصوف
ـ تحتوي على أقل من  %85وزناُ من الصوف

%5
%5

خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط) ،رير

51.08

مهيأ للبيع بالتمزئة .
51 08 10 00

ـ مندوفة

%5

51 08 20 00

ـ ممشطة

%5

خيوط من صوف أو وبر ناعم  ،مهيأال للبيع

51.09

بالتمزئة .

51 09 10 00

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أاثر من الصوف أو الوبر

51 09 90 00

ـ ريرها

51 10 00 00

خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما

الناعم

51.10

%5
%5

فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل) ،وإن
اانت مهيأال للبيع بالتمزئة
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ف 51 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم

51.11

مندوف .

ـ تحتوي على  %85وزناُ أو أاثر من الصوف أو الوبر
الناعم :

ـ ـ بوزن ال يزيد عن  300جم /م: 2
51 11 11 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 11 11 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ـ ريرها:
51 11 19 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 11 19 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها ،ممزوجة بصورال رئيسية أو فقط بشعيرات
تركيبية أو اصطناعية :

51 11 20 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 11 20 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها ،ممزوجة بصورال رئيسية أو فقط بألياف تركيبية
أو اصطناعية رير مستمرال :

51 11 30 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 11 30 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها :
51 11 90 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 11 90 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم

51.12

ممشط.

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أاثر من الصوف أو الوبر
الناعم :

ـ ـ بوزن ال يزيد  200جم /م:2
51 12 11 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 12 11 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ـ ريرها :
51 12 19 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 12 19 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها ،ممزوجة بصورال رئيسية أو فقط مع شعيرات
تركيبية أو اصطناعية :
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ق 11 :

ف 51 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

51 12 20 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 12 20 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها ،ممزوجة بصورال رئيسية أو فقط مع ألياف
تركيبية أو اصطناعية رير مستمرال :

51 12 30 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 12 30 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

ـ ريرها :
51 12 90 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 12 90 90

ـ ـ ـ ريرها

%5

نسج من وبر خشن أو من شعر خيل .

51.13

ـ ـ ـ نسج من وبر خشن :
51 13 00 11

ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

51 13 00 19

ـ ـ ـ ـ ريرها

%5

51 13 00 20

ـ ـ ـ نسج من شعر خيل

%5
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ق 11 :

ف 52 :

الفصل الثاني والخمسون

قطـن

مالحظة البنود الفرعية:
1ـ

من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين  52 09 42و  ،52 11 42يقصـد بعبارة "دنيم" ما يعرف بنسيج
(الجينز) النسج ذات الخيوط المختلفة األلوان ،المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثالثية أو رباعية الخيوط بما

فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى ،ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير
مقصورة ،مقصورة ،مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدى .

البند

رمز النظام المنسق

52.01

52 01 00 00

الصــــــــــنف
قطن غير مندوف وال ممشط .

فضالت قطن (بما فيها فضالت الخيوط

52.02

اإلجراء

فئة الرسم

%5

والنساالت) .
52 02 10 00

%5

ـ فضالت خيوط
ـ غيرها :

52.03

52 02 91 00

ـ ـ نساالت

%5

52 02 99 00

ـ ـ غيرها

%5

52 03 00 00

قطن مندوف أو ممشط

%5

خيوط للخياطة من قطن ،وإن كانت مهيأة

52.04

للبيع بالتجزئة .

ـ غير مهيأة للبيع بالتجزئة :

52 04 11 00
52 04 19 00

ـ ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من القطن
ـ ـ غيرها

52 04 20 00

ـ مهيأة للبيع بالتجزئة

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ،تحتوي

52.05

%5
%5
%5

على  %85وزناً أو أكثر من القطن ،غير
مهيأة للبيع بالتجزئة .

ـ خيوط مفردة ،من ألياف غير ممشطة :
52 05 11 00

ـ ـ مقاسها  714.29ديسيتكس أو أكثر (ال يزيد عن

52 05 12 00

ـ ـ مقاسها أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل

 14رقم متري)

عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن  14رقم متري و
ال يتجاوز  43رقم متري)
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%5

%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

52 05 13 00

ـ ـ مقاسها أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل

عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن  43رقم متري وال
يتجاوز  52رقم متري)

52 05 14 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل
عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم متري وال
يتجاوز  80رقم متري)

52 05 15 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ مقاسها أقل من  125ديسيتكـس (يزيد عن  80رقم
متري)

%5
%5

ـ خيوط مفردة ،من ألياف ممشطة :
52 05 21 00

ـ ـ مقاسها  714.29ديسيتكس أو أكثر (ال يزيد عن

52 05 22 00

ـ ـ مقاسها أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل

 14رقم متري)

عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن  14رقم متري وال
يتجاوز  43رقم متري)

52 05 23 00

يتجاوز  52رقم متري)

يتجاوز  80رقم متري)

تتجاوز  94رقم متري)

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  106.38ديسيتكـس ولكن ال يقل

عن  83.33ديسيتكس (يزيد عن  94رقم متري وال
يتجاوز  120رقم متري)

52 05 28 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  125ديسيتكس ولكن ال يقل عن
 106.38ديسيتكس (يزيد عن  80رقم متري وال

52 05 27 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل
عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم متري وال

52 05 26 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  232.56ديسيتكس وال يقل عن
 192.31ديسيتكس (يزيد عن  43رقم متري وال

52 05 24 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  83.33ديسيتكس (يزيد عن 120
رقم متري)

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوى ،من ألياف غير

%5
%5

ممشطة :

52 05 31 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفـرد  714.29ديسيتكس أو أكثر
(ال يزيد عن  14رقم متري للخيط المفرد)
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%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

52 05 32 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29

ديسيتكس ولكن ال يقل عن 232.56ديسيتكس (يزيد

عن  14رقم متري ولكن ال يتجاوز  43رقم متري

للخيط المفرد)
52 05 33 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس
ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن

 43رقم متري ولكن ال يتجاوز  52رقم متري للخيط
المفرد)

52 05 34 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم
متري ولكن ال يتجاوز  80رقم متري للخيط المفرد)

52 05 35 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس (يزيد
عن  80رقم متري للخيط المفرد)

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي ،من ألياف ممشطة:
52 05 41 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر

52 05 42 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  714.29ديسيتكس

(اليزيد عن  14رقم متري للخيط المفرد)

%5
%5

%5

ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن 14

رقم متري ولكن ال يتجاوز  43رقم متري للخيط
المفرد)

52 05 43 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن 43

رقم متري ولكن ال يتجاوز  52رقم متري للخيط
المفرد)

52 05 44 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم
متري ولكن ال يتجاوز  80رقم متري للخيط المفرد)

52 05 46 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس وال
يقل عن  106.38ديسيتكس (يزيد عن  80رقم

متري ولكن ال يتجاوز  94رقم متري للخيط المفرد)

52 05 47 00

%5

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  106.38ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  83.33ديسيتكس (يزيد عن 94

رقم متري ولكن ال يتجاوز  120رقم متري للخيط
المفرد)
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%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

52 05 48 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  83.33ديسيتكس
(يزيد عن  120رقم متري للخيط المفرد)

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) تحتوي

52.06

اإلجراء

فئة الرسم

%5

على أقل من  %85وزناً من القطن،
غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

ـ خيوط مفردة  ،من ألياف غير ممشطة :
52 06 11 00

ـ ـ مقاسها  714.29ديسيتكس أو أكثـر ( ال يزيـد

52 06 12 00

ـ ـ مقاسها أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل

عن 14رقم متري)

عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن  14رقم متري وال
يتجاوز  43رقم متري)

52 06 13 00

يتجاوز  52رقم متري)

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل

عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم متري وال
يتجاوز  80رقم متري)

52 06 15 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل

عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن  43رقم متري وال

52 06 14 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  125ديسيتكس (يزيد عن 80
رقم متري)

%5
%5

ـ خيوط مفردة  ،من ألياف ممشطة :
52 06 21 00

ـ ـ مقاسها  714.29ديسيتكس أو أكثر (ال يزيد عن

52 06 22 00

ـ ـ مقاسها أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل

 14رقم متري)

عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن  14رقم متري
واليتجاوز  43رقم متري)

52 06 23 00

يتجاوز  52رقم متري)

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل
عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم متري وال
يتجاوز  80رقم متري)

52 06 25 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل

عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن  43رقم متري ال

52 06 24 00

%5

ـ ـ مقاسها أقل من  125ديسيتكس (يزيد عن  80رقم
متري)

- 393 -

%5
%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي  ،من ألياف غير
ممشطة :

52 06 31 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر

52 06 32 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  714.29ديسيتتكس

(ال يزيد عن  14رقم متري للخيط المفرد)

ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس (يزيد عن 14

رقم متري وال يتجاوز  43رقم متري للخيط المفرد)
52 06 33 00

رقم متري وال يتجاوز  52رقم متري للخيط المفرد)

متري وال يتجاوز  80رقم متري للخيط المفرد)

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  125ديسيتكـس (يزيد
عن  80رقم متري للخيط المفرد)

ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي ،من ألياف ممشطة:
52 06 41 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر

52 06 42 00

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  714.29ديسيتكس

(ال يزيد عن  14رقم متري للخيط المفرد)

ولكن ال يقل عن 56ر 232ديسيتكس (يزيد عن

 14رقم متري ال يتجاوز  43رقم متري للخيط المفرد)
52 06 43 00

رقم متري ال يتجاوز  52رقم متري للخيط المفرد)

رقـم متـري ال يتجـاوز  80رقم متري للخيـط المفرد)
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  125ديسيتكـس (يزيد
عن  80رقم متري للخيط المفرد)

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ،مهيأة

52.07

%5

%5

%5

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس
ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس (يزيد عن 52

52 06 45 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس
ولكن يقل عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن 43

52 06 44 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس (يزيد عن  52رقم

52 06 35 00

%5

ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس

ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس (يزيد عن 43

52 06 34 00

%5

%5
%5

للبيع بالتجزئة .

52 07 10 00
52 07 90 00

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من القطن
ـ غيرها
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%5
%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أقمشة منسوجة من قطن  ،تحتوي على

52.08

 %85وزناً أو أكثر من القطن ،ال يزن

المتر المربع منها أكثر من  200جرام.
ـ غير مقصورة :
52 08 11 00

ـ ـ بنسج سادة ،ال يزن المتر المربع منها أكثر من

52 08 12 00

ـ ـ بنسج سادة ،يزن المتر المربع منها أكثر من 100

52 08 13 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 08 19 00

ـ ـ نسج أُخر

 100جم

جم

فيه التويل المتقاطع

%5
%5
%5
%5

ـ مقصورة :

52 08 21 00

ـ ـ نسج سادة ،ال يزن المتر المربع منها أكثر من

52 08 22 00

ـ ـ نسج سادة ،يزن المتر المربع منها أكثر من 100

52 08 23 00

ـ ـ نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 08 29 00

ـ ـ نسج أُخر

 100جم

جم

فيه التويل المتقاطع

%5
%5
%5
%5

ـ مصبوغة :
52 08 31 00

ـ ـ نسج سادة ،ال يزن المتر المربع منها أكثر من

52 08 32 00

ـ ـ نسج سادة ،يزن المتر المربع منها أكثر من 100

52 08 33 00

ـ ـ نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط  ،بما

52 08 39 00

ـ ـ نسج أُخر

100جم

جم

فيه التويل المتقاطع

%5
%5
%5
%5

ـ من خيوط مختلفة األلوان :

52 08 41 00

ـ ـ نسج سادة  ،ال يزن المتر المربع منها أكثر من

52 08 42 00

ـ ـ نسج سادة ،يزن المتر المربع منها أكثر من 100

100جم

جم
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%5
%5

ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

52 08 43 00

ـ ـ نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط  ،بما

52 08 49 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

ـ مطبوعة:
52 08 51 00

ـ ـ نسج سادة  ،ال يزن المتر المربع منها أكثر من

52 08 52 00

ـ ـ نسج سادة ،يزن المتر المربع منها أكثر من 100

52 08 59 00

ـ ـ نسج أُخر

100جم

جم

أقمشة منسوجة من قطن ،تحتوي على

52.09

%5
%5
%5

 %85وزناً أو أكثر من القطن ،يزن

المتر المربع منها أكثر من  200جم.
ـ غير مقصورة :

%5

52 09 11 00

ـ ـ بنسج سادة

52 09 12 00

ـ ـ نسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما فيه

52 09 19 00

ـ ـ نسج أُخر

التويل المتقاطع

%5
%5

ـ مقصورة :
%5

52 09 21 00

ـ ـ بنسج سادة

52 09 22 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط  ،بما

52 09 29 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

%5
%5

ـ مصبوغة :
%5

52 09 31 00

ـ ـ بنسج سادة

52 09 32 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 09 39 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

%5
%5

ـ من خيوط مختلفة األلوان :
52 09 41 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 09 42 00

ـ ـ دنيم (جينز)

%5

52 09 43 00

ـ ـ نسج أخر بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي

52 09 49 00

ـ ـ نسج أُخر

الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع

%5
%5
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ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ مطبوعة :
%5

52 09 51 00

ـ ـ بنسج سادة

52 09 52 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 09 59 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

أقمشة منسوجة من قطن  ،تحتوي على

52.10

%5
%5

أقل من %85وزناً من القطن ،ممزوجة

بصورة رئيسية أو حصرية ،مع ألياف
تركيبية أو اصطناعية ،ال يزن المتر المربع
منها أكثر من  200جم .

ـ غير مقصورة :
52 10 11 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 10 19 00

ـ ـ نسج أُخر

%5

ـ مقصورة :
52 10 21 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 10 29 00

ـ ـ نسج أُخر

%5

ـ مصبوغة :
%5

52 10 31 00

ـ ـ بنسج سادة

52 10 32 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 10 39 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

%5
%5

ـ من خيوط مختلفة األلوان :
52 10 41 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 10 49 00

ـ ـ نسج أُخر

%5

ـ مطبوعة :
52 10 51 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 10 59 00

ـ ـ نسج أُخر

%5
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ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

نسج من قطن ،تحتوي على أقل من

52.11

 %85وزناً من القطن ،ممزوجة بصورة
رئيسية أو حصرية ،مع ألياف تركيبية أو

اصطناعية ،يزن المتر المربع منها أكثر

من 200جم .
ـ غير مقصورة :

%5

52 11 11 00

ـ ـ بنسج سادة

52 11 12 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 11 19 00

ـ ـ نسج أُخر

%5

52 11 20 00

ـ مقصورة

%5

فيه التويل المتقاطع

%5

ـ مصبوغة :
%5

52 11 31 00

ـ ـ بنسج سادة

52 11 32 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 11 39 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

%5
%5

ـ من خيوط مختلفة األلوان :
52 11 41 00

ـ ـ بنسج سادة

%5

52 11 42 00

ـ ـ دنيم (جينز)

%5

52 11 43 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 11 49 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

%5
%5

ـ مطبوعة :
%5

52 11 51 00

ـ ـ بنسج سادة

52 11 52 00

ـ ـ بنسج تويل "سرجية" ثالثي أو رباعي الخيوط ،بما

52 11 59 00

ـ ـ نسج أُخر

فيه التويل المتقاطع

أقمشة أخر منسوجة من قطن .

52.12

%5
%5

ـ اليزن المتر المربع منها أكثر من  200جم :
52 12 11 00

ـ ـ غير مقصورة

%5

52 12 12 00

ـ ـ مقصورة

%5

52 12 13 00

ـ ـ مصبوغة

%5
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ق 11 :

ف 52 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

52 12 14 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

52 12 15 00

ـ ـ مطبوعة

%5

52 12 21 00

ـ ـ غير مقصورة

%5

52 12 22 00

ـ ـ مقصورة

%5

52 12 23 00

ـ ـ مصبوغة

%5

52 12 24 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

52 12 25 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ يزن المتر المربع منها أكثر من  200جم :
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ق 11 :

ف 53 :

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أُخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

كتان خام أو معالج ولكـن ييـر موـزو ؛ مشـاقة

53.01

وفض ـ ا الكتــان فمــا فيتــا فض ـ ا ال يــوط و
النسالة) .
53 01 10 00

%5

ـ كتان خام أو معطن
ـ ـ كتــانس م ســرس ممشــق أو ممش ـ س أو معــالج فطريقــة
أُخرىس ولكن يير موزو :

53 01 21 00

ـ ـ م سر أو ممشق

%5

53 01 29 00

ـ ـ ييرها

%5

53 01 30 00

ـ مشاقة وفض ا كتان

%5

قنــ( كانـــافي ســـاتي ا ) خـــام أو معـــالج ولكـــن

53.02

يير موزو ؛ مشاقة وفضـ ا القنـ( فمـا فيتـا
فض ا ال يوط و النسالة) .
53 02 10 00

ـ قن( خام أو معطن

%5

53 02 90 00

ـ ييرها

%5

جــوا وأليــاف نســجية لأاخيــة أُخــر

53.03

ــدا الكتــان

والقنــ( والرامــخ)س خام ـاع أو معالجــة ولكــن ييــر
موزولة؛ مشاقة وفض ا هذه األلياف فما فيتـا
فض ا ال يوط و النسالة) .
53 03 10 00

ـ جوا وألياف نسجية لأاخية أُخر س خام أو معطنة

%5

53 03 90 00

ـ ييرها

%5

ملوخ)

53.04
53.05

53 05 00 00

أليــاف جــوه التنــدس أفاكــا قنــ( مــاني أو مــو اه
تكســتيليي نــخ) و رامــخ وأليــاف نســجية نباتيــة
أُخــرس ييــر م ـذكورة وال داخلــة فــخ م ــان خــرس
خـــام أو معالجـــة ولكـــن ييـــر موزولـــة؛ مشـــاقة
وندف وفض ا هذه األلياف فمـا فيتـا فضـ ا
ال يوط و النسالة)

%5
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ق 11 :

ف 53 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خيـوط كتـان .

53.06
53 06 10 00
53 06 20 00

ـ م ردة

ـ مزوية أو متعددة الزوي

%5
%5

خيــوط مــن جــوا أو مــن أليــاف نســجية لأاخيــة

53.07

أُخر داخلة فخ البند .53.03
53 07 10 00
53 07 20 00

ـ م ردة

ـ مزوية أو متعددة الزوي

%5
%5

خيوط من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيـوط مـن

53.08

ورق .

53 08 10 00

ـ خيوط من ألياف جوه التند

%5

53 08 20 00

ـ خيوط من قن(

%5

53 08 90 00

ـ ييرها

%5

أقمشة منسوجة من كتان .

53.09

ـ تأتوي لى  %85وهناع أو أكثر من كتان :

53 09 11 00

ـ ـ يير مقصورة أو مقصورة

53 09 19 00

ـ ـ ييرها

53 09 21 00

ـ ـ يير مقصورة أو مقصورة

53 09 29 00

ـ ـ ييرها

ـ تأتوي لى أقل من  %85وهناع من كتان :

%5
%5
%5
%5

أقمشة منسوجة من جوا أو من ألياف نسـجية

53.10

لأاخية أُخر داخلة فخ البند .53.03

53.11

53 10 10 00

ـ يير مقصورة

%5

53 10 90 00

ـ ييرها

%5

53 11 00 00

أقمشة منسوجة من ألياف نسـجية نباتيـة أُخـر؛
وأقمشة منسوجة من خيوط من ورق
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%5

ق 11 :

ف 54 :

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة
من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

مالحظـــات :

 1ـ أينما وردت في جدول التعريفة يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" ،األلياف غير المستمرة والشعيرات من
بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :

أ ـ بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي اوليفينات
أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل)
المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسيتات الفينيل))؛ أو

ب ـ الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل ،السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير
الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و

الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك ) ،للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو
األلجينات .

يقصد بعبارة " تركيبية “ ،األلياف المعرفة في الفقرة أ ـ أعاله ،كما يعني مصطلح "اصطناعية "

األلياف المعرفة في الفقرة ب ـ أعاله.ال تعتبر القدد واألشكال المماثلة الداخلة في البند  54.04أو البند

 54.05ألياف تركيبية أو اصطناعية .

يجب أن يكون لعبارة " "صناعية" و" تركيبيه" و "صناعية" ،نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة "

مواد نسجية ".

 2ـ ال تدخل في البند  54.02أو  ، 54.03الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية  ،المذكورة في الفصل.55
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خيـــــوي الخياطـــــة ،مـــــن شـــــعيرات تركيبيـــــة أو

54.01

اصطناعية ،وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .
ـ من شعيرات تركيبية :
54 01 10 10

ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

54 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من شعيرات اصطناعية :

54.02

54 01 20 10

ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

54 01 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

خيـــــوي مـــــن شـــــعيرات تركيبيـــــة (عـــــدا خيـــــوي
الخياطة) ،غير مهيأة للبيـع بالتجزئـة ،بمـا فيهـا
الخيــوي المفــردة التركيبيــة بمقــال أقــل مــن 67
ديسيتكس .
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ق 11 :

ف 54 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ خيوي عالية المتانة ،من نايلون أوبولي أميدات أُخر،
وإن كانت معدلة البنية (التكستوريه):

54 02 11 00

ـ ـ من أراميدات

%5

54 02 19 00

ـ ـ غيرها

%5

54 02 20 00

ـ خيوي عالية المتانة ،من بوليسترات ،وان كانـت معدلـة
البنية (التكستوريه)

%5

ـ خيوي معدلة البنية (التكستوريه) :
54 02 31 00

ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر ،مقال الخيط

54 02 32 00

ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر  ،مقال الخيط

54 02 33 00

ـ ـ من بوليستر

%5

54 02 34 00

ـ ـ من بولي بروبيلين

%5

54 02 39 00

ـ ـ غيرها

%5

المفرد منها اليزيد عن  50تكس

المفرد منها يزيد عن  50تكس

%5
%5

ـ خيوي أُخر ،مفــردة ،غير مفتولة أو مفتولة بما ال
يزيد عن  50برمة في المتر :

54 02 44 00

ـ ـ قابلة للمط (االستوميريك)

%5

54 02 45 00

ـ ـ غيرها ،من نايلون أو من بولي أميدات أُخر

%5

54 02 46 00
54 02 47 00

ـ ـ غيرها ،من بوليسترات موجهه جزئياً

%5

ـ ـ غيرها ،من بوليسترات

54 02 48 00

ـ ـ غيرها ،من بولي بروبيلين

%5

54 02 49 00

ـ ـ غيرها

%5

%5

ـ خيوي أُخر ،مفردة ومفتولة بما يزيد عن  50برمـة فـي
المتر :

54 02 51 00

ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر

%5

54 02 52 00

ـ ـ من بوليسترات

%5

54 02 53 00

ـ ـ من بولي بروبيلين

%5

54 02 59 00

ـ ـ غيرها

%5

54 02 61 00

ـ ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر

%5

54 02 62 00

ـ ـ من بوليسترات

%5

54 02 63 00

ـ ـ من بولي بروبيلين

%5

54 02 69 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ خيوي أُخر مزوية أو متعددة الزوي :
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ق 11 :

ف 54 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خيـــوي مـــن شـــعيرات اصـــطناعية (عـــدا خيـــوي

54.03

الخياطة) ،غير مهيأة للبيـع بالتجزئـة ،بمـا فيهـا
الشعيرات المفـردة االصـطناعية بمقـال أقـل مـن
 67ديسيتكس .
54 03 10 00

ـ خيوي عالية المتانة ،من حرير الفسكوز

%5

ـ خيوي أُخر مفردة :
54 03 31 00

ـ ـ من حرير الفسكوز ،غير مفتولة أو مفتولة بما اليزيد

54 03 32 00

ـ ـ من حرير الفسكوز ،مفتولة بما يزيـد عـن  120برمـة

54 03 33 00

ـ ـ من أسيتات السيليلوز

%5

54 03 39 00

ـ ـ غيرها

%5

54 03 41 00

ـ ـ من حرير الفسكوز

%5

54 03 42 00

ـ ـ من اسيتات السيليلوز

%5

54 03 49 00

ـ ـ غيرها

%5

عن  120برمة في المتر
في المتر

ـ خيوي أُخر ،مزوية أو متعددة الزوي :

%5
%5

شعيرات مفرده تركيبية ،بمقـال  67ديسـيتكس

54.04

أو أكثر وال يزيد أكبر مقال لمقطعهـا العرضـي
عــن  1مــم؛ قــدد وأشــكال مماثلــة (مثــل ،الق ـ
الصــناعي) مــن مــواد نســجية تركيبيــة ال يزيــد
عرضها الظـاهر عـن  5مم.
ـ شعيرات مفردة :

54.05

54 04 11 00

ـ ـ قابلة للمط (االستومتريك)

%5

54 04 12 00

ـ ـ غيرها ،من بروبيلين

%5

54 04 19 00

ـ ـ غيرها

%5

54 04 90 00

ـ غيرها

%5

خيــــــــوي مفــــــــرده اصــــــــطناعية ،بمقــــــــال 67
ديسيتكس أو أكثر ال يزيد أكبر مقـال لمقطعهـا
العرضي عن  1مـم؛ قـدد وأشـكال مماثلـة (مثـل،
الق

الصناعي) ،من مواد نسـجية اصـطناعية،

ال يزيد عرضها الظاهر عن  5مم .
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ق 11 :

ف 54 :
البند

54.06

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

54 05 00 10

ـ ـ ـ خيوي مفردة

%5

54 05 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

54 06 00 00

خيوي من شـعيرات تركيبيـة أو اصـطناعية (عـدا
خيوي الخياطة) ،مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

أقمشـــــة منســـــوجة مـــــن خيـــــوي ات شـــــعيرات

54.07

تركيبية ،بما فيها األقمشة المتحصل عليهـا مـن
المواد الداخلة في البند .54.04
54 07 10 00

ـ أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوي عالية

المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أُخر أو من

بوليسترات
54 07 20 00

ـ أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة

54 07 30 00

ـ أقمشة محددة في المالحظة  9من القسم الحادي
عشر

ـ أقمشة منسوجة أُخر ،تحتوي على  %85وزناً أو
أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أُخر :

%5
%5
%5

54 07 41 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 07 42 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 07 43 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 07 44 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ أقمشة منسوجة أُخر ،تحتوي على  %85وزناً أو
أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها

(التكستوريه):
54 07 51 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 07 52 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 07 53 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 07 54 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ أقمشة منسوجة أُخر  ،تحتوي على  %85وزناً أو
أكثر من شعيرات البوليستر:

54 07 61 00

ـ ـ تحتـوي على  %85وزناً أو أكثر من شعيرات

54 07 69 00

ـ ـ غيرها

البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه)

ـ أقمشة منسوجة أُخر ،تحتوي على  %85وزناً أو
أكثر من الشعيرات التركيبية :
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%5
%5

ق 11 :

ف 54 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

54 07 71 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 07 72 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 07 73 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 07 74 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ أقمشة منسوجة أُخر ،تحتوي على أقل من  %85وزناً
من شعيرات تركيبية  ،مخلوطة بصورة رئيسية أو

حصرية بالقطن :
54 07 81 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 07 82 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 07 83 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 07 84 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ أقمشة منسوجة أُخر:
54 07 91 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 07 92 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 07 93 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 07 94 00

ـ ـ مطبوعة

%5

أقمشة منسوجة من خيوي ات شعيرات تركيبية

54.08

أو اصطناعية  ،بما فيها النسج المتحصل
عليها من المواد الداخلة في البند . 54.05
54 08 10 00

ـ أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوي عالية
المتانة من حرير الفسكوز

ـ أقمشة منسوجة أُخر ،تحتوي على  %85وزناً أو أكثر

%5

من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:

54 08 21 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 08 22 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 08 23 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 08 24 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ أقمشة منسوجة أُخر :
54 08 31 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

54 08 32 00

ـ ـ مصبوغة

%5

54 08 33 00

ـ ـ من خيوي مختلفة األلوان

%5

54 08 34 00

ـ ـ مطبوعة

%5
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ق 11 :

ف 55 :

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة
مالحظـــة :
1ـ

تعتبر خصالً ،من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية ،بالمعنى المقصود في البندين  55.01و  ،55.02الخصل
المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة ،على أن تتوفر فيها المواصفات
التالية :

أ ـ أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛

ب ـ أن تكون الخصلة مفتولة بما اليزيد عن خمس برمات في المتر؛
ج ـ أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن  67ديسيتكس؛

د ـ فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط ،يجب أن تكون الخصلة مسحوبة ،بحيث ال يمكن مطها إلى أكثر
من  %100من طولها؛

هـ ـ أن يزيد المقاس اإلجمالي للخصلة عن  20000ديسيتكس .

أما الخصل التي ال يتجاوز طولها المترين  ،فتدخل في البند  55.03أو .55.04

البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خصل من شعيرات تركيبية .

55.01
55 01 10 00

ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر

%5

55 01 20 00

ـ من بوليستر

%5

55 01 30 00

ـ أكريليك أو مود اكريليك

%5

55 01 40 00

ـ من بولي بروبيلين

%5

55 01 90 00

ـ غيرها

%5

خصل من شعيرات اصطناعية

55.02

.

55 02 10 00

ـ من أسيتات سيللوز

%5

55 02 90 00

ـ غيرها

%5

أليــاف تركيبيــة غيــر مســتمرة ،غيــر مندوفــة وال

55.03

ممشطة وال محضرة بطريقة أُخرى للغزل .

ـ من نايلون أو غيره من بولي أميدات أخر :
55 03 11 00

ـ ـ من أراميدات

%5

55 03 19 00

ـ ـ غيرها

%5

55 03 20 00

ـ من بوليستر

%5

55 03 30 00

ـ أكريليك أو مود اكريليك

%5

55 03 40 00

ـ من بولي بروبيلين

%5
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ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

55 03 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ألياف اصطناعية غير مستمرة ،غير مندوفة وال

55.04

ممشطة وال محضرة بطريقة أُخرى للغزل.

55 04 10 00

ـ من حرير فسكوز

%5

55 04 90 00

ـ غيرها

%5

فضالت ألياف تركيبية أو اصـطناعية (بمـا فيهـا

55.05

الندف وفضالت الخيوط و النسالة) .
55 05 10 00

ـ من ألياف تركيبية

%5

55 05 20 00

ـ من ألياف اصطناعية

%5

ألياف تركيبية غير مسـتمرة مندوفـة أو ممشـطة

55.06

أو محضرة بطريقة أُخرى للغزل .

55.07

55 06 10 00

ـ من نايلون أو من بولي أميدات

%5

55 06 20 00

ـ من بوليستر

%5

55 06 30 00

ـ أكريليك أو مود اكريليك

%5

55 06 40 00

ـ من بولي بروبيلين

%5

55 06 90 00

ـ غيرها

%5

55 07 00 00

أليــــاف اصــــطناعية غيــــر مســــتمرة ،مندوفــــة أو
ممشطة أو محضرة بطريقة أُخرى للغزل

%5

خيوط خياطة من ألياف تركيبيـة أو اصـطناعية،

55.08

غير مستمرة ،وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة
ـ من ألياف تركيبية غير مستمرة :
55 08 10 10

ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

55 08 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من ألياف اصطناعية غير مستمرة :
55 08 20 10

ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة

%5

55 08 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

خيوط (عدا خيوط الخياطة) مـن أليــاف تركيبيــة

55.09

غيـر مستمرة ،غير مهيأة للبيع بالتجزئة .

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف غير
مستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدات :

55 09 11 00
55 09 12 00

ـ ـ مفردة

ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي
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%5
%5

ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر
غير مستمرة :

55 09 21 00
55 09 22 00

ـ ـ مفردة

ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو

%5
%5

مود اكريليك :

55 09 31 00
55 09 32 00

ـ ـ مفردة

ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي

ـ خيوط أُخر ،تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من

%5
%5

ألياف تركيبية غير مستمرة :

55 09 41 00
55 09 42 00

ـ ـ مفردة

ـ ـ مزوية أو متعددة الزوي

%5
%5

ـ خيوط أُخر ،من ألياف بوليستر غير مستمرة :
55 09 51 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف

55 09 52 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر

55 09 53 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

%5

55 09 59 00

ـ ـ غيرها

%5

اصطناعية غير مستمرة

ناعم

%5
%5

ـ خيوط أُخر  ،من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير
مستمرة :

55 09 61 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصـوف أو بوبر

55 09 62 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

%5

55 09 69 00

ـ ـ غيرها

%5

ناعم

%5

ـ خيوط أُخر :
55 09 91 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصريـة بصـوف أو بوبر

55 09 92 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن

%5

55 09 99 00

ـ ـ غيرها

%5

ناعم

55.10

خيـــــوط (عـــــدا خيـــــوط الخياطـــــة) ،مـــــن أليـــــاف
اصـــطناعية غيـــر مســـتمرة ،غيـــر مهيـــأة للبيـــع
بالتجزئة .
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%5

ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية
غير مستمرة :

55 10 11 00

ـ ـ خيوط مفردة

%5

55 10 12 00

ـ ـ خيوط مزوية أو متعددة الزوي

%5

55 10 20 00

ـ خيوط أُخر ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية

55 10 30 00

ـ خيوط أُخر ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية

55 10 90 00

ـ خيوط آخر

%5

بصوف أو بوبر ناعم

بقطن.

%5
%5

خيوط (عدا خيـوط الخياطـة) مـن أليـاف تركيبيـة

55.11

أو اصـــــطناعية غيـــــر مســـــتمرة ،مهيـــــأة للبيـــــع
بالتجزئة .

55 11 10 00

ـ من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على%85

55 11 20 00

ـ من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على أقل من

55 11 30 00

ـ من ألياف اصطناعية غير مستمرة

وزناً أو أكثر من هذه األلياف
 %85وزناً من هذه األلياف

%5
%5
%5

أقمشــــة منســــوجة مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر

55.12

مســتمرة ،تحتــوي علــى  %85وزنـاً أو أكثــر مــن

ألياف تركيبية غير مستمرة .

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر
غير مستمرة :

55 12 11 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 12 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو
مود اكريليك غير مستمرة :

55 12 21 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 12 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
55 12 91 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 12 99 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير

55.13

مستمرة ،تحتوي على أقل من  %85وزناً من

هذه األلياف ،مخلوطة بصورة رئيسيــة أو

حصرية بقطن ،بوزن ال يتجاوز  170جم/م.2
ـ غير مقصورة أو مقصورة :
55 13 11 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

55 13 12 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه"

55 13 13 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر ،من ألياف بوليستر غـير

55 13 19 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع
مستمرة

%5
%5
%5
%5

ـ مصبوغة :
55 13 21 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

55 13 23 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر ،من ألياف بوليستر غـير

55 13 29 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

مستمرة

%5
%5
%5

ـ من خيوط مختلفة األلوان :
55 13 31 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

%5

55 13 39 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

%5

ـ مطبوعة :
55 13 41 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

%5

55 13 49 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

%5

أقمشــــة منســــوجة مــــن أليــــاف تركيبيــــة غيــــر

55.14

مسـتمرة ،تحتـوي علـى أقــل مـن  %85وزنـاً مــن

هــــذه األليــــاف ،مخلوطــــة بصــــورة رئيســـــية أو

حصرية بقطن ،بوزن يتجاوز  170غ /م.2
ـ غير مقصورة أو مقصورة :
55 14 11 00

ـ ـ من ألياف بولستر غير مستمرة بنسج ساده

55 14 12 00

ـ ـ من ألياف بوليستر،غـير مستمرة بنسـج تويل

%5

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل

المتقاطع
55 14 19 00

%5

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر
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%5

ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ مصبوغة :
55 14 21 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

55 14 22 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسـج تويـل

%5

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل

المتقاطع

%5

55 14 23 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر ،من ألياف بوليستر غـير

55 14 29 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

%5

55 14 30 00

ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

مستمرة

%5

ـ مطبوعة :
55 14 41 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده

55 14 42 00

ـ ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسـج تويـل

%5

"سرجيه" ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل

المتقاطع

%5

55 14 43 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر  ،من ألياف بوليستر غـير

55 14 49 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أُخر

مستمرة

%5
%5

أقمشـة منســوجة أخــر ،مــن أليــاف تركيبيــة غيــر

55.15

مستمرة .
ـ من ألياف بوليستر غير مستمرة :
55 15 11 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير

55 15 12 00

ـ ـ مخلوطة بـصـورة رئـيـسـية أو حصرية بشعيرات ألياف

55 15 13 00

ـ ـ مخلوطة بصـورة رئيسية أو حصـرية بصوف أو بوبـر

55 15 19 00

ـ ـ غيرها

فسكوز غير مستمرة

تركيبية أو اصطناعية

ناعم

%5
%5
%5
%5

ـ من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :
55 15 21 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات ألياف

55 15 22 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو

55 15 29 00

ـ ـ غيرها

تركيبية أو اصطناعية
بوبر ناعم

%5
%5
%5
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ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ أقمشة منسوجة أُخر :
55 15 91 00

ـ ـ مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف

55 15 99 00

ـ ـ غيرها

تركيبية أو اصطناعية

%5
%5

أقمشـــة منســـوجة مـــن أليـــاف اصـــطناعية غيـــر

55.16

مستمرة .

ـ تحتوي على  %85وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية
غير مستمرة :

55 16 11 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 16 12 00

ـ ـ مصبوغة

%5

55 16 13 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

55 16 14 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ تحتوي على أقل من  %85وزناً من ألياف اصطناعية
غير مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية

بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية:
55 16 21 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 16 22 00

ـ ـ مصبوغة

%5

55 16 23 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

55 16 24 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ تحتوي على أقل من  %85وزناً من ألياف اصـطناعية
غيـــر مســـتمرة ،مخلوطـــة بصـــورة رئيســـية أو حصـــرية

بصوف أو بوبر ناعم :
55 16 31 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 16 32 00

ـ ـ مصبوغة

%5

55 16 33 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

55 16 34 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ تحتوي على أقل من  %85وزناً من ألياف اصطناعية
غير مستمرة ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية

بقطن :
55 16 41 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 16 42 00

ـ ـ مصبوغة

%5

55 16 43 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

55 16 44 00

ـ ـ مطبوعة

%5
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ق 11 :

ف 55 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيرها :
55 16 91 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

55 16 92 00

ـ ـ مصبوغة

%5

55 16 93 00

ـ ـ من خيوط مختلفة األلوان

%5

55 16 94 00

ـ ـ مطبوعة

%5
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ق 11 :

ف 56 :

الفصل السادس والخمسون

حشو ،لباد وال منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها
 1ـ ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ الحشو و اللباد والالمنسوجات ،المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل ،محضرات العطور أو
التطرية المذكورة في الفصل  33أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند  34.01ومحضرات التلميع

والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند  34.05أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند )38.09

عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .

ب ـ المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛

ج ـ مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو االصطناعية على حامل من لباد أو من ال منسوجات (بند
)68.05؛

د ـ الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من ال منسوجات (البند )68.14؛

هـ ـ األوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو ال منسوجات ( القسم  14أو  15بوجه عام).

و ـ المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والفوط المبطنة لألطفال واألصناف
المماثلة الداخلة في البند " 96.19

 2ـ تشمل عبارة "لباد" لباد اإلبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية ُدعم تماسكها بعملية
(تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .

 3ـ يشمل البندان  56.02و  56.03على التوالي اللباد و الالمنسوجات ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة
بلدائن أو مطاط ،مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .

يشمل البند  56.03أيضا ،الالمنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .

إال أن البندان  56.02و  56.03ال يشمالن:

أ ـ اللباد  ،المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط  ،المحتوي على  %50أو أقل وزنا من
مواد نسجية ،وكذلك اللباد المغمور كليا بلدائن أو بمطاط (الفصل  39أو )40؛

ب ـ الالمنسوجات ،سواء أكانت مغمورة كليا بلدائن أو بمطاط ،أو مطلية كليا أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد،
شريطة أن يكون الطالء أو التغطية مرئية بالعين المجردة ،بغض النظر عن تبدالت اللون الناتجة عن هذه
العمليات (الفصل  39أو )40؛

ج ـ الصفائح أو األلواح أو األشرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي ،متحدة مع لباد أو ال منسوجات ،عندما
تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط وألغراض التقوية (الفصل  39أو . )40

 4ـ ال يشمل البند  56.04الخيوط النسجية وال أو األشكال المماثلة الداخلة في البند  54.04أو  54.05التي يكون فيها

التشريب أو الطالء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من  50إلى  55بصورة عامة) وال تؤخذ بعين

االعتبار؛ لتطبيق هذه األحكام ،تبدالت اللون الناتجة عن هذه العمليات .
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ق 11 :

ف 56 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا

56.01

الحشو؛ ألياف نسجية اليزيد طولها عن  5مم
(زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجيه.
ـ حشو من مواد نسجيه وأصناف من هذا الحشو:
ـ ـ من قطن:
56 01 21 10

ـ ـ ـ أعواد تنظيف األذن

%5

56 01 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

56 01 22 00

ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية

%5

56 01 29 00

ـ ـ غيرها

%5

56 01 30 00

ـ زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية

%5

لباد وإن كان مشربا أو مطليا أو مغطى أو

56.02

منضدا .
56 02 10 00

ـ لباد إبرة ومنتجات "التجميع ـ بالغرز" لأللياف

%5

ـ لباد آخر ،غير مشرب وال مطلي وال مغطى وال
منضد :

56 02 21 00

ـ ـ من صوف أو وبر ناعم

%5

56 02 29 00

ـ ـ من مواد نسجية أُخر

%5

56 02 90 00

ـ غيرها

%5

ال منسـوجات " أقمشة غير منسوجة “ ،وإن

56.03

كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .
ـ من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية :

56 03 11 00
56 03 12 00

ـ ـ بوزن ال يتجاوز  25غ/

م2

ـ ـ بوزن يزيد عن  25جم /م 2ولكن ال يتجاوز 70
غ /م

2

56 03 13 00

ـ ـ بوزن يزيد عن  70جم /م 2ولكن ال يتجاوز 150

56 03 14 00

ـ ـ بوزن يزيد عن  150جم/

غ/

م2

م2

%5
%5
%5
%5

ـ غيرها :

56 03 91 00
56 03 92 00

ـ ـ بوزن اليزيد عن  25جم/

م2

ـ ـ بوزن يزيد عن  25جم /م 2ولكن ال يتجاوز  70جم/
م2
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ق 11 :

ف 56 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

56 03 93 00

ـ ـ بوزن يزيد عن 70جم /م 2ولكن ال يتجاوز 150

56 03 94 00

ـ ـ بوزن يزيد عن  150جم/

جم/

م2

م2

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛

56.04

خيوط نسجية و أشرطة وأشكال مماثلة من
األصناف الداخلة في البند  54.04أو ،54.05
مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو
بلدائن .

56.05

56 04 10 00

ـ خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية

%5

56 04 90 00

ـ غيرها

%5

56 05 00 00

خيوط نسجيه ممعدنة  ،وإن كانت بريما ،
مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال
مماثلة مما يدخل في البند  54.04أو 54.05
مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات
أو مساحيق ،أو مغطاة بالمعدن

%5

خيوط بريم وبريم من أشرطة وأشكال مماثلـة

56.06

ممـا يدخل في البند  54.04أو ( 54.05عدا
أصناف البند  56.05وعدا خيوط بريم شعر
الخيل)؛ خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة
المزغبة) وخيوط السلسلة .
56 06 00 10

ـ ـ ـ خيوط بريم وبريم من صفيحـات وأشكــال مماثله

%5

56 06 00 20

ـ ـ ـ خيوط قطيفة

%5

56 06 00 30

ـ ـ ـ خيوط السلسلة

%5

خيوط حزم و حبال و أمراس ،سواء كانت

56.07

مضفورة أو مجدوله أم ال ،وإن كانت مشربة أو
مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن.
ـ من سيزال أو من أليـاف نسجيـة أُخـر مــن نـوع
أجــاف:

ـ ـ خيوط ربط أو حزم :
56 07 21 10

%5

ـ ـ ـ غير مضفورة
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ق 11 :

ف 56 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

56 07 21 20

ـ ـ ـ مضفورة

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ ـ غيرها :
56 07 29 10

ـ ـ ـ غير مضفورة

%5

56 07 29 20

ـ ـ ـ مضفورة

%5

ـ من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :
ـ ـ خيوط ربط أو حزم :
56 07 41 10

ـ ـ ـ غير مضفورة

%5

56 07 41 20

ـ ـ ـ مضفورة

%5

ـ ـ غيرها :
56 07 49 10

ـ ـ ـ غير مضفورة

%5

56 07 49 20

ـ ـ ـ مضفورة

%5

ـ من ألياف تركيبية أخر :
56 07 50 10

ـ ـ ـ غير مضفورة

%5

56 07 50 20

ـ ـ ـ مضفورة

%5

ـ غيرها :
56 07 90 10

ـ ـ ـ غير مضفورة
ـ ـ ـ مضفورة

%5

:

56 07 90 21

ـ ـ ـ ـ من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر من

56 07 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

البند 53.03

شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس

56.08

%5
%5

أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد األسماك وغيرها
من الشباك الجاهزة ،من مواد نسجية
ـ من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية :

56.09

56 08 11 00

ـ ـ شباك جاهزة لصيد األسماك

%5

56 08 19 00

ـ ـ غيرها

%5

56 08 90 00

ـ غيرها

%5

أصناف مصنوعة من خيوط ،أو من أشرطة أو
أشكال مماثلة داخله في البند  54.04أو
 ،54.05أو خيوط حزم أو أمراس وحبال ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر .
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ق 11 :

ف 56 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

56 09 00 10

ـ ـ ـ خيوط األحذية

%5

56 09 00 20

ـ ـ ـ حبال الغسيل

%5

56 09 00 30

ـ ـ ـ حبال الجر أو رفع األحمال

%5

56 09 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق 11 :

ف 57 :

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية

مالحظـــات:

من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ،يقصد بعبارة" سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية" أغطية األرضيات

1ـ

التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله ،كما تشمل أيضا األصناف التي
يتوفر فيها خصائص أغطية األرضيات من مواد نسجية ولكنها معده الستعمالها في أغ ارض أُخر .

ال يشمل هذا الفصل ،الطبقات األرضية ألغطية األرضيات .

2ـ
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجيه

57.01

ذات خمل معقود ،وإن كانت جاهزة .
57 01 10 00

ـ من أصواف أو وبر ناعم

%5

57 01 90 00

ـــ من مواد نسجية أخر

%5

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية،

57.02

منسوجة ،غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة،
وإن كانت جاهزة ،بما فيها البسط المعروفة
بالكليم أو الشوماك أو الكرماني وغيرها من
البسط المماثلة اليدوية النسج .
57 02 10 00

ـ"كليم" " ،شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية

57 02 20 00

ـ أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند

النسيج

%5
%5

ـ غيرها ،مخملية ،غير جاهزة :
ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم :
57 02 31 10

ـ ـ ـ سجاد آلي

%5

57 02 31 20

ـ ـ ـ بسط وما يماثلها

%5

57 02 31 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :
57 02 32 10

ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت

%5

57 02 32 20

ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة

%5

57 02 32 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

57 02 39 00

ـ ـ من مواد نسجية أُخر

%5

ـ غيرها ،مخملية ،جاهزة :
ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم :
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ق 11 :

ف 57 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

57 02 41 10

ـ ـ ـ سجاد آلي

%5

57 02 41 20

ـ ـ ـ بسط وما يماثلها

%5

57 02 41 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :
57 02 42 10

ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت

%5

ـ ـ ـ سجادة وبسط من خيوط قطيفة :
57 02 42 21

ـ ـ ـ ـ مفارش لألسرة والطاوالت

%5

57 02 42 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

57 02 42 30

ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 02 42 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من مواد نسجية أُخر :
ـ ـ ـ من قطن :
57 02 49 11

ـ ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 02 49 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

57 02 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

57 02 50 00

ـ غيرها ،غير مخملية ،غير جاهزة

%5

ـ غيرها ،غير مخملية ،جاهزة :
ـ ـ من صوف أو من وبر ناعم :
57 02 91 10

ـ ـ ـ سجاد آلي

%5

57 02 91 20

ـ ـ ـ بسط وما يماثلها

%5

57 02 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :
57 02 92 10

ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت

%5

57 02 92 20

ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 02 92 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ من مواد نسجية أُخر :
ـ ـ ـ من قطن :
57 02 99 11

ـ ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 02 99 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

57 02 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية،

57.03

ذات أوبار ،وإن كانت جاهزة .
57 03 10 00

ـ من صوف أو وبر ناعم
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%5

ق 11 :

ف 57 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

57 03 20 00

ـ من نايلون أو من بولي أميدات أُخر

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية أخر :
57 03 30 10

ـ ـ ـ سجاد وبسط وموكيت

%5

57 03 30 20

ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة

%5

57 03 30 30

ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 03 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من مواد نسجية أُخر :
ـ ـ ـ من قطن :
57 03 90 11

ـ ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 03 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

57 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

سجاد وأغطية أرضيات أُخر ،من لباد  ،غير

57.04

ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة ،وإن كانت
جاهزة .
57 04 10 00

ـ مربعات ال تتجاوز مساحة سطحها عن  0.3م2

57 04 20 00

ـ مربعات تتجاوز مساحة سطحها  0.3م 2ولكن ال تزيد

57 04 90 00

ـ غيرها

عن 1م2

%5
%5
%5

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية،

57.05

وإن كانت جاهزة .
ـ ـ ـ سجاد مخملي باللصق :
57 05 00 11

ـ ـ ـ ـ سجاد وبسط من خيوط قطيفة

%5

57 05 00 12

ـ ـ ـ ـ سجاد صالة

%5

57 05 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

57 05 00 20

ـ ـ ـ سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة

57 05 00 30

ـ ـ ـ سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو

%5

57 05 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ)
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%5

ق 11 :

الفصل الثامن والخمسون

ف 58 :

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد

نسجية؛ مسننات (دانتيال)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل ،النسج المشار إليها في المالحظة  1للفصل  ،59المشربة أو المطلية أو المغطاة أو

2ـ

يشمل أيضا البند  ، 58.01أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد ،بحيث ال

3ـ

يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزيه " بالمعنى المقصود في البند  ،58.03النسج التي يكون سداها كله أو بعضه

المنضدة ،واألصناف األُخر المذكورة في الفصل .59
تظهر على سطحها أي أوبار .

مؤل ف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة) ،ومن خيوط متحركة (خيوط دواره) ،بحيث تكمل األخيرة مع خيوط

األرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثرُ ،لتكون حلقات (زردات) التي من خاللها تمر خيوط اللحمة
وتحتبس بها .

4ـ

ال يشمل البند  ،58.04الشباك بعيون معقودة ،المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلة في البند

5ـ

تعتبر نسج ضيقه (شرائط) بالمعنى المقصود في البند :58.06

.56.08

أ ـ األقمشة المنسوجة التي ال يتجاوز عرضها  30سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع

الناتجة عن عملية قص النسج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي

بـ
جـ

6ـ

طريقة أُخرى)؛

األقمشة المنسوجة األنبوبية التي ال يتجاوز عرضها  30سم في حال بسطها؛ و

شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي ال يتجاوز عرضها  30سم في حال بسطها.

إن الشرائط ذات األهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند .58.08

إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند  58.10تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط
من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجيه ظاهره ،وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف

التزيينية من مواد نسيجية أو من مواد أخر ،التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسجيه
7ـ

البند ال يشمل الديابيج المشغولة باإلبرة (البند .) 58.05

باإلضافة إلى منتجات البند  ،58.09فإن هذا الفصل يشمل أيضاً األصناف المصنوعة من خيوط من معدن من
النوع المستعمل في األلبسة وللمفروشات أو الستعماالت مماثلة .
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ق 11 :

ف 58 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أقمشة منسوجة ذات خمل ،ونسج من خيوط

58.01

فطيفية (شينيل) ،عدا األصناف الداخلة في
البند  58.02أو .58.06
ـ من صوف أو من وبر ناعم :
58 01 10 10

ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

%5

58 01 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ من قطن:
58 01 21 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمـة ،غـير

58 01 22 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،مقصوصة

58 01 23 00

ـ ـ أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمة

%5

58 01 26 00

ـ ـ أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"

%5

58 01 27 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى

%5

مقصوصة

مضلعة (كوردوري)

%5
%5

ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية:
58 01 31 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،غير

58 01 32 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،مقصوصة

58 01 33 00

ـ ـ أقمشة منسوجة أخر ذات خمل من اللحمة

%5

58 01 36 00

ـ ـ أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"

%5

مقصوصة

مضلعة "كوردوري"

58 01 37 00

ـ ـ أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى

ـ من مواد نسجية أُخر :

ـ ـ ـ أقمشة منسوجة من وبر خشن :

58 01 90 11

ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و المشالح

58 01 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

58 01 90 90

58.02

%5
%5

%5

%5
%5

ـ ـ ـ غيرها

أقمشة منسوجة مزردة من النوع اإلسفنجي
(نسج المناشف وما يماثلها " تيري") ،عدا

النسج الضيقة (الشرائط) األصناف الداخلة في
البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد
نسجية ،عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03
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%5

ق 11 :

ف 58 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ أقمشة منسوجة مزردة من النوع اإلسفنجي (نسج
المناشف وما يماثلها " تيري")  ،من قطن :

58 02 11 00

ـ ـ غير مقصورة

%5

58 02 19 00

ـ ـ غيرها

%5

58 02 20 00

ـ أقمشة منسوجة من النوع اإلسفنجي ونسج المناشف

58 02 30 00

ـ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية

وما يماثلها " تيري" ،من مواد نسجية

58.03

58 03 00 00

أُخر.

نسج بعقدة غزيه ،عدا النسج ضيقة العرض
الداخلة في البند 58.06

%5
%5
%5

تول و تول ـ بوبينو وأقمشة شبكية أخر عدا

58.04

األقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛
مسننات (دانتيال) ،أثواباً ،أشرطه أو زخارف،
عدا األقمشة الداخلة في البند  60.02لغاية
.60.06
58 04 10 00

ـ تول وأقمشة شبكية آخر

%5

ـ مسننات آلية الصنع :
58 04 21 00

ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية

%5

58 04 29 00

ـ ـ من مواد نسجية أُخر

%5

58 04 30 00

58.05

58 05 00 00

ـ مسننات يدوية الصنع

ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبالن ،فالندر،

%5

أوبيسون ،بوفييه وما يماثلها وديابيج مشغولة
باإلبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة
مثالً) ،وإن كانت جاهزة
أشرطة( ،أقمشة منسوجة ضيقه العرض) عدا

58.06

%5

األصناف الداخلة في البند 58.07؛ شرائط

مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمة،
مجمعة بواسطة الصق (البولدوك).
58 06 10 00

ـ أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل(بما فيها أقمشة
مزردة من النوع اإلسفنجي)وأقمشة من خيوط

قطيفية (شنيل)
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%5

ق 11 :

ف 58 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

58 06 20 00

ـ أشرطة منسوجة أُخر ،تحتوي على  %5أو أكثر وزناً
من خيوط قابلة للمط (اإلستومير) أو خيوط مطاط

اإلجراء
...

فئة الرسم

%5

ـ أشرطة أُخر :
58 06 31 00

ـ ـ من قطن

%5

58 06 32 00

ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية

%5

58 06 39 00

ـ ـ من مواد نسجية أُخر

%5

58 06 40 00

ـ أشرطة سدى دون لحمه مجمعة بواسطة الصق
(البولدويك)

%5

رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد

58.07

نسجية ،أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو
قياسات معينة ،غير مطرزة .

58 07 10 00

ـ منسوجة

%5

58 07 90 00

ـ غيرها

%5

ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية
مماثلة ،أثواباً ،بدون تطريز ،عدا المصنرة أو

58.08

الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزينيه
وأصناف مماثلة .

58 08 10 00

ـ ضفائر أثواباً

58 09 00 00

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة

58 08 90 00

58.09

%5

ـ غيرها

%5

منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل
في البند  ،56.05من األنواع المستعملة
لأللبسة و للمفروشات أو الستعماالت مماثلة،
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر .
58.10

مطرزات ،أثواباً أو أشرطة أو زخارف .

