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  مذكرة إيضاحية
  لقرار رئيس مجهورية مصر العربية

ً وفقا للنظام املنسق بإصدار التعريفة اجلمركية
2017/2018  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

المختلف�ة ف��ى الوق�ت ال�راھن مرحل�ة تح��ول  ت�شھد جمھوری�ة م�صر العربی�ة بمختل��ف أجھزتھ�ا وھیئاتھ�ا        

یث م���ن خ���الل تنمی���ة ال���سیاسات واإلج���راءات لمواكب���ة رك���ب التق���دم واللح���اق كبی���ر نح���و التط���ویر والتح���د

بالمجتمع��ات الحدیث��ة ف��ى ظ��ل االنفت��اح االقت��صادي الع��المي والعولم��ة والتك��تالت الدولی��ة مم��ا اس��توجب قی��ام 

 القیادة السیاسیة فى ھذه المرحلة تكثیف الجھ�ود لت�وفیر بنی�ة أساس�یة فعال�ة تخ�دم متطلب�ات ق�ضایا اقت�صادیة

  .واجتماعیة وسیاسیة لجذب االستثمارات األجنبیة والمحلیة

       وحی��ث أن التعریف��ة الجمركی��ة ھ��ي أح��د ال��دعامات الت��ى تبن��ي علیھ��ا اقت��صادیات ال��دول وت��ساھم ب��شكل 

مباشر فى صنع القرار االقت�صادي للدول�ة م�ن خ�الل وض�ع فئ�ات ض�ریبیة مالئم�ة لل�سلع ال�واردة م�ن الخ�ارج 

امات م�صر الدولی�ة ف�ى اتفاقی�ة الج�ات لتحقی�ق الت�وازن المطل�وب ب�ین عوام�ل تن�شیط العملی�ة بما ال یخل بالتز

  .اإلنتاجیة والتجاریة سواء على المستوي المحلي أو العالمي

ل��ذا فق��د ت��م إع��داد م��شروع التعریف��ة الجمركی��ة المرف��ق وروع��ي ب��ھ األخ��ذ بتع��دیالت النظ��ام المن��سق   

لمسایرة المستجدات على الساحة الدولیة، ومن أب�رز ھ�ذه التع�دیالت  2017/2018لتوصیف وتكوید البضائع 

  -:ما یلي

إضافة أصناف دولیة جدیدة تخص ال�سلع الغذائی�ة مث�ل األس�ماك والمنتج�ات ال�سمكیة والفاكھ�ة وغیرھ�ا     - 1

 (FAO)م��ن أص��ناف ال��سلع الغذائی��ة الھام��ة والت��ى تعك��س رأي منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة العالمی��ة 

الرقابة العالمیة على األمن الغذائي مما أس�توجب اس�تحداث بن�ود رئی�سیة وبن�ود فرعی�ة دولی�ة ألغراض 

  .لھذه األصناف

ًًإض���افة بن���ود وتع���دیالت ل���بعض المنتج���ات الكیمیائی���ة الخط���رة لمراقبتھ���ا دولی���ا وذل���ك تنفی���ذا التفاقی���ة   - 2

  .38، 29، 28دة بالفصول استوكھولم وروتردام واتفاقیة حظر انتشار األسلحة الكیمیائیة الوار

أم�صال م�ضادة وغیرھ�ا م�ن مكون�ات ( لألدوی�ة 2017تم استحداث بنود دولیة بتعدیالت النظ�ام المن�سق   - 3

لسھولة التحكم والرقابة عل�ي العق�اقیر المخ�درة وف�ي إط�ار )  مضادات حیویة–الدم والمنتجات المناعیة 

خفی�ف الع�بء عل�ى المرض�ي حی�ث ت�م إف�راد بن�ود خطة الدولة لتوفیر الرعایة الصحیة وس�بل الع�الج ولت

محلی���ة م���ن البن���ود الدولی���ة لألدوی���ة الخاص���ة ب���األمراض المستع���صیة والمزمن���ة والنف���سیة والع���صبیة 

  .وإعفائھا من الضریبة الجمركیة بعد أخذ رأي وزارة الصحة

كافح��ة الح��شرات ت��م إض��افة أص��ناف دولی��ة جدی��دة مرتبط��ة باإلنت��اج الزراع��ي كالمبی��دات والمطھ��رات لم  - 4

ًوذل�ك ت�شجیعا عل�ى زی�ادة % 5ستحداث بنود محلیة من البنود الدولیة بفئة مخف�ضة بن�سبة االزراعیة و

  .الصادرات الزراعیة المصریة

٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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ألخ��شاب وم��صنوعاتھ فق��د ت��م األخ��ذ بتع��دیالت النظ��ام ً نظ��را لزی��ادة حج��م التج��ارة العالمی��ة عل��ى ص��نف ا  - 5

س��تحداث بن��ود جدی��دة لمنتج��ات الغاب��ات والخاص��ة ا حی��ث ت��م التوس��ع ف��ى نط��اق البن��ود و2018المن��سق 

 من ال�صناعات الخ�شبیة للوص�ول إل�ي األخرىعلى غرار األصناف % 40بأنواع األخشاب بفئة ضریبة 

أدوات : ، عل�ى س�بیل المث�الاالس�توائیةوخاص�ة األن�واع ًصورة واض�حة ألنم�اط تج�ارة األخ�شاب عالمی�ا 

  .مائدة مطبخ، أنواح الخبز، عیدان تناول الطعام

ًتم استحداث بند دولي للمبات اللید وتشجیعا ل�صناعة لمب�ات اللی�د ف�ى م�صر فق�د ت�م إف�راد فق�رات محلی�ة   - 6

نائی�ة الباعث�ة لل�ضوء ون�سبة جدی�دة لألج�زاء الداخل�ة ف�ى ص�ناعة لمب�ات اللی�د بفئ�ة معف�ي لل�صمامات الث

  .لألجزاء البالستیكیة والزجاجیة بھدف التشجیع على توفیر الطاقة% 5

ًتحداث بن��د دول��ي لل��سیارات الت��ى تعم��ل بمح��رك كھرب��ائي وت��شجیعا الس��تخدام ھ��ذه النوعی��ة م��ن س��ت��م إ  - 7

  .السیارات فقد تم إعفائھا من الضریبة الجمركیة بھدف تشجیع استخدام الطاقة

من ضریبة الوارد المقررة بجدول التعریف�ة الجمركی�ة عل�ى % 35م تخفیض الضریبة الجمركیة بنسبة ت  - 8

  .السیارات التى تعمل بالغاز الطبیعي بھدف تشجیع استخدام بدائل للوقود بالسیارات

م�ل  تعوالت�يًتم تخفیض الضریبة الجمركیة بجدول التعریف�ة الجمركی�ة عل�ى ال�سیارات الم�ستحدثة دولی�ا   - 9

  .ًتشجیعا لالستغالل األمثل للموارد الطبیعیة) بنزین/ كھرباء  (HYBRIDبالمحركات المزدوجة 

المفروض��ة عل��ى ال��سلع تام��ة ال��صنع وب��ین ال��سلع   مراع��اة تحقی��ق الت��وازن المطل��وب ب��ین ال��ضریبةت��م  -10

  .ًًالوسیطة والمواد الخام األولیة التى تدخل كلیا أو جزئیا فى إنتاجھا  .ًًالوسیطة والمواد الخام األولیة التى تدخل كلیا أو جزئیا فى إنتاجھا

 ب�شأن تع�دیل فئ�ات 2016 ل�سنة 538 ، 25 ، 2015 ل�سنة 69ق�رارات رئ�یس الجمھوری�ة أرق�ام إضافة   -11

  .الضریبة الجمركیة على بعض السلع االستھالكیة دون المساس بالسلع األساسیة لمحدودي الدخل

ًفق�ا ًإعماال لمبدأ المشاركة فقد ت�م األخ�ذ ب�رأي وزارة التج�ارة وال�صناعة بتخف�یض ال�ضریبة الجمركی�ة و  -12

  .إللتزامات مصر الدولیة

ق�د ن�ص بالم�ادتین ال�سادسة وتعدیالت�ھ  1963 ل�سنة 66        ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

بقرار من رئیس الجمھوری�ة ل�ھ ق�وة الق�انون عل�ى وتعدیلھا التعریفة الجمركیة یكون تحدید والتاسعة على أن 

  .ورتھا القائمة فور نفاذھا وإال ففي أول دورة النعقادھاأن یعرض على الھیئة التشریعیة فى د

ب�شأن تع�دیالت النظ�ام المن�سق المرف�ق الجمھ�وري         لذلك تتشرف وزارة المالیة بعرض م�شروع الق�رار 

  .بالموافقة علیھ وإصداره الصادرة من منظمة الجمارك العالمیة وذلك للتفضل 2017/2018

  واهللا ويل التوفيق
  ةــالير املــوزي

  }ط ـــيـد معـــحمم{ 

٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  االتفاقية الدولية
  للنظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع

  )1983 يونيو 14حررت فى بروكسل فى (

  مقدمة

ت�سھیل ُإن األطراف المتعاقدة على ھذه االتفاقی�ة الت�ي أن�شئت تح�ت رعای�ة مجل�س التع�اون الجمرك�ي، رغب�ة منھ�ا ف�ي
منھ�ا ف�ي ل�ك المتعلق�ة بالتج�ارة الدولی�ة، ورغب�ةالتجارة الدولیة، و تسھیل جمع ومقارنة وتحلیل اإلحصائیات وخاصة ت

مج�رى خف�ض التك�الیف الت�ي س�تترتب عل�ى إع�ادة وص�ف ت�صنیف وتبوی�ب ال�سلع عن�د انتقالھ�ا م�ن نظ�ام آخ�ر ض�من
وأش�كال ًالتجارة الدولیة لتسھیل توحید الم�ستندات التجاری�ة وإرس�ال البیان�ات، وإدراك�ا منھ�ا ب�أن التغی�رات ف�ي التقنی�ة

وإذ  1950 دی�سمبر 15دولیة تقت�ضي إج�راء تع�دیالت مكثف�ة عل�ى اتفاقی�ة الج�دول الت�ي تم�ت ببروك�سل ف�ي التجارة ال
 ًت�درك أی��ضا ب��أن درج�ة التفاص��یل المطلوب��ة لألغ��راض الجمركی�ة واإلح��صائیة م��ن قب��ل حكوم�ات ال��دول وغیرھ��ا م��ن

ً تفاقی�ة الم�شار إلیھ�ا أع�اله، وإدراك�اًالمصالح التجاریة قد زادت كثیرا عما ھو منصوص علیھ ف�ي الج�دول الملح�ق باال
  منھ�ا ب�أن النظ�ام المن�سق مع�دوإدراك�امنھا ألھمی�ة البیان�ات الدقیق�ة والمماثل�ة ألغ�راض مفاوض�ات التجاری�ة الدولی�ة؛ 

 الستخدامھ ألغراض تعاریف الشحن وإحصائیات النقل لمختل�ف وس�ائل النق�ل، مدرك�ة أن النظ�ام المن�سق مع�د لی�دمج،
ًنظمة التجارة لتسمیة وترمیز السلع، وإدراكا منھا بأن النظام المنسق سوف یعمل على توثیق الصلة أن، بألبعد حد ممك

ًوإدراك�ا منھ�ا بوج�وب اإلبق�اء . أبعد حد ممكن ما بین إحصائیات تجارة الواردات والصادرات وإحصائیات اإلنتاجإلى
ًالموح�د لھیئ�ة األم��م، وإدراك�ا منھ�ا للرغب��ة ف�ي تلبی��ة ص�لة وثیق�ة ب��ین النظ�ام المن�سق وت��صنیف التج�ارة الدولی��ة عل�ى

إح�صائي موح�د ی�صلح الس�تعمالھ م�ن قب�ل مختل�ف الم�صالح / ًالم�شار إلیھ�ا آنف�ا م�ن خ�الل ج�دول تعریف�ي الحاجی�ات
  .بالتجارة الدولیةالمختصة

أن أخ�ذت التجارة الدولی�ة، وبع�دًوإدراكا منھا ألھمیة مواكبة النظام المنسق للتغیرات التي تطرأ على التقنیة أو أشكال 
الجمركي، وأنھا إذ بعین االعتبار العمل الذي تم في ھذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأھا مجلس التعاون

بع�ض ھ�ذه األھ�داف إال م قد ساعدت عل�ى تحقی�ق1950 دیسمبر 15تدرك بأن اتفاقیة الجدول التي تمت ببروكسل في  بع�ض ھ�ذه األھ�داف إال م قد ساعدت عل�ى تحقی�ق1950 دیسمبر 15تدرك بأن اتفاقیة الجدول التي تمت ببروكسل في 
   :فقد اتفقت على ما یليى لتحقیق النتائج المرجوة في ھذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقیة دولیة جدیدةأن الطریقة المثل

  )املادة األوىل (
  تعاريف

  :ألغراض هذه االتفاقية
الذي ، یعني الجدول"النظام المنسق"والذي سیشار إلیھ فیما یلي بـ" النظام المنسق لوصف وتبویب السلع"إن   أ ـ 

لتفسیر نود الفرعیة ورموزھا الرقمیة واألقسام والفصول ومالحظات البنود الفرعیة والقواعد العامةیتضمن الب
  النظام المنسق المنصوص علیھا في ملحق ھذه االتفاقیة ؛

 یعني الجدول المعمول بمقتضى تشریع كل طرف متعاقد ألغراض فرض الرسوم" فة الجمركیةیجدول التعر"  ب ـ 
  ائع المستوردة؛الجمركیة على البض

 تعن�ي ج�داول الب�ضائع المعمول�ھ م�ن قب�ل الط�رف المتعاق�د لجم�ع بیان�ات ع�ن اإلح�صائیات" الجداول اإلحصائیة"   ـ جـ
  التجاریة للواردات والصادرات؛

 فة الجمركیة والجداول اإلحصائیةییعني الجدول الذي یدمج جداول التعر" في اإلحصائي الموحدیالجدول التعر"  - د 
  ة في قانون الطرف المتعاقد للتصریح عن البضائع عند االستیراد؛والمطبق

ببروكسل والتي تمتُتعنـي االتفاقیة التـي أنشـئ بموجبـھا مجلـس التعاون الجمركي" االتفاقیة المنشئـة للمجلـس"  ھـ ـ 
  م؛1950 دیسمبر 15في 

  ـ ـ أعاله؛یعني مجلس التعاون الجمركي المشار إلیھ في الفقرة ھ" المجلس"  و ـ 
  یعني أمین عام المجلس؛" األمین العام"  ز ـ 
  .تعني التصدیق أو القبول أو الموافقة" تصدیق"عبارة   ح ـ 
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  )املادة الثانية(
  امللحق

  ) . ًیعتبر ملحق ھذه االتفاقیة جزءا ال یتجزأ منھا، وأیة إشارة إلى االتفاقیة تتضمن اإلشارة إلى ھذا الملحق(
  )املادة الثالثة(

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

یقوم من ھـذه الفقرة، بأن) ج(یتعھد كل طرف متعاقد، باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرة الفرعیة   أ ـ 
 ً اعتبارا من تاریخبتعدیل جدول تعرفتھ الجمركیة وجدولھ اإلحصائي بما یتفق والنظام المنسق وذلك

     دخول ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لھ
  :وبالتالي فإنھ یتعھد، فیما یتعلق بتعرفتھ الجمركیة وجداول اإلحصائي، باآلتي

 االلتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعیة للنظام المنسق دونما أیة إضافة أو تعدیل مع الرموز  ـ 1 
  ھا؛الرقمیة التابعة ل

 البنودااللتزام بتطبیق القواعـد العامـة لتفسیر الـنظام المنسق وكـافة األقسام والفصول ومالحظات  ـ 2 
  الفرعیة وعدم تعدیل نطاق األقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعیة للنظام المنسق؛

   .في ملحق ھذه االتفاقیةكما ھو وارد . االلتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق  ـ 3 
 ًیلتزم كل طرف متعاقد أیضا بنشر إحصائیات تجارة الواردات والصادرات لدیھ والمتفقھ ورموز النظـام -ب

ًالمنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزا لھذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، شریطة أن ال یستبعد من ھذا 
 دواعي تستوجب منع نشرھا مثل السریة التجاریة أو األمنالنشر، أو من تلقاء نفسھ ما لم تكن ھناك 

  الوطني؛
 لیس ھناك ما یلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنـود الفرعیـة للنظام المنسق فـي جدول تعریفتھج ـ 

أعاله وذلك في جدول ) 3 (أو) 2(وأ ) 1(الجمركیة بشرط أن یفي بالتزاماتھ الواردة في الفقرات أ  أعاله وذلك في جدول ) 3 (أو) 2(وأ ) 1(الجمركیة بشرط أن یفي بالتزاماتھ الواردة في الفقرات أ 
  .ي موحدإحصائفةیتعر

یقوم مـن ھـذه المـادة، فإنھ یجوز لكـل طـرف متعاقد أن) 1(ًوتحقیقا لاللتزامات المنصوص علیھا في الفقرة أ ـ 2 
  .بإجراء تعدیالت نصیة إذا اقتضى األمر ذلك إلنفاذ النظام المنسق في قانونھ المحلي

ً رفتھ الجمركیة أو جدولھ اإلحصائي أقسامالیس ھناك ما یمنع أي طرف متقاعد من أن یستحدث في جدول تعـ 3 
الفرعیة فرعیة لتصنیف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبویب أي من ھذه األقسام

  ) . أرقام والمبین في ملحق ھذه االتفاقیة) 6(التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من 
  )املادة الرابعة(

   الدول الناميةالتطبيق اجلزئي من قبل
 یجوز ألي دولة نامیة متعاقدة أن ترجئ تطبیقھا لبعض أو جمیع البنود الفرعیة للنظام المنسق للفترة التي تراھا  ـ 1

   . الزمة مع مراعاة شكل تجارتھا الدولیة أو مصادرھا اإلداریة
على ئي بموجب نصوص ھـذه المادةتوافق أیة دولة نامیة متعاقدة والتي تختار تطبیق النظام المنسق بشكل جز  ـ  2

 سنوات من تاریخ دخول ھذه)5(بذل قصارى جھدھا لتطبیق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خالل 
 )1 (ُاالتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة لھا أو خالل أیة فترة أخـرى قـد تراھـا ضروریة مع مراعاة نصوص الفقرة

من ھذه المادة
  النامیة المتعاقدة التي تختار تطبیق النظام المنسق بصورة جزئیة بموجب أحكام ھذه المادة، بتطبیقتلتزم الدولة  ـ 3

) ـ ( الواحدة ألي من البنود ذات الشرطة) ـ ـ ( كافة، أو عـدم تطبیـق أي مـن، البنود الفرعیة ذات الشرطتین 
التطبیق الجزئي ألي بند وفي حاالت) ـ ( دة أو كافة، أو عدم تطبیق أي من، البنود الفرعیة ذا الشرطة الواح

المطبق یجب ھذه، فإن الرقم السادس أو الرقمین الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غیر
   .  على التوالي)00( أو بـ )0(استبدالھ بـ 
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 مادة، أن تقوم عندما تصبحًعلى الدول النامیة التي تختار تطبیق النظام المنسق جزئیا بمقتضى أحكام ھذه ال  ـ  4
 ًًطرفا متعاقدا، بإبالغ األمین العام بالبنود الفرعیة التي ال تعتزم تطبیقھا في التاریخ الذي ستسري فیھ ھذه

  االتفاقیة بالنسبة لھا كمـا علیھـا أن تبلـغ األمیـن العـام بالبنود الفرعیة التي ستطبقھا فیما بعد
ً ًرت تطبیق النظام المنسق جزئیا بمقتضى أحكـام ھـذه المادة، عندما تصبح طرفایجوز ألیة دولة نامیة اختا  ـ  5

ًمتعاقـدا، أن تخطر األمین العـام بأنھا تتعھـد رسمیا بتطبیـق النظـام المنسق ذي الستة أرقام كامال في غضون ًً
ثالث سنوات مـن تاریخ سریان ھذه االتفاقیة بالنسبة لھا

تعفى من ًمیة متعاقـدة والتي تطبـق النظـام المنسق جزئـیا بمقتضى أحكـام ھـذه المادة أنیحـق ألیة دولـة نا  ـ  6
 .التزاماتھا بمقتضى المادة الثالثة وذلك فیما یتعلق بالبنود الفرعیة غیر المطبقة

)املادة اخلامسة(

املعونة الفنية للبالد النامية
الط�رفین ًلنامی�ة عن�د الطل�ب بالم�ساعدة الفنی�ة وفق�ا ل�شروط یتف�ق علیھ�اعلى الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود ال�دول ا

وتقدیم المشورة یتعلق بتدریب موظفیھا وتقدیم المساعدة لھا لتمكنھا من االنتقال بنظام تصنیفھا القائم إلى النظام المنسق
 . لھا حول تطبیق نصوص ھذه االتفاقیة

)املادة السادسة(

قجلنــة النظــام املنســ
   . ، تتكون من ممثلین عن كل طرف متعاقد"لجنة النظام المنسق"تنشأ بمقتضى ھذه االتفاقیة، لجنة تعرف بـ  ـ 1
تجتمع لجنة النظام المنسق مرتین على األقل كل عام في األحوال العادیة  -  2
 طراف المتعاقدة غیر ذلك، فإنتعقد اجتماعات لجنـة النظام المنسق مـن قبل األمیـن العـام، ما لم یقرر األـ 3 

اجتماعاتھا یجب أن تنعقد بمقر المجلس
 یكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك وألغراض ھـذه االتفاقیة ـ 4

دة أواالتحاد الجمركي أو االقتصادي باإلضافة لواحمن ًودونما مسـاس بأیة اتفاقیة مستقبال، فعندما یصبـح أي  دة أواالتحاد الجمركي أو االقتصادي باإلضافة لواحمن ًودونما مسـاس بأیة اتفاقیة مستقبال، فعندما یصبـح أي 
ًمن الدول األعضاء فیھ أطرافا متعاقدة في ھذه االتفاقیة فإن مثل ھذه األطراف المتعاقدة یكون لھا الحق أكثر

وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول األعضاء في اتحاد جمركي أو. في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة
ًأطرافا ، عندما تصبح مثل ھذه الدول)ب(11 ًًاقتصادي مؤھل ألن یصبح طرفـا متعاقـدا بمقتضى أحكام المادة

 . متعاقدة في ھذه االتفاقیة فإنھ علیھا أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة
.ًتختار لجنة النظام المنسق رئیسھا ونائبا أو أكثر للرئیسـ  5
  ویجب أن یصادق.تصـوغ اللجنـة الئحتھا الداخـلیة بموجب قرار یتخـذ بأغلبیة ال تقل عن ثلثي أعضائھاـ 6 

.المجلس على الالئحة التي تصوغھا
.ًتوجھ اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومیة أو الدولیة كما تراه مناسبا للمشاركة كمراقبین في عمل اللجنةـ  7
 ًتنشئ اللجنة لجانا فرعیة أو فرق عمل كیفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجھ الخصوص، نصوص الفقرةـ 8 

ن المادة السابعة، ویجب أن تحدد العضویة وحقوق التصویت وقواعد اإلجراء لتلك اللجان الفرعیة  م)أ (1
.العملوفرق

  )املادة السابعة(
  مـهــام اللـجـنـــة

   :تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المھام التالیة   -  1
 قیة كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجھ الخصوص، حاجاتاقتراح أیة تعدیالت على ھذه االتفا  أ ـ 

  -المستخدمین والتغییرات التي تطرأ على التكنولوجیا أو على أشكال التجارة الدولیة ؛
  إعداد الشروح وآراء التبنید أو المشورات األخرى كدلیل لتفسیر النظام المنسق ؛  ب ـ 
  ر وتطبیق للنظام المنسق ؛صیاغة التوصیات لضمان االتساق في تفسی  ج ـ 
  موازنة وتعمیم المعلومات الخاصة بتطبیق النظام المنسق ؛  د ـ 
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المجلس أن تقوم بناء على مبادرتھا الذاتیة أو حین الطلب بتزوید األطراف المتعاقدة وغیرھا من أعضاء  ھـ ـ 
مسألة تتعلق لمشورة حول أیةًوالمنظمات الحكومیة أو الدولیة حینما تراه اللجنة مالئما بالمعلومات أو ا

  بتصنیف السلع في النظام المنسق ؛
وآراء تقدیم التقاریر عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتھا بما فیھا التعدیالت المقترحة والشروح  و ـ 

  التصنیف وغیرھا من مشورة ؛
المتعاقدة  أو األطرافممارسة الصالحیات والمھام األخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما یراه المجلسز ـ 

   . ًضروریا
   . إن القرارات اإلداریة للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون المیزانیة یجب اعتمادھا من قبل المجلس   -  2

  )الثامنةاملادة (
  دور الـمـجـلــــس

ویوصي نظام المنسق المجلس بالنظر في أیة اقتراحات لتعدیل ھذه االتفاقیة والتي تعدھا لجنة المیجب أن یقو   -  1
المجلس ھو لم یطلب أي عضو في بھا لألطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما

  .طرف متعاقد، في ھذه االتفاقیة إحالة تلك االقتراحات أو جزء منھا إلى اللجنة إلعادة دراستھا
 وتطبیق تعدیل النظام المنسق والتوصیات في تفسیرمشورة بشأنوال یصادق المجلس على الشروح وآراء التبنید  - 2

 من المادةالنظام المنسق والتي تقررھا لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتھا بموجب أحكام الفقرة األولى
األمور إلى لم یبلغ أي طرف متعاقد على ھذه االتفاقیة األمین العام بأنھ یطلب إحالة تلك السابعة وذلك ما

   .أن یكون ذلك قبل نھایة الشھر للشھر الذي اختتمت فیھ اللجنة تلك الدورة المعنیةالمجلس على 
تلك من ھذه المادة، فإنھ یجوز للمجلس أن یصادق على )2(ًعندما تحال قضیة إلى المجلس وفقا ألحكام الفقرة    -  3

متعاقد جلس ھو طرفالشروح وآراء التبنید وغیرھا من مشورة أو توصیات ما لم تطلب دولة عضو في الم
  ًعلى ھذه االتفاقیة إحالتھا بالكامل أو جزئیا إلى اللجنة إلعادة النظر فیھا

  )املادة التاسعة(
  فئات الرسم اجلمركي  فئات الرسم اجلمركي

  . ال تخضع األطراف المتعاقدة بموجب ھذه االتفاقیة ألي التزام فیما یتعلق بفئات الرسم الجمركي
  )  املادة العاشرة  (

  ــــاتتسويــــة النزاع
 أ بین اثنین أو أكثر من األطراف المتعاقدة حول تفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیة یجب أن تتمـشـنـزاع یــأي ن   -  1

  .تسویتھ ما أمكن، عن طریق التفاوض فیما بینھما
 جنةأي نزاع ال تتم تسویتھ عن طریق التفاوض یجب أن تحیلھ األطراف المتعاقدة المعنیة في النزاع إلى ل   -  2

   .النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصیات لتسویتھ
بإعداد إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسویة ھذا النزاع، یجب أن تحیل الموضوع إلى المجلس الذي یقوم   -  3

  .من اتفاقیة المجلس) ھـ(ُتوصیاتھ، وفقا للمادة الثالثة، فقرة 
   .ًمتعاقدة المعنیة في النزاع الموافقة مسبقا على قبول توصیات اللجنة أو المجلسیجوز لألطراف ال   -  4

  )املادة احلادية عشرة(
  أهلية الدخول كطرف متعاقد
  :ًاألطراف التالیة ھي المؤھلة ألن تصبح أطرافا متعاقدة على ھذه االتفاقیة

  الدول األعضاء بالمجلس ؛  أ ـ 
األمور تصادیة التي فوضت لھا صالحیة إبرام المعاھدات فیما یتعلق ببعض أو كلاالتحادات الجمركیة أو االق  -ب 

  التي تحكمھا ھذه االتفاقیة ؛
  .ُأي دولة أخرى تم توجیھ دعوة لھا بھذا الخصوص من قبل األمین العام وبناء على توجیھ المجلسـ ج
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)املادة الثانية عشرة(

إجراء الدخول كطرف متعاقد
 : ًًي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤھل أن تصبح طرفا متعاقدا في ھذه االتفاقیةیجوز أل  ـ 1

  بالتوقیع علیھا من دون تحفظ على التصدیق؛  أ ـ 
  ًبإیداع وثیقة التصدیق بعد التوقیع على االتفاقیة تمھیدا للتصدیق؛ أو  ب ـ 
  .تفاقیة للتوقیعباالنضمام إلیھا بعد انقضاء المدة التي فتحت فیھا اال  ج ـ 

 وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل)1986 دیسمبر 31حتى تاریخ (ع یتظل ھذه االتفاقیة مفتوحة للتوق  ـ 2
وبعد ذلك تبقى مفتوحة. الحكومات واالتحادات الجمركیة أو االقتصادیة المشار إلیھا في المادة الحادیة عشرة

  .لالنضمام
  . و االنضمام لدى األمین العامیجب إیداع وثائق التصدیق أ  ـ 3

  )  املادة الثالثة عشرة(
  تنفيــــذ االتفاقيــــة

تدخل ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ في الیوم األول من شھر ینایر والذي یصادف بعد ثالثة أشھر من توقیع االتفاقیة  ـ 1
أعاله ذلك كحد) 11(لمادة من قبل سبعة عشر دولة أو اتحادات جمركي أو اقتصادي ممن مشار إلیھم في ا

 ینایر1أدنى دونما تحفظ منھا على التصدیق أو بعد إیداع وثائق تصدیقھا أو انضمامھا، على أال یكون ذلك قبل 
1988)1(  

بالنسبة ألي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصدیق أو تصادق على ھذه  ـ 2
من ھذه )1( بعد أن یكون عدد األطراف قد وصل الحد األدنى المذكور في الفقـرة  االتفاقیة أو تنضم إلیھا

12ًاالتفاقیة، فإن ھذه االتفاقیة تدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الیوم األول من شھر ینایر والذي یأتي بعد انقضاء 
 التصدیق أو إیداع وثیقةً شھرا على توقیع ھذه االتفاقیة دونما تحفظ على24ًشھرا على األقل وكحد أقصى 

لم یحدد لھا موعد مبكر، ومع ذلك ال یكون تاریخ الدخول في حیز التنفیذ التصدیق أو االنضمام إلیھا، وذلك ما لم یحدد لھا موعد مبكر، ومع ذلك ال یكون تاریخ الدخول في حیز التنفیذ التصدیق أو االنضمام إلیھا، وذلك ما
  .من ھذه المادة )1(ًوفقا ألحكام ھذه الفقرة قبل تاریخ الدخول في حیز التنفیذ المذكور في الفقرة 

  )املادة الرابعة عشرة  (
  ية من قبل األقاليم التابعةتطبيق االتفاق

ًًیجوز ألي دولة عندما تصبح طرفا متعاقدا على ھذه االتفاقیة أو في أي وقت الحق أن تعلن بإخطار تسلمھ   ـ 1
العام بأن االتفاقیة سوف تمتد لتشمل جمیع أو بعض األقالیم التي تكون ھذه الدولة مسؤولة عن عالقاتھا لألمین
 12ر یجب أن یدخل التنفیذ في الیوم األول من شھر ینایر الذي یأتي بعد انقضاء ومثل ذلك اإلخطاالدولیة

ً شھرا على تاریخ استالمھ من قبل األمین العام وذلك ما لم یتم تحدید موعد 24وكحد أقصى ًشھرا على األقل
  .لتلك الدولة المعنیةفإن ھذه االتفاقیة ال تسري على تلك األقالیم قبل سریانھا بالنسبة مبكر لھا ومھما یكن،

العالقات یتوقف سریان ھذه االتفاقیة بالنسبة إلقلیم ما في التاریخ الذي تتوقف فیھ مسئولیة الطرف المتعاقد عن  ـ 2
  ).15 (ًالدولیة لذلك اإلقلیم أو بتاریخ مبكر كما یمكن أن یجري إشعار األمین العام بذلك وفقا إلجراءات المادة

  )املادة اخلامسة عشرة(
  إشعارات إنهاء االتفاقية

االتفاقی�ة وم�ع ذل�ك، یج�وز ألي ط�رف متعاق�د أن ینھیھ�ا ویج�ب أن ی�سري إنھ�اء. إن ھذه االتفاقی�ة غی�ر مح�ددة األج�ل
   . ًًبالنسبة لھ بعد انقضاء عام على استالم األمین العام إلشعار اإلنھاء ما لم یحدد لھ موعدا متأخرا

  
  
  
  

________________________________  

  .م1986 یونیو 24بعد التعدیل بموجب بروتوكول تعدیل االتفاقیة المعمول فى بروكسل بتاریخ    ) 1(
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  )املادة السادسة عشرة(
  إجـــراءات التعديـــل

  .یجوز للمجلس أن یوصي األطراف المتعاقدة بإجراء تعدیالت على ھذه االتفاقیة  ـ 1
 العام باعتراضھ على التعدیل الموصي بھ كما یجوز بالتالي سحب ذلكیجوز ألي طرف متعاقد إشعار األمین  ـ 2

  من ھذه المادة )3(االعتراض خالل فترة محددة في الفقرة 
أي تعدیل موصى بھ یجب أن یعتبر في حكم المقبول إذا لم یقم أي من األطراف المتعاقدة باالعتراض على ذلك  ـ 3

   األمین العام بذلك التعدیلالتعدیل خالل ستة شھور من تاریخ تبلیغ
  :تدخل التعدیالت المقبولة حیز التنفیذ بالنسبة لكافة األطراف المتعاقدة في أحد التواریخ التالیة  ـ 4

إذا تم تبلیغ التعدیل الموصى بھ قبل األول من شھر إبریل، فإن التاریخ یجب أن یكون األول من شھر   أ ـ 
  لیغ، أومن السنة التالیة لتاریخ التبینایر

إذا تم تبلیغ التعدیل الموصى بھ في أو بعد األول من شھر إبریل، فإن التاریخ یجب أن یكون األول من  ب ـ 
  .ینایر من السنة الثالثة التالیة لتاریخ التبلیغ

فقرة الفتھ الجمركیة أو في الحالة المنصوص علیھا بموجبیدول تعرـد وجـأن الجداول اإلحصائیة لكل طرف متعاق  ـ 5
النظام في اإلحصائي الموحد، یجب أن تصبح متفقة معیمن المادة الثالثة من ھذه االتفاقیة، جدولھ التعر) ج (1

  من ھذه االتفاقیة )4(المنسق المعدل في التاریخ المحدد في الفقرة 
 قبل بأیة تعدیالت علىم إلى ھذه االتفاقیة یعتبر أنھ قد ضإن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي یصادق أو ین  - 6

ًطرفا من ھذه المادة في التاریخ الذي أصبح فیھ )3(ًاالتفاقیة والتي سرى مفعولھا أو تم قبولھا وفقا ألحكام الفقرة 
  . ًمتعاقدا

  )ملادة السابعة عشرةا(
  حقوق األطراف املتعاقدة فيما يتعلق بالنظام املنسق

الم��ادة م�ن )2(م�ن الم��ادة ال�سادسة، والم�ادة الثامن�ة والفق��رة  )4(ق�رة بالن�سبة ألي مواض�یع ت�ؤثر عل�ى النظ��ام ف�إن الف
ً

الم��ادة م�ن )2(م�ن الم��ادة ال�سادسة، والم�ادة الثامن�ة والفق��رة  )4(ق�رة بالن�سبة ألي مواض�یع ت�ؤثر عل�ى النظ��ام ف�إن الف
   :ًالسادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقا

  ًبالنسبة لجمیع أجزاء النظام المنسق الذي یطبقھ وفقا ألحكام ھذه االتفاقیة؛ أو  أ ـ 
 ًیھ وفقا ألحكام المادة الثالثة عشر، فیما یتعلقلغایة التاریخ الذي تدخل فیھ ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ بالنسبة إل  ب ـ 

  بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبیقھا في ذلك التاریخ بموجب أحكام ھذه االتفاقیة؛ أو
ًكامال ًبالنسبة لجمیع أجزاء النظام المنسق بشرط أن یكون قد تعھد رسمیا بتطبیق النظام المنسق ذي الستة أرقام  ج ـ 

  . من المادة الرابعة ولغایة انتھاء ھذه الفترة )5(رة الثالث سنوات المذكورة في الفقرة خالل فت
  )املادة الثامنة عشرة (

  التحفظــــــــــات
  ال یسمح بأیة تحفظات على ھذه االتفاقیة

  )املادة التاسعة عشرة (
  إشعـــارات األميـــن العـــام

ًأطراف�ا ُاقدة والدول األخرى الموقعة والدول األع�ضاء ب�المجلس والت�ي لی�ستیقوم األمین العام بإخطار األطراف المتع
  :ُمتعاقدة على ھذه االتفاقیة واألمین العام لھیئة األمم المتحدة بما یلي

  اإلشعارات بموجب المادة الرابعة؛  أ ـ 
  التوقیعات والتصدیقات واالنضمامات كما ھو مشار في المادة الثانیة عشر؛  ب ـ 
  ًلتاریخ الذي ستسري فیھ ھذه االتفاقیة وفقا للمادة الثالثة عشر؛ا  ج ـ 
  اإلشعارات بموجب المادة الرابعة عشر؛  د ـ 

  إشعارات اإلنھاء بموجب المادة الخامسة عشر؛  ھـ ـ 
  تعدیالت االتفاقیة الموصى بھا بموجب المادة السادسة عشر؛  و ـ 
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ًا بموجب المادة السادسة عشرة وحیثما یكون مالئما،االعتراضات فیما یخص التعدیالت الموصى بھ  ز ـ 
  ؛االنسحاب

  . التعدیالت المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولھا حیز التنفیذ  ح ـ 
  )املادة العشرون(

التسجيل لدى األمم املتحدة
ُ

  
ُیجب أن تسجل ھذه االتفاقیة لدى األمانة العامة لھیئة األمم المتحدة وفقا لن ُھیئة األمم  من میثاق102صوص المادة ُ

  .المتحدة بناء على طلب أمین عام المجلس
  .ًإثباتا لھذه الوثیقة، فإن الموقعین أدناه والمخولین قانونا بذلك قد وقعوا على ھذه االتفاقیةو

سواء ومن  حدم باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة وھذان النصان معتمدان على1983 یونیو 14ُأنجزت في بروكسل في 
 ة منھا لكافة الدول واالتحاداتــخ مصدقــال نســوم بإرسـقـیـلس الذي ســین العام للمجــدى األمــودع لــأصل واحد ی

. الجمركیة أو االقتصادیة المشار إلیھا في المادة الحادیة عشرة من ھذه االتفاقیة
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  سیر النظام المنسقالقواعد العامة لتف*    
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  .حیوانات حیة    - 1
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 منتج�ات ص�الحة لألك�ل م�ن أص�ل حی�وانى، غی�ر ألبان ومنتجات صناعة األلبان ؛ بیض طیور ؛ ع�سل طبیع�ى ؛   - 4

  .داخلة فى مكان آخر  مذكورة وال
  .  داخلة فى مكان آخر  منتجات أخر من أصل حیوانى، غیر مذكورة وال   - 5

  القسم الثانى
  منتجات اململكة النباتية

  مالحظات القسم 
  .مقطوفة وأغصان مورقة  للزینة أشجار ونباتات أخر حیة؛ بصالت وبصیالت وجذور وما شابھھا؛ أزھار    - 6
  .خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل   - 7
  .فواكھ وأثمار قشریة صالحة لألكل؛ قشور حمضیات وقشور بطیخ أو شمام   - 8
  .بن وشاى ومتھ وبھارات وتوابل   - 9

  .حبوب    - 10  .حبوب    - 10
  ).جلوتین( أینولین؛ دابوق القمح؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ )مالت(منتجات مطاحن؛ شعیر ناشظ    - 11
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  .صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغیرھا من عصارات وخالصات نباتیة   - 13
  . آخرمواد ضفر نباتیة ؛ منتجات أخر من أصل نباتى غیر مذكورة وال داخلة فى مكان    - 14

  القسم الثالث
   شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛
  .دهون غذائية حمضرة ؛ مشوع من أصل حيوانى أو نباتى 

وم ودھون وزیوت حیوانیة أو نباتیة، ومنتجات تفككھا؛ دھون غذائیة محضرة؛ شموع من أصل حیوانى أو ــشح   -15
  .نباتى

  القسم الرابع
  ألغذية؛ مشروبات ، منتجات صناعة ا

  وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة سوائل كحولية
  مالحظة القسم 

  . محضرات لحوم ومحضرات أسماك أوقشریات أو رخویات أو غیرھا من الالفقریات المائیة   - 16
  .سكر ومصنوعات سكریة   - 17
  .كاكاو ومحضراتھ   - 18
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  .حلیب؛ فطائرمحضرات أساسھا الحبوب أو الدقیق أو النشاء أو ال   - 19
  . محضرات خضر ومحضرات أثمار قشریة أوفواكھ ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات   - 20
  .محضرات غذائیة متنوعة   - 21
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  .أسمـدة    - 31
وم��واد ملون��ھ أخ��ر؛ ) بیجمن��ت( أص��باغ، أل��وان س��طحیة خالص��ات للدباغ��ة وال��صباغة؛ م��واد دابغ��ة وم��شتقاتھا؛   - 32

  .دھانات وورنیش؛ معاجین؛ حبر
  ).توالیت(أو تجمیل ) كوزماتیك(؛ محضرات عطور أو تطریة )رزینوید(زیوت عطریة وراتنجات عطریة    -33
صابون، عوامل عضویة ذات نشاط سطحى، محضرات غسیل، محضرات ت�شحیم، ش�موع إص�طناعیة، ش�موع    - 34

ش�موع ط�ب "ضرة، محضرات ص�قل أو تلمی�ع ، ش�موع إض�اءة وأص�ناف مماثل�ة ، مع�اجین ل�صنع النم�اذج مح
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  .مواد زاللیة ؛ منتجات أساسھا النشاء المعدل ؛ غراء ؛ إنزیمات    - 35
  . إلحداث اإلشتعال؛ مواد لھوببارود ومتفجرات ؛ منتجات ناریة فنیة ؛ ثقاب ؛ خالئط معدنیة    - 36
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. مطاط ومصنوعاتھ - 40
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  القـسم الثـامن
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  ) .عدا مصارین دودة القز(مصنوعات من مصارین الحیوانات 
  .؛ مصنوعاتھم )إصطناعیة(جلود بفراء طبیعیة وفراء مقلدة    - 43

  القسم التاسع
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  .نحاس ومصنوعاتھ    - 74
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  .رصاص ومصنوعاتھ    - 78
  .ومصنوعاتھ ) توتیاء(زنك    - 79
  .قصدیر ومصنوعاتھ    - 80
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  .ن عادیة أصناف متنوعة من معاد   - 83

  القسم السادس عشر
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  القسم الثامن عشر
  ات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى،أدوات وأجهزة للبصري
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  القسم العشــرون
  سلع ومنتجات متنوعـة

؛ أجھزة )حشایا، حوامل حشایا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة( أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة؛ -  94
ضیئة، وأص�ناف نارة، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ إشارات ضوئیة ، لوحات إعالنی�ة أو إرش�ادیة م�إ ضیئة، وأص�ناف نارة، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ إشارات ضوئیة ، لوحات إعالنی�ة أو إرش�ادیة م�إ

  .مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع 
  .لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلیة أو الریاضة ؛ أجزاؤھا ولوازمھا    - 95
  .مصنوعات متنوعة   - 96

  القسم احلادى والعشرون
  حتف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثريــة

  .تحف فنیة ، قطع للمجموعات وقطع أثریة    - 97
  .إلستعماالت خاصة من قبل األطراف المتعاقدة ) ل إحتیاطى فص(    - 98
  .إلستعماالت خاصة من قبل األطراف المتعاقدة ) فصل إحتیاطى (    - 99
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  اختصارات ورموز

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

AC alternalins current )المتردد(التیار المتناوب 
ASTM American Society for Testing terials الجمعیة األمریكیة الختبار المدار
Bq Becquerel )وحدة النشاط األشعاعى(بیكریل 
°C degree(s) Celsius درجة حرارة مئویة
cc cubic centimetre(s) )3سم(سنتیمتر مكعب 
cg Centigram(s) )واحد على المائة من الجرام(سنتیجرام 
cm Centimetre(s) )سم(سنتیمتر 
Cm2 square centimetre(s) )2سم(سنتیمتر مربع 
Cm3 cubic centimetre (s) )3سم(سنتیمتر مكعب 
cN centnewton(s) سنتیمتر نیوتن 
DC direct current  المستمر(التیار المباشر(
g gram(s) جرام
Hz hertz ھرتز
1R infra-red تحت الحمراء
kcal kilocalorie(s) سعرات حراریة
kg kilogram(s) كیلو جرام
kgf kilogram force كیلو جرام ثقلى
kN kilonewton(s) كیلو نیوتن
kPa kilopascal(s) كیلو باسكال
kV kilovolt(s) كیلو فولت
kVA Kilovolt(s) - ampere(s) كیلو فولت أمبیر
kvar Kilovolt(s) - ampere(s) - reactive   )رد الفعل(لى  التفاع–كیلو فولت أمبیر 
kW kilowatt(s) كیلو وات
1 liter(s) لتر
m Metre (s) متر
m- Meta- -میتا 
m2 square metre(s) )2م(متر مربع 
μCi microcurie )وحدة نشاط أشعاعى(مكرو كورى 
mm millimeter) )مم(مللیمتر 
mN millinewton(s) مللى نیوتین
MPa megapascal(s) المیجا باسك
N newton(s) نیوتین
No. Number عدد
o- ortho- أروثو
P- para- بارا
t tonne(s) طن
UV ultra-violet فوق البنفسجى
V volt(s) فولت
vol. volume حجم
W watt(s) وات
% Percent )نسبة مئویة(فى المائة 
X° x degree (s) درجة حرارة مئویة س

Examples النماذج

1500g/m2 means one thousand five hundred grams per square metre  وخمسمائة جرام لكل متر مربعتعنى ألف
15 °C means fifteen degrees Celsius   خمس عشر درجة حرارة مئویةتعنى 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القواعد العامة لتفسري النظام املنسق

  :ریفة تتبع المبادئ التالیة عند تبنید السلع فى جدول التع
ًلیس لعناوین األقسام أو الفصول أو الفصول الفرعیة سوى قیمة إرشادیة ؛ أما تبنید السلع فیجب أن یتحدد قانونا    - 1

ًًتبعا لنصوص البنود والمالحظات الخاصة باألقسام أو الفصول، وتبعا للقواعد التالی�ة، ب�شرط أال تتع�ارض ھ�ذه 
  .القواعد مع نصوص البنود والمالحظات

إن كــل إشــارة الى صنف ما فى بند مع�ین ت�شمل ھ�ذا ال�صنف وإن ك�ان غی�ر كام�ل أو غی�ر تـ�ـام ال�صنع    -أ    - 2
وت�شــمل . بشرط أن تتوافر فیھ، بحالتھ التى یقدم بھا، ال�صفات األساس�یة لل�صنف الكام�ل أو الت�ام ال�صنــع

 ف�ى حك�م ال�صنف الكام�ل أو الت�ام ال�صنع أو الذى یعتبر(ھذه اإلشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع 
  .ًسواء قدم مفككا أو غیر مجمع ) بمقتضى أحكام ھذه القاعدة

 عإن كل إشارة الى مادة ما فـى بند معین ت�شمل ھ�ذه الم�ادة س�واء كان�ت ص�رفة أو مخلوط�ة أو م�شتركة م�   -ب
ًًعة الم�صنوعة كلی�ا أو جزئی�ا وكذلك فإن أیة إشارة الى سلعة ما من مادة معین�ة ت�شمل ھ�ذه ال�سل. مواد أخر

  ) .3(ًوتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقا للمبادئ المنصوص علیھا فى القاعدة . من ھذه المادة 
 أليال�سابقة أو ) ب /2 (ًً أن سلعا قد تدخل فى بندین أو أكثر، تبعا لما ج�اء ف�ى القاع�دة - ألول وھلة -إذا رؤى    - 3

   :اآلتىتم على الوجھ سبب آخر، فإن التبنید ی
إال أن�ھ، . ًًًیرجح البنـد األكثر تخصیصا، الذى یعطى وصفا أكثر تحدیدا على البنود ذات النصوص العامة   -أ  

، ال��ى ج��زء فق��ط م��ن الم��واد الداخل��ة ف��ى تركی��ب المنتج��ات هعن��دما ی��شیر بن��دان أو أكث��ر، ك��ل عل��ى ح��د
للبی�ع بالتجزئ�ة ، ) أطق�م(المھیأة ب�شكل مجموع�ات المخلوطة أو المركبة، أو الى جزء فقط من األصناف 

فإن ھذه البنود تعتبر متساویة فى التخصیص بالنسبة لتلك األصناف، حتى وإن كان أحد ھذه البنود یعطى 
ًوصفا أكثر إكتماال أو أكثر دقة  ً.  

 مكون�ات مختلف�ة، المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلف�ة أو الناتج�ة ع�ن تجمی�ع   -ب 
ًیمك�ن تبنی�دھا تطبیق�ا للقاع�دة  للبی�ع بالتجزئ�ة، والت�ى ال) أطقم(وكذلك األصناف المھیأة بشكل مجموعات 

ًأ، یجب أن تبند تبعا للمادة أو للمكون الذى یضفى علیھا ال�صفة األساس�یة، وذل�ك إذا أمك�ن تحدی�د ھ�ذه /3 ًأ، یجب أن تبند تبعا للمادة أو للمكون الذى یضفى علیھا ال�صفة األساس�یة، وذل�ك إذا أمك�ن تحدی�د ھ�ذه /3
  .الصفة 

ًب، فإنھا تبند ف�ى البن�د ال�ذى ی�رد مت�أخرا / 3 أ أو  / 3ام القاعدتین عندما یتعذر تبنید السلع بمقتضى أحك   -ج  
  . یمكــن أخــذھــا بعین اإلعتبار على حد سواءالتي من بین البنود يفى الترتیب الرقم

  .تتبع األصناف التى الیمكن تبنیدھا وفق القواعد السابقة بند األصناف األكثر مماثلة   - 4
  :م السابقة، تطبق القواعد التالیة على السلع المشار إلیھا أدناهباإلضافة الى األحكا   - 5

ع��ـلب وغـ��ـالفات أجھ��ـزة الت��صویــر واألدوات الموس��یقیة واألس��لحة وأدوات الرس��م والحل��ى واألوعیـ��ـة    -أ  
، والقابلة لإلستعمال )أطقم(المماثلة، ذات الشـكل الخاص أو المجھزة إلحتواء صنف معین أو مجموعات 

ید، المقدمة مع األصناف المعدة لھا، تبند مع ھذه األصناف عندما تك�ون م�ن األن�واع الت�ى تب�اع ع�ادة المد
   الصفة األساسیة ؛ھتطبق على األوعیة التى تضفى على المجموع بكامل غیر أن ھذه القاعدة ال. معھا

ئة المقدمة محتویة على س�لع تبن�د أعاله، فإن مواد التغلیف وأوعیة التعب) أ/ 5 (مع مراعاة أحكام القاعدة    -ب 
إال أن أحكام ھذه الفقرة لیست إلزامی�ة . مع ھذه السلع إذا كانت من األنواع التى تستخدم عادة فى تغلیفھا 

  .عندما تكون مواد التغلیف أو أوعیة التعبئة قابلة لإلستعمال المتكرر بوضوح
ًًس البند وفقا لنصوص ومالحظات ھذه البنود الفرعیة وكذلك وفق�ا ًتبند السلع قانونا فى البنود الفرعیة التابعة لنف   - 6

، م�ع العل�م أن�ھ الیمك�ن مقارن�ة البن��ود - م�ع تع�دیل م��ا یج�ب تعدیل�ھ -للقواع�د القانونی�ة المن�صوص علیھ�ا أع�اله 
 ًوم�ن أج�ل تطبی�ق أحك�ام ھ�ذه القاع�دة، تطب�ق أی�ضا مالحظ�ات األق�سام. المستوىالفرعیة إال إذا كانت من ذات 

  .والفصول ما لم ینص على خالف ذلك
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم األول
  حيوانات حية؛ منتجات حيوانية

   :مالحظات
 لم الجنس، ماالنوع أو ًجنس معین من الحیوان تشمل أیضا صغاره من ھذا  إشارة فى ھذا القسم الى نوع أوكل    - 1

  .ینص على خالف ذلك
ًت�شمل أی�ضا المنتج�ات " المجفف�ة "الى المنتج�اتدول التعریفة ما لم ینص على خالف ذلك، فإن أیة إشارة فى ج   - 2

  .جففت بالتجمید التى نزع ماؤھا، أو بخرت أو 
____________  

  الفصل األول
  حيوانات حيــــة

  مالحظـة
  :یشمل ھذا الفصل جمیع الحیوانات الحیة بإستثناء   - 1

 03.07 ،03.06 ،03.01خر، الداخل�ة ف�ى البن�ود ت والالفقریات المائیة األاماك والقشریات، الرخویــاألس   -أ 
  ؛03.08أو 

  ؛ و30.02الكائنات المجھریة المزروعة والمنتجات األخر الداخلة فى البند    -ب
.95.08الحیوانات الداخلة فى البند    -ج 

____________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

  .حیة، نغال وبغال وحمیر وخیول 01.01  .حیة، نغال وبغال وحمیر وخیول 01.01
  : خیول -

5 أصیلة لإلنسال - -0101.21
5 غیـــــرھا  - -0101.29
5حمیر -0101.30
5   غیـــــرھا -0101.90
.حیوانات حیة من فصیلة األبقار 01.02

  :أبقار  -
معفاه أصیلة لإلنسال - -0102.21
معفاهھا  غیـــــر - -0102.29

  :جاموس  -
معفاه أصیلة لإلنسال - -0102.31
معفاه   غیـــــرھا  - -0102.39
معفاه غیرھا-0102.90
.حیوانات حیة من فصیلة الخنازیر 01.03
5 أصیلة لإلنسال-0103.10

: غیرھــــا -
5��م كج50 بوزن أقل من - -0103.91
5 أو أكثر مكج�50 بوزن - -0103.92

٢٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.حیوانات حیة من فصیلتى الضأن والماعز 01.04
معفاه ضـــأن-0104.10
معفاه ماعز -0104.20
 ودجاج یة، بط، أوز، دیوك ودجاجات رومGallus Domesticus من فصیلة نجواد01.05

.، حیة من األنواع األلیفة )غرغر(غینیا 
: جم 185یزید عن   بوزن ال-

Gallus Domesticus   5 من فصیلة نجا دو- -0105.11
5 یة دیوك ودجاجات روم- -0105.12
5بط - -0105.13
5أوز  - -0105.14
5)غرغر(دجاج غینیا  - -0105.15

: غیرھــــــــا -
Gallus Domesticus5 مــن فصیــلة نجا دو- -0105.94
5ا  غیـــــرھـــ- -0105.99
.حیـــوانــات حیــــة أخــــــر 01.06

: الثدییات -
5 حیوانات رئیسة- -0106.11 5 حیوانات رئیسة- -0106.11
وأبقار ؛ خراف )ثـدییات من رتبة الحیتـان(بحر الر ـنازیـن وخـیـ دالف،حیتان - -0106.12

أسود فقمات، الوعجول البحر ؛ )ثـدییات من رتبة الخیالنیات(" طـماأل"البحـر 
)الثدییات من الرتبة الفرعیة لزعنفیات األقدام ("الفظ"وأفیال البحر ر البح

5

معفاه(Camelidae)وغیرھا من فصائل اإلبل جمال  - -0106.13
5أرانب وأرانب بریة  - -0106.14
5 غیرھا - -0106.19
5  )بما فیھا الثـعابین وسالحف البحر( زواحف -0106.20

: طیور -
5   طیور جارحة- -0106.31
وببغ��اوات " ال��درة"بم��ا فیھ��ـا الببغ��اوات العادی��ة والببغ��اوات ال��صغیرة ( ببغ��اوات - -0106.32

5) الماكاو والببغاوات ذوات العرف

5 (Dromaius Novaehollandiae)النعام ؛ أمو  - -0106.33
5   غیرھا - -0106.39

  : حشرات-
  5نحل  - -0106.41
5   غیرھا - -0106.49
5 غیرھا -0106.90

_________
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  الفصل الثانى
  حلوم وأحشاء وأطراف صاحلة لألكل

  :مالحظــة 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

، غی��ر ال��صالحة لالس��تھالك 02.10 أو 02.08 ال��ى 02.01المنتج��ات م��ن األن��واع الداخل��ة ف��ي البن��ود م��ن    -أ 
  البشرى؛

   أو؛)30.02 أو البند 05.11البند (ودم الحیوانات )  05.04البند(د الحیوانات مصارین ومثانات ومعـ   - ب
) .15الفصل  (02.09الشحوم الحیوانیة عدا المنتجات الداخلة في البند    -ج 

__________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.، طازجة أو مبردة فصیلة األبقارمن  لحوم02.01
معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -0201.10

معفاه قطع أخر بعظامھا -0201.20

معفاه بدون عظام -0201.30

.فصیلة األبقار، مجمدة من لحوم 02.02
معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -0202.10 معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح -0202.10

معفاه قطع أخر بعظامھا -0202.20

معفاهون عظام  بد-0202.30

.فصیلة الخنازیر، طازجة أو مبردة أو مجمدة من لحوم 02.03
: طازجة أو مبردة -

20 ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح - -0203.11

30 أفخاذ وأكتاف وقطعھا، بعظامھا - -0203.12

30 غیــــــرھــــا - -0203.19

: مجمدة -

20لة وأنصاف ذبائح  ذبائح كام- -0203.21

30 أفخاذ وأكتاف وقطعھا، بعظامھا- -0203.22

30 غیـــــرھـــــا- -0203.29

.فصیلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدةمن لحوم 02.04
معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة -0204.10

: طازجة أو مبردة ضأن،أخر من فصیلة ال لحوم -

معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح - -0204.21
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

معفاه قطع أخر بعظامھا - -0204.22

معفاه بدون عظام - -0204.23

معفاه ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن، مجمدة-0204.30

:ضأن، مجمدة أخر من فصیلة ال لحوم -

معفاهف ذبائح ذبائح كاملة وأنصا- -0204.41

معفاه قطع أخر بعظامھا- -0204.42

معفاه بدون عظام - -0204.43

معفاهفصیلة الماعزمن  لحوم -0204.50

5.، طازجة أو مبردة أو مجمدة لحوم فصائل الخیول والحمیر والبغال والنغال0205.00

والخیل  والضأن والماعز أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصائل األبقار والخنازیر02.06
.والحمیر والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة

5 من فصیلة األبقار، طازجة أو مبردة -0206.10

: من فصیلة األبقار، مجمدة -

5   ألسنة- -0206.21

5 أكباد- -0206.22 5 أكباد- -0206.22

5 غیرھا- -0206.29

30مبردة من فصیلة الخنازیر، طازجة أو -0206.30

: من فصیلة الخنازیر، مجمدة -

30 أكباد- -0206.41

30 غیرھا- -0206.49

5 غیرھا ، طازجة أو مبردة -0206.80

5 غیرھا ، مجمدة -0206.90

، 01.05لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طیور الدواجن المذكورة فى البند 02.07
.طازجة أو مبردة أو مجمدة 

:Gallus Domesticusمن فصیلة  نجامن دو -

30 غیر مقطعة ألجزاء، طازجة أو مبردة- -0207.11

30 غیر مقطعة ألجزاء، مجمدة- -0207.12

30 قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة- -0207.13

30 قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة- -0207.14

 :یةمن دیوك ودجاجات روم -

٢٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

30 طازجة أو مبردةألجزاء، غیر مقطعة - -0207.24

30 مجمدةألجزاء، غیر مقطعة - -0207.25

30 طازجة أو مبردةوأطراف، قطع وأحشاء - -0207.26

30 مجمدةوأطراف، قطع وأحشاء - -0207.27

:  من بط-

30 غیر مقطع ألجزاء، طازجة أو مبردة- -0207.41

30 غیر مقطع ألجزاء، مجمدة- -0207.42

30 أكباد دسمة، طازجة أو مبردة- -0207.43

30 غیرھا، طازجة أو مبردة- -0207.44

�30 غیرھا، مجمدة- -0207.45 �

  : من أوز -  : من أوز -
30 غیر مقطع ألجزاء، طازجة أو مبردة- -0207.51

30 غیر مقطع ألجزاء، مجمدة- -0207.52

30د دسمة، طازجة أو مبردة أكبا- -0207.53

30 غیرھا، طازجة أو مبردة- -0207.54

30 غیرھا، مجمدة- -0207.55

30"غرغر" من دجاج غینیا -0207.60

.لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة 02.08 .لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة 02.08
30 من أرانب ألیفة أو بریة-0208.10

30ت رئیسة من حیوانا-0208.30

وأبقار ؛ من خراف )ثـدییات من رتبة الحیتان(بحر ال دالفین وخنازیر ،ـ من حیتان0208.40
عجول البحر والفقمات، أسود من ؛ )ثـدییات من رتبة الخیالنیات ("األطم" رـالبح

  )یات من الرتبة الفرعیة لزعنفیات األقدامـدیـالث( "الفظ"البحر وأفیال البحر 

30

30)بما فیھا الثعابین وسالحف البحر( من زواحف -0208.50

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

30 غیرھا -0208.90 30 غیرھا -0208.90

 طیور الدواجن، غیر مستخلص باإلذابة أو بطرق حمـششحم خنزیر صرف، 02.09
ً ماء مملح أو مجففا يفًًًً األخر، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو االستخالص

ً.أو مدخنا
  

20 من الخنازیر-0209.10

20 غیرھا-0209.90
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رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

اء مملح، أو مجففة ــى مــة أو فــل، مملحــراف صالحة لألكــاء وأطــوم وأحشــلح02.10
.، من لحوم أو أحشاء أو أطراف صالحة لألكلمساحیق أو مدخنة؛ دقیق و

: لحوم فصیلة الخنازیر -

30 أفخاذ وأكتاف وقطعھا، بعظامھا- -0210.11

30 صدور یتخللھا شحم، وقطعھا- -0210.12

30 غیرھا- -0210.19

30  فصیلة األبقار من  لحوم -0210.20

: صالحة لألكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف مساحیق غیرھا، بما فیھـا دقیــق و-

30   من حیوانات رئیسة- -0210.91

وأبقار ؛ من خراف )ة الحیتانــثـدییات من رتب(بحر ال دالفین وخنازیر ،من حیتان - -0210.92
عجول البحر والفقمات، أسود من ؛ )ثـدییات من رتبة الخیالنیات ("األطم"ر ـالبح

)الثدییات من الرتبة الفرعیة لزعنفیات األقدام( "الفظ"البحر وأفیال البحر 

30

30)بما فیھا الثعابین وسالحف البحر(ن زواحف  م- -0210.93

  20 غیره- -0210.99
__________  
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  الفصل الثالث
  أمساك وقشريات، رخويات وغريها من الالفقريات املائية

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

   ؛ 01.06الثدییات الداخلة فى البند    -أ  
  ؛) 02.10 أو البند 02.08البند  (01.06خلة فى البند لحوم الثدییات الدا  -ب 
 والقشریات والرخویات والالفقریات المائیة األخر، ) بیضھا وغدد التذكیر فیھا،بما فیھا أكبادھا(األسماك    -ج  والقشریات والرخویات والالفقریات المائیة األخر، ) بیضھا وغدد التذكیر فیھا،بما فیھا أكبادھا(األسماك    -ج 

؛ )5الف�صـل (المقدم�ة بھ�ا  المیتة وغیر الصالحة لإلستھالك البشرى، إما ب�سبب جن�سھا أو ب�سبب حالتھ�ا
 وس��مید وكری��ات مكتل��ة م��ن األس��ماك أو الق��شریات أو الرخوی��ات أو الالفقری��ات المائی��ة یقم��ساحدقی��ق و

     أو؛) 23.01البند (األخر، غیر الصالحة لإلستھالك البشرى 
  ) .16.04البند (أو أبدالھ المحضرة من بیض السمك ) كافیار(الخبیارى    -د 

ل، المنتج��ات المقدم��ة ب��شكل حب��ات إس��طوانیة أو كروی��ة ف��ى ھ��ذا الف��ص" Pelletsكری��ات مكتل��ة "یق��صد بعب��ارة    - 2
.إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسیط أو بإضافة كمیة قلیلة من مادة رابطة..

_______
  

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) املنسق

  .أسماك حیة 03.01
  : أسماك الزینة-

30  من المیاه العذبة  - -0301.11
30   غیرھا- -0301.19

: أسماك حیة أخر -
 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus)مك التروتا ــس -  -0301.91

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
5

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

Cyprinus spp., Carassius spp.,  Ctenopharyngodon idellus, 5)  س����مك ال����شبوط- -0301.93  ,Cyprinus spp., Carassius spp.,  Ctenopharyngodon idellus)  س����مك ال����شبوط- -0301.93
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. )   
5

ء اذات الزعانف الزرقالمحیـــط األطلســى والمحیـــط الھـــادى ة ـــونــماك تـــ أس- -0301.94
(Thunnus thynnus, thunnus orientalis)       5

5  (Thunnus maccoyii) أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبیة - -0301.95
5   غیرھا- -0301.99

أسماك، طازجة أو مبردة، عدا ش�رائح األس�ماك ولح�وم األس�ماك األخ�ر الم�ذكورة ف�ى 03.02
  .03.04البند 

البنود الفرعیة الداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء  أسماك السالمون، -
  :0302.99الي  0302.91من   :0302.99الي  0302.91من 

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

 ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta)  س�المون المح�یط الھ�ادى- -0302.13
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus)
5

Hucho) وسالمون نھر الدانـوب (Salmo salar)ي س سالمون المحیط األطل - -0302.14 hucho)5
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5   غیرھا- -0302.19
، (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) أس�ماك مفلطح�ة  -

الي  0302.91من البنود الفرعیة الداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء 
0302.99:0302.99:

5(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) أسماك القفندر - -0302.21
5  (Pleuronectes platessa)  ھوشع أسماك - -0302.22
5(.Solea spp)  أسماك موسى- -0302.23
5   (Psetta maxima) "تربوت"الترس  أسماك - -0302.24
5   غیرھا- -0302.29

 ت مخط�ط ال�بطنــ�ـونیـــأو ب التــونــة الوثــابـــة ،)Thunnusمن جنس ( ةـ أسماك تون
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) ، الداخلة  أحشاء األسماك الصالحة لألكلبإستثناء

:0302.99الي  0302.91من البنود الفرعیة في 
5  (Thunnus alalunga)  أسماك تونة بیضاء- -0302.31 5  (Thunnus alalunga)  أسماك تونة بیضاء- -0302.31
5(Thunnus albacares) أسماك تونة ذات زعانف صفراء - -0302.32
5 البطن بونیت مخطط وأأسماك التونة الوثابة  - -0302.33
5 (Thunnus obesus) الجاحظ  أسماك التونة- -0302.34

ذات الزع��انف المحــیـ��ـط األطـل��ســي والمحــیــ��ـط الھـــ��ـادي ة ـ��ـونــماك تــ��ـ أس- -0302.35
5  (Thunnus thynnus, thunnus orientalis)  الزرقاء

5(Thunnus maccoyii)جنوبیة  أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء ال- -0302.36
5   غیرھا- -0302.39

 س��مك ،(.Engraulis spp) األن��شوجة، (Clupea harengus, Clupea pallasii) أس��ماك الرنج��ة- س��مك ،(.Engraulis spp) األن��شوجة، (Clupea harengus, Clupea pallasii) أس��ماك الرنج��ة-
ص�غیرة  رنج�ھ ،(.Sardinella spp)  س�ردینال،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp) السردین

 Scomber scombrus, Scomber)"أس�قمري"ی�ل ماكر، س�مك  (Sprattus sprattus) أو أس�برط
australasicus, Scomber japonicus) أس���ماك الماكری���ل الھن���دى ، (Rastrelliger spp.)  ،

  ج����اك واس����قمرى الح����صانماكری����ل ، (.scomberomorous spp) الماكری����ل األس����بانى
(Trachurus spp.)بی���اض، س���مك بی���اض األسـ���ـقمرى ، (Caranx spp.) ،���اأس���ماك كوبی 

(Rachycentron canadum)، س�مك زبی�دى الف�ضى (pampus spp.)  س�مك ص�ورى المح�یط ،
 مك الكبل����ینـ����ـس، (.Decapterus spp)كود ـ����ـل سـ���ـریــاكـ، م(Cololabis saira) ادىـالھ���

(mallotus villosus)س��مك أب��و س��یف ، (Xiphias gladius)، بالمیط��ة (Euthynnus affinis)، 
، "س�مك الزعنف�ة ال��شراعیة"، الم�ارلین، ال�سلفیش  (.Sarda spp) "التون�ة المنقط�ة" بونی�ت

البن��ود الداخل�ة ف��ي أح��شاء األس�ماك ال��صالحة لألك��ل بإس��تثناء   ،(Istiophoridae) الرام�وح
  :0302.99الي  0302.91من الفرعیة   :0302.99الي  0302.91من الفرعیة 

5  (Clupea harengus, Clupea pallasii)  أسماك الرنجة- -0302.41

5(.Engraulis spp)جة  األنشو- -0302.42

، (.Sardinella spp)س�ردینال ، (.Sardina pilchardus, Sardinops spp) أس�ماك ال�سردین - -0302.43
(Sprattus sprattus)رنجھ صغیرة أو أسبرط 

5

5(Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus)" أسقمري" سمك ماكریل - -0302.44
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رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

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

5(Rachycentron canadum) أسماك كوبیا - -0302.46

5(Xiphias gladius) أسماك أبو سیف - -0302.47

5     غیرھا- -0302.49
,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت أس��ماك م���ن ع��ائال-

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

5(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) أسماك القد - -0302.51
5  (Melanogrammus aeglefinus)حدوق  أسماك ال- -0302.52
5  (Pollachius virens)القد األسود  ك م س- -0302.53

5(.Merluccius spp., Urophycis spp)نازلي ك اسمأ - -0302.54
5  (Theragra chalcogramma)االسكا بوالك  سمك - -0302.55

5(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)القد األزرق  سمك - -0302.56
5غیرھا - -0302.59

 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال� "س�مك الق�ط ،(.Oreochromis spp)  س�مك البلط�ي-
Clarias spp., lctalurus spp.) س�مك ال�شبوط ، (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon  

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus  hoeveni, Megalobrama spp.) ، األنقلیس"ثعبان البحر" spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus  hoeveni, Megalobrama spp.) ، األنقلیس"ثعبان البحر" 

(Anguilla spp.)، لىـ���ـاض النیـی���ـك البـم���ــس (Lates niloticus) وس���مك رأس الثعب���ان 
(Channa spp.)،  م�ن البن�ود الفرعی�ة الداخل�ة ف�ي س�ماك ال�صالحة لألك�ل أحشاء األبإستثناء

  :0302.99الي  0302.91
5(.Oreochromis spp) سمك البلطي - -0302.71
5(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp)" سلورال" سمك القط - -0302.72

0302.73
 ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus) س���مك ال���شبوط - -

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

5

5  (.Anguilla spp) "األنقلیس"  ثعبان البحر  - -0302.74
5   غیرھا- -0302.79

م�ن البنود الفرعیة الداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء  أسماك أخر، -
  :0302.99الي  0302.91

5 أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر- -0302.81

5  (Rajidae) أسماك الشفنین البحري وأسماك اللیاء - -0302.82

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

5(.Dicentrarchus spp)  أسماك قاروس- -0302.84

5(Sparidae)" دنیس" أسماك الشبوط األحمر - -0302.85

5   غیرھا- -0302.89
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 وأح��شاء األس��ماك حوص�الت غ�دد الت��ذكیر، زع�انف، رؤوس، ذی��ول، ، ب��یض، أكب�اد-
  :األخرى الصالحة لألكل

5  تذكیر بیض وغدد ال،  أكباد- -0302.91
5   زعانف سمك القرش- -0302.92
5   غیرھا- -0302.99

 أس��ماك مجم��دة، بإس��تثناء ال��شرائح وغیرھ��ا م��ن لح��وم األس��ماك الداخل��ة ف��ى البن��د03.03
03.04.

م��ن البن�ود الفرعی�ة الداخل�ة ف��ي أح�شاء األس��ماك ال�صالحة لألك�ل بإس�تثناء  س�المون، -
  :0303.99الي  0303.91

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

0303.12
 ,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta) غیرھا من سالمون المحیط الھادي - -

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

معفاه

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

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

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

فاهمع

معفاه   غیرھا- -0303.19
 Pangasius spp., Silurus) "ال�سلور "س�مك الق�ط ،(.Oreochromis spp)  سـ�ـمك البلط�ي-

spp., Clarias spp., lctalurus spp.) س��مك ال��شبوط ، (Cyprinus spp., Carassius spp., 
Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus  hoeveni, Megalobrama spp.) ، ثعـبان
 وس��مك (Lates niloticus) س��مك البی��اض النیل��ى ،(.Anguilla spp) "األنقلی��ـس"البح��ر 

الداخل�ة ف�ي ألك�ل أح�شاء األس�ماك ال�صالحة لبإس�تثناء  ،(.Channa spp)رأس الثعب�ان 
:0303.99الي  0303.91من البنود الفرعیة 

معفاه(.Oreochromis spp) سمك البلطي - -0303.23
معفاه(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "السلور " سمك القط- -0303.24

0303.25
 ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus)   س��مك ال��شبوط- -

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

معفاه

معفاه  (.Anguilla spp) "األنقلیس"  ثعبان البحر - -0303.26
معفاه  غیرھا  - -0303.29

 Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae) أسماك مفلطحة  -
and Citharidae) ، البنود الفرعی�ةالداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء 

  :0303.99الي  0303.91من 
معفاه  (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) سمك القفندر - -0303.31

معفاه  (Pleuronectes platessa) سمك ھوشع  - -0303.32
معفاه(.Solea spp) سمك موسى  - -0303.33
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معفاه(Psetta maxima) "تربوت" أسماك الترس  - -0303.34
معفاه  غیرھا  - -0303.39

طط ال�بطن ـخ�ـبونی�ت مابة أو ــالتــونــة الوث، )Thunnus من جنس (ةنـــوــ تكاسم أ -
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) ، أح��شاء األس��ماك ال��صالحة لألك��ل بإس��تثناء

  :0303.99 الي 0303.91من البنود الفرعیة الداخلة في 
معفاه(Thunnus alalunga) ك تونة بیضاءاسم أ - -0303.41
معفاه(Thunnus albacares) تونة ذات زعانف صفراء  - -0303.42
معفاهبونیت مخطط البطن  أسماك التونة الوثابة أو  - -0303.43
معفاه(Thunnus obesus)التونة الجاحظ أسماك   - -0303.44

 انف الزرقاءالمحیـــط األطــلســـي والمحیــط الھــادي ذات الزعة ــونـــماك تـأس  - -0303.45
(Thunnus thynnus, thunns orientalis)معفاه

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

معفاه  غیرھا  - -0303.49
 س�مك ،(.Engraulis spp) األنشوجة، (Clupea harengus, Clupea pallasii) أسماك الرنجة-

 رنج��ھ ،(.Sardinella spp)  س��ردینال،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp) سردینال��
 ,Scomber scombrus)"أس�قمري"ماكری�ل ، س�مك  (Sprattus sprattus) صغیرة أو أس�برط

Scomber australasicus, Scomber japonicus)أسماك الماكریل الھندى ، (Rastrelliger spp.)  ،
  ج���اك واس���قمرى الح���صانماكری���ل ، (.Scomberomorous spp)الماكری���ل األس���بانى   ج���اك واس���قمرى الح���صانماكری���ل ، الماكری���ل األس���بانى 

(Trachurus spp.) بی��اض، س��مك بی��اض األس��قمرى ، (Caranx spp.) ،أسـ��ـماك كوبی��ا 
(Rachycentron canadum)، س�مك زبی��دى الف��ضى (Pampus spp.) ســم��ـك صـ��ـورى ،

 س�مك الكبل�ین، (.Decapterus spp)، الماكری�ل س�كود  (Cololabis saira) المحیط الھادى
(Mallotus villous) سمك أبو سیف ، (Xiphias gladius)، بالمیطة (Euthynnus affinis)  ،

، "سمك الزعنفة الشراعیة"، المارلین، السلفیش (.Sarda spp) "التونة المنقطة" بونیت
 البنودالداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء  ، (Istiophoridae) الراموح
:0303.99الي  0303.91من الفرعیة 

معفاه(Clupea harengus, Clupea pallasii)  أسماك الرنجة- -0303.51
، (.Sardinella spp) س�ردینال ،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp)  س�مك ال�سردین - -0303.53

(Sprattus sprattus) رنجھ صغیرة أو أسبرط
معفاه

معفاه  (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) "أسقمري"ماكریل لا سمك  - -0303.54
معفاه(.Trachurus spp)جاك وإسقمرى الحصان ماكـریـل  أســماك  - -0303.55
معفاه(Rachycentron canadum)  أسـماك كـوبیــا - -0303.56
معفاه(Xiphias gladius)  أسماك أبو سیف - -0303.57
معفاه غیرھا - -0303.59

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت  أس��ماك م��ن ع��ائال-
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ، أحشاء األسماك بإستثناء

  :0303.99الي  0303.91من البنود الفرعیة الداخلة في الصالحة لألكل 
معفاه(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  أسماك القد - -0303.63
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معفاه(Melanogrammus aeglefinus) حدوقأسماك ال  - -0303.64
معفاه  (Pollachius virens) القد األسودك مس  - -0303.65
معفاه(.Merluccius spp., Urophycis spp) نازليك اسم أ - -0303.66
معفاه(Theragra chalcogramma) األسكا بوالكسمك   - -0303.67
معفاه(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) زرقاأل سمك القد  - -0303.68
معفاه   غیرھا - -0303.69

 م�نالفرعیة البنود الداخلة في أحشاء األسماك الصالحة لألكل بإستثناء  أسماك أخر، -
  :0303.99الي  0303.91

معفاه أخر  أسماك كلب البحر وأسماك قرش- -0303.81
معفاه(Rajidae)  أسماك الشفنین البحري وأسماك اللیاء - -0303.82
معفاه  (.Dissostichus spp)   أسماك أبو سن- -0303.83
معفاه(.Dicentrarchus spp)   أسماك قاروس- -0303.84
معفاه    غیرھا- -0303.89

 وأح�شاء األس�ماك حوص�الت غ�دد الت�ذكیر، زع�انف ، رؤوس، ذی�ول، ، بیض، أكباد-
  :األخرى الصالحة لألكل

معفاه   أكباد، بیض وغدد التذكیر - -0303.91 معفاه   أكباد، بیض وغدد التذكیر - -0303.91
معفاه   زعانف سمك القرش- -0303.92
معفاه   غیرھا- -0303.99

، طازجة أو مبردة )وإن كانت مفرومة(من لحوم األسماك ا ـرھـیــمك وغــح سـرائــش03.04
  .أو مجمدة

 ، س���مك الق���ط(.Oreochromis spp) م���ن س���مك البلط���يطازج���ة أو مب���ردة  ش���ـرائح  -
 ، س�مك ال�شبوط(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال�"

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

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، األنقلیس" ثعبان البحر" (Anguilla spp.)، سمك 
:  (.Channa spp)أس الثعبان سمك رو (Lates niloticus)اض النیلى ـالبی

معفاه(.Oreochromis spp)   سمك البلطي- -0304.31
معفاه(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال "  سمك القط- -0304.32
�معفاه(Lates niloticus)  سمك البیاض النیلى - -0304.33 �
  فاهمع  غیرھا  - -0304.39

  : غیرھا من أسماك الفیلیھ طازجة أو مبردة  -

0304.41
 Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus) سالمون المحیط الھـادى  - -

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and 
Oncorhynchus rhodurus), ـيسمح��یط األطل��س��المون ال (Salmo salar)  وس��المون نھ��ر

(Huchohucho) الدانوب

  
معفاه

 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,  Oncorhynchus)  أسماك ال�سالمون الم�رقط- -0304.42
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

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

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae تأس��ماك م��ن ع��ائال - -0304.44
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae

معفاه

معفاه(Xiphias gladius)  أسماك أبو سیف- -0304.45
معفاه(.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - -0304.46
معفاه  أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر - -0304.47
معفاه(Rajidae)أسماك الشفنین البحرى وأسماك اللیاء  - -0304.48
معفاه   غیرھا- -0304.49

  :، طازجة أو مبردة غیرھا  -

0304.51
 Pangasius spp., Silurus) "سلورال� " س�مك الق�ط،(.Oreochromis spp)بلط�ي ال س�مك - -

spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ،س��مك ال��شبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  
piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ،

س�مك و (Lates niloticus)سمك البیاض النیل�ى ، (.Anguilla spp) "األنقلیس"ثعبان البحر 
  (.Channa spp) رأس الثعبان

  
  

معفاه

معفاه  أسماك فصیلة السالمون  - -0304.52
 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae ت أس��ماك م��ن ع��ائال - -0304.53

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
معفاه

معفاه(Xiphias gladius) أسماك أبو سیف  - -0304.54 معفاه(Xiphias gladius) أسماك أبو سیف  - -0304.54
معفاه  (.Dissostichus spp) و سنأبأسماك   - -0304.55
معفاه   أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر - -0304.56
معفاه(Rajidae) أسماك الشفنین البحرى وأسماك اللیاء  - -0304.57
معفاه    غیرھا- -0304.59

 "سلورال��� "س���مك الق���ط، (.Oreochromis spp)  ش���رائح مجم���دة م���ن س���مك البلط���ي -
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ،س�مك ال�شبوط (Cyprinus 

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

Megalobrama spp.) ، األنقل�یس"ثعب�ان البح�ر" (Anguilla spp.) ،مك البی�اض النیل�ىـ�ـس 
(Lates niloticus) سمك رأس الثعبان و(Channa spp.)  : 

معفاه(.Oreochromis spp)   سمك البلطي- -0304.61
معفاه(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp) "سلورال "  سمك القط- -0304.62
معفاه(Lates niloticus)   سمك البیاض النیلى- -0304.63
معفاه    غیرھا- -0304.69

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ت  شرائح مجم�دة م�ن أس�ماك م�ن ع�ائال-
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae :

معفاه(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) أسماك القد  - -0304.71
معفاه(Melanogrammus aeglefinus) حدوقأسماك ال  - -0304.72
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معفاه  (Pollachius virens) القد األسودك ماس أ - -0304.73
معفاه(.Merluccius spp., Urophycis spp) نازليك اسم أ - -0304.74
معفاه(Theragra chalcogramma) أالسكا بوالكسمك   - -0304.75
معفاه   غیرھا- -0304.79

  : غیرھا، من أسماك الفیلیھ المجمدة -

0304.81
 Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus)  س�المون المح�یط الھ�ـادى- -

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and 
Oncorhynchus rhodurus), س��المون المح��یط األطل��سي (Salmo salar)  وس��المون نھ��ر

  (Huchohucho) الدانوب

معفاه

0304.82
 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus)  أس�ماك ال�سالمون الم�رقط - -

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

معفاه

معفاه(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) أسماك مفلطحة - -0304.83
معفاه(Xiphias gladius)  أسماك أبو سیف- -0304.84
معفاه(.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - -0304.85
معفاه  (Clupea harengus, clupea pallasii)  أسماك الرنجة- -0304.86

بونی�ت مخط�ط ال�بطن  التون�ة الوثاب�ة أو، )Thunnus م�ن ج�نس ( أســماك التــونـــة- -0304.87
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

معفاه 0304.87
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

، أس��ماك ال��شفنین البح��رى وأس��ماك اللی��اء  أخ��رس��ماك ق��رشألبح��ر،  أس��ماك كل��ب ا- -0304.88
(Rajidae)  معفاه

معفاه غیرھا- -0304.89
:  غیرھا مجمد -

معفاه(Xiphias gladius)  أسماك أبو سیف- -0304.91
معفاه(.Dissostichus spp) و سنأب أسماك - -0304.92

0304.93

,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال� "س�مك الق�ط، (.Oreochromis spp) س�مك البلط�ي - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon  Piceus, Catla Catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)،  ثعب�ان البح�ر
 سمك رأس الثعب�انو (Lates niloticus) سمك البیاض النیلى، (.Anguilla spp) "األنقلیس"

(Channa spp.)    

معفاه

معفاه(Theragra chalcogramma) االسكا بوالكسمك   - -0304.94

0304.95
 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae تالـائ���ــ عنـ��ـماك مـأس�� - -

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ،والكـ�ـكا بـ�ـدا االسـ�ـ عاـ�ـم 
(Theragra chalcogramma)  

معفاه

معفاه   أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر - -0304.96
معفاه(Rajidae)نین البحرى وأسماك اللیاء  أسماك الشف - -0304.97
معفاه    غیرھا- -0304.99
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ماك مجففة أو مملحة أو فى م�اء ممل�ح؛ أس�ماك مدخن�ة، وإن كان�ت مطبوخ�ة قب�ل ـأس03.05
، وكری���ات مكتل���ة م���ن س���مك، ص���الحة م���ساحیقأو أثن���اء عملی���ة الت���دخین؛ دقی���ق، 

  .لإلستھالك البشرى
20وكریات مكتلة من سمك ، صالحة لإلستھالك البشرى، مساحیقدقیق،   -0305.10
20 بیض وغدد تذكیراألسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو فى ماء مملح،أكباد  -0305.20

 :مملحة أو فى ماء مملح، ولكن غیر مدخنة شرائح سمك، مجففة،   -

0305.31
 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال� "س�مك الق�ط، (.Oreochromis spp) س�مك البلط�ي - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،س�مك ال�شبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, Catla Catla, Labeo 

spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، األنقل�یس"ثعب�ان البح�ر" 
(Anguilla spp.) ،سمك البیاض النیلى (Lates niloticus) سمك رأس الثعبانو (Channa spp.)  

20

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae تأسماك من عائال - -0305.32
Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 20

20    غیرھا- -0305.39
:  أسماك مدخنة، بما فیھا الشرائح، ما عدا أحشاء األسماك الصالحة لألكل-

0305.41
 ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta)  سالمون المحیط الھـادى- -

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 

rhodurus), س��المون المح��یط األطلنط��ي (Salmo salar) وس��المون نھ��ر ال��دانوب (Hucho 
hucho)

20

20(Clupea harengus, Clupea pallasii)   سمك الرنجة- -0305.42
 ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki)  أس���ماك ال���سالمون الم���رقط- -0305.43

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

20

0305.44
 ,.Pangasius spp., Silurus spp)"سلورال� "س�مك الق�ط، (.Oreochromis spp)مك البلط�ي س�- -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،سمك الشبوط Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, Catla Catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ،�ن البح�ر اثعب
 سمك رأس الثعب�ان و(Lates niloticus) سمك البیاض النیلى، (.Anguilla spp) "األنقلیس"

(Channa spp.)    

20

  20    غیرھا- -0305.49

  :وإن كانت مملحة، ولكن غیر  مدخنةعدا األحشاء الصالحة لألكل، أسماك مجففة،   -
5(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) أسماك القد  - -0305.51

 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال� "س�مك الق�ط، (.Oreochromis spp) س�مك البلط�ي - -0305.52

Clarias spp., lctalurus spp.) ،سمك الشبوط(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon  piceus, Catla Catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ،�ر ـثعب�ان البح
 سمك رأس الثعب�انو (Lates niloticus) النیلىالبیاض سمك ، (.Anguilla spp) "األنقلیس"

(Channa spp.)    

5

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae ت أسماك من عائال- -0305.53

Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae عدا أسماك القد ،(Gadus morhus, Gadus Ogac, 
Gadus macrocephalus)

5
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0305.54

 س��مك ،(.Engraulis spp) األن��شوجة، (Clupea harengus, Clupea pallasii) أس��ماك الرنج��ة- -
صغیرة أو  رنجھ ،(.Sardinella spp)  سردینال،(.Sardina pilchardus, Sardinops spp) السردین
 Scomber scombrus, Scomber) "قمريـ�ـأس"ل ـ�ـماكریك ـم�ــ، س(Sprattus sprattus) أس�برط

australasicus, Scomber japonicus)�ل الھن�دىـ، أسماك الماكری (Rastrelliger spp.)اكری�ل ، الم
5،  (.Trachurus spp)  ج�اك واس��قمرى الح��صانماكری��ل  (.Scomberomorous spp)األس�بانى  ،  (.Trachurus spp)  ج�اك واس��قمرى الح��صانماكری��ل  (.Scomberomorous spp)األس�بانى 0305.54

 ،(Rachycentron canadum) أس��ماك كوبی��ا ،(.Caranx spp) ، بی�اضس�مك بی��اض األس��قمرى
، (Cololabis saira) ، س��مك ص��ورى المح��یط الھ��ادى(.Pampus spp) س��مك زبی��دى الف��ضى

 ، س���مك أب���و س���یف(Mallotus villous) س���مك الكبل���ین، (.Decapterus spp)الماكری���ل س���كود 
(Xiphias gladius)، بالمیط��ة (Euthynnus affinis)، ةـط��ـقـونة المنـ��ـالت" بونی�ت" (Sarda spp.) ،

  )Istiophoridae( ، الراموح"مك الزعنفة الشراعیةــس"ش ـیـالمارلین، السلف

5

5   غیرھا- -0305.59
ع��دا األح��شاء مجفف��ة وال مدخن��ة وأس��ماك ف��ى م��اء ممل��ح  لك��ن غی��رو أس��ماك مملح��ة -

:الصالحة لألكل
5(Clupea harengus, Clupea pallasii) ك الرنجةاسمأ - -0305.61
5(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)ك القد اسمأ - -0305.62 5(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)ك القد اسمأ - -0305.62
5(.Engraulis spp)نشوجة األك اسمأ - -0305.63

0305.64
 ,.Pangasius spp., Silurus spp) "سلورال� "سمك القط، (.Oreochromis spp) بلطيالك اسمأ - -

Clarias spp., lctalurus spp.) ،س�مك ال�شبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys   spp.,  Cirrhinus spp., Mylop haryngodon  piceus, Catla Catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ، سـ���ـلیـقـاألن"ثعب���ان البح���ر" 
(Anguilla spp.) ،سمك البیاض النیلى (Lates niloticus) سمك رأس الثعبانو (Channa spp.)  

5

5   غیرھا- -0305.69
:وأحشاء األسماك األخرى الصالحة لألكل حوصالت ،   زعانف، رؤوس، ذیول-

5   زعانف سمك القرش- -0305.71
5  ك اسمحوصالت األو رؤوس ، ذیول - -0305.72 5  ك اسمحوصالت األو رؤوس ، ذیول - -0305.72
5   غیرھا- -0305.79
ة ـدة أو مجفف��ـ��ـة أو مب��ردة أو مجمـ��ـازجـورة، حی��ة أو طــریات، وإن كان��ت مق��شــق��ش03.06

ات مدخن�ة، وإن كان�ت غی�ر مق�شورة، وإن كان�ت ــیرـقشاء مملح؛ ـأو مملحة أو فى م
ق�شریات غی�ر مق�شورة، مطبوخ�ة بالبخ�ار ین؛ ـدخ�ـاء عملی�ة التـن�ـل أو أثـة قبـمطبوخ

أو م��سلوقة ف��ى الم��اء، وإن كان��ت مب��ردة أو مجم��دة أو مجفف��ة أو مملح��ة أو ف��ى م��اء 
 .، وكریات مكتلة من قشریات، صالحة لإلستھالك البشرىمساحیقمملح؛ دقیق، 

  : مجمدة -
20(.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)  أخربحرجراد و"إستاكوزا"صخرى كركند  - -0306.11
20(.Homarus spp)"إستاكوزا"كركند  - -0306.12 20(.Homarus spp)"إستاكوزا"كركند  - -0306.12
20"كابوریا" عونطلسال - -0306.14
20  (Nephrops norvegicus) نرویجى"إستاكوزا"كركند  - -0306.15
20(Pandalus spp., Crangon crangon) قریدسو "جمبرى"المیاه الباردة روبیان  - -0306.16
20خر أقریدس  و"جمبرى"روبیان  - -0306.17
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 لالس�تھالك، وكریات مكتلة من ق�شریات، ص�الحة مساحیق غیرھا، بما فیھا دقیق، - -0306.19
  البشرى

20

 :طازجة أو مبردة، حیة  -
20(.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)  أخر وجراد بحر"إستاكوزا"صخرىكركند  - -0306.31
20  (.Homarus spp)" إستاكوزا"كركند  - -0306.32
20"كابوریا" السلطعون - -0306.33
20(Nephrops norvegicus) نرویجى"إستاكوزا"كركند  - -0306.34
20  (Pandalus spp., Crangon crangon) وقریدس  "جمبرى"المیاه الباردة روبیان  - -0306.35
20خرأوقریدس  "جمبرى"روبیان  - -0306.36

، وكریات مكتلة من ق�شریات، ص�الحة لإلس�تھالك مساحیقغیرھا، بما فیھا دقیق،  - -0306.39
20  البشرى

:غیرھا -
20(.Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp)أخر  وجراد بحر"إستاكوزا"صخرى كركند  - -0306.91
20  (.Homarus spp) "إستاكوزا"كركند  - -0306.92
20"كابوریا"سلطعون ال - -0306.93
20(Nephrops norvegicus) نرویجى"إستاكوزا"كركند  - -0306.94 20(Nephrops norvegicus) نرویجى"إستاكوزا"كركند  - -0306.94
20  قریدس و"جمبرى"روبیان  - -0306.95

، وكریات مكتلة من ق�شریات، ص�الحة لإلس�تھالك مساحیقغیرھا، بما فیھا دقیق،  - -0306.99
20البشرى

بردة أو مجم��دة ـة أو م��ـازج��ـة أو طـ�ـداف، حیـ��ـة األصـ��ـزوعــرخوی�ات، وإن كان��ت من03.07
الرخویات المدخن�ة، وإن كان�ت غی�ر مق�شورة، أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ 

مكتل�ة م�ن ، وكری�ات مساحیق،  أو أثناء عملیة التدخین؛ دقیقوإن كانت مطبوخة قبل
  .الرخویات ، صالحة لإلستھالك البشري

   :  محار-
20 حي أو طازج أو مبرد- -0307.11
20 مجمد- -0307.12
20 غیرھا- -0307.19

:Placopecten  أو Pecten, Chlamysمن أجناس بما فیھ المحار الملكى  مروحي، محار -
20 طازج أو مبرد، حي - -0307.21
20   مجمد- -0307.22
20   غیرھا- -0307.29

:(.Mytilus spp., Perna spp)  بلح البحر-
20 حي أو طازج أو مبرد- -0307.31
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20 مجمد- -0307.32
20 غیرھا- -0307.39

: وسیبدج حبار-
20مبرد طازج أو  ، حي- -0307.42
20مجمد - -0307.43
20 غیرھا- -0307.49

 :(,.Octopus spp) أخطبوط -
20 طازج أو مبردي ، ح- -0307.51
20مجمد - -0307.52
20 غیره- -0307.59
20  القواقع ، عدا قواقع البحر  -0307.60

 ,Arcidae, Arcticidae, Cardiidae) تمن عائال  (Cockles)   بطلینوس ورخویات صدفیة-
Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, 

Solenidae, Tridacnidae and Veneridae ) : 
20   حیة ، طازجة أو مبردة- -0307.71
20مجمدة - -0307.72
20   غیرھا- -0307.79

  :(.Strombus spp) ومحار األذن (.Haliotis spp) أذن البحــر -
20 طازجة أو مبردة،حیة  (.Haliotis spp)أذن البحر  - -0307.81
20حي ، طازج أو مبرد  (.Strombus spp) محار األذن - -0307.82
20مجمدة (.Haliotis spp) أذن البحر - -0307.83
20  مجمد  (.Strombus spp)محار األذن  - -0307.84
20(.Haliotis spp) أذن البحر أخر - -0307.87
20 (.Strombus spp) محار أذن أخر - -0307.88

  : ، كریات صالحة لإلستھالك البشريمساحیق غیرھا، بما في ذلك دقیق، -
20ة أو مبردة طازج، یة ح- -0307.91
20  مجمدة - -0307.92
20  ا غیرھ- -0307.99

03.08

ریات، حیة أو طازجة أو مب�ردة أو مجم�دة ــشـات والقــویــقاریات مائیة عدا الرخـال ف
أو مجفف��ة أو مملح���ة أو ف��ي م���اء ممل��ح؛ ال فقاری���ات مائی��ة مدخن���ة ع��دا الق���شریات 

 م�ساحیقق، ـ�ـن؛ دقیـ�ـیـاء عملی�ة التدخـ�ـنـة قب�ل أو أثـ�ـوالرخویات وإن كانت مطبوخ
 ع�دا الق�شریات والرخوی�ات، ص�الحة لإلس�تھالك أو كریات مكتلة من ال فقاریات مائیة

  .البشرى
: (Stichopus japonicus, Holothuroidea)خیار البحر  -

20  ة أو مبردة طازج، یة ح- -0308.11
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20  مجمدة - -0308.12
20ا غیرھ- -0308.19

  :(Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)قنفذ البحر -
20 طازج أو مبردي ، ح- -0308.21
20  مجمد - -0308.22
20ا غیرھ- -0308.29
20(.Rhopilema spp)  قندیل البحر-0308.30
20   غیرھا-0308.90

___________  
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  الفصل الرابع
   عسل طبيعى؛ ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛

  منتجات صاحلة لألكـل من أصل حيوانى، 
  غري مذكورة وال داخلة فى مكان آخر

  :مالحظات 
  .ًًالحلیب الكامل الدسم أو الحلیب المنزوعة قشدتھ جزئیا أو كلیا " باللبن"یقصد    - 1
   :04.05من أجل تطبیق البند    - 2

ًًًطازجا أو مملحا أو زنخا ( اللبن أو الزبد المعاد تركیبھ تعنى الزبد الطبیعى ، زبد مصل" زبد"إن عبـارة    -أ  
ًالم�شتق ح�صرا م�ن الل�بن، وال�ذى یحت�وى عل�ى دس�م ل�بن ) بما فیھ الزبد المعلب فى أوعیة محكم�ة الغل�ق

ً وزن��ا، %2ً وزن��ا، وعل��ى م��واد ص��لبة غی��ر دھنی��ة بح��د أق��صى %95 أو أكث��ر وال یتج��اوز %80بن��سبة 
إن الزبد الیحتوى عل�ى م�ستحلبات م�ضافة، ولكن�ھ ق�د یحت�وى عل�ى  ً.زنا و%16وعلى الماء بحد أقصى 

  .كلورید الصودیوم، ألوان غذائیة، أمالح تعادل وعلى بكتریا مستنبتھ غیر ضارة منتجة لحمض اللبنیك 
، القابل��ة للب��سط "الم��اء ف��ى الزی��ت" الم��ستحلبات م��ن نم��ط "منتج��ات ألب��ان قابل��ة لل��دھن"یق��صد بعب��ارة    -ب 

أو أكثر ولكن تقل  %39 یة عـلى دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحید فقط الموجود فى المنتج بنسبة والمحتو
  .ً وزنا %80عن 

، 04.06تبند المنتجات المتح�صل علیھ�ا بتركی�ز م�صل الل�بن م�ع إض�افة الل�بن أو دس�م الل�بن، كأجب�ان ف�ى البن�د    - 3
  :شریطة أن تتوافر فیھا الخصائص الثالث التالیة 

   أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛%5أن تكون نسبة دسم اللبن فیھا    -  أ
   ؛ و%85 وأال تزید عن %70ًأال تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا عن    -ب 
  .أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة    -ج 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 4
ًوز معبرا ــً وزنا من الالكت%95توى على أكثر من  التى تح،المنتجـات المتحصـل عـلیھا من مصل اللبن   -أ 

  ؛ )17.02البند ( ً، محسوبا على أساس المادة الجافة"يمائ الكتوز ال "عنھ بـ 
) ىب�دزدس�م الالمث�ل، (المنتجات المتحصل علیھا م�ن الل�بن ب�احالل واح�د أو أكث�ر م�ن مكونات�ھ الطبیعی�ة   -ب 

   أو؛)21.06أو البند  19.01البند ) (ىزیتالدسم المثل، (بمادة أخرى 
ًا فیھ مركزات إثنین أو أكثر من بروتین مصل الل�بن، المحتوی�ة وزن�ا عـ�ـلى أكـ�ـثر ـبم" (ألبومین"الزالل    - ج

أو الجلوبولین ) 35.02 البند) (ن مصل اللبن محسوبة على أساس المادة الجافةــیـروتــن بــ م%80ن ــم
  ).35.04البند (

  :ية مالحظات البنود الفرع
، المنتج�ات المؤلف�ة م�ن مكون�ات "م�صل الل�بن المع�دل"، یق�صد بعب�ارة 0404.10من أج�ل تطبی�ق البن�د الفرع�ى    - 1

، كم�ا ) مصل اللبن المنزوع منھ كل أو بعض الالكتوز أوالبروتینات أو األمالح المعدنی�ةالتى تكون(مصـل اللبن 
 م�ن م�صل الل�بن، وك�ذلك المنتج�ات المتح�صل علیھ�ا ًتعنى أیضا مصل اللبن الذى أض�یفت إلی�ھ مكون�ات طبیعی�ة

  .بخلط مكونات مصل اللبن الطبیـعى 
 “ ghee “ الت�شمل الزب�د المن�زوع م�اؤه أو ال�سمن" زب�د"، فإن عب�ارة 0405.10ن أجل تطبیق البند الفرعى ــم   - 2

  ).0405.90البند (
__________  

  

  
  

٤٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.ألبان وقشدة، غیر مركزة وال محتویة على سكر مضاف أو مواد تحلیة أخر04.01
5ً وزنا %1تجاوز تـ بنسبة ال،  تحتوى على دسم-0401.10
5ً وزنا %6 وال تـتجاوز %1بنسبة تـزید عن ،  تحتوى على دسم-0401.20
5ًوزنا %10وال تـتجاوز  %6ید عن بنسبة تـز،  تحتوى على دسم-0401.40
5ً وزنا %10بنسبة تـزید عن ،  تحتوى على دسم-0401.50
. مركزة أو محتویة على سكر مضاف أو مواد تحلیة أخر ،ألبان وقشدة04.02

تجاوز تـ الحبیبـات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوى على دسم بنسبة أوـ بشكل مسحوق 0402.10
معفاهً وزنا1.5%

د ـبة تـزیـكل مسحوق أو حبیبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتـوى على دسم بنســـ بش
:ً وزنا %1.5عن 

:تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلیة أخر   ال- -0402.21
معفاه" نصف دسم" لألطفال -  - -0402.2110
20ه قشد-  - -0402.2120
: غیرھا -  - -0402.2190
معفاه كجم10ل عن ـقـت  فى عبوات ال- -  - -0402.2191
10 غیرھا- -  - -0402.2199 10 غیرھا- -  - -0402.2199
: غیرھا - -0402.29
معفاه" نصف دسم" لألطفال -  - -0402.2910
20ه قشد-  - -0402.2920
: غیرھا -  - -0402.2990
معفاه كجم10ل عن ـقـت  فى عبوات ال- -  - -0402.2991
10 غیرھا- -  - -0402.2999

: غیرھا -
:تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلیة أخر   ال- -0402.91
:مكتلة أو مسحوقة   ألبان غیر-  - -0402.9110
20 مھیأة للبیع بالتجزئة- -  - -0402.9111
10 غیرھا- -  - -0402.9119
20 قشدة-  - -0402.9120
: غیرھا - -0402.99
:مكتلة أو مسحوقة   ألبان غیر-  - -0402.9910
20 مھیأة للبیع بالتجزئة- -  - -0402.9911
10 غیرھا- -  - -0402.9919

٤٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

20 قشدة-  - -0402.9920
، كفیر وغیره من أنواع األلبان "زبادى"مخیض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب 04.03

ركزة أو محتویة على سكر مضاف ت مـة، وإن كانـرة أو المحمضــدة المخمــوالقش
) مكسرات(ر أو منكھة، أو محتویة على فواكھ أو أثمار قشریة ــة أخــأو مواد تحلی

.أو كاكاو، مضافة
5"زبادى" لبن رائب -0403.10
5 غیره -0403.90
ًًمصل اللبن، وإن كان مركزا أو محتویا على سكر مضاف أو مواد تحلیة أخر؛ 04.04

ة من عناصر حلیب طبیعیة، وإن كانت محتویة على سكر مضاف ــ مكوناتــتجـمن
.أو مواد تحلیة أخر، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

ًًزا أو محتوی�ا عل�ى س�كر م�ضاف ـ�ـن ومصل اللبن المعدل، وإن ك�ان مركـل اللبــ مص0404.10
معفاهأو على مواد تحلیة أخر 

: غیره -
2 صافى كجم10قل عن ـت فى عبوات ال -  - -0404.9010
5 غیرھا-  - -0404.9090

زب��د وغیرھ��ا م��ن م��واد دس��مة أخ��ر وزی��وت م��شتقة م��ن الل��بن؛ منتج��ات ألب��ان قابل��ة 04.05
.للدھن

: زبد - : زبد -
5 كجم صافى10 فى عبوات اقل من -  - -0405.1010
  معفاه غیرھا-  - -0405.1090

:لدھن  منتجات ألبان قابلة ل-
5 كجم صافى10 فى عبوات اقل من -  - -0405.2010
معفاه غیرھا-  - -0405.2090

: غیرھا -
5 كجم صافى10 فى عبوات اقل من -  - -0405.9010
  معفاه غیرھا-  - -0405.9090
) .بما فى ذلك جبن اللبن المخثر(جبن 04.06

بما فى ذلك جبن مصل اللبن، ) خثر أو غیر مخمرغیر م" (غیر منضج"ـ جبن طازج 0406.10
وجبن اللبن المخثر

10

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

10 أجبان معالجة بالحرارة، غیر مبشورة وال بشكل مسحوق -0406.30

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

10

: أجبان أخر -

٤٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

معفاه كجم10 اجبان فى عبوات ال تقل عن -  - -0406.9010
10 غیرھا-  - -0406.9090
  .بیض طیور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ 04.07

):للتفریخ( بیض ملقح -
5(Gallus Domesticus) جن من فصیلةا  من دو- -0407.11

5 غیرھا- -0407.19

: غیرھا ، بیض طازج -
5(Gallus Domesticus) جن من فصیلةا  من دو- -0407.21
5 غیرھا- -0407.29
5   غیرھا-0407.90
البیض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى ) صفار(بیض طیور، بدون قشره، ومح 04.08

مجمد أو محفوظ بأیة طریقــة أخرى، وإن الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو 
.ًكان محتویا على سكر مضاف أو مواد تحلیة أخر 

) :مح( صفار بیض -
10 مجفف- -0408.11
20 غیره- -0408.19 20 غیره- -0408.19

:غیره -
10 مجفف- -0408.91
20 غیره- -0408.99
5. عسل طبیعى 0409.00
10.  أصل حیوانى ، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخــر منتجات صالحة لألكل من 0410.00

________  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

٤٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس
  منتجات أخر من أصل حيوانى ، 

  وال داخلة فى مكان آخر غري مذكورة 
  :مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   -  1
 والمصارین والمثانات والمع�د، كامل�ة ات السائل أو المجففــوانــدا دم الحیــع(تجات الصالحة لألكل ـالمن   -أ 

  ؛ً)أو قطعا
  والقصاصـات والنفایات 05.05عدا المنتجات الداخلة فى البند ) بما فیھا الجلود بفراء(الصالل أو الجلود  -ب 

  ؛  )43 أو الفصل 41الفصل  (05.11المماثـلة من الجـلود الخام الداخلة فى البند 
  ؛) القسم الحادى عشر(انى ، عدا شعر الخیل وفضالتھ المواد النسجیة من أصل حیو   -ج 
   ) .96.03البند ( الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكانس والفراجین    -د 

ب�شرط أال تك�ون أطراف�ھ الجذری�ة (ً ، ال�شعر المف�روز طولی�ا 05.01بالمعنى المقصود ف�ى البن�د " ًخاما " یعتبر    - 2
  ) .یعىًورؤوسھ مجمعة معا فى اإلتجاه الطب

فى ھذا الجدول، أنیاب الفیل، فرس النھر، الفظ، الكركدن البحرى، وأنیاب الخنزیرالبرى وق�رون " ًعاجا"یعتبر    - 3
  .وحید القرن وكذلك أسنان جمیع الحیوانات 

 یشمل .البقر وأالخیل حیوانات ل وذی وأف اعرأفى ھذا الجدول شعر حیثما وردت  "عر خیلــش" ارةـد بعبـیقص   - 4
.، وإن كانت مھیأة كطبقة مع أو بدون مادة داعمة شعر الخیل فیما یشمل، شعر الخیل وفضالت05.11 البند

__________  

  

رمز النظام   الفئةرمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ًشـعر بشرى، خام، وإن كان مغسوال أو منزوعا دھنھ؛ فضالت الشعر البشرى0501.00 ً.2

ر ووب���ر الخنزی���ر أو الخنزی���ر الب���رى؛ ش��عر الغری���ر وغی���ره م���ن ش���عر ل���صناعة ش��ع05.02
.؛ فضالتھ) الفرش(الفراجین 

2 شعر ووبر الخنزیر أو الخنزیر البرى، وفضالتھ-0502.10
2 غیره-0502.90
[05.03]
 مب�ردة ًا، طازج�ة أوـ، كاملة أو قطع�)عدا األسماك(د حیوانات ــمصارین ومثانات ومع0504.00

2.أو مجمدة أو مملحة أو فى ماء مملح أو مجففة أو مدخنة 

وإن (جلود طیور وأجزاء أخ�ر م�ن طی�ور، بری�شھا أو زغبھ�ا، ری�ش طی�ور وأج�زاؤه 05.05
ظیف أو التطھی�ر ـن�ـر م�ن التـر علیھ�ا أكث�ـ�ـ، زغب، جمیعھا خ�ام أو ل�م یجً)كان مشذبا

.یش أو أجزاء ریش أو المعالجة بقصد حفظھا ؛ مساحیق ونفایات ر
2 ریش من األنواع المستخدمة فى الحشو؛ زغب-0505.10
2 غیره-0505.90
ًًعظ��ام وأروم ق��رون، خ��ام أو منزوع��ة ال��دھن أو الھ��الم أو مح��ضرة تح��ضیرا ب��سیطا 05.06

، أو معالج��ة بحم��ض ؛ م��ساحیق ونفای��ات ھ��ذه )ولك��ن غی��ر مقطع��ة بأش��كال خاص��ة(
.المنتجات 

٤٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2وعظام معالجة بحمض) بروتین عظام(عظمین  -0506.10
2 غیره-0506.90
) بم�ا فیھ�ا األھ�داب(، صفیحات فك الح�وت )ذبل أو درق(اه ـلحفـر السـعاج، عظم ظھ05.07

أو غیرھا من ثدییات بحریة، قرون وقرون مشعبة، ح�وافر، أظ�افر، مخال�ب ومن�اقیر، 
 خاص�ة؛ م�ساحیق ونفای�ا بأش�كالًًخام أو مح�ضرة تح�ضیرا ب�سیطا وإنم�ا غی�ر مقطع�ة 

.ھذه المواد
2 عاج ؛ مساحیقھ ونفایاتھ-0507.10
2 غیره-0507.90
ًًًمرجان ومواد مماثلة، خاما أو محضرة تح�ضیرا ب�سیطا ولك�ن غی�ر م�شغولة بطریق�ة 0508.00 ً

ًام حب�ار، خام��ا ـ�ـریة وعظـات بح�ـدی��ـفـنـریات أو قـویات أو ق�شـ�ـداف رخـ�ـأخ�رى؛ أص
. بأشكال خاصة، مساحیقھا وفضالتھاًًمحضرة تحضیرا بسیطا وإنما غیر مقطعةأو 

2

[05.09]
؛ )ذب��اب ھن��دى(، زب��اد وم��سك؛ ذراری��ح )كاس��توریوم(عنب��ر أش��ھب، طی��ب القن��دس 0510.00

صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حیوانیة أخر م�ستعملة ف�ى إع�داد مح�ضرات 
.ًمدة أو محفوظة مؤقتا بطریقة أخرى الصیدلة، طازجة أو مبردة أو مج

2

منتجات حیوانی�ة األص�ل غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان آخ�ر؛ حیوان�ات میت�ة مم�ا 05.11
.، غیر صالحة لإلستھالك البشرى )3( أو )1(یشملھ الفصالن 

معفاه منى ذكور اإلبقار-0511.10 معفاه منى ذكور اإلبقار-0511.10
: غیرھا -

أو رخوی�ات أو ال فقری�ات مائی�ة أخ�ر؛ حیوان�ات میت�ة  منتجات أسماك أو قشریات - -0511.91
2)3(مما یشملھ الفصل 

:  غیرھا- -0511.99
معفاه   بیض دودة القز- - -0511.9910
  2   غیرھا- - -0511.9990

  
_______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  لقسم الثانىا
  منتجات اململكة النباتيــة

  :مالحظـة القسم 
طوانیة ـ�ـم، المنتج�ات المقدم�ة ب�شكل حب�ات إســذا القســا وردت فى ھــأینم " Pelletsلة ـتـكریات مك" یقصد بعبارة 

  ً. وزنا%3إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسیط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة التزید عن ..أو كرویة صغیرة 
__________  

  الفصل السادس
   ابهها ؛أشجار ونباتات أخر حية ؛ بصالت وبصيالت وجذور وماش

  أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة
  :الفصل مـالحظـات 

بم�ا (، فإن ھ�ذا الف�صل ی�شمل فق�ط األش�جار الحی�ة واألص�ناف 06.01مع مراعاة أحكام الجزء الثانى من البند    - 1
ة ؛ من األنواع التى ینتجھا ع�ادة ب�ستانیو الم�شاتل والح�دائق والزھ�ارون للغ�رس أو الزین�) فیھا شتالت الخضر

والب�صل والع�سقالن والث�وم والمنتج�ات األخ�ر الم�ذكورة ف�ى ) البط�اطس(غیر أن ھذا الف�صل الی�شمل البطاط�ا 
   .7الفصل 

تعامل الباقات وال�سالل واألكالی�ل واألص�ناف المماثل�ة معامل�ة األزھ�ار واألغ�صان الوارق�ھ الداخل�ة ف�ى البن�دین    - 2
وم�ع ذل�ك ، ف�ال ی�شمل ھ�ذان .  إلیھم من مواد أخرالمضافة، وبصرف النـظر عـن اللـوازم 06.04 وأ 06.03

.97.01ولوحات الزینة المماثلة الداخلة فى البند ) كوالج(البندان أصناف فن اللصق 
________________________

  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ان، وس��یقان أرض��یة ـة، تیج��ـــة وب��صلیــ��ـیالت ودرن��ات وج��ذور درنیـب��صالت وب��ص06.01
، منبت�ة أو مزھ�رة؛ نبات�ات وج�ذور "ف�ى ط�ور البی�ات"، راق�دة )جذامیر أو ریزومات(

 .12.12، عدا الجذور المذكورة فى البند )شیكوریا(الھندباء 
ذور درنیة وبصلیة ، تیج�ان، وس�یقان أرض�یة ـــات وجــالت ودرنــالت وبصیــ بص-0601.10

2"فى طور البیات"، راقدة )أو ریزوماتجذامیر (

ان أرض�یة ـ�ـیقــجـان، وسـیـة، تــة وبصلیــ بصالت وبصیالت ودرنات وجذور درنی-0601.20
2)شیكوریا(، منبتة أو مزھرة ؛ نباتات وجذور الھندباء )جذامیر أو ریزومات(

.ر ، فسائل وطعوم ؛ بیاض الفط)بما فیھا جذورھا(نباتات حیة أخر 06.02
2 فسائل دون جذورھا وطعوم-0602.10

ـ�� أش��جار، وجنب��ات، وش��جیرات فواك��ھ أو أثم��ار ق��شریة، ص��الحة لألك��ل، وإن كان��ت 0602.20
2مطعمة

2، وإن كانت مطعمة)أزالیة(أو صحراویة ) رود دندرون( جنبات وردیة -0602.30
2 شجیرات ورود، وإن كانت مطعمة-0602.40
2    رھا غی-0602.90

٤٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

أزھ���ار مقطوف���ة وب���راعم أزھ���ار، للباق���ات أو للت���زیین، ن���ضرة أو مجفف���ة، مبی���ضة، 06.03
  .مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطریقة أخرى 

 : نضرة-
  40   ورود- -0603.11
40   قرنفل- -0603.12
40   السحلبیات- -0603.13
40  "األقحوان" زھرة الذھب - -0603.14
40   زھرة الزنابق - -0603.15
40   غیرھا- -0603.19
40 غیرھا-0603.90
أغ��صان وارق��ة وأوراق وأفن��ان وأج��زاء أخ��ر م��ن النبات��ـات، دون أزھ��ار أو ب��راعم 06.04

أزھار، وأعشاب، طحالب وأشنة، معدة للباقات أو للزینة، نضرة، مجفف�ة، م�صبوغة، 
.مبیضة، مشربة أو محضرة بطریقة أخرى 

2نضره  -0604.20
2 غیرھا -0604.90

_______  _______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

٤٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  لفصل السابعا
  خضر ونباتات وجذور ودرنات، صاحلة لألكل

  :مالحظات
  .12.14یشمل ھذا الفصل المنتجات العلفیة الداخلة فى البند  ال   - 1
 ، الكمأه،الصالحة لألكل الفطورً تشمل أیضا" الخضر"، فإن عبارة 07.12 و07.11 ،07.10 ،07.09فى البنود    - 2

 أثم�ار م�ن ج�نس ،(Zea mays var. saccharata) ال�ذرة الحل�وة ، الباذنج�ان، الكوس�ة، الق�رع، الكب�ر،الزیت�ون
Capsicum "أو من جنس  " حارفلفلPimenta "الرشاد  ،رخونـ الط، الكزبرة، البقدونس،مرـ، الش" حلولــلفـف

  .(Majorana hortensis or Origanum majorana) والمردقــوش الحلو "قرة العین"
  : بإستثناء07.11 الى 07.01 جمیع الخضر المجففة من األنواع الداخلة فى البنود من 07.12 یشمل البند   - 3

  ؛)07.13البند (البقول القرنیة الیابسة المقشورة    -أ 
  ؛11.04 الى 11.02الذرة الحلوة باألشكال المحددة فى البنود من    -ب 
  ؛)11.05البند (المكتلة ) البطاطس(حبیبات وكریات البطاطا ، رقائق، مساحیق  سمید،،دقیق   -ج 
  ) .11.06البند  (07.13 ومساحیق البقول القرنیة الیابسة الداخلة فى البند سمید ،دقیق   -د 

 " ح�ارلفلف�" Capsicumس ذا الفصل األثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من ج�نــنى من ھـثـتـإال أنھ یس   - 4
  ) .09.04البند  ("فلفل حلو" Pimentaأو من جنس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمز النظام 
  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%)

  .طازجة أو مبردة ) بطاطس ( بطاطا 07.01  .طازجة أو مبردة ) بطاطس ( بطاطا 07.01
2 للبذار-0701.10
5 غیرھا-0701.90
5.طازجة أو مبردة ) بندورة ( طماطم 0702.00
.بصل وعسقالن وثوم وكراث وخضر ثومیة أخر ، طازجة أو مبردة 07.03
5   بصل وعسقالن-0703.10

: ثوم -
2 للبذار- - -0703.2010
5   غیره- - -0703.2090
5 كراث وخضر ثومیة أخر-0703.90

 (Brassica)ط وخ��ضر مماثل��ة ص��الحة لألك��ل م��ن ج��نس ـی��ـبـب وملف��وف وقرنـ��ـكرن07.04
.طازجة أو مبردة

5 قرنبیط وقرنبیط بروكولى-0704.10

5 كرنب بروكسل-0704.20

5 غیرھا-0704.90

. طازجة أو مبردة ،(.Cichorium spp)أو ھندباء  (Lactuca sativa) خس07.05
: خس -

٥٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5)مكبب( خس - -0705.11

5 غیره- -0705.19

: ھندباء -
5(Cichorium intybus var. foliosum) ھندباء  وتلوف - -0705.21

5 غیرھا- -0705.29

وك�رفس لفت�ى ) سال�سیفى(لل�سلطة، ولحی�ة الت�یس ) بنج�ر(جزر ولفت بقلى وش�وندر 07.06
.وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة 

5 جزر ولفت بقلى-0706.10

5 غیرھا-0706.90

5.خیار وقثاء وخیار صغیر محبب ، طازجة أو مبردة 0707.00

.بقول قرنیة مقشورة أو غیر مقشورة ، طازجة أو مبردة 07.08
5(Pisum sativum) بازالء -0708.10
5(.Vigna spp., Phaseolus spp) لوبیاء وفاصولیاء -0708.20
5 بقول قرنیة أخر-0708.90
.خضر أخر ، طازجة أو مبردة 07.09
5 ھلیون -0709.20 Asparagus”5“ ھلیون -0709.20
5 باذنجان-0709.30
5 كرفس عدا الكرفس اللفتى-0709.40

: فطور وكمأه -
Agaricus5 فطور من جـنـس - -0709.51

5 غیرھا- -0709.59

5"حلوفلفل " Pimenta أو من جنس "ل حارفلف" Capsicum ثمار من جنس -0709.60

5)سبانخ الحدائق( سبانخ وسبانخ نیوزیالند ، وسبانخ كبیرة األوراق -0709.70

: غیرھا -
5  خرشوف - -0709.91

5 زیتون- -0709.92

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

5غیرھا - -0709.99

.مجمدة، )ر مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماءغی(خضر 07.10
5)بطاطس( بطاطا -0710.10

: بقول قرنیة مقـشورة أو غیر مقـشورة -
5(Pisum sativum) بازالء - -0710.21

٥١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5(.Vigna spp., Phaseolus spp) لوبیاء أو فاصولیاء - -0710.22

5 غیرھا- -0710.29

5)سبانخ الحدائق( سبانخ وسبانخ نیوزیالند ، وسبانخ كبیرة  األوراق -0710.30

5 ذرة حلوة-0710.40

5 خضر أخر-0710.80

5 خلیط من الخضر-0710.90

ًمثال، بغـاز ثانى أوكســید الكبریت أو فى ماء مملح أو مكب�رت (ًخضر محفوظة مؤقتا 07.11
.حة بحالتھا ھذه لإلستھالك المباشرولكن غیر صال) أو فى محالیل حفظ أخر

10 زیتون-0711.20
10 خیار وقـثـاء وخیار صغیر-0711.40

  : فطور وكمأه -
Agaricus10 فطور من جنس - -0711.51
10 غیرھا- -0711.59
10 خضر أخر ؛ خلیط من الخضر-0711.90

سرة أو م���سحوقة، ولك���ن غی���ر مك��� م���شرحة أو مقطع���ة أو مجفف���ة، كامل���ة أو خ���ضر07.12
  .محضرة بطریقة أخرى07.12  .محضرة بطریقة أخرى

10 بصل-0712.20
، (.Tremella spp) ، فط�ر ھالم�ى(.Auricularia spp)" آذان یھ�وذا" فط�ور، آذان الخ�شب -

:وكمأه 

Agaricus10 فطور من جنس - -0712.31

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

10(.Tremella spp) فطر ھالمى - -0712.33

10 غیرھا- -0712.39

10 خضر أخر؛ خلیط من الخضر-0712.90

.بقول قرنیة یابسھ، مقـشورة، وإن كانــت منزوعة الغـــاللة أو مفـلقـة أو مكسرة07.13

2(Pisum sativum) بازالء -0713.10

2(Garbanzos) حمص -0713.20

:(.Vigna spp., Phaseolus spp) أو فاصولیاء لوبیاء -
2(Vigna radiata (L.) Wilczek)أو(Vigna mungo (L.) Hepper)نوعمن فاصولیاء   لوبیاء أو- -0713.31
2(Vigna angularis) أو(Phaseolus)نوعمن  (Adzuki)  لوبیاء أو فاصولیاء حمراء صغیرة- -0713.32
2(Phaseolus vulgaris) أو فاصولیاء عادیة ، بما فیھا الفاصولیاء البیضاءـ  لوبیاء  ـ0713.33

٥٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 (Vigna subterranea)أو (Voandzeia subterranea) بامبارا نوعمن  لوبیاء أو فاصولیاء - -0713.34
2(Vigna unguiculata) نوعبازالء من ـ   ـ0713.35
2 غیرھا- -0713.39
اهمعف عدس-0713.40

معفاه(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)وفول صغیر (Vicia faba var. major)ـ فول عریض0713.50
2 (Cajanus Cajan)بازالء ـ  0713.60
2   غیرھا-0713.90
جذور المنیھوط واألروروت والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه، وج�ـذور ودرن�ات 07.14

دة أو مجفف�ة، كامل�ة ـة أو مبردة أو مجمــن، طازجــرة النشاء أو األینولیـزیـمماثلة غ
).ساجو(أو مقطعة أو بشكل كریات مكتلة ؛ لب النخیل الھندى 

5(Cassava)  جذور منیھوط-0714.10
5 بطاطا حلوة-0714.20
5 (.Dioscorea spp)یام البطاطا ـ  0714.30
5 (.Colocasia spp)قلقاس ـ  0714.40
5 (.Xanthosoma spp)بطاطا الیوتیا ـ  0714.50
5   غیرھا-0714.90 5   غیرھا-0714.90

__________  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

٥٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن
  فواكه وأمثار قشرية صاحلة لألكل ؛ 

  قشور محضيات وقشور بطيخ أو مشام
  :مالحظات 

  .ال یشمل ھذا الفصل الفواكھ واألثمار القشریة غیر الصالحة لألكل   - 1
  .تبند الفواكھ واألثمار القشریة المبردة فى نفس بنود الفواكھ واألثمار القشریة الطازجة المماثلة   - 2
ًبھا جزئی�ا بالم�اء ـرطی�ــًن أن یكون معادا تــذا الفصل یمكـــة الداخلة فى ھــفـة المجفــإن الفواكھ واألثمار القشری   - 3

  :أو معالجتھا لألغراض التالیة
ل المعالج��ة ب��الحرارة المعتدل��ة، أو الكبرت��ة ، أو إض��افة اعل��ي س��بیل المث��(ة درج��ة الحف��ظ أو التثبی��ت لزی��اد   -أ 

  ،)حمض السوربیك أو سوربات البوتاسیوم
علي سبیل المثال بإضافة زیوت نباتیة أو كمیات ص�غیرة م�ن ش�راب (لتحســین المظھر أو المحافظة علیھ   -ب 

  .فتھا كفواكھ أو كأثمار قشریة مجففة ، بشرط أن تبقى محتفظة بص)الجلوكوز
_______

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

، طازج�ة أو مجفف�ة، بق�شرھا )الك�اجو(وز البرازی�ل وج�وز الكاش�و ـ�ـد وجـنـوز الھــج08.01
.أو بدونھ

) :نارجیل( جوز الھند -

10 مجفف- -0801.11

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

10 غیره- -0801.19

: جوز البرازیل -

10 بقـشره- -0801.21

10 مقـشور- -0801.22

: جوز الكاشو -

20 بقـشره- -0801.31

20 مقـشور- -0801.32

.نھأثمار قشریة أخر، طازجة أو مجففة، بقشرھا أو بدو08.02
: لوز-

20 بقـشره- -0802.11

20 مقـشور- -0802.12

:(.Corylus spp)  من نوع بندق-

20 بقـشره- -0802.21

٥٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

20 مقشور- -0802.22

: جوز عادى -

20 بقـشره- -0802.31

20 مقـشور- -0802.32

:(.Castanea spp)  كسـتـناء -

20   ه بقشر- -0802.41

20 مقشور - -0802.42

 : فستـق-

20 ه بقشر- -0802.51

20 مقشور - -0802.52

:"مكادامیا" مكسرات -

10 ه بقشر- -0802.61

10 مقشور - -0802.62

10(.Cola spp)جوز الكوال  -0802.70

10) األریكا(جوز األریقة  -0802.80

  20 غیرھا-0802.90

.،  طازج أو مجفف ”Plantains“ موز الجنةموز، بما فیھ 08.03
Plantains”60“موز الجنة  -0803.10

60  غیره  -0803.90

، ة وم���انجو ومانجوس���تین وجواف��"كمث���رى أمریك���ى"تم��ر، ت���ین، أنان���اس وأفوك��ادو 08.04
.طازجة أو مجففة

20 تمر-0804.10

20 تین-0804.20

  40 أناناس-0804.30

40)كمثرى أمریكى( أفوكادو -0804.40

45 جوافة ، مانجو ومانجو ستـین-0804.50

.حمضیات طازجة أو مجففة 08.05
60 برتقال-0805.10

؛ كلمنتین�ا، ویلك�نج  وغیرھ�ا )بم�ا فی�ھ التانج�ارین والسات�سوماس" (ماندرین" یوسفى -
: المماثلةمن الحمضیات المھجنة

٥٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

60)بما فیھ التانجارین والساتسوماس" (ماندرین"وسفى  ی- -0805.21

60 كلمنتینا- -0805.22

60  غیرھا- -0805.29

10، بما فیھ البومیلو "جریب فروت" لیمون ھندى -0805.40

10(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)، لیم (Citrus limon, Citrus limonum)  لیمون حامض-0805.50

10 غیرھا-0805.90

.عنب، طازج أو مجفف 08.06
40 طازج-0806.10

40 مجفف-0806.20

. ، طازج )Papays(، وبابایا )بما فیھ البطیخ األحمر(شمام وبطیخ 08.07
) :بما فیھ البطیخ األحمر( شمام وبطیخ -

10"دالع" بطیخ أحمر - -0807.11

10 غیره- -0807.19

Papays)(  10 بابایا -0807.20

.وسفرجل، طازجة " إجاص"تفاح وكمثرى 08.08
40 تفاح-0808.10

40 كمثرى -0808.30

30 سفرجل-0808.40

وبرق���وق، ") نكت���ارین"بم���ا فی���ھ ال���دراق األمل���س (م���شمش وك���رز وخ���وخ أو دراق 08.09
.طازجة

60 مشمش-0809.10

: كرز-

10 حامضى كرز - -0809.21

10غیره - -0809.29

60"نكتارین"بما فیھ الدراق األملس ،  "خوخ" دراق -0809.30

60 برقوق وبرقوق السیاج-0809.40

.فواكھ أخر ، طازجة 08.10
10" فریز" فراولة -0810.10

10 توت العلیق وتوت عادى-0810.20

10 الثعلب كشمش أسود، أبیض أو أحمر وعنب -0810.30

٥٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

Vaccinium"10"جنس ات وفواكھ أخر من ب عنـی-0810.40

20 فاكھة الكیوى-0810.50

10"دوریـان" ثـمار الدورانیاء -0810.60

10  "الكاكا"الكاكي  -0810.70

10 غیرھا-0810.90

ء، لبخ���ار أو م���سلوقة ف���ى الم���افواك���ھ وأثم���ار ق���شریة غی���ر مطبوخ���ة أو مطبوخ���ة با08.11
.، وإن إحتوت على سكر مضاف أو مواد تحلیھ أخر مجمدة

10 " فریز" فراولة -0811.10

10 توت العلیق وتوت عادى وكشمش أبیض وأسود وأحمر وعنب الثعلب-0811.20

20   غیرھا -0811.90

م�اء ًم�ثال، بغ�ـاز ث�انى أوك�سید الكبری�ت أو ف�ى (ًمار قشریة محفوظة مؤقت�ا ـفواكھ وأث08.12
، ولكن غی�ر ص�الحة بحالتھ�ا ھ�ذه )مملح أو مكبرت أو فى محالیل أو مواد أخر للحفظ

.لإلستھالك المباشر
10 كرز-0812.10

10 غیرھا-0812.90

من أثم�ار   ؛ خلیط08.06الى  08.01فواكھ، مجففة غیر تلك المذكورة فى البنود من 08.13
.ذكورة فى ھذا الفصل قشریة أو من فواكھ مجففة من األنواع الم

  30   مشمش-0813.10

30 برقوق-0813.20

20 تفاح-0813.30

30 فواكھ أخر-0813.40

20 خلیط من أثمار قشریة أو من فواكھ مجففة من األنواع المذكورة فى ھذا الفصل-0813.50

ف�ة أو محفوظ�ة ضیـات وقشـور شمام أو بطـیخ، طازجـة أو مجم�دة أو مجفمقشـور ح0814.00
10.ًمؤقـتـا فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محالیل أو مواد أخر للحفظ 

_________  

  

  

  

  

  

٥٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع
  بن وشاى ومته وبهارات وتوابل

  :مـالحظــات 
  : كما یلى 09.10 الى 09.04تبند مخالیط المنتجات الداخلة فى البنود من    - 1

   واحد تبقى داخلة فى ھذا البند ؛مخالیط المنتجات الخاضعة لبند   -أ  
   .09.10مخالیط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل فى البند    - ب

بما فى ذلك المخالیط المشار  (09.10 الى 09.04إن إضافة مواد أخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من        
ج��ات مادام��ت المخ��الیط الناجم��ة عنھ��ا ، الت��ؤثر ف��ى تبنی��د ھ��ذه المنت)أع��اله) ب(و ) أ(إلیھ��ا ف��ى الفق��رتین 

  . محتفظة بالصفة األساسیة للمنتجات الخاضعة لھذه البنود 
  .21.03ًوخالفا لذلك تسـتبعد ھذه المخالیط من ھذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل فى البند 

  .12.11لمنتجات األخر الداخلة فى البند  وال ا)Piper cubeba(ال یشمل ھذا الفصل الفلفل المعروف بالكبیبة  - 2
____________

  

رمز النظام 
  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%)

ًًبن، وإن كان محم�صا أو منزوع�ا من�ھ الك�افیین ؛ ق�شور وغ�الالت م�ن ب�ن؛ أب�دال ب�ن 09.01
.محتویة على بن بأیة نسبة كانت 

: بن غیر محمص-
معفاه غیر منزوع منھ الكافیین- -0901.11
معفاه منزوع منھ الكافیین- -0901.12

: بن محمص-
10 غیر منزوع منھ الكافیین- -0901.21
10 منزوع منھ الكافیین- -0901.22

: غیره -
5 قشور وغالالت بن غیر محمص- - -0901.9010

20 غیرھا- - -0901.9090

.ًاى ، وإن كان منكھا ش09.02

یزی��د وزن  ف��ى عب��وات ج��اھزة للت��داول الف��ورى ال) غی��ر مخم��ر(اى أخ��ضر ـ��ــ��  ش0902.10
2مكج 3محتواھا عن 

2فى عبوات أخر) غیر مخمر( شاى أخضر -0902.20
یزی�د  ًوشاى مخمر جزئیا، فى عبوات جاھزة للتداول الف�ورى ال) مخمر(ـ شاى أسود 0902.30

2م كج3ھا عن وزن محتوا

2ًوشاى مخمر جزئیا، فى عبوات أخر) مخمر( شاى أسود -0902.40
5) .ماتیــــھ( متھ 0903.00
 سنج�أو م�ن  "ح�ارفلف�ل ") Capsicum (سنجمن فلفل ؛ )Piper (جنسلفل من ــف09.04

)Pimenta (" أو مجروش أو مسحوق فجفم ،"حلوفلفل .  

٥٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

:(Piper) من جنس  فلفل-
2 غیر مجروش وال مسحوق- -0904.11
2 مجروش أو مسحوق- -0904.12

:" حلوفلفل " )Pimenta( سنجأو من  "حارفلفــل " )Capsicum(جنس من فلفل ـ 
2 مسحوقالمجروش و، غیر مجفف - -0904.21
2مجروش أو مسحوق - -0904.22
.فانیلیــــــا 09.05
2 ة مسحوق والة غیر مجروش-0905.10
2 ة أو مسحوقة مجروش-0905.20
.قرفة وأزھار شجرة القرفة 09.06

   :ة مسحوقال وة غیر مجروش-
2(Cinnamomum zeylanicum Blume) قرفة - -0906.11
2 غیرھا- -0906.19
2ةمسحوق وأ ة مجروش-0906.20
  ) .كبوش وسیقان وثمار(قرنفل 09.07
2یر مجروش وال مسحوق  غ-0907.10
2 مجروش أو مسحوق -0907.20
."حبھان"حب الھال و ، قشرة جوز الطیبجوز الطیب09.08

   : جوز الطیب-
2 غیر مجروش وال مسحوق - -0908.11
2مجروش أو مسحوق  - -0908.12

 : جوز الطیبقشرة -
2 ة وال مسحوقة غیر مجروش- -0908.21
2 ة أو مسحوقة مجروش- -0908.22

: "حبھان" حب الھال -
2 غیر مجروش وال مسحوق - -0908.31
2 مجروش أو مسحوق - -0908.32

 كراوی�ة؛  أو، ش�مر، كزب�رة، كم�ون)"جاذب�ة(نجم�ى "بذور یان�سون، یان�سون ص�ینى 09.09
.عرعر

: بذور كزبرة-
2 ة وال مسحوقة غیر مجروش- -0909.21
2 ة أو مسحوقة مجروش- -0909.22

٥٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

   : بذور كمون-
2 ة وال مسحوقة غیر مجروش- -0909.31
2 ة أو مسحوقة مجروش- -0909.32

  :، كراویة أو شمر؛ عرعر")جاذبة (نجمي" صیني بذور یانسون ، بذور یانسون-
2 ة وال مسحوقة غیر مجروش- -0909.61
2 ةق أو مسحوة مجروش- -0909.62

، ك��ارى وبھ��ارات "رن�د"، زعت��ر، أوراق غ��ار (Curcuma)  زعف��ران، ك�ركمزنجبی�ل،09.10
.وتوابل أخر

  :زنجبیل -
2 غیر مجروش وال مسحوق - -0910.11
2 مجروش أو مسحوق - -0910.12
2 زعفران-0910.20
2(Curcuma)  كركم-0910.30

: بھارات وتوابل أخر -
2لھذا الفصل) ب (1 مخالیط مذكورة فى المالحظة - -0910.91
2   غیرھا- -0910.99 2   غیرھا- -0910.99

__________  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

٦٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل العاشر
  حبــــوب

  :مـالحظــات 
ًورة فى بنود ھذا الفصل ال تدخل فیھا إال إذا كان�ت حبوب�ا، وإن كان�ت ھ�ذه الحب�وب ــإن المنتجــات المذك   -أ     - 1

  .لى سیقان فى سنابل أو ع
ال ی��شمل ھ��ذا الف��صل الحب��وب المق��شورة أو المعالج��ة بطریق��ة أخ��رى، إال أن��ھ یبق��ى األرز المق��شور أو    -ب 

  .10.06ًأو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارتھ داخال فى البند ) المبیض(المضروب 
  ) .7الفصل ( الذرة الحلوة 10.05ال یشمل البند    - 2

   :الفرعيلبند مالحظة ا
 وك�ذلك الھج�ائن الناتج�ة ع�ن تالق�ى Triticum durum، الحنط�ة م�ن أن�واع "قاسیة ) قمح(حنطة " یقصد بعبارة   - 1

  . من الكروموزومات لمثل تلك األنواع)28( ، التى تحمل نفس العدد Triticum durumأنواع من 
____________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  . وخلیط حنطة مع شیلم "قمح"حنطة 10.01

:قاسیة  "قمح" حنطة -

معفاه تقاوي للبذار- -1001.11

معفاه غیرھا - -1001.19

 : غیرھا-

معفاه تقاوي للبذار- -1001.91

معفاه غیرھا - -1001.99

 ."جاودار"شـــــیلم 10.02

معفاه  تقاوي للبذار-1002.10

معفاه غیرھا  -1002.90

.شــــــعیر 10.03

معفاه  تقاوي للبذار-1003.10

معفاه غیرھا  -1003.90

10 .شـــوفــــــان .04

معفاه  تقاوي للبذار-1004.10

معفاه غیرھا  -1004.90

.ذرة 10.05

معفاه تقاوى للبذار-1005.10

٦١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

معفاه غیرھا-1005.90

.أرز 10.06

معفاه)أرز بغالفھ الزھري( أرز غیر مقشور -1006.10

معفاه)أرز أسمر( أرز مقشور -1006.20

معفاهًًًً أرز مضروب كلیا أو جزئیا، وإن كان ممسوحا أو ملمعا-1006.30

معفاه كسارة األرز-1006.40

  .حبـــوب الســـرغـــــوم 10.07

معفاه  تقاوي للبذار-1007.10

معفاه غیرھا  -1007.90

.حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافیر؛ حبوب أخر10.08

5 حنطة سوداء-1008.10

   : دخن-

5 تقاوي للبذار- -1008.21

5 غیرھا - -1008.29 5 غیرھا - -1008.29

5 حبوب العصافیر-1008.30

5(.Digitaria spp)فونیو  -1008.40

5(Chenopodium quinoa)كوینو  -1008.50

5ترتیكال  -1008.60

5 حبوب أخر-1008.90
__________  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

٦٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى عشر
  ؛ ) مالت(منتجات مطاحن ؛ شعري ناشظ 

  )جلوتني(أينولني ؛ دابوق  نشاء ؛
  :مـالحظــات 

  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1
  ؛)21.01 أو البند 09.01البند ( المحمص المحضر كبدیل للبن )مالت(الشعیر الناشظ   ) أ ( 
  ؛19.01الدقیق والجریش والسمید والنشاء المحضرة الداخلة  فى البند   ) ب(
  ؛19.04رقائق الذرة والمنتجات األخر الداخلة فى البند   ) ج(
  ؛20.05 أو 20.04 أو 20.01الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة فى البنود   ) د (
   أو؛)30الفصل (محضرات الصیدلة   ) ھـ(
  ) .33الفصل (النشاء الذى لھ صفة محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل   ) و(

ًإن منتجات المطاحن من الحبوب المبینة فى الجدول أدن�اه ، ت�دخل ف�ى ھ�ذا الف�صل إذا ت�وافرت فیھ�ا مع�ا   ) أ   (  - 2
  :الجاف نتج ًالنسبتان التالیتان محسوبتین وزنا على أساس الم

 "Ewers"مح���ددة بطریق���ة (م���ن الج���دول ) 2(ن���سبة ن���شاء ت���ـزید عم���ا ھ���و مح���دد ف���ى العم���ود      ]أ 
  و ؛)اإلستقطابیة المعدلة

). 3(تزید عن تلك المبینة فى العم�ود  ال) اد أیة مواد معدنیة مضافھــبعـتـد إســبع(اد ــة رمـبــنس    ]ب
  .23.02شرطان، فإنھا تدخل فى البند یتوفر فیھا ھذان ال  الىأما المنتجات الت

  .11.04ًومع ذلك، فإن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائما البند 
 11.02 أو البند 11.01ًإن المنتجات الداخلة فى ھذا الفصـل طبقا لألحكام المذكورة أعاله تدخل فى البند   ) ب(

ذى عی�ون مطابق�ة لتل�ك ) غرب�ال( تم�ر م�ن خ�الل منخ�ل م�ن ن�سیج مع�دنى إذا كانت الن�سبة المئوی�ة الت�ى ذى عی�ون مطابق�ة لتل�ك ) غرب�ال( تم�ر م�ن خ�الل منخ�ل م�ن ن�سیج مع�دنى إذا كانت الن�سبة المئوی�ة الت�ى
ًتق�ل وزن�ا ع�ن الن�سبة المبین�ة إزاء ك�ل  ًمن الجدول أدن�اه تبع�ا للح�ال، ال) 5(أو ) 4(المبینة فى العمودین 

  . نوع من الحبوب المذكورة فى الجدول
   .11.04 أو البند 11.03  وبخالف ذلك ، تدخل تلك المنتجات فى البند   

  

  نسبة المرور من منخل ذى عیون من مقاس      
  الحبوب

)1(  
  نسبة النشاء

)2(  
  نسبة الرماد

)3(  
   مایكرومتر315
  )میكرون(

   مایكرومتر500
  )میكرون(

  وشیلم" قمح" حنطة 
  شعیر

  شوفان
  ذرة وحبوب السورغوم

  أرز
  حنطة سوداء

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

2.5%  
3%  
5%  
2%  

1.6%  
4%  

80%  
80%  
80%  

-  
80%  
80%  

-  
-  
-  

90%  
-  
-  

المنتجات المتحصل علیھا بتفتیت الحبوب على أن " سمید"و" جریش"، یقصد بعبارة 11.03لتطبیق أحكام البند    - 3
  :یتوافر فیھا أحد الشرطین التالیین 

عل�ى األق�ل م�ن وزنھ�ا یج�ب أن تم�ر م�ن خ�الل منخ�ل م�ن  %95إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة   ) أ ( 
   مم ؛2سیج معدنى ذى عیون مقاسھا ن

 عل�ى األق�ل م�ن وزنھ�ا یج�ب أن تم�ر م�ن خ�الل %95إذا كانت من منتجات الحب�وب األخ�ر ، ف�إن ن�سبة   ) ب(
  . مم 1.25منخل من نسیج معدنى ذى عیون مقاسھا 

_________

٦٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2  . أو دقیق خلیط حنطة مع شیلم "قمح"دقیق حنطة 1101.00

. أو دقیق خلیط الحنطة مع شیلم "قمح"دقیق حبوب عدا دقیق الحنطة 11.02
2 دقیق ذرة-1102.20

2 غیرھا-1102.90

  .جریش وسمید وكریات مكتلة من حبوب 11.03

: جریش وسمید -

2  "قمح" من حنطة - -1103.11

2 من ذرة- -1103.13

2 من حبوب أخر- -1103.19

2 كریات مكـتـلة -1103.20

ورة أو مفلطح�ة أو م�دورة أو مقطع�ة ــًال، مق�شـ�ـمث(ة بطریق�ة أخ�رى ـالج�ـوب معــبح11.04
؛ نب�ت الحب�وب، 10.06د ـ البن�ى األرز ال�داخل ف�باستثناء، )أو مكسرة أو بشكل رقائق

.شكل رقائق كامل أو مفلطح أو مطحون أو ب
: حبوب مفلطحة أو بشكل رقائـق -

5 من شوفان- -1104.12 5 من شوفان- -1104.12

5 من حبوب أخر- -1104.19

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

5 من شوفان- -1104.22

5 من ذرة- -1104.23

5 من حبوب أخر- -1104.29

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

."بطاطس"دقیق، سـمید، مسحوق، رقائق، حبیبات، كریات مكتلة، من بطاطا 11.05
5 دقیق وسمید ومسحوق-1105.10

5 رقائق ، حبیبات وكریات مكتلة-1105.20

، دقی��ق 07.13ى البن��د دقی��ق وس��مید وم��سحوق البق��ول القرنی��ة الیاب��سة الداخل��ة ف��11.06
، دقی�ق وس�مید وم�سحوق الج�ذور )وـ�ـساج(ل الھن�دى ـ�ـد ومسحوق ل�ب النخیــمیـوس

، دقیق وسمید ومساحیق المنتج�ات الم�ذكورة ف�ى 07.14أو الدرنات الداخلة فى البند 
. 8الفصل 

07.135 من البقول القرنیة الیابسة الداخلة فى البند -1106.10

07.145اجو أو من الجذور أو الدرنات الداخلة فى البند  من الس-1106.20

85 من المنتجات المذكورة فى الفصل -1106.30

٦٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

.ً، وإن كان محمصا )مالت(شعیر ناشظ 11.07
10   غیر محمص-1107.10

10 محمص-1107.20

.نشـــاء ؛ أینولین 11.08
  : نشـــاء -

5"مح ق"حنطة نشاء  - -1108.11

5(Corn)ذرة نشاء  - -1108.12

5"بطاطس"بطاطا نشاء  - -1108.13

5(Cassava)منیھوط نشاء  - -1108.14

5   أنواع نشـــاء أخر- -1108.19

5 أینولین-1108.20

معفاه.ً، وإن كان مجففا "قمح"جلوتین الحنطة 1109.00
________  

  
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

٦٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رالفصل الثانى عش
   بذور وأمثار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثـمار متنوعة ؛

  نباتات للصناعة أو الطب ؛ قـش وعلف
  :مالحظـات 

السم�سم وب�ذور   فیما یشمل، ثمار ون�وى النخی�ل وب�ذور القط�ن وب�ذور زی�ت الخ�روع وب�ذور12.07یشمل البند    - 1
  ."كارتیھ"شیا ال وبذور الخشخاش وبذور "قرطم"الخردل وبذور العصفر 

 7الف�صل ( أو الزیت�ون 08.02 أو البن�د 08.01دـى البن�ــلة فــات الداخــمل المنتجــد ال یشـــذا البنـر أن ھــیـغـ      
  ) .20أو الفصل 

ً الدقیق والسمید غیر المنزوع زیتھما كما یشمل أیضا الدقیق والسمید المنزوع زیتھم�ا جزئی�ا 12.08یشمل البند    - 2
ی�شمل البقای�ا  غی�ر أن�ھ ال. ًًمنھما ومن ثم أعی�د تدس�یمھما كلی�ا أو جزئی�ا بزیوتھم�ا األص�لیةأو اللذین نزع الزیت 
   .23.06 الى 23.04الداخلة فى البنود من 

 بذور بذور حشائش الحقول و،"بنجرال"، بذور الشوندر "ًبذورا معدة للبذار"، تعتبر 12.09من أجل تطبیق البند    - 3
 ، ب�ذور أش�جار الفاكھ�ة،"الغاب�ات " ب�ذور األش�جار الحرجی�ة، ب�ذور الخ�ضر،زین�ةأزھار البذور  ،لمراعىأخر ل

  . الترمس  أو من )Vicia fabaأنواع تلك التى من غیر  ("الكرسنة"بذور البیقة 
  : الینطبق على البذور التالیة، وإن كانت معدة للبذار 12.09غیر أن البند   

  ؛)7صل الف(البقول القرنیة أو الذرة الحلوة   ) أ ( 
  ؛9البھارات والتوابل واألصناف األخر الداخلة فى الفصل   ) ب(
  أو ؛ )10الفصل (الحبوب ) ج (
   .12.11 أو فى البند 12.07 الى 12.01المنتجات الداخلة فى البنود من   ) د (

  : فیما یشمل، النباتات وأجزاء النباتات من األنواع التالیة 12.11یشمل البند    - 4  : فیما یشمل، النباتات وأجزاء النباتات من األنواع التالیة 12.11یشمل البند    - 4
والجن�سنج والزوف�اء وع�رق ال�سوس ومختل�ف أن�واع النعن�اع وأكلی�ل ) أبو الرشح(ولسان الثور ) انریح(ق بالح  

  ) .األفسنتین(، والشذاب، والمریمیھ والشیح ) حصى البان(الجبل 
   :مایلى 12.11یشمل البند  وال  

  ؛30األدویة الداخلة فى الفصل   ) أ ( 
   أو؛33الداخلة فى الفصل ) كوزماتیك(ة ـو التطریأ) توالیت(ور أو التجمیل ـرات العطـتحضـمس  ) ب(
ارة والمطھرات أو المنتجات المماثلة الداخلة فى ــاب الضـدات الحشرات والفطریات ومبیدات األعشـیـمب  ) ج(

  .38.08البند 
  :تشمل مایلى  ال" أعشاب بحریة وطحالب مائیة"، فإن عبارة 12.12من أجل تطبیق البند     - 5

  ؛21.02نات المجھریة المیتة وحیدة الخلیة الداخلة فى البند الكائ  ) أ ( 
  أو؛ 30.02الكائنات المجھریة المزروعة الداخلة فى البند   ) ب(
   .31.05 أو البند 31.01األسمدة الداخلة فى البند   ) ج(

  :مالحظة بند فرعى 
 أو الك�ولزا ذات حم�ض األیروس�یك )اللف�ت الب�رى(بذور ال�سلجم "، فإنھ یقصد بعبارة 1205.10ألغراض البند   - 1

 %2ًً، بذور السلجم أو الكولزا التى تعطى زیتا ثابتا یحتوى على حم�ض األیروس�یك بن�سبة تق�ل ع�ن "المنخفض
  . میكرومول من الجلیكو سینوالت لكل جرام 30ًًًوزنا ومكونا جامدا یحتوى على أقل من 

__________  
  

  
  

  
  

  
  

  

٦٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.ًفول الصویا، وإن كان مكسرا 12.01
معفاه   تقاوي للبذار -1201.10
معفاه غیرھا-1201.90

ً.ًفـول سوداني، غـیر محمص أو مطبوخ بطریقة أخرى، وإن كان مقشورا أو مكسرا12.02
5 تقاوي للبذار  -1202.30

   : غیرھا -
5 بقشره  - -1202.41
5ًً مقشورا وإن كان مكسرا   - -1202.42

5)  .كوبرا(لب نارجیل 1203.00

2  .ًبذر كتان وإن كان مكسرا 1204.00

.ً أو الكولزا، وإن كان مكسرا "اللفت البرى"بذر السلجم 12.05
5المنخفضأو الكولزا ذات حمض األیروسیك  "اللفت البرى" بذور السلجم -1205.10
5 غیرھا-1205.90

2.ًبذر عباد الشمس، وإن كان مكسرا 1206.00

.ثمار وبذور زیتیة أخر، وإن كانت مكسرة 12.07 .ثمار وبذور زیتیة أخر، وإن كانت مكسرة 12.07
2 ثمار وبذور النخیل -1207.10

:   بذور قطن-

2  تقاوى للبذار - -1207.21
2 غیرھا - -1207.29
2 بذور زیت الخروع -1207.30
معفاه بذور سمسم-1207.40
معفاه بذور الخردل-1207.50
2  (Carthamus Tinctorius) "القرطم" بذور العصفر -1207.60
2 بذور الشمام أو البطیخ  -1207.70

: غیرھا -
5 بذور خشخاش - -1207.91
2 غیرھا- -1207.99

  . الخردل دقیق وسمید بذور وثمار زیتیة، عدا دقیق وسمید12.08
5 من فول الصویا-1208.10
5 غیرھا-1208.90

٦٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.بذور وثـمار ونوى من األنواع المعدة للبذار 12.09
معفاه  "بنجر" بذور شـونـدر السكر -1209.10

: بذور نباتـات علـفـیة -
معفاه  "فصة" (Alfalfa) بذور برسیم - -1209.21
معفاه"نفل" (.Trifolium spp) بذور برسیم - -1209.22
معفاه بذور عكرش- -1209.23
معفاه(.Poa pratensis L) بذور كـنـتكى الزرقاء - -1209.24
معفاه)Lolium perenne L, .Lolium multiflorum Lam.( "جاودار" بذور زوان - -1209.25
معفاه غیرھا- -1209.29
معفاهًزرع أسـاسـا من أجل أزھارھا بذور نبـاتـات عشـبـیة تـ-1209.30

: غیرھا - : غیرھا -
معفاه بذور خضر- -1209.91
معفاه غیرھا- -1209.99

ثمار حشیشــة الدینار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل 12.10
  .كریات مكتلة ؛ غبار حشیشة الدینار 

5 مسحوقة وال بشكل كریات مكتلةالشة و ثمار حشـیشـة الدینار غیر مجرو-1210.10

 ثم�ار حشی�شة ال��دینار مجروش�ة أو م��سحوقة أو ب�شكل كری�ات مكتل��ة؛ غب�ار حشی��شة -1210.20
5الدینار

ً، من األنواع المستعملة أساسا فى )بما فیھا البذور والثمار(نباتات وأجزاؤھا 12.11 ً، من األنواع المستعملة أساسا فى )بما فیھا البذور والثمار(نباتات وأجزاؤھا 12.11
شرات أو الفطریات أو فى صناعة العطور أو فى الصیدلة أو فى أغـراض إبادة الح

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

2 جذور جـنسـنـج -1211.20

2 أوراق الكوكا -1211.30

2 قـش الخشـخـاش -1211.40

2ایفیدرا  -1211.50

2 غیرھا -1211.90

 أعشاب بحریة وغیرھا من الطحالب المائیة، شوندر ،)خروب(قرون خرنوب 12.12
أو مجففة، وإن كانت   مجمدة، مبردة،السكر وقصب السكر، طازجة" بنجر"

بما فى ذلك جذور الھندباء (الفواكھ ومنتجات نباتیة أخر ) قلب(مطحونة؛ نوى ولب 
ألنواع من ا ))Cichorium intybus Sativum( نوعن ــة مـــر المحمصــیــغ ةـــالبری

غیر مذكورة وال داخلة فى مكان  رى،ــــالمستخدمة بصفة أساسیة لالستھالك البش
.آخر 

٦٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

  : أعشاب بحریة وغیرھا من الطحالب المائیة -
2   صالحة لإلستخدام البشري- -1212.21
2 غیرھا- -1212.29

: غیرھا -
2 السكر" بنجر" شــونــدر - -1212.91
2 خروب - -1212.92
2 قصب السكر - -1212.93
2"الھندباء" جذور الشیكوریا - -1212.94
2   غــیرھا  - -1212.99

، مطحونة )نـبـت(انت مھشمة ــ، وإن كًاــوب، خامــحب) ورــقش(ات ـفاــش وعصـق1213.00
2.أو مضغوطة أو بشكل كریات مكتلة 

 (Alfalfa) لـفى وجذور علفیة وكأل وبرسیم ع"بنجر"ملفوف لفتى علفي وشوندر 12.14
 ومنتجات علفیة "بیقة" وكرنب علفى وترمس وكرسنة "نفوانـس"فل ـ ون"ةــفص"

.مماثلة، وإن كانت بشكل كریات مكـتلة 
2"فصة" (Alfalfa) مسحوق وكریـات مكـتـلة من برسـیم -1214.10
2   غــیره-1214.90 2   غــیره-1214.90

________  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   الثالث عشـرالفصل
  صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات 

  وغريها من عصارات وخالصات نباتية
  :مالحظات 

، خالصة حشیشة الدینار، )البایرثروم(، فیما یشمل، خالصة جذور السوس وخالصة الكركھن 13.02یشمل البند    - 1
  .خالصة الصبر وخالصة األفیون 

  :یشمل ھذا البند مایلى  ال
أو المھی��أة  ً وزن��ا م�ن ال��سكروز%10المحتوی��ة عل�ى أكث��ر م�ن ) الع��رق س�وس(ل�سوس خ�ـالصات ج��ذور ا   -أ 

  ؛) 17.04البند (كمصنوعات سكریة 
  ؛) 19.01البند ) (مالت(خالصات شعیر ناشظ    -ب 
  ؛) 21.01البند (خالصات بن أو شاى أو متھ    -ج 
  ؛) 22الفصل (العصارات والخالصات النباتیة التى تمثل مشروبات كحولیة    -د 

   ؛29.38 أو البند 29.14كافور، جلیسریزین أو األصناف األخر الداخلة فى البند    -ھـ 
  ؛)29.39البند ( ً وزنا من أشباه القلویات%50مركزات قش الخشخاش المحتویة على ما ال یقل عن   -و 
ف�صائل أو عوام�ل ال�دم  والكواش�ف المع�دة لتحدی�د فئ�ات و30.04 أو البن�د 30.03 البن�د ياألدویة الداخل�ة ف�  -ز 

  ؛)30.06البند (
  ؛) 32.03 أو البند 32.01البند (خالصات الدباغة أو الصباغة    -ح 
، وراتنج�ات زیتی�ة "الرزینوی�د"زیوت عطریة، جامدة أو سائلة أو صرفة، وراتنج�ات عطری�ة معروف�ة ب�ـ    -ط 

ریة أو محضرات أساس�ھا م�واد مستخلصة وكذلك المیاه المقطرة العطریة ومحالیل مائیة من الزیوت العط
   أو؛)33الفصل (عطریة من األنواع المستخدمة فى صناعة المشروبات    أو؛)33الفصل (عطریة من األنواع المستخدمة فى صناعة المشروبات 

  ).40.01 البند(المماثلة  وجوایول وشیكل أو الصموغ الطبیعیة) جوتابركا(مطاط طبیعى وبالتھ وطبرخة    -ى 
________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

، ً)كالبالس��م م��ثال(ص��مغ الل��ك؛ ص��موغ، راتنج��ات، ص��موغ راتنجی��ة وراتنج��ات زیتی��ة 13.01
.طبیعیة

معفاه صمغ عربى-1301.20

معفاه غیرھا -1301.90

ر وغیرھ��ا  أج��ا–ع�صارات وخالص��ات نباتی��ة؛ م��واد بكتینی��ة، بكتین�ات وبكت��ات؛ أج��ار 13.02
.من مواد مخاطیـة ومكـثــفات، مشتقة من منتجات نباتیة، وإن كانت معدلة 

  : عصارات وخالصات نبـاتـیة -

2 أفـیـون- -1302.11

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

2 من حشـیشــة الدینار- -1302.13

2 ایفیدرا من   - -1302.14

معفاه غـــیرھا - -1302.19

معفاه مواد بكـتـیـنـیة ، بكـتـیـنـات وبكـتـات-1302.20

: مواد مخاطیة ومكـثـفـات مشـتـقـة من منـتجات نباتـیة ، وإن كانت معدلة -

معفاه أجار– أجار - -1302.31

ن م�����واد مخاطی�����ة ومكـثـف�����ـات م�����شتـقة م�����ن الخرن�����وب أو م�����ن ب�����ذوره أو م����� - -1302.32
معفاه، وإن كانت معدلة"الجوار"بذور

معفاه غیرھا- -1302.39

_________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الرابع عشـر
   مواد ضفر نباتية ؛ منتجات أخر من أصل نباتى

  غري مذكورة وال داخلة فى مكان آخر
  :مـالحظــات 

  : عشر المنتجات التالیة يتستثنى من ھذا الفصل وتتبع القسم الحاد   - 1
ًالمواد النباتیة أو ألی�اف الم�واد النباتی�ة م�ن األن�واع الم�ستخدمة أساس�ا ف�ى ص�نع المنتج�ات الن�سجیة مھم�ا كان�ت   

  .طریقة تحضیرھا، وكذلك المواد النباتیة التى عولجت بقصد إستعمالھا فقط كمواد نسجیة 
ًًًًقوقا أو من�شورا ط�ـولیا أو مقطع�ا ب�أطوال وإن كان مش ("وــبامبال"زران ـیـالخمل، ـا یشـ، فیم14.01یشمل البند    - 2

، وس�لخ الصف�صاف ، ق�صبات الغ�اب ً)ً، ملمع�ا أو م�صبوغااالش�تعالًًات مدورة، مبیضا، معالجا ض�د ــایــأو بنھ
ال ی�دخل ف�ى ھ�ذا البن�د ق�دد وص�فیحات وأش��رطة  .الروط�ان والروط�ان الم�شقوق أو الم�سحوبول�ب یماثل�ھ  وم�ا

  ) .44.04البند (الخشب 
الح�زم أو الخ�صل المح�ضرة ألص�ناف وأ) 44.05البند ) (قش الخشب( صوف الخشب 14.04ال یدخل فى البند    - 3

  ) .96.03البند " (الفرش"المكانس أو الفراجین صناعة 
_______  

  

رمز النظام 
  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%)

الخیزران مثل، ( فى صناعة الحصر والسالل مواد نباتیة مستعملة بصورة رئیسیة14.01
ش ــاف، السمار، الرافیا، قـصـاب، الصفــ، الغ"أسل الھـند"ان ــالروط، "وــبامبال"

.ف أو المبیض أو المصبوغ ولحاء الزیزفونـظـوب المنـالحب .ف أو المبیض أو المصبوغ ولحاء الزیزفونـظـوب المنـالحب

5"بامبوال"الخیزران  -1401.10

5"أسل الھند"روطان ال -1401.20

5 غیرھا-1401.90

]14.02[

]14.03[

.منتجات نباتیة غیر مذكورة أو داخلة فى مكان آخر 14.04

2 زغب بذور القطن -1404.20

2 غیرھا-1404.90

________  
  

  
  

  
  

٧٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

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

  اتىدهون غذائية حمضرة؛ مشوع من أصل حيوانى أو نب
_____________  

  الفصل اخلامس عشر
   شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛

  دهون غذائية حمضرة؛ مشوع من أصل حيوانى أو نباتى
  :مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1
   ؛02.09شحم الخنزیر أو دھن طیور الدواجن الداخلة فى البند    -أ  
  ؛) 18.04البند ( الكاكاو زبدة أو دھن أو زیت   -ب 
 04.05ً وزن�ا م�ن المنتج�ات الداخل�ة ف�ى البن�د %15المحضــرات الصالحة لألكل المحتویة على أكثر م�ن    -ج 

  ؛)  بصفة عامة21الفصل (
  ؛ 23.06  الى23.04أو البقایا الداخلة فى البنود من ) 23.01البند (الحثاالت    -د 

لمحضرة أو المواد الدسمة المحولة ال�ى مح�ضرات ص�یدلة أو ال�ى دھان�ات اض الدھنیة أو الشموع اـاألحم   -ھـ 
أو ورنـیش أو صابون أو محضرات عطور أو تطریة أو تجمیل والزیوت المسلفنھ وغیرھ�ا م�ن المنتج�ات 

   أوالداخلة فى القسم السادس؛
  ) .40.02البند (المشتقة من الزیوت ) فاكتیس(أبدال المطاط    -و 

215.0915.10  ) .15.10البند ( الزیوت المتحصل علیھا من الزیتون بواسطة مذیبات 15.09ند ال یشمل الب   - 2
 ال�شحوم وال��دھون والزی�وت وجزیئاتھ��ا المعطل�ة ب��صورة ب�سیطة، والت��ى تب�ـقى داخل��ة ف��ى 15.18ی�شمل البن��د  ال   - 3

  .البنود الخاصة بالشحوم والزیوت والدھون وجزیئاتھا المماثلة غیر المعطلة 
ورواسب الزیوت وقار الستیارین وقار الجلیسرول ورواسب دھن ال�صوف الداخل�ة ) سوب ستوك(دل عجن التعا   - 4

  .15.22فى البند 
  :مالحظة بند فرعى 

 أو الك��ولزا ذات "لف��ت ب��رى"زی��ت ال��سلجم "، ف��إن عب��ارة 1514.19 و1514.11ألغ��ـراض البن��دین الف��رعیین   - 1
 %2لت�ى یق�ل محت�وى حم�ض األیروس�یك فیھ�ا ع�ن ن�سبة ، تعن�ى الزی�وت الثابت�ة ا"حمض األیروسیك الم�نخفض

  ً.وزنا
_______  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

طیور الدواجن، ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ى البن�ود شحم و) بما فى ذلك دھنھ(شحم الخنزیر 15.01
 .15.03 أو 02.09

10الخنزیر  دھن -1501.10

10أخر م خنزیر وشح -1501.20

10    غیرھا -1501.90

.15.03فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة فى البند من شحوم 15.02
5  شحم األمعاء  -1502.10

٧٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5 غیرھا  -1502.90

ستیارین دھن وشحم الخنزیر وزیت دھن الخنزیر وستیارین زیتى، ومرج�رین زیت�ى، 1503.00
خلوط��ة وال مح��ضرة بأی��ة طریق��ة ت دھ��ن وش��حم ال��ودك، غی��ر م��ستحلبة وال موزی��

.أخرى
5

دھون وزیوت وجزیئاتھا، من أسماك أو ثدییات بحریة، وإن كانت مك�ررة ولك�ن غی�ر 15.04
ً.معدلة كیمیائیا

5 زیوت وجزیئاتھا، من كبد األسماك -1504.10

5دا زیت الكبد  دھون وزیوت وجزیئاتھا، من أسماك ع-1504.20

5   دھون وزیوت وجزیئاتھا، من ثدییات بحریة -1504.30

5) .بما فى ذلك الالنولین(دھن الصوف ومواد دھنیة مشـتـقة منھ 1505.00

شحوم ودھون وزیوت حیوانیة أخ�ر وجزیئاتھ�ا، وإن كان�ت مك�ررة ولك�ن غی�ر معدل�ة 1506.00
5.ًكیمیائیا 

.ًًیئاتھ، وإن كان مكررا، ولكن غیر معدل كیمیائیا زیت فول الصویا وجز15.07
معفاه زیت خام وإن كان قد أزیل صمغھ -1507.10

معفاه غیره -1507.90

.ًًزیت فول سودانى وجزیئاتھ، وإن كان مكررا ولكن غیر معدل كیمیائیا 15.08 .ًًزیت فول سودانى وجزیئاتھ، وإن كان مكررا ولكن غیر معدل كیمیائیا 15.08
5 زیت خام -1508.10

: غیره -

10یع بالتجزئة مھیأ للب- - -1508.9010

5 غیره- - -1508.9090

.ًًزیت الزیتون وجزیئاتھ، وإن كان مكررا ولكن غیر معدل كیمیائیا 15.09
) :العصرة األولى( زیت بكر -

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1509.1010

5 غیره- - -1509.1090

: غیره -

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1509.9010

5 غیره- - -1509.9090

وجزیئاتھا، متحصل علیھا من زیتون فقط، وإن كان�ت مك�ررة، ولك�ن غی�ر  زیوت أخر1510.00
ًمعدلة كیمیائیا، بما فـى ذل�ك مخ�الیط تل�ك الزی�وت أو جزیئاتھ�ا م�ع زی�وت أو جزیئ�ات 

.15.09أخر داخلة فى البند 
10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1510.0010

٧٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5 غیره- - -1510.0090

.ًًزیت نخیل وجزیئاتھ، وإن كان مكررا، ولكن غیر معدل كیمیائیا 15.11
معفاه زیت خام -1511.10
معفاه غیره -1511.90

ب��ذور القط��ن، وجزیئاتھ��ا، وإن كان��ت  وأ ب��ذور الق��رطم ،زی��وت ب��ذور عب��اد ال��شمس15.12
.ًمكررة، ولكن غیر معدلة كیمیائیا 

: زیوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزیئاتھا -

معفاه زیوت خام - -1512.11
معفاه غیرھا - -1512.19

: زیت بذر القطن وجزیئــاتــھ -

معفاه) الجوسیـبول( زیت خام ، وإن نـزعت ألوانھ السطحیة الصفراء - -1512.21
معفاه غیره - -1512.29

 )babassu(زی�ـت نخ�ل البرازی�ل  وأ زی�ـت ن�وى النخ�ـیل ،)Copra(ھند زیوت جوز ال15.13
.ًوجزیئاتھا، وإن كانت مكررة ، ولكن غیر معدلة كیمیائیا 

: وجزیئاتھ )Copra( زیت جوز الھند - : وجزیئاتھ )Copra( زیت جوز الھند -

معفاه زیت خام - -1513.11
: غیره - -1513.19

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1513.1910

معفاه غیره- - -1513.1990

:وجزیئاتھا  )babassu( زیت نخل البرازیل وأ زیت نوى الـنخیل -

معفاه زیت خام - -1513.21
معفاه غیره - -1513.29

 الك�ولزا أو الخ�ردل وجزیئاتھ�ا، وإن كان�ت مك�ررة، ولك�ن ،"لفت برى"زیوت السلجم 15.14
.ًغیر معدلة كیمیائیا 

:كولزا، ذات حمض األیروســیك المنخفض وجزیئاتھاال ،"ت برىـلف"جم سلال زیوت -

  معفاه   زیوت خام - -1514.11

معفاه غیرھا  - -1514.19

: غیرھا -

معفاه زیوت خام - -1514.91

: غیرھا - -1514.99

٧٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1514.9910

5 غیره- - -1514.9990

وجزیئاتھ��ا، وإن كان��ت ) بم��ا فیھ��ا زی��ت جوجوب��ا(زی��وت ودھ��ون نباتی��ة أخ��ر ثابت��ة 15.15
.لكن غیر معدلة كیمیائیا ، مكررة

: زیت بذر الكــتان وجزیئــاتــھ -

معفاه زیت خام - -1515.11

10 غیره - -1515.19

: زیت الذرة وجزیئاتھ -

معفاه زیت خام - -1515.21

معفاه غیره - -1515.29

5 زیت خروع وجزیئاتھ -1515.30

: زیت سمسم وجزیئاتھ -

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1515.5010

 : غیره- - -1515.5090

2 نصف مكرر- - - -1515.5091 2 نصف مكرر- - - -1515.5091

5غیره - - - -1515.5099

: غیرھا -

10 مھیأ للبیع بالتجزئة- - -1515.9010

5 غیره- - -1515.9090

ًًدھون وشحوم وزیوت حیوانیة أو نباتیة، وجزیئاتھا، مھـدرجة كلیا أو جزئی�ا، معدل�ة 15.16
، وإن )األیل��زة(أو مع��اد أس��ترتھا أو المحول��ة بطریق��ة ) المتغی��رة أس��ترتھا(األس��ترة 

.كانت مكررة ولكنھا غیر محضرة أكثر من ذلك 
20یوانیة وجزیئاتھا  دھون وشحوم وزیوت ح-1516.10

: دھون وزیوت نباتیة وجزیئاتھا -

معفاه أبدال زبد الكاكاو- - -1516.2010

10 غیرھا - - -1516.2090

وت ـحوم وزی��ـ��ـون وشـ��ـل م��ن دھـة لألك��ـرات صالح��ـط أو مح��ضـ��ـن؛ مخالیـمرجری��15.17
ختلف�ة داخل�ة ف�ى ھ�ذا ة أو حیوانیة أو من جزیئات دھون أو شحوم أو زی�وت مــاتیـنب

الفصل، عدا الدھون أو الشحوم والزیوت الصالحة لألكل وجزیئاتھ�ا الداخل�ة ف�ى البن�د 
15.16.

