
وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة

خيول وحمير وبغال ونغال ، حية.0101

%20حيوانات لإلنسال من عرق نقي ( اصيلة ) :-00100101

%20غيرها-00900101

حيوانات حية من فصيلة األبقار0201

%3أصيلة ( عرق نقي ( لإلنسال ) :-00100201

%3غيرها-00900201

حيوانات حية من فصيلة الخنازير0301

عدد%20أصيلة لإلنسال-00100301

غيرها :-

%20تزن أقل من 50 كغ--00910301

%20تزن 50 كغ فأكثر--00920301

حيوانات حية من فصيلتي الضان والماعز0401

%3ضأن-00100401

%3ماعز-00200401

0501
ديوك و دجاجات من فصيلة (غالوس دومستيكاس "Gallus Domesticus") , بط , أوز , ديوك و دجاجات رومية و 

دجاج غينيا (غرغر) من األنواع األليفة

بوزن ال يزيد عن 185 غ-

00110501--(Gallus Domesticus) 5ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس%

عدد%5ديوك و دجاجات رومية--00120501

عدد%5غيرها--00190501

رمز النظام المنسق رقم البند
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وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

غيرها:-

%5ديوك و دجاجات من نوع غالوس دومستيكاس , بوزن ال يزيد عن 2000 غ:--00920501

%5ديوك و دجاجات من نوع غالوس دومستيكاس , بوزن يزيد عن 2000 غ:--00930501

عدد%5غيرها--00990501

حيوانات حية أخر0601

ثدييات:-

الرئيسات (الحيوانات العليا)--

عدد%20المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان---10110601

عدد%50غيرها---90110601

--
حيتان و دالفين و دالفين صغيرة "خنازير البحر" (ثدييات من فصيلة الحيتان) , خرفان البحر و األطم (ثدييات من 

("Sirenia" فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر

عدد%20المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان---10120601

عدد%20من األنواع المعدة خصيصاً للتغذية البشرية---20120601

عدد%50غيرها---90120601

غيرها:--

إبل :---

%3لالنسال----11190601

عدد%3من األنواع المعدة خصيصاً للتغذية البشرية----12190601

عدد%20من األنواع المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان----13190601

عدد%50غيرها---19190601

عدد%50غيرها---90190601
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وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

زواحف (بما في ذلك األفاعي و السالحف):-

%20من األنواع المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان---10200601

%50غيرها---90200601

طيور:-

جوارح (طيور مفترسة):--

عدد%20من األنواع المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان---10310601

عدد%50غيرها---90310601

00320601--
فصيلة البباغاوات (بما فيها الحجم العادي "باروت Parrot" أو صغيرة الحجم "باراكتيس Parakeets" أو األميركية 

("Cockatoos أو األسترالية ذات العرف "كوكاتوز "Macaues عدد%50الضخمة و طويلة الذيل "ماكاو

غيرها:--

عدد%3من األنواع المعدة خصيصاً للتغذية البشرية---10390601

عدد%20المعدة خصيصاً لحديقة الحيوان---20390601

عدد%30طيور النعام---30390601

عدد%40الكنار---40390601

عدد%50غيرها---90390601

غيرها:-

عدد%5نحل طنان---10900601

عدد%30غيرها---90900601

لحوم فصيلة األبقار , طازجة أو مبردة.0102

%5ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح:-00100102

%5قطع أخرى بعظامها:-00200102
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وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

%5بدون عظام:-00300102

لحوم من فصيلة األبقار , مجمدة.0202

%10ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح:-00100202

%10قطع أخرى بعظامها:-00200202

%10بدون عظام:-00300202

لحوم فصيلة الخنازير , طازجة أو مبردة أو مجمدة.0302

طازجة أو مبردة:-

كغ%50ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح--00110302

كغ%50أفخاذ و أكتاف و قطعها , بعظامها--00120302

كغ%50غيرها--00190302

مجمدة:-

كغ%50ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح--00210302

كغ%50أفخاذ و أكتاف و قطعها , بعظامها--00220302

كغ%50غيرها--00290302

لحوم فصيلة الضأن أو الماعز , طازجة أو مبردة أو مجمدة.0402

%5ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح حمالن , طازجة أو مبردة:-00100402

لحوم ضأن أخرى , طازجة أو مبردة:-

%5ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح:--00210402

%5قطع أخرى بعظامها:--00220402

%5بدون عظام:--00230402

كغ%10ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح حمالن , مجمدة-00300402
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وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

لحوم ضأن أخرى , مجمدة:-

كغ%10ذبائح كاملة و أنصاف ذبائح--00410402

كغ%10قطع أخرى بعظامها--00420402

كغ%10بدون عظام--00430402

كغ%5لحوم فصيلة الماعز-00500402

عدد%10لحوم فصائل الخيول و الحمير و البغال و النغال , طازجة أو مبردة أو مجمدة.050200000502

0602
أحشاء و أطراف صالحة لألكل من فصائل األبقار و الخنازير و الضأن و الماعز و الخيل و الحمير و البغال و النغال 

, طازجة أو مبردة أو مجمدة.