%5

58 10 10 00

ـ مطرزات من دون أرضية ظاهرة

58 10 91 00

ـ ـ من قطن

%5

58 10 92 00

ـ ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية

%5

58 10 99 00

ـ ـ من مواد نسجية أُخر

%5

ـ مطرزات أُخر :
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%5

ق 11 :

ف 58 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

58.11

58 11 00 00

منتجات نسجية ذات حشو ،أثواباً  ،تتكون من

اإلجراء

فئة الرسم

طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى

حشو ،بالغرز أو بطريقة أُخرى ،عدا المطرزات
الداخلة في البند 58.10

- 427 -

%5

ق 11 :

الفصل التاسع والخمسون

ف 59 :

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة

أو منضدة؛ أصناف نسجيه مناسبة لالستخدام الصناعي
مالحظـــات :
1ـ

2ـ

ما لم ينص على خالف ذلك ،يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هـاا الصصـ  ،األقمشـة المنسـة ة المـاةةرة فـي

الصصةل  50إلى  55وفي البندين  58.03و  58.06ةمـا يقصـد ا ـا الضـصا ر و أصـناف العقـادة التزيينيـة ،أوةابـا،
الداخلة في البند  58.08واألقمشة المصنرة أو الكروشية من البند  60.02لغاية .60.06

يشم البند :59.03

أ ـ النسـج المشـربة أو المطليــة أو المغطـاة أو المنضـدة الــدا ن ،م مـا الـو و ا المتـر المربــا في ـا وم مـا ةانـ
طبيعة اللدا ن (غير خلةية أو خلةية) ،باستثناء :

 1ـ النسج التي ال يكةا التشريب أو الطالء أو التغطية في ا ومر يـة بـالعين المجــردة (الصصـةل مـن  50إلـى
 55أو  58أو  60بصةرة عامة)؛ ولتطبيق هاه األحكام ،ال يؤخا بعين االعتبار تبدالت اللـةا الناتجـة
عن هاه العمليات؛

 2ـ المنتجات التي ال يمكن لص ا يـدويا ،دوا أا تتكسـر ،علـى اسـطةانة قطرهـا  7مـم فـي در ـة حـرارة تتـراو
اين  15و  30در ة مئةية (فص  39بصةرة عامة)؛

 3ـ المنتجــات التــي تكــةا نســج ا إمــا مغمــةرة ةليــا الــدا ن وأمــا مطليــة ةليــا أو مغطــاة علــى الــة ين ا ــاه
المــادة ،شــريطة أا يكــةا هــاا الطــالء أو هــاه التغطيــة و مر يــة بــالعين المجــردة ،بغــا النظــر عــن

تبدالت اللةا الناتجة عن هاه العمليات (فص )39؛

 4ـ النسج المطلية أو المغطاة ز يا الدا ن وتحتةي رسةما ناتجة عن تلك المعالجات (الصصـةل  50إلـى 55
و  58أو  60بصةرة عامة)؛

 5ـ األلةا والصصا ح أو األشرطة من لدا ن خلةية ،المتحدة انسج عندما يكةا النسيج مة ـةدا ةحامـ فقـ
وإلغراض التقةية (الصص )39؛

 6ـ المنتجات النسجية الداخلة في البند .58.11

ب ـ النسج المصنةعة من خيةط أو أشرطة صصيحات أو من أشكال مماولة ،مشربة أو مطليـة أو مغطـاة أو مغلصـة
3ـ

الدا ن ،الداخلة في البند .56.04

يقصد بعبارة " أغطية دراا من مـةاد نسـجية " بـالمعنى المقصـةد فـي البنـد  59.05المنتجـات التـي تكـةا بشـك

لصات ،بعرض ال يق عن  45سم ،الصـالحة لتـزيين الجـدراا أو السـقةف ،المكةنـة مـن سـطح نسـجي مثبـ  ،علـى
حامـ وأمـا معـالج علـى و ــه الخلصـي (بالتشـريب أو الطـالء ليسـمح باللصــق) ،إال أا هـاا البنـد ال يشـم أغطيــة
الجدراا المكةنة من غب أو غبـار مـن مـةاد نسـجية مثبتـة مباشـرة علـى حامـ مـن ورق (البنـد  )48.14أو علـى

4ـ

حام من مةاد نسجية (البند  59.07بصةرة عامة) .

يقصد بعبارة " نسج ممططة " ألغراض البند  59.06ما يلي :

أ ـ النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط  ،والتي :
 1ـ ال يزيد و ا المتر المربا من ا  1500م؛ أو
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ق 11 :

 2ـ يزا المتر المربا من ا أكثر من  1500م وتحتةي على أكثر من  %50و نا من مةاد نسجية؛

ف 59 :

ب ـ النسج المصنةعة من خيةط أو من أشرطة أو من أشكال مماولة ،المشربة أو المطليـة أو المغطـاة أو المغلصـة
بالمطاط ،الداخلة في البند 56.04؛ آو

ج ـ األقمشة المؤلصة من خيةط نسجية متةا ية مكتلة بالمطاط ،بغا النظر عن و ن ا في المتر المربا.

إال أا هاا البنـد ،ال يشـم ،األلةا أو الصـصا ح أو األشـرطة مـن مطـاط خلـةي المتحـدة مـا أقمشـة نسـجية،

والتي ال يكةا للنسج في ا إال صصة الحامـ وألغـراض التقةيـة فقـ (الصصـ  )40وال يشـم أيضـا المنتجـات
5ـ

النسجية الداخلة في البند . 58.11

ال يشم البند :59.07

أ ـ النسج التي ال يكةا التشـريب أو الطـالء أو التغطيـة ومر يـة بـالعين المجـردة (الصصـةل  50إلـى  58 ،55أو
 60بصـــةرة عامـــة)؛ ولتطبيـــق هـــاه األحكـــام ،ال يؤخـــا بعـــين االعتبـــار تبـــدالت اللـــةا الناتجـــة عـــن هـــاه
العمليات؛

ب ـ النســج المصــبةغة ارســةمات (عــدا نســج الكانصــا المتضــمنة رســةما للمشــاهد المســرحية ،وللمنــا ر الخلصيــة
لالستةديةهات "ديكةرات" أو لالستعماالت المماولة)؛

ج ـ النسج المغطاة ز يا ازغب أو بغبـار أو بمسـحةق فلـين أو بمنتجـات أخخـر مماولـة والمتضـمنة رسـةما ناتجـة
عن تلك المعالجات؛ إال أا النسج الةبرية المقلدة "المخم المقلد" ،تبقى داخلة في هاا البند؛

د ـ النسج التي أخخضع لعمليات تج يز عادي استعمل في ا مةاد نشةية أو مةاد أخر مماولة؛
هـ ـ الصصا ح من خشب للتلبيس المثبتة على حام من نسج (البند )44.08؛

و ـ المساحيق والحبيبات الطبيعية أو االصطناعية الشاحاة المثبتة على حام من نسج (البند )68.05؛
ـ الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حام من نسج (اند)68.14؛

6ـ

ـ األوراق الرقيقة والرقا ق من معدا المثبتة على حام من نسج ( القسم  14أو  15اة ه عام).

ال يشم البند :59.10

أ ـ سيةر نق الحرةة أو نق المةاد  ،مـن مـةاد نسجية التي يق سمك ا عـن  3مم.

ب ـ سـيةر نقـ الحرةـة أو نقـ المـةاد أو الســيةر ،مـن نسـج ،مشــربة أو مطليـة أو مغطــاة أو منضـدة بمطــاط ،أو
7ـ

المصنةعة من خيةط أو خيةط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلصة بمطاط (اند .)40.10

يشم البند  ،59.11األصناف التالية التي ال تدخ في أي اند آخر من انةد القسم الحادي عشر:

أ ـ المنتجات النسجية ،أوةابا ،أو المقطعة أطةاال أو المقطعة فق بشك مستطي (بما في ا المربا) (عدا األصـناف
التي ل ا صصة المنتجات الداخلة في البنةد  59.08إلى  ،)59.10المحددة حص ار فق فيما يلي:

 1ـ األقمشة المنسة ة واللباد أو النسج المبطنة الباد ،المطلية أو المغطاة أو المنضـدة مـا المطـاط أو الجلـد
أومن مةاد أخخر ،من األنةاع المستعملة في صنا ةسةه أ زة الندف والنسج المماولة الستعماالت تقنيـة
ـر " المصــنةعة مــن قطيص ـة مشــربه بمطــاط لتغطيــة مطــاوي
أخخــر ،بمــا في ــا النســج رــيقة العــرض "الشـ ا

2ـ
3ـ

"سداة" النسيج؛

نسج النخ ؛

نسج التصصية من األنـةاع المسـتعملة فـي معاصـر الزيـةت أو السـتعماالت مماولـة ،مـن مـادة نسـجيه أو

من شعر بشري؛
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ق 11 :

4ـ

ف 59 :

النسج الملبدة أو غير الملبدة ،وأا ةان مشربة أو مطلية  ،المنسة ة بشك مسطح ،والمتعددة السدى

واللحمة من النةع المستخدم في اآلالت أو الستعماالت تقنية أخر؛

 5ـ النسج المقةاة بمعدا من األنةاع المعدة الستعماالت تقنية؛

 6ـ الحبال والضصا ر وغيرها من المنتجات المماولة ،وأا ةان مطلية أو مشربة أو مقةاة بمعدا من األنةاع
المستعملة في الصناعة ةمةاد حشة أو ةمةاد للتشحيم .

ب ـ األصــناف النســجية (عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــةد  59.08إلــى  )59.10الســتعماالت تقنيــة( ،مث ـ  ،األقمشــة
النسجية واللباد المقصلة ادوا ن اية أو المزودة بأدوات وصـ  ،مـن األنـةاع المسـتعملة فـي آالت صـنا الـةرق
أو اآلالت المماولــة (آالت عجينــة الــةرق ،أو الحريــر الصــخري مــا األســمن مــثال) ،أقـراج الجلــي ،الصةاصـ

والحلقات أقراج الجلي وغيرها من أ زاء اآلالت) .
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإل راء

فئة الرسم

نسج مطلية بصمو أو بمةاد نشةية ،من

59.01

األنةاع المستعملة للتغليف الخار ي للكتب
وغيرها من االستعماالت المماولة؛ نسج
استشصاف لنق الرسةم؛ نسج محضرة للرسم
باأللةاا (كانصا)؛ نسج "بكرام" وما يماول ا من
النسيج مقساة من األنةاع المستعملة لصناعة
القبعات .
59 01 10 00

ـ نسج مطلية بصمو أو بمةاد نشةية ،من األنةاع
المستعملة للتغليف الخار ي للكتب وغيرها من

االستعماالت المماولة

%5

ـ غيرها :
59 01 90 10

ـ ـ ـ نسج شصافة لنق الرسةم

%5

59 01 90 20

ـ ـ ـ نسج محضرة للرسم باأللةاا(كانصا)

%5

59 01 90 30

ـ ـ ـ نسج مقساة من األنةاع المستعملة لصناعـة
القبعات

%5

نسج من حبال لإلطارات الخار ية من خيةط

59.02

عالية المتانة من نايلةا أو من اةلي أميدات
أخخر أو من اةليستر أو من حرير الصسكة .

59 02 10 00

ـ من نايلةا أو من اةلي أميدات أخخر

%5

59 02 20 00

ـ من اةليستر

%5

59 02 90 00

ـ غيرها

%5
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ق 11 :

ف 59 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإل راء

فئة الرسم

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة

59.03

الدا ن ،عدا تلك الداخلة في البند .59.02
59 03 10 00

ـ ابةلي (فيني ةلةريد)

%5

59 03 20 00

ـ ابةلي يةريثاا

%5

59 03 90 00

ـ غيرها

%5

مشمـا أرريــة (لينةليــةم) وأا ةـاا مقطعـا

59.04

بأشكـال معينة؛ أغطية أرريات مكةنة من
طالء أو غطاء مثبتة على حام من مةاد
نسجية ،وأا ةان مقطعة بأشكال معينة .
59 04 10 00

ـ مشما أررية (لينةليةم)

%5

59 04 90 00

ـ غيرها

%5

أغطية دراا من مةاد نسجية .

59.05
59 05 00 10

ـ ـ ـ من قطيصة

%5

59 05 00 20

ـ ـ ـ من قطن

%5

59 05 00 60

ـ ـ ـ من مةاد نسجية ترةيبية أو اصطناعية

%5

59 05 00 90

ـ ـ ـ من مةاد نسجية أخر

%5

نسج ممططة ،عدا الداخلة في البند .59.02

59.06
59 06 10 00

ـ أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن  20سم

%5

ـ غيرها :
59 06 91 00

ـ ـ مصنرة أو ةروشيه

%5

59 06 99 00

ـ ـ غيرها

%5

نسـج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانصا

59.07

المتضمنة رسةما للمشاهد المسرحية وللمنا ر
الخلصية لإلستديةهات "ديكةرات" أو الستعماالت
مماوله .
ـ ـ ـ نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة :
59 07 00 11

ـ ـ ـ ـ النسج المطلية بالقطراا أو القار أو المةاد

المماولة من األنةاع المستعملة لتحضير أغطية

البضا ا وأقمشة التغليف
59 07 00 12

ـ ـ ـ ـ النسج المطلية بمةاد شمعية

59 07 00 13

ـ ـ ـ ـ النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر
أساسه راتنجات طبيعية وةافةر
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%5
%5
%5

ق 11 :

ف 59 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

59 07 00 14

اإل راء

فئة الرسم

ـ ـ ـ ـ النسج المطلية أو المشربة بالزي أو محضرات

أساس ا ي تجصيف مث أقمشة التغليف والنسج

القةية الخشنة من القنب و الجةت والكتاا

والقطن والنسج االصطناعية أو الترةيبية الغير

منصاة للماء لطال ا بطبقة وقيلة مؤلصة أساس ا

من خلي من ي تجصيف و سناج
59 07 00 15

ـ ـ ـ ـ نسج مغطــاة بسيليكات لجعل ا غير قااله لالحتراق

59 07 00 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

59 07 00 20

ـ ـ ـ نسج مرسةم علي ا منا ر خلصية (ديكةرات)

(للستا ر المقاومة للحريق مثال)

مماولة

59.08

59 08 00 00

%5
%5

للمسار والمراسم (االستةديةهات) أو الستعماالت

فتا

%5

%5

منسة ة أو مضصةرة أو مصنرة ،من مةاد

نسجية ،للمصاايح و المةاقد و القداحات و
الشمةع أو ما يماول ا؛ رقا ق (أغشية) وها ة
لمصاايح الغا وأقمشة مصنرة اسطةانية
تستخدم في صنع ا ،وأا ةان مشربة

%5

خراطيم أنبةبية من مةاد نسجيه وأناايب نسجيه

59.09

مماولة ،وأا ةان مبطنة أو مقةاة بمعدا أو
مزودة الةا م من مةاد أخخر .

59.10

59 09 00 10

ـ ـ ـ المج زة إلطصاء الح ار ق

%5

59 09 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

59 10 00 00

سيةر نق الحرةة أو نق المةاد من مةاد
نسجية ،وأا ةان مشربة ،مطلية ،مغطاة ،أو
منضدة الدا ن أو مقةاة بمعدا أو بمةاد أخخرى

59.11

منتجات وأصناف نسجية الستعماالت تقنيه،
محدده في المالحظة  7من هاا الصص .
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%5

ق 11 :

ف 59 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

59 11 10 00

ـ أقمشة منسة ة ولباد والنسج المبطنة الباد ،مطلية أو

اإل راء

فئة الرسم

مغطاة أو منضده بمطاط أو لد أو مةاد أخخر ،من
األنةاع المستعملة في صنا ةسةة أ زة الندف،

والنسج المماولة الستعماالت تقنيه أخخر ،بما في ذلك
النسج ريقة العرض المصنةعة من قطيصة مشربه

بمطاط لتغطية مغا ل النسيج "مكةك النسيج"
59 11 20 00

ـ نسج النخ وأا ةان

اهزة

ـ أقمشة نسجية و لــباد متصلة دوا أطراف أو

%5
%5

مةصةلة األطراف ،ومزودة بأدوات رب  ،من األنةاع

المستعملة في آالت صناعة الةرق أو في آالت

مماولة (مث  ،آالت عجا ن الةرق أو خلي الحرير

الصخري واإلسمن مثال) :

59 11 31 00

ـ ـ و ا المتر المربا من ا أق من  650م

59 11 32 00

ـ ـ و ا المتر المربا من ا  650م أو أكثر

59 11 40 00

ـ نسج التصصية والنسـج السـميكة ،من األنةاع

المستعملة في معاصر الزيةت أو ما يماول ا ،بما في

ذلك ما ةاا من ا مصنةعا من شعر بشري
59 11 90 00

ـ غيرها

%5
%5

%5
%5
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ق 11 :

ف 60 :

الفصل الستون

أقمشـة مصنـرة أو كروشـيه
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ

بـ
جـ

المسننات بغرزه معقوفة (دانتيال بالكروشية) الداخلة في البند 58.04؛

الرقاع و الشارات واألصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛

األقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ،المذكورة في الفصل .59

إال أن األقمشــة ذات الخمــل المصــنرة أو الكروشــيه ،المشــربة أو المطليــة أو المغطــاة أو المنضــدة ،قبق ـ
داخلة في البند .60.01

2ـ

يشمل أيضا هذا الفصل ،األقمشة المصنوعة من خيوط من معدن ،من األنواع المسـتعملة لللبسـة أو المفروشـات

3ـ

إن عبارة "مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة ،قشير أيضاً إل األصـناف المممعـة ـ بـالغرز والتـي قعنـي أن

أو الستعماالت مماثلة .

قتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيمية .

مالحظة البند الفرعي

 .1يشمل البند الفرعي  600535األقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليسـتر
قزن ما ال يقل عن  30جرام/م 2وال يتماوز  55جرام/م ،2ذو عيون شبكية ال يقـل عـدد فتحاقهـا عـن  20فتحـة

/س ـ  2وال قزيــد عــن  100فتحــة /س ـ  ،2مشــربة أو مطليــة بالفــا-ســايبرميثرين (ايــزو) أو كلورفينــابير(ايزو) أو

دلتاميثرين( ، INNايزو) أو المبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل"

60.01

وأقمشة مزردة "قيري" مصنرة أو كروشيه .
60 01 10 00

ـ أقمشة "طويلة الخمل"

.

%5

ـ أقمشة مزردة :
60 01 21 00

ـ ـ من قطن

%5

60 01 22 00

ـ ـ من ألياف قركيبية أو اصطناعية

%5

60 01 29 00

ـ ـ من مواد نسمية أُخر

%5

ـ غيرها :
60 01 91 00

ـ ـ من قطن

%5

60 01 92 00

ـ ـ من ألياف قركيبية أو اصطناعية

%5

60 01 99 00

ـ ـ من مواد نسمية أُخر

%5
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ق 11 :

ف 60 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال يزيد عن

60.02

30س  ،قحتوي عل  %5وزناً أو أكثر من

خيوط قابلة للمط "اإلستومير" أو من خيوط
مطاط ،عدا قلك الداخلة في البند.60.01

60 02 40 00

ـ قحتوي عل  ،%5وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة
للمط "اإلستومير" ولكن ال قحتوى عل خيوط مطاط

%5

60 02 90 00

ـ غيرها

%5

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال يزيد عن

60.03

30س  ،عدا قلك الداخلة في البند 60.01
أو.60.02
60 03 10 00

ـ من صوف أو وبر ناع

%5

60 03 20 00

ـ من قطن

%5

60 03 30 00

ـ من ألياف قركيبية

%5

60 03 40 00

ـ من ألياف اصطناعية

%5

60 03 90 00

ـ غيرها

%5

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن

60.04

30س قحتوى عل  %5وزناً أو أكثر من
خيوط قابلة للمط "االستومير" أومن خيوط
مطاط ،عدا قلك الداخلة في البند

.60.01

60 04 10 00

ـ قحتوى عل  %5وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط

60 04 90 00

ـ غيرها

"االستومير" ولكن ال قحتوى عل خيوط مطاط

%5
%5

مصنرات السدى (بما فيها قلك المصنوعة عل

60.05

آالت قصنير األشرطة المزركشة "جالون") ،عدا
قلك الداخلة في البند  60.01لغاية 60.04
ـ من قطن :
60 05 21 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 05 22 00

ـ ـ مصبوغة

%5

60 05 23 00

ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

60 05 24 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ من ألياف قركيبية :
- 435 -

ق 11 :

ف 60 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

60 05 35 00

ـ ـ األقمشة المحددة في مالحظة البند الفرعي  1لهذا

60 05 36 00

ـ ـ غيرها ،غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 05 37 00

ـ ـ غيرها ،مصبوغة

%5

60 05 38 00

ـ ـ غيرها ،من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

الفصل

60 05 39 00

ـ ـ غيرها،

مطبوعة ....................... ................................

%5

%5

ـ من ألياف اصطناعية :
60 05 41 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 05 42 00

ـ ـ مصبوغة

%5

60 05 43 00

ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

60 05 44 00

ـ ـ مطبوعة

%5

60 05 90 00

ـ غيرها

%5

أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر .

60.06
60 06 10 00

ـ من صوف أو وبر ناع

%5

ـ من قطن :
60 06 21 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 06 22 00

ـ ـ مصبوغة

%5

60 06 23 00

ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

60 06 24 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ من ألياف قركيبية :
60 06 31 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 06 32 00

ـ ـ مصبوغة

%5

60 06 33 00

ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

60 06 34 00

ـ ـ مطبوعة

%5

ـ من ألياف اصطناعية :
60 06 41 00

ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة

%5

60 06 42 00

ـ ـ مصبوغة

%5

60 06 43 00

ـ ـ من خيوط ذات ألوان مختلفة

%5

60 06 44 00

ـ ـ مطبوعة

%5

60 06 90 00

ـ غيرها

%5
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الفصل الحادي والستون

1
2
62.12
63.09
90.21
3

61.03

61.04

437

11
61

61.08

61.07
61.09

61.12
61.06
10

61.05

4

10
61.05
61.09

5

61.11

6
86

61.11
61.11
61.12

438

7

11
61

61.13

8
61.13

61.11
9

10

61.01

61.03
5

61 01 20 00

5

61 01 30 00

5

61 01 90 00

61.02

61.04
5

61 02 10 00

5

61 02 20 00
439

11
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5

61 02 30 00

5

61 02 90 00

61.03

5

61 03 10 00

5
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5
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5
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61 03 32 00

5

61 03 33 00

5

61 03 39 00

5

61 03 41 00

5

61 03 42 00

5

61 03 43 00

5

61 03 49 00

61.04
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5
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61 04 31 00
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5

61 04 42 00
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61 04 43 00

5

61 04 44 00
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61 04 49 00
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61 04 51 00

5

61 04 52 00
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61 04 53 00
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61 04 59 00
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61 04 61 00
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61 04 62 00
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61 04 63 00
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61 04 69 00

61.05
61 05 10 00

5
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5

61 05 20 00

5

61 05 90 00

61.06
5

61 06 10 00

5

61 06 20 00

5

61 06 90 00

61.07

5

61 07 11 00

5

61 07 12 00

5

61 07 19 00

5

61 07 21 00

5

61 07 22 00

5

61 07 29 00

5

61 07 91 00

5

61 07 99 00

61.08

5

61 08 11 00

5

61 08 19 00

5

61 08 21 00
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61 08 22 00

5

61 08 29 00

5

61 08 31 00

5

61 08 32 00

5

61 08 39 00
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61 08 91 00

5

61 08 92 00

5

61 08 99 00

61.09
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61 10 11 00
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61 10 12 00
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61 10 19 00
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61 10 20 00
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61 10 30 00
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61 10 90 00
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61 11 20 00
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61 11 30 00
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61 11 90 00
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61 12 11 00
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61 12 12 00
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61 12 19 00

5

61 12 20 00

5

61 12 31 00
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61 12 39 00
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61 12 41 00
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61 12 49 00
61 13 00 00

59.06
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59.07
61.14
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61 14 20 00

5

61 14 30 00
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61 14 90 00
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61 15 10 00

5

61 15 21 00
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67
61 15 22 00
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61 15 29 00
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61 15 30 00
5

67
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61 15 94 00

5

61 15 95 00
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61 15 96 00

5

61 15 99 00
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61 16 10 00
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61 17 10 00
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61 17 80 00
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61 17 90 00
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الفصل الثاني والستون
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2
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62.04

446

11
62

62.08
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6
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7
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62.13

60
62.14
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62.03
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62 01 11 90
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62.04
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62 02 19 11
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62 02 19 19

5

62 02 19 90
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62 02 92 00
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62 02 93 00
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62 02 99 00

62.03
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62 03 11 00

5

62 03 12 00
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62 03 29 00
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62 03 49 00
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62 04 11 00
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62 04 12 00
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62 04 13 00
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62 04 19 00
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62 04 21 00
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62 04 22 00
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62 04 32 00
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62 04 33 00
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62 04 39 00
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62 04 41 00
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62 04 53 00
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62 06 20 00
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62 07 19 00

5

62 07 21 00
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62 08 11 00
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62 08 91 00
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62 08 92 00
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62 08 99 00

62.09
5

62 09 20 00

5

62 09 30 00

5

62 09 90 00

62.10
59.06 59.03

56.03

56.02

59.07
56.03

56.02
62 10 10 10

5
62 10 10 90

5

62 10 20 00
5

62 01 19

62 01 11
62 10 30 00

5

62 02 19

62 02 11

5

62 10 40 00

5

62 10 50 00

62.11

5

62 11 11 00

5

62 11 12 00

5

62 11 20 00

5

62 11 32 10

5

62 11 32 20

5

62 11 32 90

5

62 11 33 10
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62 11 33 20

5

62 11 33 90

5

62 11 39 10

5

62 11 39 20

5

62 11 39 90
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62 11 42 00

5

62 11 43 00

5

62 11 49 00

62.12
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62 12 10 00

5

62 12 20 00

5

62 12 30 00
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62 12 90 00

62.13
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62 13 20 00
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62 13 90 00
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5

62 14 20 10
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62 14 20 20
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62 14 20 90
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62 14 30 10
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62 14 30 20
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5

62 14 30 30

5

62 14 30 40

5

62 14 30 90

5

62 14 40 10

5

62 14 40 20

5

62 14 40 30

5

62 14 40 40

5

62 14 40 90

5

62 14 90 11
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62 14 90 12

5

62 14 90 13

5

62 14 90 14

5

62 14 90 19

5

62 14 90 90
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5

62 15 10 00

5

62 15 20 00

5

62 15 90 00
62 16 00 00

62.16

5

62.17
62.12
5

62 17 10 10

5

62 17 10 20

455

11
62

62 17 10 31
5
62 17 10 39

5

62 17 10 40
5
62 17 10 50
5

58.10

58.07
62 17 10 60

5
62 17 10 70

5
5

62 17 10 90

5

62 17 90 10

5

62 17 90 20

5

62 17 90 90

456

11
63

الفصل الثالث والستون

1

1
1

2

56

62
63.09

63.09

3
1
2
3

57.01

4

57.05

58.05

1
2
630420

.1

INN

 :1أصنــاف نسيجية أُخـر جاهزة .
63.01
63 01 10 00

5

63 01 20 00
5
63 01 30 00

5
457

11
63

63 01 40 00
5
63 01 90 00

5

63.02
5

63 02 10 00

5

63 02 21 00

5

63 02 22 00

5

63 02 29 00

5

63 02 31 00

5

63 02 32 00

5

63 02 39 00

5

63 02 40 00

5

63 02 51 00

5

63 02 53 00

5

63 02 59 00
63 02 60 00

5

5

63 02 91 10

5

63 02 91 20
63 02 91 30

5
63 02 91 40
5
5

63 02 91 90

5

63 02 93 00

5

63 02 99 00

458

11
63

63.03

5

63 03 12 00

5

63 03 19 00

5

63 03 91 10
63 03 91 20

5
5

63 03 91 90

5

63 03 92 10
63 03 92 20

5
5

63 03 92 90

5

63 03 99 00

63.04
94.04
5

63 04 11 00

5

63 04 19 00
63 04 20 00

5

1

5

63 04 91 10

5

63 04 91 20

5

63 04 91 90

5

63 04 92 10

5

63 04 92 20
459

11
63

5

63 04 92 30

5

63 04 92 40

5

63 04 92 90

5

63 04 93 10

5

63 04 93 20

5

63 04 93 30

5

63 04 93 40

5

63 04 93 90

5

63 04 99 10

5

63 04 99 20

5

63 04 99 30

5

63 04 99 40

5

63 04 99 90

63.05

53.03
5

63 05 10 10

5

63 05 10 90

5

63 05 20 00
63 05 32 00

5
63 05 33 00
5
5

63 05 39 00

5

63 05 90 00

63.06

460

11
63

5

63 06 12 10

5

63 06 12 20

5

63 06 19 10

5

63 06 19 20

5

63 06 22 00

5

63 06 29 00

5

63 06 30 00

5

63 06 40 00

5

63 06 90 00

63.07
63 07 10 00
5
5

63 07 20 00

5

63 07 90 10
63 07 90 20

5
63 07 90 30

5
63 07 90 40

5

63 07 90 50
5
63 07 90 60
5
63 07 90 70

5

461

11
63

63 07 90 80
63.06

5

63 07 90 91

5

63 07 90 92

5

63 07 90 94
5
63 07 90 95

5

63 07 90 96

5

63 07 90 97
5
63 07 90 99

5

 : 2مجموعـــات .
63.08

63 08 00 00

63.09

63 09 00 00

5

 : 3ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛
أسمال وخرق
5

63.10

63 10 10 00

5

63 10 90 00

5

462

12

القسم الثاني عشر

463

ق 12 :
ف 64 :

الفصل الرابع والستون

1

11
63.09
68.12
90.21
95
64.06

2

96.06
3

41.07
4

41.12

41.14

3

64 03 12 64 02 19 64 02 12

1
64 03 19

64 04 11

464

ق 12 :
ف 64 :

64.01

64 01 10 00

5

64 01 92 00

5

64 01 99 00

5

64.02

64 02 12 00
5
64 02 19 00

5

64 02 20 00
5
64 02 91 00

5

64 02 99 00

5

64.03

64 03 12 00
5
64 03 19 00

5

64 03 20 00
5
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ق 12 :
ف 64 :

64 03 40 00

5

64 03 51 10

5

64 03 51 20

5

64 03 51 30

5

64 03 59 10

5

64 03 59 20
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64 03 59 30
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64 03 91 10

5

64 03 91 20

5

64 03 91 30
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64 03 99 10

5

64 03 99 20

5

64 03 99 30

5
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64 04 11 00
5
64 04 19 00

5

64 04 20 00

5
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64 05 10 00

5

64 05 20 00

5

64 05 90 00

5
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ق 12 :
ف 64 :
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64 06 10 00

5

64 06 20 00

5

64 06 90 00

5
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الفصل الخامس والستون
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الفصل السادس والستون
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الفصل السابع والستون
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13

القسم الثالث عشر
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الفصل الثامن والستون
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الفصل التاسع والستون
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69.06

5

69.07

.

690740 690730
5

69 07 21 00

0.5
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(MOHS
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الفصل السبعون
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95
95
96
70.05 70.04

70.03

70.06

3

70.19
60
B2O3

4

SiO2

60

SiO2
5

Na2O

K2O
2
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2

68.06
5

70 13 91
24

70 13 41

70 13 33

70 13 22

1

PbO

70 01 00 00

5

70.01
70.02

70.18
5

70 02 10 00

5

70 02 20 00
70 02 31 00

5
70 02 32 00
6

5

10 5

300
70 02 39 00

5

70.03

70 03 12 00
5
5

70 03 19 00

5

70 03 20 00

5

70 03 30 00
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70.04

70 04 20 00
5
70 04 90 00

5

70.05

70 05 10 00
5
70 05 21 00
5
5

70 05 29 00

5

70 05 30 00

70.04

70 06 00 00

70.03

70.06

70.05

5

70.07

70 07 11 00
5
70 07 19 00

5
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70 07 21 00
5
70 07 29 00

5

70 08 00 00

5

70.08
70.09

5

70 09 10 00

5

70 09 91 00

5

70 09 92 00

70.10

5

70 10 10 00

5

70 10 20 00

5

70 10 90 00

70.11

5

70 11 10 00

5

70 11 20 00

5

70 11 90 00

70.12
70.13

70.18 70.10
490

5

70 13 10 10

5

70 13 10 30

5

70 13 10 41

5

70 13 10 49

5

70 13 10 90

5

70 13 22 00

5

70 13 28 00

5

70 13 33 00

5

70 13 37 00

5

70 13 41 00
70 13 42 00
6

5

10x5

300

5

70 13 49 00

5

70 13 91 10

5

70 13 91 31

5

70 13 91 39

5

70 13 91 90

5

70 13 99 10

5

70 13 99 20

5

70 13 99 90

70.14
70.15

491

5

70 14 00 10

5

70 14 00 90

70.15

5

70 15 10 00

5

70 15 90 10
70 15 90 20

5
70 15 90 90

5

70.16

70 16 10 00
5
70 16 90 00

5

70.17

492

70 17 10 10

70 17 10 90
70 17 20 00
6

5

10 5

300
70 17 90 00

5

70.18

1

5

70 18 10 10

5

70 18 10 90
70 18 20 00

5

1
70 18 90 00

5

70.19

5

70 19 11 00

50

5

70 19 12 00

5

70 19 19 00

493

5

70 19 31 00

5

70 19 32 00

5

70 19 39 00

5

70 19 40 00

5

70 19 51 00

30

70 19 52 00

30
2
5

250

136

5

70 19 59 00

5

70 19 90 10

5

70 19 90 20

5

70 19 90 30

5

70 19 90 40
70 19 90 50

5
70 19 90 60

5

70 19 90 70
5
70 19 90 90

5

70.20
5

70 20 00 10

5

70 20 00 20
70 20 00 30

5
70 20 00 40

70 20 00 90

5
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495

14
71

الفصل الحادي والسبعون

1

1

71.15 71.14 71.13

2

71.16
3
28.43
30
32
38.15
3

42.03 42.02

42

43.04 43.03
64

65
66

68.04
82

)*(

2
496

68.05

82

14
71

85.22
92

91

90
93

95

2

4
97.05

96

97.03
97.06

100
4

2
96
5
2
2
2
2
2
6
5
7

1

8
71.12

71.13

497

9

14
71

71.14

10

71.17

11

96.06

9
96.15

71 10 31 71 10 21

71 10 11

71 08 11

71 06 10

90

1
71 10 41

0.5
71 10 19

71 10 11

2
4

71.10

3

1
71.01

71 01 10 00

5
498

14
71

5

71 01 21 00

5

71 01 22 00

71.02
71 02 10 00
71 02 21 00
71 02 29 00

5

71 02 31 00
71 02 39 00

5

71.03

5

71 03 10 00

5

71 03 91 00

5

71 03 99 00

71.04

71 04 10 00

5
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14
71

71 04 20 00
5
71 04 90 00

5

71.05
5

71 05 10 00

5

71 05 90 00

2
71.06

71 06 10 00

71 06 91 10
71 06 91 90
71 06 92 00
71 07 00 00

71.07

5

71.08

71 08 11 00
71 08 12 10
71 08 12 90
71 08 13 00
71 08 20 00

500

14
71

71 09 00 00

71.09

5

71.10

71 10 11 10
71 10 11 90
71 10 19 00
71 10 21 00
71 10 29 00
71 10 31 00
71 10 39 00
71 10 41 00
71 10 49 00
71 11 00 00

71.11

5

71.12

71 12 30 00
5
71 12 91 00
5
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14
71

71 12 92 00
5
71 12 99 00

5

3
71.13

71 13 11 00
5

5

71 13 19 10

5

71 13 19 20

5

71 13 20 00

71.14

71 14 11 00
5

5

71 14 19 10

5

71 14 19 20
71 14 20 00

5

502

14
71

71.15
71 15 10 00
5
71 15 90 00

5

71.16

5

71 16 10 10

5

71 16 10 90

5

71 16 20 10

5

71 16 20 20

5

71 16 20 90

71.17

5

71 17 11 10

5

71 17 11 90

5

71 17 19 00

5

71 17 90 10

5

71 17 90 20

5

71 17 90 30

5

71 17 90 90

71.18
71 18 10 00
71 18 90 00
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ق 15 :

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها
مالحظـــات:
1ـ

ال يشمل هذا القسم:

أ

ـ

ب ـ
ج ـ

د

ـ

و

ـ

هـ ـ

ز

ـ

ح ـ

ط ـ

2ـ

الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البنود

 32.07لغاية  32.10أو 32.12أو  32.13أو)32.15؛

الفيروسيريوم و المخاليط المعدنية األُخر للقدح (إلحداث الشرر) (بند )36.06؛
أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06أو 65.07؛

هياكل الشماسي والمظالت واألصناف األُخر الداخلة في البند 66.03؛

األصناف الواردة فـي الفصـل ( 71مثـل خالئـط المعـادن الثمينـة أو المعـادن العاديـة الم سـوة قشـرة مـن

معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة" )؛

األصناف الواردة في القسم السادس عشر (آالت و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛

القضبان المجمعة للس ك الحديدية والترام (بند )86.08واألصناف األُخر الداخلة فـي القسـم السـا ش عشـر

(عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛

األدوات واألجهزة الواردة في القسم الثامن عشر ما فيها نوا ض الساعات؛

كرات الرصـا

وذخائر)؛

المعـدة للـذخيرة (بنـد  )93.06واألصـناف األُخـر الـواردة فـي القسـم التاسـش عشـر (أسـلحة

ي ـ

األصــناف ال ـواردة فــي الفصــل ( 94مثــل األثــاث و حوامــل الحشــايا و المصــابي أجهــزة اإلنــارة ولوازمهــا

ك ـ

األصناف الواردة في الفصل ( 95مثل ُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛

والالفتات واللوحات اإلرشادية المضيئة و المباني المسبقة الصنش)؛

المناخــل اليدويــة واألزرار وأقــالم الحبــر الســائل وماس ـ ات أقــالم الرصــا

وريــأ أقـــالم الحبـــر والمناصــب

ل

ـ

م

ـ

األصناف الواردة في الفصل ( 97مثل التحف الفنية).

أ

ـ

األصناف الداخلة في البنود  73.07أو  73.12أو  73.15أو  73.17أو  73.18واألصناف المماثلـة

"حوامل" األحادية و الثناية والثالثية القوائم واألصناف المماثلة أو األصناف األُخر الـواردة فـي الفصـل 96
(مصنوعات متنوعة)؛

يقصد عبارة " أجزاء ولوازم لالستعماالت العامة " حيثما وردت في جدول التعريفة:

ب ـ
ج ـ

من معادن عادية أُخر؛

النوا ض وريأ النوا ض من معادن عادية استثناء نوا ض الساعات (بند )91.14؛

األصناف الداخلة في البنود 83.01أو 83.02أو  83.08أو 83.10واألطر والمرايـا مـن معـادن عاديـة

الداخلة في البند .83.06

إن اإلشارة إلى أجزاء األصناف الواردة في الفصول  73لغاية  76و من  78لغاية ( 82عدا

البند )73.15ال تشمل اإلشارة إلى األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة المعنى المقصود أعاله.
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مش مراعاة أح ام الفقرة السا قة والمالحظة  1للفصل  83فإن المصـنوعات الداخلـة فـي الفصـلين  82أو

3ـ

 83تستثنى من بنود الفصول من  72لغاية  76ومن  78لغاية .81

يقصــد عبــارة " معــادن عاديــة " أينمــا وردت فــي جــدول التعريفــة الحديــد الصــب (يهــر) والحديــد الصــلب (فـوالذ)

النحاس الني ل األلومنيوم الرصا

الكوبال ـ
4ـ

5ـ

الزنك القصدير التنجستن (ولفرام) الموليبدنيوم التـنـتالـوم المغنيسيوم

البيزمــوث الكــادميوم التيتــانيوم الزركونيــوم األنتيمــون البريليــوم الكــروم الجرمــانيوم الفانــاديوم

الجاليوم الهافنيوم األنديوم النيوبيوم (الكولومبيوم) الرينيوم التاليوم .

يقصد عبارة " سيرمي " (خالئط معدنية خزفية) أينما وردت في جدول التعريفـة المنتجـات التـي تحتـوي علـى

خالئط مجهريـة غيـر متجانسـة مـن م ونـات معدنيـة وم ونـات خزفيـة .وتشـمل عبـارة " سـيرمي " أيضـا الكربيـدات

المعدنية الملبدة "فري "(.الكربيدات المعدنية الملبدة معدن).

قواعد تبنيد الخالئط (عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس كما عرف في الفصلين  72و:)74

أ

ـ

ب ـ

ج ـ

الخالئط من معادن عادية تبند مش المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن األُخر؛

الخالئــط الم ونــة مــن معــادن عاديــة واردة فــي هــذا القســم ومــن عناصــر غيــر واردة فيــ ،تبنــد كخالئــط

المعـادن العاديــة الداخلــة فــي هـذا القســم إذا كــان مجمــوا وزن هــذه المعـادن يســاوي أو يزيــد عــن مجمــوا

وزن العناصر األُخر الداخلة في تركيبها؛

تشــمل عبــارة " خالئــط " ال ـواردة فــي هــذا القســـم المخــاليط الملبــدة " الفري ـ " مــن مســاحيق معدنيــة و

المخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها الصهر (عـدا الخالئـط المعدنيـة الخزفيـة "سـيرمي ") ومركبـات

السبائك.

6ـ

ما لم ينص على خالف ذلك فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخالئط ،التي

7ـ

قواعد تبنيد األصناف المركبة:

يجب أن تبند مع ،وفقاً ألح ام المالحظة  5ـ أعاله.

ما لم تنص علي ،البنود خالفا لـذلك فـإن المصـنوعات مـن معـادن عاديـة ( مـا فيهـا األصـناف مـن مـواد مخلوطـة

التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي موجب القواعد العامة لتفسـير جـدول التعرفـة) والمحتويـة علـى معـدنين

أو أكثر من المعادن العادية تبند مش المصنوعات المماثلة من المعـدن الغالـب وزنـاً علـى أي مـن المعـادن األُخـر.
وتطبيقاً ألح ام هذه القاعدة:

أ ـ يعتبر الحديد الصلب "فوالذ" أو األنواا المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

ب ـ تعتبر الخالئط كما لو كان
8ـ

أكملها من نوا المعدن الذي يحدد بنده وفقاً ألح ام المالحظة  5ـ أعاله؛

ج ـ تعتبر الخالئط المعدنية الخزفية "سيرمي " الداخلة في البند 81.13كمعدن عادي واحد.
يقصد العبارات التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

أ ـ

خردة وفضالت:

الخردة والفضالت المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيش أو الشغل اآللي للمعادن والمصنوعات المعدنيـة

التي ال تصل نهائيـاً لالسـتعمال كمصـنوعات معدنيـة سـبب التكسـير أو التقطيـش أو التغكـل أو غيرهـا مـن

األسباب.

ب ـ مساحيق:

المنتجات التي يمر  %90أو أكثر من وزنها من خالل منخل ذي عيون مقاسها  1مم.
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ف 72 :

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فوالذ)
مالحظـــات:
1ـ

يقصد العبارات التالية الواردة في هذا الفصل وكذلك في المالحظات د ـ هـ ـ و حيثما وردت في جدول التعريفة
المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ ـ حديد صب (يهر):

خالئط كربونية حديدية غير قابلة للطرق محتوية على أكثر من  %2وزناً الكربـون والتـي يم ـن أن تحتـوي
وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر األُخر النسب المبينة التالية :

بـ

جـ

ـ %10

أو أقل من الكروم

ـ %6

أو أقل من المنجنيز

ـ %3

أو أقل من الفوسفور

ـ %8

أو أقل من السيلكون (السيلسيوم)

ـ %10

أو أقل من مجموا العناصر األُخر

حديد صب (سبيجيل) :

خالئــط حديديــة كربونيــة تحتــوي علــى منجنيــز بنســبة تزيــد  %6وال تتعــد  %30وزن ـاً وتتــوفر فيهــا الخصــائص
المبينة الفقرة (أ) أعاله.
الخالئط الحديدية:

خالئــط شـ ل كتــل مســتطيلة أو قطــش م عبــة أشـ ال أوليــة مماثلــة أو أشـ ال متحصــل عليهــا الصــب المســتمر

وكذلك ش ل حبيبات أو مسحوق وإن كانـ م تلـة تسـتعمل صـفة عامـة كمـادة إضـافية فـي صـناعة الخالئـط
األُخــر أو كعوامــل مســاعدة مضــادة لوكســدة أو للكبرتــة أو الســتعماالت مماثلــة فــي تعــدين الحديــد والتــي تكــون

صــفة عامــة غيـــر قابلــة للطـــرق ومحتويــة علــى  %4وزن ـاً أو أكثــر مــن عنصــر الحديــد مــش واحــد أو أكثــر مــن

العناصر التالية :

ـ أكثر من %10

من الكروم

ـ أكثر من %30

من المنجنيز

ـ أكثر من %3

من الفوسفور

ـ أكثر من %8

من السيلكون (السليسوم)

ـ أكثر من %10

من مجموا العناصر األُخر عدا الكربون علـى أن ال تتجـاوز النسـبة  %10كحـد أقصـى

في حالة النحاس.

د ـ صلب (فوالذ) :
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ف 72 :

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند  72.03والتي ( استثناء عض األنواا المتحصل عليها ش ل قطش

مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على  %2وزناً أو أقل من الكربون.
مش ذلك يجوز أن يحتوي صلب الكروم على نسب أعلى من الكربون.

هـ ـ صلب مقاوم للصدأ:

خالئط فوالذية تحتوي على  %1.2وزناً أو أقل من الكربون و  %10.5أو أكثر من الكروم
عناصر أُخر .

و ـ خالئط فوالذية أُخر (صلب خا

مش أو بدون

):

صلب ال ينطبق علي ،تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية النسب
المبينة أدناه :
ـ %0.3

أو أكثر من األلمنيوم

ـ %0.0008

أو أكثر من البورون (البور)

ـ %0.3

أو أكثر من الكروم

ـ %0.3

أو أكثر من الكوبال

ـ %0.4

أو أكثر من النحاس

ـ %0.4

أو أكثر من الرصا

ـ %1.65

أو أكثر من المنجنيز

ـ %0.08

أو أكثر من الموليبدنيوم

ـ %0.3

أو أكثر من الني ل

ـ % 0.06

أو أكثر من النيوبيوم

ـ %0.06

أو أكثر من السلي ون (السيليسوم)

ـ %0.05

أو أكثر من التيتانيوم

ـ %0.03

أو أكثر من التنجستين (ولفرام)

ـ %0.1

أو أكثر من الفاناديوم

ـ %0.05

أو أكثر من الزيركونيوم

ـ %0.1

أو أكثـــــر مـــــن العناصـــــر األخـــــر (عـــــدا الكبريـــــ و الفســـــفور و الكربـــــون

والنيتروجين) كل منها على حدة

ز ـ سبائك ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب :

األصناف المصبوبة صباً سيطاً ش ل سبائك (اينجوت) بـدون زوائـد ناتجـة عـن عمليـة الصـب أو شـ ل كتـل
ذات عيوب واضحة على السط وغيـر مطا قـة مـن حيـت التركيـب الكيمـاوي للحديـد الصـب (يهـر) أو الحديـد

الصب (سبيجيل) أو الخالئط الحديدية .

- 507 -

ق 15 :

ف 72 :

ح ـ حبيبـــات :

األصناف التي يمر أقل من  %90من وزنها من خالل منخل ذي عيون مقاسها  1مم والتي يمر  %90أو

أكثر من وزنها من خالل منخل ذي عيون مقاسها  5مم .

ط ـ منتجات نصف جاهزة :

منتجـات الصـب المسـتمر مقـاطش مصـمتة وإن أُخضـع لعمليـة تجلـي أوليـة ـالحرارة ؛ والمنتجـات األخــر
مقاطش مصمتة غير مشغولة أكثر مـن التجليـ األوليـة الحرارة أو التي تـم تشـ يلها ـالطرق البسـيط مـا

في ذلك األش ال األولى للزوايا أو المقاطش أو األش ال الخاصة؛ وهذه المنتجات ال تقدم ش ل لفات .

ي ـ المنتجات المسطحة التجلي :

المنتجات المجلخة ذات مقطش عرضي مصم مستطيل الش ل (عدا المربش) والتي ال ينطبق عليها التعريـف

المبين في الفقرة ط ـ أعاله األش ال التالية :

ـ لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي أو

ـ القطش المسـتقيمة الطـول (غيـر الملفوفـة) والتـي إذا كـان سـم ها أقـل مـن  4.75ملـم فـإن عرضـها ي ـون

مساوياً لعشرة أضعاف سم ها على األقل أو إذا كان سم ها  4.75ملـم أو أكثـر فـإن عرضـها يزيـد عـن

 150مم ويعادل ضعفي سم ها على األقل .

تشمل المنتجات المسطحة التجلي المنتجات برسوم نافرة على سـطحها ناتجـة مباشـرة عـن عمليـة التجلـي

(مثل الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجـة أو
المصقولة شرط أن ال تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر .

تبنـد المنتجـات المسـطحة ـالتجلي ذات الشـ ل غيـر المسـتطيل أو المربــش ومـن أي حجــم كانـ كمنتجــات

عرضها  600مم أو أكثر شرط أن ال تكون قد اكتسب صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

ك ـ قضبان وعيدان مجلخة الحرارة

ش ل لفات غير منتظمة :

المنتجــات المجلخــة ــالحرارة شـ ل لفــات غيــر منتظمــة ذات مقطــش عرضــي مصــم

شـ ل دائــرة أو قطــاا

دائري أو بيضاوي أو مستطيل ( مـا فيـ ،المربـش) أو مثلـت أو مضـلعات محد ـة أخـر ( مـا فـي ذلـك " الـدوائر
المسطحة " و" المسـتطيالت المعدلـة " التـي ي ـون فيهـا جانبـان متقـابالن شـ ل أقـواس محد ـة والجانبـان
اآلخ ـران مســتقيمان و متســاويان فــي الطــول ومتوازيــان) .ويم ــن أن تتضــمن هــذه المنتجــات تســنينات أو

تضليعات أو حزوز أو غيرها من التش يالت الناتجة عن عملية التجلي (قضبان وعيـدان تسليـ الخرسانة)

.

ل ـ قضبان وعيدان أخر :

المنتجات التي ال ينطبق عليها أي من التعاريف الـواردة فـي الفقـــرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعـاله وال تعريـف
األسالك والتي هي ذات مقطش عرضي مصـم ومنـتظم علـى كامـل طولهـا شـ ل دائـرة أو قطاعـات دائـرة أو

بيضاوي أو مستطيل ( ما في ،المربش) أو مثلت أو المضلعات المحد ة األُخر ( ما فيها " الدوائر المسـطحة"
و" المســتطيالت المعدلــة " والتــي ي ــون فيهــا جانبــان متقــابالن ش ـ ل أق ـواس محد ــة والجانبــان اآلخ ـران
مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان) .ويم ن لهذه المنتجات:

ـ ـ أن تتضــمن تســنينات أو تضــليعات أو حــزوز أو غيرهــا مــن التش ـ يالت الناتجــة أثنــاء عمليــة التجلــي
(قضبان وعيدان تسلي الخرسانة)؛
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ف 72 :

ـ أن تكون مفتولة عد التجلي .

م ـ زوايا وأش ال خاصة (بروفيالت):

المنتجــات ذات المقطــش العرضــي المصــم المنــتظم علــى طولهــا والتــي ال ينطبــق عليهــا أي مــن التعــاريف

الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعاله وال تعريف األسالك.

ال يشمل الفصل  72المنتجات الداخلة في البند  73.01أو.73.02

ن ـ أســالك:

المنتجــات المشـ لة علــى البــارد شـ ل لفــات مــن أي مقطــش عرضــي مصــم و منــتظم علــى كامــل طولهــا

والتي ال ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة التجلي .

س ـ قضبان وعيدان مجوفة للحفر:

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطش عرضي الصـالحة لصـناعة أدوات الحفـر والتـي يزيـد أكبـر مقـاس

لمقطعهـا العرضــي الخـارجي عــن  15مــم و ال يتجـاوز عــن  52مـم علــى أن ال يزيــد أكبـر مقــاس لمقطعهــا
العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي .وتدخل القضبان والعيـدان المجوفـة مـن

2ـ
3ـ

حديد صلب التي ال ينطبق عليها هذا التعريف في البند .73.04

المعادن الحديدية الم سوة قشرة من معدن حديدي آخر تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها التحليل الكهربائـي أو الصب الضغـط أو التلبيـد تبنـد تبعـاً لشـ لها و

لتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة المنتجات المماثلة المجلخة الحرارة.

مالحظة بنود فرعية :
1ـ

يقصد العبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ ـ خالئط حديد صب ( يهر) :

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية النسب المحددة أدناه :

ـ أكثر من %0.2

من الكروم

ـ أكثر من %0.3

من النحاس

ـ أكثر من %0.3

من الني ل

ـ أكثر من %0.1

من أي من العناصر التالية :

ألمونيوم موليبدنيوم تيتانيوم تنجستين (ولفرام) فاناديوم

ب ـ صلب سهل القطش غير مخلوط :

صلب سهل القطش غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية النسب المبينة أدناه :
ـ %0.08

أو أكثر من الكبري

ـ %0.1

أو أكثر من الرصا

ـ أكثر من %0.05

من السيلينيوم

ـ أكثر من %0.01

من التيلوريوم
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ق 15 :

ف 72 :
من البيزموت

ـ أكثر من %0.05
ج ـ صلب سلي ون ـ كهربائي :

خالئط الصلب المحتوية على السيلكون بنسـبة ال تقـل عـن % 0.6وزنـاً وال تزيـد عـن  % 6وعلـى الكربـون
بنسبة ال تزيد عن  .%0.08ويم ن أن يحتوي أيضاً على  %1وزناً أو أقل من األلمونيـوم دون أن تحتـوي
على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خالئط الصلب.

د ـ صلب متحمل للسرعات العالية (القطش السريش):

خالئط الصلب المحتوية مش أو بدون عناصر أُخر على ما ال يقل عن اثنين من العناصر الثالثة التالية:

موليبــدنيوم وتنجســتين وفانــديوم بنســبة إجماليــة قــدرها  %7وزنـاً أو أكثــر مــن هــذه العناصــر محســوبة معـاً
وعلى  %0.6أو أكثر من الكربون و %3إلى  %6من الكروم.

هـ ـ صلب السيلي و ـ منجنيز :

خالئط الصلب التي تحتوي وزناً على :
ـ كربون بنسبة ال تزيد عن %0.7
ـ منجنيز بنسبة  %0.5أو أكثر وال تزيد عن  %1.9و
ـ سلي ون بنسبة  %0.6أو أكثر وال تزيد عن  %2.3دون أن تحتوي على أي عنصر آخـر بنسبة
تضفي على هذا الصلب خصائص أحد خالئط الصلب .

فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية في البنود الفرعية للبند  72.02يجب أن تراعى القاعدة التالية:

2ـ

يعتبـر الخلــيط الحديــدي ثنائيـاً و يبنــد فـي البنــد الفرعــي المالئــم (إن وجــد) إذا كـان هنــاك عنصــر واحــد فقــط مــن
عناصر الخليط تزيد نسبت ،عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في المالحظة  1ـ ج من هذا الفصل.

وقياساً علـى ذلـك يعتبـر علـى التـوالي ثالثيـاً أو رباعيـاً إذا كـان هنـاك اثنـان أو ثـالث مـن عناصـر الخلـيط تزيـد
نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في المالحظة المذكورة.

ولتطبيق هذه القاعدة فإن "العناصر األُخر" غير المذكورة صفة محددة والمشـار إليهـا فـي المالحظـة  1ـ ج مـن
هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن  %10وزناً .

البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف
 -1منتجات أولية؛ منتجات ش ل حبيبات

72.01

أو مسحوق .

حديد صب (يهر) وحديد صب "سبيجل" ش ل
كتل مستطيلة أو كتل أو أش ال أولية أُخر.

 72 01 10 00ـ حديد صب (يهر) غير مخلوط محتوي وزناً على
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اإلجراء

فئة الرسم

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

 %0.5أو أقل من الفسفور

 72 01 20 00ـ حديد صب (يهر)غير مخلوط محتوي على أكثر
من %0.5وزناً من الفسفور

 72 01 50 00ـ حديد صب (يهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل)

72.02

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5
%5

خالئط حديدية.
ـ حديد ـ منجنيز:

 72 02 11 00ـ ـ محتوية على أكثر من  %2وزناً من الكربون
 72 02 19 00ـ ـ غيرها

ـ حديد ـ سيلي ون (سيلسيوم):

 72 02 21 00ـ ـ محتوية على أكثر من  %55وزناً من السيلي ون
 72 02 29 00ـ ـ غيرها

 72 02 30 00ـ حديد ـ سيلي ون ـ منجنيز

%5
%5
%5
%5
%5

ـ حديد ـ كروم :

 72 02 41 00ـ ـ محتوية على أكثر من  %4وزناً من الكربون
 72 02 49 00ـ ـ غيرها

%5
%5

 72 02 50 00ـ حديد ـ سيلي ون ـ كروم

%5

 72 02 60 00ـ حديد ـ ني ل

%5

 72 02 70 00ـ حديد ـ موليبدنيوم

%5

 72 02 80 00ـ حديد ـ تنجستين حديد ـ سيلي ون ـتنجستين

%5

ـ غيرها :

72.03

 72 02 91 00ـ ـ حديد ـ تيتانيوم حديد ـ سيلي ون ـتيتانيوم

%5

 72 02 92 00ـ ـ حديد ـ فاناديوم

%5

 72 02 93 00ـ ـ حديد ـ نيوبيوم

%5

 72 02 99 00ـ ـ غيرها

%5

منتجات حديدية متحصل عليها االختزال
المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات
الحديدية األسفنجية قطعاً م عبة الش ل و أو

كرات أو أش االً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها
 %99.94وزناً على األقل ش ل قطش م عبة
الش ل أو كرات أو أش ال مماثلة .

 72 03 10 00ـ منتجات حديدية متحصل عليها االختزال المباشر
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ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

لخام الحديد

%5

 72 03 90 00ـ غيرها

72.04

اإلجراء

فئة الرسم

%5

خردة وفضالت حديدية؛ سبائك(إينجوت) ناتجة
عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .
 72 04 10 00ـ خردة وفضالت من حديد صب (يهر)

%5

ـ خردة وفضالت من خالئط حديد صلب :
 72 04 21 00ـ ـ من صلب مقاوم للصدأ

%5

 72 04 29 00ـ ـ غيرها

%5

 72 04 30 00ـ خردة وفضالت من حديد أو صلب مطلي القصدير

%5

ـ خردة وفضالت أُخر:
72 04 41 00

ـ ـ رقـائـق و شظـايـا و فـضـالت التفريز والخراطة ونشـارة
وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيش وإن كان

حزماً

72.05

%5

 72 04 49 00ـ ـ غيرها

%5

 72 04 50 00ـ سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة لصهر الخردة

%5

حبيبات ومساحيق مـن حديد صب أو من
حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .
%5

 72 05 10 00ـ حبيبات
ـ مساحيق :

72.06

 72 05 21 00ـ ـ من خالئط صلب

%5

 72 05 29 00ـ ـ غيرها

%5

 -2حديد وصلب غير مخلوط .