: مرجرین، بإستـثـناء المرجرین السائل -

٧٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

20 كجم10 مھیأ للبـیع بالتجزئة فى عبوات أقل من - - -1517.1010

5 غیره- - -1517.1090

: غیره -

: مرجرین سائل - - -1517.9010

20 كجم10 مھیأ للبـیع بالتجزئة فى عبوات أقل من - - - -1517.9011

5 غیره- - - -1517.9019

: غیره - - -1517.9090

30 مھیأ للبـیع بالتجزئة- - - -1517.9091

10 غیره- - - -1517.9099

ی��ة وجزیئاتھ��ا، مغلی��ة أو مؤك��سدة أو من��زوع زی��وت وش��حوم ودھ��ون حیوانی��ة أو نبات1518.00
بالت�سخین ف�ى الف�راغ ) مبلم�رة(دة الجزیئ�ات ـة أو موح�ـوخ�ـا أو مكبرت�ة أو منفـماؤھ

أو فى غاز خامل أو معدلة كیمیائیا بطریقة أخ�رى، بإس�تثناء م�ا ی�دخل منھ�ا ف�ى البن�د 
 الزی�وت یر صالحة لألكل من الشحوم أو ال�دھون أوـ؛ مخالیط أو محضـرات غ15.16

الحیوانیة أو النباتی�ة أو م�ن جزیئ�ات ال�دھون أو ال�شحوم والزی�وت المختلف�ة ال�واردة 
.داخلة فى مكان آخرفى ھذا الفصل، غیر مذكورة وال

10

[15.19][15.19]

2.، خام؛ میاه وقلویات جلسرینیة"جلسرین"جلیسرول 1520.00

ع نح���ل وش���موع ح���شرات أخ���ر وش���مو) ع���دا الجلی���سریدات الثالثی���ة(ش���موع نباتی���ة 15.21
.، وإن كانت مكررة أو ملونة ) سبیرماسیتى(وبیاض الحوت 

5 شموع نباتیة-1521.10

5 غیرھا-1521.90

2. عــن معــالجة المواد الدھنیة أو الشموع الحیوانیة أو النباتیةةدیجرا؛ بقایا ناتج1522.00
__________  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

٧٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم الرابع
   ناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛منتجات ص

  تبغ وأبدال تبغ مصنعة
  :مالحظـــة 

أینما وردت فى ھذا القسم ، المنتجات المقدمة ب�شكل حب�ات إس�طوانیة " Pelletsات مكتلة ــكری"ارة ـبـیقصد بع   - 1
  ً. وزنا%3أو كرویة كتلت إما بمجرد الضغط البسیط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة ال تزید عن 

___________  

  الفصل السادس عشــر
  ريات مائية أخراأو الفق حمضرات حلوم أو أمساك أو قشريات أو رخويات

  :مالحظات 
ریات المائیة األخر، اال یشمل ھذا الفصل اللحوم واألحشاء واألطراف واألسماك والقشریات والرخویات والالفق   - 1

   .05.04أو البند ) 3(أو ) 2(ى الفصل المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة ف
غلیظ (من السجق ًوزنا  %20وى على أكثر من ــرط أن تحتــة بشــذا الفصل المحضرات الغذائیــدخل فى ھــت   - 2

ریات المائیة األخ�ر أو م�ن ا، اللحوم، األحشاء، األطراف، الدم، األسماك، القشریات، الرخویات، الالفق)أو رفیع
   .أیة تولیفة منھا

وفى حالة إحتواء ھذه المحضرات الغذائیة عل�ى إثن�ین أو أكث�ر م�ن األص�ناف الم�ذكورة أع�اله، فإنھ�ا تتب�ع البن�د 
  . ًًتبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزنا) 16(المالئم من الفصل 

الداخل�ة ف�ى  وال عل�ى المح�ضرات 19.02تجات المحشوة الداخلة فى البن�د ـذه األحكام على المنــق ھــنطبـوال ت  
   .21.04 أو البند 21.03البند 

  :مالحظــات البنود الفرعيــة   :مالحظــات البنود الفرعيــة 
محضرات اللحوم " محضرات متجانسة "ارة ــد بعبــ، یقص1602.10د الفرعى ــام البنــق أحكــیـل تطبــن أجــم   - 1

ص��غار لرض��ع أو لمع��دة أغذی��ة كزئة ـ��ـع بالتجـ��ـة التج��انس، المھی��أة للبیـ��ـأو األح��شاء أو األط��راف أو ال��دم، دقیق
  . جم 250و ألغــراض الحمیـة، فى أوعیة ال یزید وزن محتواھا الصافى عن أ ألطفالا
تؤخذ فى اإلعتبار الكمیات الضئیلة من العناصر األخر التى تكون قد أضیفت للمحضر  ولتطبیق ھذا التعریف، ال  

  .من أجل التتبیل أو الحفظ أو ألغراض أخر 
ضرات عل��ى كمی��ة ص�غیرة م��ن قط��ع مرئی�ة م��ن لح��وم أو أح�شاء أو أط��راف، ولھ��ذا البن��د وق�د تحت��وى ھ��ذه المح�

   .16.02 األولویة على كافة البنود الفرعیة التابعة للبند 1602.10الفرعى 
الم�ذكورة بت�سمیاتھا ال�شائعة فق�ط ف�ى البن�ود ری�ات المائی�ة اوالرخویات وغیرھا من الالفقإن األسماك والقشریات    - 2

  .تحت نفس المسمیات  ) 3(  تنتمى لنفس األنواع المذكورة فى الفصل 16.05 أو 16.04  التابعة للبندینالفرعیة
_________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

من أحشاء وأطراف أو من دم  لة، من لحوم أوـومنتجات مماث) بأنواعھ(سجق 1601.00
30.یوانى؛ محضرات غذائیة أساسھا ھذه المنتجات ح

مح���ضرات وأص���ناف محفوظ���ة أخ���ر م���ن لح���وم أو م���ن أح���شاء وأط���راف أو م���ن دم 16.02
.حیوانى

20 محضرات متجانسة -1602.10

20 من الحیوانات أي من أكباد -1602.20

 :01.05 من الدواجن الداخلة فى البند -

20یةك ودجاجات روم من دیو- -1602.31

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

20 غیرھا- -1602.39

: من فصیلة الخنازیر -

30 فخذ الخنزیر وقطعھ- -1602.41

30 كتف الخنزیر وقطعھ- -1602.42
30 غیرھا، بما فیھا المخالیط- -1602.49

20بقار من فصیلة األ-1602.50

20   غیرھا، بما فیھا المحضرات من دم أى من الحیوانات -1602.90

5.ریات مائیة أخرا رخویات أو الفق، أسماك أو قشریات،خالصات وعصارات لحم1603.00

.وأبدالھ المحضرة من بیض األسماك) كافیار(أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبیارى 16.04
:، ولكن غیر مفرومة  أسماك كاملة أو مقطعة -

5 سالمون- -1604.11

5 رنجة- -1604.12

5 سردین وساردینال ورنجة صغیرة أو أسبرط - -1604.13
5(.Sarda spp) "التونة المنقطة"وبونیت التونة الوثابة  ،تونةال - -1604.14

5"أسقمرى"  ماكریل- -1604.15

5 أنشوجة- -1604.16

5"األنقلیس"ثعبان البحر - -1604.17

5   زعانف سمك القرش - -1604.18

5   غیرھا - -1604.19

10 أسماك أخر محضرة أو محفوظة -1604.20

 :وأبدالھ) كافیار( خبیارى -

٧٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40) كافیار(خبیارى  - -1604.31

40أبدال الكافیار - -1604.32

. أخر، محضرة أو محفوظةریات مائیةافق  رخویات وال،قشریات16.05
40"كابوریا"لطعون س -1605.10

:قریدسو "جمبري" روبیان -
40 غیر معبأة في أوعیة محكمة الغلق- -1605.21

40 غیرھا- -1605.29

40"  إستاكوزا"كركند  -1605.30

40 قشریات أخر-1605.40

:رخویات  -

40   محار - -  1605.51

40    محار مروحي بما فیھ المحار الملكي- -  1605.52

40    بلح البحر- -  1605.53

40    حبار وسیبدج - -  1605.54

40    أخطبوط- -  1605.55 40    أخطبوط- -  1605.55

40  بطلینوس ورخویات صدفیة - -  1605.56

40    أذن البحر- -  1605.57

40    القواقع عدا قواقع البحر- -  1605.58

40    غیرھا- -  1605.59

  : حیوانات مائیة الفقاریة أخري -  

40    خیار البحر- -  1605.61

40   البحرذـفـنـ ق - -  1605.62

40    قندیل البحر- -  1605.63

40    غیرھا- -  1605.69

_________  
  
  
  
  
  

  
  

٨٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع عشر
  سكر ومصنوعات سكرية

  :ةمالحظ
  :یشمل ھذا الفصل ال   - 1

  ؛)18.06البند (حتویة على كاكاو المصنوعات السكریة الم   -أ  
المنتج��ات  أو )ع��دا ال��سكروز أو الالكت��وز أو الم��التوز أو الجلوك��وز أو الفركت��وز(ًال��سكر النق��ى كیمیائی��ا    -ب 

   أو؛29.40األخر الداخلة فى البند 
   .30األدویة أو غیرھا من المنتجات الداخلة فى الفصل    -ج 

   :ةيد الفرعو البناتمالحظ
، ال��سكر ال��ذى "س��كر خ��ام"، یق��صد بعب��ارة 1701.14 و1701.13، 1701.12 ةالفرعی�� دول تطبی��ق البن��م�ن أج��   - 1

 درج���ة مق��روءة بمقی���اس اإلس���تقطاب 99.5ًیحت��وى وزن���ا بحالت��ھ الجاف���ة عل��ى ن���سبة م���ن ال��سكروز تق���ل ع��ن 
  ".بوالرمیتر"

ًك�زي ، وال�ذي یحت�وي وزن�ا  یشمل فقط سكر القصب المتحصل علیھ ب�دون الط�رد المر1701.13البند الفرعي   - 2
 درج��ة مق��روءة بمق��اس اإلس��تقطاب 93 درج��ة أو أكث��ر وأق��ل م��ن 69بحالت��ھ الجاف��ة عل��ي ن��سبة م��ن ال��سكروز 

إن المنتج یحتوي فق�ط عل�ي بلل�ورات ص�غیرة م�ن اإلنھی�درال الطبیع�ي ، بأش�كال  .”Polarimeter“) بوالرمیتر(
محاط�ة ببقای��ا الع�سل األس��ود ومكون�ات ق��صب ال��سكر غی�ر منتظم��ة، غی�ر مرئی��ة ب�العین المج��ردة، حی�ث تك��ون 

  .األخر
__________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) املنسق

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.ً وسكروز نقى كیمیائیا، بحالتھ الصلبة"بنجر"سكر قصب أو سكر شوندر 17.01
:افھ  سكر خام ال یحتوى على منكھات أو مواد تلوین مض-

20 "بنجر" سكر شوندر - -1701.12
20   لھذا الفصل(2) یةمالحظة الفرعالالمحدد في  سكر القصب - -1701.13

20أخر  سكر القصب - -1701.14

: غیره -
20 یحتوى على منكھات أو مواد تلوین مضافھ- -1701.91
: غیره - -1701.99
5ً كیمـیائـــیا سكروز نقى- - -1701.9910
20   غیره- - -1701.9990
ًأنواع سكر أخر، بما فیھا الالكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركت�وز النقی�ة كیمیائیـ�ـا، 17.02

فى حالتھا الصلبة؛ سوائل سكریة غیر محتویة على منكھات أو م�واد تل�وین م�ضافھ؛ 
 أس�ود، محروق��ان ًع�سل إص�طناعى، وإن ك��ان ممزوج�ا بع��سل طبیع�ى؛ س�كر أو ع��سل

) .كرامیل(
: الكتوز وشراب الالكتوز -

ًً وزن��ا أو أكث��ر م��ـن الالكت��وز، معب��را عن��ھ بالكت��وز الم��ائى، %99ً محتوی��ا عل��ى - -1702.11
:ًمحسوبا على أساس المادة الجافة 

٨١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 دستوري - - -1702.1110
10 غیره- - -1702.1190
: غیره - -1702.19
2 دستوري - - -1702.1910
10 غیره- - -1702.1990

: سكر القیقب وشراب القـیقـب -
2 دستوري - - -1702.2010
10 غیره- - -1702.2090

 %20ـ جلوك�وز وش�راب جلوك�وز، الیحت�وى عل�ى فركت�وز أو یحت�وى عل�ى أق�ل م�ن 
:ًًوزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة 

2 دستوري - - -1702.3010
10 غیره- - -1702.3090

ً وزن�ا أو أكث�ر %20 ـ جلوكوز وشراب جلوك�وز كثی�ف، یحت�وى عل�ى فركت�وز بن�سبة
  :ً محسوبا على الحالة الجافة ، بإستثناء السكرالمحول %50ولكن أقل من 

2 دستوري - - -1702.4010
10 غیره- - -1702.4090 10 غیره- - -1702.4090
5ًـوز نـقى كیمـیائــیا فركتـ-1702.50
ً وزن�ا م�ن %50 أنواع أخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحت�وى عل�ى أكث�ر م�ن -1702.60

10ًالفركتوز محسوبا على الحالة الجافة ، بإستـثـناء السكر المحول

ـ� غیرھ��ا ، بم�ا فیھ��ا ال�سكر المح��ول ، ومخ�الیط م��ن أن�واع أخ��ر م�ن ال��سكر وال��سوائل 
:ًً وزنا من الفركتوز ، محسوبا على الحالة الجافة %50ویة على السكریة المحت

5ًمالتوز نقى كیمیائیا - - -1702.9010
10 غیره- - -1702.9090
.ناتج من إستخالص أو تكریر السكر ) دبس سكر(عسل أسود 17.03
10من قصب السكر) دبس سكر( عسل أسود -1703.10

10 غیره-1703.90

.تحتوى على الكاكاو  ال) بما فیھا الشیكوالتھ البیضاء(مصنوعات سكریة 17.04
60ً، وإن كان مكسوا بالسكر) علك( لبان المضغ -1704.10
60   غیره-1704.90

__________  
  
  

٨٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن عشر
  كاكاو وحمضرات الكاكاو

  :مالحظات 
، 22.02، 21.05، 19.05، 19.04، 19.01، 04.03ن���ود ال ی���شمل ھ���ذا الف���صل المح���ضرات الداخل���ة ف���ى الب   - 1

   .30.04 أو 30.03،  22.08
 الم�صنوعات ال�سكریة المحتوی�ة عل�ى 18.06من ھذا الف�صل، ت�دخل ف�ى البن�د ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 2

  .كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائیة األخر المحتویة على كاكاو 
___________  

  
رمز النظام 

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصنسقاملن
(%)

معفاه.و محمص خام أحبوب كاكاو، وكساراتھا، 1801.00

معفاه.قشور وعصافات وغالالت ونفایات كاكاو أخر 1802.00

.ً وإن كان منزوعا دسمھا كاكاو،عجینة 18.03

معفاه بدسمھا-1803.10

معفاهًً منزوع دسمھا كلیا أو جزئیا-1803.20

2.زبد كاكاو، دسمھ وزیتھ 1804.00 2.زبد كاكاو، دسمھ وزیتھ 1804.00

2.یحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلیة أخر   ال،مسحوق كاكاو1805.00

.شیكوالتھ ومحضرات غذائیة أخر تحتوى على كاكاو 18.06

20 مسحوق كاكاو یحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلیة أخر-1806.10

 كجم أو بشكل 2ر بشـكل كتـل أو ألواح أو قضبــان یتجاوز وزنھا ــ محضـرات أخ1806.20
سائل أو معجون أو مسحوق أو حبیبـات أو بأشكال أخر مماثلة فى أوعیة أو فى 

 كجم2أغلفة جاھزة للتداول الفورى، یزید وزن محتواھا عن 
20

: ألواح أو قضبان ، غیرھا، بشكل كتل-

40 محشوة- -1806.31
40 غیر محشوة- -1806.32

40 غیرھا-1806.90
________  

  
  
  
  
  
  

  

٨٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع عشر
   حمضرات أساسها احلبوب أو الدقيق

  أو النشـاء أو احلليب ؛ فطـائــر
  :مالحظــات 

  :یشمل ھذا الفصل ال   - 1
أو اللحـوم ) یعـظ أو رفــلیـغ(ق ــ من السجً وزنا%20ن ــر مــثـالمحضرات الغذائیة التى تحتـوى على أك   -أ 

راف أو الدم أو األسماك أو القشریات أو الرخوی�ات أو غیرھ�ا م�ن الالفقری�ات المائی�ة ـاء واألطــأو األحش
  ؛) 16الفصل (أو من أیة تولیفة منھا 

   .19.02وذلك بإستثناء المنتجات المحشوة التى تدخل فى البند   
   أو؛)23.09 البند( ًخصیصا لتغذیة الحیوانات المعدة )إلخ..بسكویت(ھا الدقیق أو النشاء المنتجات التى أساس  -ب 
   .30األدویة أو غیرھا من منتجات الفصل    -ج 

  :19.01ألغراض البند    - 2
  ؛11جریش الحبوب الداخلة فى الفصل " جریش"یقصد بعبارة   -أ 

  " :دقیق وسمید"یقصد بعبارة   -ب 
  ، و11لحبوب الداخلة فى الفصل دقیق وسمید ا   -  1
الدقیق وال�سمید والم�سحوق، م�ن أص�ل نب�اتى م�ن أى ف�صل ك�ان، بإس�تثناء دقی�ق وس�مید وم�سحوق    - 2

أو م��ن البق��ول القرنی��ة ) 11.05البن�د ) (البط��اطس(، وم�ن البطاط��ا )07.12البن��د (الخ�ضر المجفف��ة 
  ) .11.06البند (المجففة 

ال�وزن  ًً وزن�ا م�ن الكاك�او مح�سوبا عل�ى أس�اس%6ت المحتوی�ة عل�ى أكث�ر م�ن  المح�ضرا19.04ال یشمل البند    - 3
بال��شیكوالتة أو المح��ضرات الغذائی��ة األخ��ر المحتوی��ة عل��ى ًتمام��ا الك��ـلى ب��دون الدس��م أو المح��ضرات المك��سوة  بال��شیكوالتة أو المح��ضرات الغذائی��ة األخ��ر المحتوی��ة عل��ى ًتمام��ا الك��ـلى ب��دون الدس��م أو المح��ضرات المك��سوة 

  ).18.06البند  (18.06الكاكاو الداخلة فى البند 
تلك المحضرة أو المعالجة الى حد یزید عما ذكر " یقة أخرىمحضرة بطر"، تعنى عبـارة 19.04ألغراض البند  - 4

  ).11(أو الفصل ) 10(فى البنود أو المالحظات التابعة للفصل 
____________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

؛ محضرات غذائیة من الدقیق أو الجریش أو السمید )التـم(ظ ـاشـیر النـعـصات الشخال19.01
أو النشـاء أو خالصات المالت، التى ال تحتوى على كاكاو أو تحتوى علیھ بنسبة تقل 

ُزوع دسمھا كلیا، غیر مذكورة ـًوزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المن %40عن 
 04.01 ت غذائیة من األصناف الداخلة فى البنود منداخلة فى مكان آخر؛ محضرا وال

ً وزنا %5، غیر محتویة على كاكاو أو محتویة علیھ بنسبة تقل عن 04.04إلى 
اخلة فى  دًمحسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمھا كلیا، غیر مذكورة وال

.مكان آخر 

: للبیع بالتجزئة ، مھیأةألطفــالاصغار لرضع أو لتغذیة امعده  محضرات -

لصغار بیھة بلبن األم ومحضرات من ألبان ــن ألبان للرضع، شـــرات مــمحض -  - -1901.1010
معفاه ألطفال، نصف دسم أو حمضیة أو عالجیةا

5 غیرھا-  - -1901.1090

19.0520منـتجات المخابـز الداخـلة فى البند   مخالیط وعجائن مسـتخدمة لتحضیر-1901.20

: غیرھا -

صغار م��ن ألب��ان الرض��ع، ش��بیھة بل��بن األم ومح��ضرات م��ن ألب��ان ل�� مح��ضرات - - -1901.9010
معفاهللبیع بالتجزئة  ألطفال، نصف دسم أو حمضیة أو عالجیة غیرمھیاة ا

5األطفال غیر مھیأة للبیع بالتجزئةصغار محضرات أخري معدة لتغذیة  - - -1901.9020

5 أبدال ألبان لتغذیة العجول الرضع- - -1901.9030 5 أبدال ألبان لتغذیة العجول الرضع- - -1901.9030

معفاه أغذیة لمرضي األورام وفشل الجھاز الھضمي والكلوي والكبد-  - -1901.9040

10 غیرھا -  - -1901.9090

) رىـادة أخــة مـم أو بأیــباللح(وة ــیة، وإن كانت مطبوخة أو محشـن غذائـئاـعج19.02
عریة أو الالزانیا ش أو الةتى أو المكرونـباجـل األسـرى مثـة أخـریقـرة بطـمحض أو

.ًأو النوكى أو الرافیولى أو الكانیلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضرا 

:محشوة وال محضرة بطریقة أخرى   عجائن غذائیة غیر مطبوخة، ال-

30 تحتوى على بیض- -1902.11

30 غیرھا- -1902.19

30 محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطریقة أخرى عجائن غذائیة-1902.20

30 عجائن غذائیة أخر-1902.30

30 كسكسى-1902.40

اء، بشكل رقائق أو حبیبات أو حبوب مدورة ــرة من النشـا محضــدالھــا وأبــوكـیـتاب1903.00
.أو نخاالت أو بأشكال مماثلة 

10 من نشاء البطاطس-  - -1903.0010

5 غیرھا-  - -1903.0090

٨٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

التحمیص  یة محضرة مـن الحبـوب ومنتجات الحبوب المتحصـل علیھا بالتنفیـش أوذأغ19.04
بشكل حبات أو بشكل رقائق ) دا الذرةـع(وب ــ؛ حب")ورن فلكســك"ق الذرة ـمثل رقائ(

، )سمیدریش والـق والجــاء الدقیـنـثـتـبإس(ة أخـرى ــكل حبات مشغولة بطریقـأو بش
.ًمطبوخة مسبقا أو محضرة بطریقة أخرى، غیر مذكورة والداخلة فى مكان آخر

30 أغذیة محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل علیھا بالتنفیش أو التحمیص-1904.10

ـ أغذیة محضرة متحصل علیھ�ا م�ن رق�ائق حب�وب غی�ر محم�صة أو م�ن مخ�الیط م�ن 1904.20
30 مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفـشةرقائق حبوب غیر محمصة

30 برغل القمح -1904.30

30 غیرھا -1904.90

خبز وفطائر وكعك وبسكویت وغیرھا من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على 19.05
والبراشیم الفارغة من النوع المستخدم ) خبز القربان(المنتفشة " الویفر"كاكاو؛ رقائق 

.المبصومھ، أوراق األرز والمنتجات المماثلة " الویفر"دلة، رقائق لمحضرات الصی

60)مقرمش( خبز ھش -1905.10

60 خبز معجون بالزنجبیل وماشابھھ-1905.20

، ورق�ائق من�ضدة ھ��شھ "واف�ل أو ج��وفر"ـ� ب�سكویت حل�و؛ فط��ائر ذات ترابی�ع مجوف�ة 
":ویفر أو جوفریت"

60 بسكویت حلو- -1905.31 60 بسكویت حلو- -1905.31

60"ویفر أوجوفریت"دة ھشة ـ، ورقائق منض"وافل أو جوفر" فطائر ذات ترابیع مجوفة - -1905.32

60 بـقـسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة-1905.40

:ـ غیرھا 

  2   البراشیم الفارغة لمحضرات الصیدلة-  - -  1905.9010

  30   غیرھا-  - -  1905.9090
_______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصـل العشرون
  حمضرات خضر، فواكة، وأمثار قشرية

     أو حمضرات من أجزاء أخر من النباتات
  :مالحظات 

  ال یشمل ھذا الفصل                                                             - 1
 8 أو 7أح�د الف�صول الخضرأو الفواكة أو األثمار القشریة، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة فى    -أ 

  ؛11 أو
، واللح�ـوم، )غل�یظ أو رفی�ع(ن ال�سجق ــً وزنا م%20ن ــر مــثـلى أكــة المحتویة عــیـالمحضرات الغذائ   -ب

ریات المائیة ااء واألطراف، أو الدم، أو األسماك، أو القشریات أو الرخویات أو غیرھا من الالفقشأو األح
   ؛)16الفصل (من أى خلیط منھا أو 

   ؛ أو9.05أصناف المخابز ومنتجات أخر من البند   -ج
   .21.04المحضرات الغذائیة المركبة المتجانسة الداخلة فى البند    - د

والمنتج�ات ) ملبس( ھالم وعجینة الفواكة وثـمار اللوز المكسوة بمواد سكریة 20.08 و 20.07ال یشمل البنـدان   - 2
  ).18.06البند (أو أصناف الشیكوالتة ) 17.04لبند ا(المماثلة المھیأة بشكل مصنوعات سكریة 

 11.05أو فى البن�د ) 7(الفصل  ً، تبعا للحال، األصناف المذكورة فقط فى20.05 و20.04 و20.01تشمل البنود   - 3
، التى تم تحضیرھا أو حفظھا )8(عدا الدقیق والسمید ومساحیق المنتجات المذكورة فى الفصل  (11.06أو البند 

  . أعاله) 1(المالحظة   من  )أ( ا فى الفقرة ـر تلك المشار الیھبطرق غی
  .ً وزنا أو أكثر%7التى تبلغ فیة نسبة المادة الجافة ) البندورة( عصیر الطماطم 20.02یدخل فى البند   - 4
 تعن�ى المتح�صل علیھ�ا بالمعالج�ة الحراری�ة تح�ت" متح�صل علیھ�ا ب�الطبخ"، ف�إن عب�ارة 20.07ألغراض البند   - 5

لزیادة لزوجة منتج ما، وذل�ك ب�إختزال ) ًفى حیز مفرغ جزئیا(الضغط الجوى الطبیعى أو تحت ضغط منخفض 
  .محتواه من الماء أو بطرق أخرى  .محتواه من الماء أو بطرق أخرى

" م�شروبات روحی�ھعصیر غیر مختمر وغیر م�ضاف إلی�ھ "، یقصد بعبارة 20.09من أجـل تطبیـق أحكام البند    - 6
  ). 22 من الفصل 2أنظر المالحظة ( حجما %0.5یھ عن العصیر الذى ال یـزید معیار الكحول ف

  :مالحظات البنود الفرعية 
المح�ضرات م�ن الخ�ضـر دقیق�ة " خضر متجانسة"، یقصد بعبارة 2005.10من أجل تطبیق أحكام البند الفرعى    - 1

ض الحمی�ة ف�ى أوعی�ة أو ألغ�را ألطفالاصغار للرضع أو دة ـمعة ـذیــأغكة ــع بالتجزئــأة للبیــس، المھیــالتجان
  . جم 250ال یزید محتواھا الصافى عن 

بیل ـتـق ھذا التعریف ال یؤخذ فى اإلعتبار الكمیات الضئیلة من العناصر األخر التى تكون قد أضیفت للتــولتطبی  
  .أو الحفظ أو ألغراض أخر 

  .وقد تحتوى ھذه المحضرات على كمیات ضیئلة من قطع صغیرة مرئیة من الخضر   
   . 20.05 األولویة على كافة البنود الفرعیة األخر التابعة للبند 2005.10لھذا البند الفرعى و  

المح�ضرات م�ن فواك�ھ " المحضرات المتجانسة " ، یقصد بعبارة 2007.10من أجل تطبیق أحكام البند الفرعى    - 2
أو ألغ�راض الحمی�ة ف�ى أوعی�ة  ألطفالاصغار للرضع أو معدة أغذیة كیأة للبیع بالتجزئة ـة التجانـس، المھــدقیق

  . جم250ال یزید وزن محتواھا الصافى عن 
بیل ـت�ـر الت�ى تك�ون ق�د أض�یفت للتـ�ـذا التعریف ال یؤخذ فى اإلعتبار الكمیات الضئیلة من العناص�ر األخــق ھــولتطبی  

  . مرئیة من الفاكھةأو الحفظ أو ألغراض أخر، وقد تحتوى ھذه المحضرات على كمیات ضئیلة من قطع صغیرة
   .20.07 األولویة على كافة البنود الفرعیة األخر التابعة للبند 2007.10ولھذا البند الفرعى   

، یق�����صد 2009.71 و2009.61، 2009.41، 2009.31، 2009.21 ،2009.12ألغ����راض البن�����ود الفرعی�����ة   - 3
افة ـرة عـ�ـلى مقیـ�ـاس ب�ركس لكث�ــــاشروءة مبــدرجات البركــس المق ”Prix Value“" ركسـة بــقیم"بعبارة 

إلنكسار المعبر عنھ بنسبة محتوى السكروز المتحصل علیھ�ا بمقی�اس اإلنك�سارعند االسوائل أو بإحتساب معامل 
  . مئویة إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة (20) مئویة أو المعدلة الى (20)درجة حرارة 

__________  

٨٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام
 املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ن نباتات، صالحة لألكل، محضرة ـر مـزاء أخــة وأجــریـشـار قــمـھ وأثـخضر وفواك20.01
.أو محفوظة بالخل أو بحمض الخلیك 

20 خیار وقـثـاء وخیار صغیر محبب-2001.10
20 غیرھا -2001.90
.ة بغیر الخل أو حمض الخلیك محضرة أو محفوظ) طماطم(بندورة 20.02
20كاملة أو مقطعة) طماطم( بندورة -2002.10
5 غیرھا -2002.90
.فطور وكمأة، محضرة أو محفوظة بغیر الخل أو حمض الخلیك 20.03
Agaricus” 20“ فطور، من جنس -2003.10
20 غیرھا-2003.90
و حمض الخلیك، مجمدة، عدا المنتجات خضر أخر محضرة أو محفوظة بغیر الخل أ20.04

 .20.06الداخلة فى البند 
20)بطاطس( بطاطا -2004.10

20 خضر أخر ومخالیط من خضر-2004.90

ة بغیر الخل أو حمض الخلیك غیر مجمدة، عدا ــرة أو محفوظـر أخر محضـخض20.05
.20.06المنتجات الداخلة فى البند 

: خضر متجانسة - : خضر متجانسة -
5 لتغذیة األطفال-  - -2005.1010
20 غیرھا-  - -2005.1090

20)بطاطس( بطاطا -2005.20

20(Pisum sativum) بازالء -2005.40

: (.Vigna spp., Phaseolus spp)  لوبیاء وفاصولیاء-
20)حبات( لوبیاء أو فاصولیاء ، مقـشورة - -2005.51

20 غیرھا- -2005.59

Asparagus( 20(  ھلیون-2005.60

20 زیتون-2005.70

20(Zea mays var. saccharata) ذرة حلوة -2005.80

: خضر أخر ومخالیط من خضر -
20"بامبوال"الخیزران  براعم - -2005.91

20 غیرھا- -2005.99

باتات، محفوظة ر وفواكـھ وأثمار قشریة وقشور فواكھ وأجزاء أخر من النــخض2006.00
) .بطریقة التقطیر أو التلمیع أو التبلور( بالسكر

20

أو ھریس أو عجن فواكھ أو أثمار قشریة، ) مرمالد(مربى وھالم فواكھ، وخبیص 20.07
.متحصل علیھا بالطبخ، وإن أضیف إلیھا سكر أو مواد تحلیة أخر 

٨٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام
 املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  : محضرات متجانـسة -
5األطفال لتغذیة -  - -2007.1010
20 غیرھا-  - -2007.1090

: غیرھا -
20"حمضیـات" فواكھ حمضیة - -2007.91

20 غیرھا - -2007.99

فواكھ وأثمار قشریة وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو محفـوظة 20.08
بطریقة أخرى، وإن أضـیف إلیھا سكر أو مواد تحلیة أخر أو مشروبات روحیة، 

.كورة وال داخلة فى مكان آخر غیر مذ
:ً أثمار قـشریة وفول سودانى وبذور أخر، وإن كانت مخلوطة معا -

20 فول سودانى- -2008.11

60 غیرھا ، بما فیھا المخالیط- -2008.19

40 أناناس-2008.20

60)حمضیات( فواكھ حمضیة -2008.30

60)اجاص( كمـثرى -2008.40

60 مشـمـش-2008.50 60 مشـمـش-2008.50

60 كرز-2008.60

60، بما فیھ الدراق األملس )دراق( خوخ -2008.70

60)فریز( فراولة -2008.80

:2008.19 غیرھا، بما فیھا المخالیط عدا الداخلة فى البند الفرعى -
20 قـلب النخیل- -2008.91

Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis) توت بري - -2008.93 -idaea)20

 : مخالیط- -2008.97
60 كجم10 مھیأ للبیع بالتجزئة فى عبوات أقل من -  - -2008.9710
40 غیرھا-  - -2008.9790
 : غیرھا- -2008.99
60 كجم10 مھیأ للبیع بالتجزئة فى عبوات أقل من -  - -2008.9910
20رھا غی-  - -2008.9990
وعصیر خضر، غیر مختمر وال مضاف ) ھ سالفة العنـبــا فیــبم(ھ ــعصـیر فواك20.09

.أو مواد تحلیة أخركانت محتویة علي سكر مضاف إلیھ مشروبات روحیة، وإن 
: عصیر برتـقال -

60   مجمد- -2009.11

٨٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام
 املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

60 20  عنفیھ (Brix Value)قیمة بركس تجاوز ـی غیر مجمد، ال - -2009.12

60 غیره- -2009.19

":بومیلو" بما فیھا الرومان "جریب فروت" عصیر لیمون ھندى -
2060  عنفیھ (Brix Value)بركس   قیمةتجاوزـی ال - -2009.21

60 غیره- -2009.29

:من الحمضیات مفرد  نوع آخر ي عصیر من أ-
2060عن فیھ  (Brix Value) قیمة بركس تجاوزـی ال - -2009.31

60 غیره- -2009.39

: عصیر أنـانـاس -
2060عن فیھ  (Brix Value) قیمة بركس تجاوزـی ال - -2009.41

60 غیره- -2009.49

60)بندورة( عصیر طماطم -2009.50

) :بما فیھ سالفة العنب( عصیر عنب -
3060عن فیھ  (Brix Value) قیمة بركس تجاوزـی ال - -2009.61

60   غیره- -2009.69

  : عصیر تـفاح -
Brix Value) قـیمة بركس تجاوز ال تـ- -2009.71 2060عن فیھ  (

60 غیره- -2009.79

 :من الفواكھ أو الخضرمفرد  عصیر من أى نوع آخر -
Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis) توت بريعصیر  - -2009.81 -idaea)  60

60   غیرھا - -2009.89

 : خلیط عصائـر-
60 كجم10 مھیأ للبیع بالتجزئة فى عبوات أقل من -  - -2009.9010
40 غیرھا-  - -2009.9090

_______  

  
  
  
  
  
  

٩٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى والعشرون
  حمضرات غذائية متنوعة

  :مالحظات 
  :صل ال یشمل ھذا الف   - 1

   ؛07.12مخالیط الخضر الداخلة فى البند    -أ  
  ؛) 09.01البند (أبدال البن المحمصة المحتویة على بن بأیة نسبة كانت    -ب 
  ؛) 09.02البند (شاى منكھ    -ج 
   ؛09.10 الى 09.04البھارات والتوابل وغیرھا من منتجات البنود من    -د  
، الت�ى تحت�وى عل�ى أكث�ر 21.04 أو البن�د 21.03الموصوفھ فى البند المحضرات الغذائیة عدا المنتجات    -ھـ 

أو اللح�وم أو األح�شاء واألط�راف أو ال�دم الحی�وانى أو األس�ماك ) غل�یظ أو رفی�ع(ً وزنا من السجق %20 نـم
  ؛) 16الفصل (أو الرخویات أو القشریات أو غیرھا من الالفقریات المائیة أو من أیة مجموعة منھا 

  أو؛ 30.04  أو البند30.03 رة المھیأة كأدویة أو غیرھا من المنتجات الداخلة فى البندالخمی   -و 
   .35.07األنزیمات المحضرة الداخلة فى البند    -ز 

  .21.01ب أعاله فى البند  / 1تدخل خالصات األبدال المشار إلیھا فى المالحظة    - 2
المحضرات المكونة م�ن " محضرات غذائیة مركبة متجانسة " یقصد بعبارة21.04ل تطبیق أحكام البند ــمن أج   - 3

أو األثمار الفواكھ ، وم أو األسماك أو الخضرــل اللحــة مثـــن أو عدة مواد أساسیـخلیط دقیق التجانس من مادتی
یزی�د وزن  أو ألغ�راض الحمی�ة، ف�ى أوعی�ة الاألطف�الص�غار للرض�ع أو مع�دة أغذی�ة كالمھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة 

ولتطبیق ھذا التعریف، الیؤخذ ف�ى اإلعتب�ار الكمی�ات ال�ضئیلة م�ن العناص�ر .  جرام 250واھا الصافى عن محت
ویمك�ن أن تحت�وى ھ�ذه المح�ضرات . األخر التى تكون قد أض�یفت للخل�یط للتتبی�ل أو للحف�ظ أو ألغ�راض أخ�ر 

  .على كمیة ضئیلة من قطع صغیرة مرئیة فى مكوناتھا 
___________  

  

  امرمز النظ  الفئة  امرمز النظ
 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

اى أو مت���ھ ومح���ضرات أساس���ھا ھ���ذه ـ���ـن أو شـ���ـزات بـ���ـات وأرواح ومركـ���ـخالص21.01
محم�صة غیرھ�ا م�ن ) ش�كوریا(المنتجات أو أساسھا البن أو الشاى أو المتھ؛ ھندباء 

.اتھا أبدال البن المحمصة وأرواحھا وخالصاتھا ومركز

زات بن، ومحضـرات أسـاسھا ھذه الخالصات أو األرواح ـ خالصات وأرواح ومرك-
:أو المركزات أو أساسھا البن 

30 خالصات وأرواح ومركزات- -2101.11

30 محضرات أساسھا الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسھا البن- -2101.12

ھا ھـذه الخالصات ـاســـرات أسـزات شـاى أو متـھ ومحضــ خالصات وأرواح ومرك2101.20
30أو األرواح أو المركزات أو أساسھا الشاى أو المتھ

محم���صة أو غیرھ���ـا م���ن أب���دال ال���بن المحم���صة وخالص���اتھا ) ش���كوریا( ھن���دباء -2101.30
30وأرواحھا ومركزاتھا

 أخـ�ـر وحی�دة الخلی�ة، میت�ة ؛ كائن�ات مجھری�ة)حیة فعال�ة أو میت�ة غی�ر فعال�ة(خمائر 21.02
.؛ مساحیق محضرة للتخمیر)30.02عدا اللقاحات الداخلة فى البند (

10 خمائر حیة فعالة-2102.10

10 خمائر میتة غیر فعالة؛ كائـنات مجھریة أخر وحیدة الخلیة، میتة-2102.20

٩١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  امرمز النظ
 املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

: مساحیق محضرة للـتـخمیر-

2 لالستخدامات الطبیة- - -2102.3010

10 غیرھا- - -2102.3090

صل�صات مح��ضرة ومح��ضرات للصل��صات؛ تواب��ل مخلوط��ة ؛ دقی��ق وم��ساحیق خ��ردل 21.03
.وخردل محضر

20   صلصة الصویا-2103.10

20مسماه كـتـش آب وصلصات طماطم أخر" بندورة" صلصة طماطم -2103.20

20 دقیق ومساحیق خردل وخردل محضر-2103.30

20 غیرھا-2103.90

.حساء ومرق ومحضرات إعدادھا ؛ محضرات غذائیة مركبة متجانسة 21.04

20 حساء ومرق ومحضرات إعدادھا-2104.10

: محضرات غذائیة مركبة متجانسة -

5 لتغذیة األطفال- - -2104.2010

30 غیرھا- - -2104.2090

ص��الحة لألك��ل، وإن إحت��وت عل��ى  ت أخ��رومثلج��ا) إل��خ..آی��س ك��ریم، بوظ��ة(مثلج��ات 2105.00
45.كاكاو

.محضرات غذائیة غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 21.06

5 البنیة مركزات بروتین ومواد بروتینیة معدلة -2106.10

: غیرھا -

معفاه محضرات غذائیة لمرضى األورام وفشل الجھاز الھضمى والكلوى والكبد- - -2106.9010

لى قاعدة من مواد عطریة، م�ن األن�واع ــرات كحولیة مركبة ، لیسـت عــ محض- - -2106.9020
3000)1(المستخدمة فى صناعة المشروبات 

5 غیرھا- - -2106.9090
  

_________  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو لفئ�ة البن�د %300 لفئ�ة ض�ریبة بواق�ع -ده وزی�ر المالی�ة باإلتف�اق م�ع وزی�ر ال�سیاحة ً وفقـا لما یحد-تخضع واردات قطاع السیاحة   ) 1(
  .الداخلة فیھ أیھما أقل 

٩٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثانى والعشرون
  ) 1(مشروبات، سوائل كحولية وخل 

  :مالحظات 
   :یشمل ھذا الفصل ال   - 1

 فإنھ�ا وبالت�اليلمحضرة ألغ�راض الطھ�ى ، ا)22.09یر تلك الداخـلة فى البند ـغ(ذا الفصـل ــات ھــتجـمن   -أ 
  ؛) 21.03بصفة عامة البند ( كمشروبات لالستھالكتصلح  ال

  ؛) 25.01البند (ماء البحر    -ب 
  ؛)28.53 البند(الماء المقطر أوالماء القابل للتوصیل الكھربائى أو الماء ذو النقاوة المماثلة    -ج 
  ؛)29.15البند (ً وزنا %10زید عن بتركیز یلیك المحالیل المائیة المحتویة على حمض الخ   -د 

   أو؛30.04 أو البند 30.03األدویة الداخلة فى البند    -ھـ 
  ) .33الفصل (محضرات العطور أو التجمیل    -و 

 20ح��رارة  ف�ى درج�ة" معی��ار الكح�ول الحجم�ى"، ی�تم تعی�ین 21، 20م�ن أج�ل تطبی�ق أحك�ام ھ��ذا الف�صل والف�صلین    - 2
  .مئویة

الم��شروبات الت��ى الیزی��د معی��ار " م��شروبات غی��ر كحولی��ة"، یق��صد بعب��ارة 22.02ن أج��ل تطبی��ق أحك��ام البن��د م��   - 3
 أو 22.06 الى 22.03أما المشروبات الكحولیة فتدخل فى البنود من . ً حجما%0.5ى فیھا عن ــول الحجمــالكح

  .ً تبعا للحال 22.08فى البند 
  :مالحظة البند الفرعى 

األنبذة التى عند حفظھا فى أوعیة مغلقة فى " أنبذة فوارة"، یقصد بعبارة 2204.10حكام البند الفرعى من أجل تطبیق أ
  . بار 3 مئویة، تكون لھا زیادة ضغط تعادل أو تزید عن 20درجة حرارة 

__________  
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
______________  

لفئ�ة  )22( م�ن األص�ناف الداخل�ة ف�ى الف�صل - المالیة باإلتفاق مع وزیر ال�سیاحة ً وفقا لما یحدده وزیر-تخضع واردات قطاع السیاحة )1(
. أو لفئة البند الداخلة فیھ أیھما أقل %300ضریبة بواقع 

٩٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 ) %(

اإلصطناعیة والمیاه الغازیة، غیر مضاف میاه، بما فیھا المیاه المعدنیة الطبیعیة أو 22.01
.إلیھا سكر أو مواد تحلیة أخر وغیر منكھة ؛ جلید وثلج 

30  میاه معدنیة ومیاه غازیة-2201.10

30 غیرھا-2201.90

میاه، بما فیھا المیاه المعدنیة والمیاه الغازیة، المحتویة على سكر مضاف أو مواد 22.02
مشروبات أخر غیر كحولیة، عدا عصائر الفواكة أو الخضر تحلیة أخر أو منكھة، و

 .20.09 الداخلة فى البند
ـ  میاه، بما فیھا المیاه المعدنیة والمیاه الغـازیة، المحتویة عل�ى س�كر م�ضاف أو م�واد 2202.10

30تحلیة أخر أو منكھة

 : غیرھا-

30 بیرة بدون كحول- -2202.91

30   غیرھا- -2202.99

1200) .مالت(مصنوعة من الشعیر الناشظ ) بیرة(جعھ 2203.00

نبیذ من عنب طازج، بما فى ذلك األنبذة المقواة بالكحول، سالفة العنب عدا الداخل 22.04
 .20.09منھا فى البند 

3000   نبیذ فوار-2204.10

    : أنبذة أخر ؛ سالفھ عنب منع أو أوقف إختمارھا بإضافة كحول -

1800 لتر2سعتھا تجاوز تـ ال فى أوعیة - -2204.21

1800    لتر10تجاوزـ لتر وال ت2زید سعتھا عن ـ فى أوعیة ت- -2204.22

1800 غیرھا- -2204.29

600 أنواع أخر من سالفة العنب-2204.30

.فرموت وأنبذة أخر من عنب طازج منكھة بنباتات أو مواد عطریة 22.05

3000 لتر2سعتھا تجاوز تـ ال فى أوعیة -2205.10

3000 غیرھا-2205.90

، األرز "المید" المخمر  العسل، كمثرى،تفاحال سایدرل ــمث(ر ـــمرة أخــمشروبات مخ2206.00
 مخالیط من مشروبات مخمرة ومخالیط من مشروبات مخمرة مع ؛")الساكى"المخمر 

.لة فى مكان آخر مشروبات غیر كحولیة، غیر مذكورة وال داخ
3000

ً أو أكثر حجما؛ %80 ، عیاره الكحولى الحجمى)غیر محول(كحول إیثـیل غـیر معطل 22.07
، بأى درجة )محولة(أخر معطلة مشروبات روحیة و) محول(كحول إیثیل معطـل 

.كحولیة

ً: أو أكثر حجما%80ره الكحولى الحجمى اعی) غیر محول(ـ كحول إیثیل غیر معطل 

٩٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 ) %(

2 دستورى- - -2207.1010

10 غیره- - -2207.1090

بأى ) المحولھ(، المعطلة المشروبات الروحیة األخرو) محول(ـ كحول إیثـیل معطل 2207.20
10درجة كحولیة

ً حجما؛ %80یقل عیار الكحول الحجمى فیھ عن ) غیر محول(كحول إیثیل غیرمعطل 22.08
، وغیرھا من المشروبات )لیكورز(معطرة مشروبات روحیة، مشروبات كحولیة 

.الروحیة األخر 

3000 تـقطیر النبیذ أو تـفل العنبمتحصل علیھا ب مشروبات روحیة -2208.20

3000 ویسكى-2208.30

3000 روم ومشروبات روحیة أخر متحصل علیھا بتقطیر منتجات قصب السكر المخمرة -2208.40

3000   جن وجنیفا-2208.50

3000 فودكا-2208.60

3000"كوردیال"ومشـروبات كحولیة معروفة بإسم ) لیكورز(ـ مشروبات كحولیة معطرة 2208.70

: غیرھا -

30)غیر محول( كحول إیثیل غیر معطل - - -2208.9010 30)غیر محول( كحول إیثیل غیر معطل - - -2208.9010

3000 غیره- - -2208.9090

30. من حامض الخلیكخل صالح لألكل وأبدال خل صالحة لألكل متحصل علیھا2209.00
__________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالث والعشرون
  حمضرة للحيوانات بقايا ونفايات صناعات األغذية ؛ أغذية

  :مالحظة 
 المنتجات من األنواع المستعملة لتغذیة الحیوان�ات، غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان آخ�ر، 23.09یشمل البند    - 1

لمواد النباتیة أو الحیوانیة ، والتى نتیجة لذلك تكون قد فق�دت الخ�صائص األساس�یة المتحصل علیھا من معالجة ا
  .للمادة األصلیة ، عدا النفایات والبقایا والمنتجات النباتیة الثانویة الناتجة عن ھذه المعالجة 

  :مالحظة بند فرعى 
 أو الك���ولزا ، ذات حم���ض "لف���ت ب���رى"ب���ذور ال���سلجم "  ، یق���صد بعب���ارة 2306.41ألغ���راض البن���د الفرع���ى   - 1

   .12للفصل  " 1" ، البذور المعرفة فى مالحظة البند الفرعى "األیروسیك المنخفض
___________  

  
  

  رمز النظام
   املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
) %(

ك أو قشریات ق ومساحیق وكریات مكتـلة من لحـوم أو أحشاء وأطراف أو أسماـدقی23.01
ریات مائیة، غیر صالحة لإلستھالك البشرى؛ حثاالت اأو رخویات أو غیرھا من الفق

.شحوم حیوانیة

دق��ق وم��ساحیق وكری��ات مكتل��ة، م��ن لح��وم أو أح��شاء أو أط��راف؛ حث��االت ش��حوم  -2301.10
2حیوانیة

2غیرھ��ا م��ن  دقی��ق وس��مید وكری��ات مكتل��ة م��ن أس��ماك أو قـ��شریات أو رخوی��ات أو -2301.20 غیرھ��ا م��ن  دقی��ق وس��مید وكری��ات مكتل��ة م��ن أس��ماك أو قـ��شریات أو رخوی��ات أو -2301.20
2ریات مائیةاالفق

الجة الحبوب ـن أو معـلة أو طحـربـا غــایـش وغیرھا، من بقـالة جریــالة ونخــنخ23.02
.أو البقول، وإن كانت بشكل كریات مكتلة 

2 من ذرة-2302.10

2" قمح" من حنطة -2302.30

2 من حبوب أخر-2302.40

2 من بقول-2302.50

 وتفل قصب السكر وغیره "بنجر"یا صناعة النشاء وبقایا مماثلة، تفل شوندر بقا23.03
.من نفایات وبقایا صناعات السكر والبیرة والتقطیر، وإن كانت بشكل كریات مكتلة 

2 بقـایا صناعة النـشاء وبقایا مماثـلة-2303.10

2لسكر تـفل شوندر وتـفل قصب السكر وغیره من نفایات صناعة ا-2303.20

2 بـقایا ونفایات صناعة البیرة أو التـقطیر-2303.30

كسب وغیره من بقایا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كریات 2304.00
5.مكتلة، ناتجة عن إستخراج زیت فول الصویا 

 كسب وغیره من بقایا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كریات مكتلة2305.00
2  .ناتجة عن إستخراج زیت الفول السودانى 

٩٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام
   املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
) %(

كسب وغیره من بقایا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كریات 23.06
ون النباتیة، عدا الداخلة منھا فى البند ـوت والدھـالص الزیـتخـن أســة عـمكتلة ناتج

 .23.05 أو البند 23.04

2 من بذور القطن-2306.10

2 من بذور الكتان-2306.20

2 من بذور عباد الشمس-2306.30

: أو الكولزا "لفت برى" من بذور السلجم -

2 بذور سلجم أو كولزا ذات حمض اإلیروسیك المنخفض- -2306.41

2 غیرھا- -2306.49

2 من جوز الھند أومن الكوبرا-2306.50

2 من جوز أو نوى النخیل-2306.60

2 غیرھا-2306.90

5.رواسب نبیذ؛ طرطیر خام 2307.00

مواد نباتیة ونفایات أو فضالت أو بقایا ومنتجات نباتیة ثانویة، وإن كانت بشكل 2308.00
2غیر مذكورة أو داخلة فى كریات مكتلة، من األنواع المستعملة فى تغذیة الحیوانات،  غیر مذكورة أو داخلة فى كریات مكتلة، من األنواع المستعملة فى تغذیة الحیوانات، 

.مكان آخر
2

. لتـغذیة الحیوانات محضرات من األنواع المستعملة23.09

40 أغذیة كالب أو قطط ، مھـیـأة للبـیع بالـتجزئـة-2309.10

: غیرھا -

معفاه  )أنتیبیوتیك( إضافات تحتوى على فیتامینات أو مضادات للجراثیم -  - -2309.9010

5   غیرھا-  - -2309.9090
_______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

٩٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الرابع والعشرون
   تبغ مصنعةتبــغ وأبدال

  :مالحظــة 
  ) .30الفصل (یشمل ھذا الفصل السجائر الطبیة  ال    - 1

  :مالحظة بند فرعي
تعني التبغ المعد للتدخین بواسطة الشیشة والذي یتكون من " تبغ الشیشة" فإن عبارة 2403.11ألغراض البند الفرعي 

صتھا، العسل األسود أو السكر، وإن كان بنكھة ًخلیط من التبغ والجلیسرول وإن كان محتویا علي زیوت عطریة وخال
  .إال أن ، المنتجات الخالیة من التبغ المعدة للتدخین بواسطة الشیشة فإنھا تستثني من ھذا البند الفرعي. الفواكھ 

___________  
  

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

.صنع؛ فضالت تبغ تبغ خام أو غیر م24.01
ص. جمك/  ج 9)بأضالعھ( تبغ بسویقاتـھ وعروقھ -2401.10
ص. جمك/  ج 6.1ًً تبغ منزوع السویقات والعروق، كلیا أو جزئیا-2401.20

ص. جمك/  ج 6.1 فضالت تبغ-2401.30

ولف��ائف ) س�یجاریللوس(بأنواعھ��ا، ولف�ائف ص�غیرة ) س�یجار(لف�ائف غلیظ�ة 24.02
.، من تبغ أو من أبدالھ )سجائر(عادیة 

، محتوی�ة )س�یجاریللوس(بأنواعھ�ا ولف�ائف ص�غیرة ) س�یجار(ـ لفائف غلیظ�ة 2402.10
ص. جمك/   ج150على تبغ ص. جمك/   ج150على تبغ2402.10

ص. جمك/  ج 100محتویة على تبغ) سجائر( لفائف عادیة -2402.20

: غیرھا -
ص. جمك/  ج 100 سجائر- - -2402.9010

ص. جمك/  ج 150 غیرھا- - -2402.9090

أنواع أخـر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ 24.03
.خالصات وأرواح تبغ 

:، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت  تبغ للتدخین-
ص. جمك/  ج 9   لھذا الفصل(1) تبغ الشیشة المحدد في المالحظة الفرعیة - -2403.11

ص. جمك/  ج 9 غیرھا - -2403.19

: غیره -
ص. جمك/  ج 8أو مجدد" متجانس" تبغ  - -2403.91

: غیره - -2403.99
ص. جمك/  ج 9   تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ- - -2403.9910
%20   خالصات وأرواح تبغ- - -2403.9920

ص. جمك /  ج8  )نشوق( غیرھا بما فیھا السعوط - - -2403.9990
________

٩٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم اخلامس
  منتجـــات معـدنيـة

__________  

  الفصل اخلامس والعشرون
  وأمسنت) جري(ملح؛ كربيت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية؛ كلس 

  :مالحظات 
أدن�اه، إال المنتج�ات ف�ى ) 4(ال یدخل فى بنود ھذا الفصل، ما لم ی�نص عل�ى خ�الف ذل�ك م�ع مراع�اة المالحظ�ة    - 1

) وإن تم ذلك بواسطة مواد كیمیائیة إلزالة الشوائب دون أن یتغیر تكوینھ�ا(أو المغسولة ) الخام(ا األولیة ــحالتھ
المرك�زة ب�التعویم أو بالف�صل  ًًأو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة س�حقا ناعم�ا أو المنخول�ة أو المغربل�ة أو

ولكنھا ال تشمل المنتجات التى حمصت ) ناء البلورةـثـستبإ(المغناطیسى أو بأى طرق میكانیكیة أو فیزیائیة أخر 
الحصول علیھا بالخلط أو أخضعت ألى عملیات أخر أكثر من العملیات الم�ذكورة بالتخ�صیص  أو كلست، أو تم

  .فى كل بند 
ویمكن أن تحتوى منتجات ھذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط أال تؤدى ھذه اإلضافة ال�ى جع�ل   

  .ًًمنتج قابال إلستعماالت خاصة بدال من إستعمالھ العام ال
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 2

  ؛) 28.02البند (والكبریت المرسب والكبریت الغروى ) زھر الكبریت(الكبریت المتسامى    -أ 
 الحدی�دیك ًر م�ن الحدی�د المتح�د مق�درا كأوك�سیدـ�ـثــًا أو أكــ وزن%70ة الملونة التى تحتوى على ــاألترب   -ب 

)Fe2 O3) ( ؛ ) 28.21البند  
   ؛30األدویة والمنتجات األخر الداخلة فى الفصل    -ج 
  ؛) 33الفصل (محضرات العطور أو التطریة أوالتجمیل    -د 

؛ )68.02البن�د (؛ مكعب�ات الفسیف�ساء، ومایماثلھ�ا )68.01البند (ترابیع وأحجار التـبلیط ورصف الطرق    -ھـ  ؛ )68.02البن�د (؛ مكعب�ات الفسیف�ساء، ومایماثلھ�ا )68.01البند (ترابیع وأحجار التـبلیط ورصف الطرق    -ھـ 
  ؛) 68.03البند (سقف والواجھات ألواح األردواز لأل

  ؛) 71.03 أو البند 71.02البند (األحجار الكریمة وشبھ الكریمة    -و 
 ج�م م�ن كلوری�د 2.5، التى ال یق�ل وزن الواح�دة منھ�ا ع�ن )عدا العناصر البصریة(البللورات المزروعة    -ز 

ناصر البصریة من كلورید ال�صودیوم  ؛ الع38.24یوم الداخلة فى البند ــوم أو أوكسید الماغنســودیــالص
  ؛) 90.01البند (أو أوكسید الماغنسیوم 

   أو؛) 95.04البند (طباشیر البلیاردو    -ح 
  ) .96.09البند (طباشیر الكتابة أو الرسم وطباشیر الخیاطین    -ط 

  .25.17خل فى البند  وفى نفس الوقت فى أى بند آخر من ھذا الفصل ید25.17 منتج قابل للتبنید فى البند أي   - 3
والكلوری�ت غی�ر المم�ددة؛ األترب�ة ) الزج�اج البرك�انى(الفیرمكیولی�ت والبیرلی�ت :  فیما یشمل25.30یشمل البند    - 4

الملون��ة، وإن كان��ت مكل��سة أو مخلوط��ة بع��ضھا ب��بعض؛ أكاس��ید الحدی��د المیكی��ة الطبیعی��ة؛ زب��د البح��ر الطبیع��ى 
ل وكھرم�ان مكت�ل، ب�شكل ص�فائح ـ�ـالمكت رـ�ـد البحــ؛ زب ىــمان طبیعًا مصقولة؛ كھرـوإن كان قطع) ومــمرش(

وإن ك��ان (أو ق��ضبان أو عی��دان أو بأش��كال مماثل��ة، غی��ر م��شغولة بع��د قولبتھ��ا؛ كھرم��ان أس��ود؛ س��ترونتیانیت 
  .أو الخرسانة ) القرمید(، عدا أوكسید الستروتنیوم ؛ كسارات الخزف أو اآلجر ً)مكلسا

__________  
  
  
  
  
  
  
  

٩٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

النظامزرم
املنسق

 الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 كانوإننقى،صودیوموكلورید) المعطلوالملحالطعامملحذلكفىبما(عادىملح2501.00
 ماءلإلنسیاب؛مساعدةأوللتكتلمضادةعوامل علىًمحتویاأوبالماءًمحلوال
.البحر

2

2  . محمصةغیر)بیریت(  یةكبریتحدیدمركبات2502.00
 المرس�بوالكبری�ت)الكبری�تزھر (المتسامىالكبریتعدااألنواع،جمیع  منكبریت2503.00

. الغروىوالكبریت
2

. طبیعىجرافیت25.04
2رقائــقأومسحوق بشكل -2504.10
2غیره -2504.90
 عل�ىالمحتوی�ةالرم�البإس�تثناء،ملون�ةكان�توإناألن�واع،جمی�عم�نطبیعی�ةرم�ال25.05

26.الفصلفىیدخلممامعادن
2)كوارتــز  (مروورمالكاســلیالرمال-2505.10
2غیرھا-2505.90
 ًأولیا،ً تشذیباًاـذبـمشكانوإنكوارتزیت،؛)ةــالطبیعیالرمالداـع("زــكوارت"مرو25.06

 مستطیل بشكلألواحأوكتلالىره،ــیـبغأورــبالنشفقط،ًبسیطاًاــقطیعـتًمقطعاأو
  .مربع أو

2)كوارتـز(مرو-2506.10 2)كوارتـز(مرو-2506.10
2كوارتـزیت-2506.20
2. ًمكلساكانوإنكاولینیة،غضارمنوغیره)كاولین(صینىصلصال2507.00
 ندالوسیتواأل68.06) البندفىالداخل الممددالغضاربإستثناء(أخرغضارأنواع25.08

. دیناسأوشاموطأتربة؛مولیت؛مكلسةكانتوإنوالسلیمانیتوالكیانیت
2  بنتونیت -2508.10
2  للحرارةمتحملغضار -2508.30
2  الغضارمنأخرأنواع -2508.40
2وسلیمانیتكیانیت،أندالوسیت -2508.50
2  مولیت -2508.60
2اسدینأوشاموطأتربة -2508.70
2. طباشـــیـر2509.00
. فوسفاتىوطباشیرطبیعىكلسىألومنیوموفوسفاتطبیعىكالســیومفوســفات25.10
2مطحونةغیر-2510.10
2مطحونة-2510.20
 وإن،(Witherite) طبیع�ىب�اریومكربون�ات؛(Barytes)طبیع�ىب�اریومكبریت�ات25.11

.28.16البندفىالداخلریومالباأوكسیدعدامكلسة، كانت
2(Barytes)طبیعىباریومكبریتات-2511.10
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النظامزرم
املنسق

 الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2(Witherite) طبیعىباریومكربونات-2511.20
 سیلی�سیةوأترب�ة)م�ثالودیاتومی�توتریبولی�تكیزیلج�ور(سیلی�سیةحفری�اتدقی�ق2512.00

. مكلسةكانتوإن،1عنالیزیدظاھرىنوعىثقلذات مماثلة،
2

 وم�وادطبیع�ىوعقیقطبیعىكوراندوم؛)صنفرةحجر(سنباذج؛)خفاف(خفانحجر25.13
. بالحرارةمعالجةكانتوإنأخر،طبیعیةشحذ

2)خفاف(خفانحجر-2513.10
2أخرطبیعیةشحذوموادطبیعىعقـیقطبیعى،كوراندم،سـنـباذج -2513.20
 كت�لال�ىیره،ـبغ�أورــبالنشط،ــفقًاــمقطعأوًأولیا،ًاــتشذیبًمشذباكانوإنأردواز،2514.00

. مربعأومستطیلبشكل ألواح أو
2

 نـوعىلـقـثذاتالبناءأوللنحتأخركلسیةوأحجاروایكوسینوترافرتینرخام25.15
 نشربالفقط،ًمقطعاأوً،اأولیًتشذیباًذباـمشكانوإنرمر،ـوم،رـأو أكث2.5 ظاھرى

. مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتل الىبغیره،أو
: وترافرتینرخام-

2515.11- 10  ًأولیاًتـشذیباًمشذباأوًخاما-
2515.12- 10مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتلالىبغیره،أوبالنـشرفقطًمقطعا-
10مرمر؛ءالبناأوللنحتأخركلسیةوأحجارأیكوسین-2515.20
 للنح�تأخ�روأحج�ارلىـرم�رـوحج�تـازل�ـوب" رىـی�ـروفـب"ىـسماق�وحج�رتـجرانی25.16 للنح�تأخ�روأحج�ارلىـرم�رـوحج�تـازل�ـوب" رىـی�ـروفـب"ىـسماق�وحج�رتـجرانی25.16

 كت�لال�ىبغی�ره،بالن�شرأو،فق�طمقطع�ةأوًأولی�ا،ًتشذیبامشذبھكانتوإن البناء،أو
.مربعأومستطیل بشكلألواحأو
: جرانیت-

2516.11- 2  ًلیاأوًتـشذیباًمشذباأوًخاما-
2516.12- 2مربعأومستطیلبشكلألواحأوكتلالىبغیره،بالنشرأوفقط،ًمقطعا-
2رملىحجر-2516.20
2البناءأوللنحتأخرأحجار -2516.90
 ع�ادةالم�ستعملةاألن�واعم�نمك�سرة،أومجروش�ةوأحج�اروح�صباء،ح�صى،25.17

 ح�صىاألخ�ر،الرص�فألن�واعأوی�ةالحدیدال�سككأوالط�رقلرص�فأو للخرس�انة
 وح�صباءخب�ثح�صباءب�الحرارة؛معالج�ةكان�توإنال�صوان، وأحج�ار ال�شواطئ

 ھ�ذام�ناألولالج�زء ف�ىالم�ذكورةالم�وادعلىإشتملتوإن مماثلة، صناعیةنفایات
 25.15دـالبن�ف�ىداخل�ةأحج�اروم�ساحیقوش�ظایاحبیب�ات مقطرن�ة؛ اءـح�صبد؛ـالبن
. بالحرارةمعالجة كانتوإن ،25.16 البند أو

 ع�ادةالم�سـتعملةاألن�واعم�نمك�سرةأومجروش�ـةارـوأحج�اءـوح�صبح�صى  ـ�2517.10
 ح�صىاألخ�ر،الرص�فألن�واعأوالحدیدیةالسككأوالطرقلرصفأو للخرسانة
بالحرارةمعالجةكانتوإنالصوان،وأحجار الشواطئ

2

الداخلةالموادعلىإشتملتوإن،مماثـلةصناعیةنفایــاتوحصباءخبــثحصباء  ـ2517.20
2517.10 الفرعىالبند فى

2

2مقطرنةحصباء -2517.30
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 كانتوإن، 25.16البندأو25.15البندفىداخلةأحجارومساحیقوشـظایاحبیبات -
: بالحرارةمعالجة

2517.41  - 2رخاممن-
2517.49- 2غیرھا-
 ًأولیا،ً تشذیباذبـالمشتـالدولومیذلكىــفبماًملبدا،أوًمكلساكانوإن ت،ـدولومی25.18

 مستطیل بشكلألواحأوكتلالىره،ــیـبغأورــبالنشط،ــفقًبسیطاًاـقطیعـتعمقط أو
.المدكوكالدولومیتتراب،مربع أو

2  ملبدأومكلسغیردولومیت -2518.10
2ملبدأومكلسولومیتد -2518.20
2المدكوكالدولومیتتراب -2518.30
 ماغنسیاً؛كھربائیامنصھرةماغنسیا؛(Magnesite) طبیعىماغنسیومكربونات25.19

 قبلمضافھأخرأكاسیدمنقلیلةكمیاتعلىإحتوتوإن،)ملبدة(اإلحتراق تامة
ً.نقیاكانوإنآخر،ماغنسیومأوكسید التلبید؛

2)مغـنزیت(طبیعىماغنسیومكربونات -2519.10
2غیرھا-2519.90
 كانوإن،)كالسیومكبریتاتأومكلسجبسمنمؤلف(جصأنھیدریت؛جبس؛25.20

.التفاعلمبطئاتأومسرعاتمنقلیلةكمیاتإلیھًمضافاأوً ملونا .التفاعلمبطئاتأومسرعاتمنقلیلةكمیاتإلیھًمضافاأوً ملونا
10  أنھـیدریتجبـس؛-2520.10
10جص-2520.20
 من أخركلسیةوأحجارجیرىرــحج؛)فلكس(رــللصھدـمساع) كلسى(رىـجیحجر2521.00

. األسمنتأوالكلسصناعةفىالمستخدمة األنواع
2

 فىالداخلینالكالسیوموھیدروكسیدأوكسیدعدامائى،وكلسمطفأوكلسحىكلس25.22
   .28.25البند

10  حىكلس -2522.10
10  مطفأكلس-2522.20
10مائىكلس-2522.30
  "كلنكر"المسمىالمطحونغیرالمكتلاألسمنتفیھبماأنواعھ،بكافـةمائىأسمنت25.23

ً.ملوناكان وإن
معفاهكلنكر-2523.10

: بورتالندأسمنت -
2523.21- معفاه  ًإصطناعیاتلوینھتموإنأبیض،أسمنت -
2523.29- معفاهغیره -
معفاه  ألومینىأسمنت -2523.30
معفاهأخرمائىأسمنتأنواع -2523.90
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.)أمیانتأوأسبستوس (صخرىحریر25.24
2)الحدیدوالصودیومسیلیكاتمنیتألفاألسبستوسمنضرب (والیتكروسید -2524.10
2غیرھا -2524.90
. میكافضالتالمنتظمة؛غیرالرقائقفیھابمامیكا،25.25
2منتظمةغیررقائقأوصفائحمقطعةومیكاخاممیكا -2525.10
2  میكامسحوق -2525.20
2میكافضالت -2525.30
ً بسیطاًتقطیعاًمقطعاأوًأولیا،ًتشذیباًمشذباكانوإن،)دھنىحجر(طبیعىستیاتیت25.26

  ).تالك(طلقع؛مربأومستطیلبشكلألواحأوكتـلالىبغـیرهأوبالنشرفقط،
2مسحوقةوالمجروشةغیر -2526.10
2مسحوقةأومجروشة-2526.20
[25.27]
 منستخلصةالمالبوراتعداما،)مكلسةكانتوإن(ومركزاتھاطبیعیةبورات2528.00

%85عنتزید النسبةعلىمحتوىطبیعىبوریكحمضالطبیعى؛الملحمحلول
.الجافالمنتجوزنعلىًمحسوبا H3BO3البوریكحمضمن

2

. فلورسبارسینیت؛ونفلیننفلین،لیوسیتفلدسبار؛ 25.29 . فلورسبارسینیت؛ونفلیننفلین،لیوسیتفلدسبار؛ 25.29
2  فلدسبار -2529.10

: فلورسبار -

2529.21- 2الكالسیومفلوریدمنأقـلأوًوزنا%97علىیحتوى -
2529.22- 2الكالسیومفلوریدمنًوزنا%97منأكـثـرعلىیحتوى -
2سینـیتونفـلیننفلینلیوسیت؛ -2529.30
. آخرمكانفىداخلةوالمذكورةغیرمعدنیةمواد25.30
2ممددةغیروكلوریت،بیرلیتفیرمكیولیت، -2530.10
2)طبیعىماغنسیومسلفات(إبسومیت،كیسرایت -2530.20
2غیرھا -2530.90

________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ونالفصل السادس والعشر
  خامات معادن ، خبث ورماد

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

  ؛)25.17البند (خبث المعادن والنفایات الصناعیة المماثلة المحضرة كحصباء    -أ  
  ؛)25.19البند  (مكلسة، وإن كانت )مغنزیت( الماغنسیوم الطبیعیة كربونات   -ب 
  ؛)27.10البند ( ھذه الزیوت ًوحول خزانات زیوت النفط المكونة أساسا من   -ج 
  ؛31الناتج عن عملیة نزع الفوسفور، الداخل فى الفصل ) الفوسفاتى( القاعدى الخبث   -د 

  ؛)68.06البند ( خبث المعادن أو األلیاف الصخریة، أو األلیاف المعدنیة المماثلة ألیاف   -ھـ 
وة بقشرة من معادن ثمینة؛ نفایات وخردة أخ�رى  أو خردة المعادن الثمینة أو المعادن العادیة المكسنفایات   -و 

محتوی�ة عل��ى مع��ادن ثمین��ة أو عل��ى مركب��ات م��ن مع��ادن ثمین��ة، م��ن األن��واع الم��ستخدمة ب��صورة رئی��سیة 
  ؛)71.12البند (إلسترجاع المعادن الثمینة 

  ).عشرامس القسم الخ(الناتجة عن أیة عملیة صھر ) مات( أو النیكل أو الكوبالت، نصف الخام النحاس   -ز 
، المع�ادن م�ن األن�واع "خام�ات المع�ادن"، یق�صد بعب�ارة 26.17 ال�ى 26.01م�ن أج�ل تطبی�ق أحك�ام البن�ود م�ن    - 2

ًالمعروفة فى علم المعادن والتى تستعمل فعال فى صناعة التعدین إلستخالص الزئبق أو المعادن الداخلة فى البند 
ع�شر أو الخ�امس ع�شر، وإن كان�ت غی�ر مع�دة ل�صناعة التع�دین  أو المعادن الداخلة فى الق�سمین الراب�ع 28.44

 المعادن التى أخضعت لعملیات غیر تلك المتبعة ع�ادة ف�ى 26.17 الى 26.01وعلى أیة حال التشمل البنود من 
  .التعدینصناعة 

  :على فقط 26.20ینطبق البند    - 3
إلس��تخراج المع��ادن أو كقاع��دة ل��صناعة والبقای��ا م��ن األن��واع الم��ستعملة ف��ى ال��صناعة إم��ا الخب��ث رم��اد   -أ 

  و ؛)26.21البند ( الرماد والبقایا الناتجة عن حرق نفایات البلدیات باستثناء ،المركبات الكیمیائیة للمعادن  و ؛)26.21البند ( الرماد والبقایا الناتجة عن حرق نفایات البلدیات باستثناء ،المركبات الكیمیائیة للمعادن
 وإن كان�ت محتوی�ة عل�ى مع�ادن م�ن األن�واع الم�ستعملة إم�ا الزرنیخ،والبقـایا المحتویة عـلى الخبث رماد   -ب 

  .الكیمیائیةلمعادن أو لصناعة مركباتھا  الزرنیخ أو االستخراج
  :مالحظة بنود فرعية 

وح��ول البن��زین المحتوی��ة عل��ى رص��اص ووح��ول مركب��ات "، یق��صد بعب��ارة 2620.21ألغ��راض البن��د الفرع��ى   - 1
، الوحول المتحصل علیھا من خزان�ات البن�زین المحت�وى "ضبط إشعال وقود المحركات المحتویة على رصاص

إیثی�ل رب�اعى مث�ل، (مركب�ات ض�بط إش�عال وق�ود المحرك�ات المحتوی�ة عل�ى رص�اص على رصاص وخزان�ات 
  . الحدید وأكسیدً، والمكونة أساسا من رصاص ومركبات رصاص )الرصاص

 الس�تخراجوالبقایا، المحتویة على زرنیخ أو زئبق أو ث�الیوم، أو مخالیطھ�ا، م�ن األن�واع الم�ستعملة الخبث رماد   - 2
  .2620.60ن أو لصناعة مركبات الكیمیائیة ، تدخل فى البند الفرعى الزرنیخ أو ھذه المعاد

____________  
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) .رماد البیریت(خامات حدید ومركزاتھا، بما فیھا بیریت الحدید المحمص 26.01
:المحمصید ومركزاتھا، عدا بیریت الحدید  خامات حد-

معفاهھمكتل  غیر- -2601.11

معفاهھ مكتل- -2601.12

2)رماد البیریت( بیریت حدید محمص -2601.20

خامات منجنیز ومركزاتھا، بما فیھا خامات المنجنیز الحدیدیة ومركزاتھا المحتویة 2602.00
2.الجافر، محسوبة على المنتج ً وزنا أو أكث%20على منجنیز بنسبة 

2.ومركزاتھاخامات نحاس 2603.00

2.ومركزاتھاخامات نیكل 2604.00

2.ومركزاتھاخامات كوبالت 2605.00

2.ومركزاتھاخامات ألومنیوم 2606.00

2.ومركزاتھاخامات رصاص 2607.00

2.ومركزاتھا) توتیاء(خامات زنك 2608.00

2.ومركزاتھا قصدیر خامات2609.00

2.خامات كروم ومركزاتھا 2610.00 2.خامات كروم ومركزاتھا 2610.00

2.خامات تنجستین ومركزاتھا 2611.00

.خامات یورانیوم أو ثوریوم ومركزاتھا 26.12
2 خامات یورانیوم ومركزاتھا-2612.10

2 خامات ثوریوم ومركزاتھا-2612.20

.خامات مولیبدنیوم ومركزاتھا 26.13
2 محمصة-2613.10

2 غیرھا-2613.90

2.خامات تیتانیوم ومركزاتھا 2614.00

.خامات نیوبیوم، تانتالوم، فانادیوم أو زركونیوم ومركزاتھا 26.15
2 خامات زركونیوم ومركزاتھا-2615.10

2 غیرھا-2615.90

.خامات معادن ثمینة ومركزاتھا 26.16
2ھا خامات فضة ومركزات-2616.10

2 غیرھا-2616.90

.خامات أخر ومركزاتھا 26.17

١٠٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 خامات أنتیمون ومركزاتھا-2617.10

2 غیرھا-2617.90

2.ناتج عن صناعة الحدید أو الصلب) رمليخبث (خبث محبب 2618.00

 أخر من وفضالت) قشور(ریق ــایا تطـظـ، ش)ث المحببـغیر الخب(اء ـخبث وغـث2619.00
2. الحدید أو الصلب صناعة

المحتویة على معادن ) دا مخلفات صناعة الحدید أو الصلبـع(ا ــایـاد وبقـث، رمـخب26.20
.أو زرنیخ أو مركباتھما 

: محتویة بصورة رئیسیة على زنك -

2)مات الجلفنة( مخلفات صلبة ناتجة عن عملیات الجلفنة بالزنك - -2620.11

2 غیرھا- -2620.19

: محتویة بصورة رئیسیة على رصاص -

 وح��ول البن��زین المحت��وى عل��ى رص��اص، ووح��ول مركب��ات ض��بط إش��عال وق��ود - -2620.21
المحركات المحتویة على رصاص

2

2 غیرھا- -2620.29

2 محتویة بصورة رئیسیة على نحاس-2620.30

2 محتویة بصورة رئیسیة على ألومنیوم-2620.40

ـ�� محتوی��ة عل��ى زرن��یخ أو زئب��ق أو ث��الیوم أو مخالیطھ��ا، م��ن األن��واع الم��ستعملة ف��ى 2620.60
إستخراج الزرنیخ أو ھذه المعادن أو فى صناعة مركباتھا الكیمیائیة

2

: غیرھا -

2 محتویة على أنـتـیمون أو بیریلیوم أو كادمیوم أو كروم، أو مخالیطھا- -2620.91

2 غیرھا- -2620.99

.خبث ورماد أخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقایا حرق نفایات البلدیات 26.21
2 رماد وبـقایا حرق نـفایات البلدیات-2621.10

2 غیرھا-2621.90
_________  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

١٠٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع والعشرون
   وقود معدنى ، زيوت معدنية ومنتجات تقطريها ؛

  عدنية مواد قارية ؛ مشوع م
  :مالحظات 

  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1
ًالمركبات العضویـة المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیا، بإستثناء المیثان والبروبان النقیین الل�ذین یتبع�ان    -أ 

   ؛27.11البند 
   أو ؛30.04 أو البند 30.03األدویة الداخلة فى البند    -ب 
  .38.05  أو33.02  أو33.01بعة والتى تدخل فى البنود الھیدروكربونات المخلوطة غیر المش   -ج 

 الت�شمل فق�ط زی�وت ال�نفط 27.10ال�واردة ف�ى البن�د " زیوت النفط أو زیوت المواد المعدنیة القاری�ة "إن عبارة    - 2
ًوزی��وت المع��ادن القاری��ة فح��سب، وإنم��ا ت��شمل أی��ضا الزی��وت المماثل��ة وتل��ك الت��ى تت��ألف ب��صورة رئی��سیة م��ن 

ونات مخلوط��ة غی��ر م��شبعة ، المتح��صل علیھ��ا بأی��ة طریق��ة ، ب��شرط أن یزی��د وزن العناص��ر غی��ر ھی��دروكرب
  .العطریة فیھا عن وزن العناصر العطریة 

ً منھا حجما ف�ى %60ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البولى أولیفینات التركیبیة السائلة والتى یتقطر أقل من   
  ) .39الفصل ( مللیبار بإستعمال طریقة تقطیر منخفضة الضغط 1,013 مئویة محولة الى 300درجة حرارة 

البقایا المحتویة بشكل رئیسى على زیوت نفط وزیوت " فضالت الزیوت" ، یقصد بعبارة 27.10ألغراض البند   - 3
، وإن كان�ت ممزوج�ھ )لھ�ذا الف�صل" 2"كما ھى موصوفة ف�ى المالحظ�ة (متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة 

  :وھذه تشمل بصورة خاصة . ءبالما
كزی�وت الت�شحیم والزی�وت الھیدرولیكی�ة وزی�وت المح�والت، (الزیوت غیر الصالحة إلستعمالھا األصلى   -أ 

  ؛ و) المستھلكة
وحول الزیوت المتأتیة من خزانات المنتجات النفطیة المحتویة بشكل رئیسى على مثل ھذه الزیوت وعلى   -ب 

  و ؛ولیةالمستعملة فى صناعة المنتجات األ)  المنتجات الكیمیائیةمثل،(إضافات عالیة التركیز   و ؛ولیةالمستعملة فى صناعة المنتجات األ)  المنتجات الكیمیائیةمثل،(إضافات عالیة التركیز 
ات ف��ى الم��اء أو ممزوج��ة بالم��اء ، كتل��ك الناتج��ة ع��ن إن��سكاب الزی��وت أو طف��ح ـالزی��وت ب��شكل م��ستحلب  -ج 

ال��صھاریج والخزان��ات أو الناتج��ة ع��ن غ��سل ال��صھاریج والخزان��ات أو إس��تعمال زی��وت القط��ع لعملی��ات 
  .ل یشغتال

  :البنود الفرعية مالحظات 
تتج�اوز فی�ھ الفح�م الحج�رى ال�ذى ال" ، یق�صد بعب�ارة أنتراس�یت 2701.11من أجل تطبیق أحكام البند الفرع�ى    - 1

  ) .محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنیة (%14نسبة المواد الطیارة 
الفحم الذى تتجاوز فیھ ن�سبة ) رى قارىفحم حج( ، یقصد بعبارة 2701.12من أجل تطبیق أحكام البند الفرعى    - 2

والذى یعادل أو یزید حد قوتھ الحراریة ) محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنیة (%14المواد الطیارة 
  ) .محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنیة( كیلو كالورى للكیلو جرام الواحد 5,833عن ) سعراتھ(

ارات بن�زول ب�یق�صد بع 2707.40و 2707.30، 2707.20 ، 2707.10البن�ود الفرعی�ة ل تطبیق أحكام ـن أجم   - 3
ً وزن�ا م�ن %50 على أكثر م�نالمنتجات المحتویة " ینلنفتا"و) زیلین" (وللزیلی"و ) تولوین(و تولیول " بنزین"

  .الزیلین أو النفتالین وذلك على التوالى، التولوین، البنزین
م�ن أو أكث�ر  %90یتقطر التى ھى تلك " الزیوت الخفیفة والمحضرات"، فإن 2710.12ألغراض البند الفرعى   - 4

ASTM Dیقةالمكافئة لطر (ISO 3405ً طبقا لطریقة C̊ 210عند ) بما فى ذلك الفاقد (ھامحج 86 (.   
 األحم�اض الدھنی�ة م�ن" وق�ود ال�دیزل الحی�وي" ، یق�صد بم�صطلح 27.10ألغراض تطبیق البنود الفرعیة للبند   - 5

إسترات أحادی�ة األلكی�ل م�ن الن�وع الم�ستخدم كوق�ود، الم�شتق م�ن الزی�وت أو ال�دھون الحیوانی�ة أو النباتی�ة وإن 
  كانت مستعملة

_________  
  
  
  
  
  
  

١٠٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

 مماثل�ة م�صنوعة فحم حجرى؛ فحم حجرى مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود ص�لبة27.01
.من فحم حجرى

:ً فحم حجرى ، وإن كان مسحوقا ولكن غیرمكتل -

معفاه أنـتراسیت- -2701.11

معفاه فحم حجرى قارى- -2701.12

معفاه فحم حجرى آخر - -2701.19

فحم حجرى مكـتل، قوالب أو كرات ومواد وق�ود ص�لبة مماث�ـلة م�صنوعة م�ن فح�م  ـ 2701.20
2رىحج

.ً، وإن كان مكتال، بإستثناء الكھرمان األسود)فحم حدیث التكوین(لیجنیت 27.02
2ً لیجنیت ، وإن كان مسحوقـا ، ولكن غیر مكـتل-2702.10

2 لیجنیت مكـتل-2702.20

2.ً، وإن كان مكتال )بما فى ذلك قش الخنور( "طحلب الوقود"خنور 2703.00

أو ن�صف مجم�ر، م�ن فح�م حج�رى أو م�ن لیجنی�ت أو م�ن خن��ور، ) وكك�(فح�م مجم�ر 2704.00
5.معوجات الًوإن كان مكتال؛ فحم 

غ��از فح��م حج��رى وغ��از م��ائى وغ��از مول��دات وغ��ازات مماث��ـلة، ع��دا غ��ازات ال��نفط 2705.00
2.وغیرھا من الھیدروكربونات الغازیة  2.وغیرھا من الھیدروكربونات الغازیة 

غی�ره م�ن قط�ران مع�دنى، قطران مقطر من فحم حجرى، من لیجنیت أو من خن�ور، و2706.00
2.ًًًوإن كان مقطرا جزئیا أو منزوعا منھ الماء، بما فى ذلك القطران المجدد 

درج��ات ح��رارة  زی��وت ومنتج��ات أخ��ر ناتج��ة ع��ن تقطی��ر قط��ران الفح��م الحج��رى ف��ى27.07
عالی��ة؛ منتج��ات مماثل��ة یزی��د وزن العناص��ر العطری��ة فیھ��ا ع��ن وزن العناص��ر غی��ر 

.العطریة 
2)بنزین( بنزول -2707.10

2)تولوین( تولیول -2707.20

2)زیلین( زیلول -2707.30

2 نفـتالین-2707.40

بما ( ھاحجممن  أو أكثر %65التى یتقطر خر األعطریة الھیدروكربونات الـ  مخالیط 2707.50
ASTM D 86(  2طریقة لالمكافئة  (ISO 3405ً طبقا لطریقة C̊ 250عند ) قدا الفذلكفي

: غیرھا -

2 زیوت كریوزوت- -2707.91

2 غیرھا- -2707.99

.زفـت وزفـت مجمـر، نـاتجان من قطران الفحم الحجرى أو من قطران معدنى آخر27.08
2 زفت-2708.10

١٠٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2 زفت مجمر-2708.20

معفاه.ًزیوت نفط وزیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة ، خاما 2709.00

زیوت نفط وزیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة، عدا الخ�ام؛ مح�ضرات غی�ر 27.10
ً وزن�ا م�ن زی�وت %70مذكورة وال داخلة فى مكان آخر، محتویة على ما ال یقل عن 

النفط أو من زیوت معدنیة قاری�ة، عل�ى أن تك�ون ھ�ذه الزی�وت العن�صر األساس�ى ف�ى 
.الزیوت نفایا ھذه المحضرات ؛

ومح�ضـرات ) عدا الخ�ام(ـ  زیوت نفط وزیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة 
ً أو أكث�ر وزن�ا ع�ـلى %70ر، محتوی�ة بن�سبة ـغیر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان آخ�

زی��وت نف��ط أو زی��وت متح��صل علیھ��ا م��ن م��واد معدنی��ة قاری��ة، والت��ى تك��ون ھ��ذه 
تلك المحتویة علي وق�ود حی�وي دا  فى ھذه المحضرات، عاألساسيالزیوت العنصر 

:نفایا الزیوتو

5محضرات  خفیفة و زیوت - -2710.12

5 غیرھا - -2710.19

2710.20

ومح�ضرات ) ع�دا الخ�ام(  زیوت نفط وزیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة -
ً وزن�ا م�ن %70غیر مذكورة وال داخلة في مكان آخر، محتویة علي ما ال یقل عن 

زی��وت ال��نفط أو م��ن زی��وت معدنی��ة قاری��ة، عل��ي أن تك��ون ھ��ذه الزی��وت العن��صر 
 األساسي في ھذه المحضرات، محتویة علي وقود حیوي ، عدا نفایا الزیوت

5

  : نـفـایا الزیوت -  : نـفـایا الزیوت -

بولى   أو على تیرفینیـل)PCBs() كلوریة(فینیل بولى كلورینیتد ثنائي محتویة على  - -2710.91
)PBBs) (برومیة( فینیل برومینیتد ثنائي أو على )PCTs) (كلوریة (كلورینیتد

2

2   غیرھا- -2710.99

.غازات نفط وھیدروكربونات غازیة أخر 27.11
: مسـیلة -

5 غـاز طبیعى- -2711.11

5 بروبـان- -2711.12

5 بیوتان - -2711.13

  :لین وبوتـادین  إثـیلین، بروبـیلین، بوتـی- -2711.14

  معفاه بروبیلین- - -2711.1410

  5 غیرھا- - -2711.1490

5 غیرھا- -2711.19

: فى حالة غازیة -

5 غاز طبیعى- -2711.21

5 غیره- -2711.29

١٠٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

 ،ع س��الكـ؛ ش��مع الب��ارافین، ش��مع نفط��ى دقی��ق التبل��ور، شم��)ف��ازلین(ھ��الم نفط��ى 27.12
یت، شمع خنور، شموع معدنیة أخر، ومنتج�ـات مماث�ـلة متح�صل زوكریت، شمع لجنـ

.علیھا بعمـلیات تركیبیة أو بعملیات أخر، وإن كانت ملونة 
2)فازلین( ھالم نفطى -2712.10

2ًوزنا من الزیت %0.75 شمع بارافـین محتوى على أقـل من -2712.20

2 غیرھا-2712.90

فط��ى ورواس��ب أخ��ر م��ن زی��وت نف��ط أو م��ن زی��وت م��واد نف��ط، ق��ار ن) ك��وك(مجم��ر 27.13
.معدنیة قاریة

:نفط ) كوك( مجمر -

10   غیر مكلس- -2713.11

10 مكلس- -2713.12

10 قـار نـفطى-2713.20

10 رواسب أخر من زیوت نـفط أو من زیوت مواد معدنیة قـاریة-2713.90

رى أو زیت��ى ورم��ال قطرانی��ة؛ أس��فلتیت وص��خور ق��ار وأس��فلت، طبیعی��ان؛ شی��ست ق��ا27.14
.أسفلتیة

2 شیست قارى أو زیتى ورمال قطرانیة-2714.10 2 شیست قارى أو زیتى ورمال قطرانیة-2714.10

2 غیرھا-2714.90

اریة أساس�ھا األس�فلت أو الق�ار الطبیع�ـیان أو القـ�ـار النفطـ�ـى أو الق�ـطران ـط قـمخالی2715.00
10").كت باك" القاریة، مثل، المعاجین(المعـدنى أو زفــت القـطـران المعدنى 

معفاه.الطاقة الكھربائیة 2716.00
_________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم السادس
  منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات املرتبطة بها

  مالحظات
 28.44 البند ا األوصاف الواردة فىــر فیھــوافــتـ، التى ت)ةــما عدا خامات المعادن المشع(إن المنتجات   )  أ(   -  1

  .د آخر من جدول التعریفة ــ، یجـب أن تدخل فى أحد ھذین البندین ولیس فى أى بن28.45أو البند 
أع�اله، ف�إن جمی�ع المنتج�ات الت�ى تت�وافر فیھ�ا األوص�اف الم�ذكورة ف�ى البن�د ) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة   ) ب(

  .د آخر من ھذا القسمـ ولیس فى أى بن، یجب ان تدخل فى أحد ھذین البندین28.52أو  28.46، 28.43
أعاله، فإن المنتجات المحضرة بمقادیر معایرة أو المھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة یج�ب ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    -  2

، 33.07 ،33.06، 33.05، 33.04، 33.03، 32.12، 30.06، 30.05، 30.04ان ت����دخل ف����ى أح����د البن����ود 
  .فى أى بند آخر من جدول التعریفة ولیس 38.08، أو 37.07، 35.06

إن المنتجات المھیأة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنین أو أكثر من المكونات المنفصلة، التى یتبع بع�ضھا أوكلھ�ا    - 3
القسم ال�سابع،  ضمن ھذا القسم ، والمعدة لخلطھا معا للحصول على أحد المنتجات التى یشملھا القسم السادس أو

  : الخاص بھذا المنتج األخیر، بشرط أن یتوافر فى المكونات ما یلىیجب إخضاعھا للبند
أنھ یمكن التعرف علیھا بصورة واضحة من كیفیة تھـیـئـتھا على أنھا معدة لإلستعمال مع�ا دون أن ی�سبق   ) أ ( 

    ذلك إعادة تعـبـئـتھا ؛
  أن تقدم معا ؛ و  ) ب(
  .تـھا ، من أنھا مكملة لبعضھا البعض أن یمكن التحقق ، بسبب طبیعـتھا أو نسب كمـیا  ) ج(

__________  

  الفصل الثامن والعشرون
  من معادن مثينة   منتجات كيميائية غري عضوية ؛ مركبات عضوية أو غري عضوية

  )أيزوتوب ( مشعة أو من نظائر  أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر  )أيزوتوب ( مشعة أو من نظائر  أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر
  :مالحظات 

  :ذا الفصل تطبق فقط على لم ینص على خالف ذلك ، فإن بنود ھ ما    - 1
  وت على شوائب؛ـًالعناصر الكیمیائیة المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیا، وإن إحت   -أ 

  ؛) محالیل مائیة ( أعاله المذابة فى الماء ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرة    -ب 
ى ھ�ذه الم�ذیبات ـذیبات أخــر بشرط أن تمثل اإلذابة ف�أعاله مذابة فى م) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرة    -ج 

عملیة عادیة وضروریة لتھیئة ھذه المنتجات وأن تكون قد إتبعت فقط ألغراض تتعـلق باألمان أو النقل ، 
  عض اإلستعماالت الخاصة بخالف إستعماالتھا العامة ؛ــعــلى أال یجعل المذیب ھذه المنتجات صالحة لب

والمضاف إلیھا مادة تـثبیت ضروریة لحفظھا ) ج(أو ) ب(أو )  أ (ذكورة أعاله فى الفقرات المنتجات الم   -د 
  ؛) بما فى ذلك المضاف إلیھا مادة مضادة للتكتل(أو نقلھا 

ًأعـاله مضافا إلیھا مادة لمنع الغبار أو مادة ) د(أو ) ج(، أو )ب(أو )  أ (المنتجات المذكورة فى الفقرات    -ھـ 
افات المن���تج أكث���ر مالئم���ة ـیل تمییزھ���ا أو ل���دواعى األم���ان، ب���شرط أال تجع���ل ھ���ذه اإلض���ملون���ة لت���سھ

  .إلستعماالت خاصة خالف اإلستعمال العام 
، وكربون�ات وف�وق كربون�ات القواع�د )28.31البن�د (عالوة على الدایثیونایت والسلفوكسیالت، المثبتة بمواد ع�ضویة    - 2

، )28.37البن�د (نیدات وأكاسیدھا ، والسیانیدات المركبة، للقواعد غیر الع�ضویة ، والسیا)28.36البند (غیر العضویة 
، والمنتج�ات الع�ضویة الداخل�ة ف�ى البن�ود م�ن )28.42البن�د (وفلمینات وس�یانات وثیوس�یانات القواع�د غی�ر الع�ضویة 

  :تدخل فى ھذا الفصل ، فإن مركبات الكربون التالیة فقط )28.49البند (الكربیدات  و28.52 و28.46 إلى 28.43
أكاسید الكربون وسیانید الھیدروجین وأحماض الفلمینیك واألیزوسیانیك والثیوسیانیك وغیرھا من أحماض    -أ 

  ؛)28.11البند (السیانوجین البسیطة والمركبة 
  ؛)28.12البند (أكاسید ھالیدات الكربون    - ب
  ؛)28.13البند (ثانى كبریتید الكربون    -ج 
ثی��و رب��اعى و كربون��ات، وال��سیلینو كربون��ات، والتلل��ورو كربون��ات، وال��سلینوسیانات، والتللوروس��یانات،الثیو   -د 

ع��ضویة، تخ��ضع  غی��ر رھا م��ن س��یانات مركب��ة ذات قواع��دـی��ـوغ) رینك��ات(أمین��و كروم��ات ثـن��ـائى انات ـی��ـس
  ؛) 28.42للبند (

١١١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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كبریتی��د  ، وأوك��سى )28.47البن��د(لیوری��ا مق��سى بم��ادة ا) الم��اء األوك��سجینى(ف��وق أوك��سید الھی��دروجین    -ھـ 
، )28.53البن�د (لمعدنی�ة االكربون، ھالیدات الثیوكاربونیل، والسیانوجین وھالیداتھ، وال�سینامید وم�شتقاتھ  

   ) .31الفصل ( ًبإستثناء سیانامید الكالسیوم وإن كان نقیا 
  :لسادس فإن ھذا الفصل ال یشمل من القسم ا) 1(مع مراعاة األحكام الواردة فى المالحظة رقم     - 3

  ًكلورید الصودیوم أو أوكسید الماغنسیوم وإن كانا نقیین كیمیائیا و المنتجات األخر الواردة فى القسم الخامس؛   -أ 
  السابقة من مالحظات ھذا  الفصل؛) 2( غیر عضویة ماعدا ما ذكر فى المالحظة -مركبات عضویة    -ب 
   ؛31،  من الفصل 5، أو 4، 3، 2لمالحظات أرقام المنتجات المذكورة فى ا   -ج 
قابل�ة للت�زجج   ؛ م�ـواد32.06المنتجات غیر العضویة من النوع المستعمل كم�ضیئات ، الداخل�ة ف�ى البن�د    -د 

  ؛32.07فى البند  وغیرھا من زجاج، بشكل مسحوق أو حبیبـات أو رقـائق، الداخلة) فریت(
؛ المح��ضرات المھی��أة لـتعبئ��ـة أجھ��ـزة إطف��اء الحری��ق أو الق��ذائف )38.01البن��د(الجرافی��ت اإلص��طناعى    -ھـ 

؛ م�زیالت الحب�ر المھی�أة ف�ى أغلف�ة للبی�ع بالتجزئ�ة الداخل�ة ف�ى )38.13البن�د (ریق ـ�ـاء الحــأة إلطفــالمعب
ی�ة م�ن ھالی�دات المع�ادن القلوی�ة أو القلو) ع�ـدا العناص�ر الب�صریة(؛ والبلل�ورات الم�ستنبتة )38.24 البند(

  ؛)38.24البند ( جم 2.5التى ال یقــل وزن الواحـدة منھا عن ) األرضیـة(الترابیة 
البن�ود م�ن (أو ترابھ�ا أو م�سحوقھا ) الطبیعی�ة أو التركیبی�ة أو المج�ددة(األحجار الكریمة أو ش�بھ الكریم�ة    -و  

  ؛71، وكذلك المعادن الثمینة وخالئطھا الواردة فى  الفصل)71.05 الى 71.02
بم�ا فیھ�ا الكربی�دات " س�یرمیت"المعادن وإن كانت نقیة، والخالئط المعدنیة أو الخالئ�ط المعدنی�ة الخزفی�ة    - ز

    أو، الداخلة فى القسم الخامس عشر؛)كربیدات معدنیة ملبدة مع معدن(المعدنیة الملبدة 
  ).90.01البند  (ةالقلویة الترابیالعناصر البصریة وبصفة خاصة ما كان منھا من ھالیدات المعادن القلویة أو    -ح 

إن األحماض المركبة المحددة الصفات كیمیائیا والمكونة من حمض غیر معدنى مما ھو وارد ف�ى الف�صل الفرع�ى الث�انى    - 4
   .28.11ًمن ھذا الفصل، وحمض معدنى مما ھو وارد فى الفصل الفرعى الرابع من ھذا الفصل أیضا ، تتبع البند 

ل�م ی�نص عل�ى خ�الف  م�ا.  فقط األمالح وفوق أمالح المعادن أو األمونیوم 28.42 إلى 28.26د من تشمل البنو   - 5
   .28.42ذلك ، فإن األمالح المزدوجة أو المركبة تدخل فى البند 

  : فقط على 28.44یطبق البند    - 6
وجمی��ع  )84ال��ذرى رقم��ھ (والبولونی��وم ) 61رقم��ھ ال��ذرى (والبرومیثی��وم ) 43رقم��ھ ال��ذرى(التكنتی��وم    -أ   وجمی��ع  )84ال��ذرى رقم��ھ (والبولونی��وم ) 61رقم��ھ ال��ذرى (والبرومیثی��وم ) 43رقم��ھ ال��ذرى(التكنتی��وم    -أ  

   ؛84العناصر التى ھى ذات رقم ذرى یزید عن 
بما فى ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمین�ة أو المع�ادن العادی�ة (النظائر المشعة الطبیعیة أو اإلصطناعیة    -ب 

  وإن كانت مخلوطة فیما بینھا ؛) الداخلة فى القسمین الرابع عشر والخامس عشر 
ً أو غـیر العضویة من ھذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة ال�صفات كیمیائی�ا المركبات العضویة   -ج 

  أم ال ، وإن كانت مخلوطة فیما بینھا ؛
والمنتج�ات الخزفی�ة والمخ�الیط الت�ى ) س�یرمیت(بم�ا فیھ�ا الخالئ�ط المعدنی�ة الخزفی�ة (الخالئط والتبددات    -د 

اتھا العضویة أو غیر العضویة والتى لھــا قـ�ـدرة إش�عاعیة تتضمـن ھذه العناصر أو ھذه النظائر أو مركب
  ؛)  میكروكیورى فى الجرام الواحدg/Bq) 0.002  74نوعیة تزید عن 

  للمفاعالت النوویة ؛) تعرضت لإلشعاع ( المستھلكة ) الخراطیش ( عناصر الوقود    -ھـ 
  .المخلفات المشعة وإن كانت قابلة لإلستعمال    -  و

  :اآلتى  )نظائر( ، یقصد بعبارة 28.45 و 28.44یق أحكام ھذه المالحظة ونص البندین  من أجل تطب
  النیوكلیدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبیعة بحالة نظیر أحادى ؛   -
، أى العناص�ر الت��ى غناؤھ�ا بواح�د أو أكث�ر م�ن نظائرھ�امخالی�ـط النظائـ�ـر ل�ذات العن�صـر، الت�ى ت�م إ   -

  .لنظائرى الطبیعى قد عدل إصطناعیا یكون تركیبھا ا
  .ً وزنا من الفوسفور%15 المحتوى على أكثر من) النحاس الفوسفورى(فوسفید النحاس  28.53یدخل فى البند    - 7
اإللیكترونی�ات  ، الت�ى ت�م تن�شیطھا لإلس�تعمال ف�ى)وال�سیلینیوم" ال�سیلیكون"مث�ل السلی�سیوم (العناصر الكیمیائیة    - 8

وحینم�ا تقط�ع . لفصل بشرط أن تكون على أشكال غیر مشغولة أو ب�شكل إس�طوانات أو ق�ضــبانتدخل فى ھذا ا
   .38.18على ھیئة أقــراص أو رقائق أو أشكال مشابھة فإنھا تدخل فى البند 

  :مالحظة بند فرعي 
ب�ات الع�ضویة والغی�ر ك�ل م�ن المرك" ًمح�ددة ال�صفات كیمیائی�ا" یق�صد بعب�ارة 2852.10ألغراض تطبی�ق أحك�ام البن�د الفرع�ي 

 م��ن أ إل��ي ح (1) أو فق��رات المالحظ��ة 28 م��ن أ إل��ي ھ��ـ للف�صل (1)ع�ضویة م��ن الزئب��ق الم��ستوفیة ل��شروط فق�رات المالحظ��ة 
  . 29للفصل 

__________  

١١٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

ةـــائيــر كيميـــاصــعن . 1 
.فلور، كلور، بروم، یود 28.01
2 كلور-2801.10
2 یود-2801.20
2 فـلور ؛ بروم-2801.30
2.أو كبریت مرسب ؛ كبریت غروى ) زھر الكبریت(كبریت متسامى 2802.00

ھب��اب الكرب��ون وغی��ره م��ن أش��كال الكرب��ون، غی��ر الداخل��ة أو الم��ذكورة ف��ى (كرب��ون 2803.00
2).مكان آخر

.روجین، غازات نادرة وغیرھا من الالفلزات ھید28.04
2 ھیدروجین-2804.10

: غازات نادرة -
2 أرجون- -2804.21
2 غیرھا- -2804.29
2 نـتروجین-2804.30
2 أوكسجین-2804.40
2 بورون ؛ تـیلوریوم-2804.50

) :سیلیكون( سیلیسیوم -
2ًوزنا من السیلیكون %99.99قل عن  محتوى على ماال ی- -2804.61
2 غیرھا- -2804.69
2 فوسفور-2804.70
2 زرنیخ-2804.80
معفاه سیلینیوم-2804.90
معادن قـلویة أو معادن قلویة ترابیة؛ معادن أتربة نادرة، سكاندیوم ویتریوم، وإن 28.05

.كانت مخلوطة أو متحدة فیما بینھا ؛ زئبق 

: قـلویة أو معادن قـلویة تـرابـیة  معادن-

2 صودیوم- -2805.11

2 كالسـیوم- -2805.12

2 غیرھا- -2805.19

2 معادن أتـربة نــادرة، سكانـدیــوم ویـتریوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فیما بینھا-2805.30

2 زئبق-2805.40

١١٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

 غري عضوية من الفلزاتأمحاض غري عضوية ومركبات أوكسجينية . 2 
.؛ حمض كلوروكبریتیك ) حمض ھیدروكلوریك(كلورید ھیدروجین 28.06
2)حمض ھیدروكلوریك( كلورید ھیدروجین -2806.10
2 حمض كلوروكبریتیك-2806.20
2) .أولیوم(حمض كبریتیك؛ حمض كبریتیك زیتى 2807.00
2.تریك ؛ أحماض سلفون)نیتریك(حمض أزوتیك 2808.00
خامس أوكسید ثانى الفوسفور؛ حمض فوسفوریك؛ أحماض بولى فوسفوریك، وإن 28.09

.ًكانت محددة الصفات كیمیائیا أم ال 
2 خامس أوكسید ثـانى الفوسفور-2809.10
2 حمض فوسفوریك وأحماض بولى فوسفوریك-2809.20
2.أكاسید البورون ؛ أحماض بوریك 2810.00

حم��اض غی��ر ع��ضویة أخ��ر وغیرھ��ا م��ن مركب��ات أوك��سجینیة غی��ر ع��ضویة م��ن ال أ28.11
  .فلزات

: أحماض غیر عضویة أخر -
2)حمض ھیدروفلوریك( فلورید الھیدروجین - -2811.11
2)حمض الھیدروسیانیك(سیانید الھیدروجین  - -2811.12 2 )حمض الھیدروسیانیك(سیانید الھیدروجین  - -2811.12
2 غیرھا- -2811.19

:یر عضویة من ال فلزات  غیرھا من مركبات أوكسجینیة غ-
2 ثانى أوكسید الكربون- -2811.21
معفاه)ثـانى أوكسید السیلیكون( ثانى أوكسید السیلسیوم - -2811.22
2 غیرھا- -2811.29

مركبات هالوجينات ومركبات كربيت من ال فلزات. 3
.ھالیدات وأكاسید ھالیدات من ال فلزات 28.12

  :أكاسید كلورید كلوریدات و-
2   )فوسجین( ثاني كلورید الكربونیل - -2812.11
2  ـ ـ أوكسي كلورید الفوسفور2812.12
2  ـ ـ ثالث كلورید الفوسفور2812.13
2  ـ ـ خامس كلورید الفوسفور2812.14
2  ـ ـ أحادي كلورید الكبریت2812.15
2   ـ ـ ثاني كلورید الكبریت2812.16
2    ـ كلورید الثیونیلـ2812.17

١١٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

2  غیرھا ـ ـ 2812.19
2 غیرھا-2812.90
.كبریتیدات من ال فلزات ؛ ثالث كبریتید الفوسفور التجارى 28.13
2 ثـانى كبریتید الكربون-2813.10
2 غیرھا-2813.90

قواعد غري عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية. 4
.نشادر ال مائى أو محلولھ المائى 28.14
معفاه نشادر ال مائى-2814.10
2 محلول نشادر مائى-2814.20
؛ ف�وق )بوتاسا كاوی�ة(؛ ھیدروكسید البوتاسیوم )صودا كاویة(ھیدروكسید الصودیوم 28.15

.أوكسیدات الصودیوم أو البوتاسیوم 
) :صودا كاویة( ھیدروكسید الصودیوم -

: جامد- -2815.11
2ىر دستو-  - -2815.1110
10 غیرھا-  - -2815.1190
5)غواسل صودا كاویة( فى محلول مائى - -2815.12
2)بوتاسا كاویة( ھیدروكسید البوتاسیوم -2815.20
2 فوق أوكسیدات الصودیوم أو البوتاسیوم-2815.30

كسیدات وھیدروك�سیدات وف�وق أوك�سیدات ھیدروكسید وفوق أوكسید الماغنسیوم؛ أو28.16
.السترونتیوم أو الباریوم 

2 ھیدروكسید وفوق أوكسید الماغنسیوم-2816.10
2 أوكسیدات وھیدروكسیدات وفوق أوكسیدات السترونتیوم أو الباریوم-2816.40
2.؛ فوق أوكسید الزنك )توتیاء(أوكسید الزنك 2817.00

ً، وإن ك���ان مح���دد أو غی���ر مح���دد ال���صفات كیمیائی���ا؛ أوك���سید كوران���دوم إص���طناعى28.18
.ألومنیوم؛ ھیدروكسید ألومنیوم 

2ً كوراندوم إصطناعى، محدد أو غیر محدد الصفات كیمیائیا-2818.10
2 أوكسید ألومنیوم، غیر الكوراندوم اإلصطناعى-2818.20
2 ھیدروكسید ألومنیوم-2818.30
.روكسیدات الكروم أوكسیدات وھید28.19
2 ثــالـث أوكســـید الكـــروم-2819.10
2 غیره-2819.90
.أوكسیدات منجنیز 28.20
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2 ثـانى أوكسید منجنیز-2820.10
2 غیره-2820.90
ً وزنا أو أكثر %70أوكسـیدات وھیدروكســیدات الحدید ؛ أتربة ملونة محتویة على 28.21

) . Fe2O3(ًدرا كأوكسید الحدیدیك من الحدید المتحد مق
2 أوكسیدات وھیدروكسیدات الحدید-2821.10
2 أتربة ملونة-2821.20
2.أوكسیدات وھیدروكسیدات الكوبالت؛ أوكسیدات كوبالت تجاریة 2822.00
معفاه  .أوكسیدات تیتانیوم 2823.00
.أوكسیدات الرصاص؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى 28.24
2)لیثارج ، ماسیكوت( أوكسید الرصاص األحادى -  2824.10
2 غیرھا -  2824.90
ھیدرازین وھیدروكسیل أمین وأمالحھما غیر العضویة؛ قواعد أخر غیر عضویة؛ 28.25

.أوكسیدات وھیدروكسیدات وفوق أوكسیدات معادن أخر 
2ة  ھیدرازین وھیدروكسیل أمین وأمالحھما غیر العضوی-2825.10
2 وھیدروكسید اللثیوم  أوكسید-2825.20
2 أوكسیدات وھیدروكسیدات الفانادیوم-2825.30 2 أوكسیدات وھیدروكسیدات الفانادیوم-2825.30
2 أوكسیدات وھیدروكسیدات النیكل-2825.40
2 أوكسیدات وھیدروكسیدات النحاس-2825.50
2 أوكسیدات الجرمانیوم وثانى أوكسید الزیركونیوم-2825.60
2دروكسیدات المولبدنیوم أوكسیدات وھی-2825.70
معفاه أوكسیدات األنتیمون-2825.80
2 غیرھا-2825.90

أمالح وفوق أمالح معدنية ، من أمحاض غري عضوية . 5
.فلوریدات ؛ فلوروسیلیكات وفلورو ألومینات وأمالح الفلور األخر المركبة 28.26

: فلوریدات -
2 من الومنیوم- -2826.12
2 غیرھا- -2826.19
2)كریولیت تركیبى( سادس فلورو الومینات الصودیوم -2826.30
2   غیرھا-2826.90

كلوری���دات، أوك���سیدات وھیدروك���سیدات الكلوری���د؛ برومی���دات وأوك���سیدات الب���روم؛ 28.27
.یودیدات وأوكسیدات الیود 

2)األمونیوم( كلورید النشادر -2827.10
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2د الكالسیوم كلوری-2827.20
: كلوریدات أخر -

2 من ماغنسیوم- -2827.31
2 من الومنیوم- -2827.32
2 من نیكل- -2827.35
2 غیرھا - -2827.39

: أوكسیدات وھیدروكسیدات الكلورید -
2 من نحاس- -2827.41
2 غیرھا- -2827.49

: برومیدات وأوكسیدات البروم -
2 برومیدات الصودیوم أو البوتاسیوم- -2827.51
معفاه غیرھا- -2827.59
2 یودیدات وأوكسیدات الیود -2827.60
.ھیبوكلوریتات؛ ھیبوكلوریتات الكالسیوم التجارى؛ كلوریتات؛ ھیبوبرومیتات28.28
2 ھیبوكلوریتات كالسیوم تجارى وھیبوكلوریتات كالسیوم أخر -2828.10
2 غیرھا -2828.90
.كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ یودات وفوق یودات 28.29

: كلورات -
2 من صودیوم- -2829.11
معفاه غیرھا - -2829.19
2 غیرھا-2829.90
.ًكبریتیدات؛ بولى كبریتیدات، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا أم ال28.30
2تیدات الصودیوم كبریـ-2830.10
2 غیرھا-2830.90
.ثیونات وسلفوكسیالت ثنائى 28.31
2 من صودیوم-2831.10
2 غیرھا-2831.90
.كبریتیات؛ ثیوكبریتات 28.32
2 كبریتیتات الصودیوم-2832.10
2 كبریتیتات أخر-2832.20
2 ثـیوكبریتات-2832.30
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.تات كبریتات؛ شب؛ فوق كبری28.33
: كبریتات الصودیوم -

2 كبریتات ثنائى الصودیوم- -2833.11
2 غیرھا - -2833.19

: كبریتات أخر -
2 من ماغنسیوم- -2833.21
2 من الومنیوم- -2833.22
2 من نیكل- -2833.24
2 من نحاس- -2833.25
2 من باریوم- -2833.27
2 غیرھا- -2833.29
2 شـــب-2833.30
2 فوق كبریتـات-2833.40
) .أزوتیتات وأزوتات(نیتریتات؛ نیترات 28.34
2 نیـتریـتات-2834.10

: نیـترات -
2 من بوتاسیوم- -2834.21
2 غیرھا- -2834.29
ات، ؛ بولى فوسف، وفوسفات)فوسفیتات(، فوسفونات )بوفوسفیتاتـیـھ(ات ــفوسفین28.35

.ًوإن كانت محددة الصفات كیمیائیا أم ال 
2)فوسفـیـتات(وفوسفونات ) ھیـبوفوسفیـتات( فوسفینات -2835.10

: فوسفات -
2 من أحادى الصودیوم أو ثـنائى الصودیوم- -2835.22
2 من بوتاسیوم- -2835.24
2)نائى الكالسیومفوسفات ثـ( ھیدروجین أورثـوفوسفات الكالسیوم - -2835.25
2ـ ـ فوسفات أخر من كالسیوم2835.26
2 غیرھا- -2835.29

: بولى فوسفات -
معفاه)بولى فوسفات الصودیومثالثى ( ثـالث فوسفات الصودیوم - -2835.31
معفاه غیرھا- -2835.39

 على كربامات ةـویـالمحتة ــات النشادر التجاریــات؛ كربونــونــوق كربــات؛ فـكربون28.36
.النشادر
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معفاه كربونات ثـنائى الصودیوم -2836.20
) :بیكربونات الصودیوم( كربونات الصودیوم الھیدروجینیة -

2 دستورى-  - -2836.3010
5 غیرھا-  - -2836.3090
2 كربونات البوتاسیوم -2836.40
2 كربونات الكالسیوم-2836.50
2 كربونات الباریوم-2836.60

: غیرھا -
2 كربونات اللیـثـیوم- -2836.91
2 كربونات السترونتـیوم- -2836.92
2 غیرھا- -2836.99
.سیانیدات، أكاسید سیانید وسیانیدات مركبة 28.37

: سیانـیدات وأكاسید سیانـید -
2 من صودیوم- -2837.11
2 غیرھا- -2837.19
2 سیانیدات مركبة-2837.20
[28.38]
.سیلیكات؛ سیلیكات المعادن القلویة التجاریة 28.39

: من صودیوم -
2 میتا سـیلیـكات الصودیوم- -2839.11
2 غیرھا- -2839.19
2 غیرھا -2839.90
.بورات؛ فوق بورات 28.40

) : مكرربوركس( رابع بورات ثـنائى الصودیوم -
2 ال مائـیة- -2840.11
2 غیرھا- -2840.19
2 بورات أخر-2840.20
2 فوق بورات-2840.30
.أمالح احماض معدنیة أو فوق أحماض معدنیة 28.41
2 ثـنائى كرومات الصودیوم-2841.30
2 كرومات وثـنائى كرومات أخر؛ فوق كرومات-2841.50
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:منجانـات وبرمنجنـات  منجانـیـتات، -

2 برمنجنات بوتاســیوم- -2841.61

2 غیرھا- -2841.69

2 مولیبدات-2841.70

2)ولفرامات( تـنجسـتات -2841.80

2 غیرھا-2841.90

بما فیھا سلیكات األلومنیوم، وإن كان�ت مح�ددة (أمالح أخر من أحماض غیر عضویة 28.42
.أو فوق أكاسید أحماض غیر عضویة، عدا االزیدات) ًالصفات كیمیائیا أم ال

ـ��  س��یلیكات مزدوج��ة أو مركب��ة، بم��ا فیھ��ا س��یلیكات األلومنی��وم، وإن كان��ت مح��ددة 2842.10
2ًالصفات كیمیائیا أم ال

2 غیرھا-2842.90

متفرقــــــات.  6
ثمینة، وإن كانت معادن ثمینة غرویة؛ مركبات عضویة أو غیر عضویة من معادن 28.43

.ًمحددة أو غیر محددة الصفات كیمیائیا؛ ملغمات المعادن الثمینة 
2 معادن ثـمینة غرویة-2843.10

: مركبات الـفضة -

2 نـترات الفضة- -2843.21

2 غیرھا- -2843.29

2 مركبات الذھب-2843.30

2 مركبات أخر ؛ ملغمات-2843.90

بما فى ذلك العناصر الكیمیائیة والنظائر (میائیة مشعة ونظائر مشعة عناصر كی28.44
.ومركباتھا ؛ مخالیط ومخلفات تتضمن ھذه المنتجات ) القابلة لإلنشطار أو الخصبة

بما فى ذلك الخالئط المعدنیة الخزفیة (ـ  یورانیوم طبیعى ومركباتھ؛ خالئط وتبددات 2844.10
الیط محتویة على یورانیوم طبیعى أو مركبات ، منتجات خزفیة ومخ")سیرمیت"

یورانیوم طبیعیة 
2

 ومركباتھ ؛ بلوتونیوم ومركباتھ ؛ خالئط )U 235(ـ  یورانیوم غنى بعنصر یورانیوم 2844.20
 ة، منتجات خزفی")سیرمیت"بما فى ذلك الخالئط المعدنیـة الخزفیة (وتبددات 

 أو بلوتونیوم )U 235(ر یورانیوم ط محتویة على یورانیوم غنى بعنصــالیــومخ
أو مركبات ھذه المنتجات 

2

 ومركباتھ؛ ثوریوم ومركباتھ؛ )U 235(ـ  یورانیوم المخفف فیھ عنصر الیورانیوم 2844.30
، ومنتجات خزفیـة ")سیرمیت"بما فیھا الخالئط المعدنیة الخزفیة (خالئط وتبددات 

، ثوریوم )U 235( عنصر الیورانیوم ومخالیط محتویة على الیورانیوم المخفف فیھ
أو مركبات ھذه المنتجات

2
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، 2844.10عة، عدا الداخلة فى البنود الفرعیة ــات مشــر ومركبــظائـر ونــعناص ـ2844.40
بما فیھا الخالئط المعدنیة الخزفیة (ددات ـبـ؛ خالئط، ت2844.30  أو2844.20

ة على ھذه العناصر أو النظائر ـویــالیط محتـة ومخــزفیـ، ومنتجات خ")سیرمیت"
أو المركبات ؛ مخلفات مشعة

2

2، خاصة بالمفاعالت النوویة)تعرضت لإلشعاع(مستھلكة ) خراطیش(ـ عناصر وقود 2844.50

؛ مركبات عضویة أو غیر عضویة من تلك 28.44نظائر، عدا تلك الداخلة فى البند 28.45
.ًدة الصفات كیمیائیا النظائر، وإن كانت محددة أو غیر محد

2)أوكسید دیـترویوم( ماء ثـقـیل -2845.10

2 غیره-2845.90

ة، من معادن أتربة نادرة من یتریوم أو سكاندیوم ــیر عضویة أو عضویـمركبات، غ28.46
.أو من مخالیط ھذه المعادن

2 مركبات سیریوم-2846.10

2 غیرھا-2846.90 غیرھا-

معفاه).یوریا(ً، وإن كان مجمدا بالبولة )ماء أوكسجینى(د الھیدروجین فوق أوكسی2847.00

[28.48]

.ًكربیدات ، وإن كانت محددة أو غیر محددة الصفات كیمیائیا 28.49
2 من كالسیوم-2849.10

2)سیلیكون( من سیلسیوم -2849.20

2 غیرھا-2849.90

ت وسیلسـیدات وبـوریدات، وإن كانت محددة أو غیر تریدات وأزیداـھـیدریدات ونی2850.00 ت وسیلسـیدات وبـوریدات، وإن كانت محددة أو غیر تریدات وأزیداـھـیدریدات ونی2850.00
ًمحددة الصفات كیمیائیا، عدا المركبات التى تعتبر من الكربیدات الداخلة فى البند 

28.49. 
2

[28.51]  

وإن كان��ت مح��ددة أو غی��ر مح��ددة مركب��ات، غی��ر ع��ضویة أو ع��ضویة ، م��ن الزئب��ق، 28.52
بإستثناء الملغماتًالصفات كیمیائیا ، 

2ً  محددة الصفات كیمیائیا -2852.10

2 غیرھا -2852.90

ًفوسفیدات، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا، بإستثناء فسفورات الحدید؛ مركبات 28.53
الماء القابل للتوصیل الكھربائى  وأبما فى ذلك الماء المقطر (غیر عضویة أخر  الماء القابل للتوصیل الكھربائى  وأبما فى ذلك الماء المقطر (غیر عضویة أخر 

؛ ھواء )ةر الغازات النادھمنوأن نزعت ( ھواء سائل ؛)والماء ذو النقاوة المماثلة
.عدا ملغمات المعادن الثمینة،مضغوط؛ ملغمات

2  )كلوروسیان( كلورید السیانوجین - 2853.10

2   غیرھا- 2853.90
_________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع والعشرون
  منتجات كيميائية عضوية

  :مالحظــــات
  :فصل تشمل فقط لم ینص على خالف ذلك ، فإن بنود ھذا ال ما   - 1

  ًالمركبات العضویة المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیا وإن إحتوت على شوائب ؛    -أ  
من ذات المركب الع�ضوى ، وإن إحت�وت عل�ى ) أیزومیرات(المخالیط من إثنین أو أكثر من المتشابھات    -ب 

ع��دا ) (الالحلق��ى(ورى الھی��دروكربون ال��الد) أیزومی��رات(ش��وائب، بإس��تثناء المخ��الیط م��ن مت��شابھات 
  ؛ ) 27الفصل ( وإن كانت مشبعة ) الستریو أیزومیرات 

 وإثی��رات وإس��یتیالت وإس��ترات ال��سكر وأمالحھ��ـا 29.39 إل��ى 29.36ت الداخل��ة ف��ى البن��ود م��ن االمنتج��   -ج 
  ً ، وإن كانت محددة أو غیر محددة الصفات كیمیائیا؛29.41 ، ومنتجات البند 29.40 البند ىالداخـلة ف

  ؛)محالیل مائیة(أعاله المذابة فى الماء ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرات    -د 
أع�اله مذاب�ة ف�ى مذیب�ـات أخ�ر ب�شرط أن تك�ون ھ�ذه ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفقرات    -ھـ 

ق�ط ألغ�راض تتعل�ق ب�دواعى اإلذابة عملیة عادیة وضروریة لتھیئة ھذه المنتج�ات وأن تك�ون ق�د أتبع�ت ف
األمان أو بمقتضیات النقل ، على أال یجعل المذیب ھ�ذه المنتج�ات ص�الحة ل�بعض اإلس�تعماالت الخاص�ة 

  عدا إستعماالتھا العامة ؛
بم�ا (والم�ضاف إلیھ�ا مثب�ت ) ھ�ـ(أو ) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجـــات المذكورة أعاله فى الفق�رات    -و 

  ضرورى لحفظھا أو لنقلھا ؛) ا عامل مضاد للتكتلفى ذلك المضاف إلیھ
إلیھ�ا م�ادة  أع�اله ، الم�ضاف) و(أو ) ھ�ـ(أو ) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(المنتجات المذكورة فى الفق�رات    -ز 

لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة ممیزة لیسھل تمییزھا أو ل�دواعى األم�ان ب�شرط أال تجع�ـل 
   العامة؛استعماالتھ الخاصة غیر االستعماالتمنتج صالح لبعض ھذه اإلضافات ال

أمالح الدیازونیوم، والروابط : ، إلنتاج أصباغ األزو)بقوة تركیز قیاسیة( المخففة المعایرة ةالمنتجات التالی   -ح 
  .أمالحھا الثـنائیة المستعملة لإلزدواج مع ھذه األمالح واألمینات القابلة للتحویل إلى مركبات دیازوتیة و

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 2  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 2
   ؛15.20 أو الجلیسرول الخام الداخل فى البند 15.04أصناف البند    -أ  
  ؛ ) 22.08 أو البند 22.07البند ( كحول اإلیثیل    -ب 
  ؛ ) 27.11البند ( المیثان والبروبان    -ج 
  ؛28  للفصل 2مركبات الكربون المذكورة فى المالحظة    -د 

  ).30.02البند (لمنتجات المناعیة ا   -ھـ 
  ؛ ) 31.05 أو 31.02البند ) ( الیوریا ( البولة   -و 
والمنتج�ات  ، والم�واد الملون�ة الع�ضویة التركیبی�ة ) 32.03البن�د ( حیوانى المواد الملونة من أصل نباتى أو    - ز

) 32.04البن��د (یض ال��ضوئى الع��ضویة التركیبی��ة م��ن األن��واع الم��ضیئة أو الم��ستعملة كعوام��ل م��ساعدة للتبی��
  ؛)32.12البند (وكذلك األصباغ وغیرھا من المواد الملونة المھیأة فى أشكال أو أغلفة معدة للبیع بالتجزئة 

  ؛ ) 35.07البند ( األنزیمات    - ح
ماثل�ة المیتالدھید، الھكسامثیـلین تترامین، أو المواد المماثلة المھیأة ب�شكل أق�راص، أو عی�دان أو أش�كال م   - ط

لإلســتعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات الم�سیلة م�ن الن�وع الم�ستعمل لتعبئ�ة أو إع�ادة تعبئ�ة 
  ؛) 36.06البند  (3 سم300تتجاوز سعتھا  قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، فى أوعیة ال

 مع�دة إلطف�اء الحری�ق الداخل�ة ف�ـى ذائفـ�ـحنات ألجھزة إطفاء الحریق أو ف�ى قــأة كشــات المھیــتجـالمن  - ي
   ؛ أو38.24؛ مزیالت الحبر المھیـأة فى أغلفـــة للبیع بالتجزئة ، الداخلة فى البند 38.13  البند

ًائى أم�ین مث�ـال ـ�ـنـن ثـی�ـیلــثـة تلك الم�صنوعة م�ن طرطی�رات اإلیــة خاصـــة، وبصفــالعناصر البصری   - ك
  ).90.01البند (

  .ًى ینطبق علیھا بندان أو أكثر من بنود ھذا الفصل تدخل فى البند الذى یرد متأخرا فى الترتیب الرقمىاألصناف الت   - 3
، إل���ى 29.20 إل���ى 29.13 وم���ن 29.11 إل���ى 29.08، وم���ن 29.06 إل��ى 29.04ك��ل إش���ارة ف���ى البن���ود م���ن    - 4

مشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة ًة أو المنترتة أو المنترزة ، تشمل أیضا الــالمشتقات المھلجنة أو المسلفن
  .المھلجنة أو المنترتة المھلجنة أو المنترتة المسلفنة أو المنترتة المسلفنة المھلجنة

  .29.29إن المجموعات المنترتة أو المنترزة، یجب أال تعتبر كوظائف نیتروجینیة بالمعنى الموجود فى البند   
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وظ���ائف "  ، یق���صد فق���ط بعب���ارة29.22 و 29.18 و 29.14 و 29.12 و 29.11م���ن أج���ل تطبی���ق البن���ـود      
المجموع���ات ذات الخ���صائص الع���ضویة الممی���زة المحتوی���ة عل���ى (الوظ���ائف المق���صورة عل���ى " أوك���سجینیة
   .29.20 إلى 29.05المشار إلیھا فى نصوص البنود من ) األوكسجین

مع ) 7(إلى ) 1(تى تدخل فى الفصول الفرعیة من إســترات المركبات العضویة ذات الوظیفة الحمضیة ال  -أ      - 5
مركبات عضویة داخلة ف�ى ھ�ذه الف�صول الفرعی�ة تبن�د م�ع المرك�ب ال�داخل ف�ى أح�د بن�ود ھ�ذه الف�صول 

  .ًالفرعیة والذى یرد متأخرا فى الترتیب الرقمى 
ف�صول الفرعی�ة إسترات كحول اإلیثیل مع المركبات العضویة ذات الوظیف�ة الحم�ضیة الت�ى ت�دخل ف�ى ال   -ب 

  .تبند مع المركبات ذات الوظیفة الحمضیة المناظرة لھا ) 7(إلى ) 1(من 
  :فإن  ) 28للفصل ] 2[للقسم السادس والمالحظة ] 1(  [مع مراعاة أحكام المالحظة    -ج 

األمالح غـیر العضویة من المركبات العضویة مثل المركب�ات ذات الوظیف�ة الحم�ضیة أو الفینولی�ـة    - 1
أو فى البنـــد ) 10(إلى ) 1( األینولیــة أو القواعد العضویة التى تدخل فى الفصول الفرعیة مـن أو

   تبند فــى البند المالئم للمركب العضوى المناظر لھا ؛29.42
أو ) 10(إل�ى ) 1(األمالح المتكونة بالتفاعل بین مركبات عضویة داخل�ة ف�ى الف�صول الفرعی�ة م�ن    - 2

ة ف�بما ف�ى ذل�ك المركب�ات ذات الوظی( تبنـد فى البند المناسب للقاعدى أو للحمض ،29.42 البند ىف
  ؛ًالتى تم تشكیلھا منھ ، والذى یرد متأخرا فى الترتیب الرقمى فى الفصل) الفینـولیة أو االینولیة

 أو البن��د 11بخ��الف المنتج��ات الداخل��ة ف��ي الف��صل الفرع��ي " كوأوردین��شن"المركب��ات المتناس��قة   - 3
، وذل�ك للك�سارات 29ً، یجب أن تبند في البند الذي یرد متأخرا في الترتیب الرقم�ي للف�صل 29.41

  . الكربون-المشكلة بإنشقاق كل الروابط المعدنیة، بخالف روابط معدن 
تبند الكحوالت المعدنیة فى نفس البند الذى یبند فی�ھ الكح�ول المن�اظر لھ�ا إال فیم�ا یتعل�ق منھ�ا باإلیث�انول    -د 

   ) .29.05البند (
  .تبند ھالیدات األحماض الكربوكسیلیة فى نفس بند األحماض المناظرة لھا   -ھـ 

 ھ�ى مركب�ات ع�ضویة تحت�وى جزیئاتھ�ا، باإلض�افة إل�ى ذرات 29.31 و 29.30المركبات الواردة فى البن�دین    - 6
مث�ل (أو عل�ى عناص�ر معدنی�ة الھیدروجین أو األوكسجین أو النیتروجین، على ذرات عناصر أخر غیر معدنیة 

  .والتى ترتبط مباشرة بذرات الكربون ) الكبریت أو الزرنیخ أو الرصاص  .والتى ترتبط مباشرة بذرات الكربون ) الكبریت أو الزرنیخ أو الرصاص
)  غی��ر ع��ضویة أخ��ر-مركب��ات ع��ضویة  (29.31والبن��د ) مركب��ات الكبری��ت الع��ضویة (29.30ی��شمل البن��د  ال  

 الھی�دروجین واألوك�سجین الت�ى، بغ�ض النظ�ر ع�ن) بما فیھا المشتقات المركبة(المشتقات المسلفنة أو المھلجنة 
والنیتروجین، تكون فقط قــد ربطت مباشرة ذرات الكبریت أو الھالوجینات بالكربون وھى التى تكسبھا خواص 

  ) .أو المشتقات المركبة(المشتقات المسلفنة أو المھلجنة 
ك��سیدات الكیت��ون أو  األیبوك��سیدات ذات الحلق��ة الثالثی��ة أو ف��وق أو29.34 و29.33 و29.32ت��شمل البن��ود  ال   - 7

من األلدھیدات أو من الثیوالدھیدات أواألنھیدریدات من األحم�اض الكربوك�سیلیة ) الحلقیة(البولیمیرات الدوریة 
، للكح�والت المتع�ددة الھیدروك�سیل أو الفین�والت ذات األحم�اض )الحلقیة(متعددة القواعد أو اإلسترات الدوریة 

  .ألحماض متعددة القواعدا) Imides(متعددة القواعد وإیمیدات 
ًًفى الحلقة ناتجا ح�صرا ع�ن ) غیر المتجانسة(تطبق ھذه األحكام فقط عندما یكون مكان الذرات غیر المنسجمة   

  .أو عن الوظائف المذكورة ھنا ) حلقیة(وظیفة دوریة 
   :29.37ألغراض البند   - 8

ثبطـ���ـات الھرمون���ات وم���ضادات عوام���ل إط���الق أو تن���شیط الھرمون���ات وم" ھرمون���ات"ت���شمل عب���ارة    -أ 
  الھرمونات؛

ونظائرھ�ا  الھرمون�ات ، ل�یس فق�ط عل�ى م�شتقات"المستعملة ب�صورة رئی�سیة كھرمون�ات"ـق عبارة بتنط  -ب 
ًالبنیویة الم�ستعملة ب�صورة رئی�سیة ألثرھ�ا الھرم�ونى، ب�ل أی�ضا عل�ى م�شتقات الھرمون�ـات ونظائرھـ�ـا 

  . فى العملیة التركیبیة لمنتجات ھذا البند البنیویة المستعملة بصورة رئیسیة كوسائط
  : يةد الفرعو البناتمالحظ

، تبن�د ف�ى ذات )أو مجموع�ة مركب�ات كیمیائی�ة(ضمن أى بند من ھذا الفصل، فإن مشتقات أى مرك�ب كیمی�ائى    - 1
ع�ى آخ�ر بشرط أال تك�ون ق�د ش�ملھا أى بن�د فر) أو مجموعة المركبات(البند الفرعى الذى یبند فیھ ھذا المركب 

ًأكثر تخصیصا ، وعلى أال یوجد فى تسلسل البنود الفرعیة ذات العالقة أى بند فرعى متبقى یشمل تق�سیم تح�ت 
  . لألصناف األخر المتبقیة " غیرھا"تسمیة 

  . ال تطبق علي البنود الفرعیة لھذا الفصل 29 من الفصل 3المالحظة   - 2
____________  
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رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

  هيدروكربونات ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة. 1
) .ال حلقیة(ھیدروكربونات ال دوریة 29.01
2 مشـبعة -2901.10

: غیر مشـبعة -
2 إیـثـیلین- -2901.21
معفاه)بروبـیلین( بروبـین - -2901.22
2وأیزومیراتھا) بیـوتـیلین( بیوتـین - -2901.23
2 داین وأیزوبرین-3,1- بـیـوتا- -2901.24
2 غیرھا - -2901.29
) .حلقیة(ھیدروكربونات دوریة 29.02

) :سیكلوتربینات(سیكلوتربینیة ) سیكلینات(، سیكلینیة )سیكالنات( سیكالنیة -
2 سیكلوھیكسان- -2902.11
2 غیرھا - -2902.19
2 بنزین-2902.20
2 تولوین-2902.30 2 تولوین-2902.30

: زیلینات -
2 زیلین- أورثو - -2902.41
2 زیلین- میتا - -2902.42
2 زیلین- بارا - -2902.43
2 أیزومیرات زیلین المخلوطة- -2902.44
2 ستیرین-2902.50
2 إیـثـیل بنزین-2902.60
2 كومین-2902.70

: غیرھا -
10 نفتالین- - -2902.9010
2 غیرھا - - -2902.9090
.مشتقات الھیدروكربونات المھلجنة 29.03

:الكلوریة المشبعة ) الالحلقیة( مشتـقات الھیدروكربونات الالدوریة -
2)إلیـثـیلكلورید ا(وكلورو إیـثان ) كلورید المیـثـیل( كلورومیثان - -2903.11
2)كلورید المیثیلین( ثـنائى كلورومیـثان - -2903.12
2)ثالثى كلورومیثان( كلوروفورم - -2903.13
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رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2   رباعى كلورو الكربون- -2903.14
2 ) ثنائي كلورو إیثان2,1- ((ISO) ثنائي كلورید اإلیثیلین - -2903.15
2 غیرھا- -2903.19

) :ال حلقیة(یر مشبعة من ھیدروكربونات ال دوریة  مشتـقات كلوریة غ-
2)كلورو إیـثـیلین( كلورید الفیـنـیل - -2903.21
2 ثـالثـى كلوروإیـثـیلین- -2903.22
2)بیركلورإیـثـیلین( رباعى كلوروإیـثـیلین - -2903.23
2 غیرھا- -2903.29

 :فلوریة أو برومیة أو یودیة) الحلقیة( مشتـقات ھیدروكربونات ال دوریة -
2  )ثنائي برومید إیثان��2,1-( (ISO) ثنائي برومید اإلیثیلین - -2903.31
2   غیرھا- -2903.39

، تحتوى على إثنین أو أكثر )ال حلقیة( مشتـقات مھلجنة من ھیدروكربونات ال دوریة -
:من ھالوجینات مختلفة 

2 میـثان كلورو فلورونائي ثـ- -2903.71
2ایثانات  فلورو الثي ثـنائى كلورو ث- -2903.72
2ثى كلورو فلورو ایثـاناتنا ث- -2903.73
2ى فلورو ایثانات ناث كلورو ث- -2903.74
2ثنائي كلورو خماسي فلورو بروبانات  - -2903.75

ثان وثنائى برومو رباعى برومو كلورو ثنائى فلورو میثان، برومو ثالثى فلورو می - -2903.76
  فلورو ایثانات

2

2غیرھا ، فوق مھلجنة مع الفلورین والكلورین فقط  - -2903.77
2 مشتقات فوق مھلجنة أخر- -2903.78
2 غیرھا- -2903.79

:نیة أو سیكلوتربینیةی مشتقات مھلجنة من ھیدروكربونات سیكالنیة ، أو سیكل-

ن ا بم�ا ف�ي ذل�ك اللن�د(HcH (ISO)) یكلوھك�سانــلورو سـى ك�ـ�ـداســس -6,5,4,3,2,1 - -2903.81
(ISO), (INN)

2

2)  مبید حشري((ISO) كلور السباعى  و(ISO) وكلورودین (ISO) الدرین - -2903.82
2   (ISO)میركس  - -2903.83
2   غیرھا- -2903.89

: مشتقات مھلجنة من ھیدروكربونات عطریة -
2 ثنائى كلوروبنزین- ثنائى كلوروبنزین ، وبارا - كلوروبنزین ، أورثو - -2903.91
 ،(INN)كلوفینوتین  (DDT" (ISO)"ى  تى دىد  و(ISO)زین ـنـلوروبــى كــداســ س- -2903.92

)إیثان)  كلوروفنیل-بارا ( متكرر -2,2-ثالثى كلورو  -1,1,1(
2

2 (ISO) كلورو بنزین ىخماس - -2903.93

١٢٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2  سداسى برومو ثنائى الفینیالت - -2903.94
2 غیرھا- -2903.99
.مشتقات الھیدروكربونات المسلفنة، المنترتة أوالمنترزة، وإن كانت مھلجنة29.04
2 مشتقات مسلفنة فقط وأمالحھا وأستیراتھا اإلیثیلیة-2904.10
2 مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط -2904.20

أمالح���ھ وفلوری���د ال���سلفونیل الم���شبع الم���شبع ب���الفلورو أوكت���ین، حم���ض ال���سلفونیك  -
  :بالفلورو أوكتین 

2 حمض السلفونیك المشبع بالفلورو أوكتین - -2904.31
2 سلفونات األمونیوم مشبعة بالفلورو أوكتین- -2904.32
2 سلفونات لیثیوم مشبعة بالفلورو أوكتین- -2904.33
2 سلفونات بوتاسیوم مشبعة بالفلورو أوكتین- -2904.34
2 أمالح أخر من حمض السلفونیك المشبع بالفلورو أوكتین- -2904.35
2 فلورید السلفونیل المشبع بالفلورو أوكتین- -2904.36

:  غیرھا-

2)كلوروبیكرین( ثالثى كلورونیترومیثان - -2904.91
2رھاغی - -2904.99 2رھاغی - -2904.99

كحوالت ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة. 2
.المنترزةلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أوومشتقاتھا المھ) ةالحلقی(كحوالت الدوریة 29.05

: كحوالت أحادیة الھیدروكسیل ، مشبعة -
2)كحول المیثیل( میثانول - -2905.11
2) كحول االیزوبروبیل (-OL-2وبروبان ) كحول البروبـیل (-OL-1ن بروبا - -2905.12
2)كحول البوتیل العادى (-OL-1 بیوتان - -2905.13
2 بیوتانوالت أخر- -2905.14
2وأیزومیراتھ ) كحول األوكتیل(نول ا أوكت- -2905.16
) كح����ول ال����ستیل( -OL-1وسداس����ى دیك����ان ) كح����ول اللوری����ل (-OL-1دودیك����ان  - -2905.17

)كحول الستیاریل (-OL-1واألوكتادیكان 
2

2   غیرھا- -2905.19
:غیر مشبعة ) مونوكحوالت( كحوالت أحادیة الھیدروكسیل -

2)ال حلقیة( كحوالت تربینیة ال دوریة - -2905.22
2 غیرھا- -2905.29

) :كحوالت ثـنائیة الھیدروكسیل( دیوالت -
معفاه) إیثان دیول( إثیلین جلیكول - -2905.31

١٢٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2) دیول-2,1-بروبان( بروبیلین جلیكول - -2905.32
2 غیرھا- -2905.39

:أخر ) متعددة الھیدروكسیل( كحوالت جماعیة -
2)ثـالثى میـثـیلول بروبان( دیول -3,1-بروبان) ھیدروكسى میثیل (-2- إیثیل 2- - -2905.41
2خماسى أریـثریتول - -2905.42
2 مانیتول- -2905.43
2)سوربیتول( جلوسیتول - د - -2905.44
2) جلسرین( جلیسرول - -2905.45
2 غیرھا- -2905.49

:ة أو منترزة ت، مھلجنة، مسلفنة، منتر)الحلقیة( مشتـقات كحوالت الدوریة -
INN(2( إثـكلوروفینول - -2905.51
2 غیرھا- -2905.59
.ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة) حلقیة(كحوالت دوریة 29.06

: سیكالنیة أو سیكلینیة أو سیكلوتربینیة -
2 منتول- -2906.11
2 سیكلوھكسانول ومیثـیل سیكلوھیكسانوالت وثنائى میثیل سیكلوھكسانوالت- -2906.12
2روالت وإینوسیتوالتی ست- -2906.13
2 غیرھا- -2906.19

) :ذات حلقة بنزین( عطریة -
2 كحول البنزیل- -2906.21
معفاه غیرھا- -2906.29

 أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة  كحوالت ومشتـقاتها املهلجنة-فينوالت ؛ وفينوالت . 3
. كحوالت –فینوالت ؛ فینوالت 29.07

) :مونوفینوالت(حادیة أ فینوالت -
2وأمالحھ) ھیدروكسى بنزین( فینول - -2907.11
2 كریزوالت وأمالحھا- -2907.12
2 أوكتیل فینول، نونیل فینول وأیزومیراتھما؛ أمالح ھذه المنـتجات- -2907.13
2 نفتوالت وأمالحھا- -2907.15
2 غیرھا- -2907.19

: كحوالت -؛ فینوالت )بولى فینوالت(ت جماعیة  فینوال-
2 ریزورسینول وأمالحھ- -2907.21
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2وأمالحھ) كینول( ھیدروكینون - -2907.22
2وأمالحھا) ، ثنائى فینیلول بروبانAمتكرر فینول (أیزوبروبیلیدین ثنائى فینول 4,4- - -2907.23
2 غیرھا- -2907.29

.ت أو كحوالت الفینول المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزةمشتقات الفینوال29.08
 : مشتـقات مھلجنة فقط وأمالحھا-

2(ISO) خماسي كلورو الفینول - -2908.11

2 غیرھا- -2908.19

 : غیرھا-

2   وأمالحھ(ISO) دینوسیب - -2908.91

2   وأمالحھاDNOC (ISO) )  (ت كریزوال-رثو و أ- دنیترو - 4,6 - -2908.92

2 غیرھا- -2908.99
  ، وفوق أكاسيد الكيتون ،  ، وفوق أكاسيد اإلثري إثريات، وفوق أكاسيد الكحول. 4

  وأيبوكسيدات ذات حلقة ثالثية ، وأسيتاالت ونصف أسيتاالت ، 
  ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة

  

 فینـ�ـوالت، وف�وق - كح�والت - فین�والت، إثی�رات - كحوالت، إثی�رات - إثیرات إثیرات،29.09 فینـ�ـوالت، وف�وق - كح�والت - فین�والت، إثی�رات - كحوالت، إثی�رات - إثیرات إثیرات،29.09
وإن كان�ت مح�ددة (یر، وف�وق أكاس�ید الكیت�ون ـید اإلث�ـاس�ـوق أكـول، وف�ـد الكحـیـاسـاك

ا المھلجن�ة أو الم�سلفنة أو المنترت��ة ــھـقاتـتـ، وم�شً)یاـات كیمیائ�ـأو غی�ر مح�ددة ال�صف
.أو المنترزة 

:ت الدوریة ومشتـقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة  إثیرا-

2ثیل إثیری ثنائى إ- -2909.11

2 غیرھا- -2909.19

ة ـنـاتھا المھلجنة أو المسلفــقـیربینیة ومشتـیكلوتــة أو ســة أو سكلینیـیكالنیـیرات سـ إث-2909.20
أو المنترتة أو المنترزة

2

2 أثیرات عطریة ومشتـقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة-2909.30
: كحوالت اإلثیر ومشتـقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة -

2")دایجول"ثنائى إیثیلین جلیكول ( أوكسى ثنائى ایثـانول 2,2- - -2909.41
2یل من إیـثـیلین جلیكول أو ثنائى إیـثـیلین جلیكول إثیرات أحادیة البوت- -2909.43
2 إثیرات آخر أحادیة األلكیل من إیـثـیلین جلیكول أو ثنائى إیـثـیلین جلیكول- -2909.44
2 غیرھا- -2909.49
قاتھا المھلجنة أو المسلفنة ـتــنوالت، ومشـ فی-  كحوالت- یراتـ فینوالت، إث-  إثیرات-2909.50

المنترزة منترتة أوأو ال
2

ول وف��وق أكاس��ید اإلثی��ر وف��وق أكاس��ید الكیت��ون وم��شـتـقاتھا ـف��وق أكاســ��ـید الكح�� ـ�� 2909.60
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة

2
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

إیبوك��سیدات، إیبوك��سى كح��والت، إیبوك��سى فین��والت وإیبوك��سى إیث��رات، ذات حلق��ة 29.10
. أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة ثالثیة، ومشتقاتھا المھلجنة

2)أوكسید اإلثیلین( اوكسیران -2910.10
2)أوكسید البروبیلین( میثیل أوكسیران -2910.20
2  )إیبى كلوروھیدرین (  إیبوكسى بروبان -3,2-كلورو 1- -2910.30
2(INN , ISO) ثنائي األلدرین -2910.40
2   (ISO)اندرین  -2910.50
2 غیرھا-2910.90
أس��یتاالت ون��صف أس��یتاالت، وإن كان��ت ذات وظیف��ة أوك��سجینیة أخ��رى، وم��شتقاتھا 2911.00

.المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 
2

 مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.5
م��ن ) حلقی��ة(ألدھی�دات، وإن كان��ت ذات وظیف��ة أوك��سجینیة أخ��رى؛ ب��ولیمیرات دوری��ة 29.12

.ألدھیدات؛ بارافورمالدھید
:دون وظیفة أوكسجینیة أخرى ) الحلقیة( ألدھیدات ال دوریة -

2)فورمالدھید( میثانال - -2912.11
2)أسیتالدھید( إیثانال - -2912.12 2)أسیتالدھید( إیثانال - -2912.12
2 غیرھا- -2912.19

:دون وظیفة أوكسجینیة أخرى ) حلقیة( ألدھیدات دوریة -
2نــزألدھید ب- -2912.21
2 غیرھا- -2912.29

ذات نوالت، ألدھی�دات ـی�ـ ف-دات ـیـألدھیرات، ـأث -یدات ـألدھكحوالت ،  - ألدھـیدات -
:وظیفة أوكسجینیة أخرى

2  ) میثوكسى بنزالدھید-3- ھیدروكسى 4-( فانیلین - -2912.41
2)لدھید ھیدروكسى بنزا-4-إیثوكسى  3-( إیثیل فانیلین - -2912.42
2 غیرھا- -2912.49
2من ألدھیدات) حلقیة( بولیمرات دوریة -2912.50
5 بارا فورمالدھید-2912.60

 زة م��ن المنتج��ات الداخل��ة ف��ى البن��دة أو منت��رت��م��شتقات مھلجن��ة أو م��سلفنة أو منتر2913.00
29.12.2

   كوينونيةومركبات ذات وظيفة) سيتونية(مركبات ذات وظيفة كيتونية . 6
قاتھا ـة أخ����رى، وم����شتــونات وكوینون����ات، وإن كان����ت ذات وظیف����ة أوك����سجینیـت���ـیـك29.14

.المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 
:دون وظیفة أوكسجینیة أخرى ) الحلقیة( كیتونات ال دوریة -
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2 أسیتون- -2914.11
2)نثیل كیتویمیثیل أ( بوتانون - -2914.12
2  )میثیل أیزوبیوتیل كیتون( -One-2میثیل بنتان  4- - -2914.13
2 غیرھا- -2914.19

: كیتونات سیكالنیة أوسیكلینیة أوسیكلوتربینیة، دون وظیفة أوكسجینیة أخرى-
2 سیكوھكسانون ومیثیل سیكلوھكسانونات- -2914.22
2 أیونونات ومیثیل أیونونات- -2914.23
2   غیرھا- -2914.29

: كیتونات عطریة دون وظیفة أوكسجینیة أخرى -
One-2-(2فینیل بروبان ( فینیل أسیتون - -2914.31
2 غیرھا- -2914.39
2 ألدھیدات- كحوالت ، كیتونات - كیتونات -2914.40
2 فینوالت ، وكیتونات ذات وظیفة أوكسجینیة أخرى- كیتونات -2914.50

: كوینونات -
2 أنـثراكوینون- -2914.61
  2  )(INN)یوبیدكیرنون  (Q10إنزیم مساعد  - -2914.62
2 غیرھا- -2914.69

:    رزةتة أو منتترن م، مسلفنة، مشتقات مھلجنة-

2(ISO)كلوردیكون - -2914.71
2 غیرھا - -2914.79

  ا وهاليداتها وفوق أكاسيدها أمحاض كاربوكسيلية وأنهيدريداته. 7
  وفوق أكاسيد أمحاضها ومشتقاتها املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة

م��شبعة وأنھیدری��داتھا وھالیـداتھـ��ـا ) الحلقی��ة(اض كاربوك��سیلیة أحادی��ة الدوری��ة ـأحم��29.15
 المنترت�ة وفوق أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا؛ م�شتقاتھا المھلجن�ة أو الم�سلفنة أو

.أو المنترزة 
:وأمالحھ وأستیراتھ ) الفورمیك( حمض النملیك -

2)الفورمیك( حمض النملیك - -2915.11
2)الفورمیك( أمالح حمض النملیك - -2915.12
2)الفورمیك( أستیرات حمض النملیك - -2915.13

: حمض الخلیك وأمالحھ؛ أنھیدرید الخلیك -
2 حمض الخلیك- -2915.21
2 أنھیدرید حمض الخلیك- -2915.24
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2 غیرھا- -2915.29
: أستیرات حمض الخلیك -

2 خالت اإلیـثـیل- -2915.31
2 خالت الفینیل- -2915.32
2 خالت البوتیل العادى- -2915.33
2  )استیات(خالت  (ISO) دینوسیب - -2915.36
2 غیرھا- -2915.39
2 أو ثالثى كلورو حمض الخلیك وأمالحھا وأستیراتھا-، ثنائى  - أحادى -2915.40
2 حمض بروبیونیك وأمالحھ وأستیراتھ-2915.50
2 أحماض بوتانـیوك وأحماض بنتـانـیوك ، وأمالحھا وأستیراتھا-2915.60
2ستیراتھاوأمالحھا وأ) استیاریك(وحمض دھنیك ) بالمیتیك( حمض نخلیك -2915.70
2 غیرھا-2915.90
غی�ر م�شبعة، وأحم�اض كاربوك�سیلیة ) الحلقی�ة(أحماض كاربوكسیلیة أحادیة الدوریة 29.16

كاســیدھ��ـا وف��وق أكاس��ید أ، وأنھیدری��داتھا وھالی��داتھا وف��وق )حلقی��ة(أحادی��ة دوری��ة 
.أحماضھا؛ مشتقاتھا المھلجنــة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة

غی����ر م����شبعة وأنھیدری����داتھا ) الحلقی����ة( أحم����اض كاربوك����ســیلیة أحادی����ة الدوری����ة - غی����ر م����شبعة وأنھیدری����داتھا ) الحلقی����ة( أحم����اض كاربوك����ســیلیة أحادی����ة الدوری����ة -
:وھالیداتھا وفوق أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا، ومشتقاتھا 

2 حمض أكریلیك وأمالحھ- -2916.11
معفاه أستیرات حمض أكریلیك - -2916.12
2 حمض میثـاكریلیك وأمالحھ- -2916.13
2 أستیرات حمض میثاكریلیك- -2916.14
2 أحماض أولییك ولینولیك ولینولینیك، وأمالحھا وأستیراتھا- -2916.15
ISO)(  2بیناباكریل  - -2916.16
2 غیرھا- -2916.19
 أحم������اض كاربوك������ســیلیة أحادی������ة س������ـیكالنیة أو ســ������ـیكلینیة أو سـ������ـیكلوتربینیة -2916.20

وق أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا ومشتقاتھاوأنھیدریداتھا وھالیداتھا وف
2

 أحماض كاربوكسـیلیة أحادیة عطریة وأنھیدریداتھا وھالـیداتھا وفوق أكاسیدھا وفوق -
:أكاسید أحماضھا، ومشتقاتھا 

2 حمض بنزویك وأمالحھ وأستیراتـــھ- -2916.31
2 فوق أوكسید البنزویل وكلورید البنزویل- -2916.32
2 حمض فینیل الخلیك وأمالحھ- -2916.34
2 غیرھا- -2916.39

١٣١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

أحماض كاربوكسیلیة جماعیة، أنھیدریداتھا، ھالی�داتھا، ف�وق أكاس�یدھا وف�وق أكاس�ید 29.17
.أحماضھا؛ مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أوالمنترزة 

أنھیدری��داتھا وھالی��داتھا وف��وق و) الحلقی��ة( أحم��اض كاربوك��سیلیة جماعی��ة الدوری��ة -
:أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا ، ومشتقاتھا 

2 حمض أوكسالیك وأمالحھ وأستیراتھ- -2917.11
2 حمض أدیبیك وأمالحھ وأستیراتھ- -2917.12
2 حمض أزالیك وحمض سیباسیك ، وأمالحھما وأستیراتھما- -2917.13
2 أنھیدرید مالییك- -2917.14
2   غیرھا- -2917.19
أحم�����اض كاربوك�����سیلیة جماعی������ة س�����یكالنیة أو ســ�����ـیكلینیة أو ســ������ـیكلوتربینیة   -2917.20

وأنھیدریداتھا وھالیداتھا وفوق أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا ، ومشتقاتھا
2

أحم��اض كاربوك��سـیلیة جماعی��ة عطری��ة، وأنھیدری��داتھا وھالی��داتھا وف��وق أكاس��یدھا  ـ�� 
:ق أكاسید أحماضھا ، ومشتقاتھا وفو

2 أورثوفثاالت ثنائى أوكتیل- -2917.32
2 أورثوفثاالت ثنائى نونیل أو ثـنائى دیسیل- -2917.33
2 أستیرات أخر من حمض اورثـوفـثـالیك- -2917.34
2 أنھیدرید فثـالیك- -2917.35
  معفاه حمض تیرفثالیك وأمالحھ- -2917.36
معفاه تیرفثاالت ثنائى میثیل - -2917.37
2 غیرھا - -2917.39
أحم��اض كاربوك��سیلیة ذات وظیف��ة أوك��سجینیة إض��افیة وأنھیدری��داتھا، وھـالیداتھ��ـا، 29.18

ة أو المنترت�ة ـا المھلجنة أو الم�سلفنــاتھـا؛ مشتقھفوق أكاسیدھا، فوق أكاسید أحماض
.أو المنترزة

ذات وظیف���ة كحولی���ة لك���ن دون وظیف���ة أوك���سجینیة أخ���رى،  أحم���اض كاربوك���سـیلیة -
:وأنھیدریداتھا وھالیداتھا وفوق أكاسیدھا وفوق أكاسید أحماضھا ومشتقاتھا 

2وأمالحھ وأستیراتھ) لبنیك( حمض الكتیك - -2918.11
2 حمض طرطریك- -2918.12
2 أمالح وأستیرات حمض الطرطریك- -2918.13
5)حمض اللیمونیك( السیتریك  حمض- -2918.14
5)حمض اللیمونیك( أمالح وأستیرات حمض السیتریك - -2918.15
2 حمض جلوكونیك وأمالحھ وأستیراتھ- -2918.16
2  )حمض البنزلیك(حمض ھیدروكسى الخلیك  -2-ثنائى فینیل  -2,2 - -2918.17
2(ISO) كلورو بنزلیت - -2918.18

١٣٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2   ا غیرھ- -2918.19
 وظیف�ة فی��ـنولیة ولك�ن دون وظیفـ�ـة أوك�ســجینیة أخ��رى، عأحم�اض كاربوك�سیلیة م�  -

:وأنھـیدریداتھا وھالیداتھا وفوق أكاســیدھا وفـــوق أكاسید أحماضھا ومشتقاتھا 
2 حمض السالیسلیك وأمالحھ- -2918.21
2تھ استیل سالیسلیك ، أمالحھ ، أستیرا- حمض أورثـو - -2918.22
2 أستیرات حمض سالیسلیك آخر وأمالحھا- -2918.23
2 غیرھا- -2918.29
 أحم����اض كاربوك�����سـیلیة ذات وظیف�����ة ألدھ�����ـیدیة أو كیتونی�����ة، ولك�����ن دون وظیف�����ة -2918.30

ا وھالیداتھا وفوق اكاسیدھا وف�وق أكاس�ید أحماض�ھا ھأوكسجیـنیة أخرى، وأنھیدریدات
ومشتقاتھا

2

   : غیرھا-
2918.91- - -5,4,2) (ISO) T-5,4,22  ، أمالحھ واستیراتھ) حمض ثالثي كلورو فینوكسي استیك
2   غیرھا- -2918.99

  أستريات أمحاض غري عضوية من غري املعادن وأمالحها ومشتقاتها . 8
املهلجنة أو املسلفنة أو املنرتتة أو املنرتزة

وفوسفات ؛ م�شتقاتھا المھلجن�ة ـ بما فى ذلك الالكت�اــك وأمالحھــوسفوریــأستیرات الف29.19
.أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة .أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة 

2  )الفوسفات)  ثنائي برومو بروبیل(3,2- تریس -2919.10
2 غیرھا -2919.90
بإستـث�ـناء أس�تیرات ھالیـ�ـدات (أستیرات أحماض غیر عضویة أخر، من غیر المع�ادن 29.20

.لمسلفنة أو المنترتة أو المنترزةمالحھا؛ مشــتقاتھا المھلجنـة أو ا، وأ)الھیدروجین
وأمالحھا؛ مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة ) ثیـوتـات الفوسفور(ـ أستیرات ثیوفوسفوریك 
 :أو المنترتة أو المنترزة

2  ) باراثیون-میثیل  ((ISO)ثیل ی الم- وباراثیون (ISO) باراثیون - -2920.11
2 غیرھا- -2920.19

 :  مشتقاتھا المھلجنة، المسلفنة، المنترتة أو المنترزة؛ت وأمالحھایرات فوسفیاست -

2   ثنائى میثیل فوسفیت- -2920.21
2 ثنائى ایثیل فوسفیت- -2920.22
2 ثالثى میثیل فوسفیت- -2920.23
2   ثالثى إیثیل فوسفیت- -2920.24
2   غیرھا- -2920.29
2(ISO)اندوسلفان  -2920.30
2 غیرھا-2920.90

١٣٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

مركبـــات ذات وظيفـــة نيرتوجينيــة. 9
.مركبات ذات وظیفة أمینیة 29.21

:ومشتـقاتھا ؛ أمالحھا ) الحلقیة( أمینات أحادیة الدوریة -
2 میثیل أمین، ثنائى أو ثالثى میثیل أمین ، وأمالحھا- -2921.11
2921.12- - - N,N) – 2 2   ھیدروكلورید كلورید اإلیثیل )وثنائى میثیل أمین
2921.13- - - N,N) – 22   ھیدروكلورید كلورید اإلیثیل )و ثنائى إیثیل أمین
2921.14- - - N,N) – 22  ھیدروكلورید كلورید اإلیثیل )و ثنائى ایزوبروبایل أمین
2 غیرھا- -2921.19

:ومشتقاتھا ؛ أمالحھا ) الحلقیة(جماعیة الدوریة  أمینات -
2 إیثیلین ثنائى أمین وأمالحھ- -2921.21
2 سداسي میثیلین ثنائي األمین وأمالحھ- -2921.22
2 غیرھا- -2921.29
2 أمینات أحادیة أو جماعیة سیكالنیة أو سیكلینیة، أو سیكلوتربینیة ومشتقاتھا؛ أمالحھا-2921.30

: أمینـات أحادیة عطریة ومشتقاتھا ؛ أمالحھا -
2   أنـیـلین وأمالحھ- -2921.41 2   أنـیـلین وأمالحھ- -2921.41
2 مشتـقات األنـیلین وأمالحھ- -2921.42
2 تولویدینات ومشتقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات- -2921.43
2 ثنائى فینیل أمین ومشتقاتھ ؛ أمالح ھذه المنتجات- -2921.44
؛ وم�شتـقاتھا)  نافثیل أمین-بیتا (نافثیل أمین  2-، ) نافثیل أمین-ألفا (نافثیل أمین  1- - -2921.45

أمالح ھذه المنتجات
2

، ایتیالمفیت���امین )INN(، دی���سكا مف���ـیتامین )INN(، بنزفیت���امین )INN( امفیت���امین - -2921.46
)INN( فینكامف��امین ،)INN( لیفیت��امین ،)INN( لیفامفیت��امین ،)INN(ن��وركس ، میفی
)INN( فـنترمین ،)INN(؛ أمالح ھذه المنتجات

2

2 غیرھا- -2921.49
: أمینات جماعیة عطریة ومشتـقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات -

 وم�شتقاتھا؛ أم�الح ، ث�ـنائى أمینوتولوین�ات، فینیلین ثن�ائى أم�ین-، بارا-میتا، -ـ ـ أورثو2921.51
ھذه المنتجات

2

2ا غیرھ- -2921.59
.مركبات أمینیة ذات وظیفة أوكسجینیة 29.22

ـ��  كح��والت أمینی��ة، غ��ـیر ت��ـلك الت��ى تحت��وى عل��ى أكث��ر م��ن ن��وع واح��د م��ن الوظ��ائف 
:األوكسجینیة ، إثیراتھا وأستیراتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات 

معفاه أحادى إیثانول أمین وأمالحھ- -2922.11

١٣٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

معفاهمین وأمالحھ ثـنائى إیثـانول أ- -2922.12

معفاه  وأمالحـھ)INN( دیكسترو بروبوزیفین - -2922.14

معفاهثالثى إیثانول أمین  - -2922.15
معفاهمشبعة بالفلورو أوكتین  ثنائى إیثانول أمونیوم سلفونات - -2922.16
معفاهمیثیل ثنائى إیثانول أمین وإیثیل ثنائى إیثانول أمین - -2922.17
2922.18- - - N,N) -2معفاه  ایثانول) و ثنائى ایزوبروبایل أمین
معفاه غیرھا- -2922.19

ـ  نافـتوالت أمینیـــة وفیــنوالت أمینیة أخر، غیر ت�ـلك الت�ى تحتـ�ـوى عل�ى أكثـ�ـر م�ن 
:نوع واحد من الوظائف األوكسیجینیة، إثیراتھا وأستیراتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات

معفاه  وأمالحھاسلفونیك أحماض أمینوھیدروكسى نفـثـالین - -2922.21
معفاه   غیرھا- -2922.29