كغ%5من فصيلة األبقار , طازجة أو مبردة-00100602

من فصيلة األبقار , مجمدة:-

كغ%10ألسنة--00210602

كغ%10أكباد--00220602

كغ%10غيرها--00290602

كغ%50من فصيلة الخنازير, طازجة أو مبردة-00300602

من فصيلة الخنازير, مجمدة:-

كغ%50أكباد--00410602

كغ%50غيرها--00490602

غيرها طازجة أو مبردة :-

كغ%5من ضآن أو ماعز---10800602

كغ%10من خيول ، حمير ، بغال ، نغال---90800602

غيرها مجمدة :-

 1/4/2003 صفحة 5 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%10من ضآن أو ماعز---10900602

كغ%15من خيول ، حمير ، بغال ، نغال---90900602

0702
لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01,05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.

-:"Gallus Domesticus" من ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس

كغ%10غير مقطعة ألجزاء , طازجة أو مبردة--00110702

غير مقطعة ألجزاء , مجمدة:--

كغ%5غير معدة للبيع بالتجزئة في عبوات يزيد وزن المحتوى الصافي للواحدة منها عن 20 كغ---10120702

كغ%15غيرها---90120702

%15قطع و أحشاء و أطراف , طازجة أو مبردة:--00130702

%20قطع و أحشاء و أطراف مجمدة:--00140702

من ديوك و دجاجات رومية "Turkeys حبش":-

كغ%15غير مقطعة ألجزاء و طازجة أو مبردة--00240702

%20غير مقطعة ألجزاء و مجمدة:--00250702

%15قطع و أحشاء و أطراف , طازجة أو مبردة:--00260702

كغ%20قطع و أحشاء و أطراف مجمدة:--00270702

-:("Guinea Fowls" دجاج غينيا) من بط و إوز أو غرغر

كغ%15غير مقطعة ألجزاء و طازجة أو مبردة--00320702

%20غير مقطعة ألجزاء و مجمدة:--00330702

كغ%20أكباد دسمة , طازجة أو مبردة--00340702

كغ%15غيرها , طازجة أو مبردة--00350702
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وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

%20غيرها , مجمدة:--00360702

لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل , طازجة أو مبردة أو مجمدة.0802

%20أرانب أليفة أو برية:-00100802

%20أفخاذ ضفادع-00200802

%50من الحيوانات العليا (الرئيسات)-00300802

00400802-
حيتان و دالفين و دالفين صغيرة "خنازير البحر" (ثدييات من فصيلة الحيتان) , خرفان البحر و األطم (ثدييات من 

("Sirenia" 50فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر%

%50من الزواحف (بما فيها األفاعي و السالحف):-00500802

%50غيرها:-00900802

0902
شحم و دهن خنزير صرف , دهن طيور دواجن , غير مستخلص باإلذابة أو بطرق االستخالص األخر , طازجاً , 

مبرداً , مملحاً أو في ما مملح , مجففاً أو مدخناً.

كغ%5دهن طيور دواجن---10000902

كغ%50شحم أو دهن خنزير صرف.---90000902

1002
لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل , مملحة أو في ماء مملح , مجففة , أو مدخنة , دقيق و مساحيق , صالحة 

لألكل , من لحوم أو أحشاء أو أطراف.

لحوم فصيلة الخنزير:-

كغ%50أفخاذ أو أكتاف و قطعها , بعظامها--00111002

كغ%50صدور يتخللها شحم , و قطعها--00121002

كغ%50غيرها--00191002

كغ%10لحوم فصيلة األبقار.-00201002

غيرها , بما فيها دقيق و مساحيق صالحة لألكل , من لحوم أو أحشاء أو أطراف:-

 1/4/2003 صفحة 7 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls
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كغ%50من الرئيسات (الحيوانات العليا)--00911002

00921002--
حيتان و دالفين و دالفين صغيرة "خنازير البحر" (ثدييات من فصيلة الحيتان) , خرفان البحر و األطم (ثدييات من 

("Sirenia" كغ%50فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر

كغ%50من الزواحف (بما فيها األفاعي و السالحف)--00931002

غيرها:--

كغ%10أكباد طيور الدواجن---10991002

غيرها:---

كغ%3دقيق لحم الدجاج----91991002

كغ%10غيرها----99991002

أسماك حية.0103

أسماك الزينة:-

كغ%20أمهات---10100103

%50غيرها---90100103

أسماك حية أخر:-

00910103--
سمك الترويت (سالمو تروتا , أونكورينكوس مايكيس , أونكورينكوس كالركي , أونكورينكوس أغوابونيتا , 