حديـد وصلب من غير الخالئط ش ل سبائك
(اينجوت) أو أش ال أولية أُخر (عدا الحديد
الداخل في البند .)72.03

72.07

 72 06 10 00ـ سبائك (اينجوت)

%5

 72 06 90 00ـ غيرها

%5

منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب
من غير الخالئط .

ـ محتوية على أقل من  %0.25وزناً من الكربون:
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ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

72 07 11 00

اإلجراء

ـ ـ ذات مقطش عرضي مستطيل ( ما في ،المربش)
مقاس عرض ،يساوي أقل من ضعفي سم ،

%5

 72 07 12 00ـ ـ غيرها ذات مقطش عرضـي مستطـيل (عـدا المربش)

%5

 72 07 19 00ـ ـ غيرها

%5

 72 07 20 00ـ محتوي ،على  %0.25وزنا أو أكثر من الكربون

72.08

فئة الرسم

منتجات مسطحة التجلي

%5

من حديد أو من

صلب غير خالئطي عرض  600مم أو أكثر
مجلخة الحرارة غير م سوة وال مطلية وال
مغطاة .
 72 08 10 00ـ ش ل لفات غير مشغولة أكثر من التجلي
ذات عالمات سطحية ارزة

الحرارة

%5

ـ غيرها ش ل لفات غير مشغولة أكثر من التجلي
الحرارة منظفة كيميائياً :

 72 08 25 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكثر

%5

 72 08 26 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 08 27 00ـ ـ سمك أقل من  3مم

%5

ـ غيرها ش ل لفات غير مشغولة أكثر من التجلي
الحرارة :

 72 08 36 00ـ ـ سمك يزيد عن  10مم

%5

 72 08 37 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكـثر وال يتجاوز 10مم

%5

 72 08 38 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 08 39 00ـ ـ سمك أقل من  3مم

%5

 72 08 40 00ـ ش ل غير اللفات غير مشغولة أكثر من التجلي
الحرارة ذات عالمات سطحية ارزة

%5

ـ غيرها ش ل غير اللفات غير مشغولة أكثر من
التجلي

الحرارة :

 72 08 51 00ـ ـ سمك يزيد عن  10مم

%5

 72 08 52 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكثر ولكن ال تتجاوز  10مم

%5

 72 08 53 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 08 54 00ـ ـ سمك أقل من  3مم

%5

 72 08 90 00ـ غيرها

%5
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ق 15 :

ف 72 :
البند

72.09

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

منتجات مسطحة التجلي

اإلجراء

فئة الرسم

من حديد أو من

صلب من غير الخالئط عرض  600مم أو
أكثر مجلخة على البارد غير م سوة وال
مطلية وال مغطاة .
ـ ش ل لفات غير مشغولة أكثر من التجلي على
البارد :

 72 09 15 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر

%5

 72 09 16 00ـ ـ سمك يزيد عن  1مم ولكن يقل عن  3مم

%5

 72 09 17 00ـ ـ سمك  0.5مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1مم

%5

 72 09 18 00ـ ـ سمك أقل من  0.5مم

%5

ـ ش ل غير لفات غير مشغولة أكثر من التجلي
على البارد :

72.10

 72 09 25 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر

%5

 72 09 26 00ـ ـ سمك يزيد عن  1مم ولكن يقل عن  3مم

%5

 72 09 27 00ـ ـ سمك  0.5مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1مم

%5

 72 09 28 00ـ ـ سمك أقل من  0.5مم

%5

 72 09 90 00ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي

من حديد أو من

صلب من غير الخالئط عرض  600مم أو
أكثر م سوة أو مطلية أو مغطاة .
ـ مطلية أو مغطاة القصدير :
 72 10 11 00ـ ـ سمك  0.5مم أو أكثر

%5

 72 10 12 00ـ ـ سمك أقل من  0.5مم

%5

 72 10 20 00ـ مطلية أو مغطاة الرصا
من الرصا

والقصدير

ما فيها المطلية خليط

%5

 72 10 30 00ـ مطلية أو مغطاة الزنك طريقة التحليل الكهربائي

%5

 72 10 41 00ـ ـ مموجة

%5

 72 10 49 00ـ ـ غيرها

%5

ـ مطلية أو مغطاة الزنك طرق أُخر :

 72 10 50 00ـ مطلية أو مغطاة أكسيد الكروم أو الكروم مش أكاسيد
الكروم
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%5

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ مطلية أو مغطاة األلمونيوم :

72.11

 72 10 61 00ـ ـ مطلية أو مغطاة خليط زنك ـ ألمونيوم

%5

 72 10 69 00ـ ـ غيرها

%5

 72 10 70 00ـ مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن

%5

 72 10 90 00ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي من حديد أو من
صلب من غير الخالئط عرض أقل من
600مم غير م سوة وال مطلية وال مغطاة .
ـ غير مشغولة أكثر من التجلي

الحرارة :

 72 11 13 00ـ ـ مجـلخة على جوانبها األربش داخل مجاري مقفلة

عرض يزيد عن  150مم وبسمك ال يقل عن 4

مم ليس

ش ل لفات وبدون عالمات سطحية

ارزة

%5

 72 11 14 00ـ ـ غيرها سمك  4.75مم أو أكثر

%5

 72 11 19 00ـ ـ غيرها

%5

ـ غير مشغولة أكثر من التجلي على البارد :

 72 11 23 00ـ ـ تحتوي على أقل من  % 0.25وزناً من الكربون
 72 11 29 00ـ ـ غيرها
 72 11 90 00ـ غيرها

72.12

%5
%5
%5

منتجات مسطحة التجلي من حديد أو من
صلب من غير الخالئط عرض أقل من 600
مم م سوة أو مطلية أو مغطاة .

72.13

 72 12 10 00ـ مطلية أو مغطاة القصدير

%5

 72 12 20 00ـ مطلية أو مغطاة الزنك طريقة التحليل الكهربائي

%5

 72 12 30 00ـ مطلية أو مغطاة الزنك طرق أُخر

%5

 72 12 40 00ـ مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن

%5

 72 12 50 00ـ مطلية أو مغطاة طرق أخر

%5

 72 12 60 00ـ م سوة

%5

قضبان وعيدان مجلخة الحرارة ش ل لفات
غير منتظمة اللف من حديد أو صلب من غير
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ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

الخالئط .

 72 13 10 00ـ تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها
من التش يالت الناتجة أثناء عملية التجلي

 72 13 20 00ـ غيرها من صلب سهل القطش

%5
%5

ـ غيرها :

72.14

 72 13 91 00ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري قطره أقل من 14مم

%5

 72 13 99 00ـ ـ غيرها

%5

قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير

الخالئط غير مشغولة أكثر من الطــرق أو
التجلي أو السحب أو البثق الحرارة ما فيها
القضبان والعيدان المفتولة عد التجلي .
ـ مطروقة:

 72 14 10 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

 72 14 10 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

 72 14 10 90ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو

غيرها من التش يالت الناتجة أثناء عملية التجلي أو

مفتولة عد التجلي :

 72 14 20 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

 72 14 20 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

 72 14 20 90ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها من صلب سهل القطش:

 72 14 30 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

......

 72 14 30 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى 40

ملم..

 72 14 30 90ـ ـ ـ غيرها

%20
%5

ـ غيرها :

72.15

 72 14 91 00ـ ـ ذات مقطش عرضي مستطيل (عدا المربش)

%5

 72 14 99 00ـ ـ غيرها

%5

قضبان وعيدان أُخر من حديد أو من صلب من
غير الخالئط.
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ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ من صلب سهل القطش غير مشغول أكثر من
التش يل أو التجهيز على البارد:

 72 15 10 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

 72 15 10 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

 72 15 10 90ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها غير مشغولة أكثر من التش يل أو التجهيز
على البارد

 72 15 50 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

 72 15 50 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

 72 15 50 90ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيره

:

 72 15 90 30ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

 72 15 90 40ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

 72 15 90 90ـ ـ ـ غيرها

%5

زوايا وأش ال خاصة (بروفيالت) ومقاطش من

72.16

حديد أو من صلب من غير الخالئط.
 72 16 10 00ـ مقطعها ش ل حرف  Uأو  Iأو  Hغير مشغول
أكثر من التجلي أو السحب أو البثق الحرارة

وبارتفاا أقل من  80مم

%5

ـ مقطعها ش ل  Lأو  Tغير مشغولة أكثر من

التجلي أو السحب أو البثق الحرارة وبارتفاا أقل

من  80مم:

 72 16 21 00ـ ـ مقطعها ش ل L

%5

 72 16 22 00ـ ـ مقطعها ش ل T

%5

ـ مقطعها ش ل  Uأو  Iأو  Hغير مشغولة أكثر

من التجلي أو السحب أو البثق الحرارة وبارتفاا

 80مم أو أكثر:
ـ ـ مقطعها ش ل

:U

 72 16 31 10ـ ـ ـ ارتفاا  80مم أو أكثر ما ال يزيد عن 220مم

%5

 72 16 31 20ـ ـ ـ ارتفاا يزيد عن 220مم

%5

ـ ـ مقطعها ش ل : I
72 16 32 10

ـ ـ ـ ارتفاا  80مم أو أكثر ما ال يزيد عن 220مم
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%5

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

72 16 32 20

ـ ـ ـ ارتفاا يزيد عن 220مم

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ ـ مقطعها ش ل : H
72 16 33 10

ـ ـ ـ ارتفاا  80مم أو أكثر ما ال يزيد عن 220مم

%5

72 16 33 20

ـ ـ ـ ارتفاا يزيد عن 220مم

%5

ـ مقطعها ش ل  Lأو  Tغير مشغولة أكثر من

التجلي أو السحب أو البثق الحرارة و ارتفاا

80مم أو أكثر

:

 72 16 40 10ـ ـ ـ ارتفاا  80مم أو أكثر ما ال يزيد عن 220مم
 72 16 40 20ـ ـ ـ ارتفاا يزيد عن 220مم
 72 16 50 00ـ زوايا وأش ال خاصة ومقاطش غير مشغولة أكثر
من التجلي أو السحب أو البثق الحرارة

%5
%5
%5

ـ زوايا وأش ال خاصة ومقاطش غير مشغولة أكثر من
التش يل أو التجهيز على البارد :

 72 16 61 00ـ ـ متحصل عليها من منتجات مسطحة التجلي

%5

 72 16 69 00ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
72 16 91 00

ـ ـ مش لة أو مجهـزة على البـارد من منتجـات مسطحة
التجلي

 72 16 99 00ـ ـ غيرها

72.17

%5
%5

أسالك من حديد أو من صلب من غير
الخالئط .

72.18

 72 17 10 00ـ غير مطلية أو مغطاة وإن كان مصقولة

%5

 72 17 20 00ـ مطلية أو مغطاة الزنك

%5

 72 17 30 00ـ مطلية أو مغطاة معادن عادية أُخر

%5

 72 17 90 00ـ غيرها

%5

 -3صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).

صلب مقاوم للصدأ ش ل سبائك (اينجوت) أو
أش ال أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من
صلب مقاوم للصدأ.
 72 18 10 00ـ سبائك وأش ال أولية أُخر
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%5

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيرها :

72.19

 72 18 91 00ـ ـ ذات مقطش عرضي مستطيل

%5

 72 18 99 00ـ ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي من صلب مقاوم
للصدأ عرض  600مم أو أكثر.
ـ غير مشغولة أكثر من التجلي
لفات :

الحـرارة ش ـل

 72 19 11 00ـ ـ سمك يزيد عن  10مم

%5

 72 19 12 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكثر و ال تتجاوز  10مم

%5

 72 19 13 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 19 14 00ـ ـ سمك أقل من  3مم

%5

ـ غير مشغولة أكثر من التجلي
اللفات :

الحرارة

ش ل غير

 72 19 21 00ـ ـ سمك يزيد عن 10مم

%5

 72 19 22 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكثر و ال تتجاوز 10مم

%5

 72 19 23 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 19 24 00ـ ـ سمك أقل من  3مم

%5

ـ غير مشغولة أكثر من التجلي على البارد :

72.20

 72 19 31 00ـ ـ سمك  4.75مم أو أكثر

%5

 72 19 32 00ـ ـ سمك  3مم أو أكثر ولكن يقل عن  4.75مم

%5

 72 19 33 00ـ ـ سمك يزيد عن  1مم و لكن يقل عن  3مم

%5

 72 19 34 00ـ ـ سمك  0.5مم أو أكثر و ال تتجاوز  1مم

%5

 72 19 35 00ـ ـ سمك أقل من  0.5مم

%5

 72 19 90 00ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي من صلب مقاوم
للصدأ عرض يقل عن  600مم.
ـ غير مشغولة أكثر من التجلي

الحرارة :

 72 20 11 00ـ ـ سمك 4.75مم أو أكثر

%5

 72 20 12 00ـ ـ سمك يقل عن  4.75مم

%5

 72 20 20 00ـ غير مشغولة أكثر من التجلي على البارد

%5

 72 20 90 00ـ غيرها

%5
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ق 15 :

ف 72 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

72.21

72 21 00 00

قضبان وعيدان مجلخة الحرارة ش ل لفات

اإلجراء

غير منتظمة اللف من صلب مقاوم للصدأ
72.22

فئة الرسم

%5

قضبان وعيدان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا
وأش ال خاصة ومقاطش من صلب مقاوم للصدأ
ـ قضبان وعيدان غير مشغولة أكثر من التجلي أو
السحب أو البثق الحرارة :

 72 22 11 00ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري

%5

 72 22 19 00ـ ـ غيرها

%5

 72 22 20 00ـ قضبان وعيدان غير مشغولة أكثر من التش يل أو
التجهيز على البارد

72.23

%5

 72 22 30 00ـ قضبان وعيدان أُخر

%5

 72 22 40 00ـ زوايا وأش ال خاصة ومقاطش

%5

72 23 00 00

-4

أسالك من صلب مقاوم للصدأ

خالئط فوالذية

أُخر؛ قضبان وعيدان

%5

مجوفة للحفر من صلب من خالئط فوالذية أو

72.24

من غير الخالئط .

خالئط فوالذية أخر ش ل سبائك أو أش ال
أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط
فوالذية أخر .

 72 24 10 00ـ سبائك و أش ال أولية أُخر

%5

 72 24 90 00ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي من خالئط فوالذية
72.25

أُخر عرض  600مم أو أكثر.

ـ من صلب سيلي ون ـ كهربائي (مغناطيسي) :
 72 25 11 00ـ ـ ذات حبيبات موجهة

%5

 72 25 19 00ـ ـ غيرها

%5

 72 25 30 00ـ غيرها غير مشغولة أكثر من التجلي

الحرارة

 72 25 40 00ـ غيرها غير مشغولة أكثر من التجلي

الحرارة ش ل

ش ل لفات

غير اللفات
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%5
%5

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

 72 25 50 00ـ غيرها غير مشغولة أكثر من التجلي على البارد

فئة الرسم

%5

ـ غيرها :
 72 25 91 00ـ ـ مطلـية أو مغطاة الزنـك طـريقة التحـليل الكهربائي

%5

 72 25 92 00ـ ـ مطلية أو مغطاة الزنك طرق أُخر

%5

 72 25 99 00ـ ـ غيرها

%5

منتجات مسطحة التجلي من خالئط فوالذية

72.26

أُخر عرض أقل من  600مم .

ـ من صلب سيلي ون ـ كهربائي :
 72 26 11 00ـ ـ ذات حبيبات موجهة

%5

 72 26 19 00ـ ـ غيرها

%5

 72 26 20 00ـ من صلب سريش القطش (متحمل للسرعات العالية )

%5

ـ غيرها :
 72 26 91 00ـ ـ غير مشغولة أكثر من التجلي

الحرارة

%5

 72 26 92 00ـ ـ غير مشغولة أكثر من التجلي على البارد

%5

 72 26 99 00ـ ـ غيرها

%5

قضبان وعيدان مجلخة الحرارة ش ل لفات

72.27

غير منتظمة اللف من خالئط صلب أُخر .
 72 27 10 00ـ من صلب سريش القطش (للسرعات العالية)

%5

 72 27 20 00ـ من صلب السيلي و ـ منجنيز

%5

 72 27 90 00ـ غيرها

%5

قضبان وعيدان أُخر من خالئط صلب أُخر؛
زوايا وأش ال خاصة ومقاطش من خالئط صلب

72.28

أُخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب
من غير مخلوط أو من خالئط صلب.
ـ قضبان وعيدان من صلب سريش القطش (للسرعات
العالية):

72 28 10 10

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

72 28 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

72 28 20 10

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

72 28 10 20

ـ قضبان وعيدان من صلب السيلي ون ـ
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منجنيز:

%5

ق 15 :

ف 72 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

72 28 20 20

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

72 28 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ قضبان وعيدان أُخر غير مشغولة أكثر من التجلي
أو السحب أو البثق

72 28 30 10

الحرارة:

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

72 28 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

72 28 40 10

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

72 28 30 20

72 28 40 20
72 28 40 90

ـ قضبان وعيدان أُخر غير مشغولة أكثر من الطرق:

%5

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ قضبان وعيدان أُخر غير مشغولة أكثر من التش يل
أو التجهيز على

72 28 50 10
72 28 50 20
72 28 50 90

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم
ـ ـ ـ غيرها

%5
أُخر:

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري أقل من  8ملم

%5

ـ ـ ـ ذات مقطش عرضي دائري من  8ملم إلى  40ملم

%20

ـ ـ ـ غيرها

%5

 72 28 70 00ـ زوايا أش ال خاصة ومقاطش

%5

 72 28 80 00ـ قضبان وعيدان مجوفة للحفر

%5

72 28 60 20
72 28 60 90

72.29

%5
%20

ـ قضبان وعيدان
72 28 60 10

البارد:

أسالك من خالئط صلب أُخر .
 72 29 20 00ـ من صلب السيلي و ـ منجنيز

%5

 72 29 90 00ـ غيرها

%5
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ق 15 :

ف 80 :

الفصل الثمانون

قصديـــر ومصنوعاتـــه
مالحظـــة:
1ـ

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ ـ قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة ،والتي ليست بشكل لفات ،ذات مقطع

عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو
مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل

" والتي يكون فيها جانبان متقابالن منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين

ومتوازيين ومتساويي الطول) .تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو
مثلثة أو مضلعة ،ذات زوايا دورت على كامل طولها .إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية

المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ") ،يزيد عن ُعشر عرضها .وتشمل العبارة أيضا المنتجات
بنفس األشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت"والتي أُجريت عليها عمليات الحقة
إلنتاجها (ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة القشور) ،بشرط أن ال تكسبها هـذه العمليات صفة

األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

ب ـ أشكال خاصة "بروفيالت" :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت
بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي ال ينطبق عليها أي من تعاريف
القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو األنابيب أو

المواسير .وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس األشكال المتحصل عليها بالصب أو

بالتلبيد "فريت" والتي أُجريت عليها عمليات الحقة إلنتاجها ال تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة
القشور ،بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة

جـ

في بنود أُخر.
أســـالك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ،بشكل لفات  ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم

على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي األضالع أو
مضلع محدب متساوي األضالع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيالت المعدلة "والتي يكون

فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة ،بينما الجانبان اآلخر المستقيمين ومتوازيين ومتساويي
الطول) .قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة
أو المضلعة ،زوايا دورت على كامل طولها .إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل

(بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ،يزيد عن ُعشر عرضها.
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ق 15 :

دـ

ف 80 :

ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند  ،)80.01وإن كانت بشكل لفات،

ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك " المستطيـالت

المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابالن بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران
مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)  ،وذات سمك موحد والتي تكون:

ـ ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) ،بسمك اليزيد عن عشر عرضها،

ـ ذات شكل غير مستطيل أو مربع ،من أي مقاس كانت  ،بشرط أن ال تكون لها صفة األصناف أو
هـ ـ

المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل

طولهـا ،بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع

محدب متساوي األضالع وذات جداران موحدة السماكة .تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات
المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربعة) أو المثلث المتساوي األضالع أو المضلع المحدب

المتساوي األضالع وأن دورت زواياه على كامل طولها ،بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي
ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل واالتجاه .يمكن أن تكون المواسير

واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ،ملمعة أو مطليـة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة

أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فالنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

مالحظـة البند الفرعي:
1ـ

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ ـ قصدير ،غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على  %99على األقل من القصدير ،بشرط أن ال تقل نسبة احتوائه على أي من
عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر األُخر

حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً

العنصــــــــــــــر
بيسموت

Bi

0.1

نحاس

Cu

0.4

ب ـ خالئط قصدير:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر األُخر ،بشرط :

ـ أن تزيد النسبة اإلجمالية لهذه العناصر األُخر  %1وزناً؛ أو
ـ أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.
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ق 15 :

ف 80 :
البند

رمز النظام المنسق

قصدير غير مشغول (خام) .

80.01
80 01 10 00
80 01 20 00

80.02

الصــــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

80 02 00 00

ـ قصدير ،غير مخلوط
ـ خالئط قصدير

فضالت وخردة قصدير
قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيالت)

%5
%5
%5

وأسالك ،من قصدير .

80.03
80 03 00 10

ـ ـ ـ قضبان مجوفة

%5

80 03 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

80.04

(ملغي)

80.05

(ملغي)

80.06

(ملغي)

80.07

مصنوعات أُخر من قصدير .
80 07 00 10

ـ ـ ـ خزانات و خوابي ودنان وغيرها من األوعية األخر

80 07 00 20

ـ ـ ـ األنابيب الطرية لتعبئة معاجين األسنان ومواد

80 07 00 30

ـ ـ ـ األدوات الـمنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق

80 07 00 90

ـ ـ ـ غيرها

(غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)
التلوين والمنتجات األخر

وصواني وصحون..الخ)

%5
%5
%5
%5

- 565 -

ق 15 :

ف 81 :

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أُخر؛ خالئط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها
مالحظة البند الفرعي:
 1ـ تنطبق على هذا الفصل ،بعد تبديل ما يجب تبديله ،المالحظة  1من الفصل  74الخاصة بتعريف "القضبان أو
العيدان أو األشكال الخاصة أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو الشرائط أو األوراق والقدد".

البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته ،بما في ذلك

81.01

الفضالت والخردة .
81 01 10 00

%5

ـ مساحيق
ـ غيرها :

81 01 94 00

ـ ـ تنجستين غـير مشغول؛ بما في ذلك القضبـان

81 01 96 00

ـ ـ أسالك

%5

81 01 97 00

ـ ـ فضالت وخردة

%5

81 01 99 00

ـ ـ غيرها

%5

والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة

%5

مولبيدنيوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت

81.02

والخردة .
81 02 10 00

%5

ـ مساحيق
ـ غيرها :

81 02 94 00

ـ ـ موليبدنيوم غير مشغول ،بما في ذلك القضبان

81 02 95 00

ـ ـ قضبان وعيدان ،عدا المتحصل عليها من عملية

والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة
التلبيد البسيطة ،أشكال خاصة (بروفيالت) ألواح أو

صفائح وأشرطة وأوراق

81.03

%5

%5

81 02 96 00

ـ ـ أسالك

%5

81 02 97 00

ـ ـ فضالت وخردة

%5

81 02 99 00

ـ ـ غيرها

%5

تنتالوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت
والخردة .
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ق 15 :

ف 81 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

81 03 20 00

ـ تنتالوم غير مشغول ،بما في ذلك القضبان والعيدان

81 03 30 00

ـ فضالت وخردة

%5

81 03 90 00

ـ غيرها

%5

المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة؛ مساحيق

%5

مغنيسيوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت

81.04

والخردة .
ـ مغنيسيوم غير مشغول :

81 04 11 00
81 04 19 00

ـ ـ يحتوي على األقل  %99.8وزناً من المغنيسيوم
ـ ـ غيرها

81 04 20 00

ـ فضالت وخردة

%5

81 04 30 10

ـ برادة وخراطة وحبيبات مرتبة تبعاً لحجمها؛ مساحيق:
ـ ـ ـ مسحوق المغنيسيوم

%5

81 04 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

%5
%5

ـ غيرها :
81 04 90 10

ـ ـ ـ زوايا وأشكال خاصة ،صفائح ،ألواح ،أوراق ،قدد،

81 04 90 20

ـ ـ ـ أسالك ،قضبان وعيدان

%5

81 04 90 30

ـ ـ ـ أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة

%5

81 04 90 90

ـ ـ ـ مصنوعات أخر من مغنيسيوم

%5

قضبان مجوفة ،أوراق رقيقة ،رقائق

%5

كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أُخر

81.05

من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته ،بما
في ذلك الفضالت والخردة .
81 05 20 00

ـ كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أُخر من

81 05 30 00

ـ فضـالت وخردة

%5

81 05 90 00

ـ غيرها

%5

81 06 00 00

بيسموث ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت

تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق

81.06

والخردة

%5

%5

كادميوم ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت

81.07

والخردة.
81 07 20 00

ـ كادميوم غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 07 30 00

ـ فضالت وخردة

%5
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ق 15 :

ف 81 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

81 07 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

تيتانيوم ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت

81.08

والخردة.
81 08 20 00

ـ تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 08 30 00

ـ فضالت وخردة

%5

81 08 90 00

ـ غيرها

%5

زيركونيوم ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت

81.09

والخردة .
81 09 20 00

ـ زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 09 30 00

ـ فضالت وخردة

%5

81 09 90 00

ـ غيرها

%5

انتيمون ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت والخردة

81.10

81.11

81 10 10 00

ـ أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 10 20 00

ـ فضالت وخردة

%5

81 10 90 00

ـ غيرها

%5

81 11 00 00

منجنيز ومصنوعاته ،بما فيها الفضالت والخردة

%5

بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم

81.12

وهافنيوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم
وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن ،بما فيها
الفضالت والخردة .
ـ بيريليوم:
81 12 12 00

ـ ـ غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 12 13 00

ـ ـ فضالت وخردة

%5

81 12 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ كروميوم (كروم) :
81 12 21 00

ـ ـ غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 12 22 00

ـ ـ فضالت وخردة

%5

81 12 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ ثاليوم :
81 12 51 00

ـ ـ غير مشغول؛ مساحيق

%5

81 12 52 00

ـ ـ فضالت وخردة

%5

81 12 59 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 15 :

ف 81 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ غيرها :

81.13

81 12 92 00

ـ ـ غير مشغول؛ فضالت وخردة؛ مساحيق

%5

81 12 99 00

ـ ـ غيرها

%5

81 13 00 00

خالئط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها،
بما فيها الفضالت والخردة
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%5

ق 15 :

ف 82 :

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين ومالعق

وشوك ،من معادن عادية؛ أجزاؤها من معادن عادية
مالحظـــات:
 1ـ فيما عدا مواقد اللحام و األكوار القابلة للنقل ،ودواليب الشحذ مع هياكلها ،ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو

القدمين واألصناف الداخلة في البند  ،82.09فإن هذا الفصل يشمل األصناف التي تكون نصالها أو حوافها

العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاؤها العاملة من:
أ ـ

بـ
جـ

دـ
2ـ

معدن عادي؛

كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية (سيرميت)؛

أحجار كريمة أو شبه كريمة( طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات
معدنية أو خالئط معدنية خزفية (سيرميت)؛

مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي ،بشرط أن ال تفقد األصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو

التضليع وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.

األجزاء من معادن عادية لألصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه األصناف ،باستثناء األجزاء المنصوص

عليها بالذات ومقابض العدد التي تدار باليد (بند  .)84.66مع ذلك ،وفي جميع الحاالت ،ال تدخل في هذا الفصل
األجزاء لالستعماالت العامة ،وفقاً لمفهوم المالحظة  2من القسم الخامس عشر.

تدخل الرؤوس و النصال واألجزاء القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكهربائية وآالت قص الشعر الكهربائية في
3ـ

(البند .)85.10

إن المجموعات (األطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند  82.11ومن عدد مساوي لها

على األقل من األصناف الداخلة في البند  ،82.15تبند في هذا البند (.)82.15
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مجارف و رفوش ومعاول و محافر و معازق،

82.01

و مذاري وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة
مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع
األنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب
وأسافين للخشب وعدد أُخر مستعملة في
الزراعة أو البساتين أو الغابات .
82 01 10 00

ـ مجارف و رفوش

%5

82 01 30 00

ـ معاول و محافر و معازق وأمشاط

%5

82 01 40 00

ـ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة

%5
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ق 15 :

ف 82 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

82 01 50 00

ـ مقصات تقليم و مشاذب تدار بيد واحدة و مجزات (بما

82 01 60 00

ـ مجزات أعشاب و مجزات تقليم أُخر تدار باليدين

82 01 90 00

ـ عدد يدوية أُخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو

في ذلك مجزات الدواجن)

الغابات

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5
%5

مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع

82.02

(بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال
المناشير غير المسننة) .
82 02 10 00

ـ مناشير يدوية

%5

82 02 20 00

ـ نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)

%5

ـ نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير
الشق أو الثقب) :

82 02 31 00

ـ ـ بأجزاء عاملة من صلب

%5

82 02 39 00

ـ ـ غيرها ،بما فيها األجزاء

%5

82 02 40 00

ـ مناشير سالسل

%5

ـ نصال مناشير أُخر :
82 02 91 00

ـ ـ نصال مناشير مستقيمة ،لشغل المعادن

%5

82 02 99 00

ـ ـ غيرها

%5

مبارد و مبارد للخشب ،و زراديات (بما في ذلك

82.03

الزراديات القاطعة) كماشات ومالقط ،مقصات
لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات
مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد يدوية
مماثلة .
82 03 10 00

ـ مبارد و مبارد للخشب وعدد مماثلة

82 03 20 00

ـ زراديات( ،بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات

82 03 30 00

ـ مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة

82 03 40 00

ـ قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراغي و مثاقب

ومالقط وعدد مماثلة

تخريم وعدد مماثلة
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%5
%5
%5
%5

ق 15 :

ف 82 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مفاتيح ربــط ومفاتيح شـد قابلة للتعديل

82.04

"انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس
عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط
قابلة للتبديل ،وإن كانت بماسكاتها .
ـ مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية :
82 04 11 00

ـ ـ غير قابلة للتعديل (ثابتة)

%5

82 04 12 00

ـ ـ قابلة للتعديل (انجليزية)

%5

82 04 20 00

ـ رؤوس ربط قابلة للتبديل ،وإن كانت بمقابضها

%5

عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)،

82.05

غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ مواقد
اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها ،عدا تلك
التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد اآللية أو آلالت
القطع بنفث الماء ؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة
للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو
بالقدم .
82 05 10 00

%5

ـ أدوات ثقب ولولبة

82 05 20 00

ـ المطارق والمطارق الثقيلة

82 05 30 00

ـ مماسح "فارات" و أزاميل و أزاميل مقعرة وما يماثلها

82 05 40 00

ـ مفكات

%5

من أدوات قاطعة لشغل الخشب

%5
%5

ـ عدد يدوية أُخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :
82 05 51 00

%5

ـ ـ لالستعمال المنزلي
ـ ـ غيرها :

82 05 59 10

ـ ـ ـ مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطالق

82 05 59 20

ـ ـ ـ مشاحم يدوية

%5

82 05 59 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

82 05 60 00

ـ مواقد لحام

%5

82 05 70 00

ـ ملزمات و مرابط وما يماثلها

%5

%5

الخراطيش

ـ غيرها ,بما فيها مجموعات (أطقم) األصناف الداخلة
في اثنين أو أكثر من البنود الفرعية لهذا البند

82 05 90 10

ـ ـ ـ عدد وأدوات يدوية غير منزلية
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:

%5

ق 15 :

ف 82 :
البند

رمز النظام المنسق

82 05 90 20

82.06

الصــــــــــنف

82 06 00 00

ـ ـ ـ عدد وأدوات يدوية منزلية

عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من األصناف

اإلجراء

فئة الرسم

%5

الداخلة في البنود  82.02إلى  ،82.05مهيأة
كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة

%5

عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية ،وإن

82.07

كانت تدار آليا أو للعدد اآللية (مثال ،للضغط
وللكبس وللبصم وللتخريم ولّلولبة وللحفر

وللتقعير و للتقوير والتفريز و الخرط وفك وربط
البراغي) ،بما في ذلك قوالب سحب و بثق
المعادن ،وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .
ـ أدوات حفر الصخور وثقب التربة :
82 07 13 00

ـ ـ بجـزء عامـل مـن خـالئط معدنيـة خزفية (سيرميت)

%5

82 07 19 00

ـ ـ غيرها ،بما فيها األجزاء

%5

82 07 20 00

ـ قوالب سحب و بثق المعادن

%5

82 07 30 00

ـ أدوات للضغط أو البصم أو التخريم

%5

82 07 40 00

ـ أدوات الطرق أو اللولبة

%5

82 07 50 00

ـ أدوات الحفر ،عدا عدد حفر الصخور

%5

82 07 60 00

ـ أدوات التقعير أو التقوير

%5

82 07 70 00

ـ أدوات التفريز

%5

82 07 80 00

ـ أدوات الخرط

%5

82 07 90 00

ـ عدد أُخر قابلة للتبديل

%5

سكاكين ونصال قاطعة لآلالت أو لألجهزة

82.08

اآللية.
82 08 10 00

ـ لشغل المعادن

%5

82 08 20 00

ـ لشغل الخشب

%5

82 08 30 00

ـ ألجهزة المطابخ أو لآلالت المستعملة في صناعة

82 08 40 00

ـ لآلالت المسـتعملة في الزراعة أو البسـاتين أو الغابات

%5

82 08 90 00

ـ غيرها

%5

82 09 00 00

أطراف و رؤوس من عدد ،غير مركبة ،من

األغذية

82.09

خالئط معدنية خزفية (سيرميت)
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%5

%5

ق 15 :

ف 82 :
البند

رمز النظام المنسق

82.10

82 10 00 00

الصــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة آلية تدار باليد ،تزن  10كلج أو أقل،
لالستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم
األطعمة أو المشروبات

%5

سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة،

82.11

بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار (عدا

السكاكين الداخلة في البند  ،)82.08و
نصالها.
82 11 10 00

ـ مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة

%5

ـ غيرها :
ـ ـ سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة:
82 11 91 20

ـ ـ ـ بمقابض من عاج.

82 11 91 30

ـ ـ ـ بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو

82 11 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

82 11 92 00

ـ ـ سكاكين أُخر ذات نصال ثابتة

%5

مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة

%5
%5

ـ ـ سـكاكين ذات نصال غير ثابتة :

82 11 93 10

ـ ـ ـ مطاوي تقليم األشجار

%5

82 11 93 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

82 11 94 00

ـ ـ نصال

%5

82 11 95 00

ـ ـ مقابض من معادن عادية

%5

أمواس حالقة و نصالها( ،بما في ذلك نصال

82.12

أمواس الحالقة غير تامة الصنع بشكل
أشرطة).
ـ أمواس حالقة :
82 12 10 10

ـ ـ ـ أدوات الحالقة المعدنية المـأمونة وقطـعها المنفصلة

82 12 10 20

ـ ـ ـ أدوات الحـالقة المـأمونـة من اللــدائن الواردة مع

82 12 10 90

ـ ـ ـ غيرها

82 12 20 00

ـ نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة ،بما في ذلك

وشفراتها
شفراتها

%5
%5
%5

النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قدد
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%5

ق 15 :

ف 82 :
البند

82.13

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

82 12 90 00

ـ أجزاء أُخر

82 13 00 00

مقصات و مقصات خياطين و مقصات أخر

اإلجراء

فئة الرسم

%5

مماثلة و نصالها

%5

أدوات قاطعة أُخر (مثل ،أدوات قص الشعر

82.14

وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ

وسكاكين تشطير وفرم ،وقاطعات الورق)؛
أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر
اليدين والقدمين (بما فيها مبارد األظافر) .

ـ قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو
وبرايات أقالم الرصاص ،و نصالها :

82 14 10 10

ـ ـ ـ برايات أقالم الرصاص و نصالها

%5

82 14 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

82 14 20 00

ـ أدوات ومجموعات تجميل األظافر (بما فيها مبارد
األظافر)

%5

ـ غيرها:
82 14 90 10

ـ ـ ـ سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ

%5

82 14 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

مالعق و شوك و مغارف و كاشطات و أدوات

82.15

تقديم الكعك وسكاكين السـمك وسـكاكين ألزبده
و مالقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو
المطبخ .
82 15 10 00

ـ مجموعات من أصناف منوعة محتوية على صنف

82 15 20 00

ـ مجموعات أُخر من أصناف منوعة

واحد على األقل مطلي بمعدن ثمين

%5
%5

ـ غيرها :
82 15 91 00

ـ ـ مطلية بمعادن ثمينة

%5

82 15 99 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 15 :

ف 83 :

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية
مالحظـــات :
1ـ

وفقاً لمفهوم هذا الفصل ،تبند األجزاء من معادن عادية في البنود المالئمة لألصناف التي تعـود لهـا هـذه األجـزاء

ومع ذلك ،ال تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل األصناف من حديـد أو حديـد صـ ظههـرأ أو صـل ،
مــن األا ـواد الدافلــة فــي البنــود  73.12أو  73.15أو  73.17أو  73.18أو  73.20وال األصــناف المماةلــة مــن

2ـ

معادن عادية أُفر ظالفصول من  74لغاية  76ومن  78لغاية 81أ

وفقاً لمفهوم البند  ،83.02يقصد بكلمة عجالت تدحرج "كاستور" العجالت التي ال يتجاوز قطرهـا 75مـ ظبمـا فـي
ذلك اإلطار عند وجودهأ أو التي يتجاوز قطرها 75م ظبما في ذلك اإلطار عند وجودهأ  75بشرط أن يكون عرض
الدوالب أو اإلطار المرك عليها أقل من  30م

البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

أقفال ومغاليق ظبمفاتيح أو بتركيبات حروف أو

83.01

أرقام أو مما يفتح بالكهرباءأ ،من معادن
عادية؛ مشابك ظابازي أ وأطر بمشابك محتوية
على أقفال ،من معادن عادية؛ مفاتيح
لألصناف السابقة ،من معادن عادية
83 01 10 00

ـ أقفال

%5

83 01 20 00

ـ مغاليق مما يستعمل للمركبات

%5

83 01 30 00

ـ مغاليق مما يستعمل لألةاث

%5

ـ مغاليق أُفر :
83 01 40 10

ـ ـ ـ مغاليق بتركيبات حروف وأرقام

%5

83 01 40 20

ـ ـ ـ مغاليق تفتح بالكهرباء

%5

83 01 40 30

ـ ـ ـ مغاليق للحقائ

%5

83 01 40 40

ـ ـ ـ مغاليق للدراجات

%5

83 01 40 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

83 01 50 00

ـ مشابك ظابازي أ وأطـر بمشـابك ،محتـوية على

83 01 60 00

ـ أجزاء

%5

83 01 70 00

ـ مفاتيح مقدمة على حدة

%5

مغاليق
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%5

ق 15 :

ف 83 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

لوازم و تركيبات وأصناف مماةلة من معادن

83.02

عادية مما يستعمـل في األةاث أو األبـواب أو
السالل أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات
أو السراجة أو فزائن األمتعة أو الصناديق
وعل المجوهرات وما يماةلها؛ مشاج و
حوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماةلة
من معادن عادية؛ عجالت تدحرج "كاستور"
بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية
الحركة لألبواب ،من معادن عادية
83 02 10 00

ـ مفصالت

%5

83 02 20 00

ـ عجالت تدحرج "كاستور"

%5

83 02 30 00

ـ تركيبات و لوازم وأصناف أُفر مماةلة مما يستعمل
للسيارات

%5

ـ تركيبات و لوازم أُفر وأصناف مماةلة :
83 02 41 00

ـ ـ مما يستعمل للمبااي

%5

83 02 42 00

ـ ـ غيرها ،مما يستعمل لألةاث

%5

ـ ـ غيرها :
83 02 49 10

ـ ـ ـ مقابض لألبواب

%5

83 02 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

83 02 50 00

ـ مشاج  ،وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات

83 02 60 00

ـ غالقات ذاتية لألبواب

83 03 00 00

فزائن ظصناديق مأمواةأ و صناديق مقواة

مماةلة

83.03

%5
%5

وأبواب مصفحة "مأمواة" وفزائن الودائع
واألمااات ،للغرف المأمواة وصناديق مأمواة
للنقود أو المستندات وما يماةلها من معادن
عادية

%5
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ق 15 :

ف 83 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

فزائن للمصنفات وللملفات أو لبطاقات الفهرسة

83.04

وصوااي وحوامل لألوراق وحوامل أقالم وحوامل
أفتام وأصناف مماةلة لالستعمال في المكات ،
من معادن عادية ،باستثناء أةاث المكات
الدافل في البند 94.03
83 04 00 10

ـ ـ ـ فزااات الملفات وبطاقات فهــارس وعلـ
واألصناف المماةلة

الفرز

%5

ـ ـ ـ لوازم طاوالت المكات ظمسـااد الكـتـ وةقاالت
الوزن والمحــابر وحوامـلها الخأ:

83 04 00 21

ـ ـ ـ ـ من حديد

%5

83 04 00 29

ـ ـ ـ ـ من معادن عادية أفر

%5

83 04 00 30

ـ ـ ـ حوامل األوراق لآلالت الكاتبة

%5

83 04 00 40

ـ ـ ـ رفوف مما يوضع على طاوالت المكات

%5

83 04 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

تركيبات لمصنفات ض األوراق والملفات،

83.05

وماسكات ،شابكات وزوايا رسائل ،مشابك
لألوراق ،بطاقات الفهرسة ،وأصناف مماةلة
للمكات من معادن عادية ،مشابك فارزة بشكل
أمشاط ظللمكات والتنجيد والتغليفأ ،من معادن
عادية
83 05 10 00

ـ تركيبات لمصنفات ض األوراق و للملفات

%5

83 05 20 00

ـ مشابك فارزة بشكل أمشاط

%5

83 05 90 00

ـ غيرها ،بما في ذلك األجزاء

%5

أجراس واواقيس وما يماةلها ،غير كهربائية

83.06

من معادن عادية؛ تماةيل صغيرة وأصناف أُفر
للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور
الفوتوغرافية أو الّلوحات أو ما يماةلها ،من
معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية

83 06 10 00

ـ أجراس واواقيس وما يماةلها

%5

ـ تماةيل صغيرة وأصناف أُفر للتزيين :
83 06 21 00

ـ ـ مطلية بمعادن ةمينة
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%5

ق 15 :

ف 83 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

83 06 29 00

ـ ـ غيرها

83 06 30 00

ـ أطر للصور الفوتوغرافية أو لّلوحات أو ما يماةلها؛

اإلجراء

فئة الرس

%5

مرايا

%5

أاابي ومواسير مراة من معادن عادية ،وإن

83.07

كاات مع لوازمها
83 07 10 00

ـ من حديد أو صل

%5

83 07 90 00

ـ من معادن عادية أُفر

%5

أغالق ،أطر باغالق و أبازي و أبازي بمشابك

83.08

محاجن ظشناكلأ ،عرى وعينيات وأصناف

مماةلة من معادن عادية ،لأللبسة أو توابع
األلبسة أو األحذية أو الحلي أو أساور
الساعات أو الكت أو الخيام أو األصناف
الجلدية أو لوازم السفر أو السراجة أو غيرها
من األصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة
أو مشقوقة الساق ،من معادن عادية؛ فرز

وبرق ظترترأ ،من معادن عادية

83 08 10 00

ـ محاجن "شناكل" ،عرى ،وعينيات

%5

83 08 20 00

ـ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق

%5

ـ غيرها ،بما في ذلك األجزاء :
83 08 90 10

ـ ـ ـ أغالق ،أطر بأغالق ،أبازي بأغالق وأصناف

مماةلة من معادن عادية لأللبسة واألحذية ولوازم

السفر والحقائ اليدوية ولغيرها من مصنوعات

الجلود والنسيج

%5

83 08 90 20

ـ ـ ـ فرز وبرق ظترترأ

%5

83 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

سدادات وأغطية ظبما في ذلك األغطية التاجية

83.09

واألغطية الملولبة وسدادات الص أ ،كبسوالت
للقنااي ،سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و
أفتام وغيرها من لوازم ضمان اإلغالق
ظالترصيصأ ،من معادن عادية
83 09 10 00

ـ سدادات ذات حواف ظأغطية تاجيةأ
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%5

ق 15 :

ف 83 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرس

ـ غيرها :
83 09 90 10

ـ ـ ـ سدادات معداية مبطنة بفلين ذات حواف

83 09 90 20

ـ ـ ـ سدادات وأغطية لولبيــة أو ذات رافـعـة أو ذات

83 09 90 30

ـ ـ ـ أغطية ملولبة للبراميل

83 09 90 40

ـ ـ ـ سدادات الص وسدادات المعاير والسـدادات

83 09 90 50

ـ ـ ـ أفتام من جميع األاواد

83 09 90 60

ـ ـ ـ األربطــة ألحكام سد األكيـاس واألوعـية المماةلة،

مشرشرة

اوابض لولبية الخ مما يستـعمل في سد القنااي

%5
%5

القطارة لقنااي المشروبات والزيوت واألدوية الخ

والتي تحتوي على سلك أو سلكين

%5

%5
%5

من الحديد

موضوعـين بين شريطـين من اللدائن أو الورق

%5

83 09 90 70

ـ ـ ـ أغطية وقيعان العل

%5

83 09 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

الفتات ،لوحات أسماء و عناوين ،لوحات

83.10

مماةلة و أرقام و حروف وعالمات أُفر ،من
معادن عادية ،عدا ما يدفل منها في البند
94.05
83 10 00 10

ـ ـ ـ اللوحات ألسماء المناطق والطرق والشوارد الخأ،
ولوحات األرقام واألسماء

للمبااي الخ
83 10 00 20

%5

ـ ـ ـ الفتات للمصالح العامة ظشرطة ،فرقة إطفاء ،الخأ
وإلعالن المحظورات ظ "ممنود

التدفين"،

"فاص لأللعاب" الخأ والفتات اإلرشاد إلى الطرق

والفتات لمرور وسائط النقل ،الخ

%5

83 10 00 30

ـ ـ ـ الالفتات للمنازل والحواايت والمصااع ،الخ

%5

83 10 00 40

ـ ـ ـ الفتات اإلعالن

%5

83 10 00 50

ـ ـ ـ لوحات الـعـنـاويـن لـلدور واألبواب وصناديق

الرسائل ومعدات النقل الخ ،ورقاد ألسماء النباتات

الخ ،ورقاد األرقام للمفاتيح ولغرف تعليق

المالبس ،الخ
83 10 00 60

ـ ـ ـ اللوحات والعالمات المماةلة لآلالت واألجهزة

والمقاييس والسياراتظمثل لوحات األرقامأ الخ
- 580 -

%5
%5

ق 15 :

ف 83 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

83 10 00 70

ـ ـ ـ أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة

83 10 00 90

ـ ـ ـ غيرها

اللوحات المشار إليها في هذا البند

اإلجراء

فئة الرس

%5
%5

أسالك و عيدان و أاابي و ألواح و أقطاب

83.11

لحام كهربائي ومنتجات مماةلة ،من معادن
عادية أو من كربيدات معداية ،مكسوة أو
محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن
"فلكس" من األاواد المستعملة في اللحام أو
في ترسي المعادن العادية أو الكربيدات
المعداية؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن
عادية مكتلة ،من األاواد المستعملة في الطالء
المعداي بالرش
83 11 10 00

ـ أقطاب لحام كهربائي مكسوة ،للحام القوسي

83 11 20 00

ـ أسالك محشوة لّلحام الكهربائي القوسي ،من معادن

83 11 30 00

ـ عيدان مطلية وأسالك محشوة للحام بالّله  ،من

83 11 90 00

ـ غيرها

الكهربائي ،من معادن عادية
عادية

معادن عادية

%5
%5
%5
%5
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ق 16 :

القسم السادس عشر

آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة
في اإلذاعة المرئية (التلفزيون) ،أجزاء ولوازم هذه األجهزة

مالحظـات:
1ـ

ال يشمل هذا القسم:

أ ـ سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن ،الداخلة في الفصل  39أو من مطاط مبركن (البند
 ، )40.10أو األصناف األخر من األنواع المستعملة في اآلالت أواألجهزة الكهربائية لالستعماالت التقنية
من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند )40.16؛

ب ـ األصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند  )42.05أو من جلود بفراء (البند  )43.03من األنواع
المستخدمة في اآلالت واألجهزة اآللية أو في االستعماالت التقنية األخر؛

ج ـ المواسير (والبوبينات) والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية (كونات)،وغيرها من الحوامل المماثلة ،من
دـ

أي مادة (مثالً ،الفصول  39أو 40أو 44أو48أوالقسم الخامس عشر)؛
البطاقات المثقبة آلالت الجاكارد أواآلالت المماثلة(مثالً،الفصول  39أو 48أوالقسم الخامس عشر)؛

هـ ـ سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند ،)59.10وكذلك األصناف األُخر من مواد
نسجية الستعماالت تقنية (البند )59.11؛

و ـ األحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود  71.02إلى ،71.04
وكذلك األصناف المصنوعة كلياً من هذه األحجار المذكورة في البند  ،71.16ماعدا الياقوت األزرق
(سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل إلبر قراءة الحاكي (البند )85.22؛

ز ـ األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من
معادن عادية (القسم الخامس عشر) ،أواألصناف المماثلة من لدائن (الفصل )39؛

ح ـ مواسير الحفر (البند )73.04؛

ط ـ السيور المتصلة بدون نهايات ،من أسالك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛

ي ـ أصناف الفصل  82أو الفصل 83؛
ك ـ أصناف القسم السابع عشر؛
ل ـ أصناف الفصل 90؛
مـ

أصناف صناعة الساعات (الفصل )91؛

ن ـ األدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند  82.07و الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء لآلالت (البند
)96.03؛ وكذلك األدوات المماثلة القابلة للتبديل التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة
(مثل في الفصول  40أو 42أو 43أو 45أو 59أو البند  68.04أوالبند.)69.09

س ـ أصناف الفصل .95

ع ـ األشرطة لآلالت الكاتبة واألشرطة المماثلة ،وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند
تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند  96.12إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب
"الحوامل" األحادية أو الثنائية أو الثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند .96.20
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2ـ

مع مراعاة أحكام المالحظة  1من هذا القسم والمالحظة  1من الفصل  84و المالحظة  1من الفصل  ،85فإن
اجزاء االالت (باستثناء أجزاء األصناف الداخلة في البنود  84.84أو  85.44أو  85.45أو  85.46أو

 ،)85.47تبند تبعاً للقواعد التالية:
أـ

بـ

األجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل  84أو ( 85عدا البنود ،84.48 ،84.31 ،84.09

 85.38 ،85.29 ،85.22 ،85.03 ،84.87 ،84.73 ،84.66و  ،)85.48تدخل في جميع الحاالت
في بنودها الخاصة؛

إذا كانت األجزاء االخر معدة لالستعمال حص اًر أو بصفة أساسية آللة معينة أو لعدد من اآلالت

الداخلة في نفس البند (وإن كانت من اآلالت الداخلة في البند 84.79أو ،)85.43فإن هذه األجزاء،

تدخل في البند الذي تخضع له هذه اآللة أو اآلالت ،أو تبعاً للحال ،في البنود ،84.31 ،84.09

 85.29 ،85.22 ،84.73،85.03 ،84.66 ،84.48أو  .85.38مع ذلك ،فإن األجزاء المعدة
لالستعمال على حد سواء بصفة أساسية ،مع أصناف البند  85.17أو مع أصناف البنود من 85.25

جـ

لغاية  85.28تدخل في البند .85.17

تبند جميع األجزاء األُخر في البنود ،85.22 ،85.03 ،84.73 ،84.66 ،84.48 ،84.31 ،84.09
 85.29أو  ،85.38وإذا تعذر ذلك ،فإنها تبند في البند  84.87أو.85.48

3ـ

مالم ينص على خالف ذلك ،فإن اآلالت المركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مختلفة ،والمعدة ألن

4ـ

عندما تكون اآللة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آالت مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت

تعمل معاً ومهيأة في جسماً واحداً ،وكذلك اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل،
فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك الموكون أو باعتبارها اآللة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.
منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أُخرى) ،معدة

ألن تعمل معاً ألداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل  84أو الفصل  ،85فإن المجموعة ككل

5ـ

تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.

من أجل تطبيق أحكام المالحظات السابقة ،يقصد بكلمة " آالت " أي من اآلالت أو الوحدات الوظيفية أو
المصنع أو المعدات أو األجهزة مما هو وارد في بنود الفصل  84أو .85
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ف 84 :

الفصل الرابع والثمانون

مفاعالت نووية ومراجل وآالت وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها
مالحظـات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أرحية الطواحين وأحجار الشحذ واألصناف األُخر من الفصل 68؛

أ ـ

بـ

اآلالت أو األجهزة (مثل ،المضخات) ،من مواد خزفية واألجزاء الخزفية لآلالت واألجهزة

جـ

األصناف من زجاج للمختبرات (بند )70.17؛ اآلالت واألجهزة والمصنوعات األخر لالستعماالت التقنية

دـ

األصناف الداخلة في البند  73.21أو  ،73.22وكذلك األصناف المماثلة من معادن عادية أُخر(فصول

واألدوات من أي مادة (فصل )69؛

أو أجزاءها من زجاج (بند  70.19أو )70.20؛

 74إلى  76أو  78إلى )81؛

هـ ـ المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛

األجهـــزة المنزليـــة اآلليـــة الكهربائيـــة الداخلـــة فـــي البنـــد 85.09؛ آالت التصـــوير الداخلـــة فـــي البنـــد

وـ

85.25؛

ز ـ مبردات (رادييتر) ألصناف القسم السابع عشر.
2ـ

ح .المكانس اآللية لألرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند .)96.03

مع مراعاة أحكام المالحظة  3من القسم السادس عشر والمالحظة ( )9لهذا الفصل ،فإن اآلالت واألجهزة التي تبعاً

ألوصافها قد يشملها في آن واحد ،بنداً أو أكثر من البنود  84.01لغاية  84.24أوالبند  84.86من جهة ،أوالبنود
 84.25لغاية  84.80من جهة أُخرى ،تدخل في بندها المالئم من مجموعة البنود االولى حسبما ما تكون الحال،
وليس في المجموعة االخيرة.

ومع ذلك فإن األصناف التالية التدخل في البند :84.19

أ

ـ

أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند )84.36؛

ـ

أجهزة النثر الستخراج عصارة السكر (البند )84.38؛

ب

ـ

د

ـ

ج

هـ

ـ

أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند )84.37؛

آالت وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند )84.51؛

االالت واألجهزة أو معدات أو معدات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية ،والتي يعتبر تغير الحرارة

فيها ثانوياً( ،وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛

ال تدخل في البند :84.22

أ

ب

ـ
ـ

آالت الخياطة لغلق األكياس واألوعية المماثلة (بند )84.52؛

اآلالت واألجهزة للمكاتب ،الداخلة في البند .84.72

ال تدخل في البند :84.24
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أ  -اآلت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر ( البند ;) 84.43

ف 84 :

ب  -اآلت القطع التي تعمل بنفث الماء ( البند .) 84.56

3ـ

أن العدد اآللية لشغل أي مادة والتي تبعاً ألوصافها ،قد يشملها في آن واحد البند  ،84.56من جهة أو أحد
البنود  84.57أو  84.58أو  84.59أو  84.60أو  84.61أو  84.64أو  ،84.65من جهة أُخرى ،فإنها

4ـ

إن البند  ،84.57ينطبق فقط على العدد اآللية لشغل المعادن ،عدا المخارط( ،بما فيها م اركز الخراطة) ،التي

تدخل في البند .84.56

بامكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل اآللي وذلك إما:
أ

ـ

بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز

ب

ـ

باستخدام آلي ،متزامن أو متتابع ،لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع

ج

ـ

بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آالت ذات محطات شغل متعددة).

التشغيل اآللي)،

ثابت (آالت ذات محطة شغل مفردة) ،أو

 5ـ أ ـ يقصد بعبارة " آالت المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند  84.71اآلالت القادرة على:
 1ـ اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على األقل البيانات الالزمة فو اًر لتنفيذ البرامج؛
 2ـ إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛
 3ـ أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛و

 4ـ القيام ،بدون تدخل اإلنسان ،بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية
المعالجة بقرار منطقي.

ب ـ إن آالت المعالجــة الذاتيــة للبيانــات يمكــن أن تكــون بشــكل أنظمــة مؤلفــة مــن عــدداً متفــاوت مــن الوحــدات
المنفصلة.

ج  -مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) (،هـ) أدناه ،تعتبر كجـزء مـن نظـام المعالجـة الذاتيـة للبيانـات ،أيـة وحـدة تتـوفر
فيها جميع الشروط التالية:

 1ـ أن تكون من النوع المستخدم حص ار أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛

 2ـ أن تكــون قابلــة للتوصــيل مــع وحــدة المعالجــة المركزيــة ،إمــا مباشــرة ،أو بواســطة واحــدة أو أكثــر مــن
الوحدات األُخر؛و

 3ـ أن تكون قادرة الستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات) ،يمكن استخدامها بواسطة النظام.
تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للللبيانات ،المقدمة على حدة ،في البند .84.71

إال أن لوحــات المفــاتيج وأجهــزة إدخــال اإلحــداثيات  ))X,Yووحــدات التخــزين علــى أقـرات التــي تتــوفر فيهــا شــروط
الفقرتين ج ( )2و ج ( )3أعـاله ،يجب في جميع الحاالت أن تبند كوحدات داخلة في البند .84.71

د -اليشمل البند  84.71األصناف التالية المقدمة على حدة حتى وان توفرت فيها جميع الشروط المنصوت عليها
في المالحظة (5ج) أعاله:

 -1الطابعات وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس) ،وان كانت مندمجة؛

 -2أجهزة ارسال أو استقبال الصوت أو الصور او البيانات األخر ،بما فيها أجهزة االتصال في شبكات سلكية
أو السلكية ( كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛

 -3مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
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 -4كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛

ف 84 :

 -5شاشــات عــرو (مونيتــور) واجهــزة عــرو (بروجكتــور) غيــر متضــمنة جهــاز اســتقبال لالذاعــة المص ـورة
(تلفزيون).