ـ ألدھــیدات أمینیة وكیتونات أمینی�ة وكینونــ�ـات أمینی�ة ، غی�ر تل�ك الت�ى تحت�وى عل�ى 
:أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسجینیة ؛ أمالح ھذه المنتجات 

معفاه؛ أمالح ھذه المنتجات)INN(، نورمیـثادون )INN(، میثـادون )INN( أمفیبارامون --2922.31
معفاه غیرھا- -2922.39

 أحم��اض أمینی��ة، غی��ر تل��ك الت��ى تحت��وى عل��ى أكث��ر م��ن ن��وع واح��د م��ن الوظ��ائف - أحم��اض أمینی��ة، غی��ر تل��ك الت��ى تحت��وى عل��ى أكث��ر م��ن ن��وع واح��د م��ن الوظ��ائف -
:األوكسجینیة ، وأستیراتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات 

معفاهات لیسین وأستیراتھ ؛ أمالح ھذه المنتج- -2922.41
معفاه حمض جلوتامیك وأمالحھ- -2922.42
معفاه حمض اآلنـثرانیلك وأمالحھ- -2922.43
معفاه وأمالحھ) INN( تیلیدین - -2922.44
معفاه غیرھا- -2922.49
  فین���والت كحولی���ة أمینی���ة وفین���والت حم���ضیة أمینی���ة ومركب���ات أخ���ر ذات وظیف���ة -2922.50

أوكسجینیة
معفاه

نی�وم الرباعی�ة؛ لی�سیثینات وفوس�فوأمینولیبیدات أخ�ر وإن وأمالح وھیدروك�سیدات األم29.23
.ًكانت محددة الصفات كیمیائیا أم ال 

2 كولین وأمالحھ-2923.10
2 لیسیثینات وفوسفوأمینولیبیدات أخر-2923.20
2سلفونات رباعى إیثیل أمونیوم مشبعة بالفلورو أوكتین  -2923.30
2یل ثنائى میثیل أمونیوم مشبعة بالفلورو أوكتین سسلفونات ثنائى دی -2923.40
2 غیرھا-2923.90
.مركبات ذات وظیفة كربوكسى أمیدیة؛ مركبات حمض كربونیك ذات وظیفة أمیدیة29.24

١٣٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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(%)  

وم�شتـقاتھا ؛ أم�الح ھ�ذه ) بم�ا فیھ�ا الكربام�ات الالحلقی�ة) (الحلقی�ة(ـ أمی�دات الدوری�ة 
:المنتجات 

INN(2( میـبروبامات - -2924.11
2(ISO) و فوسفامیدون (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) فلورو ستامید - -2924.12
2 غیرھا- -2924.19

:ومشتـقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات) بما فیھا الكربامات الحلقیة) (حلقیة(أمیدات دوریة ـ 
2تھا ؛ أمالح ھذه المنتجات یورینات ومشتـقا- -2924.21
2وأمالحھ)  حمض أسیتالنثرانیلیك- N( اسیتامایدو البنزویك -2� حمض- -2924.23
INN(2( إیـثـینامات - -2924.24
2 (ISO) االكلور  - -2924.25
2 غیرھا - -2924.29
ومركب�ات ذات ) ھبم�ا فیھ�ا ال�سكارین وأمالح�(مركبات ذات وظیفة كاربوكسیة إیمیدی�ة 29.25

.وظیفة إیمینیة
: إیمیدات ومشتـقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات -

2   سكارین وأمالحھ- -2925.11
INN(2( جلوتیـثـیماید - -2925.12 INN(2( جلوتیـثـیماید - -2925.12
2 غیرھا- -2925.19

 : إیمینات ومشتـقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات-
2(ISO) كلورید إمیفورم - -2925.21
2   غیرھا- -2925.29
.مركبات ذات وظیفة نیتریلیة 29.26
معفاه أكریلونیتریل-2926.10
معفاه)ثـنائى سیان ثـنائى أمید(  سیانو جوانیدین -1 -2926.20
 میث�ـیل ثن�ائي -2- س�یانو-4( وس�یط )INN ( وأمالح�ھ؛ میث�ادون)INN(ـ  فینبرو ب�وركس 2926.30

معفاه   ) فینیل بیوتانثنائي --4,4أمینو 

معفاه   فینیل اسیتو االسیتونیتریل-ألفا  -2926.40
معفاه غیرھا-2926.90
2. أو أزوكسى -، أزو -مركبات الدیازو 2927.00
2.مشتقات عضویة من الھیدرازین أو من الھیدروكسیالمین 2928.00
.مركبات ذات وظیفة نیتروجینیة أخرى 29.29
2 أیزوسیانات-2929.10
2 غیرھا-2929.90
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

   غري عضوية ومركبات دورية غري منسجمة ،-مركبات عضوية . 10
وكليكية وأمالحها ، سلفوناميداتي أمحاض ن

.مركبات كبریت عضویة 29.30
معفاه ثیوكربامات وثنائى ثیوكربامات-2930.20
معفاه أو رباعى كبریتیدات ثیورام- ، ثنائى - أحادى -2930.30
معفاه میـثـیونین-2930.40
2930.60- -N,N) معفاه  إیثا نثیول) و ثنائى إیثیل أمین2-
معفاه  )(INN)ثیو ثنائى جلیكول (كبریتید )  ھیدروكسى إیثیل2-(مكرر -2930.70
معفاه(ISO)میثامیدوفوس  و(ISO) كابتافول  ،(ISO)الدیكارب  -2930.80
معفاه غیرھا-2930.90
. غیر عضویة أخر ،مركبات عضویة29.31
2 رباعي میثیل الرصاص ورباعي إیثیل الرصاص -2931.10
2 مركبات ثالثي البیوتلین-2931.20

  : مشتقات فسفوریة عضویة أخر -
2  میثیل الفوسفونات ثنائى  میثیل - -2931.31
2  میثیلالثنائى   بروبیل فوسفونات- -2931.32
2   ثنائى االیثیلفوسفوناتإیثیل  - -2931.33
2یل ابروب) ثالثى ھیدروكسى سیالیل (3-صودیوم میثیل فوسفونات  - -2931.34
2   ثالثى اوكسا ثالثى فوسفینان-6,4,2,5,3,1-ثالثى بروبیل  6,4,2- ثالثى أوكسید 6,4,2- - -2931.35

) یل- 5-فوسفینان ثنائى أوكسا-2,3,1- أوكسیدو2--میثیل 2--إیثیل 5-(ت ا میثیل فوسفون-  -2931.36
2  میثیل المیثیل

 ثنائى اوكسا- 2,3,1- اوكسیدو2-- میثیل 2-- إیثیل 5-[(ت مكرراونــفــوســل فــیـ میث- -2931.37
2  ] میثیل)  یل-  5-فوسفینان 

2) امینو ایمینو میثیل( (1 : 1)یوریا  ملح حمض المیثیل فوسفونیك و- -2931.38
2   غیرھا- -2931.39
2   غیرھا-2931.90
.غیر منسجمة أوكسجینیة فقط) أو ذرات(غیر منسجمة مع ذرة ) حلقیة(مركبات دوریة 29.32

:، غیر منصھرة ) وإن كانت مھدرجة( مركبات تتضمن بنیتھا حلقة فیوران -
2   رباعى ھیدروفیوران- -2932.11
2)فیورألدھیدفیور ( فیورألدھید �-2 - -2932.12
2 كحول فیور فیوریل وكحول رباعى ھیدروفیورفیوریل- -2932.13
2سكرالوز - -2932.14
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(%)  

2   غیرھا- -2932.19
2 الكتونات -2932.20

: غیرھا -
2 أیزوسافرول- -2932.91
one2 -2-بروبان ) یل -5-بنزودایوكسول  -3,1( -1 - -2932.92
2برونال بی- -2932.93
2 سافرول- -2932.94
2)میع األیزومیرات(  تتـراھیدروكانا بینوالت - -2932.95
2 غیرھا- -2932.99

غی�ر من�سجمة نیتروجینی�ة ) أو ذرات(غی�ر من�سجمة ذات ذرة ) حلقیة(مركبات دوریة 29.33
.فقط

:نصھرة ، غیر م)وإن كانت مھدرجة( مركبات تتضمن بنیتھا حلقة بیرازول -
2ومشتـقاتـھ) أنـتـیبـیرین( فینازون - -2933.11
2 غیرھا- -2933.19

:، غیر منصھرة)وإن كانت مھدرجة(  مركبات تتضمن بنیتھا حلقة أیمیدازول-
2 ھیدانتوین ومشتـقاتھ- -2933.21 2 ھیدانتوین ومشتـقاتھ- -2933.21
2 غیرھا- -2933.29

:، غیر منصھرة )ھدرجةوإن كانت م( مركبات تتضمن بنیتھا حلقة بیریدین -
2 بیریدین وأمالحھ- -2933.31
2 بیبریدین وأمالحھ- -2933.32
، )INN(، برومازیب�������ام )INN(، بیزیترامی�������د )INN(، انیلری�������دین )INN(الفنتانی�������ل  - -2933.33

، )INN(، فنتانی�����ل )INN(، دایبیب�����انون )INN(، ایفینوك�����سیالت )INN (دایفینوك�����سین
، )INN(، بیثی����دین )INN(تازوس����ین ن، ب)INN( ، میثی����ل فینی����دات)INN(كیتوبیمی����دون 

 ولر، بیب���راد)INN(، فینوبیری���دین )PCP) (INN(، فینی���سیكلیدین Aوس���یط بیثثی���دین 
)INN( بیریترامی����د ،)INN( بروبی�����رام ،)INN( تریمیبری�����دین ،)INN( ؛ أم�����الح ھ�����ذه

  المنتجات

2

2   غیرھا- -2933.39
، غی��ر )وإن كان��ت مھدرج��ة(لق��ة كین��ولین أو أیزوكین��ولین  مركب��ات تت��ضمن بنیتھ��ا ح-

:منصھرة

2 وأمالحھ)INN( لیفورفانول - -2933.41

2 غیرھا- -2933.49
:أو حلقة بیبرازین) وإن كانت مھدرجة(ـ مركبات تـتضمن بنیتھا حلقة بــیریمــیدیــن 

2 وأمالحھ) حمض باربیتیوریك( مالونیل یوریا - -2933.52
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، )INN(، بیوت����ل بیت����ال )INN(، باربیت����ال )INN(، أموباربیت����ال )INN( الوباربیت����ال - -2933.53
، )INN(، بنتوباربیت��ال )INN(، میثی��ل فینوباربیت��ال )INN(س��یكلوباربیتال بیوتابیت��ال، 

، فینی���ل بیت���ال )INN(س���یكوباربیتال ، (INN)س���یكبیوتاباربیتال ، )INN(فینوباربیت���ال 
)INN(ح ھذه المنتجات ؛ أمال  

2

2؛ أمالح ھذه المنتجات)حمض باربیتیوریك( مشـتـقات أخر من مالونیل یوریا - -2933.54
؛ )INN(، زیبب����رول )INN(، میث����اكوالون )INN(، میكلوكوال����ون )INN(ل����وبرازوالم  - -2933.55

أمالح ھذه المنتجات
2

2   غیرھا- -2933.59

:، غیر منصھرة )وإن كانت مھدرجة(تریازین  مركبات تتضمن بنیتھا حلقة -

معفاه میالمین- -2933.61

2   غیرھا- -2933.69

: الكتامات -

معفاه) كابروالكتام-إیبسیلون ( ھیكسان الكتام -6 - -2933.71

INN(2( ، ومیـثـیبریلون )INN( كلوبازام - -2933.72

2 الكتامات أخر- -2933.79

  :ا  غیرھ-  :ا  غیرھ-
 ، كلونازیب����ام )INN(ازو یبوك����سید دی����، كلور)INN(، كامازیب����ام )INN(الب����زازوالم  - -2933.91

)INN( ، ،دیلورازیبام كلورازیبات)INN( ،یبام داي ز)INN( استازوالم ،)INN( اثـیل ،
، )INN(، فلورازیب��ام )INN(، فلونیترازیب��ام )INN(، فلودی��ا زیب��ام )INN(لوفالزیب��ات 

، میدازیبام )INN(، مازیندول )INN(لورمیتازیبام  ،)INN(، لورازیبام )INN( مھالزیبا
)INN( می�����دازوالم ،)INN(، بیروف�����الیرون نیمیتازیب�����ام )INN(نیترازیب�����ام ، )INN( ،

، )INN(، برازیب�������ام )INN(، بنیازیب�������ام )INN(ام بأوك�������سازو ،)INN(نوردازیب�������ام 
؛ أم��الح )INN(، ترای��زوالم )INN(، تترازیب��ام )INN(تیمازیب��ام ، (INN) بیروف��الیرون

ھذه المنتجات 

2

2 (ISO) میثیل -ازینفوس - -2933.92

2 غیرھا- -2933.99

ًوأمالحھ���ا وإن كان���ت مح���ددة ال���صفات كیمیائی���ا أم ال؛ ) ةنیوكلیكی���(أحم���اض نووی���ة 29.34
.غیر منسجمة أخر ) حلقیة(مركبات أخر دوریة 

2، غیر منصھرة)وإن كانت مھدرجة(ا حلقة ثیازول  مركبات تـتضمن بنیتھ-2934.10

، غی�ر من�صھرة أكث�ر م�ن )وإن كان�ت مھدرج�ة(ت تتضمن بنیتھا حلقة بنزوثی�ازول امركبـ 2934.20
  ذلك

2

 من�صھرة أكث�ر م�ن، غی�ر)وإن كان�ت مھدرج�ة(مركبات تت�ضمن بنیتھ�ا حلق�ة فینوثی�ازین ـ 2934.30
ذلك

2

  : غیرھا -
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، )INN(، كلوك�سازوالم )INN(، كلوتــیازی�ـبام )INN(، بروتیزوالم )INN(مینوركس أ - -2934.91
، میزوك����ارب )INN(، كیت����ازوالم )INN( زوالما، ھالوك����س)INN( دك����سترومورامید

)INN( أوكسازوالم ،)INN( بیــمولین ،)INN( فـندیمترازیـن ، )INN(ازیـن ر، فـیـنمتـ
)INN(،  نیلسوفـنـتا )INN(ه المنتجات ؛ أمالح ھذ

2

2 غیرھا- -2934.99
.سلفونامیدات 29.35
- سلفونامید -2935.10 N 2   میثیل مشبعة بالفلورو أوكتین
2   إیثیل مشبعة بالفلورو أوكتینN - سلفونامید -2935.20
- سلفونامید -2935.30 N إیثیل - - N) 2- 2  مشبعة بالفلورو أوكتین ) ھیدروكسى إیثیل
–)  ھیدروكسى إیثیلN -) -2 سلفونامید -2935.40 N 2   میثیل مشبعة بالفلورو أوكتین–
2  خرأ سلفونامیدات مشبعة بالفلورو أوكتین -2935.50
2   غیرھا-2935.90

بروفيتــامينـــات وفيتـــامينـــات وهرمونــات. 11
، )بم��ا فیھ��ا المرك��زات الطبیعی��ة (ًبروفیتامین��ات وفیتامین��ات، طبیعی��ة أو منتج��ة تركیبی��ا29.36

تقاتھا المستعملة بصورة رئیسیة كفیتامینات، سواء كانت مخلوط�ة فیم�ا بینھ�ا أم ـومش
  .ال، وإن كانت محلولة فى أى مذیب 

: فیتامینات ومشتقاتھا ، غیر مخلوطة - : فیتامینات ومشتقاتھا ، غیر مخلوطة -
2ومشتقاتھا) A( فیتامینات - -2936.21
2ومشتقاتھ) B1( فیتامین - -2936.22
2ومشتقاتھ) B2( فیتامین - -2936.23
2ومشتقاتھا) B5 أو فیتامین B3فیتامین ( بانتوثینك - DL أو D - حمض - -2936.24
2 ومشتقاتھB6 فیتامین - -2936.25
2 ومشتقاتھB12 فیتامین - -2936.26
2 ومشتقاتھC فیتامین - -2936.27
2 ومشتقاتھE فیتامین - -2936.28
2 فیتامینات أخر ومشتقاتھا- -2936.29
2 غیرھا ، بما فى ذلك المركزات الطبیعیة-2936.90
نات ، لیكوترین����ات ، طبیعی���ة أو منتج����ة ساھرمون���ات، بروس���تا جالن����دینات، ثرمبوك���29.37

بعملی��ات تركیبی��ة؛ م��شتقاتھا ونظائرھ��ا البنیوی��ة، بم��ا فیھ��ا الب��ولى ببتای��دات المعدل��ة 
.مستعملة بصورة رئیسیة كھرمونات السلسلة، ال

ی��د، ھرمون��ات الب��روتین، ھرمون��ات الجلیك��وبروتین، م��شتقاتھا ا ھرمون��ات ب��ولى ببت-
:ةالبنیوی ونظائرھا

2 سوماتـوتـروبـین ، مشتـقاتــھ ونظائـره البـنـیویة- -2937.11
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(%)  

2 األنسولین وأمالحھ- -2937.12
2 غــیرھا- -2937.19

:مونات السیـتروید ، ومشتـقاتھا ونظائـرھا البـنـیویة  ھر-

وبری�د نیزول�ون ) دیھ�ـیدروكورتیزون(كورتیزون وھیدروكورتیزون وبرید نی�زون  - -2937.21
)دیھیدروھیدروكورتیزون(

2

2 مشـتـقات ھرمونات القـشرة فوق الكلویة، مھلجنة- -2937.22
2نات أستروجینات وبروجیستوجی- -2937.23
2 غیرھا- -2937.29
2نات، لیكوترینات، مشتـقاتھا ونظائـرھا البنیویة اـ  بروستا جالندینات، ثرمبوكس2937.50
2 غیرھا-2937.90

  ً ، طبيعية أو منتجة تركيبيا ،وأشباه قلوياتجليكوزيدات  .12
. وأمالحها ، إثرياتها ، إسترياتها ، ومشتقاتها األخــر 

.ًجلیكوزیدات طبیعیة أو منتجة تركیبیا، أمالحھا، إثیراتھا، أستیراتھا، ومشتقاتھا األخر29.38
2ومشتـقاتھ) روتین (  روتوسید -2938.10
2 غیرھا-2938.90
ً طبیعی��ة أو منتج��ة تركیبی��ا، أمالحھ��ا، أثیراتھ��ا، أس��تیراتھا، م��شتقاتھا أش��باه قلوی��ات،29.39 ً طبیعی��ة أو منتج��ة تركیبی��ا، أمالحھ��ا، أثیراتھ��ا، أس��تیراتھا، م��شتقاتھا أش��باه قلوی��ات،29.39

  .األخر
:ت األفیون ومشتـقاتھا ؛ أمالح ھذه المنتجات  أشباه قلویا-

، )INN(، كودایین، دایھی�دروكودایین )INN(ش الخشـخاش؛ بیوبرینورفین ــ ـ مركزات ق2939.11
، ھی��درومورفون )INN(ن دو، ھی��رویین، ھی��دروكو)INN(اثی��ل م��ورفین، ایت��ورفین 

)INN( م�����ورفین، ن�����ایكومورفین ،)INN( أوك�����سیكودون ،)INN(ـیمورفون ، أوك�����سـ
)INN( فولكودین ،)INN( ثیباكون ،)INN( ثیبایین؛ أمالح ھذه المنتجات ،

2

2 غیرھا- -2939.19
2 أشباه قلویات الكینا ومشتقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات-2939.20
2 كافیـین وأمالحھ-2939.30

: أیفیدرینات وأمالحھا -
2 إیفیدرین وأمالحھ- -2939.41
2   وأمالحھ)INN(" سودو إیفـیدرین" أشباه إیفیدرین - -2939.42
2   وأمالحھ)INN( كاثـیین - -2939.43
2  نورفلدرین وأمالحھا  - -2939.44
2 غیرھا- -2939.49

:ومشتـقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات) وأمینثنائى  إیثیلین -ثیوفیلین (ـ  ثیوفیلین وأمینوفیلین 

2 وأمالحھ)INN(یـنـیتـیلین  ف- -2939.51

١٤١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2 غیرھا- -2939.59
:ومشتقاتھا ؛ أمالحھا ) الجاودار( أشباه قلویات اإلرجوتین -

2 وأمالحھ)INN( إرجو مترین - -2939.61
2   وأمالحھ)INN( إرجو تامین - -2939.62
2 حمض اللیسرجیك وأمالحھ- -2939.63
2   غیرھا- -2939.69

:، من أصل نباتى رھا  غی-
؛ ، ریسیمات میتامفیت�امین)INN( امفیتامینیتونین، لیفومیتامفیتامین، مجك كوكایین، ای- -2939.71

2 أستیرات ومشتـقات أخر لھذه المنتجات ،أمالح

2 غیرھا- -2939.79
2غیرھا -2939.80

مــركبــــات عضــويــة أخــــــــــــر. 13
ًكر نق��ى كیمیائی��ا، بإس��تثناء ال��سكروز والالكت��وز والم��التوز والجلوك��وز والفركت��وز؛ س��2940.00

أثی��رات وأس��یتیالت وأس��تیرات س��كر وأمالحھ��ا، غی��ر المنتج��ات الم��ذكورة ف��ى البن��ود 
 .29.39 أو 29.38 أو 29.37

2

.مضادات حیویة29.41 .مضادات حیویة29.41
2 المنتجات بنسلین ومشتـقاتھ ذو بنیة حمض بنسلینى؛ أمالح ھذه-2941.10
2 ستربتومیسین ومشتـقاتـھ؛ أمالح ھذه المنتجات-2941.20
2 تـتراسیكلین ومشتـقاتـھ؛ أمالح ھذه المنتجات-2941.30
2 كلورا مفنیوكول ومشتـقاتھ؛ أمالح ھذه المنتجات-2941.40
2 أریـثرومیسین ومشتـقاتـھ؛ أمالح ھذه المنتجات-2941.50
2 غیرھا-2941.90
2.مركبات عضویة أخر 2942.00

_________  

  
  
  
  

١٤٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالثون
  منتجات صيدلة

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

الغذائی��ة  مث��ل أغذی��ة الحمی��ة وأغذی��ة مرض��ى ال��سكر أو األغذی��ة المق��واة واإلض��افات( أو الم��شروبات األغذی��ة   -أ 
  ؛)القسم الرابع(دا المحضرات المغذیة المعدة للحقن فى األوردة  ع،)والمشـروبات المقویة والمیاه المعدنیة

تھ�دف إل�ي م�ساعدة ) أنظمة عبر الجل�د(المحضرات، مثل األقراص، علك المضغ أو الصقات علي الجلد    -ب 
  )38.24 أو البند 21.06البند (المدخنین علي اإلقالع عن التدخین 

  ؛) 25.20البند ( فى طب األسنان عمالھالستًالجص المكلس خصیصا أو المسحوق بدقة   -ج 
ة ـ��ـیـبـ الطاالتـ��ـتعمــلالسة ــة ال��صالحـ��ـریــة للزی��وت العطـی��ـ المقط��رة العطری��ة أو المحالی��ل المائالمی�اه   - د

  ؛)33.01البند (
   ، وإن كانت ذات خصائص عالجیة أو وقائیة؛33.07 إلى 33.03 الواردة فى البنود من المحضرات   - ھـ
   والتى تحتوى على مواد طبیة مضافة ؛34.01ابون والمنتجات األخر الداخلة فى البند الص   - و
   أو؛) 34.07البند ( فى طب األسنان لالستعمال التى أساسھا الجص المحضرات   - ز
  ) .35.02البند ( عالجیة أو وقائیة الستعماالت الدم غیر المعد زالل   - ح

الببتیت�ات تنطب�ق عل�ى " وإن كان�ت معدل�ة المنتج�ات المناعی�ة "، فإن عبارة 30.02تطبیق أحكام البند ألغراض    - 2
والم�ستخدمة مباش��رة ف�ي تنظ�یم العملی�ات المناعی�ة، مث�ل األج��سام ) 29.37بخ�الف أص�ناف البن�د (والبروتین�ات 

 ، أج��زاء األج��سام الم��ضادة ، واألج��سام الم��ضادة المقترن��ة وأج��زاء األج��سام)MAB(وحی��دة الخلی��ة الم��ضادة 
، (GF) عوام�ل النم�و ، TNF)(الكیموكینات وبعض التنك�رز ال�ورمى  (IFN)، األنتیرفیرون المضادة المقترنة

hematopoietins وعوامل تحفیز مجموعة الجراثیم (CSF).  
  :من ھذا الفصل تعتبر ) د (4 والمالحظة 30.04 و 30.03من أجل تطبیق أحكام البندین    - 3

  :كمنتجات غیر مخلوطة    -أ 
  ؛) المحالیل المائیة ( المنتجات غیر المخلوطة المذابة فى الماء    - 1  ؛) المحالیل المائیة ( المنتجات غیر المخلوطة المذابة فى الماء    - 1
   ؛ و29 أو الفصل 28كافة أصناف الفصل    - 2
   المعایرة أو المحلولة فى أى مذیب ؛13.02الخالصات النباتیة البسیطة الداخلة فى البند    - 3

  :كمنتجات مخلوطة    -ب 
  ؛) لكبریت الغروىعدا ا(المحالیل والمعلقات الغرویة    - 1
  الخالصات النباتیة المتحصل علیھا من معالجة مخالیط المواد النباتیة ؛ و   - 2
  .األمالح والمیاه المركزة المتحصل علیھا من تبخیر المیاه المعدنیة الطبیعیة    - 3

 أى بن�د آخ�ر م�ن  سوى األص�ناف التالی�ة والت�ى یج�ب أن تبن�د ف�ى ھ�ذا البن�د ول�یس ف�ى30.06ال یدخل فى البند    - 4
  .جدول التعریفة 

بم��ا فیھ��ا ذل��ك الخی��وط الجراحی��ة القابل��ة ( المماثل��ة المعقم��ةالتقطی��ب الخی��وط الجراحی��ة المعقم��ة، وم��واد    -أ  
المعقم�ة لألن�سجة الع�ضویة الم�ستعملة ف�ى الجراح�ة واللواص�ق ) أو خیوط األسنان" التشرب"لالمتصاص 

  الجروح ؛لتقطیب 
  ل المعقمة ؛الرقائق والفتائ   -ب 
 الخیوط الجراحیة موقفات النزیف القابلة لالمتصاص المعقمة المستعملة فى الجراحة أو فى طب األسنان ؛   -ج 

  ؛)التشرب(المعقمة أو حواجز لصق لألسنان، وإن كانت قابلة لالمتصاص 
 الكاشفة التى تعطى وكذلك المواد) أشعة إكس(المحضرات المعتمة المستعملة فى الفحص باألشعة السینیة    -د 

للمرض��ى ألغ��راض الت��شخیص الطب��ى، وھ��ى منتج��ات غی��ر مخلوط��ة مھی��أة بجرع��ات مع��ایرة أو منتج��ات 
  ؛االستعماالتمخلوطة مؤلفة من مكونین أو أكثر صالحة لنفس 

  كواشف تحدید فئات وفصائل أو عوامل الدم ؛   -ھـ 
  العظام؛سنان؛ األسمنت المستعمل لترمیم األســـمنت وغــیره من المنتجات المستعملة فى حشو األ   -و 
  الحقائب والعلب المعدة لإلسعاف األولى ؛    -ز 
 29.37ل الكیمیائیة التى أساسھا الھرمونات أو المنتجات األخ�ر الداخل�ة ف�ى البن�د ــع الحمــرات منــمحض   -ح 

  أو المبیدات المنویة؛

١٤٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ل�بعض   كم�ادة مزیت�ةالبیط�ريب الب�شرى أو الط�ب  ف�ى الط�لالستعمالمحضرات مقدمة بشكل ھالم معدة    -ط 
  أجزاء الجسم أثناء العملیات الجراحیة أو الفحوصات الطبیة أو كعامل ربط بین الجسم واألدوات الطبیة؛ 

ھ، ب�سبب  ل� أع�دتال�ذي األص�لي وھى منتج�ات ال�صیدلة غی�ر ال�صالحة للغ�رض الصیدلة،نفایا محضرات    -ى 
  و؛ ً مدة صالحیتھا مثال انتھاء

التي یمكن التحقق م�ن أنھ�ا مع�دة لالس�تعمال ف�ي الفتح�ات، وتعن�ي، فتح�ة القول�ون وفتح�ة األمع�اء األدوات   -ك 
     . المقطعة بأشكال ورقائقھا الالصقة وأغطیتھا بول وأكیاس ال،الدقیقة وفتحة الحالب

  :مالحظات البنود الفرعية

  : تعامل األصناف التالیة 3002.14و 3002.13من أجل تطبیق أحكام البندین الفرعیین   - 1
  كمنتجات غیر مخلوطة، منتجات صرفة، وإن أحتوت على شوائب؛  )أ ( 
  :كمنتجات مخلوطة  )ب(

  أعاله المذابة فى الماء أو مذیبات آخر؛) أ(المنتجات المذكورة فى   )1(
  ا أو لنقلھا؛ وأعاله والمضاف إلیھا مثـبــت ضرورى لحفظھ) 1) (ب(و) أ(المنـتجات المذكورة فى   )2(
  .أعاله مع أى إضافات أخر) 2) (ب(و) 1) (ب(، )أ(لمذكورة فى الفقرات المنتجات ا  ) 3(

للتع�اطى ع�ن طری�ق الف�م  (INN) األدویة المحتویة عل�ى ارتیمی�سینین 3004.60 ، 3003.60تشمل البنود الفرعیة   - 2
لمكون�ات األساس�یة الفعال�ة اآلتی�ة، وإن كان�ت أو المحتوی�ة عل�ى أى م�ن ا ،أخ�رفعال�ة المتحدة مع مكونات دوائی�ة 

  :متحدة مع مكونات دوائیة فعالة أخرى
؛ (INN) ر ؛ ارتیمیث���(INN) ارتیموتی���ل ؛(INN)؛ حم���ض األرتیلینی���ك أو أمالح���ھ؛ ارتینیم���ول (INN)أمودی���اكین 
؛ (INN)فل�وكین  می؛(INN)؛ لومیف�انترین (INN)؛ ثن�ائى ھیدروارتیمی�سینین (INN)؛ كل�وروكین (INN)ارتیسونات 

   . (INN)و سلفادوكسین أ (INN)ریمیثامین ی؛ ب(INN)بیبراكین 
__________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
املنسق 

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

غ��دد وغیرھ���ا م���ن أع���ضاء مع���دة للع���الج الع���ضوى، مجفف���ة، وإن كان���ت م���سحوقة؛ 30.01
ازاتھا، معدة للعالج الع�ضوى؛ كب�دین خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفر

وأمالح��ھ؛ م��واد ب��شریة أو حیوانی��ة أخ��ر مح��ضرة لإلس��تعمال ف��ى الط��ب ) ھیب��ارین(
  .العالجى أو الوقائى، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

2 خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتھا-3001.20
 : غیرھا-

معفاه  لعین وأعضاء بشریة أخرى لزراعة األعضاءقرنیة ا  -  - -3001.9010
2   غیرھا-  - -3001.9090
 أو للت�شخیص الوق�ائي أو العالجي فى الطب لالستعمال محضر يدم بشرى؛ دم حیوان30.02

وإن كان��ت ؛ أم��صال م��ضادة وغیرھ��ا م��ن مكون��ات ال��دم والمنتج��ات المناعی��ة الطب��ي
 توك�سینات، ،؛ لقاح�اتحیوی�ةال اتكنولوجی�الًمعدلة، وإن كان متح�صال علیھ�ا بعملی�ات 

  .والمنتجات المماثلة)  الخمائرباستثناء(كائنات مجھریة مزروعة 
وإن كان�ت  ،ةـ�ـاعیـات المنـتج�ـات ال�دم والمنـن مكون�ـ�ـرھا مـ�ـیـ غ،ادةــأمصال م�ض ـ

   :حیویةال اتكنولوجیالً متحصال علیھا بعملیات  أومعدلة
معفاهبار تشخیص المالریا مجموعات إخت- -3002.11
معفاه أمصال مضادة وغیرھا من مكونات الدم- -3002.12

 منتج��ات مناعی��ة، غی��ر مخلوط��ة، غی��ر مھی��أة بجرع��ات مح��ددة أو بأش��كال أو ف��ى - -3002.13
عبوات للبیع بالتجزئة

معفاه

١٤٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

ف�ى عب�وات  منتجات مناعیة، مخلوطة، غیر مھی�أة بجرع�ات مح�ددة أو بأش�كال أو - -3002.14
   للبیع بالتجزئة

معفاه

معفاه منتجات مناعیة، مھیأة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبیع بالتجزئة- -3002.15
معفاه غیرھا- -3002.19
معفاه لـقاحات للطب البشرى-3002.20
معفاه لـقاحات للطب البـیطرى-3002.30
معفاه غیرھا-3002.90
مؤلف�ة ) 30.06 أو 30.05 ، 30.02 األص�ناف الم�ذكورة ف�ى البن�ود باس�تثناء(ة أدوی�30.03

، الوق�ائي أو العالج�ي ف�ى الط�ب لالس�تعمالمن مكونـین أو أك�ـثر مخلوط�ة فیم�ا بینھ�ا 
.للبیع بالتجزئة عبوات  فى أو بأشكال أوجرعات محددة ولكن غیر مھیأة ب

ذات بنی��ة حم��ض بن��سلینى، أو عل��ى   تحت��وى عل��ى بن��سلینات أو عل��ى م��شـتـقاتھا، -
   :ستربتومایسینات أو مشتـقاتھا

ة ـة، أدویــة الدموییـلب واألوعــة القــاء، أدویــ األعضةــة األورام وزراعــ أدوی-  - -3003.1010
البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة 

  والنفسیة والعصبیة
معفاه

2 غیرھا-  - -3003.1090
  :تحتوى على مضادات حیویة غیرھا،  -  :تحتوى على مضادات حیویة غیرھا،  -

3003.2010
 أدوی���ة األورام وزراع���ة األع���ضاء، أدوی���ة القل���ب واألوعب���ة الدموی���ة، أدوی���ة - - -

البلھارس�یا، الب�دائل ال�صناعیة للبالزم��ا، أدوی�ة األم�راض المستع�صیة والمزمن��ة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2یرھا  غ- - -3003.2090
 :29.37تحتوى على ھرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند غیرھا، ـ 

 : تحتوى على أنسولین- -3003.31

3003.3110
ة ـة، أدویـویـة الدمــیلب واألوعــة القــاء، أدویـة األعضــة األورام وزراعــ أدوی-  - -

ألمراض المستعصیة والمزمنة البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة ا
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3003.3190
  :غیرھا  - -3003.39
ة ــة، أدویـویـة الدمیـلب واألوعــة القـاء، أدویــة األورام وزراعة األعضــ أدوی- - -3003.3910

والمزمنة البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3003.3990

  :غیرھا، تحتوى على أشباه قلویات أو مشتقاتھا ـ 

: تحتوى على االیفیدرین أو أمالحھ - -3003.41

١٤٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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ة ــة، أدویــة الدموییــلب واألوعـاء، أدویة القــة األعضــة األورام وزراعــ أدوی- - -3003.4110
ارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة البلھ

  والنفسیة والعصبیة
معفاه

2   غیرھا -  - -3003.4190
  :أو أمالحھ (INN)ین ر تحتوى على بسودوایفید- -3003.42
دمویة، أدویة ة الیـــلب واألوعــة القــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعـــ أدوی-  - -3003.4210

البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3003.4290
 : تحتوى على نورایفیدرین أو أمالحھ - -3003.43
ة، أدویة ــة الدموییـــوعلب واألـة القـاء، أدویــة األعضـــة األورام وزراعــ أدوی-  - -3003.4310

البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3003.4390
 : غیرھا- -3003.49
 أدویة ة،ــة الدموییــلب واألوعـة القــاء، أدویـة األعضــة األورام وزراعـ أدوی- - -3003.4910

البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه
  والنفسیة والعصبیة

2 غیرھا -  - -3003.4990
مالحظة الفعالة مضادة للمالریا الموضحة بأساسیة مكونات  غیرھا، تحتوى على -

:ھذا الفصل لالفرعیة البنود  من مالحظات (2)
ة، أدویة ــة الدموییــلب واألوعـة القــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعــ أدوی- - -3003.6010

البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة 
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3003.6090
: غیرھا -

ة ـة القلب واألوعیـاء، أدویـ أدویة األورام وزراعة األعضـ ـ ـ أدویة لمنع الحمل،3003.9010
 ة للبالزما، أدویة األمراضــل الصناعیـیا، البدائـارســة البلھــأدوی ة،ــالدموی

المسـتعصیة والمزمنة والـنـفسیة والعصبـیة
معفاه

2 غیرھا-  - -3003.9090
مكون�ة ) 30.06 أو 30.05 ، 30.02 األص�ناف الم�ذكورة ف�ى البن�ود باس�تثناء(أدویة 30.04

، الوق�ائي أو العالج�ي فى الطب لالستعمالمن منتجات مخلوطة أو غیر مخلوطة معدة 
 أو بأش�كال أو ف�ى )فیھ�ا تل�ك المع�دة إلعطائھ�ا عب�ر الجل�دبما (جرعات محددة بمھیأة 
  .معدة للبیع بالتجزئة  عبوات

نی��ة حم��ض بن��سلینى، أو عل��ى   تحت��وى عل��ى بن��سیلینات أو عل��ى م��شتـقاتھا، ذات ب-
  :ستربتومیسینات أو مشتقاتھا
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رمز النظام 
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 (%)

ة الدمویة، أدویة ــلب واألوعیـة القــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعـــ أدوی ـ ـ3004.1010
راض المستعصیة والمزمنة ــة األمــالزما، أدویــالصناعیة للب البلھارسیا، البدائل

والـنـفسیة والعصبیة
معفاه

5 غیرھا-  - -3004.1090
 :غیرھا، تحتوى على مضادات حیویة -

ة، أدویة ـة الدمویــة القـلب واألوعیــاء، أدویــة األورام وزراعة األعضـــ أدوی ـ ـ3004.2010
ض المستعصیة والمزمنة ا، أدویة األمراـالزمـعیة للباالصن البلھارسیا، البدائل

والعصبیة والـنـفسیة
معفاه

5 غیرھا-  - -3004.2090
 :29.37تحتوى على ھرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند  غیرھا، ـ 

 : تحتوى على أنسولین- -3004.31

3004.3110
ة، أدویة ــ الدمویـیــةة القلب واألوعــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعــ أدوی- - -

ما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة البلھارسیا، البدائل الصناعیة للبالز
  والنفسیة والعصبیة

معفاه

2 غیرھا -  - -3004.3190
   :نظائرھا البنیویة وأ تحتوى على ھرمونات القـشرة فوق الكلویة ، مشتـقاتھا - -3004.32
ة، أدویة ة الدمویـلب واألوعیـة القــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعــ أدوی ـ ـ3004.3210 ة، أدویة ة الدمویـلب واألوعیـة القــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعــ أدوی ـ ـ3004.3210

الزما، أدویة األمراض المستعصیة والمزمنة ـــة للبــالبلھارسیا، البدائل الصناعی
والـنـفسیة والعصبیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.3290
:غیرھا  - -3004.39
ة ـــة، أدویـة الدمویــة القـلب واألوعیـاء، أدویـة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوی3004.3910

المسـتعصیة والمزمنة  ة للبالزما، أدویة األمراضـدائل الصناعیـلبلھارسیا، البا
والـنـفسیة والعصبـیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.3990
  : عـلى أشــباه قلویات أو مشـتـقاتھا ـ غیرھا، تحتـوى

  :االیفیدرین أو أمالحھ  عـلى  تحتـوى- -3004.41
ة ـــة، أدویـاء، أدویة القـلب واألوعیة الدمویـة األعضــألورام وزراعة اـــ ـ ـ أدوی3004.4110

المسـتعصیة والمزمنة  الزما، أدویة األمراضـــة للبــالصناعی البلھارسیا، البدائل
والـنـفسیة والعصبـیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.4190
:أو أمالحھ (INN)بسودوایفیدرین  عــلى  تحتــوى- -3004.42
ة ـــة، أدویـة الدمویــة القـلب واألوعیـاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعــ ـ ـ أدوی3004.4210

المسـتعصیة والمزمنة  ة األمراضــالزما، أدویـالبلھارسیا، البدائل الصناعیة للب
والـنـفسیة والعصبـیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.4290
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:فیدرین أو أمالحھ نورای عــلى  تحتــوى- -3004.43
ة ـــة، أدویـة القـلب واألوعیة الدمویــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوی3004.4310

المسـتعصیة والمزمنة  ل الصناعیة للبالزما، أدویة األمراضـالبلھارسیا، البدائ
والـنـفسیة والعصبـیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.4390
   :یرھا غ- -3004.49
ة ـــة، أدویـة القـلب واألوعیة الدمویـاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوی3004.4910

المسـتعصیة والمزمنة  ة للبالزما، أدویة األمراضـالبلھارسیا، البدائل الصناعی
والـنـفسیة والعصبـیة

معفاه

5 غیرھا-  - -3004.4990
  :29.36نات أو منتجات أخر مذكورة فى البند تحتوى على فیتامیغیرھا،  -

أدوی���ة األورام وزراع���ة األع���ضـاء، أدوی���ة القل���ب واألوعی���ة الدموی���ة، أدوی���ة  - - -3004.5010
البلھارس�یا، الب�دائل ال�صناعیة للبالزم��ا، أدوی�ة األم�راض المستع�صیة والمزمن��ة 

والـنـفسیة والعصبیة
معفاه

5 غیرھا- - -3004.5090

ضحة بالمالحظة مالریا الموللأساسیة فعالة مضادة مكونات ھا، تحتوى على  غیر-
 :ھذا الفصللمالحظات البنود الفرعیة  من )2(

ة ــة الدمویة، أدویــة القـلب واألوعیــاء، أدویــة األعضــة األورام وزراعـــ ـ ـ أدوی3004.6010
المسـتعصیة والمزمنة  األمراضالزما، أدویة ـــة للبـالبلھارسیا، البدائل الصناعی

والـنـفسیة والعصبـیة
معفاه

5 غیرھا-  - -3004.6090

:  غیرھا-

ع الحمـل، أدویـة األورام وزراعة األعضـاء، أدویة القــلب واألوعیة ــة لمنــــ ـ ـ أدوی3004.9010
 الدموی����ة، أدوی����ة البلھارس����یا، الب����دائل ال����صناعیة للبالزم����ا، أدوی����ة األم����راض

المستعصیة والمزمنة والـنـفسیة والعصبیة
معفاه

5 غیرھا- - -3004.9090

مث����ل، ال����ضمادات والل����صاقات (ربط����ة وأص���ناف مماثل����ة أ، )غ����زى(ح���شو، ش����اش 30.05
ة أو مھی��اة للبی�ع بالتجزئ�ة، إلس��تعماالت ی، م�شربة أو مغط��اة بم�واد ص�یدل)والكم�ادات

  . لطب األسنان أو البیطرة ، جراحیة،طبیة

10 ضمادات الصقة وغیرھا من أصناف ذات طبقة الصقة -3005.10

  : غیرھا -

2(Mesh) شبكات للفتق -  - -3005.9010

10  یرھا  غ- - -3005.9090

  .من ھذا الفصل ) 4(ة، مذكورة فى المالحظة یمحضرات وأصناف صیدل30.06
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بم��ا ف��ي ذل��ك (معقم��ة المماثل��ة  الالج��روحتقطی��ب  خی��وط جراحی��ة معقم��ة، وأص��ناف -3006.10
واللواص���ق ) أو خی��وط األس��نان) الت��شرب(الخی��وط الجراحی��ة القابل��ة لالمت��صاص 

الجروح؛ ف�ـتائل مع�ـقمة لتقطیب المعقمة لألنسجة العضویة المســتعملة فى الجراحة 
ة؛ موقف��ات النزی��ف المعقم��ة الماص��ة للجراح��ة أو لط��ب ـ��ـوس��دادات م��ن فتائ��ل معقم

 الجراحی�ة أو ح�واجز ل�صق لألس�نان وإن كان�ت قابل�ة لالمت�صاص ؛ الخیوطاألسنان
)التشرب(

5

5كواشف تحدید فـئات وفصائل أو عوامل الدم  -3006.20
شخیص ت�ة السینیة؛ مواد كاش�فة تعط�ى للمرض�ى للع محضرات معتمة للفحص باألش-3006.30

2الطبى

5سنان؛ أسمنت لترمیم العظامـ  أسمنت وغیره من منتجات مستعملة فى حشو األ3006.40
5 الحقائب والعلب المعدة لإلسعاف األولى-3006.50
 29.37 المنـتجات األخر الداخلة فى البند ،ـ محضــرات كیمیـائــیة أساسھا الھرمونات3006.60

معفاه لمنع الحمل                                           أو المبـیدات المنویة

ـ محضرات مقدمة بشكل ھالم معدة لإلستعمال فى الطب البشرى أو الطب البــیطرى 3006.70
راحیة أو الفحوص��ات ـات الج��ـ��ـلیـاء العمـ��ـنـزاء الج��سـم أثـ��ـ ل��بعض أجةكم��ادة مزیت��

الطبیة أو كعامل ربط بـین الجسم واألدوات الطبیة
5

 :غیرھا  -
2                  ھا مستعملة للفتحات  أدوات وأجھزة یمكن التحقق من أن- -3006.91 2                  ھا مستعملة للفتحات  أدوات وأجھزة یمكن التحقق من أن- -3006.91
2   نفایا محضرات الصیدلة- -3006.92

___________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى والثالثون
  أســمـدة

  :مالحظات 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1

   ؛05.11دم الحیوانات الداخل فى البند    -أ 
) أ (4 ،)أ (3 ،)أ (2غی�ر تل�ك الم�ذكورة ف�ى المالحظ�ات  (ًات المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیاــالمنتج   -ب 

   أو؛) أدناه5أو 
منھ�ا ع�ن  یق�ل وزن الواح�دة  الوالت�ي) ما عدا العناصر الب�صریة(بللورات كلورید البوتاسیوم المزروعة    -ج 

  ).90.01البند (؛ العناصر البصریة من كلورید البوتاسیوم 38.24 البند في جم، الداخــلة 2.5
  :31.05 فقط األصناف التالیة، بشرط أال تكون مھیأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة فى البند 31.02یشمل البند    - 2

  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 
  نترات الصودیوم ، وإن كانت نقیة ؛   - 1
  ، وإن كانت نقیة ؛) األمونیوم ( نترات    - 2
  وم ونترات األمونیوم، وإن كانت نقیة ؛من سلفات األمونی، األمالح المزدوجة    - 3
  سلفات األمونیوم وإن كانت نقیة ؛   - 4
  ؛)األمونیوم( أو مخالیط نترات الكالسیوم ونترات النشادر) وإن كانت نقیة(األمالح المزدوجة    - 5
  مخالیط نترات الكالسیوم ونترات الماغنسیوم؛ أو) وإن كانت نقیة(األمالح المزدوجة    - 6
  ًًوإن كان نقیا أو مشربا بالزیت ؛، انامید الكالسیوم سی   - 7
   .ةوإن كانت نقیـ) الیوریا(البولة    - 8

  .ًأعاله مخلوطة معا ) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أياألسمدة المكونة من    -ب 
أع��اله ) ب(و أ) أ( م��ن المنتج��ات الموص��وفة ف��ى الفق��رة أياألس��مدة المكون��ة م��ن كلوری��د األمونی��وم أو    -ج 

  .مخلوطة مع الطباشیر أو الجبس أو مع مواد أخر غیر عضویة خالیة من القدرة اإلخصابیة 
) أ(الفرعی�ة  األسمدة السائلة المكونة من محالیل مائی�ة أو ن�شادریة م�ن المنتج�ات الم�شار إلیھ�ا ف�ى الفق�رة   -د  ) أ(الفرعی�ة  األسمدة السائلة المكونة من محالیل مائی�ة أو ن�شادریة م�ن المنتج�ات الم�شار إلیھ�ا ف�ى الفق�رة   -د 

  .أعاله، أو من مخالیط ھذه المنتجات ) 8(أو ) 2(
  :31.05 األصناف التالیة فقط، بشرط أال تكون مھیأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة فى البند 31.03د یشمل البن   - 3

  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 
  الخبث الناتج عن عملیة نزع الفوسفور ؛   - 1
لوب�ة ، المكلسة أو المعالجة بح�رارة تف�وق تل�ك المط25.10الفوسفاتات الطبیعیة المذكورة فى البند    - 2

  إلزالة الشوائب؛
  ؛)  مزدوجة أو ثالثیة،مفردة " (فوق الفوسفاتات " سوبر فوسفاتات    - 3
ًً وزن�ا مح�سوبا %0.2تق�ل ع�ن  ھیدروجین أورثوفوســفات الكالسیوم المحتویة على فل�ور بن�سبة ال   - 4

  .على المنتج الالمائى فى الحالة الجافة 
ع�ن  النظ�ر ًأع�اله، مخلوط�ة مع�ا، بغ�ض) أ( الموص�وفة ف�ى الفق�رة  من المنتج�اتأياألسمدة المكونة من    -ب 

  .نسبة الفلور المحددة كحد فاصل 
الطباش�یر  أع�اله، المخلوط�ة م�ع) ب(أو ) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أيمدة المكونة من ــاألس   -ج 

 ع��ن ن��سبة الفل��ور  م��واد غی��ر ع��ضویة خالی��ة م��ن الق��درة اإلخ��صابیة، بغ��ض النظ��رأيالج��بس أو م��ع  أو
  .فاصل المحددة كحد

  :31.05 سوى األصناف التالیة، بشرط أال تكون مھیأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة فى البند 31.04یشمل البند ال   - 4
  :المنتجات الواردة أدناه    -أ 

  ؛) كارنالیت، كینیت وسیلفینیتًمثال، (أمالح البوتاسیوم الطبیعیة الخام    - 1
  أعاله؛) ج (1 األحكام الواردة فى المالحظة مراعاةًوإن كان نقیا، مع ، رید البوتاسیوم كلو   - 2
  سلفات البوتاسیوم ، وإن كانت نقیة ؛   - 3
  . الماغنسیوم، وإن كانت نقیة -سلفات بوتاسیوم    - 4

  .ًأعاله مخلوطة معا ) أ( من المنتجات الموصوفة فى الفقرة أياألسمدة المكونة من    -ب 

١٥٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

وھی��دروجین أورثوفوس��فات ثن��ائى ) األح��اديفوس��فات األمونی��وم ( ھی��دروجین أورثوفوس��فات األمونی��وم ثن��ائي   - 5
 وك�ذلك مخ�الیط ھ�ذه المنتج�ات فیم�ا بینھ�ا تبن�د ف�ى البن�د ،، وإن كان�ت نقی�ة)الثن�ائيفوس�فات األمونی�وم (أمونیوم 
31.05.   

إال المنتجات م�ن األن�واع الم�ستعملة كأس�مدة " أخرأسمدة "رة تشمل عبا ، ال31.05ق أحكام البند ــمن أجل تطبی   - 6
 الفوس�فور ،نـ�ـیــروجــتـة وھ�ى النیــ، على واحد على األقل من العناص�ر المخ�صبىأساسة، كمكون ـــوالمحتوی

  .البوتاسیوم أو
_______  

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئة فـــــــــــــــــــــــــالصن

(%)

؛ ً فیما بینھ�ا أو معالج�ة كیمیائی�ا أصل حیوانى أو نباتى، وإن كانت مخلوطةأسمدة من3101.00
معفاه.أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كیمیائیة للمنتجات من أصل حیوانى أو نباتى 

.، معدنیة أو كیمیائیة ) أزوتیة(أسمدة نیتروجینیة 31.02
معفاهئیةوإن كانت بشكل محالیل ما، ) یوریا( البولة -3102.10

؛ أم��الح مزدوج��ة ومخ��الیط م��ن كبریت��ات األمونی��وم )ادرشالـن��( كبریت��ات األمونی��ـوم -
:ونـترات األمونیوم

معفاه كبریـتات األمونیوم- -3102.21
معفاه غیرھا- -3102.29
معفاه نـترات األمونیوم، وإن كانت فى محالیل مائیة-3102.30
ألمونیوم مع كربونات الكالســیوم أو غیرھ�ا م�ن م�واد غی�ر ع�ضویة ـ مخالیط نترات ا3102.40

معفاهغیر مخصبة معفاهغیر مخصبة

معفاه نـترات الصودیوم-3102.50
معفاه أمالح مزدوجة ومخالیط من نـترات الكالسیوم ونـترات األمونیوم-3102.60
معفاهنشادریةونترات األمونیوم فى محالیل مائیة أو ) یوریا( مخالیط من البولھ -3102.80
معفاه غیرھا، بما فى ذلك المخالیط غیر المذكورة فى البنود الفرعیة السابقة-3102.90
.أسمدة فوسفاتیة ، معدنیة أو كیمیائیة 31.03

: سوبر فوسفات -
معفاه(P2O5)اسى أوكسید ثنائى الفوسفور مً وزنا أو أكثر من خ%35 تحتوى على - -3103.11
معفاه غیرھا - -3103.19
معفاه غیرھا-3103.90
.أسمدة بوتاسیة ، معدنیة أو كیمیائیة 31.04
معفاه كلورید البوتـاسیوم-3104.20
معفاه كبریتات البوتاسیوم-3104.30
معفاه غیرھا-3104.90
 ،أس��مدة معدنی��ة أو كیمیائی��ة محتوی��ة عل��ى إثن��ین أو ثالث��ة م��ن العناص��ر المخ��صبة31.05

ًمدة أخ�ر؛ منتج�ات ھ�ذا الف�صل مھی�أة أقراص�ا ـیوم؛ أس�ـ�ـفور وبوتاسـنیتروجین وفوس
. كجم قائم 10أو بأشكال مماثــلة أو فـى عبـوات ال یزید وزن الواحدة منھا على 

١٥١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

یزی��د وزن  ًـ� منتج�ات ھ��ذا الف�صل مھی�ـأة أقراص��ا أو بأش�كال مماثل�ة أو ف��ى عب�وات ال3105.10
معفاه كجم قائم10الواحدة منھا على 

،  أس��مدة معدنی��ة أو كیمیائی��ة محتوی��ة عل��ى العناص��ر المخ��صبة الثالث��ة النیت��روجین-3105.20
معفاهالفوسفور والبوتاسیوم

معفاه  )فوسفات ثـنائى أمونیوم(األمونیوم   ھیدروجین أورثوفوسفات ثـنائى-3105.30
وإن كان��ـت ) س��فات أح��ادى أمونی��ومفو( ثن��ائى ھی��دروجین أورثوفوس��فات األمونی��وم -3105.40

معفاه)فوسفات ثنائى أمونیوم(مخلوطة مع ھـیدروجین أورثـوفوسـفات ثنائى أمونیوم 

 أو كیمیائی��ة أخ��ر محتوی��ة عل��ى العن��صرین المخ��صبین النیت��روجین ةأس��مدة معدنی��  -
  :والفوسفور

معفاه محتویة على نـترات وفوسفات- -3105.51
معفاها غیرھ- -3105.59
معفاه أسمدة معدنیة أو كیمیائیة محتویة على العنصرین المخصبـین الفوسفور والبوتاسیوم-3105.60
معفاه غیرھا-3105.90

________  
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  الفصل الثانى والثالثون  
   خالصات للدباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتـقاتـها ؛

  ) نتبيجم(أصباغ وألوان سطحية 
  دهانات وورنيش ؛ معاجني ؛ حرب  ومواد ملونة أخر ؛

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

 32.03باستثناء م�ا ی�دخل منھ�ا ف�ى البن�دین (ًر أو المركبات المنفصـلة المحددة الصفات كیمیائیا ــالعناص   -أ  
، )32.06البن��د (اخل��ة ف��ى ، والمنتج��ات غی��ر الع��ضویة م��ن األن��واع الم��ستعملة كم��ضیئات الد32.04 وأ

المن�صھرة باألش�ـكال ) ال�سیلیس(والزجاج المتحصـل علیھ من الكوارتـز المنصھر أو غـیره من ال�سیلیكا 
واد التل�وین المھی�أة بأش�كال أو ف�ى أغلف�ة للبی�ع  ، وكذلك األصباغ وغیرھ�ا م�ن32.07المذكـورة فى البند 

   ؛)32.12من البند ، بالتجزئة
 أو البن�د 29.39 إل�ى 29.36رھا من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخل�ة ف�ى البن�ود م�ن الدابغات وغی   -ب 

   أو ؛35.04 إلى 35.01 أو فى البنود من 29.41
  ) .27.15البند (المعاجین من أسفلت وغیرھا من معاجین السد القاریة األخر    -ج 

  .بتة والروابط الثنائیة إلنتاج أصباغ األزو  المخالیط من أمالح الدیازونیوم المث32.04یشمل البند    - 2
بم�ا فیھ�ا م�ا ( المحضرات التى أساسھا مواد تل�وین 32.06 و 32.05 ، 32.04 ، 32.03ًتدخل أیضا فى البنود    - 3

، والرق���ائق 28ف��ى الف���صل   أو25.30الداخل���ة ف��ى البن���د ) بیجمن��ت(، األل��وان ال���سطحیة 32.06یتعل��ق بالبن���د 
، من األنواع المستعملة لتــلوین المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات فى صناعة مح�ضرات )والمساحیق المعدنیة

ر م�ائى، عل�ى ش�كل س�ائل ـی�ـط غـى وسـددة فـمل األلوان السطحیة المبـتش ومع ذلك، فإن ھذه البنود ال. التلوین
ات األخ��ر الداخل��ة ف��ى ، وال المح��ضر)32.12البن��د (أو معج��ون، م��ن األن��واع الم��ستعملة ف��ى ص��ناعة ال��دھانات 

  .32.15و أ، 32.13، 32.12، 32.10، 32.09، 32.08، 32.07البنود 
 إلى 39.01من  المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود) عـدا الكلودیون( المحالیـل 32.08یشمل البند    - 4 إلى من  المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود) عـدا الكلودیون( المحالیـل یشمل البند    - 

  .ل  من وزن المحلو%50 فى مذیبات عضویة طیارة، عندما یتجاوز وزن المذیب 39.13
عل�ى المنتج�ات م�ن األن�واع الم�ستعملة كم�واد " م�واد تل�وین"من أجل تطبیق أحكام ھذا الفصل ال تسرى عب�ارة    - 5

  .ًمالئة فى الدھانات الزیتیة، وإن كانت صالحة أیضا لإلستعمال كألوان سطحیة فى الدھانات المائیة 
األوراق الرقیق��ة م�ن الن��وع الم��ستعمل " ق الخ��تمأورا"، یق�صد فق��ط بعب�ارة 32.12م�ن أج��ل تطبی�ق أحك��ام البن��د    - 6

  :ًللطباعة ، مثال ، لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات، والتى تتكون من 
 ، ب�الغراء،، أو أل�وان س�طحیة مكتل�ة)بم�ا فیھ�ا م�ساحیق المع�ادن الثمین�ة(مساحیق معدنیة متـناھ�ـیة الدق�ة    -أ  

  و أأو برابط آخـر؛) جیالتـین(بھالم 
  .أو ألوان سطحیة ، مثبتة على صفائح حاملة من أیة مادة كانت) بما فیھا المعـادن الـثمینة(معادن    -ب

________  
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رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

تھ��ا، وإس���تیراتھا، خالص��ات دابغ��ة م��ن أص���ل نب��اتى؛ م��واد دابغ���ة وأمالحھ��ا، وإثیرا32.01
.والمشتقات األخر

2 خالصة الكیـبراكو-3201.10
2)األكاسیا أو السنط( خالصة المیموزا -3201.20

2 غیرھا-3201.90

مواد دابغة عضویة تركیبیة؛ مواد دابغة غیر عضویة؛ محضرات دابغة، وإن إحتوت 32.02
.ال قبل الدباغة على مواد دابغة طبیعیة؛ محضرات إنزیمیة لإلستعم

2 مواد دابغة عضویة تركیـبـیة-3202.10

2 غیرھا-3202.90

فیھا خالصات الصباغة ولكن بإستثناء  بما(مواد تلوین من أصل نباتى أو حیوانى 3203.00
ً، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا؛ محضرات مذكورة فى )م الحیوانىـالفح

.دتھا مواد تلوین من أصل نباتى أو حیوانى  من ھذا الفصل قاع)3(المالحظة 
2

ًمواد تلوین عضویة تركیبیة، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا ؛ محضرات قاعدتھا 32.04
 من ھذا الفصل؛ منتجات )3(مواد تلوین عضویة تركیبیة مذكورة فى المالحظة 

ن األنواع عضویة تركیبیة من األنواع المستعملة كعوامل للتبییض الضوئى أو م
.ً، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا )لومینوفور(المضیئة 

ـ مواد تلوین عضویة تركیبیة ومحضرات أساس�ھا ھ�ذه الم�واد م�ذكورة ف�ى المالحظ�ة 
: من ھذا الفصل)3( : من ھذا الفصل)3(

2 أصباغ مبددة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ - -3204.11
 ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ؛ أصباغ ، وإن كانت ممعدنة،ـ أصباغ حمضیة ـ3204.12

2مرسخة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ 

2 أصباغ قاعدیة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ - -3204.13

2 أصباغ مباشرة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ - -3204.14

) ا كألوان سطحیةبما فى ذلك األصباغ القـابلة لإلستعمال بحالتھ(ـ ـ أصباغ الراقود 3204.15
Vat dyes 2ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ 

2 أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ - -3204.16
2 ألوان سطحیة ومحضرات أساسھا ھذه األلوان - -3204.17
ود  غیرھا ، بما فى ذلك مخالیط إثـنـین أو أكثر من مواد التـــلوین ال�واردة ف�ى البن�- -3204.19

2 3204.19 إلى 3204.11الفرعیة من 

 منتج���ات ع���ضویة تركیبی���ة م���ن األن���واع الم���ستعملة كعوام���ل للتبـی���ـیض ال���ضوئى -3204.20
2) الفلورسنت(

2   غیرھا -3204.90
 م��ن ھ��ذا الف��صل أساس��ھا )3(؛ مح��ضرات م��ذكورة ف��ى المالحظ��ة )ل��ك(أل��وان مرس��بة 3205.00

).لك(ألوان مرسبة 
2

١٥٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

م��ن ھ��ذا الف��صل، ع��دا تل��ك ) 3(د تل��وین أخ��ر؛ مح��ضرات م��ذكورة ف��ى المالحظ��ة م��وا32.06
؛ منتج�ات غی�ر ع�ضویة م�ن األن�واع 32.05و أ 32.04،  32.03المذكورة فى البنود 

.ً، وإن كانت محددة الصفات كیمیائیا ) لومینوفــور(المستعملة كألوان مضیئة 
:أوكسید الـتیتانیوم ومحضرات أساسھا ثانى ) بیجمنت( ألوان سطحیة -

ًً وزنا أو أكثر من ثانى أوكسید التیت�انیوم مح�سوبا عل�ى أس�اس %80 محتویة على - -3206.11
2المادة الجافة 

2 غیرھا- -3206.19
2 ألوان سطحیة ومحضرات أساسھا مركبات الكروم-3206.20

: مواد تلوین أخر ومحضرات أخر -
2ومحضرات أساسھا ھذه المواد " الزورد " ن  ألتراماری- -3206.41

2 لیـثوبون وألوان سطحیة أخر ومحضرات أساسھا كبریتید الزنك - -3206.42

2 غیرھا- -3206.49

2)لومینوفور(  منتجات غیر عضویة من األنواع المستعملة كعوامل مضیئة -3206.50

، محضرة وألوان محضرة) معتمات(ء ألوان حاجبة للضو، )بیجمنت(ألوان سطحیة 32.07
ودھانات لماعة ) إینجوب(مركبات قابلة للتزجج، دھانات لطالء الفخار والخزف 

لة والمحضرات المماثلة من األنواع المستعملة لطالء الخزف والطالء بالمینا ـائـس
وغیرھا من زجاج، بشكل ) فریت(زجج ـتـلة للـابــاج؛ مواد قــأو فى صناعة الزج وغیرھا من زجاج، بشكل ) فریت(زجج ـتـلة للـابــاج؛ مواد قــأو فى صناعة الزج

. أو حبیبات أو رقائق مسحوق
10 ألوان سطحیة محضرة، ومعـتـمات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة -3207.10
5 مركبات قابلة للتزجج، دھانات لطالء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة -3207.20
10 دھانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة-3207.30
5وغیرھا من زجاج، بشكل مسحوق أو حبیبات أو رقائق) فریت( مواد قابلة للتزجج -3207.40
رات تركیبیة ـولیمیــا بـھـاســأس) ا واللكــا فى ذلك ألوان المینــبم(دھانات وورنیش 32.08

ًأو بولیمیرات طبیعیة معدلة كیمیائیا، مبددة أو مذابة فى وسط غیر مائى؛ محالیل 
.من ھذا الفصل ) 4(معرفة فى المالحظة 

10 أساسھا بولیستیرات -3208.10

10 أساسھا بولیمیرات أكریلیكیة أو فینیلیة -3208.20

10 غیرھا -3208.90

ولیمیرات تركیبیة ــا بــاسھــأس) ا واللكــى ذلك ألوان المینــبما ف(انات وورنیش ـدھ32.09
. مائىًأو بولیمیرات طبیعیة معدلة كیمیائیا، مبددة أو مذابة فى وسط

10 أساسھا بولیمیرات أكریلیكیة أو فینیلیة -3209.10

10 غیرھا -3209.90

؛ ألوان )بما فى ذلك ألوان المینا واللك والدھانات المائیة(دھانات وورنیش أخر 3210.00
10.سطحیة مائیة محضرة من النوع المستعمل فى صقل الجلود 

١٥٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2.مجففــات محضــــرة 3211.00
، مبددة فى وسط غیر مائى) المعدنیةبما فى ذلك المساحیق والرقائق (ألوان سطحیة 32.12

بما فى ذلك (بشكل سائل أو معجون من األنواع المستعملة فى صناعة الدھانات 
؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد تلوین أخر مھیأة بأشكال أو فى أغلفة )ألوان المینا

.معدة للبیع بالتجزئة 
2 أوراق خـتم -3212.10
2 غیرھا  -3212.90
أو لتعدیل تدرج األلوان ) اتـتـالالف(ات ـامى اللوحـلرس وأالطلبة ، انینـنـوان للفـأل32.13

 ،)برطمانات( قواریر ، زجاجات، فى أنابیب،أو للتسلیة وألوان مماثلة، بشكل أقراص
.أو أوعیة أو أغلفة مماثلة

30 مجموعات األلوان-3213.10
30 غیرھا-3213.90
معاجین لتثبیت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغیرھا من معاجین 32.14

، السد؛ معاجین الحشو؛ محضرات طالء السطوح غیر متحملة للحرارة للواجھات
.ـقوف أو ماشابھھا سال،  األرضیات،الجدران الداخلیة

سمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغیرھ�ا م�ن مع�اجین ـ معاجین لتـثـبـیت الزجاج، وأ3214.10
10السد؛ معاجین الحشو 

10 غیرھا-3214.90 10 غیرھا-3214.90

حب�ر الطباع�ة، حب��ر الكتاب�ة أو الرس��م وأن�واع حب��ر أخ�ر، وإن كان��ت مرك�زة أو ب��شكل 32.15
.جامد

: حبر الطباعة -
10 أسود- -3215.11
10 غیره- -3215.19
10 غیره -3215.90

_______  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالث والثالثون
  ؛ حمضرات عطور أو تطرية "رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 

  ) تواليت(أو جتميل ) كوزماتيك(
  :مالحظات 

  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1
   ؛13.02و أ 13.01الراتنجات الزیتیة الطبیعیة أو الخالصات النباتیة الداخلة فى البندین    -أ 

   أو ؛34.01الصابون والمنتجات األخر الداخلة فى البند    -ب 
أرواح الت��ربنتین م��ن ال��صمغ أو م��ن األخ��شاب ال��صنوبریة أو ناتج��ة ع��ن ص��نع عجین��ة ال��ورق بطریق��ة    -ج 

   .38.05أو المنتجات األخر الداخلة فى البند " السلفات"
، وعـ�ـلى 33.01فق�ط عل�ى الم�واد الداخل�ة ف�ى البن�د  ت�سرى 33.02الواردة فى البنــد " مواد عطریة"إن عبارة    - 2

  .المكونات العطریة التى تم فصلھا من ھذه المواد وعلى المنتجات العطریة التركیبیة 
ً، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غیر تشمل فیما تشمل ، 33.07 إلى 33.03تطبــق أحكـام البنود من    - 3

، الصالحة لإلستعمال كمنتجات داخلة )لعطریة والمحالیل المائیة للزیوت العطریةعدا المیاه المقطرة ا(مخلوطة 
  .فى ھذه البنود ومھیأة فى أغلفة للبیع بالتجزئة بقصد ھذه اإلستعماالت 

 33.07بالمعنى الم�ذكور ف�ى البن�د )" توالیت(أو تجمیل ) كوزماتیك(محضرات عطور أو تطریة "تشمل عبارة    - 4
األكیاس الصغیرة التى تحتوى أجزاء نباتات عطریة؛ مح�ضرات معط�رة تنت�شر  :نتجات التالیة فیما تشمل ، الم
واد تجمیل ؛ محالیل للعدسات الالصقة ــلى بمــر والورق المشرب أو المطــ؛ الورق المعط راقـرائحتھا باإلحـت

مواد التجمیل ؛ ، المغطاة بالعطوراللباد والالمنسوجات المشربة أو المطلیة أو ، أو للعیون اإلصطناعیة؛ الحشو 
  .معدة للحیوانات ) توالیت(محضرات تجمیل 

____________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

، بشمعھا أو بدونھ؛ راتنجات عطریة )ًوإن كان التربین منزوعا منھا(زیوت عطریة 33.01
ستخلصة؛ زیوت عطریة مركزة فى شحوم، أوفى ؛ راتنجات زیتیة م"رزینوید"

فى شموع أو ما یماثلھا، متحصل علیھا بطریقة التشریب أو النقع؛  زیوت ثابتة، أو
منتجات ثانویة تربینیة متبقیة من عملیة نزع التربین من الزیوت العطریة؛ میاه 

.مقطرة عطریة ومحالیل مائیة من زیوت عطریة 
  :ت  زیوت عطریة من حمضیا-

5 من برتـقال-  - 3301.12
5 من لیمون -  - 3301.13
5غیرھا -  - 3301.19

: زیوت عطریة من غیر الحمضیات - 
5)منثابـیـبـیرتا( من النعناع الفلفلى -  - 3301.24
5 من أصناف النعناع األخر-  - 3301.25
5 غیرھا -  - 3301.29
5"یدرزینو" راتنجات عطریة - 3301.30
5 غیرھا - 3301.90

١٥٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

قاع�دتھا م�ادة أو أكث�ر ) بم�ا فیھ�ا المحالی�ل الكحولی�ة(مخـالیط مواد عطری�ة ومخ�الیط 33.02
من ھذه المواد العطریة، من األنواع الم�ستعملة كم�واد خ�ام ف�ى ال�صناعة؛ مح�ضرات 

.أخر قاعدتھا مواد عطریة، من األنواع المستعملة فى صناعة المشروبات 
:من األنواع المستعملة فى الصناعات الغذائیة أو صناعة المشروبات   -

3000)1(ـ ـ محضرات كحولیة مركبة، من األنــواع المسـتـخدمة فى صنـاعة المشروبات  ـ3302.1010
5 غیرھا- -  - 3302.1090
5غیرھا   - 3302.90
45  ) . دى توالیت-أو (عطور ومیاه للتجمیل 3303.00
، )غیر األدویة(ومستحضرات للعنایة بالبشرة ) مكیاج(مستحضرات تجمیل أو زینة 33.04

اللون (رات إكساب السمرة ــمس ومحضـن الشــایة مـرات الوقـبما فیھا محض
.؛ محضرات العنایة بالیدین والقدمین )البرونزى

45 محضرات تجمیل الشفاه -3304.10
45ن  محضرات تجمیل العیو-3304.20
45 محضرات للعنایة بالیدین والقدمین -3304.30

: غیرھا -
45 مساحیق ، وإن  كانت مضغوطة - -3304.91
45   غیرھا- -3304.99
.مستحضرات العنایة بالشعر 33.05
45 شامبو -3305.10
45 مستحضرات لتجعید الشعر أو تملیسھ بصورة دائمة -3305.20
45) الكر( ملمعات للشعر -3305.30
45 غیرھا -3305.90
مستحضرات للعنایة بالفم أو األسنان، بما فیھا معاجین ومساحیق تثبیت األسنان 33.06

، فى عبوات فردیة )نتال فلوسید(اإلصطناعیة؛ خیوط للتنظیف ما بین األسنان 
.مھیأة للبیع بالتجزئة 

45ن  محضرات للعنایة باألسنا-3306.10
45)نـتال فلوسید( خیوط للـتـنظیف ما بـین األسنان -3306.20
45 غیرھا -3306.90
بعد الحالقة، ومزیالت ، ناء الحالقةـأث،  قبل الحالقةلالستعمالمحضرات معدة 33.07

عر، ومحضرات عطور ــالت الشــزیــ، ومامــاالستحمرات ـة، ومحضـالروائح الجسدی
داخلة فى مكان آخـر؛ مزیالت روائح  ل أخر، غیر مذكورة والأو تطریة أو تجمی

.محضرة لألماكن، وإن كانت غیر معطرة أو ذات خواص تطھیریة
45 محضرات لإلستعمال قبـل أو أثناء أو بعد الحالقة -3307.10

_____________  
  . أو لفئة البند الداخلة فیھ أیھما أقل%300 لفئة ضریبة بواقع -تفاق مع وزیر السیاحة ً وفقـا لما یحدده وزیر المالیة باإل-یاحة ــتخضع واردات قطاع الس  ) 1(

١٥٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
فـــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

  الفئة
(%) 

45 مزیالت الروائح الجسدیة ومضادات العرق -3307.20

45 أمالح الحمام المعطرة ومحضرات اإلستحمام األخر -3307.30

:المحضرات المعطرة للطقوس الدینیةـ محضرات لتعطیر أو إزالة روائح األماكن بما فیھا 

45ومحضرات أخر عطرة تـنـتـشر رائحتھا بالحرق " آجارباتى  " - -3307.41

45 غیرھا - -3307.49

: غیرھا -

  20   محضرات للعدسات الالصقة- - -  3307.9010

  45  غیرھا - - -  3307.9090
____________  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

١٥٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الرابع والثالثون
   صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، حمضرات غسيل،

  ومشوع حمضرة،  حمضرات تشحيم، مشوع إصطناعية
  أو تلميع، مشوع إضاءة وأصناف مماثلة،  حمضرات صقل

  " مشوع طب األسنان"معاجني لصنع النماذج، 
  ب األسنان أساسها اجلصوحمضرات ط

  :مالحظـــات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

المخ��الیط أو المح��ضرات ال��صالحة لألك��ل أو المح��ضرات م��ن ش��ـحوم أو زی��وت حیوانی��ة أو نباتی��ة م��ن    - أ 
  ؛) 15.17البند (األنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب 

  و أًالمركبات المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیا ؛   -ب 
الشامبو، محضرات العنای�ة باألس�نان، مع�اجین ورغ�وات الحالق�ة أو مح�ضرات اإلس�تحمام الت�ى تحت�وى    -ج 

  ) .33.07  أو 33.06 ،33.05البند (على صابون أو عوامل عضویة أخر ذات نشاط سطحى 
ان ف�ى الم�اء ویج�وز إال على الصابون القابل للذوب" صابون"، التنطبق كلمة 34.01من أجل تطبیق أحكام البند    - 2

 م�ساحیق ، مطھ�رات،مث�ل( عل�ى م�واد م�ضافة 34.01أن یحتوى الصابون والمنتجـات األخر الداخلة ف�ى البن�د 
، إذا كانـت 34.01وتبقى المنتجات التى تحتوى على مساحیق شحذ داخلة فى البند ) مواد مالئة أو األدویة، شحذ

كم�ساحیق  "34.05ما إذا كانت بأش�كال أخ�ر فت�دخل ف�ى البن�د أ. قطع أو بأشكال مقولبة، فقط على ھیئة قضبان 
  ".الجلى والمحضرات المماثلة

، تعن�ى المنتج�ات الت�ى "عوام�ل ع�ضویة ذات ن�شاط س�طحى"، ف�إن عب�ارة 34.02من أج�ل تطبی�ق أحك�ام البن�د    - 3
 درج�ة الح�رارة  مئویة وتترك لمدة ساعة واح�دة ب�نفس20 عند درجة %0.5عندما تخلط مع الماء بتركیز قدره 

  :فإنھا   :فإنھا 
ًًًتعطى سائال شفافا أونصف شفاف أو مستحلبا ثابتا دون فصل المادة غیر القابلة للذوبان؛    -أ     وً

  . أو أقل ) سم/  داین 45(متر /  نیوتن x 4.5 2-10 للماء الى السطحيتخفض التوتر  -ب 
 المنتجات المعرفة فى المالحظ�ة 34.03دة فى البند الوار" زیوت النفط والزیوت المعدنیة القاریة"یقصد بعبارة    - 4

   .27 من الفصل 2
الواردة ف�ى ن�ص " شموع إصطناعیة وشموع محضرة"مع مراعاة اإلستثناء المنصوص علیھا أدناه، فإن عبارة    - 5

  : تنطبق فقط على 34.04البند 
  كانت قابلة للذوبان فى الماء؛ًالمنتجـات العضویة التى لھا صفة الشموع المنتجة كیمیائیا، وإن    -أ  
  المنتجات المتحصل علیھا من عملیة خلط شموع مختلفة؛   -ب 
، المنتجات التى لھا صفة الشموع وأساس�ھا ن�وع أو أكث�ر م�ن ال�شموع أو الب�ارافین وتحت�وى عل�ى ش�حوم   -ج 

  .مواد معدنیة أو مواد أخر ، راتنجات
  :ال يشمل هذا البند و
  الشموع؛ ، حتى وإن كانت لھا صفة38.23 أو34.02، 15.16ى البنود المنتجات الداخلة ف   -أ 
مك�ررة أو ملون�ة، الداخل�ة ف�ى  الشـموع الحیوانیة غیر المخلوطة أو الشموع النباتیة غی�ر المخلوط�ة، وإن كان�ت   - ب

  ؛15.21البند 
   أوفیما بینھا أو ملونة فقط؛، إن كانت مخلوطة 27.12الشموع المعدنیة والمنتجات المماثلة الداخلة فى البند   -ج 
  ).إلخ..،38.09، 34.05البنود (الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة فى وسط مائى    -د 

_________  
  
  

  
  

١٦٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

لى ھیئة  ع،صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضویة معدة لإلستعمال كصابون34.01
قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات ، قضبان

غواسل عضویة معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كریم ومھیأة للبیع بالتجزئة، وإن 
مطلیة أو مغطاة ، وجات، مشربةــمنس لبـاد وال،  حشو،إحتوت على صابون؛ ورق

.بصابون أو بمادة منظفة 
بأشكال ، قطع، ة قضبانــتجات ومحضرات غواسل عضویة، على ھیئـنون ومــ صاب
مطلیة أو مغطاة بالصابون ، ربةـوجات، مشــاد وال منسـلب، وـحش، ة، وورقـمقولب

:أو بمادة منـظفة 

بم�ا فیھ�ا المنتج�ات المحتوی�ة عل�ى م�واد " (توالی�ت" معدة لإلستعمال كمواد تجمیل - -3401.11
 :)طبیة

40 )1( صابون طبي عالجي - - -3401.1110
60    غیرھا - - -3401.1190
60   غیرھا - -3401.19

: صابون بأشكال أخر -

ة ص�ابون م�ن مل�ح ص�ودیومى لمخ�الیط أحم�اض ـن، مكرونـروع متصبـ زیت خ- - -3401.2010
10وإن كانت معطرة أو ملونة) قاعدة صابونیة(دھنیة وزیوت نباتیة 

40)1(صابون طبي عالجي  -  - -3401.2020
60 غیره-  - -3401.2090 60 غیره-  - -3401.2090
ـ منتجات ومحضرات غواسل عضویة معدة لغسـل الجلد، بشكل سائل أو كریم، مھیأة 3401.30

60للبیع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون

؛ محضرات غواسل، ومحضرات )عدا الصابون(ة ذات نشاط سطحى ـویـعوامل عض34.02
ظیف، وإن إحتوت على ـنـومحضرات ت)  فیھا محضرات الغسیل المساعدةبما(غسیل 

 .34.01صابون، عدا تلك الداخلة فى البند 
: عوامل عضویة ذات نشاط سطحى، وإن كانت مھیأة للبیع بالتجزئة -

معفاه) سالبة الشحنة( أنیونیة - -3402.11
معفاه) موجبة الشحنة( كاتیونیة - -3402.12
معفاه غیر أیونیة - -3402.13
معفاه غیرھا - -3402.19
60 محضرات مھیأة للبیع بالتجزئة-3402.20
20 غیرھا -3402.90
راغى ــل البــرات حــع، ومحضــوت القطــبما فیھا محضرات زی(شحیم ـمحضرات للت34.03

 حل القوالب، ل، ومحضراتـآكـادة للصدأ أو التـل، ومحضرات مضـوامیــأو الص
ومحضرات من األنواع المستعملة فى تزییت أو تشحیم ) أساسھا مواد تشحیم

 على ،ةــناء المحضرات المتضمنـالفراء أو غیرھا من المواد، بإستث،  الجلد،النسج
ًوزنا أو أكثر من الزیوت النفطیة أو من زیوت المواد المعدنیة القاریة  70%

.كمكونات أساسیة 
  
  

  .جل بوزارة الصحةالمس)  1(

١٦١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

: محتویة على زیوت نفطیة أو زیوت مواد معدنیة قاریة -
:الفراء أو غیرھا من المواد، الجلد،  محضرات لمعالجة المواد النسجیة- -3403.11
10 مھیأة للبیع بالتجزئة-  - -3403.1110
معفاهغیرھا  -  - -3403.1190
: غیرھا - -3403.19
10 مھیأة للبیع بالتجزئة-  - -3403.1910
5غیرھا  -  - -3403.1990

: غیرھا -
:الفراء أو غیرھا من المواد، الجلد،  محضرات لمعالجة المواد النسجیة- -3403.91
10 مھیأة للبیع بالتجزئة-  - -3403.9110
معفاهغیرھا  -  - -3403.9190
: غیرھا - -3403.99
10 مھیأة للبیع بالتجزئة-  - -3403.9910
5غیرھا  -  - -3403.9990
.شموع إصطناعیة وشموع محضرة 34.04
5)بولى إیثـیلین جلیكول( من بولى أوكسى إیثیلین -3404.20 5)بولى إیثـیلین جلیكول( من بولى أوكسى إیثیلین -3404.20
2 غیرھا -3404.90
للزجاج أو المعادن، ، للعربات، لألرضیات، لألثاث، عاجین لألحذیةم، محضرات تلمیع34.05

 مواد ،وإن كانت على شكل ورق(مساحیق ومعاجین الجلى ومحضرات مماثلة 
مطلیة أو مغطاة ، لدائن خلویة أو مطاط خلوى، مشربة، منسوجات  ال،لباد، حشو

 .34.04، بإستثناء الشموع الداخلة فى البند )بمثل ھذه المحضرات
30معاجین ومحضرات مماثلة لألحذیة أو الجلد،  محضرات تلمیع -3405.10

ي، ة األث����ـاث الخ����شبـلة ل����صیانـن ومح����ضرات مماث����ـی����ـمعاج، عـ مح���ضرات تلمی����-3405.20
30األرضیات أو غیرھا من المصنوعات الخشبیة

30ن محضرات تلمیع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلمیع المعاد-3405.30
10 معاجین ومساحیق الجلى وغیرھا من محضرات الجلى-3405.40
30 غیرھا-3405.90
30.شموع إضاءة، وأصناف مماثلة 3406.00
معاجین لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منھا مھیأ لتسلیة األطف�ال؛ مح�ضرات م�ن 3407.00

، مھی�أة ب�شكل "األس�نانبمركب�ات طب�ع "أو " بشموع ط�ب األس�نان"النوع المعروف 
،  ب�شكل ح�دوات ح�صان، أو عل�ى ش�كل أل�واح،زئةـفى أغلف�ة للبی�ع بالتج�، مجموعات

عیدان أو بأشكال مماثل�ة؛ مح�ضرات أخ�ر مع�دة لإلس�تعمال ف�ى ط�ب األس�نان أساس�ھا 
).من الجبس المكلس أو كبریتات الكالسیوم(الجـص 

5

_________  
  

١٦٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس والثالثون
  ؛ مواد أساسها النشاء املعدل؛ غراء؛ أنزمياتمواد زاللية

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل ال    - 1

  ؛)21.02البند (الخمائر    -أ  
، األدوی�ة والمنتج��ات األخ��ر، )ع�دا زالل ال��دم غی�ر المع��د إلس��تعماالت عالجی�ة أو وقائی��ة (جزیئ�ات ال��دم    -ب 

   ؛30الداخلة فى الفصل 
    ؛) 32.02البند (عمال فى الدباغة األولیة المحضرات األنزیمیة لإلست   -ج 
   ؛34المحضرات األنزیمیة للنقع أو الغسیل أو غیرھا من المنتجات الداخلة فى الفصل    -د 

   أو؛) 39.13البند (البروتینات المقساه    -ھـ 
  ) .49الفصل " (جیالتین"منتجات صناعة الطباعة من ھالم    -و 

منتجات تحلل النشاء، والتى تك�ون ن�سبة محتویاتھ�ا م�ن " دكسترین"تعنى عبارة ، 35.05ألغراض تطبیق البند    - 2
  .محسوبة على أساس المادة الجافة " بالدكستروز"ً معبرا عنھا %10السكر المختزل، التزید عن 

.17.02 تدخل فى البند %10إن منـتجات ھذا النوع المحتویة عـلى السـكر المخـتـزل بنسبة تزید عن  
__________

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%)

  .، أمالحھ ومشتقاتھ األخر؛ غراء الجبنین )كازیین(جبنین 35.01
5)كازیین( جبنین -3501.10

5 غیره -3501.90 5 غیره -3501.90

ات بم��ا ف��ى ذل��ك المرك��زات المكون��ة م��ن إثن��ین أو أكث��ر م��ن بروتین��" (ألب��ومین"زالل 35.02
ً وزن�ا م�ن ھ�ذه البروتین�ات مح�سوبھ عل�ى %80مصل اللبن، المحتویة على أكثر من 

.، أمالحھ ومشتقاتھ األخر )أساس المادة الجافة
: زالل البـیض -

5 مجفف- -3502.11

5 غیره- -3502.19

5بن زالل اللبن، بما فى ذلك مركزات إثنین أو أكثر من بروتینات مصل الل-3502.20

5 غیره-3502.90

بم��ا ف�ى ذل��ك الھ�الم المھی��أ عل��ى ش�كل ص��فائح م�ستطیلة أو مربع��ة، وإن كان��ت (ھ�الم 3503.00
، ؛ أنواع غ�راء أخ�ر"أیزنجالس"لسمك ومشتقاتھ؛ غراء ا) مشغولة السطح أو ملونة

 .35.01من أصل حیوانى، بإستثناء غراء الجبنین الداخل فى البند 
2ومشتقاتھ) جیالتین(ھالم  - - -3503.0010

10 غیره- - -3503.0090

ومشتقاتھ؛ مواد بروتینیة أخر ومشتقاتھا، غی�ر داخل�ة وال م�ذكورة ) ببتون(ھضمون 3504.00
.، وإن كانت معالجة بالكروم )جلود غیر مدبوغة(فى مكان آخر؛ مساحیق صالل 

5 بروتینات فول الصویا- - -3504.0010

١٦٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

10 غیرھا- - -3504.0090

أس��ترتھ  الن��شاء ال��ذى س��بق تھلیم��ھ أو(دیك��سترین وغی��ره م��ن أن��واع الن��شاء المع��دل 35.05
.؛ غراء أساسھ نشاء أو دیكسترین أو غیره من أنواع النشاء المعدل ً)مثال

2 دیكسترین وغیره من أنواع النشاء المعدل-3505.10

10 غراء-3505.20

ه من المواد الالصقة المحضرة، غیر مذكورة وال داخلة ف�ى مك�ان غراء محضر وغیر35.06
 بالتجزئ�ـة كغ�راء ع كغراء أو مواد الصقة، مھیأة للبی�لالستعمالآخر؛ منتجات صالحة 

. عن كیلو جرام واحدالصافيیزید وزنھا  أو مواد الصقة، ال
ة للبی�ع بالتجزئ�ة كغ�راء ة، مھی�أـراء أو م�واد الصق�ـ كغتعمالـلالسات صالحة ــ  منتج3506.10

10 عن كیلو جرام واحدالصافيیزید وزنھا  أو مواد الصقة وال

: غیرھا -

 39.13 إل�ى 39.01ود م�ن ـى البن�ـلة ف�ـیرات الداخـولیمـا البـاسھـة أسـواد الصقــ ـ م3506.91
10أو المطاط 

10 غیرھا- -3506.99

.كورة وال داخلة فى مكان آخر أنزیمات؛ أنزیمات محضرة غیر مذ35.07
5 أنفحة والمركزات الناتجة عنھا-3507.10 5 أنفحة والمركزات الناتجة عنھا-3507.10

معفاه غیرھا-3507.90
  

_________
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس والثالثون
  بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ 
  خالئط معدنية إلحداث اإلشتعال؛ مواد هلوب

  -: مالحظات 
ًالف��صل المركب��ات المح��ددة ال��صفات كیمیائی��ا، المقدم��ة عل��ى ح��دة، ع��دا المركب��ات الم��ذكورة ف��ى ی��شمل ھ��ذا  ال   - 1

  .أدناه) ب(أو )  أ" ( 2"المالحظات   .أدناه) ب(أو )  أ" ( 2"المالحظات 
  : فقط36.06بالمعنى المذكور فى البند " أصناف من مواد لھوب"یقصد بعبارة    - 2

أق�راص، أص��ابع أو بأش��كال (ى أش��كال  ھیك��سا میثل�ین تت��رامین واألص�ناف المماثل��ة، المھی��اة ف�میتالدھی�د،   –أ 
المماثل، بأشكال صلبة أو شبھ   أساسھ الكحول، والوقود المحضري كوقـود؛ الوقود الذلالستعمال) مماثلة
  ؛)عجینیة(صلبة 

تعبئ�ة ق�داحات  الوقـود السائل وغاز الوقود المسیل المھیأ فى أوعیة من األنواع المستعملة لتعبئة او إعادة   -ب 
  ؛ و3 سم300و الوالعات المماثلة التى ال تتجاوز سعتھا السجائر أ

  .یماثلھا  الراتنجیة، موقدات النار وماالمشاعل   -ج 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  

رمز النظام   الفئة فــــــــــــــــــــــالصنرمز النظام 
  الفئة فــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%)

10.مساحیق بارود3601.00

10.متفجرات محضرة، عدا مساحیق البارود3602.00

 أو للتفجیر؛ أدوات إشعال؛ مفجرات لالشتعالفتائل لألمان؛ فتائل للتفجیر؛ كبسوالت 3603.00
10.ةیكھربائ

إشـارات الضباب وغیرھا ، صواریخ مانعة لسـقوط البرد، قذائف إشارة، ألعاب ناریة36.04
.من األصناف الناریة الفنیة

60 ألعاب ناریة-3604.10

30  ھا  غیر-3604.90

60 .36.04، عدا األصناف الناریة الداخلة فى البند )كبریت(ثقاب 3605.00

 أصناف من األشكال؛ من جمیع االشتعالفیروسیریوم وخالئط معدنیة أخر إلحداث 36.06
.من ھذا الفصل) 2( محددة فى المالحظة يمواد لھوب كما ھ

 م�ن األن�واع 3 س�م300 ال ت�ـتجاوز س�عتھا ـ وقود سائل وغاز وقود مسـیل ف�ى عب�وات3606.10
30المسـتعملة لـتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الوالعات المماثلة

10 غیرھا-3606.90 10 غیرھا-3606.90
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

١٦٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع والثالثون
  منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى

  :مالحظات 
  .یا أو الفضالتیشمل ھذا الفصل النفا ال   - 1
ف�ى ھ�ذا الف�صل العملی�ة الت�ى ی�تم بواس�طتھا ت�شكیل ال�صور المرئی�ة بطریق�ة " تصویر فوتوغرافى"یقصد بكلمة    - 2

  .مباشرة أو غیر مباشرة ، بفعل الضوء أو غیره من أشكال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوء
_________  

  

  رمز النظام
   املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ألواح وأفالم مسطحھ للتصویر الفوتوغرافى، محسسة، غیر مصورة، من أیة مادة 37.01
الورق المقوى أو النسج ؛ أفالم للتصویر الفورى مسطحة، محسسة، ، عدا الورق

.غیر مصورة، وإن كانت مھیأة فى أغلفة 
2)أشعة إكس( للتصویر باألشعة السینیة -3701.10
20 أفالم للتصویر الفورى-3701.20

: مللیمتر 255 ألواح وأفالم أخر ، یزید أى من جوانبھا عن -
5 للتصویر باألشعة وللطباعة-  - -3701.3010
20 غیرھا-  - -3701.3090

: غیرھا - : غیرھا -
20)بولى كروم( للتصویر الفوتوغرافى الملون - -3701.91
: غیرھا - -3701.99
5 للتصویر باألشعة وللطباعة-  - -3701.9910
20 غیرھا-  - -3701.9990
أفالم بشكل لفات، للتصویر الفوتوغرافى، محسسة، غیر مصورة، من أیة مادة عدا 37.02

الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفالم للتصویر الفورى بشكل لفات، محسسة، 
.وغیر مصورة 

2)أشعة إكس(عة السینیة  للتصویر باألش-3702.10
: مللیمتر 105عرضھا ـتجاوز ی أفالم أخر، غیر مثـقبة ال-

20)بولى كروم( للتصویر الفوتوغرافى الملون - -3702.31
20 غیرھا ، تتضمن مستحلب ھالیدات الفضة- -3702.32
20 غیرھا- -3702.39

: مللیمتر 105یزید عرضھا عن ،  أفالم أخر، غیر مثـقبة -

 مت��ر، للـت��صویـر المل��ون 200 مللیمت��ر وبط��ول یزی�د ع��ن 610بع�رض یزی��د ع��ن  - -3702.41
20)بولى كروم(

 متر، عدا تـلك المستعملة 200 مللیمـتر وبطول یزید عن 610بعرض یـزید عن  - -3702.42
20للتصویر الفوتوغرافى الملون

١٦٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  رمز النظام
   املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 متر200ـتجاوز یالوبطول  مللیمتر 610 بعرض یزید عن - -3702.43
10 مللیمتر610 ـتجاوزیال مللیمتر و105 بعرض یزید عن - -3702.44

) :بولى كروم( أفالم أخر، للتصویر الفوتوغرافى الملون -
: مللیمتر  16 ـتجاوزیال بعرض - -3702.52

 تج�اوزیالبط�ول  الفوتوغرافي آللياوأفالم النـقل ) میكروفیلم( األفالم المصغرة - - -3702.5210
10 متر14

للت���صویر  الفوت���وغرافي اآلل���يوأف���الم الن���ـقل ) میك���روفیلم(الم الم���صغرة ـ���ـ األف- - -3702.5220
10 متر14 وبطول یزید عن  مللیمتر16بعرض السینمائى 

20 غیرھا-  - -3702.5290
 30 ـتجاوزیال مللیمتر وبطول 35 مللیمتر وال یتجاوز 16زید عن ـرض یــبع - -3702.53

20)سالیدز(متر، للشرائح اإلیجابیة الشفافة 

 30 ـتجاوزی��ال مللیمت�ر وبط�ول 35 مللیمـ�ـتر وال یتج�اوز 16 بع�رض یزی�د ع�ن - -3702.54
20متر، عدا المستعملة فى الشرائح اإلیجابیة الشفافة

: متر30 مللیمتر وبطول یزید عن 35 مللیمتر وال یتجــاوز 16 بعرض یزید عن - -3702.55
همعفا للتصویر السینمائى-  - -3702.5510
20 غیرھا-  - -3702.5590
: مللیمتر 35 بعرض یزید عن - -3702.56
همعفا للتصویر السینمائى-  - -3702.5610
20 غیرھا-  - -3702.5690

: غیرھا -
  :متر30ـتجاوز یاللیمتر وبطول  مل35 بعرض ال یزید عن - -3702.96

وأف�الم النق�ل اآلل�ى الفوت�وغرافى، أف�الم للت�صویر ) میكروفیلم( األفالم المصغرة - - -3702.9610
5   متر  30 ـتجاوزیال متر و14 مللیمتر وبطول یزید عن 16السینمائى بعرض 

20   غیرھا-  - -3702.9690
  : متر30متر وبطول یزید عن  مللی35 ـتجاوزیال  بعرض - -3702.97
همعفا للتصویر السینمائى-  - -3702.9710
20 غیرھا-  - -3702.9790
  : مللیمتر35  بعرض یزید عن - -3702.98
همعفا للتصویر السینمائى-  - -3702.9810
20 غیرھا-  - -3702.9890
.وغیر مصورةورق وورق مقوى ونسج، للتصویر الفوتوغرافى، محسسة، 37.03

: مللیمتر 610 لفات یزید عرضھا عن -
2 للـتصویر باألشعة والتصویر الكھروضوئى-  - -3703.1010
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  رمز النظام
   املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

20 غیرھا-  - -3703.1090
) :بولى كروم( غیرھا، لإلستعمال فى الـتصویر الفوتوغرافى الملون -

2 للـتصویر باألشعة والتصویر الكھروضوئى-  - -3703.2010
20 غیرھا-  - -3703.2090

: غیرھا  -
2 للـتصویر باألشعة والتصویر الكھروضوئى-  - -3703.9010
20 غیرھا  -  - -3703.9090

 مصورة ولكن غیر يج، للتصویر الفوتوغرافـ ونسيوـورق مق، ورق، المـأف، ألواح3704.00
10.مظھرة

ورة ومظھرة، عدا أفالم التصویر ـ، مصيرافـغوـوتـر الفـویـالم للتصـألواح وأف3705.00
  .يالسینمائ

2 لالسنتساخ باألوفست- - -3705.0010
20 غیرھا- - -3705.0090

 صامتھ أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجیل صوتى ومظھرة، مصورة سینمائیة،أفالم 37.06
.فقط

: مللیمتر أو أكـثر 35 بعرض - : مللیمتر أو أكـثر 35 بعرض -
هفامع سلبیة-  - -3706.1010
5إیجابیة  -  - -3706.1090

: غیرھا -
همعفا سلبیة-  - -3706.9010
5إیجابیة -  - -3706.9090
، الغراء، عدا الورنیش (الفوتوغرافي فـى التصویر لالستعمالمحضرات كیمیائیة 37.07

 التصویر الستعماالت؛ منتجات غیر مخلوطة )المواد الالصقة والمحضرات المماثلة
یأة للبیع بالتجزئة بشكل جاھز ـرة أو مھـایـر معـ، مھیأة فى مقادیيـوتوغرافـالف

. المباشرلالستعمال
5 للـتحسس مستحلبات-3707.10
5 غیرھا-3707.90

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن والثالثون
  منتجات كيميائيــة متنوعــة

  :مــالحظــات 
  :ال یشمل ھذا الفصل     - 1

  :ًالمنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كیمیائیا، بإستثناء مایلى    ) أ ( 
  ؛) 38.01البند (الجرافیت اإلصطناعى    -  1
مبی��دات للح��شرات والق��وارض والفطری��ات واألع��شاب ال��ضارة، موقف��ات اإلنب��ات ومنظم��ات نم��و    -  2

  ؛38.08 ذكورة فى البندالنباتات، مطھرات ومنتجات مماثلة، مھیأة باألشكال أو فى األغلفـة الم
  ؛ )38.13البند (ق أو كقذائف إلطفاء الحریق یالمنتجات المھیأة كشحنات ألجھزة إطفاء الحر   - 3
   أدناه ؛(2)المواد المرجعیة المعتمدة المحددة فى المالحظة   - 4
  .أدناه ) 3(من المالحظة ) ج(أو )  أ (المنتجات المذكورة فى الفقرات    - 5

 أو غیرھ��ا م��ن الم��واد ذات القیم��ة الغذائی��ة، م��ن األن��واع ةلمنتج��ات الكیمیائی��ة والم��واد الغذائی��مخ��الیط ا  ) ب(
  ؛) بصورة عامة21.06البند (المستعملة فى تحضیر األغذیة المعدة لإلستھالك البشرى 

ن�یخ ، محتوی�ة عل�ى مع�ادن أو زر)ا فیھا الوحول، عدا وحل ال�صرف ال�صحىــبم(ا ــایـبقالوالخبث رماد   )جـ(
  ؛)26.20 البند (26 للفصل )ب( 3 أو ) أ(  3 ة تستوفى شروط المالحظوالتيأو مخالیطھا 

  أو؛ ) 30.04 و30.03البندان (األدویة )  د ( 
ة ی�الص المع�ادن العادـتخ�ـى إسـتخدم ف�ــوع الم�ســن النـ، المستھلكة، م)ةــالوسائط الكیمیائی(زات ــالمحف  ) ھـ (

الن��وع  ، المحف��زات الم��ستھلكة م��ن)26.20 البن��د(میائی��ة م��ن المع��ادن العادی��ة أو لت��صنیع المركب��ات الكی
، أو المحفزات المكونة من مع�ادن )71.12 البند(إسترجاع المعادن الثمینة  المسـتخدم بصورة أساسیة فى

الق�سم الراب�ع ع�شر أو الق�سم  (مع�دنيأو ن�سیج ) م�سحون(أو خالئط معدنیة بشكل م�سحوق ب�الغ النعوم�ة 
  ).مس عشرالخا

، الم�واد المرجعی�ة الم�صحوبة ب�شھادة تب�ین "مواد مرجعیة معتمدة"، یقصد بعبارة 38.22 ألغراض البند    )أ (    - 2
لم�صداقیة المرتبط�ة بك�ل  اًأرقاما بقیــم الخواص المعتم�دة والط�رق الم�ستخدمة لتحدی�د ھ�ذه الق�یم ودرج�ة لم�صداقیة المرتبط�ة بك�ل  اًأرقاما بقیــم الخواص المعتم�دة والط�رق الم�ستخدمة لتحدی�د ھ�ذه الق�یم ودرج�ة

  .جعیة قیمة والصالحة ألغراض التحلیل أو المعایرة أو المر
 األولوی�ة عل�ى 38.22، ولتبنید المواد المرجعیة المعتمدة ، ف�إن للبن�د 29، 28بإستثـناء منتجات الفصلین   )ب(  

  . بند آخر فى جدول التعریفة أي
  : ولیس فى غیره من بنود جدول التعریفة 38.24تدخل المنتجات اآلتیة فى البند     - 3

من أوكسید الماغنسیوم أو من ھالی�دات المع�ادن القلوی�ة ) اصر البصریةدا العنــع(ة ــالبللورات المزروع   -أ 
   جرام؛2.5، والتى ال یقل وزن الواحدة منھا عن )األرضیة(أو المعادن القلویة الترابیة 

  ؛) زیت العظام( زیت دیبل ؛زیت فیوزل   -ب 
  مزیالت الحبر المھیأة فى أغلفة للبیع بالتجزئة ؛   -ج 
وش���رائط حیـح الكتاب��ة عل��ى ورق اإلستن��ساخ وغیرھ��ا م��ن ال��سوائل لت��صحیح الكتاب��ة، المركب��ات لت��ص   -د  

  والمھیأة فى أغلفة للبیع بالتجزئة ؛ ، )96.12غیر تلك المذكورة في البند (التصحیح 
  . إلختبار درجة حرارة األفران) مثل مخاریط سیجر(أصناف من خزف قابل لإلنصھار    - ھـ 

من المن�ازل  حیثما وردت فى جدول التعریفة ، النفایا من األنواع التى یتم تجمیعھا" بلدیاتنفایا ال"یقصد بعبارة   - 4
واألرص�فة ومخلف��ات البن��اء  إل��خ، وكناس�ات الط��رق..ال�سكنیة والفن��ادق والمط�اعم والمست��شــفیات والمت�اجر والمكات��ب

ل الل�دائن والمط�اط والخ�شب وال�ورق الم�واد مث� تحت�وى نفای�ا البل�دیات ب�صورة عام�ة عل�ى أن�واع متع�ددة م�ن. والھدم
  .واألثاث المحطم وغیرھا من األصناف التالفة أو المھملة  والمواد النسجیة والزجاج والمعادن والمواد الغذائیة

  :ال تشمل " نفایا البلدیات"إال أن عبارة   
مطاط أو الخشب أو الورق واد أو المصنوعات التى تـم فرزھا من النفایات ، مثل نفایات اللدائن أو الــالم  -أ 

أو المواد النسجیة أو الزجاج أو المع�ادن أو البطاری�ات الم�ستھلكة الت�ى تبق�ى داخل�ة ف�ى بنودھ�ا الخاص�ة 
  بجدول التعریفة؛

  النفایا الصناعیة؛  -ب 
  ؛ أو30 للفصل )ى( 4نفایا محضرات الصیدلة المعرفة فى المالحظة   -ج 
  . أدناه  )أ(  6المالحظة نفایا العیادات، كما ھى معرفة فى   -د 
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میاه الصرف  ، الوحل الناتج عن محطات معالجة"وحل الصرف الصحى"، یقصد بعبارة 38.25ألغراض البند    - 5
  .والوحل غیر الثابت الصحى فى المدن، ویشمل النفایات الناتجة عن المعالجة األولیة ونفایات التنظیف

  ) .31الفصل (ب لإلستخدام كسماد یستثنى من ھذا الفصل، الوحل الثابت المناس  
  :تنطبق على " نفایا أخر"  ، فإن عبارة 38.25ألغراض البند   - 6

وغیرھ�ا م�ن  نفایا العیادات، وھى النفایا الناتجة عن األبحاث والتحالیل والتشخیص والمعالج�ات الطبی�ة ،  -أ 
 تحتوى فى الغالب على عوامل المعالجات الطبـیة والجراحیة أو طب األسنان أو الطب البیطرى ، والتى

ًم�ثال، ال�ضمادات (مسبـبھ لألم�راض وعل�ى م�واد ص�یدلة والت�ى تتطل�ب إج�راءات خاص�ة لل�تخلص منھ�ا 
  ؛) الملوثة والقفازات والحقن المستعملة

  نفایا المذیبات العضویة ؛  -ب 
   وضادة للتجمد؛نفایـا محالیل تنظیف المعادن والسوائل الھیدرولیكیة وسوائل الفرامل وسوائل م  -ج 
  .النفایا األخر للصناعات الكیمیائیة والصناعات المرتبطة بھا   -د 

ال تشمل النفایا المحتویة بصورة رئیسیة عل�ى زی�وت ال�نفط أو الزی�وت " نفایا أخر"ومع ذلك، فإن عبارة   
  ) .27.10البند (المتحصل علیھا من المواد المعدنیة القاریة 

 األحم��اض الدھنی��ة م���ن "biodiesel"، یق���صد بعب��ارة وق��ود ال��دیزل الحی���وي 38.26ألغ��راض تطبی��ق البن��د   - 7
أسیترات أحادیة القلوی�ة م�ن الن�وع الم�ستخدم كوق�ود، الم�شتق م�ن الزی�وت أو ال�دھون الحیوانی�ة أو النباتی�ة وإن 

  .كانت مستعملة
     :ية فرعالد وبنات المالحظ

، المحتویة علي واحد أو أكث�ر م�ن 38.08الداخلة في البند صناف فقط األشمل ت 3808.59و 3808.52البنود الفرعیة   - 1
؛ ك�امفیكلور )ISO( لبینابكری�؛ (ISO) میثی�ل –؛ أزینف�وس )ISO(ال�درین ؛ (ISO) ال�دیكارب ؛(ISO)االكل�ور  :المواد اآلتیة

)ISO() (؛ كابت���افول )توك���سافینISO( ؛ كل���ورودین)ISO(كلورودیمف���ورم ؛ )ISO( كل���وروبنزیالت ؛)ISO( ي ت���ي د؛ دي
"DDT ")ISO() ���ن اكلوفینوت(INN)(، 1,1,1- مك���رر -2,2- ثالث���ى كل���ورو) ؛ ثن���ائي ال���درین )إیث���ان)  كلوروفینی���ل-ب���ارا
)ISO,INN( كری�سول - أورثو -  ثنائي نیترو -6,4؛ )DNOC (ISO) ( أو أمالح�ھ؛ دینوس�یب)ISO( أمالح�ھ أو أس�تیراتھ؛ ،

 ثن�ائي -ISO() 2,1(؛ ثن�ائي كلوری�د االیثل�ین ) ثن�ائي بروم�و إیث�ان-ISO() 2,1(ل�ین ثنائي برومید اإلیثی ؛(ISO)إندوسولفان 
 سداس��ي  6,5,4,3,2,1- ؛ )ISO(سداس��ي كل��ورو البن��زین ؛ )ISO(؛ س��باعي الكل��ور )ISO(؛ فل��ورو أس��یتامید )كل��ورو إیث��ان سداس��ي  6,5,4,3,2,1- ؛ )ISO(سداس��ي كل��ورو البن��زین ؛ )ISO(؛ س��باعي الكل��ور )ISO(؛ فل��ورو أس��یتامید )كل��ورو إیث��ان

؛ أح��ادى )ISO(فوس وثامی��د؛ مركب��ات الزئب��ق؛ می(ISO,INN)، بم��ا ف��ي ذل��ك لین��دین )ISO( HCH((كل��ورو سیكلوھك��سان 
؛ ) ب���اراثیون-میثی���ل ()ISO( میثی���ل –؛ ب���اراثیون )ISO(؛ ب���اراثیون )أوك���سید االثیل���ین(؛ أوك���سیرین )ISO(كروتوف���وس 

أمالح�ھ أو اس�تیراتھ؛ حم�ض ال�سلفونیك  ،(ISO) ثن�ائى الفینی�ل؛ خماس�ى كلوروفین�ول و وثم�انى بروم�-إیثیرات خماس�ى
 ب��الفلورو أوكت��ین؛ س��لفونیل فلورای��د الم��شبعة ب��الفلوروأوكتین؛ ة م��شبعاتمیدا س��لفونالم��شبع ب��الفلوروأوكتین وأمالح��ھ؛

، أمالح�ھ أو أس�تیراتھ؛ مركب�ات )س�یتیكحم�ض األثالث�ي كلوروفینوك�سى  -T-5,4,2 5,4,2 (ISO) (؛ )ISO(دون ــ�ـفوسفامی
  .ثالثي بیوتیل القصدیر

، (ISO)بینومی���ل م���ن الاری���ة المحتوی���ة عل���ي خل���یط م���ساحیق الغبتركیب���ات ال 3808.59ًی���شمل أی���ضا البن���د الفرع���ي 
  .(ISO)ثیرام ال و(ISO)الكربوفوران 

 -الف�ا المحتوی�ة عل�ى و 38.08الداخل�ة ف�ى البن�د ص�ناف فق�ط األشمل ت� 3808.69 حت�ى 3808.61  البنود الفرعی�ة م�ن - 2
، دلت����ا میث����رین (ISO)لوثرین ، س����یف(ISO) كلورفین����ابیر ،(ISO)، ب����ایفنثرین (ISO)یوكارب ا، بن����د(ISO)س����یبرمیثرین 

(ISO,INN) ،س ــروكـــبــایتوفین(INN)تروثیون ـنـ، فی(ISO)س�یھالوثرین –، المب�دا (ISO) م�االثیون ،(ISO)بریمیف�وس ،-
  .(ISO)روبوكسور ب  أو(ISO)میثیل 

 أو أكث�ر م�ن فق�ط المخ�الیط والمح�ضرات المحتوی�ة عل�ى واح�دةشمل  ت�3824.88 حت�ى 3824.81البنود الفرعیة من   - 3
، (PCBs)، ثن�ائى الفینی�ل متع�دد الكل�ور (PBBs)، ثن�ائى الفینی�ل متع�دد الب�روم )اك�سید االیثیل�ین(اوك�سیران  :المواد التالیة

 (ISO) ك��امفیكلور ،(ISO)الفوس��فات، أل��درین ) ی��لاثن��ائى بروموبروب -3,2(ثالث��ى ، (PCTs)ثالث��ى الفینی��ل متع��دد الكل��ور 
 ثالث�ى كل�ورو -1,1,1 ،)(INN) ناكلوفینوت�( DDT” (ISO)“، دى دى ت�ى (ISO)، كلوردیكون (ISO)، كلوردین )توكسافین(
، س��باعى (ISO)، أن��درین  (ISO)، أندوس��ولفان (ISO, INN)، ثن��ائى ال��درین )اإلیث��ان)  كلوروفینی��ل–ب��ارا ( مك��رر -2,2-

، (ISO, INN)، بم�ا فىھ�ا لین�دان (HCH, (ISO)) سداس�ى كل�ورو سیكلوھك�سان -6,5,4,3,2,1، (ISO)، می�ركس (ISO)الكل�ور 
كتین، أمالح���ھ، و، حم���ض ال���سلفونیك الم���شبع ب���الفلوروأ(ISO)، سداس���ى كل���وروبنزین (ISO)خماس���ى كل���وروبنزین 

  ،-، سداس��ى-، خماس��ى- أو رب��اعىلورای��د الم��شبعة ب��الفلوروأوكتینف ب��الفلوروأوكتین، س��لفونیل ة م��شبعاتمیداس��لفون
  .  مو ثنائى الفینیلبرو ىناثمإیثیرات  أو -سباعى

 تحت��وى الت��ي، النفای��ا "نفای��ا الم��ذیبات الع��ضویة" ، یق��صد بعب��ارة 3825.49، 3825.41ألغ��راض البن��دین الف��رعیین     - 4
  . المذیبات السترجاع، وإن كانت معدة األصلي الستعمالھابصورة رئیسیة على مذیبات عضویة غیر صالحة بحالتھا 

___________  

١٧٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
نسقامل

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

؛ محضرات أساسھا الجرافیت غروي أو شبھ غرويت ـرافیـى؛ جــت إصطناعـجرافی38.01
أو كربون أخر، بشكل معاجین أو كتل أو ألواح أو غیرھا من المنتجات نصف 

  .المصنعھ 
5 جرافیت إصطناعى-3801.10
5و شبھ غروى جرافیت غروى أ-3801.20
5 عجائن كربونیة لألقطاب الكھربائیة ومعاجین مماثلة لتبطین األفران-3801.30
2 غیرھا-3801.90

فح��م من��شط؛ منتج��ات معدنی��ة طبیعی��ة من��شطة؛ ھب��اب حی��وانى، بم��ا ف��ى ذل��ك الھب��اب 38.02
.الحیوانى المستنفذ 

معفاه فحم منشط-3802.10
2 غیرھا-3802.90

5.ً، وإن كان مكررا "طول أویل"زیت 3803.00

ًمحالیل الغسـل المتبقیة من صناعة عجائن السیلیولوز، وإن كانت مركزة أو منزوعا 3804.00
ًمنھا السكر أو معالجة كیمیائیا، بما فى ذلك سلفونات اللجنین، بإستثناء زیت 

.38.03الداخل فى البند " الطول أویل"
5

ن صموغ أو من األخشاب الصنوبریة أو ناتجة عن عملیة  تصنیع أرواح تربنتین م38.05
، وغیرھا من أرواح تربنتینیة ناتجة عن )السلفات(عجینة الورق بطریقة الكبریتات  ، وغیرھا من أرواح تربنتینیة ناتجة عن )السلفات(عجینة الورق بطریقة الكبریتات 

عملیة التقطیر أو عن معالجات أخر لألخشاب الصنوبریة؛ دیبنتین خام؛ تربنتین 
 -بر یحتوى على ألفا وغیره من الباراسیمین الخام؛ زیت صنو) يسلفیت(كبریتیتى 

.تربینول كمكون رئیسى
ـ  أرواح تربنتین من صموغ أو من األخشاب الصنوبریة أو ناتجة عن عملیة تصنیع 3805.10

5)السلفات(عجینة الورق بطریقة الكبریتات 

5 غیرھا-3805.90

.رةقلفونیة وأحماض راتنجیة، ومشتقاتھا؛ أرواح وزیوت قلفونیة؛ صموغ مصھو38.06
2 قلفونیة وأحماض راتنجیة-3806.10
ـ أمالح قلفونیة، أمالح أحماض راتنجیة، أو أمالح مشـتـقاتھما، عدا أمالح القـلفـونیة 3806.20

2ومشـتـقـاتھا المعدلة

2 صموغ أستـیریة-3806.30
2 غیرھا-3806.90
؛ زفت "نافتا"ول خشب قـطران خشـب؛ زیوت قطران خشب؛ كریوزوت خشب؛ كحــ3807.00

ى؛ زفت لطالء برامیل البیرة ومحضرات مماثلة أساسھا القلفونیة أو األحماض ــنبات
.الراتنجیة أو الزفت النباتى 

5

 موقفات اإلنبات واألعشاب الضارة،طریات ـمبیدات للحشرات والقوارض والف38.08
 عبواتكال أو ــأة بأشــات مماثلة، مھیــرات ومنتجــات، ومطھــالنب ومت ناومنظم

كاألشرطة والفتائل والشموع (للبیع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصنـاف مماثلة 
).المكبرتة وأوراق قـتل الذباب
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(%) 

: لھذا الفصل (1)الفرعي البند ة محددة في مالحظأصناف  -

  محت��وىتج��اوزف��ى عب��وات ال ی، )(INN)كلوفینوت��ان ( DDT" (ISO)" دى دى ت��ى- -3808.52
   : جرام300وزنھا الصافى عن 

5 للزراعة-  - -3808.5210
10 غیرھا -  - -3808.5290
: غیرھا - -3808.59
5 للزراعة-  - -3808.5910
10 غیرھا -  - -3808.5990

: لھذا الفصل (2)الفرعي البند  ةمحددة في مالحظأصناف  -
  :  جرام300نھا الصافى عن  محتوى وزتجاوزفى عبوات ال ی - -3808.61
5 للزراعة-  - -3808.6110
10 غیرھا -  - -3808.6190

 كیل�و 7.5 ج�رام لك�ن ال یتج�اوز 300  عن فى عبوات یزید محتوى وزنھا الصافى- -3808.62
  جرام 

5 للزراعة-  - -3808.6210
10 غیرھا -  - -3808.6290
: غیرھا - -3808.69
5 للزراعة-  - -3808.6910
10 غیرھا -  - -3808.6990

: غیرھا -
: مبیدات حشریة - -3808.91
5 للزراعة-  - -3808.9110
10 غیرھا -  - -3808.9190
:  مبیدات فطریات - -3808.92
5 للزراعة-  - -3808.9210
10 غیرھا -  - -3808.9290
5  ات اإلنبات ومنظمات نمو النبات  مبیدات أعشاب ؛ موقف- -3808.93
:  مطھرات - -3808.94
5 للزراعة-  - -3808.9410
10 غیرھا -  - -3808.9490
: غیرھا - -3808.99
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(%) 

5 للزراعة-  - -3808.9910
10 غیرھا -  - -3808.9990

منتجــات عوامل تھیئة أو تجھیز، ومسرعات للصباغة أو لتثبیت مواد التلوین، و38.09
، من األنواع المستعملة فى )كمحضرات تھیئة أو تثبیت األلوان(ومحضرات أخر 

صناعات النسیج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غیر مذكورة والداخلة فى 
.مكان آخر 

معفاه أساسھا مواد نـشویة-3809.10
: غیرھا -

معفاهالنسیج أو الصناعات المماثلة من األنواع المستعملة فى صناعة - -3809.91
2 من األنواع المستعملة فى صناعة الورق أو الصناعات المماثلة- -3809.92
2 من األنواع المستعملة فى صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة- -3809.93

" فلكس"محضرات لتنظیـف سطوح المعادن؛ محضرات مسـاعدة لصھر المعادن 38.10
ت مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحیق وعجائن مركبة من معدن ومواد ومحضرا

لة لكسو أو حشو قضبان ـتعمـواع المســرات من األنــادن؛ محضــام المعــر للحـأخ
.أو عیدان اللحام

محضرات لتـنظیف سـطوح المعادن؛ مساحیق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخر  ـ
:للحام المعادن:للحام المعادن

5 مساحیق-  - -3810.1010
10 غیرھا-  - -3810.1090
10 غیرھا-3810.90

محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتصمغ، 38.11
محضرات تحسین لزوجة الزیوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة 

المستعملة لنفس أو للسوائل األخر ) بما فى ذلك الجازولین(أخر، للزیوت المعدنیة 
.األغراض كزیوت معدنیة 

: محضرات ضبط إشعال وقود المحركات -
5 أساسھا مركبات الرصاص - -3811.11
5 غیرھا - -3811.19

: إضافات لزیوت التشحیم -
5 محتویة على زیوت نفطیة أو زیوت معدنیة قاریة - -3811.21
5 غیرھا - -3811.29
5 غیرھا -3811.90

؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، )أكسیلیریتور(مسرعات محضرة لبركنة المطاط 38.12
غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة 

.أخر للمطاط أو اللدائن
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نسقامل

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5 مسرعات محضرة لبركنة المطاط-3812.10
5أو اللدائن ملدنات مركبة للمطاط -3812.20

 : محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن-

 ثن�ائى ھی�دروكینولین 2,1 - -ثالث�ى میثی�ل  4,2,2 - مخ�الیط م�ن أولیج�ومیرات م�ن - -3812.31
(TMQ)   5

5 غیرھا- -3812.39
5.الحریق محضرات وشحنات ألجھزة إطفاء الحریق ؛ قذائف معبأة إلطفاء 3813.00
مذیبات ومخففات عضویة مركبة، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ محضرات 3814.00

2.معدة إلزالة الدھان أو الورنیش 

محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسیطة محفزة 38.15
.غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

: محفزات على حامل -
5 تحتوى على النیكل أو مركبات النیكل كمادة فعالة- -3815.11
5 تحتوى على معدن ثمین أو مركبات معدن ثمین كمادة فعالة- -3815.12
5 غیرھا- -3815.19
5 غیرھا-3815.90

 أس��منت وم��الط وخرس��انة، ومركب��ات مماثل��ة متحمل��ة للح��رارة، ع��دا منتج��ات البن��د3816.00
38.01.5

زینات مخلوطة وألكایل نفتالینات مخلوطة، عدا تلك المذكورة فى البند ـل بنــألكای3817.00
5 .29.02 أو البند 27.07

اإللكترونیات، بشكل أقراص أو صفائح  تعمالھا فىــعناصر كیمیائیة منشطة إلس3818.00
معفاه.كترونیات رقائقیة أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كیمیائیة منشطة إلستعمالھا فى اإلل

سوائل للفرامل الھیدرولیكیة وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة الھیدرولیكیة، 3819.00
 %70التحتوى على زیوت نفط وال على زیوت معدنیة قاریة أو تحتوى على أقل من 

.ًوزنا من ھذه الزیوت
5

5.محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوین الجلید 3820.00

بم���ا ف���ي ذل���ك (مح���ضرات وس���یطة إلس���تنبات أو المحافظ���ة عل���ي الكائن���ات المجھری���ة 3821.00
5.أو الخالیا النباتیة أو البشریة أو الحیوانیة ) الفیروسات وما یشابھھا

رة ـف محضــواشــلى حامل، وكــرات عــبـتـص أو للمخـیـشخـف للتــكواش3822.00
 حامـل، عدا تلك الداخلة فى البندین برات، وإن كـانت علىـص أو للمختــشخیـللت

.؛ مواد مرجعیة معتمدة30.06 أو 30.02
5

أحم��اض دھنی��ة ص��ناعیة أحادی��ة الكربوك��سیلیك؛ زی��وت حم��ضیة ناتج��ة ع��ن التكری��ر؛ 38.23
.كحوالت دسمة صناعیة

: أحماض دھنیة صناعیة أحادیة الكربوكســیلـیك؛ زیوت حمضیة ناتجة عن الـتكریر-  
2)ستیاریك( حمض الدھن -  - 3823.11
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5)أولیـیك( حمض الزیت -  - 3823.12
2"الطول أویل" أحماض دھنیة من زیت -  - 3823.13
2 غیرھا-  - 3823.19
5 كحوالت دسمة صناعیة- 3823.70
روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكیمیائیة والصناعات 38.24

، غیر مذكورة وال داخلة فى )بما فى ذلك مخالیط المنتجات الطبیعیة(المرتبطة بھا 
.مكان آخر

5 روابط محضرة لقوالب السبك- 3824.10
5 كربـیـدات معدنیة غیر مكـتلة مخلوطة فیما بـینھا أو مع روابط معدنیة- 3824.30
5 إضافات محضرة لألسمنت أو المالط أو الخرسانة- 3824.40
معفاه مالط وخرسانة، غیر متحملة للحرارة- 3824.50
2905.445 سوربـیتول، عدا ما یدخل فى البند الفرعى - 3824.60

:ـ  مخالیط محتـویة على مشـتــقــات مھلجــنة من المیثان أو االیثان أو البروبان 

3824.71
 ھی��درو  وإن كان��ت محتوی��ة عل��ي(CFCs)محتوی��ة عل��ى كل��ورو فل��ورو الكربون��ات   - -

 أو ھی���درو (PFCs) ، بیرفل���ورو الكربون���ات (HCFCs)كل���ورو فل���ورو الكربون���ات 
(HFCs)فلورو الكربونات 

5

 محتویة علي برومو كلورید فلورو المیثان، ثالثي برومو فلورو المیثان أو ثنائي -  - 3824.72
5  برومات فلورو اإلیثان

5(HBFCs)ونات  محتویة علي ھیدرو برومو فلورو الكرب-  - 3824.73
، وإن كانت محتویة HCFCs)(لي ھیدرو كلورو فلورو الكربونات ــة عــ محتوی- - 3824.74

 ولكن غیر (HFCs) أو ھیدرو فلورو الكربونات PFCs)(علي بیرفلورو الكربونات 
CFCs)(محتویة علي كلورو فلورو الكربونات 

5

5   محتویة علي تتر كلورید الكربون-  - 3824.75
5  )مثیل كلورو فورم( ثالثي كلورو اإلیثان 1,1,1 – محتویة علي -  - 3824.76
5أو برومو كلورو میثان) مثیل البرومید( محتویة علي برومو إیثان -  - 3824.77

3824.78
 (HFCs) أو ھی��درو فل�ورو الكربون��ات (PFCs) محتوی�ة عل��ي بی�ر فل��ورو الكربون�ات - -

 أو ھی�درو كل�ورو فل�ورو (CFCs)ورو الكربون�ات ولكن غیر محتویة علي كل�ورو فل�
(HCFCs)الكربونات 

5

5   غیرھا-  - 3824.79
:لھذا الفصل ) 3(فرعي البند ال ةمحددة فى مالحظأصناف  - 

5)أوكسید االیثلین(ن اری محتویة علي اوكس-  - 3824.81

 ى الفینی��ل متع��دد الكل��ورثالث�� ،(PCBs) ی��ل متع��دد الكل��ورفینال محتوی��ة عل��ي ثن��ائي - -3824.82
(PCTs) ، ثنائى الفینیل متعدد البروم  أو(PBBs)

5

-( ثالثى  محتویة علي -  - 3824.83 5  فوسفات) یلاببروروموب ثنائي 3,2
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رمز النظام 
نسقامل

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

3824.84

، (ISO)ن ی، كل���ورد)توك���سافیین ((ISO)، ك���امفیكلور (ISO) محتوی���ة عل���ى ال���درین - -
 ثالثى – 1,1,1 ،)(INN)ن اكلوفینوت (DDT  "(ISO)"، دى دى تى (ISO)كلوردیكون 

، (ISO, INN)، ثن���ائى ال���درین ) ایث���ان) كلوروفینی���ل-ب���ارا( مك���رر2,2- -كل���ورو 
(ISO) اومیریكس (ISO)، سباعى الكلور (ISO)، اندرین (ISO)اندوسولفان 

5

 ،(HCH (ISO))ان ــــھك���سســـیكلولوروـــداسى كـ س���6,5,4,3,2,1- محتوی���ة عل���ى - -3824.85
5 (ISO, INN)متضمنھ لیندان 

5(ISO) أو سداسى كلوروبنزین (ISO) محتویة على خماسى كلوروبنزین - -3824.86

 م�شبعة ات محتویة على حمض سلفونیك مشبع ب�الفلوروأوكتین، أمالح�ھ، س�لفونامید- -3824.87
5ید مشبع بالفلورأوكتین ابالفلوروأوكتین، أو سلفونیل فلور

 أو ثم��انى بروم��و -، س��باعى -، سداس��ى -، خماس��ى -رب��اعىإیثی��رات  عل��ى ة محتوی��- -3824.88
5فینیل الثنائى 

: غیرھا - 

3824.91

 - 2 - ایثی��ل 5 -(میثی��ل فوس��فونات  مخ��الیط ومح��ضرات مكون��ة ب��صفھ رئی��سیة م��ن - -
 رمیثی�ل المیثی�ل ومك�ر)  یل-5-ن اائى أوكسافوسفینــنـ ث-2,3,1-  اوكسیدو-2 -میثیل 

-ن ا ثنائى اوكسافوسفین-2,3,1- اوكسیدو -2- میثیل -2- ایثیل -5([میثیل فوسفونات 
  ] میثیل)  یل-5

2

2  غیرھا  -  - 3824.99

مخلفات الصناعات الكیمیائیة والصناعات المرتبطة بھا، غیر مذكورة وال داخلة فى 38.25 مخلفات الصناعات الكیمیائیة والصناعات المرتبطة بھا، غیر مذكورة وال داخلة فى 38.25
 6 المالحظة يددة ف؛ نفایا آخر محينفایا البلدیات؛ وحول الصرف الصح مكان آخر؛
.لھذا الفصل

5 نـفایا البـلدیـات- 3825.10
5   وحول الصرف الصحى- 3825.20
5 نـفایا العیادات- 3825.30

: نـفایا المذیـبات العضویة - 

5 مھلجـنة-  - 3825.41
5 غیرھا-  - 3825.49

ولیكی��ة وس��وائل الفرام��ل وس��وائل ـ��  نفای��ا محالی��ل ت��ـنظیف المع��ادن وال��سـوائل الھیدر3825.50
5  مضادة للـتجمد

: نـفایا أخر للصناعات الكیمیائـیة والصناعات المرتبطة بھا - 

5 محتویة بصورة رئیسیة على مكونات عضویة-  - 3825.61
5 غیرھا-  - 3825.69
5 غیرھا- 3825.90

 نف�ط أو عل��ي زی�وت متح��صل وق�ود ال�دیزل الحی��وي ومخالیط�ھ، ال یحت�وي عل��ي زی�وت3826.00
5  ً. وزنا%70علیھا من معدنیة قاریة أو یحتوي علي أى منھما بنسبة أقل من 

________
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  القسم السابع
  لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

  :مـالحظـات 
ضعھا أو كلھا المكونات المنفصلة، التى یتبع بمن من أثنین أو أكثر مجموعات مؤلفة المھیأة بشكل إن المنتجات   ) 1(

للحصول على أحد المنتجات التى یشملھا القسم السادس أو القسم السابع، یجب  ھاعدة لخلطضمن ھذا القسم، والم
  : تكونبشرط أن عناصرھا المكونة إخضاعھا للبند الخاص بھذا المنتج األخیر، 

  ؛ ًلإلستعمال معا دون إعادة تعبئةیمكن التعرف علیھا بصورة واضحة من حیث كیفیة تھیئتھا على أنھا معدة   )  أ (
  ًمقدمة معــا ؛ و  ) ب(
  .یمكــن التحقق من حیث طبیعتھا أو نسب كمیاتھا من أنھا مكملة لبعضھا البعض    ) ج(

 اللدائن والمط�ـاط والم�صنوعات 49، تدخل فى الفصل 39.19 أو 39.18بإستثناء األصناف الداخلة فى البندین   ) 2(
ًًًع�ة والمت�ضمنة ص��ورا أو رس�وما أو ن��صوصا، بحی�ث التك�ون الطباع��ة أو ال�صور فیھ��ا م�ن ھ�ذه الم��واد المطبو

  . مجرد أمر ثانوى بل یكون لھا الصفة الرئیسیة عند اإلستعمال 
________  

  الفصل التاسع والثالثـون
  لدائن ومصنوعـــاتهـــا

  :مالحظــات 
، والتى إذا ما إخضعت 39.14 الى 39.01 فى البنود من فى جدول التعریفة المواد الداخلة" لدائن"تعنى عبارة    - 1

، یك��ون )ل��ضغط، م��ع إس��تعمال م��ذیب أو م��ادة ملدن��ھ عن��د اإلقت��ضاءللح��رارة ولب��صورة عام��ة (لت��أثیر خ��ارجى 
ة أو بال�صب أو بال�سحب ـولب�ـًكاال بالقـ�ـذ أشـتخ�ـة، أن تــلة الحقــاء عملیة  البلمرة أو فى مرحـنـبإمكانھا، فى أث

    . ترقیق أو بأیة عملیة أخرى ، تظل محتفظة بھا عندما ینتھى فعل ھذا التأثیر الخارجى أو بال
ینطبق على المواد التى  ًفى جدول التعریفة أیضا األلیاف المبركنة ، غیر أن ھذا التعبیر ال" لدائن"تشمل عبارة    ینطبق على المواد التى  ًفى جدول التعریفة أیضا األلیاف المبركنة ، غیر أن ھذا التعبیر ال" لدائن"تشمل عبارة   

  .تعتبر كمواد نسجیة داخلة فى القسم الحادى عشر 
   :یشمل ھذا الفصل ال   - 2

  ؛34.03 أو 27.10 محضرات التشحیم الداخلة في البند   -أ 
  ؛34.04 أو البند 27.12الشموع الداخلة فى البند    - ب
  ؛)29الفصل (ًالمركبات العضویة المنفصلة المحددة الصفات كیمیائیا    - ج
  ؛) 30.01البند (الھیبارین أو أمالحــھ     - د

 ، ف�ى 39.13 ال�ى 39.01نة من أى من المنتجات الداخلة فى البنود م�نالمكو) عدا الكولودیون(المحالیل    - ھـ
؛ أوراق ) 32.08البن�د ( م�ن وزن المحل�ول %50مذیبات عضویة طیارة، عندما یزید وزن الم�ذیب ع�ن 

  ؛32.12الختم الداخلة فى البند 
   ؛34.02العوامل العضویة ذات النشاط السطحى أو المحضرات الداخلة فى البند    - و
  ؛)  38.06البند(الصموغ المصھورة أو الصموغ األستیریھ    - ز

أو لل��سوائل األخ��ر الم��ستخدمة ف��ي نف��س ) بم��ا ف��ي ذل��ك البن��زین(إض��افات مح��ضرة للزی��وت المعدنی��ة    -ح 
  ؛) 38.11البند (األغراض كزیوت معدنیة 

 الب�ولیمیرات األخ�ر م�ن السوائل الھیدورلیكیة المحضرة علي قاعدة من الب�ولي جلیك�والت، س�یلكونات أو   -ط 
  ؛) 38.19البند  (39الفصل 

  ؛)  38.22البند(الكواشف للتشخیص أو للمختبرات على حامل من لدائن    - ى
   وكذلك المصنوعات من مطاط تركیبى ؛40المطاط التركیبى كما ھو معرف فى الفصل   - ك
الید واألوعیة  قائب األمتعة أو حقائبأو الصنادیق أو ح) 42.01البند (أصناف عدة الحیوانات والسراجة    - ل

   ؛42.02األخر الداخلة فى البند 
   ؛46مصنوعات الحصر والسالل وغیرھا من األصناف الداخلة فى الفصل    - م

   ؛ 48.14أغطیة الجدران الداخلة فى البند   -ن 
  ؛) المواد النسجیة ومصنوعاتھا(المنتجات الداخلة  فى القسم الحادى عشر    -س
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مث��ل ، األحذی��ة وأغطی��ة ال��رأس ومظ��الت المط��ر ومظ��الت (ألصن��ـاف الداخل��ة ف��ى الق��سم الث��انى ع��شر ا   - ع
  ؛)الشمس وعصى الید والسیاط وسیاط الركوب، وأجزاؤھا

   ؛ 71.17الداخلة فى البند) المقلدة(أصناف حلى الغوایة    - ف
  ؛)آالت، أجھزة ومعدات آلیة أو كھربائیة(منتجات القسم السادس عشر    -ص
  الواردة فى القسم السابع عشر ؛المركبات أجزاء    - ق
  ؛)مثل، العناصر البصریة وأطر النظارات وأدوات الرسم (90أصناف الفصل    -ر

  ؛) مثل أظرف وصنادیق الساعات (91أصناف الفصل   -ش
  ؛) مثل األدوات الموسیقیة وأجزاؤھا (92أصناف الفصل    - ت
  ؛)وأجھزة اإلنارة واللوحات المضیئة والمبانى المسبقة الصنعمثل، األثاث  (94أصناف الفصل    -ث
  أو؛ ) مثل، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الریاضة (95أصناف الفصل    -  خ
 ق�صبات غالی�ینمباس�م أو   ، األم�شاط،الحابكات المنزلق�ة،  األزرار،مثل، الفراجین (96أصناف الفصل     - غ

أق��الم ،  أق��الم الحب��ر،یماثلھ��ا م��ا وأ  أج��زاء الق��واریر العازل��ة،اثلھ��ام��ا یم وأ مباس��م ال��سجائر ،الت��دخین
  ) .ثالثیة واألصناف المماثلةالثنائیة، الحادیة، األ ةحاملوالقوائم ال،  بخزانالرصاص

 الكیمی��ائي س��وى المنتج��ات المتح��صل علیھ��ا بواس��طة التركی��ب 39.11 إل��ى 39.01ی��دخل ف��ى البن��ود م��ن  ال   - 3
  :جموعات التالیة المندرجة ضمن الم

 درج�ة 300 من حجمھا فى درج�ة ح�رارة %60البولى أولیفینات التركیبیة السائلة التى یتقطر أقـــل من    -أ  
البن��دین (الم��نخفض   مللیب��ار عن��د إس��تخدام عملی��ة التقطی��ر ذات ال��ضغط1,013مئویـ��ـة بع��د التح��ول ال��ى 

  ؛) 39.02 و39.01
  ؛)  39.11البند( أندین -ن نوع كومارون الراتنجات غیر عالیة البلمرة م    -ب 
   وحدات على األقل ؛5البــولیمیرات التركیبیة األخر التى متوسط وحدات المونومرات بھا    -ج 
  ؛) 39.10البند (السلیكونات    -د  
  ) . والبریبولیمیرات األخر39.09البند (الریزوالت    -ھـ 

 %95یمیرات التى التمثل أى وحدة م�ن مونومراتھ�ا المف�ردة ن�سبة جمیع البول" بولیمیرات مركبة"تشمل عبارة    - 4
  .وزنا أو أكثر من المكونات الكلیة للبولیمر   .ًوزنا أو أكثر من المكونات الكلیة للبولیمر 

بم��ا فیھ�ا منتج��ات (وألغ�راض تطبی�ق ھ��ذا الف�صل، وم��ا ل�م ی��نص عل�ى خ�الف ذل��ك، ف�إن الب��ولیمیرات المركب�ة   
ومخ�الیط الب��ولیمیرات، تتب�ع البن��د ال�ذى ی��شمل ) البلم�رة المركب�ة ب��التكثیف أو باإلض�افة أو بالتكتی��ل أو ب�التطعیم

  .ًالبولیمیرات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزنا على جمیع وحدات الكومونومر األخر كل على حدة 
ومن أجل تطبی�ق ھ�ذه المالحظ�ة، ف�إن وح�دات الكومون�ومر المكون�ة لب�ولیمیرات داخل�ة ف�ى ذات البن�د یج�ب أن   

  ) .ًأى تحتسب معا (تعامل على أنھا وحدة واحدة
ًوقة وزن�ا عل�ى غیرھ�ا، ف�إن الب�ولیمیرات المركب�ة ـفـر متـومـدات الكومونـن وحــردة مــن أى وحدة مفـإذا لم تك  

ًأو مخالیط البولیمر، حسب الحال، یجب أن تبند فى البند الذى یرد متأخرا ف�ى الترتی�ب الرقم�ى ب�ین تل�ك البن�ود 
  .متساویة الواجب أخذھا فى اإلعتبار بدرجة 

الرئیسیة بواسطة التفاعل  ًإن البولیمیرات المعدلة كیمیائیا التى تغیرت فیھا فقط األجزاء الملحقة بسلسلة البولیمر   - 5
  .   الكیمیائى، ینبغى أن تبند فى البند المناسب للبولیمر غیر المعدل 

  .والتنطبق ھذه األحكام على البولیمیرات المركبة المطعمة    
  :على األشكال التالیة فقط " األشكال األولیة"، تنطبق عبارة 39.14 الى 39.01ًا لمفھوم البنود من وفق   - 6

  ؛والمحالیل ) مستحلبات ومعلقات(سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات    - أ 
  .مماثلة صب  رقائق وأشكال ، حبیبات،)بما فیھا مساحیق القولبة( مساحیق ، قطع ،كتل غیر منـتظمة   -ب 

م�ادة واح�دة قابل�ة للتل�دن ب�الحرارة، من والفضالت والخردة العائدة والقصاصات  النفایات 39.15ال یشمل البند    - 7
  ) .39.14 الى 39.01البنود من (المحولة الى أشكال أولیة 

كان�ت م�صنعة المنتجات المجوف�ة وإن " أنابیب ومواسیر وخراطیم"، یقصد بعبارة 39.17من أجل تطبیق أحكام البند    - 8
مث��ل، (أو ن��صف م��صنعة، م��ن الن��وع الم��ستعمل ب��صورة عام��ة ف��ى نق��ل أو توص��یل أو توزی��ع الغ��ازات أو ال��سوائل 

غلیظ�ة (ً ذل�ك، ف�إن ھ�ذه العبـ�ـارة ت�شـمل أی�ضا أغلف�ة ال�سجق عوم) . قبةـق المضلعة واألنابیب المثــم الحدائــراطیــخ
ًبإستثناء ما ذكر أخی�را، ف�إن األص�ناف الت�ى لھ�ا مقط�ع عرض�ى داخل�ى إال أنھ . واألنابیب المسطحة األخر) أو رفیعة

أو ھ�ى ب�شكل م�ضلع ) والت�ى الیتج�اوز الط�ول فیھ�ا م�رة ون�صف م�ن الع�رض(غیر دائرى أو بیضاوى أو مسـتطیل 
  ).بروفیالت(منتظم، فإنھا ال تعتبر كأنابیب أو مواسیر أو خراطیم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة 
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المنتج�ات ب�شكل لف�ائف بع�رض " أغطیة جدران أو س�قوف م�ن الل�دائن"، یقصد بعبارة 39.18وم البند ًوفقا لمفھ   - 9
 سم، القابل�ة لإلس�تعمال لزخرف�ة الج�دران أو ال�سقوف ومكون�ة م�ن ل�دائن مثبت�ة ب�صفة دائم�ة عل�ى 45الیقل عن 

بة أو منقوش�ة ـمحب�) لوج�ھ الظ�اھرلى اـ�ـع(ا ــن فیھـة اللدائــر الورق والتى تكون طبقـیـادة غــن أى مـل مـحام
  .أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأى طریقة كانت 

وال�صفائح الرقیق�ة ) األف�الم(األل�واح وال�صفائح واألغ�شیة "، یق�صد بعب�ارة 39.21 و39.20ًوفقا لمفھوم البندین    - 10
، والكت�ل م�ن أش�كال )54  الف�صلع�دا تل�ك الم�ذكورة ف�ى(ھذه األص�ناف ذاتھ�ا " واألشرطة والقدد والصفیحات 

ھندس�یة منتظم�ة، وإن كان�ت مطبوع�ة أو م�شغولة ال�سطح بطریق�ة أخ�رى، غی�ر مقطع�ة، أو مقطع�ة ال�ى أش�كال 
حت��ى ول��و أض��فت علیھ��ا عملی��ة التقطی��ع ھ��ذه ص��فة (م��ستطیلة أو مربع��ة ولكنھ��ا غی��ر م��شغولة أكث��ر م��ن ذل��ك 

  ). األصناف الجاھزة لإلستعمال
 على األصناف التالیـة ب�صفة ح�صریة، م�ا ل�م تك�ن م�شمولة ب�أى م�ن البن�ود ال�سابقة التابع�ة 39.25ینطبق البند  - 11

  :للفصل الفرعى الثانى 
   لتر؛300والدنان واألوعیة المماثلة التى تزیـد سعتھا عن ) بما فیھا خزانات الفضالت(الصھاریج والخزانات    -أ 

   األرضیات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو األسطح؛اصر اإلنشائیة المستخدمة على األخص فىنالع   -ب 
  المزاریب ولوازمھا ؛   -ج 
  األبواب والنوافذ وأطرھا وعتبات األبواب ؛   -د  
  الشرفات والدرابزین واألسیجة والبوابات والحواجز المشابھھ ؛   -ھـ 
وأجزاؤھ��ا  واألص��ناف المماثل��ة) م��ضلعةبم��ا فیھ��ا ال��ستائر ال(م��صاریع النواف��ذ واألب��واب وال��ستائر الداخلی��ة    -و 

  ولوازمھا ؛
  ؛اجر والمخازن والورش والمستودعاتًمجموعات الرفوف المعدة للتركیب والتثبیت بصفة دائمة، مثال فى المت  -ز 
  الحمام ؛  الزخارف واألشــكال التزینیة المعماریة وعلى األخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج   -ح 
والج�دران،  والتركیبات المعدة للتركیب بصفة دائمة فى أوعلى األبواب والنوافذ ودرج�ات ال�ساللماللوازم     -ط 

وأج��زاء أخ��ر م��ن المب��انى، الس��یما المق��ابض وال��شناكل واألق��واس وحم��االت المناش��ف ولوح��ات المف��اتیح 
  .الكھربائیة غیر المجھزة واللوحات الواقیة األخر 

  :مالحظــات البنـود الفرعيـة   :مالحظــات البنـود الفرعيـة 
") الكوب��ولیمیرات"بم��ا ف��ى ذل��ك الب��ولیمیرات المركب��ة (ف��ى أى بن��د م��ن بن��ود ھ��ذا الف��صل، تبن��د الب��ولیمیرات   (1)

  -: ًًوالبولیمیرات المعدلة كیمیائیا وفقا لألحكام التالیة 
  :فى نفس سلسلة البنود الفرعیة" غیرھا " عندما یكون ھناك بند فرعى مسمى    -أ 

مثل ب�ولى إیثیل�ین (مصنف فى بند فرعى معین " بولیمر"الذى یسبق إسم " ولىــب"ع ــنى المقطـیع   - 1
ًأن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لھ�ذا البولیمـ�ـر، المحت�سبة مع�ا، یج�ب ) - 6,6أو بولى أمید 

  . ً وزنا أو أكثر من إجمالى مكونات البولیمر%95أن تمثل 
 ،3903.20، 3901.40 و3901.30ورة ف����ى البن����ود الفرعی����ة إن الب����ولیمیرات المركب����ة الم����ذك   - 2                

ب����شرط أن وح����دات الكومون����ومر لتل����ك تبن����د ف����ى ھ����ذه البن����ود الفرعی����ة  3904.30و 3903.30
  .ً وزنا أو أكثر من إجمالى مكون البولیمر%95البولیمیرات المركبـة المذكورة فیھا تشكل 

، ب�شرط أال تك�ون داخل�ة "غیرھ�ا " لفرع�ى الم�سمى ب�ـ ًتبند البولیمیرات المعدلة كیمیائیا فى البند ا- 3
  .ًفى بند فرعى آخر أكثر تخصیصا 

البن�د الفرع�ى   أعاله، تبن�د ف�ى3، 2، 1تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات  إن البولیمیرات التى ال   - 4
ومر الت�ى المكونة من وحدة المون� من بین سلسلة البنود الفرعیة المتبقیة، والذى یشمل البولیمیرات

ولھ�ذا الغ�رض، ف�إن وح�دات . ًتتفوق وزنا على أى من وح�دات الكومون�ومر األخ�ر ك�ل عل�ى ح�دة
. ًالمون��ومر المكون��ة ألح��د الب��ولیمیرات الداخل��ة ف��ى نف��س البنـ��ـد الفـ��ـرعى یج��ب أن تحت��ســب مع��ا
ود ویج��ب المقارن��ة فق��ط ب��ین وح��دات الكومون��ومر المكون��ة للب��ولیمیرات ال��واردة ف��ى سل��سلة البن��

  .الفرعیة والتى یمكن أخذھا فى اإلعتبار 
  :فى نفس السلسلة " غیرھا"عندما الیكون ھناك بند فرعى مسمى     -ب

تبند البولیمیرات فى البند الفرعى الذى یشمل البولیمیرات من نفس وحدة المون�ومر الت�ى تــتف�ـوق    - 1
لغ�رض، ف�إن وح�دات المون�ومر ولھ�ذا ا. ًوزنـا على أى من وحدات المونومر األخر كل على ح�دة

  . ًیجب أن تحتسب معا  المكونة للبولیمیرات الداخلة فى ذات البند الفرعى
یجب المقارنة فقط بین وحدات الكومونومر المكونة للبولیمیرات الواردة ف�ى نف�س التسل�سل والت�ى    

  .یمكن أخذھا فى اإلعتبار 

١٧٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  . الفرعى المالئم للبولیمر غیر المعدل ًتبند البولیمرات المعدلة كیمیائیا فى البند   -  2
إن مخالیط البولیمیرات یجب أن تبند فى ذات البند الفرعى الخاص بالبولیمیرات من نفس وح�دات   

  .المونومر وبنفس النسب 
  .، تشمل الملدنات الثانویة "ملدنات" ، فإن عبارة 3920.43ألغراض البند الفرعى    (2)

__________  
  

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

األشكال األولية. 1
.بولیمیرات اإلیثیلین ، فى أشكالھا األولیة 39.01
معفاه 0.94 بولى إیـثـیلین بوزن نوعى أقل من -3901.10

: أو أكـثر 0.94 بولى إیـثـیلین بوزن نوعى یعادل -

مواس���یر المی���اه وال���صرف لمواس���یر الغ���از الطبیع���ي ، للالس���تخدامات الطبی���ة ،  - - -3901.2010
)PE80 ، PE100(الصحي 

معفاه

5 غیرھا- - -3901.2090
معفاه أسیتات الفـیـنیل- كوبولیمیرات اإلیـثـیلین -3901.30
عفاهم   0.94نوعى أقل من ذو ثقل  أولفین، – ألفا –كوبولیمیرات االیثیلین  - 3901.40
معفاه غیرھا- 3901.90
.بولیمیرات بروبیلین أو أولیفینات أخر ، بأشكالھا األولیة 39.02

: بولى بروبـیلین -
معفاه لالستخدامات الطبیة- - -3902.1010
5 غیرھا- - -3902.1090
معفاه بولى أیزوبوتـیلین-3902.20
عفاهم كوبولیمیرات البروبـیلین-3902.30
معفاه غیرھا-3902.90
.بولیمیرات الستیرین ، بأشكالھا األولیة 39.03

: البولى ستیرین -
معفاه قابلة للـتمدد- -3903.11
معفاه   غیرھا- -3903.19
معفاه)SAN( أكریلونترایل - كوبولیمیرات ستیرین -3903.20
معفاه)ABS( ستیرین -ادین  بوت- كوبولیمیرات أكریلونترایل -3903.30
معفاه غیرھا-3903.90
.بولیمیرات كلورید الفینیل أو األولیفینات المھلجنة األخر، بأشكالھا األولیة 39.04
معفاه  ، غیر ممزوج بمواد أخر )كلورید الفینیل( بولى -3904.10

:آخر ) كلورید الفینیل( بولى -

١٨٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیر ملدن- -3904.21
  : ملدن - -3904.22
همعفا   لالستخدامات الطبیة- - -3904.2210
10   غیرھا- - -3904.2290
5 أسیتات الفینیل- كوبولیمیرات من كلورید الفیـنـیل -3904.30
5 كوبولیمیرات أخر من كلورید الفینیل-3904.40
5 بولیمیرات كلورید الفنیـلیدین-3904.50

:لوریة  بولیمیرات ف-
5 بولى تـترافلورو إیـثـیلین- -3904.61
5 غیرھا- -3904.69
5 غیرھا-3904.90
ب��ولیمیرات أس��یتات الفینی��ل أو أس��ترات الفینی��ل األخ��ر، بأش��كالھا األولی��ة ؛ ب��ولیمیرات 39.05

.فینیل أخر، بأشكالھا األولیة 
) :أسیتات الفینیل( بولى -

2تبددات مائیة فى - -3905.12
2 غیرھا- -3905.19 2 غیرھا- -3905.19

: كوبولیمیرات أسیتات الفینیل -
2 فى تبددات مائیة- -3905.21
2 غیرھا- -3905.29
2ً، وإن كان محتـویا على مجموعات أسـیـتات غیر متحللھ بالماء)كحول الفینیل(ـ  بولي 3905.30

: غیرھا -
2 كوبولیمیرات- -3905.91
2 غیرھا- -3905.99
.بولیمیرات أكریلیكیة بأشكالھا األولیة 39.06
5)میتا كریالت المیثیل( بولى -3906.10
2 غیرھا-3906.90
ب�ولى أس�یتاالت وب�ولى إثی�رات أخ�ر وراتنج�ات أیبوك�سیدیة ، بأش�كالھا األولی�ة ؛ ب��ولى 39.07

.لى أسترات أخر، بأشكالھا األولیةوبوكربونات، راتنجات ألكیدیة، أسترات بولى ألیل 
5 بولى أسیتاالت-3907.10
معفاه بولى إثیرات أخر-3907.20
5 راتنجات أیـبوكسیدیة-3907.30
معفاه بولى كربونات-3907.40

١٨١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: راتنجات ألكیدیة -
Long & medium( 10(  طویلة أو متوسطة - - -3907.5010
5 غیرھا- - -3907.5090

 : )ن تیرفـثاالتیإیـثـیلـ( بولى -
معفاهجرام أو أكثر /  مللى78 ذو معامل لزوجة - -3907.61
معفاه غیرھا- -3907.69
5  )حمض اللكتیك(بولي  -3907.70

: بولى أسترات أخر -
5 غیر مشبعة- -3907.91
5   غیرھا- -3907.99
.ھا األولیة بولى أمیدات بأشكال39.08
6,122- أو 6,10-، 6,9-، 6,6-، 12-، 11-، 6- بولى أمید -3908.10
2 غیرھا-3908.90
.راتنجات أمینیة وراتنجات فینولیة وبولى یوریثانات، بأشكالھا األولیة 39.09
2 راتـنجات یوریا ؛ راتنجات ثیویوریا-3909.10
10 راتـنجات میالمین-3909.20

  :أمینیة أخر - راتـنجات -

MDI(2، البولیمیرك MDI خام) (میثیلین فینیل أیزوسیانات( بولى - -3909.31

2   غیرھا- -3909.39

  : راتـنجات فینولیة -

10   بودرة كبس الفینول- - -3909.4010

2   غیرھا- - -3909.4090

2 بولى یوریثانات-3909.50

2.شكالھا األولیة سیلیكونات بأ3910.00

 أن��دین، وب��ولى تربین��ات، وب��ولى كبریتی��دات، -راتنج��ات ال��نفط، راتنج��ات الكوم��ارون 39.11
 م�ن ھ�ذا الف�صل، غی�ر م�ذكورة 3بولى سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة فى المالحظ�ة 

.وال داخلة فى مكان آخر، بأشكالھا األولیة 

 –ن وراتنج��ات أن��دین أو راتنج��ات الكوم��ارون  راتنج��ات ال��نفط وراتنج��ات كوم��ارو-3911.10
5أندین والبولى تربینات

2 غیرھا-3911.90

س��یلیولوز وم��شتقاتھ الكیمیائی��ة، غی��ر م��ذكورة وال داخل��ة ف��ى مك��ان آخ��ر، بأش��كالھا 39.12
.األولیة

١٨٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: أسیتات سیلیولوز-
2 غیر ملدنة- -3912.11
2 ملدنة- -3912.12

) :بما فى ذلك الكولودیون(یلیولوز  نـترات س-
10 نترات سیلیولوز مبللة بالكحول أو الماء- - -3912.2010
2 غیرھا- - -3912.2090

: إثـیرات السیلیولوز -
5 كاربوكسى میثیل السیلیولوز وأمالحھ- -3912.31
5 غیره- -3912.39
5 غیرھا -3912.90
مث����ل، (وب����ولیمیرات طبیعی����ة معدل����ة ) مث����ل حم����ض األلجنی����ك(عی����ة ب����ولیمیرات طبی39.13

 ، غی��ر م��ذكورة وال)البروتین��ات المق��ساة، والم��شتقات الكیمیائی��ة م��ن المط��اط الطبیع��ى
.داخلة فى مكان آخر، بأشكالھا األولیة 

2 حمض األلجنیك وأمالحھ وأستراتھ-3913.10
2 غیره-3913.90
، 39.13 ال���ى 39.01اس���ھا الب���ولیمیرات الداخل��ة ف���ى البن���ود م���ن مب��ادالت أیونی���ة أس3914.00 ، 39.13 ال���ى 39.01اس���ھا الب���ولیمیرات الداخل��ة ف���ى البن���ود م���ن مب��ادالت أیونی���ة أس3914.00

5.بأشكالھا األولیة

نفايات وقصاصات وفضالت ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع. 2
.نفایات وقصاصات وفضالت ، من اللدائن 39.15

2 من بولیمیرات اإلیثیلین-3915.10

2 من بولیمیرات الستیرین-3915.20

2 من بولیمیرات كلورید الفینیل-3915.30

2 من لدائن أخر-3915.90

 م��م وق��ضبان وعی��دان وأش��كال 1ش��عیرات مف��ردة یتج��اوز مق��اس مقطعھ��ا العرض��ى 39.16
.خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غیر مشغولة بطریقة أخرى 

10 من بولیمیرات اإلیـثـیلین-3916.10
10 من بولیمیرات كلورید الفیـنـیل-3916.20
10 من لدائن أخر-3916.90

، م���ن )مث��ل، الفواص���ل واألك��واع والوص��الت(أنابی��ب ومواس��یر وخ���راطیم ولوازمھ��ا 39.17
.اللدائن

م��ن ب��روتین مق��سى أو م��ن ل��دائن ) أغلف��ة س��جق وم��ا یماثلھ��ا (اص��طناعیة م��صارین -3917.10
5سیلیولوزیة 

١٨٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

:ب ومواسیر وخراطیم ، صلبة  أنابی-
20 من بولیمیرات اإلیـثـیلین - -3917.21
20 من بولیمیرات البروبـیلین - -3917.22
20 من بولیمیرات كلورید الفینیل - -3917.23
20 من لدائن أخر - -3917.29

: أنابیب ومواسیر وخراطیم أخر -
یجا باس�كال  م27.6طیم مرنة تتحمل على األقل درجة ضغط  أنابیب ومواسیر وخرا- -3917.31

)Mpa( 10

20 غیرھا، غیر مقواة وال متحدة بطریقة ما مع مواد أخر، دون لوازم - -3917.32
20 غیرھا، غیر مقواة وال متحدة بطریقة ما مع مواد أخر، مع اللوازم- -3917.33
: غیرھا - -3917.39
معفاهیماثلھا من األدوات واألجھزة الطبیة  مرشحات الكلى وما ل- - -3917.3910
20 غیرھا- - -3917.3990

: لوازم -
همعفایماثلھا من األدوات واألجھزة الطبیة لمرشحات الكلى وما - - -3917.4010
20 غیرھا- - -3917.4090 20 غیرھا- - -3917.4090
؛  بشكل لفات أو ترابیع أو بالطاتً،أغطیة أرضیات من اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتیا39.18

. من ھذا الفصل 9أغطیة جدران أو سقوف من اللدائن، كما ھى معرفة فى المالحظة 
40 من بولیمیرات كلورید الفینیل-3918.10
40 من لدائن أخر-3918.90
وص��فائح رقیق��ة وأش��رطة وق��دد وغیرھ��ا م��ن أش��كال ) أف��الم(أل��واح وص��فائح وأغ��شیة 39.19

.ًحة من لدائن، الصقة ذاتیا ، وإن كانت بشكل لفات مسط
10 سم 20عرضھا  ـتجاوزیال فى لفات -3919.10

: غیرھا -
5 سم20 فى لفات یزید عرضھا عن - - -3919.9010
20 غیرھا - - -3919.9090
ر خلوی�ة، وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد، من ل�دائن غی�) أفالم(ألواح وصفائح وأغشیة 39.20

.غیر مقواة وال منضدة ولیست على حامل وال متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر
: من بولیمیرات اإلیـثـیلین -

همعفا رقائق بولى إیثیلین معالج للتعقیم بالغاز لتغلیف مرشحات الكلى الصناعیة- - -3920.1010
5 غیرھا- - -3920.1090
10ت البروبـیلین من بولیمیرا-3920.20
5 من بولیمیرات الستـیرین-3920.30
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: من  بولیمیرات كلورید الفیـنـیل -
5ًوزنا من الملدنات  %6 محتویة على ما ال یقل عن - -3920.43
5 غیرھا- -3920.49

: من بولیمیرات األكریلیك -
 :)میتا كریالت المیـثـیل( من بولى - -3920.51
2   لإلستخدام فى الصناعات االلكترونیة(Diffuser Sheet) صفائح موزعة - - -3920.5110
5   غیرھا- - -3920.5190
5 غیرھا- -3920.59

 م�ن ب��ولى كربون�ات أو راتنج��ات ألكیدی��ة، أو أس�ترات ب��ولى ألیـ�ـل أو ب��ولى أس��ـترات -
:أخر

5 من بولى كربونات- -3920.61
:)إیـثـیلین تیرفـثـاالت( من بولى - -3920.62

 أو ص��فائح (Reflector sheet) ص��فائح عاك��سة (Diffuser Sheet) ص��فائح موزع��ة - - -3920.6210
2  محسنة لإلستخدام فى الصناعات االلكترونیة

5 غیرھا- - -3920.6290
5 من بولى أســـترات غیر مشبعة- -3920.63 5 من بولى أســـترات غیر مشبعة- -3920.63
5ات أخر  من بولى أسـتر- -3920.69

: من السـیلیولوز أو من مشـتـقاتـھ الكیمیائیة -
5 من سـیلیولوز مجدد- -3920.71
5 من أسیـتات سـیلیولوز- -3920.73
5 من مشتـقات سیلیولوزیة أخر- -3920.79

: من لدائن أخر -
5)بوتیرال الفینیل( من بولى - -3920.91
5أمیدات من بولى - -3920.92
5 من راتـنجات أمینیة- -3920.93
5 من راتـنجات فینولیة- -3920.94
5 من لدائن أخر- -3920.99
.وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن) أفالم(ألواح وصفائح وأغشیة 39.21

: منتجات خلویة -
10 من بولیمیرات الستیرین- -3921.11
:من بولیمیرات كلورید الفیـنـیل - -3921.12
همعفا إلنتاج الكروت الذكیة- - -3921.1210
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  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیرھا- - -3921.1290
10 من بولى یوریـثـانات- -3921.13
10 من سیلیولوز مجدد- -3921.14
 : من لدائن أخر- -3921.19
همعفا إلنتاج الكروت الذكیة- - -3921.1910
10 غیرھا- - -3921.1990

: غیرھا -
30 فورمایكا وما شابھ - - -3921.9010
10غیرھا  - - -3921.9090
، مغاس���ل، "مج���الى"، أح���واض غ���سیل "أح���واض دوش"مغ���اطس، أح���واض ق���دم 39.22

، م���راحیض ومقاع���دھا وأغطیتھ���ا، خزان���ات ت���دفق المی���اه )بیدی���ھ(أح���واض إس���تبراء 
. صحیة، من لدائن ماالتالستعوأصناف مماثلة ) سیفونات(

40 ، مغاسل"مجالى"، أحواض غسیل "أحواض دوش" مغاطس، أحواض قدم -3922.10
40 مقاعد وأغطیة مراحیض-3922.20
5 غیرھا-3922.90

أص�ناف لنق�ل أو تعبئ�ة الب�ضائع، م�ن ل�دائن؛ س�دادات وكب�سوالت وغیرھ�ا م�ن أص�ناف  أص�ناف لنق�ل أو تعبئ�ة الب�ضائع، م�ن ل�دائن؛ س�دادات وكب�سوالت وغیرھ�ا م�ن أص�ناف 39.23
.اإلغالق ، من لدائن 

10 صنادیق وعلب وأقـفاص وأصناف مماثلة -3923.10
) :بما فى ذلك المخاریط( أكیاس وجعب -

: من بولیمیرات اإلیـثـیلین - -3923.21

معفاه أكیاس معقمة؛ أكیاس غیر مجھزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات األورام- - -3923.2110

10  غیرھا - - -3923.2190

: من لدائن أخر - -3923.29

همعفا أكیاس معقمة؛ أكیاس غیر مجھزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات األورام- - -3923.2910

10غیرھا - - -3923.2990

2 قواریر وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة -3923.30

10 مكبات وبكرات وحوامل مماثلة-3923.40

2والت وغیرھا من أصناف اإلغالق  سدادات وأغطیة وكبس-3923.50

5 غیرھا-3923.90

م��ن ، أدوات مائ��دة وأدوات مط��بخ وأص��ناف منزلی��ة أخ��ر وأص��ناف ص��حیة أو للزین��ة39.24
.لدائن
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  رمز النظام 
سقاملن

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

60أدوات مائدة وأدوات مطبخ  -3924.10
60 غیرھا-3924.90
.ان آخر أصناف تجھیزات البناء من لدائن، غیر مذكورة أو داخلة فى مك39.25
10 لتر300 صھاریج وخزانات ودنان وأوعیة مماثـلة تـتجاوز سعتھا -3925.10
40 أبواب ونوافذ وأطرھا وعتبات األبواب-3925.20

وأص�ناف ) بم�ا ف�ى ذل�ك ال�ستائر الم�ضلعة(ئر الداخلی�ة اـ  مصاریع أبواب ونوافذ، ال�ست3925.30
40مماثلة وأجزاؤھا

40 غیرھا-3925.90

م��صنوعات أخ��ر م��ن الل��دائن وم��صنوعات م��ن الم��واد األخ��ر الداخل��ة ف��ى البن��ود م��ن 39.26
. 39.14  الى39.01

10 أدوات مكتبـیة ومدرسیة -3926.10
بما فى ذل�ك القف�ازات العادی�ة، والقف�ازات ب�ال أص�ابع، وقف�ازات (ـ  ألبسة ولوازم ألبسة 

) :ًاًتكسو األصابع األربع معا واإلبھام منفرد
10 للوقایة المھنیة- - -3926.2010
60 غیرھا- - -3926.2090

: تركیبات لألثاث وللعربات أو ما یماثلھا -
10 تركیبات للعربات- - -3926.3010 10 تركیبات للعربات- - -3926.3010
20 غیرھا- - -3926.3090
40 تماثیل ، أصناف أخر للزینة-3926.40

: غیرھا -
قل حركة ومواد ؛ م�سامیر وص�وامیل ؛ فواص�ل وأدوات احتك�اك ل�آلالت؛  سیور ن- - -3926.9010

كلیب��ات لل��ضفائر الكھربائی��ة ، وغیرھ��ا م��ن مانع��ات الت��سرب وإحك��ام اإلغ��الق ؛ 
الـتـقـنیةالصناعیة واألصناف لالستعماالت 

5

20 عوامات لشباك الصید - - -3926.9020

ب��ة وم��ا یماثلھ��ا، أوعی��ة إلحت��واء الم��واد الن���سجیة،  بطاق��ات أن��وال الجاك��ار المثق- - -3926.9030
2 وما یماثلھاسكلبسات وشماعات ودبابی

2قوالب لصناعة األحذیة - - -3926.9040

مشابك وكلبسات وأصناف أخر من لدائن ل�زوم الوص�الت الوریدی�ة وال�شریانیة ،  - - -3926.9050
2اخات الربو من لدائنبخغالف الطبیة ، ستخدامات األاألجھزة وولألدوات و

معفاه  "سمارت كارد" بطاقات معدة إلنتاج الكروت الذكیة - - -3926.9060
LED  5أجزاء لمبات  - - -3926.9070
10 غیرھا- - -3926.9090

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل األربعون
  مطاط ومصنوعاته

  :مالحظات 
ص على خالف ذلك، المنتجات التالیة، حتى وإن كانـت مبركنة فى جدول التعریفة، مالم ین" مطاط"یقصد بكلمة    - 1

والجوای�ول وال�شیكل وال�صموغ الطبیعی�ة المماثل�ة ) جوت�ا برك�ا(المطاط الطبیع�ى والبالت�ة والطبرخ�ة : أو مقساة
  .، وكذلك األصناف المجددة من ھذه المنتجات )فاكتیس(والمطاط التركیبى وأبدال المطاط المشتقة من الزیوت 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 2
  ؛) المواد النسجیة ومصنوعاتھا(منتجات القسم الحادى عشر    -أ  
  ؛) 64الفصل (أصناف األحذیة وأجزاؤھا    -ب 
   ؛65، الداخلة فى الفصل )بما فى ذلك طواقى الحمام(أغطیة الرأس وأجزاءھا    -ج 
، )ى ذل�ك األص�ناف الكھربائی�ة م�ن جمی�ع األن�واعبما ف(األدوات واألجھزة اآللیة أو الكھربائیة وأجزاءھا    -د 

  المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  أو ؛ 96 أو 94 أو 92 أو 90األصناف الداخلة فى الفصول    -ھـ 
عدا قفازات الریاضة، والقفازات بال أص�ابع، وقف�ازات تك�سو األص�ابع  (95األصناف الداخلة فى الفصل    -و 

  ) .40.13 إلى 40.11ًًبع معا واإلبھام منفردا ، واألصناف الداخلة فى البنود من األر
 عل�ى األش�كال التالی�ة 40.05 والبن�د 40.03 إل�ى 40.01الداخلة ف�ى البن�ود م�ن " األشكال األولیة"تنطبق عبارة    - 3

  -:فقط
 أخ��ضعت لبركن��ة أولی��ة، ، وإن"التك��س"بم��ا ف��ى ذل��ك ع��صارات المط��اط الطبیع��ى (ال��سوائل والعج��ائن    -أ  

  ؛) والتبددات والمحالیل األخر
لمتماس�كة  االكتل غیر المنتظم�ة ال�شكل والقط�ع والك�رات والم�ساحیق والحبیب�ات والفت�ات واألش�كال غی�ر   -ب 

  .المماثلة 
  -: على40.02من ھذا الفصل وفى البند ) 1(الواردة فى المالحظة " مطاط تركیبى"تنطبق عبارة    - 4

وذلك ببركنتھا  ًواد التركیبیة غیر المشبعة التى یمكن تحویلھا نھائیا إلى مواد غیر قابلة للتلدن بالحرارةالم   -أ   وذلك ببركنتھا  ًواد التركیبیة غیر المشبعة التى یمكن تحویلھا نھائیا إلى مواد غیر قابلة للتلدن بالحرارةالم   -أ  
طولھ�ا األص�لى ف�ى درج�ة  بن�سبة ث�الث م�رات) إطالتھ�ا(بواسطة الكـبریت، والتى التنقطع عن�د تمدی�دھا 

ل مثل��ى طولھ��ا األص��لى،  درج��ة مئوی��ة، والت��ى عن��د إخ��ضاعھا لتمدی��د یع��اد29 و18ح��رارة تت��راوح ب��ین 
  .ًتستعید طوال الیتجاوز مرة ونصف من طولھا األصلى خالل خمس دقائق

مث�ل من�شـطات  ذا اإلختبـار، فإنھ یسمح بإضافة المواد الالزمة للت�رابط المتع�ـاكســق ھـل تطبیـن أجــوم  
) . 3(و) 2( ب 5المالحظ��ات  ًمح أی��ضا بوج��ود الم��واد الم��ذكورة ف��ىـــركن؛ كم��ا ی��سـب��ـأو م��سرعات الت

یسمح بوجود أیة مادة غیر الزم�ھ للت�رابط المتع�اكس ك�المواد الملدن�ة والم�واد  وعلى العكـس مـن ذلك، ال
  الممددة والمالئة ؛

   و؛ ) TM( الثیوبالست    -ب 
 المبلمـ��ـر،  غی��ريص��طناعیة، والمط��اط الطبیع��ا المع��دل ب��التطعیم أو المخل��وط بل��دائن يالمط��اط الطبیع��   -ج 

یط م�واد تركیبی�ـة غی�ر م��شبعة م�ع ب�ولیمیرات تركیبی�ة عالی�ة م��شبعھ، ب�شرط أن تت�وافر ف�ى جمی��ع ومخ�ال
  .أعاله ) أ(المنتجـات المذكورة أعاله شروط البركنھ والتمدد واإلستعادة المحددة فى  الفقرة 

  :مع  بعد التخثر،، المطــاط ومخالیط المطاط المضافة، قبل أو40.02 و 40.01ال یشمل البنــدان   ) أ (   - 5
ع��دا الت��ى ت��ضاف لتح��ضیر (الم��سرعات أو المبطئ��ـات أو المن��شطات أو العوام��ل المبركن��ھ األخ��ر    - 1

  ؛) الذى أخضع لبركنة أولیة" الالتكس" عصارات المطاط الطبیعى 
  ، عدا تلك التى تضاف فقط لتسھیل تمییزھا؛روالمواد الملونھ األخ) بیجمنت(األلوان السطحیة    - 2
المط��اط المم��دد  م��ا ع��دا الزی��وت المعدنی��ة الم��ستخدمة ف��ى حال��ة(واد الملدن��ة أو عوام��ل التم��دد م��ال   - 3

والم�ذیبات الع�ضویة، أوأى م��واد  ، والم�واد المالئ�ة، الخامل�ة أو الفعال��ة، وعوام�ل التقوی�ة،)بالزی�ت
  أدناه؛) ب(أخر، بإستثناء تلك المسموح بھا بالفقرة 

 40.01 اط، التى تحتوى على المواد المذكورة أدن�اه، داخل�ین ف�ى البن�دینـط المطـیالـاط أو مخـیبقى المط  ) ب(
  :ً، وفقا للحال، بشرط أن یحتفظ كل من المطاط أو مخالیط المطاط بصفتھ األساسیة كمادة خام40.02أو 
  عوامل اإلستحالب أو العوامل المضادة لللزوجة؛   - 1
   ؛الستحالباكمیات قلیلة من منتجات تفكك عوامل    - 2
  :ًكمیات قلیلة جدا مما یلى    - 3
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، )ب��صورة عام��ة للح��صول عل��ى المط��اط الالتك��س الح��ساس للح��رارة(العوام��ل الح��ساسة للح��رارة      
المحتوى عل�ى " الالتكس" بصورة عامة للحصول على مطاط( كاتیونیة سطحيعوامل ذات نشاط 

العوام��ل  ، أو عوام��ل التفت��ت، أوالمخث��رات ، وم��ضادات التأك��سد، أو)ش��حنات كھربائی��ة موجب��ة
عل��ى التح��ول ال��ى سائ��ـل غ��ـروى ، والعوام��ل الحافظ��ة،  المقاوم��ة للتجم��د، أو العوام��ل الم��ساعدة

  .والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غیرھا من اإلضافات المماثلة ألغراض خاصة
النفایات والفضالت والقصاصات ، "نفایات وفضالت وقصاصات" ، یقصد بعبارة 40.04ألغراض تطبیق البند    - 6

ًالمتبقیة من عملیة ت�صنیع وش�غل المط�اط واألص�ناف الم�صنوعة م�ن المط�اط، غی�ر ال�صالحة لإلس�تعمال نھائی�ا 
  .بحالتھا بسبب التقطیع أو اإلھتراء أو ألسباب أخر

ن�د كأش�رطة أو عی�دان  م�م، تب5بر مقاس لمقاطعھا العرضى عن ـد أكــزیــوط من المطاط المبركن، التى یــالخی   - 7
  ) .40.08البند (أو أشكال خاصة 

ل الحركة وسیور اآلالت الم�صنوعة مـ�ـن أقم�شة ن�سجیة م�شربة ـ سیور نقل المواد وسیور نق40.10یشمل البند    - 8
أو مطـلیة أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السیور المصنوعة من خی�وط أوحب�ال ن�سجیة م�شربة أو مطلی�ة 

  . منضدة أو ملبسة بالمطاط أو مغطاه أو
 فق�ط، 40.08، و40.05، 40.03، 40.02، 40.01، ف�ى البن�ود "أش�رطة "، "ص�فائح"، "ألواح"یقصد بعبارات    - 9

األل�واح وال��صفائح واألش��رطة والكت��ل ذات ال�شكل الھندس��ى المن��تظم، غی��ر المقطع�ة أوالمقطع��ة ب��صورة ب��سیطة 
ًع صفة األص�ناف الج�اھزة ، س�واء كان�ت مطبوع�ة ــقطیــذا التــھبأشكال مستطیلة أو مربعة، حتى وإن أعطاھا 

  .أو مشغولة السطح بطریقة أخرى، ولكن لیست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك
 فق�ط، العی��دان واألش�كال الخاص��ة، وإن 40.08ال��واردة ف�ى البن��د " أش��كال خاص�ة"و " عی�دان"       ویق�صد بعب��ارات 

  .أطوال معینة أو مشغولة السطح، ولكن غیر مشغولة بطریقة أخرى كانت مقطعة ب
________  

  

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

، جوایول، شیكل وصموغ طبیعیة مماثلة، )جوتابركا(، بالتھ، طبرخة طبیعيمطاط 40.01 ، جوایول، شیكل وصموغ طبیعیة مماثلة، )جوتابركا(، بالتھ، طبرخة طبیعيمطاط 40.01
.و أشرطة بأشكالھا األولیة أو بشكل ألواح أو صفائح أ

2، وإن أخضعت لبركنة أولیة) التكس( عصارات المطاط الطبیعى - 4001.10
: مطاط طبیعى بأشكال أخر - 

2 ألواح مدخنة-  - 4001.21
TSNR(2(ً مطاط طبیعى محدد الصفات تـقـنیـا -  - 4001.22
2 غیره -  - 4001.29
2شیكل وصموغ طبیعیة مماثلة ، جوایول، )جوتابركا( بالتھ، طبرخة - 4001.30
مشتقة من الزیوت، بأشكالھا األولیة أو بشكل ) فاكتیس(مطاط تركیبى وأبدال مطاط 40.02

 مع أى 40.01ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخالیط أى من المنتجات الداخلة فى البند 
.مـن منتجات ھذا البند، بأشكالھا األولیة أو بشكل ألواح أوصفائح أو أشرطة

:)XSBR(؛ مطاط ستیرین بـیوتادین كاربوكسیلى )SBR( بیوتادین -ـ  مطاط ستیرین 
معفاه)التكس( عصارات -  - 4002.11
2 غیرھا -  - 4002.19
BR( 2( مطاط بـیوتادین - 4002.20

  أیزوب�رین مھلج�ن-؛ مطاط أیزوبی�وتین)IIR) (بیوتیل( أیزوبرین -  مطاط أیزوبیوتین-
)CIIR أوBIIR:(

IIR(2) (بیوتیل( أیــزوبرین -  مطاط أیزوبیــوتین -  - 4002.31

١٨٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 غیرھا -  - 4002.39
) :CR) (كلوروبـیوتادین( مطاط كلوروبرین - 

2)التكس( عصارات -  - 4002.41
2 غیرھا -  - 4002.49

) :NBR( بـیوتادین -  مطاط أكریلونـتریل - 
2)تكسال( عصارات -  - 4002.51
2 غیرھا-  - 4002.59
IR (2( مطاط أیزوبرین - 4002.60
EPDM (2( دین، غیر مقـترنھ -  بروبـیلین -  مطاط إیـثـیلین - 4002.70
2 مع أى من منتجات ھذا البند 40.01 مخالیط أى من منتجات البند - 4002.80

: غیرھا - 
2)التكس( عصارات -  - 4002.91
2 غیرھا -  - 4002.99
2.مطاط مجدد بأشكالھ األولیة أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة 4003.00
، وم���ساحیق ) فیم���ا ع��دا المط���اط المق��سي(نفای��ات وف���ضالت وق��صاصات م���ن مط��اط 4004.00

2.وحبیبات متحصل علیھا منھا  2.وحبیبات متحصل علیھا منھا 

.ئح أو أشرطةمطـاط مركـب، غیر مبركن، بأشــكالھ األولیــة أو بشكل ألواح أو صفا40.05
10)السیلیس( مطاط مضاف إلیھ ھباب الفحم أو السیلیكا - 4005.10
4005.1010 محالیل ؛ تبددات غیر تلك الداخلة فى البند الفرعى - 4005.20

: غیرھا - 
10 ألواح وصفائح وأشرطة-  - 4005.91
2 غیرھا-  - 4005.99
، ) العیدان واألنابیب واألشكال الخاصةمثل(أشكال أخر من مطاط غیر مبركن 40.06

) .مثل األقراص والحلقات(وأصناف أخر 
10 أشكال خاصة لـتلبیس اإلطارات المطاطیة- 4006.10
10 غیرھا- 4006.90
معفاه.خیوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن 4007.00
 ع��دا المط��اط أل��واح وص��فائح وأش��رطة وعی��دان وأش��كال خاص��ة م��ن مط��اط مب��ركن،40.08

.المقسى
: من مطاط خلوى -

5 ألواح وصفائح وأشرطة - -4008.11
5 غیرھا - -4008.19

١٩٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: من مطاط غیر خلوى -
5 ألواح وصفائح وأشرطة - -4008.21
5 غیرھا - -4008.29
 ن لوازمھار مقسى، مع أو بدوـیـن غـاط مبركـم، من مطــر وخراطیـیـواسـأنابیب وم40.09

).مثل الفواصل واألكواع والوصالت(
: أو متحدة بطریقة أخرى بمواد أخر مقواه غیر -

10 بدون لوازم- -4009.11
10 مع لوازم- -4009.12

: مقواة أو متحدة بطریقة أخرى بمعدن فقط -
10 بدون لوازم- -4009.21
10 مع لوازم- -4009.22

:أخرى بمواد نسجیة فقط  متحدة بطریقة مقواة أو -
10 بدون لوازم- -4009.31
10 مع لوازم- -4009.32

: مقواة أو متحدة بطریقة أخرى بمواد أخر -
5 بدون لوازم- -4009.41 5 بدون لوازم- -4009.41
5 مع لوازم- -4009.42
.سیور نقل مواد وسیور نقل حركة، من مطاط مبركن 40.10

 : سیور نقل مواد-
2 مقواة بمعدن فقط - -4010.11
2 مقواة بمواد نسجیة فقط - -4010.12
2 غیرھا - -4010.19

: سیور نقل حركة -
 ب�شكل( ش�بھ منح�رف عرض�ي سیور نق�ل حرك�ة مقفل�ة ب�دون نھای�ات، ذات مقط�ع - -4010.31

V( 2 سم  180 سم وال یتجاوز 60، محززة، بمحیط خارجى یزید عن

ب�شكل ( ش�بھ منح�رف عرض�يـ ـ سیور نق�ل حرك�ة مقف�ـلة ب�دون نھای�ات، ذات مقط�ع 4010.32
V( 2 سم 180 سم وال یتجاوز 60 یزید عن خارجي، غیر محززة ، بمحیط

 ب�شكل( ش�بھ منح�رف عرض�ي سیور نق�ل حرك�ة مقفل�ة ب�دون نھای�ات، ذات مقط�ع - -4010.33
V( 2سم  240یتجاوز  سم وال 180، محززة ، بمحیط خارجى یزید عن

 ب�شكل( سیور نقـل حركة مقفل�ة ب�دون نھای�ات، ذات مقط�ع عرض�ى ش�بھ منح�رف - -4010.34
V( 2 سم  240 سم وال یتجاوز 180، غیر محززة، بمحیط خارجى یزید عن

 س�م 60  یزید ع�نخارجيیور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نھایات، بمحیط ــ س- -4010.35
2م س150یتجاوز وال

١٩١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

  150 یزید عنخارجيلة بدون نھایات، بمحیط ـفـزامنة، مقـركة متـل حـقـیور نـــ سـ 4010.36
2سم 198 یتجاوز سم وال

2 غیرھا-  - 4010.39
.إطارات خارجیة ھوائیة جدیدة ، من مطاط 40.11

ات بم�ا ف�ى ذل�ك س�یارات اإلستی�شن وس�یار(ـ مـن األنواع المستعملة لسیارات الرك�وب 
 :)السباق

10  87.03خلة فى البند ا للسیارات الخفیفة ذات ثالث عجالت الد- -  - 4011.1010
20  غیرھا- -  - 4011.1090
10والشاحنات ) األتوبیسات( من األنواع المستعملة للحافالت - 4011.20
5 من األنواع المستعملة للمركبات الجویة - 4011.30
5اع المستعملة للدراجات الناریة من األنو- 4011.40
5 من األنواع المستعملة للدراجات العادیة- 4011.50
5 الغابات وأ من األنواع المستعملة لمركبات وآالت الزراعة  - 4011.70
5أو المناولة الصناعیة ، التعدین من األنواع المسـتعملة لمركبات وآالت البناء  -4011.80
10غیرھا - 4011.90
أو مستعمـلة، من مطاط؛ إطـارات مصمتة ) ملبسة(ارات خارجیة ھوائیة مجددة ـإط40.12 أو مستعمـلة، من مطاط؛ إطـارات مصمتة ) ملبسة(ارات خارجیة ھوائیة مجددة ـإط40.12

، من )فالبس(، أشرطة لإلطارات، بطانات أنابیب )نصف مصمتة(أو إطـارات جوفاء 
.مطاط

: إطارات خارجیة مجددة - 

إلستی��شـن وس��یارات بم��ا ف��ى ذل��ك س��یارات ا(م��ن األن��واع الم��ستعملة ف��ى ال��سیارات  - -4012.11
)اقبالس

10

10والشاحنات) األتوبـیسات( من األنواع المستعملة فى الحافالت -  - 4012.12
10 من األنواع المستعملة فى المركبات الجویة-  - 4012.13
10 غیرھا-  - 4012.19
10 إطارات خارجیة مستعملة- 4012.20
10 غیرھا- 4012.90
.ھوائیة ، من المطاط أنابیب داخلیة 40.13
بما فى ذل�ك سـ�ـیارات اإلستـیـــ�شن وس�یارات (ـ  من األنواع المسـتعمـلة فى السیارات 4013.10

10أو الشاحنات) األوتوبیسات(، أو الحافالت )السباق

10 من األنواع المستعملة فى الدراجات العادیة - 4013.20
10 غیرھا- 4013.90
، من )ألطفاللحلمات الرضاعة بما فى ذلك (مال الصحى والصیدلى أصناف لإلستع40.14

.مطاط مبركن غیر مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى 

١٩٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 واقیات لمنع الحمل- 4014.10
2 غیرھا- 4014.90
ازات بال أصابع، ـفـا فى ذلك القفازات العادیة، والقـبم(ة ولوازمھا ـاف ألبسـأصن40.15

، من مطاط مبركن غیر مقسى ً)ًو األصابع األربع معا واإلبھام منفرداوقفازات تكس
.لجمیع األغراض

ًـ  قفازات عادی�ة، وقف�ازات ب�ال أص�ابع، وقف�ازات تك�سو األص�ابع األرب�ع مع�ا واإلبھ�ام 
ً:منفردا

10 للجراحة-  - 4015.11
10 غیرھا -  - 4015.19
10 غیرھا - 4015.90
.ر من مطاط مبركن غیر مقسى مصنوعات أخ40.16

: من مطاط خلوى  - 

ة، ولألدوات وللعبوات ـیـریانـــة والشـدیـالت الوریــن والوصـ أصناف لزوم الحق- -  - 4016.1010
2واألجھزة الطبیة

5 غیرھا- -  - 4016.1090
: غیرھا - 

40 أغطیة أرضیات وبسط-  - 4016.91
: مماحى -  - 4016.92
5اه لألقالم  ممح- -  - 4016.9210
30 غیرھا- -  - 4016.9290
5)جوانات( حلـقات وفواصل -  - 4016.93
10 واقیات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للـنـفخ-  - 4016.94
40 أصناف أخر قابلة للـنـفخ-  - 4016.95
: غیرھا -  - 4016.99
معفاهمنفصلة للدبابات والسیارات المدرعة الحربیة وإن كانت مسلحة أجزاء وقطع - -  - 4016.9910

ة، ولألدوات وللعبوات ــیـانــة والشریـدیـالت الوریــن والوصـ أصناف لزوم الحق- -  - 4016.9920
2واألجھزة الطبیة

2 بطانات لزوم آالت الطحن والجرش- -  - 4016.9930
5 غیرھا - -  - 4016.9990
من جمیع األشكال، بما فى ذلك النفایات والفضالت؛ ) ًإیبونیت مثال(مطاط مقسى 4017.00

10.مصنوعات من المطاط المقسى 

_________  
  

١٩٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم الثامن
    صالل وجلود خام، وجلود مدبوغة أو مهيأة وجلود بفراء ومصنوعات هذه املواد ؛

  ة وأوعية مماثلة هلا ؛ أصناف عدة احليوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب يدوي
  )عدا مصارين دودة القز(مصنوعات من مصارين احليوانات 
________  

  

  الفصل احلادى واألربعون
  ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا اجللود بفراء(صالل وجلود خام 

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

  ؛) 05.11البند ( المماثلة من صالل أو جلود خام القصاصات أو النفایات   - أ  
  ؛  )ً ، وفقا للحال67.01 أو البند05.05البند(جلود الطیور أو أجزاء جلود الطیور، بریشھا أو بزغبھا    -ب 
   ؛) 43الفصل (الصالل والجلود الخام ، المدبوغة أو المھیأة ، بشعرھا أو بصوفھا    -ج 

بم��ا ف��ى ذل��ك ( ب��صوفھا م��ن ف��صائل البق��ر ، وبالتحدی��د، الجل��ود الخ��ام ب��شعرھا أو41غی��ر أن��ھ ت��دخل ف��ى الف��صل 
 جلود خراف إس�تراخان، وبرودتی�ل، وكراك�ول ، وأغن�ام إی�ران باستثناء(یل والضأن ـ، وفصائـل الخ)وســالجام

بإس�تثناء جل�ود م�اعز ال�یمن أو منغولی�ا (، والم�اعز )ند والصین ومنغولیا والتبتـأو ما شابھھا، وجلود خراف الھ
والجم�ال وال�شموا والغ�زالن ") بكارى"بما فى ذلـك الخنازیر البریة األمریكیة (خنازیر ، وال)أو التبت وصغارھا

  .والرنة واألیائل والظباء والكالب ) تشمل الجمال العربیة وحیدة السنام(
بم�ا (ال�وجھین  ، الصالل والجلود التى أخضعت لعملیة دباغة عل�ى41.06 إلى 41.04ال تشمل البنود من   -  أ   - 2

  ) .ً ، وفقا للحال 41.03 إلى 41.01البنود من ) ( ا الدباغة األولیة فیھ
محتفظ��ة  ص��الل وجل��ود معالج��ة قب��ل التجفی��ف"، ف��إن عب��ارة 41.06 إل��ى 41.04ألغ��راض البن��ـود م��ن   -ب  محتفظ��ة  ص��الل وجل��ود معالج��ة قب��ل التجفی��ف"، ف��إن عب��ارة 41.06 إل��ى 41.04ألغ��راض البن��ـود م��ن   -ب 

أو ت��شریـبھا لدرج��ة  ، ت��شمل ال��صالل والجل��ود المع��اد دباغتھ��ا أو تلوینھ��ا)" كرس��ت(بالق��شرة الخارجی��ة 
  .نقع قبل عملیة التجفیفاإلشباع بالـ

   .41.15، حیثما وردت فى جـدول التعریفة، األصناف المذكورة فقط فى البند "جلد مجدد"یقصد بعبارة    - 3
_________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

طریة أو مملحة (ل أو الخی) بما فیھا الجاموس(الل وجلود خام من فصیلتى البقر ـص41.01
رى، ولكنھا غـیر مدبوغة ــة بطریقـة أخــ أو مكلسة أو محمضة أو محفوظةأو مجفف
عر ــة الشـزوعـت منـانـ، وإن ك)كـن ذلـر مـثـأة أكـیـمھ أو" مانـبارش"ة ـقـأو مرق

.أو مشطورة
 كجم 8 منھا یتجاوز وزن الجلد الواحد  ال، غیر مشطورة ،صالل وجلود خام كاملة ـ 4101.20

 كجم إذا 16ً كجم إذا كان مملحا وھو جاف أو 10ًإذا كان مجففا بصـورة أولیـة، أو 
ًًًكان طریا ، أو مملحا وھو رطب أو محفوظا بطرق أخر 

2

2 كجم  16 صالل وجلود خام كاملة ، یتجاوز وزن الجلد الواحد منھا -4101.50

2صالل الظھر الـنـصفیة وصالل الجوانب  غیرھا ، بما فیھا صالل الظھر و-4101.90

طریة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة (لود فصیلة الضأن، خام ــصالل وج41.02
أو مھیأة أكثر " بارشمان"أو محفوظة بطریقة أخرى، لكنھا غـیر مدبوغة أو مرققة 

ثـناة أو مشطورة، عدا تلك المستـ" منتوفھ"، وإن كانت منزوعة الصوف )من ذلك
.من ھذا الفصل) ج (1بموجب المالحظة 

١٩٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

2 بصوفھا-4102.10

: منـزوعة الصوف -

2 محمضة- -4102.21

2 غیرھا- -4102.29

طریة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة (صالل وجلود خام أخر 41.03
، )و مھیأة أكثر من ذلكأ" بارشمان"بطریقة أخرى، لكنھا غیر مدبوغة أو مرققة 

 1وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب المالحظات 
.من ھذا الفصل ) ج (1أو ) ب(

2 من الزواحف-4103.20

2 من فصیلة الخـنـازیـر-4103.30

2 غیرھا-4103.90

) ا الجاموسـا فیھــبم (لتى البـقرـ، من فصی"تـكرس"ة أو ـود مدبوغـلـالل وجـص41.04
.، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غیر محضرة بطریقة أخرى أو الخیل

                                                                                                                      ") : وت بلو"بما فیھا ( بحالـتھا الرطبة -

 أوجھ الجلود الخارجیة بمسامھا الطبیعی�ة، كامل�ة، غی�ر م�شطورة؛ قط�ع م�ن أوج�ھ - -4104.11
:الجلود:الجلود

2)وت بلو( معالجة بالكروم - - -4104.1110

5 غیرھا- - -4104.1190

  : غیرھا - -4104.19

2)وت بلو( معالجة بالكروم - - -4104.1910

5   غیرھا -  - -4104.1990

) :كرست( بحالـتھا الجافة -

أوجھ الجلود الخارجی�ة بم�سامھا الطبیعی�ة، كامل�ة غی�ر م�شطورة؛ قط�ع م�ن أوج�ھ  ـ ـ 4104.41
5الجلود

5 غیرھا - -4104.49

، من فصیلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت "كرست"ة أو ــوغـجلود مدب41.05
.محضرة بطریقة أخرى مشطورة ولكن غیر 

5") وت بلو"بما فیھا ( بحالـتھا الرطبة -4105.10

5)كرست( بحالـتھا الجافة -4105.30

صالل وجلود حیوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حیوانات بدون 41.06
.طورة ولكن غیر محضرة بطریقة أخرى، وإن كانت مش"كرست"شعر، مدبوغة أو 

:ن فصیلة الماعز  م-

١٩٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

5") وت بلو"بما فیھا ( بحالـتھا الرطبة - -4106.21

5)كرست( بحالـتھا الجافة - -4106.22

: من فصیلة الخـنازیر -

5") وت بلو"بما فیھا ( بحالـتھا الرطبة - -4106.31

5) كرست( بحالـتھا الجافة - -4106.32

5 من الزواحف-4106.40

: غیرھا -

5") وت بلو"بما فیھا ( بحالـتھا الرطبة - -4106.91

5)كرست( بحالـتھا الجافة - -4106.92

" بارشمان"، وجلود مرققة )كرستینج(جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفیف 41.07
أو الخیل، منزوعة الشعر، وإن كانت ) بما فیھا الجاموس(من فصیلتى البقر 

 . 41.14دا تلك الداخلة فى البند مشطورة، ع
: جلود كاملة -

10 أوجھ الجلود الخارجیة بمسامھا الطبیعیة ، كاملة ، غیر مشطورة- -4107.11

10 قطع من أوجھ الجلود- -4107.12 10 قطع من أوجھ الجلود- -4107.12

10 غیرھا- -4107.19

: غیرھا ، بما فیھا جوانب الجلد -

10یة بمسامھا الطبیعیة ، كاملة ، غیر مشطورة أوجھ الجلود الخارج- -4107.91

10 قطع من أوجھ الجلود- -4107.92

10 غیرھا- -4107.99

[41.08]

[41.09]

[41.10]

[41.11]

، "بارشمان"، وجلود مرققة )كرستـیـنج(جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفیف 4112.00
عة الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة فى البند من فصیلة الضأن، منزو

41.14.
10

، "بارشمان"، وجلود مرققة )كرستـیـنج(جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفیف 41.13
من حیوانات أخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة 

.41.14فى البند 
10ماعز من فصیـلة ال-4113.10

١٩٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)  

10 من فصیـلة الخـنـازیر-4113.20

10 من الزواحف-4113.30

10 غیرھا-4113.90

؛ جلود ملمعة )اءــلود البیضــبما فى ذلك الج" (مواهــة بالشــالمعروف"جلود مطراة 41.14
.أو مكسوة؛ جلود ممعدنة 

10)لجلود البیضاءبما فى ذلك ا" (المعروفة بالشـمواه" جلود مطراة -4114.10

10 جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود ممعدنة-4114.20

ًجلود مجددة، أساسھا الجلد أو ألیافھ، ألواحا أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشـكل 41.15
لفات؛ قصاصات ونفایات أخر من جلود طبیعیة مھیأة أو جلود مجددة، غیر صالحة 

.د ، مسحوقھا ودقیقھا لتصنیع المنتجات الجلدیة ؛ نشارة جلو

ًـ جلود مجددة، أساسھا الجلد أو ألیافھ، ألواحا أو صفائح أو أشرطة، وإن كانـت بشـكل 4115.10
10لـفات

ـ� ق�صاصات ونـفای�ـات أخ�ر م�ن جل�ود طبیع�ـیة مھ�ـیأة أو جل�ود مج�ددة، غی�ر ص�الحة 4115.20
5ـیـقھالـتصنـیع المنـتجات الجلدیة؛ نـشارة جلود ، مسحوقھا ودق

__________  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٩٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثانى واألربعون
   مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة احليوانات والسراجة؛ لوازم السفر،

   حقائب يدوية وأوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصارين احليوانات
  )عدا مصارين دودة القز(

  -: مــالحظـــات 
بم�ا ف�ي ذل�ك الجل�ود المط�راه " (الشمواه"یشمل الجلود المطراه " جلد"ألغراض تطبیق ھذا الفصل فإن مصطلح   - 1

  .جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود ممعدنھ) المجددة
  -: یشمل ھذا الفصل  ال  - 2

  ؛) 30.06البند (الخیوط الجراحیة المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة إلغالق الجروح    -أ  
ًازات العادی��ة والقف��ازات ب��ال أص��ابع وقف��ازات تك��سو األص��ابع األرب��ع معـ��ـا ع��دا القف��(األلـب��سة ولوازمھ��ا    -ب 

األلبسة ولوازم األلبسة م�ن جل�د،  من جلد، المبطنــة بفراء طبیعیة أو إصطناعیة وكذلك) ًواإلبھام منفـردا
، )الً، وفق�ا للح�43.04 أو البن�د  43.03البن�د( ة أجزاء خارجیة من فراء طبیعی�ة أو إص�طناعیةــالمتضمن

  إال إذا كانت ھذه األجزاء ال تزید عن كونھا مجرد زخارف بسیطة ؛
  ؛) 56.08البند (األصناف الجاھزة المصنوعة من الشباك    -ج 
   ؛64أصناف الفصل    -د 

   ؛65أغطیة الرأس وأجزاؤھا الواردة فى الفصل    -ھـ 
   ؛   66.02السیاط، وسیاط الفروسیة وغیرھا من أصناف البند    -و 
  ؛) 71.17البند " (المقلدة"أزرار األكمام، األساور وغیرھا من أصناف حلى الغوایة    -ز 
القسم (، المقدمة على حدة )مثل، الركاب والشكیمة واألبازیم(لوازم أو زخارف عدة الحیوانات والسراجة    -ح 

  ؛) الخامس عشر بصفة عامة  ؛) الخامس عشر بصفة عامة
زاء األدوات الموس��یقیة ـ��ـن أجـ��ـا مـ��ـرھـیـلة وغـ��ـمماثة وجل��ود الطب��ول واألدوات الـ��ـیـقـیـاألوت��ار الموس   -ط 

  ؛)92.09البند (
  ؛) مثل، األثاث وأجھزة اإلنارة (94أصناف الفصل    -ى 
   أو؛)مثل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلیة أو الریاضة (95أصناف الفصل    -ك 
أزرار   األج��زاء األخ��ر المماثل��ة لتل��ك األص��ناف،، قوال��ب األزرار أو)الكب��سون(األزرار، أزرار الك��بس    -ل 

  ) .96.06البند (غیر تامة الصنع 
  : الیشمل 42.02أعاله، فإن البند " 2"باإلضافة إلى أحكام المالحظة   ) أ (    - 3

غی�ر الم�صممة  األكیاس المصنوعة من صفائح الل�دائن، وإن كان�ت مطبوع�ة، أو م�زودة بمق�ابض،   - 1
  ؛)39.23البند (ى الطویل لإلستعمال على المد

  ).46.02البند (األصناف من مواد الضفر    - 2
، المحتویة على أجزاء من معادن ثمینة أو معادن عادیة مكسوة بقشرة 42.03 و 42.02إن أصناف البنود  ) ب(

 طبیعیة أو تركیبیة(من معادن ثمینة، أو من لؤلؤ طبیعى أو مستنبت، أو من أحجار كریمة أو شبھ كریمة 
ر م�ن مج�رد تركیب�ات ـثـكل أكـذه البنود حتى وإن كانت ھذه األجزاء تشــقى داخلة فى ھــبـ، ت)ددةـأو مج

أم�ا إذا أض�فت . أو زخارف بسیطة، بشرط أال تضفى ھ�ذه األج�زاء ال�صفة الرئی�سیة عل�ى تل�ك األص�ناف
   .71ھذه األجزاء صفتھا الرئیسیة على تلك األصناف، فإنھا تبند فى الفصل 

، ت�شمل فیم�ا ت�شمل، القف�ازات العادی�ة "األلب�سة ول�وازم األلب�سة"، فإن عب�ارة 42.03من أجل تطبیق أحكام البند    - 4
بم��ا ف��ى ذل��ك قف��ازات الریاض��ة (ًًوالقف��ازات ب��ال أص��ابع وقف��ازات تك��سو األص��ابع األرب��ع مع��ا واإلبھ��ام منف��ردا 

واألحزم��ة، وأحزم��ة األكت��اف وأس��اور المعاص��م، والم��آزر وغیرھ��ا م��ن األلب��سة الواقی��ة، والحم��االت، ) والوقای�ة
  ) .91.13البند (بإستثناء أساور الساعات 

___________  
  
  

١٩٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

بما فى ذلك السروج، العدد، وأطواق (أصناف السراجة والعدة لجمیع الحیوانات 4201.00
وواقیات الركب، وكمامات فم الحیوان، أغطیة وأجربة " أرسن"ت ومقاود الحیوانا

.، من جمیع المواد )السروج وسترات الكالب وما یماثلھا
50

صنادیق نقل األمتعة، وحقائب األلبسة، حقائب أدوات تجمیل ومحافظ للمستندات، 42.02
 آلالت حقائب ید لألوراق، وحقائب مدرسیة، ومحافظ نظارات وعلب مناظیر وأغلفة

التصویر، وعلب لألدوات الموسیقیة، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعیة 
 والمشروبات، ومحافظ أدوات الزینة، أو أكیاس لألطعمة حقائب مماثلة؛ أكیاس سفر،

، وأغلفة خرائط وأكیاس تسوق، ومحافظ وأكیاس نقودوحقائب ظھر، وحقائب ید، 
 وحقائب أدوات ریاضیة وأغلفة للزجاجات وعلب للسجائر، وأكیاس تبغ وعلب للعدد

وعلب مجوھرات وعلب مساحیق وعلب ألدوات المائدة والمطبخ وأوعیة مماثلة، 
من جلد طبیعى أو مجدد، أو من صفـائح لدائن، أو من مواد نسـجیة، أو من ألیاف 

.مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملھا أو معظمھا بھذه المواد، أو بالورق 

 صنادیق نقل األمتعة، وحقائب األلبسة، حقائ�ب أدوات تجمی�ل، ومح�افظ للم�ستندات، -
:وحقائب ید لألوراق وحقائب مدرسیة واألوعیة المماثلة 

60 بسطح خارجى من جلد طبیعى أو جلد مجدد - -4202.11

60 بسطح خارجى من لدائن أو من مواد نسجیة- -4202.12

60 غیرھا- -4202.19

: حقائب ید، وإن كانت بحماالت للكتف ، بما فى ذلك الحقائب بدون مقابض- : حقائب ید، وإن كانت بحماالت للكتف ، بما فى ذلك الحقائب بدون مقابض-

60 بسطح خارجى من جلد طبـیعى أو جلد مجدد - -4202.21

60   أو من مواد نسجیةلدائنمن خارجى من صفائح  بسطح - -4202.22

60 غیرھا- -4202.29

:ب أو فى حقائب الـیـد  أصناف من النوع الذى یحمل عادة فى الجی-

60 بسطح خارجى من جلد طبـیعى أو جلد مجدد - -4202.31

60  أو من مواد نسجیةلدائنمن خارجى من صفائح  بسطح - -4202.32

60 غیرھا- -4202.39

: غیرھا -

60  بسطح خارجى من جلد طبیعى أو جلد مجدد- -4202.91

60 أو من مواد نسجیةلدائنمن من صفائح  بسطح خارجى - -4202.92

60 غیرھا - -4202.99

.ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبیعى أو مجدد 42.03
: ألبسة -

10  للوقایة المھنیة-  - -4203.1010

40ًمصممة خصیصا لممارسة الریاضة  -  - -4203.1020

١٩٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

60 غیرھا-  - -4203.1090

ً عادیة، قف�ازات ب�ال أص�ابع، وقف�ازات تك�سو األص�ابع األرب�ع مع�ا واإلبھ�ام زاتافـق ـ 
ً:منفردا

40ً مصممة خصیصا لممارسة الریاضة- -4203.21

: غیرھا - -4203.29

10  للوقایة المھنیة-  - -4203.2910

40 غیرھا-  - -4203.2990

2 أحزمة وحماالت وأحزمة أكتاف -4203.30

:وازم ألبسة أخر  ل-

10  للوقایة المھنیة-  - -4203.4010

2 تیكیت وبادجات -  - -4203.4020

40 غیرھا-  - -4203.4090

[42.04]

.أصناف أخر من جلد طبیعى أو مجدد 4205.00
10)بردولة( سیور لألحذیة -  - -4205.0010 10)بردولة( سیور لألحذیة -  - -4205.0010

و مجدد من النوع المستعمل فى اآلالت أو األجھزة لد طبیعى أــن جــاف مــ أصن- - -4205.0020
2اآللیة أو االستعماالت التقنیة األخر

40 غیرھا-  - -4205.0090

، أو م��ن مثان��ات، أو م��ن أوت��ار )ع��دا م��صارین دودة الق��ز(م��صنوعات م��ن م��صارین 4206.00
. العضالت

5  الجراحة أوتار أو خیوط من مصارین غیر معقمة لخیوط - - -  4206.0010

10   غیرھا- - -  4206.0090
___________  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

٢٠٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالث واألربعون
  ؛ مصنوعاتهم)إصطناعية(جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة 

  :مالحظات 

أینما وردت ف�ى ج�دول التعریف�ة، جل�ود " فراء"، یقصد بكلمة 43.01بإستثناء جلود الفراء الخام الداخلة فى البند    - 1
  . الحیوانات المدبوغة أو المھیأة غیر المنزوعة الشعر أو الصوف جمیع

  :ال یشمل ھذا الفصل    - 2
  ؛)ً ، تبعا للحال67.01 أو البند 05.05البند (جلود الطیور أو أجزاء جلودھا، بریشھا أو زغبھا    -أ  
 ، بموج�ب المالحظ�ة 41صل زوعة الشـعر أو الصـوف الداخلة فى الفـلود الخام غیر المنــالل والجــالص   -ب 

  منھ ؛) ج (1
الم�صنوعة  ًًالقفـازات العادیة والقفازات بال أصابع وقفازات تكسو األص�ابع األرب�ع مع�ا واإلبھ�ام منف�ردا ،   -ج 

  ؛)42.03البند (من جلود وجلود بفراء طبیعـیة أو من جـلود وجلود بفراء مقلدة 
   ؛64أصناف الفصل    -د 

   ؛ 65اؤھا، الداخلة فى الفصل أغطیة الرأس وأجز   -ھـ 
  ).مثل لعب األطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلیة ولوازم الریاضة (95أصناف الفصل    -و 

ً، جـلود الفراء وأجزاؤھا المجمعة بإضافة مواد أخر، وجلود الفراء وأجزاؤھـا  المخیطھ معا 43.03یشمـل البند    - 3
  .أو بشكل أصناف أخر بشكل ألبسھ أو أجزاؤھا أو لوازمھا 

عدا ما إس�تثنى م�ن ھ�ذا (ً، تبعا للحال، األلبسة ولوازمھا من جمیع األنواع 43.04 أو البند 43.03یدخل فى البند    - 4
، المبطن��ة بف��راء طبیعی��ة أو إص��طناعیة وك��ذلك األلب��سة ولوازمھ��ا المحتوی��ة عل��ى )2الف��صل بموج��ب المالحظ��ة 

  .طناعیة متى كانت ھذه األجزاء تزید عن كونھا مجرد زخارف بسیطة أجزاء خارجیة من فراء طبیعیة أو إص  .طناعیة متى كانت ھذه األجزاء تزید عن كونھا مجرد زخارف بسیطة أجزاء خارجیة من فراء طبیعیة أو إص
ًبالمعنى المقصود فى جدول التعریفة، ما حصل علیھ تقلیدا للفراء بتثبیت األصواف أو ال�وبر " فراء مقلدة"تعتبر    - 5

س�ـتثناء الف�راء أو غیرھا من األلیاف بواسطة اللصق أو الخیاطة عل�ى الجل�ود أو الن�سج أو غیرھ�ا م�ن الم�واد، بإ
  ).60.01 أو البند 58.01بصفة عامة البند (المقلدة المتحصل علیھا بالنسج أو بالتصنیر 

_________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن

ألخر، بما فى ذلك الرؤوس والذیول واألقدام واألجزاء أو القطع ا(جلود بفراء خام 43.01
 41.01، عدا الجلود الخام الداخلة فى البنود ) فى صناعة الفراءلالستعمالصالحة 

.41.03 و 41.02و

2  ، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذیل أو األقدام)الفیزون(فراء المنك   -4301.10 2  ، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذیل أو األقدام)الفیزون(فراء المنك   -4301.10

و كراكول أو إیران ل أـــرودتیــان أو بــراخـتــراف إســخ: ةـالیــراف التــراء الخـــ ف4301.30
ند أو الصین أو منغولیا أو التبت، كاملة، مع أو بدون ھأو ما یشابھھا، فراء خراف ال

الرأس أو الذیل أو األقدام
2

2فراء الـثعلب، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذیل أو األقدام  -4301.60

2ألقدامفراء أخر، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذیل أو ا  -4301.80

2ـ  رؤوس، ذیول، أقدام، أجزاء أخر أو قطع صالحة لإلستعمال فى صناعة الفراء4301.90

ى ذلك الرؤوس والذیول واألقدام واألجزاء ـبما ف(راء مدبوغة أو مھیأة ــلود بفــج43.02
، عدا )بدون إضافة مواد أخر( وإن كانت غیر مجمعة أو مجمعة ،)أو القطع األخر ، عدا )بدون إضافة مواد أخر( وإن كانت غیر مجمعة أو مجمعة ،)أو القطع األخر

.43.03لة فى البند تلك الداخ

: جلود فراء كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذیل أو األقدام، غیر مجمعة -

10كـ من فراء المـن- -4302.11

10 غیرھا- -4302.19

10 رؤوس أو ذیول أو أقدام أو قطع وأجزاء، غیر مجمعة-4302.20

10 فراء كاملة وقطعھا وأجزاؤھا ، مجمعة-4302.30

.ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء 43.03 .ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء 43.03

40 ألبسة ولوازم ألبسة-4303.10

40 غیرھا-4303.90

40.ومصنوعاتھا ) إصطناعیة(فراء مقلدة 4304.00
________  

  
  
  
  
  
    
  

  
  
  
  

٢٠٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم التاسع
  مصنوعات من القش،  خشب ومصنوعاته؛ فحم خشىب؛ فلني ومصنوعاته؛

  أصناف صناعىت احلصر والسالل لفاء أو من مواد الضفر األخر؛أو من احل
___________  

  )1(الفصل الرابع واألربعون
  خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشىب

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

األخ�شاب ب�شكل ش�ظایا أو ن�شارة أو الخ�شب ب�شكل مھ�روس أو مج�روش أو م�سحوق م�ن األن�واع الم�ستعملة    -أ  
یة فى صناعة العطور أو فى الصیدلة أو فى أغراض إب�ادة الح�شرات والفطری�ات أو ف�ى أغ�راض بصفة رئیس

  ؛) 12.11البند (مماثلة 
أو الم��واد األخ��ر ذات الطبیع��ة الخ��شبیة، م��ن الن��وع الم��ستخدم ب��صفة رئی��سـیة لل��ضفر،  "ب��امبوال"الخی��زران    -ب 

  ؛)14.01البند (عة بأطوال ًبحالتھا الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولیا أو مقط
الخشـب فى شكل شظایا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من األنواع الم�ستعملة ب�صفة رئی�سیة ف�ى ال�صباغة    -ج 

  ؛) 14.04البند (أو الدباغة 
  ؛) 38.02البند (الفحم المنشط    -د  
   ؛42.02األصناف الداخلة فى البند    -ھـ 
  ؛ 46األصناف الداخلة فى الفصل    -و  
   ؛64أصناف األحذیة وأجزاؤھا الداخلة فى الفصل    -ز  
  ؛) مثل، عصى المشى والمظالت وأجزاؤھا (66األصناف الداخلة فى الفصل    -ح 
  ؛68.08 األصناف الداخلة  فى البند   -ط 
   ؛71.17الداخلة فى البند ) المقلدة(حلى الغوایة    -ى    ؛71.17الداخلة فى البند ) المقلدة(حلى الغوایة    -ى 
مثل، أجزاء اآلالت ومحافظ وأغطی�ة وخ�زائن اآلالت واألجھ�زة (أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر    -ك 

  ؛") الدوالیب"وعدد إصالح وضبط إتزان العجالت 
  ؛) مثل ، صنادیق الساعات، واألجھزة الموسیقیة وأجزاؤھا ( أصناف القسم الثامن عشر    -ل 
  ؛ ) 93.05البند ( أجزاء األسلحة الناریة    -م  
  ؛)مسبقة الصنعالمباني مثل، األثاث أو أجھزة اإلنارة أو لوازم اإلضاءة أو  (94صل األصناف الداخلة فى الف   -ن 

  ؛)مثـل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضة (95ة فى الفصل لاألصناف الداخ   -س 
الق��وائم لرص��اص، وؤھ��ا، األزرار، أق��الم اأجزا ولت��دخینل ی��ینغالمث��ل، ( 96األص��ناف الداخل��ة ف��ى الف��صل     -ع    

باستثناء الھیاك�ل والمق�ابض، م�ن خ�شب، ألص�ناف البن�د ) ثالثیة واألصناف المماثلةالثنائیة، الحادیة، األ ةالحامل
  أو؛ 96.03

  ) .مثل، التحف الفنیة (97األصناف الداخلة فى الفصل   - ف
ف�ى حال�ة (عالج�ة كیمیائی�ة أو فیزیائی�ة الخ�شب ال�ذى أخ�ضع لم" خشـب مكث�ف"ًوفقا لمفھوم ھذا الفصل، یقصد بعبارة    - 2

بحی�ث تزی�د كثافت�ة أو ص�البتھ ) الصفائح المجمعة یجب أن تكون المعالجة بما یزید ع�ن الح�د ال�الزم لمج�رد التماس�ك
  .وفى نفس الوقت تحسن مقاومتھ المیكانیكیة أو مقاومتھ للمؤثرات الكیمیائیة أو الكھربائیة

 عل��ى األص��ناف الم��صنوعة م��ن أل��واح دق��ائق أو جزیئ��ات الخ��شب 44.21 ـتى ح��44.14تطب��ق أحك��ام البن��ود م��ن   - 3
أو من الخشب المكث�ف، مثلم�ا " الصفائحي"أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألیاف، أو من الخشب المنضد " الحبیبي"

  . ، المقابلة لتلك األصناف الطبیعيتطبق على األصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب 
، أى 44.09 قد تكون مشغولة باألش�كال الت�ى تھی�أ بھ�ا أص�ناف البن�د 44.12 أو 44.11 أو 44.10جات البنود إن منت   - 4

یر مربع�ة وال م�ستطیلة، أو أخ�ضعت ألی��ة ـكال غ�ـ�ـأة بأشـ��ـ أو مقطع�ة أو مھیةبـق�ـثـوسة أو مموج�ة أو مـق�د تك�ون مق�
  .داخلة فى بنود أخرعملیة أخرى، بشرط أال تضفى علیھا ھذه العملیة صفة األصناف ال

 الع��دد الت��ى تك��ون ن��صالھا أو أجزاؤھ��ا العامل��ة أو س��طحھا العام��ل أو األج��زاء العامل��ة األخ��ر 44.17ی��شمل البن��د  ال   - 5
   .82 من الفصل 1مكونة من أى من المواد المحددة فى المالحظة 

______________  
  2015 یونیھ 11 و2014 یونیھ 27ركى فى النص یمثل التعدیل فى جلستي توصیات مجلس التعاون الجم)  1(
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ف�ى أى بن�د " خ�شب"ً أعاله، وما لم ینص علی�ھ خالف�ا ل�ذلك، ف�إن أى إش�ارة إل�ى عب�ارة 1مع مراعاة أحكام المالحظة    - 6
  .والمواد األخر ذات الطبیعة الخشبیة  "بامبوال"الخیزران ًمن بنود ھذا الفصل تنطبق أیضا على 

  - : ى البند الفرعةمالحظ
 تعني من�تج ث�انوي عب�ارة ع�ن ن�شارة الخ�شب "الخشبكریات " فإن عبارة 4401.31د الفرعي ــراض البنــألغ   - 1

ب الناتجة عن عملیات التشغیل اآللي في ص�ناعة الخ�شب أو ص�ناعة األث�اث ـق الخشــأو شظایا الخشب أو رقائ
 تتجاوزط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة الأو عملیات تحویل الخشب األخر، والتي تكون مكتلة إما مباشرة بالضغ

   . مم100 مم وطولھا ال یتجاوز 25 تكون إسطوانیة ذات قطر ال یتجاوز المكتلةالكریات ھذه . ً وزنا3%
____________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل ً حزماً، أغصاناً، حطبا،ًخشب وقود، قطعا مستدیرة44.01
ت مكتلة بشكل قطع ـب، وإن كانـالت خشـت وفضـاایـظایا؛ نشارة ونفـق أو شـرقائ

. أو قوالب أو  كریات أو أشكال مماثلة 
  : ًحزما أو بأشكال مماثلة، ًأغصانا، حطبأ، ً خشب وقود، قطعا مستدیرة-

5                                "تالصنوبریا" من عائلة المخروطیات --4401.11

5  "الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات --4401.12

:شظایا   خشب بشكل رقائـق أو-

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات - -4401.21

2"الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات - -4401.22
كری�ات أو بأش�كال  لة بشكل قطع أو قوالب أو، مكت الخشبـ نشارة ونفایات وفضـالت كری�ات أو بأش�كال  لة بشكل قطع أو قوالب أو، مكت الخشبـ نشارة ونفایات وفضـالت

:مماثلة
2من الخشبكریات مكتلة  - -4401.31

2 غیرھا- -4401.39

2                      ، غیر مكتلة الخشب نشارة ونفایات وفضالت-4401.40

.ً، وإن كان مكتال ) بما فى ذلك فحم القشور أو النوى(فحم خشبى 44.02
2  "بامبوال"الخیزران   من-4402.10

5   غیرھا-4402.90

.ًًخشب خام، وإن كان مقشورا أو منزوع اللحاء أو مربعا بصورة بسیطة 44.03
: معالج بالدھان أو باألصباغ أو بالكریوزوت أو بعوامل حفظ أخر-

2                                "الصنوبریات" من عائلة المخروطیات --4403.11
2  "الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات --4403.12

:" الصنوبریات" غیرھا ، من عائلة المخروطیات -

2     سم أو أكثر15 مقاس أي من مقطعھا العرضي )pinus spp( من الصنوبر --4403.21

2 أخر،)pinus spp( من الصنوبر --4403.22

 مقاس أي من مقطعھا العرضي )picea spp( والتانوب )Abies spp(ن الشوح ـ م--4403.23
2 سم أو أكثر15

٢٠٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2خرأ، )picea spp( و التانوب )Abies spp( من الشوح --4403.24
2 أو أكثر سم15 غیرھا، مقاس أي من مقطعھا العرضي --4403.25
2                                غیرھا- -4403.26

:ستوائـیةاألخشاب األن ـ غیرھا، م
2 میرانتى أحمر قاتم ، میرانتى أحمر فاتح ، ومیرانتى باكاو- -4403.41
2 غیرھا- -4403.49

: غیرھا -
2(.Quercus spp)" سندیان" من خشب بلوط - -4403.91
عفاهم       سم أو أكثر15 مقاس أي من مقطعھا العرضي )Fagus spp( من زان --4403.93

معفاه  خرأ، )Fagus spp( من زان --4403.94

2   سم أو أكثر15، مقاس أي من مقطعھا العرضي )Betula spp(َ من القضبان --4403.95
2  خرأ، )Betula spp(َ من القضبان --4403.96

Populus spp(  2( من الحور والحور الرجراج --4403.97

Eucalypyus spp(                                           2( من الكینا --4403.98

2   غیرھا  --4403.99 2   غیرھا  --4403.99

ً؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابیر من خشب، مدببة غیر منشورة طولیا؛ خشب أطواق44.04
عصى خشبیة مشذبة بصورة بسیطة ولكن غیر مخروطة والمقوسة وال مشغـولة 

ى أو المظالت أو مقابض العـدد ــصى المشــة عــاعـة لصنـمـرى، مالئـة أخـبطریق
.أو ما یماثلھا؛ قدد وصفیحات وشرائح من خشب أو مایماثلھا 

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات -4404.10

2"الصنوبریات" من غیر المخروطیات -4404.20

5.صوف الخشب؛ دقیق الخشب 4405.00

.الترام ومایماثلھا عوارض من خشب للسكك الحدیدیة و44.06
: غیر مشربة-

5                            "الصنوبریات" من عائلة المخروطیات --4406.11

5  "الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات --4406.12

: غیرھا-

5                   "الصنوبریات" من عائلة المخروطیات --4406.91

5  "الصنوبریات"غیر عائلة المخروطیات  من --4406.92

ًًًخشب منشور أو مقطع طولیا أو مشرحا أو مقطعا بطریقــة التقشیر الدائرى، وإن 44.07
 6 د سمكھ عنــزیـأو موصول النھایات، ی) ًمصنفرا(ًًوحا أو منعما ـان ممسـك

.مللیمترات

٢٠٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 :"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات -

معفاه                                                     (.Pinus spp) الصنوبر  من--4407.11

معفاه(.Picea spp)والتانوب  (.Abies spp) من الشوح --4407.12

معفاه                                                                               غیرھا--4407.19

:ستوائیة شاب االـ من األخ

معفاه(.Swietenia spp) ماھوجنى - -4407.21

معفاه   وبلسامبوا،ی إ، فیروال- -4407.22

معفاه میرانتى أحمر قاتم، میرانتى أحمر فاتح، ومیرانـتى باكاو- -4407.25

معفاه لوان أبیض، میرانـتى أبیض، سیرایا أبیض، میرانـتى أصفر وآالن- -4407.26

معفاه   سابیللي- -4407.27

معفاه   إیروكو- -4407.28

معفاه غیرھا- -4407.29

: غیرھا -

معفاه(.Quercus spp) "سندیان" من بلوط - -4407.91

معفاه(.Fagus spp) من زان - -4407.92

معفاه  (.Acer spp)) القیقب( من األسفندان - -4407.93

معفاه  (.Prunus spp)  من  الكریز- -4407.94

معفاه  (.Fraxinus spp)  من خشب الداردار- -4407.95

معفاه                                            )Betula spp(َ من القضبان --4407.96

معفاه  )Populus spp( من الحور و الحور الرجراج --4407.97

معفاه غیرھا- -4407.99

 وصفائح لصناعة ،)بما فیھا المتحصل علیھا بتشریح الخشب المنضد(تلبیس صفائح لل44.08
ًا، ـولیـورة طـر منشـاب أخـلة، وأخشـدة المماثـألخشاب المنضلاكس ـب المتعـالخش

ة أو منعمة أو مجمعة ــوحـت ممسـ، وإن كان"مسطحة"ورة ــة أو مقشــأو مشرح
. مم 6 بالتراكب أو موصولة النھایات، بسمك ال یزید عن

5"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات -4408.10

:ـ من األخشاب اإلستوائیة 

5 میرانتى أحمر قاتـم، میرانـتى أحمر فاتح، میرانـتى باكاو - -4408.31

5 غیرھا - -4408.39

5   غیرھا -4408.90

٢٠٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

، ")الباركیھ"ت الخشبیة بما فى ذلك األلواح والقطع غـیر المجمعة لألرضیا( خشب44.09
ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، (مشغول بأشكال خاصة 

على طول أى ) ھوما شاب، محدب، مھیأ بشكل طنوف أو مدور )V(كل ـموصول بش
أو موصول ) ًمصنفرا(ًًحھ، وإن كان ممسوحا أو منعما من حوافھ أو نھایاتھ أو سطو

.النھایات 

20" الصنوبریات"لمخروطیات  من عائلة ا-4409.10

:" الصنوبریات" من غیر المخروطیات -

20  "بامبوال"الخیزران   من- -4409.21

20                                               من األخشاب اإلستوائیة - -4409.22

20   غیرھا- -4409.29

 OSB)( "ستراندأأورینتد " المسماة ، األلواح"بىـحبی"واح من جزیئات الخشب ــأل44.10
خشب أو من مواد نباتیة أخر، وإن من ) مثل األلواح المسماة ویفر(وألواح مماثلة 

.عضویة أخر ربط كانت مكتلة براتنجات أو بمواد 
:ـ  من خشب 

10ألواح من جزیئات الخشب  - -4410.11

10(OSB)ألواح أورینتد ستراند  - -4410.12

10  غیره - -4410.19

10 غیرھــا-4410.90

ألواح من ألیاف الخشب أو من مواد نباتیة أخر، وإن كانت مكتلة براتنج�ات أو بم�واد 44.11
.رابطة عضویة أخر  

: (MDF)متوسطة الكثافة  ألواح من ألیاف -
10   مم5 ـتجاوزیال ذات سمك - -4411.12
10   مم9 مم ولكن ال یتجاوز عن 5 ذات سمك یزید عن - -4411.13
10   مم9 ذات سمك یزید عن - -4411.14

: غیره -
10  3سم/  جم 0.8 ذات كثافة تزید عن - -4411.92
310سم/  جم 0.8 ولكن ال تتجاوز عن 3سم/  جم 0.5 ذات كثافة تزید عن - -4411.93
310سم/ جم  0.5 ـتجاوزیال ذات كثافة - -4411.94

وخ�شب ) مك�سو بق�شرة خ�شبیة" (مل�بس"، خ�شب م�صفح "أبلكاج"خشـب متعـاكس 44.12
.منضد مماثل

10"بامبوال"الخیزران  من -4412.10

فیما عدا (ب ــح خشــن صفائــًرا مــاكس، مكون حصـن خشب متعــره مـیـ غ-
  : مم 6 سمك الواحدة منھا ـتجاوزی ال، )"بامبوال"الخیزران 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10   االستوائیةواحدة على األقل من األخشاب خارجیة طبقة ذو  - -4412.31

المخروطی�ة دة عل�ى األق�ل م�ن األخ�شاب غی�ر ـ�ـة واحــ�ـارجیــة خـــا، ذو طبقــرھـیـ غ--4412.33
، )Fagus spp( ال�زان، )Fraxinus spp( ، الرم�اد)Alnus spp(  من أنواع االلدر"صنوبریةال"

، دردار )Castanea spp(، الك��ستناء )Prunus spp(  الك��رز ،)Betula spp(َم��ن الق��ضبان 
)Ulmus spp(الكینا ، )Eucalyptus spp( الجوز ،)Carya spp( كستناء الحصان ،)Aesculus 

spp( ل�یم ،)Tilia spp( القیق�ب ،)Acer spp( س�ندیان"، بل��وط ")Quercus spp( دل��ب ،
)Platanus spp(الح��ور الرج��راج ، الح�ور و)Populus spp(ا ـ�ـیـنـیـ، روب)Robinia 

spp(ب ـولیــب التـ، خش)Liriodendron spp( أو الجوز )Juglans spp(  

10

اب غی��ر ـــن األخ�شـ�ـل مـ�ـدة عل�ى األقــ��ـة واحـ�ـارجیــ خـةق�ـا، ذو طبـ�ـرھـــیــ غ--4412.34
10  4412.33البند الفرعي ب غیر مذكورة "الصنوبریة"المخروطیة 

10  "یةالصنوبر"المخروطیة خشاب األ الخارجیتین من نطبقتیمن الكل ، ا غیرھ--4412.39

: غیره -

10، وألواح من خشب) صفائحیة( ألواح من كتل ، ألواح منضددة - -4412.94

10 غیره - -4412.99

10.)بروفیالت(كال خاصة ـأشرطة أو أش، اتـوصفیح ألواح ،خشب مكثف، بشكل كتل4413.00

40.المرایا أو ما یماثلھا ،  اللوحات،أطر من خشب للصور4414.00

صنادیق وعلب وأقفاص وأوعیة إسطوانیة وأوعیة مماثلة، من خشب؛ بك�رات كبی�رة 44.15
للك��ابالت م��ن خ��شب؛ طبلی��ات وطبلی��ات ص��نادیق وقواع��د تحمی��ل أخ��ر، م��ن خ��شب؛ 

.أطواق مثبتة للطبلیات من خشب
20ق وعلب وأقفاص وأوعیة أسطوانیة وأوعیة مماثلة ؛ بكرات كبیرة للكابالتـ صنادی4415.10

20 طبلیات وطبلیات صنادیق وقواعد تحمیل أخر؛ أطواق مثبتة للطبلیات -4415.20

كبیرة وصغیرة وغیرھا من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤھا، من ) برامیل(دنان 4416.00
10. خشب، بما فى ذلك األطواق 

أو مكانس، ) فرش(ین ـل ومقابض فراجـیاكـدد، ھــابض عـدد، مقــل عـیاكـدد، ھـع4417.00
10.من خشب؛ قوالب لألحذیة بما فیھا قوالب الشد والتوسیع ، من خشب 

 بما اإلنشائـیة،مصنوعات نجارة للتركیب فى األبنیة، وأصناف من خشب لألغراض 44.18
لویحات وفلق التسقیف لواح األرضیات المجمعة، أفى ذلك ألواح الخشب الخلویــة، 

).خشبيقرمید (
30، وھیاكلھا وأطرھا) نوافذ فرنسیة( نوافذ، نوافذ أبواب -4418.10

30 أبواب وأطرھا وعتباتھا-4418.20

30 ھیاكل خشبیة مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة-4418.40

20)ىقرمید خشب( لویحات وفلق التسقیف -4418.50

30 أعمدة وعوارض-4418.60

٢٠٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: ألواح األرضیات المجمعة-

الخیزران من ) یسـطبقة تلب(ة علویة ــل بطبقـو على األقأ "وـبامبال"الخیزران من  -  -4418.73
"بامبوال"

30

20) موزاییك( غیرھا، ألرضیات الفسیفساء - -4418.74

30 غیرھا، متعددة الطبقات  - -4418.75

30 غیرھا - -4418.79

: غیرھا -

30"بامبوال"الخیزران  من - -4418.91

30 غیرھا - -4418.99

.من خشب ،مطبخأدوات مائدة وأدوات 44.19
 : "بامبوال"الخیزران  من -

40 ألواح الخبز، ألواح التقطیع وألواح مماثلة- -4419.11

40م  عیدان تناول الطعا- -4419.12

40 غیرھا- -4419.19

40 غیرھا-4419.90 40 غیرھا-4419.90

خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصنادیق صغیرة للمجوھرات أو الحلى وأصناف 44.20
مماثلة من خشب؛ تماثیل وأصناف زینة أخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غیر 

 .94الداخلة فى الفصل 
40   تماثیل وأصناف زینة أخر، من خشب-4420.10

40 غیرھا -4420.90

.أصناف أخر من خشب 44.21
30 مشاجب ألبسة-4421.10

: غیرھا -

10"بامبوال"الخیزران من  - -4421.91

:غیرھا  - -4421.99

2 للمواد الغذائیة " استیك"للثقاب؛ قطع خشب ) غیر محضرة( عیدان -  - -4421.9910

10   غیرھا -  - -4421.9990
________

  
  

٢٠٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس واألربعون
  فــلني ومصنــوعـاتــه

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

  ؛64أصناف األحذیة وأجزاؤھا الداخلة فى الفصل    -أ  
  أو؛ 65 أغطیة الرأس وأجزاؤھا الداخلة فى الفصل -ب 
  ) .ات وأدوات ولوازم الریاضةمثل، لعب األطفال وألعاب المجتمع (95األصناف الداخلة فى الفصل  -ج 

_____________  
  

  رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ن مھ�روس ـلی�ـن؛ فـلی�ـات فـای�ـة؛ نفـیطـة ب�سـریق�ـطـر بـ، خ�ام أو مح�ضيعـن طبیـلیـف45.01
.أو مجروش أو مسحوق

2قة بسیطة فلین طبیعى، خام أو محضر بطری-4501.10

2 غیره-4501.90

ورة بسیطة، أو فى شكل كتل مستطیلة ــع بصــرة أو مربــزوع القشـفلین طبیعى، من4502.00
بما فیھا األشكال األولیة مستدقة (، ألواح، صفائح أو أشرطة )بما فیھا المربعة(

) .الحواف لصناعة السدادات
2

.مصنوعات من فلین طبیعى 45.03

5 السدادات-4503.10

5 غیرھا-4503.90

.ومصنوعات من فلین مكتل ) بلواصق أو بدونھا(فلین مكتل 45.04

ـ�� كت��ل ومكعب��ات وأل��واح وص��فائح وأش��رطة؛ ترابی��ع بالط��ات م��ن جمی��ع األش��كال؛ 4504.10
5إسطوانات مصمتھ بما فى ذلك األقراص

5 غیرھا-4504.90
  

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   السادس واألربعونالفصل
  مصنوعات من قش أو حلفاء أو غريها من مواد الضفر ؛ 

  مصنوعات حصر وسالل
  :مــالحـظــات 

فى ھذا الفصل، المواد التى ھى بحالة أو بشكل مالئ�م لل�ضفر أو الج�دل أو العملی�ات " مواد ضفر"یقصد بعبارة    - 1
 ق�صبات ،األس�ل، )أس�ل الھن�دى(، روط�ان "ب�امبوال"الخی�زران  ، أفن�ان الصف�صاف،المماثلة؛ وھى ت�شمل الق�ش

ة ــمث��ل، األش��رطة م��ن لح��اء النبات��ات أو مـ��ـن األوراق ال��ضیق(الغ��اب وأش��رطة الخ��شب، س��لخ النبات��ات األخ��ر 
أو األلی��اف الن��سجیة الطبیع��ـیة غی��ر ) ا أو األش��رطة المتح��صـل علیھ��ا م��ن أوراق النبات��ات العری��ضةـ��ـوالرافی

ن لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ م�ن جل�د ــلة مــدد واألشكال المماثــردة والقــمفالمغزولة أو الشعیرات ال
أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو الالمنسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخیل أو فتائل أو خیوط أو الشعیرات 

   .54المفردة والصفیحات واألشكال المماثلة من المواد النسجیة الداخلة فى الفصل 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 2

   ؛48.14أغطیة الجدران الداخلة فى البند    -أ 
  ؛)56.07البند (، مضفورة أو غیر مضفورة )الحبال الغلیظة( خیوط الحزم والحبال والقلوس   -ب 
  ؛ 65 أو الفصل 64األحذیة وأغطیة الرأس أو أجزاؤھا، الداخلة فى الفصل    -ج 
  أو؛ )87الفصل (المصنعة من أصناف صناعة السالل المركبات أو أبدانھا    -د 

  ) .مثل، األثاث والمصابیح وأجھزة اإلنارة (94األصناف الداخلة فى الفصل    -ھـ 
ب�المعنى المق�صود ف�ى البن��د " م�واد ض�فر وض�فائر وأص�ناف مماثل�ة م�ن م�واد ض�فر مترابط�ة ب�التوازى"تعتب�ر     - 3

ال�ضفائر واألص�ناف المماثل�ة م�ن م�واد ض�فر متج�اورة مترابط�ة ، األصناف المكونة من م�واد ال�ضفر و46.01
  .بالتوازى، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجیة مغزولة   .بالتوازى، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجیة مغزولة 

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

د ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفائر ومنتجات مماثلة من موا46.01
، يضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتواز

) .مثل الحصر والبسط والحواجز(ًبشكل مسطح، وإن كانت أصنافا تامة الصنـع 
 : حصر وبسط وحواجز من مواد نباتـیة-

40  "بامبو"خیزران  من - -4601.21

40   من روطان- -4601.22

40   غیره- -4601.29

: غیرھا -

40"بامبو"خیزران من  - -4601.92

40   من روطان- -4601.93

40   من مواد نباتیة أخر- -4601.94

40 غیرھا- -4601.99

ر ــفـواد ضـن مـا مـكلھـرة بشـا مباشــلیھـالل، المتحصـل عـة السـاعـاف صنــأصن46.02
لیف (؛ مصنوعات من لوف 46.01 مصنوعة مـن األصناف الداخلة فى البند أو

).نباتى
  : من مواد نباتیة -  : من مواد نباتیة -

40  "بامبو"خیزران من  - -4602.11

40   من روطان- -4602.12

40   غیره- -4602.19

40   غیرھا-4602.90

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم العاشـــر
   يفية سيليولوزية أخر؛ عجائن من خشب أو مواد ل

   بغرض إعادة التصنيع؛) نفايات وفضالت(ورق وورق مقوى 
  ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

__________  
  

  الفصل السابع واألربعون
  عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى 

  بغرض إعادة التصنيع) نفايات وفضالت( 
  :مالحظــة 

تعن�ى عج�ائن الخ�شب الكیمیائی�ة " عج�ائن الخ�شب الكیمیائی�ة لإلذاب�ة"، ف�إن عب�ارة 47.02ق البند ألغراض تطبی   - 1
ً وزن�ا أو أكث�ر ، وذل�ك ف�ى حال�ة عج�ائن الخ�شب الم�صنوعة بطریق�ة %92ی�ذوب بن�سبة  المحتویة على ج�زء ال
الم��صنوعة بطریق��ة ً وزن��ا أو أكث��ر ف��ى حال��ة عج��ائن الخ��شب %88، أو بن��سبة )ال��سلفات(ال��صودا أو الكبریت��ات 

 م�ن %18وذلك بعد ساعة من وضعھا فى محـ�ـلول ال�صــودا الكاوی�ة المحت�وى عل�ى ) ثانى السلفیت(الكبریتیت 
 مئـ�ـویة ، وبالن�سبة لعج�ائن الخ�شب الم�صنوعة بطریق�ة الكبریتی�ت 20ھیدروكسید الصودیوم عند درجة حرارة 

  . من وزنھا %0.15 فیجب أال تتجاوز نسبة الرماد فیھا عن) ثانى السلفیت(
_____________  

  
رمز النظام   الفئة فــــــــــــــــــــــــــــالصنرمز النظام 

املنسق
  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%)

2.عجائن خشب آلیة 4701.00

2.عجائن خشب كیمیائیة، بطریقة اإلذابة 4702.00

، عدا )السلفات(عجائن خشب كیمیائیة، مصنوعة بطریقة الصودا أو الكبریتات 47.03
.بطریقة اإلذابةالعجائن 

) :غیر مبیضة( غیر مقصورة -

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات - -4703.11

2"الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات - -4703.19

: شبھ مقصورة أو مقصورة -

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات - -4703.21

2"الصنوبریات"مخروطیات  من غیر عائلة ال- -4703.29

.تیت، عدا العجینة بطریقة اإلذابةعجائـن خشب كیمیائـیة، مصنوعة بطریقة الكبری47.04
) :غیر مبیضة( غیر مقصورة -

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات - -4704.11

2"الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات - -4704.19

٢١٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

:أو مقصورة  شبھ مقصورة -

2"الصنوبریات" من عائلة المخروطیات - -4704.21

2"الصنوبریات" من غیر عائلة المخروطیات - -4704.29

2.عجائن خشب متحصل علیھا بمعالجة آلیة وكیمیائیة مشتركة 4705.00

 ا من نفایات وفضالت الورق والورق المقوىــل علیھــاف متحصـن ألیـن مـعجائ47.06
.معدة إلعادة التصنیع أو من مواد لیفیة سیلیولوزیة أخر

2 عجائن زغب بذور القطن-4706.10

 عجائن من ألیاف متحصـل علیھا من نفایات وفضالت الورق والورق المق�وى مع�دة -4706.20
2إلعادة التصنیع

2  "بامبوال"الخیزران ، من ا غیرھ-4706.30

: غیرھا -

2 آلیــة- -4706.91

2 كیمیائـیة- -4706.92

2متحصل علیھا بمعالجة آلیة وكیمیائیة مشتركة - -4706.93

.نفایات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنیع 47.07 .نفایات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنیع 47.07
2ـ من ورق أو ورق مقوى، كرافت غیر مقصور، أو من ورق أو ورق مقوى، مموج4707.10

ورة رئی���سیة م���ن عج���ائن كیمیائی���ة ـ ورق مق���وى آخ���ر، م���صنوع ب��صن ورق أوـ م��-4707.20
2مقصورة غیر ملونة فى كتـلتـھا

مث��ل ورق ( م��ن ورق أو ورق مقـ��ـوى م��صنوع ب��صورة رئی��سیة م��ن عج��ائن آلیـ��ـة -4707.30
2)الصحف والمجالت والمطبوعات المماثــلة

2  وزة غیرھا، بما فى ذلك النفایات والفضالت غیر المفر-4707.90
__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن واألربعون
  ،  الورق ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن

  أو من ورق أو من ورق مقوى
  :مـالحظــات 

الورق وال�ورق المق�وى، دون " ورق"ألغراض تطبیق ھذا الفصل، وما لم ینص على خالف ذلك، تشمل عبارة    - 1
  .ة أو الوزن بالمتر المربع األخذ بعین اإلعتبار السماك

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 2
   ؛30األصناف الداخلة فى الفصل    - أ 

   ؛32.12أوراق الختم الداخلة فى البند    -ب 
  ؛) 33الفصل (الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلى بمحضرات تجمیل    -ج 
) 34.01البند ( ةــون أو بمادة منظفــى بصابــمغط أو الليــالمطرب أو ــالورق أو حشو السیلیولوز المش   -د 

  ؛) 34.05البند (أو بملمعات أو بمعاجین أو بمحضرات مماثلة 
   ؛37.04 الى 37.01الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل فى البنود من    -ھـ 
  ؛) 38.22البند (الورق المشرب بكواشف للتشخیص أو للمختبرات    -و 
وى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة م�ن ال�ورق ــورق أو بورق مقـواة بـــدة أو المقـــنضن المــاللدائ   -ز 

أو الورق المقوى المطلیة أو المغطاة باللدائن عندما یتجاوز سمك ھذه اللدائن نصف السمك الكلى، وكذلك 
  ؛) 39الفصل  (48.14 المصنوعات من ھذه المواد عدا أغطیة الجدران الداخلة فى البند

  ؛) مثل لوازم السفر (42.02األصناف الداخلة فى البند    -ح 
  ؛) مصنوعات حصر وسالل (46األصناف الداخلة فى الفصل    -ط 
  ؛) 11القسم (الخیوط من ورق واألصناف المنسوجة منھا    -ى 
   ؛65 أو الفصل 64األصناف الداخلة فى الفصل    -ك 
) 68.14 البن�د(والمیكا المثبتة عل�ى ورق أو ورق مق�وى ) 68.05 دالبن(الورق أو الورق المقوى الشاحذ    -ل  ) 68.14 البن�د(والمیكا المثبتة عل�ى ورق أو ورق مق�وى ) 68.05 دالبن(الورق أو الورق المقوى الشاحذ    -ل 

  ؛) ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلى بمسحوق المیكا یدخل فى ھذا الفصل(
  ؛ ) 15أو  14القسم ًعموما (الورق أو القدد الرقیقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى    -م 
   ؛ 92.09د األصناف الداخلة فى البن   -ن 

  ، أو )مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضة (95األصناف الداخـلة فى الفصل    -س 
مث��ل األزرار، ف�وط وواقی��ات ص��حیة وحفاض�ات وبطان��ات حفاض��ات  (96األص�ناف الداخل��ة ف�ي الف��صل   -ش 

  ).لألطفال
 تشمل الورق أو الورق المقوى الذى أخ�ضع 48.05 الى 48.01 ، فإن البنود من 7مع مراعاة أحكام المالحظة    - 3

لة، أو ما كان منھ�ا برس�وم مائی�ة زائفـ�ـة ــمماث ع أو الصقل أو لعملیات تجھیز نھائىــس أو التلمیــة التملیــلعملی
ات من ألیاف ال�سیلیولوز الملون�ة أو ــأو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السیلیولوز أو طبق

یدخل ف�ى ھ�ذه البن�ود  ، ال48.03ًة فى العجینة بأیة طریقة كانت، ومالم ینص علیھ خــالفا لذلك فى البند المرخم
  .التى تمت معالجتھا بطریقة أخرى، الورق أو الورق المقوى أو حشو السیلیولوز أو طبقات من ألیاف السیلیولوز

م�ن الن�وع الم�ستعمل ف�ى طباعـ�ـة ال�صحف، فى ھذا الفصل، ال�ورق غی�ر المطل�ى " ورق صحف"یقصد بعبارة    - 4
یق�ل ع�ن  ال والذى تمثـل فیــھ ألیاف الخشب المتحصل علیھا بواس�طة عملی�ات آلی�ة أو عملی�ات آلی�ة كیمیائی�ة م�ا

مقاسة بمقیاس خشونة سطح لھ ً وزنا من المحتوى الكلى لأللیاف، غیر المغرى أو المغرى بدرجة خفیفة، 50%
 2م/ جم40یقل عن  البوزن  ،لكل وجھ) میكرون( میكرومیتر 2.5تزید عن ) MPa 1 ( سیرف للطبـاعة-باركر

ـزید أش��رطة أو لف��ات ی��ب )أ( :باألش��كال اآلتی��ةالمق��دم ینطب��ق ذل��ك فق��ط عل��ى ال��ورق و،  2م/ ج��م65وال یتج��اوز 
ع  س�م وال�ضل28ی�ـزید ع�ن أحد أضلعھا ) بما فى ذلك المربعة(صفائح مستطیلة ب )ب(  سم ؛ أو28عن عرضھا 

  . سم فى حالتھا الغیر المطویة15األخر یزید عن  

اعة ـة أو الطب�ـاب�ـتعملة ف�ى الكتـواع الم�سـن األنـوى مـورق وورق مق" ، یقصد بعبـارة 48.02د ـراض البنـألغ   - 5
ورق وورق مق��وى غی�ر مثق�ب مع��د لبطاق�ات وأش��رطة "و" جرافی�ك"أو غیرھ�ا م�ن أغ��راض ف�ن الخ�ط والرس��م 

أو من عجینة متحصل ) مقصورة(الورق المقوى المصنوع بصورة رئیسیة من عجینة مبیضة الورق و" التثقیب
  - : تفى بأى من الشروط التالیة  آلیة،-علیھا بطریقة آلیة أو كیمیائیة 

   :2م/  جم 150بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى الیزن أكثر من    -

٢١٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   آلیة، و-حصل عـلیھا بعملیات آلیة أو كیمیائیة  أو أكـثر من األلیـاف المت%10وى على تالمح   -أ 
  ، أو2م/  جـم 80أال یزن أكثر من    - 1
   أوًأن یكون ملونا فى الكتلة ؛    - 2

   رماد، و%8المحتوى على أكثر من    -ب 
  ، أو 2م/  جـم 80أال یزن أكثر من    - 1
  أوًأن یكون ملونا فى الكتلة ؛    - 2

   ؛ أو)1( أو أكثر%60رماد ولھ درجة لمعان  %3المحتوى على أكثر من    -ج 
، ومؤش��ر )1(%60 م�ن رم�اد، ول�ھ درج�ة لمع�ان أق�ل م�ن %8 وال یتج�اوز %3ن م�المحت�وى عل�ى أكث�ر     -د 

2م  KPa 2.5مقاومة إنفالق الیتجاوز 
  جم ؛ أو /  

 إنف��الق ، ومؤش��ر مقاوم��ة)1( أو أكث��ر%60 رم��اد أو أق��ل م��ن ذل��ك ول��ھ درج��ة لمع��ان %3 المحت��وى عل��ى -ھ��ـ 
  .جم/  2م KPa 2.5الیتجاوز 

    :2م/  جم 150بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى یزن أكثر من   -
  ًأن یكون ملونا فى الكتلة ؛ أو   -أ  
   أو أكثر ، و%60لھ درجة لمعان    -ب 

  أو أقل ، أو ) میكرون( میكرومتر 225بسمك    - 1
ون�سبة م�ن ) میك�رون(  میكرومت�ر508لك�ن الیتج�اوز و) میك�رون( میكرومتر 225بسمك أكثر من    - 2

   ؛ أو%3الرماد تزید عن 
  .%8ونسبة رماد تزید عن ) میكرون( میكرومتر 254یتجاوز   وبسمك ال،%60بدرجة لمعان أقل من    -ج 

 ورق األكی��اس  بم��ا ف��ى ذل��ك( ال��ورق أو ال��ورق المق��وى للترش��یح أو للت��صفیة 48.02وم��ع ذل��ك الی��شمل البن��د 
  .، أو الورق أو الورق المقوى الملبد )ة للشاىالصغیر

فى ھذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذى تمث�ل فی�ھ األلی�اف المتح�صل " ورق وورق مقوى كرافت"یقصد بعبارة    - 6
  .ً وزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلیاف %80ًعلیھا كیمیائیا بطریقة السلفات أو الصودا نسبة ال تقل عن 

م ت�نص عب�ارات البن�ود عل�ى خ�الف ذل�ك، ف�إن ال�ورق وال�ورق المق�وى وح�شو ال�سیلیولوز أو طبق�ات ألی�اف مال   - 7
، تبن�د ف�ى البن�د ال�ذى ی�رد 48.11 الى 48.01السیلیولوز التى ینطبـق علیھا وصف بندان أو أكثر فى البنود من 

ً
، تبن�د ف�ى البن�د ال�ذى ی�رد 48.11 الى 48.01السیلیولوز التى ینطبـق علیھا وصف بندان أو أكثر فى البنود من 

  .ًمتأخرا من حیث الترتیب الرقمى فى جدول التعریفة 
األلی�اف م�ن  ح�شو ال�سیلیولوز وطبق�ات ،ال�ورق المق�وى، الورقتنطبق فقط على  48.09 إلى 48.03البنود من    - 8

  :السیلیولوزیة المقدمة بأحد األشكال التالیة 
   سم ؛ أو36عن  ـزیدیبعرض أشرطة أو لفات ب  ) أ ( 
 س�م 15د عن  سم والضلع اآلخر یزی36  یـزید عن أحد أضالعھا)مربعةبما فى ذلك ال(صفائح مستطیلة ب  )ب(

  .غیر المطویة الفى حالتھا 
  : فقط مایلى 48.14وأغطیة جدران مماثلة بالمعنى المقصود فى البند " ورق حائط"یعتبر    - 9

ًد خصی�صا لت�زیین  س�م ، المع�160 ـتجاوزی�الو  س�م45یق�ل عرض�ھا ع�ن ال�ورق المق�دم ب�شكل لف�ات ال    -أ 
  :الجدران والسقوف

مطب��وع برس��ومات أو مزخ��رف ال��سطح بطریق��ة أخ��رى  مل��ون ال��سطح أووم أو ــب أو مب��صـمحب��   - 1
  ؛ ً، وإن كان مطلیا أومغطى بلدائن وقائیة شفافة)، بزغب المواد النسجیةعلى سبیل المثال(

  إلخ ؛..غیر مستوى السطح نتیجة لدمج دقائق من خشب أو من قش    - 2
ملون�ة أو مطبوع�ة  محبب�ة أو مب�صومة أومطلى أو مغطى على الوجھ بلدائن، وتكون طبقة اللدائن    - 3

  برسوم أو مزخرفة بطریقة أخرى؛ أو
  مغطى الوجة بمواد ضفر، وإن كانـت مضمومة الى بعضھا بشكل جدائل متوازیة، أومنسوجة؛   - 4

واألف��اریز، م�ن ورق، المعالج�ة بالطریق��ة الم�ذكورة أع�اله، وإن كان��ت ب�شكل لف��ات، ) الطن�وف(الح�واف    -ب 
ًا لتزیین الجدران أو السقوف؛المعدة خصیص

، )طالح�ى(ص�فائح  بشكل لفات أو) بانو(أغطیة الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح    -ج 
  .ًًالمطبوعة بحیث تشكل منظرا أولوحة أو رسما عند تثبیتھا على الحائط أوالجدار

المعدة لإلستعمال عل�ى ح�ـد س�واء كأغطی�ة ت المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، اإن المصنوعـ        
   .48.23أرضیات أو أغطیة جدران، تدخل فى البند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أو بأیة طریقة معادلة لھا معترف بھا على  المستوى الدولىGEینبغى أن یقاس عامل اللمعان بواسطة طریقة الریفو ، )  1(

٢١٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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ر المجمعة، المقطع�ة بقیاس�ات معین�ة، وإن كان�ت مطبوع�ة ـیـات غــح أو البطاقــ الصفائ48.20ل البند ــمـیش ال   - 10
  .أو مبصومة أو مثقبة 

اآلالت المماثل��ة  ، فیم��ا ی��شمل، بطاق��ات ال��ورق وال��ورق المق��وى المثق��ب آلالت الجاك��ار أو48.23ی��شمل البن��د    - 11
  ) .دانتال(والمسننات من ورق 

وى ـ ال�ورق أو ال�ورق المق�49، یدخل فى الف�صل 48.21 أو البند 48.14اء األصناف الداخلة فى البند ـنـثـتـبإس   - 12
أو حشو السیلیولوز وم�صنوعات ھ�ذه الم�واد، المطبوع�ة أو الم�صورة والت�ى الیك�ون للطباع�ة فیھ�ا دور ث�انوى 

  .بالنسبة إلستعمالھا األساسى 
  :مالحظات البنود الفرعيـــة   :مالحظات البنود الفرعيـــة 

 4804.11ب�المعنى المق�صود ف�ى البن�دین الف�رعیین " كرافت الین�ر"صد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى یق   - 1
، الورق أو الورق المقوى، المق�دم ب�شكل لف�ات، ال�ذى أخ�ضع لعملی�ات تھیئ�ة أو ص�قل آلیـ�ـة، وال�ذى 4804.19و

ن�سبة  التق�ل " ال�سلفات"دا أو الكبریت�ات تمثــل فیھ ألیاف الخشب المتحصل علیھا بمعالجة كیمیائیة بطریقة ال�صو
 2م/  ج��م 115ً وزن��ا م��ن المحت��وى الكل��ى لمجم��وع األلی��اف، وال��ذى ی��زن المت��ر المرب��ع من��ھ أكث��ر م��ن %80ع��ن 

معادل�ة للق�یم المدرج�ة فـ�ـى الج�دول الت�الى، أم�ا م�ن أج�ل مع�دالت ) بمقیاس مولن(وتكون مقاومتھ الدنیا لإلنفالق 
  .ًیفائھا أو إستنتاجھا قیاسا لما ھو مذكور فى نص الجدول األوزان األخر فیتم إست

  
  

  الوزن
   2م / جم 

  )مولن(المقاومة الدنیا لإلنفالق 
KPa  

115  393
125417  
200637  
300  824  
400  961  

  

  
  

ورق ال�"ورق كراف�ت لألكی�اس الكبی�رة "، یقصد بعب�ارة 4804.29 و 4804.21ًتطبیقا ألحكام البندین الفرعیین    - 2
أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملیة تھیئة أو صقل آلى، والذى تمثل فیھ األلیاف المتح�صل 

وى الكلى ــً وزنا من المحت%80نسبة التقل عن " السلفات"علیھا بمعالجة كیمیائیة بطریقة الصودا أو الكبریتات 
 وتت�وافر فی�ھ 2م /  جم115 والیزید عن 2م/  جم 60ھ عن یقل وزن المتر المربع من وع األلیاف، والذى الـلمجم

  :إحدى الخصائص التالیة
 %4.5ج�م وعـ�ـامل تم�دد یزی�د ع�ن  / 2 مKPa 3.7لھ مؤشر إنفــالق بمقیـاس مولن یعادل أو یزید ع�ن    -أ 

  . فى إتجاه اآللة %2فى اإلتجاه التقاطعى ویزید عن   . فى إتجاه اآللة %2فى اإلتجاه التقاطعى ویزید عن 
شد كمـا ھو مب�ین ف�ى الج�دول الت�الى، أم�ا م�ن أج�ل مع�دالت األوزان لھ مقاومة دنیا للتمزق واإلنقطاع بال   -ب 

  . ًاألخر فیتم إستیفاؤھا قیاسا لما ھو مذكور فى نص الجدول 
  

  
  

  الحد األدنى لمقاومة التمزق  الوزن
m N) نیوتن مللي(  

  الحد األدنى لإلنقطاع بالشد
K N / m  

  إتجاة اآللة باإلضافة   إتجاه اآللة  2م/ جم 
  جاه التقاطعىالى اإلت

  إتجاه 
  تقاطعى

  إتجاه اآللة باإلضافة
  الى اإلتجاه التقاطعى

60  700  1,510  1.9  6
708301,7902.37.2
809652,0702.88.3
1001,2302,6353.710.6 1001,2302,6353.710.6
1151,4253,0604.412.3

  

  

، 4805.11صود ف��ى البن��د الفرع��ى ب��المعنى المق��" فل��وتنج" مع��د للتحزی��ز كیمی��ائيورق ن��صـف (یق��صد بعب��ارة    - 3
الناتجة من ألیاف خشب صلبة ) غیر المبیضة(المقدم بشكل لفات والذى تمثل فیھ األلیاف غیر المقصورة  الورق

ً وزن��ا م��ن المحت��وى الكل��ى لمجم��وع %65كیمیائی��ة، ن��سبة التق��ل ع��ن آلی��ة وعملی��ات مجموع��ة متح��صل علیھ��ا ب
م�ع تھیئ�ة لم�دة " كوریجات�د می�دیم"إختبار  (CMT 30 مقاسة بطریقة األلیاف، والذى تتجاوز مقاومتھ للضغط ،

  . مئویة 23 بدرجة حرارة %50 وذلك عندما تكون الرطوبة النسبیة 2م /جم / نیوتن 1.8، تزید عن )  دقیقة30

٢١٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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 ال�ورق ، ب�شكل لف�ات ، الم�صنوع ب�صورة رئی�سیة م�ن عجین�ة الق�ش المتح��صل 4805.12ی�شمل البن�د الفرع�ى   - 4
 ، ومقاومت�ھ لل�ضغط 2م/  ج�م130كیمیائیة ، مما ال یقل وزن�ھ ب�المتر المرب�ع ع�ن آلیة وعملیات مجموعة  بعلیھا

، 2م/ ج�م/  نیوتن1.4عن   تزید) دقیقة30مع تھیئة لمدة " كوریجاتد میدیم"إختبار ( CMT 30المقاسة على طریقة 
  . مئویة 23 بدرجة حرارة %50وذلك عندما تكون الرطوبة النسبیة 

ً الورق والورق المقوى ، المصنوعین كلیا أو بصورة رئی�سیة م�ن 4805.25 و 4805.24تشمل البنود الفرعیة   - 5
یمك�ن أن " ت�ست الین�ر"إن ال�ورق الم�سمى ). نفای�ا وف�ضالت(عجینة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنیعھما 

یر ـد ت�صنیعھا، مبی��ضة أو غ��یك�ون مغط��ى ال��سطح بطبق�ة م��ن ال��ورق م�صبوغة أو مكون��ة م��ن عجین�ة غی��ر مع��ا
  .جم  / 2م kPa 2  ذه المنتجات لھا مؤشر إنفالق بمقیاس مولن ال یقل عنـــإن ھ. مبیضة

ً، الورق المصقــول آلیا وال�ذى تمث�ـل 4805.30بالمعنى المقصود فى البند " ورق سلفیت للتغلیف"یقصد بعبارة    - 6
 ً وزنا م�ن%40زید عن تنسبة  " ثنائى السلفیت"میائیة بطریقة فیھ األلیـاف الخشبیة المتحصل علیھا بمعالجة كی

الیق�ـل ع�ن " بمقی�اس م�ولن"اإلنف�ـالق  ، ومؤش�ر%8نسبة الرماد  ـتجاوزیالوالمحتوى الكلى لمجموع األلیاف، 
1.47 kPaجم  / 2 م.  

لى ـ�ـق المطل�ى ع، ال�ور4810.22ب�المعنى المق�صود بالبن�د الفرع�ى " ورق مطل�ى خفی�ف ال�وزن"یقصد بعب�ارة    - 7
، 2م/  ج�م 15 وال یتج�اوز وزن طبق�ة الط�الء عل�ى ك�ل وج�ھ 2م/  ج�م 72یتجاوز وزن�ھ الكل�ى  وجھیھ والذى ال

من المحت�وى الكل�ى ً وزنا %50على حامل، تمثل فیھ ألیاف الخشب المتحصل علیھا بطریقة آلیة نسبة التقل عن
  .لمجموع األلیاف

________  
  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2.ورق صحف بشكل لفات أو صفائح 4801.00
ة ـاعـة أو الطبـابـوع المستعمل فى الكتــن النـ ميلـر مطـیـ، غيوــورق وورق مق48.02

 غیر مثـقب، ي، ورق وورق مقو"جرافیك"أو غیرھا من أغراض فن الرسم والخط  غیر مثـقب، ي، ورق وورق مقو"جرافیك"أو غیرھا من أغراض فن الرسم والخط 
، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مسـتطیلة، بأى قیاس لبطاقات وأشرطة التثـقیب

؛ ورق وورق مقوى، 48.03 أو البند 48.01 كـان، عـدا الورق الداخل فى البند
.یدوى الصنع

10 ورق وورق مقوى ، یدوى الصنع -4802.10
ـ��  ورق وورق مق��وى م��ن الن���وع ال��ذى ی��ستعمل كحام���ل لل��ورق أو ال��ورق المق���وى 4802.20

10للضوء أو للحرارة أو الكھرباءالحساس 

10 ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران-4802.40
ة آلی�ة ـریق�ـا بطـ�ـل علیھـاف متح�صـ�ـلى ألیــیحتوى ع  ال،رـورق وورق مقوى آخ  -

ً: وزنا%10 آلیة، أو ال یزیـد محتـواه الكلى من ھذه األلیاف عن -أو كیمیائیة 
10 2م/  جم 40 من  یزن أقـل- -4802.54
10 ، بشكل لفات 2م/  جم150 أو أكثر ولكن ال یتجاوز 2م/  جم 40 یزن - -4802.55
، بشكل صفائح ال یتجاوز 2م/  جم 150 أو أكثر ولكن ال یتجاوز 2م/   جم40 یزن - -4802.56

 م��م، ف��ى حالتھ��ا غی���ر 297 م��م، وال یتج��اوز ال��ضلع اآلخ��ر435أح��د أض��العھا 
المطویة 

10

10 2م/  جم 150 أو أكـثر ولكن ال یـتجاوز 2م/  جم 40 غیره ، مما یزن - -4802.57
10 2م/  جم 150 یزن أكـثر من - -4802.58

 ورق وورق مق��وى آخ��ر، محت��واه الكل��ى م��ن ألی��اف متح��صل علیھ��ا بطریق��ة آلی��ة أو -
:ً وزنا %10 آلیة، یـزید عن -كیمیائـیة 

10فـات  بشكل ل- -4802.61

٢١٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 297 مم، وال یـتجاوز الضلع اآلخر 435ـ ـ  بشكل صفائح، ال یتجاوز أحد أضالعھا 4802.62
10مم، فى حالـتھا غیر المطویة 

10 غیره - -4802.69
أو لمنادی��ل إزال��ة م��واد ) توالی��ت(ورق م��ن الن��وع المع��د لإلس��تعمال ك��ورق تجمی��ل 4803.00

لمماثل���ة لإلس���تعماالت ة، والمناش���ف واألوراق االتطری���ة، لمناش���ف األی���دى والمائ���د
ة، وإن كان�ت ـ�ـاف سیلیولوزیـ�ـحشو ال�سیلیولوز وطبق�ات م�ن ألی ة،الصحیالمنزلیة أو

ة ال�سطح أو مزخرف�ة ال�سطح ـة، أو ملون�ـ�ـقبـة أو مب�صومة أو مثـی�ـنـدة، أو مثـ�ـمجع
.أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح 

10

غیر مطلى، ب�شكل لفـ�ـات أو صفائ�ـح، ع�دا م�ا ی�دخل من�ھ ورق وورق مقوى، كرافت 48.04
 .48.03 أو البند 48.02فى البند 

" :كرافـت الیـنر" ورق وورق مقوى -
10 غیر مبـیـض- -4804.11
10 غیره- -4804.19

: ورق كرافت لصنع األكیاس الكبـیرة -
5 غیر مبـیـض- -4804.21
5 غیره- -4804.29

 :م/  جم 150 ـتجاوزیال ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن - :2م/  جم 150 ـتجاوزیال ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن -
10 غیر مبـیض- -4804.31
10 غیره- -4804.39

 225ولك�ن أق�ـل م�ن  2م/ ج�م150ـ ورق وورق مق�وى كراف�ت آخ�ر، ب�وزن أكث�ر م�ن 
:2م/جم

10 غیر مبـیض- -4804.41
ى تـمثـل فیـھ األلی�اف الخ�شـبـیـــة المتح�صل ـ ـ مبیض بطریقة موحدة فى كتـلـتھ والذ4804.42

10ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلیاف %95 علیھا بطریقة كیمیائیــة أكـثر من

10 غیره- -4804.49
: أو أكثر 2م/  جم 225 ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن -

10 غیر مبیض- -4804.51
ھ األلیاف الخشبیة المتحصل ـل فیـدة فى كـتـلـتھ والذى تمثــحوـة مــض بطریقـ مبی- -4804.52

10ً وزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلیاف%95ا بطریقة كیمیائیة أكثر من ــعلیھ

10 غیره- -4804.59
ورق وورق مقوى آخر، غیر مطلى، بشكل لفات أو صفائح، غیر مشغول أو معالج 48.05

. من ھذا الفصل 3 فى المالحظة بطرق أكثر من تلك المحددة
" :فلوتـنج" ورق معد للـتحزیز -

5 ورق نصف كیمیائى، معد للـتحزیز- -4805.11
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(%)

5 ورق قـش، معد للـتحزیز- -4805.12
5   غیره- -4805.19

) :من ألیاف معاد تصنیعھا" (تست الینر "-
210م/  جم 150 بوزن ال یتجاوز - -4805.24

210م/  جم 150 ـزید عن بوزن ی- -4805.25

10 ورق سلفیت للتغلیف-4805.30

2 ورق وورق مقوى للترشیح-4805.40

10 ورق وورق مقوى ملبد-4805.50

: غیره -

10 2م/  جم 150 بوزن ال یتجاوز - -4805.91

210م/  جم 225 وأقل من 2م/  جم 150 ـزید عن بوزن ی- -4805.92

10 أو أكثر2م/  جم 225 بوزن - -4805.93

، ورق كتیم للشحوم، ورق لنقل )مرقق" (بارشمان"ورق وورق مقوى مكبرت 48.06
یره من ورق مصقول شفاف أو نصف ـالرسم، ورق معروف بالكریستال، وغ

.شفاف، لفات أو صفائح .شفاف، لفات أو صفائح 
10)مرقق" (بارشمان" ورق وورق مقوى مكبرت -4806.10

10 ورق كتیم للـشحوم-4806.20

10 ورق نـقل الرسم-4806.30

10 ورق كریستال وغیره من ورق مصقول شـفاف أو نصف شـفاف-4806.40

لى السطح ــ، غیر مط)قـــطبقات مسطحة مجمعة باللص(وى مجمع ــورق وورق مق4807.00
10.وال مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح 

، )ة مستویة باللصقــة سطحیــطى بطبقمعـن اوإن ك(وج ــورق وورق مقوى، مم48.08
أو مجعد أو مثنى، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من األنواع 

 .48.03المذكورة فى البند 
10ً ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثـقـبا-4808.10
10ًًمبصوما أو مثـقـباي وإن كان ، مجعد أو مثن ورق كرافت -4808.40
10 غیره -4808.90
بما فى (ورق كربـون، ورق إستنساخ ذاتـى وغیره من ورق اإلستنساخ أو النقل 48.09

أو ألواح " نسلـاإلست"اخ ذلك الورق المطلى أو المشـرب المعــد آلالت اإلستنس
.ً، وإن كان مطبوعا، بشكل لفات أو صفائح )األوفست

  20 ورق إستـنساخ ذاتى-4809.20
10ا غیرھ-4809.90
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(%)

) ار صینىـغض(ن بالكاولین ـیـوى، مطلى على وجھ واحد أو وجھـورق وورق مق48.10
أو بمواد غیر عضویة أخر، بدون أى مواد طالء أخر، بمادة رابطة أو بدونھا، وإن 

صفائح مستطیلة ًرف السطح أو مطبوعا، بشكل لفات أوـــطح أو مزخــكان ملون الس
.أو مربعة بأى قیاس كان 

ـ  ورق وورق مقوى من النـوع المسـتعمل للكتـابة أو الطباعة أو لغیرھا من أغراض 
اف متح�صل علیھ�ا بطریق�ة ـ�ـ عل�ى ألیىیر محت�وـ، غ�"جراف�ـیك"فن الرسم والخ�ط 
 %10 جاوزت تال آلیة أو الورق الذى تمثل فیھ تلك األلیاف نسبة -آلیة، أو كیمیائیة 

:ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلیاف 
10 بشكل لفات- -4810.13
 297م�م وال یتج�اوز ال�ضلع اآلخ�ر  435 بشكل ص�فائح ال یتج�اوز أح�د أض�العھا - -4810.14

10مم، فى حالتھا غیر المطویة

10 غیرھا- -4810.19
 الطباعة أو لغیرھ�ا م�ن أغ�راض  ورق وورق مقوى من النـوع المستـعمل للكتابة أو-

ة آلیة ــا بطریقــاف المتحصل علیھـ، الذى تمثـل فیھ األلی"جرافیك"فن الرسم والخط 
:ً وزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلیاف %10 آلیة أكثـر من -أو كیمیائیـة 

10 ورق مطلى خفیف الوزن- -4810.22
10 غیره- -4810.29

ى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غیرھا من أغراض ـ  ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غیرھا من أغراض ـ  ورق وورق مقو
" :جرافیك"فن الرسم والخط 

 مبیض بطریقة موحدة فى كتلتھ، والذى تمثل فیھ األلیاف الخشبیة المتحصل علیھا - -4810.31
ًوزنا من المحتوى الكلى لمجموع األلی�اف، %95 بطریقة كیمیائیة نسـبة تزید عن

2م/جم150 اوزوبوزن الیتج
10

مبیض بطریقة موحدة فى كتلتھ، والذى تمثل فیھ األلیاف الخشبیة المتحصل علیھا  ـ ـ 4810.32
ًوزنا من المحت�وى الكل�ى لمجم�وع األلی�اف  %95 بطریقة كیمیائیة نسـبة تزید عن

2م/  جم 150 ـزید عنوبوزن ی
10

10 غیره- -4810.39
: ورق وورق مقوى آخر -

10 متعدد الطبقات- -4810.92
10 غیره - -4810.99
 مطلیة سیلیولوزیة،ن ألیاف ـات مـولوز وطبقـیلیـو الســوى وحشــورق وورق مق48.11

وعة، بشكل لفات ـأو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطب
الداخلة فى البنود تطیلة أو مربعة، بأى قیاس كان، عدا األصناف ــأو صفائح، مس

 .48.10 أو 48.09، 48.03
10 أو مشـرب أو مغطى بالقطران أو القـار أو باألسفلتي، مطـليـ ورق وورق مقـو4811.10

: ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق -
10ً الصق ذاتـیا - -4811.41
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(%)

10   غیره- -4811.49
:)بإسـتـثـناء المواد الالصقة(ائن د ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بل-

: 2م/  جم 150ـزید عن  مبـیض ، بوزن ی- -4811.51

لیــن وإن كانت تحتوى على رقائق من یـثـات من البولى إیـ بطبقة أو بطبقى مغط- - -4811.5110
5األلومنیوم 

10 غیرھا-  - -4811.5190
2 غیره - -4811.59
ى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع ب�رافین أو س�تیارین ومق ورق وورق -4811.60

10أو زیت أو جلیسرول

5 ورق وورق مقوى وحشو السیلیولوز وطبقات من ألیاف سیلیولوزیة، أخر-  4811.90
10.كتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق 4812.00
.شكل دفاتر أو أنابیب ًورق سجائر ، وإن كان مقطعا بقیاسات معینة أو ب48.13
30 بشكل دفاتـر أو أنابـیب-4813.10

10 سم5عرضھا  ـتجاوزیال بشكل لفات -4813.20

10 غیرھا -4813.90

) .فتروفانى(ورق حائط وأغطیة جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج 48.14 ) .فتروفانى(ورق حائط وأغطیة جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج 48.14
 أو مغطى عل�ى وجھ�ھ ـ  ورق حائط وأغطیة جدران مماثــلة ، مكون من ورق مطلى4814.20

الخارجى بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف 
أو مزخرفة بطریقة أخرى

20

10 غیره -4814.90
[48.15]
عدا (ورق كربون، ورق إستـنساخ ذاتى وغیره من ورق اإلستنساخ أو النقل 48.16

ستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن ، ورق إ)48.09األصناف الداخلة فى البند 
.كانت مھیأة فى علب

20 ورق إستـنساخ ذاتى-4816.20
10ا  غیرھ-4816.90
وبطاقات رسائل وبطاقات برید غیر مصورة وبطاقات للمراسلة، ) ظروف(مغلفات 48.17

یماثلھا، من ورق أو ورق  من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما
. على مجموعات من أوراق المراسلة مقوى، محتویة

30)ظروف( مغلفات -4817.10

30 بطاقات رسائل وبطاقات برید غیر مصورة وبطاقات للمراسلة-4817.20

 عل����ب وجع����ب ومح����افظ ومایماثلھ����ا ، م����ن ورق أو ورق مق����وى، محتوی����ة عل����ى -4817.30
30مجموعات من أوراق المراسلة
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(%)

حشو السیلیولوز أو طبقات من ألیاف سیلـیولوزیة من  یماثلھ، ماوورق صحى 48.18
یتجاوز عرضھا  زلیـة أو الصحیة، بشكل لفات الــاألنواع المستخدمة لألغـراض المن

، مناشف، ل إزالــة مواد التطریةً سم أو مقطعا بأشكال معینة؛ منادیل یـد ومنادی36
األصناف المماثلة وأغطیة أسرة وأغطیة المناضـد أو الطاوالت، فوط المائدة، 

لألغراض المنزلیة أو الصحیة أو لإلستخدام فى المستشفیات، ألبسة ولوازم ألبسة، من 
.عجائن الورق أوالورق أو حشو السیلیولوز أو من طبقات من ألیاف سیلیولوزیة

: ورق صحى -
40 مھیأ للبیع بالتجزئة-  - -4818.1010
10 غیره-  - -4818.1090
40 منادیل ، ومنادیل إزالة مواد التطریة ومناشف-4818.20
40 أغطیة وفوط المناضد أو الطاوالت-4818.30
  40 ألبسة ولوازم ألبسة-4818.50

 : غیرھا-

 لفات أشرطة من حشو سلیلوزى أو طبقات من ألیاف سیلیولوزیة لتصنیع الفوط - -  -4818.9010
10الصحیة والحفاضات

40 غیرھا -  - -4818.9090
علب وصنادیق وأكیاس كبیرة أو صغیرة ومخاریط وجعب وغلف أخر، من ورق 48.19 علب وصنادیق وأكیاس كبیرة أو صغیرة ومخاریط وجعب وغلف أخر، من ورق 48.19

وورق مقوى أو حشو السیلیولوز أو طبقات من ألیاف سیلیولوزیة؛ علب لحفظ 
األوراق والملفات والرسائل ومایماثلھا، من ورق أو ورق مقوى من النوع 

. وما یماثلھاالمستعمل فى المكاتب والمحالت التجاریة
20 علب وصنادیق ، من ورق أو ورق مقوى مموج -4819.10

: علب ، صنادیق قابلة للطى من ورق أو ورق غیر مموج -

 عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى - - -4819.2010
5إیثیلین وإن كانت تحتوى على رقائق من األلومنیوم

20 غیرھا-  - -4819.2090
20 سم أو أكثر40 أكیاس یـبلغ عرض قاعدتھا -4819.30
20 أكیاس أخر ، جعب ومخاریط-4819.40
5 أغلفة أخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجیل -4819.50
عل��ب لحف��ظ األوراق والملف��ات والرس��ائل ومایماثلھ��ا م��ن األن��واع الم��ستعملة ف��ى  ـ�� 4819.60

10والمحالت التجاریة ومایماثلھاالمكاتب 

سجالت، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجیب، دفاتر الطلبات، دفاتر إیصاالت، دفاتر ورق 48.20
الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارین، مجموعات ورق 

یرھا ، ملفات وأغلفة الملفات وغ)للصفحات المنفصلة أو غیرھا(الـنشاف، مصنفات 
" المانیفولد"من أصناف مدرسیة أو مكتبیة أو مراسلة أخر، بما فیھا رزم ودفاتر 

وإن إشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجامیع 
.حفـظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى 
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الجیب ودفاتر الطلبات ودفاتر اإلی�صاالت ودف�اتر ـ  سجالت ، دفاتر المحاسبة ودفاتر 4820.10
40ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثـلة 

30 دفاتر التمارین -4820.20
10، ملفات أوراق وأغلفة ملفات ) غیر أغلفة الكتب( مصنفات -4820.30
10رق الكربونوإن إشـتملت على مجموعات من و" مانیفولد" رزم ودفاتر -4820.40
40 مجامیع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات -4820.50
10 غیرھا -4820.90
.رقاع من جمیع األنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة 48.21
2 مطبوعة -4821.10
2 غیرھا -4821.90

لورق أو الورق أو الورق بكرات ومواسـیر ومكبــات وحوامل مماثـلة، من عجائن ا48.22
 .)وإن كانت مثقبة أو مقساة(المقوى 

2 من األنواع المستعملة فى لف الخیوط النسجیة -4822.10
10 غیرھا-4822.90
أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السیلیولوز أو طبقات من ألیاف 48.23

ن الورق أو من ورق ــائسیلیولوزیة، مقطعة بأشكال معینة؛ مصنوعات أخر من عج ن الورق أو من ورق ــائسیلیولوزیة، مقطعة بأشكال معینة؛ مصنوعات أخر من عج
.أو من ورق مقوى أو من حشو السیلیولوز أو من طبقات من ألیاف سیلیولوزیة

2 ورق وورق مقوى للترشیح-4823.20
ـ أوراق خطوط بیانیة مطبوعة ومعدة ألجھزة التسجیل الذاتى، بشكل صفائح أو لفات 4823.40

10أو أقراص

 :من ورق أو ورق مقوى، ثـلھا أكواب وما یما، أطباق ،  صوانى -
40"بامبوال"الخیزران  من - -4823.61
40 غیره- -4823.69

: أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق -
20 أوعیة تستخدم فى تعبئة البیض-  - -4823.7010
2 غیرھا-  - -4823.7090

: غیرھا -

كار المثقبة وما یماثلھا؛ أصناف أخر مستعملة للمواد النسجیة  بطاقات أنوال الجا- -  -  4823.9010
  2  ومصنوعاتھا

10   غیرھا-  - -  4823.9090
________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع واألربعون
   كتب وصحف وصور وغريها من منتجات صناعة الطباعة ؛

  خمطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم
  :مالحظــات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1
  ؛ )37الفصل ( الصور السلبیة واإلیجابیة على حوامل شفافة    -أ  
  ؛)90.23 البند(، وإن كانت مطبوعة  النافرة ، البارزة أو الكرات األرضیة الخرائط والتصامیم أو   -ب 
  أو ؛ 95أوراق اللعب أو األصناف األخر الداخلة فى الفصل    -ج 
" لیتوجرافی��ا"وعة بال��ضغط أو المطبوع��ة ب��الحجر ـ المطب��أو" رـی��ـجراف"ورة ـ��ـة، المحفـ��ـال��صور األصلی   -د 

والطواب��ع البریدی��ة والمالی��ة واألخت��ام البریدی��ة وظ��روف الی��وم األول وأص��ناف المراس��لة ) 97.02البن��د (
، 97.04ومایماثلھ�ا، الموس�ومة بط�ابع، م�ن األص�ناف الداخ�ـلة فـ�ـى البنـ��ـد ) مث�ل، الظ�روف والبطاق�ات(

   .97لتى یتجاوز عمرھا مائة عام أو األصناف األخر الداخلة فى الفصل وكذلك القطع األثریة ا
 ، م�ا ھ�و منق�ول ب�آالت اإلستن�ساخ أو م�ا ھ�و من�تج بواس�طة آل�ة 49ًوفقا لمفھوم الف�صل " مطبوعة"یقصد بكلمة    - 2

رى أو باآلل�ة للمعالجة الذاتی�ة للمعلوم�ات أو ب�النقش أو بالت�صویر أو باإلستن�ساخ ال�ضوئى أو باإلستن�ساخ الح�را
  .الكاتبة

ة ب�ورق مق��وى أو المجل�دة وك��ذلك مجموع��ات ـ��ـة المغلفـ��ـرات الدوریـــ، ال��صحف والن�ش49.01ت�دخل ف��ى البن�د    - 3
  .الصحف أو النشرات الدوریة الموضوعة فى غالف واحد، وإن كانت محتویة على إعالنـــات 

   : 49.01ًیدخل أیضا فى البند     - 4
إلخ، الت�ى تك�ون مؤلف�ات ..ونسخ التحف الفنیة أو الرسومات ) جرافیر(لصور المحفــورة مجامیع نســخ ا   -أ 

كامل��ة ومرقم��ـة ال��صفحات ویمك��ن جمعھ��ا ف��ى مجل��د أو أكث��ر وذل��ك عن��دما تك��ون تل��ك ال��صور م��صحوبة 
  بنصوص تتعلق بھا أو بصانعیھا ؛

   لھا ؛ واللوحات المصورة اإلیضاحیة المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة   -ب    لھا ؛ واللوحات المصورة اإلیضاحیة المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة   -ب 
ًالزم أو صفحات منفصلة من أى قیـاس، والتى تكون مؤلفا كامال أو جزء منھ والمع�دة ــكل مــب بشــالكت   -ج  ً ً

  .للحبك أو التغلیف أو التجلید 
غیر المحتویة على نصوص والتى ت�شكل " جرافیر"ة المطبوعة ــوم التوضیحیـــور والرسـر أن الصـیـغ      

  .49.11ھ من أى قیاس كان تتبع البند مالزم أو صفحات متفرق
ً الی�شمل المطبوع�ات المع�دة أساس�ا لإلع�الن 49.01 م�ن ھ�ذا الف�صل، ف�إن البن�د 3مع مراع�اة أحك�ام المالحظ�ة    - 5

م��ن قب��ل ال��شركات التجاری��ة  مث�ل، الكتیب��ات والمن��شورات والكتالوج��ات التجاری��ة واألدل��ة ال��سنویة الت��ى ت��صدر(
   .49.11، ھذه المطبوعات تدخل فى البند )یةومطبوعات الدعایة السیاح

 ، تلك التى تكون الصور 49.03، بالمعنى المقصود فى البند "مجامیع مصورة أو كتب مصورة لألطفال"تعتبر    - 6
  .ًفیھا العنصر األساسى ویكون النص فیھا ثانویا 

_____________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

.كتب وكتیبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة 49.01
5 من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطویة-4901.10

: غیرھا -
5 قوامیس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منھا- -4901.91
5 غیرھا- -4901.99

كان���ت م���صورة أو م���شتملة عل���ى ص��حف ومج���الت ون���شرات دوری���ة مطبوع��ة، وإن 49.02
.إعالنات

5 تصدر على األقل أربع مرات فى األسبوع-4902.10

٢٢٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

5 غیرھا-4902.90
5.مجامیع صور أو كتب مصورة ومجامیع أو كتب للرسم أو للتلوین، لألطفال4903.00
5.أوراق موسیقیة مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غیر مصورة، وإن كانت مجلدة4904.00
م��صورات جغرافی���ة م��ن جمی���ع األن���واع، بم��ا ف���ى ذل���ك األطل��س وخ���رائط الج���دران، 49.05

.ومصورات المساحة والكرات األرضیة ، مطبوعة 
5 كرات أرضیة-4905.10

: غیرھا -
5 بشكل كتب أو كتیـبات- -4905.91
5 غیرھا- -4905.99
رس�ومة بالی�د، للعم�ارة أو الھندس�ة أو ال�صناعة م ورسوم ھندس�یة، أص�لیة، مـتصامی4906.00

رة أو الم�ساحة أو األغ�راض المماثل�ة؛ ن�صوص مكتوب�ة بالی�د؛ ن�سخ منقول�ة اأو التج
ب�الكربون لألص�ناف الم�ذكورة بالتصویر الفوت�وغرافى عل�ى ورق مح�سس أو منقول�ة 

.أعاله
5

ى الت��داول أو مع��دة یماثلھ��ا، غی��ر مبطل��ة، موض��وعة ف�� طواب��ع بریدی��ة ومالی��ة وم��ا4907.00
للوض�ع ف�ى الت�داول ف�ى البل��د ال�ذى تك�ون أو س�تكون فی��ھ لھ�ذه الطواب�ع قیم�ة مح��ددة 

بط�ابع؛ أوراق نق�د ؛ دف�اتر ش�یكات؛  ) مدموغ(على الوجھ معترف بھا؛ ورق موسـوم 
.أسھم وسندات وصكوك ومایماثلھا

5بطابع) موغمد(، ورق موسوم )بندرول( طوابع بریدیة ومالیة - - -4907.0010
معفاه أوراق نقد وأسھم وسندات- - -4907.0020
10 غیرھا- - -4907.0090
.أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابھ من جمیع األنواع 49.08
2 أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج -4908.10
2 غیرھا -4908.90
ة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتھانى والدعوات، وإن كان�ت بطاقات بریدیة مطبوع4909.00

40.مصورة، أو فى ظروف، أو محتویة على مواد تزینیة 

40.تقاویم من جمیع األنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاویم المكاتب ذات األوراق المنفصلة4910.00

وال���صور " جرافی���ر"مطبوع���ات أخ���ر، بم���ا ف���ى ذل���ك ال���صور وال���صور المطبوع���ة 49.11
.الفوتوغرافیة

10 مطبوعات للدعایة واإلعالن، كـتـالوجات تجاریة ومایماثلھا -4911.10
: غیرھا -

40، وصور فوتوغرافیة"جرافـیر" صور، وصور مطبوعة - -4911.91
: غیرھا - -4911.99
  5  إلخ.. لوحات التعلیم للتشریح وعلم النبات - - -4911.9910
  معفاه  "سمارات كارد"  بطاقات معدة إلنتاج الكروت الذكیة - - -4911.9920
  10   غیرھا- - -4911.9990

___________  

٢٢٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم احلادى عشر
  مواد نسجية ومصنوعاتها

  :مالحظات 
  :القسمال یشمل ھذا     - 1

ھ ـالتـل وف��ضـی��ـعر الخـ��ـ؛ ش)05.02 البن��د(ن ـی��ـة الفراجــاعـل ل��صنــوانات الم��ستعمـ��ـوب��ر أو ش��عر الحی   -أ 
  ؛)05.11 البند(

، عدا أقم�شة الت�صفیة م�ن ش�عر ب�شرى ) 67.04 أو 67.03 ، 05.01البند (الشـعر البشرى ومصنوعاتھ    -ب 
   ؛59.11لمعاصر الزیوت واإلستعماالت المماثلة فھى تدخل فى البند 

   ؛14زغب بذور القطن والمنتجات النباتیة األخر، الداخلة فى الفصل    -ج 
 أو األص��ناف الم��صنوعة م��ن حری��ر 25.24الداخل��ة ف��ى البن��د ) أسب��ستوس(ر ال��صخرى ـألی��ـاف الحری��   -د 

   ؛68.13 أو 68.12صخرى أو المنتجات األخر الداخلة  فى البند 
، ف�ى "دانتال فل�وس" ؛ خیوط للتنظیف ما بین األسنان 30.06 أو البند 30.05األصناف الداخـلة فى البند   -ھـ 

   ؛33.06فردیة للبیع بالتجزئة، الداخلة فى البند عبوات 
   ؛37.04 إلى 37.01النسج المحسسة الداخلة فى البنود من    -و 
 م�م، وال�صفیحات واألش�كال المماثل�ة 1الشعیرات المفردة الت�ى یزی�د أكب�ر مق�اس لمقطعھ�ا العرض�ى ع�ن    -ز 

و ال�ضفائر أ، )39الف�صل ( ل�دائن  م�م، م�ن5، والتى یزید عرضھا الظ�اھر ع�ن )مثل القش اإلصطناعى(
المف�ردة  ى الحصر أو السالل الم�صنوعة م�ن ھ�ذه ال�شعیراتــاعتــاف صنــرھا من أصنـیــج وغـــوالنس

  ؛)46الفصل (أو الصفیحات 
، الم�شربة )ة غی�ر المن�سوجةــاألقم�ش(ات ـوجــرة واللباد والالمن�سـة المصنــة واألقمشــاألقمشة المنسوج   -ح 

   ؛39ة أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، واألصناف المصنوعة منھا، الداخلة فى الفصل أو المطلی
، الم�شربة )األقم�شة غی�ر المن�سوجة(وجات ـرة واللباد والالمن�سـنـة المصـــة واألقمشــة المنسوجــشاألقم   -ط 

  ؛40 فصلأو المطلیة أو المغطاة أوالمنضدة بمطاط، واألصناف المصنوعة منھا، الداخلة فى ال
وأص��ناف الجل��ود بف��راء، الطبیعی��ة أو المقل��دة ) 43 أو الف��صل41الف��صل (ود ب��شعرھا أو ب��صوفھا ل��الج   -ى  وأص��ناف الجل��ود بف��راء، الطبیعی��ة أو المقل��دة ) 43 أو الف��صل41الف��صل (ود ب��شعرھا أو ب��صوفھا ل��الج   -ى 

  ؛43.04 أو البند 43.03، ومصنوعاتھا، الداخلة فى البند )االصطناعیة(
   ؛42.02 أو البند 42.01األصناف من مواد نسجیة الداخلة فى البند    -ك 
  ؛) مثل حشو السلیلوز (48 منتجات وأصناف الفصل   -ل 
  ؛64أصناف األحذیة وأجزاؤھا والطماقات وواقیات السیقان واألصناف المماثلة الداخلة فى الفصل    -م 
   ؛65شبیكات الشعر وغیرھا من أغطیة الرأس وأجزاؤھا الداخلة فى الفصل    -ن 

   ؛67أصناف الفصل    -ص
وك�ذلك ألی�اف الكرب�ون وم�صنوعاتھا الداخل�ة ف�ى ) 68.05بن�دال(ة المك�سوة بم�واد ش�احذة ـواد النسجیــالم   -ع 

   ؛68.15البند 
زجاجی�ة   المطرزات بخی�وط م�ن ألی�افباستثناءألیاف الزجاج واألصنـاف المصنوعة من ألیاف الزجاج،    -ف

  ؛) 70الفصل (على نسج ظاھرة األرضیة 
  ؛)األثاث ولوازم األسرة وأجھزة اإلنارةمثل ( 94أصناف الفصل   -س 
  ؛)مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الریاضة (95 أصناف الفصل   -ق 
الم��سننة أو غی��ر (الف��راجین ، مجموع��ات الخیاط��ة لل��سفر والحابك��ات المنزلق��ة مث��ل  (96أص��ناف الف��صل    -ر 

ض��ات واألش��رطة المحب��رة ل��آلالت الكاتب��ة، ف��وط وواقی��ات ص��حیة وحفاض��ات وبطان��ات حفا) الم��سننة
  ؛ أو)لألطفال

   .97أصناف الفصل    -ش 
المحتویة عل�ى  ،59.02 أو البند 58.09 أو فى البند55 الى 50إن المنتجات القابلة للتبنید فى الفصول من    -أ    - 2

خلیط من مادتین نسجیتین أو أكثر یجب أن تبن�د كم�ا ل�و كان�ت تتك�ون بكاملھ�ا م�ن الم�ادة الن�سجیة الغالب�ة 
  .احدة من المواد النسجیة األخرًوزنا على أى و

ًوعندما ال یكون ھناك مادة نسجیة غالبھ وزنا، فإن المنتجات یج�ب أن تبن�د كم�ا ل�و كان�ت مكون�ة بالكام�ل 
ًمن تلك المادة النسجیة المشمولة بالبند الذى یرد مت�أخرا ف�ى الترتی�ب الرقم�ى م�ن ب�ین البن�ود الت�ى یمك�ن 

  .أخذھا بعین اإلعتبار على حد سواء 

٢٢٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  :لتطبیق القاعدة أعاله    -ب 
كم��ادة ن��سجیة  )56.05البن��د (والخی��وط الممعدن��ة ) 51.10البن��د (تعام��ل خی��وط ب��ریم ش��عر الخی��ل    - 1

ص��رفھ، وال���وزن الواج��ب إعتب���اره ھ��و كام���ل مجم��وع وزن مكوناتھ���ا؛ م��ن أج���ل تبنی��د األقم���شة 
  المنسوجة ، تعتبر الخیوط المعدنیة كما لو كانت مادة نسجیة ؛

ًإن إختیار البنـد المناسب یجب أن یبدأ بتحدید الفصل أوال، ومن ثم البند الممكن تطبیق�ھ داخ�ل ھ�ذا    - 2
  لفصل؛االفصل، بغض النظر عن أیة مواد نسجیة غیر داخلة فى ھذا 

  واحد؛  مع أى فصل آخر، فإنھما یجب أن یعامال كفصل55 و 54عندما یتداخل الفصـالن    - 3
فصول أو البن�ود ال�ى منتج�ات مؤلف�ة م�ن م�واد ن�سجیة مختلف�ة، ف�إن ھ�ذه الم�واد عندما یشیر أحد ال   - 4

  .تعامل كمادة نسجیة واحدة
 6و أ 5 و4 و3أع�اله عل�ى الخی�وط الم�شار إلیھ�ا ف�ى المالحظ�ات ) ب(و) أ(ًتنطبق أیضا أحكام الفقرتین    -ج 

  .أدناه
المفردة أو المزویة أو المتع�ددة (الخیوط أدناه، ) ب(رة  الواردة فى الفقاالستثناءاتألغراض ھذا القسم، و  ) أ (   - 3

  :ًوفقا للتوصیف اآلتى " )حبال غلیظة(وقلوس ، حبال  أمراس،حزم"امل على أنھا تع) الزوى
   دیسیتكس؛20000ـزید عن من حریر طبیعى أو فضالتھ بمقاس ی   - 1
رتین مفردتین أو أكثر مما یدخل بما فى ذلك المصنوعة من شعی(من ألیاف تركیبیـة أو إصطناعیة    - 2

   دیسیتكس؛10000 ـزید عن، بمقاس ی)54فى الفصل 
  :من قنب أو كتان    - 3

   دیسیتكس؛ أو1429یقل عن  ملمعة أو مصقولة، بمقاس ال   -  أ
   دیسیتكس؛20000ـزید عن غیر ملمعة وال مصقولة، بمقاس ی   -ب

   طاقات أو أكثر؛مؤلفة من ثالث) جوز الھند(من ألیاف النارجیل    - 4
   دیسیتكس؛ أو20000ـزید عن من ألیاف نباتیة أخر، بمقاس ی   - 5
  .مقواه بخیوط من معدن   - 6

  :تنطبق األحكام الواردة أعاله على  ال   )ب(
خیوط الصوف أو الوبر أو غیرھا من ال�شعر الحی�وانى وخی�وط ال�ورق، ع�دا م�ا ك�ان منھ�ا مق�وى    - 1 خیوط الصوف أو الوبر أو غیرھا من ال�شعر الحی�وانى وخی�وط ال�ورق، ع�دا م�ا ك�ان منھ�ا مق�وى    - 1

  بخیوط من معدن؛
، والخی�وط المتع�ددة ال�شعیرات 55عیرات التركیبیـة أو اإلصطناعیة الداخلة فى الف�صل خصل الش   - 2

  ؛54 برمات للمتر، الداخلة فى الفصل 5بدون زوى أو بزوى أقل من 
، وال��شعیرات المف��ردة 50.06الداخل��ة ف��ى البن��د ) خی��وط أح��شاء دود الحری��ر(ش��عر م��سـینا لل��صید    - 3

  ؛54الداخلة فى الفصل 
 ؛ تخضع الخیوط المقواه بخیوط من معدن ألحكام الفقرة 56.05وط الممعدنة الداخلة فى البند الخی   - 4

  أعاله؛ و) 6) (أ(
  .56.06وخیـوط البریم وخیوط السلسلة الداخلة فى البند ) المخملة(وط القطیفیة یالخ   - 5

 ف�ى الف�صول" خی�وط مھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة"التالی�ة، تعتب�ر ) ب(مع مراعاة اإلستثناءات المبینھ فى الفقرة   ) أ (  - 4
  :یليالمھیأة كما ) المزویة أو المتعددة الزوى المفردة أو(، الخیوط 55 و54، 52، 51، 50
  :عن) بما فى ذلك الحامل(ید وزنھا یز على بطاقات أو بكرات أو مواسیر أو مایماثلھا من الحوامل، ال   - 1

ة ـ�ـیـبـركیـرات التـیـعــوط ال�شـ�ـیـھ أو خــالتــفض  أويــعـیـالطبر ـوط الحریــم لخیــج85    -  أ 
  أو أو اإلصطناعیة؛

   جم لغیرھا من الخیوط ؛125   -ب 
  :یتجاوز وزنھا  بشكل كرات أو كبب أو شلل أو شلیالت ال   - 2

 دی�سیتكس، 3000رات التركیبیة أو اإلصطناعیة بمقاس أقـل من ـیـعــوط الشــیم لخــ ج85   -أ  
  خیوط الحریر الطبیعى أو فضالتھ ؛أو ل

   دیسیتكس؛ أو 2000 جم لجمیع الخیوط النسجیة األخر بمقاس أقل من125   -ب 
   جم لغیرھا من الخیوط ؛500   -ج 

ًًبشــكل شلل مقسمة تقسیما ثانویا الى عدة شلیالت أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواس�طة  خی�وط    - 3
  :عن وزن الشـلیلة الواحدة ـتجاوز ی فاصلة تجعلھا مستقلة عن بعضھا ، وال

  أو خیوط الشعیرات التركیبیة أو اإلصطناعیة؛ جم لخیوط الحریر الطبیعى أوفضالتة أو 85   -  أ 
  . جم لغیرھا من الخیوط 125   -ب 
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  :تنطبق األحكام الواردة أعاله على  ال  ) ب(
:الخیوط المفردة من جمیع المواد النسجیة بإستثناء   - 1

  الخیوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غیر المقصورة ؛ و   -  أ 
الخی��وط المف��ردة م��ن ال��صوف أو ال��وبر الن��اعم، المق��صورة أو الم��صبوغة أو المطبوع��ة،    -ب 

   دیسیتكس؛5000ـزید عن بمقاس ی
  :الخیوط المزویة أو المتعددة الزوى، غیر المقصورة     - 2

  ً ، أیا كانت طریقة تھیئتھا ؛ أومن الحریر الطبیعى أو فضالتھ   - أ 
   المھیأة بشكل شلل أو شلیالت ؛ )بإستثناء الصوف أو الوبر الناعم(من المواد النسـجیة األخر    -ب

ى أو ف�ضالتھ، مق�صورة أو م�صبوغة ـ�ـددة الزوى من الحریر الطبیعــة أو المتعــوط المزویــالخی   - 3
   دیسیتكس أو أقل ؛ و133أو مطبوعة، بمقاس 

  :الخیوط المفردة أو المزویة أو المتعددة الزوى، من جمیع المواد النسجیة، المھیأة   - 4
  بشكل شلل أو شلیالت متقاطعة الخیوط ؛ أو   -أ  
مث�ل مواس�یر (على حوام�ل أو بأی�ة طریق�ة أخ�رى ت�دل عل�ى إس�تعمالھا ف�ى ص�ناعة الن�سیج    -ب 

خروطی��ة أو إس��طوانیة أو مھی��أة أو بك��رات أو أنابی��ب م" ك��ون"آالت ال��زوى، أو مخ��اریط 
  ) .بشكل شرانق ألنوال التطریز

الخی�وط المزوی�ة " خی�وط  الخیاط�ة"، یقصد بعبارة 55.08 و54.01، 52.04ود ــام البنــق أحكــل تطبیــمن أج   - 5
  -: أو المتعددة الزوى التى یتوافر فیھا مایلى 

  ؛)بما فى ذلك الحامل( جم 1000تجاوز ی ن البوز) مثل البكرات أو المواسیر(مھیأة على حوامل    -أ  
  مھیأة لإلستخدام كخیوط خیاطة ؛ و   -ب 
   .Zببرم نھائى بشكل    -ج 

ًالخیوط ذات قوة تماسك معبرا عنھا بعدد " خیوط عالیة المتانة"من أجل تطبیـق أحكام ھذا القسم ، یقصد بعبارة    - 6
  :التالیة  وتتجاوز الحدود "cN/tex"تكس لكل وتن مترنیسنتی

  ."cN/tex" 60.......................................خیوط مفردة من نایلون أو من بولى أمیدات أخر أو من بولیستر    -
  . "cN/tex" 53...........خیوط مزویة أو متعـددة الزوى من نایلون أو من بولى أمیدات أخر أو من بولیستر    -  . "cN/tex" 53...........خیوط مزویة أو متعـددة الزوى من نایلون أو من بولى أمیدات أخر أو من بولیستر    -
  ."cN/tex" 27.............................................ة الزوى من حریر الفسكوز خیوط مفردة أو مزویة أو متعدد    -

  :فى ھذا القسم " ًأصنافا جاھزة " تعتبر     - 7
  األصناف المقطعة بأشكال غیر مربعة وال مستطیلة ؛   -أ  
ھا بعـ�ـد ف�صـلھا ع�ن أو الت�ى یمك�ن إس�تعمال(األصناف المتحصل علیھا ب�شكل نھ�ائى وج�اھزة لإلس�تعمال    -ب 

مث�ل بع��ض المماس��ح (دون خیاط��ة أو أیــ�ـة عملی��ة أخ��رى ) بع�ضھا بمج��رد قط�ع الخی��وط غی��ر المت�شابكة
  ؛) والمناشف وأغطیة المناضد واألوشحة المربعة واألحرمة

طرفھ�ا م�ضغوط أو م�دبب األصناف المقطعة بمقاسات ذات حاف�ة واح�دة عل�ي األق�ل ملحوم�ة ب�الحرارة و   -ج 
 ف�ى أى م�ن الفق�رات الفرعی�ة بھ�ذه المالحظ�ة، ح، الح�واف األخ�ري معالج�ة كم�ا ھ�و موض�ض�حبشكل وا

ولكن��ھ ی��ستثنى األقم��شة ذات الح��واف المق��صوصة الت��ى من��ع تن��سیلھا ب��التقطیع الح��رارى أو ب��أى طریق��ة 
  بسیطة أخرى؛

ًة حاف�ة س�واء كان�ت األصناف المكفوفة أو المثنی�ة األط�راف بأی�ة طریق�ة، أو ذات الھ�دب المعق�ودة م�ن أی�  -د 
ًمصنوعة من خیوط الصنف نفسھ أو من خیوط إضافیة، وال تعتبر أص�نافا ج�اھزة األقم�شة ذات الح�واف 

  التى منع تنسیلھا بلفق أطرافھا أو بأیة طریقة بسیطة أخرى؛" بال حواشى"المقصوصة 
   ؛األصناف المقطعة بأشكال وقیاسات والتى تمت علیھا عملیة سحب لبعض خیوطھا  -ھـ 
ع��دا القط��ع الن��سجیة المـؤلفـ��ـة م��ن (ة طریق��ة أخ��رى ـة أو بالل��صق أو بـأی��ـ��ـة بالخیاطـ��ـاألص��ناف المجمع   - و

ًقطعتین أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نھایاتھــا للحصول على قطع أكثر طوال وك�ذلك القط�ع 
  ؛)ضمن مواد حشوالمؤلفة من نوعین أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات وإن كانت تت

ًكال معینة، س�واء ق�دمت كوح�دات منف�صلة ــیھ ، المشغولة بأشــاف المصنــرات بمــا فیھــا الكروشــأصن   - ز
  ).ًأثوابا(أو بشكل یتضمن عدد من الوحدات بأطوال 

  : فإن 60 إلى 50من أجل تطبیق أحكام الفصول من    - 8
 إل�ى 56 ، ما لم ینص على خالف ذل�ك ، والف�صول م�ن 60  والفصـل55 إلى 50التـنطبـق الفصول من   ) أ ( 

  أعاله؛ و) 7(، على األصناف الجاھزة بالمعنى المقصود فى المالحظة 59
  .59 إلى 56، على األصناف الداخلة فى الفصول من 60 والفصل 55 إلى 50تنطبـق الفصول من ال  ) ب(
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خی�وط ن�سجیــة متوازی�ة   ، األقمشة المؤلفة من55 إلى 50تعتبر من األقمشة المنسوجة الداخلة فى الفصول من    - 9
وھذه الطبقات مضمومة . على شكل طبقات موضوعة فوق بعضھا البعض بإتجاھات تشكل زوایا حادة أو قائمة 

  .الى بعضھا عند نقاط تقاطع الخیوط بالصق أو برابط حرارى 
  .واد نسجیة مضمومة إلى خیوط من مطاطتبند فى ھذا القسم المنتجات المطاطة التى تتكون من م - 10
  " .المغموسة"ًتشمل أیضا " مشربة"من أجل تطبیق أحكام ھذا القسم، فإن عبارة  - 11
  " .األرامید"ًتشمل أیضا " بولى أمید " من أجل تطبیق أحكام ھذا القسم، فإن عبارة  - 12
) خی�وط األس�تومیر( خی�وط تركیبی�ة قابل�ة للم�ط ألغراض ھذا القسم حینما وردت في جدول التعریفة ف�إن عب�ارة  - 13

  :یقصد بھا 
ع�دا الخی�وط المعدل�ة بنیتھ�ا (ھي خیوط ذات شعیرات ، بما فیھا ال�شعیرات المف�ردة ، م�ن م�واد ن�سجیة تركیبی�ة   

، التي ال تنقط�ع عن�د ش�دھا لثالث�ة أض�عاف طولھ�ا األص�لي، والت�ي إذا مط�ت إل�ي ض�عف طولھ�ا ")التكستوریة"
  .  خالل فترة تقل عن خمس دقائق لطول ال یتجاوز مرة ونصف طولھا األصلياألصلي تعود

 ما لم ینص على خـالف ذلك ، فإن األلبسة من مواد نسجیة التابعة لبنود مختلفة، یجب أن تبند فى البنود الخاصة - 14
  .بكل منھا، حتى وإن كانت مھیأة بشكل مجموعات للبیع بالتجزئة

 61.14 إل�ى 61.01، األلبسة الداخلة فى البنود م�ن "ألبسة نسجیة"الحظة، یقصد بعبارة من أجل تطبیق ھذه الم    
   .62.11 إلى 62.01ومن 

  :مالحظات البنود الفرعيــة 
  :فى ھذا القسم، وعند اإلقتضاء أینما ورد فى جدول التعریفة، یقصد بالعبارات التالیة ما یقابلھا من تعاریف محددة   - 1

  قصورةخيوط غري م   )أ( 
  :ھى الخیوط التى

) وإن كان فى الكتلة(ا ــتھـا أو صباغــر قصرھــة لھــا، ولم یجــ لأللیاف المكونىلھا اللون الطبیع   - 1
  أو طباعتھا؛ أو

  .، مصنوعة من النسالة ")خیوط رمادیة"المسماة (لیس لھا لون محدد    - 2
ئ�ة غی�ر ملون�ة أو ملون�ھ بأص�باغ غـ�ـیر ثابت�ة یمك�ن لت�ـلك الخ�ـیوط أن تك�ون ق�د عولج�ت بم�ادة تھی        

، وفى حـالة األلیــاف التركیبیة أو اإلصطناعیة، یمك�ن أن تك�ون )تـزول بمجرد الغسـل بالصابون( ، وفى حـالة األلیــاف التركیبیة أو اإلصطناعیة، یمك�ن أن تك�ون )تـزول بمجرد الغسـل بالصابون(
  ) .مثل ثانى أوكسید التیتانیوم(قد عولجت فى كتلتھا بمواد مزیلة للمعان 

  خيوط مقصــورة  ) ب(
  :ھى الخیوط التى 

ة القصر أو المصنوعة من ألیاف مق�صورة أو، م�ا ل�م ی�نص عل�ى خ�الف ذل�ك، أجریت علیھا عملی   - 1
  أو المعالجة بمادة تھیئة بیضاء؛) وإن كان فى الكتلة(التى صبغت باللون األبیض 

  تحتوى على خلیط من ألیاف غیر مقصورة وألیاف مقصورة ؛ أو   - 2
  .ة وخیوط مقصورةتكون مزویة أو متعددة الزوى والمؤلفة من خیوط غیر مقصور   - 3

  )مصبوغة أو مطبوعة ( خيوط ملونة   ) ج(
  :ھى الخیوط 

 المطبوع�ة ت أوـ�ـابــیر ثـلون غ�ـ�ـض أو بـ�ـر اللون األبیـیـبغ) لةــوإن كان فى الكت(ة ــوغــالمصب   - 1
  أو المصنوعة من ألیاف مصبوغة أو مطبوعة؛

تلفة أو من خلیط من األلیاف غیر المقصورة ن األلیاف المصبوغة بألوان مخــط مـلیـالمؤلفة من خ   - 2
، أو المطبوعة بلون )أو خیوط مخلوطة" مارل"خیوط بلون الیشب (أو المقصورة مع ألیاف ملونة 

  ؛) خیوط موشاة أو مرقشة(أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنھا منقطة 
  المتحصل علیھا من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو   - 3
تنطب�ق . ملون�ة ددة الزوى المؤلفة من خیوط غیر مق�صورة أو مق�صورة م�ع خی�وطالمزویة أو متع   - 4

ًأیضا التعــاریف المبینــة أعاله، مع تعدیل ما یجب تعدیلھ، على الشعیرات المف�ردة أو ال�صفیحات 
.54واألشكال المماثلة الواردة فى الفصل 

  أقمشة منسوجة غري مقصورة  ) د(
 م��ن خی��وط غی��ر مق��صورة والت��ى ل��م ی��تم ق��صرھا أوص��باغتھا أو طباعتھ��ا،ى األقم��شة المن��سوجة الم��صنوعة ھ��

  .)سریعة الزوال(ابتة بأصباغ غیر ث ویمكن لتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة تھیئة غیر ملونة أو صبغت
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  أقمشة منسوجة مقصورة  ) هـ(
  :ھى األقمشة المنسوجة التى 

 ذلك، المصبوغة بل�ون أب�یض أو المعالج�ة بم�ادة أو، ما لم ینص على خالف) تبییضھا(تم قصرھا    - 1
  ًتھیئة بیضاء، أثوابا؛

  المؤلفة من خیوط مقصورة؛ أو   - 2
  .المؤلفة من خیوط غیر مقصورة وخیوط مقصورة   - 3

  أقمشة منسوجة مصبوغة  ) و(
  :المنسوجة األقمشة ھي 
أو المعالج�ة بم�ادة ملون�ة ) لم ینص على خالف ذلك ما(المصبوغة بلون موحد غیر اللون األبیض    - 1

  ً، أثوابا؛ أو)لم ینص على خالف ذلك ما(غیر اللون األبیض 
  .موحدالمؤلفة من خیوط ملونة بلون    - 2

  أقمشة منسوجة من خيوط خمتلفة األلوان  ) ز(
  ):المطبوعةعدا النسج (ھى األقمشة المنسوجة 

غی�ر الل�ون (جات متفاوتة م�ن ل�ون واح�د المؤلفة من خیوط مختلفة األلوان أو من خیوط ملونھ بدر   - 1
  ؛)الطبیعى لأللیاف المكونة لھا

  مؤلفة من خیوط غیر مقصورة أو مقصورة ومن خیوط ملونة؛ أو   - 2
  .مخلوطةأو خیوط " مارل"مؤلفة من خیوط بلون الیشب    - 3

  ).اإلعتباروفى جمیع الحاالت التؤخذ خیوط الحواشى واألطراف بعین (     
  نسوجة مطبوعةأقمشة م  ) ح(

ًم��شة المن��سوجة الت��ى تم��ت طباعتھ��ا أثواب��ا، وإن كان��ت م��صنوعة م��ن خی��وط مختلف��ة األل��وان ـى األقـ��ـھ
ًا متحصل علیھا مثال بواسطة فرشاة، ــومــل رســك التى تحمـلـمطبوعة ت: ًوتعتبر أیضا أقمشة منسوجة( ً

  ) .كأو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطریقة طبع الباتی  ) .كأو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطریقة طبع الباتی
ت��ؤثر عل��ى تبنی��د الخی��وط أو الن��سج ض��من فئ��ات األص��ناف ال��واردة ف��ى  ال) المرس��رة (عإن عملی��ة التلمی��  

  .التعاریف أعاله
تطبق، مع تعدیل ما یجب تعدیلھ ، على األقمشة ) ح(إلى ) د(إن التعاریف المحددة أعاله فى الفقرات من   

  .المصنرة أو الكروشیھ 
  نسج ســاده  ) ط(

بالتن�اوب ف�وق وتح�ت خیــ�ـوط  ال�سدى ) الخیوط العرضیة(یة یمر فیھا كل خیط من اللحمة ھى بنیة نسج
  .، ویمر كل خیط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخیوط المتتالیة من اللحمة)الخیوط الطولیة(المتتالیة 

سجیتین أو أكث�ر كأنھ�ـا ، والمحتوی�ة عل�ى م�ادتین ن�63 إل�ى 56تعتـبر األصنـاف الداخلة فى الفصول م�ن    -أ     - 2
  58.09 أو البن�ـد 55 إل�ى 50ًمكونة كلیا من المادة النسجیة الواجب إعتمادھا لتبنید أصناف الف�صول م�ن 

  .من ھذا القسم" 2 " ًالمكونة من نفـس المواد النسجیة وذلك تطبیقا ألحكام المالحظة 
  :لتطبیق ھذه القاعدة    -ب 

من " 3"إلقتضاء، سوى الجزء الذى یعتمد كأساس للتبنید وفق القاعدة یؤخذ بعین اإلعتبار عند ا ال   - 1
  القواعد العامة لتفسیر جدول التعریفة؛

ال تؤخذ بعـین اإلعتبار األرضیة عندما تكون المنتجات النسجیة مكونة من أرض�یة ن�سجیة وس�طح    - 2
  مخملى أو مزرد؛

صنوعاتھا، فإن األرضیة فق�ط ھ�ى الت�ى یـج�ـب  وم58.10ة المطـرزات الداخلة فى البند ـــفى حال   - 3
الكیمیائی�ة أو الھوائی��ة (وم�ع ذل�ك، ف�إن المط�رزات دون أرض�یة ظ�اھرة . أن تؤخ�ذ بع�ـین اإلعتب�ار

  .ًومصنوعاتھا، یجب أن تبند تبعا لخیوط التطریز وحدھا ) ومقصوصة األرضیة
____________  

  

٢٣١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصـل اخلمسـون
  حـريـر طبيـعى

_______  

نظام رمز ال
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

معفاه.للحلشرانق دود الحریر صالحة 5001.00

معفاه).غیر مغزول(حریر خام 5002.00

بما فى ذل�ك ش�رانق دود الحری�ر غی�ر ال�صالحة للح�ل، وف�ضالت خی�وط (فضالت حریر5003.00
).الحریر والنسالة

معفاه غیر مندوفة وال ممشطة- - -5003.0010

5 غیرھا- - -5003.0090

5.بالتجزئةغیر مھیأة للبیع ) عدا الخیوط المغزولة من فضالت الحریر(خیوط حریر 5004.00

5.بالتجزئة غیر مھیأة للبیع الحریر،خیوط مغزولة من فضالت 5005.00

 مھیأة للبیع بالتجزئة؛ خیــوط خیوط حریر وخیوط مغزولة من فضالت الحریر،5006.00
5) .شعر مسینا للصید(أحشاء دود الحریــر 

.أقمشة منسوجة من حریر أو من فضالتھ50.07 .أقمشة منسوجة من حریر أو من فضالتھ50.07

  10 أقمشة منسوجة من فضالت مشاقة الحریر-5007.10

ً وزنا أو أكثر من الحریر أو فضالتھ، ع�دا %85 أقمشة منسـوجة أخر تحـتوى على -5007.20
10قة الحریرفضالت مشا

10 أقمشة منسوجة أخر-5007.90
_________  

  
  

٢٣٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى واخلمسـون
   صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛

  خيوط وأقمشة منسوجة من شعر اخليل
  .مالحظـة الفصـل 

  :حیثما ورد فى جدول التعریفـــة     - 1
  التى تنمو على أجسام الخراف أو الحمالن ؛األلیاف الطبیعیة " الصوف"یقصد بعبارة    -أ   
) تشمل الجمال العربیة وحیدة السنام(وبر األلباكا أو الالما أو الفیكونة أو الجمل " وبر ناعم"یقصد بعبارة    -ب 

 عدا أن�واع الم�اعز(یماثلھا  أو ماعز التبت أو ماعز الكشمیر أو ما" الموھـیر"أو الیاك أو ماعز  األنجورا 
   واألرانب البریة، أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك؛)بما فیھا أرانب األنجورا( أو األرانب ،)ةالشائع

وب�ر الحیوان�ات غی�ر الم�ذكورة أع�اله، ع�دا ال�وبر وال�شعر ألص�ناف الف�راجین " وبر خ�شن"یقصد بعبارة    -ج 
  ) .05.11البند (وشعر الخیل ) 05.02البند " (الفرش"

_____________  
  

  

النظام رمز 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.صوف، غیر مندوف وال ممشط 51.01
: بدھنھ بما فیھ الصوف المغسول على الظھر -

معفاه صوف جز- -    5101.11
معفاه غیره- -    5101.19

) :غیر مفحم( منزوع دھنھ وغیر مكربن - ) :غیر مفحم( منزوع دھنھ وغیر مكربن -
معفاه صوف جز- -    5101.21
معفاه غیره- -    5101.29
معفاه)مفحم( صوف مكربن -    5101.30
.وبر ناعم أو خشن، غیر مندوف وال ممشط 51.02

: وبر ناعم -
معفاه من ماعز الكشمیر- -5102.11
معفاه غیره- -5102.19
معفاه وبر خـشـن-    5102.20
. النساالت باستثناءوبر ناعم أو خشن، بما فیھا فضالت الخیوط، فضالت صوف أو 51.03
معفاه فضالت تـمشـیط الصوف أو الوبر الـناعم-    5103.10
معفاه فضالت أخر من صوف أو وبر ناعم-    5103.20
معفاه فضالت وبر خشن-    5103.30
معفاه.نساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن     5104.00
) .بما فیھ الصوف الممشط الفرط(شط صوف ووبر ناعم أو خشن، مندوف أو مم51.05
5 صوف مندوف -5105.10

: صوف ممشط -
5 صوف ممشط فرط- -    5105.21
5 غیره - -5105.29

٢٣٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

النظام رمز 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: وبر ناعم ، مندوف أو ممشط -
5 من ماعز الكشمیر- -5105.31
5 غیره- -5105.39
5 وبر خشن، مندوف أو ممشط-5105.40
.خیوط من صوف مندوف، غیر مھیأة للبیع بالتجزئة 51.06
5ً وزنا أو أكثر من الصوف%85 تحتوى على -    5106.10
5ً وزنا من الصوف%85 تحتوى على أقل من -    5106.20
.خیوط من صوف ممشط، غیر مھیأة للبیع بالتجزئة 51.07
5ً وزنا أو أكثر من الصوف%85 تحتوى على -    5107.10
5ً وزنا من الصوف%85 تحتوى على أقل من -    5107.20
.، غیر مھیأة للبیع بالتجزئة )مندوف أو ممشط(خیوط من وبر ناعم 51.08
5 مندوفة-    5108.10
5 ممشطة-    5108.20
.مھیأة للبیع بالتجزئة خیوط من صوف أو من وبر ناعم ، 51.09
5ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -    5109.10
5 غیرھا-    5109.90
، وإن )بم��ا فیھ��ا خی��وط ب��ریم ش��عر الخی��ل(خی��وط م��ن وب��ر خ��شن أو م��ن ش��عر الخی��ل 5110.00 ، وإن )بم��ا فیھ��ا خی��وط ب��ریم ش��عر الخی��ل(خی��وط م��ن وب��ر خ��شن أو م��ن ش��عر الخی��ل 5110.00

5.كانت مھیأة للبیع بالتجزئة 

.مندوف أو من وبر ناعم مندوف أقمشة منسوجة من صوف 51.11
:ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -

210م/  جم 300تجاوز  بوزن ال ی- -    5111.11
10 غیرھا- -    5111.19
10غیرھا، مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة مع شعــیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة -    5111.20

ـ غیرھا، مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة مع ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة غیر 5111.30
10مستمرة

10 غیرھا-    5111.90
.أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط 51.12

:ً وزنا أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم %85 تحتوى على -
210م/  جم 200ـتجاوز ی ن ال بوز- -    5112.11
10   غیرھا- -    5112.19
10ـ غیرھا، مخلوطة بصورة رئـیســیة أو حصریة مع شعـیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة    5112.20
ـ غیرھا، مخلوطة بصورة رئیسـیة أو حصریة مع ألیاف تركیبی�ة أو إص�طناعیة غی�ر     5112.30

مستمرة
10

10رھا غی-    5112.90
10.أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخیل 5113.00

_________  

٢٣٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثانى واخلمسون
  القطــــن

  مالحظة البنود الفرعيــة
، )یعرف بنسج الجینز ما" (دنیم"، یقصد بعبارة 5211.42 و 5209.42من أجل تطبیق أحكام البندین الفرعیین    - 1

رباعیة الخیوط، بما فیھا نسج  ثالثیة أو" سیرجیھ "لوان، المنسوجة بطریقة التویل النسج ذات الخیوط مختلفة األ
التوی�ل المتع�رج، بوج�ھ مؤل�ف م��ن خی�وط ال�سدى ذات الل�ون الواح�د وتك��ون خی�وط اللحم�ة بھ�ا غی�ر مق��صورة، 

  .مقصورة، مصبوغة بلون رمادى أو ملونة بلون ذى درجة أفتح من لون خیوط السدى 
_________  

  

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

معفاه.قطن غیر مندوف وال ممشط     5201.00

) .بما فیھا فضالت الخیوط والنساالت(فضالت قطن 52.02

5 فضالت خیوط-    5202.10

: غیرھا -

5 نساالت- -    5202.91

5 غیرھا- -    5202.99

5.ممشط  قطن مندوف أو    5203.00

.خیوط للخیاطة من قطن، وإن كانت مھیأة للبیع بالتجزئة  .خیوط للخیاطة من قطن، وإن كانت مھیأة للبیع بالتجزئة 52.04

: غیر مھیأة للبیع بالتجزئة -

5ً وزنا أو أكثر من القطن%85 تحتوى على - -    5204.11

5 غیرھا- -    5204.19

5 مھیأة للبیع بالتجزئة-    5204.20

ً وزن�ا أو أكث�ر م�ن القط�ن، غی�ر %85، تحت�وى عل�ى )ع�دا خی�وط الخیاط�ة(قط�ن خیوط 52.05
.مھیأة للبیع بالتجزئة 

: خیوط مفردة من ألیاف غیر ممشطة -

5) رقم مترى14ـتجاوز ی ال( دیسیتكس أو أكثر 714.29 مقاسھا - -    5205.11

یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 232.56یق�ل ع�ن  ال دی�سیتكس ولك�ن 714.29ـ ـ  مقاسھا أق�ل م�ن     5205.12
5) رقم مترى43 رقم مترى وال یتجاوز 14

یزی�د ع�ن ( دی�سیـتــكس 192.31یقل ع�ن   دیسیـتـكس ولكن ال232.56ـ ـ مقاسھا أقل من     5205.13
5) رقم مترى52 رقم مترى وال یتجاوز 43

 52یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 125ل ع�ن یق�  دی�سیتكس ولك�ن ال192.31ـ� ـ مقاس�ھا أق�ل م�ن     5205.14
5) رقم مترى80رقم مترى وال یتجاوز 

5) رقم مترى80یزید عن ( دیسیتكس 125 مقاسھا أقل من - -    5205.15

: خیوط مفردة من ألیاف ممشطة -

٢٣٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5) رقم مترى14یزید عن  ال( دیسیتكس أو أكثر 714.29 مقاسھا - -    5205.21

یزی�د ع�ن ( دی�سیـتكس 232.56یقل ع�ن   دیسیــتكس ولكن ال714.29ـ ـ مقاسھا أقــل من     5205.22
5) رقم مترى43 رقم مترى وال یتجاوز 14

یزی�د ع�ن ( دی�سیـتـكس 192.31یق�ـل ع�ن   دیسیـتكس ولكن ال232.56ـ ـ مقاسھا أقل من     5205.23
5) رقم مترى52 رقم مترى وال یتجاوز 43

یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 125ل ع�ن ـیق� س ولك�ن الـ دی�سیــتك192.31ل م�ن ـ�ـھا أقـ ـ مقاس�ـ    5205.24
5) رقم مترى80 رقم مترى وال یتجاوز 52

یزی�د ع�ن ( دی�سیـتــكس 106.38ل ع�ن ـیق�  دی�سیـتـكس ولك�ن ال125ل م�ن ــ ـ مقاس�ھا أق�    5205.26
5) رقم مترى94 رقم مترى وال یتجاوز 80

یزی�د ع�ن ( دی�سیـتـكس 83.33یقل ع�ن   دیسـیـتـكس ولكن ال106.38سھا أقــل من ـ ـ مقا5205.27
5) رقم مترى120 رقم مترى وال یتجاوز 94

5) رقم مترى120یزید عن ( دیسیتكس 83.33 مقاسھا أقل من - -    5205.28

: خیوط مزویة أو متعددة الزوى من ألیاف غیر ممشطة -

 رق�م مت�رى للخ�یط 14یزید عن  ال( دیسـیـتـكس أو أكثر 714.29ھا للخیط المفرد ـ ـ مقاس    5205.31
5  )المفرد

دی�سیتكس  232.56یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال714.29 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5205.32
5) رقم مترى للخیط المفرد43یتجاوز   رقم مترى وال14یزیدعن ( ) رقم مترى للخیط المفرد43یتجاوز   رقم مترى وال14یزیدعن (

 دی�سیتكس 192.31یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال232.56خیط المفرد أقل من  مقاسھا لل- -    5205.33
5) رقم مترى للخیط المفرد52یتجاوز   رقم مترى وال43یزیدعن (

 دی��سیتكس 125یق��ل ع��ن  دی�سیتكس ولك��ن ال 192.31ـ� ـ مقاس��ھا للخ�یط المف��رد أق��ل م��ن     5205.34
5)ط المفرد رقم مترى للخی80 یتجاوز  رقم مترى وال52یزید عن (

5) رقم مترى  للخیط المفرد80یزید عن ( دیسیتكس 125ـ ـ مقاسھا للخیط المفرد أقل من     5205.35

: خیوط مزویة أو متعددة الزوى ، من ألیاف ممشطة -

 رق�م مت�رى للخ�یط 14یزی�د ع�ن  ال( دیسیتكس أو أكث�ر 714.29 مقاسھا للخیط المفرد - -    5205.41
5)المفرد

 دی�سیتكس 232.56یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال714.29 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5205.42
5) رقم مترى للخیط المفرد43 یتجاوز  رقم مترى وال14 یزید عن(

 دی�سیتكس 192.31یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال232.56 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5205.43
5) رقم مترى للخیط المفرد52یتجاوز  مترى وال رقم43 یزید عن(

 دی�سیتكس 125یق�ل ع�ن   دیسیــتـكس ولك�ن ال192.31 مقاسھا للخیــط المفرد أقل من - -    5205.44
5) رقم مترى للخیط المفرد80یتجاوز  رقم مترى وال52یزید عن (

 دی�سیتكس 106.38یق�ل ع�ن  ك�ن ال دی�سیتكس ول125ا للخیط المفرد أقل من ـھــاسـ مق- -    5205.46
5) رقم مترى للخیط المفرد94 یتجاوز  رقم مترى وال80 یزید عن(

 دی�سیتكس 83.33یق�ل ع�ن   دی�سیتكس ولك�ن ال106.38ط المفرد أقل من ـ مقاسھا للخی- -    5205.47
5) رقم مترى للخیط المفرد120یتجاوز  رقم مترى وال 94 عن یزید(

٢٣٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 رق��م مت��رى للخ��یط 120یزی��د ع��ن ( دی��سیتكس 83.33قاس��ھا للخ��یط المف��رد أق��ل م��ن  م- -    5205.48
5)المفرد

ً وزن�ا م�ن القط�ن، غی�ر %85، تحت�وى عل�ى أق�ل م�ن )ع�دا خی�وط الخیاط�ة(خیوط قطن 52.06
  .مھیأة للبیع بالتجزئة 

: خیوط مفردة ، من ألیاف غیر ممشطة -

5) رقم مترى14ـتجاوز ی ال(تكس أو أكثر دیسی 714.29 مقاسھا - -    5206.11
یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 232.56یق�ل ع�ن  دی�سیتكس ولك�ن ال 714.29ـ ـ مقاسـھا أقـل م�ن     5206.12

) رقم مترى43 رقم مترى وال یتجاوز 14
5

یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 192.31یق�ل ع�ن   دی�سیـتكس ولك�ن ال232.56ـ ـ مقاس�ھا أق�ل م�ن     5206.13
) رقم مترى52 مترى وال یتجاوز  رقم43

5

یزی�د ع��ن ( دی�سیتكس 125ن ـل ع�ـیق� ن الـتكس ولك��ـیـ دی�س192.31ل م�ن ـ مقاس�ھا أق�- -5206.14
) رقم مترى80 رقم مترى وال یتجاوز 52

5

5) رقم مترى80یزید عن ( دیسیتكس 125 مقاسھا أقل من - -    5206.15

: خیوط مفردة، من ألیاف ممشطة -

5) رقم مترى14ـتجاوز ی ال( دیسیتكس أو أكثر 714.29 مقاسھا - -5206.21
یزی�د ع�ن ( دی�سیتكس 232.56یق�ل ع�ن   دیســیـتكس ولكن ال714.29 مقاسھا أقل من - -    5206.22

5) رقم مترى43 رقم مترى وال یتجاوز 14 5) رقم مترى43 رقم مترى وال یتجاوز 14

یزی�د ع�ن (دی�سیتكس 192.31ل ع�ن یق�  دی�سیتـكس ولك�ن ال232.56 مقاسھا أقــل من - -    5206.23
5) رقم مترى52 رقم مترى وال یتجاوز 43

یزی�د ع��ن ( دی�سیتكس 125ن ـل ع�ـیق�  دی�سیــتكس ولك��ن ال192.31ن ـل م�ـ مقاس�ھا أق�- -    5206.24
5) رقم مترى80 رقم مترى وال یتجاوز 52

5) رقم مترى80یزید عن ( دیسیتكس 125 مقاسھا أقل من - -    5206.25

:خیوط مزویة أو متعددة الزوى، من ألیاف غیر ممشطة  -

 رق�م مت�رى للخ�یط 14ال یزی�د ع�ن ( دیسیتكس أو أكث�ر 714.29قاسھا للخیط المفرد م - -    5206.31
5)المفرد

 دی�سیتكس 232.56یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال714.29قاسھا للخیط المفرد أقل من م - -    5206.32
5) رقم مترى للخیط المفرد43 یتجاوز  رقم مترى وال14 نیزید ع(

 دی�سیتكس 192.31یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال232.56قاسھا للخیط المفرد أقل من م - -    5206.33
5) رقم مترى للخیط المفرد52یتجاوز   رقم مترى وال43 یزید عن(

 دی�سیتكس 125یق�ل ع�ن  ســیــتكس ولك�ن ال دی�192.31 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5206.34
5) رقم مترى للخیط المفرد80یتجاوز  رقم مترى وال52 یزید عن(

5) رقم مترى للخیط المفرد80یزید عن ( دیسیتكس 125 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5206.35

: خیوط مزویة أو متعددة الزوى ، من ألیاف ممشطة -

 رق�م مت�رى للخ�یط 14ـتجاوز ال ی�( دی�سیتكس أو أكث�ر 714.29 مقاسھا للخ�یط المف�رد - -    5206.41
5)المفرد

٢٣٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 دی�سیتكس 232.56یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال714.29 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5206.42
5) رقم مترى للخیط المفرد43یتجاوز   رقم مترى وال14 یزید عن(

 دی�سیتكس 192.31یقل ع�ن   دیسیتكس ولكن ال232.56سھا للخیط المفرد أقل من  مقا- -    5206.43
5) رقم مترى للخیط المفرد52یتجاوز  رقم مترى وال 43 یزید عن(

 دی�سیتكس 125یق�ل ع�ن   دی�سیتكس ولك�ن ال192.31ھا للخیط المفرد أقل من ــاســ مق- -    5206.44
5)م مترى للخیط المفرد رق80 یتجاوز  رقم مترى وال52 یزید عن(

5) رقم مترى للخیط المفرد80یزید عن ( دیسیـتكس 125 مقاسھا للخیط المفرد أقل من - -    5206.45

.، مھیأة للبیع بالتجزئة ) عدا خیوط الخیاطة(خیوط قطن 52.07

5أكثر من القطن ً وزنا أو%85 تحتوى على -    5207.10

5 غیرھا-    5207.90

ی��زن  ً وزن��ا أو أكث��ر م��ن القط��ن، ال%85أقم��شة من��سوجة م��ن قط��ن ، تحت��وى عل��ى 52.08
 .2م /  جم200المتر المربع منھا أكثر من 

: غیر مقصورة -

210م/  جم100یزن المتر المربع منھا أكثر من   بنسج ساده ، ال- -    5208.11

210م/  جم 100ع منھا أكثر من  بنسج ساده ، یزن المتر المرب- -    5208.12

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5208.13 10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5208.13

10   أقمشة منسوجة أخر- -    5208.19

: مقصورة -

210م /  جم100 بنسج ساده ، الیزن المتر المربع منھا أكثر من - -    5208.21

210م /  جم100 بنسج ساده ، یزن المتر المربع منھا أكثر من - -   5208.22

10ثالثى أو رباعى الخیوط ، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ "  بنسج تویل - -    5208.23

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5208.29

: مصبوغة-

210م /  جم100أكثر من یزن المتر المربع منھا   بنسج ساده، ال- -    5208.31

210م /  جم100 بنسج ساده، یزن المتر المربع منھا أكثر من - -  5208.32

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5208.33

10   أقمشة منسوجة أخر- -    5208.39

: من خیوط مختلفة األلوان -

210م /  جم100یزن المتر المربع منھا أكثر من   بنسج ساده، ال- -    5208.41

210م /  جم100 بنسج ساده، یزن المتر المربع منھا أكثر من - -    5208.42

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -5208.43

٢٣٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5208.49

: مطبوعة -

210م /  جم100یزن المتر المربع منھا أكثر من   بنسج ساده، ال- -    5208.51

210م /  جم100 بنسج ساده، یزن المتر المربع منھا أكثر من - -    5208.52

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5208.59

أكث��ر م��ن القط��ن، ی��زن المت��ر ًوزن��ا أو  %85أقم��شة من��سوجة م��ن قط��ن، تحت��وى عل��ى 52.09
.2م/  جم 200المربع منھا أكثر من 

: غیر مقصورة -

10 بنسج ساده - -    5209.11

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5209.12

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5209.19

: مقصورة -

10 بنسج ساده- -    5209.21

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5209.22

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5209.29

: مصبوغة -

10 بنسج ساده- -    5209.31

10ھ التویل المتقاطعثالثى أو رباعى الخیوط، بما فی" سیرجیة" بنسج تویل - -    5209.32

10 أقمشة منسوجة أخر- -    5209.39

: من خیوط مختلفة األلوان -

10 بنسج ساده- -    5209.41

10 دنیم- -    5209.42

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -    5209.43

10وجة أخر أقمشة منس- -    5209.49

: مطبوعة -

10 بنسج ساده- -5209.51

10ثالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -5209.52

10 أقمشة منسوجة أخر- -5209.59

٢٣٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ً وزن��ا م��ن القط��ن، مخلوط��ة %85أقم��شة من��سوجة م��ن قط��ن، تحت��وى عل��ى أق��ل م��ن 52.10
 حصریة مع ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة، الیزن المت�ر المرب�ع منھ�ا ة أوــبصورة رئیسی

.2م/  جم 200أكثر من 
  

: غیر مقصورة -

10 بنسج ساده- -5210.11

10 أقمشة منسوجة أخر- -5210.19

: مقصورة -

10 بنسج ساده- -5210.21

10 أقمشة منسوجة أخر- -5210.29

: مصبوغة -

10 بنسج ساده- -5210.31

10ثـالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -5210.32

10   أقمشة منسوجة أخر- -5210.39

: من خیوط مختلفة األلوان -

10 بنسج ساده- -5210.41 10 بنسج ساده- -5210.41

10 أقمشة منسوجة أخر- -5210.49

: مطبوعة -

10بنسج ساده - -5210.51

10 أقمشة منسوجة أخر- -5210.59

ً وزن��ا م��ن القط��ن، مخلوط��ة %85أقم��شة من��سوجة م��ن قط��ن، تحت��وى عل��ى أق��ل م��ن 52.11
، یزن المت�ر المرب�ع منھ�ا اصطناعیةة أو ـیـبـیـبصورة رئیسیة أو حصریة مع ألیاف ترك

 .2م  / جم200أكثر من 

: غیر مقصورة -

10ج ساده بنس- -5211.11

10ثـالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -5211.12

10 أقمشة منسوجة أخر- -5211.19

10 مقصورة -5211.20

: مصبوغة -

10 بـنسـج ساده- -5211.31

10 التویل المتقاطعثـالثى أو رباعى الخیوط، بما فیھ" سیرجیھ" بنسج تویل - -5211.32

10 أقمشة منسوجة أخر- -5211.39

٢٤٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 النظام رمز
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

: من خیوط مختلفة األلوان -

10   بنسج ساده- -5211.41

10 دنیم- -5211.42

10 الخیوط ، بما فیھ التویل المتقاطعي أو رباعيثـالث" سیرجیھ" بنسج تویل - -5211.43

10 أقمشة منسوجة أخر- -5211.49

:بوعة  مط-

10 بنسج ساده- -5211.51

10ثـالثى أو رباعى الخیوط ، بما فیھ التویل المتقاطع" سیرجیھ" بنسج تویل - -5211.52

10 أقمشة منسوجة أخر- -5211.59

.أقمشة منسوجة أخر، من قطن 52.12

:2م/  جم 200یزن المتر المربع منھا أكثر من   ال-

10ر مقصورة غی- -5212.11

10 مقصورة- -5212.12

10 مصبوغة- -5212.13

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5212.14

10 مطبوعة- -5212.15

:2م/  جم 200 یزن المتر المربع منھا أكثر من -

10 غیر مقصورة- -5212.21

10 مقصورة - -5212.22

10 مصبوغة- -5212.23

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5212.24

10 مطبوعة- -5212.25
_________  

  
  

٢٤١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالث واخلمسون
  ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق

  وأقمشة منسوجة منها
___________  

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%)

بم�ا فیھ�ا ف��ضالت ( ولك�ن غی�ر مغ�زول؛ م�شاقة وف�ضالت الكت�ان كت�ان خ�ام أو مع�الج 53.01
  ).الخیوط والنسالة 

معفاه كتان خام أو معطن-5301.10

 كت��ان، مك��سر، محل��وج، مم��شق أو مم��شط، أو مع��الج بطریق��ة أخ��رى، ولك��ن غی��ر -
:مغزول

5 مكسر أو محلوج- -5301.21
5 غیره- -5301.29

معفاهت كتان مشاقة وفضال-5301.30

ة وف��ضالت ـ، خ��ام أو مع��الج ولك��ن غی��ر مغ��زول؛ م��شاق).Cannabis Sativa L(قن��ب 53.02
) .بما فیھا فضالت الخیوط والنسالة(القنب 

معفاه قنب خام أو معطن-5302.10 معفاه قنب خام أو معطن-5302.10

معفاه غیره-5302.90

ً خام�ا أو معالج�ة ،)والراميبإستثناء الكتان والقنب (جوت وألیاف نسجیة لحائیة أخر 53.03
بم���ا فیھ��ا ف���ضالت الخی���وط ( ولك��ن غی���ر مغزول��ة ؛ م���شاقة وف���ضالت ھ��ذه األلی���اف 

).والنسالة
معفاهً جوت وألیاف نسجیة لحائیة أخر ، خاما أو معطنة-5303.10

معفاه غیرھا-5303.90

[53.04]

، )Musa textilis Nee(أو  (Manila hemp) "أباك��ا " قن��ب م��انیالألی��اف ج��وز الھن��د،5305.00
ًى مك�ان آخ�ر، خام�ا ـلة ف�ـ�ـورة وال داخـر مذك�ـی�ـر غـ�ـ أخةة نباتیــرامى وألیاف نسجی

بم��ا فیھ��ا ف��ضالت (أو معالج��ة ولك��ن غی��ر مغزول��ة؛ م��شاقة وف��ضالت ھ��ذه األلی��اف 
) .الخیوط والنسالة

معفاه

.خیــــوط كتـــــان 53.06
5 مفردة-5306.10

5یة أو متعددة الزوى  مزو-5306.20

 .53.03خیوط من جوت أو من ألیاف نسجیة لحائیة أخر داخلة فى البند 53.07
5 مفردة -5307.10

5 مزویة أو متعددة الزوى -5307.20

٢٤٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.خیوط من ألیاف نسجیة نباتیة أخر ؛ خیوط من ورق 53.08
5جوز الھند ألیاف خیوط من  -5308.10

5قـنبالألیاف خیوط من  -5308.20

5 غیرھا -5308.90

.أقمشة منسوجة من كتان 53.09
:ً وزنا أو أكـثر من الكـتان %85 تحتوى على - 

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5309.11

10 غیرھا- -5309.19

:ًوزنا من الكـتان  %85 تحتوى على أقــل من -

10و مقصورة غیر مقصورة أ- -5309.21

10 غیرھا- -5309.29

.53.03أقمشة منسوجة من جوت أو من ألیاف نسجیة لحائیة أخر داخلة فى البند 53.10
5 غـیر مقصورة-5310.10
5 غـیرھا-5310.90

10.أقمشة منسوجة من ألیاف نسجیة نباتیة أخر؛ أقمشة منسوجة من خیوط من ورق 5311.00 10.أقمشة منسوجة من ألیاف نسجیة نباتیة أخر؛ أقمشة منسوجة من خیوط من ورق 5311.00
_________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

٢٤٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الرابع واخلمسون
  ؛ صفيحات وما مياثلها إصطناعيةشعريات تركيبية أو

  من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية
  .مالحظات 

 حیثم���ا وردت ف���ى ج���دول التعریف���ة، األلی���اف غی���ر الم���ستمرة، "اص���طناعیة تركیبی���ة أو ألی���اف“یق���صد بعب���ارة    - 1
  : ًات عضویة متحصل علیھا صناعیا بإحدى العملیتین التالیتینمن بولیمر) المستمرة(والشعیرات 

أولیفین�ات أو ب�ولي  ، ب�ولي أس�ترات  إلنتاج بلمرات مث�ل ب�ولي أمی�دات ، ب�وليمیرات عضـویةلیوببلمرة    -أ 
عل�ي س�بیل المث�ال، [، أو بطریقة التحویل الكیمی�ائي للب�ولیمیرات المنتج�ة بواس�طة ھ�ذه المعالج�ة یوریثان

  ؛ أو)]إسیتات الفینیل(المحضر بواسطة التحلیل المائي للبولي ) ینیل الكحولف(بولي 
إلنتاج بولیمیرات ) مثل السیلیولوز(بواسطة اإلذابة أو المعالجة الكیمیائیة للبولیمیرات العضویة الطبیعیة    -ب 

میرات ع�ضویة أو حری�ر الف�سكوز، أو بالتحوی�ل الكیمی�ائي لب�ولی" كابرو"مثل حریر النحاسیك النشادري 
، إلنت�اج ب�ولیمیرات مث�ل أس�یتات )، أو حم�ض ألجنی�كأخرالكازین وبروتینات مثل، السیلیولوز، (طبیعیة 

  .جینات یأو اللالسیلیولوز 
؛ )أ(فة في المالحظة تستعمل لأللیاف، وتعني األلیاف التركیبیة المعر" إصطناعیة" أو "تركیبیة"أن عبارة        

 54.04، إن الصفیحات وم�ا ی�شابھا الداخل�ة ف�ي البن�د )ب(ة ــالمعرفة في المالحظاف اإلصطناعیة ــاأللی
  . ال تعتبر ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة 54.05أو 

  .55 الخصل من شعیرات تركیبیة أو إصطناعیة المذكورة فى الفصل 54.03 و54.02تدخل فى البندین  ال  - 2
___________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.خیوط الخیاطة من شعیرات تركیبیة أو إصطناعیة، وإن كانت مھیأة للبیع بالتجزئة 54.01 .خیوط الخیاطة من شعیرات تركیبیة أو إصطناعیة، وإن كانت مھیأة للبیع بالتجزئة 54.01
5 من شعیرات تركیبیة -5401.10
5 من شعیرات إصطناعیة  -5401.20
ة، بم��ا ، غی�ر مھی�أة للبی�ع بالتجزئ�)ع�دا خی��وط الخیاط�ة(خی�وط م�ن ش�عیرات تركیبی�ة 54.02

 .دیسیتكس 67فیھا الخیوط المفردة التركیبیة بمقاس أقل من 
 وإن كان�ت معدل�ة البنی�ة ، أخ�ر أمی�داتب�وليخیوط عالیة المتانة م�ن ن�ایلون أو م�ن   -

":تكستوریة"
5  أرامیدزمن  - -5402.11
5   غیرھا- -5402.19
5 "تكستوریة"  معدلة البنیة ، وإن كانت خیوط عالیة المتانة من بولیسترات-5402.20

  " :تكستوریة) "مسحوبة ومضخمة( خیوط معدلة البنیة -
5تكس 50رد منھا مقاس الخیط المفتجاوز  أمیدات أخر، ال یبولي من نایلون أو من - -5402.31
5 تكس50 أمیدات أخر، یزید مقاس الخیط المفرد منھا عــن بولي من نایلون أو من - -5402.32
5 من بولیسترات- -5402.33
5   من بولي بروبیلین- -5402.34
5 غیرھا- -5402.39

: برمة فى المتر50تجاوز  خیوط أخر، مفردة، غیر مفـتـولة أو مفــتولة بما ال ی-

٢٤٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5   قابلة للمط إالستومیر- -5402.44
  : غیره ، من نایلون أو من بولي أمیدات أخر - -5402.45
معفاه(P.O.Y)ً جزئیاتھا موجھھ جزئیا - - -5402.4510
5   غیرھا- - -5402.4590
معفاه )P.O.Y(ًبولیسترات ، جزیئاتھا موجھة جزئیا غیره ، من  - -5402.46
5  من بولیسترات  غیره ،  - -5402.47
 : ، من بولي بروبلین  غیره- -5402.48
معفاه(P.O.Y)ًجھھ جزئیا  جزئیاتھا مو- - -5402.4810
5   غیرھا- - -5402.4890
 : غیرھا- -5402.49
معفاه(P.O.Y)ً جزئیاتھا موجھھ جزئیا - - -5402.4910
5   غیرھا- - -5402.4990

: برمة فى المتر 50 خیوط أخر، مفردة، مفتولة بما یزید عن -
5 من نایلون أو من بولى أمیدات أخر- -5402.51
5 من بولیسترات- -5402.52
5  من بولى بروبیلین  - -5402.53 5  من بولى بروبیلین  - -5402.53
5 غیرھا- -5402.59

: خیوط أخر ، مزویة أو متعددة الزوى -
5 أمیدات أخربولي من نایلون أو من - -5402.61
5 من بولیسترات- -5402.62
5من بولى بروبیلین  - -5402.63
5 غیرھا- -5402.69
، غیر مھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة، بم�ا )عدا خیوط الخیاطة(خیوط من شعیرات إصطناعیة 54.03

. دیسیتكس 67ا الشعـیرات المفردة اإلصطناعیة بمقــاس أقــل من ھفی
5 خیوط عالیة المتانة من حریر الفسكوز-5403.10

  : خیوط أخر، مفردة -
5 برمة فى المتر 120تجاوز تولة أو مفتولة بما ال ی من حریر الفسكوز، غیر مف- -5403.31
5 برمة فى المتر 120 من حریر الفسكوز، مفتولة بما یزید عن - -5403.32
5 من أسیتات السیلیولوز - -5403.33
5 غیرھا - -5403.39

: خیوط أخر، مزویة أو متعددة الزوى -
5   من حریر الفسكوز- -5403.41
5 من أسیتات السیلیولوز- -5403.42

٢٤٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 غیرھا- -5403.49
 مق�اس لمقطعھ��ا أيیزی��د   دی��سیتكس أو أكث�ر، ال67ش�عیرات مف�ردة تركیبی��ة بمق�اس 54.04

من مواد ن�سجیة ) الصناعيمثل القش ( مم؛ صفیحات وأشكال مماثلة 1 عن العرضي
. مم 5عرضھا الظـاھر تجاوز ی تركیبیة، ال

 :دة شعیرات مفر-
2 قابلة للمط إالستومیر- -5404.11
5 غیره ، من بولي بروبیلین- -5404.12
5 غیره- -5404.19
5 غیرھا-5404.90
 مقاس لمقطعھ�ا أيیزید   دیسیتكس أو أكثر، ال67شعیرات مفردة إصطناعیة بمقاس 5405.00

 من مواد ن�سجیة )الصناعيمثل القش ( مم؛ صفیحات وأشكال مماثلة 1 عن العرضي
. مم 5عرضھا الظاھر تجاوز ی إصطناعیة، ال

5

، مھی���أة للبی���ع )ع���دا خی���وط الخیاط���ة(خی���وط م���ن ش���عیرات تركیبی���ة أو إص���طناعیة 5406.00
5.بالتجزئة

أقمشة منسوجة من خیوط ذات شعیرات تركیبیة، بم�ا فیھ�ا األقم�شة المتح�صل علیھ�ا 54.07
 .54.04من المواد الداخلة فى البند 

5 ب�ولي أقـمشـة منسوجة متحصل علیھ�ا م�ن خی�وط عالی�ة المتـ�ـانة م�ن ن�ایلون أو م�ن -5407.10  ب�ولي أقـمشـة منسوجة متحصل علیھ�ا م�ن خی�وط عالی�ة المتـ�ـانة م�ن ن�ایلون أو م�ن -5407.10
5أمیدات أخر أو من بولیسترات 

10 أقمشة منسوجة من صفیحات أو أشكال مماثلة -5407.20
10 عشرالحاديمن القسم " 9" المالحظة في أقمشة محددة -5407.30

 ب�وليًوزنا أو أكثر من شعیرات ن�ایلون أو  %85 تحتوى على  أقمشة منسوجة أخر،-
:أمیدات أخر

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5407.41
10 مصبوغة- -5407.42
10 من خیوط مختلفة األلوان- -5407.43
10 مطبوعة- -5407.44

ی��ستر أكث��ر م��ن ش��عیرات البول ً وزن��ا أو%85  أقم��شة من��سوجة أخ��ر، تحت��وى عل��ى-
):تكستوریة(المعدلة البنیة 

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5407.51
10 مصبوغة- -5407.52
10 من خیوط مختلفة األلوان- -5407.53
10 مطبوعة- -5407.54

:أكـــثر من شــعــیرات البولیسترً وزنا أو %85 أقمشـة منسوجة أخر، تحتوى على -

دلة البنی�ة ـر مع�ـیـر الغـتـولیسـرات البـیـر من شعـثـً وزنا أو أك%85  على تحتوى- -5407.61
)غیر تكستوریة(

10

٢٤٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیرھا- -5407.69
:ً وزنا أو أكثر من الشـعـیرات التركیبیة%85 أقـمشة منسوجة أخر، تحتوى على -

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5407.71
10 مصبوغة- -5407.72
10 من خیوط مختلفة األلوان- -5407.73
10 مطبوعة- -5407.74

ً وزن�ا م�ن ال�شعـیرات التركیبی�ة، %85 أقمشة من�سوجة أخ�ر، تحت�وى عل�ى أق�ل م�ن -
:مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بالقطن 

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5407.81
10 مصبوغة- -5407.82
10فة األلوان من خیوط مختل- -5407.83
10 مطبوعة- -5407.84

: أقمشة منسوجة أخر -
10 غیر مقصورة أو مقصورة - -5407.91
10 مصبوغة- -5407.92
10 من خیوط مختلفة األلوان - -5407.93 10 من خیوط مختلفة األلوان - -5407.93
10 مطبوعة- -5407.94
تح��صل ، بم��ا فیھ��ا األقم��شة الماص��طناعیةأقم��شة من��سوجة م��ن خی��وط ذات ش��عیرات 54.08

 .54.05 البند فيعلیھا من المواد الداخلة 
10 أقمشة منسوجة متحصل علیھا من خیوط عالیة المتانة من حریر الفسكوز -5408.10

ً وزن��ا أو أكث���ر م��ن ش���عیرات أو م���ن %85ة من���سوجة أخ��ر، تحت���وى عل���ى ــ أقم��ش-
:اصطناعیةصفیحات أو أشكال مماثلة، 

10و مقصورة غیر مقصورة أ- -5408.21
10 مصبوغة- -5408.22
10 من خیوط مختلفة األلوان- -5408.23
10 مطبوعة- -5408.24

: أقمشة منسوجة أخر -
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5408.31
10 مصبوغة- -5408.32
10 من خیوط مختلفة األلوان- -5408.33
10 مطبوعة- -5408.34

__________  

  

٢٤٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  واخلمسونالفصل اخلامس 
  ألياف تركيبية أو إصطناعية غري مستمرة

  .مالحظـة 
، الخ��صل 55.02 و 55.01ًتعتب�ر خ��صال م��ن ش��عیرات تركیبیـ��ـة أو إص�طناعیة ب��المعنى المق��صود ف��ى البن��دین    - 1

اص�فات المؤلفة من مجموعة شعیرات متوازیة بأطوال موحدة ومساویة لطول ھ�ذه الخ�صل، والمت�وفر فیھ�ا المو
  :التالیة 

  أن یتجاوز طول الخصلة مترین؛   -أ 
   برمات فى المتر؛5أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من   -ب 
   دیسیتكس؛67أن یقل مقاس الشعیرة الواحدة عن    -ج 
 إل�ىمطھ�ا  یمك�ن یجب أن تكون الخ�صل م�سحوبة، بحی�ث ال: فیما یتعلق بخصل الشعیرات التركیبیة فقط   - د 

  من طولھا؛ %100أكثر من 
  . دیسیتكس 20,000 للخصلة عن اإلجماليأن یزید المقاس    -ھـ 

   .55.04 أو البند 55.03یتجاوز طولھا المترین، فتدخل فى البند   الالتيأما الخصل         
_________  

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.كیبیة خصل من شعیرات تر55.01
معفاه أمیدات أخربولي من نایلون أو من -5501.10
معفاه من بولیسترات-5501.20
معفاه أكریلیك أو مود أكریلیك-5501.30 معفاه أكریلیك أو مود أكریلیك-5501.30
معفاه   من البولي بروبیلین-5501.40
معفاه غیرھا-5501.90
.خصل من شعیرات إصطناعیة 55.02
اهمعف من أسیتات سیلیولوز -5502.10
معفاه غیرھا -5502.90

ألی�اف تركیبی��ة غی��ر م��ستمرة، غی��ر مندوف��ة وال مم��شطة وال مح��ضرة بطریق��ة أخ��رى 55.03
.للغزل

 : أمیدات أخربولي من نایلون أو من -
معفاه   أرامیدز- -  5503.11
معفاه   غیرھا- -5503.19
معفاه من بولیسترات-5503.20
معفاهود أكریلیك أكریلیك أو م-5503.30
معفاهبوبیلین بولي من -5503.40
معفاه غیرھا-5503.90

ممشطة وال مح�ضرة بطریق�ة أخ�رى  ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة، غیر مندوفة وال55.04
.للغزل 

معفاه من حریر الفسكوز-5504.10

٢٤٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

معفاه غیرھا-5504.90

بم��ا فیھ��ا نفای��ا الف��ضالت وف��ضالت (اعیة ف��ضالت ألی��اف ن��سجیة تركیبی��ة أو إص��طن55.05
).الخیوط والنسالة

معفاه من ألیاف تركیـبـیة-5505.10
معفاه من ألیاف إصطناعیة-5505.20
.ألیاف تركیبیة غیر مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطریقة أخرى للغزل 55.06
5 أمیدات أخربولي من نایلون أو من -5506.10
5 من بولیسترات-5506.20
5 أكریلیك أو مود أكریلیك-5506.30
5من بولى بروبیلین -5506.40
5 غیرھا-5506.90

5.ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطریقة أخرى للغزل5507.00

ن�ت مھی�أة للبی�ع خیوط للخیاطة من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة غیر مستمرة، وإن كا55.08
.بالتجزئة 

5 من ألیاف تركیبیة غیر مستمرة   -5508.10
5 من ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة -5508.20

م��ن ألی��اف تركیبی��ة غی��ر م��ستمرة، غی��ر مھی��أة للبی��ع ) ع��دا خی��وط الخیاط��ة(خی��وط 55.09
.بالتجزئة

م�ن ن�ایلون أو غی�ره م�ن ًوزن�ا أو أكث�ر م�ن ألی�اف غی�ر م�ستمرة  %85 تحتوى على -
: أمیداتالبولي

5 مفردة- -5509.11
5 مزویة أو متعددة الزوى- -5509.12

:ًوزنا أو أكثر من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر  %85 تحتوى على -
5 مفردة- -5509.21
5 مزویة أو متعددة الزوى- -5509.22

:ن ألیاف أكریلیك أو مود أكریلیك غیر مستمرة ًوزنا أو أكثر م %85 تحتوى على -
5 مفردة- -5509.31
5 مزویة أو متعددة الزوى- -5509.32

:ًوزنا أو أكثر من ألیاف تركیـبـیة غیر مستمرة %85 خیوط أخـر، تحتـوى على -
5 مفردة- -5509.41
5 مزویة أو متعددة الزوى- -5509.42

:ن ألیاف غیر مستمرة من بولیستر  خیوط أخر، م-

٢٤٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بألیاف إصطناعیة غیر مستمرة- -5509.51
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بصوف أو وبر ناعم- -5509.52
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بقطن- -5509.53
5 غیرھا- -5509.59

:یاف أكریلیك أو مود أكریلیك غیر مستمرة  خیوط أخر، من أل-
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بصوف أو وبر ناعم- -5509.61
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بقطن- -5509.62
5 غیرھا- -5509.69

: خیوط أخر -
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أوحصریة بصوف أو وبر ناعم- -5509.91
5 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بقطن- -5509.92
5 غیرھا- -5509.99
م�ن ألی��اف إص�طناعیة غی�ر م��ستمرة، غی�ر مھی�أة للبی��ع ) ع�دا خی��وط الخیاط�ة(خی�وط 55.10

.بالتجزئة
:ًوزنا أو أكثر من ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة  %85 تحتوى على -

5 مفردة- -5510.11 5 مفردة- -5510.11
5ویة أو متعددة الزوى مز- -5510.12
5 خیوط أخر، مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بصوف أو وبر ناعم-5510.20
5 خیوط أخر، مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بقطن-5510.30
5 خیوط أخر-5510.90

، م�ن ألی�اف تركیبی�ة أو إص�طناعیة غی�ر م�ستمرة، مھی�أة )عدا خیوط الخیاط�ة(خیوط 55.11
. التجزئةللبیع ب

5ًوزنا أو أكثر من تلك األلیاف %85 من ألیاف تركیبیة غیر مستمرة ، تحتوى على -5511.10
5ًوزنا من تلك األلیاف %85 من ألیاف تركیبیة غیر مستمرة ، تحتوى على أقل من -5511.20
5 من ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة-5511.30
ًوزن�ا أو أكث�ر  %85كیبی�ة غی�ر م�ستمرة، تحت�وى عل�ى أقمشة منسوجة من ألیاف تر55.12

.من تلك األلیاف
:ًوزنا أو أكثر من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر  %85 تحتوى على -

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5512.11

10 غیرھا- -5512.19

: غیر مستمرة ًوزنا أو أكثر من ألیاف أكریلیك أو مود أكریلیك %85 تحتـوى على -
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5512.21

٢٥٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیرھا- -5512.29

: غیرھا -
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5512.91

10 غیرھا- -5512.99

ًوزن�ا  %85أقمشة منسوجة من ألیاف تركیبیة غی�ر م�ستمرة، تحت�وى عل�ى أق�ل م�ن 55.13
 170یتج�اوز  ی�سیة أو ح�صریة بقط�ن، ب�وزن ال تلك األلیاف، مخلوطة ب�صورة رئنم

.2م/جم 
: غیر مقصورة أو مقصورة -

10 من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر ، بنسج ساده- -5513.11

 رب�اعي أو ثالث�ي" س�یرجیھ" من ألی�اف غ�ـیر م�ستمرة، م�ن بولی�ستر، بن�سج توی�ل - -5513.12
بما فیھ التویل المتقاطع،، الخیوط

10

10 أقمشة منسوجة أخر، من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر- -5513.13

10 أقمشة منسوجة أخر- -5513.19

: مصبوغة -
10 من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر، بنسج ساده- -5513.21

10 أقمشة منسوجة أخر، من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر - -5513.23  أقمشة منسوجة أخر، من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر - -5513.23
10مشة منسوجة أخر أق- -5513.29

: من خیوط مختلفة األلوان -
10 من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر، بنسج ساده- -5513.31

10 أقمشة منسوجة أخر- -5513.39

: مطبوعة -
10 من ألیاف غیر مستمرة، من بولیستر، بنسج ساده- -5513.41

10 أقمشة منسوجة أخر- -5513.49

ًوزن�ا  %85أقمشة منسوجة من ألیاف تركیبیة غی�ر م�ستمرة، تحت�وى عل�ى أق�ل م�ن 55.14
زی��د ع��ن اف، مخلوط��ة ب��صورة رئی��سیة أو ح��صریة بقط��ن، ب��وزن یـ��ـلك األلیـن ت��ـ��ـم

.2م / جم170
: غیر مقصورة أو مقصورة -

10 من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر، بنسج ساده- -5514.11

 رب�اعي أو ثالث�ي" س�یرجیھ"ن ألیاف غــیر مسـتمرة، من بولیستر، بن�سج توی�ل  مـ- -5514.12
الخیوط بما فیھ التویل المتـقاطع

10

10 أقمشة منسوجة أخر- -5514.19

: مصبوغة -
10 من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر، بنسج ساده- -5514.21

٢٥١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 رب�اعي أو ثالث�ي" س�یرجیھ"تر، بن�سج توی�ل  مـن ألیاف غــیر مسـتمرة، من بولیس- -5514.22
الخیوط بما فیھ التویل المتـقاطع

10

10 أقمشة منسوجة أخر، من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر- -5514.23

10 أقمشة منسوجة أخر- -5514.29

10 من خیوط مختلفة األلوان -5514.30

: مطبوعة -
10رة من بولیستر، بنسج ساده من ألیاف غیر مستم- -5514.41

 رب�اعي أو ثالث�ي" س�یرجیھ" من ألیاف غیـر م�سـتمرة، م�ن بولی�ستر، بن�سج توی�ل - -5514.42
الخیوط بما فیھ التویل المتـقاطع

10

10 أقمشة منسوجة أخر، من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر- -5514.43

10 أقمشة منسوجة أخر- -5514.49

.منسوجة أخر من ألیاف تركیبیة غیر مستمرة أقمشة 55.15

: من ألیاف غیر مستمرة من بولیستر -

10 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة من ألیاف حریر الفسكوز، غیر مستمرة- -5515.11

10 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بشعیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5515.12  مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بشعیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5515.12

10 بصورة رئیسیة أو حصریة بصوف أو وبر ناعم مخلوطة- -5515.13

10 غیرھا- -5515.19

: من ألیاف أكریلیك أو مود أكریلیك غیر مستمرة -
10 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بشعیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5515.21

10حصریة بصوف أو وبر ناعم  مخلوطة بصورة رئیسیة أو- -5515.22

10 غیرھا- -5515.29

: أقمشة منسوجة أخر -
10 مخلوطة بصورة رئیسیة أو حصریة بشعیرات تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5515.91

10 غیرھا- -5515.99

.أقمشة منسوجة، من ألیاف إصطناعیة غیر مستمرة 55.16

:رة ًوزنا أو أكثر من ألیاف إصطناعیة غیر مستم %85 تحتوى على -
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5516.11

10 مصبوغة- -5516.12

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5516.13

10 مطبوعة- -5516.14

٢٥٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ًوزن��ا م��ن ألی��اف إص��طناعیة غی��ر م��ستمرة، مخلوط��ة  %85 تحت��وى عل��ى أق��ل م��ن -
:بصورة رئیسیة أو حصریة بشعیرات تركیبیة أو إصطناعیة 

10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5516.21

10 مصبوغة- -5516.22

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5516.23

10 مطبوعة- -5516.24

ًوزن��ا م��ن ألی��اف إص��طناعیة غی��ر م��ستمرة، مخلوط��ة  %85 تحت��وى عل��ى أق��ل م��ن -
:بصورة رئیسیة أو حصریة بصوف أو وبر ناعم 

10مقصورة غیر مقصورة أو - -5516.31

10 مصبوغة- -5516.32

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5516.33

10 مطبوعة- -5516.34
ً وزن��ا م��ن ألی��اف إص��طناعیة غی��ر م��ستمرة، مخلوط��ة %85 تحت��وى عل��ى أق��ل م��ن -

:بصورة رئیسیة أو حصریة بقطن 
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5516.41

10 مصبوغة- -5516.42
10 10 من خیوط مختلفة األلوان- -5516.43

10 مطبوعة- -5516.44

: غیرھا -
10 غیر مقصورة أو مقصورة- -5516.91

10 مصبوغة- -5516.92

10 من خیوط مختلفة األلوان- -5516.93

10 مطبوعة- -5516.94

__________  
  

  

٢٥٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس واخلمسون
  خيوط حزم،   وال منسوجات؛ خيوط خاصة؛حشو، لباد،

  حبال وأمراس؛ أصناف صناعة احلبال
  .مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1
مح�ضرات  مث�ل،(الحشو واللباد والال منسـوجات، الم�شربة أو المطلی�ة أو المغط�اة بم�واد أو بمح�ضرات   ) أ ( 

، 34.01ة الداخلة فى البند ـفـظـ أو المواد المنونــ، أو الصاب33ل ــلة فى الفصــالعطور أو التطریة الداخ
، أو المــ��ـواد الملین��ة 34.05أو مح��ضرات التلمی��ع والمع��اجین أو المح��ضرات المماثل��ة الداخل��ة ف��ى البن��د 

  ، عندما یكون للمواد النسجیة صفة الحامل فقط ؛)38.09للنسج الداخلة فى البند 
   ؛58.11المنتجات النسجیة الداخلة فى البند   ) ب(
من�سوجات  ات الم�واد ال�شـاحذة الطبیعی�ة أو اإلص�طناعیة، عل�ى حام�ل م�ن لب�اد أو الـبـیـق أو حبـاحیـمس  ) ج(

  ؛)68.05البند (
   ؛) 68.14البند (المیكا المكتلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من المنسوجات   ) د (
أو الق��سم  ع��شر الراب��عالق��سم ًعموم��ا (سوجات األوراق والرق��ائق م��ن مع��دن عل��ى حام��ل م��ن لب��اد أو المن��  ) ھـ(

  ؛ أو) عشرالخامس
96.19فوط وواقیات صحیة ، حفاضات وبطانات حفاضات لألطفال واألصناف المماثلة الداخلة في البند   )و(

ملی�ة ُلباد اإلبرة وكذلك المنتجات الت�ى تت�ألف م�ن طبق�ة م�ن ألی�اف ن�سجیة دع�م تماس�كھا بع" لباد " تشمل عبارة    - 2
  .بإستخدام ألیاف من نفس الطبقة "  بالغرز-تجمیع "

 على التوالى اللباد والال منسوجات، المشربة أو المطلیة أو المغطاة أو المن�ضدة 56.03 و 56.02یشمل البندان    - 3
  ) .غیر خلویة أو خلویة(بلدائن أو مطاط، مھما كانت طبیعة تلك المواد 

  . التى تشكل اللدائن أو المطاط فیھا مادة التماسك ً أیضا الالمنسوجات56.03ویشمل البند 
  : الیشمالن 56.03 و 56.02إال أن البندین   : الیشمالن 56.03 و 56.02إال أن البندین 

ً وزنـــا أو أقل %50اللبــاد المشرب أو المطلى أو المغطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على   ) أ ( 
  ؛) 40 أو الفصل 39صل الف(ًمن مواد نسجیة، وكذلك اللباد المغمور كلیا بـلدائن أو مطــاط 

ًًالال منسوجات، سواء كانت مغمورة كلی�ا بل�دائن أو مط�اط، أو مطلی�ة كلی�ا أو مغط�اة عل�ى وجھیھ�ا بت�ـلك   ) ب( ً
المواد، بشرط أن یكون الطالء أو التغطیة ظاھرة ومرئیة بالعین المج�ردة، بغ�ض النظ�ر ع�ن أى تب�دالت 

   أو؛ )40الفصل  أو 39الفصل (فى اللون ناتجة عن ھذه العملیات 
من�سـوجات، عن�دما   متح�دة م�ع لب�اد أو الخلويمن لدائن خـلویة أو مطاط األشرطة  و، الصفائح أاأللواح  ) ج(

  ) .40 أو الفصل 39الفصل (تكون المادة النسجیة موجودة كحامل فقط ألغراض التقویة 
 أو البن��د 54.04لمماثل��ة الداخل��ة ف��ى البن��د  الخی��وط الن��سجیة وال ال��صفیحات أو األش��كال ا56.04ی��شمل البن��د  ال   - 4

الف�صـول م�ن ( یكون فیھا التشریب أو الطالء أو التغطیة غیر ظاھرة وال مرئیة بالعـ�ـین المج�ردة التي، 54.05
؛ ولتطبی��ق ھ��ذه القاع��دة، التؤخ��ذ بع��ین اإلعتب��ار تب��دالت الل��ون الناتج��ة ع��ن ھ��ذه )  ب��صورة عام��ة55 ال��ى 50

  .العملیات 
__________  

  

٢٥٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 5یزی�د طولھ�ا ع�ن  حشو من مواد نسجیة وأصناف من ھذا الحشو؛ ألی�اف ن�سجیة ال56.01
.وغبار نسجى وعقد من مواد نسجیة ) زغب(مم 

:حشو ھذا الأصناف من من مواد نسجیة و حشو -
5 من قطن- -5601.21
5 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة- -5601.22
5 غیره- -5601.29
5 زغب وغبار نسجى وعقد من مواد نسجیة-5601.30
.ًًًلباد ، وإن كان مشربا أو مطلیا أو مغطى أو منضدا 56.02
5لأللیاف "  بالغرز-التجمیع " لباد إبرة ومنتجات -5602.10

: وال مغطى وال منضد مطلي لباد آخر، غیر مشرب وال -
5 من صوف أو وبر ناعم- -5602.21
5 من مواد نسجیة أخر- -5602.29
5 غیره-5602.90

ت م��شربة أو مطلی��ة أو مغط��اة ـ، وإن كان��)ةــوجـر من��سـی��ـة غــأقم��ش(ات ــوجــالمن��س56.03
.أو منضدة

:أو إصطناعیة  من شعیرات تركیـبـیة - :أو إصطناعیة  من شعیرات تركیـبـیة -
25م/  جم 25ـتجاوز ی  بوزن ال- -5603.11
25م/  جم 70یتجاوز   ولكن ال2م/  جم 25 بوزن یزید عن - -5603.12
25م/  جم 150یتجاوز   ولكن ال2م/  جم 70 بوزن یزید عن - -5603.13
25م/  جم 150 بوزن یزید عن - -5603.14

: غیرھا -
25م/  جم 25ـتجاوز ی  بوزن ال- -5603.91
25م/  جم 70یتجاوز   ولكن ال2م/  جم 25 بوزن یزید عن - -5603.92
25م/  جم 150یتجاوز   ولكن ال2م/  جم 70 بوزن یزید عن - -5603.93
25م/  جم 150 بوزن یزید عن - -5603.94
ة وص��فیحات وأش��كال خی��وط وحب��ال م��ن مط��اط، مغط��اة بم��واد ن��سجیة؛ خی��وط ن��سجی56.04

، م�شربة أو مطلی�ة 54.05 أو البن�د 54.04د ـى البنـلة فــاف الداخــن األصنـمماثلة م
.أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن 

5 خیوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجیة-5604.10
5 غیرھا-5604.90
ن خی�وط ن�سجیة أو ص�فیحات ـة م�ـ�ـؤلفـً، وإن كان�ت بریم�ا، مـ�ـةدنـوط ن�سجیة ممعیخ5605.00

 مع��دن إل�ى، م��ضمومة 54.05 أو البن�د 54.04 ی��دخل ف�ى البن��د اأو أش�كال مماثل��ة مم�
.بشكل خیوط أو صفیحات أو مساحیق أو مغطاة بمعدن 

5

٢٥٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئة فــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 أو البن�د 54.04م، وبریم من صفیحات وأشكال مماثلة مما یدخل فى البن�د ــخیوط بری5606.00
؛ خی�وط قطیفی�ة ) وعدا خی�وط ب�ریم ش�عر الخی�ل56.05د ـالبناف ــدا أصنــع (54.05

.؛ خیوط السلسلة ) بما فیھا الخیوط القطیفیة المزغبة(
5

ًوط ح��زم وحب��ال وأم��راس، س��واء كان��ت م��ضفورة أو مجدول��ة أم ال، وإن كان��ت ـ��ـخی56.07
.مشربة أو مطلیة أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن 

" :أجاف"من ألیاف نسجیة أخر من نوع  من سیزال أو -
5 خیوط ربط أو حزم- -5607.21
5 غیرھا- -5607.29

: بروبـیلین بولي إیثـیلین أو بولي من -
5 خیوط ربط أو حزم- -5607.41
5 غیرھا- -5607.49
5 من ألیاف تركیـبـیة أخر-5607.50
5 غیرھا-5607.90
ً قطع��ا أو أط��واال؛ن معق��ودة، م��ن خی��وط ح��زم أو أم��راس أو حب��الش��باك بعی��و56.08  ش��باك ،ً

.جاھزة لصید األسماك وغیرھا من الشباك الجاھزة، من مواد نسجیة 
  : من مواد نسجیة إصطناعیة أو تركیـبـیة -

10 10 شباك جاھزة لصید األسماك- -5608.11

10 غیرھا- -5608.19

10 غیرھا-5608.90

كال مماثل��ة، داخل��ة ف��ى البن��د ـ��ـأص��ناف م��صنوعة م��ن خی��وط أو م��ن ص��فیحات أو أش5609.00
أو م��ن خی��وط ح��زم أو أم��راس أو حب��ال، غی��ر م��ذكورة وال ، 54.05 أو البن��د 54.04

.داخلة فى مكان آخر 
10

_________  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

٢٥٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  لفصل السابع واخلمسونا
  سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية

   .مالحظات

أغطی��ة " س��جاد وأغطی��ة أرض��یات أخ��ر م��ن م��واد ن��سجیة"م��ن أج��ل تطبی��ق أحك��ام ھ��ذا الف��صل، یق��صد بعب��ارة    - 1
ًاألرض��یات الت��ى تك��ون فیھ��ا الم��واد الن��سجیة بمثاب��ة ال��سطح الظ��اھر لل��صنف عن��د إس��تعمالھ، كم��ا ت��شمل أی��ضا 

 ف�ى أغ�راض الس�تعمالھا مع�دة األصناف التى تتوفر فیھا خصائص أغطیة األرضیات من مواد ن�سجیة ، ولكنھ�ا
  .أخر 

  .یشمل ھذا الفصل الطبقات التحتیة الواقیة ألغطیة األرضیات  ال   - 2
__________  

  
مز النظام 

  املنسق
الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن

(%) 

س��جاد وأغطی��ة أرض��یات أخ��ر م��ن م��واد ن��سجیة، ذات خم��ل معق��ود أو ملف��وف، وإن 57.01
.كانت جاھزة 

60 من صوف أو من وبر ناعم-5701.10

60 من مواد نسجیة أخر-5701.90

 أرض��یات أخ��ر م��ن م��واد ن��سجیة، من��سوجة، غی��ر م��ا ھ��و بأوب��ار أو ةس��جاد وأغطی��57.02
أو " مـ��ـلیـبالك"ا األن��واع المعروف��ة ـزة، بم��ا فیھ��ـت جاھ��ـروزة، وإن كان��مع��ـبألی��اف 

.البسط المماثلة الیدویة النسج، وغیرھا من "الكرمانى"أو " اكــومـالش"
60وبسط مماثـلة یدویة النسج" كرمانى"، "شوماك"، "كلیم "-5702.10

60 أغطیة أرضیات من ألیاف جوز الھند-5702.20

: غیرھا، مخملیة، غیر جاھزة -

60 من صوف أو وبر ناعم- -5702.31

60اعیة من مواد نسجیة تركیـبـیة أو إصطن- -5702.32

60 من مواد نسجیة أخر- -5702.39

: غیرھا، مخملیة، جاھزة -

60 من صوف أو وبر ناعم- -5702.41

60 من مواد نسجیة تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5702.42

60 من مواد نسجیة أخر- -5702.49

60 غیرھا، غیر مخملیة، غیر جاھزة -5702.50

:لیة، جاھزة  غیرھا، غیر مخم-

60 من صوف أو وبر ناعم- -5702.91

60 من مواد نسجیة تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5702.92

60   من مواد نسجیة أخر- -5702.99

٢٥٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

مز النظام 
  املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

.سجاد وأغطیة أرضیات أخر من مواد نسجیة، ذات أوبار، وإن كانت جاھزة57.03
60 من صوف أو وبر ناعم-5703.10

60 نایلون أو من بولى أمیدات أخر من-5703.20

60 من مواد نسجیة تركیـبـیة أو إصطناعیة ، أخر-5703.30

60   من مواد نسجیة أخر-5703.90

سجاد وأغطیة أرضیات أخ�ر، م�ن لب�اد، غی�ر م�ا ھ�و بأوب�ار أو بألی�اف مغ�روزة، وإن 57.04
.كانت جاھزة

�260 م0.3تـتجاوز مساحة سطحھا  الترابیع  -5704.10 �

60 2 م1 لكن ال تتجاوز  2 م0.3عن  زیدتـمساحة سطحھاالحد األقصى ل ،ترابیع -5704.20

60 غیرھا-5704.90

60.سجاد أخر وأغطیة أرضیات أخر من مواد نسجیة، وإن كانت جاھزة 5705.00
_______  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن واخلمسون
  من مواد نسجية ؛  "أوبار"ة بسطوح ذات مخل أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمش

   ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات ؛)دانتال(مسننات 
  : مالحظات 

، الم�شربة أو المطلی�ة أو المغط�اة 59 للف�صل 1ة ـالحظــى المــا فــار إلیھــج المشــذا الفصـل النســال یشـمل ھ   - 1
   .59األصناف األخر المذكورة فى الفصل  وأأو المنضدة 

وطویل�ة الخم�ل " قطیف�ة"ق�صیرة الخم�ل (  أقمشة منسوجة ذات خمل من خیوط اللحم�ة 58.01ًیشمل أیضا البند    - 2
  .یظھر على سطحھا أیة أوبار  والتى لم تقص أوبارھا بعد، بحیث ال") بیلوش"

�58.03ب�المعنى المق�صود ف�ى البن�د " ن�سج بعق�دة غزی�ة"یقصد بعب�ارة    - 3 داھا كل�ھ أو بع�ضھ ، الن�سج الت�ى یك�ون سُ
، بحی�ث تكم�ل األخی�رة م�ع )خی�وط دوارة(ومن خیوط متحرك�ة ) خیوط مستقیمة(مؤلف من خیوط أرضیة ثابتة 

والت��ى م�ن خاللھ�ا تم��ر ) زردات(خی�وط األرض�یة الثابت��ة ن�صف دورة أو دورة كامل�ة أو أكث��ر ، لت�شكل حلق�ات 
  .خیوط اللحمة وتحتبس بھا 

باك بعیون معقودة ، المصنوعة من خیوط حزم أو أم�راس أو حب�ال، الداخل�ة ف�ى البن�د  الش58.04ال یشمل البند    - 4
56.08.   

   :58.06بالمعنى المقصود بالبند ) أقمشة منسوجة ضیقة العرض(ًتعتبر شرائطا    - 5
عملی�ة س�واء كان�ت عل�ى ھ�ذا النح�و أو الناتج�ة ع�ن  س�م، 30عرضھا  یتجاوز األقمشة المنسوجة، التى ال   -أ 

من�سوجة أو م�صمغة أو متح�صل علیھ�ا بأی�ة  (أص�لیة،" حواش�ى"حواف ، بشرط أن یكون لھا  النسجقص
  ؛ على حافتیھا) طریقة أخرى

   سم فى حال بسطھا ؛ و30األقمشة المنسوجة األنبوبیة ، التى الیتجاوز عرضھا    -ب 
  .ى حال بسطھا سم ف30الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنیة، التى الیتجاوز عرضھا    -ج 

   .58.08أما الشرائط ذات األھداب المنسوجة ، فیجب أن تدخل فى البند 
، تشمل فیم�ا ت�شمل، أعم�ال التطری�ز الت�ى ت�تم بواس�طة 58.10بالمعنى المقصود فى البند " مطرزات"إن عبارة    - 6 ، تشمل فیم�ا ت�شمل، أعم�ال التطری�ز الت�ى ت�تم بواس�طة 58.10بالمعنى المقصود فى البند " مطرزات"إن عبارة    - 6

أو الخ�رز أو ) رت�رالت(ًخیوط من معدن أو من ألیاف الزجاج على أرض�یة ن�سجیة ظ�اھرة، وت�شمل أی�ضا الب�رق 
  .الزخارف التزینیة من مواد نسجیة أو من مواد أخر، التى تضم بواسطة الخیاطة الى أرضیة من مواد نسجیة

   .58.05 بل تدخل فى البند 58.10تدخل فى البند  الدیابیج المشغولة باإلبرة ال
ف المصنوعة من خیوط من معدن من ً، فإن ھذا الفصل یشمل أیضا األصنا58.09باإلضافة الى منتجات البند    -  7

  . مماثلة الستعماالتاألنواع المستعملة فى األلبسة، والمفروشات أو 
____________  

  

رمز النظام 
املنسق

الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

، ")بیل��وش"وطویل��ة الخم��ل " قطیف��ة"ق��صیرة الخم��ل (أقم��شة من��سوجة ذات خم��ل 58.01
 أو البن�د 58.02، ع�دا األص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�د "ش�ینیل"خیوط قطیفی�ة ونسج من 

58.06. 
10 من صوف أو وبر ناعم-5801.10

: من قطن -
10 أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غیر مقصوصة- -5801.21
10"كوردورى" أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة - -5801.22
10 أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة- -5801.23
10"شینیل" أقمشة منسوجة من خیوط قطیفیة - -5801.26
10ذات خمل من السدى  أقمشة منسوجة - -5801.27

٢٥٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

: من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة -
10 أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غیر مقصوصة- -5801.31
10"كوردورى" أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة - -5801.32
10 أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة- -5801.33
10"شیـنـیل" أقمشة منسوجة من خیوط قطیفیة - -5801.36
10ذات خمل من السدى  أقمشة منسوجة - -5801.37
10 من مواد نسجیة أخر -5801.90
، ")تی�رى"ن�سج المناش�ف ومایماثلھ�ا (أقمشة منسـوجة مـزردة من النوع األسفنجى 58.02

 ؛ أقم��شة ذات أوب��ار م��ن م��واد ن��سجیة، ع��دا 58.06ع��دا األص��ناف الداخل��ة ف��ى البن��د 
 .57.03المنتجات الداخلة فى البند 

من ، ")تیرى"نسج المناشف ومایماثلھا (أقمشة منسوجة مزردة من النوع األسفنجى   -
:قطن

10 غیر مقصورة- -5802.11
10 غیرھا- -5802.19
، من ")تیرى"نسج المناشف ومایماثـلھا ( أقمشة منسوجة مزردة من النوع األسفنجى -5802.20

مواد نسجیة أخر 
10

10 أقمشة ذات أوبار من مواد نسجیة -5802.30

10 .58.06 البند نسج بعقدة غزیة ، عدا األصناف الداخلة فى5803.00
تول وتول بوبینو، وأقمشة شبكیة أخر، عدا األقمشة المنسوجة أو المصنرة بم�ا فیھ�ا 58.04

ًأثواب��ا، أش��رطة أو زخ��ارف، ع��دا األقم��شة الداخل��ة ف��ى ) دان��تال(الكروش��یھ؛ م��سننات 
 .60.06 إلى 60.02البنود من 

10 تول وتول بوبـینو ، وأقمشة شـبكیة أخر -5804.10

: مسـننات آلیة الصنع -

5 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -5804.21
5 من مواد نسجیة أخر - -5804.29

: مسـنـنات یدویة الصنع -
10   أو قطن أو شعیرات أو ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة من صوف أو وبر ناعم- - -5804.3010
5 غیرھا- - -5804.3090
یماثلھ��ا،  دی��ابیج یدوی��ة الن��سج م��ن أن��واع ج��وبالن، فالن��در، أوبی��سون، بوفیی��ھ وم��ا5805.00

، وإن كان�ت ً)ب�الغرزة ال�صغیرة أو ب�الغرزة المتقاطع�ة، م�ثال(ودیابیج مشغولة ب�اإلبرة 
.جاھزة

10

 ؛ 58.07، ع�دا األص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�د )أقمشة من�سوجة ض�یقة الع�رض(شرائط 58.06
 لحم��ة، مؤلف��ة م��ن خی��وط أو ألی��اف متوازی��ة ومجمع��ة بواس��طة ش��رائط س��داء دون

).البولدوك(الصق 
  

٢٦٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة  فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

 شرائط من أقـمشة منسوجة ذات خمل أو من أقم�شـة م�زردة مـ�ـن الن�وع األسف�ـنجى -5806.10
5" شینیل " أو من أقمشة من خیوط قطیفیة 

 قابل��ة للم���ط ً وزن��ا أو أكث���ر م��ن خی���وط%5 ش��رائط من��سوجة أخ���ر، تحت��وى عل���ى -5806.20
10أو من خیوط مطاط ) إالستومیر(

: شرائـط منسوجة أخر -
5 من قطن - -5806.31
5 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة - -5806.32
  5 من مواد نسجیة أخر - -5806.39
 شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خیوط أو ألی�اف متوازی�ة مجمع�ة بواس�طة الص�ق -5806.40

5) بولدوكال(

ًًرق��اع، وش��ارات وأصن��ـاف ممـاث��ـلة م��ن م��واد ن��سجیة ، أثواب��ا أو ش��رائطا أو مقطع��ة 58.07
.بأشكال أو بقیاسات معینة ، غیر مطرزة 

2 منسوجة -5807.10
2 غیرھا -5807.90
ًًض��فائر، أثواب��ا؛ أص��ناف عق��ادة وأص��ناف تزینی��ة مماثل��ة، أثواب��ا، ب��دون تطری��ز، ع��دا 58.08

وأص��ناف " ط�رر"ك�رات تزینی�ة و" ش�راریب"لم�صنرة أو الكروش�یھ منھ�ا؛ ش�رابات ا
.مماثلة.مماثلة

10ً ضفائـر ، أثـوابا-5808.10
10 غیرھا-5808.90
أقمشة منسوجة من خیوط من معدن وأقمشة منسوجة من خیوط نسجیة ممعدنة مم�ا 5809.00

ات ـ�ـروشـة والمفــى األلب�سـ�ـة فلــواع الم�ستعمـن األن�ـ�ـ، م56.05د ـ�ـى البنـل ف�ــیدخ
. مماثلة، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر الستعماالتأو 

10

.ًًمطرزات ، أثوابا ، شرائطا أو زخارف 58.10
) :كیمیائیة أو ھوائیة ومقصوصة األرضیة( مطرزات بدون أرضیة ظاھرة -

2 تیكیت وبادجات- - -5810.1010
10 غیرھا- - -5810.1090

: مطرزات أخر -
10 من قطن- -5810.91
10 من الیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة- -5810.92
10 من مواد نسجیة أخر - -5810.99
ًمنتج���ات ن���سجیة ذات ح���شو، أثواب���ا، تتك���ون م���ن طبق���ة أو أكث���ر م���ن م���واد ن���سجیة 5811.00

مط��رزات الداخل��ة ف��ى البن��د  ال��ى ح��شو ب��الغرز أو بطریق��ة أخ��رى، ع��دا الةم��ضموم
58.10.

10

________  

٢٦١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع واخلمسون
   نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛
  أصناف نسجية لإلستخدام التقىن أو الصناعى

  .مالحظات 
ال��واردة ف��ى ھ��ذا الف��صل ، األقم��شة المن��سوجة ال��واردة ف��ى " ن��سج"م��الم ی��نص عل��ى خ��الف ذل��ك، یق��صد بكلم��ة    - 1

، كما یق�صد بھ�ا ال�ضفائر وأصن�ـاف العق�ادة واألص�ناف 58.06 و 58.03 وفى البندین 55 الى 50ول من الفص
 60.02 واألقمشة المصنرة أو الكروشیھ الداخلة فى البن�ود م�ن 58.08ًالتزینیة المماثلة، أثوابا، الداخلة فى البند 

   .60.06إلى 
   :59.03یشمل البند    - 2

المطلیة أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مھما بلغ وزن المت�ر المرب�ع منھ�ا ومھم�ا كان�ت النسج المشربة أو   ) أ ( 
  :، بإستثناء )غیر خلویة أو خلویة(طبیعة اللدائن 

الف�صول (یكون التشریب أو الطالء أو التغطیة فیھا ظاھرة ومرئی�ة ب�العین المج�ردة  النسج التى ال   - 1
  ؛) بصفة عامة 60 أو الفصل 58 والفصل 55 الى 50من 

  تؤخذ بعین اإلعتبار تبدالت اللون الناتجة عن ھذه العملیات؛ ولتطبیق ھذه القاعدة ، ال       
ف�ى درج�ة   م�م،7ًیمك�ن أن تل�ف ی�دویا، دون أن تتك�سر، ح�ول إس�طوانة قطرھ�ا  المنتجات الت�ى ال   - 2

  ؛)  بصورة عامة39الفصل ( درجة مئویة 30 و15حرارة تتراوح بین 
ال�وجھین بل�دائن،  ًمنتجات التى تكون نسجھا إما مغمورة كلیا أومطلیة بالكامل أو مغطاة على كالال   - 3

ب��شرط أن یك��ون ھ��ذا الط��الء أو ھ��ذه التغطی��ة ظ��اھرة ومرئی��ة ب��العین المج��ردة بغ��ض النظ��ر ع��ن 
  ؛) 39الفصل (تبدالت اللون الناتجة عن ھذه العملیات 

الف�صول م�ن ( ًبلدائن وتحت�وى رس�وما ناتج�ة ع�ن تل�ك المعالج�اتًالنسج المطلیة أو المغطاة جزئیا    - 4
  ؛)  بصورة عامة60 أو الفصل 58، الفصل 55 الى 50

ًم��ن ل��دائن خلوی�ة، المتح��دة م�ع ن��سج عن��دما یك�ون الن��سیج موج��ودا  األش�رطةال��صفائح أو  ،األل�واح   - 5 ًم��ن ل��دائن خلوی�ة، المتح��دة م�ع ن��سج عن��دما یك�ون الن��سیج موج��ودا  األش�رطةال��صفائح أو  ،األل�واح   - 5
  ؛) 39الفصل (كحامل فقط وألغراض التقویة 

   ؛58.11خلة فى البند المنتجات النسجیة الدا   - 6
النسج المصنوعة من خیـوط ، صفیحـات أو أشكال مماثــلة ، مشربة أو مطلیة أو مغطاة أو مغلفة بلدائن،   ) ب(

   .56.04الداخلة فى البند 
، المنتجات التى تك�ون ب�شكل 59.05، بالمعنى المقصود فى البند "أغطیة جدارن من مواد نسجیة " یقصد بعبارة    - 3

 سم، صالحة لتزیین الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على 45عرض الیقل عن لفات ب
ی��شمل  إال أن ھ��ذا البن��د ال  .)بالت��شریب أو ب��الطالء إلتاح��ة عملی��ة الل��صق(حام��ل أو مع��الج عل��ى س��طحھ الخلف��ى 

ب�شكل مباش�ر عل�ى حام�ل م�ن ورق ة مثبت�ة ـجیـواد ن�سـ�ـن مـار م�ـب�ـب أو غـة م�ن زغ�ــدران المكونـة الجــأغطی
  ). بصورة عامة59.07البند (أو على حامل من مواد نسجیة ) 48.14البند (

  :، مایلى 59.06ألغراض البند " نسج ممططة"یقصد بعبارة    - 4
  :النسج المشربة أو المطلیة أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى   ) أ ( 

   ؛ أو2م/جم 1500 عن وزن المتر المربع منھاتجاوز ی ال   - 1
لم��واد ن اً وزن�ا م�%50 وتحت��وى عل�ى أكث�ر م��ن 2م/ج�م 1500یزی�د وزن المت�ر المرب�ع منھ��ا ع�ن    - 2

  ؛النسجیة
النسج المصنوعة من خیوط، صفیحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلی�ة أو مغط�اة أو مغلف�ة بالمط�اط،   ) ب(

   ؛56.04الداخلة فى البند 
  .المربع من خیوط نسجیة متوازیة مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنھا بالمتراألقمشة المـؤلفة   ) ج(

إال أن ھذا البند ال یشـمل األلواح أو الصفائح أو األشرطة من مط�اط خل�وى، المتح�دة م�ع أقم�شة ن�سجیة،      
الداخلة ، وال المنتجات النسجیة )40الفصل (ًعندما یكون النســیج موجودا كحامل فقط وألغراض التقویة 

   .58.11فى البند 
   :59.07یشمل البند  ال   - 5

٢٦٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 50الفصول من ( النسج التى الیكـون التشـریب أو الطالء أو التغطیة فیھا ظاھرة ومرئیة بالعین المجردة   -أ 
یؤخ�ذ ف�ى اإلعتب�ار تب�دالت  ؛ ولتطبی�ق ھ�ذه القاع�دة ال) ب�صورة عام�ة60 أو الف�صل 58، الفصل 55الى 

  عن ھذه العملیات ؛اللون الناتجة 
 وللمن��اظر الخلفی��ة ًالمت��ضمنة رس��وما للم��شاھد الم��سرحیة،" الكانف��ا"ع��دا ن��سج (ًالن��سج المت��ضمنة رس��وما    -ب 

  ؛) ، أو لإلستعماالت المماثلة"دیكورات"لإلستدیوھات 
ًوما ًالن��سج المغط��اة جزئی��ا بزغ��ب أو بغب��ار أو بم��سحوق الفل��ین أو بمنتج��ات أخ��ر مماثل��ة والمت��ضمنة رس��   -ج 

  ، تبقى داخلة فى ھذا البند ؛)المخمل المقلد(ناتجة عن تلك المعالجات؛ إال أن النسج الوبریة المقلدة 
  النسج التى أخضعت لعملیات تجھیز عادى إستعملت فیھا مواد نشویة أو مواد أخر مماثلة؛   -د 

  ؛) 44.08البند (الصفائح من خشب للتلبیس المثبتة على حامل من نسج    -ھـ 
  ؛)68.05البند (المساحیق والحبیبات الطبیعیة أو اإلصطناعیة الشاحذة، المثبتة على حامل من نسج    - و

  ؛) 68.14البند (المیكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسج    -ز 
 الق�سم  أوع�شرراب�ع الق�سم الًعموم�ا (األوراق الرقیقة والرقائق م�ن مع�دن، المثبت�ة عل�ى حام�ل م�ن ن�سج    -ح 

  ).عشرالخامس 
   :59.10یشمل البند  ال   - 6

ً مم ، قطعا أو أطواال؛3سیور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجیة، التى یقل سمكھا عن    -أ  ً  
س��یور نق��ل الحرك��ة أو نق��ل الم��واد، أو ال��سیور م��ن ن��سج ، الم��شربة أو المطلی��ة أو المغط��اة أو من��ضـدة    -ب 

 م�ن خی�وط أو خی�وط ح�زم ن�سجیة م�شربة أو مطلی�ة أو مغط�اة أو مغلف�ة بمط�اط ةــبمط�اط، أو الم�صنوع
  ) .40.10البند (

  :  األصنـاف التالیة التى ال تدخل فى أى بند آخر من بنود القسم الحادى عشر 59.11یشـمل البند    - 7
ً النسجیة، أثوابا أو مقطعــة أطواال أو مقطعة فقط ب�شكل مرب�ع أو م�سالمنتجات) أ (  ع�دا األص�ناف الت�ى (تطیل ً

  :ً، المحددة حصرا فقط فیما یلى)59.10 الى 59.08لھا صفـة المنتجات الداخلة فى البنود من
المتح�دة م�ع (األقمشة المنسوجة، واللباد أو النسج المبطن�ة بلب�اد، المطلی�ة، أو المغط�اة أو المن�ضدة    - 1

ألنـواع المستعملة  فى صنع كسوة أجھزة ، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من ا)طبقة أو أكثر
" ال��شرائط"الن��دف، والن��سج المماثل��ة إلس��تعماالت تقنی��ة أخ��ر، بم��ا ف��ى ذل��ك الن��سج ض��یقة الع��رض  " ال��شرائط"الن��دف، والن��سج المماثل��ة إلس��تعماالت تقنی��ة أخ��ر، بم��ا ف��ى ذل��ك الن��سج ض��یقة الع��رض 

  النسیج ؛" مسداة"المصنوعة من قطیفة مشربة بمطاط لتغطیة مطاوى 
  نسج النخل ؛   - 2
 تقنی��ة الس�تعماالتص�ر الزی��وت أو ن�سج الت��صفیة والن�سج ال��سمیكة م�ن األن��واع الم�ستعملة ف��ى معا   - 3

  مماثلة، من مادة نسجیة أو من شعر بشرى ؛
ر الملب��دة، وإن كان��ت م��شربة أو مطلی��ة، المن��سوجة ب��شكل م��سطح المتع��ددة ی��الن��سج الملب��دة، أو غ   - 4

  السدى واللحمة، من النوع المستخدم فى اآلالت أو إلستعماالت تقنیة أخر ؛
  األنواع المستخدمة فى إستعماالت تقنیة ؛النسج المقواة بمعدن، من    - 5
روحبال التشحیم، وغیرھا م�ن األص�ناف المماثل�ة، وإن كان�ت م�شربة أو مطلی�ة ــائـال والضفــالحب   - 6

  كمواد تشحیم ؛ أو مقواة بمعدن، من األنواع المستعملة فى الصناعة كمواد حشو أو
مث��ل ( ، )59.10 ال��ى 59.08لداخل��ة ف��ى البن��ود م��ن ع��دا تل��ك ا( الن��سجیة لإلس��تعماالت التقنی��ة األص��ناف) ب(

، أو المزودة منھا ب�أدوات وص�ل م�ن األن�واع الم�ستعملة ف�ى "بدون نھایة"األقمشة النسجیة واللباد المقفلة 
، )ال��صخريمث��ل آالت ص��نع عجین��ة ال��ورق أو أسـ��ـمنت الحری��ر (آالت ص��نع ال��ورق أو اآلالت المماثل��ة 

  ) .لجلى وغیرھا من أجزاء األجھزة أو اآلالتوالفواصــل والحلقات وأقراص ا
________  

  

٢٦٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ن���سج مطلی���ة ب���صمغ أو بغ���راء أو بم���واد ن���شویة، م���ن األن���واع الم���ستعملة للتغلی���ف 59.01
 لنق��ل الرس��وم؛ است��شفافل��ة؛ ن��سج  المماثاالس��تعماالت للكت��ب وغیرھ��ا م��ن الخ��ارجي

 مق�ساةیماثلھ�ا م�ن ن�سج  وم�ا" بك�رام"؛ ن�سج "كانف�ا"نسج محضرة للرسم ب�األلوان 
.من األنواع المستعملة لصناعة القبعات

 ن���سج مطلی���ة ب���صمغ أو بغ���راء أو بم���واد ن���شویة م���ن األن���واع الم���ستعملة للتغلی���ف -5901.10
10مماثلة  الاالستعماالت للكتب وغیرھا من الخارجي

: غیرھا -

5 نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم باأللوان- - -5901.9010

10 غیرھا - - -5901.9090

نسج لإلطارات الخارجیة من خی�وط عالی�ة المتان�ة م�ن ن�ایلون أو ب�ولى أمی�دات أخ�ر، 59.02
.أو من بولیسترات أو من حریر الفسكوز 

5نایلون أو بولى أمیدات أخر من -5902.10

5 من بولیسترات-5902.20

5 غیرھا-5902.90

ن��سج م��شربة أو مطلی��ة أو مغط��اة أو من��ضدة بل��دائن، ع��دا  تل��ك الداخل��ة ف��ى البن��د 59.03
59.02.

10) كلورید الفیـنـیل( بـبولى -5903.10

10 ببولى یوریـثان -5903.20

10 غیرھا -5903.90

ً، وإن كان مقطعا بأشكال معینة؛ أغطیة أرضیات مكون�ة م�ن )لینولیوم(مشمع أرضیة 59.04
.طالء أو غطاء على حامل من مواد نسجیة، وإن كانت مقطعة بأشكال معینة

20)لینولیوم( مشمع أرضیة -5904.10

20 غیره -5904.90

20.أغطیة جدران من مواد نسجیة 5905.00

 .59.02ة، عدا تلك الداخلة فى البند نسج ممطط59.06
20 سم 20ـتجاوز  أشرطة الصقة بعرض ال ی-5906.10

: غیرھا-

10 مصنرة أو كروشــیھ - -5906.91

10 غیرھا - -5906.99

ًالمت�ضمنة رس�وما للم�شاھــد " الكانف�ا"نسج أخ�ر م�شربة أو مطلی�ة أو مغط�اة؛ ن�سج 5907.00
10.، أو لإلستعماالت المماثلة"دیكورات"مناظر الخلفیة لإلستدیوھات المسرحیة، أو لل

٢٦٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

فتائ���ل من���سوجة أو م���ضفورة أو م���صنرة م���ن م���واد ن���سجیة، للم���صابیح والمواق���د 5908.00
وھاج�ة لم��صابیح الغ�از وأقم��شة ) أغ��شیة(والق�داحات وال�شموع أو مایماثلھ��ا؛ رت�ائن 

.مصنرة أنبوبیة معدة لصنعھا ، وإن كانت مشربة 
10

خراطیم أنبوبیة من مواد نسجیة وأنابیب ن�سجیة مماثل�ة، وإن كان�ت مبطن�ة أو مق�واة 5909.00
10.بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر 

یور نق��ل الحرك��ة أو نق��ل الم��واد، م��ن م��واد ن��سجیة، وإن كان��ت م��شربة، مطلی��ة، ـ��ـس5910.00
5.مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر 

59.11
 م��ن ھ��ذا )7(منتج��ات وأص��ناف ن��سجیة، إلس��تعماالت تقنی��ة، مح��ددة ف��ى المالحظ��ة 

.الفصل
المغط�اة أو المن�ضدة  األقـمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطن�ة بلب�اد، المطلی�ة أو  -5911.10

بمطاط أو بجـلد أو بأیة مادة أخرى من األن�واع الم�ستعملة ف�ى ص�نع ك�سوة أجھ�زة 
 تقنیة أخر، بما فى ذل�ك الن�سج ض�یقة الع�رض الستعماالت، والنسج المماثلة الندف

النسیـج" مسداة"المصنوعة من قطیفة مشربة بمطاط ، لتغطیة مطاوى " الشرائط "

5

5 نسج النخل، وإن كانت جاھزة-5911.20

 أقـمشة ن�سجیة ولب�اد، مت�صلة دون أط�راف أو موص�ولة األط�راف وم�زودة ب�أدوات -
مث�ل آالت (ط من األنـواع المستعملة فى آالت صناعة الورق أو فى آالت مماثلة رب

) :الصخريأسمنت الحریر  صنع عجائن الورق أو
  

2 25م/ جم  650 وزن المتر المربع منھا أقـل من - -5911.31

5 أو أكثر2م/ جم  650 وزن المتر المربع منھا - -5911.32

ر ـ��ـاصـى معـلة ف��ـتعمـن األن��ـواع الم��سـ��ـة مــمیكــج ال��ســـة والن��ســج الت��صفیــن��س  -5911.40
5ًالزیوت أو ما یماثلھا، بما فى ذلك ما كان منھا مصنوعا من شعر بشرى

5 غیرھا-5911.90
________  

٢٦٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الستون
  أقمشة مصنرة أو كروشيــه

  .مالحظات 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1

   ؛58.04، الداخلة فى البند )دانتال الكروشیھ(سننات بغرزة معقوفة الم   -أ   
  ؛58.07الرقاع، والشارات واألصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشیھ، الداخلة فى البند    -ب 
. 59األقمشة المصنرة أو الكروشیھ، المشربة أو المطلیة أو المغط�اة أو المن�ضدة ، الم�ذكورة ف�ى الف�صل    -ج 

یھ، الم��شربة أو المطلی��ة أو المغط��اة أو المن��ضدة، تبق��ى ش��ألقم��شة ذات الخم��ل الم��صنرة أو الكروإال أن ا
   .60.01داخلة فى البند 

ًیشمل أیضا ھذا الفصل األقمشة المصنوعـة من خیوط من معدن من األنواع الم�ستعملة لأللب�سة، أو للمفروش�ات    - 2
  .أو إلستعماالت مماثلة 

 ب�الغرز والت�ى تت�ألف -ًحیثما وردت فى جدول التعریفة تشیر أیضا الى المنتج�ات المجمع�ة " مصنرة"إن عبارة    - 3
  .الغرزات المتسلسلة فیھا من خیوط نسجیة 

  : البند الفرعيةمالحظ
، األقمشة من شعیرات مفردة من بولى إثیلین أو من شعیرات متعددة من بولیستر، 6005.35یشمل البند الفرعى   )1(

، 2س�م/  فنحة 20 ، ذو عیون شبكیة ال تقل عدد فتحاتھا عن 2م / جم55 وال یتجاوز 2م / جم30ل عن تزن ما ال یق
ن ـــریـثـ، دلتا می(ISO)، كلورفینابیر (ISO) سیبرمیثرین -ة بـ بألفا طلی، ومشربة أو م2 سم/ فتحة100وال تتجاوز 
(INN, ISO) سیھالوثرین – ، المبدا (ISO) بیرمیثرین ،(ISO)میثیل –بیریمفوس ، أو (ISO).  

__________  

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
املنسق (%)

، م�صنرة "تی�رى"ة م�زردة ــ، وأقم�ش)ا طویل�ة الخم�لـ�ـا فیھــبم(ل ــة ذات خمــأقمش60.01
.أو كروشیھ

10" طویلة الخمل" أقـمشة -6001.10

: أقـمشة مزردة -

10 من قطن- -6001.21

10 من ألیاف تركـیـبـیة أو إصطناعیة - -6001.22

10 من مواد نسجیة أخر - -6001.29

: غیرھا  -

10 من قطن- -6001.91

10 من ألیاف تركـیـبـیة أو إصطناعیة- -6001.92

10 من مواد نسجیة أخر - -6001.99

ً وزن�ا %5 سم، تحتوى عل�ى 30تجاوز ی  أخر، بعرض الیھـرة أو كروشـأقمشة مصن60.02
أو من خیوط مطاط، ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ى " إالستومیر"أو أكثر من خیوط قابلة للمط 

 .60.01البند 

ولك�ن ال تحت�وى " إالس�تومیر"ً وزنا أو أكثر من خیوط قـابلة للمط %5 تحتوى على -6002.40
على خیوط مطاط 

10

٢٦٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

10  غیرھا- 6002.90

 س�م ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ى البن�دین 30ـتجاوز أقمشة مصنرة أو كروشیھ، بع�رض ال ی�60.03
60.01 ،60.02. 

10 من صوف أو وبر ناعم-6003.10

10 من قطن-6003.20

10 من ألیاف تركـیـبـیة-6003.30

10 من ألیاف إصطناعیة-6003.40

10 غیرھـا-6003.90

ً وزن�ا %5 س�م، تحت�وى عل�ى 30رض یزی�د ع�ن ـیھ، بع�ـ�ـرة أو كروشــمصنة ــأقمش60.04
أو من خیوط مطاط، ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ى " إالستومیر"أو أكثر من خیوط قابلة للمط 

.60.01البند 

، ولك�ن ال تحت�وى "إالستومیر"ً وزنا أو أكثر من خیوط قابلة للمط %5 تحتوى على -6004.10
على خیوط مطاط 

10

10 غیرھا -6004.90

بم���ا فیھ���ا تل���ك الم���صنوعة عل���ى آالت ت���صنیر األش���رطة (أقم���شة م���صنرات ال���سدى 60.05
 .60.04 إلى 60.01، عدا تلك الداخلة فى البنود من ")جالون"المزركشھ  .60.04 إلى 60.01، عدا تلك الداخلة فى البنود من ")جالون"المزركشھ 

: من قطن -

10)مبـیضة( غیر مقصورة أو مقصورة - -6005.21

10 مصبوغة- -6005.22

10  خیوط ذات ألوان مختلفة من - -6005.23

10 مطبوعة- -6005.24

:من ألیاف تركیبیة  -

10 لھذا الفصل )1( األقمشة المحددة فى مالحظة البند الفرعى - -6005.35

10)مبـیضة( أو مقصورة غیرھا ، غیر مقصورة - -6005.36

10مصبوغةغیرھا،  - -6005.37

10ط ذات ألوان مختلفة  غیرھا، من خیو - -6005.38

10مطبوعةغیرھا،  - -6005.39

: من ألیاف إصطناعیة -

10)مبـیضة( غیر مقصورة أو مقصورة - -6005.41

10 مصبوغة- -6005.42

10  خیوط ذات ألوان مختلفةمن  - -6005.43

٢٦٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

10 مطبوعة- -6005.44

10 غیرھا-6005.90

. كروشیھ، أخر أقمشة مصنرة أو60.06
10 من صوف أو وبر ناعم-6006.10

: من قطن -

10)مبـیضة( غیر مقصورة أو مقصورة - -6006.21

10 مصبوغة- -6006.22

10  خیوط ذات ألوان مختلفةمن  - -6006.23

10 مطبوعة- -6006.24

: من ألیاف تركیـبـیة -

10)مبـیضة(ورة  غیر مقصورة أو مقص- -6006.31

10 مصبوغة- -6006.32

10   خیوط ذات ألوان مختلفةمن - -6006.33

10 مطبوعة- -6006.34

: من ألیاف إصطناعیة -

10)مبـیضة( غیر مقصورة أو مقصورة - -6006.41

10 مصبوغة- -6006.42

10  خیوط ذات ألوان مختلفة من - -6006.43

10مطبوعة - -6006.44

10 غیرھا-6006.90
_________  
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  الفصل احلادى والستون
  ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه

  .مالحظــات 
  .یطبق ھذا الفصل إال على األصناف الجاھزة من مصنرات أو كروشیھ  ال    - 1
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 2

  ؛ 62.12األصناف الداخلة فى البند    -  أ
   أو ؛63.09األلبسة المستعملة وغیرھا من األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند    -ب 
  ).90.21البند (أجھزة تقویم األعضاء، مثل األحزمة الطبیة الجراحیة، وأحزمة الفتق أو مایماثلھا    -ج 

   :61.04 و 61.03من أجل تطبیق أحكام البندین     - 3
مجموعة ألبسة جاھزة مكونة من قطعتین أو ثالث، م�صنعة م�ن ذات القم�اش، وذل�ك " بدلة"یقصد بعبارة    -أ 

  :فیما یتعلق بسطحھا الخارجى، وتشتمل على 
م�صممة  ـت أو سترة واحدة یتك�ون جزؤھ�ا الخ�ارجى، بإس�تثناء األكم�ام، م�ن أرب�ع قط�ع أو أكث�ریجاك   -

حدة مخیطة یك�ون جزؤھ�ا األم�امى لتغطیة الجزء العلوى من الجسم، ویمكن أن یكون معھا صدریة وا
ًارجى لباقى مكونات المجموعة وجزؤھا الخلف�ى م�صنوعا م�ن ــطح الخـاش الســًمصنوعا من ذات قم

  ذات قماش بطانة الجاكیت أو السترة؛ و
ة الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضیقة تغط�ى ــقطعة لباس واحدة لتـغطی   -

عادیة، أو تنورة بشكل بنطلون، " جیبة"، أو من تنورة )عدا رداء السباحة" (شورت"الركب أو قصیر 
  .بدون حماالت أو صدرة متصلة بھا

من قماش ذى بنیة نسجیة واحدة، وم�ـن ذات الل�ون والتركی�ب؛ " البدلة"یجب أن تكون جمیع مكونات        
  . ساتًیجب أیضـا أن تكـون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القیا

ش��ریط ن��سجى مثب��ت داخ��ل الح��واف (وم��ع ذل��ك، ف��ـإن ھ��ذه المكون��ات یمك��ن أن ت��زود ب��شریط أنب��وبى   
  .من نسیج مختلف ) المخیطة

مث��ل، بنطل��ونین ع��ادیین أو (ًوإذا ق��دمت مع��ا ع��دة مكون��ات منف��صلة لتغطی��ة الج��زء ال��سفلى م��ن الج��سم     مث��ل، بنطل��ونین ع��ادیین أو (ًوإذا ق��دمت مع��ا ع��دة مكون��ات منف��صلة لتغطی��ة الج��زء ال��سفلى م��ن الج��سم    
عادی�ة م�ع بنطل�ون أو تن�ورة ب�شكل " جیب�ة" أو تن�ورة " ش�ورت " بنطلون ع�ادى م�ع بنطل�ون ق�صیر 

، فإن الجزء السفلى الذى یعطى األولویة یجب أن یكون البنطـلون، وفى حالة بدل )بنطلون مع بنطلون
العادیة أو التنورة بشكل بنطلون، أم�ا األلب�سة " الجیــبة "السیدات أو البنات، فیجب أن یكون الـتـنورة 

  .ًاألخر فتعتبر قطعا منفصلة 
  :المجموعات التالیة من األلبسة، وإن لم تتوافربھا جمیع الشروط السابقة" بدلة "ً أیضا عبارة تشمل      

بأذی�ال م�ستدیرة تت�دلى عل�ى الظھ�ر ال�ى ) ق�صیرة منفرج�ة ( لباس الصباح ، یتكون من جاكیت س�اده    -
  ًأسفلھ ، ومن بنطلون مخطط طولیا ؛

ً من قماش أسود الل�ون، ول�ھ جاكی�ت ق�صـیرة ن�سبـیا ، مصنوع عادة")فراك"سترة بذیل (لباس المساء    -
من األمام، ومفتوحـة بصورة مستمرة ولھا أذیال ض�یقة مخ�صورة عل�ى الج�انبین ومتدلی�ة م�ن الخل�ف 

  الى أسفل ؛
رغم أنھ قـد یظھر من (، وتكون فیھ الجاكیت من طراز مماثل للجاكیت العادیة "سموكن"لباس العشاء    -

، ویتمیز بأن طیتى الصدر فیھ مصنوعتان من الحری�ر الطبیع�ى )قدمة القمیصخاللھا جزء أكبر من م
  .أو المقلد الالمع 

 أو 61.07ع�دا الب�دل واألص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�ود (مجموع�ة م�ن األلب�سة " أن�سامبل"یقصد بعبارة طقم    -ب 
  :ئة، وتتألف منون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومھیأة للبیع بالتجزك، تت)61.09 أو 61.08

الت�ى یمك�ن أن " بل�وفر"قطعة لباس واحدة مصممة لتغطیــة الجزء العلوى من الجسم، بإس�تثناء الكن�زة   -
، وبإس�تثناء ال�صدریة الت�ى ق�د ت�شكل "ت�وینز"ًًًتشكل لباسا علویا ثـانیا فیما یتعل�ق فق�ط ب�األطقم الثنائی�ة 

  ًًًًأیضا لباسا علویا ثانیا فى الحاالت األخرى، و
قطعة أو قطعتین من ألبسة مختلفــة، مصممة لتغطیة الج�زء ال�سفلى م�ن الج�سم، ومكون�ة م�ن بنطل�ون   -

لون بأرجل ضیقة ـ، أو بنط)تــالوبیــرول أو ســأوف(درة وحماالت متصلة بھ ـعادى، أو بنطـلون بص
 أو تن�ورة عادی�ة" جیب�ة"، أو تن�ورة )ع�دا ألب�سة ال�سباحة" (ش�ورت"تغطى الركب، أو بنطلون ق�صیر 

  .بشكل بنطلون 

٢٦٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

م��ن نف�س الط��راز،  م�ن قم�اش ذى بنی��ة ن�سجیة واح�دة،" األن��سامبل"یج�ب أن تك�ون جمی��ع مكون�ات الطق�م 
  . ًواللون والتركیب؛ كما یجب أیضـا أن تكون متوافقة أو منسجمة القیاسات

   .61.12 فى البند ، أو أردیة التزلج الداخلة"تریننج"على أردیة الریاضة " أنسامبل"وال تنطبق عبارة 
ر، التى لھ�ا أربط�ة جانبی�ة ض�امة للخ�صر ـت الخصــوب تحــة بجیــ األلبس61.06 و 61.05دان ــمل البنـیش ال   - 4

أو مزودة بأیة وسـیلة أخرى تمكن من شد وتضییق المالبس من أسفل، كما الی�شمالن األلب�سة الت�ى یق�ل معـ�ـدل 
 س�م 10×  س�م 10ًلطولى ف�ى ك�ل إتج�اه مح�سوبا عل�ى م�ساحة مقاس�ھاعدد الغرز فیھا عن عشرة فى السنتیمتر ا

  . األلبسة التى بدون أكمام 61.05كما الیشمل البند . على األقل
 األلبسة التى لھا أربطة لإلحكام، أو أربطة جانبیة ضامة للخصر أو أیة وسیلة أخرى ل�شد 61.09یشمل البند  ال   - 5

  .أسفلوتضییق المالبس من 
   :61.11ل تطبیق أحكام البند من أج   - 6

، األص�ناف المخص�صة ل�صغار األطف�ال ال�ذین ال یزی�د ط�ول "ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال"یقصد بعبارة    -أ 
  . سم86أجسامھم عن 

 وفى بنود أخر م�ن ھ�ذا الف�صل 61.11إن األصناف التى یمكن ألول وھلة أن تبند فى آن واحد، فى البند    -ب 
  .61.11لبند ، یجب أن تدخل فى ا

   :61.12من أجل تطبیق أحكام البند     - 7
، األلبسة أو مجموعات األلبسة التى یمكن التع�رف علیھ�ا م�ن مظھرھ�ا الع�ام "أردیة وأطقم التزلج"یقصد بعبارة 

عب��ر ال��سھول أو عل��ى (وم�ن بنیتھ��ا الن��سجیة ، أنھ��ا مع��دة ب�صورة أساس��یة إلرت��دائھا بق��صد الت��زلج عل�ى الثل��وج 
  :وھى تتكون إما من ) . لجبال منحدرات ا

، وھ�و لب�اس مؤل�ف م�ن قطع�ة واح�دة م�صمم لتغطی�ة الج�زء العل�وى والج�زء "أوفرول ت�زلج"رداء تزلج    -أ 
  أو؛ًیتضمن جیوبا أو أربطة لألقدام السفلى من الجسم؛ باإلضافة الى األكمام والیاقة، یمكن لھذا اللباس أن

موعة من األلبسة تتكون من قطعت�ین أو ث�الث، مھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة ، وھو مج"أنسامبل تزلج"طقم تزلج    -ب 
  :وتتألف من

، ن الریح والمطر، أو أصناف مماثلةأو سترات واقیة م" أنوراك"قطعة مالبـس واحدة، مثل، من نوع    -
  ، وقد تكون معھا صدریة إضافیة ، و)مسننة أو غیر مسننة(تغلق بحابكات منزلقة   ، وقد تكون معھا صدریة إضافیة ، و)مسننة أو غیر مسننة(تغلق بحابكات منزلقة 

ى الرك�ب ـ�ـة تغطـ�ـد بأرج�ل ضیقـلون واح�ــن كان یمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطبنطـلون واحد وإ   -
  " .أوفرول أو سالوبیت" أو بنطلون واحد بصدرة وحماالت متصلة بھ 

) أ(من رداء تزلج مماث�ل لل�رداء المذك�ـور ف�ى الفق�رة " األنسامبل"ًویمكن أن یتألف أیضا طقم التزلج     
  .ن أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء بدو" جاكیت"أعاله، ومن سترة 

م�صنوعة م�ن قم�اش ذى بنی�ة ن�سجیة واح�دة، م�ن نف�س " طق�م الت�زلج"ویجب أن تكون جمیع مكونات   
ًالطراز والتركیب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ یجب أیضا أن تكون ھ�ذه المكون�ات متوافق�ة أو من�سجمة 

  .القیاسات 
 وفى غیره من بنود ھذا الفصل، بإس�تثناء 61.13أن تبند فى آن واحد فى البند إن األلبسة التى یمكن ألول وھلة    - 8

   .61.13، یجب أن تدخل فى البند 61.11البند 
إن ألبسة ھذا الفصل المصممة لكى تغلق فتحتھا األمامیة بوضع الطرف األیسر فوق الطرف األیمن، تعتب�ر م�ن    - 9

تغلق فتحتھا األمامیة بوضع الطرف األیمن فوق الطرف األیسر، ألبسة الرجال أو الصبیة، وتلك المصممة لكى 
  .تعتبر من ألبسة النساء أو البنات 

  .ًتطبق ھذه األحكام إذا كان تفصیل الرداء یشیر بوضوح الى أنھ مصمما ألحد الجنسین دون اآلخر  ال  
 ب�ین م�ا ھ�و ألب�سة للن�ساء أو البن�ات، إن األلبسة التى ال یمكن التمییز فیھا بین ما ھو ألبسة للرجال أو الصبیة و  

  .  یجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة النساء أو البنات 
  .معدنیمكن أن تكون أصناف ھذا الفصل مصنوعة من خیوط من      - 10

_________  

  

٢٧٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

بم�ا فیھ�ا س�ترات (، عب�اءات، أنوراك�ات "كاب�ات"أقبیة، معاطف بدون أكمام معاطف، 61.01
، س�ترات واقی�ة م�ن ال�ریح والمط�ـر، واألص�ناف المماثل�ة للرج�ال أو ال�صبیة، )التزلج

 . 61.03من مصنرات أو كروشیھ، بإستثناء األصناف الداخلة فى البند 
40 من قطن -6101.20
40یة أو إصطناعیة  من ألیاف تركیـبـ-6101.30
40 من مواد نسجیة أخر -6101.90
بم�ا فیھ�ا س�ترات (، عباءات ، أنوراك�ات "كابات"معاطف، أقبیة، معاطف بدون أكمام 61.02

، سترات واقیة م�ن ال�ریح والمط�ـر، واألص�ناف المماثـ�ـلة للن�سـاء أو البن�ات، )التزلج
 .61.04 فى البند من مصنرات أو كروشیھ، بإستثناء األصناف الداخلة

40 من صوف أو وبر ناعم -6102.10
40 من قطن -6102.20
40 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة -6102.30
40 من مواد نسجیة أخر -6102.90
، جاكیت�ات، بلی�زرات، بنطلون�ات عادی�ة، وبنطلون�ات ب�صدره "أن�سامبالت"بدل، أطق�م 61.03

، وبنطلون���ات بأرج���ل ض���یقة تغط���ى "ول أو س���الوبیتأوف���ر"وحم���االت مت���صلة بھ���ا 
، للرج��ال أو ال��صبیة، )ع��دا ألب��سة ال�سباحة" (ش�ورت"ات ق��صیرة ـ��ـلونـالرك�ب، وبنط

.من مصنرات أو كروشیھ
40 بدل -6103.10

" :أنسامبالت" أطقم -
40 من قطن - -6103.22

40 من ألیاف تركیـبـیة - -6103.23

40ن مواد نسجیة أخر  م- -6103.29

: جاكیتات وبلیزرات -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6103.31

40 من قطن - -6103.32

40 من ألیاف تركیبیة - -6103.33

40 من مواد نسجیة أخر - -6103.39

، "أوفرول أو سالوبیت" بنطلونات عادیة، وبـنطلونات بصـدرة وحماالت متصلة بھا -
" : شورت"ـنطلونات بأرجل ضیقة تغطى الركب، وبـنطلونات قصیرة وب

40 من صوف أو وبر ناعم - -6103.41

40 من قطن - -6103.42

40 من ألیاف تركیبیة - -6103.43

40 من مواد نسجیة أخر - -6103.49

٢٧١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

عادی��ة، " ب��اتجی"، جاكیت��ات، بلی��زرات، ف��ساتین، تن��انیر "أن��سامبالت"ب��دل، أطق��م 61.04
كل بنطلونات، بنطلونات عادیة ، وبنطلونات بصدره وحماالت مت�صلة بھ�ا ـوتنانیر بش

، بنطلون�ات بأرج�ل ض�یقة تغط�ى الرك�ب، بنطـ�ـلونات ق�صــیرة "أوفرول أو سالوبیت"
.، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشیھ )عدا ألبسة السباحة" (شـورت"

  

: بدل -
40من ألیاف تركیبیة  - -6104.13

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.19

" :أنسامبالت" أطقم -
40 من قطن - -6104.22

40 من ألیاف تركیبیة - -6104.23

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.29

: جاكیتات وبلیزرات -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6104.31

40  من قطن- -6104.32

40 من ألیاف تركیبیة - -6104.33

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.39  من مواد نسجیة أخر - -6104.39
: فساتین -

40 من صوف أو وبر ناعم - -6104.41

40 من قطن - -6104.42

40 من ألیاف تركیبیة - -6104.43

40 من ألیاف إصطناعیة - -6104.44

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.49

:عادیة وتـنانـیر بشكل بنطلونات " جیبات" تـنانـیر -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6104.51

40 من قطن - -6104.52

40 من ألیاف تركیبیة - -6104.53

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.59

" ـیـتأوفرول أو سالوب"بنطلونات عادیة وبنطلونات بصـدره وحماالت متصـلة بھا   -
" :شورت " وبنطلونات بأرجل ضیقة تغطى الركب وبنطلونات قصیرة 

40 من صوف أو وبر ناعم - -6104.61

40 من قطن - -6104.62

40 من ألیاف تركیـبـیة - -6104.63

٢٧٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

40 من مواد نسجیة أخر - -6104.69

  .قمصان للرجال أو الصبیة ، من مصنرات أو كروشیھ 61.05
40 من قطن -6105.10

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة -6105.20

40 من مواد نسجیة أخر -6105.90

ات، م�ن م��صنرات ــ�ـاء أو البنـــان، للن�ســكل قم��صــلوزات ب�شـ�ـان، بــبل�وزات، قم�ص61.06
.أو كروشیھ

40 من قطن -6106.10

40یة  من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناع-6106.20

40 من مواد نسجیة أخر -6106.90

، قم��صان للن��وم، بیجام��ات، ب��ـرانس حم��ام، )كال��سونات أو س��لیبات(س��راویل داخلی��ة 61.07
.أرواب دى شامبر وأصنـاف ممـاثـلة، للرجال أو الصبیة، من مصنرات أو كروشیھ 

) :كالسونات أو سلیـبات( سراویل داخلیة -
40ن  من قط- -6107.11

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6107.12

40 من مواد نسجیة أخر - -6107.19 40 من مواد نسجیة أخر - -6107.19
:وبـیجامات قمصان للـنوم -

40 من قطن - -6107.21

40 اصطناعیة من ألیاف تركیـبـیة أو - -6107.22

40 من مواد نسجیة أخر - -6107.29

:  غیرھا -
40من قطن  - -6107.91

40 من مواد نسجـیة أخر - -6107.99

، "ج���ونالت"، جوبون���ات، وتن���انیر داخلی���ة أخ���ر "كومبینیزون���ات"قـم���صان داخلی���ة 61.08
سراویل داخلیة، قمصان أو أثواب للنوم، بیجام�ات، ألب�سة منزلی�ة ف�ضفاضة، ب�رانس 

ات أو حم���ام، أرواب دى ش���امبر وأص���ناف مماثل���ة، للن���ساء أو البن���ات، م���ن م���صنر
.كروشیة

" :جونالت"، جوبونات وتنانیـر داخلیة أخر "كومبینیزونات"قمصان داخلیة   -
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6108.11

40 من مواد نسجیة أخر- -6108.19

: سراویل داخلیة -
40 من قطن - -6108.21

40إصطناعیة من ألیاف تركیـبـیة أو - -6108.22

٢٧٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

40 من مواد نسجیة أخر - -6108.29

  : قمصان أو أثواب للـنوم وبـیـجامات -
40 من قطن - -6108.31

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6108.32

40 من مواد نسجیة أخر - -6108.39

: غیرھا -
40 من قطن - -6108.91

40إصطناعیة   تركیـبـیة أو من ألیاف- -6108.92

40 من مواد نسجـیة أخر - -6108.99

یماثلھ�ا، م�ن  وقم�صان ق�صیرة بأكم�ام أو ب�دونھا وم�ا" تى ش�یرت"قمصـان من نوع 61.09
.مصنرات أو كروشیھ 

40 من قطن-6109.10

40 من مواد نسجیة أخر-6109.90

، وأص���ناف "جیلی���ھ"، وص���دیریات "كاردیج���ان"، وس���ویترات "بل���وفرات"كن���زات 61.10
  .مماثلة، بأكمام أو بدونھا، من مصنرات أو كروشیھ 

: من صوف أو وبر ناعم - : من صوف أو وبر ناعم -
40 من صوف- -6110.11

40 من ماعز الكشمیر- -6110.12

40 غیرھا- -6110.19

40 من قطن-6110.20

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة-6110.30

40 من مواد نسجیة أخر-6110.90

.ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار األطفال، من مصنرات أو كروشیھ 61.11
40 من قطن -6111.20

40 من ألیاف تركیـبـیة -6111.30

40 من مواد نسجیة أخر -6111.90

نرات ـم�ن م�صاحة، ـبــة للســج، ألبسـزلـتـم للـ، أردیة وأطق"نجـترین"أردیة للریاضة 61.12
.أو كروشیھ

" :تریـنـنج" أردیة للریاضة -
40 من قطن- -6112.11

40 من ألیاف تركیـبـیة- -6112.12

40 من مواد نسجـیة أخر- -6112.19

٢٧٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

40 أردیة وأطقم الـتـزلج -6112.20

: ألبسة سباحة للرجال أو الصبیة -
40 من ألیاف تركیـبـیة- -6112.31

40 من مواد نسجیة أخر - -6112.39

: ألبسة سباحة للنساء أو البنات -
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6112.41

40 من مواد نسجیة أخر - -6112.49

 59.03ى البن�ود ـلة ف�ــرة أو الكروشیھ، الداخـنـة المصــة من األقمشـألبسة، مصنوع6113.00
.59.07 أو 59.06أو 

20 للوقایة المھنیة والغوص- - -6113.0010
40 غیرھا- - -6113.0090
.ألبسة أخر، من مصنرات أو كروشیھ 61.14

:   من قطن-
20 للوقایة المھنیة   - - -6114.2010
40 غیرھا- - -6114.2090

:  من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة- :  من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة-
20 یة المھنیة والغوص للوقاألبسة  - - -6114.3010
40 غیرھا- - -6114.3090
40 من مواد نسجیة أخر-6114.90
وج��وارب ن��سائیة طویل��ة أو ن��صفیة وج��وارب " كول��ون"ج��وارب ن��سائیة ب��سراویل 61.15

ج�وارب، بم�ا ف�ي ذل�ك الج�وارب ال��ضاغطة اق وغ�ـیرھا مـ�ـن ـیرة ال�سـط�ـویلة أو ق�ص
و األرج�ل أو األق�دام، ـتك�سي ـ�ـالتاف ـ�ـصنواأل) ةدد األوردـ�ـمث�ل ج�وارب تم(المدرجة 

.من مصنرات أو كروشیھ
  

10)مثل جوارب تمدد األوردة(الضاغطة المدرجة جوارب ال -6115.10
" :كولون"  جوارب نسائیة بسراویل -

40 دیسیتكس67  من ألیاف تركیـبـیة، مقاس الخیط المفرد منھا أقل من- -6115.21

40 دیسیتكس أو أكثر 67 من ألیاف تركیبیة، مقاس الخیط المفرد منھا - -6115.22

40 من مواد نسجیة أخر- -6115.29

 67ن��سائیة طویل��ة أو ن��صفیة، مق��اس الخ��یط المف��رد منھ��ا أق��ل م��ن اخ��ر  ج��وارب -6115.30
دیسیـتكس

40

: غیرھا -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6115.94

40من قطن  - -6115.95

٢٧٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

40 من ألیــاف تركیـبـیــة - -6115.96

40 من مواد نسجیة أخر - -6115.99

ًقف��ازات عادی��ة، قف��ازات ب��ال أص��ابع، قف��ازات تك��سو األص��ابع األرب��ع مع��ا واإلبھ���ام 61.16
.ًمنفردا، من مصنرات أو كروشیھ 

   : مشربة أو مطلیة أو مغطاة بلدائن أو مطاط-
20    والغوصللوقایة المھنیة ألبسة  - - -6116.1010
40 غیرھا- - -6116.1090

: غیرھا -
40 من صوف أو وبر ناعم- -6116.91

40 من قطن- -6116.92

40 من ألیاف تركیـبـیة- -6116.93

40 من مواد نسجیة أخر- -6116.99

وش�یھ؛ أج�زاء ألب�سة أو أج�زاء تواب�ع توابع أخر جـاھزة لأللبسة، من مصنرات أو كر61.17
.ألبسة، من مصنرات أو كروشیھ 

40 شاالت، أوشحة، لفاعات عنق، منادیل رأس، أخمرة، براقع وأصناف مماثـلة-6117.10

40 توابع أخر-6117.80 40 توابع أخر-6117.80

10 أجزاء-6117.90
  

  ـــــــــــــــــــــ
  

٢٧٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثانى والستون
  ة وتوابع ألبسة ، من غرياملصنرات أو الكروشيهألبس

  .  مالحظات 
ت�دخل فی�ھ  یطبق ھذا الفصل سوى على األصناف الجاھزة المصنوعة من أیة أقمشة ن�سجیة غی�ر الح�شو، وال ال   - 1

  ) .62.12عدا ما یشملھ البند (األصناف من مصنرات أو كروشیة 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 2

   أو ؛63.09ملة وغیرھا من األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند األلبسة المستع   -أ 
  ).90.21البند (یماثلھا  أجھزة تقویم األعضاء مثل األحزمة الطبیة الجراحیة وأحزمة الفتــق أو ما   -ب 

   :62.04 و 62.03من أجل تطبیق أحكام البندین    - 3
ونة م�ن قطعت�ین أو ث�الث م�صنعة م�ن ذات القم�اش، وذل�ك مجموعة ألبسة جاھزة مك" بدلة"یقصد بعبارة    -أ 

  :فیما یتعلق بسطحھا الخارجى، وتشتمل على 
جاكیت أو سترة واحدة یتكون جزؤھا الخارجى، بإس�تثناء األكم�ام، م�ن أرب�ع قط�ع أو أك�ـثر، م�صممة    -

األم�امى لتغطیة الجزء العلوى من الجسم، ویمكن أن یكون معھا صدریة واحدة مخیطة یك�ون جزؤھ�ا 
ًًمصنوعا من ذات قماش السطح الخارجى لباقى مكون�ات المجموع�ة وجزؤھــ�ـا الخلف�ى م�صنوعا م�ن 

  ذات قماش بطانة الجاكیت أو السترة ؛ و
قطعـة لباس واحدة مصممة لتغطیة الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضیقة    -

عادی��ة أو تن��ورة ب��شكل " جیب��ة"تن��ورة  ، أو)ل��سباحةع��دا رداء ا" (ش��ورت"تغط��ى الرك��ب أو ق��صیر 
  .بنطلون، بدون حماالت أو صدرة متصلة بھا

م��ن قم��اش ذى بنی���ة ن��سجیة واح��دة، وم��ن ذات اللــ���ـون " البدل��ة " یج��ب أن تك��ون جمی��ع مكون���ات     
  .ًوالتركیب ؛ یجب أیضــا أن تكــون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القیاسات 

ش�ریط ن�سجى مثب�ت داخ�ل الح�واف (ك ، فــإن ھذه المكونات یمكن أن تزود ب�شریط أنب�وبى ومـــع ذل  
  .من نسیج مختلف ) المخیطة

مث��ل، بنطل��ونین ع��ادیین أو (ًإذا ق��دمت مع��ا ع��دة مكون��ات منف��صلة لتغطی��ة الج��زء ال��سفلى م��ن الج��سم       مث��ل، بنطل��ونین ع��ادیین أو (ًإذا ق��دمت مع��ا ع��دة مكون��ات منف��صلة لتغطی��ة الج��زء ال��سفلى م��ن الج��سم      
ون أو تن��ورة ب��شكل عادی��ة م��ع بنطل��" جیب��ة"، أو تن��ورة "ش��ورت"بنطل��ون ع��ادى م��ع بنطل��ون ق��صیر 

، فإن الجزء السفلى الذى یعطى األولویة یجب أن یكون البنطلون، وفى حالة بدل السیدات أو )بنطلون
العادیة أو التن�ورة ب�شكل بنطل�ون، أم�ا األلب�سة األخ�ر فتعتب�ر " الجیبة "البنات، فیجب أن یكون التنورة

  .ًقطعا منفصلة 
  :التالیة من األلبسة، وإن لم تتوافر بھا جمیع الشروط السابقةالمجموعات " بدلة"ًتشمل أیضا عبارة      
الى أسفلھ،  بأذیال مستدیرة تتدلى على الظھر) قصیرة منفرجة(لباس الصباح، یتكون من جاكیت ساده    -

  ًومن بنطلون مخطط طولیا ؛
ًق�صیرة ن�سبیا ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، ولھ جاكیـ�ـت ")فراك" سترة بذیل (لباس المساء    -

من األمام ، ومفتوحة بصورة مسـتمرة ولھا أذیال ضیقة مخصورة عل�ى الج�انبین ومتدلی�ة م�ن الخل�ف 
  الى أسفل ؛

رغ�م أنـ�ـھ ق�د یظھ�ر (، وتكون فیھ الجاكیت من طراز مماث�ل للجاكی�ت العادی�ة "سموكن"لباس العشاء    -
ل�صدر فی�ھ م�صنوعتان م�ن الحری�ر ، ویتمی�ز ب�أن طیت�ى ا)م�ن خاللھ�ا ج�زء أكب�ر م�ن مقدم�ة القم�یص

  .الطبیعى أو المقلد الالمع 
 أو البن�د 62.07عدا البدل واألصناف الداخلة فى البند (مجموعة من األلبسة " أنسامبل"یقصد بعبارة طقم  -ب 

  :، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومھیأة للبیع بالتجزئة، وتتألف من)62.08
التى یمكن " جیلیھ " صممة لتغطیة الجزء العلــوى من الجسم ، بإستثناء الصدریةقطعة لباس واحدة م   -

  ًًًًأن تشكل أیضا لباسا علویا ثانیا، و
قطعة أو قطعتین من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطیة الجزء ال�سفلى م�ن الج�سم، ومكون�ـة م�ن بنطل�ون    -

، أو بنطل��ون بأرج��ل ض��یقة "وبیتأوف��رول أو س��ال"ع��ادى، أو بنطل��ون ب��صدرة وح��ـماالت مت��صلة ب��ھ 
عادی�ة أو تن�ورة " جیب�ة"، أو تن�وررة )عدا ألبسة ال�سباحة" (شورت"تغطى الركب، أو بنطلون قصیر 

  .بشكل بنطلون 
م��ن قم��اش ذى بنی��ة ن��سجیة واح��ـدة ، م��ن نف��س " األن��سامبل " ینبغ��ى ان تك��ون جمی��ع مكون��ات الطق��م     

  . تكون متوافقة أو منسجمة القیاساتًالطراز، واللون والتركیب؛ كما یجب أیضا أن
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   .62.11على أردیة الریاضة أو أطقم التزلج الداخلة فى البند " أنسامبل"وال تنطبق عبارة 
   :62.09من أجل تطبیق أحكام البند    - 4

یزی�د ط�ول  ، األصناف المخصصة ل�صغار األطف�ال ال�ذین ال"ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال" یقصد بعبارة    ) أ
  . سم86مھم عن أجسا

 وف��ى أى بن��د آخ��ر م��ن ھ��ذا 62.09إن األص��ناف الت��ى یمك��ن ألول وھل��ة، أن تبن��د ف��ى آن واح��د ف��ى البن��د   ) ب
   .62.09الفصل، یجب أن تدخل فى البند 

 وفى أى بند آخر من ھذا الف�صل، ماع�دا 62.10إن األلبسة التى یمكن ألول وھلة، أن تبند فى آن واحد فى البند    - 5
   .62.10، یجب أن تدخل فى البند 62.09البند 

األلب�سة أو مجموع�ات األلب�سة، الت�ى " أردی�ة وأطق�م الت�زلج"، یق�صد بعب�ارة 62.11من أجل تطبیق أحكام البن�د    - 6
یمكن التعرف علیھا من مظھرھا العام ومن بنیتھا النسجیة أنھا معدة بصورة أساسیة إلرتدائھا بقصد التزلج على 

  ) .ل أو على منحدرات الجبالعبر السھو(الثلوج 
  :وھى تتكون إما من   

وھ�و لب�اس مؤل�ف م�ن قطع�ة واح�دة م�صممة لتغطی�ة الج�زء العل�وى والج�زء " أوفرول تزلج"رداء تزلج   ) أ 
  ًالسفلى من الجسم؛ باإلضافة الى األكمام والیاقة، یمكن لھذا اللباس أن یتضمن جیوبا أو أربطة لألقدام؛ أو

وھو مجموعة من األلب�سة تتك�ون م�ن قطعت�ین أو ث�الث، مھی�أة للبی�ع بالتجزئ�ة " مبل تزلجأنسا"طقم تزلج   ) ب
  : وتتألف من 

ن ال��ریح والمط��ر، أو أص��ناف ، أو س��ترات واقی��ة م��"أن��وراك"قطع��ة مالب��س واح��دة، مث��ل، م��ن ن��وع    -
  ، وقد یكون معھا صدریة إضافیة ، و)مسننة أو غیر مسننة(، تغلق بحابكات منزلقة مماثلة

بنطلون واحد وإن كان یمتد الى م�ا ف�وق الخ�صر، أو بنطل�ون واح�د بأرج�ل ض�یقة تغط�ى الرك�ب، أو    -
  " .أوفرول أو سالوبیت"بنطلون واحد بصدرة وحماالت متصلة بھ 

) أ(من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور فى الفقرة " األنسامبــل " ًن أن یتألف أیضا طقم التزلج كویم      
  .بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء ) جاكیت(سترة أعاله، ومن 

م�صنوعة م�ن قم�اش ذى بنی�ة ن�سجیة واح�دة، م�ن نف�س الط�راز " طق�م الت�زلج" ویجب أن تك�ون جمی�ع مكون�ات 
  .والتركیب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ یجب أیضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القیاسات   .ًوالتركیب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ یجب أیضا أن تكون متوافقة أو منسجمة القیاسات 

، األص��ناف م��ن ن��وع األوش��حة وم��ا یماثلھ��ا الم��ذكورة ف��ى البن��د 62.13ة للبن��د تعام��ل كمنادی��ل جی��ب أو ی��د تابع��   - 7
  أما المنادیل الت�ى یزی�د . سم60 المربعــة أو المربعة بصورة تقریبیة إذا لم یتجاوز طول أى ضلع منھا 62.14

   .62.14 سم فتدخل فى البند 60طول أى ضلع بھا عن 
ق فتحتھا األمامیة بوضع الطرف األیسر فوق الطرف األیمن، تعتب�ر م�ن إن ألبسة ھذا الفصل المصممة لكى تغل   - 8

ألبسة الرجال أو الصبیة، وتلك المصممة لكى تغلق فتحتھا األمامیة بوضع الطرف األیمن فوق الطرف األی�سر، 
  .تعتبر من ألبسة النساء أو البنات 

  .ًمصمما ألحد الجنسین دون اآلخرال تطبق ھذه األحكام إذا كان تفصیل الرداء یشیر بوضوح الى أنھ   
إن األلبسة التى ال یمكن التمییز فیھا بین ما ھو ألبسة للرجال أو ال�صبیة و ب�ین م�ا ھ�و ألب�سة للن�ساء أو البن�ات،   

  .یجب أن تبند فى البنود التى تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات 
   .یمكن أن تكون أصناف ھذا الفصل مصنوعة من خیوط من معدن   - 9

__________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

بم�ا فیھ�ا س�ترات (، عب�اءات، أنوراك�ات "كاب�ات"معاطف، أقبیة، معاطف بدون أكمام 62.01
، سترات واقی�ة م�ن ال�ریح والمط�ر، واألص�ناف المماثل�ة، للرج�ال أو ال�صبیة، )التزلج

.62.03 فى البند عدا األصناف الداخلة

، عب��اءات وأص��ناف "كاب��ات" مع��اطف، أقبی��ة، مع��اطف مط��ر، مع��اطف ب��دون أكم��ام -
:مماثلة

40 من صوف أو وبر ناعم - -6201.11
40 من قطن - -6201.12
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6201.13
40 من مواد نسجـیة أخر - -6201.19

: غیرھا -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6201.91
40 من قطن - -6201.92
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6201.93
40 من مواد نسجیة أخر - -6201.99
بم�ا فیھ�ا س�ترات (، عب�اءات، أنوراك�ات "كاب�ات"معاطف، أقبیة، معاطف بدون أكمام 62.02

مط�ر، واألص�ناف المماثل�ة، للن�ساء أو البن�ات، ، وسترات واقیة م�ن ال�ریح وال)التزلج
.62.04عدا األصناف الداخلة فى البند 

، عب��اءات وأص��ناف "كاب��ات"  مع��اطف، أقبی��ة، مع��اطف مط��ر، مع��اطف ب��دون أكم��ام-
:مماثلة

40 من صوف أو وبر ناعم - -6202.11
40 من قطن - -6202.12
40ناعیة  من ألیاف تركیـبـیة أو إصط- -6202.13
40 من مواد نسجیة أخر - -6202.19 40 من مواد نسجیة أخر - -6202.19

: غیرھا -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6202.91
40 من قطن - -6202.92
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6202.93
40 من مواد نسجیة أخر - -6202.99
ات عادی��ة، وبنطلون��ات ب��صدره ، جاكیت��ات، بلی��زرات، بنطلون��)أن��سامبالت(ب��دل، أطق��م 62.03

، وبنطلون���ات ب��ـأرجل ضیق��ـة تغط���ى "أوف��رول أو س��الوبیت"وحم��االت مت��صلة بھ���ا 
.، للرجال أو الصبیة)عدا ألبسة السباحة" (شورت"الركب، وبنطلونات قصیرة 

: بدل -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6203.11
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6203.12
40 من مواد نسجیة أخر - -6203.19

) :أنسامبالت (  أطقم -
40 من قطن - -6203.22
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6203.23
40 من مواد نسجیة أخر - -6203.29

: جاكیتات وبلیزرات -
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40 من صوف أو وبر ناعم - -6203.31
40 من قطن - -6203.32
40ركیـبـیة  من ألیاف ت- -6203.33
40 من مواد نسجیة أخر  - -6203.39

، بنطلون�ات "أوف�رول أو س�الوبیت" بنطلونات عادیة، وبنطلون�ات ب�صدره وحم�االت -
" :شورت " بأرجل ضیقة تغطى الركب، وبنطلونات قصیرة 

40 من صوف أو وبر ناعم - -6203.41
40 من قطن - -6203.42
40 تركیـبـیة  من ألیاف- -6203.43
40 من مواد نسجیة أخر - -6203.49
عادی���ة " جیب���ات"، جاكیت���ات، بلی���زرات، ف���ساتین، تن���انیر "أن���سامبالت"ب���دل، أطق���م 62.04

كل بنطلونات، بنطلون�ات عادی�ة وبنطلون�ات ب�صدره وحم�االت مت�صلة بھ�ا ـوتنانیر بش
نطلون�ات ق�صیرة ، وبنطلونات بأرج�ل ض�یقة تغط�ى الرك�ب، وب"أوفرول أو سالوبیت"
.، للنساء أو البنات )عدا ألبسة السباحة" (شورت"
: بدل -

40 من صوف أو وبر ناعم - -6204.11
40 من قطن - -6204.12
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6204.13
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.19

) :أنسامبالت( أطقم -
40 ناعم  من صوف أو وبر- -6204.21
40 من قطن - -6204.22
40 من ألیاف تركیبیة - -6204.23
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.29

: جاكیتات وبلیزرات -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6204.31
40 من قطن - -6204.32
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6204.33
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.39

: فساتین -
40 من صوف أو وبر ناعم - -6204.41
40 من قطن - -6204.42
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40 من ألیاف تركیـبـیة - -6204.43
40 من ألیاف إصطناعیة - -6204.44
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.49

:عادیة وتـنانـیر بشكل بنطلونات" جیـبات" تـنانـیر -
40وف أو وبر ناعم  من ص- -6204.51
40 من قطن - -6204.52
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6204.53
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.59

، "أوف�رول أو س�الوبیت" بنطلونات عادیة، وبنطلونات بصدره وحماالت مت�صلة بھ�ا -
:"شورت"وبنطلونات بأرجل ضیقة تغطى الركب، وبنطلونات قصیرة 

40 من صوف أو وبر ناعم - -6204.61
40 من قطن - -6204.62
40 من ألیاف تركیـبـیة - -6204.63
40 من مواد نسجیة أخر - -6204.69
.قمصان للرجال أو الصبـیة 62.05
40 من قطن -6205.20 40 من قطن -6205.20
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة -6205.30
40  من مواد نسجیة أخر -6205.90
.بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات 62.06
40 من حریر أو من فضالت حریر-6206.10
40 من صوف أو وبر ناعم -6206.20
40 من قطن -6206.30
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة -6206.40
40 من مواد نسجیة أخر -6206.90
رة بأكم��ام أو ب��دونھا وم��ا یماثلھ��ا، كل��سونات وس��راویل داخلی��ة أخ��ر، قم��صان ق��صی62.07

قمصان للنوم، بیجام�ات، ب�رانس حم�ام، أرواب دى ش�امبر وأص�ناف مماثل�ة، للرج�ال 
.أو الصبیة

: كالسونات وسراویل داخلیة -
40 من قطن - -6207.11
40 من مواد نسجیة أخر - -6207.19

:یجامات  قمصان للـنوم وبـ-
40 من قطن - -6207.21

٢٨١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6207.22
40 من مواد نسجیة أخر- -6207.29

: غیرھا -
40 من قطن - -6207.91
40 من مواد نسجیة أخر - -6207.99
، "ونالتج���"، ج���ـوبونات، وتن���انیر داخلی���ة أخ���ر "كومبینیزون���ات"قم���صان داخلی���ة 62.08

سراویل داخلیة، قمصان أو أثواب للنوم، بیجام�ات، ألب�سة منزلی�ة ف�ضفاضة، ب�رانس 
.حمام، أرواب دى شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات 

" :جونالت "، جوبونات وتنانیر داخلیة أخر"كومبیـنیزونات" قمصان داخلیة -
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6208.11
40 من مواد نسجیة أخر - -6208.19

: قمصان أو أثواب للـنوم وبـیجامات -
40 من قطن - -6208.21
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6208.22
40 من مواد نسجیة أخر - -6208.29

: غیرھا - : غیرھا -
40 من قطن - -6208.91
40أو إصطناعیة  من ألیاف تركیـبـیة - -6208.92
40 من مواد نسجیة أخر - -6208.99
.ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار األطفال 62.09
40 من قطن -6209.20
40 من ألیاف تركیـبـیة -6209.30
40 من مواد نسجیة أخر -6209.90

 ،59.03 ،56.03 ،56.02ود ـ���ـنى البـ���ـلة فـ���ـج داخــة م���ن ن���ســوعـة، م���صنــألب���س62.10
.59.07 أو 59.06

 :56.03 أو البند 56.02 من نسج داخلة فى البند -
20 للوقایة المھنیة- - -6210.1010
40 غیرھا- - -6210.1090

 ال���ى 6201.11 ألب���سة أخ���ر، م���ن األن���واع الموص���وفة ف���ى البن���ود الفرعی���ة م���ن -
6201.19:

20 للوقایة المھنیة- - -6210.2010
40 غیرھا- - -6210.2090

٢٨٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

 ال���ى 6202.11 ألب���سة أخ���ر، م���ن األن���واع الموص���وفة ف���ى البن���ود الفرعی���ة م���ن -
6202.19:

20 للوقایة المھنیة- - -6210.3010
40 غیرھا- - -6210.3090

: ألبسة أخر للرجال أو الصبـیة -
20 للوقایة المھنیة والغوص- - -6210.4010
40رھا غی- - -6210.4090

: ألبسة أخر للنساء أو البنات -
20 للوقایة المھنیة والغوص- - -6210.5010
40 غیرھا- - -6210.5090
.، أردیة وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخر"تریننج"أردیة للریاضة 62.11

: ألبسة للسباحة -
40 للرجال أو الصبـیة - -6211.11
40 للنساء أو البنات - -6211.12
40 أردیة وأطقم الـتـزلج-6211.20

: ألبسة أخر للرجال أو الصبـیة - : ألبسة أخر للرجال أو الصبـیة -
40 من قطن - -6211.32
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6211.33
: من مواد نسجیة أخر - -6211.39
20 للوقایة المھنیة والغوص- - -6211.3910
40 غیرھا- - -6211.3990

: ألبسة أخر للنساء أو البنات -
40 من قطن - -6211.42
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة - -6211.43
: من مواد نسجیة أخر - -6211.49
20 للوقایة المھنیة والغوص- - -6211.4910
40 غیرھا- - -6211.4990
، حم���االت بنطلون���ات، حم���االت "كورس���یھ"دات حمائ���ل ث���دى، أحزم���ة ش���دادة، م���ش62.12

.إن كانت من مصنرات أو كروشیھورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤھا، و
40 حمائــل ثـدى-6212.10

 : أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراویل-
10 أحزمة داعمة للنجاة- - -6212.2010

٢٨٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

40 غیرھا- - -6212.2090
40"كورسیلت " دات نسائیة كاملة  مش-6212.30

: غیرھا -
20 أجزاء- - -6212.9010
40غیرھا  - - -6212.9090
.منادیل جیب أو ید 62.13
40 من قطن-6213.20
40 من مواد نسجیة أخر-6213.90
.شاالت وأوشحة، ولفاعات عنق، ومنادیل رأس، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة62.14
40 من حریر أو من فضالت حریر-6214.10
40 من صوف أو وبر ناعم-6214.20
40 من ألیاف تركیـبـیة-6214.30
40 من ألیاف إصطناعیة-6214.40
40 من مواد نسجیة أخر-6214.90

، وأربط��ة عن��ق ب��شكل "ب�ابیون"، أربط�ة عن��ق ب��شكل فراش��ة )كرافت��ات(أربط�ة عن��ق 62.15
.منادیل .منادیل62.15

40 من حریر أو من فضالت حریر-6215.10
40 من ألیاف تركیـبـیة أو إصطناعیة-6215.20
40 من مواد نسجیة أخر-6215.90
.قــفازات بأنواعھا6216.00
20 للوقایة المھنیة- - -6216.0010
40 غیرھا- - -6216.0090

تواب��ع ألب��سة، ع��دا األص��ناف تواب��ع أخ��ر ج��اھزة لأللب��سة؛ أج��زاء ألب��سة أو أج��زاء 62.17
.62.12الداخلة فى البند 

20 توابع ألبسة -6217.10
  20   أجزاء -6217.90

_________  

� �
  
  
  

٢٨٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  لفصل الثالث والستونا
  ؛) أطقم(أصناف أخر جاهــزة من مواد نسجية؛ جمموعات 

  ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أمسال وخرق
  .مالحظات 

  .ً األول أصنافا جاھزة فقط ، مھما كان نوع القماش المصنوعة منھ الفرعي یشمل الفصل   - 1
  : األولالفرعيال یشمل الفصل    - 2

   أو ؛62 الى 56 الفصول من فيالمنتجات الداخلة    -أ 
   .63.09األلبسة المستعملة أو األصناف األخر المستعملة الداخلة فى البند    -ب 

  :األصناف المحددة أدناه بصورة حصریة سوى 63.09ال یشمل البند    - 3
  :األصناف من مواد نسجیة   ) أ ( 

  األلبسة وتوابع األلبسة، وأجزاؤھا ؛   - 1
  البطانیات واألحرمة ؛   - 2
  أو المطبخ ؛) الحمام(بیاضات األسرة أو المائدة أو التوالیت    - 3
  والدیابیج الداخلة فى 57.05الى  57.01أصناف المفروشات، عـدا السـجاد الداخل فى البنود من    - 4

  ؛58.05البند 
  ).األسبستوس(أصناف األحذیة، وأغطیة الرأس من جمیع المواد، ما عدا الحریر الصخرى   ) ب(

  :ًولكى تدخل األصناف المذكورة أعاله فى ھذا البند یجب أن یتوافر فیھا معا الشرطان التالیان      
  لواضح، وأن تبدو علیھا آثار اإلستعمال ا   - 1
  .ًأن تقدم فرطا أو فى باالت، أو أكیاس أو أغلفة مماثلة    - 2

  :مالحظة البند الفرعى
س�یبرمیثرین  - بألف�ا ، م�شربة أو مطلی�ة ال�سدى م�صنرةم�ن أقم�شة أص�ناف م�صنوعة 6304.20یشمل البن�د الفرع�ى   - 1

(ISO)یر ـناب���ـیـلورفـ،  ك(ISO) دلت���ا میث���رین ،(INN, ISO) الوثرین  س���یھ-، المب���دا(ISO) بیرمثی���رین ،(ISO) أو ، (ISO)یر ـناب���ـیـلورفـ،  ك(ISO) دلت���ا میث���رین ،(INN, ISO) الوثرین  س���یھ-، المب���دا(ISO) بیرمثی���رین ،(ISO) أو ،
  .(ISO)میثیل  -بیریمیفوس 

__________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 أصناف نسجية آخر جاهزة - 1

.بطانیات وأحرمــــة 63.01

35 بطانیات كھربائیة-6301.10

35وأحرمة، من صوف أو وبر ناعم) كھربائیةعدا ال( بطانیات -6301.20

35وأحرمة، من قطن ) عدا الكھربائیة( بطانیات -6301.30

35وأحرمة، من ألیاف تركیبیة) عدا الكھربائیة( بطانیات -6301.40

35 بطانیات وأحرمة أخر-6301.90

.والمطبخ ) الحمام(بیاضات لألسرة، والمائدة، والتوالیت 63.02

35 بیاضات لألسرة، من مصنرات أو كروشیھ-6302.10

  : بیاضات أخر لألسرة، مطبوعة -

٢٨٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

35 من قطن- -6302.21

35 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة- -6302.22

35 من مواد نسجیة أخر- -6302.29

: بیاضات أخر لألسرة -

35 من قطن- -6302.31

35تركیبیة أو إصطناعیة من ألیاف - -6302.32

35  من مواد نسجیة أخر- -6302.39

35 بیاضات مائدة، من مصنرات أو كروشیھ-6302.40

: بیاضات أخر للمائدة -

35 من قطن- -6302.51

35اصطناعیة من ألیاف تركیبیة أو - -6302.53

35 من مواد نسجیة أخر- -6302.59

والمط��بخ، م��ن األقم��شة الم��زردة م��ن الن��وع اإلس��فنجى ) للحم��ام(والی��ت  بیاض��ات للت-6302.60
، من قطن")تیرى"یماثلھا  أقمشة المناشف وما(

35

: غیرھا -

35 من قطن- -6302.91

35 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة- -6302.93

35 من مواد نسجیة أخر- -6302.99

، وستور داخلیة حاجبة؛ سجوف قصیرة ")درابیھ"ثنیات بما فیھا المنسدلة ب( ستائر63.03
.للستائر أو األسرة 

: من مصنرات أو كروشیھ -

35 من ألیاف تركیبیة- -6303.12

35 من مواد نسجیة أخر- -6303.19

: غیرھا -

35 من قطن- -6303.91

35 من ألیاف تركیبیة أو إصطناعیة- -6303.92

35 من مواد نسجیة أخري- -6303.99

 .94.04أصناف مفروشات أخر، بإستثناء تلك الداخلة فى البند 63.04

: أغطیة أسرة -

٢٨٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

35 من مصنرات أو كروشیھ- -6304.11

35 غیرھا- -6304.19

35       لھذا الفصل)1(فى مالحظة البند الفرعى  ة المحدد ناموسیات األسرة-6304.20

:رھا  غی-

35 من مصنرات أو كروشیھ- -6304.91

35 غیر مصنرة وال كروشیھ، من قطن- -6304.92

35 غیر مصنرة وال كروشیھ، من ألیاف تركیبیة- -6304.93

35 غیر مصنرة وال كروشیھ، من مواد نسجیة أخر- -6304.99

.أكیاس تعبئة وتغلیف63.05

53.0335نسجیة لحائیة أخر داخلة فى البند  من جوت أو من مواد -6305.10

35 من قطن -6305.20

: من مواد نسجیة تركیبیة أو إصطناعیة -

35"الصب" أوعیة مرنة وسیطة لتعبئة المواد الفرط - -6305.32

35 غیرھا، متحصـل علیھا من ص�فیحات أو أش�كال مماث�ـلة م�ن ب�ولى إیث�ـیلین أو م�ن - -6305.33  غیرھا، متحصـل علیھا من ص�فیحات أو أش�كال مماث�ـلة م�ن ب�ولى إیث�ـیلین أو م�ن - -6305.33
بیلینبولى برو

35

35 غیرھا- -6305.39

35 من مواد نسجیة أخر-6305.90

؛ خیام؛ أشرعة، للسفن "تاندات"رجیة وحاجبات شمس اأغطیة بضائع، ظلل خ63.06
.، وللعربات الشراعیة البریة؛ أصناف للمخیماتالشراعیة المائیة ولأللواح والقوارب

" :تاندات" أغطیة بضائع، وظلل خارجیة وحاجبات شمس -

35 من ألیاف تركیبیة- -6306.12

35 من مواد نسجیة أخر- -6306.19

: خیام -

35 من ألیاف تركیبیة- -6306.22

35 من مواد نسجیة أخر- -6306.29

35 أشرعة -6306.30

35ھوائیة قابلة للنفخ " مراتب" حشایا أو فرش -6306.40

35 غیرھا -6306.90

.أصناف أخر جاھزة، بما فیھا نماذج تفصیل األلبسة 63.07

٢٨٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

35 مماسح أرضیات، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظیف مماثلة-6307.10

20 سترات وأحزمة للنجاة-6307.20

: غیرھا -

20 نماذج تفصیل األلبسة-  - -6307.9010

20؛ أصناف أخر للوقایة المھنیة)كمامات( أقنعة للوجة -  - -6307.9020

20 داعمات للركب وما یماثلھا-  - -6307.9030

35 غیرھا -  - -6307.9090

)أطقم(جمموعات   - 2

مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خیوط، وإن كانت مع لوازم، ) أطقم(مجموعات 6308.00
اضد المطرزة أو أصناف نسجیة معدة لصنع البسط أو الدیابیج أو أغطیة أو فوط المن

.مماثلة، مھیأة فى أغلفة للبیع بالتجزئة
35

  .ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أمسال وخرق   - 3

35.ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة 6309.00

أسمال وخرق جدیدة أو مستعملة، فضالت وأصناف بالیة، من خیوط حزم وحبال 63.10  أسمال وخرق جدیدة أو مستعملة، فضالت وأصناف بالیة، من خیوط حزم وحبال 63.10
  .لیظة، من مواد نسجیة وأمراس وحبال غ

5) مفروزة( مصنفة -6310.10

5 غیرھا-6310.90
__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم الثانى عشر
    أصناف األحذية ، أغطية رأس، مظالت مطر، مظالت مشس،

   عصى مشى، عصى مبقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف؛
  ريش حمضر وأصناف مصنوعة منه؛ 

  أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى
_________  

  الفصل الرابع والستون
  أحذية وطماقات ومامياثلها ؛ أجزاء هذه األصناف

  :مالحظـــات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

ق مث�ـل ال�ور(دام أو األحذیة المعدة لإلستخدام لمرة واحدة، من مواد رقیقة أو قلیلة المقاوم�ة ــأغطیـة األق   -أ  
  ًیجب تبنید ھذه األصناف تبعا للمادة المصنوعة منھا؛. بدون نعــال ) أو صفائح مـن لدائن

أصناف األحذیة من مواد نسجیة، بدون نعال خارجی�ة مل�صقة أو مخیط�ة أو مثبت�ة أو مركب�ة بأی�ة طریق�ة    -ب 
  ؛)القسم الحادى عشر) (الوجھ(أخرى بالجزء العلوى 

   ؛63.09 الداخلة فى البند أصناف األحذیة المستعملة   -ج 
  ؛) 68.12البند " (األسبستوس"األصناف المصنوعة من الحریر الصخرى    -د 

   أو؛)90.21البند (األحذیة أو األجھزة األخر المستخدمة فى تقویم األعضاء، وأجزاؤھا    -ھـ 
الق بعج�الت أو زالج�ات أصناف األحذیة التى لھا صفة لعب األطفـال واألحذیة المثبت علیھا قباقی�ب إن�ز   -و 

لممارس��ة الریاض��ة  ة ال��ساق وغیرھ��ا م��ن الواقی��ات الم��ستعملةــات ق��صبـ��ـد؛ واقیـلی��ـلى الجـلق ع��ـ��ـزحـت
  .)95الفصل (  .)95الفصل (

الت��شمل الم��سامیر الخ��شبیة والواقی��ات والع��رى والمح��اجن " أج��زاء"، ف��إن عب��ارة 64.06ألغ��راض تطبی��ق البن��د   - 2
والطرر وغیرھا من أصناف الزینة أو العقادة الت�ى یج�ب أن تبق�ى خاض�عة واألبازیم والضفائر وأربطة األحذیة 

   .96.06ًلبنودھا الخاصة، وال تشمل أیضا أزرار األحذیة أو األصناف األخر الداخلة فى البند 
  : ألغراض تطبیق ھذا الفصل    - 3

األخ��ر الت��ى لھ��ا طبق��ة ، األقم��شة المن��سوجة أو المنتج��ات الن��سجیة " ل��دائن"و " مط��اط "ت��شمل عب��ارتى    -أ 
  خارجیة من المطاط أو اللدائن ظاھرة ومرئیة بالعین المجردة ؛

  ولتطبیق ھذه القاعدة، ال تؤخذ بعین اإلعتبار أى تبدالت ناشئة فى اللون ؛ و       
  .41.14لىإ  41.12 والبنود من41.07تشیر الى األصناف الداخلة فى البند " جلد طبیعى"إن عبارة    -ب

  :من ھذا الفصل ) 3(مراعاة أحكام المالحظة مع    - 4
ًإن المادة المكونـة لوجــھ الحذاء یجب أن تحدد وفقا للمادة التى تغط�ى الج�زء األكب�ر م�ن م�ساحة س�طحھ    -أ 

الخارجى، بغض النظر عن اللوازم أو إضافــات التقویة مث�ل رق�ع الكاح�ل أو الح�واف أو أص�ناف الزین�ة 
  اإلضافات المماثلة ؛أو األبازیم أو العرى أو 

ًإن المادة المكونة للنع�ل الخ�ارجى یج�ب أن تح�دد وفق�ا للم�ادة الت�ى تغط�ى أكب�ر م�ساحة تالم�س األرض،    -ب 
عن اللوازم أو إضافات التقویة مثل المسامیر أو القضبان أو الواقیات المعدنیة أو اإلض�افات  بغض النظر

  .المماثلة 
  :مالحظة البند الفرعى 

، 6403.19، 6403.12، 6402.19، 6402.12ب�المعنى المق�صود ف�ى البن�ود الفرعی�ة " أحذیة للریاضة"تعتبر    - 1
  :، األصناف التالیة فقط 6404.11

اط ریاضى معین، المزودة أو المھیأة ألن ت�زود بم�سامیر أو م�شابك ــة نشــة لممارســة المصممــذیــاألح    -أ 
  ت المماثلة ؛أو مرابط أو قضبان أو غیرھا من األضافا

، وأحذیة الم�صارعة، وأحذی�ة "سیرف"ة اإلنزالق أو التزحلق، وأحذیة التزلج ، وأحذیة ألوح التزلج یأحذ   -ب 
  .المالكمة، وأحذیة ركوب الدراجات 

__________  

٢٨٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ة ووج��وه م��ن مط��اط أو م��ن ل��دائن، وجوھھ��ا غ��ـیر أحذی��ة كتیم��ة للم��اء بنع��ال خارجی��64.01
ة أو بم��سامیر برش��ام أو بم��سامیر ـ��ـة بالخیاطـمثبت��ة عل��ى  النع��ل الخ��ارجى وال مجمع��

.عادیة أو ببراغى أو بعملیات مماثلة 
60 أحذیة تتضمن فى مقدمتھا واقیة معدنیة-6401.10

: أحذیة أخر-

60غطى الركبةت  تغطى الكاحل ولكنھا ال- -6401.92

60 غیرھا- -6401.99

.أحذیة أخر بنعال خارجیة ووجوه من مطاط أو لدائن 64.02
: أحذیة للریاضة -

60"سیرف" أحذیة تزلج، وأحذیة ألواح التزلج - -6402.12

60 غیرھا- -6402.19

60 أحذیة بوجوه من أشرطة وسیور مثبتة فى ثـقوب بالنعال-6402.20

: أحذیة أخر -

60 تغطى الكاحل- -6402.91

60 غیرھا- -6402.99 60 غیرھا- -6402.99

بیع��ى أو مج��دد ووج��وه م��ن جل��د أحذی��ة بنع��ال خارجی��ة م��ن مط��اط أو ل��دائن أو جل��د ط64.03
.طبیعى

: أحذیة للریاضة -

60"سیرف" أحذیة تزلج، وأحذیة ألواح التزلج - -6403.12

60 غیرھا- -6403.19

 أحذیة بنعال خارجیة من جل�د، ووج�وه مؤلف�ة م�ن س�یور م�ن جل�د طبیع�ى تم�ر ف�وق -6403.20
مشط القدم لتلتف حول اإلبھام

60

60 أحذیة أخر، تتضمن فى مقدمتھا واقیة معدنیة -6403.40

: أحذیة أخر، بنعال خارجیة من جلد طبیعى -

60 تغطى الكاحل- -6403.51

60 غیرھا- -6403.59

: أحذیة أخر -

�60 تغطى الكاحل- -6403.91 �
60 غیرھا- -6403.99

أحذی��ة بنع��ال خارجی��ة م��ن مط��اط أو ل��دائن أو جل��د طبیع��ى أو جل��د مج��دد ووج��وه م��ن 64.04
.مواد نسجیة 

٢٩٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

: أحذیة بنعال خارجیة من مطاط أو لدائن -

لة وأحذی��ة ألع��اب الق��وى وأحذی��ة  أحذی��ة للریاض��ة؛ أحذی��ة ت��ـنس وأحذی��ة ك��رة ال��س- -6404.11
التمرین وأحذیة مماثلة

60

60 غیرھا- -6404.19

60 أحذیة بنعال خارجیة من جلد طبیعى أو جلد مجدد-6404.20

.أحــذیــــة أخــــــر 64.05

60 بوجوه من جلد طبیعى أو جلد مجدد-6405.10

60 بوجوه من مواد نسجیة-6405.20

60غیرھا -6405.90

؛ نع��ال داخلی��ة )بم��ا فیھ��ا الوج��وه المثبت��ة بنع��ال غی��ر النع��ال الخارجی��ة(أج��زاء أحذی��ة 64.06
وأص��ناف مماثل��ة، ) كع��وب ص��غیرة(، وس��ائد كع��وب )فرش��ة أو ض��بان(قابل��ة للتب��دیل 

.قابلة للتبدیل؛ طماقات، وواقیات سیقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤھا 

40، عدا أجزاء التقویة  وجوه أحذیة وأجزاؤھا-6406.10

20 نعال خارجیة وكعوب، من مطاط أو لدائن-6406.20

   : غیرھا-   : غیرھا-

10   كمروس لتقویة األحذیة- - -6406.9010

40   غیرھا- - -6406.9090
_________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

٢٩١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس والستون
  أغطية رأس وأجزاؤها

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1

     ؛63.09أغطیة الرأس المستعملة الداخلة فى البند   ) أ  
   أو ؛68.12الداخلة فى البند ) أسبستوس ( أغطیة الرأس من الحریر الصخرى   )  ب
  ) .95الفصل (القبعات التى لھا صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المھرجانات   )  ج

المخیط��ة ، غی��ر تل��ك المتح��صل علیھ��ا فق��ط بخیاط��ة )  كل��وش ( القبع��ات ب��شكلھا األول��ى 65.02ی��شمل البن��د  ال   - 2
  .األشرطة بشكل حلزونى 

__________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

م��ن لب��اد، غی��ر مقولب��ة وال مجھ��زة الح��واف؛ دوائ��ر ) كل��وش(قبع��ات ب��شكلھا األول��ى 6501.00
40.، من لبادُ) المشقوقة طولیااالسطواناتھا بما فی( للقبعات واسطوانات) أقراص(

، م��ضفورة أو م��صنوعة بتجمی��ع أش��رطة م��ن جمی��ع )كل��وش(قبع��ات ب��شكلھا األول��ى 6502.00
40.المواد، غیر مقولبة وال مجھزة الحواف وال مبطنة وال مزینة

[65.03]

40، جمی�ع الم�وادوعة بتجمی�ع أش�رطة م�ن قبعات وأغطیة رأس أخر، م�ضفورة أو م�صن6504.00 ، جمی�ع الم�وادوعة بتجمی�ع أش�رطة م�ن قبعات وأغطیة رأس أخر، م�ضفورة أو م�صن6504.00
.وإن كانت مبطنة أو مزینة 

40

قبعات وأغطیة رأس أخر من مصنرات أو كروشیھ، أو مصنوعة من م�سننات أو م�ن 6505.00
، وإن كان�ت مبطن�ة أو مزین�ة؛ )ع�دا األش�رطة(ًلباد أو من أقمشة ن�سجیة أخ�ر، أثواب�ا 

.شبیكات شـعر من أیة مادة، وإن كانت مبطنة أو مزینة 

40

.أغطیة رأس أخر، وإن كانت مبطنة أو مزینة 65.06

: أغطیة رأس واقیة -

10   للوقایة المھینة- - -6506.1010

40 غیرھا- - -6506.1090

: غیرھا -
40   من مطاط أو لدائن- -6506.91

40 من مواد أخر- -6506.99

ة، ھیاك��ل قبع��ات، أط��ر قبع��ات، أش��رطة لتجھی��ز داخ��ل القبع��ات، بط��ائن ج��اھزة، أغطی��6507.00
.حواف قبعات، وسیور تثبیت القبعات 

40

__________  
  
  

٢٩٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس والستون
  مظالت مطر ومظالت مشس، عصى، عصى مبقاعد،

  سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه األصناف
  :مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1
     ؛ )90.17البند ( عصى القیاس وما یماثلھا    ) أ

اریة أو س��یوف أو الع��صى المثقل��ة بمع��دن الرص��اص وم��ا یماثلھ��ا ـ��ـلحة نــ��ـلى أسـ��ـملة عـتــى م��شــع��ص  ) ب
   أو؛) 93الفصل (

  ).مثـل مظالت المطر والشمس المعدة صراحة لتسلیة األطفال (95األصناف الداخلة فى الفصـل   ) ج
 م���ن م��واد ن���سجیة ، والغل��ف واألغطی���ة والط���رر  األج���زاء والزخ��ارف أو الل���وازم66.03ت��دخل ف���ى البن��د  ال   - 2

 أو 66.01دة لألصناف الداخل�ة ف�ى أح�د البن�دین ــع المواد، المعــن جمیــا، مــلھــُوالشرابات واألربطة وما یماث
  .صناف المعدة لھا ، وإن قدمت معھایجب أن تبند ھذه اللوازم على حدة إذا كانت غیر مركبة على األ . 66.02

________  
  

مز النظام ر
  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%) 

ا المظالت بشكل ع�صى، ومظ�الت الح�دائق ـا فیھـبم(مس ـالت شــظـر ومــمظالت مط66.01
) .واألصناف المماثلة

40   مظالت الحدائق وما یماثلھا-6601.10 40   مظالت الحدائق وما یماثلھا-6601.10

: غیرھا -

40اخل ذات محور متد- -6601.91

40 غیرھا- -6601.99

40.عصى مشي، وعصى بمقاعد، سیاط وسیاط الفروسیة، وما یماثلھا 6602.00

 . 66.02 أو 66.01أجزاء وزخارف ولوازم، لألصناف الداخلة فى البندین 66.03

10)عصى( ھیاكل مظالت، بما فیھا الھیاكل المركبة على محاور -6603.20

10ا غیرھ-6603.90
_________  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

٢٩٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع والستون
  ريش وزغب حمضران وأصناف مصنوعة منهما ؛ 

  أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشرى
  :مالحظــات 

  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1
  ؛) 59.11البند (نسج التصفیة من شعر بشرى    -أ 

  ؛)القسم الحادى عشر( أو أقمشة أخرأو مطرزات ) دانتال(الزخارف بشكل أزھار، من مسننات    -ب 
  ؛) 64الفصل (أصناف األحذیة    -ج 
  ؛) 65الفصل (أغطیة الرأس وشبیكات الشعر    -د 

   أو؛) 95الفصل (لعب األطفال وأدوات ولوازم الریاضة وأصناف المھرجانات    -ھـ 
  ) .96ل الفص(منافض الغبار من ریش وذاریات مساحیق الزینة والمناخل من شعر بشرى    -و 

   :67.01ال یشمل البند    - 2
  ؛)94.04مثل، لوازم األسرة الداخلة فى البند ( األصناف التى ال یدخل فیھا الریش أو الزغب إال كمادة للحشو   -أ 

  األلبسة وتوابع األلبسة التى ال یكون الریش أو الزغب فیھا سوى للزخرفة أو الحشو ؛    -ب 
   .67.02یة، وأجزاؤھا، واألصناف الجاھزة الداخلة فى البند األزھار واألوراق اإلصطناع   -ج 

   :67.02ال یشمل البند    - 3
  أو؛ ) 70الفصل (األصناف المصنوعة من زجاج    -أ   
األزھار واألوراق والثمار، اإلصطناعیة م�ن فخ�ار أو حج�ر أو مع�دن أو خ�شب أو م�ن م�واد أخ�ر، المتح�صل    -ب 

 الط��رق أو النح��ت أو الب��صم أو بأی��ة طریق��ة أخ��رى، وك��ذلك المؤلف��ة م��ن ع��دة علیھ��ا قطع��ـة واح��دة بالقولب��ة أو
  .أو بالطرق المماثلة ) التعشیق(أجزاء أو مجمعة بطریقة غیر الوصل أو اللصق أو التداخل بعضھا ببعض 

__________  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

٢٩٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

جل��ود طی��ور وأج��زاء أخ��ر م��ن طی��ور، بری��شھا أو بزغبھ��ا، ری��ش وأجزائ��ھ وزغ��ب 6701.00
 وق���صب ال���ریش وعروق���ھ، 05.05ع���دا أص���ناف البن���د (وأص���ناف م���ن ھ���ذه الم���واد 

) . المشغولة
10

أزھ��ار وأوراق، وثم��ار إص��طناعیة، وأجزاؤھ��ا؛ أص��ناف ج��اھزة م��ن أزھ��ار وأوراق 67.02
.وثمار إصطناعیة

60دائن من ل-6702.10

60 من مواد أخر-6702.90

شعر بشـرى، مصففة جذوره ورؤوسھ باإلتجاه الطبیعى، منعم أو مق�صور أو مح�ضر 6703.00
بأیة طریقة أخرى؛ صوف أو شعر حی�وانى أو م�واد ن�سجیة أخ�ر مح�ضرة لإلس�تعمال 

.فى صنع الشعر المستعار أو ما یماثلھ 
10

خ��صل، وم��ا ش��ابھھا، م��ستعارة، م��ن ش��عر ش��عر رأس ولح��ى وحواج��ب ورم��وش و67.04
بشرى أو حیوانى أو من مواد نسجیة؛ مصنوعات من ش�عر ب�شرى غی�ر م�ذكورة وال 

.داخلة فى مكان آخر

: من مواد نسجیة تركیبیة -

40 شعر مستعار كامل- -6704.11

40 غیره- -6704.19 40 غیره- -6704.19

40 من شعر بشرى-6704.20

40 من مواد أخر-6704.90
_________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٩٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم الثالث عشر
   مصنوعات من حجر أو جص أو أمسنت أو حرير صخرى

   أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ )أسبستوس أو أميانت(
  مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

_________  
  

  الفصل الثامن والستون
  مصنوعات من حجر أو جص أو أمسنت أو حرير صخرى

  أو ميكا أو من مواد مماثلة )نتأسبستوس أو أميا( 
  :مالحظــات 

  :ال یشمل ھذا الفصل     - 1
   ؛25األصناف الداخلة فى الفصل    -أ 

مث�ل ،  (48.11 أو البن�د 48.10الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطـى، الداخل ف�ى البن�د    -ب 
  ؛)الجرافیت أو القار أواألسفلتالمیكا أو الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب، بمسحوق 

مثل الن�سج المطلی�ة  (59 أو الفصل 56لة فى الفصل ــاة، الداخــة أو المغطــربــة أو المشــج المطلیـــالنس   -ج 
  ؛) أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق المیكا أو القار أو األسفلت

   ؛71األصناف الداخلة فى الفصل    -د 
   ؛82زاءھا الداخلة فى الفصل العدد وأج   -ھـ 
   ؛84.42الداخلة فى البند ) لیتوغرافیا(أحجار الطباعة    -و 
  ؛) 85.47(والقطع من مواد عازلة الداخلة فى البند ) 85.46البند (العازالت الكھربائیة    -ز   ؛) 85.47(والقطع من مواد عازلة الداخلة فى البند ) 85.46البند (العازالت الكھربائیة    -ز 
  ؛) 90.18البند (أقراص ورؤوس حفر األسنان    -ح 
  ؛)  الساعات وعلبھامثل ، (91األصناف الداخلة فى الفصل    -ط 
  ؛)مثل، األثاث وأجھزة ولوازم اإلنارة والمبانى المسبقة الصنع (94األصناف الداخـلة فـى الفصـل    -ى 
  ؛)مثل ، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضة (95األصناف الداخـلة فـى الفصل    -ك 
م��ن ) ب (2 ف��ى المالحظ��ة ح��ددةت م��صنوعة م��ن الم��واد الم، إذا كان��96.02األصن��ـاف الداخ��ـلة ف��ى البن��د    -ل 

ل، ـمث� (96.10 البن�د ،) أق�الم األردواز،مث�ل (96.09 البن�د ،) األزرار،مث�ل (96.06البن�د  وأ، 96لفصل ا
  ؛ أو)ثالثیة واألصناف المماثلةالثنائیة، الحادیة، األ ةالحاملالقوائم ( 96.20 أو البند )ألواح األردواز للرسم

  ) .مثل التحف الفنیة (97صناف الداخلة فى الفصل األ   -م 
، عل�ى مختل�ف أن�واع األحج�ار 68.02ب�المعنى المق�صود ف�ى البن�د " أحج�ار الن�صب والبن�اء الم�شغولة"تنطبق عب�ارة    - 2

مث�ل، الكوارتزی�ت (الطبیعی�ة األخ�ر  ً، كما تنطبق أیضا عل�ى جمی�ع األحج�ار25.16 و25.15المشار إلیھا فى البندین 
  .المشغولة بشكل مماثل؛ إال أن ھذه العبارة ال تسرى على حجر األردواز ) لصوان والدولومیت والستیاتیتوا

___________  

  

  

  

  

  

٢٩٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

10) .عدا حجر األردواز(ترابیع وأحجار تبلیط ورصف طرق، من حجر طبیعى 6801.00
م�شغولة وأص�ناف م�صنوعة منھ�ا ، ع�دا ) ع�دا حج�ر األردواز(بن�اء  وأأحجار ن�صب 68.02

وم�ا یماثلھ�ا، ) الموزایی�ك(؛ مكعب�ات الفسیف�ساء 68.01األصناف الم�ذكورة ف�ى البن�د 
، وإن كان���ت عل���ى حام���ل؛ حبیب���ات وش���ظایا )بم���ا فی���ھ األردواز(م���ن حج���ر طبیع���ى 

.ًة إصطناعیا ، ملون)بما فیھ األردواز(ومساحیق من حجر طبیعى 
غی�ر م�سـتطیلة  ، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غی�ر مربع�ة أو"بالط" ترابیع -6802.10

 س�م؛ 7 الشكل، یمكن إدخال أكبر مساحة سطح لھا ضمن مربع طول ضلعھ یقل ع�ن
ًحبیبات وشظایا ومساحیق ملونة إصطناعیا

10

قطع�ة أو منـ�شورة ب�صورة بن�اء أخ�ر وأص�ناف م�صنوعة منھ�ا ، م وأ أحجار نصب -
:بسیطة وبسطح منبسط أو مستو 

: رخام وترافرتین ومرمر - -6802.21
40   أغطیة األرضیة والجدران- - -6802.2110
40 غیرھا- - -6802.2190
40 جرانیت - -6802.23
40 أحجار أخر - -6802.29

: غیرھا -
   : رخام وترافرتین ومرمر- -6802.91   : رخام وترافرتین ومرمر- -6802.91
40   أغطیة األرضیة والجدران- - -6802.9110
40 غیرھا- - -6802.9190
10 أحجار كلسیة أخر - -6802.92
40 جرانیت - -6802.93
40 أحجار أخر - -6802.99
حج�ر أردواز طبیع�ى م�شغول وأص�ناف م��ن حج�ر أردواز طبیع�ى أو م�ن أردواز مكت��ل 6803.00

10).أردوازین(

  ، ال���شحذ، ن���زع األلی���اف، الج���رش، وأص���ناف مماثل���ة، ب���دون ھیاك���ل، للطح���نةرحی��أ68.04
 التق���ویم أو القط��ع، أحج���ار ش��حذ أو ص���قل یدوی��ة، وأجزاؤھ���ا، م��ن أحج���ار ،ال��صقل

طبیعی��ة أو م��ن م��واد ش��احذة طبیعی��ة أو إص��طناعیة مكتل��ة أو م��ن خ��زف، وإن كان��ت 
.بأجزاء من مواد أخر

10و نزع األلیاف الجرش أ، أرحیة للطحن-6804.10
: أرحیة أخر وأصناف مماثلة -

5 من ماس طبیعى أو تركیبى ، مكتل - -6804.21
10 من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف - -6804.22
10 من أحجار طبیعیة - -6804.23
10 أحجار شحذ أو صقل یدویة -6804.30

٢٩٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

شكل مساحیق أو حبیبات، على حوامل م�ن م�واد مواد شاحذة طبیعیة أو إصطناعیة، ب68.05
ة أو م��ن ورق أو ورق مق��وى أو م��ن م��واد أخ��ر، وإن كان��ت مقطع��ة بأش��كال ــن��سجی

.معینة أو مخیطة أو مھیأة بأى شكل آخر
10 على حوامل من أقمشة منسوجة فقط-6805.10
10 على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط-6805.20
10ل من مواد أخر على حوام-6805.30
ألی��اف خب��ث المع��ادن وألی��اف ص��خریة وألی��اف معدنی��ة مماثل��ة ؛ فیرمیكولی��ت مم��دد، 68.06

وغضار مم�دد، خب�ث رغ�وى ومنتج�ات معدنی�ة مماثل�ة مم�ددة ؛ مخ�الیط وم�صنوعات 
من مواد معدنیة لعزل الح�رارة أو ال�صوت أو إلمت�صاص ال�صوت، ع�دا م�ا ی�دخل ف�ى 

 .69و فى الفصل  أ68.12 أو 68.11البندین 
 ألیاف خب�ث المع�ادن وألی�اف ص�خریة وألی�اف معدنی�ة مماثل�ة ، وإن كان�ت مخلوط�ة -6806.10

5فیما بینھا، بشكل كتل أو صفائح أو لفات

، وى ومنتج�ات معدنی�ة مماث�ـلة مم�ددة فیرمیكولیـت ممدد وغضار مم�دد وخب�ـث رغ�-6806.20
10وإن كانت مخلوطة فیما بینھا

10 غیرھا-6806.90
.)ن الفحممثل قار نفطى أو زفت قطرا(مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة 68.07
10 بشكل لفات-6807.10
10 غیرھا-6807.90 10 غیرھا-6807.90
وكت�ل وأص�ناف مماثل�ة ، م�ن ألی�اف نباتی�ة " بالط"ع ــر وألواح وترابیـواح ذات أطـأل6808.00

ائق أو نشارة أو ف�ضالت أخ�ر م�ن خ�شب، أو من قش أو قشارة أو قطع صغیرة أو دق
.مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنیة أخر 

10

.مصنوعات من جص أو من مركبات أساسھا الجص 68.09
: وأصناف مماثلة، غیر مزخرفة"بالط" وترابیع ، ألواح ذات أطر، صفائح، ألواح-

10 بورق مقوى فقط مغطاة على الوجھ أو مقواة ، بورق أو- -6809.11
10 غیرھا- -6809.19
10 أصناف أخر -6809.90
. من حجر إصطناعى، وإن كانت مسلحةمصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو68.10

:وأصناف مماثـــلة ) طوب( وقرمید سقوف، وأحجار تبلیط وآجر "بالط" ترابیع -
10، للبناء)طوب( كتل وآجر - -6810.11
10 غیرھا- -6810.19

: أصناف أخر -
10 عناصر إنـشـائــیة مسبقة الصنع للبناء أو الھندسة المدنیة- -6810.91
10 غیرھا - -6810.99
بأس���منت أو م���ن خل���یط ألی���اف ) أسب���ستوس(م���صنوعات م���ن خل���یط حری���ر ص���خرى 68.11

.سیلیولوز بأسمنت وأصناف مماثلة

٢٩٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

10سبستوس محتویة علي أ-6811.40
: غیر محتویة علي أسبستوس -

10 صفائح مموجة- -6811.81
10 أخر وأصناف مماثلة"بالط"ترابیع ، ذات أطر صفائح، ألواح - -6811.82
10 أصناف أخر- -6811.89
ألی��اف حری��ر ص��خرى م��شغولة؛ مخ��الیط أساس��ھا حری��ر ص��خرى، أو أساس��ھا حری��ر 68.12

یوم؛ م�صنوعات م�ن تل�ك المخ�الیط أو م�ن حری�ر ص�خرى صخرى وكربونات الماغنس
، وإن كان��ت )مث�ل، الخی��وط والن��سج والمالب��س وأغطی��ة ال��رأس واألحذی��ة والفواص��ل(

 .68.13 أو البند 68.11مقواة أو مسلحة، عدا األصناف الداخلة فى البند 
10 من كروسیدوالیت-6812.80

: غیرھا -
10بسة ، أحذیة وأغطیة رأس ألبسة ، توابع أل- -6812.91
10 ورق ، ورق مقوي ، ولباد- -6812.92
10 ألیاف حریر صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات- -6812.93
10 غیرھا- -6812.99
مث��ل، ص��فائح ولف��ات وأش��رطة ومق��اطع دائری��ة وأق��راص وحلق���ات (أدوات إحتك��اك 68.13

یماثلھ�ا، أساس�ھا حری�ر  فرامل أو لمجموع�ات التع�شیق أو م�اغیر مركبة، لل) ووسائد یماثلھ�ا، أساس�ھا حری�ر  فرامل أو لمجموع�ات التع�شیق أو م�اغیر مركبة، لل) ووسائد
.ًوز، وإن تضمنت نسجا أو مواد آخرصخرى أومواد معدنیة أخر أو سیلیول

10محتویة علي أسبستوس -6813.20
: غیر محتویة علي أسبستوس -

10 أدوات إحتكاك للفرامل- -6813.81
10غیرھا - -6813.89
ولة ومصنوعات منھا، بما فیھا المیكا المكتلة أو المجددة، وإن كان�ت مثبت�ة میكا مشغ68.14

.على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر 
5 ألواح وصفائح وأشرطة من میكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل-6814.10
10 غیرھا-6814.90
، یھ�ا ألی�اف الكرب�ون، وم�صنوعاتھاا فبم�(مصنوعات من حجر أو م�واد معدنی�ة أخ�ر 68.15

.، غیرمذكورة وال داخلة فى مكان آخر ")طحلب الوقود"ومصنوعات من الخنور 
10 غیر كھربائیةالستعماالت مصنوعات من جرافیت أو غیره من الكربون، -6815.10
10" طحلب الوقود "  مصنوعات من الخنور -6815.20

: مصنوعات أخر -
10 محتویة على مغنزیت أو دولومیت أو كرومیت- -6815.91
10 غیرھا- -6815.99

__________  

٢٩٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  الفصل التاسع والستون
  منتجـــات مـن خــزف

  : مالحظات 
تنطب��ق أحك��ام ھ��ذا الف��صل فق��ط عل��ى المنتج��ات الخزفی��ة الت��ى عولج��ت ب��الحرارة بع��د إعطائھ��ا ال��شكل النھ��ائى،    - 1

 فقط على المنتجات غی�ر تل�ك الت�ى تك�ون قابل�ة ألن ت�دخل ف�ى البن�ود م�ن 69.14إلى  69.04وتنطبق البنود من 
   .69.03 إلى 69.01

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 2
   ؛28.44 الداخلة فى البند األصناف   -أ 

   ؛68.04أصناف البند    -ب 
  ؛") المقلدة"مثل حلى الغوایة  (71 الداخلة فى الفصل األصناف   -ج 
   ؛81.13الداخلة فى البند ) سیرمیت(لخزفیة المعدنیة الخالئط ا   -د 

   ؛82األصناف الداخلة فى الفصل    -ھـ 
  ؛) 85.47البند (والقطع من مواد عازلة ) 85.46البند (العازالت الكھربائیة    -و 
  ؛) 90.21البند (األسنان اإلصطناعیة من خزف    -ز 
  ؛) وعلبھامثل، الساعات  (91 الداخلة فى الفصل األصناف   -ح 
  ؛) مثل، األثاث وأجھزة اإلنارة والمبانى المسبقة الصنع (94 الداخلة فى الفصل األصناف   -ط 
  ؛)مثل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضة (95األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
   أو؛) مثل غالیـیــن التدخین (96.14أو فى البند ) مثــل األزرار (96.06 الداخلة فـى البند األصناف   -ك 
  ) .مثل التحف الفنیة (97 الداخلة فى الفصل األصناف   -ل 

____________  
  

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
املنسق (%)

فــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

   منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، - 1
وأصناف متحملة للحرارة

 وقطع خزفیة أخر، م�ن دقی�ق الحفری�ات السیلی�سیة "بالط" ترابیع ، كتل،)طوب(آجر 6901.00
10.أو من أتربة سیلیسیة مماثلة ) مثل، الكیسلجور والتریبولیت أو الدیاتومیت(

متحمل���ة ( وقط���ع خزفی���ة مماثل��ة للبن���اء ناری���ة "ب���الط" ترابی��ع ، كت���ل،)ط���وب(آج��ر 69.02
ن دقی���ق الحفری���ات السیلی���سیة أو األترب���ة السیلی���سیة ، ع���دا المنتج���ات م���)للح���رارة
.المماثلة 

 )Ca( أو الكالســیوم )Mg(ً وزنا من عناصر الماغنسیوم %50ة على أكثر من ی محتو-
:Cr2O3  أوCaO أو MgOً كل بمفرده أو مجتمعة، معبرا عنھا بـ )Cr(أو الكروم 

2  ن أوكسید الماغنسیومً وزنا أو أكثر م%70 تحتوى على - - -6902.1010
10 غیرھا- - -6902.1090

" ال��سیلیس"أو م��ن ال��سیلیكا  AL2O3ً وزن��ا م��ن ألومین��ا %50 محتوی��ة عل��ى أكث��ر م��ـن -
SiO2) ( أو من خلیط أو مركب من تلك المنتجات:

ً وزن��ا أو أكث��ر م��ن ألومین��ا أو س��یلیكا أو م��ن خل��یط م��ن تل��ك %80 تحت��وى عل��ى - - -6902.2010
5  وادالم

5 حراریات زركونیا ألومینیة- - -6902.2020
10 غیرھا - - -6902.2090

٣٠٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

: غیرھا -
10كروم ألفران صھر الزجاجغنسیوم   حراریات سیلیكا وما- - -6902.9010
5 حراریات زركونیا ألومینیة- - -6902.9020
20غیرھا  - - -6902.9090
 ، الحوام�ل، ال�سدادات، الفوھ�ات، البوادق،مثل، المعوجات(أخر منتجات ناریة خزفیة 69.03

، عدا المنتجات م�ن دقی�ق الحفری�ات السیلی�سیة أو م�ن ) المواسیر والقضبان،األنابیب
.األتربة السیلیسیة المماثلة 

 وزنا من الجرافی�ـت أو م�ن أن�واع أخ�ر م�ن الكرب�ون %50وى على أكـثر من ـتحت  -6903.10
10ن تلك المنتجات أو من خلیط م

أو م�ن خلیـ�ـط أو مرك�ب م�ن  AL2O3ًوزنـا من ألومینا  %50تحتوى على أكـثر من   -
 :)SiO2(" السیلیس"األلومینا والسیلیكا 

5  ً وزنا من ألومینا أو من خلیط من ألومینا وسیلیكا%80 تحتوى على أكثر من - - -6903.2010
10 غیرھا- - -6903.2090
10 غیرھا-6903.90

 منتجات خزفية أخر- 2

داعم�ة أو لمل�ئ الف��راغ " بالط�ات"لألرض�یات، ترابی�ع كت�ل تبل�یط  ،بن�اء) ط�وب(آج�ر 69.04 داعم�ة أو لمل�ئ الف��راغ " بالط�ات"لألرض�یات، ترابی�ع كت�ل تبل�یط  ،بن�اء) ط�وب(آج�ر 69.04
.األصناف المماثلة ، من خزف وغیرھا من 

20بناء) طوب( آجر -6904.10
20 غیره-6904.90

ارف معماری��ة وأص��ناف  زخ��، عناص��ر م��داخن أخ��ر،غطی��ة م��داخنأ ،قرمی��د س��قوف69.05
.إنشائیة أخر، من خزف 

20 قرمید سقوف-6905.10
20 غیرھا-6905.90
20.مواسیر وأنابیب ومزاریب ومجارى تصریف المیاه، ولوازمھا، من خزف 6906.00
كعب��ات الفسیف��ساء  أو الج��دران؛ مخناد للم��،والتغطی��ة للتبل��یطخزفی��ة  "ب��الط"ترابی��ع 69.07

.، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطیب من خزفا یماثلھاوم) موزاییك(
 أو الج�دران، ع�دا األص�ناف الداخل�ة ف�ى داخن للم�،لتغطی�ةاو للتبلیط "بالط"ترابیع   -

: 6907.40 و6907.30البندین الفرعیین 
50  ً وزنا%0.5 تجاوز معامل امتصاصھا للماء ال ی- -6907.21
  50ً وزنا%10 وال یتجاوز %0.5ماء یزید عن  معامل امتصاصھا لل- -6907.22
50ً وزنا%10 معامل أمتصاصھا للماء یزید عن - -6907.23

وما یماثلھا، ع�دا األص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�د الفرع�ى ) موزاییك( مكعبات الفسیفساء -6907.30
6907.4050

٣٠١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  50  خزف للتشطیب  -6907.40
[69.08]
 ، إلس�تعماالت كیمیائی�ة أو تقنی�ة أخ�ر، م�ن خ�زف؛ أج�ران،تبرات أصناف للمخ،أجھزة69.09

 ج��رار وأص��ناف ،ق��صاع وأوعی��ة مماثل��ة إلس��تعماالت زراعی��ة، م��ن خ��زف؛ أوعی��ة
  .مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف 

: أجھزة وأصناف للمختبرات وإلستعماالت كیمیائیة وتقنیة أخر -
10"صینى" من بورسلین - -6909.11

Mohs(10( بمقیاس 9 أصناف بدرجة صالبة تعادل أو تزید عن - -6909.12

10 غیرھا- -6909.19
10 غیرھا-6909.90
ومغاس��ل وقواع��د مغاس��ل وأح��واض إس��تحمام وأح��واض " مج��الى"أح��واض غ��سیل 69.10

، ومب���اول )س���یفون(ومقاع���د م���راحیض وخزان���ات تفری���غ المی���اه " بیدی���ھ"إس���تبراء 
.تة مماثلة، من خزفوأصناف صحیة ثاب

60"صینى" من بورسلین -6910.10
60 غیرھا-6910.90
أوان��ى وأدوات للمائ��دة أو المط��بخ، وأدوات منزلی��ة أخ��ر، وأص��ناف للعنای��ة بالنظاف��ة 69.11 أوان��ى وأدوات للمائ��دة أو المط��بخ، وأدوات منزلی��ة أخ��ر، وأص��ناف للعنای��ة بالنظاف��ة 69.11

" .صینى"الشخصیة أو للتوالیت، من بورسلین 
60 أوانى مائدة وأوانى مطبخ-6911.10
60 غیرھا-6911.90
أوان��ى وأدوات للمائ��دة أو المط��بخ، وأدوات منزلی��ة أخ��ر، وأص��ناف للعنای��ة بالنظافـ��ـة 6912.00

60" .الصینى"الشخصیة أو للتوالیت، من مواد خزفیة أخر، عدا البورسلین 

.تماثیل صغیرة وأصناف أخر للزینة ، من خزف 69.13
40"صینى" من بورسلین -6913.10
40 غیرھا-6913.90
.مصنوعات أخر ، من خزف 69.14
20"صینى" من بورسلین -6914.10
20 غیرھا-6914.90

________  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٠٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السبعون
  زجـاج ومصنوعاته

  :مالحظات 
  :ال یشمل ھذا الفصل     - 1

وزج�اج آخ�ر مثل، المیناء والمركبات القابلة للتزجج وفریت الزجاج،  (32.07األصناف الداخلة فى البند   ) أ ( 
  ؛) بشكل مسحوق أو حبیبات أو رقائق 

  ؛) المقلدة( مثل حلى الغوایة 71األصناف الداخلة فى الفصل   ) ب(
أو القط�ع العازل�ة  ) 85.46البند (  ، العازالت الكھربائیة 85.44حبال األلیاف البصریة الداخلة فى البند   ) ج(

  ؛) 85.47البند (للكھرباء 
ًالعناصر البصریة المشــغولة بصریا، الحقن تحت الجلد، العیون اإلصطناعیة، مقاییس اف البصریة، یاألل  ) د(

وغیرھ�ا ) ھای�درومیتر(، مقاییس كثافة ال�سوائل )بارومیتر(، مقاییس الضغط الجوى )ترمومیتر(الحرارة 
   ؛90من األصناف الواردة فى الفصل 

رشادیة أو اإلعالنی�ة الم�ضیئة وغیرھ�ا م�ن األصن�ـاف أجھزة اإلنارة ، اإلشارات المضیئة ، واللوحات اإل  ) ھـ(
   ؛94.05المماثلة التى تحتــوى على مصدر إضاءة مثبت بھا بصورة دائمة وأجزاؤھا ، الداخلة فى البند 

وغیرھ�ا م�ن د لعب األطفال وألعـاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضة ولوازم تزیین شجرة عید المیال  ) و(
بإس�تثناء العی�ون الزجاجی�ة غی�ر اآللی�ة لل�دمى أو لغیرھ�ا م�ن أص�ناف  (95ى الفصـل األصـناف الداخلة ف

  أو؛ )95الفصل 
  .96الفصل األزرار واألوعیة العازلة المركبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغیرھا من أصناف  ) ز(

   :70.05 و 70.04 و 70.03تطبیقا ألحكام البنود    - 2
  ؛ )بالتحمیھ ثم التبرید(الزجاج الذى أخضع ألیة عملیة قبل تلدینة " ًوال مشغ" یعتبر  ال  ) أ ( 
  یؤثر على تبنید ألواح وصفائح الزجاج ؛ إن التقطیع إلى أشكال معینة ال)  ب(
، طبقة طالء مجھریة السماكة من معدن أو من مركب "غیر عاكسة طبقة ماصة عاكسة أو"یقصد بعبارة   ) ج(

التى تمتص األشعة تحت الحمراء، على سبیل المثـال، أو تحسن خ�صائص ) معدنمثـل أوكسید ( كیمیائى التى تمتص األشعة تحت الحمراء، على سبیل المثـال، أو تحسن خ�صائص ) معدنمثـل أوكسید ( كیمیائى
بدرجة من الشفافیة أو نصف الشفافیة، أو الت�ى   الزجاج محتفظافیھالزجاج العاكسة فى الوقت الذى یبقى 

  .تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج 
  .ا البند، وإن كانت لھا خواص األصناف الجاھزة داخلة فى ھذ70.06تبقى المنتجات المشار إلیھا فى البند    - 3
   :70.19ًوفقا لمفھوم البند " صوف الزجاج"یقصد بعبارة    - 4