هـ ـ إن اآلالت التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى االت المعالجة الذاتيـة للبيانـات وتـؤدي وظيفـة محـددة ،عـدا

معالجة البيانات ,يجب أن تدخل في البنـود المالئـم لوظائفهـا الخاصـة بهـا ،أو فـي أحـد البنـود المتبقيـة إذا

تعذر ذلك.

 6ـ يشمل البند  84.82فيمـا يشـمل ،الكـرات مـن صـلب المعـايرة ،أي المصـقولة التـي اليختلـف مقـاس أكبـر أو أصـغرقطر
منهــا عــن القطــر اإلســمي بــأكثر مــن  ،%1بشــرط أن اليتجــاوز هــذا الفــرق (المســموح بــه)  0.05مــم .أمــا الك ـرات التــي

الينطبق عليها هذا التعريف  ،فتدخل في البند .73.26

 7ـ االالت التــي تســتعمل ألكثــر مــن اســتعمال ولغايــات التصــنيف تعامــل كمــا لــو ان اســتعمالها الرئيســي هــو االســتعمال
الوحيد ،ومـع مراعـاة أحكـام المالحظـة  2مـن هـذا الفصـل والمالحظـة  3مـن القسـم السـادس عشـر ،فـإن اآللـة ذات
االســتعماالت المتعــددة تــدخل فــي البنــد المالئــم الســتعمالها الرئيســي .وفــي حالــة عــدم وجــود بنــد مالئــم الســتعمالها
الرئيسي أو إذا تعذر تحديد االستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خالفاً لذلك ،فإنها تدخل في البند .84.79

تدخل أيضاً في البند  ،84.79آالت صنع الحبال واألمراس (مثل ،آالت الجدل أو الفتل أوآالت صنع الكابالت من
أسالك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخر أو من خليط منها).

 8ـ ألغـــراو تطبيـــق البنـــد  ،84.70فـــإن عبـــارة " حجـــم الجيـــب " تطبـــق فقـــط علـــى اآلالت التـــي اليتجـــاوز أبعادهـــا
 170مم×  100مم ×  45مم.

 ( -9أ ) تنطبــــــــق المالحظتــــــــان  ( 9أ ) و  ( 9ب ) مــــــــن الفصــــــــل  85أيضــــــــا علــــــــى عبــــــــارتي " أدوات اشــــــــباه

الموصـــالت " و " دوائـــر اليكترونيـــة متكاملــــة" علـــى التـــوالي ،كمـــا همــــا مســـتخدمتان فـــي هـــذه المالحظــــة
وفـــــي البنـــــد  .84.86إال أنـــــه ،وألغـــــراو هـــــذه المالحظـــــة والبنـــــد  ،84.86تشـــــمل عبـــــارة " أدوات اشـــــباه

الموصــــــــالت " أيضــــــــا األدوات شــــــــبه الموصــــــــلة الحساســــــــة للضــــــــوء والصــــــــمامات الثنائيــــــــة الباعثــــــــة

للضوء(.)LED

( ب ) ألغــــراو هــــذه المالحظــــة والبنــــد  84.86تشــــمل عبــــارة "صــــناعة شاشــــات العــــرو المســــطحة" تصــــنيع
الطبقـــات األساســـية المثبتـــة فـــي اللوحـــات المســـطحة" إال أنهـــا ال تشـــمل صـــنع الزجـــاج أو تجميـــع لوحـــات
الـــــدوائر المطبوعـــــة أو المكونـــــات اإلليكترونيـــــة األخـــــرى المثبتـــــة علـــــى اللوحـــــات المســـــطحة .ال تشـــــمل

عبارة " شاشات العرو المسطحة " تقنية أنابيب األشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند  84.86أيضا اآلالت واألجهزة المستخدمة حص ار أو بصفة أساسية في:
 -1صنع أو اصالح الستائر أو الشبيكات؛

 -2تجميع األدوات شبه الموصلة أوالدوائر االليكترونية المتكاملة؛

 -3رفـــــــع أو مناولـــــــة أو تحميـــــــل أو تفريـــــــ الســـــــبيكات والرقـــــــائق واألدوات شـــــــبه الموصـــــــلة والـــــــدوائر
االليكترونية المتكاملة و شاشات العرو المسطحة.

(د) مـــع مراعــــاة أحكــــام المالحظــــة ( )1مــــن القســــم الســــادس عشــــر والمالحظــــة ( )1مــــن الفصــــل  ،84فــــان
اآلالت واألجهـــزة التـــي تبعـــا ألوصـــافها قـــد يشـــملها البنـــد  ،84.86تـــدخل فـــي ذلـــك البنـــد ولـــيس فـــي أي

بند آخر من جدول التعريفة.
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ق 16 :

ف 84 :

مالحظـات البنود الفرعية:

ألغراو تطبيق البند الفرعي  ،84 65 20تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد اآللية لشغل

1ـ

الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام

بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل اآللي بالتغيير الذاتي لألدوات العاملة من خالل مخزن أو ما يماثله وفقا

لبرنامج تشغيل آلي.

 .2ألغراو تطبيق البند الفرعي  ،84 71 49يقصد بعبارة " أنظمة " االت المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في
وحداتها الشروط المنصوت عليها في المالحظة  5ـ ج من الفصل  ،84والتي تتضمن على األقل وحدة
معالجة مركزية ،ووحدة إدخال واحدة (مثل  ،لوحة مفاتيج أو جهاز مسج بصري) ،ووحدة إخراج واحدة (مثل،

 3ـ

وحدة عرو مرئية أو طابعة).

ألغراو تطبيق البند الفرعي  ،84 81 20يقصد بعبارة " صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً

بالزيت أوبالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في األنظمة التي
تعمل هيدروليكياً أوبالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة ( سائل أو غاز)
 .ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز(ضد

الرجوع)).وتكون للبند الفرعي  84 81 20األسبقية على البنود الفرعية للبند . 84.81

 .4ينطبق البند الفرعي  84 82 40فقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد اليتجـاوز

 5مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثالثة أضعاف قطرها .ويمكن أن تكون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة.

البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مفاعالت نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم

84.01

تتعرو لالشعاع ،للمفاعالت النووية؛ آالت

وأجهزة للفصل النظائري .
84 01 10 00

ـ مفاعالت نووية

%5

84 01 20 00

ـ آالت وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها

%5

84 01 30 00

ـ عناصر وقود (خراطيش) ،لم تتعرو لالشعاع

%5

84 01 40 00

ـ أجزاء مفاعالت نووية

%5

مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة

84.02

(باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية
والقادرة ايضاً على إنتاج بخار ذي ضغط
منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة.

ـ مراجل توليد البخار المائي ،وغيره من األبخرة:
84 02 11 00

ـ ـ مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي

84 02 12 00

ـ ـ مراجل بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من البخار

 45طن في الساعة

المائي  45طن في الساعة
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%5
%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 02 19 00

ـ ـ مراجل أُخر لتوليد األبخرة ،بما في ذلك المراجل

84 02 20 00

ـ مرجل المياه المسعرة

%5

84 02 90 00

ـ أجزاء

%5

المهجنة

%5

مراجل للتدفئة المركزية ،عدا تلك الداخلة في

84.03

البند .84.02
84 03 10 00

ـ مراجل

%5

84 03 90 00

ـ أجزاء

%5

أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02

84.04

أو (84.03مثل ،الموفرات والمسعرات ومزيالت
الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للبخار
ووحدات قوة بخارية أخر.
84 04 10 00

ـ أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند  84.02أو
84.03

%5

84 04 20 00

ـ مكثفات لآلالت البخارية ووحدات قوة بخارية أخر

%5

84 04 90 00

ـ أجزاؤها

%5

مولدات غاز أو غازات مائية ،وإن كانت مع

84.05

منقياتها؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات
مماثلة مائية ،وإن كانت مع منقياتها .
84 05 10 00

ـ مولدات غاز أو غازات مائية ،وإن كانت مع منقياتها؛
مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات مائية ،وإن

كانت مع منقياتها
84 05 90 00

ـ أجزاء

%5
%5

عنفات بخار وعنفات بخارية أخر.

84.06
84 06 10 00

ـ عنفات لتسيير المراكب المائية

%5

ـ عنفات أُخر:

84.07

84 06 81 00

ـ ـ ذات قدرة تتجاوز  40ميغاواط M.W

%5

84 06 82 00

ـ ـ ذات قدرة التتجاوز  40ميغاواط M.W

%5

84 06 90 00

ـ أجزاء

%5

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم
اإلحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات
إنفجارية) .
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 07 10 00

ـ محركات طائرات

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ محركات لتسيير المراكب المائية :
84 07 21 00

ـ ـ محركات خارجية غير ثابتة

%5

84 07 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل
لتسيير المركبات الواردة في الفصل :87
سم3

84 07 31 00

ـ ـ التتجاوز سعة إسطواناتها 50

84 07 32 00

ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن  50سم 3والتتجــاوز 250

84 07 33 00

ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها عن  250سم 3والتتجاوز 1000

سم3

سم3

%5
%5
%5

ـ ـ تزيد سعة إسطواناتها  1000سم: 3
84 07 34 10

ـ ـ ـ تزيد سعة اسطواناتها عن  1000سم 3وال تتجاوز

84 07 34 20

ـ ـ ـ تزيد سعة اسطواناتها عن  1500سم 3وال تتجاوز

84 07 34 30

ـ ـ ـ تتجاوز سعة اسطوانتها  3000سم3

%5

84 07 90 00

ـ محركات أُخر

%5

 1500سم3
 3000سم3

%5
%5

محـركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل

84.08

بالضغط (محركات ديزل او نصف ديزل) .
84 08 10 00

ـ محركات لتسيير المراكب المائية

84 08 20 00

ـ محركات من األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة

84 08 90 00

ـ محركات أُخر

في الفصل 87

%5
%5
%5

أجزاء معدة حصــ اًر أو بصـورة رئيسية للمحركات

84.09

الداخلة في البند  84.07أو .84.08

84 09 10 00

%5

ـ لمحركات الطائرات
ـ غيرها :
ـ ـ معدة حص اًر أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم
االحتراق الداخلي فيها بالشرر :

84 09 91 10

ـ ـ ـ مكابس (بساتن) وشنابر المكابس

84 09 91 20

ـ ـ ـ اسطوانات(سلندرات) ومجموعة االسطوانات
ورؤوس وقمصان االسطوانات
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%5
%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 09 91 30

ـ ـ ـ صمامات وأنابيب ادخال الوقود

%5

84 09 91 40

ـ ـ ـ صمامات وأنابيب اخراج العادم (قزوز ـ ماني فولد)

%5

84 09 91 50

ـ ـ ـ كربوريتر ونافثات (بخاخات النفث للوقود)

%5

84 09 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 09 99 00

ـ ـ غيرها

%5

عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل

84.10

بقوة الماء،ومنظماتها .
ـ عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :
84 10 11 00

ـ ـ ال تتجاوز قدرتها  1000كيلو واط KW

84 10 12 00

ـ ـ تزيد قدرتهــا عن  1000كيلـو واط  KWوال تتجاوز

84 10 13 00

ـ ـ تتجاوز قدرتها  10000كيلو واط KW

%5

84 10 90 00

ـ أجزاء ،بما فيها المنظمات

%5

 10000كيلو واط KW

%5
%5

عنفات نفاثة ،وعنفات دافعة ،وعنفات غازية

84.11

أُخر.
ـ عنفات نفاثة :
84 11 11 00

ـ ـ ال تتجاوز قوة دفعها  25كيلو نيوتن KN

%5

84 11 12 00

ـ ـ تتجاوز قوة دفعها  25كيلو نيوتن KN

84 11 21 00

ـ ـ ال تتجاوز قدرتها  1100كيلو واط KW

%5

84 11 22 00

ـ ـ تتجاوز قدرتها  1100كيلو واط KW

%5

ـ عنفات دافعة :

%5

ـ عنفات غازية أُخر:
84 11 81 00

ـ ـ ال تتجاوز قدرتها  5000كيلو واط KW

%5

84 11 82 00

ـ ـ تتجاوز قدرتها  5000كيلو واط KW

%5

ـ أجزاء :
84 11 91 00

ـ ـ عنفات نفاثة وعنفات دافعة

%5

84 11 99 00

ـ ـ غيرها

%5

محركات وآالت محركة أُخر.

84.12
84 12 10 00

ـ محركات رد الفعل ،عدا العنفات النفاثة

%5

ـ محركات وأالت محركة تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية):
84 12 21 00

ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)

%5

84 12 29 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ محركات وآالت محركة تعمل بالهواء المضغوط
(بنيومتك) :

84 12 31 00

ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)

%5

84 12 39 00

ـ ـ غيرها

%5

84 12 80 00

ـ غيرها

%5

84 12 90 00

ـ أجزاء

%5

مضخات للسوائل  ،وإن كانت مزودة بأجهزة

84.13

قياس؛ رافعات سوائل .
ـ مضخات محتوية أو مصممه الحتواء اداة قياس :
84 13 11 00

ـ ـ مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ،من األنواع
المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب

(كراجات)

%5

ـ ـ غيرها :
84 13 19 10

ـ ـ ـ مضخات الحريق

%5

84 13 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 13 20 00

ـ مضخات تدار يدوياً ،باستثناء المضخات الداخلة في

84 13 30 00

ـ مضخات الوقود أوالزيت أوسوائل التبريد ،لمحركات

84 13 40 00

ـ مضخات خرسانة

%5

84 13 50 00

ـ مضخات إزاحة موجبة متناوبة ،أخر

%5

84 13 60 00

ـ مضخات إزاحة موجبة دوارة أُخر

%5

البندين الفرعيين  84 13 11أو 84 13 19

االحتراق الداخلي ذات المكابس(بالشرر أو بالضغط):

84 13 70 00

ـ مضخات أُخر تعمل بالطرد المركزي

%5
%5

%5

ـ مضخات أُخر؛ رافعات سوائل :
ـ ـ مضخات :
84 13 81 10

ـ ـ ـ لالستعمال الزراعي

%5

84 13 81 20

ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي

%5

84 13 81 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 13 82 00

ـ ـ رافعات سوائل

%5

ـ أجزاء :
84 13 91 00

ـ ـ للمضخات

%5

84 13 92 00

ـ ـ لرافعات السوائل

%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

مضخات هواء ومضخات تفري الهواء ،مضاغط

84.14

ومراوح هواء أو غازات أخر؛أجهزة "أغطية"
شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة ،وإن
كانت مزودة بمنقيات هواء (فالتر) .
84 14 10 00

ـ مضخات تفري الهواء

%5

84 14 20 00

ـ مضخات هواء ،تدار باأليدي أو باألرجل

%5

84 14 30 00

ـ مضاغـط مـن األنـواع المستعملة في أجهـزة

84 14 40 00

ـ مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر

التبريد

%5
%5

ـ مراوح :
ـ ـ مراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سقوف

أو سطج ،ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز قدرته

 125واط
84 14 51 10

:

ـ ـ ـ مراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سقوف

أو سطج ،ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز قدرته

%5

 25واط
84 14 51 20

ـ ـ ـ مراوح طاولة أو أرو أو جدران أو نوافذ أو سقوف
أو سطج ،ذات محرك كهربائي مندمج تتجاوز قدرته

%5

 25واط والتتجاوز  125واط
84 14 59 00

ـ ـ غيرها

%5

84 14 60 00

ـ أغطية اليتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها  120سم

%5

84 14 80 00

ـ غيرها

%5

84 14 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة

84.15

بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ،بما
في ذلك اآلالت التي اليمكن تنظيم الرطوبة فيها
على حدة .
ـ من النوع المعد للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو
األسقف أو األرضيات ،مؤلفة جسماً واحداً أو

84 15 10 10

"منفصالً":

ـ ـ ـ أجهزة تكييف هواء سعتها  70ألف وحدة حرارية أو
أقل
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رمز النظام المنسق

84 15 10 20

اإلجراء

ـ ـ ـ أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من  70ألف وحدة
حرارية

84 15 20 00

ـ من النواع المستعمل في مقصورات الركاب في

السيارات ..

فئة الرسم

%5
%5

ـ غيرها :
ـ ـ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو
التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :

84 15 81 20

ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية

%5

84 15 81 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها ،متضمنة وحدة تبريد:
84 15 82 20

ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية

%5

84 15 82 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غير متضمنة وحدة تبريد :
84 15 83 20

ـ ـ ـ أجهزة تكييف مركزية

%5

84 15 83 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 15 90 00

ـ أجزاء

%5

أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل

84.16

أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد

آلية ،بما فيها أجزائها اآللية ،كالسفود ،ومفرغات
الرماد وما يماثلها .
84 16 10 00

ـ أجهزة إشعال لألفران تعمل بالوقود السائل

84 16 20 00

ـ أجهزة إشعال أُخر ،لألفران بما فيها أجهزة اإلشعال

84 16 30 00

ـ مواقد آلية بما فيها أجزائها اآللية كالسفود ومفرغات

84 16 90 00

ـ أجزاء

المجمعة

الرماد وما يماثلها

%5
%5
%5
%5

أفران للصناعةأوللمختبرات،بما فيها المرمدات

84.17

(أفران لحرق القمامة والمخلفات)،غير الكهربائية.
84 17 10 00

ـ أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات

الحرارية لخامات المعادن (ثاني كبريتات الحديد أو
المعادن)

84 17 20 00

ـ أفران للمخابز ،بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت
ـ غيرها

84 17 80 10

%5
%5

:

ـ ـ ـ أفران تفحيم الخشب
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رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 17 80 20

ـ ـ ـ األفران الدوارة لتحضـير األسمنت واألفـران الخالطة

84 17 80 30

ـ ـ ـ أفران لصنع الخزف وأفران للطالء بالميناء

%5

84 17 80 40

ـ ـ ـ أفران لصنع الزجاج

%5

84 17 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 17 90 00

ـ أجزاء

%5

لتحضير الجبس

%5

ثالجات(ب اردات) ومجمدات(فريزرات) وغيرها من

84.18

آالت ومعدات وأجهزة التبريد أوالتجميد ،كهربائية
أوغير كهربائية؛ مضخات حرارية ،عدا آالت
وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند .84.15
84 18 10 00

ـ ثالجات مع مجمدات في جسم واحد ،مجهزة بأبواب
خارجية مستقلة

%5

ـ ثالجات من النوع المنزلي :
84 18 21 00

ـ ـ تعمل بالضغط

%5

84 18 29 00

ـ ـ غيرها

%5

84 18 30 00

ـ مجمدات بشكل صناديق أفقيةالتتجاوزسعتها  800لتر

%5

84 18 40 00

ـ مجمدات بشكل صناديق رأسية ،ال تتجاوز سعتها 900

84 18 50 00

ـ أثاث أخر (صناديق وخزائن وكونترات عرو و واجهات

لتر

عرو وما يماثلها) للحفظ والعرو مشتملة على أجهزة
تبريد أو تجميد

%5

%5

ـ معدات وآالت وأجهزة تبريد أو تجميد أُخر؛ مضخات
حرارية :

84 18 61 00

ـ ـ مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في
البند 84.15

%5

ـ ـ غيرها :
84 18 69 10

ـ ـ ـ برادات لمياه الشرب

%5

84 18 69 20

ـ ـ ـ أجهزة لصنع البوظة

%5

84 18 69 30

ـ ـ ـ أجهزة تبريد المشروبات

%5

84 18 69 40

ـ ـ ـ غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها  900لتر

%5

84 18 69 50

ـ ـ ـ أجهزة تصنيع مكعبات الثلج

%5

84 18 69 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ اجزاء :
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84 18 91 00

اإلجراء

ـ ـ أثاث مصمم الحتواء أجهزة التبريد أو التجميد

فئة الرسم

%5

ـ ـ غيرها :
84 18 99 10

ـ ـ ـ وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط

%5

84 18 99 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

آالت و أجهزة أومعدات أو معدات للمختبرات،

84.19

وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء األفران

واألجهزة األخرى الداخلة في البند ،)85.14

لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل ،التسخين أو
الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير
أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور)
أوالتبخيرأو التجفيف أو التكثيف أو التبريد ،عدا
المعدات واألجهزة من األنواع المستعملة
لألغراو المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو
مسخنات مياه مجمعة ،غير كهربائية .
ـ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ،غير
كهربائية :

84 19 11 00

%5

ـ ـ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز
ـ ـ غيرها :

84 19 19 10

ـ ـ ـ سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية

%5

84 19 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 19 20 00

ـ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية

%5

ـ اجهزة تجفيف :
84 19 31 00

ـ ـ للمنتجات الزراعية

المقوى.

%5

84 19 32 00

ـ ـ للخشب ،لعجائن الورق ،للورق أو الورق

84 19 39 00

ـ ـ غيرها

%5

84 19 40 00

ـ أجهزة تقطير أو إعادة التقطير

%5

84 19 50 00

ـ وحدات مبادالت حرارية

%5

84 19 60 00

ـ آالت وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات األُخر

%5

%5

ـ آالت وأجهزة ومعدات ،أُخر :

84 19 81 00

ـ ـ لصناعـة المشروبـات الساخنـة أو لطهـي أو

84 19 89 00

ـ ـ غيرها

لتسخين األغذية

%5

إعفاء
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84 19 90 00

ـ أجزاء

آالت صقل وترقيق ،عدا ما كان منها للمعادن أو

84.20

اإلجراء

فئة الرسم

إعفاء

الزجاج ،اسطوانات لهذه اآلالت .
84 20 10 00

ـ آالت صقل وترقيق

%5

84 20 91 00

ـ ـ اسطوانات

%5

ـ أجزاء:
84 20 99 00

ـ ـ غيرها

أجهزة طرد مركزي ،بما فيها أجهزة التجفيف

84.21

%5

بالطرد المركزي؛ آالت وأجهزة ترشيج أوتنقية

السوائل أو الغازات .

ـ أجهزة طرد مركزي ،بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد
المركزي :

84 21 11 00

ـ ـ فارزات قشدة

%5

84 21 12 00

ـ ـ أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة

%5

84 21 19 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ آالت وأجهزة ترشيج أو تنقية السوائل :
ـ ـ لترشيج أو تنقية المياه :
84 21 21 10

ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي

%5

84 21 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 21 22 00

ـ ـ لترشيج أو تنقية المشروبات عدا المياه

%5

84 21 23 00

ـ ـ لترشيج الزيوت المعدنية والوقود في المحركـات
ذات االحتراق الداخلي

%5

ـ ـ غيرها :
84 21 29 10

ـ ـ ـ مرشحات لتنقية الدم

إعفاء

84 21 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة ترشيج أو تنقية الغازات :
84 21 31 00

ـ ـ مرشحات لتنقية الهواء الداخل ،للمحـركـات ذات

84 21 39 00

ـ ـ غيرها

االحتراق الداخلي

%5
%5

ـ أجزاء :
84 21 91 00

ـ ـ ألجهزة الطرد المركزي ،بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد

84 21 99 00

ـ ـ غيرها

المركزي

إعفاء
%5
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اإلجراء

فئة الرسم

آالت لغسل األواني؛ آالت لتنظيف أو تجفيف

84.22

القناني أو األوعية األُخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة
أوللغلق أوللسد أوللصق الرقاع على القناني
أوالعلب أو الصناديق أواألكياس أو األوعية
األخر؛ آالت إلحكام الغلق على القناني
والبرطمانات واألواني واألنابيب واألوعية المماثلة
بالكبسوالت؛ آالت تغليف وحزم البضائع (بما فيها

أجهزة الحزم باالنكماش الحراري للدائن)؛ آالت
الضافة الغازات للمشروبات .
ـ أجهزة لغسل األواني :
84 22 11 00

ـ ـ من النوع المنزلي

%5

84 22 19 00

ـ ـ غيرها

%5

84 22 20 00

ـ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية
األُخر

%5

ـ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أوللصق الرقاع
على القناني أو العلب أوالصناديق أو األكياس أو

األوعية األخر ،االت ألحكام غلق القناني والمرطبات

واالنابيب واالوعية المماثلة بالكبسوالت ؛ أجهزة إلضافة

الغازات للمشروبات :
84 22 30 10

ـ ـ ـ أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير

84 22 30 20

ـ ـ ـ أجهزة إلضافة الغازات للمشروبات

84 22 30 30

ـ ـ ـ االت ألحكام غلق القناني والمرطبات واالنابيب

84 22 40 00

ـ آالت وأجهزة لتغليف وحزم البضائع بما فيها الحزم

84 22 90 00

ـ أجزاء

والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية األخر

واالوعية المماثلة بالكبسوالت

باالنكماش الحراري للدائن

%5
%5
%5
%5
%5
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اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبل حساسيتها

84.23

5س (سنتيجرام أوفضل) ،بما في ذلك القبابين
وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى

مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من

جميع األنواع .

84 23 10 00

ـ أجهزة وزن األشخات ،بما في ذلك موازين األطفال؛

84 23 20 00

ـ أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور

84 23 30 00

ـ أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع

موازين منزلية

ناقلة

المواد في أكياس أوعبوات بوزن محدد ،بما في ذلك
موازين المعايرة

ـ أجهزة وزن أُخر :
84 23 81 00

ـ ـ ذات قدرة وزن التتجاوز  30كل

84 23 82 00

ـ ـ ذات قدرة وزن تتجاوز  30كل وال تتجاوز 5000

84 23 89 00

ـ ـ غيرها

84 23 90 00

ـ صنجات (عيارات) لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة

كل

وزن .

%5
%5

%5
%5
%5
%5
%5

أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نثر أو

84.24

نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء
الحرائق ،وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة
مماثلة؛ آالت أجهزة نفث البخار أوقذف الرمال،
آالت وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .
84 24 10 00

ـ آالت وأجهزة إطفاء الحرائق ،وإن كانت معبأة

%5

ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة :
84 24 20 10

ـ ـ ـ مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي

%5

84 24 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 24 30 00

ـ آالت وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ،آالت وأجهزة
مماثلة للرش بالنفث

%5

ـ أجهزة رش للزراعة أو البستنة :
ـ ــ أجهزة رش
84 24 41 10

محمولة:

ـ ـ ـ أجهزة رش المبيدات الحشرية
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84 24 41 90

اإلجراء

ـ ـ ـ غيرها
ــ

فئة الرسم

%5

غيرها:

84 24 49 10

ـ ـ ـ أجهزة رش المبيدات الحشرية

%5

84 24 49 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجهزة أُخر :
ـ ـ للزراعة أو البستنة :

84 24 82 10

ـ ـ ـ أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها

%5

84 24 82 30

ـ ـ ـ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري

84 24 82 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 24 89 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

الحشائش.

%5

ـ أجزاء :
84 24 90 10

ـ ـ ـ روؤس بالستيكية لنـفث السـوائل بالضـغط

84 24 90 20

ـ ـ ـ أجـزاء ألنظمــة الــري الـواردة بالبنـد الفرعي
84 24 82 10
ـ ـ ـ غيرها

المتكرر(عدا الداخلة في البند )96.16

84 24 90 90

إعفاء
إعفاء
إعفاء

بكـرات رفـع وروافـع( ،عدا الروافع ذات

84.25

القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو
عمودية؛ روافع (عفريتات) .
ـ بكرات رفع وروافع ،عدا الروافع ذات القواديس وعدا
الروافع المستعملة لرفع السيارات :

84 25 11 00

ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي

%5

84 25 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ روافع ذات اسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات
اسطوانات عمودية ( كابستان) :

84 25 31 00

ـ ـ تعمل بمحرك كهربائي

%5

84 25 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ روافع (عفريتات)؛ روافع من األنواع المستعملة في رفع
السيارات :

84 25 41 00

ـ ـ أجهزة رفع ثابتة للسيارات من األنواع المستعملة في

84 25 42 00

ـ ـ روافع (عفريتات) وآالت رفع أُخر ،هيدروليكية

%5

84 25 49 00

ـ ـ غيرها

%5

المرائب (كراجات)
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اإلجراء

فئة الرسم

روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"،

84.26

بما فيها الروافع المتحركة على كابالت معلقة؛
جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد
متحركة "على إطارات" ،حامالت رافعة للتنضيد
متحركة "على إطارات" وعربات مزودة بأذرع رافعة
"كرين"
ـ جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكل
رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحامالت رافعة

للتنضيد متحركة "على إطارات" :

84 26 11 00

ـ ـ جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة

%5

84 26 12 00

ـ ـ هياكل رفع وتنضيد وحامالت رافعة للتنضيد متحركة

84 26 19 00

ـ ـ غيرها

84 26 20 00

ـ روافع (كرين) برجية

%5

84 26 30 00

ـ روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي

%5

"على إطارات"

%5
%5

ـ آالت وأجهزة أُخر ذاتية الدفع :
84 26 41 00

ـ ـ على إطارات

%5

84 26 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة أُخر:
84 26 91 00

ـ ـ مصممة للتركيب على مركبات تسـيرعلىالطرق

%5

84 26 99 00

ـ ـ غيرها

%5

عربات بروافع شوكية؛ عربات عاملة أُخر،

84.27

مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد .
84 27 10 00

ـ عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي

%5

84 27 20 00

ـ عربات أُخر ذاتية الدفع

%5

84 27 90 00

ـ عربات أُخر

%5

آالت وأجهزة أخر للرفع أوللتنضيد أو للتحميل

84.28

أوللتفري (مثل ،المصاعد والساللم المتحركة
والسيور الناقلة والناقالت السلكية "تلفريك ").
84 28 10 00

ـ مصاعـد وروافـع ذات قواديس

%5

84 28 20 00

ـ أجهزة رافعة وناقلة ،تعمل بالهواء المضغوط

%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ أجهزة رفع ونقل أُخر ،ذات عمل مستمر للبضائع أو
المواد:

84 28 31 00
84 28 32 00

ـ ـ مصممة خصيصاً لالستعمال تحت األرو
ـ ـ غيرها ،ذات قواديس

84 28 33 00

ـ ـ غيرها ،ذات سيور

%5

84 28 39 00

ـ ـ غيرها

%5

84 28 40 00

ـ ساللم آلية وممرات متحركة

%5

84 28 60 00

ـ ناقالت سلكية " تليفريك" ،الرافعات بمقاعد وأجهزة

84 28 90 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقالت الحبلية

جرافات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات)

84.29

%5
%5

%5
%5

وآالت تمهيد وتسوية وكشط (سكرابير) ومجارف
آلية وآالت استخراج ومحمالت بمجارف وآالت
دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.
ـ جرافات وجرافات تسوية :
84 29 11 00

ـ ـ بجنازير

%5

84 29 19 00

ـ ـ غيرها

%5

84 29 20 00

ـ آالت تمهيد وتسوية

%5

84 29 30 00

ـ آالت كشط

%5

84 29 40 00

ـ آالت دك ومحادل رصف

%5

ـ مجارف آلية وآالت استخراج ،ومحمالت بمجارف :
84 29 51 00

ـ ـ محمالت ومحمالت بمجارف أمامية

%5

84 29 52 00

ـ ـ آالت ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360درجة

%5

84 29 59 00

ـ ـ غيرها

%5

آالت وأجهزة أُخر ،للتحريك أو التمهيد أو

84.30

التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكتيل
والتنقيب واالستخراج للتربة أو الخامات المعدنية
أو خامات المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد؛
جارفات ونافخات الثلج .
84 30 10 00

ـ آالت غرز أو نزع األوتاد

%5

84 30 20 00

ـ جارفات ونافخات الثلج

%5

ـ آالت تكسير الفحم أو الصخر وآالت حفر األنفاق :
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 30 31 00

ـ ـ ذاتية الدفع

%5

84 30 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت أُخر للحفر وسبر األعماق :
84 30 41 00

ـ ـ ذاتية الدفع

%5

84 30 49 00

ـ ـ غيرها

%5

84 30 50 00

ـ آالت وأجهزة أُخر ذاتية الدفع

%5

ـ آالت وأجهزة أُخر ،غير ذاتية الدفع :
84 30 61 00

ـ ـ آالت وأجهزة دك أو تكتيل

%5

84 30 69 00

ـ ـ غيرها

%5

أجزاء معدة حص اًر أو بصورة رئيسية لألستعمال

84.31

مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 84.25

لغاية .84.30
84 31 10 00

ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 84.25

%5

84 31 20 00

ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 84.27

%5

ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند :84.28
84 31 31 00

ـ ـ للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للساللم اآللية

%5

84 31 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البنود  84.29 ،84.26أو
:84.30

84 31 41 00

ـ ـ قواديس ،مجارف ،خطاطيف وكالليب

%5

84 31 42 00

ـ ـ نصال الجرافات أو جرافات التسوية

%5

ـ ـ أجزاء آلالت حفر وسبر األعماق الداخلة في البند
الفرعي  84 30 41أو 84 30 49

%5

84 31 43 10

ـ ـ ـ مثاقب الحفر لآلبار

%5

84 31 43 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 31 49 00

ـ ـ غيرها

%5

آالت وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو

84.32

البساتين أو الغابات لتحضير أو فالحة التربة؛
محادل المروج أو المالعب الرياضية .
84 32 10 00

%5

ـ محاريث
ـ آالت تفتيت كتل التربة ،آالت تقليب وتمهيد التربة
للزراعة ،آالت نزع األعشاب :

84 32 21 00

ـ ـ آالت تفتيت كتل التربة ذات األقرات
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 32 29 00

ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ آالت البذر والغرس والشتل:

84 32 31 00

ـ ـ آالت البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث

%5

84 32 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت فرش األسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:
84 32 41 00

ـ ـ آالت فرش األسمدة العضوية

%5

84 32 42 00

ـ ـ آالت توزيع المخصبات

%5

84 32 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 32 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل

84.33

الزراعية ،بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات
عشب أو حشائش؛ آالت لتنظيف أوتصنيف
أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل
الزراعية ،بإستثناء اآلالت واألجهزة الداخلة في
البند .84.37
ـ قاصات األعشاب والحشائش للمروج ،والحدائق،
والمالعب :

84 33 11 00

ـ ـ بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي

%5

84 33 19 00

ـ ـ غيرها

%5

84 33 20 00

ـ قاصات أعشاب وحشائش أُخر ،بما في ذلك قضبان

84 33 30 00

ـ أجهزة أخر لحصد الكأل

84 33 40 00

ـ مكابس القش أو العلف ،بما في ذلك مكابس جمع وحزم

القطع التي تركب على الجرار (تراكتور)

القش

%5
%5
%5

ـ آالت وأجهزة أُخر لجني الحصاد؛ أجهزة دراس :
84 33 51 00

ـ ـ آالت حصد ودراس

%5

84 33 52 00

ـ ـ آالت وأجهزة دراس أُخر

%5

84 33 53 00

ـ ـ آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات

%5

84 33 59 00

ـ ـ غيرها

%5

84 33 60 00

ـ آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو

84 33 90 00

ـ أجزاء

الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية

84.34

%5
%5

آالت الحلب وأجهزة صناعة منتجات األلبان .
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 34 10 00

ـ آالت حلب

%5

84 34 20 00

ـ آالت وأجهزة صناعة األلبان

%5

84 34 90 00

ـ أجزاء

%5

معاصر ومهارس وآالت وأجهزة مماثلة مما

84.35

يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو
عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .
84 35 10 00

ـ آالت وأجهزة

%5

84 35 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة أُخر مما يستعمل في الزراعة أو

84.36

البساتين أوالغابات أو تربية الطيور الداجنة
أوالنحل ،بما في ذلك أجهزة االستنبات المزودة
بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ
الطيور الداجنة .
84 36 10 00

ـ آالت وأجهزة لتحضير األغذية والعلف للحيوانات

%5

ـ آالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة ،أجهزة الحضانة
والتفريخ للطيور الداجنة :

84 36 21 00

ـ ـ آالت وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة

%5

84 36 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة أُخر :
84 36 80 10

ـ ـ ـ أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات

%5

84 36 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجزاء :
84 36 91 00

ـ ـ آلالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة
الحضانة والتفريخ

84 36 99 00

ـ ـ غيرها

%5
%5

آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة

84.37

البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آالت
وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة
الحبوب أو البقول اليابسة ،عدا اآلالت واألجهزة
من األنواع المستعملة في المزارع.
84 37 10 00

ـ آالت وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أوغربلة البذور
أو الحبوب أو البقول اليابسة
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 37 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 37 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة ،غير مذكورة وال داخلة في مكان

84.38

آخر من هذا الفصل ،لتحضير أو صناعة
األطعمة أو المشروبات ،عدا آالت وأجهزة

استخالت أو تحضير الدهون والزيوت

الحيوانية ،أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة.

84 38 10 00

ـ آالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز واالت لصناعة

84 38 20 00

ـ آالت وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو

84 38 30 00

ـ آالت وأجهزة لصناعة السكر

%5

84 38 40 00

ـ آالت وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة)

%5

84 38 50 00

ـ آالت وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة

%5

84 38 60 00

ـ آالت وأجهزة لتحضير الفواكه أو األثمار القشرية أو

84 38 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 38 90 00

ـ أجزاء

%5

المكرونة أو السباجتي أوالمنتجات المماثلة

أو الشوكوالتة

الخضر

%5
%5

%5

آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية

84.39

سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق

المقوى .
84 39 10 00
84 39 20 00
84 39 30 00

ـ آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية

ـ آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى

ـ آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى

%5
%5
%5

ـ أجزاء :
84 39 91 00

ـ ـ آالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية

%5

84 39 99 00

ـ ـ غيرها

%5

آالت وأجهزة لحبك وتجليد الكتب ،بما فيها آالت

84.40

وأجهزة خياطة الكتب .
84 40 10 00

ـ آالت وأجهزة

%5

84 40 90 00

ـ أجزاء

%5

- 605 -

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

آالت وأجهزة أُخر لشغل عجينة الورق أو الورق

84.41

أو الورق المقوى ،بما في ذلك آالت وأجهزة
القص من جميع األنواع .

%5

84 41 10 00

ـ آالت وأجهزة قص

84 41 20 00

ـ آالت وأجهزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو

84 41 30 00

ـ آالت وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائب أو

الظروف (المغلفات)

الصناديق أو األنابيب أو البراميل أو األوعية المماثلة

بغير طريقة القولبة

%5

%5

84 41 40 00

ـ آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق

84 41 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 41 90 00

ـ أجزاء

%5

أو الورق المقوى بطريقة القولبة

%5

آالت وأجهزة ومعدات (باستثناء اآلالت الداخلة

84.42

في البنود  84.56لغاية )84.65لتحضير أو صنع
األلواح أواالسطوانات أوغيرها من العناصر
الطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر
الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة
(ليتوغرافيا) محضرة ألغراو الطباعة (مثل،
الممسوحة المحببة أو المصقولة) .
84 42 30 00

ـ آالت و أجهزة ومعدات

%5

84 42 40 00

ـ أجزاء لهذه اآلالت واألجهزة و المعدات

%5

84 42 50 00

ـ ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و
اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا ،محضرة ألغراو

الطباعة (مثل،الممسوحة أوالمحببة

84.43

أوالمصقولة) .......

آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة األلواح أو
االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة
في البند 84.42؛ طابعات أخر وآالت تصوير
المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)،وان
كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها.
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ آالت وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة األلواح أو

االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في

البند :84.42

84 43 11 00
84 43 12 00

ـ ـ آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بلفات ورق

ـ ـ آالت وأجهزة لطباعة األوفست تغذى بصفائج الورق
من النوع المستعمل في المكاتب (اليتجاوز قياس

الصفحة  36 × 22سم وهي غير مطوية)
84 43 13 00

ـ ـ آالت وأجهزة أخر لطباعة األوفست

84 43 14 00

ـ ـ آالت طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق ،باستثناء

84 43 15 00

ـ ـ آالت طباعة بالحروف ،عدا التي تغذى بلفات الورق ،

84 43 16 00

ـ ـ آالت الطباعة "الفليكسوغرافية

آالت الطباعة "الفليكسوغرافية"

باستثناء آالت الطباعة "الفليكسوغرافية

84 43 17 00

ـ ـ آالت طباعة بطريقة الحفر

84 43 19 00

ـ ـ غيرها

%5

%5
%5
%5
%5
%5
%5

(جرافير)

%5

ـ طابعات أخر وآالت تصوير المستندات وأجهزة النسخ
الهاتفية (الفاكس) ،وان كانت مندمجة :

84 43 31 00

ـ ـ آالت تقوم بوظيفتين أو أكثرمن مهام الطباعة أو

تصوير المستندات أو االرسال بواسطة الفاكس ،قابلة
للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات او بالشبكة

إعفاء

ـ ـ غيرها ،قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية
للبيانات او بالشبكة :

84 43 32 10

ـ ـ ـ أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)

إعفاء

84 43 32 20

ـ ـ ـ أجهزة تلكس

إعفاء

84 43 32 30

ـ ـ ـ طابعات عن بعد (تليبرنتر)

إعفاء

84 43 32 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ ـ غيرها :
84 43 39 10

ـ ـ ـ آالت تصوير مستندات تعمل بالطريقة

84 43 39 20

ـ ـ ـ أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة األصلية مباشرة

84 43 39 90

ـ ـ ـ غيرها

على النسخة

البصرية.

إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ أجزاء ولوازم :
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ق 16 :

ف 84 :
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

84 43 91 00

ـ ـ أجزاء ولوازم لآلالت الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة
األلواح أو االسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة

الداخلة في البند 84.42
ـ ـ
84 43 99 20

84.44

اإلجراء

فئة الرسم

%5

غيرها :

ـ ـ ـ ملقمات ذاتية للوثائق

إعفاء

84 43 99 30

ـ ـ ـ ملقمات الورق

إعفاء

84 43 99 40

ـ ـ ـ ف ارزات

إعفاء

84 43 99 50

ـ ـ ـ خراطيش (كاترج) للطابعات بالحبر السائل أو الجاف

إعفاء
إعفاء

84 43 99 90

ـ ـ ـ غيرها

84 44 00 00

آالت لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل
البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسجية
التركيبية أواالصطناعية

%5

آالت وأجهزة لتحضير األلياف النسجية؛ آالت

84.45

وأجهزة غزل أو زوي أو فتل األلياف النسجية
وآالت وأجهزة أُخر لصناعة الخيوط النسجية؛
آالت تكبيب أو لف المواد النسيجية (بما فيها
آالت لف خيوط اللحمة)وآالت لتحضير الخيوط
النسجية الستعمالها على اآلالت واألجهزة الداخلة
في البندين  84.46أو .84.47
ـ آالت لتحضير األلياف

النسجية:

84 45 11 00

ـ ـ آالت ندف

%5

84 45 12 00

ـ ـ آالت تمشيط الغزل

%5

84 45 13 00

ـ ـ آالت سحب أو تسليك الفتائل

%5

84 45 19 00

ـ ـ غيرها

%5

84 45 20 00

ـ آالت غزل المواد النسجية

%5

84 45 30 00

ـ آالت زوي أوفتل األلياف النسجية

84 45 40 00

ـ آالت لف األلياف النسجية (بما فيها الياف خيوط اللحمة)

84 45 90 00

ـ غيرها

وآالت تكبيب

%5
%5
%5

آالت نسج (أنوال).

84.46
84 46 10 00

ـ لنسج أقمشة اليتجاوز عرضها  30سم
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ لنسج أقمشة يتجاوز عرضها  30سم ،من األنواع ذات
مكوك

:

84 46 21 00

ـ ـ مزودة بمحرك

%5

84 46 29 00

ـ ـ غيرها

%5

84 46 30 00

ـ لنسج أقمشة يتجاوز عرضها  30سم ،من األنواع بدون
مكوك

%5

آالت تصنير ،آالت تجميع بغرز التصنير ،آالت

84.47

لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو
المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو
الشباك أو التعفير (التوبير) .
ـ آالت تصنير دائرية

:

84 47 11 00

ـ ـ اليتجاوز قطر اسطواناتها  165مم

%5

84 47 12 00

ـ ـ يتجاوز قطر اسطواناتها  165مم

%5

84 47 20 00

ـ آالت تصنير مستقيمة؛ آالت تجميع بغرز التصنير

%5

84 47 90 00

ـ غيرها

%5

آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود

84.48

84.44أو84.45أو84.46أو( 84.47مثل،أجهزة
دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة
تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة لألستعمال
حص اًر أوبصفة أساسية لآلالت واألجهزة الداخلة
في هذا البند أوفي البنود  84.44أو84.45

أو 84.46أو( 84.47مثل المغازل وطارات المغازل

وكساوي آالت الندف واألمشاط ومساحب الخيوط
والمواكيك ونير النول "درق" وهياكلها وإبر

تصنير).
ـ آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود 84.44
أو  84.45أو  84.46أو :84.47

84 48 11 00

ـ ـ أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد؛ آالت واجهزة الختزال أو
نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تثقيبها مما
يستعمل مع أجهزة دوبي وجاكارد

84 48 19 00

ـ ـ غيرها

%5
%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 48 20 00

ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.44أو آلالتها
وأجهزتها المساعدة

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.45أو آلالتها
وأجهزتها المساعدة

84 48 31 00

:

ـ ـ لوازم كساوي االت الندف

%5

84 48 32 00

ـ ـ آلالت تحضير األلياف النسجية ،عدا كساوي آالت

84 48 33 00

ـ ـ مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زالقة

%5

84 48 39 00

ـ ـ غيرها

%5

الندف

%5

ـ أجزاء ولوازم آلالت النسج " األنوال " أو آلالتها وأجهزتها
المساعدة

:

84 48 42 00

ـ ـ أمشاط لألنوال ونير النول (درق) وأطرها

%5

84 48 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.47أو آلالتها
وأجهزتها المساعدة

84.49

:

84 48 51 00

ـ ـ ثقاالت وإبر وأصناف أُخر مما يستعمل في تشكيل الغرز

%5

84 48 59 00

ـ ـ غيرها

%5

84 49 00 00

آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو ااالقمشة
غير المنسوجة ،أثواباً أو بأشكال معينة ،بما

فيها آالت وأجهزة صنـع القبعات من لباد؛ قوالب

صنع القبعات

%5

آالت غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو

84.50

المغاسل العامة (المصاب ) ،بما فيها اآلالت التي
تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف .
ـ آالت التزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن10كل :
84 50 11 00

ـ ـ آالت غسيل التزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف

84 50 12 00

ـ ـ آالت غسيل أُخر التزيد سعة كل منها من الغسيل

عن10كل ذاتية الحركة كلياً

الجاف عن10كل  ،مندمجه بأجهزة تجفيف تعمل

بالطرد المركزي
84 50 19 00

ـ ـ غيرها من آالت غسيل التزيد سعة كل منها من الغسيل

84 50 20 00

ـ آالت تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلج

الجاف عن10كل
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%5

%5
%5
%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 50 90 00

اإلجراء

ـ أجزاء

فئة الرسم

%5

آالت وأجهزة (عدا اآلالت الداخلة في البند

84.51

 )84.50لغسل أو تنظيف أوعصر أوتجفيف

أوكي أوكبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)
أو قصر أوصب أوتحضير أوتجهيز أوطالء
أوتشريب الخيوط النسجية أوالنسج أو
المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآالت
لتغطية النسج أوغيرها من الحوامل المستعملة
لصنع أغطية األرضيات مثل مشمع أرضيات
"اللينوليوم"؛ آالت لف أوحل أوطي أو قص
أوتسنين النسج .
84 51 10 00

ـ أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة
ـ آالت وأجهزة تجفيف

%5

:

84 51 21 00

ـ ـ التتجاوزسعة الواحدة منها 10كلج من الغسيل الجاف

%5

84 51 29 00

ـ ـ غيرها

%5

84 51 30 00

ـ آالت ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت

84 51 40 00

ـ آالت غسل أو قصر أو صب

%5

84 51 50 00

ـ آالت تكبيب أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج

%5

84 51 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 51 90 00

ـ أجزاء

%5

الحراري)

%5

آالت خياطة ،عدا آالت خياطة الكتب الداخلة في

84.52

البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة
خصيصا آلالت الخياطة؛ إبر أالت الخياطة .
84 52 10 00

ـ آالت خياطة منزلية
ـ آالت خياطة أُخر

%5

:

84 52 21 00

ـ ـ وحدات ذاتية الحركة

%5

84 52 29 00

ـ ـ غيرها

%5

84 52 30 00

ـ إبرآالت الخياطة

%5

84 52 90 00

ـ أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة و أجزاؤها؛ أجزاء
%5

أخر آلالت الخياطة
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل

84.53

أو الجلود أو لصنع أو تصليج أصناف األحذية
أو غيرها من المصنوعات من الصالل والجلود،
عدا آالت الخياطة .
84 53 10 00

ـ آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو

84 53 20 00

ـ آالت وأجهزة لصنع أو تصليج أصناف األحذية

%5

84 53 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 53 90 00

ـ أجزاء

%5

الجلود

%5

أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف

84.54

وقوالب صب السبائك وآالت صب المعادن ،من
األنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك
المعادن .
84 54 10 00

ـ أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة

%5

84 54 20 00

ـ قوالب صب السبائك ومغارف

%5

84 54 30 00

ـ أجهزة صب المعادن

%5

84 54 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت تجليخ أو درفلة باالسطوانات للمعادن

84.55

واسطواناتها .
84 55 10 00

ـ آالت أنبوبية
ـ آالت أُخر

%5

:

84 55 21 00

ـ ـ آالت تجليخ بـالحـرارة ،أو آالت تتجليخ بالحرارة وعلى

84 55 22 00

ـ ـ آالت تجليخ على البارد

%5

84 55 30 00

ـ اسطوانات آلالت التجليخ

%5

84 55 90 00

ـ أجزاء أُخر

%5

البارد أيضاً
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو

84.56

إزالة المادة ،باستخدام حزم الليزر أو غيرها من

الحزم الضوئية أو الفوتونية ،أو فوق الصوتية
أو بطريقة التفري الكهربائي أو بالطريقة

الكيماوية الكهربائية ،أو بحزم اإلليكترونات ،أو
بالحزم األيونية أو بطريقة قوس البالزما؛ اآلت
القطع التي تعمل بنفث الماء
ـ تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية
أو الفوتونية

األُخر:

84 56 11 00

ـ ـ تعمل باستخدام حزم الليزر

إعفاء

84 56 12 00

ـ ـ تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية األُخر

إعفاء

84 56 20 00

ـ تعمل بالموجات فوق الصوتية

%5

84 56 30 00

ـ تعمل بطريقة التفري الكهربائي

%5

84 56 40 00

ـ تعمل بطريقة قوس البالزما

إعفاء

84 56 50 00

ـ اآلت القطع التي تعمل بنفث الماء

إعفاء

84 56 90 00

ـ غيرها

إعفاء

مراكز تشغيل آلي ،آالت ذات محطة شغل مفردة

84.57

وآالت ذات محطات شغل متعددة ،لشغل المعادن.
84 57 10 00

ـ مراكز تشغيل آلي

%5

84 57 20 00

ـ آالت ذات محطة شغل مفردة

%5

84 57 30 00

ـ آالت ذات محطات شغل متعددة

%5

مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع

84.58

المعدن .
ـ مخارط أفقية

:

84 58 11 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 58 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ مخارط أُخر

:

84 58 91 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 58 99 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق)

84.59

للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب ،أوالتفريز أو
اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق
ازالة المعدن ،عدا المخارط (بما فيها مراكز
الخراطة) الداخلة في البند .84.58
84 59 10 00

%5

ـ وحدات تشغيل بمزالق
ـ آالت تثقيب أُخر:

84 59 21 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 59 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت أُخر للتفريز مع تعديل أوضبط الثقوب

:

84 59 31 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 59 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت أخر لتعديل وضبط

الثقوب:

84 59 41 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 59 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت تفريز (فريزة) ،بمنضدة (على شكل

ركبة) :

84 59 51 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 59 59 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت تفريز أُخر:
84 59 61 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 59 69 00

ـ ـ غيرها

%5

84 59 70 00

ـ آالت أخر للولبة الداخلية أو الخارجية

%5

عدد آلية لتشذيب أوسن أوشحذ أوتنعيم أو صقل

84.60

أو إلجراء عمليات تجهيز أُخر لشغل المعادن
أوالخالئط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة
أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقـل،
عـدا آالت قطـع أو تجهيز أسنان التروس،الداخلة
في البند .84.61
ـ آالت شحذ السطوح

المستوية:

84 60 12 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 60 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت شحذ

أخـر:
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 60 22 00

ـ ـ آالت شحذ ال مركزية ،ذات تحكم رقمي

84 60 23 00

ـ ـ آالت أخر لشحذ االسطج االسطوانية ذات تحكم رقمي

84 60 24 00

ـ ـ غيرها ،ذات تحكم رقمي

%5

84 60 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت شحذ (عدد أو قواطع شحذ)

%5
...

%5

:

84 60 31 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 60 39 00

ـ ـ غيرها

%5

84 60 40 00

ـ آالت تنعيم أو صقل

%5

84 60 90 00

ـ غيرها

%5

عدد آلية للمسج أوللتسوية أو تشـقيق أو

84.61

تفريض (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز
أسنان التروس أو نشر او فصل وغيرها من
العدد آاللية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخالئط
المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة وال
مذكورة في مكان آخر.
84 61 20 00

ـ آالت مسج

84 61 30 00

ـ آالت تفريض

84 61 40 00

ـ آالت قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس

%5

84 61 50 00

ـ آالت نشر أو فصل

%5

84 61 90 00

%5
%5

(بروش)

ـ غيرها

عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن

84.62

%5

بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل
بالقولبة؛ عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل

المعادن بالثني أو الطي أو التقويم او التسوية أو
التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز؛
مكابـس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية،
غير تلك المذكورة أعاله .

84 62 10 00

ـ عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط
أو بالقولبة

ـ عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني أو الطي أو
التسوية

84 62 21 00

%5

التقويم أو

:

%5

ـ ـ ذات تحكم رقمي
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 62 29 00

اإلجراء

ـ ـ غيرها

فئة الرسم

%5

ـ عدد آلية بما (فيها المكابس) ،للقص ،غير اآلالت
المشتركة للتخريم والقص

:

84 62 31 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 62 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت (بما فيها المكابس) للتخريم أو التحزيز ،بما فيها
اآلالت المشتركة للتخريم والقص

:

84 62 41 00

ـ ـ ذات تحكم رقمي

%5

84 62 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ

غيرها:

84 62 91 00

ـ ـ مكابس هيدروليكية

%5

84 62 99 00

ـ ـ غيرها

%5

عدد آلية أُخر،لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية

84.63

الخزفية (سيرميت) تعمل دون ازالة المادة .
84 63 10 00

ـ مناضد سحب للقضبان واألنابيب واألشكال الخاصة

84 63 20 00

ـ آالت ألعمـال اللولبـة بالتجليخ

%5

84 63 30 00

ـ آالت لشغل األسالك

%5

84 63 90 00

ـ غيرها

%5

(بروفيالت) واألسالك وما يماثلها

%5

عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو

84.64

خليط الحرير الصخري (االسبستوس) باألسمنت
أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل

الزجاج على البارد .
84 64 10 00

ـ آالت نشر

إعفاء

84 64 20 00

ـ آالت شحذ أو صقل

إعفاء

84 64 90 00

ـ غيرها

إعفاء

عدد آلية (بما فيها آالت غرز المسامير أو

84.65

التشبيك أو التغرية ،أو التجميع بطريقة أُخرى)،
لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط
المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.
84 65 10 00

ـ آالت يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل
اآللي ،دون تغيير األدوات العاملة أثناء هذه
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العمليات ..

%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 65 20 00

اإلجراء

ـ مراكز التشغيل اآللي
ـ

فئة الرسم

%5

غيرها:

84 65 91 00

ـ ـ آالت نشر

%5

84 65 92 00

ـ ـ آالت مسج ،أوتفريز أوقولبة( بالقطع)

%5

84 65 93 00

ـ ـ آالت شحذ أو تنعيم أو تلميع

%5

84 65 94 00

ـ ـ آالت ثني وتقويس أو تجميع

%5

84 65 95 00

ـ ـ آالت ثقب أو تلسين

%5

84 65 96 00

ـ ـ آالت شق االت تقطيع إلى شرائج أو قصاصات  ،االت

84 65 99 00

ـ ـ غيرها

تقشير

%5
%5

أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حص اًر أو بصورة

84.66

رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود 84.56لغاية

،84.65بما فيها حوامل األدوات العاملة ومثبتات
المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتج ورؤوس
التقسيم وغيرهـا مـن الملحقات الخاصة التي
تركب على االالت؛ حوامل العدد اليدوية ألي نوع
من العدد التي تعمل باليد .
84 66 10 00

ـ حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتج

%5

84 66 20 00

ـ مثبتات المشغوالت

%5

84 66 30 00

ـ رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركب
على االالت

ـ غيرها

%5

:

84 66 91 00

ـ ـ لآلالت الداخلة في البند

84.64

إعفاء

84 66 92 00

ـ ـ لآلالت الداخلة في البند

84.65

%5

84 66 93 00

ـ ـ لآلالت الداخلة في البنود  84.56لغاية

84 66 94 00

ـ ـ لآلالت الداخلة في البند  84.62أو البند

84.61
84.63

إعفاء
%5

عدد تعمل باليد ،تدار بالهواء المضغوط

84.67

أوهيدروليكياً أوبمحرك كهربائي مندمج بها
أوبمحرك غير كهربائي.