  ً وزنا ؛%60تقل عن  بنسبة ال ) SiO2(الصوف المعدنى المحتوى على السیلیكا   ) أ ( 
ید ــأوك��س عل��ى ولكنھ��ا تحت��وى %60بن��سبة تق�ل ع��ن ) SiO2(ال�صوف المع��دنى المحت��وى عل��ى ال��سیلیكا   ) ب(

بنسبة تزید عن ) B2 O3(ً وزنا أو على أوكسید بوریك %5بة تزید عن ــبنس) O Na2 أو K2 O(لوى ــق
  .ً وزنا  2%

   .68.06تنطبق علیھا المواصفات أعاله فتخضع للبند  أما األصواف المعدنیة التى ال       
" السیلیس"المصھور وغیره من السیلیكا ) كوارتز(أینما وردت فى جدول التعریفة، المرو " زجاج"تشمل عبارة    - 5

  .المصھورة 
  :مالحظة البند الفرعى 

، یق���صــد بعب���ارة 7013.91 و 7013.41 و7013.33 و 7013.22م���ن أج���ل تطبی���ق أحك���ام البن���ـود الفرعی���ة    - 1
 %24تق�ل ع�ن  بن�سبة ال ) PbO(فقط الزجاج الذى یحتوى على أول أوكسید الرص�اص " كریستال الرصاص"

  ً.وزنا
___________  

  

٣٠٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2.ًنفایات زجاج مسحوقة وغیرھا من فضالت ونفایا زجاج ؛ زجاج كتال 7001.00
ع��دا الكری��ات المتناھی��ة ال��صغر الداخل��ة ف��ى البن��د (زج�اج غی��ر م��شغول، ب��شكل ك��رات 70.02

.عیدان أو أنابیب ، بان قض،)70.18
5 كرات-7002.10
5 قضبان أو عیدان-7002.20

: أنابیب -
5 من كوارتز مصھور أو غیره من السیلیكا المصھورة - -7002.31
 لك��ل كلف�ن ف��ى درج��ة 5× 6-10 م�ن زج��اج آخ�ر ل��ھ معام�ل تم��دد ط��ولى ال یتج�اوز- -7002.32

5درجة مئویة  300حرارة تتراوح ما بین صفر و 

5 غیرھا - -7002.39
زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو ص�فائح أو أش�كال خاص�ة، وإن ك�ان ذا طبق�ة 70.03

.ماصة عاكسة أو غیر عاكسة ، ولكن غیر مشغول بطریقة أخرى
: ألواح وصفائح غیر مسلحة -

أو ذات طبق�ة ماص�ة ) م�زدوج( م�صفحة بزج�اج آخ�ر ، ملونة فى كتلتھ�ا أو معتم�ة- -7003.12
20عاكسة أو غیر عاكسة

20 غیرھا - -7003.19
20 20 ألواح وصفائح مسلحة-7003.20

20)بروفیالت( أشكال خاصة -7003.30

ًزج��اج م��سحوب وزج��اج منف��وخ، ألواح��ا، وإن ك��ان ذا طبق��ة ماص��ة عاك��سة أو غی��ر 70.04
  .عاكسة، ولكن غیر مشغول بطریقة أخرى 

ذو طبق��ة ماص��ة ، )م��زدوج( مع��تم أو م��صفح بزج��اج آخ��ر ، زج��اج، مل��ون ف��ى كتلت��ھ-7004.20
20عاكسة أو غیر عاكسة 

20 زجاج آخر -7004.90
 )ال�وجھینھ أووزجاج مجلو أو م�صقول الوج�" فلوت"ویم عمتحصل علیھ بالت(زجاج 70.05

لك��ن غی��ر ، و عاك��سة أو غی��ر عاك��سة،ذو طبق��ة ماص��ةًألواح��ا أو ص��فائح، وإن ك��ان 
.مشغول بطریقة أخرى 

20 عاكسة أو غیر عاكسة ، ذو طبقة ماصة، زجاج غیر مسلح-7005.10
: زجاج آخر غیر مسلح -

20أو مجلو السطح فقط) مزدوج( مصفح بزجاج آخر ، معتم، زجاج ملون فى كتلتھ- -7005.21
20   ا غیرھ- -7005.29
20   زجاج مسلح-7005.30
 م��شغول ً،، محنی��ا70.05 أو 70.04 ،70.03زج��اج م��ن األن��واع ال��واردة ف��ى البن��ود 7006.00

، ولك��ن ب��دون ًوال بطریق��ة أخ��رىً مطلی��ا بالمین��اء أو م��شغً، مثقوب��اً، محف��ورا،الح��واف
.أطر وال مزود بمواد أخر

10  

٣٠٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

.أو منضد ) مسقى(زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى 70.07

: زجاج مأمون مقسى -
، المركب�ات الف�ضائیة ، الط�ائرات، بأشكال ومقاسات مناسبة للتركیب فى السیارات- -7007.11

10البواخر أو غیرھا من وسائل النقل 

20 غیرھا- -7007.19
: زجاج مأمون منضد -

  ، المركب�ات الف�ضائیة، الط�ائرات، بأشكال ومقاسات مناسبة للتركیب فى السیارات- -7007.21
10لبواخر أو غیرھا من وسائل النقل ا

20 غیرھا- -7007.29
10.زجاج عازل متعدد الطبقات7008.00
  .مرایا من زجاج بأطر أو بدونھا، بما فیھا المرایا للرؤیة الخلفیة70.09
20 مرایا للرؤیة الخلفیة لوسائل النقل-7009.10

: غیرھا -
10   بدون أطر- -7009.91
10 بأطر- -7009.92
 أنابی�ب وغیرھ�ا م�ن ، برطمان�ات، دوارق، ق�واریر، قن�انى،)دمجان�ات(قواریر ضخمة 70.10 أنابی�ب وغیرھ�ا م�ن ، برطمان�ات، دوارق، ق�واریر، قن�انى،)دمجان�ات(قواریر ضخمة 70.10

األوعی��ة المماثل���ة م��ن زج���اج لنق��ل أو لتعبئ���ة ال��سلع؛ برطمان���ات حف��ظ م���ن زج���اج؛ 
. أغطیة وغالقات أخر، من زجاج ،سدادات

10)أمبوالت( أنابـیب -7010.10
10أخروغالقات  أغطیة  سدادات،-7010.20
10 غیرھا  -7010.90
 أجزاؤھ��ا الزجاجی��ة، ب��دون تركیب��ات، للم��صابیح ،ف�وارغ وأنابی��ب م��ن زج��اج مفتوح��ة70.11

. ألنابیب األشعة الكاثودیة أو ما یماثلھا ،الكھربائیة
10 لإلنارة الكھربائیة-7011.10
10 ألنابیب األشعة الكاثودیة-7111.20

: ھا غیر-
LED5 للمبات - - -7011.9010
10غیرھا - - -7011.9090
[70.12]
للت�زیین ، لمكت�ب، لالتوالی�ت، المط�بخ، أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة70.13

 أو البن���د 70.10ع���دا األص��ناف الداخل���ة ف���ى البن���د (ال��داخلى أو إلس���تعماالت مماثل���ة 
70.18. (

  
  
  

  60من خزف زجاجى -7013.10
:لشرب، عدا ما ھو من خزف زجاجى ل كؤوس -

٣٠٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

60 من كریستال الرصاص- -7013.22

60 غیرھا- -7013.28

 :الزجاجيعدا ما ھو من الخزف أكواب وأقداح للشرب آخر،  -
60 من كریستال الرصاص- -7013.33

60 غیرھا- -7013.37

أو للمط��بخ، ع��دا م��ا ھ��و م��ن خ��زف ) ع��دا ك��ؤوس ال��شرب ( أدوات زجاجی��ة للمائ��دة-
:زجاجي

60   من كریستال الرصاص- -7013.41
 لك�ل كلف�ن ف�ي درج�ة ح�رارة 5x10-6 من زجاج لھ معامل تمدد ط�ولي ال یتج�اوز - -7013.42

  : درجة مئویة300تتراوح ما بین صفر و 
20 أغطیة أوانى الطھى- - -7013.4210
60 غیرھا---7013.4290
60 غیرھا- -7013.49

: مصنوعات أخر من زجاج -
60 من كریستال الرصاص- -7013.91
 : غیرھا- -7013.99 : غیرھا- -7013.99
10 زجاجات لنافثات العطور أو لمواد التجمیل، فارغة- - -7013.9910
60  غیرھا- - -7013.9990
ع��دا الداخل��ة ف��ى البن��د ( م��ن زج��اج أص��ناف م��ن زج��اج لإلش��ارة وأص��ناف ب��صریة7014.00

10.ً، غیر مشغولة بصریا )70.15

زج��اج لل��ساعات أو المنبھ��ات وزج��اج مماث��ل، وزج��اج للنظ��ارات العادی��ة أو الطبی��ة 70.15
؛ ًو مایماث��ل ذل��ك، غی��ر م��شغول ب��صریا مقع��ر أ، محن��ى،، مح��دب)الم��صححة للنظ��ر(

.األنواع من الزجاجكرات زجاج مجوفة ومقاطعھا الدائریة، لصنع مثل ھذه 
  

5)المصححة للنظر( زجاج للنظارات الطبیة -7015.10

10 غیره -7015.90
ب��الط وأص�ناف أخ��ر م�ن زج��اج ، ترابی�ع، مربع��ات،  أل�واح ،وكت�ل تبل��یط) ط��وب(آج�ر 70.16

 لإلس�تعمال ف�ى البن�اء أو اإلن�شاءات؛ مكعب�ـات ، ًم�ضغوط أومقول�ب، وإن ك�ان م�سلحا
رة م��ن زج��اج، وإن كان��ت عل��ى حام��ل، للفسیف��ساء أو ألغ��راض وأص��ناف أخ��ر ص��غی

لھ؛ زج�اج متع�دد الخالی�ا ـن رص�اص وم�ا یماث�ـر م�ـلة؛ زجاج مجمع بأط�ـن مماثـزییـت
. بشكل أصداف أو بأشكال مماثلةً،ألواحا، ً ألواحا بأطرً،أو زجاج رغوى كتال

  

اء ـف�سـیـانت على حامل، للفسـاج، وإن كــن زجــرة مــیـ مكعبات وأصناف أخر صغ-7016.10
10أو ألغراض تزیین مماثلة 

10 غیرھا -7016.90
. أو معایرة للصحة أو للصیدلة، وإن كانت مدرجة،أصناف من زجاج للمختبرات70.17

: من كوارتز مصھور أو من غیره من السیلیكات المصھورة -

٣٠٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ز م��صممة لإلس��تخدام ف��ى أف��ران ال���صھر  أنابی��ب وحوام��ل اختب��ار م��ن ك���وارت- - -7017.1010
معفاهواألكسدة إلنتاج رقائق أشباه الموصالت

10 غیرھا- - -7017.1090
لك��ل كلف��ن ف��ى درج��ة  5x10-6 یتج��اوز م��ن زج��اج آخ��ر، ل��ھ معام��ل تم��دد ط��ولى ال  -7017.20

10 درجة مئویة300حرارة تتراوح ما بین صفر و 

10 غیرھا-7017.90
 أحج��ار كریم��ة أو ش��بھ كریم��ة مقل��دة وم��ا یماثلھ��ا م��ن ،آلل��ئ مقل��دة، ج��اجىخ��رز ز70.18

؛ عی�ون )المقل�دة(منتجات صناعة الخرز الزج�اجى، وم�صنوعاتھا، ع�دا حل�ى الغوای�ة 
من زجاج عدا العیون اإلصطناعیة للبشر؛ تماثیل صغیرة وغیرھا م�ن أص�ناف الزین�ة 

ت متناھی�ة ال�صغر م�ن زج�اج من زجاج مشغول بنفخ اللھب، عدا حل�ى الغوای�ة؛ كری�ا
. مم 1یتجاوز قطرھا  ال

  

 خرز وآللئ وأحج�ار كریم�ة أو ش�بھ كریم�ة مقل�دة وم�ا یماثلھ�ا م�ن منتج�ات ص�ناعة -7018.10
30الخرز الزجاجى

10 مم1 كریات متـناھیة الصغر من زجاج ال یتجاوز قطرھا -7018.20
10 غیرھا-7018.90
) .مثل، الخیوط والنسج(ومصنوعاتھا )  فیھا صوف الزجاجبما(ألیاف من زجاج 70.19

:، خیوط، جدائل مقطعة )فـتائـل( خصل، ألیاف ممشطة -
5 مم50 جدائل مقطعة، بطول ال یتجاوز - -7019.11 5 مم50 جدائل مقطعة، بطول ال یتجاوز - -7019.11
5)فـتـائـل( ألیاف ممشطة - -7019.12
5 غیرھا- -7019.19

 أل��واح ومنتج��ات ،)مرات��ب( ف��رش ،صر ح��، طبق��ات ألی��اف،)ف��وال( ص��فائح رقیق��ة -
  :مماثلة غیر منسوجة

5 حصر- -7019.31
5 صفائح رقیقة- -7019.32
5 غیرھا - -7019.39
5) فـتائـل( نسج من ألیاف ممشطة -7019.40

: نسج أخر -
5 سم30 ذات عرض ال یتجاوز - -7019.51
، م��ن 2م/  ج��م 250ن��سج س��اده، ب��وزن أق��ل م��ن  س��م، ب30 زی��د ع��ن ذات ع��رض ی- -7019.52

5 تكس136مقاس الخیط المفرد منھا ـتجاوز ی شعیرات ال

5 غیرھا - -7019.59
5 غیرھا-7019.90
10.مصنوعات أخر من زجاج 7020.00

___________  
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  القسم الرابع عشر
   لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كرمية أو شبه كرمية ،

  ينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة ومعادن مث
  ومصنوعات هذه املواد ؛  من معادن مثينة ،

  ؛ نقود) مقلدة(حلى الغواية 
__________  

  

  الفصل احلادى والسبعون
  لؤلؤ طبيعى أو مستنبت ، وأحجار كرمية أو شبه كرمية ،

  ومعادن مثينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة 
   ؛ ومصنوعات هذه املواد من معادن مثينة،

  ؛ نقود)مقلدة(حلى الغواية 
  :مالحظـات 

من القسم السادس، ومع مراع�اة اإلس�تثناءات ال�واردة فیم�ا یل�ى، تبن�د ف�ى ھ�ذا ) أ (1مع مراعاة أحكام المالحظة    - 1
  -: الفصل جمیع األصناف المكونة كلیا أو جزئیا 

  ؛ أو ) طبیعیة أو تركیبیة أو مجددة(ن آللئ طبیعیة أو مستنبتة أو من أحجار كریمة أو شـبھ كریمة م   -أ  
  .من معادن ثمینة أو معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة    -ب 

 األصناف الت�ى تك�ون فیھ�ا المع�ادن الثمین�ة أو المع�ادن العادی�ة 71.15 و71.14 و71.13ال تشمل البنود     -أ      -2
مث�ل، الح�روف واألرق�ام (ارف قلیل�ة األھمی�ة المكسوة بقشرة من معادن ثمینة مجرد لوازم ب�سیطة أو زخ�

  .(*)أعاله على مثل ھذه األصناف) 1(من المالحظة ) ب(تنطبق الفقرة  وال، )والحلقات والحواف
 األصناف المحتویة على معادن ثمینة أو عل�ى مع�ادن مك�سوة بق�شرة م�ن مع�ادن 71.16تدخل فى البند  ال   -ب  األصناف المحتویة على معادن ثمینة أو عل�ى مع�ادن مك�سوة بق�شرة م�ن مع�ادن 71.16تدخل فى البند  ال   -ب 

  .ً لوازما بسیطة أو زخارف قلیلة األھمیة ثمینة إال إذا كانت ھذه المعادن تشكل
  : یشمل ھذا الفصل  ال   - 3

  ؛) 28.43البند (ملغمات المعادن الثمینة والمعادن الثمینة الغرویة    -أ  
األربطة المعقمة المستعملة فى الجراحة واألصناف المستعملة فى حشو األسنان واألصناف األخر الداخلة    -ب 

   ؛30فى الفصل 
  ؛) مثل الدھانات اللماعة السائلة (32صناف الداخلة فى الفصل األ   -ج 
  ؛) 38.15البند (المحضرات الوسیطة المحفزة على حامل    -د 

   ؛42للفصل ) ب (3 المشار إلیھا فى المالحظة 42.03 أو 42.02أصناف البندین    -ھـ 
   ؛43.04 أو 43.03األصناف الداخلة فى البندین    -و 
  ؛) المواد النسجیة ومصنوعاتھا(اخلة فى القسم الحادى عشر األصناف الد   -ز 
   ؛65 أو 64أصناف األحذیة وأغطیة الرأس أو األصناف األخر الداخلة فى الفصلین    -ح 
   ؛ 66مظالت المطر ومظالت الشمس وعصى المشى واألصناف األخر الداخلة فى الفصل    -ط 
 ، المحتوی�ة عل�ى أترب�ة 82 أو فى الف�صل 68.05 أو 68.04ن ـدیـى البنــلة فــذة الداخـاحـاف الشـاألصن   -ى 

؛ العدد أواألص�ناف ال�واردة ف�ى الف�صل )طبیعیة أو تركیبیة(أو مساحیق من أحجار كریمة أو شبھ كریمة 
؛ اآلآلت )مج�ددة طبیعی�ة أو تركیبی�ة أو( التى تكون أجزاؤھا العاملة من أحجار كریمة أو شبھ كریم�ة 82

إال أن األص��ناف . ی��ة والمع��دات الكھربائی��ة وأجزاؤھ��ا ال��واردة ف��ى الق��سم ال��سادس ع��شـرواألجھ��زة اآلل
تبق�ى خاض�عة ) طبیعی�ة أو تركیبی�ة أومج�ددة(كریم�ة  ًوأجزاءھا المصنوعة كلیا من أحجار كریمة أو شبھ

الصوت والماس المشغولیـن وغــیر المركبین إلبر تسجیل " سفیر"لھذا الفصل، بإستثناء الیاقوت األزرق 
  ؛ )85.22البند (أو إبر قراءة الحاكى 

  ؛)أجھزة علمیة وساعات وآالت موسیقیة (92 أو 91 أو 90األصناف الداخلة فى الفصول    -ك 
  ؛) 93الفصل (األسلحة وأجزاءھا    -ل 

__________________  
  . نص اختیارىمثلالجزء المسطر من ھذه المالحظة ی(*)  
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   ؛95للفصل ) 2(ى المالحظة األصناف المشار إلیھا ف   -م 
  أو من ذلك الفصل ؛ 4ً وفقـا ألحكام  المالحظة 96األصناف التى تبند فى الفصل    -ن 

) 97.05البن�د (ع المجموع�ات ـ�ـ، قط)97.03البن�د (ل ـی�ـاثـع التمـت وصنـنـى النحـات األصلیة لفــالمنتج   -س 
، غی��ر أن الآلل��ئ الطبیعی��ة أو الم��ستنبتة )97.06 البن��د(أو القط��ع األثری��ة الت��ى یتج��اوز عمرھ��ا مائ��ة ع��ام 

  .واألحجار الكریمة وشبھ الكریمة، تبقى داخلة فى ھذا الفصل 
  .الفضة والذھب والبالتین " معادن ثمینة"یقصد بعبارة     -أ     - 4

  .مالبالتین واإلیریدیوم واألوسمیوم والبالدیوم والرودیوم والروتینیو" بالتین"یقصد بعبارة     -ب 
الم�ذكورة ف�ى  طبیعیة أو تركیبیة أو مجددة، أى من الم�واد" أحجار كریمة أو شبھ كریمة"تشمل عبارة  ال    -ج 

   .96من الفصل ) ب (2المالحظة 
بما فى ذلك مخالیط المساحیق المعدنیة (تعتبر خالئط من معادن ثمینة، بالمعنى المقصود فى ھذا الفصل، الخالئط    - 5

 تبـ�ـلغ ن�سـبة المحتویة على مع�دن ثم�ین واح�د أو أكث�ر إذا كان�ت") إنترمیتالیك"، ومركبات السبائك "الفریت" الملبدة 
  : وتبند خالئط المعادن الثمینة وفقا لما یلى . ً وزنا على األقل من وزن الخلیــط %2أى من ھذه المعادن الثمینة 

  و أكثر من البالتین ؛ً وزنا أ%2تعتبر خالئط بالتین، الخالئط المحتویة على    -أ  
ً وزنا أو أكثر من الذھب إذا كانت التحت�وى عل�ى بالت�ین %2تعتبر خالئط ذھب، الخالئط المحتویة على    -ب 

  ً وزنا من البالتین ؛%2أو كانت تحتوى على أقل من 
  .ً وزنا أو أكثر من الفضة %2تعتبر خالئط من فضة، الخالئط األخر المحتویة على    -ج 

جدول التعریفة الى معادن ثمینة أو الى معدن ثمین معین ت�سرى  ینص على خالف ذلك، فإن كل إشارة فىلم ما   - 6
ولك�ن ال ت�سرى عل�ى أع�اله، ) 5(ًأیضا على الخالئط المعتبرة خالئ�ط م�ن مع�ادن ثمین�ة وفق�ا ألحك�ام المالحظ�ة 

  .ة بمعدن ثمینالمعادن المكسوة بقشرة من معدن ثمین أو المعادن أو غیر المعادن المطلی
، حیثما وردت فى جدول  التعریفة، األصنـاف المؤلف�ـة "معدن عادى مكسو بقشرة من معدن ثمین"یقصد بعبارة    - 7

ن، مثب�ت باللح�ام ـی�ـمـدن ثـ�ـن معـ�ـة مــل بطبقــلى األقـھ عـل من معدن عادى مكسو على أحد سطوحـامـن حـم
لم ینص على خالف ذلك، فإن ھذا التعبی�ر ی�شمل أی�ضا  ما. مماثلة أو بالتصفیح بالحرارة أو بطریقة آلیة أخرى 

  .المعادن العادیة المطعمة بمعادن ثمینة 
 یجب أن تبند 71.12من القسـم السـادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند ) أ (1مع مراعــاة أحكام المالحظة    - 8 یجب أن تبند 71.12من القسـم السـادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند ) أ (1مع مراعــاة أحكام المالحظة    - 8

  .فة فى ھذا البند ولیس فى أى بند آخر من بنود جدول التعری
   : 71.13وفقا لمفھوم البند " حلى ومجوھرات " یقصد بعبارة    - 9

، األق�راط ، الم�شابك، العق�ود ، األس�اور، مث�ل، الخ�واتم(القطع الصغیرة المستعملة ف�ى الزین�ة الشخ�صیة    -أ 
 األن��واط، أزرار األلب��سة، أزرار األكم��ام ، دب��ابیس أربط��ـة العن��ق ، تع��الیق الزین��ة ، سالس��ل ال��ساعات

  ؛ و       ) والمیدالیات الدینیة أو غیر الدینیة
مثل، عل�ب (فى حقیبة الید أو األصنـاف المعدة لإلستعمال الشخصى مما یحمل عادة أو یوضع فى الجیب    -ب

  .)، أكیاس النقود بسالسل أو السبحمساحیقالحلوي، علب العلب ، السعوط، السیجار أو السجائر
للؤلؤ الطبیعي أو الم�زروع، أحج�ار كریم�ة على سبیل المثال اكبة أو مجمعة، ھذه األصناف یمكن أن تكون مر  

  .، كھرمان طبیعي أو مجدد أو مرجان، ذبل السلحفاة، الصدف، العاجشبة كریمة، أو إصطناعیة أو مجددةأو 
التوالی��ت  ، أص��ناف الزین��ة وأدوات المائ��دة و71.14وفق��ا لمفھ��وم البن��د " م��صنوعات ال��صیاغة "یق��صد بعب��ارة    - 10

  .والتدخین واألصناف األخر لإلستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدینیة 
)  أ (، األصناف المماثلة لما ھو معرف ف�ـى الفق�رة 71.17وفقا لمفھوم البند )" مقلدة(حلى غوایة "یقصد بعبارة    - 11

، واألم�شاط ومثبت�ات 96.06اخل�ة ف�ى الب�ـند بإستثناء األزرار وغیرھا م�ن األص�ناف الد( أعاله 9من المالحظة 
 ی�ة عل�ى لؤل�ؤ طبیع�ى أو م�ستنبت، أو، غی�ر المحتو)96.15یماثلھا ودبابیس الشعر الداخلة ف�ى البن�د  ر وماعالش

وال على معادن ثمینة أو مع�ادن عادی�ة مك�سوة ) طبیعیة أو تركیبیة أو مجددة(على أحجار كریمة أو شبھ كریمة 
  ) .إال إذا كانت ال تعدو كونھا مجرد لوازم أو زخارف قلیلة األھمیة، أو كمواد طالء(ة بقشرة من معادن ثمین

  :مالحظــات البنود الفرعيــة 
یقصد  ،7110.41 و7110.31 و7110.21 و7110.11 و7108.11 و7106.10ام البنـود الفرعیة كتطبیقا ألح   - 1

 أو أكثر من وزنھا من خالل منخل ذى عی�ون %90، األصناف التى یمر "بشكل مسحوق"و "مسحوق"بعبارتى 
  . مم 0.5مقاسھا 

من ) ب (4، وبالرغم مما ورد فى أحكام المالحظة 7110.19 و7110.11من أجل تطبیق أحكام البنود الفرعیة    - 2
  .تشمل اإلیریدیوم واألوسمیوم والبالدیوم والرودیوم والروتینیوم  ال" بالتین"ھذا الفصل، فإن عبارة 

٣٠٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

البالت�ین (المع�دن ، فإن كل خلیط یجب أن یبند م�ع ذل�ك 71.10ن أجل تبنید الخالئط فى البنود الفرعیة فى البند م   - 3
  .ًا على أى واحد من المعادن األخر الغالب وزن)أو البالدیوم أو الرودیوم أو اإلیریدیوم أو األوسمیوم أو الروتینیوم

_______  

رمز النظام 
الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%)

 لؤلؤ طبيعى أو مستنبت وأحجار كرمية وشبه كرمية- 1
ًوال أو م�صنفا ولك�ن غی�ر مجم�ع بخی�وط، ـغـت، وإن ك�ان م�شـبـنـلؤلؤ طبیع�ى أو م�ست71.01 ً

وال مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبیع�ى أو م�ستنبت، مجم�ع بخی�وط ب�صفة مؤقت�ة ل�سھولة 
.النقل

2ؤلؤ طبیعى ل-7101.10

: لؤلؤ مستنبت -

2   غیر مشغول- -7101.21

10 مشغول- -7101.22

.ًماس، وإن كان مشغوال، ولكن غیر مركب وال منظوم 71.02

معفاه غیر مصنف-7102.10

: صناعى -

معفاهًً مفلوقا أو مشذبا بشكل أولىً، فقط منشورا، غیر مشغول- -7102.21 معفاهًً مفلوقا أو مشذبا بشكل أولىً، فقط منشورا، غیر مشغول- -7102.21

5 غیره- -7102.29

: غیر صناعى -

معفاهًً مفلوقا أو مشذبا بشكل أولىً، فقط منشورا، غیر مشغول- -7102.31

5 غیره- -7102.39

وأحجار شبھ كریمة، وإن كانت مشغولة أو م�صنفة ولك�ن ) عدا الماس(أحجار كریمة 71.03
وأحج��ار )  الم��اسع��دا(غی��ر مجمع��ة بخی��وط وال مركب��ة أو منظوم��ة ؛ أحج��ار كریم��ة 

.شبھ كریمة غیر مصنفة، مجمعة بخیوط بصفة مؤقتة لسھولة النقل 

2 فقط منشورة أو بأشكال أولیة، غیر مشغولة-7103.10

: مشغولة بطرق أخر -

10 یاقوت وسفیر وزمرد- -7103.91

10 غیرھا- -7103.99

ة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولك�ن أحجار كریمة أو شبھ كریمة تركیبیة أو مجدد71.04
غیر مجمعة بخیوط وال مركبة؛ أحجار كریمة أو ش�بھ كریم�ة تركیبی�ة أو مج�ددة غی�ر 

.مصنفة، مجمعة بخیوط بصفة مؤقتة لسھولة النقل 
10 كھربائى- بیزو) كوارتز( مرو -7104.10

5 فقط منشورة أو بأشكال أولیة، غیرھا، غیر مشغولة-7104.20

٣١٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیرھا-7104.90

.تراب ومسحوق، من أحجار كریمة أو شبھ كریمة، طبیعیة أو تركیبیة 71.05
2 من ماس-7105.10

2 غیرھا-7105.90

 معادن مثينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن مثينة- 2

أو ن�صف م�شغولة، ، بأشكال خام )بما فى ذلك الفضة المطلیة بذھب أو ببالتین(فضة 71.06
  .أو بشكل مسحوق 

10 بشكل مسحوق-7106.10

: غیرھا -
معفاه بأشكال خام- -7106.91

: بأشكال نصف مشغولة - -7106.92
5 عیدان، قضبان، أشكال خاصة، أسالك- - -7106.9210

10 غیرھا- - -7106.9290

10.بأشكال خام أو نصف مشغولة معادن عادیة مكسوة بقشرة من فضة، 7107.00

بأش�كال خ�ام أو ن�صف م�شغولة أو ب�شكل ) بما فى ذلك الذھب المطلى ب�البالتین(ذھب 71.08 بأش�كال خ�ام أو ن�صف م�شغولة أو ب�شكل ) بما فى ذلك الذھب المطلى ب�البالتین(ذھب 71.08
.مسحوق 

: غیر معد للـتداول الـنـقدى -
10 بشكل مسحوق- -7108.11
معفاه بأشكال خام أخر- -7108.12

10 بأشكال نصف مشغولة أخر - -7108.13

5 معد للتداول النقدى-7108.20

10. مكسوة بقشرة من ذھب، بأشكال خام أو نصف مشغولة،معادن عادیة أو فضة7109.00

.بشكل مسحوق أو  نصف مشغولة ،بالتین، بأشكال خام71.10
: بالتین -

5 بأشكال خام أو بشكل مسحوق - -7110.11
5 غیرھا - -7110.19

 : بالدیوم-

5 بأشكال خام أو بشكل مسحوق - -7110.21

5 غیرھا - -7110.29

: رودیوم -

5 بأشكال خام أو بشكل مسحوق - -7110.31

٣١١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 غیرھا - -7110.39

:أوسمیوم وروتینیوم ،  إیریدیوم-

5 بأشكال خام أو بشكل مسحوق - -7110.41

10 غیرھا - -7110.49

الت��ین، بأش��كال خ��ام أو ن��صف  ف��ضة أو ذھ��ب، مك��سوة بق��شرة م��ن الب،مع��ادن عادی��ة7111.00
10.مشغولة

نفایا وفضالت معادن ثمین�ة أو مع�ادن عادی�ة مك�سوة بق�شرة م�ن مع�ادن ثمین�ة؛ نفای�ا 71.12
وف��ضالت أخ��ر محتوی��ة عل��ى مع��ادن ثمین��ة أو مركب��ات مع��ادن ثمین��ة، م��ن األن��واع 

.سترجاع المعادن الثمینة المستعملة بصورة رئیسیة فى إ

 رماد یحتوى على معادن ثمینة أو مركب�ات م�ن مع�ادن ثمین�ة ، بإسـتـث�ـناء ف�ضالت   -7112.30
2الصیاغة  

: غیرھا -
من ذھب، بما فیھ المع�ادن العادی�ة المك�سوة بق�شرة م�ن ذھ�ب، بإست�ـثناء ف�ضالت   - -7112.91

2أخرالصیاغة المحتویة على معادن ثمینة 

من بالتین، بما فیھ المعادن العادیة المكسوة بقشرة من البالتین، بإستثـناء فضالت   - -7112.92
2الصیاغة المحتویة على معادن ثمینة أخر

2 غیرھا- -7112.99 2 غیرھا- -7112.99

  حلى وجموهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر- 3

 من معادن عادیة مكسوة بق�شرة م�ن حلى ومجوھرات وأجزاؤھا، من معادن ثمینة أو71.13
.معادن ثمینة

: من معادن ثمینة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمینة -
30 من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمینة أخر- -7113.11

10عادن ثمینة من معادن ثمینة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من م- -7113.19

30 من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة-7113.20

مصنوعات صیاغة وأجزاؤھا، من معادن ثمین�ة أو م�ن مع�ادن عادی�ة مك�سوة بق�شرة 71.14
.من معادن ثمینة

: من معادن ثمینة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمینة -
30إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمینة أخر من فضة، و- -7114.11
30 من معادن ثمینة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمینة- -7114.19

30 من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة-7114.20

ع��ادن م��صنوعات أخ��ر م��ن مع��ادن ثمین��ة أو م��ن مع��ادن عادی��ة مك��سوة بق��شرة م��ن م71.15
.ثمینة

5 محفزات بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكیة من بالتین-7115.10

٣١٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 غیرھا -7115.90

 ،طبیعی�ة ( م�ن أحج�ار كریم�ة أو ش�بھ كریم�ة،م�ستنبتأو مصنوعات من لؤلؤ طبیعى 71.16
) .تركیبیة أو مجددة

30 من لؤلؤ طبیعى أو مستنبت -7116.10

30)  تركیبیة أو مجددة،طبیعیة( كریمة أو شبھ كریمة  من أحجار-7116.20

) .مقلدة ( حلى غوایة 71.17
: من معادن عادیة ، وإن كانت مطلیة بمعادن ثمینة -

60 أزرار أكمام وأزرار مماثلة- -7117.11
: غیرھا - -7117.19
10قائب الیدویة واألحزمةالح، لوازم السفر، األحذیة،  حلى للمالبس- - -7117.1910

60 غیرھا - - -7117.1990
: غیرھا -

10الحقائب الیدویة واألحزمة، لوازم السفر، األحذیة،  حلى للمالبس- - -7117.9010
60 غیرھا - - -7117.9090
.نقــــــود 71.18

:اول الرسمى  غیر مطروحة للتد،)عدا النقود الذھبیة" (عمالت معدنیة" نقود - :اول الرسمى  غیر مطروحة للتد،)عدا النقود الذھبیة" (عمالت معدنیة" نقود -
5 من فضة- - -7118.1010
معفاه غیرھا - - -7118.1090

: غیرھا -
5 من فضةأومن ذھب  - - -7118.9010
معفاهغیرھا  - - -7118.9090

________  
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  القسم اخلامس عشر
  معادن عادية ومصنوعاتها

  :مالحظات القسم 
  :م ال یشمل ھذا القســ   -  1

البن�ود م�ن (غیرھا من المنتجات الت�ى أساس�ھا م�ساحیق أو رق�ائق معدنی�ة  الدھانـات المحضرة والحبر أو  ) أ ( 
  ؛ ) 32.15 أو 32.13 أو 32.12 أو 32.10 الى 32.07

  ؛) 36.06البند ) (إلحداث الشرر( سیریوم والمخالیط المعدنیة األخر للقدح -الفیرو   ) ب(
   ؛65.07 أو 65.06ھا الداخلة فى البندین أغطیة الرأس وأجزاء  ) ج(
   ؛66.03ھیاكل المظالت أو األصناف األخر الداخلة فى البند   ) د (
مث�ل ، خالئ�ط المع�ادن الثمین�ة أو المع�ادن العادی�ة المك�سوة بق�شرة م�ن  (71األصناف الداخلة فى الفصل   ) ھـ(

  ؛") المقلدة"معادن ثمینة أو حلى الغوایة 
  ؛)اآلالت واألجھزة اآللیة والمعدات الكھربائیة(اخلة فى القسم السادس عشر األصناف الد  ) و(
السابع عشر  واألصناف األخر الداخلة فى القسم) 86.08البند (القضبان المجمعة للسكك الحدیدیة والترام   ) ز(

  ؛) مركبات وسفن ومراكب وطائرات(
  بما فیھا نوابض الساعات ؛األدوات أو األجھزة الداخلة فى القسم الثامن عشر،   ) ح(
أس�لحة (واألصناف األخر الداخلة فى القسم التاس�ع ع�شر ) 93.06البند (كرات الرصاص المعدة للذخیرة   ) ط(

  ؛) وذخائر
مث�ل، األث�اث وحوام�ل الح�شایا وأجھ�زة اإلن�ارة ولوازمھ�ا واإلش�ارات  (94األصناف الداخلة فـى الف�صل   ) ى(

  ؛) لمبانى المسبقة الصنعواللوحات اإلعالنیة المضیئة وا
  ؛)ل، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الریاضةثم (95األصناف الداخلة فى الفصل   ) ك(
 األحادی�ة، ةالحامل�الق�وائم أقالم رصاص، ریش أق�الم الحب�ر، ماسكات ، أقالم الحبر، زراراأل ویة،یـدالمناخل ال  ) ل(

  أو؛ )متنوعةمصنوعات  (96صناف األخر الواردة فى الفصل ثلة أو األواألصناف المماالثنائیة، الثالثیة 
  ) .مثل التحف الفنیة (97األصناف الداخلة فى الفصل   ) م (  ) .مثل التحف الفنیة (97األصناف الداخلة فى الفصل   ) م (

  :حیثما وردت فى جدول التعریفة " أجزاء ولوازم لإلستعماالت العامة"یقصد بعبارة     - 2
 واألص�ناف المماثل�ة م�ن 73.18 أو 73.17و  أ73.15 أو 73.12 أو 73.07األصناف الداخل�ة ف�ى البن�ود  ) أ ( 

  معادن عادیة أخر ؛
   و؛)91.14البند (النوابض وریش النوابض، من معادن عادیة، بإستثناء نوابض الساعات   ) ب(
مع�ادن عادی�ة،   واألطر والمرایا من83.10 أو 83.08 أو 83.02 أو 83.01األصناف الداخلة فى البنود   ) ج(

   .83.06الداخلة فى البند 
م�ا ع�دا البن�د  (82 حت�ى 78 وم�ن  76 حت�ى73إن اإلشارة الى أجـزاء األصناف الداخلة فى الفصول من         

  .تسرى على األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود أعاله  ال) 73.15
 ومـ�ـن 76 حـتى 72ول من ، فإن بنود الفص83للفصل ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة الســابقة والمالحظة         

  .83 أو 82 التسرى على أى من المصنوعات الداخلة فى الفصلین 81 حتى 78
، )ف�والذ(، والحدید، وال�صلب "ظھر"الحدید الصب : أینما وردت فى جدول التعریفة" معادن عادیة"یقصد بعبارة    - 3

، المولیب���دنیوم، التانت���الوم، )ولف���رام(النح���اس، النیك���ل، األلومنی���وم، الرص���اص، الزن���ك، الق���صدیر، التنج���ستین 
الماغنسیوم، الكوبالت، البیزموت، الكادمیوم، التیتانیوم، الزیركونیوم، األنتیم�وان، المنجنی�ز، البیریلی�وم، الك�روم، 

  .، الرینیوم والثالیوم )الكولومبیوم(، األندیوم، النیوبیوم )سلتیوم(الجرمانیوم، الفانادیوم، الجالیوم، الھافنیوم 
، أینما وردت فى جدول التعریفة، المنتجات الت�ى تحت�وى عل�ى )خالئط معدنیة خزفیة" (سیرمیت " یقصد بعبارة    - 4

ًأی�ضا، الكربی�دات " سیرمیت"وتشمل عبارة . خالئط مجھریة غیر متجانسة من مكونات معدنیة ومكونات خزفیة 
  ) .كربیدات معدنیة ملبدة مع معدن" (فریت"المعدنیة الملبدة 

   :74، 72كما عرفت فى الفصلین ) عدا خالئط الحدید وخالئط النحاس(قـواعد تبنید الخالئط    - 5
  ًالخالئط من معادن عادیة تبند مع المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن األخر ؛  ) أ ( 
د كخالئط المع�ادن الخالئط المكونــة من معادن عادیة داخلة فى ھذا القسم ومن عناصر غیر داخلة فیھ، تبن  ) ب(

أو یزی��د ع��ن مجم��وع وزن  العادی��ة الداخل��ة ف��ى ھ��ذا الق��سم إذا ك��ان مجم��وع وزن ھـ��ـذه المع��ادن ی��ساوى
  العناصر األخر الداخلة فى تركیبھا ؛
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م�ن م�ساحیق معدنی�ة، والمخ�الیط " الفری�ت" الواردة فى ھذا القسم المخ�الیط الملب�دة " خالئط"تشمل عبارة   ) ج(
  .، ومركبات السبائك")سیرمیت"یة عدا الخــالئط المعدنیة الخزف(متحصل علیھا بالصھرغیر المتجانسة ال

 لخالئطھ التى ًمالم ینص على خالف ذلك ، فإن كل إشارة فى جدول التعریفة الى معدن عادى، تعتبر شاملة أیضا   - 6
  .أعاله ) 5(ًیجب أن تبند معھ، وفقا ألحكام المالحظة 

  :اف المركبة قواعد تبنید األصن   - 7
بما فیھا األصناف من م�واد مخلوط�ة (ًما لم تنص علیھ البنود خالفا لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادیة        

والمحتوی�ة عل�ى مع�دنین أو أكث�ر م�ن ) العام�ةالتف�سیریة التى تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد 
  .ً من المعدن الغالب وزنا على أى من المعادن األخر المعادن العادیة، تبند مع المصنوعات المماثلة

  :ولتطبیق ھذه القاعدة      
ًأو األنواع المختلفة من الحدید أو ال�صلب، مع�دنا ) الفوالذ(، والحدید، والصلب )ظھر(ـبر الحدید الصب تیع) أ ( 

  ًواحدا ؛
  أعاله؛ و) 5(ًده وفقا للمالحظة تعـتبر الخالئط كمــا لوكانت بأكملھا من نوع المعدن الذى یحدد بن) ب(
  . كمعدن عادى واحد 81.13الداخلة فى البند " سیرمیت " تعتبر الخالئط المعدنیة الخزفیة   )ج(

  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا القسم المعانى المبینة إزاء كل منھا   - 8
  :فضـــالت وخــــردة  )  أ (

اتج��ة ع��ن عملیت��ى الت��صنیع أو ال��شغل اآلل��ى للمع��ادن، والم��صنوعات ھ��ى الف��ضالت والخ��ردة المعدنی��ة الن
ًتصلح نھائیا لإلستعمال كمصنوعات معدنیة بسبب التكسیر أو التقطیع أو التآكل أو غیرھ�ا  المعدنیة التى ال

  .من األسباب 
   :مســــاحيـــق  ) ب(

  . مم 1 عیون مقاسھا  أو أكثر من وزنھا من خالل منخل ذى%90ھى المنتجات التى یمر          
_________  

  

  الفصل الثانى والسبعون  الفصل الثانى والسبعون
  )فوالذ(وحديد وصلب ) ظهر(حديد صب 

  :مالحظات الفصل 
، حیثم��ا وردت ف��ى )و(و) ھ��ـ(و) د(یق�صـد بالعب��ارات التالی��ة، ال��واردة ف�ى ھ��ذا الف��صل وك��ذلك ف�ى المالحظ��ات    - 1

  :جدول التعریفة المعانى المبینة إزاء كل منھا 
  خام) ظهر(د صب حدي  )أ ( 

ً وزنا من الكربون والتى یمك�ن %2ھى خالئط كربونیة حدیدیة غیر قابلة للطرق، محتویة على أكثر من         
  :ًأن تحتوى وزنا على عنصر أو أكثر من العناصر األخر بالنسب المبینة التالیة 

  . أو اقل من الكروم  10%   -  
  . أو أقل من المنجنیز    6%    -  
  .  أو أقل من الفوسفور   3%    -  
  ) .السلیسیوم( أو اقل من السیلیكون    8%    -  
  .  أو اقل من مجموع العناصر األخر 10%    -  

  )سبيجــل(حـديـد صـب   ) ب(
ً وزن�ا، وتت�وفر %30 وال تتع�دى %6ھى خــالئط حدیدیة كربونیة تحتوى على منجنیز بن�سبة تزی�د ع�ن          

  .أعاله ) أ ( فقرة فیھا الخصائص المبینة بال
  اخلــالئــط احلديـديــة  ) ج(

ھى خالئط بشكل كتل أو بأشكال أولیة مماثلة ، أو بأشكال متحصل علیھا بالصب المستمر، وكذلك بشكل         
حوق ، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إض�افیة ف�ى ص�ناعة الخالئ�ط األخ�ر ـات أو مسـحبیب

ة لألك��سدة أو الكبرت��ة أو إلس��تعماالت مماثل��ة ف��ى تع��دین الحدی��د، والت��ى تك��ون أو كعوام��ل م��ساعدة م��ضاد
ً وزنا أو أكثر من عنصر الحدید مع واحد أو أكثر من %4بصفة عامة غیر قابلة للطرق ، ومحتویة على 

: العناصر التالیة 
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  .من الكروم   %10من  أكثر    -
  .من المنجنیز   %30من  أكثر    -
  .من الفوسفور     %3أكثـر من    -
  ) .السلیسیوم(من السیلیكون     %8أكثـر من    -
 %10النح�اس ع�ن  من مجموع العناصر األخر، عدا الكرب�ون، عل�ى أال تزی�د ن�سبة  %10من  أكثر   -

  .كحد أقصى فى كل الحاالت 
  )فــوالذ(صلب   )د( 

ثناء بعض األنواع المتح�صل علیھ�ا ب�شكل بإست(، والتى 72.03ھو المواد الحدیدیة، عدا الداخلة فى البند        
وم�ع ذل�ك ف�إن ص�لب . ً وزن�ا أوأق�ل م�ن الكرب�ون%2تك�ون قابل�ة للط�رق ومحتوی�ة عل�ى ) قطع مصبوبة

  .الكروم یمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون 
   صلب مقــاوم للصـــدأ  ) هـ(

ً وزن�ا أو أكث�ر م�ن الك�روم، %10.5ن، و ً وزنا أو اقل من الكربو%1.2ھو خالئط فوالذیة تحتوى على         
  .مع أو بدون عناصر أخر 

    )صلب خاص(خـالئـط صلب أخر   ) و(
ًھى صلب الینطبق علیھ تعریف الصلب المقاوم للصدأ، ویحتوى وزنا عل�ى واح�د أو أكث�ر م�ن العناص�ر        

  : التالیة بالنسب المبینھ أدناه 
  .أو أكثر من األلومنیوم      0.3%   -
  .أو أكثر من البورون    0.0008%   -
  .أو أكثر من الكروم          0.3% -
  .أو أكثر من الكوبالت       0.3% -
  .أو أكثر من النحاس      0.4% -
  .أو أكثر من الرصاص      0.4% -
  .أو أكثر من المنجنیز      %1.65 -  .أو أكثر من المنجنیز      1.65% -
  .أو أكثر من المولیبدنیوم      0.08% -
  .أو أكثر من النیكل      0.3% -
  .أو أكثر من النیوبیوم      0.06% -
  ) .السیلیسیوم(أو أكثر من السیلیكون      0.6% -
  .أو أكثر من التیتانیوم      0.05% -
  ) .ولفرام(أو أكثر من التنجستین      0.3% -
  .أو أكثر من الفانادیوم      0.1% -
  .أو أكثر من الزیركونیوم      0.05% -
، ك�ل )والنتروجین ریت والفوســفور والكربونعدا الكب(ر من العناصر األخر ثأو أك     0.1% -

  .منھا على حدة 
  .سبائك ناجتة عن إعادة صهر خردة احلديد أو الصلب   )ز(

خالی��ھ م��ن الزوائ��د الناتج��ة ع��ن  عملی��ة ) إینج��وت(ًًھ��ى األص��ناف الم��صبوبة ص��با ب��سیطا ب��شكل س��بائك        
التركی��ب الكیمی��ائى   م��ن حی��ثال��صب، أو ب��شكل كت��ل، ذات عی��وب واض��حة عل��ى ال��سطح وغی��ر مطابق��ة

  .أو الخالئط الحدیدیة ) سبیجل(أو الحدید الصب ) ظھر(للحدید الصب 
  حبيبــــــات  ) ح(

 م�م والت�ى  یم�ر 1 من وزنھا م�ن خ�الل منخ�ل ذى عی�ون مقاس�ھا %90ھى األصنـاف التى یمر اقل من         
  . مم 5 أو اكثر من وزنھا من خالل منخل ذى عیون مقاسھا 90%

  منتجات نصف جــاهــزة  ) ط(
 منتج��ات ال��صب الم��سـتمر بمق��اطع م��صمتھ، وإن كان��ت ق��د أخ��ضعت لعملی��ة ترقی��ق باإلس��طوانات يھ��       

األولی��ة " الدرفل��ة"أولی��ة ب��الحرارة؛ ومنتج��ـات أخ��ر بمق��اطع م��صمتھ غی��ر م��شغولة ب��أكثر م��ن ) درفل��ة(
للزوای��ا ) الغف��ل(ذل��ك األش��كال األولی��ة ب��الحرارة، أو الت��ى ت��م ت��شكیلھا ب��صورة ب��سیطة ب��الطرق، بم��ا ف��ى 

  .تقدم بشكل لفات  ھذه المنتجات ال. والقطاعات واألشكال الخاصة 
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  )املدرفلة(املنتجات املسطحه املرققة باإلسطوانات   ) ى (
) ع��دا المرب��ع(ذات مقط��ع عرض��ى م��صمت م��ستطیل ) المدرفل��ة(ھ��ى المنتج��ات المرقق��ة باإلس��طوانات         

  : أعاله، والتى تكون باألشكال التالیة) ط(نطبق علیھا التعریف المبین فى الفقرة والتى الی الشكل،
  لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالى ، أو   -
 مم وبعرض یساوى على األقل 4.75، والتى یقل سمكھا عن )غیر الملفوفة(القطع المستقیمة الطول    -

 م�م عل�ى أال یق�ل ع�ن 150ث�ر وبع�رض یزی�د ع�ن  م�م أو أك4.75عشرة أضعاف سمكھا، أو بسمك 
  .ضعفى سمكھا  

ت��شـمل المنتج��ـات الم��سطحـة المرقق��ة باإلس��طوانات، المنتج��ات الحامل��ة ألش��كال نمطی��ة عل��ى س��طحھا 
مث��ل، الح��زوز والت��ضلیعات والمربع��ات والتحبیبـ��ـات واألزرار (والناتج��ة مباش��رة ع��ن عملی��ـة الدرفل��ة 

تكت�سب نتیج�ة لھ�ذه العملی�ات ص�فة  بة أو المموجة أو الم�صقولة، ب�شرط أال، والمنتجات المثق)والمعینات
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخراألصناف 

تبن��د المنتج��ات الم��سطحة المرققـ��ـة باإلس��طوانات ذات ال��شكل غی��ر الم��ستطیل أو المرب��ع، م��ن أى حج��م 
ت ص�فة األص�ناف أو المنتج�ات  مم أو أكــثر ، بشرط أال تك�ون ق�د إكت�سب600كانت، كمنتجات عرضھا 

  .الداخلة فى بنود أخر 
  باحلرارة، بشكل لفات غري منتظمة اللف ) مدرفلة (عيدان مشكلة باإلسطوانات   ) ك(

بالحرارة ، بشــكل لفات غیر منتظمة اللف، ذات مقطع عرضى مصمت ب�شكل " المدرفلة"ھى المنتجات         
بم�ا (تطیلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدب�ة دائرة أوقطاعات دائریة أو بیضاویة أو مس

یك�ون جانب�ان متق�ابالن منھ�ا ب�شكل أق�واس  ، والت�ى"الم�ستطیالت المعدل�ة"و" الدوائر المسطحة"فى ذلك 
ویمك���ن أن تت���ضمن ھ���ذه ). محدب���ة، والجانب���ان اآلخ���ران م���ستقیمان ومت���ساویان ف���ى الط���ول ومتوازی���ان

" الدرفل��ة"عـات أو ح��زوز أو غیرھ��ا م��ن الت��شكیالت الناتج��ة أثن��اء عملی��ة المنتج��ات ت��سنینــات أو ت��ضلی
  ) .عیدان تسـلیح الخرسانة(

   قضبـــــــان    )ل(
أع�اله ) ك(أو ) ى(أو ) ط(ا أى من التعاریف ال�واردة ف�ى الفق�رات ــق علیھــینطب ات التى الـھى المنتج         أع�اله ) ك(أو ) ى(أو ) ط(ا أى من التعاریف ال�واردة ف�ى الفق�رات ــق علیھــینطب ات التى الـھى المنتج        

تظم على كامل طولھا ب�شكل دائ�رة أو قطاع�ات أو تعریف األسالك، وھى ذات مقطع عرضى مصمت من
الدوائر "بما فى ذلك (مستطیلة أومربعة أو مثلثة أو غیرھا من المضلعات المحدبة  دائریة أو بیضاویة أو

والتى یك�ون فیھ�ا جانب�ان متق�ابالن ب�شكل أق�واس محدب�ة والجانب�ان ") المستطیالت المعدلة"و " المسطحة
  :ویمكن لھذه المنتجات ). ن فى الطول ومتوازیاناآلخران مستقیمـــان ومتساویا

أن تت��ضمن ت��سنینات أو ت��ضلیعات أو ح��زوز أو غیرھ��ا م��ن الت��شكیالت الناتج��ة أثن��اء عملی��ة الترقی��ق    -
  ؛) قضبان تسلیح الخرسانة(باإلسطوانات 

  ) .الدرفلة(أن تكون مفتولة بعد الترقیق باإلسطوانات    -
  )بروفيالت ( زوايا وقطاعات وأشكال خاصة   ) م(

ینطب�ق علیھ�ا أى م�ن  ھى المنتجات ذات المقطع العرضى المصمت المنتظم عل�ى كام�ل طولھ�ا والت�ى ال       
  . أعاله أو تعریف األسالك ) ل(أو ) ك(أو ) ى(أو ) ط(التعاریف الواردة فى الفقرات 

   .73.02 أو 73.01 المنتجات الداخلة فى البندین 72یشمل الفصل  ال       
  أسالك  )ن(

، عرضى مصمت منتظم على كامل طولھـاھى المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أى مقطع 
  ).المدرفلة(والتى ال ینطبــق علیھا تعریف المنتجات المسطحة المرققة باإلسطوانات 

  قضبان جموفــة للحفــر  ) س(
الحف�ر، والت�ى یزی�د أكب�ر مق�اس ھى القضبان المجوفة من أى مقط�ع عرض�ى، ال�صالحة ل�صناعة أدوات 

 مم، على أال یزید أكبر مقاس لمقطعھ�ا العرض�ى 52 مم وال یتجاوز 15لمقطعھا العرضى الخارجى عن 
  . الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعھا العرضى الخارجى 

  .73.04وتدخل القضبـان المجوفة من حدید أو صلب والتى ال ینطبق علیھا ھذا التعریف فى البند 
  .ًًتبند المعادن الحدیدیة المكسوة بقشرة من معدن حدیدى آخر تبعا للمعدن الحدیدى الغالب وزنا   - 2
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ل الكھرب�ائى أو ال�صب بال�ضغط ــلیـة التحــا بطریقـبھـیـرسـتـا بــلب المتحصل علیھـتبند منتجات الحدید أو الص  - 3
 المماثلة المرققة باإلسطوانات لفصل الخاصة بالمنتجاتًأو بالتلبید، تبعا لشكلھا وتركیبھا ومظھرھا فى بنود ھذا ا

  .بالحرارة ) المدرفلة(
   :مــالحظــات بنــود فرعيـــة

  :یقصد بالعبارات التالیة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل منھا    - 1
  )ظهر(خالئط حديد صب )  أ (

  : ن العناصر التالیة بالنسب المبینة أدناه ھى الحدید الصب الخـــام المحتوى وزنأ على واحد أو أكثر م
   من الكروم%0.2 أكثر من    -
   من النحاس %0.3أكثر من    -
   من النیكل%0.3 أكثر من    -
، )ولفرام(التنجستین  األلومنیوم، المولیبدنیوم، التیتانیوم،:  من أى من العناصر التالیة%0.1أكثر من    -

  الفانادیوم 
   غري اخلالئطصلب سهل القطع من  ) ب(

  : دناهًھو صلب من غیر الخالئط ، محتوى وزنا ، على واحد أو أكثر من العناصر التالیة بالنسب المبینة أ
    أو أكثر من الكبریت0.08%   -
     أو أكثر من الرصاص0.1%   -
    من السیلینیوم%0.05أكثر من    -
    من التیلوریوم%0.01أكثر من    -
  زموت  من البی%0.05أكثر من    -

  )مغناطيسى( كهربائى -صلب سيليكون   ) ج(
ً وزن��ا وال تزی�د ع��ن %0.6بن��سبة ال تق�ل ع�ن " سلی�سیوم"ھ�و خالئ�ـط ال��صلب المحتوی�ة عل�ى ال��سیلیكون 

  . ً وزنا %0.08، وعلى الكربون بنسبة ال تزید عن 6%
عن��صر آخ��ر ً وزن��ا أو اق��ل م��ن األلومنی��وم دون أن یحت��وى عل��ى أى %1ًویمك��ن أن یحت��وى أی��ضا ع��ـلى  عن��صر آخ��ر ً وزن��ا أو اق��ل م��ن األلومنی��وم دون أن یحت��وى عل��ى أى %1ًویمك��ن أن یحت��وى أی��ضا ع��ـلى 

  .بنسبة تضفى على ھذا الصلب خصائص غیره من خالئط الصلب 
  )للقطع السريع(صلب متحمل للسرعات العالية    )د(

ال�ثالث  ھو خالئط الصلب المحتویة، م�ع أو ب�دون عناص�ر أخ�ر، عل�ى م�ا الیق�ل ع�ن إثن�ین م�ن العناص�ر
ھ��ـذه العناص��ر  ً وزن��ا أو أكث��ر م��ن%7مولیب��دنیوم، تنج��ستین وفان��ادیوم بن��سبة إجمالی��ة ق��درھا : التالی��ة 

  .الكروم   من%6 الى %3 أو أكثر من الكربون وعلى %0.6ًمحسوبة معا، وعلى 
   منجنيز-صلب سيليكو   ) هـ(

  : ًو خالئط الصلب التى تحتوى وزنا على ھ
   ،%0.7كربون بنسبة ال تزید عن    -
   ، و%1.9ً وزنا أو أكثر وال تزید عن %0.5منجنیز بنسبة   -
 ، دون أن تحت��وى عل��ى أى عن��صر آخ��ر %2.3ً وزن��ا أو أكث��ر وال تزی��د ع��ن %0.6س��یلیكون بن��سبة    -

  .بنسبة تضفى على ھذا الصلب خصائص غیره من خالئط الصلب 
  :، یجب أن تراعى القاعدة التالیة72.02فیما یتعلق بتبنید الخالئط الحدیدیة فى البنود الفرعیة للبند   - 2

إذا ك�ان ھن��اك عن��صر واح�د فق��ط م��ن ) إن وج��د(ًً ثنائی��ا ویبن��د تبع�ا للبن��د الفرع��ى المالئ�م یعتب�ر الخل��یط الحدی�دى  
ًلھذا الفصل؛ وقیاسا عل�ى ذل�ك، ) ج (1عناصر الخلیط تزید نسبتھ عن النسبة المئویة الدنیا المبینة فى المالحظة 

ل�یط تزی�د ن�سبتھا ع�ن الن�سبة المئوی�ة ًًیعتبر على التوالى ثالثیا أو رباعیا إذا كان إثنان أو ث�الث م�ن عناص�ر الخ
  .الدنیا المبینة فى المالحظة المذكورة 

) ج (1غیر الم�ذكورة ب�صفة مح�ددة، والم�شار إلیھ�ا ف�ى المالحظ�ة " العناصر األخر"ولتطبیق ھذه القاعدة، فإن   
  .ً وزنا %10لھذا الفصل ، یجب أن تزید نسبة كل منھا عن 

__________  
  
  
  
  
  

٣١٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق- 1
.، بشكل كتل أو بأشكال أولیة أخر "سبیجل"خام وحدید صب ) ظھر(حدید صب 72.01
2الفوسفورًوزنا أو أقــل من  %0.5 على ى حدید صب خام من غیر الخالئط محتو-7201.10

2ًوزنا من الفوسفور %0.5  على أكثر منى حدید صب خام من غیر الخالئط محتو-7201.20

2" سبیجل" خالئط حدید صب خام؛ حدید صب -7201.50

.خـــالئــط حــدیــدیــة 72.02
: منجنیز - حدید -

معفاهً وزنا من الكربون%2 محتویة على أكثر من - -7202.11

معفاه غیرھا- -7202.19

) :سیلیسیوم( سیلیكون - حدید -

2ً وزنا من السیلیكون%55 محتویة على أكثر من - -7202.21

2 غیرھا- -7202.29

معفاه منجنیز- سیلیكو - حدید -7202.30

: كروم - حدید - : كروم - حدید -

2ً وزنا من الكربون%4 محتویة على أكثر من - -7202.41

2 غیرھا- -7202.49

2 كروم- سیلیكو - حدید -7202.50

2 نیكل- حدید -7202.60

2 مولیبدنیوم- حدید -7202.70

2 تـنجستین- سیلیكو - تـنجستین ، حدید - حدید -7202.80

: غیرھا -

2 تیتانیوم- سیلیكو - تیتانیوم ، حدید - حدید - -7202.91

2ادیوم فان- حدید - -7202.92

2 نیوبیوم- حدید - -7202.93

2 غیرھا - -7202.99

منتج���ات حدیدی���ة متح���صل علیھ���ا ب���اإلختزال المباش���ر لخام���ات الحدی���د وغیرھ���ا م���ن 72.03
 ك�رات أو بأش�كال مماثل�ة؛ حدی�د ذو ،كت�ل، المنتجات الحدیدیة األس�فنجیة، ب�شكل قط�ع

. كرات أو بأشكال مماثلة ،كتل ، بشكل قطع،ً وزنا على األقل%99.94نقاوة قدرھا 
معفاه منـتجات حدیدیة متحصل علیھا باإلختـزال المباشر لخامات الحدید-7203.10

معفاه غیرھا-7203.90

٣١٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

ناتج�ة ع�ن إع�ادة ) إینج�وت(خردة وفضالت من حدید صب أو حدید أو صلب؛ س�بائك 72.04
.صھر خردة الحدید أو الصلب 

معفاه)ظھر( من حدید صب  خردة وفضالت-7204.10

: خردة وفضالت من خالئط صلب -

معفاه من صلب مقاوم للصدأ- -7204.21

معفاه غیرھا- -7204.29

معفاه خردة وفضالت من حدید أو صلب مطلى بالقصدیر-7204.30

: خردة وفضالت أخر -

سواقط عملیتى البصم ، برادة، ـشارةن، الخراطة، فضالت التـفریز،  شظایا، رقائـق- -7204.41
معفاهوالـتـقطیع، وإن كانت فى حزم

معفاه غیرھا- -7204.49

2ناتجة عن إعادة صھر خردة الحدید أو الصلب) إینجوت( سبائك -7204.50

أو م�ن حدی�د " س�بیجل"ام أو حدی�د ص�ب ـب خ�ـد ص�ـدی�ـن حـق، مـیـبات ومساحـیـبـح72.05
.أو صلب 

2 حبیبات-7205.10

: مساحیق -

2 من خالئط صلب- -7205.21

2 غیرھا- -7205.29

 حديد وصلب من غري اخلالئط- 2
ع��دا (أو بأش�كال أولی��ة أخ�ر ) إینج��وت(حدی�د وص��لب م�ن غی��ر الخالئ�ط ب��شكل س�بائك 72.06

 ) . 72.03الحدید الداخل فى البند 
2 سبائك-7206.10

5  غیرھا-7206.90

.منتجات نصف جاھزة من حدید أو من صلب من غیر الخالئط 72.07
:ًوزنا من الكربون  %0.25 محتویة على أقل من -

مق��ـاس عرض��ھ ی�ساوى أق��ل م��ن ض��عفى ،  ذات مقط�ع عرض��ى م��ستطـیل أو مرب�ع- -7207.11
معفاهسمكھ

معفاه)عدا المربع ( غیرھا، ذات مقطع عرضى مستطیل- -7207.12

معفاه غیرھا- -7207.19

معفاهًوزنا أو أكثر من الكربون %0.25 محتویة على -7207.20

٣٢٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

م��ن حدی��د، أو م��ن ص��لب م��ن غی��ر ) مدرفل��ة(منتج�ات م��سـطحة مرقق��ـة باإلس��طوانات 72.08
  م��م أو أكث��ر، مدرفل��ة ب��الحرارة، غی��ر مك��سوة وال مطلی��ة وال600الخالئ��ط بع��رض 

.مغطاة

ب��الحرارة وذات عالم��ات س��طحیة " الدرفل��ة"ات، غی��ر م��شغولة ب��أكثر م��ن  ب��شكل لف��-7208.10
5بارزة

:ًبالحرارة، منظفة كیمیائیا " الدرفلة" غیرھا، بشكل لفات، غیر مشغولة بأكثر من -

5 مم أو أكثر4.75 بسمك - -7208.25

5 مم4.75 مم أو أكثر ولكن یقل عن 3 بسمك - -7208.26

5 مم3ك أقل من  بسم- -7208.27

:بالحرارة " الدرفلة" غیرھا، بشكل لفات، غیر مشغولة بأكثر من -

5 مم10 بسمك یزید عن - -7208.36

5 مم10یتجاوز   مم أو أكثر ولكن ال4.75 بسمك - -7208.37

5 مم4.75 مم أو أكثر ولكن یقل عن 3 بسمك - -7208.38

5 مم3 بسمك أقل من - -7208.39

ب��الحرارة، ذات عالم��ات " الدرفل��ة" ب��شكل غی��ر اللف��ات، غی��ر م��شغولة ب��أكثر م��ن -7208.40
5سطحیة بارزة 5سطحیة بارزة7208.40

:بالحرارة " الدرفلة" غیرھا ، بشـكل غیر اللـفات، غـیر مشغولة بأكـثر من -

5 مم10 بسمك یزید عن - -7208.51

5م م10 مم أو أكثر ولكن الیتجاوز 4.75 بسمك - -7208.52

5 مم4.75 مم أو أكثر ولكن یقل عن 3 بسمك - -7208.53

5 مم3 بسمك أقل من - -7208.54

5 غیرھا -7208.90

 عل�ى الب�ارد م�ن حدی�د أو م�ـن ص�لب )مدرفل�ة(سطحة مرققة باإلس�طوانات منتجـات م72.09
. مم أو أكثر، غیر مكسوة وال مطلیة وال مغطاة 600من غیر الخالئط، بعرض 

:على البارد " الدرفلة" بشكل لفات، غیر مشغولة بأكثر من -

5 مم أو أكثر3  بسمك - -7209.15

5 مم3 مم ولكن یقل عن 1 بسمك یزید عن - -7209.16

5 مم1 مم أو أكثر ولكن ال یتجاوز 0.5 بسمك - -7209.17

5 مم0.5 بسمك أقل من - -7209.18

:على البارد " الدرفلة"غیر مشغولة بأكثر من  بشكل غیر اللفات، -

5 مم أو أكثر3 بسمك - -7209.25

٣٢١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 مم3 مم ولكن یقل عن 1 بسمك یزید عن - -7209.26

5 مم1 مم أو أكثر ولكن الیتجاوز 0.5 بسمك - -7209.27

5 مم0.5 بسمك أقل من - -7209.28

5 غیرھا -7209.90

 حدی��د أو م��ن ص��لب م��ن غی��ر م��ن) مدرفل��ة(رقق��ة باإلس��طوانات منتج��ات م��سطحة م72.10
. مم أو أكثر، مكسوة أو مطلیة أو مغطاة 600، بعرض الخالئط

: مطلیة أو مغطاة بالقصدیر -

5 مم أو أكثر 0.5 بسمك - -7210.11

5 مم 0.5 بسمك أقل من - -7210.12

5لمطلیة بخلیط من الرصـاص والقصدیر مطلیة أو مغطاة بالرصاص، بما فیھا ا-7210.20

5 مطلیة أو مغطاة بالزنك بالتحلیل الكھربائى-7210.30

: مطلیة أو مغطاة بالزنك بطرق أخر -

5 مموجة- -7210.41

5 غیرھا- -7210.49

5 مطلیة أو مغطاة بأكاسید الكروم أو بالكروم مع أكاسید الكروم -7210.50 5 مطلیة أو مغطاة بأكاسید الكروم أو بالكروم مع أكاسید الكروم -7210.50

:مغطاة باأللومنیوم  مطلیة أو -

5 ألومنیوم- مطلیة أو مغطاة بخلیط زنك - -7210.61

5 غیرھا- -7210.69

5 مدھونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن-7210.70

5 غیرھا -7210.90

م��ن حدی��د أو م��ن صـ��ـلب م��ن غی��ر ) مدرفل��ة(منتج��ات م��سطحة مرقق��ة باإلس��طوانات 72.11
.مطلیة وال مغطاة   مم، غیر مكسوة وال600الخالئط، بعرض أقل من 

:بالحرارة " الدرفلة" غیرمشغولة بأكثر من -

م�م  150على جوانبھا األربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض یزید عن " مدرفلة "- -7211.13
5 مم، بشكل غیر اللفات وبدون عالمات سطحیة بارزة4یقل عن  وبسمك ال

5 مم أو أكثر4.75ك  غیرھا، بسم- -7211.14

5 غیرھا - -7211.19

:على البارد " الدرفلة" غیر مشغولة بأكثر من -

5ً وزنا من الكربون%0.25أقل من   تحتوى على- -7211.23

5 غیرھا - -7211.29

٣٢٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5 غیرھا-7211.90

 غی��ر م��ن حدی��د أو م��ن صـ��ـلب م��ن) مدرفل��ة(منتج��ات م��سطحة مرقق��ة باإلس��طوانات 72.12
. مم، مكسوة أو مطلیة أو مغطاة 600الخالئط، بعرض أقــل من 

5 مطلیة أو مغطاة بالقصدیر-7212.10

5 مطلیة أو مغطاة بالزنك بطریقة التحلیل الكھربائى-7212.20

5 مطلیة أو مغطاة بالزنك بطرق أخر-7212.30

5مورنشة أو مغطاة بلدائن،  مدھونة -7212.40

5 مطلیة أو مغطاة بطرق أخر-7212.50

5 مكسوة-7212.60

بالحرارة، بشكل لفات غی�ر منتظم�ة الل�ف، م�ن ) مدرفلة(عیدان، مشكلة باإلسطوانات 72.13
.حدید، أو من صلب من غیر الخالئط 

حزوز أو غیرھ�ا م�ن التـ�شـكیالت الناتج�ة أثن�اء ، تـضلیعات، محتویة على تسنینات  -7213.10
معفاه" الدرفلة"عملیة 

معفاه غیرھا، من  صلب سھل القطع-7213.20

: غیرھا -

معفاه مم 14 ذات مقطع عرضى دائرى قطره أقل من - -7213.91

معفاه غیرھا - -7213.99

م�ن  الط�رق  دید أو من صلب م�ن غی�ر الخالئ�ط، غی�ر م�شغولة ب�أكثرـن حـان مــقضب72.14
ب أو البث�ق ب�الحرارة، بم�ا فیھ�ا الق�ضبان ـ ال�سح،)الدرفل�ة(ات ق باإلسطوانـرقیـأو الت

.المفتولة بعد الدرفلة 
معفاه مطرقة -7214.10

ح��زوز أو غیرھ��ا م��ن الت��شكیالت الناتج��ة أثن��اء ، ت��ضلیعات، ت��سنینات  محتوی��ة عل��ى-7214.20
" الدرفلة"أو مفتولة بعد " الدرفلة"عملیة 

معفاه

معفاهلب سھل القطع غیرھا ، من ص-7214.30

: غیرھا -

معفاه)عدا المربع( ذات مقطع عرضى  مستطیل - -7214.91

معفاه غیرھا  - -7214.99

.قضبان أخر من  حدید أو من صلب من غیر الخالئط 72.15
معفاه من صلب سھل القطع، غیر مشغول بأكثر من التـشكیل أو التجھیز على البارد-7215.10

معفاه غیرھا، غیرمشغولة بأكثرمن التشكیل أو التجھیز على البارد-7215.50

معفاه غیرھا -7215.90

٣٢٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

. حدید، أو من صلب من غیر الخالئطمن) بروفیالت( قطاعات وأشكال خاصة ،زوایا72.16
 ال�سحب ،"الدرفل�ة"غولة ب�أكثر م�ن ـم�ش رـی�ـ، غH أو I  أو U مقطعھا بشكل حرف -7216.10

10 مم80 البثق بالحرارة، وبإرتفاع أقل من أو

ال��سحب أو البث��ق ، "الدرفل��ة"، غی��ر م��شغولة ب��أكثر م��ن "T"أو " L" مقطعھ��ا ب��شكل -
  : مم 80بالحرارة، وبإرتفاع أقل من 

L"10" مقطعھا بشكل - -7216.21

T"10" مقطعھا بشكل - -7216.22

ال�سحب أو البث�ق  ، "الدرفل�ة" ب�أكثر م�ن ، غی�ر م�شغولةH أو I أو U مقطعھا ب�شكل -
: مم أو أكثر 80بالحرارة ، وبإرتفاع 

U10  مقطعھا بشكل - -7216.31

I10 مقطعھا بشكل - -7216.32

H10 مقطعھا بشكل - -7216.33

البثق بالحرارة،  السحب أو، "الدرفلة"، غیر مشغولة بأكثرمن T أوLا بشكل ھ مقطع-7216.40
10مم أو أكثر 80اع وبإرتف

ال�سحب  ،"الدرفل�ة"ات وأشكال خاصة أخر، غیر م�شغولة ب�أكثر م�ن ـاعـ قط،اـ زوای-7216.50
10أو البثق بالحرارة أو البثق بالحرارة

م�شغولة ب�أكثر م�ن الت�شكیل أو التجھی�ز عل�ى  قطاعات وأشكال خاص�ة، غی�ر،  زوایا-
:البارد

10"الدرفلة " متحصل علیھا من منتجات مسطحة بالترقیق- -7216.61

10   غیرھا- -7216.69

  : غیرھا -

10" الدرفلة"البارد، من منتجات مسطحة بالترقیق   مشكلة أو مجھزة على- -7216.91

10 غیرھا - -7216.99

.الخالئط  أسالك  من حدید أو من صلب من غیر72.17
: غیر مطلیة أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة -

5 أو أكثر من الكربون%0.6ً محتویة وزنا على - - -7217.1010

10ھا غیر- - -7217.1090

10 مطلیة أو مغطاة بالزنك -7217.20

: مطلیة أو مغطاة بمعادن عادیة أخر -

2   أو أكثر من الكربون%0.6ً محتویة وزنا على - - -7217.3010

10 غیرھا- - -7217.3090

٣٢٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

10 غیرھا -7217.90

)ستانلس ستيل (  صلب مقاوم للصدأ - 3

صلب مقاوم للصدأ ب�شكل س�بائك أو بأش�كال أولی�ة أخ�ر؛ منتج�ات ن�صف  ج�اھزة م�ن 72.18
.صلب مقاوم للصدأ 

2 سبائك وأشكال أولیة أخر-7218.10

: غیرھا -

2)عدا المربع ( ذات مقطع عرضى مستطیل- -7218.91

2 غیرھا- -7218.99

 600من صلب مقاوم لل�صدأ، بع�رض ) مدرفلة(منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات 72.19
.مم أو أكثر

:بالحرارة ، بشكل لفات " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غیر-

2 مم10 بسمك یزید عن - -7219.11

2 مم10 مم أو أكثر وال یتجاوز 4.75 بسمك - -7219.12

2 مم 4.75 مم أو أكثر ولكن یقل عن 3 بسمك - -7219.13

2 مم3 بسمك أقل من - -7219.14 2 مم3 بسمك أقل من - -7219.14

:بالحرارة ، بشكل غیر اللفات " الدرفلة"من  مشغولة بأكثر  غیر-

2 مم10 بسمك یزید عن - -7219.21

2 مم10 مم أو أكثر وال یتجاوز 4.75 بسمك - -7219.22

2 مم4.75قل عن  مم أو أكثر ولكن ی3 بسمك - -7219.23

2 مم3 بسمك أقل من - -7219.24

:على البارد " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غیر-

2 مم أو أكثر4.75 بسمك - -7219.31

2 مم4.75 مم أو أكثر ولكن یقل عن 3 بسمك - -7219.32

2 مم3 مم ولكن یقل عن 1 بسمك یزید عن - -7219.33

2 مم1یتجاوز   مم أو أكثر وال0.5 بسمك - -7219.34

2مم 0.5 بسمك أقل من - -7219.35

2 غیرھا-7219.90

 م�ن ص�لب مق�اوم لل�صدأ، بع�رض یق�ل )مدرفلة(سطحة مرققة باإلسطوانات منتجات م72.20
.مم 600عن 

:بالحرارة  " الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غیر-

٣٢٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

2 مم أو أكثر4.75 بسمك - -7220.11

2 مم4.75 بسمك یقل عن - -7220.12

2على البارد" الدرفلة" غیر مشغولة بأكثر من -7220.20

2 غیرھا-7220.90

بالحرارة، بشكل لف�ات غی�ر منتظم�ة الل�ف، م�ن ) مدرفلة(عیدان، مرققة باإلسطوانات 7221.00
2.صلب مقاوم للصدأ

 وأش��كال خاص��ة، م�ن ص��لب مق��اوم قطاع�ات، ق�ضبان م��ن ص��لب مق�اوم لل��صدأ؛ زوای��ا72.22
.للصدأ

: السحب أو البـثـق بالحرارة ،"الدرفلة"مشغولة بأكـثر من   قضبان، غیر-

2 ذات مقطع عرضى دائرى- -7222.11

2 غیرھا- -7222.19

2مشغولة بأكثر من التشكیل أو التجھیز على البارد  قضبان، غیر-7222.20

2 قضبان أخر-7222.30

2 زوایا وقطاعات وأشكال خاصة-7222.40

2.أسالك من صلب مقاوم للصدأ 7223.00 2.أسالك من صلب مقاوم للصدأ 7223.00

   خالئط صلب  أخر ؛ قضبان جموفة للحفر من صلب - 4
من غري اخلالئط أو من خالئط صلب

ب��شكل س��بائك أو بأش��كال أولی��ة أخ��ر؛ منتج��ات ن��صف ج��اھزة م��ن  خالئ��ط ص��لب أخ��ر72.24
.خالئط صلب أخر

5 سبائك وأشكال أولیة أخر-7224.10

5 غیرھا-7224.90

 600م�ن خالئ�ط ص�لب أخ�ر، بع�رض ) مدرفل�ة(منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات 72.25
.مم أو أكثر

) :مغناطیسى( كھربائى - من صلب سیلیكون -

2 ذات حبیبات موجھة- -7225.11

2 غیرھا- -7225.19

2بالحرارة ، بشكل لفات" الدرفلة"غولة بأكثر من  غیرھا، غیر مش-7225.30

2بالحرارة، بشكل غیر اللفات" الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غیرھا، غیر-7225.40

2على البارد" الدرفلة"مشغولة بأكثر من   غیرھا، غیر-7225.50

: غیرھا -

٣٢٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
قاملنس

الفئة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

5ى مطلیة أو مغطاة بالزنك بطریقة التحلیل الكھربائ- -7225.91

5 مطلیة أو مغطاة بالزنك بطرق أخر- -7225.92

5 غیرھا- -7225.99

م�ن خالئ�ط ص�لب أخ�ر، بع�رض أق��ل ) مدرفل�ة(منتج�ات م�سطحة مرقق�ة باإلس�طوانات 72.26
. مم600من 

) :مغناطیسى( كھربائى - من صلب سیلیكون -
2 ذات حبیبات موجھة- -7226.11
5 غیرھا- -7226.19
5)للقطع السریع( من صلب  متحمل للسرعات العالیة -7226.20

: غیرھا -
2بالحرارة " الدرفلة" غیر مشغولة بأكثر من - -7226.91
2على البارد" الدرفلة" غیرمشغولة بأكثر من - -7226.92
5 غیرھا- -7226.99

 لف�ات غی�ر منتظم�ة الل�ف، م�ن بالحرارة، بشكل) مدرفلة(عیدان، مرققة باإلسطوانات 72.27
  .خالئط صلب أخر 

5)للقطع السریع( من صلب متحمل للسرعات العالیة -7227.10
5 منجنیز- من صلب سیلیكو -7227.20
5  غیرھا-7227.90
أشكال خاصة، من خالئط ص�لب أخ�ر؛ وقطاعات ، قضبان من خالئط صلب أخر؛ زوایا72.28

.ب من غیر الخالئط أو من خالئط صلب قضبان مجوفة للحفر، من صل
5)للقطع السریع( قضبان من صلب  متحمل للسرعات العالیة -7228.10
5 منجنیز- قضبان ، من صلب سیلیكو -7228.20
5السحب أو البثق بالحرارة، "الدرفلة" قضبان أخر، غیر مشغولة بأكـثر من - 7228.30
5ة بأكثر من الطرق قضبان أخر، غیر مشغول-7228.40
2 قضبان أخر، غیرمشغولة بأكثر من التشكیل أو التجھیز على البارد-7228.50
5 قضبان أخر-7228.60
5قطاعات وأشكال خاصة،  زوایا-7228.70
5 قضبان مجوفة للحفر-7228.80

.أسالك من خالئط  صلب أخر 72.29
5 منجنیز-  من صلب سیلیكو -7229.20
5 غیرھا-7229.90

________

٣٢٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثالث والسبعون
  )فوالذ(أو حديد أو صلب ) ظهر(مصنوعات من حديد صب 

   :مالحظــات
فى ھذا الفصل المنتجات المتحصل علیھا بالصب والتى یكون عنصر الحدی�د ) ظھر" (حدید صب"یقصد بعبارة    - 1

ت�ى الیتف�ق تركیبھ�ا م�ع التركی�ب الكیمی�ائى لل�صلب ح�سب ًفیھا ھو الغالب وزنا عل�ى ك�ل م�ن العناص�ر األخ�ر ال
    .72من الفصل ) د " (1"التعریف الوارد فى المالحظة 

ًف��ى ھ��ذا الف��صل المنتج��ات الم��شكلة عل��ى الب��ارد أو ب��الحرارة أی��ا ك��ان ش��كل مقطعھ��ا " أس��الك " یق��صد بكلم��ة    - 2
  . مم 16العرضى، على أال یتجاوز أكبر مقاس لھ 

_________  
  

ز النظام رم
  املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

دعامات عریضة من حدید أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمع�ة؛ 73.01
.قطاعات وأشكال خاصة، ملحومة من حدید أو صلب ، زوایا

5 دعامات عریضة-7301.10
5قطاعات وأشكال خاصة،  زوایا -7301.20
ق�ضبان، : لوازم م�ن حدی�د ص�ب أو حدی�د أو ص�لب، لخط�وط ال�سكك الحدیدی�ة والت�رام73.02

 ناص��ر، عتوجی��ـھ، ق�ضبان أم��ان، مح�والت، مق��صات، أس��نة مق�صات، ق��ضبان تق�اطع 
 مثبت�ات، زوای�ا، ،"فلنك�ات"تق�اطع أخ�ر، ق�ضبان مق�صات، ق�ضبان م�سننة، ع�وارض 

ًھ�ا م�ن القط�ع الم�صممة خصی�صا لم�د قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغیر
.أو ربط أو تثبیت ھذه الخطوط.أو ربط أو تثبیت ھذه الخطوط

5 قضبان سكك حدیدیة-7302.10
5أسنة مقصات، قضبان توجیھ وعناصر تقاطع أخر ،  محوالت ، مقصات -7302.30
5 ألواح شد وقواعد تثبیت-7302.40
10 غیرھا -7302.90
20.مجوفة، من حدید صب ) بروفیالت(أنابیب وأشكال خاصة ، مواسیر7303.00

ة، غی�ر ملحوم�ة، م�ن حدی�د ـوف�ـمج) التـ�ـیـروفــب(أنابیب وأش�كال خاص�ة ، رـیـمواس73.04
.أو صلب

 : مواسیر وأنابیب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز-
5   من صلب مقاوم للصدأ- -7304.11
5 غیرھا- -7304.19

ومواس��یر حف���ر م��ن األن���واع الم��ستعملة ف���ي  اإلنت���اج وأتبط��ین لل أنابی���بو س��یر موا-
 : أو الغازاستخراج النفط

5 مواسیر حفر من صلب مقاوم للصدأ- -7304.22
5 غیرھا من مواسیر حفر- -7304.23
5 غیرھا ، من صلب مقاوم للصدأ- -7304.24
5 غیرھا- -7304.29

٣٢٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ز النظام رم
  املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

: عرضي دائري ، من حدید أو صلب من غیر الخالئط  غیرھا ، ذات مقطع-
5على البارد " مدرفلة" مسحوبة على البارد أو - -7304.31
5 غیرھا  - -7304.39

: غیرھا ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ -
5على البارد " مدرفلة" مسحوبة على البارد أو - -7304.41
5یرھا  غ- -7304.49

: غیرھا، ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر -
5على البارد " مدرفلة" مسحوبة على البارد أو - -7304.51
5 غیرھا - -7304.59
5 غیرھا -7304.90
، ذات )مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلق�ة بطریق�ة مماثل�ة(أخر  أنابیب ومواسیر73.05

. مم، من حدید أو صلب 406.4 دائریة، یزید قطرھا الخارجى عن  عرضیةعمقاط
: مواسیر وأنابیب من األنواع المستعملة  فى خطوط نقل النفط أو الغاز -

5ً ملحومة  طولیا بالقوس المغمور - -7305.11

5ً غیرھا  ، ملحومة طولیا - -7305.12

5 غیرھا - -7305.19

5ر وأنابیب تبطین، من األنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز  مواسی-7305.20

: غیرھا ، ملحومة -

5ً ملحومة طولیا - -7305.31

5 غیرھا  - -7305.39

5 غیرھا -7305.90

مث���ل، الم���ضمومة (مجوف���ة أخ���ر ) ب���روفیالت(اصة ـكال خ���ـب وأش���ـی���ـابـأن، یرـمواس���73.06
.، من حدید أو صلب) بطریقة مماثلةةمة أو المبرشمة أو المغلقالحواف أو الملحو

 : مواسیر وأنابیب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز -
10 ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ- -7306.11
10 غیرھا- -7306.19

 ف�ى إس�تخراج ال�نفط أو م�ن األن�واع الم�ستعملةأو اإلنت�اج تبط�ین للوأنابیب  مواسیر  -
:الغاز

10 ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ- -7306.21
10 غیرھا- -7306.29
10  غیرھا، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من حدید أو صلب من غیر الخالئط -7306.30

٣٢٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ز النظام رم
  املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

10 غیرھا ، ملحومة ، ذات  مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ -7306.40
10ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر ،  غیرھا ، ملحومة-7306.50

: غیرھا، ملحومة، ذات مقطع عرضي غیر دائري  -
10مربع أو مستطیل  ذات مقطع عرضى - -  7306.61
10 غیرھا، ذات مقطع عرضي غیر دائري- -7306.69
10 غیرھا -7306.90
م�ن حدی�د ص�ب ) إل�خ..مث�ل، الوص�الت، األك�واع، األكم�ام(ابیب یر أو أنـواسـوازم مــل73.07

.أو حدید أو صلب
: لوازم مصبوبة -

30 من حدید صب غیر قابل للطرق - -7307.11
30 غیرھـا  - -7307.19

: غیرھا، من صلب مقاوم للصدأ -
10"فلنشات أو فلنجات" شفاه رابطة - -7307.21
10أكواع ومفاصل محنیة وأكمام، ملولبة - -7307.22
10 لوازم وصل األطراف باللحام- -7307.23
10 غیرھا- -7307.29 10 غیرھا- -7307.29

: غیرھا -
10"فلنجات"أو " فلنشات" شفاه رابطة - -7307.91
10 أكواع ومفاصل محنیة وأكمام، ملولبة- -7307.92
10 لوازم وصل األطراف باللحام- -7307.93
10 غیرھا- -7307.99
وأج�زاء من�شآت ) 94.06بإستثناء المب�انى م�سبقة ال�صنع الداخل�ة ف�ى البن�د (منشآت 73.08

مث��ل، الج��سور ومق��اطع الج��سور وبواب��ات ال��سدود واألب��راج وال��صوارى وال��سقوف (
وھیاك��ل ال��سقوف واألب��واب والنواف��ذ وأطرھ��ا وعتب��ات األب��واب والم��صاریع وس��تائر 

، من حدید صب أو حدی�د أو ص�لب؛ )والدعامات واألعمدة) درابزین(د األقفال والمسان
یماثلھا، مھیأة لإلس�تعمال  أنابیب وماوأشكال خاصة ، قطاعات، زوایا، قضبان، ألواح

.فى المنشآت، من حدید صب أو حدید أو صلب 
30 جسور وأجزاء جسور-7308.10
30 أبراج وصوارى-7308.20
30وافذ وأطرھا وعتبات األبواب أبواب ون-7308.30
30 تجھیزات للسقاالت أو لتدعیم المداخل أو المنشآت واألبنیة-7308.40

: غیرھا -
5 عیدان مدرفلة ومجدولة لتقویة الخرسانة- - -7308.9010
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30 غیرھا - - -7308.9090
ع���دا أوعی���ة الغ���از (د خ���وابى وأوعی���ة مماثل���ة لجمی���ع الم���وا، ج ـصھاری���، زانات ـخ��7309.00

 لت�ر، 300، م�ن حدی�د ص�ب أو حدی�د أو ص�لب، تتج�اوز س�عتھا )المضغوط أو المسیل
.غیر مزودة بتجھیزات آلیة أو حراریة، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 

5

ع�دا أوعی�ة (عل�ب وأوعی�ة مماثل�ة، لجمی�ع الم�واد ، ص�نادیق، دن�ان، برامیل، خزانات73.10
 300، من حدید صب أو حدید  أو ص�لب التتج�اوز س�عتھا )المسیلالغاز المضغوط أو 

.لتر، غیر مزودة بتجھیزات آلیة أو حراریة، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 
5 لتر أو أكثر50 بسعة -731010

: لتر 50 بسعة أقل من -
5 علب تغلق باللحام أو بالثنى - -7310.21
5 غیرھا - -7310.29
.أوعیة للغاز المضغوط  أو المسیل، من حدید صب أو حدید أو صلب 7311.00

 لتر، أو لتعبئ�ة غ�از الكل�ور 100 أوعیة ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى - - -7311.0010
30   طن1.1حتى 

5 غیرھا- - -7311.0090
ب��ال رف��ع وم��ا یماثلھ��ا م��ن ح، الت، أم��راس م��ضفورةـ��ـابـال وكـة، حب��ـدول��ـالك مجـأس��73.12

.حدید أو صلب، غیر معزولة للكھرباء .حدید أو صلب، غیر معزولة للكھرباء 
: أسالك مجدولة، حبال وكابالت -

2 من سلك صلب لإلطارات- - -7312.1010
20غیرھا - - -7312.1090

: غیرھا -
2 من سلك صلب لإلطارات- - -7312.9010
20غیرھا - - -7312.9090
مفتول�ة ب�شكل أط�واق، أو مف�ردة " تورسید"ئكة من حدید أو صلب؛ أسالك أسالك شا7313.00

ً، أو مزدوج��ة مفتول��ة ف��تال رخ��وا، م��ن األن��واع )وإن كان��ت غی��ر ش��ائكة(م��سطحة،  ً
. المستعملة فى السیاجات، من حدید أو صلب  

30

أل��واح وس��یاجات ، ، ش��باك)بم��ا فیھ��ا األش��رطة المقفل��ة ب��دون نھای��ات(ن��سج معدنی��ة 73.14
.شبكیة من أسالك حدید أو صلب؛ ألواح شبكیة بالتمدید من حدید أو صلب 

: نسج معدنیة منسوجة -

10 أشرطة مقفلة بدون نھایات لآلالت، من صلب مقاوم للصدأ- -7314.12

10 نسج معدنیة منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ- -7314.14

 : غیرھا- -7314.19

10 أشرطة أخر مقفلة بدون نھایات لآلالت - - -7314.1910
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30  غیرھا- - -7314.1990
 ألواح وسیاجات شبكیة، ملحومة عند نق�اط التق�اطع، م�ن أس�ـالك مق�اس أكب�ر ، شباك-7314.20

30أكثر  أو2سم100أكــثر ومقاس عیونھا  مم أو 3مقطع عرضى لھا یساوى 

:حومة عند نقاط التقاطع ألواح وسیاجات شبكیة أخر، مل،  شباك-
30 مطلیة بالزنك- -7314.31
30 غیرھا- -7314.39

:ألواح وسیاجات شبكیة أخر ، شباك،  نسج-
30 مطلیة بالزنك- -7314.41
30 مطلیة بلدائن- -7314.42
30 غیرھا- -7314.49
30 ألواح شبكیة بالتمدید-7314.50
.ا، من حدید صب أو  حدید أو صلب سالسل وأجزاؤھ73.15

: سالسل بحلقات ربط مفصلیة وأجزاؤھا -
10 سالسل بإسطوانات دوارة- -7315.11
10  سالسل أخر- -7315.12
10 أجزاء- -7315.19
10 سالسل مانعة لإلنزالق-7315.20

: سالسل أخر-
10 غیرمفصلیة ، ذات خوابیر- -7315.81
10 غیرھا، بحلقات ملحومة- -7315.82
30 غیرھا- -7315.89
10 أجزاء أخر-7315.90
5.مراسى وخطاطیف سفن وأجزاؤھا، من حدید صب أو حدید أو صلب 7316.00
خــ���ـارزات مموج���ة أو م���شطوفھ، ، م���سامیر، م���سامیر تنجی���د، دب���ابیس ورق الرس���م7317.00

وأص�ناف مماثل�ة م�ن حدی�د ص�ب ) 83.05ى البن�د ـ ف�لةـدا الداخ�ـع(ارزة ـك خــابــمش
.واد أخر، عدا التى برؤوس من نحاسأو حدید أو صلب، وإن كانت برؤوس من م

5 مسامیر وأسنان الندف والتفتیح وما شابھ لتحضیر المواد النسجیة، مسامیر آالت- - -7317.0010
10 غیرھا- - -7317.0090
 ،)تباش��یم(م��سامیر برش��ام ، )ش��ناكل(، مح��اجن لولبی��ة )اتعزق��(ص��وامیل ، براغ��ى73.18

أص�ناف و) بم�ا فیھ�ا الحلق�ات الناب�ضة" (وردات"، حلق�ات ةم�سامیر خابوری�، خوابیر
.مماثلة، من حدید  صب أو حدید أو صلب 

: أصناف ملولبة -
10 براغى للخشب، من النوع المستعمل فى خطوط السكك الحدیدیة- -7318.11
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10 براغى أخر للخشب- -7318.12
10وبراغى برؤوس حلقیة) شناكل( محاجن - -7318.13
10 براغى ذاتیة التثبیت- -7318.14
10 براغى أخر، وإن كانت مع عزقاتھا أو حلقاتھا- -7318.15
10"عزقات" صوامیل - -7318.16
10 غیرھا- -7318.19

: أصناف غیر ملولبة -
10نابضة وغیرھا من حلقات التثبیت" وردات"  حلقات - -7318.21
10أخر" وردات" حلقات - -7318.22
10 مسامیر برشام- -7318.23
10 خوابیر ومسامیر خابوریة- -7318.24
10 غیرھا- -7318.29
ف إب��ر معقوف��ة وأص��نا، مخ��ارز، بم��ا فیھ��ا مخ��ارز التطری��ز، إب��ر ت��صنیر، إب��ر خیاط��ة73.19

س مأمونة ودبابیس أخر، م�ن ـیـد أو صلب؛ دبابـًتعمل یدویا، من حدیـمماثلة، مما یس
.حدید أو صلب، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

2بابیس أخرود دبابیس مأمونة -7319.40 2بابیس أخرود دبابیس مأمونة -7319.40
 : غیرھا-

2 رفو أو تطریز،بر خیاطة إ - - -7319.9010
30  غیرھا- - -7319.9090
.نوابض وریش نوابض، من حدید أو صلب 73.20
10 نوابض ذات ریش وریشھا -7320.10
10 نوابض حلزونیة -7320.20
10 غیرھا -7320.90
بم���ا فیھ���ا المجھ���زة ب���صورة ثانوی���ة  (أف���ران ط���بخ ، مناص���ب مواق���د، م���دافئ، مواق���د73.21

أجھ��زة ط��بخ ، ك��وانین، ، ش��وایات)بمراج��ل إض��افیة لإلس��تعمال ف��ى التدفئ��ة المركزی��ة
، م����سخنات أطب����اق وأجھ����زة منزلی����ة غی����ر كھربائی����ة مماثل����ة، "طباخ����ات"بالغ����از 

.، من حدید أو صلب وأجزاؤھا
: أجھزة طبخ ومسخنات األطباق -

60ً تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا- -7321.11

60 تعمل بوقود سائل- -7321.12

60في ذلك األجھزة للوقود الصلب غیرھا، بما  - -7321.19

: أجھزة أخر-
60ً تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا- -7321.81
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60 تعمل بوقود سائل- -7321.82

60غیرھا ، بما في ذلك األجھزة للوقود الصلب  - -7321.89

10 أجزاء-7321.90
غی�ر الت��سخین الكھرب�ائى، وأجزاؤھ�ا، م��ن أجھ�زة إش�عاع ح�رارى للتدفئ��ة المركزی�ة، ب73.22

بم�ا فیھ�ا الت�ى (حدید صب أو حدید أو صلب؛ مسخنات ھواء وموزعات ھ�واء س�اخن 
، بغی��ر الت��سخین الكھرب��ائى، )ادى أو المكی��فـ��ـواء العـ��ـع الھـ��ـًبإمكانھ��ا أی��ضا توزی

ة مروحة أو نافخ ھواء یعم�ل بمح�رك، وأجزاؤھ�ا، م�ن  حدی�د ص�ب أو حدی�د ــمتضمن
.لب أو ص

: أجھزة إشعاع حرارى وأجزاؤھا -
5 من حدید صب- -7322.11
5 غیرھا- -7322.19
5 غیرھا-7322.90
ة وغیرھ��ا م��ن األدوات المنزلی��ة، وأجزاؤھ��ا، م��ن حدی��د ـأدوات مائ��دة وأدوات مطبخی��73.23

ا صب أو حدید أو صلب؛ ألیاف من حدید أو صلب؛ إس�فنجات ووس�یدات وقف�ازات وم�
.یماثلھا للجـلى أو التلمیع أو إلستعماالت مماثلة، من حدید أو صلب

یماثلھا للجلى أو التلمیع  ن حدید أو صلب؛ إسفنجات ووسیدات وقفازات وماـ ألیاف م-7323.10
60أو إلستعماالت مماثلة

: غیرھا -
60 من حدید صب، غیر مطلى بالمینا- -7323.91

60دید صب، مطلى بالمینا من ح- -7323.92

 : من صلب مقاوم للصدأ- -7323.93
20 أجزاء- - -7323.9310
60 غیرھا- - -7323.9390
60أو من صلب، مطلى بالمینا) عدا الحدید الصب( من حدید - -7323.94

60 غیرھا- -7323.99

. أدوات صحیة وأجزاؤھا، من حدید صب أو حدید أو صلب 73.24
10 مغاسل وأحواض غسیل، من صلب مقاوم للصدأ-7324.10

) :بانیوھات( مغاطس إستحمام -
10 من حدید صب، وإن كانت مطلیة بالمینا - -7324.21
10 غیرھا- -7324.29

 : غیرھا، بما فى ذلك األجزاء-
�60وإن وردت بشكل أطقم ) الدش( المرشات - - -7324.9010 �
10غیرھا  - - -7324.9090
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.مصنوعات أخر مصبوبة، من حدید صب أو حدید أو  صلب 73.25
10 من حدید صب غیر قابل للطرق-7325.10

: غیرھا -
10 كرات وأصناف مماثلة ألجھزة الطحن والجرش- -7325.91
10 غیرھا- -7325.99
.مصنوعات أخر من حدید أو صلب 73.26

:رقة أو مبصومة ، ولكن غیر مشغولة أكثر من ذلك  مط-
10 كرات وأصناف مماثلة ألجھزة الطحن والجرش- -7326.11
10 غیرھا- -7326.19
10 مصنوعات من أسالك حدید أو صلب-7326.20

: غیرھا -
  5   مشابك للسیور الناقلة للحركة أو للمواد- - -  7326.9010
  معفاه  أسالك درق آلالت النسیج - - -  7326.9020
  10   ترولیات لزوم حضانات التفریخ- - -  7326.9030
  30   غیرھا- - -  7326.9090

________  
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الفصل الرابع والسبعون
  حنــاس ومصنـوعـاتـه

  :مــالحظــة 
  :اه إزاء كل منھا  المبینة أدنيیقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعان    - 1

   :حنــاس نقـــى   )أ ( 
  ً وزنا على األقل ؛ أو %99.85ھو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة   ً وزنا على األقل ؛ أو %99.85ھو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 

ًً وزنا على األقل ، بشرط أال تزی�د ن�سبة محت�واه وزن�ا م�ن %97.5المعدن المحتوى على النحاس بنسبــة 
  :أى عنصر آخر عن الحد المبین فى الجدول التالى 

  

  ــاصــر األخــــرجــدول العن
  

  ًاملسموح به وزنا ( % )حد النسبة املئوية   العنصـــــــــــــر
  0.25  ( Ag )  فضة
  0.5  ( As )  زرنیخ
  1.3  ( Cd )  كادمیوم
  1.4  ( Cr )  كروم

  0.8  ( Mg )  ماغنسیوم  0.8  ( Mg )  ماغنسیوم
  1.5  ( Pb )  رصاص
  0.7  ( S )  كبریت
  0.8  ( Sn )  قصدیر
  0.8  ( Te )  تلوریوم

  1  ( Zn )  )اء توتی( زنك 
  0.3( zr )  زیركونیوم

  0.3   ( * )  عناصر أخر، كل منھا
  
 (Mn) والمنجنی�ز (Fe)دید ح  وال�ـ( Co )  والكوبال�ت( Be ) والبریلی�ـوم ( AL )العناصر األخر ھى عل�ى س�بیل المث�ال ، األلومنی�ـوم     *) (

   .(Si) والسیلیكون (Ni) والنیكل
  .خــــالئــط حنــاس   ) ب(  .خــــالئــط حنــاس   ) ب(
ًًھى المواد المعدنیة عدا النحاس غیر النقى والتى یفوق عنصر النحاس فیھا وزنا أیا من العناصر األخ�ر،         

  :بشرط 
ًأن تتجاوز نسبة محتواھا وزنا من عن�صر واح�د عل�ى األق�ل م�ن العناص�ر األخ�ر الح�د المب�ین ف�ى    - 1

  الجدول السابق ؛ أو
  .ً وزنا %2.5ناصر عن نسبة أن یزید مجموع محتویاتھا من تلك الع   - 2

  .خــالئــط رئيســـيـة   )ج(
ً وزن�ـا م�ن النح�اس، غی�ر القابل�ة %10ھى الخالئط المحتویة باإلضافة الى عناصر أخر، عل�ى أكث�ر م�ن         

ة الخالئط األخر أو كعوامل م�ساعدة ض�د األك�سدة ــى صناعــات فـادة كإضافــدم عــتخـللطرق والتى تس
  . اإلستعماالت المماثلة فى تعدین المعادن غیر الحدیدیة أو الكبرتھ أو

ً وزن�ا م�ن %15 عل�ى أكث�ر م�ن ی�ةحتوالم) النح�اس الف�سفورى( النح�اس یدس�ـفوفن مركب�ات إ ف،ومع ذلك
   .28.53تبع البند تالفوسفور    .28.53تبع البند تالفوسفور 

  .قضبـــان وعيــــــدان   )د(
والتى لی�ست  ق أو المسحوبة أو المطرقة،أو المشكلة بالبث) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 

كل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولھ�ا ب�شكل دائ�رى أو بی�ضاوى أو مرب�ع ــبش
ال��دوائر "بم��ا ف��ى ذل��ك (أو م��ستطیل أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع مح��دب مت��ساوى األض��ـالع 

 بینم�ا یك�ون ھبالن منھ�ا ب�شكل أق�ـواس محدب�، التى یك�ون جانب�ان متق�ا"المستطیالت المعدلة"و" المسطحة
).الجانبان اآلخران مستقیمین، متوازیین ومتساویى الطول

٣٣٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرض�یة الم�ستطیلة أو المربع�ة أو المثلث�ة أو متع�ددة األض�الع، زوای�ا          
بما فى ذلك المستطیل (لمستطیل ا دورت على كامل طولھا، إن سمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضى

  .یزید عن عشر عرضھا ) المعدل
ًأیضا، المنتجات بنفس األشكال والمق�اییس المتح�صل علیھ�ا بالقولب�ة " قضبان وعیدان " ارة ــمل عبــوتش  

تتع�دى الت�شذیب األول�ى  ال(اجھا ـإلنت� ، والت�ى أجری�ت علیھ�ا عملی�ات الحق�ة"فری�ت"أو الصب أو التلبی�د 
  .، بشرط أال تكسبھا ھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر )قشورأوإزالة ال

، الم�ستدقة األط�راف أو الم�شغولة بطریق�ة )بیلی�ت(غیر أن قضبان األسالك والسبائك الم�ستطیلة القواع�د   
الك أو ال�ى أخرى لمجرد تسھیل إدخالھا فى اآلالت لتحویلھ�ا عل�ى س�بیل المث�ال ال�ى عـ�ـیدان ص�ناعة أس�

    .74.03الداخلة فى البند ) غیر المشغول(أنابیب، تعتبر من النحاس الخام 
  ) .بروفيالت(زوايا واشـكال خاصة    )هـ(

ة  أو المطرق�ة، ـوبـق أو الم�سحـث�ـكلة بالبـأو الم�ش) لةــدرفـالم(ات ــطوانـات المشـكلة باإلسـتجـى المنــھ        
و الثن�ى ، وإن كان�ت ب�شكل لف�ات، ذات مقط�ع عرض�ى من�تظم عل�ى كام�ل أو المتحصل علیھ�ا بالت�شكیل أ

األس�الك أو األل�واح أو ال�صفائح  لیھا أى من تعاریف القضبان أو العیدان أوــق عــینطب ولھا والتى الــط
  .أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو المواسیر أو األنابیب

تجات بنفس األشكال المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب ًأیضا، المن" زوایا وأشكال خاصة"وتشمل عبارة 
التشــذیب األولى أو إزالة  تتعدى ال، والتى أجریت علیھا عملیات الحقة إلنتاجھا )فریت(أو التلبید 

 .القشـور، بشرط أال تكون قد أكتسبت نتیجة لھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر
  . أســـالك  ) و(

الم�شكلة ب�البثق أو الم�سحوبة، ب�شكل لف�ات، ذات مقط�ع ) المدرفلة ( ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات        
عرض��ى م��صمت من��تظم عل��ى كام��ل طولھ��ـا ب��شكل دائ��رى أو بی��ضاوى، أو مرب��ع أو م��ستطیل أو مثل��ث 

الم�ستطیالت "و" ال�دوائر الم�سطحة"بما فى ذلك (متساوى األضالع، أو مضلع محدب متساوى األضالع 
بینما یكـون الجانبان اآلخران مستقیمین  ، والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقـواس محدبـة"المعدلة

ق���د تك���ون للمنتج���ات ذات المق���اطع العرضی���ـة الم���ستطیلة أو المربع���ة ) . ومت��وازیین ومت���ساویى الط���ول
  .أوالمثلثة أو المضلعة زوایا دورت على كامل طولھا   .أوالمثلثة أو المضلعة زوایا دورت على كامل طولھا 

یزی�د ع�ن ") الم�ستطیل المع�دل" بم�ا ف�ى ذل�ك (ھذه المنتجات ذات المقطع العرض�ى الم�ستطیل إن سـمك   
  .عشر عرضھا 

  .ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد   )ز(
، وإن كان�ت ب�شكل لف�ات أم ال، )74.03غی�ر المنتج�ات الخ�ام الداخل�ة ف�ى البن�د (ھى المنتجات الم�سطحة   

" الم��ستطیالت المعدل��ة"بم��ا ف��ى ذل��ك (إن دورت زوای��اه ذات مقط��ع عرض��ى م��صمت م��ستطیل ال��شكل، و
والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یك�ون الجانب�ان اآلخ�ران م�ستقیمین مت�وازیین 

  :، وذات سمك موحد، والتى تكون)ومتساویى الطول
  .ذات شكل مستطیل أو مربع بسمك الیزید عن عشر عرضھا    -
ا ص�فة األص�ناف ـون لھ�ـ�ـرط أال تكــاس كان ، ب�شــل أو مربع ، من أى مقــتطیـ مسرـیـذات شكل غ   -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
، األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال 74.10 و74.09تبقى داخلة فى البندین 

، وكذلك المنتجات )ألزرار والمعیناتمثـل، الحزوز والتضلیعات والمربعات والتحبیبات وا(نمطیة 
ب نتیجة لھذه العملیات صفة األصناف ــتسـرط أال تكــة، بشــة أو المموجة أو الملمعة أو المطلیــبـقـالمث

أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
   .مواســري وأنـابيـب   )ح(

تظم بتجوی�ف واح�د مت�صـل عل�ى ھى المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقط�ع عرض�ى من�       
كامل طولھا، بشكل دائرى أو بیضاوى أو مستطیل أو مربع أو مثلث متساوى األضالع أو مضلع محدب 

  .متساوى األضالع، وذات جدران موحدة السماكة 
تعتبر أیضا كمواسیر وأنابیب، المنتجات ذات المقطع العرضى المربع أو الم�ستطیل أو المثل�ث المت�ساوى 

 أو المضلع المحدب المتساوى األضالع، وإن دورت زوایاھا على كامل طولھا، بشرط أن یكون األضالع
  .مقطعھا العرضى الداخلى ومقطعھا العرضى الخارجى متحدى المركز ولھما نفس الشكل واإلتجاه

٣٣٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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س�ة أو ملولب�ة ة ملمع�ة أو مطلی�ة أو مقوـع العرضیة ال�سابقــیمكن أن تكون المواسیر واألنابیب ذات المقاط       
) فالن�شات أو فلنج�ات(زة ب�شفاه رابط�ة ـمجھ روطى، أوــكل مخــة أو بشــة أو موسعـة أو مضیقـبـقـأو مث

  .أو بأطواق أو بحلقات 
  .الحظة البنود الفرعية م
  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل منھا     - 1

  ) .حناس أصفر ( لنحاس مع الزنك خالئط أساسها ا  ) أ ( 
  :وعند وجود عناصر أخر . والزنك، مع أو بدون عناصر أخر األحمر ھى الخالئط من النحاس 

  ًیكون عنصر الزنك ھو الغالب وزنا على أى من العناصر األخر ؛   -
"  النیك�لف�ضة"أنظر خالئط النحاس مع النیك�ل والزن�ك (ً وزنا %5كل نسبة النیكل فیھا أقل من ــتش   -

  ؛ و") الفضة األلمانیة"أو 
  ") .برونز"أنظر خالئط النحاس مع القصدیر (ً وزنا %3تشكل نسبة القصدیر فیھا أقل من   -

  ) .برونز ( خالئط أساسها النحاس مع القصدير   ) ب(
خ�ر، وعن�دما توج�د فیھ�ا عناص�ر أخ�ر، ف�إن أھى الخالئط من النحاس مع القصدیر، مع أو بدون عناصر   

ً وزن�ا %3نسبة القصدیر  ًر القصدیر یكون ھو الغالب وزنا على أى من ھذه العناصر، إال إذا كانتعنص
 %10ًأو أكثر، ففى ھذه الحالة یجوز أن تزید نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدیر على أن تكون أقل من 

  .ًوزنا 
   .)نية فضة النيكل أو فضة أملا( خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك    )ج(

ً وزن�ا %5وتكون نسبة النیكل . الئط من النحاس مع النیكل والزنك، مع أو بدون عناصر أخر ــى الخــھ  
  ") .نحاس أصفر"مع الزنك األحمر أنظر خالئط النحاس (أو أكثر 

  .خالئط أساسها النحاس مع النيكل   )د(
ا غی�ر محتوی�ة ف�ى جمی�ع األح�وال ھى الخالئط من النحاس مع النیكل، مع أو ب�دون عناص�ر أخ�ر، ولكنھ�  

ًوفى حالة وجود عناصر أخ�ر، یك�ون النیك�ل ھ�و الغال�ب وزن�ا عل�ى . ً وزنا من الزنك %1على أكثر من 
  .أى من ھذه العناصر األخر   .أى من ھذه العناصر األخر 

___________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

2.؛ نحاس مرسب )مات(نحاس نصف خام 7401.00
2.یة بالتحلیل الكھربائى قمن نحاس للتن) أنودات(نحاس غیر نقى؛ أقطاب موجبة 7402.00
.نحاس نقى وخالئط نحاسیة، بأشكال خام 74.03

: نحاس نـقى -
2ومقاطعھا) كاثودات( أقـطاب سالبة - -7403.11
2 قضبان األسالك- -7403.12
2"بیلیت"واعد  سبائك مستطیلة الق- -7403.13
2 غیرھا- -7403.19

: خالئط من نحاس -
2)نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  خالئط أساسھا النحاس - -7403.21
2)برونز( خالئط أساسھا النحاس مع القصدیر - -7403.22
2)74.05عدا الخالئط الرئیسیة الداخلة فى البند ( خالئط نحاس أخر - -7403.29

٣٣٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

2.فضالت وخردة نحاس 7404.00
2.خالئط رئیسیة من نحاس 7405.00
.مساحیق ورقائق من نحاس 74.06
2 مساحیق ذات بنیة غیر رقائقیة-7406.10
2 مساحیق ذات بنیة رقائقیة ؛ رقائق-7406.20
.، من نحاس )بروفیالت(زوایا وأشكال خاصة ،  عیدان،قضبان74.07
5س نقى من نحا-7407.10

: من خالئط النحاس -
5)نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسھا النحاس - -7407.21
5 غیرھا- -7407.29
.أسالك من نحاس 74.08

: من نحاس نقى -
5 مم6 یزید أكبر مقاس لمقطعھا العرضى عن - -7408.11
5 غیرھا- -7408.19

:س  من خالئط النحا-
5)نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسھا النحاس - -7408.21
أو من خالئط أساسھا النحاس مع ) كبرونیكل( من خالئط أساسھا النحاس مع النیكل - -7408.22

5)فضة النیكل(النیكل والزنك 

5 غیرھا- -7408.29
. مم 0.15ن أشرطة من نحاس، یزید سمكھا عوصفائح ، ألواح 74.09

: من نحاس نقى -
5 لفات- -7409.11
5 غیرھا- -7409.19

) :نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسھا النحاس -
5 لفات- -7409.21
5 غیرھا- -7409.29

) :برونز( من خالئط أساسھا النحاس مع القصدیر -
5 لفات- -7409.31
5 غیرھا- -7409.39
أو من خالئط أساس�ھا النح�اس م�ع ) كبرونیكل( من خالئط أساسھا الـنحاس مع النیكل -7409.40

5)فضة النیكل(النیكل والزنك 

5خالئط أخر من النحاسمن  -7409.90

٣٣٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

 ،  ورق مق��وى،وإن كان��ت مطبوع��ة أو عل��ى حام��ل م��ن ورق(أوراق وق��دد م��ن نح��اس 74.10
) . سمك الحاملباستثناء( مم 0.15یزید سمكھا عن  ال) لةلدائن أو على حوامل مماث

: غیر مثـبتة على حامل -
5 من نحاس نقى- -7410.11
5 من خالئط النحاس- -7410.12

: مثبتة على حامل -
2 من نحاس نقى- -7410.21
2 من خالئط النحاس- -7410.22
.مواسیر وأنابیب من نحاس 74.11
5 من نحاس نقى-7411.10

: من خالئط النحاس -
5)نحاس أصفر(مع الزنك األحمر  من خالئط أساسھا النحاس - -7411.21
أو من خالئط أساسھا النحاس مع ) كبرونیكل( من خالئط أساسھا النحاس مع النیكل - -7411.22

5)فضة النیكل(النیكل والزنك 

5 غیرھا- -7411.29
) .مثل الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسیر أو أنابیب من نحاس 74.12 ) .مثل الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسیر أو أنابیب من نحاس 74.12
10 من نحاس نقى-7412.10
10 من خالئط النحاس-7412.20
أس��الك مجدول��ة، ك��ابالت، أم��راس م��ضفورة، وم��ا یماثلھ��ا م��ن نح��اس، غی��ر معزول��ة 7413.00

10.للكھرباء

[74.14]
ع�دا الداخل�ة منھ�ا ف�ى (یس ورق الرس�م، م�شابك خ�ارزة مسامیر، مسامیر تنجی�د، دب�اب74.15

وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حدید أو ص�لب ب�رؤوس م�ن نح�اس؛ ) 83.05البند 
 ، خ���وابیر، م���سامیر برش���ام،)ش���ناكل(مح���اجن لولبی���ة ، )عزق���ات(ص���وامیل ، براغ���ى

 ،وأص��ناف مماثل��ة) ناب��ضةبم��ا فیھ��ا الحلق��ات ال" (وردات"حلق��ات ، م��سامیر خابوری��ة
.ن نحاسم

10أصناف مماثلةومسامیر تنجید، دبابیس ورق الرسم، مشــابك خارزة  و مسامیر-7415.10
: أصناف أخر غیر ملولبة -

10)بما فى ذلك الحلقات النابضة( حلقات - -7415.21
10 غیرھا- -7415.29

: أصناف أخر ملولبة -
10)عزقات( براغى ؛ صوامیل - -7415.33
10 غیرھا- -7415.39

٣٤٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

[74.16]
[74.17]
 ، ومنزلی��ة أخ��ر وأجزاؤھ��ا، م��ن نح��اس؛ إس��فنجاتأص��ناف مطبخی��ھ ،مائ��دةأص��ناف 74.18

 مماثل�ة، م�ن نح�اس ؛ الس�تعماالتقفازات وم�ا یماثلھ�ا للجل�ى أو التلمی�ع أو ، سیدات و
.أدوات صحیة وأجزاؤھا ، من نحاس 

مطبخی�ة وغیرھ�ا م�ن أدوات منزلی�ة وأجزاؤھ�ا، م�ن نح�اس؛ ف ص�ناأمائ�دة، أصناف  -7418.10
30 قـفازات ومایماثلھا ، للجلى أوالتلمیع أو إلستعماالت مماثلة ، وسـیدات،إسـفنجات

10 أدوات صحیة وأجزاؤھا-7418.20
.أصناف أخر من نحاس 74.19
10   سالسل وأجزاؤھا-7419.10

: غیرھا -
10 مبصومة أو مطرقة ، ولكن غیر مشغولة بأكثر من ذلك، مقولبة، مصبوبة- -7419.91
: غیرھا - -7419.99
10   منشآت وخزانات وأوعیة- - -  7419.9910
10   نسج معدنیة ، شباك وألواح معدنیة شبكیة ، من أسالك نحاس- - -  7419.9920
10  س نوابض من نحا- - -  7419.9930 10  س نوابض من نحا- - -  7419.9930
5  طالء بالكھرباء أقطاب لل- - -  7419.9940
30   غیرھا- - -  7419.9990

_______  
  
  

٣٤١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس والسبعون
  نيكل ومصنوعاتـه

  :مــالحظــات 
  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینھ إزاء كل منھا   - 1

  قضبـان وعيــــدان  )  أ (
والتى لی�ست  أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة،) المدرفلة(وانات ھى المنتجات المشكلة باإلسط   

كل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كام�ل طولھ�ا ب�شكل دائ�رى أو بی�ضاوى أو مرب�ع ـبش
" ال��دوائر الم��سطحة"بم��ا ف��ى ذل��ك (أو م��ستطیل أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع مح��دب من��تظم 

 الت��ى یك��ون جانب��ان متق��ابالن منھ��ا ب��شكل أق��ـواس محدب��ة بینم��ا یك��ون الجانب��ان ،"الم��ستطیالت المعدل��ة"و
  ) .اآلخران مستقیمین ومتوازیین ومتساویى الطول

األض��الع زوای��ا  متع��ددة ق�د تك��ون للمنتج��ات ذات المق��اطع العرض��یة الم��ستطیلة أو المربع��ة أو المثلث��ة أو          
بم��ا ف��ى ذل��ك (ت ذات المقط��ع العرض��ى الم��سـتطیل إن س��مك ھ��ذه المنتج��ا. دورت عل��ى كام��ل طولھ��ا

ًأیضـا المنتج�ات بنف�ـس " قضبان وعیــدان"یـزید عن عشر عرضھا، وتشمل عبارة ") المستطیل المعدل"
، والتى أجریت علیھا عملی�ات "فریت " األشكال والمقاییـس المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب أو التلبید 

یب األولى أوإزالة القشور، بشرط أال تكسبھا ھذه العملی�ات ص�فة األص�ناف الحقة إلنتاجھا التتعدى التشذ
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 

  )بروفيالت(زوايا وأشكال خاصة   )ب(
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل ) المدرفلة(ھى المنتجات المشـكلة باإلسطوانات 

وإن كان��ت ب��شكل لف��ات، ذات مقط��ع عرض��ى منتظـ��ـم عــ��ـلى كام��ل طولھ��ا ، علیھ��ا بالت��شكیل أو الثن��ى ، 
والتى الینطبق علیھا أى من تعـاریف القضبان أو العیدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة 

ًأیضا، المنتجات بنفس " زوایا وأشكال خاصة"وتشمل عبارة . أو األوراق أو القدد أواألنابیب أو المواسیر
، والت��ى أجری��ت علیھ��ا عملی��ات الحق��ة "فری��ت"األش��كال المتح��صل علیھ��ا بالقولب��ة أوال��صب أو التلبی��د  ، والت��ى أجری��ت علیھ��ا عملی��ات الحق��ة "فری��ت"األش��كال المتح��صل علیھ��ا بالقولب��ة أوال��صب أو التلبی��د 

إلنتاجھا التتعدى الت�شذیــب األول�ى أو إزال�ة الق�شور، ب�شرط أال تك�ون ق�د أكت�سبت نتیج�ة لھ�ذه العملی�ات 
  .صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر

  أســـالك  ) ج(
 عأو المشكلة بالبثـق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقط�) المدرفلة(تجات المشكلة باإلسطوانات ھى المن        

عرض�ى م�صمـت من��تظم عـ�ـلى كام�ل ط��ـولھا ب�شكل دائ�رى أو بی��ضاوى أو مرب�ع أو م�ستطیل أو مثل��ث 
ت المستطیال"و " الدوائر المسطحة "ا فى ذلك بم(متساوى األضالع أو مضلع محدب متساوى األضالع 

والت��ى یك��ون جانب��ان متقــ��ـابالن منھ��ا ب��شكل أق��واس محدب��ة بینم��ا یك��ون الجانب��ان اآلخ��ران ") المعدل��ة 
  ).مستقیمین، ومتوازیین ومتساویى الطول

 ق�د تك��ون للمنتج��ات ذات المق��اطع العرض��یة الم�ستطیلة أو المربع��ة أو المثلث��ة أو الم��ضلعة زوای��ا دورت   
الم��ستطیل "بم��ا ف��ى ذل��ك (ذات المقط��ع العرض��ى الم��ستطیل إن س��مك المنتج��ات . عل��ى كام��ل طولھ��ا 

  .یزید عن عشر عرضھا ") المعدل
  ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد  )د(

، وإن كان�ت ب�شكل لف�ات أم ال، )75.02غی�ر المنتج�ات الخ�ام الداخل�ة ف�ى البن�د (ھى المنتجات المسطحة   
، "الم�ستطیالت المعدل�ة"بم�ا ف�ى ذل�ك (ذات مقطع عرضى م�صمت م�ستطیل ال�شكل، وإن دورت زوای�اه 

والت�ى یك��ون جانب��ان متق��ابالن منھ��ا أق��واس محدب�ة بینم��ا یك��ون الجانب��ان اآلخ��ران م��ستقیمین، ومت��وازیین 
  :و ذات سمك موحد، والتى تكون) ومتساویى الطول

  عشر عرضھا ،ـتجاوز ی ذات شكل مستطیل أو مربع بسمك ال   -
ن أى مقاس كان، ب�شرط أال تك�ون لھ�ا ص�فة األص�ناف ـع، مــل وال مربـتطیـیر مسـكل غــذات ش  -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
مثل، (نمطیة  ، األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال75.06تبقى داخلة فى البند 

 المثقبة أو المموجة أو ، وكذلك المنتجات)الحزوز والتضلیعات والمربعات والتحبیبات واألزرار والمعینات
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخرالملمعة أوالمطلیة، بشرط أال تكتسب نتیجة لھذه العملیات صفة األصناف 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  مـواســري وأنـابيــب  ) هـ(
ھى المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظم بتجوی�ف واح�د مت�صل عل�ى   

 أو بی��ضاوى أو م��سـتطیل أو مرب��ع أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع كام��ل طولھ��ا، ب��شكل دائ��رى
  .محدب متساوى األضالع، وذات جدران موحدة السماكة 

ًتعتب���ر أی���ضا كمواس���یر وأنابی���ب، المنتج���ات ذات المقط���ع العرض���ى المرب���ع أو الم���ســتطیل أو المثل���ث   
ت زوایاھ��ا عل��ى كام��ل طولھ��ا، المت��ساوى األض��الع، أوالم��ضلع المح��دب المت��ساوى األض��الع، وإن دور

ب��شـرط أن یك��ون مقطعھ��ا العرض��ى ال��داخلى ومقطعھ��ا العرض��ى الخ��ارجى متح��دى المرك��ز ولھم��ا نف��س 
ن أن تكون المواسیر واألنابیب ذات المقاطع العرضیـة ال�سـابقة ملمع�ة أو مطلی�ة ــیمك. اهــكل واإلتجـالش

فالن�شات (شكل مخروطى أو مجھزة بشفاه رابطة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضیقة أو موسعة أو ب
  .، أو بأطواق أو بحلقات ) أو فلنجات

   :مالحظــات البنود الفرعيــة
  :یقصد بالعبارات التالیة الورادة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل منھا    - 1

  نيكل ، غري خملوط )أ (
  :األقل، باإلضافة الى الكوبالت، بشرطً وزنا على %99ھو المعدن المحتوى على النیكل بنسبة 

  ً وزنا ، و%1.5أال تزید نسبة الكوبالت فیھ عن    - 1
  :ًأال تزید نسبة محتواه وزنا من أى عنصر آخر عن الحد المبین فى الجدول التالى    - 2

  جدول العنـاصـر األخــر
     

  ًحد النسبة املئوية املسموح به وزنا  العنصر
  Fe0.5الحدید 

  O  0.4سجین األوك
  0.3  العناصر األخر، كل منھا

    

  خــالئــط النيـــكـل )ب(
  :ًھى المواد المعدنیة التى یكون عنصر النیكل فیھا ھو الغالب وزنا على أى من العناصراألخر بشرط 

  ً وزنا%1.5أن تزید نسبة الكوبالت فیھا عن    - 1
المب�ین ف�ى  ق�ل م�ن العناص�ر األخ�ر ع�ن الح�دًأن تـزید نسبة إحتوائھ�ـا وزن�ا لعن�صر واح�د عل�ى األ   - 2

  الجدول السابق ، أو
  .%1الكوبالت عن  أن یزید مجموع المحتوى الكلى من العناصر األخر عدا النیكل المضاف إلیھ   - 3

لھ�ذا الف��صل، ف��إن ) ج " (1" وبغ��ض النظ�ر عم��ا ورد ف�ى المالحظ��ة 7508.10م�ن أج��ل تطبی�ق البن��د الفرع�ى    - 2
یتج��اوز أى م��ن مقاطعھ��ا  تنطب��ق فق��ط عل��ى المنتج��ات، وإن كان��ت ب��شكل لف��ات أم ال، الت��ى ال" أس��الك"عب��ارة 

  .ً مم ، أیا كان شكل ھذه المقاطع6العرضیة 
__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.ملبد ومنتجات وسیطة أخر من تعدین النیكل وأوكسید نیكل ) مات(نیكل نصف خام 75.01
2)مات (  نیكل نصف خام -7501.10
2 أوكسید نیكل ملبد ومنتجات وسیطة أخر من تعدین النیكل-7501.20
.نیكل بأشكال خام 75.02
2 نیكل غیر مخلوط-7502.10
2 خالئط نیكل-7502.20
2.فضالت وخردة نیكل 7503.00
10.مساحیق ورقائق من نیكل 7504.00
.، أسالك، من نیكل "بروفیالت"عیدان، زوایا وأشكال خاصة ، قضبان75.05

" :بروفیالت"عیدان، زوایا وأشكال خاصة ،  قضبان-
10 من نیكل غیر مخلوط- -7505.11
10 من خالئط النیكل- -7505.12

: أسالك -
10ر مخلوط من نیكل غی- -7505.21
10 من خالئط النیكل- -7505.22
.أشرطة وأوراق، من نیكل ، صفائح، ألواح75.06
10 من نیكل، غیر مخلوط-7506.10
10 من خالئط النیكل-7506.20
، )مث��ل الوص��الت أو األك��واع أو األكم��ام(أنابی��ب ول��وازم مواس��یر أو أنابی��ب ، مواس�یر75.07

.من نیكل
:یر وأنابیب  مواس-

10 من نیكل غیر مخلوط- -7507.11
10 من خالئط النیكل- -7507.12
10 لوازم مواسیر وأنابیب-7507.20
.مصنوعات أخر من نیكل 75.08
10 نسج، شباك وألواح شبكیة، من أسالك النیكل-7508.10

: غیرھا -

خام أو مشغولة، بما فى ذلك المتحصل علیھا بالتحلیل  أقطاب للطالء بالكھرباء، - - -7508.9010
  5  الكھربائي

  10  )الدش(، ماعد المرشات  أدوات صحیة وأجزاؤھا- - -7508.9020
  60  ، وأن وردت بشكل أطقم)الدش(المرشات  - - -7508.9030
  30   غیرھا- - -  7508.9090

________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس والسبعون
  ألومنيوم ومصنوعاتـه

  :ــالحظـات م
  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینھ إزاء كل منھا    - 1

   :قضبــان وعيــدان) أ  ( 
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتى لیست ) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسـطوانات 

 كام�ل طولھ�ا ب�شكل دائ�رى أو بی�ضاوى أو مرب�ع كل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم علىـبش
" ال��دوائر الم��سطحة"بم��ا ف��ى ذل��ك (م��ستطیل أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع مح��دب منتظ��ـم  أو
، الت��ى یك��ون جانب��ان متق��ابالن منھ��ا ب��شكل أق��واس محدب��ة بینم��ا یك��ون الجانب��ان "الم��ستطیالت المعدل��ة"و

  ) .اآلخران مستقیمین ومتوازیین ومتساویى الطول
وقد تكون للمنتجات ذات المق�اطع العرض�یة الم�ستطیلة أو المربع�ة أو المثلث�ة أو متع�ددة األض�الع زوای�ا 

بم���ا ف��ى ذل���ك (إن س��مك ھ���ذه المنتج��ات ذات المقط��ع العرض���ى الم��ستطیل . دورت عل��ى كام��ل طولھ���ا
تج�ات بنف�ـس ًأیضا، المن" قضبان وعیدان" وتشمل عبارة . ، یزید عن عشر عرضھا")المستطیل المعدل"

، والت�ى أجری�ت علیھ�ا عملی�ات )فریت(األشــكال والمقاییس المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب أو التلبید 
الحقة إلنتاجھا التتعدى التشذیب األولى أو إزالة القشور، بشرط أال تكسبھا ھذه العملیات صفة األصناف 

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
  ) :بروفيالت(ة زوايا وأشكال خاص  )ب(

المطرقة أو المتحصل  أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو) المدرفـلة( المنتجات المشكلة باإلسطوانات يھ  
علیھا بالتشكیل أوبالثنى، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضى ومنتظـم عـلى كامل طولھا ، والت�ى 

الك أو األل�واح أو ال�صفائح أو األش�رطة ـ�ـ األسا أى من تعاریف القضبان أو العیدان أوــق علیھــینطب ال
  .أو األوراق أو القدد أو األنابیب أو المواسیر 

ًأیضا، المنتجات بنفس األشكال المتحصل علیھا بالقولبة أو ال�صب " زوایا وأشكال خاصة"وتشمل عبارة    ًأیضا، المنتجات بنفس األشكال المتحصل علیھا بالقولبة أو ال�صب " زوایا وأشكال خاصة"وتشمل عبارة   
إزال��ة  یب األول��ى أوتتع��دى الت��شذ ، والت��ى أجری��ت علیھ��ا عملی��ات الحق��ة إلنتاجھ��ا ال)فری��ت(التلبی��د  أو

  .الداخلة فى بنود أخر القشور، بشرط أال تكسبھا ھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات
  :أســـــالك   )ج(

أو الم�شــكلة بالبثـ�ـق أو الم�سحوبة، ب�شكل لف�ـات، ذات ) المدرفل�ة(ھى المنتجات الم�شكلة باإلسطوان�ـات         
 بشكل دائرى أو بیضاوى أو مربع أوم�ستطیل أو مثل�ث مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولھا

المستطیالت "و" الدوائــر المسطحة "بما فى ذلك (متساوى األضالع أو مضلع محدب متساوى األضالع 
، والتـى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون الجانبان اآلخ�ران م�ستقیمین "المعدلة

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضیة المستطیلة أوالمربعة أو المثلث�ة ). لومتوازیین ومتساویى الطو
بم�ا (إن س�مك المنتج�ات ذات المقط�ع العرض�ى الم�ستطیل . أو المضلعة، زوایا دورت على كامل طولھ�ا

  .یزید عن عشر عرضھا ") المستطیل المعدل"فى ذلك 
  :ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد   ) د(

، وإن كان�ت ب�شكل لفــ�ـات أم ال، )76.01غیر المنتجات الخام الداخلة فى البن�د (نتجات المسطحة ھى الم       
" الم��ستطیالت المعدل��ة"بم��افى ذل��ك (ذات مقط��ع عرض��ى م��صمت م��ستطیل ال��شكل، وإن دورت زوای��اه 

مت�وازیین والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون الجانبان اآلخران مستقیمین و
  :، وذات سمك موحد، والتى تكون)ومتساویى الطول

  .عشر عرضھا ـتجاوز ی مربع بسمك ال ذات شكل مستطیل أو   -
ا ص�فة األص�ناف ـ�ـرط أال تك�ون لھــع، من أى مقاس كان، ب�شــربـم ل والــتطیـكل غـیر مســذات ش   -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
ة ألش�كال ل� األلـواح وال�صفائح واألش�رطة واألوراق والق�دد الحام76.07، 76.06تبقى داخلة فى البندین 

، وك��ذلك المنتجـ��ـات ) الح��زوز والت��ضلیعات والمربع��ات والتحبیب��ات واألزرار والمعین��ات،لث��م(ة ی��نمط
 ة لھ�ذه العملی�ات ص�فة األص�نافــب نتیجــتسـكـرط أال تــالمموجة أو الملمعة أو المطلیة، بش بة أوـقـالمث

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 

٣٤٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  :مـواســري وأنـابيــب   ) هـ (
ھى المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقط�ع عرض�ى من�تظم بتجوی�ف واح�د مت�صل عل�ى        

كامل طولھا، بشكل دائرى أو بیضاوى أو مستطیل أو مربع أو مثلث متساوى األضالع أو مضلع محدب 
ًتعتبر أیضا كمواسیر وأنابیب المنتجات ذات المقط�ع . ، وذات جدران موحدة السماكة متساوى األضالع 

العرضى المربع أو المســتطیل أوالمثـلث المتساوى األضالع أو المضلع المحــدب المتســاوى األض�الع 
وإن دورت زوایاھ�ا عل�ى كام�ل طولھ�ا، ب�شرط أن یك��ون مقطعھ�ا العرض�ى ال�داخلى ومقطعھ�ا العرض��ى 

یـمكن أن تكون المواسیر واألنابیب ذات المقاطع . ارجى متحـدى المركز ولھما نفـس الشكل واإلتجاه الخ
العرضیة السابقة ملمعة أو مطلیة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضیقة أو موسعة أو بشكل مخروطى، العرضیة السابقة ملمعة أو مطلیة أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضیقة أو موسعة أو بشكل مخروطى، 

  .أو بأطواق أو بحلقات ) فالنشات أو فلنجات(أو مجھزة بشفاه رابطة 
  : البنـود الفرعيةمالحظـات

  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل منھا     - 1
   ألومنيوم غري خملوط   )أ  ( 

 ن�سبة محت�واه ـتجاوزت�ً وزن�ا عل�ى األق�ل م�ن األلومنی�وم، ب�شرط أال %99ھو المعدن المحتوى على نسبة
  :الجدول التالى ًوزنا من أى عنصر آخر عن الحد المبین فى 

  

  جــدول العنــاصـــر األخــــر
  

  حد النسبة املئوية املسموح به وزنا      العنصـــــــــر  ًحد النسبة املئوية املسموح به وزنا      العنصـــــــــر
   1                     (Fe + Si)سیلیكون + حدید 

* * 0.1   ، كل منھا*عناصر أخر 
  

  .(Zn) ، زنك (Ni)، نیكل (Mn)، منجنیز (Mg)م ، ماغنسیو(Cu)، نحاس (Cr)، على سبیل المثـال، كروم ىالعناصر األخـر ھـ    *
ًسبة أی��ا م��ن الك��روم أو المنجنی��ز ـتجاوز ن��ً وزن��ا، ب��شرط أال ت��%0.2زی��د ع��ن  ، عل��ى أال ت%0.1ی��سـمح أن یتواج��د النح��اس بن��سبة أكب��ر م��ن   **

  .ً وزنا 0.05%
  

  خالئط األلومنيوم  ) ب(
  :األخر، بشرط ًو الغالب وزنا على أى من العناصرھ التى یكون فیھا عنصر األلومنیوم المواد المعدنیة ىھ
ًأن تكون نسـبة إحتوائھـا وزنا على عنصر واحد على األقل من العناصر األخر أو مجموع الحدید    - 1

  ًوالسیلیكون معا، أكبر من الحد المبین فى الجدول السابق؛ أو
  .ً وزنا %1أن یزید محتواھا الكلى من العناصر األخر عن    - 2  .ً وزنا %1أن یزید محتواھا الكلى من العناصر األخر عن    - 2

لھ�ذا الف�صل ، ف�إن عب�ارة ) ج (1، بغض النظر عما ورد فى المالحظة 7616.91من أجل تطبیق البند الفرعى    - 2
ً مم، أیا 6تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التى الیتجاوز أى من مقاطعھا العرضیة " أسالك"

  .كان شكل ھذه المقاطع 
___________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٤٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ظام رمز الن
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

. ألومنیوم بأشكال خام 76.01
10 ألومنیوم غیر مخلوط -7601.10
معفاه خالئط ألومنیوم-7601.20
2.خردة وفضالت من ألومنیوم 7602.00
.مساحیق ورقائق من ألومنیوم 76.03
10یر رقائقیة  مساحیق ذات بنیة غ-7603.10
10 مساحیق ذات بنیة رقائقیة ؛ رقائق-7603.20
.من ألومنیوم ) بروفیالت(عیدان، زوایا وأشكال خاصة ، قضبان76.04
20 من ألومنیوم غیر مخلوط -7604.10

: من خالئط ألومنیوم -
20 أشكال خاصة مجوفة- -7604.21
20 غیرھا- -7604.29
.ك من ألومنیوم أسال76.05

: من ألومنیوم غیر مخلوط -
20 مم7 یزید أكبر مقاس لمقطعھا العرضى عن - -7605.11
20 غیرھا- -7605.19

: من خالئط ألومنیوم -
20 مم7 یزید أكبر مقاس لمقطعھا العرضى عن - -7605.21
20 غیرھا- -7605.29
. مم 0.2ن ألومنیوم، یزید سمكھا عن أشرطة موألواح ، صفائح76.06

: مستطیلة أو مربعة -
5 من ألومنیوم غیر مخلوط - -7606.11
5 من خالئط ألومنیوم - -7606.12

: غیرھا -
2 من ألومنیوم غیر مخلوط - -7606.91
2 من خالئط ألومنیوم - -7606.92
 ،ورق مق�وى،  مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورقوإن كانت(أوراق من ألومنیوم 76.07

. مم 0.2) بإستثناء سمك الحامل(الیتجاوز سمكھا ) لدائن أو على حوامل مماثلة
: غیر مثبتة على حامل -

معفاهولكن غیر مشغولة أكثر من ذلك) مدرفلة( مرققة باإلسطوانات - -7607.11
10 غیرھا - -7607.19
10ثبتة على حامل  م-7607.20

٣٤٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ظام رمز الن
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

.مواسیر وأنابیب من ألومنیوم 76.08
: من ألومنیوم غیر مخلوط -

معفاهالمبادالت الحراریة والرادیاتیرات،  لوحدات التكییف- - -7608.1010
20 غیرھا- - -7608.1090

: من خالئط ألومنیوم -
معفاهراریة والرادیاتیراتالمبادالت الح،  لوحدات التكییف- - -7608.2010
20 غیرھا- - -7608.2090
20.، من ألومنیوم )مثل، الوصالت واألكواع واألكمام(لوازم مواسیر أو أنابیب 7609.00
) 94.06بإس��تثناء المب��انى م��سبقة ال��صنع الداخل��ة ف��ى البن��د (من��شآت م��ن ألومنی��وم 76.10

 ،ال��سقوف، ال��صوارى، األب��راج، مق��اطع الج��سور، مث��ل الج��سور(وأج��زاء المن��شآت 
 ،)دراب���زین(الم��ساند ، عتب��ات األب��واب، أطرھ��ا، النواف��ذ، األب��واب، ھیاك��ل ال��سقوف

ومواس��یر " ب��روفیالت"أش��كال خاص��ة ، زوای��ا، ق��ضبان، ؛ أل��واح)ال��دعامات واألعم��دة
.یماثلھا من ألومنیوم، مھیأة لإلستعمال فى المنشآت  وما

60  ا وعتبات لألبوابأطرھ، ذـنواف،  أبواب-7610.10
60 غیرھا-7610.90
ع���دا أوعی���ة الغ���از (خ���وابى وأوعی���ة مماثل���ة، لجمی���ع الم���واد ،  ص���ھاریج ،خزان���ات7611.00

5ر م��زودة ـی��ـ لت��ر، غ300  ع��ن س��عتھایدزـوم، ت��ـ��ـن ألومنیـ��ـم) لـیـالم��ضغوط أو الم��س ر م��زودة ـی��ـ لت��ر، غ300  ع��ن س��عتھایدزـوم، ت��ـ��ـن ألومنیـ��ـم) لـیـالم��ضغوط أو الم��س
.بتجھیزات آلیة أو حراریة، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة 

5

بم�ا ف�ى ذل�ك ( عل�ب وأوعی�ة مماثل�ة م�ن ألومنی�وم ، ص�نادیق، دنان، برامیل، خزانات76.12
بإسـتثناء أوعی�ة الغ�از الم�ضغوط (لجمیع المواد ) األوعیة األنبوبیة الصلبة أو الطریة

 لتر، غیر مزودة بتجھیزات آلی�ة أو حراری�ة، وإن 300، ال تتجاوز سعتھا )أو المسیل
.ارة كانت مبطنة أو عازلة للحر

10 أوعیة أنبوبیة طریة-7612.10

: غیرھا -

5 لتعبئة المواد الغذائیة- - -7612.9010

20 غیرھا - - -7612.9090

5.أوعیة من ألومنیوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسیل 7613.00

معزول�ة أس�الك مجدول�ة، ك�ابالت، أم�راس م�ضفورة وم�ا یماثلھ�ا، م�ن ألومنی�وم غی�ر 76.14
.ءللكھربا

20 ذات نواه من صلب-7614.10
20 غیرھا-7614.90
غیرھا من األدوات المنزلیة وأجزاؤھ�ا، م�ن ألومنی�وم؛ و أدوات مطبخیة ،أدوات مائدة76.15

ع ـ�ـلمیـلى أو التـ�ـوم، للجـ�ـا، م�ن ألومنیـھ�لــاثـیم ازات وم�اـف�ـ ق،داتـ وسی�،اتـإسفنج
.أدوات صحیة وأجزاؤھا ، من ألومنیوم أو إلستعماالت مماثلة؛ 

٣٤٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ظام رمز الن
املنسق

الفئة فـــــــــــــــــــــــــــالصن
(%)

 ، أدوات مطبخی�ة وغیرھ��ا م�ن األدوات المنزلی��ة وأجزاؤھ�ا؛ إس��فنجات، أدوات مائ�دة-7615.10
60 قفازات وما یماثلھا، من ألومنیوم، للجلى أو التلمیع أو إلستعماالت مماثلة  ،وسیدات

 : أدوات صحیة وأجزاؤھا-
7615.2010- - 60، وأن وردت بشكل أطقم )الدش( مرشات -
10 غیرھا- - -7615.2090

.مصنوعات أخر من ألومنیوم 76.16
،  ) 83.05ع��دا تل��ك الداخل��ة ف��ى البن��د (م��شابك خ��ارزة  وم��سامیر تنجی��د،  م��سامیر-7616.10

، "تباش��یم" ، م��سامیر برش��ام)ش��ناكل(، مح��اجن لولبی��ة )عزق��ات( ص��وامیل ،يبراغ��
وأصناف مماثلة" وردات "ابوریة، حلقات  مسامیر خ،خوابیر

10

: غیرھا -
20سیاجات من أسالك ألومنیوم و نسج ، شباك، ألواح شبكیة- -7616.91
: غیرھا - -7616.99
5  ألنابیب تعبئة المعاجین) روندالت( حلقات - - -7616.9910
30   غیرھا- - -7616.9990

_______  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٤٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع والسبعون

  
  مرتوك لإلستخدامات املستـقبلية

  بالنـظام املنسق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٣٥٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن والسبعون
  رصاص ومصنوعاته

  :مالحظــة 
  :یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل منھا    - 1

  قضبــان وعيــدان  ) أ ( 
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتى لیست ) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسـطوانات 

كل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كام�ل طولھ�ا ب�شكل دائ�رى أو بی�ضاوى أو مرب�ع ـبش
ال��دوائر "بم��ا ف��ى ذل��ك (ع مت��ساوى األض��ال أو م��ستطیل، أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع مح��دب

، الت�ى یك�ون جانب�ان متق�ابالن منھ�ا ب�شكل أق�واس محدب�ة بینم�ا یك�ون "المستطیالت المعدل�ة"و" المسطحة
  ) .الجانبان اآلخران مستقیمین ومتوازیین ومتساویى الطول

األضــالع، زوای�ا متعددة  المثلثة أو وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضیة المستطیلة أو المربعة أو         
بم�ا ف�ى ذل��ك (لعرض�ى ب�شكل م�ستطیل إن س�مك ھ�ذه المنتج�ات ذات المقط��ع ا. دورت عل�ى كام�ل طولھ�ا

  .یزید عن عشر عرضھا ") المستطیل المعدل "
ًأیضا، المنتجات بنفس األش�كال والمق�اییس المتح�صل علیھ�ا بالقولب�ة " دانــیـقضبان وع"ارة ــمل عبـوتش     

، والت��ى أجری��ت علیھ��ا عملی��ات الحق��ة إلنتاجھ��ا التتع��دى الت��شذیب األول��ى )فری��ت ( د أو ال��صب أو التلبی��
  .أوإزالة القشور، بشرط أال تكسبھا ھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 

  )بروفيالت(زوايا وأشكال خاصة   ) ب(
المتح�صل  البثق أو المسحوبة أو المطرقة أوأو المشـكلة ب) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 

انت بشكل لفات، ذات مقطع عرضى منتظم عل�ى كام�ل طولھ�ا والت�ى ـنى، وإن كـل أو الثـشكیـا بالتــعلیھ
رطة ــح أو األشــأو األلواح أو الصفائ الكــدان أو األسـیـالع ان أوــینطبق علیھا أى من تعاریف القضب ال

ًأی��ضا، المنتج��ات " زوای��ا وأش��كال خاص��ة"وت��شمل عب��ارة . األنابی��ب أو المواس��یرأو األوراق أو الق��دد أو 
ا عملیات الحق�ة إلنتاجھ�ا ــت علیھـ، والتى أجری)فریت(د ــلبیـة أو الصب أو التــولبــالمتحصل علیھا بالق ا عملیات الحق�ة إلنتاجھ�ا ــت علیھـ، والتى أجری)فریت(د ــلبیـة أو الصب أو التــولبــالمتحصل علیھا بالق

ص�فة األص�ناف ذه العملیات ــة لھــسب نتیجـتـرط أال تكــور، بشــإزالة القش تتعدى التشذیب األولى أو ال
  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 

  أســـــــالك  ) ج(
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، ب�شكل لف�ات، ذات مقط�ع ) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات          

أو مرب��ع أو م��ستطیل أو مثل��ث  عرض��ى م��صمت ومن��تظم عل��ى كام��ل طولھ��ا ب��شكل دائ��رى أو بی��ضاوى
الم�ستطیالت "و " ال�دوائر الم�سطحة"بما فى ذلك (الع أو مضلع محدب متساوى األضالع متساوى األض

، والتى یكون جانبان متقابـالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون الجانب�ان اآلخ�ران م�ستقیمین "المعدلة
  ).ومتوازیین ومتساویى الطول

زوای�ا دورت  أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لھاقد تكــون للمنتجات ذات المقاطع العرضیة المستطیلة         
الم�ستطیل "بم�ا ف�ى ذل�ك (إن س�مك ھ�ذه المنتج�ات ذات المقط�ع العرض�ى الم�ستطیل . على كام�ل طولھ�ا 

  .یزید عن عشر عرضھا ") المعدل 
  ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد  ) د(

، وإن كان�ت ب�شكل لف�ات أم ال، )78.01 فى البنــ�ـد غیر المنتجات الخام الداخلة(ھى المنتجات المسطحة          
" الم�ستطیالت المعدل�ة" بم�ا ف�ى ذل�ك(ذات مقطع عــرضى م�صمت م�ستطیل ال�شكل، وإن دورت زوای�اه 

والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون الجانبان اآلخران م�ستقیمین ومت�وازیین 
  :، والتى تكونوذات سمك موحد) ومتساویى الطول

  عشر عرضھا ،ـتجاوز ی الذات شكل مستطیل أو مربع، بسمك    -
رط أال تك�ون لھ�ا ص�فة األص�ناف ـاس ك�ان ، ب�شــل وال مربع ، من أى مقــر مستطیـیـكل غـذات ش   -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
  
  

٣٥١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

مثل، (نمطیـة  ألوراق والقدد الحاملة ألشكال، األلواح والصفائح واألشرطة وا78.04تبقى داخلة فى البند          
، وكذلك المنتج�ات المثقب�ة أو المموج�ة )الحزوز والتضلیعات والمربعات والتحبیبات واألزرار والمعینات

أو الملمعة أو المطلیة، بشرط أال تكت�سب نتیج�ة لھ�ذه العملی�ات ص�فة األص�ناف أو المنتج�ات الداخل�ة ف�ى 
  .بنود أخر 

   وأنــابيــبمـواســـري  ) هـ(
ھى المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى من�تظم بتجوی�ف واح�د مت�صل عل�ى         

كام��ل طولھ��ا، ب��شكل دائ��رى أو بی��ضــاوى أو م��سـتطیل أو مرب��ع أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع 
  .محدب متساوى األضالع وذات جدران موحدة السماكة 

مواسیر وأنابیب، المنتجات ذات المقطع العرضى المربع أو المستطیل أو المثل�ث المت�ساوى ًتعتبر أیضا ك        
األض��الع أو الم��ضلع المح��دب المت��ساوى األض��الع، وإن دورت زوایاھ��ا عل��ى كام��ل طولھ��ا، ب��شرط أن 

  .المركز ولھما نفس الشكل واإلتجاهیكون مقطعھا العرضى الداخلى ومقطعھا العرضى الخارجى متحدى 
یمكن أن تكون المواسیر واألنابیب ذات المقاطع العرضیة السابقة ملمعة أو مطلیة أو مقوسة أو ملولبة أو       

أو ب�أطواق ) فالنشات أو فلنج�ات(مثقبة أو مضیقة أو موسعة أو بشكل مخروطى أو مجھزة بشفاه رابطة 
  .أو بحلقات 

   :مـالحظــة البند الفرعى
  :لواردة فى ھذا الفصل ا" رصاص نقى"یقصد بعبارة    - 1

ً ن�سبة محت�واه وزن�ا م�ن أى ـتجاوزت�ً وزنا على األق�ل م�ن الرص�اص، ب�شرط أال %99.9المعدن المحتوى على        
  :عنصر آخر عن الحد المبین فى الجدول التالى 

  جــدول العنـاصــر األخـــر
  ً وزنــــا%النســبـة املئـويـة املسـموح بــه   العنصــــر

  Ag  0.02                 فضــــة
As0.005  زرنیخ

Bi0.05  بزموت Bi0.05  بزموت
  Ca0.002  كالسیوم
  Cd0.002  كادمیوم
  Cu0.08  نحاس
  Fe  0.002  حدید

  S  0.002  كبریت
Sb  0.005  أنتیموان
  Sn  0.005  قصدیر

  Zn  0.002  زنـك
  0.001  ، كل منھاTe)مثل التلوریوم (غیرھا 

_________  
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رمز النظام 
املنسق

  الفئة  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.رصاص بأشكال خام 78.01

معفاه رصاص نقى-7801.10

: غیره -

معفاهً وزنا على األنتیمون كعنصر آخر رئیسىىحتوی - -7801.91

معفاه غیره- -7801.99

معفاه. من رصاص خردة وفضالت7802.00

[78.03]

. قدد وأوراق من رصاص؛ مساحیق ورقائق من رصاص، أشرطة، صفائح،ألواح78.04

:قدد وأوراق ، أشرطة، صفائح،  ألواح-

10)بإستثناء الحامل( مم 0.2یتجاوز  قدد وأوراق بسمك ال، أشرطة،  صفائح- -7804.11

10 غیرھا- -7804.19

10مساحیق ورقائق -7804.20

[78.05]

10.مصنوعات أخر من رصاص 7806.00 10.مصنوعات أخر من رصاص 7806.00
__________  
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  الفصل التاسع والسبعون
  ومصنوعاته) توتياء ( زنك 

  :مالحظــة 
  : بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینھ إزاء كل منھا یقصد   - 1

  قضبـــان وعيــدان  ) أ ( 
أو المشكلة بالبثـق أو المسـحوبة أو المطرقة، والتى لیست ) لمدرفلةا (باألسطوانات المنتجات المرققة ھي

 أو مرب�ع بی�ضاوي أو دائ�ريب�شــكل  بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولھ�ا
ل��دوائر ا"بم��ا ف��ى ذل��ك ( األضـ��ـالع  مت��ساويأو م��ستطیل أو مثل��ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع مح��دب

 یكون جانب�ان متقـ�ـابالن منھــ�ـا ب�شــكل اقـ�ـواس محدب�ة بینمـ�ـا التي" المستطیالت المعدلة"و " المسطحة
  ).مستقیمین ومتوازیین ومتساویى الطول یكون الجانبان اآلخران

ای�ا وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرض�یة الم�ستطیلة أو المربع�ة أو المثلث�ة أو متع�ددة األض�الع، زو    
بم��ا ف��ى ذل��ك (الم��ســتطیل  دورت عل��ى كام��ل طولھ��ا، إن س��مك ھ��ذه المنتج��ات ذات المقط��ع العرض��ى

ًأیضا، المنتج�ات ب�نفس " قضبان وعــیدان"وتشمل عبارة . یزیـد عن عشر عرضھا ") المستطیل المعدل"
ت ع�ـلیھا عملی�ات ، والتى أجری�)فریت(األشكال والمقاییس المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب أو التــلبید 

الحق��ة إلنتاجھ��ا التتع��دى الت��شــذیب األول��ى أو إزال��ة الق��شـور، ب��شرط أال تك��سبھا ھ��ذه العملی��ات صفـ��ـة 
  .األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 

   .)بروفيالت(زوايا واشكال خاصة   ) ب(
حوبة أو المطرق�ة أو المتح�صل أو المشكلة بالبثـق أو المس) المدرفلة(ھى المنتجات المرققة باإلسطوانات 

رض�ى من�تظم عل�ى كام�ل طولھـ�ـا والت�ى ععلیھا بالتشكیل أو بالثنى، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع 
الینطب��ق علیھ��ا أى م��ن تع��اریف الق��ضبان أو العی��دان أو األس��الك أو األل��واح أو ال��صفائح أو األش��رطة 

ًأی��ضا، المنتج��ات " زوای��ا واش��كال خاص��ة"ل عب��ارة وت��شم. أواألوراق أو الق��دد، أو األنابی��ب أو المواس��یر
لیات الحق�ة إلنتاجھ�ا ـ�ـا عمــ، والتى أجــریت عـلیھ)فریــت(المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب أو التلبید  لیات الحق�ة إلنتاجھ�ا ـ�ـا عمــ، والتى أجــریت عـلیھ)فریــت(المتحصل علیھا بالقولبة أو الصب أو التلبید 

ال تتعدى التشذیب األولى أو إزالة القشـور، بشـرط أال تكون قد إكت�ســبت نتیجــ�ـة لھ�ذه العملیـ�ـات ص�فة 
  .تجات الداخلة فى بنود أخر األصناف أو المن

  أســـالك   )ج(
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع ) المدرفـلة(ھى المنتجات المرققة باإلسطوانـات 

عرض��ى م��صمت ومن��تظم عل��ى كام��ل طولھ��ا ب��شكل دائ��رى أو بی��ضاوى أو مرب��ع أو م��ستطیل أو مثل��ث 
الم�ستطیالت "و " الدوائر المسطحة"بما فى ذلك (الع  متساوى األضالع أو مضلع محدب متساوى األض

بشكل أقواس محدبة بینم�ا یك�ون الجانب�ان اآلخ�ران م�ستقیمین  ، والتى یكون جانبان متقابالن منھا"المعدلة
  ).ومتوازیین ومتساویى الطول

لم�ضلعة زوای�ا دورت قد تك�ون للمنتج�ات ذات المقاطــ�ـع العرض�یة الم�ستطیلة أو المربع�ة أو المثلث�ة أو ا         
الم��ستطیل "بم�ا ف�ى ذل�ك (إن س�مك ھ�ذه المنتج�ات ذات المقط�ع العرض�ى الم�ستطیل . ع�ـلى كام�ل طولھ�ا

  .یزید عن عشر عرضھا ") المعدل
  ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد   )  د(

أم ال، ، وإن كان�ت ب�شكل لف�ات )79.01غی�ر المنتج�ات الخ�ام الداخل�ة ف�ى البن�د (ھى المنتجات الم�سطحة 
" الم�ستطیــالت المع�ـدلة"بم�ا ف�ى ذل�ـك (ذات مقطع عرضى مصمت مستطیل الشكل، وإن دورت زوایاه 

والت��ى یك��ـون جانب��ان متق��ابالن منھـ��ـا ب��شكل أق��واس محدب��ة بینم��ـا یك��ون الجانب��ان اآلخ��ران م��ستقیمین ، 
  :وذات سمك موحد ، والتى تكون ) متوازیین ومتساویى الطول

  عشر عرضھا ،ـتجاوز ی ال أو مربع، بسمك ذات شكل مستطیل   -
اف ـ�ـاألصن ةـ�ـرط أال تك�ون لھ�ا صفــاس ك�ان، ب�شــل، من أى مقــیر مربع وال مستطیـكل غــذات ش   -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
، مث�ل(الحامل�ة ألشـ�ـكال نمطی�ة ، األل�واح وال�صفائح واألش�رطة واألوراق والق�دد 79.05تبقى داخل�ة ف�ى البن�د 

، وك�ذلك المنتج�ات المثقب�ة أو المموج�ة أو )الحزوز والتضــلیعات والمربعات والتحبیبات واألزرار والمعینات 
  .الملمعة أو المطلیة، بشرط أال تكتسب نتیجة لھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
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  مواســـــري وأنــابيــب  ) هـ(
، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى من�تظم بتجوی�ف واح�د مت�صل عل�ى ھى المنتجات المجوفة 

كام�ل طولھ��ا، ب��شكل دائ�رى أو بی��ضــاوى أو م��ستطــیل أو مرب��ع أو مثل�ث مت��ساوى األض��الع أو م��ضلع 
  .محدب متساوى األضالع وذات جدران موحدة السماكة 

لمربع أو المستطیل أو المثلث المتساوى ًتعتبر أیضا كمواســیر وأنابیب، المنتجات ذات المقطع العرضى ا
األض��الع أو الم��ضلع المح��دب المت��ساوى األض��الع، وإن دورت زوایاھ��ا عل��ى كام��ل طولھ��ا ، ب��شرط أن 

  .المركز ولھما نفس الشكل واإلتجاهیكون مقطعھا العرضى الداخلى ومقطعھا العرضى الخارجى متحدى 
ة أو مقوس�ة ـ�ـة أو مطلیـ�ـة، ملمعــع العرض�یة ال�سابقــاطــقب ذات المـویمكن أن تكون المواسـیر واألنابی    

شات ـ�النـف(ة  ـ�ـفاه رابطــة أو موسعة أو بشـكل مخروطى، أو مجھ�زة ب�شـة أو مضیقـبـقـأو ملولبة أو مث
  .أو بأطواق أو بحلقات ) أو فلنجات

   :مالحظات البنود الفرعية
  :ى المبینة إزاء كل منھا  بالعبارات الواردة فى ھذا الفصل المعانیقصد   - 1

  زنك، غـري خملوط  ) أ ( 
  .ً وزنا على األقل  %97.5 ھو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة   

  خالئط الزنك  ) ب(
ًھى المواد المعدنیة التى یكون فیھا عنصر الزنك، ھو الغالب وزنا، على أى من العناصر األخ�ر، ب�شرط   

  .ً وزنا %2.5 األخر عن أن یزید محتواھا الكلى من تلك العناصر
  أتربة الزنـك  ) ج(

م�ساحیق  ھى األتربة المتحصل علیھا بتكثیف بخار الزنك، وتت�ألف م�ن جزیئ�ات كروی�ة أكث�ر نعوم�ة م�ن  
میك���رون  63ً وزن���ا عل���ى األق���ل م���ن ھ���ذه الجزیئ���ات عب���ر منخ���ل قی���اس عیون���ھ %80الزن���ك ویم���ر 

  .ً وزنا %85ى عن ویجب أال یقل محتواھا من الزنك المعدن. )میكرومیتر(
__________  

    

رمز النظام 
املنسق

الفئةفـــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

.زنك بأشكال خام 79.01
: زنك غیر مخلوط -

2ً وزنا أو أكثر من الزنك%99.99 على ىحتوی - -7901.11
2ًوزنا من الزنك %99.99 على أقل من ىحتوی - -7901.12
2ئط زنك خال-7901.20
2.خردة وفضالت من زنك 7902.00
.أتربة ومساحیق ورقائق من زنك 79.03
10)رماد الزنك( أتربة زنك -7903.10
10 غیرھا-7903.90
10.وأسالك من زنك ) بروفیالت(أشكال خاصة ، زوایا، عیدان،قضبان7904.00
10.أورق من زنك وقدد ، أشرطة، صفائح، ألواح7905.00
[79.06]
.مصنوعات أخر من زنك 7907.00
7907.0010- - 40، وأن وردت بشكل أطقم )الدش( مرشات -
10 غیرھا- - -7907.0090

________  
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  الفصل الثمانون
  قصدير ومصنوعاتـه

  :مالحظة الفصل 

  :منھا یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل المعانى المبینة إزاء كل     - 1

  قضبــان وعيــدان   ) أ ( 
أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتى لیست ) المدرفـلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 

بشكل لفات، وذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشـكل دائرى أو بیضاوى أو مربع 
الدوائر "بما فى ذلك (ب متسـاوى األضالع أو مستطیل أو مثلث متساوى األضالع أو مضلع محد

، التى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون "المستطیالت المعدلة"و" المسطحة
 وقـد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضیة). مستقیمین متوازیین ومتساویى الطول الجانبان اآلخران

إن سمك ھذه  .و متعددة األضالع، زوایا دورت على كامل طولھا المستطیلة أو المربعة أو المثـلـثة أ
  . یزید عن عشر عرضھا ") المستطیل المعدل"بما فى ذلك (المنتجات ذات المقطع العرضى المستطیل 

ًأیضا، المنتجات بنفس األش�كال والمق�اییس المتح�صل علیھ�ا بالقولب�ـة " ان وعیدانــقضب"ارة ــوتشـمل عب     
تتع�دى الت�شذیب األول�ى  ة إلنتاجھ�ا الـات الحق�ــ، والتى أجریت علیھا عملی)تــفری( لتلبید أو الصب أو ا

  .أو إزالة القشور، بشرط أال تكســبھا ھذه العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر
  )بروفيالت(زوايا وأشكال خاصة    )ب(

و المشـكلة بالبثـق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل أ) المدرفلة(ھى المنتجات المشكلة باإلسطوانات 
علیھا بالتشكیل أو الـثــنى ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظـم على كامل طولھ�ا والت�ى 

یدان أو األس�الك أو األل�واح أو ال�صفائح أو األش�رطة ـان أو الع�ــینطبــق عـلیھا أى من تعاریف القضب ال
ًضا ، المنتج�ات، ی�أ" زوای�ا وأش�كال خاص�ة"وتشـمل عبارة . القدد أو المواسیر أو األنابیبأو األوراق أو  ًضا ، المنتج�ات، ی�أ" زوای�ا وأش�كال خاص�ة"وتشـمل عبارة . القدد أو المواسیر أو األنابیبأو األوراق أو 

، والت�ى أجری�ت ع�ـلیھا عملی�ات )فری�ت(بالقولب�ة أو ال�صب أو ال�ـتلبید  بنفس األشكال ، المتحصل علیھ�ا 
قد أكتسبت نتیجة لھ�ذه التـتعدى الـتـشذیب األولى أو إزالة القشـــور ، بشـــرط أال تكــون  الحقة إلنتاجھا

  .العملیات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
  أســـــــــالك  ) ج(

أو المشــكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع ) المدرفلة( المنتجات المشكلة باإلسطوانات يھ
ســتطیل أو مثل��ث عرض��ى م��صمت من��تظم عل��ى كام��ل طولھ��ا ب��شكل دائ��رى أو بی��ضاوى أو مرب��ع أو م��

الم�ستـطیالت "و" الدوائر المسطحة " فى ذلك بما(متساوى األضالع أو مضلع محدب متساوى األضالع 
، والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة، بینما یكون الجانبان اآلخران مستقیمان "المعدلة 

لة أو المربع�ة ـطیـتـة الم�سـ�ـرضیـع العـ�ـمقاطات ذات الــد تكـون للمنتجـق). ومتوازیان ومتساویى الطول
  .أو المثـلثة أو المضلعة زوایا دورت على كامل طولھا 

یزی�د ع�ن ع�شر ) "الم�ستطیل المع�دل"بما فیھ�ا ذل�ك (إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضى المستطیل 
  .عرضھا

  ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد  ) د(
لف�ات أم ال،  ، وإن كان�ت ب�شكل)80.01تج�ات الخ�ام الداخل�ة ف�ى البن�د غی�ر المن(ھى المنتجات الم�سطحة   

، "الم��ستطیالت المعدل��ة"بم��ا ف��ى ذل��ك(ذات مقط�ع عرض��ى م��صمت م��ستطیل ال��شكل، وإن دورت زوای�اه 
الجانبان اآلخران م�ستقیمین ومت�وازیین  والتى یكون جانبان متقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بینما یكون

  :وذات سمك موحد، والتى تكون ) ومتساویى الطول
  عشر عرضھا ،ـتجاوز ی الذات شكل مستطیل أو مربع ، بسمك    -
رط أال تك�ون لھ�ا ص�فة األص�ناف ـاس كان، ب�شــل وال مربع ، من أى مقــتطیـر مسـیـذات شــكل غ   -

  .أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر 
  
  

٣٥٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  مواسـري و أنـابيـب  ) هـ(
 وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضى منتظم بتجویف واح�د مت�صل عل�ى ى المنتجات المجوفة ،ـھ

كام�ل طولھ�ـا ، ب��شــكل دائ�رى أو بی�ضاوى أو م��ستطیل أو مرب�ع أو مثل�ث مت��ساوى األض�الع أو م��ضلع 
ًتع�ـتبر أی�ضا كمواسـ�ـیر وأناب�ـیب، المن�ـتجات  .محدب متساوى األضالع، وذات جدران موحدة ال�سماكة 

عرض���ى المرب���ع أو الم���ستطــیل أو المثل���ث المت���سـاوى األض���الع أو الم���ضلع المح���دب ذات المقطــ���ـع ال
المتساوى األضالع ، وإن دورت زوایاھا على كامل طولھا، ب�شرط أن یك�ون مقطعھ�ا العرض�ى ال�داخلى 

یمك��ن أن تك��ون المواس��یر  .ومقطعھ��ا العرض��ى الخ��ارجى متح��دى المرك��ز ولھم��ا نف��س ال��شكل واإلتج��اه
ت المقاطـــع العرضیــة السـابقـة ملمعة أو مطلیة أو مقوسة أو ملولب�ة أو مثقب�ة أو م�ضیقة واألنابـیب وذا

  .أو بأطواق أو بحلقات ) فالنشات أو فلنجات (أو موسعة أو بشكل مخروطى أو مجھزة بشفاه رابطة 
   :مــالحظـــة البنــد الفرعــى