ـ تدار بالهواء المضغوط:
84 67 11 00

ـ ـ دوارة (وإن كانت طارقة)
ــ

غيرها:
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 67 19 10

ـ ـ ـ مثاقب ومخارط وملولبات

%5

84 67 19 20

ـ ـ ـ مفكات الـبراغي وأجـهـزة ربط وفك مسامير الصوملة

%5

84 67 19 30

ـ ـ ـ آالت شحذ وصقل وتلـميع وجـلي وتسـويـة األسطج

%5

84 67 19 40

ـ ـ ـ مناشير وقاطعات (دائرية ،ذات سالسل ،الخ

%5

84 67 19 50

ـ ـ ـ مطارق ال زالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب

84 67 19 60

ـ ـ ـ آالت البرشمة ذات الفكين

%5

84 67 19 70

ـ ـ ـ آالت قص وقضم الصاج

%5

ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة

%5

84 67 19 80

ـ ـ ـ مدكات وأجهزة رت لعمليات انشاء وصيانة الطرق

%5

84 67 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ذات محرك كهربائي مندمج بها :
84 67 21 00

ـ ـ مثاقب من جميع األنواع

%5

84 67 22 00

ـ ـ مناشير

%5

84 67 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ عدد

أُخر:

84 67 81 00

ـ ـ مناشير ذات سالسل

%5

84 67 89 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أجزاء

:

84 67 91 00

ـ ـ للمناشير ذات السالسل

%5

84 67 92 00

ـ ـ للعدد التي تدار بالهواء المضغوط

%5

84 67 99 00

ـ ـ غيرها

%5

آالت وأجهزة لحام ،وإن كانت قادرة على القطع،

84.68

عدا تلك الداخلة في البند  85.15؛ آالت وأجهزة
تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .

84.69

84 68 10 00
84 68 20 00

ـ قصبات لحام توجه يدوياً

ـ آالت وأجهزة أُخر تستعمل فيها الغازت

%5

84 68 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 68 90 00

ـ أجزاء

%5

ملغي
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

آالت حاسبة  ،آالت بحجم الجيب للتسجيل

84.70

واسترجاع وعرو المعلومات  ،ذات وظائف
حسابية؛ آالت محاسبة ،آالت ختم الطوابع وآالت
اصدار التذاكر وما يماثلها من اآلت متضمنة
آالت حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة .

84 70 10 00

ـ آالت حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر
طاقة كهربائي خارجي وآالت بحجم الجيب لتسجيل
واسترجاع وعرو المعلومات ذات وظائف حاسبة

ـ آالت حاسبة إلكترونية أُخر

إعفاء

:

84 70 21 00

ـ ـ تتضمن أداة طابعة

إعفاء

84 70 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

84 70 30 00

ـ آالت حاسبة أُخر

إعفاء

84 70 50 00

ـ صناديق نقد مسجلة

إعفاء

ـ غيرها

:

84 70 90 10

ـ ـ ـ آالت ختم الطوابع

إعفاء

84 70 90 20

ـ ـ ـ آالت صرف تذاكر

إعفاء

84 70 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛

84.71

قارئات مغناطيسية أو بصرية ،آالت نقل
المعلومات على حوامل بهيئة رموز ،وآالت
لمعالجة هذه البيانات ،غير مذكورة وال داخلة في
مكان آخر.
84 71 30 00

ـ آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات،قابلة للحمل ،ال

يتجاوز وزنها أكثر من  10كلج ،تتضمن على األقل
وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيج وشاشة عرو

ـ آالت أُخرى للمعالجة الذاتية البيانات
84 71 41 00

:

ـ ـ محتوية على األقل ،ضمن نفس البدن ،على وحدة
معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج

للمعلومـات ،أوعلى وحـدة مشـتركة لإلدخــال أو اإلخراج
84 71 49 00

إعفاء

ـ ـ غيرها ،مقدمة بشكل أنظمة
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إعفاء
إعفاء

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 71 50 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ وحدات معالجة ذاتية ،غير تلك الداخلة في البند الفرعي

 84 71 41أو  ،84 71 49سواء تضمنت أم ال في نفس

البدن على واحد أو أثنين من أنواع الوحدات

التالية:

وحدة تخزين (ذاكرة) أو وحدة إدخال أووحدة إخراج
84 71 60 00

ـ وحدات إدخال أو وحدات إخراج ،سواء تضمنت أم ال ،
على وحدات تخزين

(ذاكرة)

(ذاكرة)

إعفاء
إعفاء
إعفاء

84 71 70 00

ـ وحدات تخزين

84 71 80 00

ـ وحدات أُخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات

إعفاء

84 71 90 00

ـ غيرها

إعفاء

آالت وأجهزة أُخر للمكاتب (مثل ،آالت

84.72

الهيكتوغراف أو آالت االستنساخ باالستنسل،
آالت لطبع العناوين ،آالت الصرف اآللي لألوراق
النقدية أو آالت فرز أو عد أو حزم النقود،
آالت بري أقالم الرصات وآالت التثقيب

أوالتشبيك) .
%5

84 72 10 00

ـ آالت استنساخ

84 72 30 00

ـ آالت فرز أو طي المراسالت أو وضعها في ظروف

بأشرطة ،آالت لفض أو غلق أو ختم المراسالت ،وآالت
وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية

ـ غيرها
84 72 90 10

:

ـ ـ ـ آالت صرف التذاكر (عدا المشتملة عـلـى أجـهـزة

حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة

في البند 84.70
84 72 90 20

%5

)..

ـ ـ ـ آالت فـرز قطـع النقـود وأوراق النقد وعدها وتغليفها

إعفاء
إعفاء

84 72 90 30

ـ ـ ـ أجهزة بري األقالم

إعفاء

84 72 90 40

ـ ـ ـ أجهزة تثقيب األوراق

إعفاء

84 72 90 50

ـ ـ ـ االآلت الصغيرة لشبك األوراق (دبـاسـة ) أو فكها

إعفاء

84 72 90 60

ـ ـ ـ األجهزة الصغيرة التالف المستندات السرية

إعفاء

84 72 90 70

ـ ـ ـ صناديـق النقــد المســجلة بدون جهــاز حاسب

84 72 90 80

ـ ـ ـ أجهزة الصرف اآللي ()ATM

إعفاء

84 72 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجزاء ولوازم (عدا األغطية وصناديق النقل وما

84.73

يماثلها) معدة لالستعمال حص اًر أو بصفة

أساسية في اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود
 84.70لغاية .84.72

ـ أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند
84 73 21 00

84.70

ـ ـ لآلالت الحاسبة اإلليكترونية الداخلة في البند الفرعي
 84 70 10أو  84 70 21أو

84 73 29 00

ـ ـ غيرها

84 70 29

إعفاء
إعفاء

84 73 30 00

ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند

84.71

إعفاء

84 73 40 00

ـ أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند

84.72

%5

84 73 50 00

ـ أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع اآلالت
الداخلة في بندين أوأكثر من البنود  84.70لغاية

84.72

إعفاء

آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل

84.74

وجرش وسحق وخلط وعجن األتربة أو األحجار
أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية
بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق
والعجائن)؛ آالت تكتيل أو تشكيل أو قولبة
الوقـود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو
األسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية
وغيرها مـن المواد المعدنية بشكل مساحـيق أو
عجن؛ آالت صنع قوالب الصب من رمل .
84 74 10 00

ـ آالت وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل

%5

84 74 20 00

ـ آالت وأجهزة جرش أو سحق

%5

ـ آالت خلط أو عجن

:

84 74 31 00

ـ ـ خالطات الخرسانة أو المالط

%5

84 74 32 00

ـ ـ آالت وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار

%5

84 74 39 00

ـ ـ غيرها

%5

84 74 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 74 90 00

ـ أجزاء

%5
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

آالت تجميع المصابيج أو األنابيب أو الصمامات

84.75

الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيج إحداث
الضوء الخاطف،في أظرف زجاجية؛ آالت لصنع
الزجاج أوشغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.
84 75 10 00

ـ آالت تجميع المصابيج أو األنابيب أو الصمامات

الكهربائية أو اإللكترونية ،أو مصابيج إحداث الضوء

الخاطف  ،في أظرف من زجاج

%5

ـ آالت صنع الزجاج ،أو شغل الزجاج أو مصنوعاته
بالحرارة :

84 75 21 00

ـ ـ آالت صنع األلياف البصرية وأشكالها األولية

%5

84 75 29 00

ـ ـ غيرها

%5

84 75 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت البيع الذاتي (اآللي) للبضائع (مثل ،آالت

84.76

بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو
المشروبات) ،بما فيها آالت تبديل العملة.
ـ آالت البيع الذاتي للمشروبات

:

84 76 21 00

ـ ـ متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد

%5

84 76 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت

أُخر:

84 76 81 00

ـ ـ متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد

%5

84 76 89 00

ـ ـ غيرها

%5

84 76 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع

84.77

منتجات من هذه المواد ،غير مذكورة وال داخلة
في مكان آخر من هذا الفصل .
84 77 10 00

ـ آالت قولبة بالحقن

إعفاء

84 77 20 00

ـ أجهزة تشكيل بالبثق

%5

84 77 30 00

ـ آالت قولبة بالنفخ

%5

84 77 40 00

ـ آالت قولبة بالتفري الهوائي ،آالت تشكيل حراري أخر
ـ آالت قولبة أو تشكيل أُخر

84 77 51 00

%5

:

ـ ـ لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة
أو تشكيل األنابيب الداخلية الهوائية
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%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 77 59 00

ـ ـ غيرها

%5

84 77 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

84 77 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

آالت وأجهزة لتحضير أو تصنيع التب  ،غير

84.78

مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.
84 78 10 00

ـ آالت وأجهزة

%5

84 78 90 00

ـ أجزاء

%5

آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها ،غير

84.79

مذكورة وال داخلة في مكان أخر من هذا الفصل .
ـ آالت وأجهزة لألشغال العامة أو المباني وما يماثلها
84 79 10 10

ـ ـ ـ آالت ضبط مستوى شكل السطج والتسوية

84 79 10 20

ـ ـ ـ آالت فرش الحصى أو االسفلت على الطرق

:

المستخدمة في انشاء الطرق

84 79 10 30

ـ ـ ـ أجهزة تخطيط عالمات المرور على الطرق (عدا

84 79 10 90

ـ ـ ـ غيرها

التي تعمل بالنفث)

84 79 20 00

ـ آالت وأجهزة الستخالت أو تحضير الشحوم أو الدهون

84 79 30 00

ـ مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو الواح األلياف

أو الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة
من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآالت أُخر

لمعالجة الخشب أو الفلين
84 79 40 00

ـ آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس

84 79 50 00

ـ انسان آلي صناعي (روبوت) ،غير مذكور وال داخل في
مكان آخر

84 79 60 00

ـ مبـردات هواء تعمل بالتبخير(مكيفـات

صحراوية)...

%5
%5
%5
%5
%5

%5
%5
إعفاء
%5

ـ جسور صعود الركاب :
84 79 71 00

ـ ـ من األنواع المستعملة في المطارات

%5

84 79 79 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة آلية

أُخر:

84 79 81 00

ـ ـ لمعالجة المعادن ،بما في ذلك أجهزة لف وشائع األسالك

84 79 82 00

ـ ـ آالت وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة

الكهربائية

أو نخل أو تجانس أو استحالب أو تحريك
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%5
%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

:

84 79 89 10

ـ ـ ـ آالت وأجهزة لصناعة الصابون

إعفاء

84 79 89 20

ـ ـ ـ آالت وأجهزة لصناعة السالل والحصر

إعفاء

84 79 89 30

ـ ـ ـ آالت وأجهزة لصنع الفراجين

إعفاء

84 79 89 40

ـ ـ ـ أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير
األنـواع المنصوت عنها في البند  84.15أو

 84.24أو 85.09

إعفاء

84 79 89 50

ـ ـ ـ أجهزة التشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات

84 79 89 60

ـ ـ ـ آالت غمس الثقاب

إعفاء

84 79 89 70

ـ ـ ـ آالت لطالء أقطاب اللحام الكهربائي

إعفاء

84 79 89 80

ـ ـ ـ آالت وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية

المضخات لآلالت

إعفاء

والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز

الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82

واألجهزة اليدوية الداخلة في البندين85.08 ،84.67

إعفاء

ـ ـ ـ غيرها:

84 79 89 91

ـ ـ ـ ـ آالت لصيانة خطوط األنابيب والمجاري

84 79 89 92

ـ ـ ـ ـ آالت تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة

84 79 89 93

ـ ـ ـ ـ آالت وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل

84 79 89 94

ـ ـ ـ ـ نواقيس الغطاس ومالبس الغواصين المعدنية المجهزة

84 79 89 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

84 79 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

أداة نافخة أو دافعة

(نسيج ،ورق...الخ)

بتركيبات آلية

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛

84.80

نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب
السبائك "اينجوت") ،أوللكربيدات المعدنية أو
الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.
84 80 10 00

ـ صناديق قولبة لصب المعادن

%5

84 80 20 00

ـ قواعد القوالب

%5

ـ نماذج

قولبة:
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 80 30 10

ـ ـ ـ من خشب أو حديد

%5

84 80 30 90

ـ ـ ـ من مواد أخر

%5

ـ قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية

:

84 80 41 00

ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط

%5

84 80 49 00

ـ ـ غيرها

%5

84 80 50 00

ـ قوالب الزجاج

%5

84 80 60 00

ـ قوالب المواد المعدنية

%5

ـ قوالب المطاط أو اللدائن

:

84 80 71 00

ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط

إعفاء

84 80 79 00

ـ ـ غيرها

%5

حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من األدوات

84.81

الممـاثلة للمواسـير والمـراجل والخزانات والدنان
واألوعية المماثلة ،بما فيها صمامات تخفيض
الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة
منظمات الحرارة (تيرموستاتية) .
%5

84 81 10 00

ـ صمامات تخفيض الضغط

84 81 20 00

ـ صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت

84 81 30 00

ـ صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع

%5

84 81 40 00

ـ صمامات األمان أو الفائض

%5

أوبالهواء المضغوط

ـ أدوات أُخر

%5

:

84 81 80 10

ـ ـ ـ صمامات األنابيب الهوائية للعجل

%5

84 81 80 20

ـ ـ ـ صمامات التفري للراديتور

%5

84 81 80 30

ـ ـ ـ صمامات اسطوانات الغاز

%5

84 81 80 40

ـ ـ ـ الصمامات ذات العوامات

%5

84 81 80 50

ـ ـ ـ فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق

%5

84 81 80 60

ـ ـ ـ فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة
واألحواو.

%5
%5

84 81 80 70

ـ ـ ـ صمامات تفري المياه من الحمامات

84 81 80 80

ـ ـ ـ أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعلب المعبأة

%5

84 81 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

84 81 90 00

ـ أجزاء

%5

مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .

84.82
84 82 10 00

%5

ـ مدحرجات ذات كرات
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

84 82 20 00

ـ مدحرجات بدواليب مخروطية ،بما فيها المخاريط

84 82 30 00

ـ مدحرجات بدواليب بشكل كروي

%5

84 82 40 00

ـ مدحرجات بدواليب بشكل إبر

%5

84 82 50 00

ـ مدحرجات بدواليب إسطوانية

%5

84 82 80 00

ـ غيرها ،بما فيها المدحرجات المشتركة

والدواليب المخروطية المجمعة

ـ أجزاء

(كرات ،إبر)

%5

%5

:

84 82 91 00

ـ ـ كرات ،دواليب بشكل إبر ،ودواليب اسطوانية

%5

84 82 99 00

ـ ـ غيرها

%5

أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات

84.83

واألعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدحرجات
وسبائك مدحرجات أعمدة؛ تروس وعجالت
إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب
التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها
المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ،طارات
منظمة للحركة ،وبكرات مناولة للحركة بما فيها
البكرات الحرة؛ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة
الحركة( ،بما فيها الوصالت المفصلية).
84 83 10 00

ـ أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة

84 83 20 00

ـ كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل

84 83 30 00

ـ كراسي غير مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات

84 83 40 00

ـ تروس وعجالت االحتكاك ،عدا العجالت البسيطة

المرفقية) والكرنكات

ذات كرات ودواليب

دواليب ؛ سبائكمدحرجات أعمدة

%5
%5
%5

المسننة والعجالت المسننة ذات الجنازير وغيرها من
عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات

كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات

السرعة ،بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية

84 83 50 00

ـ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها
البكرات الحرة
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%5
%5

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

84 83 60 00

ـ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة( ،بما فيها

84 83 90 00

ـ عجالت بسيطة ،وعجالت مسننة – ذات جنازير مسننة

الوصالت المفصلية)

وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛

أج ازء

فئة الرسم

%5

%5

فواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـة متحـدة مع

84.84

مـادة أُخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من
معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من

فواصل وما يماثلها ،مختلفة التركيب ،مهيأة في
جعب أوفي أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حوافظ
آلية مانعة للتسرب .

84 84 10 00

ـ فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أُخرى

84 84 20 00

ـ حوافظ آلية مانعة للتسرب

%5

84 84 90 00

ـ غيرها

%5

أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن

84.85

(ملغي)

84.86

آالت وأجهزة من اآلنواع المستعملة حص ار أو

%5

بصفة اساسية في صنع السبيكات أو الرقائق
شبه الموصلة أو األدوات شبه الموصلة أو
الدوائر اإلليكترونية المتكاملة أو شاشات العرو
المسطحة؛ آالت وأجهزة مذكورة في المالحظة
(9ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.
ـ آالت وأجهزة لصنع الشبيكات أو الرقائق
84 86 10 10

:

ـ ـ ـ آالت تفريز بالحزم األيونية المركزة إلنتاج أو إصالح
األقنعة و الشبيكات لألشكال على أدوات شبه

موصلة
84 86 10 20

ـ ـ ـ آالت لنشر كتـل أشـباه الموصـالت أحـادية البلورات

84 86 10 30

ـ ـ ـ آالت شحذ وصـقل لمـعالجة الرقائـق شبـه الموصلة

84 86 10 40

ـ ـ ـ آالت تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من

84 86 10 90

ـ ـ ـ غيرها

إلى شـرائج أو األقرات الرقيقة إلى رقاقات

أشباه الموصالت

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
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ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ آالت وأجهزة لصنع األدوات شبه الموصلة أو الدوائر
اإلليكترونية المتكاملة :

84 86 20 10

ـ ـ ـ عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه

84 86 20 20

ـ ـ ـ أجهزة زرع أيونية،لتنشيط أشباه الموصـالت بالطالء

إعفاء

84 86 20 30

ـ ـ ـ أجهزة الرسم المباشر على أقرات رقيقة

إعفاء

84 86 20 40

ـ ـ ـ أجهزة الرسم بالصف ( بطريقة تكرار الصور)

إعفاء

84 86 20 50

ـ ـ ـ غيرها من أجهزة عرو أو رسم نماذج الدوائر على

إعفاء

84 86 20 60

ـ ـ ـ أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق األشـرطة وأجهزة

84 86 20 90

ـ ـ ـ غيرها

الموصلة للكهرباء

المواد شبه الموصلة المحسسة

ربط األسـالك لتجميع الرقـائق شبه الموصلة

إعفاء

إعفاء
إعفاء

ـ آالت وأجهزة لصنع شاشات العرو المسطحة :
84 86 30 10

ـ ـ ـ أجهزة الحفـر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو اإل زالة

84 86 30 90

ـ ـ ـ غيرها

أو التنظيف للشاشات المسطحة

إعفاء
إعفاء

ـ آالت وأجهزة مذكورة في المالحظة ( 9ج) من هذا
الفصل :

84 86 40 10

ـ ـ ـ أجهزة إنتاج الرسـومات واألشـكال من النوع المستعمل
في إنتـاج األقنعة أو الشبيـكات من طبقات مطلية

مقاومة للضوء
84 86 40 20

ـ ـ ـ آالت ذاتية الحـركة لنقل ومنـاولة وتخـزين الرقائق

شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائـق وغيرهـــا من

المـواد لألدوات من أشبـاه الموصـالت
84 86 40 30

إعفاء

إعفاء

ـ ـ ـ مجاهر مجسمة تعمل بالحزم اإللكترونية مجهزة
بآالت مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق

والشبيكات من أشباة الموصالت

إعفاء

ـ ـ ـ غيرها :
84 86 40 91

ـ ـ ـ ـ مجاهر مجسـمة مجهـزة بآالت مصممـة خصيصا
لمناولة ونقل الرقائق و الشبيـكات من أشباة

الموصالت
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إعفاء

ق 16 :

ف 84 :
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

84 86 40 92

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ ـ ـ مجاهر للتصوير الفوتوغـرافـي متنـاهية الصـغر

"فوتومايكروغرافيك" مجـهزة بآالت بآالت مصمـمة

خصـيصا لمـناولة ونقـل الرقائق و الشبيكات من
أشباة الموصـالت

84 86 40 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء

ـ أجزاء ولوازم :
84 86 90 10

ـ ـ ـ أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهـزة لصـق األشرطة

84 86 90 20

ـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األيونية لتنشيـط المـواد شبه

84 86 90 30

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخلة في البنود الفرعية من

84 86 90 40

ـ ـ ـ أجزاء لآلالت الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين

وأجهزة ربط األسالك لتجميـع الرقائق شبه الموصلة
الموصلة للطالء

 84 86 20 30لغاية 84 86 20 50

الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها

من المواد لألدوات من أشباه الموصالت
84 86 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء
إعفاء

إعفاء
إعفاء

أجزاء آالت  ،أو أجهزة  ،غير محتوية على

84.87

موصالت أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس
كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.
84 87 10 00

ـ رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشها

%5

84 87 90 00

ـ غيرها

%5

- 629 -

ق16 :

ف85 :

الفصل الخامس والثمانون

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ،أجهزة تسجيل وإذاعة

الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه األجهزة
مالحظــات :
1ـ

ال يشمل هذا الفصل :

البطانيــات والوئــائد والمســاند وأ يــا

أـ

األلبسة واألحذية وأغطية اآلذان واألأكاف األُخر المدف ة كهربائيا مما يلبس أو يدنر به اإلنسان؛

بـ
جـ

د ــ

2ـ

3ـ

تدفئــة األاــدام ومــا يمانلهــا مــل األأــكاف المــدف ة كهربائيــا؛

مصكوعات الزجاج الداخلة في البكد 70.11؛

اآلالت واألجهزة الداخلة في البكد 84.86؛

أجهـزة الشــف مـل األنـوا المســدمدمة فــي الطــل أو الجراحــة أو نــل األئــكان أو الطــل البيطــر (البكــد
)90.18؛

األناث المدف كهربائيا المذكور في الفصل .94

هـ ـ

البكود  85.01لغاية  85.04ال تكطبق على األأـكاف الموأـوفة فـي البكـود  85.11أو  85.12أو  85.40أو

 85.41أو  85.42مـل جهــة أُخـرى ،فإنهــا تدبـل البكــود الممســة األخيــرة ،ومــل ذلـإ فــإن م ومــات الديــار الدــي
تعمل بطريق األاوا

الزئب ية ذات المزائل المعدنية تب ى داخلة في البكد .85.42

ألغراض البكد  85.07تشمل عبارة " مدخرات (جماعات) كهربائية" تلإ الم دمة بمكونات إضـافية تسـهف فـي عمـل

المـدخرة فــي تمــزيل وتزويــد الطااــة أو حمايدهــا مــل الدلـ  ،كالوأــالت الرهربائيــة و أجهــزة الــدمكف فــي درجــة المـرارة ( م ــل

الم اومات المرارية " نرمسدور" ) وأجهزة حماية الدوائر .كمـا يمكـل أن تشـمل أيجـا جـزء مـل الغـالف الـوااي لتأـكاف الدـي
ئدسدعمل ألجلها".

.4

يشمل البكد  85.09ف

أ ـ

بـ

األجهزة اآللية الرهربائية الدالية مل األنوا المسدعملة عادة في أغراض مكزلية:

أجهزة تلميل األرضيات ومطاحل وخالنات الم والت وعصارات الفوا ه أو المجر ،مهما كان وزنها؛

األجهزة األُخر بوزن ال يدجاوز  20كلج.
أئا

كل البكد ال يشمل المراوح واألغطية (األجهزة) الشافطة أو المبدلة للهـواء بمـراوح مكدمجـة ،وإن

انت مجهزة بمرشمات ( بكد ) 84.14وعصـارات األلبسـة والبياضـات الدـي تعمـل بـالطرد المركـز (بكـد

 )84.21وآالت غسل األوانـي المكزليـة (بكـد  )84.22وآالت غسـل البياضـات واأللبسـة ذات االئـدعما

المكزلي (بكد  )84.50وآالت الري (بكد  84.20أو  84.51حسبما ترون ب ئـطوانات أو بـدونها) وآالت
الميانة (بكد  )84.52والم صات الرهربائية (بكد  )84.67واألجهزة المرارية الرهربائية (بكد .)85.16

 – 5ألغراض البكد :85.23

أ  -تعدبر " أجهزة الدمزيل الصلبة المسدديمة" (م ل "بطااات الذا رة فائ ة السرعة" (فالش) أو " بطااات
الدمزيل االليكدرونية فائ ة السرعة"فالش") أجهزة تمزيل مزودة بم بس توأيل و تدجمل في نفس البدن

على واحدة أو أ ر مل ذا رات الدمزيل فائ ة السرعة (فالش)( م ل ذا رة )FLASH E2PROMبشكل
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ق16 :

ف85 :

دوائر مدراملة م بدة على لوحة دوائر مطبوعة .ويمكل أن تشدمل هذه األجهزة على أداة تمكف بشكل دائرة
مدراملة ومكونات ئالبة مكفصلة كالمك فات والم اومات.

ب  -ي صد بعبارة "بطااات ذكية" البطااات المدجمكة واحدة أو أ ر مل الدوائر االليكدرونية المدراملة ( معالج
مصغر أو ذا رة الوأو العشوائي ( )RAMأو ذا رة ال راءة ف

ويمكل أن تشدمل هذه البطااات على أدوات تما
6ـ

( )ROMبشكل شرائح (.)chips

أو شري مغكانيسي أو هوائي ضمكي دون أن تشدمل

على أ مل عكاأر الدائرة األخر الموجبة أو السالبة".

ألغراض البكد  ،85.34فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المدمصل عليها بالدشكيل على ااعـدة عازلـة
بوائطة أية عملية نباعة (م ل ،البصف أو الدرئيل الرهربائي أو المفر)أو بوائطة ت كية دوائـر األفـالم الراي ـة
أو بعكاأر موألة للرهرباء أو ب دوات تما

أو بغيرها مل المكونات المطبوعة (م ـل ،الممانـات أو الم اومـات

أو المك فات) مكفردة أو مدصلة فيما بيكها وفق تصميف ئبق إعداده ،عدا العكاأر الدي يمكل أن ت وم أو تعد

أو تجمف إشارة كهربائية (م ل ،العكاأر شبه الموألة).

وال تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المكدمجة بعكاأر غير تلإ المدمصل عليها أنكاء عملية الطباعة،
مــا ال تشــمل الم اومــات أو المك فــات أو الممان ـات الدــي تعمــل مــل اإلشــارة المد طعــة .مــل ذلــإ ،فــإن الــدوائر

المطبوعة يمكل أن ترون مزودة بعكاأر وأل غير مطبوعة.

غير أن الدوائر ذات األفالم الراي ة أو السميكة الدي تمدو على عكاأـر موجبـة وئـالبة مدمصـل عليهـا أنكـاء

_7

نفس العملية الد كية ذاتها تدخل في البكد .85.42

مــل أجــل تطبيــق البكــد  ،85.36ي صــد بعبــارة "وأــالت لتليــاف البصــرية أو لمــزم أو كــابالت األليــاف البصــرية"
الوأالت الدي ت وم بص

نهايات األليـاف البصـرية فـي نظـام خطـي رامـي بطري ـة آليـة مبسـطة .دون أن يكـون

لها أيه وظيفة أخرى ،كدجميف أو توليد أو تعديل اإلشارات.

 _8ال يشمل البكد  85.37األجهزة الالئلرية الدي تعمل باألشعة تمت الممراء "ريموت كوندرو " للـدمكف عـل بعـد بـ جهزة
9ـ

ائد با البث الدلفزيوني أو غيرها مل األجهزة الرهربائية (بكد .) 85.43
ألغراض البكديل  85.41و ،85.42تعدبر:

أ ـ

" أــمامات نكائيــة وترانزئــدورات وأدوات ممانلــة ش ـبه الموأــلة " تعدبــر مــل األدوات شــبه الموأــلة

بـ

الدوائر(الدارات) اإللردرونية المدراملة هي:

،والدي تعدمد في عملها على تغير ادرتها في الم اومة تمت ت نير مجا كهربائي؛

1

ـ الدوائر المدراملة األُحادية الردلة الدي ترون فيها عكاأر الدائرة(الصمامات ال كائية أو
الدرانزئدورات أو الم اومات أو المك فات أو الممانات ،الخ) مكش ة في

كدلهـا (بصفة

أئائية) وعلى ئطح شبه موأل أو مادة مركبة شبه موألة (م ل السيليكون المكش ،

زرنيميد الجاليوم ،جرمانيوم السيليكون ،فوئفيد االنديوم) ،مما يجعل تلإ العكاأر مدمدة

2ـ

بصورة غير اابلة للفصل.

الدوائر المدراملة المهجكة الدي ترون فيها العكاأـر السـالبة (م اومـات ،مك فـات  ،ممانـات...

الخ) ،مدمصل عليها بوائطة ت كية األفالم الراي ة أو السميكة ،والعكاأر الموجبـة (أـمامات
نكائيــة ،ترانزئــدورات ،دوائــر مدراملــة أحاديــة الردلـــة ...الــخ) ،مدمصــل عليهــا بد كيــة أشـــباه

الموأــالت ،مدمــدة لجميــل األهــداف واألغ ـراض بشــكل غيــر اابــل للفصــل ،بــالرواب أو الروابــل
- 631 -

ق16 :

ف85 :

الموألة ،وعلى نب ة مفردة عازلة (زجاج ،خزف...الخ) .يمكل أن تشدمل هذه الدوائر أيجـاء

 3ـ

على مكونات مكفصلة.

الـــــدوائر المدراملـــــة مدعـــــددة الشـــــرائح المكونـــــة مـــــل انكدـــــيل أو أ ـــــر مـــــل الـــــدوائر المدراملـــــة األحاديـــــة

الردلـــــة المدصــــــلة فيمــــــا بيكهـــــا والمجمعــــــة بصــــــورة غيـــــر اابلــــــة للفصــــــل عمليـــــا ،وان كانــــــت علــــــى نب ــــــة

عازلـــــــة واحـــــــدة أو أ ـــــــر أو ذات أنـــــــر مـــــــل رأـــــــا

.4

ئالبة .

ولرـــــــل بـــــــدون عكاأـــــــر دائـــــــرة أخـــــــر موجبـــــــة أو

الــــــــدوائر المدراملــــــــة مدعــــــــددة المكونــــــــات ( :)MCOsهــــــــي الــــــــدوائر المكونــــــــة مــــــــل واحــــــــدة أو أ ــــــــر

مــــــــل الــــــــدوائر المدراملــــــــة األحاديــــــــة الردلــــــــة أو الــــــــدوائر المدراملــــــــة المهجكــــــــة أو الــــــــدوائر المدراملــــــــة

المدعـــــــددة الشـــــــرائح الدـــــــي تشـــــــدمل علـــــــى األاـــــــل علـــــــى أحـــــــد المكونـــــــات الداليـــــــة :المسائـــــــات الدـــــــي

ائائــــــــها الســــــــيليكون أو مشــــــــغالت أو مؤشــــــــرات تذبــــــــذب أو ممــــــــدنات الــــــــرنيل أو مركبــــــــة فــــــــي مــــــــا

بيكهــــــــا ،أو المكونـــــــــات الدـــــــــي تــــــــؤد وظـــــــــائ

األأـــــــــكاف الداخلــــــــة فـــــــــي البكـــــــــد  85.32أو  85.33أو

 ،85.41أو المم ــــــــات الداخلــــــــة فــــــــي البكــــــــد  ،85.04المكشــــــــ ة لجميــــــــل األهــــــــداف واألغــــــــراض بشــــــــكل
غيــــــر اابــــــل للفصــــــل فــــــي بــــــدن واحــــــد م ــــــل الــــــدوائر المدراملــــــة ،كالمكونــــــات المســــــدعملة فــــــي الدجميــــــل

علـــــــى لوحـــــــات الـــــــدوائر المطبوعـــــــة ( )PCBأو غيرهـــــــا مـــــــل الموامـــــــل األخـــــــر مـــــــل خـــــــال

بدبابيس أو ائالك توأيل أو كرات أو اواعد أو حدبات (ندؤات) أو وئيدات.

توأـــــــيلها

لغرض هذا الدعريف:

 .1يمكـــــل أن ترـــــون "المكونـــــات" مكفصـــــلة أو أن تصـــــكل علـــــى حـــــدة ومـــــل نـــــف تركـــــل علـــــى ب يـــــة
الدوائر المدراملة مدعددة المكونات ( )MCOأو أن تدمج في مكونات أخر.

 .2ي صـــــــد بعبـــــــارة " أئائـــــــها الســـــــليكون" أن ترـــــــون مكشـــــــ ة علـــــــى نب ـــــــة تمديـــــــة مـــــــل الســـــــيليكون
أو أن ترون مصكوعة مل مواد ئيليكونية أو أن تصكل على دائرة مل دائرة مدراملة.

( .3أ) تدرـــــــــون " المسائـــــــــات الدـــــــــي ائائـــــــــها الســـــــــيليكون" مـــــــــل هيا ـــــــــل اليكدرونيـــــــــة مدكاهيـــــــــة
الصــــــغر أو آليــــــة تصــــــكل فــــــي الردلــــــة أو علــــــى ئــــــطح مــــــل أشــــــباه الموأــــــالت وت ــــــوم بوظيفــــــة
شـــــــــ

الم ـــــــــادير الفيزيائيـــــــــة أو الريماويـــــــــة ممولـــــــــة إياهـــــــــا الـــــــــى إشـــــــــارات كهربائيـــــــــة بفعـــــــــل

الدغيــــــــرات الكاتجــــــــة فــــــــي المــــــــوا

الرهربائيــــــــة أو إزاحــــــــة البكيــــــــة اآلليــــــــة .تدعلــــــــق " الم ــــــــادير

الفيزيائيــــــــة أو الريماويــــــــة" بظــــــــواهر العــــــــالف الــــــــوااعي كالجــــــــغ والموجــــــــات الصــــــــوتية والدســــــــار

والدذبـــــــذب والمركـــــــة واالتجـــــــاه والدـــــــوتر واـــــــوة المجـــــــا المغكانيســـــــي وواـــــــورة الم ـــــــل الرهربـــــــائي

و والجوء و الكشاط االشعاعي و الرنوبة و الددفق و تركيز المواد الريماوية .الخ.

(ب) تدرـــــــــون " المشـــــــــغالت الدـــــــــي ائائـــــــــها الســـــــــيليكون" مـــــــــل هيا ـــــــــل اليكدرونيـــــــــة مدكاهيـــــــــة
الصــــــغر أو آليــــــة تصــــــكل فــــــي الردلــــــة أو علــــــى ئــــــطح مــــــل أشــــــباه الموأــــــالت وت ــــــوم بوظيفــــــة

تمويل اإلشارات الرهربائية الى حركة فيزيائية.

(ج) تدرــــــون " ممــــــدنات الــــــرنيل" مــــــل هيا ــــــل اليكدرونيــــــة مدكاهيــــــة الصــــــغر أو آليــــــة تصــــــكل فــــــي
الردلــــــــة أو علــــــــى ئــــــــطح مــــــــل أشــــــــباه الموأــــــــالت وت ــــــــوم بوظيفــــــــة إحــــــــداث اهدــــــــزاز آلــــــــي أو
هربــــــــائي ذو ذبــــــــذبات مســــــــب ة الدمديــــــــد تعدمــــــــد علــــــــى الهكدئــــــــة الفيزيائيــــــــة لهــــــــذه الهيا ـــــــــل

ائدجابة لعامل خارجي.
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ق16 :

ف85 :

(د) " مؤشــــــرات تذبــــــذب ائائــــــها الســــــيليكون " هــــــي عبــــــارة عــــــل مكونــــــات نشــــــطة تدرــــــون مــــــل

هيا ــــــل اليكدرونيــــــة مدكاهيــــــة الصــــــغر أو آليــــــة تصــــــكل فــــــي الردلــــــة أو علــــــى ئــــــطح مــــــل أشــــــباه
الموأـــــــالت وت ــــــــوم بوظيفــــــــة إحـــــــداث اهدــــــــزاز آلــــــــي أو كهربـــــــائي ذو ذبــــــــذبات مســــــــب ة الدمديــــــــد

تعدمد على الهكدئة الفيزيائية لهذه الهيا ل.

وألجل تبكيد األأكاف المعرفة في هذه المالحظة ،تعطى األولوية للبكديل  85.41و 85.42على أ بكد آخر في
جدو الدعرفة يمكل أن يشملها ،فيما عدا البكد  ،85.23وذلإ باالئدكاد إلى وظيفدها بصفة خاأة.

 10ـ ألغراض تطبيق البكد  ،85.48فإن "الماليا المولدة المسدهلرة" ومجموعـات الماليـا المولـدة (البطاريـات) المسـدهلرة
والمدخرات الرهربائية المسدهلرة هي تلإ الدي ترون غير أالمة لالئدمدام بمالدهـا نظـ ار لوجـود كسـر أو اطـل
أو ائدكفاذها أو أل أئباب أخرى و لعدم إمكانية إعادة شمكها مرة أخرى.

مالحظة البكد الفرعي:
 1ـ

" يشـــــــمل البكـــــــد الفرعـــــــي  " 85 27 12ف ـــــــ  ،مشـــــــعالت "اارئـــــــات" أشـــــــرنة الرائـــــــيت المكـــــــدمج بهـــــــا

مجـــــــمف للصـــــــوت وبـــــــدون مكبـــــــر للصـــــــوت (ئـــــــماعات) مكـــــــدمجا بهـــــــا ،ال ـــــــادرة علـــــــى العمـــــــل دون
مصدر خارجي للطااة وذات أبعاد ال تدجاوز  170مف ×  100مف ×  45مف.

البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

ممركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد

85.01

الرهرباء) .
85 01 10 00

ـ ممركات ال تزيد ادرتها عل  37.5وات "" W T

85 01 20 00

ـ ممركات شاملة للدياريل المسدمر والمدكاوب تزيد ادرتها
عل  37.5وات.

%5
%5

ـ ممركات أُخر ذات تيار مسدمر؛ مولدات الديار المسدمر:
85 01 31 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  750وات

%5

85 01 32 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  750وات وال تدجاوز  75كيلو وات
KW

%5

85 01 33 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  75كيلو وات وال تدجاوز  375كيلو

85 01 34 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  375كيلو وات

%5

85 01 40 00

ـ ممركات أُخر ذات تيار مدكاوب آحاد الطور

%5

وات

%5

ـ ممركات أُخر ذات تيار مدكاوب مدعددة األنوار :
85 01 51 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  750وات

85 01 52 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  750وات وال تدجاوز  75كيلو

85 01 53 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  75كيلو وات KW

وات KW

ـ مولدات تيار مدكاوب :
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%5
%5
%5
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ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

85 01 61 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  75كيلو فولت أمبير (KVA

85 01 62 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  75كيلـو فـولـت أمبــير وال

85 01 63 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  375كيلو فولت أمبير ( )KVAوال

85 01 64 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  750كيلو فولت أمبير (KVA

فئة الرئف

%5
%5

تدجاوز 375كيلو فولت أمبير ()KVA

تدجاوز  750كيلو فولت أمبير ()KVA

%5
%5

مجموعات توليد كهـرباء ومغـيرات دواره كهربائية .

85.02

ـ مجموعات توليد بممركات ذات مكبس يدف االشدعا
الداخلي فيها بالجغ (ممركات ديز أو نص

ديز ):

85 02 11 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  75كيلو فولت أمبير ()KVA

85 02 12 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  75كيلـو فـولت أمبير ولركها ال تدجاوز

85 02 13 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  375كيلو فولت أمبير

85 02 20 00

ـ مجموعات توليد تعمل بممركات ذات مكابس يدف االشدعا

)KVA( 375

الداخلي فيها بالشرر

%5
%5
%5
%5

ـ مجموعات توليد أُخر :

85.03

85 02 31 00

ـ ـ تعمل ب وة الرياح

%5

85 02 39 00

ـ ـ غيرها

%5

85 02 40 00

ـ مغيرات دوارة كهربائية

%5

85 03 00 00

أجزاء معدة لالئدعما حص ار أو بصورة رئيسية
في اآلالت الداخلة في البكد  85.01أو 85.02

%5

مموالت كهربائية ومغيرات كهربائية ئا كة

85.04

(إليكدروئداتيكية) (م ل ،م ومات الديار) و وشائل
الد نير الرهربائي (مم ات) .
85 04 10 00

ـ خانق الديار (باالئت) لمصابيح أو أنابيل الدفريغ

%5

ـ مموالت ذات وئ ذات عواز ئائلة :
85 04 21 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل )KVA( 650

85 04 22 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  )KVA( 650ولرل ال تدجاوز 10000

85 04 23 00

ـ ـ تزيد ادرتها KVA( 10000

()KVA

%5
%5
%5

ـ مموالت أُخر:
85 04 31 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل )KVA( 1

%5

85 04 32 00

ـ ـ تزيد ادرتهاعل )KVA(1ولرل ال تدجاوز)KVA(16

%5
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البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

85 04 33 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل  ) KVA( 16وال تدجـــاوز

85 04 34 00

ـ ـ تزيد ادرتها عل )KVA( 500

)KVA( 500

فئة الرئف

%5
%5

ـ مغيرات كهربائية ئا كة (إلردورئداتيكية) :
ـ ـ ـ مغيرات كـهربائية ئا كة آلالت معالجة البيانات ذاتيا
ووحداتها وأجهزة االتصا :

إعفاء

المممو واألجهزة اللوحية

85 04 40 11

ـ ـ ـ ـ شاحل للهات

85 04 40 12

ـ ـ ـ ـ شاحل للرمبيوتر المممو

إعفاء

85 04 40 13

ـ ـ ـ ـ شاحل للبطاريات الجافة

إعفاء

85 04 40 14

ـ ـ ـ ـ مزود نااة ألجهزة كمبيوتر مكدبية

إعفاء

85 04 40 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

85 04 40 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ وشائل ت نير كهربائية (مم ات) أُخر :
85 04 50 10

ـ ـ ـ وشائل ت نير كـهربائي (مم ات) أخـر لدـزويد الطــااة
آلالت معـالجـة البيــانات ذاتيـا ووحـداتهـاوأجهـزة

إعفاء

االتصـا

85 04 50 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

85 04 90 00

ـ أجزاء

%5

مغكانيسيات

85.05

كهربائية؛

مغكانيسيات

دائمة

وأأكاف مهي ة لدصبح مغكانيسيات دائمة بعد
مغكطدها؛ أظرف ،ملزمات وما يمانلها مل أدوات
حمل أو ت بيت العدد ،ذات مغكانيسية كهربائية أو
دائمة ،وأالت مكاولة ومعش ات (مغيرات ئرعة)
وفرامل ذات مغكانيسية كهربائية؛ رؤو

روافل

ذات مغكانيسية كهربائية .
ـ مغكانيسيات دائمة وأأكاف مهي ة لدصبح مغكانيسيات
دائمة بعد مغكطدها :

85 05 11 00

ـ ـ مل معدن

%5

85 05 19 00

ـ ـ غيرها

%5

85 05 20 00

ـ وأالت مكاولة ومعش ات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات

85 05 90 00

ـ غيرها ،بما في ذلإ األجزاء

مغكانيسية كهربائية
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البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

خاليا

85.06

ابددائية

ومجموعات

اإلجراء
خاليا

فئة الرئف

ابددائية

(بطاريات).
ـ مل ناني أُوكسيد المكجكيز :
85 06 10 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  1.5فولت

85 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

وأ ر

%5
%5

ـ مل أُوكسيد الزئبق :
85 06 30 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  1.5فولت

85 06 30 90

ـ ـ ـ غيرها

ف ر

%5
%5

ـ مل أُوكسيد الفجة :
85 06 40 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  1.5فولت

85 06 40 90

ـ ـ ـ غيرها

ف ر

%5
%5

ـ مل اللي يوم :
85 06 50 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  1.5فولت

85 06 50 90

ـ ـ ـ غيرها

ف ر

%5
%5

ـ مل زنإ ـ هواء :
85 06 60 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممل اوة  1.5فولت

85 06 60 90

ـ ـ ـ غيرها

ف ر

%5
%5

ـ خاليا ابددائية ومجموعات خاليا ابددائية(بطاريات) مولدة
للرهرباء ،آخر :

85 06 80 10

ـ ـ ـ بطاريات جافة لتجهزة ال ابلة للممـل اوة  1.5فولت

85 06 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 06 90 00

ـ أجزاء

%5

ف ر

%5

مدخرات (جماعات) كهربائية ،بما في ذلإ

85.07

فواألها ،وإن كانت مسدطيلة (بما فيها المربعة).
 -حامض ،مل األنوا المسدعملة إلنالق

85 07 10 00

ـ بالرأا

85 07 20 00

ـ مدخرات أُخر بالرأا

المركة للممركات ذات المكابس
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البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

85 07 30 00

ـ بالكيكل ـ كادميوم

%5

85 07 40 00

ـ بالكيكل ـ حديد

%5

85 07 50 00

ـ بالكيكل ـ هيدريد معدني

%5

85 07 60 00

ـ باللي يوم ـ أيون

%5

85 07 80 00

ـ مدخرات أُخر

%5

85 07 90 00

ـ أجزاء

%5

مكانس كهربائية .

85.08

ـ ذات ممرك كهربائي مكدمج بها :
85 08 11 00

ـ ـ ال تزيد ادرتها عل  1500وات وال تدجاوز ئعة كيس أو

85 08 19 00

ـ ـ غيرها

%5

85 08 60 00

ـ مكانس كهربائية أخر

%5

85 08 70 00

ـ أجزاء

%5

وعاء الغبار فيها  20لدر

%5

أجهزة آلية كهربائية لالئدعما المكزلي ذات ممرك

85.09

هربائي مكدمج بها ،عدا المكانس الرهربائية
الداخلة في البكد .85.08
85 09 40 00

ـ مطاحل وخالنات الم والت؛ عصا ارت الفوا ه والمجر

%5

ـ أجهزة أُخر :
85 09 80 10

ـ ـ ـ آالت ت شير وت طيل البطانس

85 09 80 20

ـ ـ ـ اآلالت الممدلفـة لد طيـل اللـمـوم والجـبل والمبز

85 09 80 30

ـ ـ ـ آالت شمذ وآالت تلميل ئكا يل المائدة والمطبخ

%5

85 09 80 40

ـ ـ ـ فراجيل األئكان الرهربائية

%5

85 09 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 09 90 00

ـ أجزاء

%5

والفوا ه والمجر

%5
%5

أجهزة حالاة وأجهزة اص الشعر وأجهزة إزالة

85.10

الشعر ،ذات ممرك كهربائي مكدمج بها .
85 10 10 00

ـ أجهزة حالاة

%5

85 10 20 00

ـ أجهزة ل ص الشعر

%5

85 10 30 00

ـ أجهزة إل زالة الشعر

%5

85 10 90 00

ـ أجزاء

%5
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البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

أجهزة ومعدات إشعا أو إنالق المركة مل الكو

85.11

المسدمدم،للممركات ذات المكابس الدي يدف
االشدعا

فيها بالشرر أو بالجغ

مغكانيسيات اإلشعا
وشائل اإلشعا

(م ل،

والمولدات المغكانيسية و

و شمعات االحدراق و شمعات

الدوهج أو ممركات إنالق المركة)؛ مولدات (م ل،
الديكامو ومولدات الديار المدكاوب) واانعات الديار
مل الكو المسدعمل مل هذه الممركات .
%5

85 11 10 00

ـ شمعات االحدراق

85 11 20 00

ـ مغكانيسيات إشــعا ؛ ديكامو مغكانيس؛ دواليــل

85 11 30 00

ـ موزعات؛ وشائل إشعا

%5

85 11 40 00

ـ ممركات إنالق المركة ،وإن كانت تعمل كمولدات

%5

85 11 50 00

ـ مولدات أُخر

%5

85 11 80 00

ـ معدات وأجهزة أُخر

%5

85 11 90 00

ـ أجزاء

%5

%5

مغكانيسية مكظمة للمركة

أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة (عدا األأكاف

85.12

الداخلة في البكد  ،)85.39أجهزة كهربائية لمسح
الزجاج وإذابة الص يل وإزالة البمار المدر

 ،مل

األنوا المسدعملة في الدراجات أو السيارات.
85 12 10 00

ـ أجهزة إنارة وإشارة مرئية مل األنوا المسدعملة في

85 12 20 00

ـ أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ،أُخر

%5

85 12 30 00

ـ أجهزة إشارة أوتية

%5

85 12 40 00

ـ أجهزة مسح الزجاج وإذابــة الص يـل وإزالة البمار المدر

%5

85 12 90 00

ـ أجزاء

%5

الدرجات العادية

%5

مصابيح كهربائية اابلة للك ل ،مصممة للعمل

85.13

بوائطة مصدر نااة خا

بها (م ل ،الماليا

المولدة أو المدخرات أو المولدات المغكانيسية)،
عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في البكد .85.12
85 13 10 00

%5

ـ مصابيح
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ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

85 13 90 00

ـ أجزاء

اإلجراء

فئة الرئف

%5

أفران كهربائية للصكاعة أو للممدبرات (بما فيها

85.14

تلإ العاملة بالمث بالد نير الرهربائي أو بمجز
الشمكة)؛ أجهزة أُخر للصكاعة أو للممدبرات
لمعالجة المواد بالمرارة تعمل بالمث "بالد نير"
الرهربائي أو بمجز الشمكة .
85 14 10 00

ـ أفــران ذات م اومة حـرارية (بالدسميل غـــير

85 14 20 00

ـ أفران تعمل بالمث "بالد نير" الرهربــائي أو بمجــز الشمكة

إعفاء

85 14 30 00

ـ أفران أُخر

إعفاء

85 14 40 00

ـ أجهزة أخر لمعالجــة المـواد بالمرارة تعمل بالمث "بالد نير"

85 14 90 00

ـ أجزاء

المباشر)

أو بمجز الشمكة

إعفاء

%5
إعفاء

آالت وأجهزة لمام كهربائية،وإن كانت اادرة على

85.15

ال طل (بما في ذلإ تلإ الدي تعمل بالغاز المسمل
هربائيا) أو تعمل بمزم الليزر أو بغيرها مل المزم

الجوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية
أو بمزمة اإللردرونات أو بكبجات مغكانيسية أو
ب اوا

البالزما "الغاز المؤيل"؛ آالت وأجهزة

هربائية للرش الساخل للمعادن أو المالئ
المزفية المعدنية" ئيرميت".
ـ آالت وأجهزة اللمام بالكما

األأفر أو بمعادن مالئة

85 15 11 00

ـ ـ مسدئات ومكاو اللمام

%5

85 15 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة لمام المعادن بالم اومة :
85 15 21 00

ـ ـ ذاتية المركة كليا أو جزئيا

%5

85 15 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ آالت وأجهزة لمـام بطري ة األاوا (بما فيها أاوا
البالزما) :

85 15 31 00

ـ ـ ذاتية المركة كليا أو جزئيا

%5

85 15 39 00

ـ ـ غيرها

%5
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ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

85 15 80 00

ـ آالت وأجهزة أُخر

%5

85 15 90 00

ـ أجزاء

%5

مسمكات فورية للمياه أو مسمكات مياه مجمعة

85.16

أو مسمكات حرارية غانسة ،كهربائية؛ أجهزة
هربائية حرارية لددفئة األما ل أو الدربة أو
الئدعماالت ممانلة؛ أجهزة حرارية كهربائية
لدصفي

الشعر(م ل،المجففات والمجعدات المالا

المسمكة للدجعيد) ومجففات األيد ؛ مكاو
هربائية؛ أجهزة حراريـة كهربائية الئدعماالت
مكزلية؛ م اومات حرارية كهربائية عدا تلإ الداخلة
في البكد .85.45
ـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه مجمعة ومسمكات
حرارية غانسة،

85 16 10 10

كهربائية:

ـ ـ ـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه مجمعة

ومسمكات حرارية غانسة ،كهربائية بسعة  200لدر

%5

أو أال

85 16 10 20

ـ ـ ـ مسمكات فورية للمياه ومسمكات مياه مجمعة

ومسمكات حرارية غانسة ،كهربائية بسعة أ بر مل

%5

 200لدر

ـ أجهزة كهربائية لددفئة األما ل أو الدربة :
85 16 21 00

ـ ـ ُمشعات ُمدخرة للمرارة
ـ ـ غيرها :

%5

85 16 29 10

ـ ـ ـ أجهزة كهربائية للددفئة المكزلية

%5

85 16 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجهزة حرارية كهربائية لدصفي
األيد :

الشعر أو لدجفي
%5

85 16 31 00

ـ ـ مجففات شعر

85 16 32 00

ـ ـ أجهزة أُخر لدصفي

85 16 33 00

ـ ـ مجففات أيد

%5

85 16 40 00

ـ أجهزة كي كهربائية

%5

85 16 50 00

ـ أفران تعمل بموجات مدكاهية الصغر (ميكروويف)

%5

الشعر
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%5

ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

85 16 60 00

اإلجراء

ـ أفران أُخــر؛ أفران نبخ وموااد (بما فيها مسطمات

فئة الرئف

%5

الطبخ) وغاليات وشوايات ومممصات

ـ أجهزة حرارية كهربائية أُخر :
85 16 71 00

ـ ـ أجهزة إعداد ال هوة أو الشا

%5

85 16 72 00

ـ ـ أجهزة تمميص المبز

%5

ـ ـ غيرها :
85 16 79 10

ـ ـ ـ أجهزة تمميس البل أو تمجير الفشار

%5

85 16 79 20

ـ ـ ـ مباخر كهربائية

%5

85 16 79 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 16 80 00

ـ م اومات حرارية كهربائية

%5

85 16 90 00

ـ أجزاء

%5

أجهزة هات  ،بما فيها أجهزة هات

85.17

للشبكات

المليوية أو غيرها مل الشبكات الالئلرية؛ أجهزة
أخر إلرئا أو ائد با الصوت أو الصور أو
البيانات األخر ،بما فيها أجهزة لالتصا

في

الشبكات السلرية أو الالئلرية ( كشبكات المكط ة
المملية أو المكط ة الوائعة) ،عدا أجهزة اإلرئا
أو االئد با الداخلة في البكد  84.43أو 85.25
أو  85.27أو .85.28
ـ أجهزة هات  ،بما فيها أجهزة هات
غيرها مل الشبكات الالئلرية:

85 17 11 00

ـ ـ أجهزة خطوط هات

85 17 12 00

ـ ـ أجهزة هات

85 17 18 00

ـ ـ غيرها

الالئلرية

للشبكات المليوية أو

ذات ئماعه يد الئلرية

للشبكات المليـوية أو غـيرهـا مل الشبكات

إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ أجهزة أخر إلرئا أو ائد با الصوت أو الصور أو

البيانات األخر ،بما فيها أجهزة لالتصا في الشبكات
السلرية أو الالئلرية ( كشبكات المكط ة المملية أو

المكط ة الوائعة) :
85 17 61 00

ـ ـ ممطات ااعدة (بيس ئديشل)
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ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

ـ ـ آالت الئد با وتمويل وإرئا أو ائدرجا الصوت أو
الصورة أو البيانات األخر ،بما فيها أجهزة الدمويل

والدوجيه:
85 17 62 10

ـ ـ ـ أجهزة لوحات تمويل وم ائف (ئكد ار )

إعفاء

85 17 62 20

ـ ـ ـ أجهزة أخرى ألنظمة خطوط الديـار الكااـل أو ألنظمة

85 17 62 30

ـ ـ ـ أجهزة ارئا خاأة بك ل الدرجمة الفورية

إعفاء

85 17 62 40

ـ ـ ـ أجهزة ائد با خاأة لدوضيح إشارات االئدغانة مل

إعفاء

85 17 62 50

ـ ـ ـ ميكروفونات الئلرية ،مرفق بها كيبل اصير (هوائي)

إعفاء

المطوط الرامية

السفل والطائرات ...الخ

أو هوائي معدني أغير عدا أجهزة االرئا لإلذاعة

إعفاء

(راديو) أو اإلذاعة المصورة (تلفزيون)
85 17 62 60

ـ ـ ـ أجهزة ائد با أو ارئا لإلشارات عل بعد

إعفاء

85 17 62 70

ـ ـ ـ أجهزة الئلري للسيارات والسفل والطائرات وال طارات

إعفاء

85 17 62 80

ـ ـ ـ علل بسطح للجب ذات وظيفة اتصـا  :أداة أئائها

إعفاء

 ...الخ

معالج مصغر تشدمل على مـودم لد ميل الدخو إلـى

االندرنـت ،لهـا وظيفـة تبـاد المعلومات
85 17 62 90

إعفاء

ـ ـ ـ غيرها
ـ ـ غيرها :

85.18

85 17 69 10

ـ ـ ـ أجهزة الدكبيه والكداء

إعفاء

85 17 69 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

85 17 70 00

ـ أجزاء

إعفاء

مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات
أوت وإن كانت مركبة في هيا لها؛ئماعات أر
أو ئماعات أذن ،وان كانت مدمدة بمذياعات
ومجموعات مكونة مل مذيا (ميكروفون) وواحد أو
أ ر مل مكبرات الصوت؛ مجممات كهربائية
للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لدجميف
الصوت .
ـ مذياعات للصوت (ميكروفونات) ،وحواملها :
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85 18 10 10

اإلجراء

ـ ـ ـ مذياعات للصوت ذات نطاق تردد يدـراوح ما بيل

 300هرتز حدى  3,4كيلوهرتـز ب طـر ال يدجاوز 10
مـف وارتفـا ال يزيـد عل  3ملـف ألغراض االتصاالت

85 18 10 90

فئة الرئف

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء

ـ مكبرات أوت ،وإن كانت مركبة في هيا لها :
85 18 21 00

ـ ـ مكبرات أوت مفردة مركبة في هيا لها

85 18 22 00

ـ ـ مكبرات أوت مدعددة ،مركبة في نفــس

%5
الهيكل.