  :معانى المبینة إزاء كل منھا یقصد بالعبارات التالیة الواردة فى ھذا الفصل ال    - 1
  قصديـر ، غــري خملوط  ) أ ( 

ً نسبة محتواه وزنا ـتجاوزً وزنا على األقل ، بشرط أال ت%99ھو المعدن المحتــوى على القصدیر بنسبة 
  :من أى من عنصرى البیزموت أو النحاس عن الحد المبین فى الجدول التالى 

  رجـــــــدول العنــاصــر األخــــــــ

  ًحد النسبة املئوية املسموح به وزنــا  العنصـــــــــر
  Bi  0.1بیــزمـــوت       
  Cu  0.4نحـــــــــاس       

  خــالئـط القصـديــر  ) ب(
  :ًھى المواد المعدنیة التى یكون عنصر القصدیر فیھا ھو الغالب وزنا على أى من العناصراألخر بشرط

  ً وزنـا ؛ أو%1ن العناصر األخر عن أن یزید محتواھا الكلى م   - 1  ً وزنـا ؛ أو%1ن العناصر األخر عن أن یزید محتواھا الكلى م   - 1
م��ن الح��د المب��ین ف��ى الج��دول ًًأن یك��ون محتواھ��ا وزن��ا م��ن البیزم��وت أو النح��اس م��ساویا أو أكب��ر    - 2

  .السابق
________  

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئةفــــــــــــــــــــالصن 

(%) 

.قصدیر بأشكال خام 80.01

2وط قـصدیــر غــیر مخل-8001.10

2 خالئـط قـصدیـر-8001.20

2.فضالت وخردة من قصدیر 8002.00

10.وأسالك، من قصدیر ) بروفیالت(قضبان وعیدان وزوایا وأشكال خاصة 8003.00

[80.04]

[80.05]

[80.06]

10.مصنوعات أخر من قصدیر 8007.00
__________  

  

٣٥٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى والثمانون
  ؛ مصنوعاتها) سريميت (   أخر ؛ خالئط معدنية خزفيةمعادن عادية

  :مالحظة البند الفرعى 
، الخاص�ة بتعری�ف الق�ضبان 74 م�ن الف�صل 1تنطبق على ھذا الفصل ، مع تعدیل ما یج�ب تعدیل�ھ ، المالحظ�ة    - 1

  .راق والعیدان، والزوایا واألشكال الخاصة ، واألسالك واأللواح والصفائح ، واألشرطة والقدد واألو
________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة ) ولفرام(تنجستین 81.01
10 مساحیق-8101.10

: غیرھا -

والعی�دان المتح�صل علیھ�ا بالتـلب�ـید  تـنجسـتـین بأشكال خام، بما فى ذلك الـقضبان - -8101.94
5فقط

5 أسالك - -8101.96

2 فضالت وخردة- -8101.97
10 غیرھا- -8101.99

.مولیبدنیوم ومصنوعاتھ ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 81.02
5 مساحیق-8102.10

: غیرھا -

قضبـان والعی�دان المتح�صل علیھ�ا بالتـلب�ـید  مولیبدنیوم بأشكال خام، بما فى ذلك ال- -8102.94
5فقط 

 ق���ضبان وعی���دان، ع���دا المتح���صل علیھ���ا بالتلبی���د فق���ط ، زوای���ا وأش���كال خاص���ة - -8102.95
5، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق)بروفیالت(

5 أسالك- -8102.96

2 فضالت وخردة- -8102.97

10 غیرھا- -8102.99

.لیوم ومصنوعاتھ ، بما فى ذلك الفضالت والخردة تنتا81.03
 تـنـتـالیوم بأشــكال خام ، بمــا فى ذلك القـضبان والعیدان المتحصل علیھا بالـتـلب�ـید -8103.20

5فـقط ؛ مساحیق

2 فضالت وخردة-8103.30

10 غیرھا-8103.90

.دة ماغنسیوم ومصنوعاتھ ، بما فى ذلك الفضالت والخر81.04
: ماغـنسـیوم بأشكال خام -

5ً وزنا على األقل من الماغـنسـیوم%99.8 على ىحتوی - -8104.11

٣٥٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

5 غیرھا- -8104.19

2 فضالت وخردة-8104.20

5ً خراطة وحبـیـبات مصنـفة تـبعا للحجم ؛ مساحیق، برادة-8104.30

5 غیرھا-8104.90

ومنتج��ات وس��یطة أخ��ر م��ن تع��دین الكوبال��ت؛ كوبال��ت ) تم��ا(كوبال��ت ن��صف خ��ام 81.05
.ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 

ومنتج��ات وس��یطة أخ��ر م��ن تع��دین الكوبال��ت؛ كوبال��ت ) م��ات( كوبال��ت ن��صف خ��ام -8105.20
5بأشكال خام ؛ مساحیق 

2 فضالت وخردة-8105.30

10 غیرھا-8105.90

.تھ، بما فى ذلك الفضالت  والخردة بیزموت ومصنوعا8106.00
5 بأشكال خام ؛ مساحیق- - -8106.0010

2 فضالت وخردة- - -8106.0020

10 غیرھا- - -8106.0090

.كادمیوم ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 81.07
5 كادمیوم بأشكال خام؛ مساحیق -8107.20

2 فضالت وخردة-8107.30

10 غیرھا-8107.90

  .تیـتانـیوم ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 81.08

2 تـیـتانـیوم بأشكال خام؛ مساحیق -8108.20
2 فضالت وخردة-8108.30

2 غیرھا-8108.90

.زیركونیوم ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 81.09
5ام؛ مساحیق  زیركونیوم بأشكال خ-8109.20

2 فضالت وخردة-8109.30

10 غیرھا-8109.90

.أنـتـیموان ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت والخردة 81.10
5 أنـتـیمون بأشكال خام؛ مساحیق -8110.10

2 فضالت وخردة-8110.20
10 غیرھا-8110.90

٣٥٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

.خردة منجنیز ومصنوعاتھ، بما فى ذلك الفضالت وال8111.00
5 بأشكال خام ؛ مساحیق- - -8111.0010

2 فضالت وخردة- - -8111.0020

10 غیرھا- - -8111.0090

،  أن���دیوم،)س���لتیوم(ھ���افنیوم ، جالی���ـوم، فان���ادیوم، جرم���انیوم،  كرومی���وم،بیریلی���وم81.12
 ثالی��ـوم وم��صنوعات ھ��ذه المع��ادن ، بم��ا ف��ى ذل��ك،  رینی��وم،)كولومبی��وم(نیوبی��وم 

.الفضالت والخردة
: بـیریلیـوم -

5 بأشكال خام ؛ مساحیق - -8112.12

2 فضالت وخردة- -8112.13
10 غیرھا- -8112.19

) :كروم( كرومیوم -

5 بأشكال خام؛ مساحیـق - -8112.21

2 فضالت وخردة- -8112.22

10 غیرھا - -8112.29

: ثـالـیوم -

5 بأشكال خام؛ مساحیق - -8112.51

2 فضالت وخردة- -8112.52

10 غیرھا- -8112.59

: غیرھا -
: بأشكال خام؛ فضالت وخردة؛ مساحیق - -8112.92

5 بأشكال خام؛ مساحیق - - -8112.9210

2غیرھا  - - -8112.9290

10 غیرھا- -8112.99

. ومصنوعاتھا، بما فى ذلك الفضالت والخردة ) سیرمیت(فیة خالئط معدنیة خز8113.00
5 بأشكال خام؛ مساحیق- - -  8113.0010

2 فضالت وخردة- - -  8113.0020

10 غیرھا- - -  8113.0090
_________  

  
  
  

٣٦٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثانـى والثمانون
   عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛

  دن عاديــةأجزاؤها من معا
  :مالحظــات 

تجمی�ل ) أطق�م ( فیما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنق�ل ، ودوالی�ب ال�شحذ م�ع ھیاكلھ�ا ، ومجم�ـوعات   - 1
 ، فإن ھذا الفصل یشمل األصناف التى تك�ون 82.09وتقلیم أظافر األیدى أو األقدام، واألصناف الداخلة فى البند 

  :عاملة من نصالھا  أو أجزاؤھا ال
  معدن عادى ؛   -أ  
  ؛) سیرمیت ( كربیدات معدنیة أو خالئط معدنیة خزفیة    -ب 
، عل�ى حوام�ل م�ن مع�ادن عادی�ة أو كربی�دات )طبیعیة أو تركیبی�ة أو مج�ددة(أحجار كریمة أو شبھ كریمة    -ج 

  أو؛ ) سیرمیت(معدنیة أو خالئط معدنیة خزفیة 
 معادن عادیة، بشرط أال یفقد النصل أو الجزء العامل المعدنى فیھ�ا ص�فتھ ذة على حوامل منـاحــواد شــم   -د 

  .أو وظیفتھ األصلیة من جراء إضافة المادة الشاحذة 
إن األج��زاء م��ن مع��ادن عادی��ة لألص��ناف الداخل��ة ف��ى ھ��ذا الف��صل تبن��د م��ع ھ��ذه األص��ناف، بإس��تثناء األج��زاء    - 2

   .84.66 التى تدار بالید الداخلة فى البند ًالمنصوص علیھا تحدیدا، وكذلك مقـابض العدد
ًعلى أنھ فى جمیع الحاالت، التدخل فى ھذا الفصل األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، وفقا لمفھوم المالحظة     

  .من القسم الخامس عشر ) 2(
ئیة وآالت قص الشعر تستثنى من ھذا الفصل الرؤوس والنصال واألجزاء القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكھربا  

  ) .85.10البند (الكھربائیة 
 ومن عدد مساو لھا على 82.11المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكین الداخلة فى البند ) األطقم(إن المجموعات    - 3

   .82.15،  تدخل فى البند 82.15األقل من األصناف الداخلة فى البند 
__________  __________  

  

رمز النظام 
الفئةفــــــــــــــــــــــــالصناملنسق

(%) 
 بلطات وعدد ،معازق، مذارى وأمشاط؛ فؤوس،  محافر، رفوش، معاول،مجارف82.01

 ، مجزات أعشاب، سكاكین قـش،قاطعة مماثلة؛ مقصات تقلیم من أى نوع؛ مناجل
. الزراعة أو البساتین أو الغاباتأسافین للخشب وعدد أخر مستعملة فى

5ورفوش مجارف -8201.10
5معازق وأمشاط، محافر،  معاول-8201.30
5عدد قاطعة مماثلةوبلطات ،  فؤوس-8201.40
5)بما فى ذلك مقصات تقطیع الدواجن( مقصات تقلیم تدار بید واحدة -8201.50
5 مجزات أعشاب ومجزات تقلیم أخر تدار بالیدین-8201.60
5لزراعة أو البساتین أو الغابات عدد یدویة أخر مستعملة فى ا-8201.90
بما فى ذلك نصال الثقب والشق (ن جمیع األنواع ــیر مــة؛ نصال مناشــمناشیر یدوی82.02

) .أو نصال المناشیر غیر المسننة 
2 مناشیر یدویة-8202.10
2"شلة" نصال مناشیر شریطیة مقـفلة بدون نھایات -8202.20

) :بما فى ذلك نصال مناشیر الشق والثـقب ( نصال مناشیر دائریة-
2 بأجزاء عاملة من صلب- -8202.31

٣٦١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــالصن

2 غیرھا، بما فى ذلك األجزاء- -8202.39
2 نصال مناشیر سالسل -8202.40

: نصال مناشیر أخر -
2 نصال مناشیر مستقیمة ، لشغل المعادن- -8202.91
2 غیرھا - -8202.99
، )بما فى ذلك األنواع القاطعة" (تبنسا"رد، ومبارد للخشب، كماشات وزرادیات مبا82.03

طعات براغى ومسامیر، مثاقب ات مواسیر، قاـاطعــط، مقصات لقطع المعادن، قـمالق
.، وعدد یدویة مماثلة تخریم

5 مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة-8203.10
5، مالقط، وعدد مماثلة)بما فى ذلك األنواع القاطعة" (بنسات" كماشات وزرادیات -8203.20
5 مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة-8203.30
5 قاطعات مواسیر، قاطعات براغى ومسامیر، مثاقب تخریم، وعدد مماثلة-8203.40
بما فى ذلك مفاتیح (، یدویة "إنجلیزیة"مفاتیح ربط، ومفاتیح ربط قابلة للتعدیل 82.04

؛ رؤوس ربط قابلة للتبدیل، وإن )ط الحنفیاتـیح ربـد مفاتــاعــ، مفــزم اللـعقیاس 
.كانت بماسكاتھا

: مفاتیح ربط یدویة -
5)ثابتة( غیر قابلة للتعدیل - -8204.11
5"إنجلیزیة" قابلة للتعدیل - -8204.12
5 رؤوس ربط قابلة للتبدیل، وإن كانت بماسكاتھا-8204.20
، غیر مذكورة وال داخلة فى مكان )بما فیھا القواطع الماسیة للزجاج(عدد یدویة   82.05

بر لوازم ـزاء التى تعتــلك األجـدا تــا، عـلھـیماث ات وماـد اللحام؛ ملزمــواقـآخر؛ م
 سنادین؛ أكوار حدادة قابلة ؛اآللیة أو آالت القطع بنفث الماءللعدد  ،أو أجزاء

.مع ھیاكلھا تدار بالید أو بالقدمللحمل؛ دوالیب شحذ 
5 أدوات ثـقب ولولبة-8205.10
5 مطارق ومطارق ثـقیلة-8205.20
5 أزامیل مقعرة ومایماثلھا من أدوات قاطعة لشغل الخشب،، أزامیل"فارات" مساحج -8205.30
5 مفكات-8205.40

:) بما فیھا القواطع الماسیة للزجاج( عدد یدویة أخر -
5 لإلستعمال المنزلى- -8205.51
5 غیرھا- -8205.59
5 مواقد لحام-8205.60
5 ملزمات وما یماثلھا-8205.70
تحتوى على األقل على إثـنین مــن األصناف " أطقم"مجموعات غیرھا، بما في ذلك  -8205.90

5من ھذا البندالمذكورة فى البنود الفرعیة 

٣٦٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــالصن

 إلى 82.02ى على إثنین أو أكثر من األصناف الداخلة فى البنود من عدد تحتو8206.00
2.للبیع بالتجزئة " أطقم " جموعات م، مھیأة ك82.05

ُمثال، (ًأدوات قابلة للتبدیل معدة للعدد الیدویة وإن كانت تدار آلیا، أو للعدد اآللیة، 82.07
 ، التفریز، التقویر، التقعیر،ب التثقی، الحفر، اللولبة، التخریم، البصم، الكبس،للضغط
، بما فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر ) فك وربط البراغى،الخرط

.وثقب التربة والصخور 
: أدوات حفر وثـقب التربة والصخور -

2)سیرمیت( بجزء عامل من خالئط معدنیة خزفیة - -8207.13
  2 غیرھا، بما فى ذلك األجزاء- -8207.19
2 قوالب سحب وبثق المعادن-8207.20
2 أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخریم-8207.30
2 أدوات لللولبة الداخلیة أو الخارجیة-8207.40
2 أدوات للثـقب ، عدا أدوات ثـقب الصخور-8207.50
2 أدوات للتـقعیر والتـقویر-8207.60
2 أدوات للتفریز-8207.70
2 أدوات للخرط-8207.80
5 أدوات أخر قابلة للتبدیل-8207.90
.سكاكین ونصال قاطعة ، لآلالت أو األجھزة اآللیة 82.08
2 لشغل المعادن-8208.10
2 لشغل األخشاب-8208.20
2 ألجھزة المطابخ أو لآلالت المستعملة فى صناعة األغذیة-8208.30
2عملة فى الزراعة أو البساتین أو الغابات لآلالت المست-8208.40

: غیرھا -
معفاه لآلالت المستعملة فى المواد النسجیة والجلود والورق ومصنوعاتھا-  - -8208.9010
5 غیرھا -  - -8208.9090

 من خالئط معدنیة خزفیة ،یماثلھا للعدد، غیر مركبة أطراف ورؤوس وما8209.00
2).سیرمیت(

 أو أقل، لإلستعمال ف�ى تح�ضیر أو تھیئ�ة أو تق�دیم م كج10أجھزة آلیة تدار بالید تزن 8210.00
40.األطعمة أو األشربة

سكاكین ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما فى ذلك مطاوى تقلیم األشجار، 82.11
. ، ونصالھا 82.08عدا السكاكین الداخلة فى البند 

40من أصناف منوعة" أطقم" مجموعات -8211.10
: غیرھا -

٣٦٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــالصن

40 سكاكین مائدة ذات نصال غیر قابلة للطى- -8211.91

40 سكاكین أخر ذات نصال غیر قابلة للطى- -8211.92

40)بما فى ذلك مطاوى تقلیم األشجار( سكاكین ذات نصال أخر - -8211.93
2 نصال- -8211.94
2یة مقابض من معادن عاد- -8211.95
بم��ا ف��ى ذل��ك الن��صال غی��ر تام��ة ال��صنع ب��شكل (ة ون��صالھا ـ��ـواس وأدوات حالقـ��ـأم82.12

) .أشرطة أو قدد
: أمواس وأدوات حالقة -

40 أدوات حالقة-  - -8212.1010
10 غیرھا-  - -8212.1090

صنع ألدوات الحالقة المأمونة، بم�ا ف�ى ذل�ك الن�صال غی�ر تام�ة ال�" شفرات"نصال   -
:بشكل أشرطة أو قدد

40 شفرات أدوات حالقة تامة الصنع-  - -8212.2010
20 شفرات أدوات حالقة غیر تامة الصنع-  - -8212.2020
10)بما فى ذلك النصال غیر تامة الصنع( نصال أمواس حالقة -  - -8212.2030
20 أجزاء أخر-8212.90 20 أجزاء أخر-8212.90
20.مقصات ، ونصالھا 8213.00
 سكاكین ، سواطیر،عرــز الشــص أو جــل، أدوات قــمث(ة أخر ـــأدوات قاطع82.14

؛ أدوات ومجموعات ) سكاكین تشطیر وفرم وقاطعات ورق،الجزارین أو المطبخ
) .بما فیھا مبارد األظافر(تجمیل وتقلیم أظافر الیدین والقدمین " أطقم"

40ن محو وبرایات أقالم الرصاص، ونصالھا سكاكی، فاتحات الرسائل، قاطعات الورق-8214.10
40)بما فیھا مبارد األظافر(تجمیل وتقلیم األظافر " أطقم" أدوات ومجموعات -8214.20
30 غیرھا -8214.90
 ،، مقطعات الحلوى والكعك)كاشطات( مغارف رغوة ، مغارف، شوك،مالعق82.15

.وات مماثلة للمائدة أو المطبخ سكاكین الزبدة، مالقط السكر، وأد،سكاكین السمك
من أصناف منوعة تحت�وى عل�ى ص�نف واح�د عل�ى األق�ل مطل�ى " أطقم" مجموعات -8215.10

40بمعدن ثمین

40أخر من أصناف منوعة" أطقم" مجموعات -8215.20
: غیرھا -

40 مطلیة بمعادن ثمینة- -8215.91

40 غیرھا- -8215.99
_________  

  

٣٦٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   الثالث والثمانونالفصل
  أصناف متنوعة من معادن عادية 

  :مالحظات 
. ًوفقا لمفھوم ھذا الفصل، تبند األجزاء من معادن عادیة فى البنود المالئمة لألصناف التى تعود لھا ھذه األجزاء   - 1

ی�د أو أو حد) ظھ�ر(ومع ذلك، التعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة فى ھذا الفصل، األصناف م�ن حـ�ـدید ص�ـب 
، وال األص�ناف المماثل�ة م�ن 73.20 أو 73.18، 73.17، 73.15، 73.12صلب من األنواع الداخلة فى البن�ود 

  ).81 حتى 78 ومن 76 حتى 74الفصول من ( معادن عادیة أخر 
فى بما ( مم 75، تلك التى الیتجاوز قطرھا )كاستور" (عجالت تدحرج"، یقصد بكلمة 83.02ًوفقا لمفھوم البنـد    - 2

، بشرط أن یك�ون ع�رض )بما فى ذلك اإلطار إن وجـد( مم 75عن  قطرھا یدزـ، أو التى ی)ذلك اإلطار إن وجد
  . مم 30الدوالب أو اإلطـار المركب علیھا أقل من 

_________  
  

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ح أو بتركیبات حروف أو مما یفتح ــاتیـبمف(ومزالیج " االتــغ"ق ـالیـال ومغـفـأق83.01
، من معادن عادیة؛ أغالق وأطر بأغالق، متضمنة مغالیق، من معادن )بالكھرباء

.عادیة؛ مفاتیح ألى من األصناف السابقة، من معادن عادیة 
40الــفـ أق-8301.10
5ملة للسیارات، من األنواع المستع" غاالت" مغالیق -8301.20
20، من األنواع المستعملة لألثاث" غاالت" مغالیق -8301.30

:أخر " غاالت" مغالیق -
60   المبانى ألبواب وشبابیك-  - -8301.4010
20 غیرھا-  - -8301.4090
40 أغالق وأطر بأغالق ، متضمنة مغالیق-8301.50

 : أجزاء-
40للكوالین سلندرات -  - -8301.6010
10 غیرھا-  - -8301.6090
10 مفاتیح مقدمة على حدة-8301.70
 ، األبواب،لوازم وتركیبات وأصناف مماثلة من معادن عادیة، مما یستعمل فى األثاث83.02

 صنادیق وخزائن األمتعة ،راجةــ الس،دان العرباتــ أب،رــائـتـ الس،ذــوافـ الن،مـالسالل
ات، تركیبات حاملة وتركیبات مماثلة، من معادن ـ حوامل قبع،مشاجبلھا؛ ــیماث ماو

بتركیبات من معادن عادیة؛ غالقات ذاتیة الحركة ) كاستور(عادیة؛ عجالت تدحرج 
.لألبواب من معادن عادیة 

30 مفصالت من جمیع األنواع-8302.10
10"كاستور" عجالت تدحرج -8302.20
5م وأصناف أخر مماثـلة مما یستعمل للسیارات تركیبات ولواز-8302.30

: تركیبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر -

٣٦٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

10 مما یستعمل للمبانى- -8302.41
30 غیرھا ، مما یستعمل لألثاث- -8302.42
30 غیرھا- -8302.49
10 مشاجب وحوامل قبعات وتركیبات حاملة وتركیبات مماثلة-8302.50
10 غالقات ذاتیة الحركة لألبواب-8302.60
وخزائن الودائع واألمانات ) مأمونة(خزائن مأمونة، صنادیق مقواه وأبواب مصفحة 8303.00

للغرف المأمونة، علب وصنادیق مأمونة للنقود أو المستندات ومایماثلھا، من معادن 
.عادیة

10

، صوانى وحوامل لألوراق، حوامل ات، لبطاقات الفھرسةـــات وللمصنفــلب للملفــع8304.00
، فى المكاتب، من معادن عادیة حوامل لألختام وأصناف مماثلة، لإلستعمال ،لألقالم

 .94.03بإستثناء أثاث المكاتب الداخل فى البند 
20

 زوایا ، شابكات،أو للملفات، ماسكات" دوسیھات"تركیبات لمصنفات ضم األوراق 83.05
أصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادیة؛ وقاع للفھرسة رسائل، مشابك األوراق، ر

.، من معادن عادیة )ًمثال ، للمكاتب وللتنجید وللتغلیف(مشابك خارزة بشكل أمشاط 
10أو للملفات" دوسیھات" تركیبات لمصنفات ضم األوراق -8305.10
10 مشابك خارزة بشكل أمشاط-8305.20
10 األجزاء غیرھا ، بما فى ذلك-8305.90 10 األجزاء غیرھا ، بما فى ذلك-8305.90
یماثلھا، غیر كھربائیة، من معادن عادیة؛   صنوج منبھة وما، نواقیس،أجراس83.06

ادیة؛ أطر للصور الفوتوغرافیة ـیرة وأصناف أخر للتزیین، من معادن عـتماثیل صغ
.؛ مرایا من معادن عادیةیماثلھا، من معادن عادیة ما أو اللوحات أو

30ج منبھة وما یماثلھا صنو، نواقیس، أجراس-8306.10
: تماثیل صغیرة وأصناف أخر للتزیین -

40 مطلیة بمعادن ثمینة- -8306.21
40 غیرھا- -8306.29
40 أطر للصور الفوتوغرافیة واللوحات أو مایماثلھا ؛ مرایا -8306.30
.أنابیب ومواسیر مرنة من معادن عادیة، وإن كانت مع لوازمھا 83.07
20   من حدید أو صلب-8307.10
20 من معادن عادیة أخر-8307.90
83.08  

  
 وأصناف رىع، )شناكل(، محاجن أبازیمأغالق ، مأبازی الق،ــغأ برــأطالق، ــغأ

، األحذیةلوازم األلبسة، لأللبسة أو خدم مماثلة، من معادن عادیة، من النوع المست
فر ــة، لوازم الســلدیـاف الجــالت، األصنــظب، الـات، الكتـاعــاور الســالحلى، أس

أو السراجة أو غیرھا من األصناف الجاھزة؛ مسامیر برشام مجوفة أو مشقوقة 
.، من معادن عادیة )برق(الساق، من معادن عادیة؛ خرز وترتر 

10  رىع، )شناكل( محاجن -8308.10
10 مسامیر برشام مجوفة أو مشقوقة الساق -8308.20
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رمز النظام 
املنسق

الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2 غیرھا ، بما فى ذلك األجزاء -8308.90
بما فى ذلك األغطیة التاجیة واألغطیة الملولبة وسدادات الصب (سدادات وأغطیة 83.09

، كبسوالت للقنانى، وسدادات ملولبة وأغطیتھا للبرامیل، أختام وغیرھا ")القطارة"
.، من معادن عادیة "الترصیص"من لوازم ضمان إحكام اإلغالق 

10)ذات حواف مشرشرة( أغطیة تاجیة -8309.10
5 غیرھا -8309.90
 حروف وعالمات أخر، من ،لوحات مماثلة، أرقاموالفتات، لوحات أسماء وعناوین 8310.00

10 .94.05معادن عادیة، عدا ما یدخل منھا فى البند 

ماثلة، من معادن  أقطاب لحام كھربائى ومنتجات م، ألواح، أنابیب، عیدان،أسالك83.11
ة بمحضرات مساعدة لصھر المعادن عادیة أومن كربیدات معدنیة، مكسوة أو محشو

یب المعادن العادیة ـى ترســـى اللحام أو فــلة فـتعمــواع المســن األنــ، م"سـفلك"
أو الكربیدات المعدنیة؛ أسالك وعیدان من مساحیق معادن عادیة مكتلة، من األنواع 

.الطالء المعدنى بالرش المستعملة فى 
10 أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكھربائى، من معادن عادیة -8311.10
10 أسالك محشوة للحام بالقوس الكھربائى، من معادن عادیة -8311.20
10 عیدان مكسوة وأسالك محشوة للحام باللھب، من معادن عادیة -8311.30
10 غیرھا -8311.90

________  
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  القسم السادس عشر
  آالت وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها ؛

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

   وأجزاء ولوازم هذه األجهزة
  :مالحظات 

  :ال یشمل ھذا القسـم     -  1
، أو م�ن مط�اط مب�ركن 39 ل الم�واد م�ن الل�دائن الداخل�ة ف�ى الف�صلـق�ـس�یور ن وأل الحرك�ة ــقـور نـیــس   -أ 

 أو األصناف األخر، من األنواع المستخدمة ف�ى اآلالت أو األجھ�زة اآللی�ة أو الكھربائی�ة، ،)40.10البند (
     ؛) 40.16البند ( غیر مقسى، من مطاط مبركن ىأو ألغراض تقنیة أخر

، م��ن األنـ��ـواع )43.03البن��د (أو م��ن جل��ود بف��راء ) 42.05 البن��د(األص��ناف م��ن جل��د طبیع��ى أو مج��دد    - ب
  ؛ ىالمستخدمة فى اآلالت أو األجھزة اآللیة أو فى أغراض تقنیة أخر

غیرھا م�ن الحوام�ل المماثل�ة،  وأ" كونات"الحوامل المخروطیة ، المكبات، البكرات، "بوبینات" المواسیر   -ج 
  ؛ ) أو القسم الخامس عشر48 أو 44 ، 40 ، 39ًمثال ، الفصول (أیة مادة من 

  ؛)الخامس عشر  أو القسم48 أو 39ًمثال، الفصول (البطاقات المثقبة آلالت الجاكار أو لآلالت المماثلة    - د 
ألخ�ر م�ن  ااألص�ناف ك�ذلك، و)59.10 البن�د(سیور نقـــل الحركة وس�یور نق�ل الم�واد، م�ن م�واد ن�سجیة    - ھـ

  ؛) 59.11البند (مواد نسجیة إلستعماالت تقنیة 
 71.04 إلى 71.02الداخلة فــى البنود من )  تركیبیة أو مجددة،طبیعیة(األحجار الكریمة أو شبھ الكریمة    -و 

الیاقوت األزرق  ، ما عدا71.16ً األصناف المصنوعة كلیا من مثل ھــذه األحجار الداخلة فى البند كذلكو
  ؛ ) 85.22البند (إلبر قراءة الحاكى   والماس المشغولین غیر المركبین على حوامل)سفیر(

من الق�سم الخ�امس ع�شر، م�ن ) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ز  من الق�سم الخ�امس ع�شر، م�ن ) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ز 
  ؛)39الفصل (أواألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(معادن عادیة 

  ؛) 73.04البند (الحفر مواسیر    -ح 
  ؛ ) القسم الخامس عشر (السیور المقفلة بدون نھایات من أسالك أو أشرطة معدنیة    -ط 
   ؛83 أو الفصل 82أصناف الفصل    -ى 
  أصناف القسم السابع عشر ؛   -ك 
   ؛90أصناف الفصل    -ل 
  ؛ ) 91الفصل ( أصناف صناعة الساعات    -م 
 أو الف��راجین م��ن األن��واع الم��ستعملة ك��أجزاء ل��آلالت 82.07 الداخل��ة ف��ى البن��داألدوات القابل��ة للتب��دیل   -ن 

لم��صنوعة منھ��ا أجزاؤھ��ا اً؛ ك��ذلك األدوات المماثل��ة القابل��ـة للتبدی��ـل الت��ي تبن��د وفق��ا للم��ادة )96.03البن��د(
  ؛)69.09 أو البند 68.04  أو البند 59 أو 45 ، 43 ،  42، 40ًمثال، فى الفصول (العاملة 

  ؛ أو 95أصناف الفصل    -س
ًبند تبعا للمادة ـت(ش ـخراطیفى مكبات أو على كانت وإن ط المماثلة، ائالشر وألآللة الكاتبة الحبر ط ائشر  - ع

الحامل�ة  الق�وائم  أو)أخ�رى للطب�عة بطریق�ة أمھی� إذا كان�ت محب�رة أو 96.12أو ف�ى البن�د المصنوع منھ�ا 
  .96.20مماثلة، الداخلة فى البند لاصناف األثالثیة والثنائیة، ال حادیة،األ

، ف�إن األج�زاء 85 و 84م�ن ك�ل م�ن الف�صلین ) 1(م�ن ھ�ذا الق�سم والمالحظ�ة ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 2
 ، 85.44 ، 84.84بإستثناء األج�زاء والقط�ع المنف�صلة لألص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�ود (والقطع المنفصلة لآلالت 

  :ًتبند تبعا للقواعد التالیة ، )85.47 أو 85.46 ، 85.45
 ، 84.09 بإس��تثناء البن��ود (85 أو 84ًزاء الت��ي تمث��ل أص��نافا م��شمولة ف��ى أى م��ن بن��ود الف��صلینـإن األج��  ) أ ( 

 ت�����دخل ف�����ى )85.48 و85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66، 84.48، 84.31
  جمیع الحاالت فى بنودھا الخاصة ؛ 

ًجزاء األخر معدة لإلستعمال حصرا أو بصورة رئیسیة آللة معینة أو لعدد من اآلالت الداخلة إذا كانت األ  ) ب(
، فإن ھذه األج�زاء ت�دخل ف�ى )85.43 أو البند 84.79بما فى ذلك اآلالت الداخلة فى البند (فى نفس البند 

 ،84.66،  84.48،  84.31، 84.09لبنود اًالبند الذى تخضع لھ ھذه اآللة أو اآلالت، تبعا للحال، أو فى 
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ومع ذلك، فإن األجزاء المعدة لإلستعمال على حد س�واء . 85.38 وأ 85.29 ، 85.22، 85.03، 84.73
، ت�دخل ف�ى البن�د 85.28 حت�ى 85.25ً وأی�ضا م�ع البن�ود م�ن 85.17وبصورة رئیسیة م�ع أص�ناف البن�د 

  ؛ 85.17
 ، 85.22،  85.03 ، 84.73 ، 84.66،  84.48 ، 84.31،  84.09البنودتبند جمیع األجزاء األخر فى   ) ج(

  .85.48 أو البند 84.87ً، تبعا للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنھا تبند فى البند 85.38 وأ 85.29
مالم ینص على خالف ذلك، ف�إن اآلالت المركب�ة المؤلف�ة م�ن آلت�ین أو أكث�ر ذات وظ�ائف مختلف�ة ، المع�دة لك�ى    - 3

أكث��ر،  ى ج��سم واح�د، وك�ذلك اآلالت الم��صممة لك�ى ت�ؤدى وظیفت��ین مختلفت�ین أوًتعم�ل مع�ا كوح��دة، والمھی�أة ف�
  .ًبالتناوب أو بالتكامل، فإنھا تبند تبعا للوظیفة الرئیسیة فى كلتا الحالتین 

وإن كان�ت (مؤلف�ة م�ن مكون�ات م�ستقلة ) بم�ا ف�ى ذل�ك المجموع�ة المؤلف�ة م�ن آالت م�شتركة(عندما تك�ون اآلل�ة    - 4
مع�دة ) لة فیما بینھا بأنابیب، أو بأجھزة ناقلة للحـركة أو بكابالت كھربائیة أو بأیة وسیلة أخ�رىمنفصلة أو متص

 ، ف�إن المجموع�ة تبن�د 85 أو 84ًألن تعمل معا ألداء وظیفة محددة بوضوح ومشمولة فى أى من بنود الف�صلین 
  .فى البند الخاص بھذه الوظیفة  

أى م�ن اآلالت أو الوح�دات أو المع�دات " آالت"د بكلم�ة ــة، یق�صــحظات السابقام المالــق أحكــل تطبیــن أجـم   - 5
  .  85 أو 84أو األجھزة، مما ھو وارد فى بنود الفصلین 

_______  

  الفصل الرابع والثمانون
  ؛ أجزاؤها وأدوات آلية مفاعالت نووية، مراجل، آالت وأجهزة

  :مالحظات 
  :ال یشمل ھذا الفصل     - 1

    ؛   68 الشحذ واألصناف األخر الداخلة فى الفصل أحجار، الطواحین یة أرح  ) أ ( 
من مواد خزفیة واألجزاء الخزفیة لآلالت أو األجھزة، الم�صنوعة ) ًكالمضخات مثال(اآلالت أو األجھزة   ) ب(

  ؛     )69الفصل (من أیة مادة 
نیة ـق�ـر إلس�تعماالت التـ�ـم�صنوعات أخزة وـ�ـ؛ آالت وأجھ)70.17 البند(اف من زجاج للمختبرات ــأصن  ) ج( نیة ـق�ـر إلس�تعماالت التـ�ـم�صنوعات أخزة وـ�ـ؛ آالت وأجھ)70.17 البند(اف من زجاج للمختبرات ــأصن  ) ج(

  ؛  )70.20 أو البند 70.19البند (أو أجزاؤھا مـن زجاج 
 وك��ذلك األص��ناف المماثل��ة م��ن مع��ادن عادی��ة أخ��ر 73.22  أو البن��د73.21األص��ناف الداخل��ة ف��ى البن��د   ) د (

  ؛  )81 إلى 78 أو من 76  إلى 74الفصول من (
   ؛85.08بند مكانس كھربائیة الداخلة في ال  )ھـ(
؛ أجھزة التصویر الرقمی�ة الداخل�ة 85.09 الكھربائیة لإلستعمال المنزلى، الداخلة فى البند-األجھزة اآللیة   ) و(

      85.25فى البند 
  ألصناف القسم السابع عشر؛ أو) رادیاتیرات(مبردات الحرارة بالماء   ) ز(
  )  .96.03البند (ًیدویا المكانس اآللیة لألرضیات، بدون محرك، التي تستعمل   )ح(

 لھذا الفصل، فإن اآللة أو الجھ�از الت�ي (9)من القسم السادس عشر والمالحظة ) 3(مع مراعاة أحكام المالحظة   -2
 ، وف�ي ذات 84.86 أو البن�د 84.24 إل�ى 84.01ًتبعا ألوصافھا ق�د ی�شملھا ف�ي آن واح�د بن�د أو أكث�ر م�ن البن�ود 

 ، فإنھا یجب أن تبند ف�ي البن�د المالئ�م لھ�ا م�ن البن�ود 84.80 إلى 84.25 البنود الوقت قد یشملھا بند أو أكثر من
   84.80 إلي 84.25 حسب الحالة، ولیس في البنود 84.86 أو البند 84.24  إلى 84.01من 

    :84.19ومع ذلك ، فإن األصناف التالیة ال تدخل فى البند    
  ؛) 84.36البند (ن وأجھزة اإلستنبات أجھزة التفریخ والحضانة للطیور والدواج  ) أ ( 
  ؛) 84.37البند (أجھزة ترطیب الحبوب فى المطاحن    ) ب(
  ؛  ) 84.38البند (أجھزة النثر إلستخراج عصارة السكر   ) ج(
  ؛  )84.51البند (آالت وأجھزة المعالجة الحراریة للخیوط أو النسج أو المصنوعات من مواد نسجیة   ) د (
 المعدة لتأدیة عملیات آلیة، والتي یعتبر تغیی�ر الح�رارة المختبراتأو معدات معدات الوجھزة األاآلالت ،   ) ھـ(

  ؛)ًوإن كان ضروریا بالنسبة لمھمتھا(ًفیھا ثانویا، 
   :84.22وال تدخل فى البند   

  ؛      ) 84.52البند (آالت الخیاطة لغلق األكیاس، أو األوعیة المماثلة    ) أ ( 
   .84.72جھزة للمكاتب، الداخلة فى البند اآلالت واأل  ) ب(
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  : 84.24ال یدخل فى البند 
  ؛ أو) 84.43البند (آالت الطباعة بنفث الحبر   ) أ ( 
  )84.56البند (اآلت القطع بنفث الماء )   ب(

 أو أح�د  م�ن جھ�ة،84.56ًإن العدد اآللیة لشغل جمیع المواد، والتي تبعا ألوصافھا قد یشملھا ف�ى آن واح�د البن�د    - 3
  .84.56 من جھة أخرى، تدخل فى البند  84.65 أو 84.64، 84.61، 84.60، 84.59، 84.58، 84.57البنود 

، )بم�ا ف�ى ذل�ك مراك�ز الخراط�ة(  ینطبق فق�ط عل�ى الع�دد اآللی�ة ل�شغل المع�ادن، ع�دا المخ�ارط 84.57إن البند   - 4
  : اآللى وذلك إما ًوالتي بإمكانھا القیام بأنواعا مختلفة من عملیات التشغیل

  ، )مراكز تشغیل آلى(ًبواسطة تغییر ذاتى للعدد بسحبھا من مخازنھا وفقا لبرنامج تشغیل آلى   ) أ ( 
بإستخدام آلى متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات ت�شغیل مختلف�ة تعم�ل عل�ى قطع�ة ش�غل مرك�زة بوض�ع   ) ب(

  ، أو ) آالت ذات محطة شغل مفردة ( ثابت 
  ).آالت ذات محطات شغل متعددة(اتى لقطعة الشغل إلى رؤوس وحــدات التشغیل المختلفة بالنقل الذ  ) ج(

  :اآلالت القادرة علي" اآلالت المعالجة الذاتیة للمعلومات"، یقصد بعبارة 84.71ألغراض تطبیق البند  ) أ    ( - 5
  ًمة فورا لتنفیذ البرنامج؛إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى األقل البیانات الضروریة الالز  ) 1(
  ًإمكانیة برمجتھا بسھولة وفقا لمتطلبات الشخص المستخدم ؛   ) 2(
  أداء عملیات حسابیة یحددھا المستخدم ؛ و  ) 3(
القیام بدون تدخــل اإلنسان، بتنفیذ برنامج معالجة والذى یتطلب منھا أن تق�وم بتع�دیل التنفی�ذ أثن�اء   ) 4(

  .ى عملیة المعالجة بقرار منطق
  من عدد متغیر من الوحداتآالت المعالجة الذاتیة للمعلومات یمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة ) ب(

  . المنفصلة
أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، آلالت المعالجة الذاتیة للمعلومات ) ھـ(و) د(مع مراعاة أحكام الفقرات   )ج(

  : أیة وحدة تتوافر فیھا جمیع الشروط التالیة
  ًأن تكون من النوع المستخدم حصرا أو بصفة أساسیة فى نظام للمعالجة الذاتیة للمعلومات؛   )1(
أن تكون قابلة للتوصیل بوحدة المعالجة المركزیة إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات   ) 2(

  و األخر؛  و األخر؛
رات یمكن إس�تعمالھا بواس�طة أن تكون قادرة على إستقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشا  ) 3(

  . النظام
   .84.71أن وحدات آلة المعالجة الذاتیة للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل فى البند 

 ووحدات التخزین علي أقراص، التي تتوافر فیھا شروط x-yإال أن، لوحات المفاتیح وأجھزة االحداثیات 
84.71ت أن تبند كوحدات داخلة في البند أعاله، یجب في جمیع الحاال) 3ج (و ) 2ج (الفقرتین 

 األصناف التالیة إذا وردت علي حده، حتي وأن توافرت فیھا كل الشروط المذكورة 84.71ال یشمل البند   ) د(
  :أعاله)  ج5(في المالحظة 

  ، اآلت الفاكس وإن كانت متحدة معھا ؛ ) اإلستنساخ(الطابعات، اآلت التصویر   (1)
س���تقبال ال���صوت أو ال���صور أو المعلوم���ات األخ���ر، بم���ا فیھ���ا أجھ���زة ش���بكات أجھ���زة إرس���ال وا  )2(

  ؛)مثل الشبكات المحلیة أو الشبكة ذات المنطقة العریضة الواسعة(االتصاالت السلكیة والالسلكیة 
  ؛ ) میكروفونات(مكبرات الصوت ومذیعات الصوت   )  3(
   مسجلة؛ كامیرات تلیفزیونیة، كامیرات رقمیة وكامیرات فیدیو  )  4(

، غی�ر م�شتملة عل��ي )بروجیكت��ور(وأجھ��زة ع�رض ال�صور المتحرك�ة ) مونیت�ور(شاش�ات ع�رض   (5)
  .أجھزة استقبال اإلرسال التلیفزیوني 

اآلت مشتملة علي أو تعمل باإلشتراك مع اآلت المعالجة الذاتیة للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخالف   )ھـ(
في البند المالئم لوظیفتھا الخاصة، وإذا تعزر ذل�ك فف�ي أح�د البن�ود معالجة المعلومات فإنھا یجب أن تبند 

  .المتبقیة
التي ال یختلف مقاس أكبر أو أص�غر ) أى المصقولة( فیما یشمل، الكرات المعایرة من صلب 84.82یشمل البند   - 6

، أم�ا الك�رات  م�م0.05، بشرط أال یتجاوز ھ�ذا الف�رق الم�سموح ب�ھ %1قطر منھا عن القطر اإلسمى بأكثر من 
  .73.26األخر التي ال ینطبــق عــلیھا ھــذا التعریــف ، فـتدخل فى البند 
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م�ن الق�سم ال�سادس ) 3(لھذا الفصل والمالحظ�ة ) 2(ما لم ینص على خالف ذلك، ومع مراعاة أحكام المالحظة   - 7
الرئیسى ، وفى حالة عدم وجود بند عشر، فإن اآللة ذات اإلستعماالت المتعددة تدخل فى البند المالئم إلستعمالھا 

كما ت�دخل  . 84.79مالئم إلستعمالھا الرئیسى أو إذا تعذر تحدید اإلستعمال الرئیسى لھا ، فإنھـا تدخـل فى البند 
مث���ل آالت الج���دل أو الفت���ل أو آالت ص���نع ( ، اآلت ص���نع الحب���ال أو األم���راس أو الك���ابالت 84.79ف���ى البن���د 

  .عدنیة أو من الخیوط النسجیة أو المواد األخـر أو من خلیط منھا ، من األسالك الم)الكابالت
، تنطب�ق فق�ط عل�ى اآلالت الت�ي ال تتج�اوز أبعادھ�ا "بحج�م الجی�ب" ، فإن عب�ارة 84.70ق البند ــل تطبیــمن أج   - 8

   مم45×  مم  100× مم 170
الدوائر "و" األدوات شبة الموصلة"عبارتى ً أیضا علي 85، من الفصل )ب (9و) أ (9تنطبق المالحظتین    ) أ   (- 9

 إال أن��ھ، 84.86 وھم��ا م��ستخدمتان ف��ي ھ��ذه المالحظ��ة وف��ي البن��د ،عل��ي الت��والي" األلكترونی��ة المتكامل��ة
ًأی��ضا األدوات ش��بة " دوات ش��بة الموص��لةاأل"ت��شمل العب��ارة ،  84.86ألغ��راض ھ��ذه المالحظ��ة والبن��د 

  .(LED)ثة للضوء الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباع
؛ "ل�وازم لت�صنیع لوح�ات الع�رض الم�سطحة" ، ف�إن عب�ارة 84.86ألغراض تطبیق ھذه المالحظة والبند   ) ب(

 ال یشمل الم�صنوعات م�ن زج�اج أو لوح�ات دوائ�ر 84.86أن البند . تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة
لوح���ات الع���رض "ن عب���ارة إ. ر الكترونی���ة أخ���ري للوح���ات الم���سطحةـ���ـة أو عناصـ���ـة مجمعـ���ـوعــمطب

  .ال تشمل أنابیب بتقنیة أشعة الكاثود" المسطحة
  :ًً یشمل أیضا اآلالت واألجھزة المستعملة حصرا أو بصفة أساسیة لألغراض التالیة 84.86البند   ) ج(

    تصنیع أو إصالح األقنعة والشبیكات ؛    - 1
  متكاملة ؛ تجمیع األدوات شبة الموصلة والدوائر اإللكترونیة ال    - 2
واألدوات ش��بة " wafers"، الرق��ائق "Boules"رف��ع أو تن��ضید أو تحمی��ل أو تفری��غ قط��ع الب��ولز     - 3

  .الموصلة والدوائر اإللكترونیة المتكاملة ولوحات العرض المسطحة 
 ، ف�إن اآلالت 84 م�ن الف�صل (1) م�ن الق�سم ال�سادس ع�شر والمالحظ�ة (1)مع مراع�اة أحك�ام المالحظ�ة   )  د( 

   تخضع لھذا البند ولیس ألي بند آخر من جدول التعریفة84.86واألجھزة المطابقة لنص البند 
  :مالحظات البنود الفرعية    :مالحظات البنود الفرعية  

 اآللیة لشغل -فقط على العدد " اآللىشغیل التمراكز "ینطبق مصطلح ، 8465.20ألغراض تطبیق البند الفرعى   - 1
ال�صلبة أو الم�واد ال�صلبة المماثل�ة، الت�ى یمكنھ�ا القی�ام ب�أنواع الخشب، الفلین، العظم، المط�اط المق�سى، الل�دائن 

ً وفق�ا لبرن�امج عاملة من خ�الل مخ�زن أو م�ا یماثل�ھمختلفة من عملیات التشغیل اآللى بالتغییر التلقائى لألدوات ال
  .تشغیل آلى

ة للمعلومات التي تتوفر فى ، آالت المعالجة الذاتی"أنظمة"، یقصد بعبارة 8471.49من أجل تطبیق البند الفرعى   - 2
، والت��ي تحت��وى عل��ى األق��ل عل��ى وح��دة 84ج م��ن الف�صل ) 5(وح�داتھا ال��شروط المن��صوص علیھ��ا بالمالحظ��ة 

ووح��دة ") SCANNER"مث�ل، لوح�ة المف��اتیح أو جھ�از م�سح ب�صـرى (معالج�ة مركزی�ة، وح�دة إدخ��ال واح�دة 
  ) .مثل، وحدة عرض مرئیة أو طابعة(إخراج واحدة 

ًالصمامات ألجھزة نقل الحركة الت�ى تعم�ل ھی�درولیكیا "بعبارة ، یقصد 8481.20اض تطبیق البند الفرعى ألغر   - 3
 ف�ى النظ�ام "ال�سائلطاق�ة "ًالصمامات المستخدمة خصیصا لنقل حركة " بالزیت أو التى تعمل بالھواء المضغوط

سائل أو (مضغوطة ائل وسفى شكل قة  حیث یكون مصدر الطا ،واء المضغوطــأو بالھًیا درولیكـیـھل ـالذى یعم
، ص�مامات  ض ال�ضغطیخف�ص�مامات تعل�ى س�بیل المث�ال(أى ن�وع ن ، ھذه ال�صمامات یمك�ن أن تك�ون م�)غاز

  .84.81لبند لاألخرى البنود الفرعیة كافة لھ األولویة على  8481.20لبند الفرعى  ا).الحجز
م  م5ذات قطر موحد الیتجاوز ) إبریة(الیب إسطوانیة  فقط على المدحرجات بدو8482.40ینطبق البند الفرعى   - 4

  .ویمكن أن تكون ھذه الدوالیب ذات أطراف مدورة . والتي یساوى أو یزید طولھا عن ثالثة أضعاف قطرھا
__________  
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، ل���م تتع���رض لإلش���عاع، للمف���اعالت )خ���راطیش(وق���ود مف���اعالت نووی���ة؛ عناص���ر 84.01
.النوویة؛ آالت وأجھزة للفصل النظائرى

5 مفاعالت نوویة-8401.10
5 آالت وأجھزة للـفصل الـنـظائرى وأجزاؤھا-8401.20
5، لم تتعرض لإلشعاع ) خراطیش( عناصر وقود -8401.30
2 أجزاء مفاعالت نوویة-8401.40
بإس��تثناء مراج��ل الم��اء ال��ساخن (اج��ل تولی��د البخ��ار الم��ائى وغی��ره م��ن األبخ��رة مر84.02

؛ مراج��ل المی��اه )للتدفئ��ة المركزی��ة والت��ي ت��ستطیع إنت��اج بخ��ار ذى ض��غط م��نخفض
.المسعرة

: مراجل تولید البخار المائى وغیره من األبخرة -
5ساعة / ً طنا 45خار المائى  مراجل بأنابیب مائیة یتجاوز إنتاجھا من الب- -8402.11
5ساعة / ً طنا 45یتجاوز إنتاجھا من البخار المائى   مراجل بأنابیب مائیة ال- -8402.12
10 مراجل أخر لتولید األبخرة، بما فى ذلك المراجل المشتركة- -8402.19
5 مراجل المیاه المسعرة -8402.20
2 أجزاء -8402.90
 .84.02دفئة المركزیة، عدا تلك الداخلة فى البند مراجل للت84.03 .84.02دفئة المركزیة، عدا تلك الداخلة فى البند مراجل للت84.03
5 مراجل-8403.10
2 أجزء-8403.90
 ، الم�وفرات،مث�ل (84.03 أو البن�د 84.02أجھزة مساعدة للمراج�ل الداخل�ة ف�ى البن�د 84.04

.لآلالت البخاریة؛ مكثفات ) مسترجعات الغاز، مزیالت الھباب،المسعرات
5 84.03 أو البند 84.02اعدة للمراجل الداخلة فى البند  أجھزة مس-8404.10
5 لآلالت البخاریة  مكـثـفات -8404.20
2 أجزاء-8404.90
مول��دات غ��ازات تعم��ل بالم��اء أو ب��الھواء، وإن كان��ت م��ع منقیاتھ��ا ؛ مول��دات غ��از 84.05

.األستیلین ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقیاتھا
 مول��دات غ��ازات تعم��ل بالم��اء أو ب��الھواء، وإن كان��ت م��ع منقیاتھ��ا؛ مول��دات غ��از -8405.10

5األستیلین ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقیاتھا

2 أجزاء-8405.90
.بخاریة ) توربینات(عنفات 84.06
5 عنفات لـتسییر المراكب البحریة -8406.10

:فات أخر  عن-
5)میجا وات (MW 40  عنــزید ذات قدرة ت- -8406.81
5)میجا وات (MW 40تجاوز ـت  ذات قدرة ال- -8406.82
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2   أجزاء-8406.90

محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مك�ابس متناوب�ة أو دوارة ی�تم اإلش�عال فیھ�ا بال�شرر 84.07
) .محركات إنفجاریة(

5 للطائرات  محركات-8407.10
: محركات لـتسیـیر المراكب البحریة -

10)غیر ثابتة( المحركات الخارجیة - -8407.21
5 غیرھا- -8407.29

لتسییر المركبات الداخل�ة ف�ى الف�صل  مكابس متناوبة من النوع المستعمل محركات ذات -
87:

35 سم50تـتجاوز سعة إسطواناتھا   ال- -8407.31
35سم 250تجاوز ـوال ت 3 سم50زید سعة إسطواناتھا عن ـ ت- -8407.32
5 3سم 1000تجاوز ـوال ت 3سم 250 تـزید سعة إسطواناتھا عن - -8407.33
:3سم 1000  عن سعة إسطواناتھاـزید ت- -8407.34

8407.3410
ل البضائع والمواد النقل المشترك أو نقسیارات ، لللجراراتللدرجات بأنواعھا،  - - -

س���عة الرك���وب  س���یارات ،)87.05البن���د (االس���تعماالت الخاص���ة ل���سیارات أو 
3سم1600اسطواناتھا حتى 

2

10 غیرھا- - -8407.3490
5 محركات أخر-8407.90
محرك��ات  (س ی��تم اإلش��عال فیھ��ا بال��ضغط ـ��ـراق ال��داخلى، ذات مكابـت��ـات اإلحـ��ـمحرك84.08

) .دیزل أو نصف دیزل
5 محركات لتسییر المراكب البحریة -8408.10

 :87 محركات من األنواع المستعملة لتسییر المركبات الداخلة فى الفصل -
10  )كیلو وات (k w 92 ذات قدرة حتى - - -8408.2010
5 غیرھا- - -8408.2090
5 محركات أخر -8408.90

 أو البن��د 84.07سیة للمحرك�ات الداخل�ة ف�ى البن�د ًأج�زاء مع�دة ح�صرا أو ب�صورة رئی��84.09
84.08 .

5 لمحركات الطائرات-8409.10
: غیرھا -

ً معدة حصرا أو ب�صورة رئی�سیة للمحرك�ات ذات المك�ابس الت�ي ی�تم اإلش�عال فیھ�ا - -8409.91
2بالشرر 

2 غیرھا - -8409.99
.ب تعمل بقوة الماء، ومنظماتھا دوالی، یةھیدرولیك)توربینات(عنفات 84.10
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: تعمل بقوة الماء دوالیبیة وھیدرولیك) توربینات( عنـفات -
5)كیلو وات (K W 1000تـتجاوز قدرتھا   ال- -8410.11
5)كیلو وات (KW 10000 وال تتجاوز) كیلو وات ( KW 1000  تزید قدرتھا عن- -8410.12
5)كیلو وات(KW 10000 ن ع قدرتھازید تـ- -8410.13
2 أجزاء، بما فیھا المنظمات-8410.90
.عنفات دافعة وعنفات غازیة أخر ، عنفات نفاثة84.11

: عنـفات نفاثــة -
5)كیلو نیوتن (KN 25تـتجاوز قوة دفعھا   ال- -8411.11
5)كیلو نیوتن (KN 25  عن قوة دفعھازید تـ- -8411.12

  :ت دافعة  عنفا-
5)كیلو وات (KW 1100تـتجاوز قدرتھا   ال- -8411.21
5)كیلو وات (KW 1100  عن قدرتھازید تـ- -8411.22

  : عنفات غازیة أخر -
5)كیلو وات (KW 5000تـتجاوز قدرتھا   ال- -8411.81
5)كیلو وات (KW 5000  عن قدرتھازید تـ- -8411.82

  : أجزاء -
5 للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة- -8411.91
5 غیرھا- -8411.99
.محركات وآالت محركة أخر 84.12
5 محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة-8412.10

) :ھیدرولیكیة( محركات وآالت محركة، تعمل بقوة السوائل -
5)إسطوانات( بحركة خطیة مستقیمة - -8412.21
5 غیرھا- -8412.29

) :بنیوماتیك(  محركات وآالت محركة تعمل بالھواء المضغوط -
5)إسطوانات( بحركة خطیة مستقیمة - -8412.31
5 غیرھا- -8412.39
5 غیرھا -8412.80
2 أجزاء -8412.90
.مضخات للسوائل، وإن كانت محتویة على آداة قیاس؛ رافعات سوائل84.13

  : مضخات محتویة أو معدة إلحتواء آداة قیاس -
ت توزیع الوق�ود أو م�واد التـ�شحیم ، مـ�ـن األن�واع الم�ستعملة ف�ى محط�ات ا مضخ- -8413.11

10)الجراجات أو الكراجات(توزیع الوقود أو المرائــب 
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10 غیرھا- -8413.19
 ىـرع���ــد الفـ���ـى البنـ���ـلة فـ���ـات الداخـضخاء الم���ـن���ـثـًات ت���دار ی���دویا، بإستــ م���ضخ-8413.20

8413.195 أو 8413.11

 م�ضخات الوق��ود أو الزی��وت أو سوائ��ـل التبری��د، لمحرك��ات اإلحت��راق ال��داخلى ذات -8413.30
2)بالشررأو بالضغط (المكابس 

5 مضخات خرسانة-8413.40
5 مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر -8413.50
5ت إزاحة موجبة دوارة أخر  مضخا-8413.60

: مضخات أخر تعمل بالطرد المركزى -

8413.7010
 بوص��ة بمح��رك أو 14 م��ضخات أفقی��ة ذات ط��رد مرك��زى ومح��ور أفق��ى حت��ى - - -

ب��دون مح���رك فیم��ا ع���دا الم��ضخات واح���د بوص��ة بق���درة حت��ى ن���صف ح���صان 
 السطحیةوالطلمبات ذات التحضیر الذاتى بطریقة النفث والطلمبات المحیطیة

30

5 مضخات حریق- - -8413.7020
10 غیرھا- - -8413.7090

  : مضخات أخر ؛ رافعات سوائل -
10 مضخات - -8413.81
5 رافعات سوائل - -8413.82

  : أجزاء -
5 للمضخات - -8413.91
5 لرافعات السوائل- -8413.92
یغ الھ�واء، م�ضاغط وم�راوح ھ�واء أو غ�ازات أخ�ر؛ مضخــات تفر وأ مضخات ھواء84.14

بم�راوح مندمج�ة بھ�ا، ") HOODS"ب�شكل أغطی�ة (أجھزة شافطة أو مبدلة للھواء 
  ) .فالتر(وإن كانت مزودة بمنقیات ھـواء 

5 مضخات تـفریغ الھواء-8414.10
5 مضخات ھواء تـدار باألیدى أو باألرجل-8414.20

:لمستعملة فى آالت ومعدات وأجھزة التبرید  مضاغط من األنواع ا-
5 ألجھزة تكییف ھواء السیارات- - -8414.3010
30  )وات (w 368 مضاغط أخر بقدرات حتى - - -8414.3020
2 غیرھا- - -8414.3090
10 مضاغط ھواء مركبة على ھیاكل بدوالیب وقابلة للقـطر-8414.40

  : مراوح -
 س�قف، ذات مح�رك كھرب�ائى من�دمج ، ة نافذ، رادــ ج،  أرض، ةـاولــراوح طــ م- -8414.51

60)وات (W 125تتجاوز قدرتھ  ال
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: غیرھا - -8414.59
10 المراوح واألجھزة النافخة للھواء ، كأجزاء للمكانس الكھربائیة- - -8414.5910
معفاه غیرھا - - -8414.5990
یتجاوز مق�اس أكب�ر  ، ال")HOODS"بشكل أغطیة (ـطة أو مبدلة للھواء أجھزة شاف-8414.60

 سم120جانب أفـقى لھا 
60

5 غیرھا -8414.80
5   أجزاء-8414.90
آالت وأجھ���زة تكیی���ف الھ���واء ، محتوی���ة عل���ى مروح���ة بمح���رك وتجھی���زات لتع���دیل 84.15

.رطوبة فیھا على حدة یمكن تنظیم ال الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك اآلالت التي ال
وح�دة ً امؤلف�ال�سقف أو األرض، ر، ا الج�دة،ف�ـذالـنصمم للتثبیت عل�ى امن النوع الم  -8415.10

split – system”  60“واحدة أو نظام منفصل 

5 من الـنوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسیارات-8415.20
: غیرھا -

م��ضخات حراری��ة (التدفئ��ة  بری��د أوتد وص��مام لعك��س دورة ال مت��ضمنھ وح��دة تبری��- -8415.81
)عاكسة

60

60 غیرھا ، متـضمنة وحدة تـبرید- -8415.82 60 غیرھا ، متـضمنة وحدة تـبرید- -8415.82
60 غیر متـضمنة وحدة تـبرید- -8415.83

: أجزاء -
split – system”  40“ الوحدات الداخلیة أو الخارجیة ألجھزة تكییف الھواء - - -8415.9010
20 غیرھا- - -8415.9090
ب��الوقود ال��صلب الم��سحوق أو  ،أجھ��زة إش��عال لألف��ران الت��ي تعم��ل ب��الوقود ال��سائل84.16

.بالغاز؛ مواقد آلیة، بما فیھا أجزاؤھا اآللیة، كالسفود ومفرغات الرماد وما یماثلھا 
5 أجھزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائـل-8416.10
5عال أخر لألفران ، بما فیھا أجھزة اإلشعال المشـتركة أجھزة إش-8416.20
5 مواقد آلیة ، بما فیھا أجزاؤھا اآللیة ، كالسفود ومفرغات الرماد ومایماثـلھا-8416.30
2 أجزاء-8416.90

ات ـ�ـلفـران ح�رق المخـأف�(دات ـرم�ـا المـ�ـا فیھـم�رات، بـب�ـة أو المختــاعـران لل�صنـأف�84.17
.، غیر كھربائیة)ةأو القمام

5 للصھـر أو لغـیرھا من المعالجات الحراریة للمعادن أو لخاماتھا، أفران للتحمیص-8417.10
5 أفران المخابز، بما فیھا أفران صنع الفطائر والبسكویت-8417.20
5 غیرھا-8417.80
2 أجزاء -8417.90
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رھ�ا م�ن آالت ومع�دات وأجھ�زة إح�داث وغی" فریزرات"ومجمدات " برادات"ثالجات 84.18
، كھربائی��ة أو غی��ر كھربائی��ة؛ م��ضخات حراری��ة ماع��دا )التبری��د أو التجمی��د(الب��رودة 

. 84.15آالت وأجھزة تكییف الھواء الداخلة فى البند 
  

60 ثالجات مع مجمدات فى جسم واحد، مجھزة بأبواب خارجیة منفصلة  -8418.10
:نزلى  ثالجات من النوع الم-

60 تعمل بالضغط - -8418.21
60 غیرھا - -8418.29
60 لتر800تـتجاوز سعتھا   مجمدات بشكل صنادیق أفـقیة ، ال-8418.30
60 لتر900تـتجاوز سعتھا   مجمدات بشكل خزائن رأسیة ، ال-8418.40

للتخ�زین ) اواجھ�ات بی�ع أو ع�رض وم�ا یماثلھ�،خ�زائن،ص�نادیق(أثاث تبرید آخ�ر  -
:وللعرض، مشتملة علي معدات تبرید أو تجمید 

د المجھزة للمعامل المتخصصة فى مجال ـریـزة التبظث والدم، وأجھـظ الجثـ لحف- - -8418.5010
وث اللقاح�ات واألم�صال والج�راثیم ـ�ـة وبحــانیـزراعة األنسجة واألورام السرط

المزروعة وما یماثلھا
5

العازل��ة للح��رارة والمع��دة لنق��ل الم��واد ) 86.09م��ن أص��ناف البن��د (لحاوی��ات  ا- - -8418.5020
مجھ�زة بوح�دة تبری�د أو م�صممة ألن ترك�ب لالغذائیة والبضائع القابل�ة للتل�ف، وا
بھا وحدة تبرید بداخلھا أو بخارجھا

5

60 غیرھا- - -8418.5090
:یة  آالت ومعدات وأجھزة تـبرید أو تجمید أخر؛ مضخات حرار-

5  84.15مضخات حراریة عدا أجھزة تكییف الھواء الداخلة في البند  - -8418.61
: غیرھا - -8418.69

 وحدات إح�داث الب�رودة لثالج�ات ومجم�دات وأجھ�زة تبری�د لالس�تعمال المنزل�ى - - -8418.6910
60 لتر وألجھزة تكییف الھواء800ذات سعة حتى 

" :تشلیرز" تبرید المعروفة بالمبردات  وحدات- - -8418.6920
5  تعمل بالطاقة الجدیدة أو المتجددة- - - -8418.6921
10 غیرھا- - - -8418.6929

 وإن اشتملت على عنصر تسخین لالس�تعماالت المنزلی�ة والفن�ادق همبردات المیا - - -8418.6930
30 ومایماثلھا

20   غیرھا - - -8418.6990
:أجزاء  -

10 أثـاث مصمم إلستـیعاب أجھزة التبرید أو التجمید- -8418.91
: غیرھا - -8418.99

 مكثفات أو مبخرات ألجھزة تكییف الھواء ولألصناف الواردة فى البنود الفرعیة - - -8418.9910
20 من ھذا البند40 ، 30 ، 29 ، 21، 10

10أخرى مكثفات أو مبخرات - - -8418.9920
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2 غیرھا - - -8418.9990
 وإن كان���ت ت���سخن بالكھرب���اء لمختب���رات،أو مع���دات امع���دات الو جھ���زةاأل ، التاآل84.19

، لمعالجة الم�واد بتغ�ـییر )85.14بإستـثـناء األفران واألجھزة األخر الداخلة فى البند (
 ، التعق���یم، إع���ادة التقطی���ر، التقطی���ر، التحم���یصأو الط���بخ ،الح���رارة مث���ل الت���سخین

 المعدات أو األجھزة م�ن األن�واع  التبرید، عدا أو التكثیف، التجفیف، التبخیر،البسترة
المستخدمة ف�ى األغ�راض المنزلی�ة؛ م�سخنات فوری�ة للم�اء وم�سخنات می�اه مجمع�ة، 

.غیر كھربائیة 
: مسخنات فوریة للماء ومسخنات میاه مجمعة، غیر كھربائیة -

60نات فوریة للماء ، تعمل بالغاز مسخ- -8419.11
: غیرھا - -8419.19
معفاه مسخنات میاة الى تعمل بالطاقة الشمسیة- - -8419.1910
5  غیرھا - - -8419.1990
5 أجھزة تعقییم طبیة أو جراحیة أو مختبریة-8419.20

: أجھزة تجفیف -
5 للمنتجات الزراعیة- -8419.31
5 للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى- -8419.32
5 غیرھا- -8419.39 5 غیرھا- -8419.39
5 أجھزة تقطیر أو إعادة تقطیر-8419.40
معفاه مبادالت حراریة-8419.50
معفاه آالت وأجھزة تسییل الھواء أوالغازات األخر-8419.60

:  آالت وأجھزة ومعدات أخر -
5مشروبات الساخنة أو لطھى أو لتسخین األغذیة لصناعة ال- -8419.81
5 غیرھا - -8419.89
2 أجزاء -8419.90
.انات لھذه اآلالتترقیق، عدا ما كان منھا للمعادن أو الزجاج، وإسطو وأآالت صقل 84.20
2 آالت صقل وترقیق -8420.10

: أجزاء -
2 إسطوانات - -8420.91
2یرھا  غ- -8420.99
زة ط��رد مرك��زى، بم��ا فیھ��ا أجھ��زة التجفی��ف ب��الطرد المرك��زى؛ آالت وأجھ��زة ـ��ـأجھ84.21

.ترشیح أو تنقیة السوائل أوالغازات 
  : أجھزة طرد مركزى، بما فیھا أجھزة التجفیف بالطرد المركزى -

5 فارزات القشدة- -8421.11
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معفاهاتھا المنسوجات ومصنوع أجھزة تجفیف - -8421.12
: غیرھا - -8421.19
معفاه أجھزة تجفیف بالطرد المركزى للمواد النسجیة- - -8421.1910
5 غیرھا - - -8421.1990

: آالت وأجھزة ترشیح أو تـنـقیة السوائل -
: لترشیح أو تـنـقیة المیاه - -8421.21
20 لالستعمال المنزلى- - -8421.2110
5 غیرھا- - -8421.2190
5 لترشیح أو تـنـقیة المشروبات، عدا المیاه- -8421.22
20محركات اإلحتراق الداخلىل الزیوت أو الوقود اترشحم - -8421.23
5 غیرھا- -8421.29

: آالت وأجھزة ترشیح أو تنقیة الغازات -
20 اإلحتراق الداخلى مرشحات لتـنقیة الھواء الداخل لمحركات- -8421.31
5 غیرھا- -8421.39

: أجزاء -
:ألجھزة الطرد المركزى، بما فیھا أجھزة التجفیــف بالطرد المركزى  - -8421.91
معفاه8421.1910 ، 8421.12 ألصناف البندین - - -8421.9110
2 غیرھا- - -8421.9190
5 غیرھا- -8421.99
) الق�واریر(انى ـ�ـف أو تجفیف القنـظیـنـزة لتــھزة لغسل األوانى؛ آالت وأجھآالت وأج84.22

 ال�سد أو ل�صق الرق�اع، عل�ى القن�انى ، الغل�ق،األوعیة األخر؛ آالت وأجھزة للتعبئة أو
والعل��ب وال��صنادیق واألكی��اس أو األوعی��ة األخ��ر؛ آالت وأجھ��زة إحك��ام غل��ق القن��انى 

والت؛ آالت وأجھ�زة أخ�ر لتعبئ�ة ــلة بالكبســة المماثب واألوعیــابیـوالبرطمانات واألن
؛ )بما ف�ى ذل�ك آالت وأجھ�زة التغلی�ف باإلنكم�اش الح�رارى لل�دائن(أو تغلیف البضائع 

.آالت وأجھزة لتعبئة المشروبات الغازیة مع إضافة الغازات إلیھا 
: آالت وأجھزة لغسل األوانى -

60تعمال المنزلى من النوع المعد لإلس- -8422.11

5 غیرھا- -8422.19

5 آالت وأجھزة لـتـنظیـف أو تجفیف القـنانى أو األوعیـة األخر-8422.20
 آالت وأجھ��زة للتعبئ��ة أو الغل��ق أوال��سد أو ل��صق الرق��اع، عل��ى الق��واریر والعل��ب - 8422.30

 آالت وأجھ����زة إحك����ام غل����ق القن����انى وال����صنادیق واألكی����اس واألوعی����ة األخ����ر؛
والبرطمان���ات واألنابی���ب واألوعی���ة  المماثل���ة بالكب���سوالت؛ آالت وأجھ���زة لتعبئ���ة 

المشروبات الغازیة مع  إضافة الغازات إلیھا

5
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بما فى ذلك آالت التغلی�ف باإلنكم�اش ( آالت وأجھزة أخر لتعبـئة أو تغلیـف البضائع -8422.40
5)الحرارى للدائن

: أجزاء -
10جھزة غسل األوانى لالستعمال المنزلى أل- - -8422.9010
2 غیرھا- - -8422.9090
، بم�ا ف�ى ) أو أقل"سنتیجرام "cg 5عدا الموازین التي تبلغ حساسیتھا (أجھزة وزن 84.23

) عی��ارات(ذل��ك القب��ابین وأجھ��زة الع��د وال��ضبط العامل��ة ب��الوزن؛ ص��نجات م��وازین 
.لجمیع أنواع الموازین 

10 وزن األشخاص، بما فى ذلك موازین األطفال؛ موازین منزلیة  أجھزة-8423.10
5 أجھزة للوزن المستمر للبضائع المنـقولة على سیور ناقـلة-8423.20
 أجھزة لوزن كمیة ثابتة، وأجھزة وزن وقـبابـین لتعبـئة المواد فى أكی�اس أو عب�وات -8423.30

5بوزن محدد، بما فى ذلك موازین المعایرة

: أجھزة وزن أخر -
5  م كج30 ذات طاقة وزن ال تـتجاوز - -8423.81
5م كج5000 وال تتجاوز م كج30 ذات طاقة وزن تزید عن - -8423.82
5 غیرھا - -8423.89
2لجمیع الموازین ؛  أجزاء أجھزة وزن ) عیارات( صنجات -8423.90 2لجمیع الموازین ؛  أجزاء أجھزة وزن ) عیارات( صنجات -8423.90
رش ونـثر ونف�ث ال�سوائل أو الم�ساحیق؛  أجھ�زة ل) وإن كانت تدار بالید(أجھزة آلیة 84.24

إطف��اء الحرائ��ق، وإن كان��ت معب��أة ؛ م��سدسات رش وأجھ��زة مماثل��ة ؛ آالت وأجھ��زة 
.نفث البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجھزة مماثلة 

5 أجھزة إطفاء الحرائـق ، وإن كانـت معبأة-8424.10
5 مسدسات رش وأجھزة مماثـلة-8424.20
5 آالت وأجھزة  نـفـث البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجھزة مماثلة-8424.30

:نة ـتـرشاشات للزراعة أو البس -
5 رشاشات محمولة- -8424.41
5 غیرھا- -8424.49

: أجھزة أخر -
5 للزراعة أو البستـنة - -8424.82
5 غیرھا - -8424.89
2 أجزاء -8424.90
رواف��ع ذات بك��رات ، ورواف��ع، ع��دا الرواف��ع ذات الق��وادیس ؛ رواف��ع ذات إس��طوانات 84.25

  " .عفریتات"أفقیة أو عمودیة ؛ روافع 

 روافع ذات بك�رات ورواف�ع، ع�دا الرواف�ع ذات القوادی�ـس وع�دا الرواف�ع الم�ستعملة -
:لرفع المركبات
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5 تعمل بمحرك كھربائى- -8425.11
5 غیرھا- -8425.19

"  :كابستان"؛ روافع ذات إسطوانات عمودیة "ونـش" روافع ذات إسطوانات أفـقیة -
5 تعمل بمحرك كھربائى- -8425.31
5 غیرھا- -8425.39

:؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات ) عفریتات( روافع -
ن����واع الم����سـتعملة بمرائ����ـب ال����سیارات  ثابت����ة لل����سـیارات م����ن األع أجھ����زة رف����- -8425.41

5)الجراجات(

5وروافع أخر ، ھیدرولیكیة) عفریتات( روافع - -8425.42
5 غیرھا- -8425.49
، بم�ا فیھ�ا الرواف�ع المتحرك�ة عل�ى )ك�رین(؛ رواف�ع )دركات(روافع ذات أذرع للسفن 84.26

ر؛ ھیاك��ل رف��ع ك��ابالت معلق��ة؛ ج��سور رافع��ة متحرك��ة، رواف��ع متحرك��ة عل��ى ج��سو
، )عل��ى إط��ارات(، ح��امالت رافع�ة للتن��ضید متحرك�ة )عل�ى إط��ارات(وتن�ضید متحرك��ة 

) .كرین ( عربات مزودة بأذرع رافعة 
 ج��سور رافع��ة متحرك��ة، رواف��ع متحرك��ة عل��ى ج��ســور، ھ��ـیاكل رف��ع وتـن��ضــید -

) :على إطارات(، حامالت رافعة للتنضید متحركة )على إطارات(متحركة 
2 جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة- -8426.11 2 جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة- -8426.11
، وحامالت رافع�ة للتـن�ضید متحرك�ة )على إطارات( ھیاكل رفع وتـنضید متحركة - -8426.12

2)على إطارات(

5 غیرھا- -8426.19
5برجیة) كرین( روافع -8426.20
5بھیاكل متحركة على خط حدیدى) كرین( روافع -8426.30

: آالت وأجھزة أخر، ذاتیة الدفع -
5 على إطارات- -8426.41

5 غیرھا- -8426.49

: آالت وأجھزة أخر -

5 مصممة للتركیب على مركبات تسیر على الطرق- -8426.91

2 غیرھا- -8426.99

.عربات بروافع شوكیة؛ عربات أخر للتنضید مجھزة بمعدات رفع 84.27
5 عربات ذاتیة الدفع تعمل بمحرك كھربائى-8427.10

5 عربات أخر ذاتیة الدفع -8427.20

5 عربات أخر-8427.90
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مث�ل، الم�صاعد وال�ساللم (آالت وأجھزة أخر للرفع أو التنضید أو التحمیل أو التفری�غ 84.28
  ) .تلیفریك(المتحركة واألجھزة الناقلة والناقالت السلكیة 

:شخاص والبضائع وروافع  ذات قوادیس  مصاعد لأل-
10 مصاعد لألشخاص والبضائع- - -8428.1010
5 غیرھا- - -8428.1090
5 أجھزة رافعة أو ناقلة تعمل بالھواء المضغوط-8428.20

: أجھزة رفع أو نقل أخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد -
5مال تحت األرضً مصممة خصیصا لإلستع- -8428.31
5 غیرھا ، ذات قوادیس- -8428.32
5 غیرھا ، ذات سیور- -8428.33
5 غیرھا- -8428.39
5 ساللم وممرات متحركة-8428.40
؛ )بم��ا فیھ��ا النـاق��ـالت بمقاع��د وأجھ��زة رف��ع المت��زلجین" (تلی��ـفریك" ن��اقالت س��ـلكیة -8428.60

5"فونیكیلیر " جبلیة التركیبات اآللیة لسحب الناقالت ال

5 آالت وأجھزة أخر-8428.90
وآالت ت�����سویة وك�����شط  ) أنجل�����دوزرات(بول�����دوزرات وجراف�����ات ت�����سویة الط�����رق 84.29 وآالت ت�����سویة وك�����شط  ) أنجل�����دوزرات(بول�����دوزرات وجراف�����ات ت�����سویة الط�����رق 84.29

ومحم��الت بمج��ارف ) ل��ودر(،  مج��ارف آلی��ة وآالت إس��تخراج ومحم��الت )أس��كرابر(
.وآالت دك ومحادل رصف، ذاتیة الدفع 

: بولدوزرات وأنجلدوزرات -
5 بجنازیر- -8429.11
5 غیرھا- -8429.19
5 آالت تسویة-8429.20
5 آالت كشط-8429.30
2 آالت دك ومحادل رصف-8429.40

: مجارف آلیة وآالت إستـخراج، محمالت ومحمالت بمجارف آلیة  -
5 محمالت بمجارف أمامیة- -8429.51
5 درجة360ك مدى دورانھ  آالت ذات ھیكل علوى متحر- -8429.52
5 غیرھا- -8429.59
دك أو ال�رص ـ�ـر أو الــفـط أو الحـد أو الكشـیـمھـة أو التــویـسـآالت وأجھزة أخر، للت84.30

أو اإلستخراج أو الثقب، للترب�ة أو لخام�ات الم�واد المعدنی�ة أو خام�ات المع�ادن؛ آالت 
.غرز أو نزع األوتاد؛ جارفات وطاردات ثلج 

5 آالت غرز أو نزع األوتاد-8430.10
5 جارفات وطاردات الـثـلج-8430.20
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: آالت تكسیر الصخر أو الفحم الحجرى وآالت حفر األنفاق -
5 ذاتیة الدفع- -8430.31
5 غیرھا- -8430.39

: آالت أخر لحفر أو سبر األعماق -
5 ذاتیة الدفع- -8430.41
5 غیرھا- -8430.49
5 آالت وأجھزة أخر، ذاتیة الدفع-8430.50

: آالت وأجھزة أخر، غیر ذاتیة الدفع -
5 آالت دك أو رص- -8430.61
5 غیرھا- -8430.69
ًأج�زاء مع��دة ح��صرا أو ب��صورة رئی��سیة لإلس�تعمال م��ع اآلالت واألجھ��زة الداخل��ة ف��ى 84.31

 .84.30 إلى 84.25البنود من 
84.252 لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -8431.10
84.272 لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -8431.20

 :84.28 لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -
 لم����صاعد نق����ل األش����خاص أو الب����ضائع أو للرواف����ع ذات الق����وادیس أو لل����ساللم - -8431.31 لم����صاعد نق����ل األش����خاص أو الب����ضائع أو للرواف����ع ذات الق����وادیس أو لل����ساللم - -

:المتحركة
5 أجزاء أخر لمصاعد نقل األشخاص أو البضائع- - -8431.3110
2 غیرھا- - -8431.3190
2 غیرھا- -8431.39

 :84.30 أو 84.29 ،84.26 لآلالت واألجھزة الداخلة فى البنود -
2 قوادیس مجارف وقابضات وكاللیب- -8431.41
2 نصال البلدوزرات أو األنجلدوزرات- -8431.42

 8430.41لة ف�ى البن�ود الفرعی�ة ـاق الداخ�ـ�ـر األعمــبــر أو ســزاء آلالت حفــ أج- -8431.43
8430.492أو 

2 غیرھا- -8431.49
ة أو الغاب�ات لتح��ضیر ـنـتـ الب��س،ةـى الزراع�ـ�ـل فــتعمـزة وأدوات مم�ا ی��سـ�ـ أجھ،آالت84.32

.أو فالحة التربة؛ محادل الحدائق أو المالعب الریاضیة 
2 محاریــث -8432.10

 آالت تـف���ـتیت كت���ـل الترب���ة، آالت تـق���ـلیب وتمھی���د الترب���ة للزراع���ة ، آالت ن���زع -
:األعشاب

2 آالت تـفـتـیت كتل التربة ذات أقراص- -8432.21
2 غیرھا - -8432.29
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: والـشـتـل الغرس،البذر آالت -
2دون حرث والشتل بالغرس،البذر آالت - -8432.31
2 غیرھا- -8432.39

 :المخصبات وتوزیعالعضویة  آالت فرش األسمدة -
2العضویة األسمدةآالت فرش  - -8432.41
2  المخصبات آالت توزیع  - -8432.42
2 آالت وأجھزة أخر -8432.80
2 أجزاء-8432.90
 بم��ا فیھ��ا مك��ابس الق��ش ،اعی��ةآالت وأجھ��زة لجن��ى وح��صد أو دراس المحاص��یل الزر84.33

 ، ف���رز الب���یض أو لت���صنیف،فـظی���ـنـش؛ آالت لتـع���شب أو ح���شائمج���زات ف؛ ل���والع
أو غیرھ��ا م��ن المحاص��یل الزراعی��ة، ع��دا اآلالت واألجھ��زة الداخل��ة ف��ى البن��د الفواك��ھ 

84.37.
:أعشاب والحشائـش للمروج والحدائـق والمالعب مجزات  -

5ات آداة قـص تدور بخط أفـقى بمحرك ، ذ- -8433.11
5 غیرھا- -8433.19

5أع��شاب وح��شائـش أخ��ر، بم��ا ف��ى ذل��ك ق��ضبان القط��ع الت��ي ترك��ب عل��ى مج��زات  -8433.20 أع��شاب وح��شائـش أخ��ر، بم��ا ف��ى ذل��ك ق��ضبان القط��ع الت��ي ترك��ب عل��ى مج��زات  -8433.20
5 "تراكتورات "الجرارات

5 أجھزة أخر لحصاد الكأل-8433.30
5 مكابس للـقـش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم الـقـش-8433.40

:آالت وأجھزة جنى وحصد أخر؛ آالت دراس  -
5 آالت مشتركة للحصد والدراس- -8433.51
5 آالت دراس  أخر- -8433.52
5 آالت جنى وحصد الجذور أو الدرنات- -8433.53
5 غیرھا- -8433.59

 یل أو غیرھ�ا م�ن المحاص�الفواك�ھ ،ت�صنیف أو ف�رز الب�یض،  آالت وأجھزة لتنظی�ف-8433.60
5الزراعیة

2 أجزاء-8433.90
.آالت الحلب وآالت وأجھزة صناعة منتجات األلبان 84.34
5 آالت حلب-8434.10
5 آالت وأجھزة صناعة منـتجات األلبان-8434.20
2  أجزاء-8434.90
یدر اس��  أو مھ��ارس وآالت وأجھ��زة مماثل��ة مم��ا ی��ستعمل ف��ى ص��ناعة النبی��ذ،معاص��ر84.35

.أو عصیر الفواكھ أو المشروبات المماثلة  تفاحال
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5 آالت وأجھزة-8435.10
2 أجزاء-8435.90
، تربیة الدواجن  الغابات، البساتین،فى الزراعةا یستعمل ــر ممــزة أخــآالت وأجھ84.36

أو النحل، بما فى ذلك أجھزة اإلستنبات المزودة بتجھیزات آلیة أو حراریة؛ أجھزة 
.ة وتفریخ الدواجنحضان

5 آالت وأجھزة لتحضیر أغذیة وعلف الحیوانات-8436.10
: آالت وأجھزة تربیة الدواجن، بما فیھا أجھزة الحضانة والتفریخ -

5 آالت وأجھزة لحضانة وتفریخ الدواجن- -8436.21
5 غیرھا- -8436.29
5 آالت وأجھزة أخر-8436.80

:  أجزاء -
2اجن، بما فیھا أجھزة الحضانة والتفریخو آلالت وأجھزة تربیة الد- -8436.91
2 غیرھا- -8436.99
البق��ول الیاب��سة؛  ،الحب��وب ، ف��رز أو غربل��ة الب��ذور، ت��صنیف،آالت وأجھ��زة لتنظی��ف84.37

آالت وأجھزة مما یستعمل ف�ى المط�احن أو لمعالج�ة الحب�وب أو البق�ول الیاب�سة، ع�دا 
. واألجھزة من األنواع المستعملة فى المزارع اآلالت

5 الحبوب أو البقول الیابسة، فرز أو غربـلة البذور، تصنیـف، آالت لتـنظیف-8437.10
5 آالت وأجھزة أخر-8437.80
2 أجزاء-8437.90
آالت وأجھ��زة، غی��ر م��ذكورة أو داخل��ة ف��ى مك��ان آخ��ر م��ن ھ��ذا الف��صل، للتح��ضیر 84.38

تخالص ـ��ـزة إسـ��ـدا آالت وأجھـ��ـات، عــروبــى أو ل��صناعة األغذی��ة أو الم��شــال��صناع
.تحضیر الدھون أوالزیوت الحیوانیة، أوالدھون أو الزیوت النباتیة الثابتة  أو

2 آالت وأجھزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائیة-8438.10
2 أو الشیكوالتة الكاكاو،)الحلوى(عات السكریـة  آالت وأجھزة لصناعة المصنو-8438.20
2 آالت وأجھزة لصناعة السكر-8438.30
2)الجعة( آالت وأجھزة لصناعة البیرة -8438.40
2 آالت وأجھزة لتحضیر اللحوم أو الطیور-8438.50
2 أو األثمار القـشریة أو الخضرة آالت وأجھزة لتحضیر الفواك-8438.60
2  آالت وأجھزة أخر-8438.80
2 أجزاء-8438.90
ن مواد لیفیة سیلیولوزیة أو لصنع أو تجھی�ز ال�ورق ــن مـائـع عجـآالت وأجھزة لصن84.39

  .أو الورق المقوى 

2 آالت وأجھزة لصنع عجائن من مواد لیفیة سیلیولوزیة-8439.10
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2 آالت وأجھزة لصنع الورق أو الورق المقوى-8439.20
2 آالت وأجھزة لتجھیز الورق أو الورق المقوى-8439.30

: أجزاء -
2 آلالت وأجھزة صنع العجائن من مواد لیفیة سیلیولوزیة- -8439.91
2 غیرھا- -8439.99

الت وأجھ��زة خیاط��ة الكت��ب آالت وأجھ��زة لحب��ك وتجلی��د الكت��ب وال��دفاتر، بم��ا فیھ��ا آ84.40
.والدفاتر

معفاه آالت وأجھزة-8440.10
معفاه أجزاء-8440.90
آالت وأجھ��زة أخ��ر ل��شغل عجین��ة ال��ورق أو ال��ورق أو ال��ورق المق��وى، بم��ا ف��ى ذل��ك 84.41

.آالت وأجھزة القص من جمیع األنواع 
معفاه آالت وأجھزة قص-8441.10
معفاه)المغلفات( الصغیرة أو األظرف  األكیاس، آالت وأجھزة لصنع األكیاس-8441.20
أو األوعی��ة ، ال�صنادیق، األنابی��ب، البرامی��ل )الك��راتین( العل��ب ع آالت وأجھ�زة ل��صن-8441.30

، بغیر طریقة القولبةالمماثلة
معفاه

 أو ال�ورق المق�وى، بطریق�ة  ال�ورق،ال�ورق آالت وأجھزة لصنع أصناف من عجینة -8441.40
القولبة

�معفاه � القولبة8441.40
� �

معفاهر آالت وأجھزة أخ-8441.80
معفاه أجزاء-8441.90
 ،)84.65 حت�ى 84.56اخلة ف�ى البن�ود م�ن اآلالت الدبإستثناء (أجھزة ومعدات  ،آالت84.42

لتح���ضیر أو ص���نع األل���واح، األس���طوانات أو غیرھ���ا م���ن عناص���ر طابع���ة؛ أل���واح، 
، أس����طوانات؛ أحج����ار طباع����ة ؛ أل����واحأس����طوانات أو غیرھ����ا م����ن عناص����ر طابع����ة

). أو المصقولة المحببھ،مثل، الممسوحة (محضرة ألغراض الطباعة  )لیتوغرافیا(
معفاهجھزة ومعدات  أ، آالت-8442.30
معفاه أو المعدات األجھزة، أجزاء لھذه اآلالت-8442.40
 طوانات وعناص���ر طابع���ة آخ���ر؛ أل���واح، أس���طوانات وأحج���ار طباع���ةـ���ـأل���واح، أس -8442.50

2)  المحببة أو المصقولة،مثل، الممسوحة( الطباعة ، محضرة ألغراض)لیتوغرافیا(

األل�واح، األس�طوانات وغیرھ�ا م�ن العناص�ر الطباع�ة آالت وأجھزة للطباعة، بواسطة 84.43
أخري، آالت ن�سخ، آالت فاك�سمیلي، وإن كان�ت ؛ آالت طباعة 84.42الداخلة في البند 

.مجمعھ؛ أجزاؤھا ولوازمھا 
، بواس��طة األل���واح ، األس��طوانات ، عناص��ر طابع��ة آخ���ر ة  آالت وأجھ��زة للطباع��-

: 84.42الداخلة في البند 
معفاهتغذى بلفات ، ) أوفست(آالت وأجھزة للطباعة  - -8443.11
تغـذى بصفائح من النـوع المستعمل فى المكاتب ، )أوفست(آالت وأجھزة للطباعة  - -8443.12

ف�ي حالت�ھ غی�ر  س�م 36ان�ب اآلخ�ر ال یتج�اوز والج س�م 22یتجاوز  الأحد جانبیھا (
)المطویة

معفاه
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معفاه آالت طباعة آخر باألوفست  - -8443.13

، تغذي بلفات، بإستثناء آالت الطباعة )تیبوغرافیا(آالت وأجھزة طباعة بالحروف  - -8443.14
) الفلیكسوجرافیة(

معفاه

بإس�تثناء آالت ، ع�دا م�ا یغ�ذي بلف�ات) افی�اتیبوغر(آالت وأجھزة طباعة بالحروف  - -8443.15
"الفلیكسوجرافیة "الطباعة 

معفاه

معفاه"الفلیكسوجرافیة"آالت الطباعة  - -8443.16
معفاه"جرافیر"آالت طباعة بطریقة الحفر  - -8443.17
معفاه غیرھا- -8443.19

:جمعة طباعة أخري، آالت نسخ وآالت الفاكسمیلي، وإن كانت م آالت -

قابلة للتوص�یل ) طباعة أو نسخ أو فاكسمیلي(آالت طباعة تؤدي وظیفتین أو أكثر  - -8443.31
معفاه بآلة معالجة ذاتیة للمعلومات أو لشبكة عمل

معفاهغیرھا ، قابلة للتوصیل بآلة معالجة ذاتیة للمعلومات أو بشبكة عمل  - -8443.32
معفاه غیرھا- -8443.39

:جزاء ولوازم أ -

 أجزاء ولوازم آلالت الطباع�ة الم�ستخدمة ف�ي الطباع�ة ب�األلواح، باألس�طوانات أو - -8443.91
معفاه84.42بعناصر طباعة  أخري الداخلة في البند 

معفاه غیرھا - -8443.99
ة ـالتركیبی�ة ــیـ المواد الن�سج،صة أو قــیـل البنیة النسجــ سحب أو تعدی،قــثـلبآالت 8444.00

معفاه.أو اإلصطناعیة

 زوى أو فت�ل وآالت وأجھ�زة أخ�ر ل�صنع ،آالت غ�زلآالت لتحضیر األلی�اف الن�سجیة؛ 84.45
) بما فیھا آالت لف خی�وط اللحم�ة(الخیوط النسجیة؛ آالت لحل أو لف المواد النسجیة 

 84.46بن�د ى الـ�ـ اآلالت الداخل�ة فف�ىھا خداموط الن�سجیة إلس�تــر الخیـیـوآالت لتحض
 .84.47أو البند 

: آالت لتحضیر األلیاف النسجیة -
معفاه آالت ندف- -8445.11
معفاه آالت تمشیط- -8445.12
معفاه آالت سحب الفتائل- -8445.13
معفاه غیرھا- -8445.19
معفاه  آالت غزل المواد النسجیة-8445.20
فاهمع آالت زوى أو فتل-8445.30
معفاهأو آالت حل المواد النسجیة) بما فیھا آالت لف خیوط اللحمھ( آالت لف -8445.40
معفاه غیرھا-8445.90
) .أنوال(آالت نسج 84.46
معفاه سم30 لنسج أقمشة ال یتجاوز عرضھا -8446.10
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: سم، من األنواع ذات المكوك 30عن عرضھا ـزید  لنسج أقمشة ی-
معفاه أنوال ذات محرك- -8446.21
معفاه غیرھا- -8446.29
معفاه سم ، من طراز یعمل بدون مكوك30 لنسج أقمشة یتجاوز عرضھا -8446.30
 ، الت�ول،الب�ریمآالت وأنوال للمصنرات، آالت تجمیع بغرز التصنیر وآالت صنع خیوط 84.47

.لشباك وآالت التوبیر ر أو ا الضف، أصناف العقادة،المسننات أو المطرزات
: آالت تصنیر دائریة -

معفاه مم165 ال یتجاوز قطر إسطواناتھا - -8447.11
معفاه مم165عن  قطر إسطواناتھا ـزید ی- -8447.12
معفاه آالت تصنیر مستقیمة؛ آالت تجمیع بغرز التصنیر-8447.20
معفاه غیرھا-8447.90
 ، 84.45 ، 84.44ساعدة لإلس��تخدام م��ع اآلالت الداخل��ة ف��ى البن��ود آالت وأجھ��زة م��84.48

موقفات ذاتیة الحرك�ة وأجھ�زة ، أجھزة جاكار، مثل، أجھزة دوبى (84.47 أو 84.46
ًتعمال حصرا أو ب�صفة رئی�سیة ل�آلالت ـ؛ أجزاء ولوازم صالحة لإلس)كـییر المواكیـتغ

 84.47 أو 84.46 ، 84.45 ، 84.44 ھ�ذا البن�د أو ف�ى البن�ود يأو األجھزة الداخلة ف
وط����ارات المغ����ازل وك����ساوى آالت الن����دف واألم����شاط " الم����رادن"، المغ����ازل مث����ل(

) .ومساحب الخیوط والمواكیك والدرق وأطره وإبر التصنیر) .ومساحب الخیوط والمواكیك والدرق وأطره وإبر التصنیر
 84.46 ، 84.45 ،84.44ود ـ�ـى البنـ�ـلة فـ�ـدة ل�آلالت الداخــاعــزة مســ آالت وأجھ-

:84.47أو 
،  نسخ أو تـثـقیب أو شبك البطاقات أجھزة دوبى وأجھزة جاكار؛ آالت إلختزال أو- -8448.11

معفاهمما یستعمل مع أجھزة الدوبى أو الجاكار

معفاه غیرھا- -8448.19
معفاه أو آلالتھا وأجھزتھا المساعدة84.44 أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند -8448.20

: أوآلالتھا وأجھزتھا المساعدة 84.45 ت الداخلة فى البند أجزاء ولوازم لآلال-
معفاه كساوى آالت الندف - -8448.31
معفاه آلالت تحضیر األلیاف النسجیة، عدا كساوى آالت الندف- -8448.32
معفاه، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زالقة آلالت الغزل"مرادن" مغازل - -8448.33
معفاه غیرھا- -8448.39

:أو آلالتھا وأجھزتھا المساعدة ) األنوال( أجزاء ولوازم آلالت النسیج -
معفاه أمشاط لألنوال، درق وأطره- -8448.42
معفاه غیرھا - -8448.49

: أو ألجھزتھا وآلالتھا المساعدة84.47 أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فـى البند -
معفاهینات وإبر وأصناف أخرمما یستعمل فى تشكیل الغرز بالت- -8448.51
معفاه غیرھا- -8448.59
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 )الالمن��سوجات(األقم��شة غی��ر المن��سوجة آالت وأجھ��زة ل��صنع أو تجھی��ز اللب��اد أو 8449.00
ب�شكل أث��واب أو بأش��كال معین��ة، بم�ا فیھ��ا آالت ص��نع القبع��ات م�ن لب��اد؛ قوال��ب ص��نع 

.القبعات 
معفاه

ة، وإن كان��ت م��زودة بجھ��از ت غ��سل مم��ا ی��ستعمل ف��ى المن��ازل أو المح��ال العام��آال84.50
.للتجفیف

: كجم 10سعة كل منھا من الغسیل الجاف ـتجاوز  آالت ال ت-
60)فول أتوماتیك(ً آالت ذاتیة الحركة كلیا - -8450.11
60كزىً آالت أخر، مندمجا بھا أجھزة تجفیف تعمل بالطرد المر- -8450.12
60 غیرھا- -8450.19

 : كجم10 آالت تزید سعة كل منھا من الغسیل الجاف عن -
40 كجم13 آالت سعة كل منھا من الغسیل الجاف حتى - - -8450.2010
5 غیرھا- - -8450.2090
10 أجزاء-8450.90
 ، ع����صر،تنظی���ف ،لغ����ســل) 84.50ع����دا اآلالت الداخل���ة ف����ى البن���د (آالت وأجھ���زة 84.51

 ، تح�ضیر، ص�بغ، ق�صر،)بی�ـت الح�رارىـثـس التـبم�ا فیھ�ا مكاب�( كبس ، كـى،تجفـیف
زة م��ن  ت��شریب الخی��وط الن��سجیة أو الن��سج أو الم��صنوعات الج��اھأو ط��الء ،تجھی��ز

م��واد ن��سجیة وآالت لتغطی��ة الن��سج أو غیرھ��ا م��ن الحوام��ل الم��ستعملة ل��صنع أغطی��ة م��واد ن��سجیة وآالت لتغطی��ة الن��سج أو غیرھ��ا م��ن الحوام��ل الم��ستعملة ل��صنع أغطی��ة 
 أو ت�سنین  ق�ص، ط�ى، ح�ـل،؛ آالت ل�ف"ولی�وملین"األرضیات مثل، مشمع األرضیات 

.النسج
5 أجھزة تـنظیف بالطریقة الجافة-8451.10

: آالت وأجھزة تجفیف -
  40 كجم من الغسیل الجاف10تـتجاوز سعة الواحدة منھا  ال- -8451.21
معفاه غیرھا - -8451.29
معفاه)یت الحرارىبما فیھا مكابس التثب( آالت ومكابس كى -8451.30
معفاه قصر أو صبغ ، آالت غسل-8451.40
معفاه أو تسنین النسج قص، طى، حل، آالت لف-8451.50
معفاه آالت وأجھزة أخر-8451.80
معفاه أجزاء-8451.90
 ؛ أثاث وقواع�د 84.40آالت خیاطة، عدا آالت خیاطة الكتب والدفاتر الداخلة فى البند 84.52

.ًیة مصممة خصیصا آلالت الخیاطة؛ إبر آلالت الخیاطةوأغط
2 آالت خیاطة منزلیة-8452.10

: آالت خیاطة أخر -
معفاه وحدات ذاتیة الحركة- -8452.21
معفاه غیرھا- -8452.29
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معفاه إبر آلالت الخیاطة-8452.30
 :جزاء أخر آلالت الخیاطة أ؛قواعد وأغطیة آلالت الخیاطة ، وأجزاؤھا،  أثاث -

2قواعد وأغطیة آلالت الخیاطة، وأجزاؤھا،  أثاث - - -8452.9010
معفاه غیرھا- - -8452.9090
ل�صنع أو ت�صلیح أص�ناف   أو شغل الصالل أوالجل�ود أو دباغة،لتحضیرآالت وأجھزة 84.53

.لخیاطة األحذیة أو غیرھا من المصنوعات من الصالل والجلود، عدا آالت ا
5 أو شغل الصالل أو الجلود دباغة،لتحضیر آالت وأجھزة -8453.10
2 آالت وأجھزة لصنع أو تصلیح أصناف األحذیة-8453.20
5 آالت وأجھزة أخر-8453.80
  2 أجزاء-8453.90
أجھزة تنقیة وتحویل المعادن المصھورة، مغ�ارف، قوال�ب ص�ب ال�سبائك وآالت ص�ب 84.54

.ادن، مما یستخدم فى عملیات التعدین أو سبك المعادن المع
5 أجھزة تـنقیة وتحویل المعادن المصھورة-8454.10
5 قوالب صب السبائك، ومغارف-8454.20
5 آالت صب المعادن-8454.30
2 أجزاء-8454.90 2 أجزاء-8454.90
.للمعادن، وإسطواناتھا ) درفلة(آالت ترقیق باإلسطوانات 84.55
5 آالت أنبوبیة-8455.10

: آالت أخر -
5ًبالحرارة وعلى البارد معا" درفلة"بالحرارة، آالت " درفلة" آالت - -8455.21
5على البارد" درفلة" آالت - -8455.22
2" الدرفلة" إسطوانات آلالت الترقیق -8455.30
2 أجزاء أخر-8455.90
اد بإقتط��اع الم��ادة، بإس��تخدام اللی��زر أو غی��ره م��ن الح��زم ع��دد آلی��ة ل��شغل جمی��ع الم��و84.56

 ، بالموج���ات ف���وق ال���صوتیة أو بطریق���ة التفری���غ الكھرب���ائى،ال���ضوئیة أو الفوتونی���ة
 ب�الحزم األیونی�ة أو بطریق�ة ق�وس ، بحزم اإللكترون�ات،بالطریقة الكیمیائیة الكھربائیة

.؛ آالت القطع بنفث الماء"الغاز المؤین"البالزما 
: تعمل بإستخدام اللیزر أو غیره من الحزم الضوئیة أو الفوتونیة -

5تعمل بإستخدام اللیزر   - -8456.11
5حزم الضوئیة أو الفوتونیة غیره من التعمل بإستخدام  - -8456.12
5 تعمل بالموجات فوق الصوتیة -8456.20
5 تعمل بطریقة التفریغ الكھربائى -8456.30
5 قوس البالزما  تعمل بطریقة -8456.40
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5 آالت القطع بنفث الماء  -8456.50
5 غیرھا -8456.90
مراكز تشغیل آلى، وآالت ذات محط�ة ش�غل مف�ردة وآالت ذات محط�ات ش�غل متع�ددة، 84.57

.لشغل المعادن 
5 مراكز تشغیل آلى-8457.10
5 آالت ذات محطة شغل مفردة-8457.20
5 آالت ذات محطات شغل متعددة-8457.30
.، تعمل بإقتطاع المعدن )بما فى ذلك مراكز الخراطة(مخارط 84.58

: مخارط أفقیة -
5 ذات تحكم رقمى- -8458.11
5 غیرھا- -8458.19

: مخارط أخر -
5 ذات تحكم رقمى- -8458.91
5 غیرھا- -8458.99
 ، لتع��دیل وض��بط الثق��وب،یبـق��ـثـللت) بم��ا فیھ��ا وح��دات ت��شغیل بمزال��ق(ة ـ��ـع��دد آلی84.59

للولب��ة الداخلی��ة والخارجی��ة للمع��ادن ع��ن طری��ق إقتط��اع المع��دن، ع��دا ا أو ریزـللتف��  للولب��ة الداخلی��ة والخارجی��ة للمع��ادن ع��ن طری��ق إقتط��اع المع��دن، ع��دا ا أو ریزـللتف��
 .84.58الداخلة فى البند ) بما فى ذلك مراكز الخراطة(المخارط 

  

5 وحدات تـشغیل بمزالق-8459.10
: آالت تـثـقـیب أخر -

5 ذات تحكم رقمى- -8459.21
5 غیرھا- -8459.29

: آالت أخر للـتـفریز مع تعدیل وضبط الـثـقوب -
5 ذات تحكم رقمى- -8459.31
5 غیرھا- -8459.39

: آالت أخر لتعدیل وضبط الـثـقوب -
5 ذات تحكم رقمى- -8459.41
5  غیرھا - -8459.49

) :على شكل ركبة(بمنضدة ) فریزة(ریز  آالت تف-
5 ذات تحكم رقمى- -8459.51
5 غیرھا- -8459.59

: آالت تفریز أخر -
5 ذات تحكم رقمى- -8459.61
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5 غیرھا- -8459.69
5 آالت أخر لللولبة الداخلیة أو الخارجیة-8459.70
 أو إلج��راء عملی��ات تجھی��ز أخ��ر ل��شغل  ص��قل، تنع��یم، ش��حذ، س��ن،ع��دد آلی��ة لت��شذیب84.60

ذ أو الم�واد ـبواسطة أحجار ال�شـح) تــیرمیـس(ط المعدنیة الخزفیة ـالمعادن أو الخالئ
ال��شاحذة أو منتج��ات ال���صقل، ع��دا آالت قط���ع أو ش��حذ أو تجھی���ز أس��نان الت���روس، 

 .84.61الداخلة فى البند 
: آالت شحذ السطوح المستویة-

5  ت تحكم رقمى ذا- -8460.12
5 غیرھا- -8460.19

:شحذ أخر لل آالت -

5آالت شحذ ال مركزى، ذات تحكم رقمى  - -8460.22
5تحكم رقمى ذات ،آالت أخر لشحذ السطوح اإلسطوانیة - -8460.23
5كم رقمىذات تحأخر،  - -8460.24
5 غیرھا- -8460.29

: آالت سن أخر -
5 ذات تحكم رقمى- -8460.31 5 ذات تحكم رقمى- -8460.31
5 غیرھا- -8460.39
5صقل وأ آالت تنعیم -8460.40
5 غیرھا-8460.90
، أو قط�ع أو ش�حذ )روشـب(ض ـفریـق أو التــیـقـ أو التشة للمسح أو التسویةعدد آلی84.61

أو تجھیز أسنان التروس، عدد آلی�ة للن�شر أو القط�ع، وغیرھ�ا م�ن الع�دد اآللی�ة الت�ي 
، غی���ر داخل���ة وال )س���یرمیت(تط���اع المع���دن أو الخالئ���ط المعدنی���ة الخزفی���ة تعم���ل بإق

.مذكورة فى مكان آخر 
5، آالت تشقیق)ذات أداة عاملة متحركة( آالت تسویة -8461.20
5)بروش( آالت تفریض -8461.30
5 آالت قطع أو شحذ أو تجھیز أسنان التروس-8461.40
5 آالت نشر أو قطع-8461.50
5 غیرھا-8461.90
لشغل المعادن ب�الطرق، أو الب�صم بال�ضغط أو بالقولب�ة؛ ) بما فیھا المكابس(عدد آلیة 84.62

، ل�شغل المع�ادن ب�الثنى والتق�ویس أو الط�ى أو التق�ویم )بما فیھا المكابس(ة ــعدد آلی
ت أو الت��سویة أو الق��ص أو التخ��ریم، أو الق��رض؛ مك��ابس ل��شغل المع��ادن أو الكربی��دا

.المعدنیة غیر تلك المذكورة أعاله
  

5للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة، مطارق) بما فیھا المكابس( عدد آلیة -8462.10
:للثنى والتقویس أو الطى أو التقویم أو التسویة ) بما فیھا المكابس( عدد آلیة -
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5 ذات تحكم رقمى- -8462.21
5 غیرھا- -8462.29

: للقص، عدا اآلالت المشتركة للتخریم والقص ) بما فیھا المكابس(عدد آلیة  -
5 ذات تحكم رقمى- -8462.31
5 غیرھا- -8462.39

للتخریم أو للقرض، بما فیھ�ا اآلالت الم�شتركة للتخ�ریم ) بما فیھا المكابس( عدد آلیة -
:والقص

5 ذات تحكم رقمى- -8462.41
5 غیرھا- -8462.49

: غیرھا -
5 مكابس ھیدرولیكیة- -8462.91
5 غیرھا- -8462.99
 دون  تعم��ل،)س��یرمیت(ع��دد آلی��ة أخ��ر ل��شغل المع��ادن أو الخالئ��ط المعدنی��ة الخزفی��ة 84.63

.إقتطاع المادة
،)ب�روفیالت(األش�كال الخاص��ة ،الزوای��ا،األنابی��ب،انـب الق�ضبـ��ـد سحـ�ـ مناض-8463.10

5ما یماثلھا وأاألسالك،  ما یماثلھا وأاألسالك، 
5 آالت ألعمال اللولبة الداخلیة أوالخارجیة بالسحب أو التـشكیل بإسطوانات-8463.20
5 آالت لشغل األسالك-8463.30
5 غیرھا-8463.90
) األسب�ستوس( خل�یط الحری�ر ال�صخرى ،ة الخرس�ان، الخ�زف،الحج�رع�دد آلی�ة ل�شغل 84.64

. المعدنیة المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد باألسمنت أو لشغل المواد
معفاه   آالت نـشر -8464.10
معفاه آالت شحذ أو صقل -8464.20
معفاه غیرھا -8464.90
 التغری��ة أو التجمی��ع بطریق��ـة ، الت��شبیك،الم��سامیربم��ا فیھ��ا آالت غ��رز (ع��دد آلی��ة 84.65

 الل��دائن ال��صلبة أو الم��واد ،اط المق��سى المط��ـ، العظ��ـم، الفل��ین،ل��شغل الخ��شب) أخ��رى
.الصلبة المماثلة

األدوات   آالت یمكنھ��ا القی��ام ب��أنواع مختلف��ة م��ن عملی��ات الت��شغیل اآلل��ى دون تغیی��ر-8465.10
معفاهالعاملة أثـناء ھذه العملیات

معفاه  شغیل اآللى مراكز الت -8465.20
  : غیرھا -

اهمعف آالت نـشر  - -8465.91
معفاه)باإلقـتطاع(، أو تفریز أو تشكیل مسح،تسویة آالت - -8465.92
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معفاه أو تلمیع صقل،شحذ آالت - -8465.93
معفاه تقویس أو تجمیع، آالت ثـنى- -8465.94
معفاه آالت ثـقب أو تلسین- -8465.95
معفاه آالت شق أو تقطیع الى شرائح أو قصاصات- -8465.96
معفاه غیرھا- -8465.99
ًأج��زاء ول��وازم مع��دة لإلس��تعمال ح��صرا أو ب��صورة رئی��سیة ف��ى اآلالت الداخل��ة ف��ى 84.66

، بم��ا فیھ��ا حوام�ل الع��دد أو أدواتھ�ا العامل��ة ومثبت��ات 84.65 حت�ى 84.56البن�ود م��ن 
الم��شغوالت ورؤوس اللق���م ذاتی��ة الف���تح ورؤوس التق���سیم وغیرھ��ا م���ن التجھی���زات 

الت��ي ت��دار بالی��د، م��ن أى ن��وع  الع��دد الیدوی��ة والع��دد اآللی��ة ؛ حوام��لب��اآلالتالخاص��ة 
.كانت

2 حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتیة الفتح-8466.10
2 مثبتات المشغوالت-8466.20
2    باآلالت رؤوس التقسیم وغیرھا من التجھیزات الخاصة-8466.30

: غیرھا -
معفاه84.64 الداخلة فى البند  لآلالت- -8466.91
معفاه84.65 لآلالت الداخلة فى البند - -8466.92
84.612 حتى 84.56 لآلالت الداخلة فى البنود من - -8466.93
84.632 أو البند 84.62 لآلالت الداخلة فى البند - -8466.94
رك كھرب�ائى ـ�ـًا أو بمحـ�ـولیكیوط أو ھیدرـواء الم�ضغـ�ـل بالھـعدد تستعمل بالی�د، تعم�84.67

.ًأو غیر كھربائى مندمجا بھا 
: تعمل بالھواء المضغوط -

2)وإن كانت طارقة( دوارة - -8467.11
2 غیرھا- -8467.19

: ذات محرك كھربائى مندمج بھا -
2 ، بما فیھا المثاقب الدوارة مثـاقب من جمیع األنواع- -8467.21
معفاه مناشــیر- -8467.22
2 غیرھا- -8467.29

: عدد أخر -
معفاه مناشیر ذات سالسل- -8467.81
2 غیرھا- -8467.89

: أجزاء -
معفاه للمناشیر ذات السالسل- -8467.91
2   للعدد التي تعمل بالھواء المضغوط- -8467.92
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2 غیرھا- -8467.99
؛ 85.15زة لحام، وإن كانت قادرة على القط�ع، ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ى البن�د آالت وأجھ84.68

.آالت وأجھزة تستعمل فیھا الغازات لتقسیة األسطح 
5ً قصبات لحام توجھ یدویا-8468.10
5 آالت وأجھزة أخر تستعمل فیھا الغازات-8468.20
5 آالت وأجھزة أخر-8468.80
2 أجزاء -8468.90
[84.69]
آالت حاس���بة، وآالت بحج���م الجی���ب لت���سجیل وإس���ترجاع وع���رض المعلوم���ات ذات 84.70

وظائف حاسبة؛ آالت محاسبة، آالت ختم الطواب�ع، آالت إص�دار الت�ذاكر، وم�ا یماثلھ�ا 
.من آالت، متضمنة أداة حاسبة ؛ صنادیق نقد مسجلة

،   م�صدر خ�ارجى للطاق�ة الكھربائی�ة آالت حاسبة الكترونیة قادرة على العمل بـدون-8470.10
معفاهوآالت بحجم الجیب لتسجیل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة 

: آالت  حاسبة الكترونیة أخر -
معفاه متضمنة أداة طابعة- -8470.21
معفاه غیرھا- -8470.29
  معفاه آالت  حاسبة أخر-8470.30
معفاهسجلة صنادیق نقد م-8470.50
معفاه غیرھا-8470.90
آالت للمعالجة الذاتیة للمعلومات ووحداتھا؛ قارئات مغناطی�سیة أو ب�صریة، آالت نق�ل 84.71

ة ھذه المعلومات، غی�ر م�ذكورة ــئة رموز، وآالت لمعالجـیـالمعلومات على حوامل بھ
.وال داخلة فى مكان آخر 

 كجم، تتألف على 10 لمعلومات قابلة للحمل ال یتجاوز وزنھا آالت للمعالجة الذاتـیة ل-8471.30
معفاهاألقل من وحدة معـالجة مركزیة ولوحة مفاتیح وشاشة عرض

: آالت أخر للمعالجة الذاتیة للمعلومات -
 تحتوى على األقـل فى نــفس البدن عل�ى وح�دة معالج�ة مركزی�ة م�ع وح�دة إدخ�ال - -8471.41

معفاهــلومات أو وحدة مشــتركة لإلدخال واإلخراجووحدة إخراج للمع

معفاه غیرھا ، مقدمة فى شكل أنظمة- -8471.49
 أو البن��ـد الف��ـرعى 8471.41 وح��دات معالج��ة، غی��ر تل��ك الداخل��ة ف��ى البن��د الفرع��ى -8471.50

ثـن��ـین م��ن أن��واع الوح��دات واح��د أو إعل��ى الب��دن وإن اش��تملت ف��ى ذات ، 8471.49
 إخراجات إدخال، وحدات تخزین ذاكرة، وحداتوحد: التالیة

معفاه

ذات وحدات تخ�زین ذاك�رة ف�ى على وإن اشتملت  وحدات إدخال أو وحدات إخراج، -8471.60
معفاهالبدن

معفاه وحدات تخزین-8471.70

٣٩٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

معفاه وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتیة للمعلومات-8471.80
معفاه غیرھا-8471.90
، ز ھیكت��وغراف أو إستن��سلمث��ل آالت اإلستن��ساخ، ط��را(آالت وأجھ��زة أخ��ر للمكات��ب 84.72

اوین، آالت ص�رف آل�ى ل�ألوراق النقدی�ة، آالت ف�رز النق�ود أو ع�دھا ــع العنــآالت لطب
). أو تغلیفھا، آالت برى األقالم، آالت التثقیب أو التشبیك 

5 آالت لإلستـنساخ-8472.10
الت أو وضعھا فى ظروف أو لفھا بأشرطة ، آالت لفض ــت فرز أو طى المراس آال-8472.30

5أو غلق أو خـتم المراسالت، وآالت وأجھزة للصق أو إبطال الطوابع البریدیة 

: غیرھا -
معفاه آالت صرف آلى لألوراق النقدیة- - -8472.9010
5 غیرھا - - -8472.9090
ًمعدة لإلس�تعمال ح�صرا ) یماثلھا ل وماــق النقــ صنادی،ةــدا األغطیـع(أجزاء ولوازم 84.73

 .84.72 حتى 84.70أو بصفة رئیسیة فى اآلالت واألجھزة الداخلة فى البنود من 
 :84.70 أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -

 ،8470.10رعیة ـود الف����ـ����ـ البنـ����ـىلة فـ����ـة الداخـ����ـرونیـتـ ل����آلالت الحاس����بة اإللك- -8473.21
معفاه 8470.29 أو 8470.21

معفاه غیرھا- -8473.29 معفاه غیرھا- -8473.29
معفاه84.71 أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -8473.30
84.722 أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة فى البند -8473.40
الداخل�ة ف�ى واألجھ�زة  عل�ى ح�د س�واء م�ع اآلالت تخدامھاـ�ـ أجزاء ول�وازم یمك�ن إس-8473.50

  معفاه84.72 الى 84.70من  البنود أو أكثر فىبندین 

 ،ة وعج��ن، األترب��خل��ط، س��حق، ج��رش، لـغ��س، لـف��ص، غربل��ة، ف��رزآالت وأجھ��زة 84.74
ى ـ��ـبم��ا ف(ة ــلبـة ال��صـدنی��ـن الم��واد المعـ��ـیرھا مـادن أو غ��ـات المع��ـ��ـامـــ خ،األحج��ار
ولبة الوق�ود المع�دنى ال�صلب ـ ق�،كیلـ ت�ش،؛ آالت تكتی�ل )ن أو المساحیقــائــذلك العج
 الجب�سیة أو غیرھ�ا م�ن الم�واد المعدنی�ة ب�شكل الم�واد، األسمنت، ن الخزفیةائأو العج

.ن؛ آالت صنع قوالب الصب من رمل ائمساحیق أو عج
5 أو غسل فصل، غربلة،فرز آالت وأجھزة -8474.10
5ت وأجھزة جرش أو سحق آال-8474.20

: آالت خلط أو عجن -
5 خالطات الخرسانة أو المالط- -8474.31
5 آالت وأجھزة لخلط المواد المعدنیة بالقار- -8474.32
5 غیرھا- -8474.39
5 آالت وأجھزة أخر -8474.80
2   أجزاء-8474.90
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ة أو اإللكترونی��ة ـات الكھـربائی��ــب أو ال��صمـامـ��ـیـابـح أو األنـیـابـع الم��صـجمی��ـآالت ت84.75
ع ــزة ل�صنـ�ـة؛ آالت وأجھـ�ـة زجاجیـوء الخ�اطف ف�ى أغلف�ـح  إح�داث ال�ضــأو مصابی

.ل الزجاج أو مصنوعاتھ بالحرارة ـغــأو ش
  

رونیة، ـت�ـة أو اإللكـ�ـائیــابیب أو ال�صمامات الكھربـ�ـح أو األنــ الم�صابیع آالت تجمی-8475.10
2أو مصابیح إحداث الضوء الخاطف فى أغلفة زجاجیة 

: آالت لصنع أو شغل الزجاج  أو مصنوعاتھ بالحرارة -
2األولیةلھا اشكأ آالت لصنع األلیاف البصریة و- -8475.21
2 غیرھا- -8475.29
2 أجزاء-8475.90
 ، ال�سجائر،ی�ع الطواب�ع البریدی�ةمث�ل آالت ب( للب�ضائع "آلی�ة"ذاتی�ة الحرك�ة آالت بیع 84.76

.، بما فیھا آالت تبدیل العملة )المأكوالت أو المشروبات
: للمشروبات "آلیة"ذاتیة الحركة  آالت بیع -

5 متضمنة أجھزة تسخین أو تبرید- -8476.21
5 غیرھا- -8476.29

: آالت أخر -
5 متضمنة أجھزة تسخین أو تبرید- -8476.81
5 غیرھا- -8476.89
2 أجزاء-8476.90
زة ل��شغل المط���اط أو الل��دائن أو ل���صنع منتج��ات م��ن ھ���ذه الم��واد، غی���ر ـآالت وأجھ��84.77

.مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من ھذا الفصل 
5 آالت قولبة بالحقن-8477.10
5 أجھزة التـشكیل بالبثـق-8477.20
5النـفخ آالت قولبة ب-8477.30
5  آالت قولبة بالتـفریغ الھوائى وآالت تشكیل حرارى أخر-8477.40

: آالت قولبة أو تـشكیل أخر -

 لقولبة أو تلبیس اإلطارات الخارجیة الھوائیة أو لقولبة أو تـشكیل األنابیب الداخلیة - -8477.51
5الھوائیة

5 غیرھا- -8477.59
5 أخر آالت وأجھزة-8477.80
2 أجزاء -8477.90

آالت وأجھ�زة لتح��ضیر أو ت��صنیع التب�غ، غی��ر م��ذكورة وال داخل��ة ف�ى مك��ان آخ��ر م��ن 84.78
  .ھذا الفصل 

5 آالت وأجھزة-8478.10
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5 أجزاء-8478.90

آالت وأجھزة آلیة ذات وظیفة خاصة قائمة بذاتھا، غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان 84.79
.الفصل آخر من ھذا 

5 آالت وأجھزة لألشغال العامة أو البناء أو األشغال المماثــلة-8479.10
 آالت وأجھ���زة إلس���تخالص أو تح���ضیر ال����دھون والزی���وت الحیوانی���ة أو ال����دھون -8479.20

5والزیوت النباتیة الثابتة

اف من الخشب ــألواح األلی أو" بىـحبی"ب ــجزئیات الخشمن لواح األ مكابس لصنع -8479.30
5أو غیرھا من المواد اللیفیة وآالت أخر لمعالجة الخشب أو الفلین 

5 آالت وأجھزة لصنع الحبال أو األمراس-8479.40
5، غیر مذكور وال داخل فى مكان آخر"روبوت" إنســان آلى صناعى -8479.50
5 أجھزة تبرید ھواء تعمل بالتبخیر-8479.60

:لركاب جسور لنقل ا-
5 من األنواع المستخدمة في المطارات- -8479.71
5  غیرھا- -8479.79

: آالت وأجھزة آلیة أخر -
5 لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجھزة لف أسالك الوشائع الكھربائیة- -8479.81 5 لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجھزة لف أسالك الوشائع الكھربائیة- -8479.81
  إس�تحالب، تج�انس، نخ�ل،ربلةـ غ�،قـحـ س،رشـ ج،نـ عج،طـزة خلــ آالت وأجھ- -8479.82

5)تحریك( تقلیب أو

: غیرھا - -8479.89
معفاه أجھزة ترطیب وتجفیف محتویة على تجھیزات لتعدیل الحرارة والرطوبة- - -8479.8910
5غیرھا  - - -8479.8990
2 أجزاء -8479.90
ع��دا (ص��نادیق قولب��ة ل��صب المع��ادن؛ قواع��د قوال��ب؛ نم��اذج قولب��ة؛ قوال��ب للمع��ادن 84.80

 لمط��اطل ،ةـ�ـدنیـلم�واد المعل ،للزج�اج ،ةـ�ـدات المعدنیـ�ـ للكربی،)كــقوال�ب ص�ب ال�سبائ
.أو اللدائن

5 صنادیق قولبة لصب المعادن-8480.10
5 قواعد قوالب-8480.20
5 نماذج قولبة -8480.30

: قوالب للمعادن أو للكربیدات المعدنیة -
5حقن أو بالضغط للقولبة بال- -8480.41
5 غیرھا- -8480.49
5 قوالب للزجاج-8480.50
5 قوالب للمواد المعدنیة-8480.60
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  : قوالب للمطاط أو اللدائن -
5 للقولبة بالحقن أو بالضغط - -8480.71
5 غیرھا- -8480.79
،المراجل،أصناف صناعة الحنفیات وغیرھا من األدوات المماثلة للمواسیر84.81

لة، بما فیھا صمامات تخفیض الضغط وصمامات ـو األوعیة المماثالدنان أ ،الخزانات
 .)ثرموستاتیة(الحراریةالتحكم 

2 صمامات تخفیض الضغط -8481.10
ً صمامات ألجھزة نقل الحركة التي تعم�ل ھی�درولیكیا بالزی�ت أو الت�ي تعم�ل ب�الھواء -8481.20

2المضغوط

2)ضد الرجوع( صمامات بلسان أو صمامات الحجز -8481.30
2 صمامات األمان أو الفائض-8481.40

: أدوات أخر -
60 أصناف لالستعمال المنزلى- - -8481.8010
2 غیرھا- - -8481.8090

  : أجزاء -
40  أجزاء ألصناف االستعمال المنزلي- - -8481.9010
2 ھا  غیر- - -8481.9090
.، ذات كرات أو دوالیب "بول بیرنج"مدحرجات 84.82
5 مدحرجات ذات كرات-8482.10
5ما فیھا المخاریط والدوالیـب المخروطیة المجمعة ب،ت بدوالیب مخروطیةا مدحرج-8482.20
5 مدحرجات بدوالیب بشكل برامیل-8482.30
5 مدحرجات بدوالیب بشكل إبر-8482.40
5 مدحرجات بدوالیب إسطوانیة-8482.50
5)كرات مع دوالیب( غیرھا، بما فیھا المدحرجات المشتركة -8482.80

: أجزاء -
5 كرات، دوالیب بشكل إبر، دوالیب إسطوانیة- -8482.91
5 غیرھا- -8482.99
وكرنك�ات؛ كراس�ى ) بم�ا فیھ�ا أعم�دة الكام�ات واألعم�دة المرفقی�ة(أعمدة نقل الحرك�ة 84.83

؛ براغ��ى ذات ك��رات أو دوالی��ب؛ عل��ب الت��روس االحتك��اكوس��بائك؛ ت��روس وعج��الت 
وغیرھ���ا م���ن مغی���رات ال���سرعة بم���ا فیھ���ا المغی���رات ذات التع���شیقات الھیدرولیكی���ة؛ 
ط��ارات منظم��ة للحرك��ة وبك��رات مناول��ة للحرك��ة، بم��ا فیھ��ا البك��ر ف��ى إط��ار م��شترك؛ 

) .بما فیھا الوصالت المفصلیة (ة معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحرك
:، وكرنكات )بما فیھا أعمدة الكامات واألعمدة المرفقیة( أعمدة نقل الحركة -

معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.1010
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10 غیرھا- - -8483.1090
: كراسى مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دوالیب -

معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.2010
30 غیرھا- - -8483.2090

: كراسى غیر مشتملة على مدحرجات؛ سبائك -
معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.3010
30 غیرھا- - -8483.3090

ص���ر نق���ل ، ع���دا العج���الت الم���ســنــنة وغیرھ���ا م���ن عنااحتك���اك ت��روس وعج���الت -
الحركـــة المقدمة على حدة ؛ براغى ذات كرات أو دوالیب؛ عل�ب الت�روس وغیرھ�ا 

:من مغیرات السرعة بما فیھا المغیرات ذات التعشیقات الھیدورلیكیة
معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.4010
10 غیرھا- - -8483.4090

:ناولة للحركة، بمـا فیھا البكر فى إطار مشترك  طارات منظمة للحركة وبكرات م-
معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.5010
10 غیرھا- - -8483.5090

) :بما فیھا الوصالت المفصلیة( معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة - ) :بما فیھا الوصالت المفصلیة( معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة -
معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.6010
10 غیرھا- - -8483.6090

عج��الت م��سننة ودوالی��ب ب��سالسل وغیرھ��ا م��ن عناص��ر نق��ل الحرك��ة المقدم��ة عل��ي  -
:أجزاء حدة؛ 

معفاه آلالت المواد النسجیة ومصنوعاتھا- - -8483.9010
10 غیرھا- - -8483.9090
مؤلف�ة م�ن طبقت�ین ل وما یماثلھا من ألواح معدنی�ة متح�دة م�ع م�ادة أخ�رى أو ــفواص84.84

یماثلھ�ا مختلف�ة التركی�ب،  أو أكثر من مع�دن ؛ مجموع�ات أو أطق�م م�ن الفواص�ل وم�ا
.أغلفة مماثلة؛ فواصل آلیة مانعة للتسرب مھیأة فى جعب أو

 فواصل وما یماثلھا من ألواح معدنیـة متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقت�ین أو -8484.10
10أكثر من معدن

2 فواصل آلیة مانعة للتسرب-8484.20
5 غیرھا-8484.90
[84.85]

84.86

" ویف�ر"ًآالت وأجھزة مستخدمة ح�صرا أو ب�صفة أساس�یة ألغ�راض ت�صنیع الرق�ائق 
ش���بة الموص���لة، أو األدوات ش���بة الموص���لة، أو ال���دوائر " boules"وقط���ع الب���ولز 

واألجھ��زة الم��ذكورة ف��ي الكترونی��ة المتكامل��ة أو لوح��ات الع��رض الم��سطحة؛ اآلالت 
  .من ھذا الفصل؛ أجزاء ولوازم ) ج (9المالحظة 
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  معفاه  "ویفر" أو الرقائق (boules)البولز قطع  آالت وأجھزة لتصنیع -8486.10
  معفاه   آالت وأجھزة لتصنیع األدوات شبة الموصلة أو الدوائر اإللكترونیة المتكاملة-8486.20
  معفاه  یع لوحات العرض المسطحة آالت وأجھزة لتصن-8486.30
معفاه  من ھذا الفصل) ج (9 اآلالت واألجھزة المذكورة في المالحظة -8486.40
معفاهأجزاء ولوازم  -8486.90

84.87
 ،وش��ائع كھربائی��ة،ت ع��ازال،موص��التأج��زاء آالت أو أجھ��زة، غی��ر محتوی��ة عل��ى 

ورة وال داخلة ف�ى مك�ان آخ�ر أدوات تماس أو غیرھا من تركیبات كھربائیة، غیر مذك
.من ھذا الفصل 

2للسفن أو للقوارب، وریشھا) مراوح دافعة( رفاصات -8487.10
10 غیرھا-8487.90

_________  
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  الفصل اخلامس والثمانون
  أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،  آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛

  ، )تليفزيون(الصوت والصورة فى اإلذاعة املرئية  عةأجهزة تسجيل وإذا
  جهزةهذه األوأجزاء ولوازم 

  :مالحظات 

  : یشمل ھذا الفصل  ال  - 1
ًالبطانیات والوسائد والمسانــد وأكیاس تدفئة األقدام وما یماثلھ�ا م�ن األص�ناف الم�دفأة كھربائی�ا؛ األلب�سة،    -أ 

  ًمدفأة كھربائیا مما یلبس أو یدثر بھ اإلنسان ؛واألحذیة وأغطیة األذن واألصناف األخر ال
  ؛ 70.11مصنوعات الزجاج الداخلة فى البند    -ب 
   ؛84.86آالت وأجھزة البند    -ج 
ن الن�وع الم�ستعمل ف�ي العل�وم الطبی�ة، الجراحی�ة، ط�ب األس�نان أو البیطری�ة ـواء م�ـ�ـغ الھـ�ـریــأجھزة تف  -د 

  ؛ أو)90.18البند (
    .94ًفــأ كھربائیا المذكور فى الفصل األثاث المد   - ھـ

، 85.40 ، 85.12  ،85.11 من جھ�ة ، أو البن�ود 85.04 إلى 85.01إن األصناف التى قد تدخل فى البنود من   - 2
  . من جھة أخرى ، تتبع البنود الخمسة األخیرة  85.42 أو 85.41

  .85.04ة ذات الخزائن المعدنیة تبقى داخلة فى البند ومع ذلك، فإن مقومات التیار التى تعمل بطریقة األقواس الزئبقی  
تلك التى تحتوى عل�ى مكون�ات إض�افیة ت�ساھم ف�ى " مدخرات كھربائیة" مصطلح شمل، ی85.07ألغراض البند   - 3

 الطاقة أو حمایتھا من التلف، مثل الموصالت الكھربائیة، أدوات التحكم دویزأداء عمل المدخرات فى تخزین وت
كم��ا یمك��ن أن . وأدوات حمای��ة ال��دائرة الكھربائی�ة") ثرم�ستور"مث�ل المقوم��ات الحراری��ة (ح��رارة ف�ى درج��ات ال كم��ا یمك��ن أن . وأدوات حمای��ة ال��دائرة الكھربائی�ة") ثرم�ستور"مث�ل المقوم��ات الحراری��ة (ح��رارة ف�ى درج��ات ال

  .تستخدم معھم سًتحتوى أیضا على جزء من الغالف الواقى لألصناف التى 
  : فقط األجھزة اآللیة الكھربائیة التالیة من األنواع المستعملة عادة فى األغراض المنزلیة 85.09یشمل البند   - 4

   المأكوالت وعصارات الفواكة والخضر، مھما كان وزنھا؛  مطاحن وخالطات، أجھزة تلمیع األرضیات   -أ 
  . كیلو جرام 20بوزن ال یتجاوز بشرط أن تكون األجھزة األخر    -ب 

ال�شافطة أو المبدل�ة للھ�واء بم�راوح مندمج�ة ) األغطی�ة(یشمل ھذا البن�د الم�راوح واألجھ�زة  ومع ذلك، ال  
 التى تعمل بالطرد البیاضات تجفیف األلبسة أجھزة، )84.14البند ( وإن كانت مزودة بأجھزة ترشیح بھا،

، آالت غ���سل البیاض��ات واأللب���سة ذات )84.22البن��د (، آالت غ���سـل األوان��ى )84.21البن��د (المرك��زى 
) 84.20 البن�د (اتـ�ـطوانــاسدون ـ�ـ أو باتـ�ـطوانـباسوآالت الكى ) 84.50 البند( زلىـال المنــتعمــاإلس

األجھ���زة  وأ) 84.67البن���د (ة ی��� الكھربائ المق���صات،)84.52 البن���د(آالت الخیاط���ة ، )84.51البن���د ( أو
  ).85.16البند (الحراریة الكھربائیة 

  :85.23ألغراض البند    - 5
أو بطاق��ات " ف��الش"مث��ل بطاق��ات ال��ذاكرة اآلنی��ة " (أدوات التخ��زین غی��ر الطی��ارة ذات الحال��ة ال��صلبة"  ) أ  (

ھي أدوات تخزین مع مأخذ للتوصیل، تشتمل في ذات الغالف عل�ي ") فالش"التخزین االلیكترونیة اآلنیة 
ف�ي ش�كل دوائ�ر متكامل�ة مركب�ة ) Flash E2 Promمث�ل " (ف�الش"واحدة أو أكث�ر م�ن ال�ذاكرات اآلنی�ة 

ومكون�ات س�البة، مث�ل علي لوحة دائرة مطبوع�ة وھ�ي ق�د ت�شمل عل�ي وح�دة تحك�م ب�شكل دائ�رة متكامل�ة 
  المكثفات والمقاومات؛

تعن��ي البطاق�ات الت��ي أدم�ج فیھ��ا واح�دة أو أكث��ر م�ن ال��دوائر " س��مارت ك�ارد"إن عب�ارة البطاق��ات الذكی�ة   ) ب(
 أو ذاك��رة ق��راءة فق��ط (RAM)مع��الج منتھ��ي ال��صغر، ذاك��رة إض��افیة ع��شوائیة (االلیكترونی��ة المتكامل��ة 

(ROM) البطاقات قد تحتوي علي موص�الت أو ش�ریط ممغ�نط أو ھ�وائي ھذه"). تشب" في شكل رقائق 
  .مندمجة ولكن ال تشتمل علي أیة دائرة أخري ذات عناصر موجبة أو سالبة" أنتنھ"

٤٠٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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ھي ال�دوائر المتح�صل علیھ�ا بالت�شكیل عل�ي قاع�دة " المطبوعة ) الدارات(الدوائر "  فإن 85.34ألغراض البند   - 6
دوائ�ر األف�الم "أو بواس�طة تقنی�ة ) مثل البصم أو الترسیب الكھربائي أو الحفر (عازلة بواسطة أي عملیة طباعة

مث�ل المحث�ات (اس أو بغیرھا من المكون�ات المطبوع�ة ــاء أو بأدوات تمـاصر موصلة للكھربــ، أو بعن"ةــالرقیق
العناص�ر الت�ي یمك�ن أن بمفردھا أو متصلة فیما بینھا وفق نموذج سبق إعداده ، عدا ) أو المقاومات أو المكثفات

  ).مثل العناصر شبھ الموصلة(تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كھربائیة 
ال�دوائر المندمج��ة م�ع عناص��ر غی�ر تل��ك المتح�صل علیھ��ا أثن�اء عملی��ة " ال�دوائر المطبوع��ة " وال ت�شمل عب��ارة   

ومع ذلك ، .  تتعامل مع إشارات متقطعةكما ال تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي. الطباعة
 ال�دوائر الرقیق�ة 85.42وی�دخل ف�ي البن�د . ر المطبوعة یمكن أن تزود بعناصر وصل غیر مطبوع�ة ــفإن الدوائ

  .أو السمیكة التي تحتوي علي عناصر موجبة وسالبة متحصل علیھا أثناء العملیة التقنیة ذاتھا 
لموصالت لأللیاف الب�صریة أو ح�زم األلی�اف الب�صریة أو ك�ابالت األلی�اف ا" فإن 85.36ألغراض تطبیق البند    - 7

تعني الموصالت التي بطریقة میكانیكی�ة ب�سیطة تق�وم بتولی�ف األلی�اف الب�صریة نھای�ة إل�ي نھای�ة ف�ي " البصریة
  .وال تؤدي وظیفة أخري ، مثل تضخیم أو إعادة تولید أو تولیف اإلشارة. نظام خط رقمي 

ف�ي أجھ�زة " ریم�وت كنت�رول" األدوات بدون سلك ذات األش�عة الحم�راء لل�تحكم ع�ن بع�د 85.37البند ال یشمل    - 8
   ).85.43البند (التلیفزیون أو المعدات الكھربائیة األخر 

  : فإن 85.42و 85.41تطبیق البندین ألغراض    - 9
ن األدوات ش�بھ الموص�لھ م�تب�ر الصمامات الثنائی�ھ والترانزس�تورات واألدوات المماثل�ة ش�بھ الموص�لة تع   -أ 

  التى تعتمد فى عملھا على تغیر قدرتھا فى المقاومة تحت تأثیر مجال كھربائى ؛   
  : ھى " الدوائر اإللكترونیة المتكاملة"    -ب

ال�صمامات الثنائی�ة أو الترانزس�تورات (الدوائر المتكاملة األحادیة الكتلة التى تكون فیھا عناصر ال�دائرة    - 1
وع��ـلى ) ب��صفة أساس��یة(من��شأة ف��ى كتلتھ��ا ) إل��خ..قاوم��ات أو المكثف��ات أو الموص��الت المترابط��ةأو الم

 ، زرنیخ�ات الج�الیوم، س�لیكون الجرم�انیوم ، مثل ال�سیلیكون المن�شط(سطح مادة شبھ موصلھ للكھرباء 
  مما یجعل تلك العناصر متحده بصورة غیر قابلة للفصل؛ ) فوسفاید األندیوم

) إل�خ ..خ�زف زجاج،(واحد ل لمتكاملة المھجنة، وھى الدوائر التى تجمع على حامل عازالدوائر ا   - 2 ) إل�خ ..خ�زف زجاج،(واحد ل لمتكاملة المھجنة، وھى الدوائر التى تجمع على حامل عازالدوائر ا   - 2
متح�صل ) إلخ..مقاومات، مكثفات، موصالت(ًوبصورة غیر قابلة للفصل عملیا بین عناصر سالبة 

صمامات ثنائیة، ترانزس�تورات، (علیھا بواسطة تقنیة األفالم الرقیقة أو السمیكة، وعناصر موجبة 
؛ وتك�ون متح�دة متحصل علیھ�ا بواس�طة تقنی�ة أش�باه الموص�الت) إلخ..تكاملة أحادیة الكتلةدوائر م

لكل األغراض بواسطة موصالت متداخلة وكابالت توصیل متداخلة، ھذه الدوائر یمكن أن ت�شتمل 
  .ًأیضا علي عناصر غیر مترابطة

ن ال�دوائر المتكامل��ة أحادی�ة الكتل��ة ق المكون�ة م��ن إثن�ین أو أكث��ر م�ائال�دوائر المتكامل�ة متع��ددة الرق�   - 3
المتصلة فیما بینھا وتكون متح�دة لك�ل األغ�راض ، س�واء كان�ت عل�ي واح�دة أو أكث�ر م�ن األس�طح 

  .العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن لیس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة 
 واح�دة أو أكث�ر م�ن ال�دوائر ھى مجموعة تتألف م�ن: (MCOs)الدوائر المتكاملة متعددة المكونات   - 4

 (multi – chip) أو متع�ددة ال�شرائح (Hubrid)المھجن�ة ، (Monolithic)المتكامل�ة األحادی�ة الكتل�ة 
ذب�ذبات، مم�شغالت،  ح�ساسات،ال�سیلیكون،  -أساس�ھا : المكون�ات التالی�ةمع واحدة على األقل م�ن 

ى وظائف األصناف الداخلة فى البنود مرنانات أو كمجوعة توافقیة فیما بینھم، أو مكونات تؤدى إل
 مكون�ة ،85.04البن�د التى تبند ب) المحثات(، أو وشائع التأثیر الكھربائى 85.41 ،85.33 ،85.32

ب�ذلك ب�دن واح�د ب�صورة غی�ر قابل�ة للف�صل لتحقی�ق جمی�ع األغ�راض واالس�تخدامات مث�ل ال��دوائر 
 أو حام�ل )PCB(ة دائ�رة مطبوع�ة المتكاملة، وتكون بذلك إحدى المكونات التى ترك�ب عل�ى لوح�

  .لباداتبابیس، أسالك توصیل، كرات، أقراص، حدبات أو دأخر، من خالل الربط ب
  :ألغراض ھذا التعریف   

ً كال على حدة ث�م تجمیعھ�ا عل�ى ال�دائرة المتكامل�ة متع�ددة ، منفصلة"المكونات"یمكن تصنیع   - 1
  ،أو دمجھا مع مكونات أخرى، MCOالمكونات 

أن تكون من�شأ عل�ى طبق�ة ركی�زة م�ن ال�سیلیكون، أو أن " أساسھا السیلیكون"د بالعبارة یقص  - 2
  . متكاملةةئرادمن تكون مصنوعة من مواد سیلیكونیة، أو أن تصنع على شریحھ 

٤٠٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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 أو آلی����ھ ،إلیكترونی���ةمیك����رو  ات تتك���ون م����ن تركیب���"ح���ساسات أساس���ھا ال����سیلیكون"  )   أ- 3
 وتق�وم بوظیف�ة ك�شف ةش�بھ موص�لس�طح م�ادة  أو عل�ى كتلتھ�افى والمنشأة ) میكانیكیة(
 إلش��ارات كھربائی��ة ناجم��ة ع��ن التغی��رات ھم وتح��ویل"المق��ادیر الفیزیائی��ة أو الكیمیائی��ة"

تتعلق المقادیر ). المیكانیكیة(الناتجة فى الخصائص الكھربائیة أو إزاحة التركیبة اآللیة 
 ال��صوتیة،  الموج��ات،ال�ضغطقی��ة، مث��ل الفیزیائی�ة أو الكیمیائی��ة ب��الظواھر الكونی�ة الحقی

ال المغناطیسى، ش�دة جمسرعات الجزیئات، االھتزاز، الحركة، االتجاه، الجھد، شدة الم
 نتجات، تركیز المالتدفقالمجال الكھربائى، الضوء، النشاط اإلشعاعى، الرطوبة، معدل 

  .الكیمیائیة ، إلخ
إلیكترونی�ة  میك�رو اتكون من تركیب� تت" التى أساسھا السیلیكون)المحركات(مشغالت "  )ب

وظیف�تھم تحوی�ل  ةش�بھ موص�لم�ادة فى كتلتھا أو على سطح منشأة ال) میكانیكیة( آلیھ أو
  .اإلشارات الكھربائیة إلى حركة فیزیائیة

) میكانیكی�ة( آلیھ وأإلیكترونیة  میكرو ات تتكون من تركیب"أساسھا السیلیكون مرنانات"  )ج
 وظیف���تھم تولی���د ذب���ذبات آلی���ھ ةش���بھ موص���لم���ادة ل���ى س���طح ف���ى كتلتھ���ا أو عالمن���شأة 

ًأو كھربائیة لتردد محدد مسبقا یعتمد على الھندسة الفیزیائیة لھذه التركیبات ) میكانیكیة(
  .استجابة لعامل خارجى 

 میك�روات تركیب�حت�وى عل�ى تن�شطة  عبارة ع�ن مكون�ات "ذبذبات أساسھا السیلیكونم"  )د
وتق�وم  ةش�بھ موص�لمادة فى كتلتھا أو على سطح  المنشأة) نیكیةمیكا(أو آلیھ  إلیكترونیة

عتم�د عل�ى الھندس�ة ًة كھربائیة أو میكانیكیة لتردد محدد مسبقا والت�ى تبوظیفة تولید ذبذب
      .اتتركیبالالفیزیائیة لھذه 

عل�ى أى بن�د  85.42، 85.41ومن أجـل تبنیـد األص�ناف المعرف�ة ف�ى ھ�ذه المالحظ�ة ، تعط�ى األولوی�ة للبن�دین 
التى یمكن أن تشملھا، وذلك بالنظر إلى وظیفتھا  ، 85.23، فیما عدا في حالة البند آخر من بنود جدول التعریفة 

  .بصفة خاصة
) البطاری�ات(الخالی�ا المول�دة الم�ستھلكة، ومجموع�ات الخالی�ا المول�دة " ف�إن عب�ارة 85.48من أجل تطبیق البند   -10

ً
) البطاری�ات(الخالی�ا المول�دة الم�ستھلكة، ومجموع�ات الخالی�ا المول�دة " ف�إن عب�ارة 85.48من أجل تطبیق البند   -10

ًھى تلك التى أصبحت غیر ص�الحة لإلس�تعمال نظ�را لوج�ود ك�سر " ائیة المستھلكةالمستھلكة والمدخرات الكھرب
  .ًأو قطع بھا أو إلستنفاذھا أو ألى أسباب أخر أو نظرا لعدم إمكان إعادة شحنھا  

   :ي بند فرعةمالحظ
 أش��رطة الكاس��یت المن��دمج بھ��ا م��ضخم لل��صوت وب��دون مكب��ر" قارئ��ات" م��شغالت 8527.12 يی��شمل البن��د الفرع��

ل ب�دون م�صدر خ�ارجى للطاق�ة الكھربائی�ة وذات أبع�اد ال تتج�اوز ـ�ـلى العمـ�ـادرة عــ�ـا، والقـ�ـًا بھــدمجــوت منــلصل
  .  مم 45×  مم 100×  مم 170

_________  

٤٠٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

) .عدا مجموعات تولید الكھرباء(محركات ومولدات كھربائیة 85.01
2)وات (w 37.5زـتجاو محركات قدرتھا ال ت-8501.10
 w 37.5تزی�د ق�درتھا ع�ن " المت�ردد"ن�اوب ت محرك�ات ش�املة للتی�ارین الم�ستمر والم-8501.20

2)وات(

: محركات أخر ذات تیار مستمر ؛ مولدات التیار المستمر -
2)وات (w 750قدرتھا ـتجاوز  ال ت- -8501.31
2)وات . ك  ( kw 75والتـتجاوز ) وات (w 750 تزید قدرتھا عن - -8501.32
kw والتتجاوز) وات. ك (kw 75 تزید قدرتھا عن - -8501.33 2)وات. ك   (375
2)وات. ك (kw 375 تزید قدرتھا عن - -8501.34

:تیار متـناوب ، بوجھ واحد  محركات أخر ذات -
30  ذات سرعة واحدة) وات (w 552إلى ) وات (w 92 من - - -8501.4010
30  سرعات متعددة ذات )وات (w 1000وحتى ) وات (w 37.5 تزید قدرتھا عن - - -8501.4020
2 محركات آلالت الخیاطة بالكالتش ومحركات فرملیة- - -8501.4030
2 غیرھا- - -8501.4090

: األوجھ  متعددة،متـناوب محركات أخر ذات تیار -
) :وات ( قدرتھا تجاوزـ ال ت- -8501.51 ) :وات (w 750 قدرتھا تجاوزـ ال ت- -8501.51
30  )وات (w 750حتى ) وات(  w 552 محركات أخر بقدرات من - - -8501.5110
2 محركات آلالت الخیاطة بالكالتش ومحركات فرملیة- - -8501.5120
2 غیرھا- - -8501.5190
) :وات. ك  (kw 75وال تـتجاوز) وات (w 750 تـزید قدرتھا عن - -8501.52
2   محركات آلالت الخیاطة بالكالتش ومحركات فرملیة- - -8501.5210
30  )وات. ك (kw 74حتى ) وات(  w 750 محركات أخر بقدرات تزید عن- - -8501.5220

ل��زوم طلمب��ات  (hollow shaft)رك الرأس��ى االج��وف ـ والمح��سـالمح��رك الغاط�� - - -8501.5230
2  األعماق

2 غیرھا- - -8501.5290
2) وات. ك (kw 75 تـزید قدرتھا عن - -8501.53

  : مولدات التیار المتناوب -
5)أ. ف. ك  (KVA 75ز قدرتھا تجاو ال تـ- -8501.61
5)أ. ف. ك (KVA 375وال تـتجاوز ) أ.ف. ك (KVA 75 تزید قدرتھا عن - -8501.62
5) أ. ف. ك (KVA 750وال تتجاوز ) أ.ف. ك (KVA 375 تـزید قدرتھا عن - -8501.63
5)أ. ف. ك (KVA 750 تـزید قدرتھا عن - -8501.64
.مجموعات تولید الكھرباء ومغیرات دوارة كھربائیة 85.02

٤٠٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

اخلى ذات مكابس یــتم اإلشعال فیھ�ا بال�ضغط  مجموعات تولید بمحركات إحـتراق د-
  ) :محركات دیزل أو نصف دیزل(

5  )أ. ف. ك (KVA 75ز قدرتھا تجاو ال تـ- -8502.11
5)أ. ف. ك (KVA 375وال تتجاوز) أ .ف .ك (KVA 75  تزید قدرتھا عن- -8502.12
5) أ. ف. ك ( KVA 375 تـزید قدرتھا عن - -8502.13
  مجموع�ات تولی��د بمحرك�ات إحت��راق داخل�ى ذات مك��ابس ی�تم اإلش��عال فیھ�ا بال��شرر-8502.20

5)محركات إنـفجاریة(

: مجموعات تولید أخر -
5 تعمل بقوة الریاح- -8502.31
5 غیرھا- -8502.39
5 مغیرات دوارة كھربائیة-8502.40

  رئی��سیة م��ع اآلالت الداخل��ة ف��ى البن��دًدة لإلس��ـتعمال ح��صرا أو ب��صورةـ��ـزاء معـ��ـأج8503.00
.85.02 أو البند 85.01

2 للمولدات والمغیرات- - -8503.0010
: للمحركات - - -8503.0020
20  )اتو. ك (kw 18.4إلى ) وات (w 552 ثالثیة األوجھ بقدرة من - - - -8503.0021 20  )اتو. ك (kw 18.4إلى ) وات (w 552 ثالثیة األوجھ بقدرة من - - - -8503.0021
20  )وات (w 552حتى ) وات(w 92 أحادیة األوجھ من - - - -8503.0022
2 غیرھا- - - -8503.0029
 مقوم���ات ،مث���ل" (إلیكتروس���تاتیكیة" مغی���رات كھربائی���ة س���اكنة ،كھربائی���ةمح���والت 85.04

) .محثات(ووشائع تأثیر كھربائى ) التیار
 :لمصابـیح أو أنابـیـب الـتـفریغ) باالست( خانق تیار -

5 الكترونى- - -8504.1010
20 غیرھا- - -8504.1090

: محوالت ذات عوازل كھربائیة سائلة -
5) أ. ف. ك (KVA 650قدرتھا ـتجاوز ت  ال- -8504.21
5) أ. ف. ك (KVA 10000والتتجاوز ) أ .ف. ك (KVA 650 تزید قدرتھا عن - -8504.22
5) أ. ف. ك ( KVA 10000  تزید قدرتھا عن- -8504.23

  : محوالت أخر -
معفاه)أ. ف. ك (KVA 1قدرتھا ـتجاوز  ال ت- -8504.31
5) أ. ف. ك (KVA 16وال تتجاوز ) أ. ف. ك (KVA 1 تــزید قــدرتھا عن - -8504.32
5) أ .ف. ك (KVA 500وال تـتجاوز ) أ. ف. ك (KVA 16 تـزید قدرتھا عن - -8504.33
5) أ. ف. ك (KVA 500 تـزید قدرتھا عن - -8504.34

٤٠٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  ) :إلیكتروستاتیكیة( مغیرات كھربیة ساكنھ -
معفاه(UPS)وحدات امداد بالطاقة غیر المنقطعة  - - -8504.4010
5 غیرھا- - -8504.4090
معفاه، أخر ) محثات( وشائع تأثیر كھربائى -8504.50
معفاه   أجزاء-8504.90
دائم���ة وأص���ناف مھی���أة لت���صبح مغناطی���سیات مغناطی��سیات كھربائی���ة؛ مغناطی���سیات 85.05

ملزم�ات ومایماثلھ�ا م�ن أدوات حم�ل أو تثبی�ت  رف وكالب�ات،ـنطتھا؛ أظمعـدائمة بعد 
 مع���شقات، للحرك���ةالع���دد، ذات مغناطی���سیة كھربائی���ة أو دائم���ة؛ وص���الت مناول���ة 

ومغی�����رات ال�����سرعة وفرام������ل، ذات مغناطی�����سیة كھربائی�����ة؛ رؤوس رواف������ع ذات 
.ئیةمغناطیسیة كھربا

: مغـناطیسـیات دائمة وأصناف مھـیأة لتـصبح مغـناطیســیات دائمة بعد مغنطتھا-
2 من معدن- -8505.11
5 غیرھا- -8505.19
5كھربائیة مل ذات مغناطیسیة ومغیرات السرعة وفرامعشقات، للحركةوصالت مناولة  -8505.20
5 غیرھا ، بما فى ذلك األجزاء-8505.90
.، مولدة للكھرباء ) بطاریات(خالیا ومجموعات خالیا 85.06
30 من ثانى أوكسید المنجنیز -8506.10
30 من أوكسید الزئبق-8506.30
30 من أوكسید الفضة -8506.40
30 من اللیـثـیوم -8506.50
30 ھواء - من زنك -8506.60
30، أخر  ) ریـاتبطـا( خالیا ومجموعات خالیا -8506.80
10 أجزاء-8506.90

بم�ا فیھ�ا (م�ستطیلة كان�ت وإن كھربائیة، بما ف�ى ذل�ك فواص�لھا، ) جماعات(مدخرات 85.07
.)مربعةال

المحرك���ات ذات  الم���ستعملة إلط���الق الحرك��ة ف���ى م��دخرات بالرص���اص، م���ن األن��واع -8507.10
30 المكابس

30 مدخرات بالرصاص ، أخر -8507.20
5 كادمیوم - مدخرات من النیكل -8507.30
5 حدید- مدخرات من النیكل -8507.40
5ھیدرید - مدخرات من النیكل -8507.50
5أیون -لیثیوم  مدخرات من -8507.60
5 مدخرات أخر -8507.80

٤٠٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  : أجزاء  -
10 مدخرات بالرصاص- - -8507.9010
2 غیرھا- - -8507.9090
مكانس كھربائیة 85.08

    :  بمحرك كھربائي مندمج بھا -
  60   لتر20وات ولھا كیس للتراب أو ذات سعة ال تتجاوز  1500  بقدرة ال تتجاوز- -8508.11
  30   غیرھا- -8508.19
  5   مكانس كھربائیة أخر-8508.60

     : أجزاء-
  5  8508.19 ، 8508.11 ألصناف البنود - - -8508.7010
  2   غیرھا- - -8508.7090

، بخ��الف  من�دمج بھ�ايكھربائی�ة لإلس�تعمال المنزل��ى، ذات مح�رك كھرب�ائ آلی�ةأجھ�زة 85.09
.85.08المكانس الكھربائیة الداخلة في البند 

60 طواحین وخالطات المأكوالت ؛ عصارات الفواكھ أو الخضر-8509.40
60 أجھزة أخر-8509.80
10ء أجزا-8509.90 10ء أجزا-8509.90
أجھ���زة حالق���ة، وأجھ���زة ق���ص أو ج���ز ال���شعر، وأجھ���زة إزال���ة ال���شعر، ذات مح���رك 85.10

.كھربائى مندمج بھا 
60 أجھزة حالقة-8510.10
60 أجھزة قص أو جز الشعر-8510.20
60 أجھزة إزالة الشعر-8510.30
10 أجزاء - 8510.90
الق الحركة لمحرك�ات اإلحت�راق ال�داخلى الت�ى لإلشعال أو إط كھربائیة أجھزة ومعدات85.11

المول����دات ، اإلش����عالمث����ل مغناطی����سیات (ی����تم اإلش����عال فیھ����ا بال����شرر أو بال����ضغط 
محرك�ات إط�الق ، ش�معات اإلحت�راق وش�معات الت�وھج، وشائع اإلش�عال، المغناطیسیة

وع  م�ن الن�وقاطعات التی�ار) مولدات التیار المتناوب، مثل الدینامو(؛ مولدات )الحركة
.الذى یستعمل مع ھذه المحركات 

10 شمعات اإلحتراق-8511.10

؛ دوالی�ب مغناطی�سیة "دین�امو مغناطی�سى" مغناطیسیات إشعال؛ مولدات مغناطیسـیة -8511.20
5منظمة للحركة

معفاه موزعات ؛ وشائع إشعال-8511.30
عفاهم محركات إطالق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات-8511.40
5 مولدات أخر-8511.50
10 معدات وأجھزة أخر-8511.80

٤٠٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5 أجزاء-8511.90
، أجھ�زة )85.39عدا األصناف الداخل�ة ف�ى البن�د ( أجھزة كھربائیة لإلنارة أو اإلشارة85.12

كھربائی���ة لم���سح الزج���اج وإذاب���ة ال���صقیع وإزال���ة البخ���ار المتكث���ف، م���ن األن���واع 
. لسیارات المستعملة للدراجات أو ا

10 أجھزة إنارة أو إشارة مرئیة من األنواع المستعملة فى الدراجات العادیة-8512.10
5 أجھزة إنارة أو إشارة مرئیة ، أخر-8512.20
5 أجھزة إشارة صوتیة-8512.30
5 أجھزة مسح الزجاج وإذابة الصقیع وإزالة البخار المتكثف-8512.40
5 أجزاء-8512.90
مث�ل (مصابیح كھربائیة قابلة للحمل مصممة للعمل بواس�طة م�صدر طاق�ة خ�اص بھ�ا 85.13

، ع���دا أجھ���زة اإلن���ارة ) المول���دات المغناطی���سیة، الم���دخرات،الخالی���ا المول���دة الجاف���ة
 .85.12الداخلة فى البند 

2 مصابیح -8513.10
2 أجزاء -8513.90
" بالت�أثیر"بما فى ذلك تلك الت�ى تعم�ل بالح�ث (مختبرات ة للصناعة أوالیأفران كھربائ85.14

؛ أجھزة أخر للصناعة أو المختب�رات لمعالج�ة )الكھربائى أو بحجز الشحنة الكھربائیة
.الكھربائى أو بحجز الشحنة " بالتأثیر"المواد بالحرارة تعمــل بالحث 

  

5) بالتسخین غیر المباشر( أفران ذات مقاومة حراریة -8514.10
5الكھربائى أو بحجز الشحنة " بالتأثیر" أفران تعمل بالحث -8514.20
5 أفران أخر-8514.30

 الكھرب��ائى أو بحج��ز "بالت��أثیر" أجھ��زة أخ��ر لمعالج��ة الم��واد ب��الحرارة تعم��ل بالح��ث -8514.40
5 الشحنة

2 أجزاء-8514.90
بم��ا ف��ى ذل��ك تل��ك الت��ى (ل��ى القط��ع آالت وأجھ��زة لح��ام كھربائی��ة، وإن كان��ت ق��ادرة ع85.15

ة ــ، تعم�ل ب�اللیزر أو بغیرھ�ا م�ن الح�زم ال�ضـوئیً)اـ�ـن كھربائیـخـاز الم�سـ�ـل بالغــتعم
أو الفوتونیة أو بالموجات فوق الصوتیة أو بح�زم إلكترون�ات أو بنب�ضات مغناطی�سیة 

للمع�ادن ؛ آالت وأجھزة كھربائیـة لل�رش ال�ساخن "الغاز المؤین"أو بأقواس البالزما 
.)المصھورة("سیرمیت"الخالئــط المعدنیــة الخزفیة  وأ

 

) :عیدان لحام قاسیة أو لینة( آالت وأجھزة للحام بمعادن مالئة -
5 مسدسات ومكاوى اللحام- -8515.11
5 غیرھا - -8515.19

: آالت وأجھزة للحام المعادن بالمقاومة -
5ًًكة كلیا أو جزئیا ذاتیة الحر- -8515.21
5 غیرھا - -8515.29

) :بما فیھا أقواس البالزما( آالت وأجھزة للحام المعادن بطریقة األقواس -

٤٠٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5ًً ذاتیة الحركة كلیا أو جزئیا- -8515.31
5 غیرھا - -8515.39
5 آالت وأجھزة أخر-8515.80
2 أجزاء-8515.90
اء أو م�سخنات المی�اه المجمع�ة أو م�سخنات غاط�سة، كھربائی�ة؛ م�سخنات فوری�ة للم�85.16

أجھ��زة حراری��ة كھربائی��ة لتدفئ��ة األم��اكن أو الترب��ة، أو إلس��تعماالت مماثل��ة؛ أجھ��زة 
 الم��سخنة المك��اوى، والمجع��داتمث��ل المجفف��ات (حراری��ة كھربائی��ة لت��صفیف ال��شعر 

ری��ة كھربائی��ة أخ��ر ومجفف��ات األی��دى؛ مك��اوى كھربائی��ة؛ أجھ��زة حرا) لتم�ویج ال��شعر
.85.45إلستعماالت منزلیة؛ مقاومات حراریة كھربائیة، عدا تلك الداخلة فى البند 

60 مسخنات فوریة للماء أو مسخنات المیاه المجمعة، مسخنات غاطسة، كھربائیة-8516.10
: أجھزة كھربائیة لتدفئة األماكن أو التربة أو إلستعماالت مماثلة -

60 مشعات مدخرة للحرارة- -8516.21
40 غیرھا - -8516.29

: أجھزة حراریة كھربائیة لتصفیف الشعر أو لتجفیف األیدى -
60 مجففات شعر- -8516.31
60 أجھزة أخر لتصفیف الشعر- -8516.32
60 مجففات أیدى- -8516.33 مجففات أیدى- -8516.33
40 مكاوى كھربائیة-8516.40
60)میكروویف(بموجات متناھیة الصغر  أفران تعمل -8516.50

 وایاتش��� ،غالی��ات ،)بم��ا فیھ��ا م���سطحات الط��بخ(مواق��د  ، أف��ران أخ��ر؛ أف��ران ط���بخ-8516.60
60ومحامص

: أجھزة حراریة كھربائیة أخر -
60 أجھزة إعداد القھوة أو الشاى- -8516.71
60 محامص خبز- -8516.72
60 غیرھا- -8516.79
10 مقاومات حراریة كھربائیة-8516.80
10 أجزاء -8516.90
ول ـون المحم�ـ�ـلیفـبكة التــل�شف ــى ذلك أجھزة الھاتــ بما ف،)لیفونـت(أجھزة للھاتف 85.17

قبال ال�صوت أو ال�صورة ـأو للشبكات الالسلكیة األخر؛ األجھزة األخر إلرس�ال أو إست�
إلت��صاالت لل��شبكة ذات ال��سلك أو ال��شبكة أو المعلوم��ات األخ��ر بم��ا ف��ي ذل��ك أجھ��زة ا

، ما عدا أجھ�زة اإلرس�ال )ة الواسعةـمثل، الشبكة المحلیة أو شبكة المنطق(الالسلكیة 
.85.28 أو 85.27، 85.25، 84.43أو اإلستقبال الداخلة في البنود 

، بم�ا ف�ي ذل�ك التلیف�ون المحم�ول أو أجھ�زة الھ�اتف لل�شبكات )تلیف�ون( أجھزة ھاتف -
  :الالسلكیة األخر

٤١٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

معفاهتلیفون سلكیة بسماعات ید بدون سلك  أجھزة - -8517.11
معفاهأجھزة ھاتف لشبكة المحمول أو للشبكات الالسلكیة األخر - -8517.12
معفاه غیرھا- -8517.18

 في ذل�ك  بما، الصورة أو المعلومات األخر،أجھزة أخر إلرسال أو استقبال الصوت -
مث�ل ال�شبكة المحلی�ة أو ش�بكة المنطق�ة ( اإلتصال بسلك أو األجھزة الالس�لكیة أجھزة

 ) :الواسعة
معفاه محطات قاعدة- -8517.61

ورة ــ ال�ص،وتــد ال�صـ�ـولیـادة تـ�ـال أو إلعـرس�ل وإلـویـ لتح،بالـقـتـإلسزة ـ أجھ- -8517.62
معفاه وجیھ وأجھزة الت"سویتش" بما في ذلك المقاسم ،أو المعلومات

معفاه غیرھا- -8517.69
معفاه أجزاء-8517.70
وحواملھ��ا؛ مكب��رات ص��وت، وإن كان��ت مركب��ة ف��ى ) میكروفون��ات(م��ذیاعات لل��صوت 85.18

ھیاكلھ�����ا؛ س�����ماعات رأس وس�����ماعات أذن وإن كان�����ت متح�����دة بم�����ذیاع لل�����صوت، 
ن وواح���د أو أكث���ر م���" میكرف���ون"ومجموع���ات أو أطق���م مؤلف���ة م���ن م���ذیاع ص���وت 

؛ م���ضخمات كھربائی���ة للذب���ذبات ال���سمعیة؛ مجموع���ات كھربائی���ة مكب���رات ال���صوت
.لتضخیم الصوت 

:وحواملھا ) میكروفونات( مذیاعات للصوت -

م�م 10یتج�اوز   ، بقط�ر الKHZ 3.4 إل�ى HZ 300 ذات تردد یتراوح مداه ما ب�ین - - -8518.1010
معفاه  زة االیصاالت مم ، لإلستعمال مع أجھ3وارتفاع ال یتجاوز 

5 غیرھا- - -8518.1090
: مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة فى ھیاكلھا -

5 مكبرات صوت مفردة ، مركبة فى ھیاكلھا- -8518.21
5 مكبرات صوت متعددة مركبة فى  نفس الھیكل- -8518.22
: غیرھا - -8518.29

 إل�ى HZ 300ة، ذات تردد یتراوح مداه م�ابین ــلفـدون أغــوت بــرات صــبــ مك- - -8518.2910
KHZ 3.4معفاه   مم، لإلستعمال مع أجھزة االتصاالت50 ، بقطر ال یتجاوز

5 غیرھا- - -8518.2990
ت متحدة بم�ذیاع لل�صوت، ومجموع�ات ــماعات أذن، وإن كانــات رأس وسـماعــ س-

: احد أو أكثر من مكبرات للصوت وو" میكرفون"أو أطقم مؤلفة من مذیاع صوت 
معفاه مجموعات ید خاصة بأجھزة الھاتف السلكیة- - -8518.3010
30 غیرھا- - -8518.3090
5 مضخمات كھربائیة للذبابات السمعیة-8518.40
5 مجموعات كھربائیة لتضخیم الصوت-8518.50
2 أجزاء-8518.90

٤١١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  .الصوت إذاعة تسجیل أو أجھزة 85.19

 اإلئتم��ان أو بوس��ائل  ببطاق��ات،ب��العمالت الورقی��ة، المعدنی��ة أجھ��زة تعم��ل ب��العمالت -8519.20
5الدفع األخر

60"مشغالت اإلسطوانات" أجھزة إدارة  اإلسطوانات -8519.30
معفاهأجھزة الرد علي المكالمات الھاتفیة  -8519.50

  :أجھزة أخر  -
5وسائط ممغنطة أو بصریة أو أشباه موصالت تعمل ب - -8519.81
:ھا   غیر- -8519.89
معفاه مجھزة بوسائل كھروضوئیة ألجھزة العرض السینمائى- - -8519.8910
5 آالت إذاعة اإلمالء- - -8519.8920
20ھا  غیر - - -8519.8990
[85.20]

، وإن كان��ت مت��ضمنة مؤال��ف )فی��دیو(أجھ��زة ت��سـجیل أو إذاع��ة، لل��صوت وال��صورة 85.21
).تیونر(فیدیو 

30 تعمل بأشرطة ممغنطة-8521.10
20 غیرھا-8521.90 20 غیرھا-8521.90
ًأج��زاء ول��وازم مع��دة ح��صرا أو ب��صورة رئی��سیة لإلس��تخدام م��ع األجھ��زة الداخل��ة ف��ى 85.22

 .85.21 أو 85.19البنود 
10)إبر الحاكى( رؤوس صوت -8522.10

: غیرھا -
معفاه خاصة بأجھزة العرض السینمائى- - -8522.9010
2)دیك میكانیزم( أجزاء مناولة األشرطة - - -8522.9020
10 غیرھا - - -8522.9090
البطاق��ات الذكی��ة "اس��طوانات، أش��رطة، أدوات تخ��زین غی��ر طی��ارة ذات حال��ة ص��لبة، 85.23

لظ��واھر األخ��ر وإن كان��ت  أو ات��سجیل ال��صوتلاألخ��رى  وس��ائطالو "س��مارت ك��ارد
إلنت���اج االس���طوانات " ماس���تر" بم���ا ف���ي ذل���ك القوال���ب واالس���طوانات األم ،م���سجلة

.37المسجلة، بإستثناء األصناف الداخلة في الفصل 
:ممغنطةوسائط  -

   :بطاقات مشتملة علي مسارات ممغنطة - -8523.21
  معفاه للحاسبات اآللیة- - -8523.2110
  2 غیرھا- - -8523.2190
معفاه غیرھا - -8523.29

:بصریة وسائط -

٤١٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
املنسق
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(%) 

معفاه غیر مسجلة - -8523.41
معفاه  غیرھا - -8523.49

 :شبة موصلة  وسائط -
معفاهأدوات تخزین غیر طیارة ذات حالة صلبة  - -8523.51
معفاه " سمارت كارد" البطاقات الذاكیة  - -8523.52
معفاه غیرھا  - -8523.59
معفاه غیرھا -8523.80
[85.24]
لإلذاع��ة أو للتلیفزی���ون، وإن كان��ت م��شتملة عل��ي أجھ���زة و ـ��ـأجھ��زة إرس��ال بالرادی85.25

رقمی��ة  ك��امیرات ،ك��امیرات تلیفزیونی��ةال��صوت؛ ذاع��ة إس��تقبال أو أجھ��زة ت��سجیل وإ
.مسجلةفیدیو وكامیرات 

  

5 أجھزة إرسال -8525.50
معفاه إستقبالةجھزمشتملة علي أ أجھزة إرسال -8525.60

:، كامیرات رقمیة وكامیرات مسجلة  كامیرات تلیفزیونیة-
معفاه ر الثابتة وللصرقمیة كامیرات  - - -8525.8010
5 غیرھا  - - -8525.8090 5 غیرھا  - - -8525.8090
.بالرادیوأجھزة إرشاد مالحى بالرادیو وأجھزة توجیھ عن بعد ، أجھزة رادار85.26
5 أجھزة رادار-8526.10

: غیرھا -
5 أجھزة إرشاد مالحى بالرادیو- -8526.91
5 أجھزة توجیھ عن بعد بالرادیو - -8526.92
متح��دة، ف��ي ذات الغ��الف، م��ع أجھ��زة إلذاع��ة، وإن كان��ت لأجھ��زة إس��تقبال ب��الرادیو 85.27

 .اتاعالستسجیل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة 
 :يدون مصدر طاقة خارجبقـادرة على العمل ) رادیو(قبال لإلذاعة ـ أجھزة إسـت-

60اسیت بحجم الجیبرادیو ك مشغالت - -8527.12
60إذاعة الصوت وأزة تسجیل متحدة مع أجھ أجھزة أخر - -8527.13
60 غیرھا- -8527.19

، خ�ارجيم�صدر طاق�ة بدون غیر قادرة على العمل ) رادیو( لإلذاعة استقبال أجھزة -
:) المركبات(السیارات  فيمن النوع المستعمل 

5إذاعة الصوتأو تسجیل متحدة مع أجھزة  - -8527.21
5 غیرھا- -8527.29

:غیرھا  -

٤١٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

60 إذاعة الصوت أو متحدة مع أجھزة تسجیل- -8527.91

ھزة تسجیل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة یر متحدة مع أجـغ - -8527.92
الساعات

60

60 غیرھا - -8527.99
، غی��ر م��شتملة عل��ي أجھ��زة )بروجیكت��ور(ع��رض ال��صور أجھ��زة شاش��ات المونیت��ور و85.28

ت م�شتملة ن كان�اإلرسال التلیفزی�وني؛ أجھ�زة إس�تقبال اإلرس�ال التلیفزی�وني وإإستقبال 
أو أجھ�زة ت�سجیل أو إذاع�ة لل�صوت أو ال�صورة ) رادی�و(ال اإلذاع�ة أجھزة إست�ـقبعلي 

.) فیدیو(
  

: ذات أنبوب أشعة كاثود شاشات مونیتور -

الذاتی�ة للمعلوم�ات  آالت المعالج�ة قابلة للتوصیل مباشرة وم�صممة لالس�تخدام م�ع - -8528.42
معفاه 84.71الداخلة في البند 

  40غیرھا  - -8528.49
: شاشات مونیتور أخر -

الذاتی�ة للمعلوم�ات  آالت المعالج�ة قابلة للتوصیل مباشرة وم�صممة لالس�تخدام م�ع - -8528.52
معفاه  84.71الداخلة في البند 

  40   غیرھا- -8528.59
" :بروجیكتور" أجھزة عرض الصور المتحركة -

الذاتی�ة للمعلوم�ات  م�ع آالت المعالج�ة قابلة للتوصیل مباشرة وم�صممة لالس�تخدام - -8528.62 الذاتی�ة للمعلوم�ات  م�ع آالت المعالج�ة قابلة للتوصیل مباشرة وم�صممة لالس�تخدام - -8528.62
معفاه84.71الداخلة في البند 

10   غیرھا- -8528.69
 أجھزة استقبال لإلرسال التلیفزیوني، وإن كانت مشتملة علي أجھزة استقبال اإلذاعة -

 :)فیدیو(، أو أجھزة تسجیل أو إذاعة للصوت أو الصورة )رادیو(
  :ل علي جھاز عرض فیدیو غیر مصممة لتشتم- -8528.71
60  " دیكودر"وإن إشتملت على وحدة حل شفرة " ریسیفر"قبال ـتــزة اسـ أجھ-  - -8528.7110
60 غیرھا- - -8528.7190
: غیرھا، ملونة - -8528.72
 LCDذات شاش�ة بلوری�ة س�ائلة ) تلیفزی�ون( أجھــزة إستقبال لإلذاعة المصورة - - -8528.7210

  40  أو بشاشة بالزما LEDأو 

60غیرھا  - - -8528.7290
60 غیرھا، بألوان أحادیة - -8528.73

ًأجزاء معدة لإلستعمال حصرا أو بصورة رئیسیة مع األجھ�زة الداخل�ة ف�ى البن�ود م�ن 85.29
   .85.28 الى 85.25

س�تعمال وعاكسات ھوائیات من جمی�ع األن�واع ؛ أج�زاء مع�دة لإل" أنتینات" ھوائیات -
:مع ھذه األصناف 

20 لألجھزة المنزلیة والسیارات- - -8529.1010
2   غیرھا- - -8529.1090

٤١٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
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(%) 

: غیرھا -
2ألجھزة الرادیو والتلیفزیون) تیونر( مؤالف القنوات والمحطات - - -8529.9010
2)دیك میكانیزم( أجزاء مناولة األشرطة - - -8529.9020

، 8528.42، 8525.8010، 8525.60 أج�������زاء ألجھ�������زة البن�������ود الفرعی�������ة - - -8529.9030
معفاه   8528.62، 8528.52

  معفاه(Open Cell) ألواح زجاجیة إلكترونیة - - -8529.9040
2غیرھا  - - -8529.9090
ظ��یم الم��رور، لط��رق تنف��ى أو ال��تحكم الرقاب��ة   أو األم��ان،أجھ��زة كھربائی��ة لإلش��ارة85.30

لمن��شآت ، للمواق��ف،  المائی��ة الداخلی��ة،لط��رق البری��ة وم��ا یماثلھ��ا، اكك الحدیدی��ةال��س
) .86.08عدا ما یدخل منھا فى البند (لمطارات لالموانى أو 

5 وما یماثلھا أجھزة لطرق السكك الحدیدیة-8530.10
5 أجھزة أخر-8530.80
2 أجزاء-8530.90
لوح��ات  وال��صفارات ومث��ل األج��راس(ل��صوت أو بالرؤی��ة أجھ��زة كھربائی��ة للتنبی��ھ با85.31

، ع��دا م�ا  ی��دخل منھ�ا ف��ى )أجھ��زة التنبی�ھ ض��د ال�سرقة أو الحری�ق والدالل�ة أو البی�ان
.85.30 أو البند 85.12البند 

: أجھزة تنبیھ ضد السرقة أو الحریق وأجھزة مماثلة - : أجھزة تنبیھ ضد السرقة أو الحریق وأجھزة مماثلة -

20لة أجھزة تنبیھ ضد السرقة وأجھزة مماث- - -8531.1010
5 أجھزة تنبیة ضد الحریق وأجھزة مماثلة- - -8531.1090

) LCD(لة ــلورات سائـلـلى أدوات ذات بــة عــویـان المحتــیـات الداللة أو البــ لوح-8531.20
معفاه  )LED(للضوء  -ة باعثة ـیـائـنـصمامات ثأو 

5   أجھزة أخر -8531.80

: أجزاء -

معفاه8531.20ألجھزة البند الفرعى  - - -8531.9010

2 غیرھا- - -8531.9090

) .الضبط المسبق( متغیرة أو قابلة للتعدیل ،مكثفات كھربائیة، ثابتة85.32
 HZ 60/ 50  مكثفات ثابتة معدة لإلس�تعمال ف�ى ال�دوائر الكھربائی�ة، ذات ت�ردد ق�دره-8532.10

مكثفات ) (كیلو فار (K var 0.5تقل عن  لیة الیمكنھا إسـتـیعاب قـدرة تـفاع) ھـیرتز(
)الطاقة

معفاه

: مكثفات ثابتة أخر -

معفاه من تانتالیوم- -8532.21

معفاه إلكترولیتیة من ألومنیوم- -8532.22

معفاه   ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة- -8532.23

٤١٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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معفاه ذات عازل من خزف متعدد الطبقات- -8532.24
معفاه ذات عازل من ورق أو من لدائن- -8532.25
معفاه   غیرھا- -8532.29
معفاه)الضبط المسبق( مكثفات متغیرة أو قابلة للتعدیل -8532.30
معفاه أجزاء-8532.90
ومقاوم�ات قی�اس " وس�تاتیالر"بما فى ذلك المقاوم�ات المتغی�رة (مقاومات كھربائیة 85.33

.عدا المقاومات الحراریة ") ومیتربوتنشی"فرق الجھد 
معفاه مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقیقة-8533.10

: مقاومات ثابتة أخر -
معفاه)وات (w 20 ـتجاوز معدة لقدرة ال ت- -8533.21
معفاه غیرھا- -8533.29

 ومقاوم�ات قی�اس ف�رق "س�تاتالربو " مقاومات متغیرة م�ن أس�الك ملفوف�ة، بم�ا فیھ�ا-
:"بوتنشیومیتر "الجھد

معفاه)وات (w 20ـتجاوز  معدة لقدرة ال ت- -8533.31
معفاه غیرھا- -8533.39

 ومقاوم����ات قی����اس ف����رق الجھ����د "الربوس����تات" مقاوم����ات متغی����رة أخ����ر، بم����ا فیھ����ا -8533.40 ومقاوم����ات قی����اس ف����رق الجھ����د "الربوس����تات" مقاوم����ات متغی����رة أخ����ر، بم����ا فیھ����ا -
معفاه"بوتنشیومیتر"

معفاه أجزاء-8533.90
معفاه.مطبوعة " دارات"ر دوائ8534.00
، مث���ل(لتق���سیم ال���دوائر الكھربائی���ة  أجھ���زة كھربائی���ة لوص���ل وقط���ع أو لوقای���ة أو85.35

 أجھ����زة ،"الت����وتر" مح����ددات الجھ���د ، مانع���ات ال����صواعق، المن����صھرات،المف���اتیح
وأص�ناف التوص�یل األخ�ر  وصالت المآخ�ذ الكھربائی�ة ،إمتصاص الصدمات الكھربائیة

) .فولت (V 1000یزید عن " توتر"جھد ، ل)التوصیلعلب و
) :فیوزات( منصھرات -

20   أمبیر630 أمبیر إلى 63 من - - -8535.1010
5 غیرھا- - -8535.1090

: قاطعات تیار ذاتیة الحركة -
  ) :كیلو فولت (KV 72.5 لجھد یقل عن - -8535.21
10) ولتكیلو ف (KV 24  لجھد حتى - - -8535.2110
5   غیرھا - - -8535.2190
5 غیرھا- -8535.29

: مفاتیح تقسیم ومفاتیح وصل وقطع التیار -
10) كیلو فولت (KV 24  لجھد حتى - - -8535.3010

٤١٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5   غیرھا - - -8535.3090
5وأجھزة إمتصاص الصدمات الكھربائیة" توتر" مانعات صواعق ومحددات جھد -8535.40
10 غیرھا-8535.90
مث���ل (كھربائی���ة لوص���ل وقط���ع أو لوقای���ة أو لتق���سیم ال���دوائر الكھربائی���ة الجھ���زة األ85.36

، مق���ابس، ق���وابس، ، مانع���ات ال��صواعقالمن���صھرات، )ری��الي(م���رحالت  ،المف��اتیح
 تج�اوزال ی" ت�وتر"، لجھ�د )مـاســـك اللمبـــات والمـوصـ�ـالت األخ�ـر، عل�ب التوص�یل

V 1000) لیاف؛ موصالت لأل) لتفو.                                         
) :فیوزات( منصھرات -

20   أمبیر63 أكثر من - - -8536.1010
5 غیرھا- - -8536.1090
10 قاطعات تیار ذاتیة الحركة -8536.20
5 أجھزة أخر لوقایة الدوائر الكھربائیة-8536.30

) :یالىر( مرحالت -
10)فولت (V 60ـتجاوز ی ال" توتر" لجھد - -8536.41
معفاه غیرھا- -8536.49

: مفاتیح كھربائیة أخر - : مفاتیح كھربائیة أخر -

 مفت���اح -ولت، زر ج���رس ـ ف���380 / 220 أمبی���ر 63 ال���ى 6 مفت���اح ص���غیر م���ن - - -8536.5010
20)الجمیع بنظام الدومینو(بالبریزة 

إدخ��ال وإخ��راج " دارات"بائی��ة للتی��ار المتن��اوب تت��ألف م��ن دوائ��ر  مف��اتیح كھر- - -8536.5020
معفاه)مفاتیح للتیار المتناوب بثایرستور معزول(ًمرتبطة بصریا 

8536.5030
 مف��اتیح كھربائی��ة، بم��ا فیھ��ا المف��اتیح الكھربائی��ة المتحمل��ة للح��رارة، تت��ألف م��ن - - -

 ـتجاوز ی�  معدة ل�ضغط ال)تقنیة بطاقة على بطاقة(ترانزستور وشریحة منطقیة 
 فولت1000

معفاه

معفاه أمبیر11شدتھ تجاوز تـ  مفاتیح مفصلیة الكترومیكانیكیة معدة لتیار ال- - -8536.5040
5 غیرھا- - -8536.5090

                                                  :، قوابس ومقابس لمباتدوى  -
20  ت                                                                    لمبادوى  - -8536.61
  : غیرھا - -8536.69
معفاهالمطبوعة " الدارات"للكوابل المحوریة وللداوئر  ومقابسقــوابس  - - -8536.6910
5   غیرھا - - -8536.6990
  معفاه األلیاف البصریة  الموصالت لأللیاف البصریة ، كابالت أو حزم-8536.70

 : أجھزة أخر-
  معفاه   مجسات الرقائق- - -8536.9010

٤١٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

  معفاه   عناصر توصیل لألسالك والكابالت- - -8536.9020
  5   غیرھا- - -8536.9090
، مناض�د، خ�زائن وغیرھ�ا م�ن حوام�ل، م�زودة بجھ�ازین أو أكث�ر "تابلوھات"لوحات 85.37

، لل����تحكم أو التوزی����ع 85.36 أو 85.35ح����د البن����دین م����ن األجھ����زة الداخل����ة ف����ى أ
، أجھ�زة 90الكھربائى، بما فیھا تلك التى تتضمن أدوات أو أجھزة داخل�ة ف�ى الف�صل 

 .85.17الداخلة فى البند ) سنترالت(التحكم الرقمیة، عدا أجھزة التحویل 
) :فولت (V 1000ز ـتجاوی ال" توتر" لجھد -

معفاهومصنوعاتھا  المواد النسجیة وأجھزة تآلال - - -8537.1010
10 غیرھا- - -8537.1090

  :) فولت (V 1000یزید عن " توتر" لجھد -
  معفاه آلالت وأجھزة المواد النسیجة ومصنوعاتھا - - -8537.2010
  10 غیرھا- - -8537.2090

 زة الداخلة فى البنودًأجزاء معدة لإلستعمال حصرا أو بصفة رئیسیة مع األجھ85.38
 .85.37 أو 85.36أو  85.35

، مناضد، خزائن وغیرھا من الحوامل لألصناف الداخلة فى البند "تابلوھات" لوحات -8538.10
5، غیر مزودة بأجھزتھا85.37

5 غیرھا-8538.90 5 غیرھا-8538.90
 األص�ناف لمبات وأنابیب كھربائیة، تضئ بتوھج الشعیرات أو ب�التفریغ، بم�ا ف�ى ذل�ك85.39

ة ــجیـف��سـوق البنـ��ـعة فـب ذات األش��ـواللمب��ات واألنابی��" لةـح مقف��ـابیـم��ص"اة ـالم��سم
 -؛ لمبات تضئ بالصمامات الثنائی�ة الباعث�ھ قوسیة -؛ لمبات أو األشعة تحت الحمراء

 .(LED)للضوء 
Sealed Beam(5( مصابیح مقفلة -8539.10

ناء اللمبات ذات األشعة فوق ـثـج الشعیرات، بإستـوھـئ بتـات وأنابیب أخر، تضـ لمب-
:البنفسجیة أو األشعة تحت الحمراء 

10   ھالوجینیة بالتنجستین- -8539.21
: فولت 100یزید عن " توتر" وات، ولجھد 200ـتجاوز ت  غیرھا، بقدرة ال- -8539.22
5لمبات بیان - - -8539.2210
40 غیرھا- - -8539.2290
5 غیرھا - -8539.29

:  لمبات وأنابیب تضئ بالتفریغ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجیة-
:ساخن " ذكاثود"، ذات قطب سالب "فلورسنت" لمبات وأنابیب - -8539.31

 وات، لمب��ات الفلورس��نت الم��ضغوطة 40 -18 لمب��ات الفلورس��نت العادی��ة، م��ن - - -8539.3110
40طاقةالموفرة لل

5 غیرھا- - -8539.3190

٤١٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق
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(%) 

5 لمبات ببخار الزئبق أو الصودیوم ؛ لمبات بھالیدات معدنیة- -8539.32

5 غیرھا- -8539.39

: لمبات وأنابیب ذات أشعة فوق البنفسجیة أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسیة -

  :  لمبات قوسیة- -8539.41

2  ات قوسیھ للصناعات االلیكترونیة شرائط من لمب- - -8539.4110

5   غیرھا- - -8539.4190

5 غیرھا- -8539.49

20(LED) للضوء -لمبات تضئ بالصمامات الثنائیة الباعثة  -8539.50

: أجزاء -

8539.311010 ألصناف البند - - -8539.9010

8539.41102 ألصناف البند - - -8539.9020

5 غیرھا- - -8539.9090

س��اخن أو ب��ارد أو ض��وئى " كاث��ـود"ص��مامات وأنابی��ب إلكترونی��ة ذات قط��ب س��الب 85.40
مثل الصمامات واألنابیب المفرغ�ة أو المعب�أة ببخ�ار أو غ�از، واألنابی�ب وال�صمامات (

وأنابی����ب المقوم���ة المعب����أة ببخ���ار الزئب����ق وأنابی���ب األش����عة الكاثودی���ة وص����مامات وأنابی����ب المقوم���ة المعب����أة ببخ���ار الزئب����ق وأنابی���ب األش����عة الكاثودی���ة وص����مامات 
  .85.39، عـدا تلك الداخلة فى البند )الكامیرات التلیفزیونیة

، بم�ا ف�ى ذل�ك )تلیفزیون( أنابیب األشعة الكاثودیة ألجھزة إستقبال اإلذاعة المصورة -
) :فیدیو مونیتور(أنابیب األشعة الكاثودیة لشاشات عرض الفیدیو 

2 باأللوان- -8540.11
2ألوان أحادیة ب - -8540.12

 الكامیرات التلیفزیونیة ؛ أنابی�ب تحوی�ل أو تقوی�ة ال�صورة؛ أنابی�ب أخ�ر ذات  أنابیب-8540.20
2كاثود ضوئى

 أنابیب عرض المعلومات  أحادیة؛ بألوان؛ أنابیب عرض المعلومات والرسوم البیانیة-8540.40
2 مم 0.4تظھر نقاط فوسفوریة علي الشاشة بتباعد یقل عن ،  باأللوانوالرسوم البیانیة

2 أنابیب أشعة كاثودیة أخر-8540.60

مث��ل المجنیت��رون والكلی��سترون " (میكرووی��ف" أنابی��ب للموج��ات متناھی��ة ال��صغر -
:، عدا أنابیب التحكم الشبكى )وأنابیب الموجات المتنقلة والكرسینوترون

2 مجنیترون- -8540.71

2 غیرھا- -8540.79

: أنابیب وصمامات أخر -

2 أنابیب وصمامات ألجھزة اإلستقبال أو ألجھزة التضخیم- -8540.81

2 غیرھا- -8540.89

٤١٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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(%) 

: أجزاء -

2 ألنابیب األشعة الكاثودیة- -8540.91

2 غیرھا- -8540.99
نائیة وترانزس��تورات وأدوات ش��بة موص��لة مماثل��ة؛ أدوات ش��بھ موص��لة ـص��مامات ث��85.41

لخالیا الضوئیة الفولتائیة، وإن كان�ت مجمع�ة ف�ى ش�كل حساسة للضوء، بما فى ذلك ا
 بلل�ورات ؛(LED) لل�ضوء -ص�مامات ثنائی�ة باعث�ة وحدات أو مھیأة بشكل لوح�ات؛ 

. كھربائیة مركبة -بیزو 

ال��صمامات الثنائی��ة أو  ص��مامات ثنائی��ة، ع��دا ال��صمامات الثنائی��ة الح��ساسة لل��ضوء -8541.10
معفاه(LED) للضوء -الباعثة 

: ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء -
معفاه وات1 ذات معدل تبدد یقل عن - -8541.21
معفاه غیرھا- -8541.29

، ع�دا األدوات الح�ساسة "ترای�اك"و" دی�اك"و" ثایرس�تورات" مقومات ترانزس�توریة -8541.30
معفاهللضوء 

ل�ضوء، بم�ا ف�ى ذل�ك الخالی�ا ال�ضوئیة الفولتائی�ة، وإن  أدوات شبھ موص�لة ح�ساسة ل-8541.40
 -ص��مامات ثنائی��ة باعث��ة كان��ت مجمع��ة ف��ى ش��كل وح��دات أو مھی��أة ب��شكل لوح��ات؛ 

  (LED) للضوء
معفاه

  (LED) للضوء
معفاه أدوات شبھ موصلة أخر-8541.50
معفاه كھربائیة مركبة- بللورات بیزو -8541.60
معفاه أجزاء-8541.90
.متكاملة إلیكترونیة " اراتد"دوائر 85.42

:إلیكترونیة متكاملة " دارات" دوائر -
 معالجات وأجھزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محوالت أو دوائر منطقیة - -8542.31

معفاهأو دوائر للساعة أو للتوقیت أو الدوائر األخر " أمبلفایر"أو مضخمات 

معفاه ذاكرات - -8542.32
معفاه)أمبلفایر( مضخمات - -8542.33
معفاه غیرھا- -8542.39
معفاه أجزاء-8542.90

 ذات وظ�ائف قائم�ة ب�ذاتھا، غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان ةكھربائیآالت وأجھزة 85.43
.آخر من ھذا الفصل

5 مسرعات الجزیئات -8543.10
5 مولدات إشارات-8543.20
ًوأجھ�زة لط�الء المع�ادن كھربائی�ا أو للتحلی�ل الكھرب�ائى أو اإلنتق�ال الكھرب�ائى  آالت -8543.30

5) فوریسیز إلیكتر(للجزیئات المعلقة 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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(%) 

:أخر وأجھزة  آالت -
معفاه"قاموس" أجھزة كھربائیة وظیفتھا الترجمة أو إعطاء معانى الكلمات - - -8543.7020
20 غیرھا- - -8543.7090
2 أجزاء -8543.90
وغیرھ���ا م���ن ) بم���ا ف���ى ذل���ك الك���ابالت متح���دة المح���ور(أس���الك وك���ابالت معزول���ة 85.44

، )بما فى ذل�ك المطلی�ة بالمین�اء أو الل�ك أو المؤك�سدة(المـوصالت المعزولة للكھرباء 
وإن كانت مزودة بأدوات توصیل طرفیة؛ كابالت من ألیاف بصریة مصنعة م�ن ألی�اف 

وإن كانت مجمعة مع موصالت كھربائیة أو مزودة ب�أدوات مغلف كل منھا على حدة، 
.توصیل طرفیة 

" :بوبیناج" أسالك للف البوبینات -
: من نحاس   - -8544.11
2 سلك نحاس مطلى لزوم ملفات العدادات- - -8544.1110
10 غیرھا- - -8544.1190
10 غیرھا- -8544.19

: وغیرھا من موصالت كھربائیة متحدة المحور  كابالت متحدة المحور-
5)ف. ك  (kv 132 كابالت تحت األرض أو بحریة یزید جھدھا عن - - -8544.2010
معفاهكابالت من النوع المستعمل في االتصاالت وألجھزة المعالجة الذاتیة للمعلومات  - - -8544.2020
10 غیرھا- - -8544.2090
عات أسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات أسالك أخر من األنواع المستعملة  مجمو-8544.30

5فى وسائل النقل

: فولت 1000تجاوز یال  موصالت كھربائیة أخر، لجھد -
:جھزة بموصالت  م- -8544.42

 فول�ت مجھ�زة بموص�الت م�ن 1000 موصالت كھربائیة أخر، بجھ�د ال یتج�اوز - - -8544.4210
معفاه  لمستعمل لالتصاالت وألجھزة المعالجة الذاتیة للمعلوماتالنوع ا

10 غیرھا- - -8544.4290
:غیرھا  - -8544.49
معفاه من النوع المستعمل لالتصاالت وألجھزة المعالجة الذاتیة للمعلومات- - -8544.4910
10غیرھا  - - -8544.4990
10 فولت 1000یزید عن " توتر " موصالت كھربائیة أخر، لجھد-8544.60
معفاه كابالت من ألیاف بصریة-8544.70
أقط��اب م��ن فح��م، فحم��ات الم��سح، فحم��ات اللمب��ات، أو فحم��ات مجموع��ات الخالی��ا 85.45

ًر من جرافیت أو من غیره من الفحم، س�واء كان�ت ـوأصناف أخ" البطاریات"المولدة 
. األغراض الكھربائیة بمعدن أو بدونھ، من األنواع المستعملة فى

: أقطاب -

٤٢١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2 من األنواع المستعملة لألفران- -8545.11
2 غیرھا- -8545.19
2 فحمات مسح-8545.20
2 غیرھا-8545.90
.عازالت للكھرباء من جمیع المواد 85.46
2 من زجاج -8546.10

: من خزف -
2   فأكثر)ف. ك (kv 10  للجھود من - - -8546.2010
30 غیرھا- - -8546.2090

: غیرھا -
2   فأكثر)ف. ك (kv 10 من مطاط سلیكونى للجھود من - - -8546.9010
10 غیرھا - - -8546.9090
ًقطع عازلة للكھرباء لآلالت واألجھزة والمعدات الكھربائیة، م�صنوعة كلی�ا م�ن م�واد 85.47

 )ملولب�ةمق�ابس  ،مث�ل(ة على قط�ع معدنی�ة ب�سیطة للتجمی�ع عازلة، وإن كانت محتوی
؛ 85.46أدمجت فى كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا الع�ازالت الداخل�ة ف�ى البن�د 

 .ن معادن عادیة مبطنة بمواد عازلةأنابیب للتمدید الكھربائى ووصالتھا، م .ن معادن عادیة مبطنة بمواد عازلةأنابیب للتمدید الكھربائى ووصالتھا، م
: قطع عازلة من خزف -

5ى لشمعات اإلحتراق أجزاء صین- - -8547.1010
10 غیرھا- - -8547.1090
10 قطع عازلة من لدائن-8547.20
10 غیرھا-8547.90
والم�دخرات " البطاری�ات"فضالت وخردة الخالیا المولدة ومجموعات الخالی�ا المول�دة 85.48

الكھربائی��ة؛ خالی��ا مول��دة م��ستھلكة، مجموع��ات خالی��ا مول��دة م��ستھلكة ، م��دخرات 
ئیة مستھلكة؛ أجزاء كھربائیة ل�آلالت أو األجھ�زة، غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى كھربا

.مكان آخر من ھذا الفصل 
والمدخرات " البطاریات" فضالت وخردة الخالیا المولدة ومجموعات الخالیا المولدة -8548.10

، "بطاری��ات"الكھربائی��ة؛ خالی��ا مول��دة م��ستھلكة، مجموع��ات خالی��ا مول��دة م��ستھلكة 
دخرات كھربائیة مستھلكة م

2

2 غیرھا-8548.90
________  

  
  
  

٤٢٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم السابع عشر
  معدات نقل

  :مالحظات 
ی���شمل الزحاف���ات والمزال���ق  ، كم���ا ال95.08 أو 95.03 ینی���شمل ھ���ذا الق���سم األص���ناف الداخل���ة ف���ى البن���د ال   - 1

   .95.06واألصناف المماثلة الداخلة فى البند 
 ، وإن كانت مع�دة بوض�وح لإلس�تعمالبالمعنى المقصود فى ھذا القسم "أجزاء ولوازم"التالیة ال تعتبر األصناف    - 2

  : الداخلة فى ھذا القسم فى معدات النقل
األصناف  وكذلك )84.84بند المادة المكونة منھا أو البند (مایماثلھا من جمیع المواد  والفواصل والحلقات   -أ  

  ؛)40.16البند (المقسى األخر من مطاط مبركن عدا المطاط 
 من القسم الخامس عشر، 2األجـزاء واللوازم المعـدة لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ب 

  ؛) 39الفصل (واألصناف المماثلة من لدائن  ) القسم الخامس عشر(من معادن عادیة 
  ؛) العدد  ( 82أصناف الفصل    -ج 
   ؛83.06أصناف البند    -د 
، ع�دا مب�ردات الح�رارة بالم�اء أجزاؤھ�ا وأ 84.79 حت�ى 84.01اآلالت واألجھزة الداخلة فى البن�ود م�ن    -ـ ھ

؛ األصناف الداخـلة فى 84.82 أو 84.81صناف الداخلة فى البندین ؛ األألصناف ھذا القسم) رادیاتیرات(
  المحركات؛ ً، بشرط أن تشكل أجزاء من84.83البند 

  ؛) 85الفصل ( الكھربائیة اآلالت والمعدات   -و 
   ؛90األصناف الواردة فى الفصل    -ز 
   ؛91أصناف الفصل    -ح 
  ؛) 93الفصل (األسلحة    -ط 
   أو ؛94.05الداخلة فى البند وأجزاؤھا أجھزة اإلنارة    -ى 
  ) .96.03البند (الفراجین من األنواع المستعملة كأجزاء للمركبات    -ك 

، التنبط�ق عل�ى األج�زاء والل�وازم 88 حت�ى 86بالمعنى المقصود ف�ى الف�صول م�ن " وازمأجزاء أو ل"إن عبارة    - 3 ، التنبط�ق عل�ى األج�زاء والل�وازم 88 حت�ى 86بالمعنى المقصود ف�ى الف�صول م�ن " وازمأجزاء أو ل"إن عبارة    - 3
ًأم�ا األج�زاء والل�وازم الت�ى تبع�ا . ًغیر المالئمھ لإلستخدام حصرا أو بصورة رئیسیة مع أص�ناف تل�ك الف�صول 

ًد تبع�ا للبن�د ال�ذى لمواصفاتھا قد ینطبق علیھا توصیف بندین أو أكثر م�ن بن�ود تل�ك الف�صول، فإنھ�ا یج�ب أن تبن�
  .یتوافق مع إستعمالھا الرئیسى 

  :من أجل تطبیق أحكام ھذا القسم    - 4
الحدیدیة، یجب  ًإن المركبات المصممة خصیصا للسـیر على الطرق البریة وفى نفس الوقت على الطرق  ) أ ( 

   ؛87أن تبند فى بندھا المالئم من الفصل 
   ؛87ك تبند فى بندھا المالئم من الفصل إن السیارات البرمائیة ذات المحر  ) ب(
ًإن الطائرات المصممة خصیصا بحی�ث ی�صبح م�ن الممك�ن إس�تخدامھا كمركب�ات للط�رق البری�ة تبن�د ف�ى   ) ج(

   .88بندھا المالئم من الفصل 
  :ًتبند المركبات ذات الوسائد الھوائیة ضمن ھذا القسم مع المركبات األكثر مماثلة لھا وفقا لما یلى   - 5

  ؛)القطارات ذات الوسائد الھوائیة( إذا كانت مصممة للسیر فوق طریق موجھ 86فى الفصل   -أ 
  ً إذا كانت مصممة للسیر فوق الیابسة أو فوق الیابسة والماء معا ؛87فى الفصل    -ب 
واطئ ــلى ال�شـ�ـو عـ�ـلى الرسـ�ـادرة عـ�ـء، وإن كانت قــا إذا كانت مصممة للسیر فوق الم89فى الفصل    -ج 

  .ًأو األرصفة العائمة أو قادرة أیضا على السیر فوق الجلید 
تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الھوائیة بنفس الطریقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتــلك المركبــات 

  .ًالتى ستخضع لبندھا المركبات ذات الوسائد الھوائیة وفقا لألحكام السابقة 
ًت الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الھوائی�ة وتركیباتھ�ا مثلم�ا تبن�د المع�دات الثـ�ـابتة لخط�ـوط ال�سكك وتـبند المعدا

الحدیدیة وتركیباتھا، وتبند أجھزة اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجیھ الخاصة بط�ـرق القط�ارات ذات الوس�ائد 
  .بة والتحكم والتوجیھ  الخاصة بخطوط السكك الحدیدیة الھوائیة مثلما تبند أجھزة اإلشارة واألمان والرقا

_______  
  
  

٤٢٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس والثمانون
   مياثلها، ماسـكك احلديدية أو الومعدات عربات  وقاطرات

  لطرق املواصالت كهرو آلية أو آلية إشارة أجهزة  ؛أجزاؤهاو
  :مـالحظـات 

  :ال یشـمل ھذا الفصل   - 1
، القطاع��ات م��ن خرس��ـانة للط��رق أو م��ا یماثلھ��ا خرس��انة، لل��سكك الحدیدی��ة الع��وارض م��ن خ��شب أو م��ن   -أ 

  ؛) 68.10 أو البند 44.06البند (الموجھة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الھوائیة 
  أو؛ 73.02الداخلة فى البنــد أو مایماثلھا  اإلنشائیة من حدید أو صلب للسكك الحدیدیة للوازما   -ب 
   .85.30، الداخلـة فى البنــد التحكم فى تنظیم المرورالرقابة أو  األمان أو ،بائیة لإلشـارةاألجھزة الكھر   -ج 

  : ، فیمـا یشــمل 86.07شـمل البند ی   - 2
ال��دوالیب   األط��واق المعدنی��ة ومراك��ز، المح��اور المركب��ة عل��ى عجالتھ��ا،)العج��الت(ال��دوالیب ، المح��اور   -  أ

  خــر؛ؤھـا اآلوأجزا) الصرة المعدنیة للعجالت(
  ؛" بوجیات–بیسل "و" البوجیات"، القواعد  الھیاكل السفلیة،لھیاكلا   -ب 
  ؛)الفرامـل(علب المحاور؛ أجھـزة اإلیقـاف    -ج 
   المحاجن وأجھزة القطر األخر ووصالت الممرات بین العربـات؛؛صدامات العربات   -د 

   .العربات" أبدان"أصناف ھیاكل    -ھـ 
  : ، فیما یشـمل 86.08أعاله یشمل البند ) 1(أحكام المالحظـة ع مراعاة م   - 3

مق��اییس إرتف��اع حمول��ـة ، الج��سور ال��دوارة، ال��صدامات الثابت��ة لألرص��فة و ال��صوانى،الخط��وط المجمع��ة   -أ  
  العربـات؛

ق�اط للخطوط، ن ، لوحات وأقراص اإلشارة اآللیة، أجھزة التحویل األرضیة"السیمافورات"أعمدة اإلشارة    -ب 
أو ال�تحكم أو الرقاب�ة  األم�ان ،لإلش�ارة) آلیة الكھرو(التحكم واإلشارة وغیرھا من األجھزة اآللیة بما فیھا 

تجھی�زات  والط�رق المائی�ة الداخلی�ة والط�رق البری�ة والت�راموالمرور لخطوط السكك الحدیدی�ة تنظیم فى  تجھی�زات  والط�رق المائی�ة الداخلی�ة والط�رق البری�ة والت�راموالمرور لخطوط السكك الحدیدی�ة تنظیم فى 
  .ازم لإلنارة الكھربائیة  المطـارات، وإن كانت مجھزة بلو أو إنشاءات الموانى أوالمواقف

_________  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالصن
(%) 

ق��اطرات لل��سكك الحدیدی��ة ت��زود بالطاق��ة م��ن م��صدر خ��ارجى أو بواس��طة م��دخرات 86.01
.كھربائیة

2 تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكھرباء-8601.10
5تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كھربائیة -8601.20
".تندر"قاطرات أخر للسكك الحدیدیة؛ عربات تموین 86.02
2 قاطرات دیزل كھربائیة-8602.10
2 غیرھا-8602.90

، ع��دا م��ا ی��دخل منھ��ا ف��ى البن��د یماثلھ��ا م��ا أوعرب��ات ذاتی��ة ال��دفع لل��سكك الحدیدی��ة 86.03
86.04.  

5قة من مصدر خارجى للكھرباء تزود بالطا-8603.10
5 غیرھا-8603.90
، وإن كان��ت ذاتی��ة ال��دفع أو م��ا یماثلھ��امركب��ات الخدم��ة أو ال��صیانة لل��سكك الحدیدی��ة 8604.00

عرب���ات ص���ف  و عرب���ات دك الح���صى، عرب���ات ذات رواف���ع،مث���ل ورش الت���صلیح(
) .ة مركبات لفحص وإختبار خطوط السكك الحدیدی، عربات التجــارب ،الخطوط

5

٤٢٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالصن
(%) 

، غیر ذاتیة الدفع؛ عرب�ات األمتع�ة لھا للمسافرینــأو ما یماثة ــكك حدیدیــات ســعرب8605.00
، مع���دة إلس���تعماالت أو مایماثلھ���اأو البری���د وغیرھ���ا م���ن عرب���ات ال���سكك الحدیدی���ة 

) .86.04بإستـثـناء ما یدخل منھا فى البند (خاصة، غیر ذاتیة الدفع 
10

.لنقل البضائع، غیر ذاتیة الدفع یماثلھا  أو مادیة عربات سكك حدی86.06
10 عربات صھاریج وما یماثلھا-8606.10
10  8606.10 ي عربات ذات تفـریغ ذاتى، عدا ما یدخل منھا فى البند الفرع-8606.30

: غیرھا -
10 مغطاة ومغلقة- -8606.91
10 سم60رتفاعھا عن  مفتوحة، ذات جوانب ثابتة یزید إ- -8606.92
10 غیرھا- -8606.99
.أو ما یماثلھاأجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحدیدیة 86.07

:عجالت، وأجزاؤھا  ، محاور،" بوجیات-بیسل  "،"بوجیات" قواعد -
5 للجر،)محاور حاملة( بوجیات -بیسل و )ھیاكل حاملة ( بوجیات- -8607.11
5 أخر،)محاور حاملة( بوجیات -بیسل و) ھیاكل حاملة(بوجیات  - -8607.12
5 غیرھا، بما فى ذلك األجزاء- -8607.19

: فرامل وأجزاؤھا - : فرامل وأجزاؤھا -
5 فرامل ھوائیة وأجزاؤھا- -8607.21
5 غیرھا- -8607.29
5 محاجن وغیرھا من أجھزة القطر، صدامات، وأجزاؤھا-8607.30

: غیرھا -
5 للقاطرات- -8607.91
5 غیرھا- -8607.99
 بم��ا فیھ�ا الكھ��رو(آلی�ة  ؛ أجھ��زةیماثلھ�ا م��ا أومع�دات ثابت��ة لخط�وط ال��سكك الحدیدی�ة 8608.00

  األم��ان والرقاب��ة وال��تحكم وتنظ��یم الم��رور لخط��وط ال��سكك الحدیدی��ة ،ارةـ��ـلإلش) آلی��ة
ت الم�وانى آــ لمن�ش أوفـ�ـللمواق  أوةـ�ـ المائی�ة الداخلی أوللط�رق البری�ة، لھاـوما یماث

.أو المطارات؛ أجزاؤھا
5

ًم��صممة ومجھ��زة خصی��صا للنق��ل ) ات نق��ل ال��سوائلـ��ـبم��ا ف��ى ذل��ك حاوی(ات ـ��ـاویـح8609.00
10.بوسیلة أو أكثر من وسائل النقل 

_________  
  
  
  
  
  

  

٤٢٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السابع والثمانون
   سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ،

  زاؤها ولوازمهاوأج
  :مالحظات 

  .ال یشمل ھذا الفصل المركبات المصممة للسیر فقط على خطوط السكك الحدیدیة أو ما یماثلھا   - 1
، المركب�ات الم��صممة ب�صفة أساس��یة لج�ر أو دف��ع "ب��الجرارات"ل، یق�صد ــم�ن أج��ـل تطبیـ�ـق أحك��ام ھ�ذا الف��ص   - 2

 األس�مدة ، الب�ذور،زات ثانوی�ة لنق�ل الع�ددـیـلى تجھــوى عــتت تحـات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانــمركب
  . غیرھا من األصناف، مما یرتبط باالستخدام الرئیسي للجرار أو

 ، كمع�دات قابل�ة للتب�ـدیل، تبق�ى 87.01إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الجرارات ف�ى البن�د   
  .كانت مركبة علیھ وإن لجرار، داخلة فى بنودھا الخاصة، حتى وإن قدمت مع ا

 ولیس فى 87.04 حتى 87.02السیارات المحتویة على غرف للقیادة، فى البنود من " شاسیھات " تدخل ھیاكل    - 3
   .87.06البند 

  .95.03أما دراجات األطفال األخر فتدخل فى البند .  جمیع الدراجات لألطفال ذات العجلتین87.12یشمل البند    - 4
__________  

  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

) .87.09عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند (جرارات 87.01
5أحادیة المحور جرارات -8701.10
5 جرارات طرق للمقطورات الـنصفیة-8701.20 5 جرارات طرق للمقطورات الـنصفیة-8701.20
5 جرارات بجـنـازیر-8701.30

:محرك، بقدره یرھا  غ-
5  كیلو وات18تتجاوز ال  - -8701.91
5 كیلو وات37تجاوز ال تولكن  كیلو وات 18تزید عن  - -8701.92
5 كیلو وات75ال تتجاوز لكن و كیلو وات 37 تزید عن - -8701.93
5 كیلو وات130ال تتجاوز لكن و كیلو وات 75 تزید عن - -8701.94
5 كیلو وات130 زید عنت - -8701.95
.سیارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فیھم السائق 87.02
ا بال��ضغط ـعال فیھ��ـ��ـم اإلشـت�ـس یـ مكاب��وراق داخل��ى ذـت�ـبمح��رك إحط ـق��ـفزة ـ مجھ�-8702.10

40)دیزل أو نصف دیزل(

م اإلشعال فیھا بالضغط  مكابس یتو محرك إحتراق داخلى ذ،للدفعبمحركین مجھزة   -8702.20
30محرك كھربائىو) دیزل أو نصف دیزل(

 مكابس متناوبة یتم اإلشعال فیھ�ا و محرك إحتراق داخلى ذ،للدفع بمحركین مجھزة  -8702.30
30بالشرر ومحرك كھربائى 

40  كھربائى دفع  مجھزة فقط بمحرك  -8702.40
40غیرھا   -8702.90

٤٢٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

ًم���ن العرب���ات ال���سیارة الم���صممة أساس���ا لنق���ل  وغیرھ���ا) خاص���ة(س���یارات رك���وب 87.03
" األستی���شن"، بم���ا ف���ى ذل���ك س���یارات )87.02ع���دا الداخل���ة ف���ى البن���د (األش���خاص 

.وسیارات السباق 
ً سیارات مصممة خصیصا للسیر على الثلج ؛ سیارات خاص�ة لنـ�ـقل األش�خاص ف�ى -8703.10

5مالعب الجولف، وسیارات مماثلة 

 مك�ابس مت�ـناوبة ی�ـتم اإلش�عال وبمحرك إحتراق داخلى ذفقط یارات أخر، مجھزة  س-
:فیھا بالشرر 

 :3 سم1000تـتجاوز   سعة إسطواناتھا ال- -8703.21
20 سیارات خفیفة ذات ثالث عجالت- - -8703.2110
40 غیرھا- - -8703.2190
 :3 سم1500 وال تـتجاوز 3 سم1000 سعة إسطواناتھا تـزید عن - -8703.22
10 سیارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - -8703.2210
20 سیارات خفیفة ذات ثالث عجالت - - -8703.2220
40 غیرھا- - -8703.2290
 :3 سم3000تـتجاوز   وال3سم 1500  سعة إسطواناتھا تـزید عن- -8703.23

10 3س�م1500ن ــد عـاتھا تـزیـطوانــة إســعـل الموتى ســونـقعاف ــیارات اإلسـ س- - -8703.2310  س�م1500ن ــد عـاتھا تـزیـطوانــة إســعـل الموتى ســونـقعاف ــیارات اإلسـ س- - -8703.2310
310 سم3000تـتجاوز  وال

 3س�م1500 عة إسطواناتھا تزید عنــرى سـراز العسكــن الطــب مـیـ سیارات ج- - -8703.2320
340 سم3000 تـتجاوز وال

340 سم1600 حتى 3 سم1500 سیارات سعة اسطوانتھا تزید عن - - -8703.2330
135 غیرھا- - -8703.2390
 :3 سم3000 سعة إسطواناتھا تـزید عن - -8703.24
10 سیارات اإلسعاف ونقل الموتى- - -8703.2410
40 سیارات جیب من الطراز العسكرى- - -8703.2420
135 غیرھا- - -8703.2490

ابس ی��تم اإلش��عال فیھ��ا  مك��وبمح��رك إحت��راق داخل��ى ذفق��ط  س��یارات أخ��ر، مجھ��زة -
) :دیزل أو نصف دیزل(بالضغط 

 :3 سم1500تـتجاوز   سعة إسطواناتھا ال- -8703.31
10 سیارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - -8703.3110
20  سیارات خفیفة ذات ثالث عجالت- - -8703.3120
40 غیرھا- - -8703.3190
 :3 سم2500 وال تـتجاوز 3 سم1500زید عن  سعة إسطواناتھا تـ- -8703.32

٤٢٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

 3 سم1500زید عن ـاتھا تــطوانــعة إســوتى ســل المــقـعاف ونــارات اإلسـیـ س- - -8703.3210
310 سم2500وال تـتجاوز 

 3 سم1500 د عنـزیـاتھا تـطوانـعة إسـن الطراز العسكرى ســیب مـیارات جـ س- - -8703.3220
340سم 2500تتجاوز وال

340 سم1600 حتى 3 سم1500 سیارات سعة اسطواناتھا تزید عن - - -8703.3230
135 غیرھا- - -8703.3290
   :3 سم2500 ید عن سعة إسطواناتھا تـز- -8703.33
10 سیارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - -8703.3310
40 سیارات جیب من الطراز العسكرى- - -8703.3320
135 غیرھا- - -8703.3390

مح�رك إحت�راق داخل�ى ذو مك�ابس متناوب�ة بمح�ركین لل�دفع، مجھزة سیارات أخر،   -
تل�ك الت�ى یمك�ن ش�حنھا بتوص�یلھا ع�دا یتم اإلشعال فیھا بالشرر ومحرك كھربائى، 

  :خارجى للطاقة الكھربائیةبمصدر 
330سم 1600 حتى سعة اسطوانة محرك بنزین - - -8703.4010
100 غیرھا- - -8703.4090

 محرك إحتراق داخلى ذو مكابس یتم اإلشعال ،للدفعبمحركین سیارات أخر مجھزة   -
 تلك التى یمكن شحنھا عداومحرك كھربائى، ) دیزل أو نصف دیزل(فیھا بالضغط  تلك التى یمكن شحنھا عداومحرك كھربائى، ) دیزل أو نصف دیزل(فیھا بالضغط 

:بمصدر خارجى للطاقة الكھربائیة بتوصیلھا 
330 سم1600حتى  دیزل أو نصف دیزل ة محرك سعة اسطوان- - -8703.5010
100 غیرھا- - -8703.5090

مح�رك إحت�راق داخل�ى ذو مك�ابس متناوب�ة ، للدفع بمحركین سیارات أخر، مجھزة   -
خ�ارجى  یمكن شحنھ بتوصیلھ بم�صدر ،یتم اإلشعال فیھا بالشرر ومحرك كھربائى

:للطاقة الكھربائیة 
330 سم1600حتى حرك بنزین ة م سعة اسطوان- - -8703.6010
100 غیرھا- - -8703.6090

مح��رك إحت��راق داخل��ى ذو مك��ابس ی��تم ، لل��دفع بمح��ركین  س��یارات أخ��ر، مجھ��زة -
 یمك��ن ش��حنھ ،ومح��رك كھرب��ائى) دی��زل أو ن��صف دی��زل(اإلش��عال فیھ��ا بال��ضغط 

 :خارجى للطاقة الكھربائیةبتوصیلھ بمصدر 
330 سم1600حتى  محرك دیزل أو نصف دیزل ة سعة اسطوان- - -8703.7010
100 غیرھا- - -8703.7090
معفاه                    كھربائىدفع بمحرك فقط  مجھزة ، سیارات أخر-8703.80

: غیرھا -
10 سیارات اإلسعاف ونـقل الموتى- - -8703.9010
40 سیارات جیب من الطراز العسكرى- - -8703.9020

٤٢٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

340 سم1600 سیارات تعمل بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس دوارة بسعة حتى - - -8703.9030
135غیرھا  - - -8703.9090
.سیارات لنقل البضائع 87.04
5، مصممة لإلستعمال خارج الطرق العامة "دمبر" سیارات قالبة -8704.10

ابس ی��تم اإلش��عال فیھ��ا بال��ضغط  مك��وزة بمح��رك إحت��راق داخل��ى ذـ��ـا، مجھـ��ـرھـ غی-
):دیزل أو نصف دیزل(

: طن 5) مع الحمولة القصوى(القائم  یتجاوز وزنھا اإلجمالى  ال- -8704.21
10، سیارات تسیر على الطرق والقضبان الحدیدیة)شتل كار( سیارات المناجم - - -8704.2110
20 سیارات خفیفة ذات ثالث عجالت - - -8704.2120
30 غیرھا- - -8704.2190

یتج�اوز   ط�ن وال5ع�ن ) م�ع الحمول�ة الق�صوى(م ـالى القائ�ـ�ـا اإلجمــد وزنھــ یزی- -8704.22
: طن20

20 طن 9 طن وأقل من 5 سیارات وزنھا االجمالى القائم یزید عن - - -8704.2210
10 طن 18قل من  طن وا9 سیارات وزنھا االجمالى القائم من - - -8704.2220
5 غیرھا- - -8704.2290
5 طن 20عن ) مع الحمولة القصوى(وزنھا اإلجمالى القائم زید  ی- -8704.23 5 طن 20عن ) مع الحمولة القصوى(وزنھا اإلجمالى القائم زید  ی- -8704.23

: مكابس یتم اإلشعال فیھا بالشرر و غیرھا ، مجھزة بمحرك إحتراق داخلى ذ-
:ن  ط5) مع الحمولة القصوى(یتجاوز وزنھا اإلجمالى القائم   ال- -8704.31
10، سیارات تسیر على الطرق والـقضبان الحدیدیة)شـتل كار( سیارات المناجم - - -8704.3110
20 سیارات خفیفة ذات ثالث عجالت - - -8704.3120
30 غیرھا- - -8704.3190
5 طن 5عن ) مع الحمولة القصوى( یزید وزنھا اإلجمالى القائم - -8704.32

: غیرھا -
10، سیارات تسیر على الطرق والقضبان الحدیدیة)شتل كار( سارات المناجم - - -8704.9010
30 غیرھا - - -8704.9090
ًا معدا بصفة رئیسیة لنق�ل األش�خاص ــاالت خاصة، غیر ما كان منھـتعمــسیارات إلس87.05

لحرائ���ق، مث���ل، س���یارات القط���ر، ال���سیارات الرافع���ة، س���یارات إطف���اء ا(أو الب���ضائع 
سیارات خلط الخرسانة، سیارات الكنس، س�یارات ال�رش، س�یارات ال�ورش المتنقل�ة، 

) .سیارات التصویر باألشعة
20 سیارات رافعة-8705.10
20  أو السبرحفر لل" دریك" سیارات -8705.20
20 سیارات إطفاء الحرائـق-8705.30
20 سیارات خلط الخرسانة-8705.40

٤٢٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

20 غیرھا-8705.90
 حت�ى 87.01 مجھزة بمحرك�ات، للمركب�ات الداخل�ة ف�ى البن�ود م�ن) شاسیھات(ھیاكل 8706.00

87.05.5

 حت��ى 87.01 ، للمركب��ات الداخل��ة ف��ى البن��ود م��ن)بم��ا ف��ى ذل��ك غ��رف القی��ادة( أب��دان87.07
87.05.

5 87.03 للسیارات الداخلة فى البند -8707.10
5 غیرھا -8707.90
 .87.05 حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.08
10 واقیات الصدمات وأجزاؤھا-8708.10

) :بما فى ذلك غرف القیادة( أجزاء ولوازم أخر لألبدان -
10 أحزمة األمان- -8708.21
2 غیرھا - -8708.29
10 وأجزاؤھا ؛)سیرفو (ساعدم ومكابح فرامل )راملف( مكابح -8708.30
2، وأجزاؤھا)جیربوكس( علب تغیـیر السرعة-8708.40

، وإن كانـ��ـت م��زودة ) دفرن��سیل(رعة ـات مغی��رة لل��سـ مح��اور دافع��ة ذات تـركیـب��-
: ، محاور غیر دافعة؛ وأجزاؤھا بمكونات أخر لـنـقل الحركة : ، محاور غیر دافعة؛ وأجزاؤھا بمكونات أخر لـنـقل الحركة

2 للجرارات من غیر طراز السیارات- - -8708.5010
5 غیرھا- - -8708.5090

:وأجزاؤھا ولوازمھا ) عجالت( دوالیـب -
2 للجرارات  من غیر طراز السیارات- - -8708.7010
10 غیرھا- - -8708.7090

:")أموتسیرات" بما في ذلك ماصات الصدمات(وأجزاؤھا الـتعلیق أنظمة  -
2یارات للجرارات من غیر طراز الس- - -8708.8010
10 غیرھا- - -8708.8090

: أجزاء ولوازم أخر -
:وأجزاؤھا ) رادیاتیرات( مبرادات حرارة بالماء - -8708.91
5 للجرارات من غیر طراز السیارات- - -8708.9110
10 غیرھا- - -8708.9190
 : ؛ وأجزاؤھا  كاتمات صوت ومواسیر عادم- -8708.92
2 للجرارات  من غیر طراز السیارات- - -8708.9210
10 غیرھا- - -8708.9290
:وأجزاؤھا ) دبریاج أو كلتش( معشقات - -8708.93

٤٣٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

2 للجرارات من غیر طراز السیارات- - -8708.9310
10 غیرھا- - -8708.9390
:أجزاؤھا ، وعلب القیادة وأعمدة و" دركسیون أو أستیرنج" طارات - -8708.94
2 للجرارات من غیر طراز السیارات- - -8708.9410
5 غیرھا- - -8708.9490
10وسادات أمان ھوائیة مع نظام نفخ ؛ وأجزاؤھا  - -8708.95
: غیرھا - -8708.99
2 للجرارات من غیر طراز السیارات- - -8708.9910
10 غیرھا- - -8708.9990

 ذاتیة الدفع، غیر مزودة بأجھزة رف�ع أو تن�ضید، م�ن األن�واع الم�ستعملة ف�ى عربات،87.09
 المط�ارات، لنق�ل الب�ضائع لم�سافات ق�صیرة؛ عرب�ات  أوئ الم�وان،المخ�ازن، الم�صانع

جرارة من األنواع المستعملة على أرصفة محط�ات ال�سكك الحدیدی�ة؛ أج�زاء العرب�ات 
.المذكورة أعاله 

: عربات -
5 كھربائیة- -8709.11
5 غیرھا- -8709.19 5 غیرھا- -8709.19
2 أجزاء-8709.90

معفاه.دبابات ومركبات حربیة مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاؤھا8710.00
ودراج�ات ) بم�ا فیھ�ا ال�دراجات العادی�ة بمحرك�ات ثابت�ة" (موتوس�یكل"دراجات ناریة 87.11

ان���ت بمركب���ات جانبی���ة؛ مركب���ات جانبی���ة عادی���ة م���زودة بمحرك���ات م���ساعدة، وإن ك
.للدراجات

  ع�ناس�طواناتھاس�عة ز تج�اوت  مك�ابس متناوب�ة الوذاحتراق داخل�ي رك ـزة بمحـ مجھ-8711.10
330 سم50

 مك�ابس مت�ـناوبة ت�ـزید س�عة إس�طواناتھا ع�ن وذتراق داخل�ي ـاح�رك ــزة بمحــ مجھ-8711.20
330 سم250تـتجاوز   وال3سم 50

 نع�� مك��ابس مت��ـناوبة ت��ـزید س��عة إس��طواناتھا وذتراق داخل��ي ـاح��رك ـزة بمح��ـ مجھ��-8711.30
330 سم500تـتجاوز   وال3 سم250

زید س��عة إس��طواناتھا ع��ن ـوبة ت��انـت��ـ مك��ابس موذاحت��راق داخل��ي رك ـزة بمح��ـ مجھ��-8711.40
330 سم800تتجاوز  وال3 سم500

 ع��ن س��عة إس��طواناتھا زی��دتاوبة ـن��ـ مك��ابس متوذ تراق داخل��يـاح��رك ـزة بمح��ـ مجھ��-8711.50
330سم 800

  20 كھربائى  دفع محرك مجھزة ب -8711.60
30 غیرھا -8711.90

٤٣١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

بما فى ذلك ال�دراجات ذات ال�ثالث عج�الت (دراجات عادیة ذات عجلتین ودراجات أخر8712.00
20.، بدون محركات)وصندوق للتوزیع

.ربات أخر للمعاقین، وإن كانت بمحرك أو بآلیة دفع أخرىمقاعد ذات عجالت وع87.13
معفاه دون آلیة دفع-8713.10
معفاه غیرھا-8713.90
 .87.13 حتى 87.11أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من 87.14
10  )بمحركات ثابتةبما فى ذلك الدراجات العادیة (الناریة  للدراجات -8714.10
معفاه للمقاعد ذات العجالت أو العربات األخر للمعاقـین-8714.20

: غیرھا -
20 ھیاكل وأذرع شوكیة وأجزاؤھا - - 8714.91
20وأسیاخ عجالت ) جنوط( أطواق - -8714.92
عدا مراك�ز العج�الت ذات الفرام�ل بالـتع�شیق وفرام�ل ( مراكز أو محاور عجالت - -8714.93

  20طارات مسنـنة للعجالت الطلیقة ، )المراكز

 فرامل، بما ف�ى ذل�ك مراك�ز العج�الت ذات الفرام�ل بالـتع�شیق، وفرام�ل المراك�ز، - -8714.94
20وأجزاؤھا

5)مقاعد( سروج - -8714.95 5)مقاعد( سروج - -8714.95
5وأذرع تدویر، وأجزاؤھا" دواسات" بداالت - -8714.96
20 غیرھا - -8714.99
20.طفال، وأجزاؤھا عربات لنقل األ8715.00
.ومقطورات نصفیة؛ عربات أخر غیر آلیة الدفع؛ أجزاؤھا " روادف"مقطورات 87.16
، لل��سكن أو للتخی��یم "كراف��ان" مقط��ورات ومقط��ورات ن��صفیة م��ن ط��راز الق��افالت -8716.10

135)المخیمات(

30راض الزراعیة مقطورات ومقطورات نصفیة ذاتـیة التحمیل أو التفریغ ، لألغ-8716.20
: مقطورات ومقطورات نصفیة أخر لـنـقل البضائع -

10 صھاریـج- -8716.31
10 غیرھا- -8716.39
30 مقطورات ومقطورات نصفیة أخر-8716.40

: عربات أخر-
10 ترولیات لزوم  حضانات التفریخ- - -8716.8010
30 غیرھا- - -8716.8090
5 أجزاء -8716.90

___________  

  

٤٣٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثامن والثمانون
  مركبات فضائية، وأجزاؤها ومركبات جوية

  :مالحظة البند الفرعى 
، وزن اآلل�ة ف�ى "ال�وزن الف�ارغ" ، یق�صد بعب�ارة 8802.40 إل�ى  8802.11من أجل تطبیق أحكام البنود الفرعیة من 

  ) .عدا المعدات المثبتة علیھا بصورة دائمة(المعدات حالة الطیران العادى، بإستثناء وزن الطاقم والوقود و
__________  

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن

(%)

وغیرھا من المركبات  أشرعة طائرة ؛طائرات شراعیةمسیرة؛ بالونات ومناطید 8801.00
5.الجویة غیر المصممة للدفع بقوة محركة 

؛ )والطائرات العادیة" الھلیوكوبتر"مثل الطائرات العمودیة (مركبات جویة أخر 88.02
وعربات إطالق المركبات الفضائیة ) بما فى ذلك األقمار الصناعیة(مركبات فضائیة 

.أو المركبات المداریة 
" :ھلیوكوبتر" طائرات عمودیة -

5م كج2000یتجاوز وزنھا فارغة   ال- -8802.11
5م كج2000  عن وزنھا فارغةـزیـد ی- -8802.12
5 م كج2000یتجاوز وزنھا فارغة   طائرات عادیة ومركبات جویة أخر، ال-8802.20
5 مكج� 2000ر، یزی�د وزنھ�ا فارغ�ة ع�ن ـ�ـة أخـ�ـویــات جـ�ـة ومركبــادیــ طائرات ع-8802.30  مكج� 2000ر، یزی�د وزنھ�ا فارغ�ة ع�ن ـ�ـة أخـ�ـویــات جـ�ـة ومركبــادیــ طائرات ع-8802.30

5مكج 15000 یتجاوز وال

5م كج15000  عن وزنھا فارغةیدكبات جویة أخر ، یز طائرات عادیة ومر-8802.40
وعرب���ات إط���الق المركب���ات ) بم���ا ف���ى ذل���ك األقم���ار ال���صناعیة( مركب��ات ف���ضائیة -8802.60

5المركبات المداریةوالفضائیة 

 .88.02 أو البند 88.01أجزاء األصناف الداخلة فى البند 88.03
5 مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤھا-8803.10
5 مجموعة الھبوط وأجزاؤھا-8803.20
5 أجزاء أخر للطائرات العادیة أو الطائرات العمودیة-8803.30
5 غیرھا-8803.90
بما فى ذلك مظالت الھبوط المسیرة ومظالت " (وتــباراش"وط ـبـالت ھـمظ8804.00

5. أجزاؤھا ولوازمھا ؛"توشوتور"و) المنحدرات

 المركبات الجویة؛ أجھزة لھبوط المركبات الجویة على ظھر السفن، أجھزة إطالق88.05
.والتجھیزات المماثلة؛ أجھزة أرضیة للتدریب على الطیران؛ أجزاء األصناف أعاله 

 أجھزة إطالق المركبات الجوی�ة، وأجزاؤھ�ا؛ أجھ�زة لھب�وط المركب�ات الجوی�ة عل�ى -8805.10
5جزاؤھا  وأ،ظھر السفن، والتجھیزات المماثلة

: أجھزة أرضیة للتدریب على الطیران وأجزاؤھا -
5وأجزاؤھا" سیمیولیتور" أجھزة محاكاة - -8805.21
5 غیرھا- -8805.29

________  

٤٣٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل التاسع والثمانون
  سفن وقوارب ومنشآت عائمة

  :مالحظة 

، وك�ذلك ال�سفن المفكك�ةلمجمعة أو غیر المجمعة أو إن السفن غیر الكاملة أو غیر تامة الصنع وھیاكل السفن ، ا   - 1
فات األساس�یة ل�سفینة م�ن ن�وع  إذا ل�م تك�ن لھ�ا المواص�89.06الكاملة غیر المجمعة أو المفكك�ھ ، تبن�د ف�ى البن�د 

  .معین
________  

  

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

، س��فن ش��حن، زوارق وس��فن مماثل��ة "فی��رى ب��وت" مع��دیات ،ت ب��واخر رح��ال،س��فن89.01
.لنقل األشخاص أو البضائع 

یسیة لـنـقل األشخاص ؛ مع�دیات  بواخر رحالت وسفن مماثـلة معدة بصفة رئ، سفـن-
:من جمیع األنواع " فیرى بوت"

معفاه سفن أعالى البحار- - -8901.1010
2 غیرھا- - -8901.1090

:ن صھاریج  سف-
معفاه سفن أعالى البحار- - -8901.2010
2 غیرھا- - -8901.2090 2 غیرھا- - -8901.2090

 :8901.20 سفن برادات، عدا الداخلة فى البند الفرعى -
معفاه سفن أعالى البحار- - -8901.3010
2 غیرھا- - -8901.3090

:ًضائع معا  سفن أخر لـنـقل البضائع وسفن أخر لـنـقل األشخاص والب-
معفاه سفن أعالى البحار- - -8901.9010
2 غیرھا- - -8901.9090
.سفن صید؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصید أو حفظھا 8902.00
معفاه سفن أعالى البحار- - -8902.0010
2 غیرھا- - -8902.0090
".كانو" قوارب التجدیف وزوارق خفیفة یخوت وزوارق أخر للنزھة أو الریاضة؛89.03
5 قابلة لـلـنـفخ -8903.10

: غیرھا -
5 قوارب شراعیة، وإن كانـت مزودة بمحرك مساعد - -8903.91
10) غیر الثابت( قوارب بمحركات، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى - -8903.92
5 غیرھا - -8903.99
5. وسفن دافعة سفن قاطرة8904.00

٤٣٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

، رواف�ع "كراك�ات"سفن إرشاد ضوئى، سفن إطفاء الحریق، سفن جارف�ة أو كاس�حة 89.05
عائم��ة، وغیرھ��ا م��ن ال��سفن الت��ى تعتب��ر المالح��ة فیھ��ا ثانوی��ة بالقی��اس لوظیفتھـ��ـا 

.الرئیسیة؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنـتاج 
5"كراكات " أو كاسحة  سفن جارفة -8905.10
5 أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنـتاج-8905.20
5 غیرھا-8905.90
.سفن أخر، بما فى ذلك السفن الحربیة وقوارب النجاة، عدا قوارب التجدیف89.06
معفاه سفـن حربـیـة -8906.10

: غیرھا -
معفاهنواع وحدات حربیة من جمیع األ- - -8906.9010
5 غیرھا- - -8906.9090
 ال�صنادیق الغاط�سة إلرس�اء أساس�ات ، الخزان�ات،مث�ل الطواف�ات(منشآت عائمة أخر 89.07

.)منصات اإلرساء وعوامات الربط أو اإلرشاد والمنارات، الجسور
5 طوافات قابلة للـنـفخ-8907.10
5 غیرھا-8907.90
2" .للتخرید"خر، قید التحطیم سفن ومنشآت عائمة أ8908.00 2" .للتخرید"خر، قید التحطیم سفن ومنشآت عائمة أ8908.00

________  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٣٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم الثامن عشر

   الفوتوغرافىلتصويرأو اأدوات وأجهزة للبصريات
   للقياس  أوللقياس أو للفحص واملراقبةأو السينمائى أو 

  أدوات وأجهزة للطب أو اجلراحة ؛   ؛والضبط الدقيق
  أدوات موسيقية ؛  أصناف صناعة الساعات ؛

  أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة
__________  

  الفصل التسعون

   الفوتوغرافىلتصوير أو اأدوات وأجهزة للبصريات 
   للقياس  أوللقياس أو للفحص واملراقبةأو   السينمائىأو 

  للطب أو اجلراحة؛  أدوات وأجهزة والضبط الدقيق؛
  أجزاء ولوازم هذه األدوات أو األجهزة

  :مالحظات
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

 األجھزة أو تل�ك المع�دة إلس�تعماالت تقنی�ة أخ�ر، م�ن مط�اط ،األصناف من األنواع المستخدمة فى اآلالت   -أ  
أو م�ن م�واد ن��سجیة ) 42.05البن�د (، أو م�ن جل��د طبیع�ى أو مج�دد )40.16البن�د (سى ـ�ر مقـی�ــمب�ركن غ أو م�ن م�واد ن��سجیة ) 42.05البن�د (، أو م�ن جل��د طبیع�ى أو مج�دد )40.16البن�د (سى ـ�ر مقـی�ــمب�ركن غ

  ؛)59.11البند (
من مواد نسجیة والتى تستمد تأثیرھا على العضو المراد سنده أو شـده، من األحـزمة واألربطة الشدادة    - ب 

مثل، أحزمة الوالدة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة (فقط " اغطةضال"خاصیتھــا المطاطة 
  ؛)القسم الحادى عشر) (للمفاصل أو العضالت

إلس�تعماالت ؛ األص�ناف م�ن خ�زف المع�دة 69.03 الداخلة فى البن�د) المتحملة للحرارة(المنتجات الناریة    -ج 
  ؛69.09فى البند   أو لغیرھا من اإلستعماالت التقنیة الداخلةیةئای الكیمالمختبرات أو لإلستعماالت

المرای�ا م�ن مع�ادن عادی�ة أو م�ن  وأ، 70.09ًالمرایا م�ن زج�اج غی�ر الم�شغولة ب�صریا الداخل�ة ف�ى البن�د    -د  
  ؛)71 أو الفصل 83.06البند (العناصر البصریة معادن ثمینة التى لیست لھا صفة 

  ؛70.17 أو 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الداخلة فى البنود    -ھـ 
ع�شر، م�ن   م�ن الق�سم الخ�امس2األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، بالمعنى المقصود ف�ى المالحظ�ة    -و  

  ؛)39الفصل (األصناف المماثلة من لدائن و) القسم الخامس عشر(معادن عادیة 
؛ القب�ابین وأجھ�زة الع�د وال�ضبط العامل�ة ب�الوزن، ) 84.13البن�د(المضخات المحتویة عل�ى أجھ�زة قی�اس    -ز  

؛ آالت وأجھ�زة الرف�ع أو التن�ضید )84.23البن�د (المقدم�ة عل�ى ح�دة ) عیارات(وكذلك صنجات الموازین 
؛ )84.41البن�د (األن�واع  ت قص ال�ورق وال�ورق المق�وى م�ن جمی�ع؛ آال) 84.28 إلى84.25 البنود من(

 البن��د ( أو آالت القط��ع بنف��ث الم��اءف��ى الع��دد اآللی��ةالتجھ��ـیزات الخاص��ة ب��ضبط الع��دد أو قط��ع ال��شغل 
، غی�ر ")الب�صریة"مث�ل رؤوس التق�سیم (، بما فیھا تلك المزودة بأدوات بصریة لقراءة المق�اییس )84.66

؛ )84.70البن��د (؛ اآلالت الحاس��ـبة )مث��ل تل��سكوبات ال��ضبط( م��ن األجھ��زة الب��صریة ًماك��ان منھ��ا أساس��ا
بم�ا ف�ي ذل�ك اآلالت لع�رض ( اآلالت واألجھ�زة ؛)84.81البن�د (اعة الحنفیات ـاف صنــالصمامات وأصن

   .84.86الداخلة في البند  )أو رسم نماذج الدوائر علي المواد شبة الموصلة الحساسة
  

٤٣٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

؛ الم���صابیح )85.12البن���د (ض���واء الكاش���فة م���ن الن���وع الم���ستعمل لل���دراجات أو ال���سیارات م���صابیح األ   -ح 
 إلعادة إذاعتھ وكــذلك أجھ�زة ،؛ أجھـزة سینمائیة لتسجیل الصوت)85.13البند (الكھربائیة القابلة للحمل 

، لیفزیونیةالتكامیرات ال؛ )85.22البند (؛ رؤوس صوت )85.19 البند(بالنسخ على حوامل إعادة تسجیلھ 
؛ أجھ��زة ال��رادار وأجھ��زة اإلرش��اد المالح��ى )85.25البن��د (م��سجلة فی��دیو الك��امیرات الرقمی��ة وك��امیرات 

موص�الت لأللی�اف الب�صریة، ك�ابالت وح�زم ؛ )85.26البن�د (بالرادیو أو أجھزة التحكم عن بعد بالرادیو 
م�صابیح "األص�ناف الم�سماة ؛ 85.37 أجھزة التحكم الرقمیة ألصناف البن�د  ؛)85.36(األلیاف البصریة 

  ؛)85.44البند (؛  كابالت األلیاف البصریة )85.39البند " (مقفلة
   ؛94.05مصابیح تركیز األضواء ومصابیح األضواء الكاشفة الداخلة فى البند    -ط 
  ؛95األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
   ؛96.20الداخلة فى البند المماثلة  األصناف واألحادیة، الثنائیة، الثالثیةالحاملة القوائم   -ك 
  أوًمقاییس السعة ، التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منھا ؛    - ل
   أو الق����سم 39.23ً تبن����د تبع���ا للم���ادة الم����صنوعة منھ���ا ف����ى البن���د ىالت���(البك���رات والحوام���ل المماثل����ة    - م

  ) .ًالخامس عشر مثال
األدوات أو األص�ناف الداخل�ة ،  األجھ�زة،األج�زاء والل�وازم ل�آلالتأعاله، فإن ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 2

  :ًفى ھذا الفصل تبند وفقا للقواعد التالیة 
 91 أو 85 ،84ًاألجزاء واللوازم التى تمثل أصنافا مشمولة فى أى بند م�ن بن�ود ھ�ذا الف�صل أو الف�صول    -أ  

  ألحوال داخلة فى بنودھا الخاصة ؛تبقى فى جمیع ا) 90.33 أو 85.48 ،84.87عدا البنود فیما (
ًعندما تكون معدة لإلستعمال حصرا أو ب�صورة عدا تلك المشار إلیھ فى الفقرة السابقة األجزاء واللوازم،    - ب

أو األجھزة واألدوات الداخلة فى  رئیسیة مع آلة معینة أو جھاز معین أو أداة معینة أو مع عدد من اآلالت
فإنھ�ا ) 90.31 أو 90.13 ،90.10 األجھزة أو األدوات الداخلة فى البن�ود ،التبما فى ذلك اآل(ذات البند 

  تتبع البند الخاص باآللة أو الجھاز أو األداة؛
   .90.33تدخل جمیع األجزاء واللوازم األخر فى البند    -ج 

  . للقسم السادس عشر على ھذا الفصل 4 و3تین ًتنطبق أیضا أحكام المالحظ    - 3
للغواص�ات أو ال�دبابات ) بری�سكوب( مناظیر تحدید األھداف لألسلحة ومن�اظیر األف�ق 90.05دخل فى البند ـال ت    - 4 للغواص�ات أو ال�دبابات ) بری�سكوب( مناظیر تحدید األھداف لألسلحة ومن�اظیر األف�ق 90.05دخل فى البند ـال ت    - 4

األدوات الداخل��ة ف��ى ھ��ذا الف��صل أو ف��ى الق��سم ال��سادس ع��شر، ب��ل ت��دخل ھ��ذه   أو األجھ��زة،أو من��اظیر اآلالت
   .90.13المناظیر فى البند 

 90.13ً للقی��اس أو الفح��ص أو المراقب��ة الت��ى ق��د ی��شملھا مع��ا البن��دان األدوات الب��صریةأو  األجھ��زة ،إن اآلالت    - 5
   .90.31 ، تدخل فى البند 90.31و

  :المعدة ، األصناف واألجھزة"أصناف وأجھزة تقویم األعضاء"، یقصد بعبارة 90.21ألغراض البند     - 6
  للوقایة أو لتقویم تشوھات جسدیة معینة ؛ أو  -
  .ن الجسد إثر حالة مرضیة أو عملیة جراحیة أو إصابھ لدعم أو لتثـبیت أجزاء م  -
تشـمل أصناف وأجھزة تقویم األعضاء ، األحذیة والنعال الداخلیة الخاصة الم�صممة لت�صحیح ح�االت ت�شوھات   

  :األقدام ، بشرط إن تكون إما 
   أو مصنعة حسب المقاس  (1)
   ومصممة لتالئم أى من القدمین بالتساوى ً ومقدمة بشكل فردات ولیس أزواجا،ة،مصنعة بكمیات تجاری  (2)

  : فقط 90.32یشمل البند     - 7
 اإلرتفاع أو الضغط أو لغیرھا م�ن المتغی�رات ف�ى ال�سوائل أو الغ�ازات ،أدوات وأجھزة التنظیم الذاتى للجریان   -أ  

 كھربائی�ة تتغی�ر عملھ�ا یعتم�د عل�ى ظ�اھرة وكذلك أدوات وأجھزة المراقبة والتحكم ال�ذاتى للح�رارة ، وإن ك�ان
ًًوفقا للعامل المراد التحكم فی�ھ ذاتی�ا، والم�صممة إلی�صال ھ�ذا العام�ل ال�ى قیم�ة مطلوب�ة والحف�اظ علی�ھ عن�دھا، 

  و  الحقیقیة بصورة مستمرة أو دوریة؛وتثبیتھ ضد تقلبات محتملة، وذلك بقیاس قیمتھ 
جھ�زة للمراقب�ة وال�تحكم ال�ذاتى للمق�ادیر غی�ر المنظمات الذاتی�ة للمق�ادیر الكھربائی�ة، وك�ذلك األدوات واأل   -ب 

والم�صممة  ًالكھربائیة التى یعتمد عملھا على ظاھرة كھربائی�ة متغی�رة وفق�ا للعام�ل الم�راد ال�تحكم فیــ�ـھ،
إلیصال ھذا العامل الى قیمة مطلوبة والحفاظ علیھ عندھا، وتثبیتھ ضد تقلبات محتملة، وذلك بقیاس قیمتة 

  .مرة أو دوریة الحقیقیة بصورة مست
___________  

  
  
  
  
  
  
  

٤٣٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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؛ أل�واح 85.44كابالت من ألیاف بصریة، عدا الداخلة ف�ى البن�د و حزم ،ألیاف بصریة90.01
، م��ـواشیر ،)بم��ا ف�ى ذل��ك العدس�ات الالص��قة(وص�فائح م��ن م�واد م��ستقطبة؛ عدس�ات 

ھا من عناصر بصریة، من أیة مادة كانت، غیر مركبة، عدا م�ا ك�ان منھ�ا مرایا وغیر
ً.من زجاج غیر مشغول بصریا

5  ألیاف بصریة، حزم وكابالت من ألیاف بصریة -9001.10
10 ألواح وصفائح من مواد مستقطبة-9001.20
10 عدسات الصقة-9001.30
10 عدسات للنظارات من زجاج -9001.40
10 عدسات للنظارات من مواد أخر -9001.50
10 غیرھا-9001.90
مرای�ا وغیرھ�ا م�ن عناص�ر ب�صریة، م�ن أی�ة م�ادة كان�ت، مركب�ة، ،  مواشیر،عدسات90.02

تشكل أجزاء أو تركیبات لألدوات واألجھزة، عدا ما كان منھا من زجاج غی�ر م�شغول 
.ًبصریا 

: عدسات المرئیات -
 ألجھ����زة ع����رض ال����صور أو لألجھ����زة ،)الك����امیرات(ألجھ����زة إلتق����اط ال����صور  - -9002.11

معفاهالفوتوغرافیة أو السینمائیة لتكبیر أو تصغیر الصور  

10 غیرھا- -9002.19 10 غیرھا- -9002.19
معفاه)فالتر( مرشحات -9002.20
10 غیرھا - 9002.90
.أطر وركائب للنظارات أو لألصناف المماثلة، وأجزاؤھا 90.03

: أطر وركائب -
10 من لدائن- -9003.11
10 من مواد أخر- -9003.19
10 أجزاء-9003.90
 .، وما یماثلھاواقیة أو غیرھا، نظارات مصححة90.04
40 نظارات شمسیة-9004.10
10 غیرھا-9004.90
 م���ن المن���اظیر  ومن���اظیر فلكی���ة وغیرھ���ا)مف���ردة الع���ین أو مزدوج���ة(من���اظیر مقرب���ة 90.05

الب��صریة وقواع��دھا؛ أجھ��زة فلكی��ة أخ��ر وقواع��دھا، ع��دا األجھ��زة الفلكی��ة الالس��لكیة 
) .بالرادیو(

30 مناظیر مقربة مزدوجة العین-9005.10
5 أجھزة أخر -9005.80
2) بما فیھا القواعد( أجزاء ولوازم -9005.90

٤٣٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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؛ أجھزة إح�داث ال�ضوء )يلتصویر السینمائعدا آالت ا (يأجھزة التصویر الفوتوغراف90.06
، ع�دا اللمب�ات ة، بما فیھ�ا اللمب�ات واألنابی�ب الوماض�ي الخاطف للتصویر الفوتوغراف

 .85.39 تضئ بالتفریغ الداخلة فى البند يواألنابیب الت
فح��ص لل للت��صویر الج��وى أو ،ویر تح��ت الم��اءـًا للت��صــة خصی��صـزة م��صممــ�� أجھ-9006.30

ب ـ�ـرات الطـبـر لمختــویــزة التصــة؛ أجھــلیـاء الداخـالجراحي لألعضالطبي أو 
رعي أو ألغراض علم الجریمة ـالش

5

5 أجھزة التصویر ذات التظھیر والطبع الفوري -9006.40
: أجھزة تصویر أخر -

ل ــب�شكل ب�أفالم ـ، تعم�(SLR)  یتم التصویر فیھا من خالل عدس�ة انعك�اس مف�ردة- -9006.51
30 مم 35لفات ال یتجاوز عرضھا 

: مم 35 غیرھا ، تعمل بأفالم بشكل لفات یقل عرضھا عن - -9006.52

9006.5210
أجھزة التصویر من األن�واع الم�ستعملة لت�سجیل الم�ستندات عل�ى أف�الم م�صغرة  - - -

أو عل�ى غیرھ�ا م�ن األش�كال ) میك�روفیش(أو على بطاقات مصغرة ) میكروفیلم(
  لمصغرةا

5  

30 غیرھا - - -9006.5290
: مم 35 غیرھا ، تعمل بأفالم بشكل لفات بعرض - -9006.53

9006.5310
أجھزة التصویر من األن�واع الم�ستعملة لت�سجیل الم�ستندات عل�ى أف�الم م�صغرة  - - -

أو عل�ى غیرھ�ا م�ن األش�كال ) میك�روفیش(أو على بطاقات مصغرة ) میكروفیلم(9006.5310  5أو عل�ى غیرھ�ا م�ن األش�كال ) میك�روفیش(أو على بطاقات مصغرة ) میكروفیلم(
  المصغرة

5  

30 غیرھا - - -9006.5390
: غیرھا - -9006.59

9006.5910
أجھزة التصویر من األن�واع الم�ستعملة لت�سجیل الم�ستندات عل�ى أف�الم م�صغرة  - - -

أو عل�ى غیرھ�ا م�ن األش�كال ) میك�روفیش(أو على بطاقات مصغرة ) میكروفیلم(
  المصغرة

5  

30 غیرھا - - -9006.5990
:اللمبات واألنابیب الوماضةو الفوتوغرافيضوء الخاطف للتصویر  أجھزة إحداث ال-

2)إلكترونيفالش ( أجھزة إحداث الضوء الخاطف بأنابیب تفریغ - -9006.61
2   غیرھا- -9006.69

: أجزاء ولوازم -
10 ألجھزة التصویر- -9006.91
2 غیرھا- -9006.99
ینمائیة، وأجھزة عرض س�ینمائیة، وإن ت�ضمنت أجھ�زة س" كامیرات"أجھزة تصویر 90.07

.تسجیل أو إذاعة الصوت 
:  كامیرات  -

30 مم مزدوجة 8 مم أو ألفالم 16ألفالم یقل عرضھا عن  - - -9007.1010

٤٣٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  معفاه غیرھا- - -9007.1090
 :)بروجیكتور(  أجھزة عرض-

عفاهم لدور العرض السینمائى- - -9007.2010
5 غیرھا- - -9007.2090

: أجزاء ولوازم -
2للكامیرات - -9007.91
معفاه               ألجھزة العرض - -9007.92
؛ أجھ�زة ال�سینمائیة ال�صورع�دا ) ف�انوس س�حرى(صور غیر متحرك�ة  أجھزة عرض90.08

.، للتكبیر والتصغیر )عدا السینمائیة(فوتوغرافیة 
:للتكبیر والتصغیر  ،)بروجیكتور(  عرض أجھزة-

20)سالید( أجھزة عرض الشرائح اإلیجابیة - - -9008.5010
5 غیرھا- - -9008.5090
2 أجزاء ولوازم-9008.90
[90.09]
 غی�ر م�ذكورة ،)السینمائي بما فیھا(أجھزة ومعدات لمختبرات التصویر الفوتوغرافي 90.10

ت م��ضیئة لفح��ص ص��ور األش��عة  آخ��ر م��ن ھ��ذا الف��صل؛ شاش��اوال داخل��ة ف��ى مك��ان ت م��ضیئة لفح��ص ص��ور األش��عة  آخ��ر م��ن ھ��ذا الف��صل؛ شاش��اوال داخل��ة ف��ى مك��ان
.؛ شاشات عرض السلبیة

ة ـ�ـرافیـوغـوتـات أو األف�الم الفـ�ـكل لفـر اآللى للورق ب�شـیـظھـدات التـزة ومعــ أجھ-9010.10
أو ال���سینمائیة، أو أجھ���زة الطب���ع اآلل���ى لألف���الم المظھ���رة عل���ى لف���ات م���ن ال���ورق 

الفوتوغرافي 
معفاه

؛ شاشات )السینمائيبما فیھا ( أجھزة ومعدات أخر لمختبرات التصویر الفوتوغرافي -9010.50
معفاهمضیئة لفحص صور األشعة السلبیة 

معفاه شاشات عرض-9010.60
معفاه أجزاء ولوازم -9010.90
ال�سینمائى  ،بصریة، بما فیھا مجاھر التصویر الفوت�وغرافى) اتـمیكروسكوب(مجاھر 90.11

.مجاھر عرض صور  وأ
5)و سكوبیھیستر ( مجاھر مجسمة-9011.10
5 السینمائي ومجاھر عرض صور، مجاھر أخر للتصویر الفوتوغرافي-9011.20
5 مجاھر أخر-9011.80
2 أجزاء ولوازم-9011.90
."دیفراكتوجراف"مجاھر عدا المجاھر البصریة؛ أجھزة إنحراف 90.12
5"دیفراكتوجراف"جاھر عدا المجاھر البصریة؛ أجھزة إنحراف  م-9012.10
2 أجزاء ولوازم -9012.90
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ًًأدوات الكریستال السائل التى التؤلف أصنافا م�شمولة ف�ى بن�ود أخ�ر أكث�ر تخصی�صا؛ 90.13
؛ أدوات وأجھ�زة ب�صریة أخ�ر، رللی�ز) دی�ودات(أجھزة لیزر، ع�دا ال�صمامات الثنائی�ة 

.داخلة فى مكان آخر من ھذا الفصل غیر مذكورة وال 
؛ من��اظیر م��صممة )بیرس��كوبات ( من��اظیر تحدی��د األھ��داف لألس��لحة؛ من��اظیر األف��ق-9013.10

لآلالت واألدوات واألجھزة والمعدات الداخلة ف�ى ھ�ذا الف�صل أو ف�ى الق�سم ال�سادس 
عشر

5

5 أجھزة لیزر، عدا الصمامات الثنائیة للیزر-9013.20
5 معدات وأجھزة أخر، أدوات-9013.80
2 أجزاء ولوازم-9013.90
.بوصالت، بما فیھا بوصالت المالحة؛ أجھزة وأدوات أخر للمالحة 90.14
5 بوصالت ، بما فیھا بوصالت المالحة-9014.10
5)عدا البوصالت( أجھزة وأدوات للمالحة الجویة أو الفضائیة -9014.20
5أدوات أخر أجھزة و-9014.80
2 أجزاء ولوازم-9014.90
، لعل�م تخط�یط المی�اه، )بما فیھ�ا أجھ�زة الم�ساحة بالت�صویر(أجھزة وأدوات للمساحة 90.15

رص��اد الجوی��ة وعل��م طبیع��ة األرض، ألل ،ل��م خ��صائص المی��اهعلو، ل��م المحیط��اتلعو
.بإستثناء البوصالت؛ مقاییس األبعاد .بإستثناء البوصالت؛ مقاییس األبعاد 

5 مقاییس األبعاد-9015.10
5)تاكیومیتر(وأجھزة مسح األرض ) ثیودولیت( مزواة قیاس الزوایا -9015.20
5 مقاییس اإلستواء-9015.30
5 أدوات وأجھزة المساحة بالتصویر الضوئى-9015.40
5 أجھزة وأدوات أخر-9015.80
2 أجزاء ولوازم-9015.90

 أو أق���ل، وإن كان���ت م���زودة "س���نتیجرام "cg 5م���وازین ح���ساسة تبل���غ ح���ساسیتھا 9016.00
5.بصنجاتھا

، "بنت�وجراف"مثل، آالت الرسم، وأجھزة الن�سخ ( أدوات للرسم أو التخطیط أو الحساب90.17
؛ أدوات )للرس��م الھندس��ى، م��ساطر، دوائ��ر مرقم��ة للح��ساب" أطق��م"مناق��ل، مجموع��ات 

ع���اییر مث���ل، األمت���ار بأنواعھ���ا والمیكرومت���رات، وم(لقی���اس الط���ول ت���ستخدم بالی���د 
.، غیر مذكورة والداخلة فى مكان آخر من ھذا الفصل )ومقایـیس السماكة

5 طاوالت وآالت رسم ، وإن كانت ذاتیة الحركة-9017.10
5 أدوات وأجھزة أخر للرسم أو التخطیط أو الحساب -9017.20
5 میكرومترات ، ومعاییر ومقاییس السماكة-9017.30
5 أدوات أخر-9017.80
2 أجزاء ولوازم -9017.90
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 البیط��رى، بم��ا فیھ��ا أجھ��زة لط��بل  أوط��ب األس��نانل ،لجراح��ةل ،أدوات وأجھ�زة للط��ب90.18
وغیرھ��ا م��ن أجھ��زة الط��ب الكھربائی��ة ) س��نتیجراف(الت�شخیص ب��الومیض اإلش��عاعى 

.وكذلك أجھزة إختبار النظر 
 الفحص اإلستكشافى لوظائف الجسم بما فیھا أجھزة(خیص ـشـة للتــزة كھربائیــ أجھ-

  ) :أو فحص ومراقبة المعدالت الفسیولوجیة

5)رسام القلب الكھربائى( أجھزة تخطیط القلب - -9018.11
5 أجھزة مسح بالموجات فوق الصوتیة- -9018.12
5 أجھزة تصویر بالرنین المغناطیسى- -9018.13
5شعاعى أجھزة تشخیص بالومیض اإل- -9018.14
5 غیرھا- -9018.19
5 أجھزة أشعة فوق البنفسجیة أو تحت الحمراء-9018.20

: حقن وإبر وأنابیب قسطرة وكانیوالت ومایماثلھا -
5 حقن ، بإبر أو بدونھا - -9018.31
2 إبر أنبوبیة من معدن وإبر خیاطة الجروح- -9018.32
5 غیرھا- -9018.39

: وأدوات أخر ، لطب األسنان  أجھزة- : وأدوات أخر ، لطب األسنان  أجھزة-

 آالت حفر األسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لط�ب األس�نان عل�ى قاع�دة - -9018.41
5واحدة

5 غیرھا- -9018.49
5 أجھزة وأدوات أخر لطب العیون-9018.50

: أجھزة وأدوات أخر -
2 لوالب لمنع الحمل- - -9018.9010
5   غیرھا- - -9018.9090
  أوب��األوزون؛ أجھ�زة ع��الج النف��سىأجھ�زة ع��الج آل�ى؛ أجھ��زة ت�دلیك؛ أجھ��زة للط�ب 90.19

نفس ـبالت��اش ـزة إنع��ـأجھ��ة، ـاق الم��واد الطبی��ــن��شـتـبإسع��الج  أو باألك��سجینع��الج 
. من أجھزة العالج بالتنفس غیرھا وأاإلصطناعى 

5 النفسىزة للطب أجھزة عالج آلى؛ أجھزة تدلیك؛ أجھ-9019.10
أجھ�زة بإستن�شاق الم�واد الطبی�ة، ع�الج  ،باألك�سجینعالج  ، أجھزة عالج باألوزون-9019.20

5غیرھا من أجھزة العالج بالتنفس وأ الصناعى بالتنفسإنعاش 

ة غی�ر الم�زودة ب�أجزاء ـ�ـة الواقیـ�ـاء األقنعـن�ـثـاز، بإستـة غ�ـنعـأجھزة تنفس أخر وأق9020.00
5.مرشحات قابلة لإلستبدال آلیة أو ب

أص��ناف وأجھ��زة تق���ویم األع��ضاء، بم���ا فیھ��ا العك��اكیز واألحزم���ة واألربط��ة الطبی���ة 90.21
أج��زاء اص��طناعیة الجراحی��ة؛ جب��ائر وأص��ناف وأجھ��زة أخ��ر لجب��ر ك��سور العظ��ام؛ 

ر تم��سك بالی��د أو تحم��ل أو ت��زرع ف��ى ـ��ـزة أخـ��ـ؛ أجھ��زة ت��سھیل ال��سمع وأجھللج��سم
.قص أو عجز الجسم لتعویض ن

٤٤٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

2 أصناف وأجھزة لتـقویم األعضاء أو جبر الكسور-9021.10
: أسنان إصطناعیة وتركیبات لترمیم األسنان -

2 أسنان إصطناعیة- -9021.21
2 غیرھا- -9021.29

: أجزاء إصطناعیة أخر للجسم -
2 مفاصل إصطناعیة- -9021.31
2 غـیرھا- -9021.39
2، باستثناء أجزاؤھا، ولوازمھا" سماعات"  مساعدات سمع -9021.40
2ستـثـناء األجزاء واللوازما بالقلب، منظمات نبضات -9021.50
2 غیرھا - 9021.90
أجھ��زة أش��عة س��ینیة وأجھ��زة تعتم��د عل��ى إس��تخدام أش��عة ألف��ا أو بیت��ا أو جام��ا، وإن 90.22

، بم��ا فیھ��ا البیط��ريأو لط��ب األس��نان أو للط��ب كان��ت إلس��تعماالت طبی��ة أو جراحی��ة 
أجھزة التصویر أو العالج باألشعة وص�مامات األش�عة ال�سینیة ومول�دات أخ�ر لألش�عة 

" ال��شاشات" ولوح��ات ومناض��د ال��تحكم وال��ستائر الع��اليال��سینیة ومول��دات ال��ضغط 
.یماثلھا العالج وما والطاوالت والمقاعد للفحص أو

ت إلس�تعماالت طبی�ة أو جراحی�ة أو لط�ب األس�نان ـة، وإن كانـیـنـیـعة سـزة أشـ أجھ-
  :، بما فیھا أجھزة التصویر أو العالج باألشعة البیطريأو للطب   :، بما فیھا أجھزة التصویر أو العالج باألشعة البیطريأو للطب 

5یتحكم بھا كمبیوتر" المقطعي "الطبقي أجھزة للتصویر - -9022.12
5 غیرھا إلستعماالت طب األسنان- -9022.13
5البیطري طبیة أو جراحیة أو للطب  غیرھا إلستعماالت- -9022.14
5 إلستعماالت أخر- -9022.19

دام أشعة الفا أو بیتا أو جاما، وإن كانت إلستعماالت طبیـة ـتخـد على إسـ أجھزة تعتم-
، بما فیھا أجھزة التصویر أو العالج البیطريأو جراحیة أو لطب األسنان أو للطب 

:باألشعة
5البیطريت طبیة أو جراحیة أو لطب األسنان أو للطب  إلستعماال- -9022.21
5 إلستعماالت أخر- -9022.29
2 أنابیب أشعة سینیة-9022.30
2 غیرھا ، بما فیھا األجزاء واللوازم-9022.90
، )ًمثال فى التعـلیم أو المع�ارض(ًة خصیصـا للشرح ــاذج مصممــزة وأدوات ونمـأجھ9023.00

5.ستعمال ألغراض أخر وال تصلح لإل

ابلیة لإلن��ضغاط ـأو الق��) دــة ال�شـاوم��ـمق(ة ـان��ـزة إلختب��ار ال�صالبة أو المتـآالت وأجھ�90.24
مث��ل، المع��ادن أوالخ��شب أو الم��واد (ة األخ��ر للم��واد ـ��ـأو المرون��ة أو الخ��واص اآللی
).النسجیة أو الورق أو اللدائن

5ن آالت وأجھزة إلختبار المعاد-9024.10
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5 آالت وأجھزة  أخر-9024.80
2 أجزاء ولوازم-9024.90
، مق�اییس )ترمومیتر وبیرومیت�ر(مقاییس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاییس حرارة 90.25

، م�سجلة )ھیجرومیتر وس�یكرومیتر(ة الجو ــیس رطوبـ، مقای)بارومیتر(ضغط جوى 
.أو غیر مسجلة، وأیة أدوات مشتركة منھا 

: مقاییس حرارة غیر مشتركة مع أدوات أخر -
5 تحتوى على سائل، للقراءة المباشرة- -9025.11
5 غیرھا- -9025.19
معفاه أجھزة أخر-9025.80
2 أجزاء ولوازم-9025.90
ط ـاع أو ال��ضغـ��ـفـان أو اإلرتـری��ـص الجـة وفح��ـ��ـراقبـاس أو لمـ��ـیـزة وأدوات لقـ��ـأجھ90.26

مث���ل، مق���اییس الجری���ان، مق���اییس (متغی���رات األخ���ر ف���ى ال���سوائل أو الغ���ازات أو ال
زة واألدوات ـدا األجھ�ـ�ـ، ع)، وعدادات الح�رارة"مانومیتر"اإلرتفاع، مقاییس الضغط 

 .90.32 أو 90.28 أو 90.15 أو 90.14 البنود فيلة ـالداخ
  

فاهمع لقیاس أو مراقبة وفحص جریان أو إرتفاع السوائل-9026.10
معفاه لقیاس أو مراقبة وفحص الضغط-9026.20
معفاه أجھزة وأدوات أخر-9026.80 معفاه أجھزة وأدوات أخر-9026.80
معفاه أجزاء ولوازم-9026.90
مث�����ل، مق�����اییس اإلس�����تقطاب  (الكیمی�����ائي أو الفیزی�����ائيأجھ�����زة وأدوات للتحلی�����ل 90.27

 وأجھ�زة قی�اس أط�وال موج�ة" رافراكت�ومتر"ومقاییس إنك�سار األش�عة " بوالریمتر"
؛ أجھ�زة وأدوات لقی��اس )وأجھ�زة تحلی�ل الغ�ازات أو ال�دخان" ترـتروم�ـسبك"ف ـالطی�

یماثلھ�ا ؛   أو م�اال�سطحيالت�وتر  أو إختبار درج�ة اللزوج�ة أو الم�سامیة أو التم�دد أو
مق�اییس (أجھزة وأدوات لقی�اس أو إختب�ار الوح�دات الحراری�ة أو ال�صوت أو ال�ضوء 

) .میكروتوم( للفحص المجھرى العرضي ؛ أجھزة القطع)فترات التعرض للضوء
5 أجھزة تحلیل الغازات أو الدخان-9027.10
  الكھرب��ائيأو ب��التغییر) كروم��اتوغراف( أجھ��زة التحلی��ل بالف��صل الكروم��اتوغرافى -9027.20

معفاه)إلكتروفوریسیز(للتركیز 

 افة ألوان موجة الطیف، أو لقیاس كث)سبكترومتر(  أجھزة قیاس أطوال موجة الطیف-9027.30
بإستخدام اإلشعاعات البصریة ) سبكتروجراف(أو لتسجیل الطیف ) سبكتروفوتومتر(
)فوق البنفسجیة أو المرئیة أو تحت الحمراء(

معفاه

ف�وق البنف�سجیة، المرئی�ة، تح�ت ( أجھزة وأدوات أخر تستخدم اإلش�عاعات الب�صریة -9027.50
معفاه)الحمراء

معفاهمعدات أخر أجھزة و-9027.80
:؛ أجزاء ولوازم )میكروتوم( أجھزة قطع عرضى للفحص المجھرى -

ل الغ�از أو ال�دخان ـلی�ـزة تحـدا أجھ�ـ، ع90.27د ـات البنــزاء ولوازم لمنتجــ أج- - -9027.9010
معفاه  أو أجھزة المیكروتوم
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5 غیرھا- - -9027.9090
.و الكھرباء، بما فیھا أجھزة معایرتھا عدادات للغازات أو السوائل أ90.28
5 عدادات غازات-9028.10
5 عدادات سوائل - 9028.20
5 عدادات كھرباء -9028.30
2 أجزاء ولوازم-9028.90
 ع����دادات س����یارات األج����رة مث����ل ع����دادات دورات، ع����دادات إنت����اج،(ع����دادات أخ����ر 90.29

؛ مؤش��رات ال��سرعة، )الم��سافات ب��الخطى، ع��دادات الم��سافات، ع��دادات "تاك��سیمتر"
 ؛ أجھ��زة اإلبط��اء 90.15 أو 90.14ت��اكومترات، ع��دا األص��ناف الداخل��ة ف��ى البن��دین 

) .ستروبوسكوب(الظاھرى للسرعة 
، ع���دادات )تاك���سیمتر( ع���دادات دورات، ع���دادات إنت���اج، ع���دادات س���یارات أج���رة -9029.10

2ھامسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما یماثل

معفاه) ستروبوسكوب( مؤشرات سرعة وتاكومترات؛ أجھزة اإلبطاء الظاھرى للسرعة -9029.20
2 أجزاء ولوازم-9029.90
وأجھ�زة تحلی�ل ) أوسیلو سكوب(أجھزة قیاس التغییرات السریعة للمقادیر الكھربائیة 90.30

ة، بإس����تثناء الطی���ف وأجھ����زة وأدوات أخ���ر لقی����اس أو مراقب����ة المق���ادیر الكھربائی����
؛ أجھ�زة وأدوات لقی�اس أو ك�شف األش�عة ال�سینیة 90.28الع�دادات الداخل�ة ف�ى البن�د  ؛ أجھ�زة وأدوات لقی�اس أو ك�شف األش�عة ال�سینیة 90.28الع�دادات الداخل�ة ف�ى البن�د 

.وأشعة ألفا وبیتا وجاما واإلشعاعات الكونیة وغیرھا من اإلشعاعات المؤینة 
5 أجھزة وأدوات لقیاس وكشف اإلشعاعات المؤینة-9030.10
أوسیلوس���كوب  (ال���سریعة للمق���ادیر الكھربائی���ة أجھ���زة قی���اس أو ت���سجیل التغیی���رات -9030.20

5)وأوسیلوجراف

المقاومة  أو الكثافة أو" التوتر"اس ومراقبة وفحص الجھد ــیـ أجھزة وأدوات أخر، لق-
  :أو القدرة الكھربائیة، 

5بدون أداة تسجیل أجھزة قیاس متعددة األغراض - -9030.31
5مع أداة تسجیلراض  أجھزة قیاس متعددة األغ- -9030.32
5غیرھا ، بدون أداة تسجیل  - -9030.33
5 مع أداة تسجیل غیرھا- -9030.39
مث��ل، (ً أجھ��زة وأدوات أخ��ر ، م��صممة خصی��صا لإلت��صاالت ال��سلكیة والالس��لكیة -9030.40

مقای��ـیس المحادث��ات الھاتفی��ة، مق��اییس م��ضاعفة ال��صوت، مق��اییس عام��ل الت��داخل، 
")سوفومیتر"لضوضاء فى الخطوط وأجھزة قیاس ا

معفاه

: أجھزة وأدوات أخر -
معفاه لقیاس أو فحص األقراص الرقیقة أو األدوات من أشباه الموصالت- -9030.82
5 غیرھا ، ذات أداة تسجیل- -9030.84
5 غیرھا- -9030.89
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: أجزاء ولوازم -
معفاه9030.82 ألجھزة البند الفرعى - - -9030.9010
معفاه ألجھزة وأدوات فحص وقیاس رقائق وأدوات أشباه الموصالت- - -9030.9020
2 غیرھا- - -9030.9090
أجھزة وأدوات وآالت للقیاس أو الفحص غی�ر م�ذكورة وال داخل�ة ف�ى مك�ان آخ�ر م�ن 90.31

.ھذا الفصل؛ أجھزة فحص األجسام بواسطة ظاللھا الجانبیة 
معفاه آالت ضبط توازن األجزاء المیكانیكیة-9031.10
5 طاوالت اإلختبار اآللیة-9031.20

: أجھزة وأدوات بصریة أخر -
اه الموصالت، أو لفحص األقنعة ــبــة أو األدوات من أشـــ لفحص األقراص الرقیق- -9031.41

معفاهلموصالتأو الشبیكات الضوئیة المستخدمة فى صناعة األدوات من أشباه ا

: غیرھا - -9031.49

زة بصریة لقیاس درجة التلوث بالجسیمات الدقیق�ة ألس�طح رق�ائق ــ أدوات وأجھ- - -9031.4910
معفاهأشباه الموصالت

5 غیرھا - - -9031.4990
5 أجھزة وأدوات وآالت أخر-9031.80 5 أجھزة وأدوات وآالت أخر-9031.80

: أجزاء ولوازم -
معفاه9031.4910 ،9031.41، 9031.10 دو ألجھزة البن- - -9031.9010
2 غیرھا- - -9031.9090
.أجھزة وأدوات للتنظیم الذاتى أو للمراقبة والتحكم الذاتى 90.32
معفاه)ترموستات( منظمات درجات حرارة -9032.10
5)مانوستات( منظمات ضغط -9032.20

: أجھزة وأدوات أخر -
5كیة أو بالھواء المضغوط ھیدرولی- -9032.81
5 غیرھا- -9032.89
2 أجزاء ولوازم-9032.90
، غی��ر م��ذكورة 90ى الف��صـل ـلة ف��ـزة واألدوات الداخ��ـ��ـأج��زاء ول��وازم ل��آلالت واألجھ9033.00

2.وال داخلة فى مكان آخر من ھذا الفصل 

__________  
  
  
  

٤٤٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل احلادى والتسعون
  اؤهاأصناف صناعة الساعات وأجز

  :مالحظات 
  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1

  ؛) تبند وفقا للمادة المصنوعة منھا(زجاج وثقاالت أصناف صناعة الساعات    -أ  
  ؛)  تبعا للحال71.17 أو البند 71.13البند (سالسل الساعات    -ب 
م الخ�امس ع�شـر، م�ن من القس) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ج 

أو م�ن مع�ادن ثمین�ة ) 39الف�صل (أو األصناف المماثلة م�ن ل�دائن ) القسم الخامس عشر(ادیة ــادن عــمع
أن ن�وابض أص�ناف  إال ؛)71.15بصورة عامة فى البن�د (أو معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة 

  ؛91.14صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات فى البنـد 
  ؛) ً تبعا للحال84.82 أو البند 73.26البند (كرات المدحرجات    -د 

   المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛84.12أصناف البند    -ھـ 
  أو؛ ) 84.82البند (المدحرجات    -و 
 التى لم تجمع بعد فیما بینھا أو مع عناصر أخر لتؤلف عدد حركة ألصناف صناعة 85أصناف الفصـــل    -ز 

  ) .85الفصل (ً أجزاء مصممة لإلستعمال حصرا أو بصفة رئیسیة لھذه العدد الساعات أو
ً فقط ساعات الید أو الجیب ومایماثلھا التى تكون أظرفھ�ا م�صنوعة كلی�ا م�ن مع�ادن ثمین�ة أو 91.01یشمل البند    - 2

أو مستنبت أو مع من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة أو من نفس ھذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبیعى 
 إل�ى 71.01، م�ن األص�ناف الداخل�ة ف�ى البن�ود م�ن )طبیعیة أو تركیبیة أو مج�ددة(أحجار كریمة أو شبھ كریمة 

   .91.02أما الساعات التى تكون أظرفھا من معادن عادیة مرصعة بمعادن ثمینة فتدخل فى البند  . 71.04
، التركیبات التى یقوم بتنظ�یم الحرك�ة فیھ�ا "دة حركة الساعةع"من أجل تطبیق أحكام ھذا الفصل، یقصد بعبارة    - 3

رقاص ونابض لولبى دقیق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر ق�ادر عل�ى تحدی�د فت�رات الوق�ت م�زود بوس�یلة 
 م�م 12یتج�اوز س�مك ع�دة حرك�ة ال�ساعات ھ�ذه  ویج�ب أن ال. إظھار أو بنظ�ام ی�سمح ب�ضم وس�یلة إظھ�ار آلی�ة

  . مم 50 أو طولھا أو قطرھا والیتجاوز عرضھا  . مم 50 أو طولھا أو قطرھا والیتجاوز عرضھا
ًأعاله، فإن عدة الحركة واألجزاء القابلة لإلستعمال معا كعدد حركة أو كأجزاء ) 1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 4

  .تبقى داخلة فى ھذا الفصل) مثل أدوات الضبط الدقیق(ألصناف صناعة الساعات أو إلستعماالت أخر 
_________  

  

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــنالص
 (%)

اعات جیب وساعات مماثلة، بما فیھا ساعات قیاس الفترات الزمنیة  س،ساعات ید91.01
.بأظرف من معادن ثمینة أو من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة

 :ً ساعات ید تعمل كھربائیا، وإن إشتملت على أداة لقیاس الفترات الزمنیة-

30 بوسیلة إظھار آلیة فقط - -9101.11

30 غیرھا - -9101.19

:ساعات ید أخر، وإن اشتملت علي أداه لقیاس الفترات الزمنیة  -

30  ً)أتوماتیكیا( ذاتیة التعبئة - -9101.21

30 غیرھا - -9101.29

: غیرھا -

30ً تعمل كھربائیا - -9101.91

30غیرھا  - -9101.99

٤٤٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــنالص
 (%)

ساعات جیب وساعات مماثلة بما فیھا ساعات قیاس الفترات الزمنیة،  ،ساعات ید91.02
 .91.01عدا الداخلة فى البند 

:ً ساعات ید تعمل كھربائیا، وإن إشتملت على أداة لقیاس الفترات الزمنیة -

30 بوسیلة إظھار آلیة فقط- -9102.11

30 بصریة إلكترونیة فقط بوسیلة إظھار- -9102.12

30 غیرھا- -9102.19

: ساعات ید أخر، وإن إشتملت على أداة لقیاس الفترات الزمنیة -

30ً)أتوماتیكیا( ذاتیة التعبئة - -9102.21

30 غیرھا- -9102.29

: غیرھا -

30ً تعمل كھربائیا- -9102.91

30 غیرھا- -9102.99

 .91.04ومنبھات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة فى البند ساعات 91.03
30ً تعمل كھربائیا-9103.10

30 غیرھا-9103.90 30 غیرھا-9103.90

  ،لمركب�ات الجوی�ةل ،القی�ادة وس�اعات مماثل�ة، لل�سیارات" تابلوھ�ات"ساعات لوحات 9104.00
5. البواخر أو غیرھا من وسائل النقل ،الفضائیةللمركبات 

ومنبھات أخر وغیرھا من أصناف ص�ناعة ال�ساعات، تعم�ل بغی�ر ع�دة حرك�ة عات سا91.05
.ساعة

: منبھات -

30ً تعمل كھربائیا- -9105.11

30 غیرھا- -9105.19

: ساعات حائط -

30ً تعمل كھربائیا- -9105.21

30 غیرھا- -9105.29

: غیرھا -

30ً تعمل كھربائیا- -9105.91

30 غیرھا- -9105.99

أجھزة تسجیل الوقت وأجھزة لقیاس أو تسجیل أو تعیین الفترات الزمنیة بأیة 91.06
مثل، (طریقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامنى 

). ساعات تسجیل الوقت والتاریخ،ساعات ضبط وقت الدوام

٤٤٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــنالص
 (%)

5 ساعات تسجیل الوقت والتاریخ ساعات ضبط وقت الدوام ؛-9106.10

5 غیرھا-9106.90

یرھا من األجھزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ــت وغـیـوقـح تـمفاتی9107.00
5. لتشغیل جھاز فى وقت معین تزامنيأو بمحرك 

.عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة 91.08
:ً تعمل كھربائیا -

10یلة إظھار آلیة فقط أو بأداة تسمح بضم وسیلة إظھار آلیة بوس- -9108.11

10 بوسیلة إظھار بصریة إلكترونیة فقط- -9108.12

10 غیرھا- -9108.19

10ً)أتوماتیكیا( ذاتیة التعبئة -9108.20

10 غیرھا -9108.90

 الساعات ، عدا عدد حركةدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعةــع91.09
  .91.08الداخلة فى البند 

10ً تعمل كھربائیا -9109.10

10 غیرھا-9109.90 10 غیرھا-9109.90

ًعدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غیر مجمعة أو مجمعة جزئیا 91.10
؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غیر كاملة، مجمعة؛ )مجموعات لعدد الحركة(

.ر تامة الصنع عدد حركة أصناف صناعة الساعات غی
:)الید والجیب وما یماثلھا( عدد حركة لساعات -

10)مجموعات لعدد الحركة(ً كاملة، غیر مجمعة أو مجمعة جزئیا - -9110.11

10 عدد حركة ساعات غیر كاملة ، مجمعة- -9110.12

10 عدد حركة ساعات غیر تامة الصنع- -9110.19

10 غیرھا-9110.90

.وأجزاؤھا  91.02 أو 91.01 الداخلة فى البندین أظرف الساعات91.11
10 أظــرف من معادن ثـمینة أو من معادن عادیة مكسوة بقـــشرة من معادن ثمینة -9111.10

10 أظرف من معادن عادیة، وإن كانت مطلیھ بالذھب أو الفضة-9111.20

10 أظرف أخر-9111.80

10 أجزاء -9111.90

.ألصناف صناعة الساعات الداخلة فى ھذا الفصل ، وأجزاؤھا) أطر(علب وصنادیق 91.12
10 علب وصنادیق -9112.20

10 أجزاء-9112.90

٤٤٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــنالص
 (%)

.أساور ساعات وأجزاؤھا 91.13
10 من معادن ثمینة أو معادن عادیة مكسوة بقـشرة من معادن ثمینة-9113.10

10، وإن كانت مطلیة بالذھب أو الفضة من معادن عادیة-9113.20

10 غیرھا -9113.90

.أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات 91.14
10 نوابض، بما فى ذلك النوابض اللولبیة الدقـیقة-9114.10

10 میـنا-9114.30

10 قواعد وجسور-9114.40

10 غیرھا-9114.90
________  

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٥٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الثانى والتسعونالفصل 
  أدوات موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها

  :مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل ال    - 1
من القسم الخامس عشر، من  "  2"األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -أ 

  ؛)39الفصل (واألصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشـر(معادن عادیة 
وقاطعـ��ـات  األذن، ، وأجھـ�ـزة ت�ضخیم وتكبی��ر ال�صوت، وس�ماعات ال�رأس أو)میكروفون�ات(الم�ذیاعات    -ب 

التیار، والسـتروبوسكوب، وغیرھا من األدوات واألجھزة والمعدات اإلضافیة المستعملة مع أص�ناف ھ�ذا 
  ).90صل  أو الف85الفصل(الفصل، ولكن غیر مندمجة بھا وال مشتركة معھا فى ذات الصنادیق 

  ؛)95.03البند (األجھزة واألدوات التى لھا صفة األلعاب    -ج 
األحادی��ة، الثنائی��ة، الق��وائم الحامل��ة ، أو )96.03البن��د (ظیف األدوات الموس��یقیة ـن��ـلت) الف��رش(الف��راجین    -د  

  أو؛  )96.20البند (المماثلة األصناف والثالثیة 
  ).97.06 أو 97.05البندین (أصناف المجموعات أو التحف األثریة    -ھـ 

إن أقواس الكمان وعصى الطبول واألصناف المماثلة المستخدمة فى العزف على األدوات الموسیقیة الداخلة فى    - 2
، المقدمة بعدد متناسب مع ھذه األدوات لإلستعمال صراحة معھا، تتبع نف�س البن�ود 92.06 أو البند 92.02البند 

  .التى تخضع لھا ھذه األدوات
، فتبق�ى داخل�ة ف�ى 92.09أما البطاقات واألقراص ، واللفات المثقبة لألدوات الموسیقیة اآللیة ، الداخلة فى البند     

  .البند المذكور، وإن قدمت مع األدوات واألجھزة المعدة لھا
__________  

  
  

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
املنسق (%)

فـــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

وغیرھا من األدوات " ردھاربیسكو"رى ـو وتـة؛ بیانـى الحركـ كان ذاتوإن و،ـبیان92.01
.الموسیقیة الوتریة ذات المفاتیح 

30)عمودى األوتار( بیانو قائم -9201.10

30)أفقى األوتار( بیانو بذیل -9201.20

30 غیرھا-9201.90

 )."الھارب" والكمان و"الجیتار"القیثارة مثل، (ة وتریة أخر ـیقیـأدوات موس92.02
30 تعزف بقوس-9202.10

30 غیرھا-9202.90

[92.03]

[92.04]

الكالرین���ات ن ذات المف��اتیح، األكوردی���ون، ورغ���واألمث��ل، (موس���یقیة ال��نفخ الأدوات 92.05
ن وورغ��األوأورك��ستریون ، ع��دا أورغ��ون االستعراض�ات، )واألب�واق ومزامی��ر الق�رب

. الشارعى اآللي
30 أدوات نفخ نحاسیة-9205.10

30 غیرھا-9205.90

٤٥١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن

مث��ل، الطب��ول واألك��سیلوفون وال��صنوج وال��صناجات (أدوات موس��یقیة تعم��ل ب��القرع 9206.00
30").الصاجات"

مثل (ًأدوات موسیقیة ینتج الصوت فیھا كھربائیا أو یجب تضخیمھ بوسائل كھربائیة 92.07
) .یوناألكوردة و القیثار،نواألورغ

30 أدوات موسیقیة ذات مفاتیح عدا األكوردیون-9207.10

30 غیرھا-9207.90

الشارعى ن وورغاأل ،"أوركستریون "تعراضاتـــون لإلســأورغ، علب موسیقیة92.08
طیور آلیة مغردة، مناشیر موسیقیة وأدوات موسیقیة أخر غیر داخلة فى أى لى واآل

رات تقلید أصوات الحیوانات من جمیع األنواع؛ بند آخر من ھذا الفصل؛ زما
.صفارات، أبواق نداء وغیرھا من أدوات النداء واإلشارة ، تنفخ بالفم 

30 علب موسیقیة-9208.10

30 غیرھا -  9208.90

 ، األقراص، مثل، البطاقات(ولوازم ) لب الموسیقیةـمثل األجزاء اآللیة للع(أجزاء 92.09
 ت الموسیقیة؛ أجھزة ضبط اإلیقـاعلألدوا)  لألدوات الموسیقیة اآللیةاللفات المثقبة

. من جمیع األنواع ،"دیاباسون "شوكـات رنانـة ومزامیر ضبط النغمو "مترونوم"
10 أوتار لألدوات الموسیقیة-9209.30

: غیرھا - : غیرھا -

10 أجزاء ولوازم للبیانو- -9209.91

92.0210دوات الموسیقیة الداخلة فى البند  أجزاء ولوازم لأل- -9209.92

92.0710 أجزاء ولوازم لألدوات الموسیقیة الداخلة فى البند - -9209.94

10 غیرھا- -9209.99
_________  
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٤٥٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 

(%)



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم التاسع عشر
  أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

________  

  الفصل الثالث والتسعون
  ؤها ولوازمهاأسلحة وذخائر ؛ أجزا

  :مالحظات الفصل 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1

  ؛)مثل، كبسوالت اإلشعال أو التفجیر، وقذائف اإلشارة (36األصناف الداخلة فى الفصل    -أ  
ع�شر، م�ن  من القسم الخ�امس) 2(األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة    -ب 

  ؛)39الفصل (، أو األصنـاف الممــاثلة من لدائن )لخامس عشرالقسم ا(معادن عادیة 
  ؛) 87.10البند (الدبابات والمركبات الحربیة المدرعة    -ج 
المناظیر المقربة واألجھزة البصریة األخر لتحدید األھداف، المعدة لالستعمال في األسلحة، إال إذا كان�ت    -د 

  ؛) 90الفصل (تركیب علیھا مركبة على أسلحتھا أو مقدمھ معھا ومصممة لل
  أو؛ )95الفصل (األقواس والسھام وسیوف المبارزة واألسلحة التي لھا صفة األلعاب    -ھـ 
  ).97.06 أو البند 97.05البند (األسلحة والذخائر التي لھا صفة قطع المجموعات أو التحف    -و 

  .85.26رادیو أو الرادار الداخلة فى البند  أجھزة ال93.06المذكورة في البند " أجزاؤھا"ال تشمل عبارة    - 2
__________  

  
رمز النظام 

املنسق
  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن

 (%) (%) املنسق

 .93.07أسلحة حربیة، عدا المسدسات الناریة واألسلحة الداخلة فى البند 93.01
معفاه") المورتر"افع الھاون ، ومد"الھاوتزر"مثل، المدافع، ومدافع ( أسلحة المدفعیة -9301.10

 راجیمات الصواریخ؛ قاذفات اللھب؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربیدات والقاذفات -9301.20
همعفاالمماثـلة

همعفا غیرھا-9301.90

30 .93.04 أو البند 93.03مسدسات ناریة ، عدا تلك الداخلة فى البند 9302.00

مثل، بنادق وكربینات (جھزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة أسلحة ناریة أخر وأ93.03
الصید والرمایة ، أسلحة ناریة تحشى من الفوھة ، مسدسات إطالق السھام وأجھزة 
أخر مصممة فقط لقذف سھام اإلشارة، مسدسات ناریة إلطالق الذخیرة غیر الحیة، 

) .مسدسات بمسمار لقتل الحیوانات، وقاذفات الحبال 
30 أسلحة ناریة تحشى من الفوھة-9303.10

 بنادق وكربـینات ریاضیة أخ�ر لل�صید أو الرمای�ة، مت�ضمنة ماس�ورة واح�دة  مل�ساء -9303.20
30على األقـل

30 بنادق وكربـینات ریاضیة أخر للصید أو الرمایة ، بمواسیر محززة-9303.30

5 غیرھا-9303.90

ل بضغط الھواء ـات التي تعمــدسـات والمســادق والكربینــلبنل، اـمث(ر ــأسلحة أخ9304.00
30 .93.07، عدا تلك الداخلة فى البند ) أو بالغاز أو بنوابض، والھراوات

٤٥٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

 .93.04 الى 93.01أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة فى البنود من 93.05
30 للمسدسات الناریة-9305.10

93.0310نات الداخلة في البند  للبنادق أو الكربـی-9305.20

: غیرھا -

30 93.01 لألسلحة الحربیة الداخلة في البند - -9305.91

30 غیـرھا- -9305.99

قنابل، قنابل یدویة، طوربیدات، ألغام، قذائف وصواریخ، وغیرھا من الذخائر 93.06
ما فیھا الخرادق وكرات ر وأجزاؤھا، بــر أخــش وذخائــا؛ خراطیــزاؤھـالحربیة وأج

.الرصاص والسدادات لخراطیش الصید 
" رش" خ��راطیش للبن��ادق أو الكربین��ات ذات المواس��یر المل��ساء وأجزاؤھ��ا؛ خ��ردق -

: للبنادق التي تعمل بضغط الھواء 

10 خراطیش- -9306.21

10 غیرھا - -  9306.29

: خراطیش أخر وأجزاؤھا -

همعفاألغراض الحربیة ل-  - -9306.3010

: غیرھا -  - -9306.3090

10 أجزاء خراطیش- -  - -9306.3091

30 غیرھا- -  - -9306.3099

: غیرھا -

همعفا لألغراض الحربیة-  - -9306.9010

30 غیرھا-  - -9306.9090

30.دتھا سیوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة بیضاء مماثلة، وأجزاؤھا، وأغم9307.00
__________  
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٤٥٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القســم العشــــرون
  سلع ومنتجات متنوعــة

_________  

  الفصل الرابــع والتســعون
  لألسرة  أصناف أثاث للطب واجلراحة؛ أثاث ؛ 

  ؛ )حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف حمشوة مماثلة(
  فى مكان آخر ؛   أجهزة إنارة غري مذكورة وال داخلة

    إرشادية مضيئة ، لوحات إعالنية أو رات مضيئة ،إشا
  وأصناف مماثلة ؛ مبانى مسبقة الصنع 

  :مالحظــات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال    - 1
  ؛63 أو 40، 39المساند التى تنفخ بالھواء أو بالماء، الداخلة فى الفصول أو  الوسائد ،)الحشایا(الفرش    - أ 

   ؛70.09الداخلة فى البند ) مثل المرایا المتحركة( األرض المرایا المصممة لإلرتكاز على   -ب 
   ؛71أصنــاف الفصل    -ج 
من القسم الخامس عشر، م�ن " 2"األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة، بالمعنى المقصود فى المالحظة    -د 

ائن المأمون�ة أو الخ�ز) 39الف�صل (، أو األص�ناف المماثل�ة م�ن ل�دائن )القسم الخامس عشر(معادن عادیة 
  ؛83.03الداخلة فى البند 

ًاألث��اث الم��صمم خصی��صا ك��أجزاء للثالج��ات وغیرھ��ا م��ن أجھ��زة التبری��د أو التجمی��د الداخل��ة ف��ى البن��ـد    -ھـ  ًاألث��اث الم��صمم خصی��صا ك��أجزاء للثالج��ات وغیرھ��ا م��ن أجھ��زة التبری��د أو التجمی��د الداخل��ة ف��ى البن��ـد    -ھـ 
  ؛) 84.52البند (ً؛ األثاث المصمم خصیصا آلالت الخیاطة 84.18

   ؛85اللمبات وأجھزة اإلنارة الداخلة فى الفصل    -و 
 ، أو ف�ى البن�د )85.18 تتب�ع البن�د (85.18 ًم خصیصا ك�أجزاء لألجھ�زة الداخل�ة ف�ى البن�دـلمصماث اــاألث   -ز 

  ؛)85.29تتبع البند  (85.28 الى 85.25 ، أو فى البنود من)85.22 تتبع البند (85.21أو  85.19
   ؛87.14األصناف الداخلة فى البند    -ح 
، و مباص�ق عی�ادات ط�ب األس�نان )90.18البن�د (س�نان كراسى طب األسنان المندمج بھا أجھزة لطب األ   -ط 

  ؛) 90.18البند (
   ؛)الساعاتألصناف صناعة  "طراأل"العلب والصنادیق مثل  (91األصناف الداخلة فى الفصل    -ى 
األث�اث  وأ، مناض�د البلی�اردو )95.03 البن�د(التى لھا صفة األلعاب  المصابیح أو أجھزة اإلنارة وأاألثاث    -ك 

، األثاث المصمم أللعاب الحواة، أو ألصناف الزینة )95.04البند (ًمــم خصیصا أللعاب المجتمعات المص
  ؛ أو)95.05 البند(" الصینیة"من ورق مثل الفوانیس )  كھربائیةةالحبال بلمبات صغیرعدا (

  ).96.20البند (  واألصناف المماثلة األحادیة، الثنائیة، الثالثیةةالحاملالقوائم   -ل 
، الت�دخل ف�ى تل�ك البن�ود إال إذا كان�ت 94.03 ال�ى94.01المشار إلیھا فى البنود من) عدا األجزاء(إن األصناف    - 2

  .مصممة لإلرتكاز على األرض 
غیر أنھ تبقى تابع�ة لھ�ذه البن�ود األص�ناف التالی�ة، وإن كان�ت م�صممة للتعلی�ق أو التثبی�ت عل�ى الج�دران أو ألن        

  .ض توضع بعضھا فوق بع
بم��ا ف�ي ذل��ك الرف�وف الفردی��ة واردة (، وغیرھ��ا م�ن األث��اث برف�وف )خ��زائن الكت�ب(الخ�زائن، المكتب�ات    -أ 

  ، واألثاث المكون من وحدات مكملة لبعضھا البعض ؛)بدعامات لتثبیتھا علي الحائط
  .المقاعد واألسرة    -ب 

) بما فیھا المرایا( ، األلواح من الزجاج94.03الى  94.01ال تعبر أجزاء لألصناف الداخلة فى البنود من    - أ   - 3
، المقدمة على 69 أو 68أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أیة مادة أخرى مذكورة فى الفصـلین 

  .ة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غیر مضمومة لعناصر أخر دح

٤٥٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

دة، یج��ب أال تبن��د ك��أجزاء ألص��ناف البن��ود م��ن ، المقدم��ة عل��ى ح��94.04إن األص�ناف الداخل��ة ف��ـى البن��د    -ب
   94.03 الى 94.01

، المبانى التى تم إنجازھا فــى المصنع "مبانى مسبقة الصنع"، یقصد بعبارة 94.06من أجل تطبیق أحكام البند    - 4
المكات�ب ًكل عناصر، وارده معا، للتجمیع فى موقع ت�شییدھا، مث�ل، الم�ساكن أو مب�انى ال�ورش أو ـأو المھیأة بش

  .أو المبانى المماثلة" الجراجات"أو المرائب " الھناجر"أو المدارس أو المخازن أو العنابر 
________  

  

رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

، وإن كان�ت قابل�ة للتح�ول ال�ى )94.02عدا ما ی�دخل منھ�ا ف�ى البن�د (مقاعد أو أرائك 94.01
.ة، وأجزاؤھاأسر

5 مقاعد من النوع المستعمل فى الطائرات-9401.10

10 مقاعد من النوع المستعمل فى السیارات-9401.20

40 مقاعد دوارة قابلة لتعدیل اإلرتفاع-9401.30

40 مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخیمات، قابلة للتحول الى أسرة-9401.40

 : من مواد مماثلةأو" بامبو"خیزران من  ،صاف مقاعد من صف-

40 "بامبو"خیزران   من - -9401.52

40)أسل ھندى(  من روطان - -9401.53

40    غیرھا- -9401.59

: مقاعد أخر، بھیاكل من خشب -

40 منجدة- -9401.61

40 غیرھا- -9401.69

: مقاعد أخر، بھیاكل من معدن -

 : منجدة- -9401.71

10 من النوع المستعمل في قطارات السكك الحدیدیة والمترو-  - -9401.7110

40 غیرھا-  - -9401.7190

40 غیرھا- -9401.79

: مقاعد أخر-

10 من النوع المستعمل في قطارات السكك الحدیدیة والمترو-  - -9401.8010

40 غیرھا-  - -9401.8090

10 أجزاء -9401.90

 مناضد ،مثل، مناضد العملیات(لطب البیطرى ل ،طب األسنانل ،لجراحةل ،أثاث للطب94.02
؛ مقاعد الحالقین )مقاعد طب األسنان واألسرة بتجھیزات آلیة للمستشفیاتالفحص، 

؛ أجزاء ھذه ع معاـبجھاز للتوجیھ والرفقابلة للدوران ومزودة ومقاعد مماثلة 
.األصناف

٤٥٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

5 مقاعد مماثلة وأجزاؤھاأو  الحالقین، مقاعد طب األسنان-9402.10

5 غیرھا-9402.90

.أثاث آخر وأجزاؤه 94.03 .أثاث آخر وأجزاؤه 94.03

:  أثاث من معدن من األنواع المستعملة فى المكاتب-

10  ً خزائن وشانونات مصممة خصیصا لمقاومة الحریق والصدمات-  - -9403.1010

60 غیرھا-  - -9403.1090

   : أثاث آخر من معدن-

دران ــق على الجـلـلى األرض أو یعــز عـكـا یرتـة ممــن فارغـزائـن أو خـ كبائ- - -9403.2010
االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الكھربائیة واالستخدامات لزوم 

5

60 غیرھا-  - -9403.2090 60 غیرھا-  - -9403.2090

60ب أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى المكات-9403.30

60 أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى المطابخ-9403.40

60 أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى غرف النوم-9403.50

60 أثاث آخر من خشب-9403.60

60 أثاث من لدائن-9403.70

:لةأو المواد المماث "بامبوال"الخیزران  ، أثاث من مواد أخر، بما فیھا الصفصاف-

60"بامبو"خیزران من  - -9403.82 60"بامبو"خیزران من  - -9403.82

60)أسل ھندى( من روطان - -9403.83

60  غیرھا- -9403.89

60 أجزاء-9403.90

 ، اللحف،"الفرش"مثل، الحشایا (حوامل حشایا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة 94.04
 من الداخل محتویة على نوابض أو محشوة أو مجھزة) "البوف"و  المساند،الوسائد

وإن كانت خلویة لدائن من من مطاط خلوى أو ، بما فیھا المصنوعة بأیة مادة
.مكسوة

60 حوامل حشایا-9404.10

: حشایا -

60كانت مكسوة وإن  ، خلویةلدائنمن  من مطاط خلوى أو - -9404.21

60 من مواد أخر- -9404.29

٤٥٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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رمز النظام 
  املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
(%) 

60 أكیاس نوم-9404.30

60رھا غی-9404.90

 وأجزاؤھا، )بما فیھا أجھزة تركیز األضواء وأجھزة األضواء الكاشفة(أجھزة إنارة 94.05
غیر مذكورة وال داخلة فى مكان آخر؛ إشارات مضیئة ولوحات إرشادیة أو إعالنیة 
مضیئة وغیرھا من األصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بھا 

. المذكورة وال الداخلة فى مكان آخر بصورة دائمة وأجزاؤھا، غیر
الجدران،  ات وأجھـزة إنارة كھربائیة أخر، للتثبیت أوالتعلیق فى السقوف أوـریـ ث-9405.10

 المفتوحة والطرق العامةالمساحات عدا األنواع المستعملة إلنارة 
60

ارة بأعم��دة ترتك��ز أجھ��زة إن�� وأجوان��ب األس��رة ل ،لمكات��بل ، أجھ��زة إن��ارة للط��اوالت-9405.20
على األرض لإلنارة الداخلیة

60

60 عید المیالدراشج ألالنوع المستعملبلمبات كھربائیة صغیرة من  حبال -9405.30

: أجھزة إنارة كھربائیة أخر -

5 أجھزة تركیز األضواء للمسارح واألستودیوھات-  - -9405.4010

5دون ظل لغرف عملیات الجراحة أجھزة تركیز األضواء ب-  - -9405.4020

ذات ،  LEDن��ارة كھربائی��ة تعم��ل بال��صمامات الثنائی��ة الباعث��ة لل��ضوء إ أجھ��زة - - -9405.4030
5  طاقة متجددمصدر    طاقة متجددمصدر 

60   غیرھا-  - -9405.4090

2 أجھزة إنارة غیر كھربائیة -9405.50

 :ھاوما یماثل لوحات إرشادیة أو إعالنیة مضیئة، إشارات مضیئة-

ة ولوحات إرشادیة أو إعالنیة مضیئة تعمل بالصمامات الثنائی�ة ـئـ إشارات مضی- - -9405.6010
5مصدر طاقة متجددذات أو ،  LEDالباعثة للضوء 

60 غیرھا-  - -9405.6090

: أجزاء -

10 من زجاج- -9405.91

10 من لدائن- -9405.92

10 غیرھا- -9405.99

.مبانى مسبقة الصنع 94.06
20   من الخشب-9406.10

20   غیرھا-9406.90
__________  

  
  

٤٥٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل اخلامس والتسعون
  أو الرياضة ؛ لعب أطفال وألعاب جمتمعات ، أصناف للتسلية

  أجزاؤها ولوازمها
  :مالحظات 

  :یشمل ھذا الفصل  ال   - 1
  ؛ ) 34.06البند (شموع ال    -أ  
   ؛36.04یة واألصناف الفنیة الناریة الداخلة فى البند األلعاب النار   -ب 
ب�أطوال معین�ة ولك�ن  األوتار وما یماثلھا ل�صید األس�ماك، مقطع�ة وأالحبال ،  الشعیرات المفردة ،الخیوط   -ج 

 ي أو الق�سم الح�اد42.06 البن�د ،39  ف�ى الف�صلةخل�ادالغیر مھیأة بشكل خیوط مجھ�زة ل�صید األس�ماك، 
  عشر ؛

   ؛43.04 أو 43.03 ،42.02س لوازم الریاضة واألوعیة األخر، الداخلة فى البنود أكیا   -د 
 ،؛ ألب��سة الریاض��ة وألب��سة خاص��ة م��ن ن��سج62 أو 61األلب��سة التنكری��ة م��ن ن��سج، الداخل��ة ف��ى الف��صلین    -ھـ 

ق، المرففى مناطق أو حشو  اتلباد، وإن إشتملت على عناصر واقیة مثل 62 أو 61الداخلة فى الفصلین 
  ؛ )مثل، ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم(الركبة أو الفخذ 

أو للعرب�ات  الرایات واألعالم وحبالھما، من م�واد ن�سجیة، وك�ذلك األش�رعة لل�سفن أو لألل�واح ال�شراعیة   -و 
   ؛63الشراعیة الداخلة فى الفصل 

 64الداخ�ـلة ف�ى الف�صل ) ذات عجالت أو زالجاتعدا أحذیة اإلنزالق المثبت بھا قباقیب (أحذیة ریاضة    -ز 
   ؛65أو أغطیة الرأس الخاصة بممارسة الریاضة الداخلة فى الفصل 

  ؛)66.03 البند(وكذلك أجزاؤھا ) 66.02 البند(األصناف المماثلة  أو سیاط الفروسیة ، السیاط،عصى المشى   -ح 
  ؛ ) 70.18البند ( لعب األطفال غیرھا من كالعیون الزجاجیة غیر المركبة، للدمى أو    -ط 
من الق�سم الخ�امس ع�شر، م�ن ) 2(األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصود فى المالحظة    -ى 

  ؛) 39 الفصل(ن ــ، أو األصناف المماثلة من لدائ)القسم الخامس عشر(معادن عادیة   ؛) 39 الفصل(ن ــ، أو األصناف المماثلة من لدائ)القسم الخامس عشر(معادن عادیة 
   ؛83.06ماثلة، الداخلة فى البند األصناف الم أواألجراس والنواقیس والصنوج المنبھة    -ك 
، )84.21 البن�د(، آالت وأجھزة الترشـیح أو التنقیة للسوائل أو الغ�ازات )84.13 البند(مضخات السوائل    -ل 

أس�طوانات، ش�رائط، أدوات ) 85.04البن�د (، المح�ـوالت الكھربائی�ة )85.01 البند(المحركات الكھربائیة 
 والوس��ائط األخ��ر لت��سجیل )"Smart Cards"البطاق��ات الذاكی��ة ( تخ��زین غی��ر طی��ارة ذات حال��ة ص��لبة

 البن��د(ب��الرادیو أجھ��زة توجی��ھ ع��ن بع��د ) 85.23البن��د (ال��صوت أو الظ��واھر األخ��ر وإن كان��ت م��سجلة 
  ).85.43البند (أو أجھزة توجیھ عن بعد السلكیة تعمل باألشعة تحت الحمراء ) 85.26

   الداخلة فى القسم السابع عشر؛)وما یماثلھا" توبوجان"و" بوبسلى"اه  المسمعدا الزحافات(عربات السباق    - م 
  ؛ ) 87.12البند ( الدراجات ذات العجلتین لألطفال   - ن 
  ؛) إذا كانت من خشب44الفصل (، أو وسائل دفعھا )89الفصل ( "االسكف"و" الكانوى "زوارق السباق مثل   - س
  ؛)90.04البند ( الریاضة أو لأللعاب فى الھواء الطلق النظارات الواقیة ومایماثلھا لممارسة   - ع 
  ؛ ) 92.08البند ( زمارات تقلید أصوات الحیوانات والصفارات    -ف 
   ؛93األسلحة واألصناف األخر الداخلة فى الفصل    -ص
  ؛  ) 94.05البند ( من جمیع األنواع الحبال بلمبات صغیرة كھربائیة    -ق 
  ؛)96.20البند  (ةماثلاألصناف المدیة، الثنائیة، الثالثیة، واألحاالقوائم الحاملة   -ر 
القف�ازات ب�ال أص�ابع  والقفازات العادی�ةو ،أوتار المضارب الریاضیة، الخیام واألصناف األخر للمخیمات   -ش

 ًتبن�د تبع�ا للم�ادة الم�صنوعة(من جمیع الم�واد ًًوالقفازات التى تكسو األصابع األربع معا واإلبھام منفردا، 
  ؛ أو)منھا

أغطی���ة المن���سوجات األخ���رى و، ال���سجاد و)التوالی���ت(الزین���ة أدوات المائ���دة، أدوات المط���بخ، أص���ناف    - ت
 المط�بخ واألص�ناف المماثل�ة ولھ�ا  أو التوالی�ت أو المائ�دة أومن نسج، بیاض�ات األس�رةاألخر األرضیات 

  ) .ًتبند طبقا للمادة المصنوعة منھا(وظائف مساعدة 
 لى زخارف بسیطة أو لوازم قلیلة األھمیة فقط م�ن آلل�ىء طبیعی�ةــة عــل األصناف المحتویــذا الفصــھمل ــیش   - 2

 م�ن مع�ادن ثمین�ة أو م�ن مع�ادن ،) مج�ددة أو تركیبی�ة،طبیعی�ة(من أحج�ار كریم�ة أو ش�بھ كریم�ة  أو أو مستنبتة
  .عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة

٤٥٩ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ً أعاله ، فإن األجزاء واللوازم المعدة لإلستعمال ح�صرا أو ب�صورة رئی�سیة م�ع )1(مع مراعاة أحكام المالحظة    - 3
  .األصناف الداخلة فى ھذا الفصل، تبند مع ھذه األصناف 

الداخلة في ھذا البن�د المتح�د األصناف علي فیما یشمل  یطبق، 95.03 أعاله فإن البند (1)ًوفقا ألحكام المالحظة   - 4
 3شروط القاع�دة التف�سیریة العام�ة رق�م ًوفق�ا ل�جھزة ى ال یمكن اعتبارھا ك�أذوالناصر، مع واحد أو أكثر من الع

ًإذا وردت علي حدة فأنھا یجب أن تبند في بنود أخر، بشرط أن تكون ھذه األصناف مھیأة معا للبیع ، والتى) ب(
  .الصفة األساسیة لأللعاب التى لھا والمجموعات بالتجزئة 

 األصناف التى، بسبب تصمیمھا أو شكلھا أو المادة المصنوعة منھا، یمك�ن التع�رف علیھ�ا 95.03ال یشمل البند     - 5
  ).تتبع بنودھا الخاصة (ةلیفاألًبأنھا معدة حصرا للحیوانات، مثل، ألعاب الحیوانات 

  مالحظة بند فرعي
   :9504.50یشمل البند الفرعي   )1(

المستعمل مع جھاز اإلستقبال التلیفزیوني، جھاز عرض لنوع  من اconsolesألعــاب الفــیدیــو من نوع   )أ ( 
  أو شاشة عرض خارجیة أو غیرھا من األسطح؛ أو

  .أجھزة ألعاب الفیدیو المحتویة علي شاشة عرض، وإن كانت محمولة  )ب(
ب�العمالت  وأجھزة ألعاب الفی�دیو الت�ي ت�دار Consolesھذا البند الفرعي ال یشمل ألعاب الفیدیو من نوع   

البن�د الفرع�ي ( القط�ع المعدنی�ة أو ب�أي وس�یلة دف�ع أخ�ري ، البطاقات اإلئتمانیة، األوراق النقدیة،المعدنیة
9504.30.(  

__________  
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

[95.01]

[95.02]

 سكوترات، العربات ذات البدال ولعب مماثلة ذات العجالت؛ حامالت ترسكالت،9503.00
 وإن كانت تعمل؛ لتسلیةالدمي؛ دمي؛ لعب أخري؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة ل

.)  ألعاب األلغاز(ألعاب المھارة أو الذكاء بمختلف أنواعھا 
20

، بما فیھا اب مجتمعات، ألع وأجھزة ألعاب الفیدیوConsolesالفیدیو من نوع ألعاب 95.04
 المناضد الخاصة أللعاب ،البلیاردو، األلعاب المجھزة بمحرك أو بوسیلة حركة أخرى

.وتجھیزاتھا ذاتیة الحركة " البولینج"، لعبة )كازینو(أندیة القمار 
40ولوازمھ بجمیع أنواعھ  بلیاردو -9504.20

ألوراق النقدیة، البطاق�ات اإلئتمانی�ة، القط�ع أخرى، تدار بالعمالت المعدنیة، ا ألعاب -9504.30
40 اآللیة البولینج المعدنیة أو بأي وسیلة دفع أخري عدا معدات 

60 ورق اللعب-9504.40

ع�دا تل�ك الداخل�ة ف�ي البن�د  وأجھزة ألعاب الفی�دیو Consoles ألعاب الفیدیو من نوع -
9504.30: 

Consoles   60ع ألعاب الفیدیو من نو - - -9504.5010

20 غیرھا- - -9504.5090

40   غیرھا -9504.90

أصناف لإلحتفاالت أو للمھرجانات أو لغیرھا من أنواع التسلیة، بما فیھا ألعاب 95.05
.الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة

�30 أصناف إحتفاالت عید المیالد-9505.10 �

30   غیرھا-9505.90

  ألنواع الریاضة األخر، أللعاب القوى والجمباز،ات للریاضة البدنیةأصناف ومعد95.06
أولأللعاب فى الھواء الطلق، غیر مذكورة وال داخلة فى ) بما فیھا تنس الطاولة(

.مكان آخر من ھذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فیھا أحواض لعب األطفال 
:لـثلج  زالجات للـثلج وغیرھا من معدات الـتـزلج على ا-

5 زالجات للـثلج- -9506.11

5 مثبتات للزالجات- -9506.12

5   غیرھا - -9506.19

 زالجات للماء، ألواح تزحلق على األم�واج، أل�واح ش�راعیة ومع�دات أخ�ر للریاض�ة -
: المائیة

5 ألواح شراعیة- -9506.21

5 غیرھا- -9506.29

: أخر  عصى الجولف ومعدات جولف-

٤٦١ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

5 عصى ، كاملة- -9506.31

5 كرات- -9506.32

5 غیرھا- -9506.39

30 أصناف ومعدات لتنس الطاولة-9506.40

: مضارب لتنـس المالعب أو لتـنس الریشة ومضارب مماثـلة ، بأوتـار أو بدونھا -

5 مضارب لتنس المالعب، بأوتار أو بدونھا- -9506.51

5 غیرھا- -9506.59

: كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة -

5 كرات التنس- -9506.61

5 قابلة للـنـفخ- -9506.62

5 غیرھا- -9506.69

5 قباقیب إنزالق بعجالت أو بزالجات، بما فیھا األحذیة المثبت بھا مثل ھذه القباقیب -9506.70

: غیرھا -

5 أصناف ومعدات للریاضة البدنیة والجمباز وألعاب القوى- -9506.91

5 غیرھا- -9506.99

قصبات وصنانیر صید األسماك وغیرھا من أصناف صید األسماك بالصنارة؛ شبكات 95.07
) طعم(مقلدة إلتقاط األسماك وشبكات صید الفراشات والشبكات المماثلة؛ طیور

 ولوازم مماثلة )97.05 أو البند 92.08 فى البندعدا الداخلة (إلجتذاب مثیالتھا 
.للصید أو الرمایة

5 قصبات صید األسماك-9507.10

5 صنانیر صید األسماك ، وإن كانت مثبتة بخیطھا-9507.20

5 بكرات لقصبات صید األسماك-9507.30

5 غیرھا-9507.90

ة، ألعاب تسلیة متنقلة أخر؛ سیرك أراجیح دوارة، أراجیح، منصات ألعاب الرمای95.08
. مسارح متنقلة ،متنقل ومجموعات حیوانات متنقلة للعرض

5 سیرك متـنـقل ومجموعات حیوانات متـنـقلة للعرض-9508.10

5 غیــرھــا-9508.90
________  

  
  
  

٤٦٢ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل السادس والتسعون
  مصنوعـات متنوعـة

  :مــالحظـات 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1

  ؛) 33الفصل (أقالم الزینة أو التجمیل    -أ  
  ؛) مثل، أجزاء المظالت أو عصى المشى (66األصناف المذكورة فى الفصل    -ب 
  ؛) 71.17البند ) (المقلدة(حلى الغوایة    -ج 
من القسم الخامس ع�شر، م�ن " 2"األجزاء واللوازم لإلستعماالت العامة بالمعنى المقصـود فى المالحظة    -د 

  ؛) 39 الفصل(، أو األصناف المماثلة من لدائن ) القسم الخامس عشر(عادن عادیة م
 نح�ت ض أو بأجزاء أخ�ر م�ن م�وادـابـ، بمق)دةــة، أدوات مائــاطعـدد، أدوات قــع (82اف الفصل ــأصن   -ھـ 

  ؛96.02 لبند أو ا96.01أو قولبة؛ أما المقابض واألجـزاء األخر المقدمة على حدة، فإنھا تدخل فى البند
 البن��د( ، أق��الم التخط��یط  الھندس��ى)90.03 البن��د(مث��ل أط��ر وركائ��ب النظ��ارات  (90 أص��ناف الف��صل   -و 

 ، الجراح�ة،من النوع المخصـص لإلس�ـتعمال ف�ـى الط�ـب) الفرش(، وأصناف صناعة الفراجین )90.17
  ؛ )90.18البند (طب األسنان أو الطب البیطرى 

  ؛) أظرف وعلب وصنادیق أصناف صناعة الساعاتمثل  (91أصناف الفصل    -ز 
  ؛) 92الفصل (أجزاؤھا ولوازمھا   أواألدوات الموسیقیة   -ح 
  ؛) األسلحة وأجزاؤھا (93أصناف الفصل    -ط 
  ؛)  أجھزة اإلنارة،مثل األثاث (94أصناف الفصل    -ى 
  أو؛ )ضة أدوت ولوازم الریا، ألعاب المجتمعات،لعب األطفال (95أصناف الفصل    -ك 
   .)تحف فنیة وقطع مجموعات وقطع أثریة( 97أصناف الفصل    -ل 

   :96.02ًوفقا لمفھوم البند " مواد نباتیة أو معدنیة للنحت"یقصد بعبارة    - 2
، البذور، القشور، األثم�ار الق�شریة، الم�واد النباتی�ة المماثل�ة، م�ن األن�واع المع�دة للنح�ت ةــصلبالحبوب ال   -أ 

  ؛) وروزو وجوز نخیل الدوممثل جوز الك(  ؛) وروزو وجوز نخیل الدوممثل جوز الك(
والكھرم��ان األس��ود وبدائل��ھ والمرش��وم المكت��ل، الكھرم��ان المكت��ل، و )زب��د البح��ر( والمرش��وم الكھرم��ان   -ب 

  .المعدنیة 
، الحزم والخصل غیر المركبة، الم�صنوعة م�ن 96.03ًوفقا لمفھوم البند " حزم وخصـل محضرة"یقصد بعبارة    - 3

 ص�نع المك�انس يـة ف�ـ�ـتعمال دون تجزئــأة لإلسـیـن المواد، المھــا مــرھـیـة أو غـیـتأوبار حیوانیة أو ألیاف نبا
أو الفراجین، أو التى ال تتطلب ســوى عملیات شغل بسیطة كتشذیب رؤوسھا أو ق�صھا ف�ى م�ستوى واح�د لك�ى 

  .تصبح جاھزة لھذا اإلستعمال 
، تبق�ى داخل�ة ف�ى ھ�ذا 96.15 أو 96.06 ال�ى 96.01 م�ن إن أصناف ھذا الفصل، عدا تـلك الداخـ�ـلة ف�ى البن�ود   - 4

ًًالفصـل ، وإن كانت مصنوعة كلیا أو جزئیا من معادن ثمینة أو من معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة 
  ) .طبیعیة أو تركیبیة أو مجددة(أو من آللىء طبیعیة أو مستنبتة أو من أحجار كریمة أو شبة كریمة 

 ، األصناف التى ت�شكل فیھ�ا الآلل�ئ الطبیعی�ة 96.15 والبند 96.06 الى 96.01ود من ــى البنــ فلةــبقى داخـوت  
، أو المعادن الثمین�ة أو المع�ادن )طبیعیة أو تركیبیة أو مجددة(أو المستنبتھ ، أو األحجار الكریمة أو شبھ كریمة 

  .لیلة األھمیة فقط العادیة المكسوة بقشرة من معادن ثمینة ، زخارف بسیطة أو لوازم ق
_______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٦٣ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

، ق��رون وق�رون م�شعبة، مرج��ان، "ذب�ل أو درق"ع�اج، عظ�ام، عظ�م ظھ��ر ال�سلحفاة 96.01
بم�ا فیھ�ا (صدف ومواد حیوانیة أخ�ر للنح�ت، م�شغولة، وم�صنوعات م�ن تل�ك الم�واد 

).نوعات المتحصل علیھا بالقولبةالمص
30 عاج مشغول ومصنوعات من عاج-9601.10

30 غیرھا-9601.90

مواد نباتیة أو معدنیة للنحت، مشغولة، ومصنوعات من ھذه المواد؛ مصنوعات 9602.00
 من ستیارین، من صموغ أو راتنجات طبیعیة، أو من ، أو منحوتة من شمعةمقولب

داخلة  اذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غیر مذكورة والن قولبة النمائعج
، )35.03الم الداخل فى البند ــدا الھــع(یر مقسى مشغول ـم غالـر؛ ھــان آخـفى مك

.ومصنوعات من ھالم غیر مقسى 
10 كبسول من جیالتین لتعبئة المنتجات الدوائیة-  - -9602.0010

30 غیرھا-  - -9602.0090

، مكانس )مركباتللجھزة أو ألل ،وإن كانت تشكل أجزاء لآلالت(فراجین  ومكانس96.03
ًآلیة لألرضیات تدار یدویا، غیر مزودة بمحرك، مماسح أرضیات بنسج أو خیوط، 
منافض من ریش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجین ؛ وسیدات 

عدا (اد مرنة مماثلة من مطاط أو من مو" مقاشط"وإسطوانات دھان؛ مماسح 
.)المماسح الدوارة

، ً مكانس وفراجین مؤلفة من أغصان دقیقة أو من مواد نباتیة أخر مجمعة حزما-9603.10 ، ً مكانس وفراجین مؤلفة من أغصان دقیقة أو من مواد نباتیة أخر مجمعة حزما-9603.10
10  بأید أم ال كانت سواء 

  ف��راجین أس��نان، ف��راجین حالق��ة، ف��راجین ش��عر، ف��راجین أظ��افر، ف��راجین رم��وش-
م��ا فیھ��ا الف��راجین الت��ى ت��شكل أج��زاء وف��راجین أخ��ر لتجمی��ل أو لزین��ة األش��خاص، ب

:لألجھزة 

40 فراجین األسنان، بما فیھا فراجین أطقم األسنان- -9603.21

: غیرھا - -9603.29

40   فراجین حالقة-  - -9603.2910

60 غیرھا -  - -9603.2990

اد التطری�ة  فراجین للفنانین، فراجین للكتابة وفراجین مماثلة مم�ا ی�ستخدم لوض�ع م�و-
) :كوزماتیك(

10 فراجین للرسم والكتابة-  - -9603.3010

30 غیرھا-  - -9603.3090

عدا الفراجین الداخلة فى البند الفرعى (ما یماثلھا  أو ورنشة ، طالء، فراجین دھان-9603.40
20؛ وسیدات وإسطوانات دھان )9603.30

5 األجھزة أو المركبات، فراجین أخر تشكل أجزاء لآلالت-9603.50

5 غیرھا -9603.90

٤٦٤ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

10.مناخل وغرابیل، یدویة 9604.00

ظیف األحذی�ة ـنـ للخیاطة أو لت،ل أو للزینة الشخصیةــسفر للتجمی" أطقم"مجموعات 9605.00
30.أو المالبس

 قوالب أزرار وأجزاء لجمیع أصناف ھذه ،)حابكة بالكبس(أزرار، أزرار كباسة 96.06
) .أشكال أولیة(األزرار؛ أزرار غیر تامة الصنع 

5، وأجزاؤھا )حابكة بالكبس( أزرار كباسة -9606.10

: أزرار -

5 من لدائن، غیر مغطاة بمواد نسجیة - -9606.21

5 من معادن عادیة، غیر مغطاة بمواد نسجیة - -9606.22

5 غیرھا - -9606.29

5ار وأجزاء أزرار أخر؛ أزرار غیر تامة الصنع  قوالب أزر-9606.30

.، وأجزاؤھا )مسننة أو غیر مسننة(حابكات منزلقة 96.07
: حابكات منزلقة -

5 مزودة بأسنان من معادن عادیة - -9607.11

5 غیرھا - -9607.19 5 غیرھا - -9607.19

5 أجزاء -9607.20

ن لباد أو بغیرھا من رؤوس مسامیة؛ أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشیر برؤوس م96.08
أقالم حبر سائل بأنواعھا؛ أقالم حبر للنسخ؛ أقالم رصاص بخزان؛ ماسكات ریش 

) بما فیھا األغطیة والمشابك(كتابة وماسكات أقالم رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء 
.96.09 لألصناف السابقة، عدا تلك الداخلة فى البند

: أقالم حبر جاف -

50  من لدائن -  - -9608.1010

40 غیرھا-  - -9608.1090

40 أقالم وأقالم تأشیر برؤوس من لباد أو بغیرھا من رؤوس مسامیة-9608.20

40 أقالم حبر سائل بأنواعھا -9608.30

40 أقالم رصاص بخزان -9608.40

أو أكث�ر م�ن البن�ود مؤلف�ة م�ن أص�ناف داخل�ة ف�ى بن�دین ف�رعیین ) أطق�م(ـ مجموعات 9608.50
الفرعیة السابقة 

40

10ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسھا ) خراطیش( عبوات غیار -9608.60

: غیرھا -

10 ریش كتابة ورؤوس ریش كتابة - -9608.91

٤٦٥ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

: غیرھا - -9608.99

2 أسنان أقالم-  - -9608.9910

10 غیرھا -  - -9608.9990

، رصاص أقالم، أقالم )96.08عدا أقالم الرصاص الداخلة فى البند (رصاص أقالم 96.09
.، أقالم فحم، طباشیر للكتابة أو الرسم، طباشیر للخیاطین "باستیل"تلوین 

  : أقالم رصاص وأقالم تلوین ، برصاص محاط بغالف صلب-

50 أقالم رصاص-  - -9609.1010

40 غیرھا-  - -9609.1090

40 رصاص أقالم أسود أو ملون-9609.20

40 غیرھا-9609.90

20.ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر 9610.00 20.ألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر 9610.00

بما فى ذلك أجھزة طبع (لة ــاف مماثـة أو مرقمة، وأصنــؤرخـأختام باصمة، أختام م9611.00
ت طباعة یدویة محتویة ، یدویة؛ صفافات حروف یدویة، ومجموعا)أو نقش الرقاع

.على صفافات حروف
10

أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مھیأة بطریقة أخرى للطبع، سواء 96.12
؛ محبرات أختام مشربة )خراطیش(وات ــن عبـرات أو ضمــلى بكــة عــكانت مركب

.أو غیر مشربة، فى علب أو بدونھا
10 أشرطة-9612.10

10 محبرات أختام-9612.20

قداحات للسجائر وغیرھا من القداحات، وإن كانت آلیة أو كھربائیة وأجزاؤھا، عدا 96.13 قداحات للسجائر وغیرھا من القداحات، وإن كانت آلیة أو كھربائیة وأجزاؤھا، عدا 96.13
.أحجار القدح والفتائل 

40 قداحات جیب تـشعل بالغاز، غیر قابلة إلعادة التعبئة-9613.10

40 قداحات جیب تـشعل بالغاز، قابلة إلعادة التعبئـة-9613.20

:احات أخر  قد-

20 من األنواع المستخدمة للتركیب فى مواقد الغاز والسخانات ذات اإلشعال الذاتى-  - -9613.8010

30 غیرھا-  - -9613.8090

10 أجزاء -9613.90

40.جار، وأجزاؤھایسالر وئسجاالمباسم ) بما في ذلك الشیشة(غالیین تدخین 9614.00

 وأص��ناف مماثل��ة؛ دب��ابیس ش��عر، مالق��ط وم��شابك ولفـ��ـافات بتات ش��عرـأم��شاط ومث��96.15
.، وأجزاؤھا85.16لتجعید أو تمویج الشعر وأصناف مماثـلة، عدا الداخلة فى البند 

: أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة -

60 من مطاط مقسى أو من لدائن- -9615.11

٤٦٦ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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املنسق

  الفئةفـــــــــــــــــــــــــالصن
 (%)

60 غیرھا- -9615.19

60 غیرھا-9615.90

لة لمواد التجمیل ورؤوسھا وتركیباتھا؛ ذاریات ـات مماثـثـور ونافـات عطـثـناف96.16
.للمساحیق أو وسیدات لوضع مواد التجمیل أو محضرات التطریة 

10 نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجمیل ورؤوسھا وتركیباتھا-9616.10

20جمیل أو محضرات التطریة ذاریات مساحیق أو وسیدات لوضع مواد الت-9616.20

فریغ الھواء؛ أجزاؤھا ـا بتــزلھــم عــتھا، تـلفـازلة للحرارة مركبة فى أغــة عــأوعی9617.00
40).عدا الزجاجات الداخلیة(

وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتیة الحركة للعرض " مانیكان"نماذج أجسام للخیاطین 9618.00
5.تحركة لواجھات العرض واإلعالن وغیرھا من المشاھد الم

فوط وواقیات صحیة، حفاضات وبطانات حفاضات لألطفال واألصناف المماثلة من 9619.00
    .أي مادة

  10   من حشو مواد نسجیة-  - -9619.0010

  60   غیرھا-  - -9619.0090

20  .ةماثلاألصناف المو األحادیة، الثنائیة، الثالثیة ةالحامل القوائم9620.00
_______  _______  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

٤٦٧ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  القسم احلادى والعشرون
  حتف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

___________  

  الفصل السابع والتسعون
  حتف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

  :مالحظات 
  :ال یشمل ھذا الفصل    - 1

یماثلھ�ا، غی�ر  بط�ابع، وم�ا) ةالمدموغ�(الطوابع البریدیة والطوابع المالیة، وأص�ناف المراس�لة الموس�ومة    -  أ
   ؛49.07المبطـلة، الداخلة فى البند 

" دیك�ورات"ة لإلس�تدیوھات ـر الخلفی�ــة، وللمناظــد المسرحیــًوما للمشاھــاه المتضمنة رســفـ الكانجــنس  -ب 
   ؛ 97.06، عدا ما یمكن إخضاعھ للبند )59.07البند ( مماثــلة الستعماالتأو 

  ).71.03 الى 71.01البنود من(عیة أو المستنبتھ، أو األحجار الكریمة أو شبھ الكریمة الآللىء الطبی   -ج 
ًًوص�ورا أص�لیة مطبوع�ة بال��ضغط وص�ورا أص�لیة مطبوع�ة ب��الحجر ) جرافی��ر(ًص�ورا أص�لیة محف�ورة "تعتب�ر    - 2

األبیض أو باأللوان، ، تلك الصور المسحوبة مباشرة، باألسود و97.02بالمعنى المقصود فى البند )" لیتوغرافیا(
 باس�تثناء الفن�ان، اس�تعملھاًمن لوحة أو أكثر، أعدھا الفنان كلی�ا بی�ده، بغ�ض النظ�ر ع�ن الطریق�ة أو الم�واد الت�ى 

  .الطرق اآللیة أو اآللیة الفوتوغرافیة 
أو بأی��دى المنتج��ة بالجمل��ة أو بالقولب��ة ( األص��ناف المنحوت��ة الت��ى لھ��ا ط��ابع تج��ارى 97.03ت��دخل ف��ى البن��د  ال   - 3

  .، حتى وإن كانت ھذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل فنانین )الصناع
أعاله، فإن األصناف التى قد یشملھا ھ�ذا الف�صل وف�صول " 3"الى " 1"مع مراعاة أحكام المالحظات من    -أ    - 4

  .أخر من جدول التعریفة ، تبقى داخلة فى ھذا الفصل 
 یج�ب 97.06، البن�د 97.05 إل�ى 97.01تدخل فى بند ما من مجموعة البنود م�ن إن السلع التى یمكن أن    - ب یج�ب 97.06، البن�د 97.05 إل�ى 97.01تدخل فى بند ما من مجموعة البنود م�ن إن السلع التى یمكن أن    - ب

  .ًأن تبند فى البند األكثر تخصیصا من بنود المجموعة
أو مایماثلھا من لوح�ات تزینی�ة، ) كوالج(إن األطر المحیطة باللوحات، الصور، الرسوم أو بلوحات فن اللصـق    - 5

، تبند مع ھذه األص�ناف )لیتوغرافیا(، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر )جرافـیر(أو الصور األصلیة المحفورة 
ًأما األطر التى ال تتناسب معھا نوعا وقیمة، فإنھ�ا تبن�د . ًًبإعتبارھا جزءا منھا إذا كانت تتناسب معھا نوعا وقیمة

  .بصورة منفصلة فى بنودھا الخاصة
____________  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

٤٦٨ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

رمز النظام 
املنسق

  الفئةفــــــــــــــــــــلصنا
(%)

 49.06ًلوح��ات وص��ور ورس��وم مرس��ومة كلی��ا بالی��د، ع��دا الرس��وم الداخل��ة ف��ى البن��د 97.01
) ك�والج(ًوعدا األصناف المصنعھ، المرسومة أو المزخرفة یدویا؛ لوحات ف�ن الل�صق 

.وأصناف مماثلة

30 لوحات وصور ورسوم-9701.10

30 غیرھا-9701.90

ة ب���الحجر ـوع���ـط أو مطبـة بال���ضغـوع���ــأو مطب) جرافی���ر(ة، محف���ورة ـص���ور أصلی���9702.00
).لیتوغرافیا(

30

30.تماثیل ومنحوتات أصلیة ، من جمیع المواد 9703.00

طوابع بریدیة وطوابع مالیة، عالمات بریدیة، ظروف الی�وم األول، أص�ناف المراس�لة 9704.00
بط�ابع ومایماثلھ�ا، مبطل�ة، ) المدموغ�ة(ومة ـالموس�) اتـ�ـاقـروف والبطـ�ـل، الظـ�ـمث(

 .49.07أو غیر مبطلة، عدا تلك الداخلة فى البند 
30

ریح ـادن أو الت��شـ��ـبات أو المعـلم الحی��وان أو الن��ـات ع��ـ��ـوعــمجموع��ـات وقط��ع لمجم9705.00
.أو المسكوكات " المتحجرات"أو التاریخ أو اآلثار أو السالالت أو الحفریات 

5

20.قطع أثریة یتجاوز عمرھا مائة عام 9706.00

_______  
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  "إحتياطى "  
  

  إلستعماالت خاصة من قبل االطراف املتعاقدة
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   )99فصل ( 
  

  "إحتياطى "  
    

  إلستعماالت خاصة من قبل االطراف املتعاقدة
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٤٧٠ ٢٠١٨ سبتمبر سنة ٩فى ) أ (  مكرر ٣٦لعدد  ا–سمیة الرالجریدة 
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  ٢٠١٨ / ٦٥ر الكتب رقم اإليداع بدا
  

  

  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
١٥٠٩ –١١/٩/٢٠١٨ -  ٢٠١٨ / ٢٥١٨٩  