%5

ـ ـ غيرها :
85 18 29 10

ـ ـ ـ مكبـرات أـوت  ،بدون هيا لها ،ذات نطـاق تردد

يدـراوح ما بيل  300هرتـز حدى  3,4كيلوهرتـز ب طر ال

يدجـاوز  50مف ألغـراض االتصاالت
85 18 29 90

ـ ـ ـ غيرها
ـ ئماعات أر

إعفاء
إعفاء

و ئماعات أذن ،وإن كانـــت مدمدة

بمذياعات ،ومجموعات مكونة مل مذيا (ميكروفون)

وواحد أو أ ر مل مكبرات الصوت :
85 18 30 10

ـ ـ ـ ئماعات ألجهزة الهات

85 18 30 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ال ابت

إعفاء

ـ مجممات كهربائية للذبذبات السمعية :
85 18 40 10

ـ ـ ـ مجممات كهربائية الئدعمالها ك جهـزة إلعادة تشكيل
اإلشـارات في مكدجـات ت كية خطـوط الهات
في اتفااية ت كية المعلـومات

الداخلـة

إعفاء

85 18 40 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 18 50 00

ـ مجموعات كهربائية لدجميف الصوت

%5

ـ أجزاء :
85 18 90 10

ـ ـ ـ أجــزاء مجممـات كهـربائيـة الئدعمـالها ك جهـزة إلعادة
تشكيل اإلشارات في مكدجـات ت كية خطوط الهات
الداخلة في اتفاايـة ت كيـة المعلومات

85 18 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
%5

أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .

85.19
85 19 20 00

ـ أجهزة تدار ب طل ن دية أو ب وراق ن د أو ببطااات

85 19 30 00

ـ أجهزة إدارة االئطوانات

%5

85 19 50 00

ـ أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية

إعفاء

مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوئائل دفل أخر
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اإلجراء

فئة الرئف

ـ أجهزة أخر :
85 19 81 00

ـ ـ تسدـمدم حـوامل ممغكطة أو بصـرية أو شبــه موأـالت

%5

85 19 89 00

ـ ـ غيرها

%5

85.20

(ملغي) .

85.21

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)،
ئواء كانت مدجمكة أجهزة مؤالفة فيديو "تيونر"
أم ال .
85 21 10 00

ـ تعمل ب شرنة ممغكطة

%5

85 21 90 00

ـ غيرها

%5

أجزاء ولوازم معدة حص ار أو بصورة رئيسية

85.22

لالئدمدام مل األجهزة الداخلة في البكد  85.19أو
.85.21
85 22 10 00

ـ رؤو

85 22 90 00

ـ غيرها

أا ار

85.23

أوت (إبر الما ي)

%5
%5

 ،أشرنة ،أجهزة تمزيل ألبة مسدديمة" ،

بطااات ذكية" وغيرها مل حوامل تسجيل الصوت

أو الظواهر األخرى ،وان كانت مسجلة ،بما في
ذلإ ال والل واالئطوانات األم إلنداج األا ار
بائد كاء المكدجات المذكورة في الفصل .37
ـ حوامل ممغكطة:
85 23 21 00

ـ ـ بطااات مشدملة على شري ممغك

%5

ـ ـ غيرها:
85 23 29 10

ـ ـ ـ حوامل ممغكطة غير مسجلة ،ألجهـزة الدسجيـل وأجهزة

85 23 29 90

ـ ـ ـ غيرها

الفيديو

ـ حوامل

إعفاء
إعفاء

بصرية:

85 23 41 00

ـ ـ غير مسجلة

إعفاء

85 23 49 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ حوامل شبه موألة:
85 23 51 00

ـ ـ أجهزة تمزيل ألبة مسدديمة

إعفاء

85 23 52 00

ـ ـ بطااات ذكية

إعفاء
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اإلجراء

فئة الرئف

85 23 59 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

85 23 80 00

ـ غيرها

إعفاء

85.24

(ملغي) .

85.25

أجهزة إرئا لإلذاعة (راديو) أو اإلذاعة المصورة
(تلفزة) ،وإن كانت مكدمجة بجهاز ائد با

أو

بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات
تلفزيونية وكاميرات رامية وكاميرات الفيديو
المسجلة.
85 25 50 00

ـ أجهزة إرئا

إعفاء

85 25 60 00

ـ أجهزة إرئا مكدمجا بها جهاز ائد با

إعفاء

ـ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رامية وكاميرات الفيديو
المسجلة:

85 25 80 10

ـ ـ ـ كاميرات فيديو

إعفاء

85 25 80 20

ـ ـ ـ كاميرات رامية للصور ال ابدة

إعفاء

ـ ـ ـ غيرها

:

85 25 80 91

ـ ـ ـ ـ كاميرات تلفزيونية ف

85 25 80 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

للمراابة األمكية

إعفاء
إعفاء

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو وأجهزة

85.26

توجيه عل بعد بالراديو .
85 26 10 00

%5

ـ أجهزة رادار
ـ غيرها :
ـ ـ أجهزة إرشاد مالحي بالراديو :

85 26 91 10

ـ ـ ـ أجهزة تمديد المواال GPS

%5

85 26 91 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 26 92 00

ـ ـ أجهزة توجيه عل بعد بالراديو

%5

أجهزة ائد با لإلذاعة ،وإن كانت مدمدة ضمل

85.27

نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت
أو ب حد أأكاف الساعات .

ـ أجهزة ائد با لإلذاعة (راديو) اادرة على العمل دون
مصدر نااة خارجي :

85 27 12 00

ـ ـ أجهزة راديو مدمد بها مشغالت أشــرنة كائيت
بمجف الجيل
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الصـــــــــك

85 27 13 00

ـ ـ أجهزة أُخر مدمد بها جهــاز تسـجيل أو جهاز إذاعة

85 27 19 00

ـ ـ غيرها

اإلجراء

الصوت

فئة الرئف

%5
%5

ـ أجهزة ائد با لإلذاعة (راديو) غير اادرة على العمل
دون مصدر نااة خارجي ،مل الكو المسدعمل في
المركبات :

85 27 21 00

ـ ـ مدمدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت

%5

85 27 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها :
%5

85 27 91 00

ـ ـ مدمدة بجهاز تسجيل أو إذاعــة الصوت

85 27 92 00

ـ ـ غـير مدمدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولرل

85 27 99 00

ـ ـ غيرها

مدمدة ب حد أأكاف أكاعة الساعات

شاشات

85.28

%5
%5

"مونيدور"

عرض

وأجهزة

عرض

"بروجكدر" ،غير مشدملة على جهاز ائد با

لإلذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة ائد با

لإلذاعة المصورة (تلفزيون) ،وإن كانت مشدملة
على جهاز ائد با

لإلذاعة (راديو) أو جهاز

تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة ( فيديو).
ـ شاشات عرض "مونيدور" ذات أنبوب أشعة كانودية :
85 28 42 00

ـ ـ اابلة للدوأيل مباشرة ومعدة لالئدعما مل جهاز

85 28 49 00

ـ ـ غيرها

المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البكد 84.71

إعفاء
%5

ـ شاشات عرض "مونيدور" أخر:
85 28 52 00

ـ ـ اابلة للدوأيل مباشرة ومعدة لالئدعما مل جهاز

85 28 59 00

ـ ـ غيرها

المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البكد 84.71

إعفاء
%5

ـ أجهزة عرض " بروجكدور":
85 28 62 00

ـ ـ اابلة للدوأيل مباشرة ومعدة لالئدعما مل جهاز

85 28 69 00

ـ ـ غيرها

المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البكد 84.71

إعفاء
%5
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البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

ـ أجهزة ائد با لإلذاعة المصورة (تلفزيون) ،وإن كانت

مشدملة على جهاز ائد با لإلذاعة (راديو) أو جهاز
تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة ( فيديو):

ـ ـ غير مصممة لدشدمل على جهاز عرض فيديو أو
شاشة:

85 28 71 10

ـ ـ ـ علل بسطح للجب ذات وظيفـة اتصـا  :أداة أئائها
معالج مصغر تشدمـل على مودم لد مـيل الدخو إلى

اال ندرنت ،لها وظيفة تباد
85 28 71 90

المعلومات..

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
%5

ـ ـ غيرها ،باأللوان:
85 28 72 10

ـ ـ ـ علل بسطح للجب ذات وظيفـة اتصـا  :أداة أئائها
معالج مصغر تشدمل على مـودم لد مـيل الدخو إلى

االندرنت ،لها وظيفة تباد

المعلومات..

إعفاء

85 28 72 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 28 73 00

ـ ـ غيرها ,ب لوان أحادية

%5

أجزاء معدة لالئدعما حص ار أو بصورة رئيسية

85.29

مل األجهزة الداخلة في البكود  85.25لغاية
.85.28
ـ هوائيات ( أنديكات ) وعا سات هوائيــات مل جميل

األنوا  ،أجزاء معدة لالئدعما مل هذه األأكاف :

85 29 10 10

ـ ـ ـ هوائيات مل الكو المسدعمل مل أجهزة الهات

85 29 10 90

ـ ـ ـ غيرها

والبر

إعفاء
إعفاء

ـ غيرها :
85 29 90 10

ـ ـ ـ أجزاء :أجهـزة اإلرئا عدا أجهـزة اإلرئـا لإلذاعة

(راديو) أو اإلذاعة المصورة (تلفزيون) ،أجهزة إرئا

مدجمكة جهاز ائد با  ،كاميرات فيديو رامية للصور

ال ابدة  ،أجهـزة ائد بـا مممولة لالتصا أو الدكبيه

أو الكداء
85 29 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء
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الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

أجهزة كهربائية لإلشارة أو األمان والراابة والدمكف

85.30

أو لدكظيف المرور للطرق المديدية أو خطوط

الدرام ،أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو
للمواقف أو لمكشآت الموانئ أو المطارات (عدا
تلإ الداخلة في البكد .)86.08

85 30 10 00

ـ أجهزة للطرق المديدية أو الدرام

%5

85 30 80 00

ـ أجهزة أُخر

%5

85 30 90 00

ـ أجزاء

%5

أجهزة كهربائية للدكبيه بالصوت أو بالرؤية (م ل،

85.31

األج ار

والصفارات ولوحات الداللة وأجهزة الدكبيه

ضد السراة أو المريق) ،عدا تلإ الداخلة في البكد
 85.12أو .85.30
85 31 10 00

ـ أجهزة تكبيه ضـد السراة أو المريق وأجهزة ممانلة

85 31 20 00

ـ لوحات داللة أو بيان مدجمكة على أداة ذات بلورات
ئائلة ( )LCDأو أمامات نكائية باع ة

للجوء(.)LED

%5
إعفاء

ـ أجهزة أخر
85 31 80 10

ـ ـ ـ األج ار

الرهربائية لتبواب

%5

85 31 80 20

ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطمة ( بما فيها شاشات
LCD,Plasma , ElectroLuminescence,
 Vacuum-Flourescenceوغيرها مل ت كيات

85 31 80 30

ـ ـ ـ أجهزة الدكبيه و الكداء

إعفاء

85 31 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

العرض) للمكدجات الداخلة في اتفااية ت كية المعلومات

إعفاء

ـ أجزاء :
85 31 90 10

ـ ـ ـ أجزاء لتجهزة الداخلة في البكد  85 31 20و 80 20

85 31 90 90

ـ ـ ـ غيرها

 85 31و 85 31 80 30

85.32

إعفاء
إعفاء

مك فات كهربائية ،نابدة أو مدغيرة أو اابلة للدعديل
(الجب المسبق) .
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رمز الكظام المكسق

85 32 10 00

اإلجراء

فئة الرئف

ـ مك فـات نابدة معدة لالئدعما في الدوائر الرهربائية،
ذات تردد ( HZ 50/60هرتز) يمككها ائديعاب ادرة
تفاعلية الت ل عل  ( KVAR 0.5يلو فولت أمبير

تفاعلي) (مك فات الطااة)

إعفاء

ـ مك فات نابدة أُخر:
85 32 21 00

ـ ـ مل تكدالوم

إعفاء

85 32 22 00

ـ ـ إلردروليدية مل األلمكيوم (مدمللة بالرهرباء)

إعفاء

85 32 23 00

ـ ـ ذات عاز مل خزف ،بطب ة واحدة

إعفاء

85 32 24 00

ـ ـ ذات عاز مل خزف ،مدعددة الطب ات

إعفاء

85 32 25 00

ـ ـ ذات عاز  ،مل ورق أو مل لدائل

إعفاء

85 32 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

85 32 30 00

ـ مك فات مدغيرة أو اابلة للدعديل(الجب المسبق)

إعفاء

85 32 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

م اومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلإ

85.33

الم اومات المدغيرة م ل "الريوئدات " وأجهزة
الم اومة المدغيرة " بوتكشيومدر").

85 33 10 00

ـ م اومات مل كربون نابدة ،مل األنوا المكدلة أو ذات
نب ة راي ة

إعفاء

ـ م اومات نابدة أُخر :
85 33 21 00

ـ ـ معدة ل درة ذات نااة التزيد عل  20وات ()W

إعفاء

85 33 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ م اومات مدغيرة مل أئـــالك ملفوفة ،بما فيــها

"الريوئدات" وم ومات لفرق الجهد "بوتكشيومدر":
85 33 31 00

ـ ـ معدة ل درة ذات نااة التزيد عل  20وات ()W

إعفاء

85 33 39 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

85 33 40 00

ـ م اومات مدغيـرة أخرى (بمـا فيـها الريوئــدات وم اومات

85 33 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

85 34 00 00

دوائر مطبوعة

إعفاء

ايا

85.34

فرق الجهد بوتكشيومدر)

- 649 -

إعفاء

ق16 :

ف85 :
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رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

أجهـزة كهربائية لوأل أو اطل أو وااية أو لد سيف

85.35

الدوائر الرهربائية (م ل المفاتيح والمكصهرات
وال انعات

بمكصهرات

ومانعات

الصواعق

وممددات الجهد الرهربائي "الدوتر" وأجهزة
الصدمات الرهربائية ووأالت الم خذ

امدصا

الرهربائية ووأالت أخر وعلل الدوأيل ،لجهد
يزيد عل  1000فولت (.)V
85 35 10 00

%5

ـ مكصه ارت " فيوزات "
ـ اانعات الديار ذاتية المركة :

85 35 21 00

ـ ـ بجهد ي ل عل  ( 72.5يلو فولت )KV

%5

85 35 29 00

ـ ـ غيرها

%5

85 35 30 00

ـ مفاتيح ت سيف ومفاتيح وأل واطل الديار

%5

85 35 40 00

ـ مانعات أــواعق وممددات جهد وأجهزة امدصا

85 35 90 00

ـ غيرها

الصدمات الرهربائية

%5
%5

أجهزة كهربائية لوأل أو اطل أو لوااية أو

85.36

لد سيف الدوائر الرهربائية ( م ل ،المفاتيح أو
المرحالت "ريليه" والمكصهرات وأجهزة امدصا
الصدمات الرهربائية ووأالت المآخذ الرهربائية و

م ابس (اوابس) واواعد اللمبات "دوى" ووأالت
أخر

وعلل الدوأيل ،معدة لجهد ال يزيد عل

 1000فولت؛ وأالت لتلياف البصرية أو لمزم
أو حبا األلياف البصرية .
85 36 10 00

ـ مكصهرات

%5

85 36 20 00

ـ اانعات الديار الذاتية

%5

85 36 30 00

ـ أجهزة أُخر لوااية الدوائر الرهربائية

%5

ـ مرحالت "ريليه":
85 36 41 00

ـ ـ لجهد ال يزيد عل  60فولت

%5

85 36 49 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ مفاتيح الرهربائية أخر :
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85 36 50 10

خرج
ـ ـ ـ مفاتيح كهربائية إليكدرونية مكونـة مل دوائـر إ ا

وإدخا مدصلة بصريا (مفاتيح كهربائيـة نايروئدورية
معزولة)

85 36 50 20

اإلجراء

فئة الرئف

إعفاء

ـ ـ ـ مفاتيح اليكدرونية ،بما فيها المفاتيح االليكدرونية

الممـمـيـة ضد درجـة المـرارة ،مكونـة مل ترانزيسدور

وراي ة " "chipمكط ية (ت كية )chip-on-chip
لجهد ال يدجاوز  1000فولت

85 36 50 30

ـ ـ ـ مفاتيح كهروميكانيكية ئريعة المركة لديــار ال يدجاوز
 11أمبير

85 36 50 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء
إعفاء
إعفاء

ـ اــواعد لمبات ،وأالت مآخذ كهربائية (اوابس و
م ابس):

85 36 61 00

%5

ـ ـ اواعد لمبات
ـ ـ غيرها:

85 36 69 10

ـ ـ ـ وأالت مآخذ كهربائية (اوابس وم ابس)  ،لتئـالك
المدمـدة الممـور والدوائر المطبوعة

85 36 69 20
85 36 70 00

ـ ـ ـ غيرها مل مآخذ كهربائية (اوابس ( وم ابس(فيش)
ـ وأالت لتلياف البصرية أو لمزم أو حبا األلياف
البصرية

إعفاء
إعفاء
%5

ـ أجهزة أُخر :
85 36 90 10

ـ ـ ـ عكاأر توأيل وتما

85 36 90 20

ـ ـ ـ مجسات الراائق
ـــ

لتئالك والريابل

إعفاء
إعفاء

غيرها:

85 36 90 91

ـ ـ ـ ـ مهيئات (مموالت أفياش) وان احدوت على مكفذ يو

إعفاء

85 36 90 99

ـ ـ ـ ـ غيرها.

إعفاء

ا

بي وما يمانلها.
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اإلجراء

فئة الرئف

لوحات و تابلوهات ،مكاضد،ناوالت خزائل وغيرها

85.37

مل الموامل مزودة بجهازيل أو أ ر مل
أو

األجهزة الداخلة في أحد البكديل 85.35

 ،85.36للدمكف أو الدوزيل الرهربائي ،بما فيها
تلإ الدي تدجمل أجهزة وأدوات داخلة في الفصل
 ،90أجهزة الدمكف الرامية ،عدا أجهزة الدمويل
الداخلة في البكد .85.17
85 37 10 00

ـ لجهد (توتر) اليزيد عل  1000فولت V

%5

85 37 20 00

ـ لجهد (توتر) يزيد عل  1000فولت V

%5

أجزاء معدة لالئدعما حص ار أو بصفة رئيسية مل

85.38

األجهزة الداخلة في البكود  85.36 ،85.35أو
.85.37
85 38 10 00

ـ لـوحات و تابلوهات ،مكاضد ،ناوالت خزائل وغيرها مل

الموامل لتأكاف الداخلة في البكد ،85.37غير مزودة

ب جهزتها
85 38 90 00

ـ غيرها

%5
%5

لمبات وأنابيل كهربائية تجئ بدوهج الشعيرات أو

85.39

بالدفريغ ،بما في ذلإ األأكاف المسماة " لمبات

م فلة "واللمبات واألنابيل ذات األشعة فوق
البكفسجية أو األشعة تمت الممراء؛ لمبات
اوئيه؛ أمامات نكائية باع ة للجوء
85 39 10 00

)(LED

.

ـ وحدات "لمبات م فلة"

%5

ـ لمـبات وأنابيل أخر تجئ بدوهج الشعيرات ،بائد كاء

اللمبات ذات األشعة فوق البكفسجية أو األشعة تمت

الممراء :

%5

85 39 21 00

ـ ـ هالوجيل بالدكجسدل

85 39 22 00

ـ ـ غيرها  ،ب درة ال تزيد عل 200وات وبجهد (توتر) يزيد

85 39 29 00

ـ ـ غيرها

عل  100فولت

%5
%5

ـ لمبات وأنابيل تجئ بالدفريغ ،عدا اللمبات ذات األشعة
فوق البكفسجية :
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اإلجراء

فئة الرئف

85 39 31 00

ـ ـ لمبات وأنابيــل " فليورئكت " ،ذات اطل ئاخل " انود

%5

85 39 32 00

ـ ـ لمبات ببمــار الزئبق أوالصوديوم؛لمبات بهاليدات معدنية

%5

85 39 39 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ لمبات و أنابيل ذات أشــعة فوق البكفسجية أو تمت
الممراء؛ لمبات اوئيه :

85 39 41 00

ـ ـ لمبات اوئيه

%5

85 39 49 00

ـ ـ غيرها

%5

85 39 50 00
85 39 90 00

 .أمامات نكائية باع ة للجوء (LED
ـ أجزاء

%5
%5

أمامات وأنابيل إلردرونية ذات اطل ئالل

85.40

" انود" ئاخل أو بارد أو ضوئي (م ل ،الصمامات
واألنابيل المفرغة أو المعب ة ببمار أو بغاز
واألنابيل الم ومة المعب ة ببمار الزئبق وأنابيل
األشعة الرانودية وأمامات وأنابيل الراميرات
الدلفزيونية) ،عـدا تلإ الداخلة في البكد .85.39
ـ أنابيل األشعة الرانودية ألجهزة ائـد با اإلذاعــة

المصورة (تلفزيون) ،بما في ذلإ أنابيل األشعة

الرانودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيدور):

85 40 11 00

ـ ـ باأللوان

%5

85 40 12 00

ـ ـ ب لوان أحادية

%5

85 40 20 00

ـ أنابيل الراميرات الدلفزيونية؛ أنابيل تمويل أو ت ـوية

85 40 40 00

ـ أنابيل عرض المعلومات والرئوم البيانية ,ب لوان أحادية؛

الصورة؛ أنابيل أُخر ذات كانود ضوئي

أنابيل عرض المعلومات والرئوم البيانية ,باأللـوان,

تظهر ن اط فسفورية على الشاشة بدباعد أال مل 0.4مف

85 40 60 00

ـ أنابيل أشعة كانودية أُخر

ـ أنابيل للموجات مدكاهية الصغر (ميكروويف) (مـ ل،

%5

%5
%5

المغكطرون والرليسدرون وأنابيل الموجات المدك لة

والرارئيكوترون) ،عدا أنابيل الدمكف الشبكي:

85 40 71 00

ـ ـ مغكطرون

85 40 79 00

ـ ـ غيرها

85 40 81 00

ـ ـ أنابيــل وأمـامـات ألجهــزة االئـد با أو الدجميف

ـ أنابيل وأمامات أُخر :
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ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

85 40 89 00

ـ ـ غيرها

85 40 91 00

ـ ـ ألنابيل األشعة الرانودية

%5

ـ أجزاء :
85 40 99 00

ـ ـ غيرها

أمامات نكائية وترانزئدورات وأدوات ممانلة

85.41

اإلجراء

فئة الرئف

%5
%5

شبه موألة للرهرباء أدوات شبه موألة حسائة
للجوء بما في ذلإ الماليا الجوئية الفولدائية،
وإن كانت مجمعة في شكل وحدات؛ "موديل" أو
مهي ة بشكل لوحات؛ أمامات نكائية باع ة
للجوء()LED؛ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة.
85 41 10 00

ـ أمامات نكائية ،عــدا الصمامـات ال كائية المسائة
للجوء أو الباع ة

للجوء (LED

إعفاء

ـ ترانزئدورات ،عدا الدرانزئدورات المسائة للجوء:
85 41 21 00

ـ ـ ذات معد تبدد ي ل عل وات واحد ()1 W

إعفاء

85 41 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

85 41 30 00

ـ م ومات ترانزئدورية "نايرئدور" "دياك" و"ترياك" ،عدا

85 41 40 00

ـ أدوات شبه موألة حسائة للجوء ،بما في ذلإ الماليا

األدوات المسائة للجوء

إعفاء

الفولدائية الجوئية ،وإن كانت مجمعة في شكل وحدات

أو مهي ة بشكل ألوح؛ أمامات نكائية باع ة للجوء

()LED

إعفاء

85 41 50 00

ـ أدوات أُخر شبه موألة أخر

إعفاء

85 41 60 00

ـ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة

إعفاء

85 41 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

دوائر "دارات" اليكدرونية مدراملة .

85.42

ـ دوائر "دارات" اليكدرونية مدراملة :
85 42 31 00

ـ ـ معالجات وأجهزة تمكف ،وان كانت مكدمجا بها ذا رات أو
مموالت أو دوائر مكط ية أو مجممات أو أأكاف

أكاعة الساعات ودوائر الدوايت أو غيرها مل الدوائر

األخر

إعفاء

85 42 32 00

ـ ـ ذا رات

إعفاء

85 42 33 00

ـ ـ مجممات

إعفاء
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ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

85 42 39 00

ـ ـ غيرها

إعفاء

85 42 90 00

ـ أجزاء

إعفاء

آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائ

85.43

اائمة بذاتها،

غير مذكورة وال داخلة في مكان أخرمل هذا
الفصل
85 43 10 00

ـ مسرعات الجزيئات

%5

85 43 20 00

ـ مولدات إشارات

%5

85 43 30 00

ـ آالت وأجهزة لطالء المعادن كهـربـائيـا وللدمـليل الرهربائي
أو لالند ا الرهربائي للجزئيات المعل ة (إليكدروفورئيز)

إعفاء

ـ آالت و أجهزة أخر :
ترجمة أو معجف

85 43 70 10

ـ ـ ـ آالت كهربائية ذات وظائ

85 43 70 20

ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطمة ( بما فيها شاشات
CD,Plasma,ElectroLuminescence,
 Vacuum-Flourescenceوغيرها مل ت كيات

العرض) للمكدجات الداخلة في اتفااية ت كية المعلومات

إعفاء

إعفاء

ـ ـ ـ أجهزة و أدوات الددخيل اإللردرونية ( م ل السجائر و
الشيشة والغليون وما يمانلها):

85 43 70 31

ـ ـ ـ ـ ئجائر الردرونية

ممكو

85 43 70 32

ـ ـ ـ ـ شيشة الردرونية

ممكو

85 43 70 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

ممكو

85 43 70 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

ـ أجزاء :

85.44

85 43 90 10

ـ ـ ـ مجمعات الردرونية مدكاهية الصغر

إعفاء

85 43 90 90

ـ ـ ـ غيرها

إعفاء

أئالك معزولة (بما فيها المطلية بالميكاء أو
ب وكسيد األلمونيوم ) وكابالت معزولة (بما في
ذلإ الرابالت المدمدة الممور) وغيرها مل
الموأالت المعزولة للرهرباء ،وإن كانت مزودة
ب دوات توأيل نرفية؛ كابالت مل ألياف بصرية
مصكوعة مل ألياف مكسوة افراديا ،وإن كانت
مجمعة مل موأالت كهربائية أو مزودة ب دوات
توأيل نرفية .
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ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

ـ أئالك لل

اإلجراء

فئة الرئف

:

85 44 11 00

ـ ـ مل نما

%5

85 44 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ كابالت مدمدة الممور وغيرها مل موأالت كهربائية
مدمدة الممور :

85 44 20 10

ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد م طعها العرضي عل  10ملف

85 44 20 20

ـ ـ ـ كابـالت البرق والهات

تمدو على عشــرة أزواج أو

85 44 20 30

ـ ـ ـ أئـالك البرق والهات

تمدو على أال مل عشرة

85 44 20 90

ـ ـ ـ غيرها

85 44 30 00

ـ مجموعات أئالك لشــمعات االحدـراق ومجموعات أئالك

وجهدها عل  300فولت
أ ر

أزواج

%5
%5
%5
%5

أُخر مل األنوا المسدعملة في وئائ الك ل (السيارات،

الطائرات ،البواخر)

%5

ـ موأالت كهربائيـة أُخر لجهد ال يـزيد عل  1000فولت
(: )V

ـ ـ مزودة بوأالت

:

ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد م طعها العرضي عل  10ملف
وجهدها عل 300

فولت:

85 44 42 11

ـ ـ ـ ـ وأالت كهربائية (توأيلة) لرابالت يزيد م طعها

إعفاء

85 44 42 19

ـ ـ ـ ـ غيرها.

إعفاء

العرضي عل  10ملف وجهدها عل  300فولت

ـ ـ ـ أئالك كهربائية ال يزيد م طعها العرضي عل10ملف:
85 44 42 21

ـ ـ ـ ـ وأالت كهربائية (توأيلة) ألئالك ال يزيد م طعها

إعفاء

85 44 42 29

ـ ـ ـ ـ غيرها.

إعفاء

العرضي عل  10ملف

85 44 42 30

ـ ـ ـ كابالت البـرق والهات

تمدـو على عشـرة أزواج أو

85 44 42 40

ـ ـ ـ أئالك البرق والهات

تمدـو علـى أاـل مل عشرة

أ ر

أزواج

ـــ
85 44 42 91

إعفاء
إعفاء

غيرها:

ـ ـ ـ ـ غيرها مل وأالت كهربائية (توأيلة)
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ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

85 44 42 99

ـ ـ ـ ـ غيرها
ــ

85 44 49 10

اإلجراء

فئة الرئف

إعفاء

غيرها:

ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد م طعها العرضي عل  10ملف
وجهدها عل  300فولت

%5

ـ ـ ـ أئالك كهربائية ال يزيد م طعها العرضي عل
 10ملف :

85 44 49 21

ـ ـ ـ ـ لجهد ال يزيد عل  80فولت

إعفاء

85 44 49 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ كابالت البرق والهات
أ ر:

تمدو على عشرة أزواج أو

85 44 49 31

ـ ـ ـ ـ لجهد ال يزيد عل  80فولت

إعفاء

85 44 49 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ أئالك البرق والهات
أزواج :

تمدـو علـى أاـل مل عشرة

85 44 49 41

ـ ـ ـ ـ لجهد ال يزيد عل  80فولت

إعفاء

85 44 49 49

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ غيرها :
85 44 49 91

ـ ـ ـ ـ لجهد ال يزيد عل  80فولت

إعفاء

85 44 49 99

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ موأالت كهربائية أُخر ،معدة لجهد يزيد عل
 1000فولت :

85 44 60 10

ـ ـ ـ كابالت كهربائية يزيد م طعها العـرضي عـل  10ملف

%5

85 44 60 20

ـ ـ ـ أئالك كهربائية ال يزيد م طعها العرضي عـل 10ملف

85 44 60 30

ـ ـ ـ كابـالت البــرق والهات

%5

تمدو على عشرة أزواج أو

85 44 60 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

85 44 70 00

ـ كابالت مل ألياف بصرية

إعفاء

أ ر

85.45

أاطاب مل فمف ،فممات المسح ،فممات اللمبات
أو فممات مجموعات الماليا المولدة وأأكاف أُخر
مل جرافيت أو مل غيره مل الفمف ،ئواء كانت
بمعدن أو مل دونه ،مل األنوا
األغراض الرهربائية.
ـ أاطاب :
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المسدعملة في

%5

ق16 :

ف85 :
البكد

الصـــــــــك

رمز الكظام المكسق

اإلجراء

فئة الرئف

85 45 11 00

ـ ـ مل األنوا المسدعملة في األفران

%5

85 45 19 00

ـ ـ غيرها

%5

85 45 20 00

ـ فممات المسح

%5

85 45 90 00

ـ غيرها

%5

عازالت للرهرباء مل جميل المواد .

85.46
85 46 10 00

ـ مل زجاج

%5

85 46 20 00

ـ مل خزف

%5

85 46 90 00

ـ غيرها

%5

اطل عازلة للرهرباء لآلالت واألجهزة و المكشات

85.47

الرهربائية ،مصكوعة كليا مل مواد عازلة وإن
انت ممدوية على اطل معدنية بسيطة للدجميل
(م ل ،ال واعد الملولبه للمبات) أدمجت في كدلة
المادة العازلة أنكاء ال ولبة ،بائد كاء العازالت
الداخلة في البكد 85.46؛ أنابيل عازلة للدمديد
الرهربائي ووأالتها ،مل معادن عادية ،مبطكة
بمواد عازلة .
85 47 10 00

ـ اطل عازلة مل خزف

%5

85 47 20 00

ـ اطل عازلة مل لدائل

%5

85 47 90 00

ـ غيرها

%5

فجالت وخردة الماليا المولدة ومجموعات الماليا

85.48

االبددائية (البطاريات) والمدخرات الرهربائية؛ خاليا
ابددائية مسدهلرة ،مجموعات خاليا مولدة ابددائية
(بطاريات)،مدخرات كهربائية مسدهلرة؛ أجزاء
هربائية لآلالت أو األجهزة ،غير مذكورة وال
داخلة في مكان آخر مل هذا الفصل .
85 48 10 00

ـ فـجالت وخردة الماليا االبددائية ومجموعات الماليا
االبددائية (البطاريات) والمدخرات الرهربائية؛ خاليا

ابددائية مسدهلرة ،مجموعات خاليا مولدة مسدهلرة
(بطاريات)،مدخرات كهربائية مسدهلرة

85 48 90 00

ـ غيرها

%5
%5
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ق 17 :

القسم السابع عشر

عربات ،طائرات،بواخر،ومعدات نقل مماثلة
مالحظـــات:
 1ـ ال يشمل هذا القسم األصناف الداخلة في البندين  95.03أو  ،95.08كما ال يشمل الزحافات والمزالق واألصناف
2ـ

المماثلة الداخلة في البند .95.06

ال ينطبق مفهوم " أجزاء " أو " لوازم " ،على األصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح لالستعمال لألصناف
الواردة في هذا الفصل:
أ ـ

الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد ( تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند

بـ

األجزاء واللوازم المعدة لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس

جـ

أصناف الفصل ( 82العدد)؛

هـ ـ

اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 84.01لغاية  ،84.79أو أجزاءها ،عدا المبردات (الراديتورات)

دـ

عشر ،من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ،واألصناف المماثلة من لدائن (فصل)39؛
أصناف البند 83.06؛

ألصناف هذا القسم؛ األصناف الداخلة في البند 84.81أو ،84.82وكذلك األصناف الداخلة في البند

 84.83بشرط أن تشكل أجزاء ال تتج أز للمحركات؛

وـ

اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية( ،الفصل ) 85؛

حـ

أصناف الفصل 91؛

يـ

أجهزة اإلنارة وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛

زـ

طـ

3ـ

 )84.84وكذلك األصناف األُخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند )40.16؛

كـ

أصناف الفصل 90؛

األسلحة (فصل )93؛

الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند .)96.03

إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول  86لغاية  ،88ال تنطبق على األجزاء واللوازم غير

المالئمة لالستخدام حص اًر أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما األجزاء واللوازم .التي قد ينطبق

عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ،فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها

4ـ

الرئيسي.

من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:

أ ـ

إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية

بـ

إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها المالئم من الفصل 87؛

جـ

 5ـ

يجب أن تبند في بندها المالئم من الفصل 87؛

إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في
بندها المالئم من الفصل .88

تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ،ضمن هذا القسم ،مع المركبات األكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
في الفصل  86إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
أـ

بـ

في الفصل  87إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
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جـ

ق 17 :

في الفصل  89إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ،وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو
األرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء و لوازم خاصة بتلك

المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً لألحكام السابقة.
تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية،

و تبند أجهزة اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة
اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.
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ق 17 :
ف86 :

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها

وأجزاؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية( بما فيها
كهروآليه) لطرق المواصالت من جميع األنواع
مالحظــــات:
ال يشمل هذا الفصل:

1ـ

أ ـ

العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها ،القطاعات مـن خرسانة للطرق

بـ

اللوازم اإلنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛

جـ

2ـ

الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند  44.06أو)68.10؛

األجهزة الكهربائية لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو التوجيه ،الداخلة في البند .85.30

يشمل البند  ،86.07فيما يشمل:
أـ

المحاور والدواليب (العجالت) والمحاور المركبة على عجالتها و اإلطارات المعدنية ومراكز

بـ

الهياكل والهياكل السفلية ،والقواعد (البوجيات) أو "بيسل ـ بوجيات"؛

دـ

صدامات العربات ،المحاجن وأجهزة القطر األخر ووصالت الممرات بين العربات؛

جـ

3ـ

الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها األخر؛
علب للمحاور؛ وأجهزة اإليقاف (الفرامل)؛

هـ ـ

أجزاء األبدان.

أ ـ

الخطوط المجمعة والصوانـي والجسور الدوارة والصدامات الثابتة لألرصفة ،ومقاييس ارتفاع حمولة

بـ

أعمدة اإلشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص اإلشارة اآللية ،أجهزة التحويل األرضية للخطوط نقاط

مع مراعاة أحكام المالحظة 1ـ أعاله ،يشمل البند  ،86.06فيما يشمل:
العربات؛

التحكم واإلشارة وغيرها من األجهزة اآللية (بما فيها الكهروآليه) لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو

التحكم في المرور ،وان كانت مجهزة لإلنارة الكهربائية ،لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق

البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .
البند

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

قاطرات للسكك الحديدية ،تزود بالطاقة من

86.01

مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات
كهربائية .

86.02

86 01 10 00

ـ تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء

%5

86 01 20 00

ـ تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية

%5

قاطرات أُخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر" .
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ق 17 :
ف86 :

البند

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

86 02 10 00

ـ قاطرات ديزل كهربائية

%5

86 02 90 00

ـ غيرها

%5

عربات كبيرة ،عربات مقفلة ،عربات نقل ،ذاتية

86.03

الدفع ،للسكك الحديديـة ،عدا الداخلة في البند
.86.04
86 03 10 00

ـ تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء

%5

86 03 90 00

ـ غيرها

%5

86.04

86 04 00 00

86.05

86 05 00 00

مركبات الصيانة أو الخدمة أو للسكك
الحديدية ،وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ،ورش
التصليح ،عربات الروافع وعربات دك الحصى
وعربات صف الخطوط وعربات التجارب
ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك
الحديدية)

%5

عربات مسافرين السكك الحديدية ،غير ذاتية
الدفع؛ عربات األمتعة أو البريد وغيرها من
عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة
الستعماالت خاصة ،غير ذاتية الدفع،
(باستثناء ما يدخل منها في البند )86.04

%5

عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية ،لنقل

86.06

البضائع غير ذاتية الدفع .
%5

86 06 10 00

ـ عربات صهاريج وما يماثلها

86 06 30 00

ـ عربات مقفلة وعربات ،ذات تفريغ ذاتي ،عدا ما يدخل
منها في البند الفرعي 86 06 10

ـ غيرها

:

%5

86 06 91 00

ـ ـ مغطاة ومغلقة

86 06 92 00

ـ ـ مفتوحة ،ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعـها عن

86 06 99 00

ـ ـ غيرها

60سم

86.07

%5

%5

أجزاء لقاطرات أو معدات أو الترام .
ـ قواعد بوجيات و"بيسل ـ بوجيات " ومحاور
وأجزاؤها

%5

:
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وعجالت،

ق 17 :
ف86 :

البند

الصــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

86 07 11 00

ـ ـ بوجيات وبيسيل بوجيات

86 07 12 00

ـ ـ بوجيات وبيسيل بوجيهات أُخر

%5

86 07 19 00

ـ ـ غيرها ،بما في ذلك األجزاء

%5

ـ فرامل وأجزاؤها

(للحجر)

فئة الرسم

%5

:

86 07 21 00

ـ ـ فرامل هوائية وأجزاؤها

%5

86 07 29 00

ـ ـ غيرها

%5

86 07 30 00

ـ محاجن وغيرها من أجهزة
ـ غيرها

القطر ،وصدامات،

أجزاؤها ...

%5

:

86 07 91 00

ـ ـ للقاطرات

%5

86 07 99 00

ـ ـ غيرها

%5

86.08

86 08 00 00

مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو

86.09

86 09 00 00

خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية)
لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور

لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام ،للطرق
البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو
لمنشآت الموانئ أو المطارات ،أجزاؤها

%5

حاويات( ،بما في ذلك حاويات نقل السوائل)،
مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو

أكثر من وسائل النقل
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%5

ق 17 :

ف 87 :

الفصل السابع والثمانون
عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام ،أجزاؤها ولوازمها
مالحظــــــات:
ال يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.

1ـ

من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ،يقصد بالج اررات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع

2ـ

مركبات أو عربات أُخر أو أحمال ،وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو
األسمدة أو غيرها من األصناف مما يرتبط باالستخدام الرئيسي للجرار.

إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الج اررات الداخلة في البند  ،87.01كمعدات قابلة للتبديل

تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار ،سواء كانت مركبة عليه أو ال.

تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة ،في البنود من  87.02لغاية 87.04

3ـ

في البند .87.06

4ـ

وليس

يشمل البند  87.12جميع الدراجات لألطفال ذات العجلتين ،أما دراجات األطفال األُخر ،فتدخل في البند 95.03

.
البند

87.01

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ج اررات(عدا العربات الجرارة الداخلة في البند
. )87.09
%5

 87 01 10 00ـ ج اررات أحادية المحور

 87 01 20 00ـ ج اررات طرق ألنصاف المقطورات

%5

 87 01 30 00ـ ج اررات بجنازير

%5

ـ غيرها ،ذات قوة محرك:
 87 01 91 00ـ ــ ال تزيد عن  18كيلو واط

%5

 87 01 92 00ـ ـ تزيد عن  18كيلو واط وال تتجاوز  37كيلو واط

%5

 87 01 93 00ـ ـ تزيد عن  37كيلو واط وال تتجاوز  75كيلو واط

%5

 87 01 94 00ـ ـ تزيد عن  75كيلو واط وال تتجاوز  130كيلو

واط....

 87 01 95 00ـ ـ تزيد عن  130كيلو واط

87.02

%5
%5

سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر ،بما
فيهم السائق.
 87 02 10 00ـ مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم االشتعال الداخلي
فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)

 87 02 20 00ـ مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس يتم االشتعال

الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك
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%5
%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

كهربائي
 87 02 30 00ـ مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم
االشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي

%5

 87 02 40 00ـ مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع

%5

 87 02 90 00ـ غيرها

%5

سيارات وغيرها من العربات السيارة

87.03

المصممة أساسا لنقل األشخاص (عدا

الداخلة في البند  ،)87.02بما في ذلك

سيـارات االستيشن وسيارات السباق.

 87 03 10 00ـ سيارات مصممة خصيصا للسير على الثلج؛ سيارات

خاصة لنقل األشخاص في مالعب الجولف وسيارات

مماثلة

%5

ـ سيارات أُخر ،مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو
مكابس متناوبة يتم االشتعال فيه بالشرر:

ـ ـ سعة اسطواناتها ال تتجاوز  1000سم:3
ـ ـ ـ سيارات

سياحية:

 87 03 21 11ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
87 03 21 12

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
أو أكثر

ـ ـ ـ سيارات ذات دفع

%5
%5

رباعي:

87 03 21 31

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 21 32

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص

87 03 21 50

ـ ـ ـ سيارات الطوارئ (إسعاف ،شرطة ،نقل مساجين،

87 03 21 60

ـ ـ ـ سيارات ذات بيـوت محـمـولة عليهـا (موتورهوم)

أو أكثر

نقل موتى)

وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

%5
%5
%5
%5

ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث عجالت والتصميم
البسيط :

 87 03 21 71ـ ـ ـ ـ توك توك أو ركشة وما يماثلها

%5

 87 03 21 79ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

87 03 21 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين
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ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
87 03 21 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن  1000سم 3وال تتجاوز
1500

سم:3

ـ ـ ـ سيارات سياحية :
87 03 22 11

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 22 12

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
أو اكثر

%5
%5

ـ ـ ـ سيارات ذات دفع رباعي:
87 03 22 31

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 22 32

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص

87 03 22 50

ـ ـ ـ ســيارات الطوارئ (إسعاف ،شرطة ،نقل مساجين،

87 03 22 60

ـ ـ ـ سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتورهوم) وما

87 03 22 70

ـ ـ ـ السـيـارات الـخـفـيـفة ذات الثالث عجالت والتصميم

87 03 22 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين

87 03 22 90

ـ ـ ـ غيرها

أو اكثر

نقل موتى)

يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

البسيط

%5
%5
%5
%5
%5

الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

%5

................................... ................................

%5

ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن1500سم3وال تتجاوز
3000

سم: 3

ـ ـ ـ سيارات سياحية :
87 03 23 11

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 23 12

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
أو اكثر

%5
%5

ـ ـ ـ سيارات ذات دفع رباعي :
87 03 23 31

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 23 32

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص

87 03 23 50

ـ ـ ـ سـيارات الطوارئ (إسعاف ،شرطة ،نقل مساجين،

أو اكثر

نقل موتى)
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%5
%5
%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

87 03 23 60

اإلجراء

ـ ـ ـ سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)
وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

87 03 23 70

ـ ـ ـ السيارات الخفيفة ذات الثالث عجالت

87 03 23 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين

87 03 23 90

ـ ـ ـ غيرها

البسيط

والتصميم

فئة الرسم

%5
%5

الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

%5

................................... ................................

%5

ـ ـ تزيد سعة اسطواناتها عن  3000سم:3
ـ ـ ـ سيارات سياحية :
87 03 24 11

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 24 12

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص
أو اكثر

%5
%5

ـ ـ ـ سيارات ذات دفع رباعي :
87 03 24 31

ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها

87 03 24 32

ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخليص

87 03 24 50

ـ ـ ـ سيا ارت الطوارئ (إسعاف ،شرطة ،نقل مساجين،

87 03 24 60

ـ ـ ـ سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)

87 03 24 70

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا لتقاد باليدين دون الرجلين

87 03 24 90

ـ ـ ـ غيرها

أو اكثر

نقل موتى)

وما يماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

%5
%5
%5
%5

الستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا

%5

................................... ................................

%5

ـ سيارات أُخر ،مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم

االشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف

ديزل):
87 03 31 00

ـ ـ سـعة اسطواناتها ال تزيد عن 1500

87 03 32 00

ـ ـ سـعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم 3وال تتجاوز
2500

سم3

 87 03 33 00ـ ـ سعة اسطواناتها تزيد عن 2500
87 03 40 00

سم3

سم3

%5
%5
%5

ـ سيارات أخر ،مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس
متناوبة يتم االشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك
كهربائي ،عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق
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%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
87 03 50 00

ـ سيارات أُخر ،مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس
يتم االشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف

ديزل) وبمحرك كهربائي ،عدا تلك التي يمكن شحنها

عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
87 03 60 00

ـ سيارات أخر ،مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس
متناوبة يتم االشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك

كهربائي ،يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر
خارجي للطاقة الكهربائية.

87 03 70 00

%5

ـ سيارات أُخر ،مجهزة معا ،للدفع ،بمحرك ذو مكابس
يتم االشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف
ديزل) وبمحرك كهربائي ،يمكن شحنه عن طريق
التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

87 03 80 00

ـ سيارات أخر ،مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع

 87 03 90 00ـ غيرها

87.04

%5

%5
%5
%5

سيارات لنقل البضائع.
87 04 10 00

ـ سيارات قالبة "دمبر" مصممة لالستعمال خارج الطرق
العامة

%5

ـ غيرها ،مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال
الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):

ـ ـ ال يزيد وزنها اإلجمالي القـائم  5طن:
87 04 21 10

ـ ـ ـ شــاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو

87 04 21 20

ـ ـ ـ شـاحنات للنقل الخفيــف (شـاحنات ديانا ،هاف

بغمارتين ،جاهزة

لوري وما يماثلها) ،وإن كانت ذات صندوق قالب،
جاهزة

87 04 21 30

ـ ـ ـ سيارات صهاريج  ،جاهزة

87 04 21 40

ـ ـ ـ ســيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة
بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ،جاهزة

%5

%5
%5
%5

 87 04 21 50ـ ـ ـ هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة

%5

 87 04 21 60ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد

%5

ـــ

غيرها:

 87 04 21 91ـ ـ ـ ـ سيارات خفيفة ذات ثالث عجالت لنقل البضائع
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%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

 87 04 21 99ـ ـ ـ ـ غيرها

ـ ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة القصوى عن

اإلجراء

فئة الرسم

%5

5طن وال يتجاوز  20طن:

 87 04 22 10ـ ـ ـ الشاحنات الكبيرة (لوري) ،جاهزة

%5

 87 04 22 20ـ ـ ـ سيارات ذات صندوق قالب ،جاهزة

%5

 87 04 22 30ـ ـ ـ سيارات صهاريج ،جاهزة

%5

 87 04 22 40ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة
بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ،جاهزة

 87 04 22 50ـ ـ ـ سيارات المناجم (شتل كار)
 87 04 22 60ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصا ببكرات رافعة وأجهزة
للتحميل الذاتي

%5
%5
%5

 87 04 22 70ـ ـ ـ سـيـارات ذات تــركـيـبـات آلية ومعدة خصيصا لنقل
االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية ،وسيارات
معدة خصيصا لنقل الغازات والكيماويات

%5

ـ ـ ـ غيرها:
 87 04 22 91ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد

%5

 87 04 22 99ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة القصوى
 20طن:

 87 04 23 10ـ ـ ـ الشاحنات الكبيرة (لوري) ،جاهزة

%5

 87 04 23 20ـ ـ ـ سيارات ذات صندوق قالب ،جاهزة

%5

 87 04 23 30ـ ـ ـ سيارات صهاريج جاهزة

%5

87 04 23 40

ـ ـ ـ سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة
بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ،جاهزة

 87 04 23 50ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصا ببكرات رافعة وأجهزة
تنضيد للتحميل الذاتي

 87 04 23 60ـ ـ ـ سـيـارات ذات تـركيبات آلية ومعدة خصيصا لنقل
االسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية

 87 04 23 70ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا لنقل الغازات والكيماويات

%5
%5
%5
%5

ـ ـ ـ غيرها :
 87 04 23 91ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد

%5

 87 04 23 99ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ غيرها ،مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم االشتعال
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ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

فيها بالشرر:
ـ ـ ال يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة
القصوى  5طن:

87 04 31 10

ـ ـ ـ شاحنات صـغـيـرة بيك أب (وانيت) بغماره واحدة،

87 04 31 20

ـ ـ ـ شـاحنات صــغيرة بيك أب (وانيت) بغمارتين ،جاهزة

87 04 31 30

ـ ـ ـ شــاحنات للنقل الخفيف (شــاحنات ديانا ،هاف

87 04 31 40

ـ ـ ـ شــاحنات للنقل الخفيف (شــاحنات ديانا ،هاف

87 04 31 50

ـ ـ ـ سيارات صهاريج ،جاهزة

87 04 31 60

ـ ـ ـ ســيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة

87 04 31 70

ـ ـ ـ هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة

%5

87 04 31 80

ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصناديق للتبريد

%5

87 04 31 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

جاهزة

لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي ،جاهزة

لوري وما يماثلها) ،ذات صندوق قالب ،جاهزة

بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ،جاهزة

ـ ـ يتجاوز وزنها اإلجمالي القائم مع الحمولة القصوى

%5
%5
%5
%5
%5
%5

 5طن :

87.05

87 04 32 10

ـ ـ ـ الشــاحنات الكبيرة (لواري) والشاحنات ذات

87 04 32 20

ـ ـ ـ سـيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة

الصندوق القالب والشاحنات الصهاريج ،الجاهزة
بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ،جاهزة

%5
%5

 87 04 32 90ـ ـ ـ غيرها

%5

 87 04 90 00ـ غيرها

%5

سيارات الستعماالت خاصة ،غير ما كان منها
معدا بصفة رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع
(مثل ،سيارات القطر ،السيارات الرافعة ،سيارات
إطفاء الحرائق ،سيارات خلط الخرسانة ،سيارات
الكنس ،سيارات الرش ،سيارات الورش متنقلة،
سيارات التصوير باألشعة).
 87 05 10 00ـ سيارات رافعة

%5

 87 05 20 00ـ سيارات برجيه للحفر أو السبر "دريك"

%5
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ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

 87 05 30 00ـ سيارات إطفاء الحرائق

%5

 87 05 40 00ـ سيارات خلط الخرسانة

%5

ـ غيرها:
87 05 90 10

ـ ـ ـ سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش

87 05 90 20

ـ ـ ـ سيارات ذات ساللم وسيارات ذات سطح رافع

متنقلة مجهزة بآالت وعدد مختلفة

لصيانة الخطوط الكهربائية و اإلضاءة العامة في
الشوارع وما يماثلها

87 05 90 30

ـ ـ ـ سيارات مجهزة خصيصا لـالسـتـخـدام في تنظيف

87 05 90 40

ـ ـ ـ سيارات الرش لجميع االستعماالت

87 05 90 50

الشوارع والميادين العامة والمطارات وما

يماثلها ....

ـ ـ ـ سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة
أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة

وينزلق على حامل عامودي)

%5

%5
%5
%5

%5

87 05 90 60

ـ ـ ـ سيارات مجهزة بمولدات كهربائية

%5

87 05 90 70

ـ ـ ـ سيارات التصوير باألشعة

%5

87 05 90 80

ـ ـ ـ سـيارات مجهزة للعمليات الجراحية واألغراض
الطبية

%5

ـ ـ ـ غيرها :
87 05 90 91

ـ ـ ـ ـ سيارات األضواء الكاشفة المحتوية على جهاز

87 05 90 92

ـ ـ ـ ـ ســيارات معدة لإلذاعة وسيارات معدة للبرق

لتركيز الضوء

وسيارات معدة للهاتف الالسلكي لإلرسال
واالستقبال وسيارات الرادار

87 05 90 93

%5

ـ ـ ـ ـ سـيارات المخابز بمعداتها الـكـامـلـة (المعاجن
األفران وغيرها) وسيا ارت المطابخ

 87 05 90 94ـ ـ ـ ـ سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط

المياه...

 87 05 90 99ـ ـ ـ ـ غيرها

87.06

%5
%5
%5

 87 06 00 00هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات
الداخلة في البنود من  87.01لغاية .87.05

87.07

%5

أبدان بما في ذلك غرف القيادة للمركبات

الداخلة في البنود من  87.01لغاية
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%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

.87.05
 87 07 10 00ـ للسيارات الداخلة في البند 87.03

%5

ـ غيرها:
 87 07 90 10ـ ـ ـ للج اررات الداخلة في البند 87.01

%5

 87 07 90 20ـ ـ ـ للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02

%5

ـ ـ ـ للعربات السيارة الداخلة في البند :87.04
 87 07 90 31ـ ـ ـ ـ للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب

 87 07 90 32ـ ـ ـ ـ لشاحنات النقل الخفيف (ديانا ،هاف لوري وما
يماثلها)

 87 07 90 33ـ ـ ـ ـ لسيارات نقل القمامة

%5
%5
%5

 87 07 90 34ـ ـ ـ ـ للشاحنات الكبيرة (لوري)

%5

 87 07 90 35ـ ـ ـ ـ صناديق لسيارات القالب

%5

87 07 90 36

ـ ـ ـ ـ صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية

%5

 87 07 90 39ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

 87 07 90 90ـ ـ ـ غيرها

%5

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من

87.08

 87.01لغاية .87.05
 87 08 10 00ـ واقيات الصدمات وأجزاؤها

%5

ـ أجزاء ولوازم أُخر لألبدان (بما في ذلك غرف القيادة):
%5

 87 08 21 00ـ ـ أحزمة األمان
ـ ـ غيرها:
87 08 29 10

ـ ـ ـ حامالت األمتعة الخارجية (شبك أو سلة)

 87 08 29 90ـ ـ ـ غيرها

%5
%5

 87 08 30 00ـ مكابح (فرامــــل) و مكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛
أجزاؤها

 87 08 40 00ـ علب تغيير السرعة (جير بوكس) و أجزاؤها

%5
%5

ـ محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ،وإن كانت
مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة ،و محاور غير

دافعة؛ أجزاؤها :

 87 08 50 10ـ ـ ـ محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ،وإن
كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة

 87 08 50 90ـ ـ ـ محاور غير دافعة؛ أجزاؤها
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%5
%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

 87 08 70 00ـ دواليب (عجالت) و أجزاؤها ولوازمها

فئة الرسم

%5

 87 08 80 00ـ أنظمة تعليق و أجزاؤهـا (بما فيهـا مـاصـات

%5

الصدمات

ـ أجزاء ولوازم أُخر:
 87 08 91 00ـ ـ مبردات (رادياتورات) وأجزاؤها

%5

 87 08 92 00ـ ـ كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها

%5

 87 08 93 00ـ ـ معشقات (كلتشات) وأجزاؤها

%5

 87 08 94 00ـ ـ طـــارات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب
التوجيه؛ أجزاؤها

87.09

%5

 87 08 95 00ـ ـ وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها

%5

 87 08 99 00ـ ـ غيرها

%5

عربات سيارة ،ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة
رفع أو تنضيد ،من األنواع المستعملة في

المصانع أو المخازن أو الموانئ أو

المطارات،لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛
عربات جرارة من األنواع المستعملة على
أرصفة محطات السكك الحديدية؛أجزاء العربات
المذكورة أعاله .
ـ عربات :

87.10

 87 09 11 00ـ ـ كهربائية

%5

 87 09 19 00ـ ـ غيرها

%5

 87 09 90 00ـ أجزاء

%5

 87 10 00 00دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر ،ذات
محركات ،وإن كانت مسلحة؛ أجزاؤها

87.11

%5

دراجات نارية "موتوسيكل"( ،بما فيها الدراجات
العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة
بمحركات مساعدة ،وإن كانت بمركبات جانبية؛
مركبات جانبية للدراجات.
 87 11 10 00ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لالشتعال
الداخلي ال تزيد سعة اسطواناتها عن 50

سم3

 87 11 20 00ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لالشتعال
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%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن50سم 3وال

تتجاوز 250

سم3

فئة الرسم

%5

 87 11 30 00ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لالشتعال

الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250سم3وال

تتجاوز 500

سم3

%5

 87 11 40 00ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لالشتعال

الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن500سم 3وال

تتجاوز800سم3

 87 11 50 00ـ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لالشتعال
الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800

87.12

سم3

%5
%5

 87 11 60 00ـ بمحرك كهربائي للدفع

%5

 87 11 90 00ـ غيرها

%5

دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أُخر،
(بما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت

وصندوق للتوزيع) ،من دون محركات :
 87 12 00 10ـ ـ ـ دراجات هوائية بعجلتين وان كانت لألطفال

87.13

87.14

%5

 87 12 00 20ـ ـ ـ دراجات لذوي العاهات والعجزة

%5

 87 12 00 90ـ ـ ـ غيرها

%5

مقاعد ذات عجالت لألشخاص المعاقين ،وإن

كانت بمحرك أو بآلية دفع أُخرى .

 87 13 10 00ـ دون آلية دفع

إعفاء

 87 13 90 00ـ غيرها

إعفاء

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من
 87.11لغاية .87.13
 87 14 10 00ـ للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية
بمحركات ثابتة)

 87 14 20 00ـ للمقاعد ذات العجالت لألشخاص للمعاقين

%5
إعفاء

ـ غيرها :
 87 14 91 00ـ ـ هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها

%5

 87 14 92 00ـ ـ أطــواق (جنــوط  ،رنـقـات) وأسيــاخ عجالت

%5

 87 14 93 00ـ ـ مراكــز أو محاور عجـالت (عــدا مراكــز العجالت

ذات الفرامل بالتعشيق وفرامـل المراكز) و طارات
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ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

مسننة للعجـالت الطليقة
 87 14 94 00ـ ـ فرامل ،بما في ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل
بالتعشيق  ،وفرامل المراكز وأجزاؤها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

 87 14 95 00ـ ـ مقاعد (سروج)

%5

 87 14 96 00ـ ـ بداالت "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤها

%5

 87 14 99 00ـ ـ غيرها

%5

عربات لنقل األطفال وأجزاؤها.

87.15

 87 15 00 10ـ ـ ـ عربات لنقل األطفال

%5

 87 15 00 90ـ ـ ـ غيرها

%5

مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية ،عربات

87.16

أُخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها.
 87 16 10 00ـ مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافالت
"كرفان" للسكن أو للتخييم

87 16 20 00

ـ مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ
لألغراض الزراعية

%5
%5

ـ مقطورات ومقطورات نصفية أُخر لنقل البضائع:
%5

 87 16 31 00ـ ـ صهاريج
ـ ـ غيرها :
 87 16 39 10ـ ـ ـ مقطورات ومقطورات نصفية لألشغال العامة
وإن كانت ذات صنـاديق قالبة

%5

 87 16 39 20ـ ـ ـ مـقطورات ومقطـورات نصفية ذات صناديق للتبريد
أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية

والبضائع القابلة للتلف

 87 16 39 30ـ ـ ـ مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصا
لنقل األثاث

 87 16 39 40ـ ـ ـ مقطــورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين
لنقل الحيوانات

 87 16 39 50ـ ـ ـ مقطــورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين
لنقل السيارات

 87 16 39 60ـ ـ ـ مقطـورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات
العادية أو النارية

 87 16 39 70ـ ـ ـ مقطــورات ومقطورات نصفية ذات المسطح
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%5
%5
%5
%5
%5

ق 17 :

ف 87 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة

(دبابات ،آالت رافعة وآالت لتسوية األرض...الخ)
 87 16 39 90ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5
%5

ـ مقطورات ومقطورات نصفية أُخر:
 87 16 40 10ـ ـ ـ مصممة خصيصا لنقل األشخاص

%5

 87 16 40 20ـ ـ ـ مجهزة لعرض البضائع

%5

 87 16 40 30ـ ـ ـ مهيأة بشكل مكتبات

%5

 87 16 40 90ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ عربات أُخر :
ـ ـ ـ عربات تحرك باليد :

 87 16 80 11ـ ـ ـ ـ عربات يد للنظافة والبناء

 87 16 80 12ـ ـ ـ ـ عربات يد تحتوي على بـرميل لتصريف
زيوت المحركات المستعملة

87 16 80 13

ـ ـ ـ ـ عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت

87 16 80 14

ـ ـ ـ ـ عربات لحمل السجاد ونقله من مكان آلخر

87 16 80 15

ـ ـ ـ ـ عــربات مصنوعة من أسالك معدنية مما يستعمل

87 16 80 16

ـ ـ ـ ـ عــربات لنقل المعدات واألدوات الطبية مما

87 16 80 17
87 16 80 18
87 16 80 19
87 16 80 90
87 16 90 10
87 16 90 90

بعصارة ومساحة

وحوامل سجاد مركبة على عجالت

للتسوق في المحالت التجارية

يستعمل في المستشفيات
ـ ـ ـ ـ عــربات معدة لحمل وبيع المأكوالت عدا األصناف
الداخلة في البند 94.03
ـ ـ ـ ـ عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة
والمعدات لبيع المثلجات
ـ ـ ـ ـ غيرها
ـ ـ ـ غيرها
ـ أجزاء :
ـ ـ ـ أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية:
16 80 13 ،87 16 80 12 ،87 16 80 11
...87
ـ ـ ـ غيرها
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%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5

%5
%5

ق 17 :

ف 88 :

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها
مالحظـة بند فرعي:
 -1ألجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  88 02 11لغاية  ،88 02 40يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن اآللة فـي حالـة
الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .
البند

88.01

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

88 01 00 00

اإلجراء

فئة الرسم

بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية،
وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من
المركبات الجوية ،غير المصممة للدفع بقوة
محرك

%5

مركبات جوية أُخر (مثل ،الطائرات العمودية

88.02

"هليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية
(بما فيها األقمار الصناعية) ،وعربات إطالق
المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .
ـ طائرات عمودية (هليوكوبتر) :

88 02 11 00

ـ ـ ال يتجاوز وزنها فارغة  2000كجم

88 02 12 00

ـ ـ يتجاوز وزنها فارغة  2000كجم

88 02 20 00

ـ طائرات عادية ومركبات جوية أُخر ،ال يتجاوز وزنها

88 02 30 00

ـ طائرات عادية ومركبات جوية أُخر ،يزيد وزنها فارغة

88 02 40 00

ـ طائرات عادية ومركبات جوية أُخر يتجاوز وزنها

88 02 60 00

ـ مركبات فضائية (بما في ذلك األقمار الصناعية)

فارغة  2000كجم

عن  2000كجم وال يتجاوز  15000كجم

فارغة  15000كجم

وعربات إطالق المركبات الفضائية والمركبات المدارية

أجزاء لألصناف الداخلة في البند  88.01أو

88.03

إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء
إعفاء

.88.02
88 03 10 00
88 03 20 00

ـ مراوح وأدوات دوارة ،وأجزاؤها
ـ مجموعة الهبوط وأجزاؤها
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%5
%5

ق 17 :

ف 88 :
البند

88.04

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء
العمودية..

88 03 30 00

ـ أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات

88 03 90 00

ـ غيرها

88 04 00 00

مظالت هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظالت

فئة الرسم

%5
%5

الهبوط للمناطيد المسيرة ومظالت هبوط
الطائرات الشراعية ) ومظالت المنحدرات
(الروتوشوت)؛ أجزاؤها ولوازمها

%5

أجهزة إطالق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط

88.05

المركبات الجوية على ظهر السفن ،والتجهيزات
المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛
أجزاء األصناف أعاله .
88 05 10 00

ـ أجهزة إلطالق المركبات الجوية وأجزاؤها؛ أجهزة
لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن
والتجهيزات المماثلة ،وأجزاؤها

%5

ـ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :
88 05 21 00

ـ ـ أجهزة تشبيهيه للمعارك الجوية وأجزاؤها

%5

88 05 29 00

ـ ـ غيرها

إعفاء
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ق 17 :

ف 89 :

الفصل التاسع والثمانون

سفـن وقـوارب ومنشآت عائمـة
مالحظـــة:
 – 1بدن السفينة ،السفـــن ييـا المام ـة و ييـا الاامـة العـنه وكيااـس السـفن ،المجمعـة و ييـا المجمعـة و المفم ـة،

وكذلك السفــن المام ة ييا المجمعة و المفم ة ،تبند في البند  ،89.06إذا لم تمن لها المواصفات األساسية لسفينة مـن
نوع معين .
البند

العـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجااء

فئة الاسم

سفن رحالت و قوارب نزكة (فياي بوت) وسفن

89.01

شحن ،زوارق وسفن مماث ة لنقس األشخاص و

البضائه .
89 01 10 00

ـ سفن رحالت قوارب نزكه وسفن مماث ة معدة بعفة
رئيسية لنقس األشخاص؛ معديات (فياي بوت) من
جميه األنواع

89 01 20 00

ـ سفن صهاريج

إعفاء

89 01 30 00

ـ سفن باادات ،عــدا ت ك الداخ ــة فـي البنـد الفاعي 20
89 01

إعفاء

89 01 90 00

ـ سفن ُخا لنقس البضائه وسفن ُخا لنقس األشخاص

89 02 00 00

سفن صيد؛ سفن معانه وسفن ُخا لمعالجة

والبضائه معا

89.02

إعفاء

مناجات العيد و حفظها

يخوت وزوارق ُخا ل ماعة و الاياضة؛ قوارب

89.03

إعفاء
إعفاء

تجديف وزوارق خفيفة (اانوي).

89 03 10 00

%5

ـ قاب ة ل نفخ
ـ يياكا :

89 03 91 00
89 03 92 00

ـ ـ قوارب شااعية ،وإن كـانت مـزودة بمحـاك مساعد
ـ ـ قوارب بـمحـاكـات ،عـدا الـقـوارب ذات الـمـحاك
الخارجي ييا الثابت

ـ ـ يياكا :

 89 03 99 10ـ ـ ـ قوارب من لياف زجاجية (فايبا جالس) ذات محاكات
خارجية ييا ثاباة
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%5
%5

%5

ق 17 :

ف 89 :
البند

العـــــــــنف

رمز النظام المنسق

89 03 99 20

ـ ـ ـ قوارب من لياف زجـاجية (فايبا جـالس) بدون

89 03 99 30

ـ ـ ـ دراجات مائبة (جت س ي)

محاكات

89 03 99 90

89.04

89 04 00 00

ـ ـ ـ يياكا

سفن قطا وسفن دافعة

سفن إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحاائق،

89.05

اإلجااء

فئة الاسم

%5
%5
%5
إعفاء

سفن جارفة و كاسحة (ااااات) ،روافه عائمة
ويياكا من السفن الاي تعابا المالحة فيها
ثانوية بالقياس لوظيفاها الائيسية؛ حواض
سفن عائمة؛ رصفة عائمة و ياطسة ل حفا
و لإلنااج .
89 05 10 00

ـ سفن جارفة و كاسحة (ااااات)

إعفاء

89 05 20 00

ـ رصفة مسطحة،عائمة و ياطسة ل حفا و اإلنااج

إعفاء

ـ يياكا :
89 05 90 10

ـ ـ ـ سفن إطفاء الحاائق

إعفاء

89 05 90 20

ـ ـ ـ سفن اإلرشاد الضوئي

إعفاء

89 05 90 90

ـ ـ ـ يياكا

إعفاء

سفن ُخا ،بما في ذلك السفن الحابية وقوارب

89.06

النجاة ،عدا قوارب الاجديف .
89 06 10 00

إعفاء

ـ سفن حابية
ـ يياكا :

89 06 90 10

ـ ـ ـ قوارب وزوارق حابية من جميه األنواع بما فيها

89 06 90 90

ـ ـ ـ يياكا

قوارب النجاة

إعفاء
إعفاء

منشآت عائمة ُخا(مثس ،الطوافات والخزانات

89.07

والسدود الغاطسة إلرساء ساسات الجسور
ومنعات اإلرساء وعوامات اإلرشاد والمنارات)

89.08

89 07 10 00

ـ طوافات قاب ة ل نفخ

إعفاء

89 07 90 00

ـ يياكا

إعفاء

89 08 00 00

سفن ومنشآت عائمة خا قيد الاحطيم

إعفاء
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ق18 :

القســــــــم الثامــــــن عشــــــر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو

للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة
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ق18 :

ف90 :

الفصــــل التسعـــــون

أدوات واجهزة للبصريات ،أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو

للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه
األدوات واألجهزة

مالحظـــات:
1ـ

اليشمل هذا الفصل:

أ ـ

بـ

األصناف من األنواع المستعملة في اآلالت واألجهزة أو تلك المعدة السـتعماالت تقنيـة ا،ـر ،مـن مطـا

مبــر ن عــدا المطــا المقس ـ (بنــد  ،)40.16أو مــن جلــد يبيعــي أو مجــدد (بنــد  )42.05أو مــن م ـواد

نسجية (البند )59.11؛

األحزمة الداعمة و األصناف الداعمة األ،ر و األربطة الشدادة ،من مواد نسجية ،والتي تستمد تأثيرها
عل

العضو المراد سنده أو شده من ،اصيتها المطاية (الماغطة) فقط مثل(أحزمة الوالدة أربطة

الصدر ،وأربطة البطن،وأربطة المفاصل أو العضالت) (القسم الحادي عشر)؛

جـ

المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الدا،لـة فـي البنـد 69.03؛ األصـناف مـن ،ـزف المعـدة السـتعماالت

دـ

المرايــا مــن زجــاج غيــر المشــغولة دصــرياي ،الدا،لــة فــي البنــد  70.09والمرايــا مــن معــادة عاديــة أو مــن

هـ ـ
وـ
زـ

المختبرات أو الستعماالت يماوية أو لغيرها من االستعماالت التقنية األ،ر الدا،لة في البند 69.09؛

معادة ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند  83.06أو فصل .)71

األصناف من زجاج الدا،لة في البنود 70.17 ،70.15 ،70.14 ،70.11 ،70.08 ،70.07؛
األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،دالمعن المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس

عشر ،من معادة عادية (القسم الخامس عشر) واألصناف المماثلة من لدائن (فصل )39؛

المضخات المحتوية عل أجهزة قياس البند 84.13؛ القبابيـن وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أ،ـر

مرتبطــة دــالوزة ،و ــذلك صــنجات الم ـوازين (عيــارات) المقدمــة عل ـ حــدة (البنـــد)84.23؛ أجهــزة الرف ـ

والتنضيد (البنود من  84.25ال )84.28؛ آالت قص الورق والـورق المقـوم مـن جميـ االنـواع (البنـد

)84.41؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغوالت في العـدد اآلليـة أو آالت القطـ بنفـا المـاء (البنـد
 ،)84.66دمـــا فيهـــا تلـــك المـــزودة دـــادوات دصـــرية لقـــراءة المقـــاليس (مثـــل ،ر وس التقســـيم المســـماة

"دصــرية") ،غيــر مــا ــاة منهــا دصــرياي أساس ـاي مــن األجهــزة البصــرية (مثــل ،تلســبوبات الضــبط ،اآلالت
الحاسبة (بند )84.70؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البنـد ) 84.81؛ آالت وأجهـزة ( دمـا فيهـا

حـ

أجهزة عرض أو رسم انما الدوائر "دارات" عل مواد محسسة شبه موصله) الدا،لة في البند 84.86؛

مصابيح األضواء الكاشفة ومصابيح تر يز األضواء مـن النـوع المسـتعمل للـدراجات أو للسـيارات (البنـد

 )85.12؛المصـــابيح الكهربائيـــة القابلـــة للنقـــل الدا،لـــة فـــي البنـــد 85.13؛ اجهـــزة ســـينمائية لتســـجيل
الصــوت واعــادة تهاعتــه و ــذلك أجهــزة تعــادة تســجيله (بنــد )85.19؛ ر وس صــوت (البنــد )85.22؛
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ق18 :

ف90 :

كــاميرات تلفزيوني ـة و ــاميرات رقميــة و ــاميرات فيــدلو مســجلة (البنــد  )85.25وأجهــزة ال ـرادار وأجهــزة
االرشــاد المالح ـي دــالرادلو وأجهــزة الــتحبم عــن دعــد دالرادلو(البنــد)85.26؛ وصــالت ليليــاف البصــرية

ـ

مصابيح األضواء الكاشفة ومصابيح تر يز األضواء الدا،لة في البند 94.05؛

يـ

األصناف الدا،لة في الفصل 95؛

لـ

مقاليس السعة ،التي تبند وفقاي للمادة المبونة منها؛

ك.
مـ

2ـ

وللحــزم أو الكــابالت مــن أليــاف دصــرية (البنــد )85.36؛ أجهــزة تحبــم رقميــة ؛ األصــناف المســماة "
ُ
مصابيح مقفلة " في البند 85.39؛ ابالت األلياف البصرية (البنـد)85.44؛

المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الدا،لة في البند 96.20
الببرات والحوامـل المماثلـة (التـي تبنـد تبعـاي للمـادة المبونـة منهـا فـي البنـد  39.23أو القسـم الخـامس

عشر).

م مراعاة أحبام المالحظة 1ـ أعاله ،فإة األجزاء واللوازم ليالت أو األجهزة أو األدوات أو األصناف الدا،لة

في هذا الفصل .تبند وفقاي للقواعد التالية:
أـ

األجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاي مشمولة في أي بند من بنـود هـذا الفصـل أو فـي الفصـل  84أو 85

بـ

األجزاء واللوازم عدا تلك المشار اليها في الفقرة السادقة ،عندما تكوة معدة لالستعمال حص اير أو دصـورة

أو ( 91عـدا البنـود  ،)90.33 ،85.48 ،84.87تبقـ فــي جميـ األحـوال دا،لــة فـي بنودهـا الخاصــة؛

رئيســية فــي آلــة معينــة أو أداة معينــة أو جهــاز معــين أو م ـ عــدد مــن اآلالت أو األجهــزة أو األدوات

الدا،لـــة فـــي نفـــس البنـــد (دمـــا فـــي هلـــك اآلالت أو األجهــــزة أو األدوات الدا،لــــة فــــي البنـــود  90.10أو

3ـ
4ـ
5ـ

جـ

 90.13أو  ،)90.31فإنها تتب البند الخاص داآللة أو الجهاز أواألداة المعنية؛
تد،ل جمي األجزاء واللوازم األُ،ر في البند .90.33

تنطبق أيضاي أحبام المالحظتين  3و  4للقسم السادس عشر عل هذا الفصل.

اللد،ل في البند  90.05مناظير تلسبوبية تحدلـد األهـداف ليسـلحة أومنـاظير األفـق "بيريسـبوب" للغواصـات أو

الددادات أو مناظير اآلالت أو األجهزة أو األدوات الدا،لة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

تة اآلالت واألجهــزة واألدوات البصــرية للقيــاس أو الفحــص أو المراقبــة التــي قــد يشــملها مع ـاي البنــداة 90.13و

 ،90.31تد،ل في البند .90.31

 6ـ ألغراض البند ، 90.21يقصد دعبارة "أجهزة تقويم األعضاء" األجهزة المعدة لـ:
ـ من أوتصحيح تشوهات الجسم؛ أو

ـ تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو االصادات.

تشمل أجهزة تقويم األعضاء األحذية والنعال الدا،لية الخاصة المعدة لتصـحيح حـاالت تقـويم األعضـاء شـريطة

( )1أة تكوة مصنوعة حسب المقاس أو( )2أة تكوة منتجة تجاريا (أي دبميات بيرة ) ،مقدمة فرادا وليس أزواجا وأة

تكوة معدة لتناسب أي من القدمين عل السواء.
7ـ

يشمل البند  90.32فقط:

أ ـ أدوات وأجهزة التنظيم الـذاتي للجريـاة أو اإلرتفـاع أو الضـغط أو لغيرهـا مـن المتغيـرات فـي السـوائل أو الغـازات أو
أدوات وأجهزة المراقبـة والـتحبم الـذاتي للحـرارة ،واة ـاة عملهـا يعتمـد علـ ظـاهرة هربائيـة تتغيـر وفقـاي للعامـل
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ق18 :

ف90 :

المراد التحبم فيـه هاتيـاي والمعـدة لإلدقـاء علـ هـذا العامـل عنـد القيمـة المطلوبـة واسـتقراره ضـد االضـطرادات مـن

،الل قياس قيمتة الفعلية (الحقيقية) دصورة دائمة ودورية.

ب ـ المنظمات الذاتية للمقادلر الكهربائية ،و ذلك األدوات واألجهزة للمراقبة والتحبم الذاتي للمقادلر غير الكهربائية
التي يعتمـد عملها عل ظاهرة هربائية متغيرة وفقاي للعامل المراد التحبم فيه ،والمعدة لالدقاء عل هذا العامل

عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد االضطرادات من ،الل قياس قيمتة الفعلية (الحقيقية) دصورة دائمة

ودورية.
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

وحزم من ألياف دصرية؛ حبال
ألياف دصرية ُ
من ألياف دصرية ،عدا الدا،لة في البند

90.01

85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛
عدسات (دما فيها العدسات الالصقة) ومواشير
ومرايا وغيرها من عناصر دصرية ،من أية مادة
كانت ،غير مر بة ،عدا ما اة منها من زجاج
غير مشغول دصرياي .

90 01 10 00

وحزم وحبال من ألياف دصرية
ـ ألياف دصرية ُ
ـ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة

%5

90 01 30 00

ـ عدسات الصقة

%5

90 01 40 00

ـ عدسات للنظارات من زجاج

%5

90 01 50 00

ـ عدسات للنظارات من مواد أُ،ر

%5

90 01 90 00

ـ غيرها

%5

90 01 20 00

%5

عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر

90.02

دصرية من أية مادة انت ،مر بة ،تشبل أجزاء
أوتر يبات ليدوات واألجهزة ،عدا ما اة منها
من زجاج غير مشغول دصرياي .

ـ عدسات المرئيات :
90 02 11 00

ـ ـ ألجهزة تلتقا الصور (الكاميـرات) أو ألجهـزة عرض
الصـور أو ليجهـزة الفوتوغـرافيـة أوالسينمائية

لتكبير أو تصغير الصور

%5

90 02 19 00

ـ ـ غيرها

%5

90 02 20 00

ـ مرشحات (فالتر)

%5

90 02 90 00

ـ غيرها

%5
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أير ور ائب للنظارات أو ليصناف المماثلة

90.03

وأج از ها .
ـ أير ور ائب :
90 03 11 00

ـ ـ من لدائن

%5

90 03 19 00

ـ ـ من مواد أُ،ر

%5

90 03 90 00

ـ أجزاء

%5

نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما

90.04

يماثلها.
90 04 10 00

%5

ـ نظارات شمسية
ـ غيرها :

90 04 90 10

ـ ـ ـ نظارات يبية

%5

90 04 90 20

ـ ـ ـ نظارات للوقاية المهنية

%5

90 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجـــة)،

90.05

مناظيــر فلكية وغيرها من المناظير البصرية
وقواعدها ،أجهزة فلكية أ،ر وقواعدها ،عدا
أجهزة الرادلو الفلكية .
90 05 10 00

ـ مناظير مقربة مزدوجة العين

%5

90 05 80 00

ـ أجهزة أُ،ر

%5

90 05 90 00

ـ أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)

%5

أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آالت التصوير

90.06

السينمائي)؛ أجهزة تحداث الضوء الخايف
للتصوير الفوتوغرافي دما فيها اللمبات
واألنابيب الوماضة ،عدا لمبات وأنابيب التفريغ
الدا،لة في البند .85.39
90 06 30 00

ـ أجهزة مصممة ،صيصاي للتصوير تحت الماء أو
للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي

ليعضاء الدا،لية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب
الشرعي أو في مجال علم الجريمة

90 06 40 00

ـ أجهزة التصوير هات الطب الفوري
ـ أجهزة تصوير أُ،ر :
- 685 -

%5
%5

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

90 06 51 00

اإلجراء

ـ ـ لتم التصويب فيها من ،ـالل عدسـة انعبـاس مفردة

( ، ((SLRتعمل دأفـالم دشبـل لفـات اللتجاوزعرضها

 35مم
90 06 52 00

فئة الرسم

ـ ـ غيرها ،تعمل دأفالم دشبل لفات يقل عرضها عن 35
مم

90 06 53 00

ـ ـ غيرها ،تعمل دأفالم دشبل لفائف دعرض 35

90 06 59 00

ـ ـ غيرها

مم..

%5
%5
%5
%5

ـ أجـهزة تحداث الضــوء الخـايف للتصـويـر الفوتوغرافي
(واللمبات واألنابيب الوماضة) :

90 06 61 00

ـ ـ أجهزة تحداث الضوء الخايـف دأنابيب تفريـغ (فالش

90 06 69 00

ـ ـ غيرها

تلكتروني)

%5
%5

ـ أجزاء ولوازم :
90 06 91 00

ـ ـ ألجهزة التصوير

%5

90 06 99 00

ـ ـ غيرها

%5

أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة

90.07

عرض سينمائية ،واة تضمنت أجهزة تسجيل أو
تهاعة الصوت .
90 07 10 00

ـ أجهزة تصوير (كاميرات)

%5

90 07 20 00

ـ أجهزة عرض

%5

ـ أج ازء ولوازم :
90 07 91 00

ـ ـ ألجهزة التصوير

%5

90 07 92 00

ـ ـ ألجهزة العرض

%5

أجهزة عرض صور غير متحر ة (فانوس

90.08

سحري) غير سينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا
السينمائية) للتكبير أو التصغير .

90.09

90 08 50 00

ـ أجهزة عرض (بروجبتور)  ,أجهزة للتكبير أو التصغير

%5

90 08 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

(ملغي).
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي

90.10

(دما فيها التصوير السينمائي) ،غير مذ ورة وال
دا،لة في مباة آ،ر من هذا الفصل؛ شاشات
مضيئة لفحص صور األشعة السلبية؛ شاشات
للعرض .
90 10 10 00

ـ أجهزة ومعدات للتظهير اآللي للورق دشبل لفات أو
األفالم الفوتوغرافية أوالسينمائية ،أو أجهزة الطب

اآللي ليفالم المظهرة عل لفات من الورق

الفوتوغرافي
90 10 50 00

%5

ـ أجهــزة ومعدات أُ،ر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو
السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة

السلبية

%5

90 10 60 00

ـ شاشات عرض

%5

90 10 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

مجاهر (ميبروسبوبات) دصرية مر بة ،دما

90.11

فيها مجاهر التصوير الفوتغرافي أو السينمائي
ومجاهر عرض الصور .
90 11 10 00

ـ مجاهر مجسمة (ستريو سبوبيه)

90 11 20 00

ـ مجاهر أُ،ر للتصوير الفوتغرافي أو السنيمائي

90 11 80 00

ـ مجاهر أُ،ر

%5

90 11 90 00

ـ أجزاء ولوازم

تعفاء

ومجاهر عرض الصور

تعفاء
تعفاء

مجاهر عـدا المجاهـر البصـرية؛ أجهـزة

90.12

اإلنحراف .

90.13

90 12 10 00

ـ مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة تنحراف

تعفاء

90 12 90 00

ـ أجهزة ولوازم

تعفاء

أدوات الكريستال السائل التي التؤلف أصنافاي

مشمولة في بنود أ،ر أكثر تخصيصاي؛ أجهزة

ليزر ،عدا الصمامات الثنائية (دلودات) لليزر؛

أدوات وأجهزة دصرية أُ،ر ،غير مذ ورة وال
دا،لة في مباة آ،ر من هذا الفصل .
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

90 13 10 00

اإلجراء

فئة الرسم

ـ مناظير تحدلد األهداف المعدة للتثبيت عل األسلحة؛

مناظير األفق (بيروسبوبات)؛ مناظير مصممة أجزاء

لآلالت واليدوات واألجهزة والمعدات الدا،لة في هذا
الفصل أو في القسم السادس عشر

%5

ـ أجهزة ليزر ،غير الصمامات الثنائية لليزر:
90 13 20 10

ـ ـ ـ مؤشرات الليزر القابلة للحمل دشبل أقالم

90 13 20 90

ـ ـ ـ غيرها

أوميداليات ....الخ)

%5
%5

ـ أدوات ومعدات أُ،ر :
90 13 80 10

ـ ـ ـ عدسات التكبير (للجيب ،للمباتب ..الخ)

%5

90 13 80 20

ـ ـ ـ عدسات األبواب واألفراة وما يماثلها

%5

90 13 80 30

ـ ـ ـ أدوات عرض هات شاشة مسطحة ( دما فيها
شاشات

LCD,Plasma,ElectroLuminescence,

 Vacuum-Flourescenceوغيرها من تقنيات
العرض) للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية

90 13 80 90

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء
%5

ـ أجزاء ولوازم :
90 13 90 10

ـ ـ ـ أجزاء أدوات عرض هات شاشـة مسطحـة (دما فيها
شاشات

LCD,Plasma,ElectroLuminescence,

 Vacuum-Flourescenceوغيرها من تقنيات

العرض) للمنتجات الدا،لة في هذه االتفاقية
90 13 90 90

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء
%5

بوصالت تحدلد األتجاه؛ أجهزة وأدوات أُ،ر

90.14

للمالحة .
90 14 10 00

ـ بوصالت تحدلد األتجاه

90 14 20 00

ـ أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية (عدا

90 14 80 00

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر

%5

90 14 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

البوصالت)
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة وأدوات للمساحة (دما فيها أجهزة

90.15

المالحة دالتصوير) ولعلم تخطيط المياه ،وعلم
المحيطات وعلم ،صائص المياه واألرصاد
الجوية وعلم يبيعة األرض ،داستثناء
البوصالت؛ مقاليس األدعاد.
%5

90 15 10 00

ـ مقاليس األدعاد

90 15 20 00

ـ مزواة قياس الزوايا (ثويودوليت) وأجهزة مسح األرض

90 15 30 00

ـ مقاليس المستويات

%5

90 15 40 00

ـ أدوات وأجهزة المساحة دالتصوير الضوئي

%5

90 15 80 00

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر

%5

90 15 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

90 16 00 00

موازين حساسة ،تبلغ حساسيتها  5سنتيجرام

(تاكيوميتر)

90.16

أو أفضل دقة ،واة انت مزودة دصنجاتها

%5

%5

أدوات للرسم أو التأشير أوالحساب

90.17

الرياضي(مثل ،آالت الرسم أو التخطيط وأجهزة
النسخ "بنتوغراف" مناقل مجموعات (أيقم)
للرسم ،مساير وأقراص الحساب ؛أدوات لقياس
الطول تستعمل داليد (مثل ،األمتار دأنواعها
والميبروميترات ،ومعالير السماكة) وغير
مذ ورة وال دا،لة في مباة آ،ر في هذا
الفصل.
ـ ياوالت وآالت التخطيط  ،واة انت هاتية الحر ة :
90 17 10 10

ـ ـ ـ أجهزة رسم وتخطيط واة انت وحدات تد،ال أو

،رج الدا،لة في البند  8471أو آالت الرسم أو
ت ا
التخطيط الدا،لة في البند

90 17 10 90

9017

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء
%5

ـ أدوات وأجهزة أُ،ر للرسم أو التأشير أو الحساب :
90 17 20 10

ـ ـ ـ أجهزة رسم وتخطيط واة انت وحدات تد،ال أو

،رج الدا،لة في البند  8471أو آالت الرسم أو
ت ا
التخطيط الدا،لة في البند
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9017

تعفاء

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

90 17 20 90

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء

90 17 30 00

ـ ميبرومترات ومقاليس ومعالير السماكة

%5

ـ أدوات أُ،ر :
90 17 80 10

ـ ـ ـ مساير مدرسية وما يماثلها

%5

90 17 80 20

ـ ـ ـ أمتار مستقيمة ،قابلة للطي ..الخ

%5

90 17 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجزاء ولوازم :
90 17 90 10

ـ ـ ـ أج ازء ألجهزة تنتاج الرسومات و األشبال

تعفاء

90 17 90 90

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو يب األسناة

90.18

أو الطب البيطري ،دما فيها أجهزة التشخيص
دالوميض االشعاعي (سنتجراف) وغيرها من
أجهزة الطب الكهربائية و ذلك أجهزة ا،تبار
النظر.

ـ أجهزة هربائية للتشخيص (دما فيها أجهزة الفحص
االستكشافي لوظائف الجسم ،أو مراقبة وفحص

المعدالت الفسيولوجية) :
90 18 11 00

ـ ـ أجهزة تخطيط القلب

%5

90 18 12 00

ـ ـ أجهزة مسح دالموجات فوق الصوتية

%5

90 18 13 00

ـ ـ أجهزة تصوير دالرنين المغناييسي

%5

90 18 14 00

ـ ـ أجهزة تشخيص دالوميض اإلشعاعي

%5

ـ ـ غيرها :
90 18 19 10

ـ ـ ـ مقاليس ضغط الدم وتصلب الشرالين

90 18 19 20

ـ ـ ـ مقاليس أ،ر (للتنفس ،للمخ،

90 18 19 90

ـ ـ ـ غيرها

90 18 20 00

للحوض..الخ)..

ـ أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء

%5
%5
%5
%5

ـ حقن وابر وأنابيب قسطرة و انيوالت وما يماثلها :
ـ ـ حقن ،دإبر أو بدونها :
90 18 31 10

ـ ـ ـ حقن لوض الجبيرة

%5

90 18 31 20

ـ ـ ـ محاقن للعيوة ،ليهة ،للحنجرة

%5

90 18 31 30

ـ ـ ـ محاقن للرحم ،ليمراض النسائية

%5

90 18 31 40

ـ ـ ـ حقن أدوية دا،ل الجلد (سرنجات) تستخـدم لمرة
واحدة
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%5

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

90 18 31 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

90 18 32 00

ـ ـ تبر أنبوبية من معدة وابر لخياية الجروح

%5

ـ ـ غيرها :
90 18 39 10

ـ ـ ـ آالت دازلة (بزل المريض داالستسقاء ،للمرارة

90 18 39 20

ـ ـ ـ مباض  ،مشار  ،مجسات ،أدوات لتوسيـ

والعراض أ،ر)

%5

الفتحات ،مرايا ومرايا عاكسة (لفحـص العين

والحنجرة واألهة ..الخ) ،مشابـك جراحية  ،مقصات

و الدات ومقاي ومطارق ومناشـير وسباكين
للجراحة دصفة عامة

%5

90 18 39 30

ـ ـ ـ قساير وريدية

%5

90 18 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجهزة وأدوات أ،ر لطب األسناة :
90 18 41 00

ـ ـ آالت حفر األسناة ،واة انـت مشـتر ة مـ معدات
أُ،ر لطب األسناة عل قاعدة واحدة

%5

ـ ـ غيرها :
90 18 49 10

ـ ـ ـ مباصق بنافورة

%5

90 18 49 20

ـ ـ ـ أدوات حشوة األسناة

%5

90 18 49 30

ـ ـ ـ مقاعد أيباء األسناة المجهزة دمعدات ،اصة دطب

90 18 49 90

ـ ـ ـ غيرها

90 18 50 10

ـ ـ ـ أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيوة ،مقاليس

90 18 50 20

ـ ـ ـ أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة

90 18 50 90

ـ ـ ـ غيرها

األسناة ،عدا الدا،لة في البند 94.02

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر لطب العيوة :
لضغط الدم في العين ..الخ)

البصر ،فحص الشببية ..الخ)

%5
%5

%5
%5
%5

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر :
90 18 90 10

ـ ـ ـ أدوات لطب األهة (أجهزة تدليك يبلة األهة ،منظار

90 18 90 20

ـ ـ ـ أدوات وأجهزة للتخدلر

%5

90 18 90 30

ـ ـ ـ أدوات لطب األنف والحنجرة

%5

90 18 90 40

ـ ـ ـ أجهزة الكل االصطناعية

%5

90 18 90 50

ـ ـ ـ أبر " من ههب أو فضة أو صلـب " للعـالج دالو،ز

%5

ليهة..الخ)
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%5

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

90 18 90 60
90 18 90 70

اإلجراء

ـ ـ ـ مناظير داينية

فئة الرسم

%5

ـ ـ ـ أدوات وأجهزة للطب البيطري

90 18 90 80

ـ ـ ـ مجموعات (أيقم) للجراحـة تحتـوي علـ (شاش ،

90 18 90 90

ـ ـ ـ غيرها

قطن  ،ملقط  ،مقص  .....الخ)

%5
%5
%5

أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب

90.19

النفسي؛ أجهزة عالج داألوزوة أو داألُو سجين
أو داستنشاق المواد الطبية أو أجهزة تنعاش
دالتنفس اإلصطناعي أوغيرها من أجهزة العالج
دالتنفس .
90 19 10 00
90 19 20 00

ـ أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي

ـ أجهزة عالج داألوزوة أو داألُو سجين أو داستنشاق
المواد الطبية أو أجهزة تنعاش دالتنفس اإلصطناعي
أوغيرها من أجهزة العالج دالتنفس

90.20

90 20 00 00

%5

%5

أجهزة تنفس أُ،ر واقنعة غاز ،داستثناء األقنعة
الواقية غير المزودة دأجزاء آلية وال دمصافي
(مرشحات) قابلة لإلستبدال

%5

اصناف وأجهزة تقويم األعضاء ،دما فيها

90.21

العباكيز واألحزمة واألربطة الجراحية ،جبائر
وأصناف وأجهزة أُ،ر لجبر سور العظام؛
أعضاء الجسم اإلصطناعية؛ أجهزة تسهيل
السم للصم وأجهزة أُ،ر تمسك داليد أو تحمل
عل الجسم أوتزرع في الجسم ،لتعويض نقص
أو عجز

:

ـ أجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور
90 21 10 10

:

ـ ـ ـ أحذية ونعال لتقويم األقدام ،مصنوعة حسب ما

ورد دالمالحظـة ( )6مـن هـذا الفصـل وأجهزة أ،ر

لتقويم اعوجاج القدم وأقـواس تقويم الساق ،واة
كانت مزودة دسناد مجهز بنادض للقدم

%5

90 21 10 20

ـ ـ ـ أجهزة لعظام الفك (بليت)

%5

90 21 10 30

ـ ـ ـ أجهزة تقويم األصاد

%5
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

90 21 10 40

اإلجراء

ـ ـ ـ أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري

فئة الرسم

%5

90 21 10 50

ـ ـ ـ أحزمة الفتق واألجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري

90 21 10 60

ـ ـ ـ عباكيز( (CRUTCHES) ،عدا العصي البسيطة

90 21 10 70

ـ ـ ـ أجهزة تقويم األعضاء الخاصة دالحيوانات

%5

90 21 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أحزمة يبية جراحية(عدا الدا،لة في البند )62.12
الخاصة بذوي العاهات الدا،لة في البند )66.02

ـ أسناة تصطناعية وتر يبات األسناة

%5
%5

:

90 21 21 00

ـ ـ أسناة تصطناعية

%5

90 21 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أعضاء تصطناعيةأ،ر للجسم :
90 21 31 00

ـ ـ مفاصل اصطناعية
ـ ـ غيرها

90 21 39 10

%5

:

ـ ـ ـ التر يبات االصطنـاعيـة للعيـوة (عيـوة
اصطناعية،عدسـات لتـم تر يبهـا دا،ـل

العيوة..الخ)

%5

90 21 39 20

ـ ـ ـ االهرع والسواعد وااللدم والسيقاة واالقدام واال نوف

90 21 39 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

90 21 40 00

ـ أجهزة تسهيل السم للصم ،داستثناء األجزاء واللوازم

%5

90 21 50 00

ـ منظمات نبضات القلب ،داستثناء األجزاء واللوازم

%5

وصمامات القلب

ـ غيرها

%5

:

90 21 90 10

ـ ـ ـ أجهزة الكالم لالشخاص الذلن فقدوا القـدرة عل

90 21 90 20

ـ ـ ـ األجهزة االلكترونية للمبفوفين

%5

90 21 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

استخدام حبالهم الصوتية
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%5

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد عل تستخدام

90.22

أشعة ألفا أو بيتا أو جاما ،واة انت
الستعماالت يبية أو جراحية أولطب األسناة أو

للطب البيطري ،دما فيها أجهزة التصوير أو
العالج داألشعة وصمامات األشعة السينية

ومولدات أ،ر ليشعة السينية ومولدات الضغط
العالي ولوحات ومناضد التحبم والستائر
والطاوالت والمقاعد وما يماثلها للفحص أو
العالج

:

ـ أجهزة أشعة سينية ،واة انت الستعماالت يبية أو

جراحية أو لطب األسناة أو للطب البيطري ،دما فيها
أجهزة التصوير أو العالج داألشعة

:

90 22 12 00

ـ ـ أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) لتم التحبـم فيها

90 22 13 00

ـ ـ غيرها ،الستعماالت يب األسناة

90 22 14 00

ـ ـ غيرها ،الستعماالت يبية أو جراحية أو للطب

دالكمبيوتر

البيطري

%5
%5
%5

ـ ـ الستعماالت أُ،ر :
90 22 19 10

ـ ـ ـ للكشف عل الحقائب واألمتعة

%5

90 22 19 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أجهزة تعتمد عل استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما،
واة انت الستعماالت يبية أو جراحية أو لطب

األسناة أو للطب البيطري ،دما فيها أجهزة التصوير
أو العالج داألشعة :

90 22 21 00

ـ ـ الستعماالت يبية أو جراحية أو لطب األسناة أو

90 22 29 00

ـ ـ الستعماالت أُ،ر

%5

90 22 30 00

ـ أنابيب أشعة سينية

%5

90 22 90 00

ـ غيرها ،دما فيها األجزاء واللوازم

%5

90 23 00 00

أجهزة وأدوات ونماهج مصممة ،صيصاي للشرح

للطب البيطري

90.23

%5

(مثال في التعليم أو المعارض) ،غير صالحة

لالستعماالت األُ،ر
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%5

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

آالت وأجهزة ال،تبار الصالدة أو المتانة

90.24

(مقاومة الشد) أوالقابلية لإلنضغا أوالمرونة
أو الخواص اآللية األُ،ر للمواد (مثل ،المعادة
الخشب ،المواد النسجية ،الورق واللدائن) .

90 24 10 00

ـ آالت وأجهزة ال،تبار المعادة

%5

90 24 80 00

ـ آالت وأجهزة أُ،ر

%5

90 24 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

مقاليس ثافة وأدوات يفو مماثلة ومقاليس

90.25

حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاليس ضغط

جوي (دارومتر) مقاليس ريوبة الجو

(هيجرومتر وسيبرومتر) ومسجلة أو غير
مسجلة ،وأي أدوات مشتر ة فيها .
ـ مقاليس حرارة غير مشتر ة دأدوات أ،ر :

90 25 11 00

ـ ـ تحتوي عل سائل للقراءة المباشرة

%5

90 25 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر :
90 25 80 10

ـ ـ ـ مقاليس الكثافة

%5

90 25 80 20

ـ ـ ـ مقاليس الريوبة

%5

90 25 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

90 25 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة

90.26

الجرياة أو اإلرتفاع أو الضغط أو المتغيرات
األُ،ر في السوائل أو الغازات (مثل ،مقاليس
التدفق أو مقاليس االرتفاع أو مقاليس الضغط
(مانوميتر) ،عدادات الحرارة) ،عدا األجهزة
واألدوات الدا،لة في البنود ،90.15 ،90.14
 90.28أو .90.32
90 26 10 00

ـ لقياس أو لمراقبة أو فحص جرياة أو ارتفاع

90 26 20 00

ـ لقياس أومراقبة الضغط

تعفاء

90 26 80 00

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر

تعفاء

90 26 90 00

ـ أجزاء ولوازم

تعفاء
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السوائل ..

تعفاء

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي

90.27

(مثل ،مقاليس اإلستقطاب "بوالريمتر" ومقاليس
انكسار األشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أيوال
موجة الطيف "سبيبترومتر" وأجهزة تحليل
الغازات أوالد،اة)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو
ا،تبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو
التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات
لقياس أو ا،تبار الوحدات الحرارية أو الصوت
أو الضوء ( دما فيها مقاليس فترات التعرض
للضوء)؛ أجهزة القط العرضي للفحص

المجهري (ميبروتوم).

تعفاء

الد،اة.

90 27 10 00

ـ أجهزة تحليل الغازات أو

90 27 20 00

ـ أجهزة التحليل دالفصل الكروماتوغرافي أو دالتغيير

90 27 30 00

ـ أجهزة قياس أيوال موجة الطيف (سبيبترومتر) ،أو

الكهربائي للتر يز (تليبتروفوريسيز)

تعفاء

لقياس ثافة ألواة موجة الطيف (سبيبتروفوتومتر)،

أو لتسجيل الطيف (سببتروجراف) ،داستخدام

اإلشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أوالمرئية

أوتحت الحمراء)

90 27 50 00

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر تستخدم اإلشعاعات البصرية (فوق
البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)

تعفاء
تعفاء

ـ أجهزة ومعدات أُ،ر :
90 27 80 10

ـ ـ ـ لفحص الدم وتحليل العصارات والبول..الخ

90 27 80 90

ـ ـ ـ غيرها

مخصصة لتشخيص األمراض في المختبرات

ـ أجهزة قط عرضي للفحص المجهري (ميبروتوم)؛

تعفاء
تعفاء

أجزاء ولوازم :

90 27 90 10

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم ليصناف الدا،لة في البند ، 90 27
عدا أجهزة تحليل الد،اة أو الغاز

90 27 90 90

ـ ـ ـ غيرها

.

تعفاء
تعفاء
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

عدادات تزويد أو انتاج للغازات أو السوائل أو

90.28

الكهرباء ،دما فيها أجهزة معالرتها .
90 28 10 00

%5

ـ عدادات غازات
ـ عدادات سوائل :

90 28 20 10

ـ ـ ـ عدادات مياه

%5

90 28 20 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

90 28 30 00

ـ عدادات هرباء

%5

90 28 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

عدادات،عدادات دو ارة ،عدادات تنتاج ،عدادات

90.29

سيارات األجرة "تاكسيميتر" وعدادات المسافات
وعدادات المسافات دالخطي وما يماثلها؛
مؤشرات السرعة أجهزة قياس سرعة الدوراة
(تاكومترات) (عدا األصناف الدا،لة في البند
 90.14أو  90.15أجهزة اإلدطاء الظاهري

للسرعة (ستروبوسبوب).
ـ عدادات دورات وعدادات تنتاج وعدادات سيارات أجرة
(تاكسيميتر) وعدادات مسافات ،وعدادات المسافات

دالخطي وما يماثلها:
90 29 10 10

ـ ـ ـ عدادات االنتاج

%5

90 29 10 20

ـ ـ ـ عدادت سيارات األجرة

%5

90 29 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

90 29 20 00

ـ مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوراة

(تاكومترات)؛ أجهزة اإلدطاء الظاهري للسرعة
(ستروبوسبوب)

90 29 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5
%5
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادلر

90.30

الكهربائية أو "األسيلوسبوب" ،وأجهزة تحليل
الطيف وأجهزة وأدوات أُ،ر لقياس أو مراقبة
المقادلر الكهربائية ،داستثناء العدادات الدا،لة
في البند90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو شف
األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما
واإلشعاعات الكونية وغيرها من اإلشعاعات
المؤينة.
90 30 10 00

ـ أجهزة وأدوات لقياس و شف اإلشعاعات المؤينة

90 30 20 00

ـ أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريعة في المقادلر
الكهربائية (أوسيلوسبوب و أوسيليوغراف

%5
%5

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر ،لقياس أو فحص الجهد (الفولتية)
أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية :

90 30 31 00

ـ ـ أجهزة قياس متعددة األغراض (مولتيميتر) بدوة أداة

90 30 32 00

ـ ـ أجهزة قياس متعددة األغراض (مولتيميتر) دأداة

90 30 33 00

ـ ـ غيرها ،بدوة أداة تسجيل

%5

90 30 39 00

ـ ـ غيرها ،دأداة تسجيال

%5

90 30 40 00

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر مصممة ،صيصاي لإلتصاالت (مثل،

تسجيل)
تسجيل

%5
%5

مقاليس المحادثات الهاتفية مقاليس مضاعفة

الصوت ،مقاليس عامل التدا،ل ،وأجهزة قياس

الضوضاء في الخطو سوفوميتر)

تعفاء

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر:
90 30 82 00

ـ ـ لقياس أو فحص األقراص الرقيقة أو األدوات من

90 30 84 00

ـ ـ غيرها ،هات أداة تسجيل

%5

90 30 89 00

ـ ـ غيرها

%5

أشباه الموصالت

تعفاء

ـ أجزاء ولوازم :
90 30 90 10

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم ألجـهـزة قيـاس أو فحـص األقـراص

90 30 90 90

ـ ـ ـ غيرها

الرقيـقـة أو األدوات من أشبـاه الموصالت

تعفاء
تعفاء
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ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص ،غير

90.31

مذ ورة وال دا،لة في مباة آ،ر من هذا
الفصل؛ أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها
الجانبية .
90 31 10 00

ـ آالت ضبط توازة ليجزاء الميبانيبية

%5

90 31 20 00

ـ ياوالت اإل،تبار اآللية

%5

ـ أجهزة وأدوات دصرية أُ،ر :
90 31 41 00

ـ ـ لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشبـاه
الموصالت ،أو لفحـص األقنعـة أوالشبيـكـات

الضوئية المستخدمة في صنـاعـة األدوات من أشباه

الموصالت

تعفاء

ـ ـ غيرها :
90 31 49 10

ـ ـ ـ أجهزة دصرية لقياس التـلـوث السطـحـي الدقائقي

90 31 49 90

ـ ـ ـ غيرها

عل األقـراص الرقـيقـة ألشبـاه الموصالت

تعفاء
تعفاء

ـ أجهزة وأدوات وآالت أُ،ر :
90 31 80 10

ـ ـ ـ أجهزة فحص وضبط محر ات السيارات

90 31 80 20

ـ ـ ـ ميبروسبوبات (مجاهر) الحزم االليبترونيـة مزودة

دأجهزة معدة ،صيصا لمناولـة ونقـل األقراص الرقيقـة و

الشبيبـات من أشبـاه الموصالت
90 31 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

تعفاء
%5

ـ أجزاء ولوازم :
90 31 90 10

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهـزة البصـرية لفحـص األقراص
الرقيـقـة أو األدوات من أشبــاه الموصالت أو

لفحـص األقنعـة أو األقنعـة الضوئية أو الشبيبات

المستعملـة في صنـ األدوات من أشباه الموصالت

90 31 90 20

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم المجاهر االستريوسـكـوبيـة المزودة

دأجهزة معدة ،صيصا لمناولة ونقل األقراص الرقيقـة

و الشبيبـات من أشبـاه الموصالت
90 31 90 30

تعفاء

تعفاء

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة البصـريـة لقيـاس التلوث

السطحي الدقائـقي علـ األقـراص الرقيقة ألشباه
الموصالت
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تعفاء

ق18 :

ف90 :
البند

الصــــــــنف

رمز النظام المنسق

90 31 90 40

ـ ـ ـ أجزاء ولوازم ميبروسبوبات (مجاهر) الحزم

االليبترونية مزودة دأجهزة معـدة ،صيصـا لمناولة

ونقل األقراص الرقيقـة والشبيبـات من أشباه
الموصالت

90 31 90 50

تعفاء

ـ ـ ـ أجزاء ولـوازم ميبـروسبـوبات الصــور ألمجهريه
المزودة دأجهـزة معـدة ،صيصا لمناولة ونقل

األقراص الرقيقة و الشبيبـات من أشباه الموصالت

90 31 90 90

اإلجراء

فئة الرسم

ـ ـ ـ غيرها

تعفاء
تعفاء

أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة

90.32

والتحبم الذاتي .
90 32 10 00

ـ منظمات درجات حرارة (ترموستات)

%5

90 32 20 00

ـ منظمات ضغط (مانوستات)

%5

ـ أجهزة وأدوات أُ،ر :

90.33

90 32 81 00

ـ ـ هيدروليبية أو دالهواء المضغو

%5

90 32 89 00

ـ ـ غيرها

%5

90 32 90 00

ـ أجزاء ولوازم

%5

90 33 00 00

أجزاء ولوازم غير مذ ورة وال دا،لة في مباة
آ،ر من هذا الفصل لآلالت واألجهزة واألدوات
الدا،لة في الفصل 90
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%5

ق18 :

ف91 :

الفصل الحادي والتسعون
أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها
مالحظـــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:
أ ـ

بـ
جـ

زجاج و ثقاالت أصناف صناعة الساعـات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
سالسل الساعات (بند 71.13أو  71.17تبعاً للحال)؛

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخـام
معادن عادية (القسم الخام

عش ) واألصناف الماثلة من لدائن (فصل  )39أو من معـادن ثمننـة أو

مـن معـادن عاديـة موســوة بقشـ ة مـن معــادن ثمننـة (عـادة فــي البنـد )71.15؛ إال أن نـواب

دـ

هـ ـ

وـ

زـ
2ـ

عشـ م مـن

صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند ) 91.14؛

أصــناف

ك ات المدح جات (بند  73.26أو  84.82تبعاً للحال)؛
أصناف البند  84.12المصممة للعمل من دون أداة ضبط ح كة؛
المدح جات (بند )84.82؛

أصـناف الفصـل 85م التــي لـم ت مـد بعــد فنمـا بننهـا أو مــد عناصـ أد ـ لت لـ

عـدة ح كـة ألصــناف

صناعة الساعات أو أجزاء مصممة لالستعمال حص ا أو بصفة رئنسنة لعدة الح كة (فصل .)85

يشمل البند  91.01فقط ساعات الند أو ال نب وما يماثلها التـي توـون أف فهـا مصـنوعة كلنـاً مـن معـادن ثمننـة
أو من معادن عادية موسوة بقش ة من معادن ثمننة أو من نف

هذه المواد متحدة بل ل طبنعي أو مسـتنب أو

مد أح ار ك يمة أو شبه ك يمة (طبنعنة أو ت كنبنة أو م ددة) من األصناف الدا لة في البنـود مـن  71.01إلـى

3ـ

 .71.04أما الساعات التي توون ف وفها من معادن عادية م صعة بمعادن ثمننة فتد ل في البند .91.02

من أجل تطبنق أحوام هذا الفصلم يقصد " بعدة ح كة الساعات " الت كنبات التي يقوم بتنظنم الح كة فنهـا راـا
وناب

لولبي دانق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آ

اـادر علـى تحد ـد فتـ ات الواـ م مـزود بوسـنلة إفهـار أو

بنظام يسـم بمـم وسـنلة إفهـار آلنـة وي ـب أن ال ت ـاوز سـم عـدة ح كـة السـاعات هـذه  12مـم وال ت ـاوز

4ـ

ع ضها أو طولها أو اط ها  50مم.

مــد م اعــاة أحوــام المالحظــة  1أعــالهم إن عــدة الح كــة واألجـزاء القابلــة لالســتعمال معـاً كعــدة ح كــة أو كــأجزاء
ألصناف صناعة الساعات أو الستعماالت أد م (مثلم أدوات المبط الدانق)م تبقى دا لة في هذا الفصل .
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ق18 :

ف91 :
البند

الصــــــــن

رمز النظام المنسق

اإلج اء

فئة ال سم

ساعات د وساعات جنب وساعات مماثلة بما

91.01

فنها ساعات اناس للفت ات الزمننةم بأف ف من
معادن ثمننة أو من معادن عادية موسوة بقش ة
من معادن ثمننة .
ـ ساعات د تعمل كه بائناًم وإن اشتمل على أداة
لقناس الفت ات الزمننة :

91 01 11 00

ـ ـ بوسنلة إفهار آلنة فقط

%5

91 01 19 00

ـ ـ غن ها

%5

ـ ساعات د أد م وإن اشتمل على أداة لقناس الفت ات
الزمننة :

91 01 21 00
91 01 29 00

ـ ـ ذاتنة التعبئة (أوتوماتنوناً)

ـ ـ غن ها

%5
%5

ـ غن ها :
91 01 91 00
91 01 99 00

%5

ـ ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ ـ غن ها

ساعات د وساعات جنب وساعات مماثلة بما

91.02

فنها ساعات اناس للفت ات الزمننةم عدا تل
الدا لة في البند .91.01
ـ ساعات د تعمل كه بائناًم وإن اشتمل على أداة
لقناس الفت ات الزمننة :

91 02 11 00

ـ ـ بوسنلة إفهار آلنة فقط

%5

91 02 12 00

ـ ـ بوسنلة إفهار بص ية إلوت وننة فقط

%5

91 02 19 00

ـ ـ غن ها

%5

ـ ساعات د أد م وإن اشتمل على أداة لقناس الفت ات
الزمننة :

91 02 21 00
91 02 29 00

ـ ـ ذاتنة التعبئة (أدوتوماتنوناً)
ـ ـ غن ها

%5
%5

ـ غن ها:
91 02 91 00
91 02 99 00

91.03

%5

ـ ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ ـ غن ها

ساعات ومنبهات تعملم بعدة ح كة ساعة (عدا
المذكورة في البند .)91.04
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ق18 :

ف91 :
البند

91.04

الصــــــــن

رمز النظام المنسق

91 03 10 00
91 03 90 00

ـ تعمل كه بائناً
ـ غن ها

91 04 00 00

ساعات لوحات اآلالت وساعات مماثلةم

اإلج اء

فئة ال سم

%5
%5

للسنارات أو الطائ ات أو الم كبات ال وية
الفمائنة أو البوا
ساعات أ

91.05

أو غن ها من وسائل النقل

%5

.

ـ منبهات :
91 05 11 00
91 05 19 00

%5

ـ ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ ـ غن ها

ـ ساعات حائط :
91 05 21 00
91 05 29 00

%5

ـ ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ ـ غن ها

ـ غن ها :
91 05 91 00
91 05 99 00

%5

ـ ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ ـ غن ها

أجهزة تس نل الوا وأجهزة لقناس أو تس نل

91.06

أو تعننن الفت ات الزمننة بأي ط يقة كان م
مزودة بعدة ح كة أصناف صناعة الساعة أو
بمحـــ ك تزامني (مثلم ساعات تس نل وا
الدوام وساعات تس نل الوا والتاريخ) .
91 06 10 00

ـ ساعات تس نل وا الدوام وساعات تس نل الوا

91 06 90 00

ـ غن ها

91 07 00 00

مفاتن توان وغن ها من األجهزة المزودة بعدة

والتاريخ

91.07

%5
%5

ح كة أصناف صناعة الساعاتم أو بمح ك
تزامني

%5

عدة ح كة ساعاتم كاملة وم معة .

91.08
91 08 11 00

ـ تعمل كه بائناً :

ـ ـ بوسنلة إفهار آلنـة فـقـط أو بأداة تسـمـ
بـمـم وسنلـــة إفهار آلنة
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%5

ق18 :

ف91 :
البند

الصــــــــن

رمز النظام المنسق

اإلج اء

فئة ال سم

91 08 12 00

ـ ـ بوسنلة إفهار بص ية إلوت وننة فقط

%5

91 08 19 00

ـ ـ غن ها

%5

91 08 20 00

ـ ذاتنة التعبئة (أتوماتنونة)

%5

91 08 90 00

ـ غن ها

%5

عدة ح كة أصناف صناعة الساعاتم كاملة

91.09

وم معةم عدا عدة ح كة الساعات الدا لة في
البند .91.08
91 09 10 00
91 09 90 00

%5

ـ تعمل كه بائناً

%5

ـ غن ها

عدة ح كة أصناف صناعة الساعات كاملةم

91.10

غن م معة أو م معة جزئناً (م موعات لعدد

الح كة)؛ عدة ح كة أصناف صناعة الساعات
غن كاملةم م معة؛ عدة ح كة أصناف
الساعات غن تامة الصند .
ـ عدد ح كة الساعات (الند وال نب وما يماثلها) :
91 10 11 00

ـ ـ كاملةم غن م معة أو م معة جزئناً (م موعات

91 10 12 00

ـ ـ عدة ح كة ساعاتم غن كاملةم م معة

%5

91 10 19 00

ـ ـ عدة ح كة ساعاتم غن تامة الصند

%5

91 10 90 00

ـ غن ها

%5

لعدة الح كة)

%5

أف ف الساعات (الند وال نب وما يماثلها)

91.11

وأجزاؤها .
91 11 10 00

ـ أف ف من معادن ثمننة أو من معادن عادية موسوة

91 11 20 00

ـ أف ف من معادن عاديةم وإن كان مطلنة بالذهب أو

91 11 80 00

ـ أف ف أد

%5

91 11 90 00

ـ أجزاء

%5

بقش ة من معادن ثمننة

الفمة

91.12

أف ف(علب وصناد ق) للساعات (الحائط وما
يماثلها) وأصناف البمائد المماثلة الدا لة في
هذا الفصلم وأجزاؤها .
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%5
%5

ق18 :

ف91 :
البند

الصــــــــن

رمز النظام المنسق

اإلج اء

فئة ال سم

91 12 20 00

ـ أف ف(علب وصناد ق)

%5

91 12 90 00

ـ أجزاء

%5

أش طة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها .

91.13
91 13 10 00

ـ من معادن ثمننة أو معادن عادية موسوة بقش ة من

91 13 20 00

ـ من معادن عاديةم وإن كان مطلنة بالذهب أو الفمة

معادن ثمننة

%5
%5

ـ غن ها :
91 13 90 10

ـ ـ ـ من لدائن اصطناعنة

%5

91 13 90 20

ـ ـ ـ من جلد طبنعي أو اصطناعي أو م دد

%5

91 13 90 30

ـ ـ ـ من نسج

%5

91 13 90 40

ـ ـ ـ م لفة أو مشتملة على ل ل أو أح ار ك يمة أو

91 13 90 90

ـ ـ ـ غن ها

شبه ك يمةم طبنعنة أو ت كنبنة أو م ددة

أجزاء أ

91.14

%5
%5

ألصناف صناعة الساعات .

91 14 10 00

ـ نواب

م بما في ذل النواب

91 14 30 00

ـا

الساعة (المننا)

91 14 40 00

ـ اواعد وجسور

%5

91 14 90 00

ـ غن ها

%5
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اللولبنة الدانقة

%5
%5

ق18 :

ف92 :

الفصل الثاني والتسعون
أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها

مالحظـــات:
ال يشمل هذا الفصل:

1ـ

أ ـ

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من

بـ

المذياعات (ميكروفونات) و أجهزة تضخيم و تكبير الصوت و سماعات الرأس أو األذن و قاطعات

معادن عادية (القسم الخامس عشر) واألصناف المماثلة من لدائن (فصل )39؛

التيار و الستروبوسكوب وغيرها من األدوات و األجهزة والمعدات اإلضافية من الفصل  85أو

 90المستعملة مع أصناف هذا الفصل ،ولكن غير مندمجة بها وال مشتركة معها في ذات الصناديق،
جـ

دـ

كأجهزة من هذا الفصل؛

األجهزة واألدوات التي لها صفة األلعاب (بند  )95.03؛

الفراجين (الفرش) لتنظيف األدوات الموسيقية (بند  )96.03أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية

أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛

هـ ـ

2ـ

أصناف المجموعات أو التحف األثرية (بند  97.05أو .)97.06

إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة في العزف على األدوات الموسيقية
المذكورة في البند  92.02أو  ،92.06المقدمة بعدد متناسب مع هذه األدوات والمعدة بشكل واضح

لالستعمال صراحة معها ،تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه األدوات.

أما البطاقات و األقراص واللفات الداخلة في البند  92.09المقدمة مع اآلالت يجب معاملتها كأصناف مستقلة

وليس باعتبار أجزاء لتلك اآلالت .
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

بيانو ،وإن كان ذاتي الحركة؛ بيانو وترى

92.01

(هاربسيكورد) وغيرها من األدوات الموسيقية
الوترية ذات مفاتيح .
92 01 10 00

ـ بيانو قائم (عمودي األوتار)

%5

92 01 20 00

ـ بيانو بذيل (أفقي األوتار)

%5

92 01 90 00

ـ غيرها

%5

أدوات موسيقية وترية أُخر (مثل ،القيثارة

92.02

والكمان و الهارب) .
92 02 10 00

%5

ـ تعزف بقوس
ـ غيرها :

92.03

92 02 90 10

ـ ـ ـ أعواد

%5

92 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

(ملغي).
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ق18 :

ف92 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

92.04

اإلجراء

فئة الرسم

(ملغي).

أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل ،أورغون

92.05

ذات مفاتيح ,األكورديون ,الكالرينات واألبواق
ومزامير القرب) ,عدا أورغون لالستعراضات

"أوركستريون" و أورغون آلي للشوارع .
92 05 10 00

ـ أدوات نفخ نحاسية

%5

92 05 90 00

ـ غيرها

%5

أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ،الطبول و

92.06

زيلوفون و الصنجات و الصنج) و(القرعيات).
92 06 00 10

ـ ـ ـ طبول

%5

92 06 00 20

ـ ـ ـ صناجات

%5

92 06 00 30

ـ ـ ـ مثلثات

%5

92 06 00 40

ـ ـ ـ كسيولوفونات

%5

92 06 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو

92.07

يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل،

األُرغن والقيثار واألُكورديون).
92 07 10 00

ـ أدوات موسيقية ذات مفاتيح ،عدا األكورديون

%5

92 07 90 00

ـ غيرها

%5

92.08

علب موسيقية و أورغون لالستعراضات

"أوركستريون" و أورغن آلي للشوارع وطيور
آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية

أُخر غير داخلة في أي بند آخر من هذا
الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من
جميع األنواع؛ صفارات ،أبواق نداء وغيرها من
أدوات النداء واإلشارة تنفخ بالفم.
92 08 10 00

%5

ـ علب موسيقية
ـ غيرها :

92 08 90 10

ـ ـ ـ اورغن االستعراضات

%5

92 08 90 20

ـ ـ ـ مناشير موسيقية

%5

92 08 90 30

ـ ـ ـ زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات

%5
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ق18 :

ف92 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

92 08 90 40

ـ ـ ـ صفارات الفم ألعمال القيادة والمناورات

%5

92 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أجزاء (مثل ،األجزاء اآللية للعلب الموسيقية)

92.09

ولوازم (مثل ،البطاقات واألقراص واللفات
المثقبة لألدوات الموسيقية اآللية) لألدوات
الموسيقية؛ أجهزة ضبط اإليقاع "مترونوم"

وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون)
من جميع األنواع .
92 09 30 00

ـ أوتار لألدوات الموسيقية

%5

ـ غيرها:
92 09 91 00

ـ ـ أجزاء ولوازم البيانو

92 09 92 00

ـ ـ أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في البند

92 09 94 00

ـ ـ أجزاء ولوازم األدوات الموسيقية الداخلة في البند

92 09 99 00

ـ ـ غيرها

92.02
92.07

%5
%5
%5
%5
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ق19 :

ف93 :

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها
الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها
مالحظـــــات :
ال يشمل هذا الفصل :

1ـ

أ ـ

بـ

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس

جـ

الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند )87.10؛

دـ

هـ ـ
وـ
2ـ

األصناف الواردة في الفصل ( 36مثل ،كبسوالت اإلشعال أو التفجير و قذائف اإلشارة)؛

عشر ،من معادن عادية (القسم الخامس عشر)  ،أو األصناف المماثلة من لدائن (فصل )39؛
المناظير المقربة واألجهزة البصرية األخر لتحديد األهداف ،المعدة لالستعمال في األسلحة ،إال إذا

كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل )90؛
األقواس و السهام و سيوف المبارزة و األلعاب (فصل )95؛
قطع المجموعات أو التحف (بند  97.05أو .)97.06

ال تشمل عبارة " أجزاؤها " المذكورة في البند  ، 93.06أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند .85.26
البند

الصـــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية واألسلحة

93.01

الداخلة في البند .93.07
93 01 10 00

ـ أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافـع

93 01 20 00

ـ قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل

93 01 90 00

ـ غيرها

93 02 00 00

مسدسات نارية ،عدا تلك المذكورة في البند

الهاون)

اليدوية؛ قاذفات الطربيدات وقاذفات مماثلة

93.02

%5
%5
%5

 93.03أو 93.04
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ق19 :

ف93 :
البند

الصـــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

أسلحة نارية أُخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال

93.03

شحنة متفجرة (مثل ،بنادق و كربينات الصيد
والرماية ،أسلحة نارية تحشى من الفوهة،
مسدسات إطالق السهام واألجهزة األُخر
المصممة فقط لقذف سهام اإلشارة،
والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية،
مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات ،قاذفات
الحبال) .
93 03 10 00

ـ أسلحة نارية تحشى من الفوهة

93 03 20 00

ـ بنادق رش ،رياضية أخر للصيد أو الرماية بما فيها

93 03 30 00

ـ بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية

93 03 90 00

ـ غيرها

التي تتضمن تجميع ما بين البنادق وبنادق الرش

بمواسير محززة

%5
%5
%5
%5

أسلحة أخر (مثل ،البنادق و الكربينات

93.04

والمسدسات التي تعمل بالنوابض) بضغط
الهواء أو بالغاز  ،وه اروات ،عدا تلك الداخلة
في البند .93.07
93 04 00 10
93 04 00 90

ـ ـ ـ بنادق صيد السمك تحت الماء
ـــ

غيرها.

%5
%5

أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة في البنود من

93.05

 93.01إلى .93.04
93 05 10 00

ـ للمسدسـات الناريــة

%5

93 05 20 00

ـ للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03

%5

ـ غيرها :
93 05 91 00

ـ ـ لألسلحة العسكرية الداخلة في البند93.01

%5

93 05 99 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق19 :

ف93 :
البند

الصـــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

قنابل و قنابل يدوية ،طوربيدات ،ألغام ،قذائف

93.06

وصواريخ ،وغيرها من الذخائـر الحربيـة،
وأجزاؤها ،خراطيــش وذخائر أخر وأجزاؤها
ومقذوفات بما فيها حشوات الطلقات
والخراطيش .
ـ خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء
وأجزاؤها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :

ـ ـ خراطيش :
93 06 21 10

ـ ـ ـ للصيد أو للرماية الرياضية

%5

93 06 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ غيرها :
93 06 29 10

ـ ـ ـ أجـزاء ولـوازم الـخـراطـيـش لـلصيد أو للرماية

93 06 29 90

ـ ـ ـ غيرها

الرياضية

%5
%5

ـ خراطيش أُخر وأجزاؤها :
93 06 30 10

ـ ـ ـ خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصيد أو للرماية

93 06 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

93 06 90 00

ـ غيرها

%5

الرياضية

%5

سيوف ،خناجر ،حراب ،رماح وأسلحة مماثلة،

93.07

وأجزاؤها ،وأغمدتها .
93 07 00 10

ـ ـ ـ معدة لألغراض العسكرية

%5

93 07 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق20 :

القسم العشرون
سلــــــع ومنتجــــات متـنوعة

- 712 -

ق20 :

ف94 :

الفصل الرابع والتسعون
أثاث؛ أصناف

أسرة ،حشايا ،حوامل حشايا ،وسائد وأصناف محشوة

مماثلة؛ أجهزة إنارة غير مذكورة وال داخلة في مكان آخـر؛

إشارات مضيئة و لوحات إعالنية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛
مباني مسبقة الصنع

مالحظـــــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:

أ ـ الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تـنفخ بالهواء أو بالماء ،الداخلة في الفصل  39أو  40أو 63؛

بـ

المرايا المصممة لإلرتكاز على األرض (مثل ،المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛

دـ

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من

جـ

أصناف الفصل 71؛

معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو األصناف المماثلة من لدائن (فصل )39

المأمونة الداخلة في البند 83.03؛

والخزائن

هـ ـ

األثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثالجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلـة في البنـد

وـ

اللمبات وأجهزة اإلنارة الداخلة في الفصل 85؛

زـ

حـ

طـ

يـ
كـ

ل.

84.18؛ األثاث المصمم خصيصاً آلالت الخياطة (بند )84.52؛

األثاث المصمم خصيصاً كأجزاء لألجهزة الداخلة في البند ( 85.18تتبع البند  )85.18أو في البند

 85.19أو البند ( 85.21تتبع البند  )85.22أو في البنود من 85.25إلى ( 85.28تتبع البند
)85.29؛

األصناف الداخلة في البند 87.14؛

كراسي طب األسنان المندمج بها أجهزة لطب األسنان في البند ( )90.18و مباصق عيادات طب

األسنان (البند)90.18؛

األصناف الداخلة في الفصل ( 91مثل ،العلب والصناديق ألصناف صناعة الساعات)؛

األثاث والمصابيح وأجهزة اإلنارة التي لها صفة األلعاب (بند  ،)95.03مناضد البلياردو وأثاث أخر

المصمم خصيصاً لأللعاب المجتمعات (البند  )95.04واألثاث المصمم أللعاب الحواة أو أصناف
الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية) ،مثل ،الفوانيس من ورق (بند )95.05؛

المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20
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ق20 :

ف94 :

إن األصناف (عدا األجزاء) المشار إليها في البنود من  94.01إلى  ،94.03ال تدخل في تلك البنود إال إذا

2ـ

كانت مصممة فقط لإلرتكاز على األرض.

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعاله ،وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو ألن يوضع

بعضها فوق بعض األصناف التالية:
أـ

الخزائن ،المكتبات (خزائن الكتب) ،وغيرها من األثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة

مع حوامل لتثبيتها على الجدران) واألثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض.

بـ

أ ـ

3ـ

بـ
4ـ

المقاعد واألسرة.

التعتبر أجزاء لألصناف المذكورة في البنود من  94.01إلى  ،94.03ألواح من الزجاج (بما فيها

المرايا) أو الرخام أو األحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أُخرى المذكورة في الفصل  68أو ،69

المقدمة على حدة ،وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة ،ولكن غير مضمومة لعناصر أُخر؛

إن األصناف المذكورة في البند  94.04المقدمة على حدة يجب أن ال تبند كأجزاء ألصناف البنود
من  94.01لغاية .94.03

من أجل تطبيق أحكام البند  ،94.06يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في

المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معاً ،للتجميع في مواقع تشييدها مثل ،المساكن أو الورش أو المكاتب
أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلة .
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

94.01

اإلجراء

فئة الرسم

مقاعد أو أرائك ،عدا ما يدخل منها في البند
 ،94.02وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة،
وأجزاؤها.
94 01 10 00

ـ مقاعد من األنواع المستعملة في المركبات الجوية

%5

94 01 20 00

ـ مقاعد من األنواع المستعملة في السيارات

%5

94 01 30 00

ـ مقاعد دوارة قابلة لتعديل

94 01 40 00

ـ مقاعد ،عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات ،قابلة
للتحويل إلى

االرتفاع..

أسرة.

%5
%5

ـ مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هندي " بامبو
أو خيزران " أو أسل هندي (روطان) أو من مواد
مماثلة:

94 01 52 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خيزران "

%5

94 01 53 00

ـ ـ من أسل هندي (روطان)

%5

94 01 59 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ مقاعد أُخر ،بهياكل من خشب:
94 01 61 00

ـ ـ منجدة

%5

94 01 69 00

ـ ـ غيرها

%5
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ق20 :

ف94 :
البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

ـ مقاعد أُخر ،بهياكل من معدن:
ـ ـ منجدة :
94 01 71 10

ـ ـ ـ كراسي أطفال مصممة لتعلق على مسـانـد

94 01 71 20

ـ ـ ـ كراســي أطفال بعجالت صغيرة (عربات تعليم

94 01 71 90

ـ ـ ـ غيرها

الكراسي األخرى

المشي)

%5
%5
%5

ـ ـ غيرها :
94 01 79 10

ـ ـ ـ كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي

94 01 79 20

ـ ـ ـ كراسي أطفال بعجالت صغيرة (عربات تعليم المشي)

%5

94 01 79 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

األخرى

%5

ـ مقاعد أُخر :
ـ ـ ـ مقاعد أخر بهياكل من لدائن :
94 01 80 11

ـ ـ ـ ـ كراسي أطـفال مـصـممة لتعلق علـى مسـانـد

94 01 80 12

ـ ـ ـ ـ كراسي أطفال بعجالت صغـيرة (عربـات تعليم

94 01 80 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

94 01 80 20

الـكـراسي األخرى
المشي).

ـ ـ ـ مقاعد من أحجار أو مـن خليـط الحـريـر الصخري
أو من خزف

%5
%5
%5
%5

94 01 80 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

94 01 90 00

ـ أجزاء

%5

أثاث للطب أو للجراحة أو لطب األسنان أو

94.02

الطب البيطري (مثل ،مناضد العمليات أو

الفحص واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات
ومقاعد طب األسنان)؛ مقاعد الحالقين ومقاعد
مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أجزاء هذه
األصناف .

ـ مقاعد طب األسنان و مقاعد الحالقين ومقاعد
مماثلة ،وأجزاؤها :

94 02 10 10

ـ ـ ـ كراسي طب األسنان ،وأجزاؤها

%5

94 02 10 20

ـ ـ ـ كراسي الحالقين ،وأجزاؤها

%5
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البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

94 02 10 90

ـ ـ ـ غيرها

اإلجراء

فئة الرسم

%5

ـ غيرها :
94 02 90 10

ـ ـ ـ أثاث للطب والجراحة ،وأجزاءه

%5

94 02 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أثاث أُخر وأجزاؤه .

94.03

ـ أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :
94 03 10 10

ـ ـ ـ طاوالت (مكاتب)

%5

94 03 10 20

ـ ـ ـ طاوالت ذات عجالت

%5

94 03 10 30

ـ ـ ـ خزائن لحفظ الملفات ،كهربائية

%5

94 03 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أثاث أُخر من معدن :
94 03 20 10

ـ ـ ـ خزائن للمالبس

%5

94 03 20 20

ـ ـ ـ عالقات للمالبس ترتكز على األرض

%5

94 03 20 30

ـ ـ ـ طـاوالت الفحـص المجـهـري وطـاوالت المختبرات
المجهزة بصنابير غـاز أو ميـاه ...الخ

%5

94 03 20 40

ـ ـ ـ ستائر متحركة ترتكز على األرض

%5

94 03 20 50

ـ ـ ـ أثاث مطابخ من ألمونيوم

%5

94 03 20 90

ـــ

%5

غيرها...

ـ أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :
94 03 30 10

ـ ـ ـ طاوالت (مكاتب)

%5

94 03 30 20

ـ ـ ـ طاوالت ذات عجالت

%5

94 03 30 30

ـ ـ ـ خزائن لحفظ الملفات ،كهربائية

%5

94 03 30 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :
94 03 40 10

ـ ـ ـ خزائن أواني وأدوات المائدة

%5

94 03 40 20

ـ ـ ـ أطقم سفر طعام ،كاملة

%5

94 03 40 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:
94 03 50 10

ـ ـ ـ أطقم غرف النوم ،كاملة

%5

94 03 50 20

ـ ـ ـ خزائن المالبس

%5

94 03 50 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ أثاث أُخر من خشب :
94 03 60 10

ـ ـ ـ طـاوالت الـفــحـص الـمـجـهـري وطاوالت المختبرات
المجهزة بصنابير غـاز أو مياه .الخ
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اإلجراء

فئة الرسم

94 03 60 20

ـ ـ ـ عالقات للمالبس ترتكز على األرض

%5

94 03 60 30

ـ ـ ـ خزائن حائط (صيدليات)

%5

94 03 60 40

ـ ـ ـ خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل األيدي

%5

94 03 60 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

94 03 70 00

ـ أثاث من لدائن

%5

ـ أثاث من مواد أُخـر ،بمـا فيهـا القصب أو الصفصاف
أو بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو أسل هندي

(روطان) أو من المواد المماثلة:
94 03 82 00

ـ ـ من بوص هندي " بامبو أو خيزران "

%5

94 03 83 00

ـ ـ من أسل هندي (روطان)

%5

94 03 89 00

ـ ـ غيرها

%5

94 03 90 00

ـ أجزاء

%5

حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة

94.04

(مثل ،الفرش "الحشايا" و أللحف و أللحف
المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند
و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو
مجهزة من الداخل بأية مادة ،بما فيها

المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن
خلوية ،مكسوة أو غير مكسوة .
94 04 10 00

ـ حوامل فرش

%5

..

ـ فرش (حشايا) :

ـ ـ من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ،سواء كانت
مكسوة أو غير مكسوة :

94 04 21 10

ـ ـ ـ مراتب بنوابض

%5

94 04 21 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

94 04 29 10

ـ ـ ـ مراتب بنوابض

%5

94 04 29 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

94 04 30 00

ـ أكياس نوم

%5

ـ ـ من مواد أُخرى :

ـ غيرها :
94 04 90 10

ـ ـ ـ لحف

%5

94 04 90 20

ـ ـ ـ وسائد

%5

94 04 90 30

ـ ـ ـ مساند ومقاعد (بوف)

%5
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الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

94 04 90 40

ـ ـ ـ أطقم تحتوي على لحاف محشو و شرشف وكيس

94 04 90 90

ـ ـ ـ غيرها

94.05

مخدة مهيأة بغالف

اإلجراء

واحد..

فئة الرسم

%5
%5

أجهزة إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز
األضواء وأجهزة األضواء الكاشفة ،وأجزاؤها،
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ إشارات
مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة

وغيرها من األصناف المماثلة التي تحتوي على
مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة،
وأجزاؤها ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
94 05 10 00

ـ ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق
في السقوف أو الجدران ،عدا األنواع المستعملة

إلنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة
94 05 20 00

%5

ـ أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة للطاوالت أو المكاتب أو
جوانب األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض

لإلنارة الداخلية
94 05 30 00

ـ أطقم اإلنارة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد

..

%5
%5

ـ أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة كهربائية أُخر:
94 05 40 10

ـ ـ ـ مصابيح لإلنارة الخارجية (مصابيح الشوارع،
مصابيح البوابـات ،مصـابيـح الحـدائـق
العامة....الخ)

94 05 40 20

%5

ـ ـ ـ مصــابيح خاصة (مصابيح اآلالت ،مصابيح

استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ،مصابيح نوافذ
المعارض

%5

94 05 40 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

94 05 50 00

ـ أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية

%5

94 05 60 00

ـ إشـارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة
وما يماثلها

%5

ـ أجزاء :
94 05 91 00

ـ ـ من زجاج

%5

94 05 92 00

ـ ـ من

لدائن.

%5

94 05 99 00

ـ ـ غيرها

%5
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94.06

اإلجراء

فئة الرسم

مباني مسبقة الصنع.
ـ من خشب:
94 06 10 10

ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية

%5

94 06 10 20

ـ ـ ـ حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني

%5

94 06 10 30

ـ ـ ـ مستودعات

%5

94 06 10 40

ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس

%5

94 06 10 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ

غيرها:

ـ ـ ـ من لدائن:
94 06 90 11

ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية

%5

94 06 90 12

ـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني

%5

94 06 90 13

ـ ـ ـ ـ مستودعات

%5

94 06 90 14

ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس

%5

94 06 90 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ من حديد:
94 06 90 21

ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية

%5

94 06 90 22

ـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني

%5

94 06 90 23

ـ ـ ـ ـ مستودعات

%5

94 06 90 24

ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس

%5

94 06 90 29

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ من ألمونيوم :
94 06 90 31

ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية

%5

94 06 90 32

ـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني

%5

94 06 90 33

ـ ـ ـ ـ مستودعات

%5

94 06 90 34

ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس

%5

94 06 90 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

ـ ـ ـ من ألياف زجاجية (فيبر جالس) :
94 06 90 41

ـ ـ ـ ـ بيوت محمية لألغراض الزراعية

%5

94 06 90 42

ـ ـ ـ ـ حظائر وأقفاص لإلنتاج الحيواني

%5

94 06 90 43

ـ ـ ـ ـ مستودعات

%5

94 06 90 44

ـ ـ ـ ـ مباني للسكن أو للمدارس

%5

94 06 90 49

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

94 06 90 90

ـ ـ ـ من مواد أخر

%5
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ف95 :

الفصل الخامس والتسعون

لُعب أطفال و أصناف
للتسليـة أو الرياضــة؛ أجزاؤهــا ولوازمهــا
مالحظــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:
أ ـ

بـ
جـ

دـ

هـ ـ

شموع (بند )34.06؛

األلعاب النارية واألصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛

الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و األوتار وما يماثلها لصيد األسماك ،وإن كانت مقطعة بأطوال
معينة ،ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد األسماك ،مما يدخل في الفصل  39أو في البند

 42.06أو القسم الحادي عشر؛

أكياس لوازم الرياضة واألوعية األُخر ،الداخلة في البند  42.02أو  43.03أو 43.04؛

األلبســة التنكريــة مــن نس ـ  ،الداخلــة فــي الفصــل  61أو 62؛ األلبســة الرياضــة وأصــناف األلبســة

الخاصة من نس  ،الداخلة في الفصل  61أو  ،62وإن اشتملت على عناصر واقيـة كالوسـيدات أو الحشـو فـي

مناطق المرافق أو الركب أو األفخاذ ( مثل ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).

وـ

األعالم الرايات وحبالها من مواد نسجية ،وكذلك األشرعة للسفن ،أو لأللواح الشراعية أو العربات

زـ

أحذية الرياضة (عدا أحذية االنزالق المثبت بها قباقيب ذات عجالت أو زالجات) الداخلة في الفصل

حـ

عصي المشي و السياط للفروسية واألصناف المماثلة (بند  ،)66.02وكذلك أجزاءها (بند

طـ

العيون الزجاجية غير المركبة ،للدمى أو لغيرها من ُلعب األطفال (بند )70.18؛

الشراعية الداخلة في الفصل 63؛

 64أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
)66.03؛

يـ

األجزاء واللـوازم لالسـتعماالت العامـة بـالمعنى المقصـود فـي المالحظـة ()2مـن القسـم الخـامش عشـر،

كـ

األجراس و النواقيش ذات الصنوج المنبهة واألصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛

لـ

من معادن عادية (القسم الخامش عشر) أو األصناف المماثلة من لدائن (الفصل )39؛

مضــخات للس ـوائل (بنــد  ،)84.13آالت وأجهــزة الترشــي أو التنقيــة للس ـوائل أو الغــازات (بنــد)84.21

المحركات الكهربائية (بند  ،)85.01المحوالت الكهربائية (بند  ,)85.04أقراص ،أشرطة ،أجهزة تخـزين

صلبة مستديمة " ،بطاقات ذكيـة" وغيرهـا مـن حوامـل تسـجيل الصـوت أو الظـواهر األخـرا ،وان كانـت

مســـجلة (بنـــد  ،)85.23أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد بـــالراديو (بنـــد  )85.26أو أجهـــزة الـــتحكم عـــن بعـــد

مـ
نـ

الالسلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء (بند )85.43

عربــات الســباق (عــدا الزحافــات المســماة بوبســلي وتوبوجــان ومــا يماثلهــا) الداخلــة فــي القســم الســاب

عشر؛

الدراجات ذات عجلتين لألطفال (بند )87.12؛
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ق20 :

سـ

زوارق السـباق مثـل " ،الكـانوي " و " اكسـك

عـ

النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو لأللعاب في الهواء الطلق (بند )90.04؛

فـ

زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند )92.08؛

صـ
رـ

المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثالثية القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند .96.20

شـ

ت.

3ـ

من خشب)؛

" (فصـل  ،)89أو وسـائل دفعهـا (فصـل  ،44إذا كانــت

األسلحة واألصناف األُخر الداخلة في الفصل 93؛

قـ

2ـ

ف95 :

الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جمي األنواع (بند )94.05؛

أوتار المضارب الرياضية  ،الخيام و األصناف األُخر للمخيمـات والقفـازات والقفـازات التـي تغطـي أصـاب

اليـد عـدا اكبهـام والقفـازات التـي تبقـي األصـاب عاريـة مـن جميـ المـواد (تبنـد تبعـال للمـادة المصـنوعة
منها) "؛أو"

أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية األرضيات من مواد نسـجية
واأللبســة وبياضــات األســرة والمائــدة والحمــام والمطــبخ واألصــناف المماثلــة المعــدة ألغ ـراا المنــاف
المنزلية (تتب بند المادة المكونة لها).

يشمل هذا الفصل األصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة األهميـة فقـم مـن لـي طبيعيـة أو مسـتنبتة

أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبيـة أو مجـددة) أو مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عاديـة

مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

م ـ مراعــاة أحكــام المالحظــة  1أعــال  ،فــألن األج ـزاء والل ـوازم المعــدة لالســتعمال حص ـ الر أو بصــورة رئيســية م ـ

األصناف الداخلة في هذا الفصل ،تبند م هذ األصناف.

 4ـ م مراعاة أحكام المالحظة  1أعال  ،يشمل البند  ، 95.03فيما يشمل ،األصـناف الداخلـة فـي هـذا البنـد المندمجـة
بواحد أو أكثر من األصناف التي ال يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود فـي القاعـدة التفسـيرية

العامة ( 3ب) والتي تتب بنـودا أخـر فـي حـال مـا قـدمت علـى حـدة ،بشـرط أن تكـون هـذ األصـناف مهيـأة معـا

5ـ

للبي بالتجزئة وأن تغلب على األصناف المجمعة الصفة األساسية للعب".

ال يشمل البند  95.03األصـناف التـي يتضـ مـن تصـميمها أو شـكلها أو المـادة المكونـة لهـا أنهـا معـدة حصـ الر

للحيوانات  ،مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتب بنودها الخاصة).

مالحظة البند الفرعي:

 -1يشمل البند الفرعي :95 04 50
(أ)

(ب)

أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرا الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرا

(مونيتور) أو غيرها من الشاشات أو األسط الخارجية.

أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو ,وإن كانت محمولة

ال يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآالت العاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية

أو بقط بديلة لها أو بوسائل دف أخر (البند الفرعي . ) 95 04 30
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ق20 :

ف95 :
البند

الصــــــن

رم از لنظام المنسق

95.01

(ملغى).

95.02

(ملغى).

95.03

دراجات بثالث عجالت ،دراجات القدم الواحد

اكجراء

فئة الرسم

"سكوتر" وسيارات بدواسات و ألعاب مماثلة
بعجالت؛ عربات للدمى؛ دمى؛ ألعاب أخر؛
نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ،وإن
كانت متحركة؛ ألعاب األلغاز "بوزل" من جمي
األنواع.
95 03 00 10

ـ ـ ـ دراجات

%5

95 03 00 20

ـ ـ ـ دمى

%5

95 03 00 30

ـ ـ ـ بالونات

%5

95 03 00 40

ـ ـ ـ نماذج مصغرة لطائرات تطير بالتحكم عن بعد

%5

95 03 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5

أجهزة وآالت العاب الفيديو ,ألعاب مجتمعات،

95.04

التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل
القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد
الخاصة بألعاب األندية (كازينو) ،لعبة البولينغ
وتجهيزاتها ذاتية الحركة .
ـ بلياردو

من جمي األنواع ولوازمه:

95 04 20 10

ـ ـ ـ بلياردو من جمي األنواع

%5

95 04 20 90

ـ ـ ـ لوازم

%5

95 04 30 00

ـ ألعاب أُخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو

ببطاقات بنكية أو بقط بديلة لها أو بأية وسائل دف
أخر ،عدا لعبة البولن وتجهيزاتها ذاتية الحركة

95 04 40 00
95 04 50 00

ـ ورق الُلعب

95 04 90 00

95.05

%5

ـ أجهزة وآالت العاب الفيديو ,عدا الداخلة في البند
الفرعي

%5

95 04 30

ـ غيرها

%5
%5

أصناف لالحتفاالت أو للمهرجانات أو لغيرها
من أنواع التسلية ،بما فيها العاب الحواة
وأدوات الدعابة والمباغتة .
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ق20 :

ف95 :
البند

الصــــــن

رم از لنظام المنسق

اكجراء

فئة الرسم

95 05 10 00

ـ أصناف احتفاالت عيد الميالد

%5

95 05 90 00

ـ غيرها

%5

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوا

95.06

والجمباز وأنواع الرياضة األُخرا( ،بما فيها

تنش الطاولة) أو لأللعاب في الهواء الطلق،
غير المذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا
الفصل؛ أحواا السباحة بما فيها أحواا لعب
األطفال .
ـ زالجات للثل وغيرها من معدات التزل على الثل :
95 06 11 00

ـ ـ زالجات للثل

%5

95 06 12 00

ـ ـ مثبتات للزالجات

%5

95 06 19 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ زالجات للماء وألواح تزحلق على األمواج ،ألواح
شراعية ومعدات أُخر للرياضة المائية :

95 06 21 00

ـ ـ ألواح شراعية

%5

95 06 29 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ عصي الجول

ومعدات جول

أُخر :

95 06 31 00

ـ ـ عصي كاملة

%5

95 06 32 00

ـ ـ كرات

%5

95 06 39 00

ـ ـ غيرها

%5

95 06 40 00

ـ أصناف ومعدات لتنش الطاولة

%5

ـ مضارب للتنش ولتنش الريشة ومضارب مماثلة،
بأوتار أو من دون أوتار :

95 06 51 00

ـ ـ مضارب تنش عشبي بأوتار أو من بدونها

%5

95 06 59 00

ـ ـ غيرها

%5

ـ كرات ،عدا كرات الجول

وكرات تنش الطاولة:

95 06 61 00

ـ ـ كرات التنش العشبي

%5

95 06 62 00

ـ ـ قابلة للنفخ

%5

95 06 69 00

ـ ـ غيرها

%5

95 06 70 00

ـ قبابيب انزالق بعجالت أو بزالجات ،بما فيها األحذية
المثبت بها مثل هذ القباقيب

ـ غيرها:
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ف95 :
البند

الصــــــن

رم از لنظام المنسق

اكجراء

95 06 91 00

ـ ـ أصناف ومعدات الرياضـة البدنيـة والجمبـاز

95 06 99 00

ـ ـ غيرها

والعاب القوا

فئة الرسم

%5
%5

قصبات وصنانير صيد األسماك وغيرها من

95.07

أصناف صيد األسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط
األسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات
المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" الجتذاب مثيالتها،
(عدا تلك الداخلة في البند  92.08أو )97.05
ولوازم مماثلة للصيد والرماية .
%5

95 07 10 00

ـ قصبات صيد األسماك

95 07 20 00

ـ صنانير صيد األسماك ،وإن كانت مثبتة

95 07 30 00

ـ بكرات قصبات صيد األسماك

%5

95 07 90 00

ـ غيرها

%5

بخيطها...

%5

أراجي دوارة ،أراجي  ،منصات ألعاب الرماية،

95.08

وألعاب تسلية متنقلة أُخر؛ سيرك متنقل
ومجموعات حيوانات متنقلة للعرا؛ مسارح
متنقلة .
95 08 10 00

ـ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرا

%5

ـ غيرها :
95 08 90 10

ـ ـ ـ أراجي دوارة ،أراجي

%5

95 08 90 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق20 :

ف96 :

الفصل السادس والتسعون

مصنوعــات متنوعـــــة
مالحظـــات:
1ـ

ال يشمل هذا الفصل:
أـ

أقالم الزينة أو التجميل (فصل )33؛

بـ

األصناف المذكورة في الفصل ( 66مثل ،أجزاء المظالت أو عصي المشي)؛

دـ

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخـام

جـ

حلي الغواية (المقلدة) (البند )71.17؛

معادن عادية (القسم الخام

عش ) ،أو األصناف المماثلة من لدائن (فصل )39؛

عشـ  ،مـن

هـ ـ أصناف الفصل ( 82عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة)  ،بمقابض أو بأجزاء أخ من مواد نحت أو قولبة؛
وـ

زـ

أصــــناف الفصــــل ( 90مثــــل أطــــ وركائــــ النظــــارات

نــــد  ) 90.03و أقــــالم التخاــــيي ال ندســــي

( نـــد )90.17وأصـــناف صـــناعة الفـــ اجين (الفـــ ا) مـــن النـــوف المخصـــ
الج احة أو ط األسنان أو الا البيا ي ()90.18؛

حـ

يـ

أصناف الفصل ( 94مثل ،األثاث وأج زة اإلنارة ولوازم ا)؛

كـ
ـ

لالســـتعما فـــي الاـــ أو

أصناف الفصل ( 91مثل ،اظ ف و عل وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
األدوات الموسيقية ،أجزاؤها ولوازم ا (فصل )92؛

طـ

2ـ

أما المقابض واألجزاء المقدمة على حدة تتبع البند  96.01أو96.02؛

أصناف الفصل ( 93األسلحة وأجزاءها)؛

أصناف الفصل ( 95مثلُ ،لع األطفا والعاب المجتمعات وأدوات ولوازم ال ياضة)؛ أو
أصناف الفصل ( 97تحف فنية وقاع مجموعات وقاع أث ية).

يقصد بعبارة مواد نباتية أو معدنية للنحت وفقاً لمف وم البند :96.02

أ ـ

الحبوب القاسية والبذور والقشور واألثمار القش ية والمواد النباتية المماثلة من األنواف المعدة

بـ

الك مان والم شوم (زبد البح ) والك مان المكتل و الم شوم المكتل والك مان األسود وبدائله

للنحت (مثل ،جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).

3ـ

المعدنية.

يقصد بعبارة حزم وخصل محض ة لصـناعة المكـان

والفـ اجين وفـق مف ـوم البنـد  ،96.03الحـزم والخصـل

غي الم كبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غي ها من المواد الم يأة لالستعما  ،دون تجزئـة،
في صناعة المكان

أو الف اجين ،أو التي ال تتالـ سـو عمليـات شـغل بسـياة كتشـذي رؤوسـ ا أو قصـ ا

في مستو واحد لكي تصبح جاهزة ل ذا االستعما .
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ق20 :

ف96 :
إن أصناف هذا الفصـل ،عـدا تلـل الداخلـة فـي البنـود  96.01لغايـة  96.06أو  ،96.15تبقـى داخلـة فـي هـذا

4ـ

الفصل ،وإن كانت مصـنوعة كليـاً أو جزئيـاً مـن معـادن ثمينـة أو مـن معـادن عاديـة مكسـوة بقشـ ة مـن معـادن
ثمينة أو من آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار ك يمة أو شبه ك يمة (طبيعية أو ت كيبية أو مجددة).

وتبقى داخلة في البنود  96.01إلى  96.06أو في البند  96.15األصناف التي تشـكل في ـا الئلـئ الابيعيـة أو

المســتنبتة أو األحجــار الك يمــة أو شــبه الك يمــة (طبيعيــة أو ت كيبيــة أو مجــددة) أو المعــادن الثمينــة أو المعــادن العاديــة

المكسوة بقش ة من معادن ثمينة ،لوازم بسياة أو زخارف قليلة األهمية.
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

عاج ،عظام ،ظ

96.01

اإلج اء

فئة ال سم

السلحفاة ذ ل أو درق ،

ق ون وق ون مشعبة ،م جان ،صدف ومواد

حيوانية أُخ للنحت ،مشغولة ،ومصنوعات من
تلل المواد (بما في ا المصنوعات المتحصل
علي ا

بالقولبة).

96 01 10 00

ـ عاج مشغو ومصنوعات من عاج

%5

96 01 90 00

ـ غي ها

%5

مواد نباتية أو معدنية للنحت ،مشغولة،

96.02

ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة
أو منحوتة من شمع ،أو من ستيارين أو من
صموغ أو راتنجات طبيعية ،أو من عجن قولبة
النماذج ،ومصنوعات أُخ مقولبة أو منحوتة،
غي مذكورة وال داخلة في مكان آخ ؛ هالم
غي مقسى مشغو ( ،عدا ال الم الداخل في
البند  )35.03ومصنوعات من هالم غي
مقسى.

96 02 00 10

ـ ـ ـ أق اص اصاناعية لخاليا النحل

%5

96 02 00 20

ـ ـ ـ الئلي من شمع

%5

96 02 00 30

ـ ـ ـ أصناف مصنوعة من مستحض ات قاعدت ـا الشمع
و ال الم غي المقسى تستخدم في األغ اض
الابية والج احية أو في صناعة األدوية

96 02 00 40

ـ ـ ـ مصنوعات من افين مثل األوعية الخاصـة

96 02 00 50

ـ ـ ـ مصنوعات من استارين

بحامض ال ايدروفلوريل
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ق20 :

ف96 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

96 02 00 90

ـ ـ ـ غي ها

مكان

96.03

اإلج اء

فئة ال سم

%5

و ف اجين ( وإن كانت تشكل أجزاء

لئالت أو لألج زة أو الم كبات) مكان

آلية

لألرضيات تدار يدوياً ،غي مزودة بمح ك،

ف اجين تنظيف ،منافض ريش؛ حزم وخصل

محض ة لصناعة المكان

أو الف اجين؛

وسيدات واساوانات دهان؛ مماسح (مقاشي)
(عدا اساوانات ا).
96 03 10 00

ـ مكان

وف اجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من

مواد نباتية أُخ مجمعة حزماً ،وإن كانت بأيد

%5

ـ ف اجين أسنان ،ف اجين حالقة ،ف اجين شع  ،ف اجين
أظاف  ،ف اجين رموا وف اجين أُخ للتجميل أو

لزينة األشخاص ،بما في ا الف اجين التي تشكل أجزاء

لألج زة:
96 03 21 00

ـ ـ ف اجين األسنان ،بما في ـا فـ اجـين أطـقـم األسنان

%5

ـ ـ غي ها :
96 03 29 10

ـ ـ ـ ف اجين حالقة

%5

96 03 29 20

ـ ـ ـ ف اجين شع

%5

96 03 29 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

96 03 30 00

ـ ف اجين للفنانين ،ف اجين للكتابة و ف اجين مماثلة مما

96 03 40 00

ـ ف اجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثل ا( ،عدا

تستخدم لوضع مواد التا ية (كوزماتيل)

الف اجين الداخلة في البند الف عي )96 03 30؛

وسيدات واساوانات دهان
96 03 50 00

ـ ف اجين أُخ تشكل أجزاء لئالت أو األج زة أو الع بات

%5

%5
%5

ـ غي ها :
96 03 90 10

ـ ـ ـ ف اجين من مااط أو من لدائن مصبوبة قاعة
واحدة لتنظيف الم احيض ...الخ) والف اجين

لالستعما المنزلي

%5

96 03 90 20

ـ ـ ـ ف اجين لتنظيف األلبسة واألحذية

96 03 90 30

ـ ـ ـ ف اجين المكان

96 03 90 40

ـ ـ ـ ف اجين يدوية من أسالك معدنية

%5

96 03 90 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

لتنظيف الا ق ،األرضيات
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ف96 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلج اء

96.04

96 04 00 00

مناخل وغ ا يل يدوية

96.05

96 05 00 00

مجموعات أطقم سف للتجميل أو للزينة

فئة ال سم

%5

الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو
المالب

%5

أزرار ،أزرار كباسة (حابكة بالكب )؛ قوال

96.06

أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار؛ أز ارر
غي تامة الصنع (أشكا أولية) .
96 06 10 00

ـ أزرار كباسة (حابكة بالكب

%5

) وأجزاؤها

ـ أزرار :
96 06 21 00

ـ ـ من لدائن ،غي مغااة بمواد نسجية

%5

96 06 22 00

ـ ـ من معادن عادية ،غي مغااة بمواد نسجية

%5

96 06 29 00

ـ ـ غي ها

%5

96 06 30 00

ـ قوال أزرار وأجزاء أزرار أُخ  ،أزرار غي تامة الصنع

%5

حابكات منزلقة سحابات  ،وأجزاؤها .

96.07

ـ حابكات منزلقة سحابات :
96 07 11 00

ـ ـ مزودة بأسنان للتشبيل من معادن عادية

%5

96 07 19 00

ـ ـ غي ها

%5

96 07 20 00

ـ أجزاء

%5

أقالم حب جاف؛ أقالم وأقالم تأشي

96.08

ؤوس

من لباد أو بغي ها من رؤوس مسامية؛ أقالم
حب سائل بأنواع ا؛ أقالم حب للنسخ؛ أقالم
رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات
أقالم رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما في ا
األغاية والمشابل) لألصناف السابقة ،عدا تلل
الداخلة في البند .96.09
%5

96 08 10 00

ـ أقالم حب جاف

96 08 20 00

ـ أقالم وأقالم تأشي

96 08 30 00

ـ أقالم حب سائل بأنواع ا

%5

96 08 40 00

ـ أقالم رصاص بخزان

%5

ؤوس من لباد أو بغي ها من

رؤوس مسامية
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%5

ق20 :

ف96 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

96 08 50 00

ـ مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في ندين

96 08 60 00

ـ عبوات غيار (خ اطيش) ألقالم الحب الجاف مزودة

ف عيين أو أكث من البنود الف عية السابقة
ؤوس ا

اإلج اء

فئة ال سم

%5
%5

ـ غي ها :
96 08 91 00

ـ ـ ريش كتابة وأسنان ريش كتابة

%5

96 08 99 00

ـ ـ غي ها

%5

أقالم رصاص( ،عدا أقالم ال صاص الداخلة في

96.09

البند  ،)96.08رصاص أقالم ،أقالم تلوين
باستيل ،أقالم فحم ،طباشي الكتابة أو لل سم،
طباشي للخياطين .
96 09 10 00

ـ أقالم رصاص وأقالم تلوين صاص محاط بغالف

96 09 20 00

ـ رصاص أقالم أسود أو ملون

صل

%5
%5

ـ غي ها:
96 09 90 10

ـ ـ ـ أقالم إردواز

%5

96 09 90 20

ـ ـ ـ أقالم الفحم

%5

96 09 90 30

ـ ـ ـ أقالم ملونة لل سم

%5

96 09 90 40

ـ ـ ـ طباشي للكتابة أو لل سم

%5

96 09 90 50

ـ ـ ـ طباشي للخياطين

%5

96 09 90 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

ألواح إردواز وألواح أخ للكتابة أو ال سم ،وإن

96.10

كانت بأط .

96.11

96 10 00 10

ـ ـ ـ ألواح إردواز للكتابة أو لل سـم ،وان كانـت بأط

%5

96 10 00 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

96 11 00 00

أختام باصمة ،أختام مؤرخة أو م قمة وأصناف
مماثلة (بما في ذلل أج زة طبع أو نقش
ال قاف) ،يدوية؛ صفافات ح ف يدوية
ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات
حف

%5
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ق20 :

ف96 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلج اء

فئة ال سم

أش طة لئالت الكاتبة وأش طة مماثلة ،محب ة

96.12

أو م يأة با يقة أخ

للابع ،وإن كانت م كبة

على بك ات أو ضمن عبوات (خ اطيش)؛
محب ات أختام في عل أو دون ا ،وإن كانت
مش بة .
96 12 10 00

ـ أش طة

%5

96 12 20 00

ـ محب ات أختام

%5

قداحات للسجائ وغي ها من القداحات ،وإن

96.13

كانت آلية أو ك بائية ،وأجزاؤها ،عدا أحجار
القدح والفتائل .
96 13 10 00

ـ قداحات جي تعمل بالغاز ،غي قا لة إلعادة التعبئة

%5

96 13 20 00

ـ قداحات جي تعمل بالغاز ،قا لة إلعادة التعبئة

%5

96 13 80 00

ـ قداحات أُخ

%5

96 13 90 00

ـ أجزاء

%5

غاليين تدخين (بما في ا رؤوس ا) ومباسم

96.14

سيجار أو سجائ  ،وأجزاؤها .
96 14 00 10

ـ ـ ـ غاليين تدخين (بما في ا رؤوس ا)

%5

96 14 00 20

ـ ـ ـ شيش (ن جيالت) و أجزاؤها

%5

96 14 00 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

أمشاط ومثبتات شع وأصناف مماثلة؛ دبا ي

96.15

شع ؛ مالقي ومشابل ولفافات لتجعيد أو
لتمويج الشع  ،وأصناف مماثلة ،عدا الداخلة
في البند  ،85.16وأجزاؤها .
ـ أمشاط ومثبتات شع وأصناف مماثلة :

96.16

96 15 11 00

ـ ـ من مااط مقسى أو من لدائن

%5

96 15 19 00

ـ ـ غي ها

%5

96 15 90 00

ـ غي ها

%5

نافثات عاور ونافثات مماثلة لمواد التجميل
وت كيبات ا ورؤوس ا؛ ذاريات أو وسيدات
للمساحيق وسيدات لوضع مواد التجميل أو
محض ات التا ية .
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ق20 :

ف96 :
البند

الصـــــــــنف

رمز النظام المنسق

96 16 10 00

ـ نافثات عاور ونافثات مماثلة لمواد التجميل

96 16 20 00

ـ ذاريات للمساحيق ،وسيدات لوضع مواد التجميل

وت كيبات ا ورؤوس ا
ومحض ات تا ية

اإلج اء

فئة ال سم

%5
%5

قواري وأوعية عازلة للحــ ارة م كبة في

96.17

أغلفت ا ،تم عزل ا تف يغ ال واء؛ أجزاؤها (عدا
الزجاجات الداخلية) .

96.18

96 17 00 10

ـ ـ ـ قواري مما يستعمل عادة للشاي أو الق وة

%5

96 17 00 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

96 18 00 00

دمى خياطين ونماذج بش ية أخ للع ض؛
أشكا ذاتية الح كة للع ض واإلعالن وغي ها
من المشاهد المتح كة لواج ات الع ض

%5

مناشف صحية وواقيات صحية وحفاضات

96.19

وباانات الحفاضات وفوط مبانة لألطفا
وأصناف مماثلة ,من جميع المواد .
96 19 00 10

ـ ـ ـ حفاضات أطفا

%5

96 19 00 20

ـ ـ ـ حفاضات نسائية

%5

96 19 00 30

ـ ـ ـ حفاضات للم ضى والمقعدين

%5

96 19 00 40

ـ ـ ـ وسائد رقيقة من ورق قا ل المتصاص اإلف ازات من

96 19 00 50

ـ ـ ـ مجموعات (أطقم) للوالدة تحتوي على صنفين أو

الم ضى

اكث من األصناف المذكورة في البنود الف عية من (10

 96 19 00لغاية )96 19 00 90
96 19 00 90

ـ ـ ـ غي ها

%5

%5
%5

مناص (حوامل) أحادية أو ثنائية أو ثالثية

96.20

القوائم واألصناف المماثلة.
96 20 00 10

ـ ـ ـ ثالثية القوائم

%5

96 20 00 90

ـ ـ ـ غي ها

%5
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ق21 :

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثرية
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ق21 :

ف97 :

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثرية

مالحظــــــات:
 1ـ ال يشمل هذا الفصل:
أ ـ

الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع ،وما يماثلها

بـ

نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية لالستوديوهات "للديكورات" أو

جـ

الآللئ ،الطبيعية أو المستنبتة أو األحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود  71.01إلى .)71.03

الداخلة في البند 49.07؛

الستعماالت مماثلة (بند  ،)59.07عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو

 2ـ تعتبر صو اًر أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)،

بالمعنى المقصود في البند  97.02تلك الصور المسحوبة مباشرة ،باألسود واألبيض أو باأللوان من لوحة أو
أكثر ،أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان ،باستثناء الطرق اآللية أو

اآللية الفوتوغرافية.

 3ـ ال تدخل في البند  ،97.03األصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي
4ـ

الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.

أ ـ مع مراعاة أحكام المالحظات من  1إلى  3أعاله ،فإن األصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من
جدول التعرفة ،تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفة؛

ب ـ إن األصناف التي يمكن أن تدخل في البند  97.06أو في مجموعة البنود من  97.01إلى  97.05تبقى
داخلة في البنود من  97.01إلى .97.05

األطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كوالج) أو ما يماثلها من لوحات تزينيه

5ـ

أو الصور األصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) ،تبند مع هذه

األصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة .أما األطر التي ال تتناسب معها نوعاً وقيمة

فإنها تبند بصورة منفصلة .
البند

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

97.01

اإلجراء

فئة الرسم

لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد ،عدا

الرسوم الداخلة في البند  ،49.06وعدا

األصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة
يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كوالج) وأصناف
مماثلة .

97 01 10 00

ـ لوحات و صور ورسوم

%5

97 01 90 00

ـ غيرها

%5
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ق21 :

ف97 :
البند

97.02

الصــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

 97 02 00 00صور أصلية (جرافير) ،أو مطبوعة بالضغط أو
مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)

97.03

 97 03 00 00تماثيل ومنحوتات أصلية ،من جميع المواد

97.04

 97 04 00 00طوابع بريدية و طوابع مالية ،عالمات بريدية،

%5
%5

ظروف اليوم األول ،أصناف المراسلة (مثل،

الورق الموسوم الطابع ) وما يماثلها ،مبطلة
أو غير مبطلة ،عدا تلك الداخلة في البند
49.07
97.05

%5

مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو
النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو
السالالت أو الحفريات(المتحجرات) أو
اآلثار أو ُ
المسكوكات .
 97 05 00 10ـ ـ ـ حفريات ( متحجرات )
97 05 00 90
ـ ـ ـ غيرها

97.06

%5
%5

قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .
97 06 00 10

ـ ـ ـ أثاث أثري و أجزاؤه

%5

97 06 00 20

ـ ـ ـ أصناف السجاد األثري

%5

97 06 00 30

ـ ـ ـ منتجات فن الرسم والخط األثرية

%5

97 06 00 90

ـ ـ ـ غيرها

%5
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ق21 :

ف98 :

الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

مالحظــــــات:
1ـ

يشمل هذا الفصل فقط:
أـ

األمتعة الشخصية و األدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة /103أ من نظام "قانون"
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل

بـ

ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي

دولة من الدول األعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ،وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والق اررات النافذة بشرط

المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد  99و 100و 101من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول

ج.
البند

98.01

األعضاء في االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشمل البندان  98 01و  98 02فيما يشمالن الصادر أيضا.
رمز النظام المنسق

الصــــــــــنف

اإلجراء

فئة الرسم

 98 01 00 00األمتعة الشخصية واألدوات المنـزلية المستعملة
التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج

واألجانب القادمون لإلقامة في البالد ألول مرة

98.02

إعفاء

ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية
والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين
الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.
98 02 00 10

ـ ـ ـ للسفارات والقنصليات

إعفاء

98 02 00 20

ـ ـ ـ للمنظمات الدولية

إعفاء
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ف 99 :

الفصل التاسع والتسعون
فصل احتياطي الستعماالت األطراف المتعاقدة
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