%3أونكورينكوس جيالي , أونكورينكوس أباش , أونكورينكوس كريزو غاستر)

كغ%3سمك األنقليس (من نوع أنغويال)--00920103

كغ%3سمك الشبوط--00930103

%3غيرها:--00990103

أسماك طازجة أو مبردة , باستثناء شرائح األسماك و لحوم األسماك األخرى المذكورة في البند 0203.03.04

أسماك فصيلة السالمون , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير:-
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00110203--
سمك الترويت (سالمو تروتا , أونكورينكوس مايكيس , أونكورينكوس كالركي , أونكورينكوس أغوابونيتا , 

كغ%10أونكورينكوس جيالي , أونكورينكوس أباش , أونكورينكوس كريزو غاستر)

00120203--

سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورينوكوس نركا , أونكورينكوس غوربوشا , أونكورينوكوس كيتا , أونكورينكوس 

تشاويتشا , أونكورينكوس كيسوتش , أونكورينكوس ماسو , أونكورينكوس رودوروس) و سلمون األطلنطي (سالمو 

كغ%10االر) و سلمون الدانوب (هوكو هوكو).

كغ%10غيرها--00190203

-
أسماك مفلطحة (بلورونيكتيداي أو بوثيداي أو سينوغلوسيداي أو سوليداي أو سكوفتالميداي أو سيثاريداي), باستثناء 

األكباد و البيض و غدد التذكير:

كغ%10أسماك القفندر (رينهاردتيوس هيبوغلوسويد أو هيبوغلوسس هيبوغلوسس أو هيبوغلوسس ستينوليبيس).--00210203

كغ%10سمك هوشع (بلورونكتس بالتيسا)--00220203

كغ%10سمك موسى (من نوع سوليا)--00230203

كغ%10غيرها--00290203

-
سمك تونة (من نوع ثونوس) و بونيت مخطط البطن (أيوثينوس "كاتسووانوس" بيالميس) , باستثناء األكباد و البيض و 

غدد التذكير:

كغ%10سمك تونة بيضاء (ثونوس أاللونغا)--00310203

كغ%10سمك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس ألبكارس)--00320203

كغ%10سمك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)--00330203

00340203--("Thunnus Obesus" ثونوس أوبيزوس) "Bigeye" كغ%10أسماك التونة ذات العينين الكبيرتين

00350203--("Thunnus Thynus" ثونوس ثينوس) "Bluefin" كغ%10أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء

00360203--("Thunnus Maccoii" ثونوس ماكوي) كغ%10أسماك تونة الجنوب ذات الزعنف الزرقاء

كغ%10غيرها--00390203
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كغ%10سمك الرنجة (كلوبيا هارنغس , كلوبيا باالسي) , باستثناء األكباد و البيض و مفرزات غدد التذكير-00400203

00500203-
كغ%10سمك القد (غادوس موريا , غادوس أوجاك , جادوس ماكروسيفالوس) , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير

أسماك أخرى , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير:-

00610203--
سمك السردين (من نوع ساردينا بيلكاردوس و سادينوبس) و ساردينيال (من نوع ساردينيال) و رنجة صغيرة أو اسبرط 

كغ%10(سبراتوس سبراتوس)

كغ%10أسماك الحدوق (ميالنو غراموس ايغلفينوس)--00620203

كغ%10سمك أسود (بوالكيوس فيرنس)--00630203

كغ%10سمك األسقمري "ماكريل" (اسكومبر سكومبراس , سكومبر أوسترا السيكوس , سكومبر جابونيكوس)--00640203

كغ%10كالب البحر و غيرها من أسماك القرش--00650203

كغ%10سمك األنقليس (من نوع أنغويال)--00660203

كغ%10غيرها--00690203

كغ%10أكباد و بيض و غدد تذكير-00700203

أسماك مجمدة , باستثناء الشرائح و غيرها من لحوم األسماك المذكورة في البند 0303.03.04

-

 ,"Gorbuscha" نركا , أونكورينكوس غوربوشا"Oncorhynchus" سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورينوكوس

 ,"Kisutch" أونكورينكوس كيسوتش ,"Tschawytscha" أونكورينكوس تشاويتشا ,"Keta" أونكورينوكوس كيتا

أونكورينكوس ماسو "Masou", أونكورينكوس رودوروس"Rhodurus") باستثناء األكباد و البيض و مفرزات غدد 

التذكير:

كغ%10سالمون سوك آي "Sockeye" (سالمون أحمر) (نوع أونكارنكاس نيركا)--00110303

كغ%10غيره--00190303

أسماك أخرى من فصيلة المخطوريات السلمون , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير:-
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00210303--
سمك الترويت (سالموتروتا و أونكورينكاس مايكس , أونكورينكاس كالركي, أونكورينكاس أغوابونيتا , أونكورينكاس 

كغ%10جيالي , أونكورينكاس أباش , أونكورينكاس كريزوغاسستر)

كغ%10سالمون األطلنطي (سالمو ساالر) و سالمون الدانوب (هوكو هوكو)--00220303

كغ%10غيرها--00290303

-
أسماك مفلطحة (بلورونيكتيداي أو بوثيداي أو سينوغلوسيداي أو سوليداي أو سكوفتالميداي أو سيثاريداي), باستثناء 

األكباد و البيض و غدد التذكير:

كغ%10سمك القفندر (رينهاردتيوس هيبوغلوسودايس و هيبوغلوسس و هيبو غلوسس ستينوليبيس)--00310303

كغ%10سمك هوشع (بلورونكتس بالتيسا)--00320303

كغ%10سمك موسى (من نوع سوليا)--00330303

كغ%10غيرها--00390303

-
سمك تونة (من نوع ثونوس) و بونيت مخطط البطن (أيوثينوس "كاتسووانوس" بيالميس) , باستثناء األكباد و البيض و 

غدد التذكير:

كغ%10سمك تونة بيضاء (ثونوس أاللونغا)--00410303

كغ%10تونة ذات زعانف صفراء (تونوس ألباكارس)--00420303

كغ%10سمك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)--00430303

00440303--("Thunnus Obesus" ثونوس أوبيزوس) "Bigeye" كغ%10أسماك التونة ذات العينين الكبيرتين

00450303--("Thunnus Thynus" ثونوس ثينوس) "Bluefin" كغ%10أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء

00460303--("Thunnus Maccoii" ثونوس ماكوي) كغ%10أسماك تونة الجنوب ذات الزعنف الزرقاء

كغ%10غيرها--00490303

كغ%10سمك الرنجة (كلوبيا هارنغس , كلوبيا باالسي) , باستثناء األكباد و البيض و مفرزات غدد التذكير-00500303
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00600303-
كغ%10سمك القد (غادوس موريا , غادوس أوجاك , جادوس ماكروسيفالوس) , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير

أسماك أخر , باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير:-

00710303--
أسماك السردين (من نوع ساردينا بيلكاردوس و سادينوبس) و ساردينيال (من نوع ساردينيال) و رنجة صغيرة أو 

كغ%10اسبرط (سبراتوس سبراتوس)

كغ%10سمك حدوق (ميالنوغراموس ايغليفينوس)--00720303

كغ%10سمك أسود (بوالكيوس فيرنس)--00730303

كغ%10سمك األسقمري "ماكريل" (اسكومبر سكومبراس , سكومبر أوسترا السيكوس , سكومبر جابونيكوس)--00740303

كغ%10كالب البحر و غيرها من أسماك القرش--00750303

كغ%10سمك األنقليس (من نوع أنغويال)--00760303

كغ%10سمك قاروس (ديسنتراركوس البراكس و ديسنتراركوس بنكتاتوس)--00770303

كغ%10سمك نازلي (من نوع ميرلوسيوس و ايروفيسيس)--00780303

كغ%10غيرها--00790303

كغ%10أكباد و بيض و غدد التذكير-00800303

شرائح سمك و غيرها من لحوم األسماك (و إن كانت مفرومة) , طازجة أو مبردة أو مجمدة.0403

كغ%20طازجة أو مبردة:-00100403

كغ%20شرائح مجمدة-00200403

كغ%20غيرها-00900403

0503
أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح , أسماك مدخنة , و إن كانت مطبوخة قبل أو في أثناء عملية التدخين , دقيق 

و مساحيق و سميد و كريات مكتلة "بيليتس" من سمك , صالحة لالستهالك البشري.

كغ%20دقيق سمك و مساحيق و كريات مكتلة "بيليتس" من سمك , صالحة لالستهالك البشري-00100503
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كغ%20أكباد و بيض و غدد تذكير األسماك , مجففة , مدخنة , مملحة أو في ماء مملح-00200503

كغ%20شرائح سمك , مجففة , مملحة أو في ماء مملح , و لكن غير مدخنة-00300503

أسماك مدخنة , بما فيها الشرائح:-

00410503--

سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورينوكوس نركا , أونكورينكوس غوربوشا , أونكورينوكوس كيتا , أونكورينكوس 

تشاويتشا , أونكورينكوس كيسوتش , أونكورينكوس ماسو , أونكورينكوس رودوروس) و سلمون األطلنطي (سالمو 

كغ%20االر) و سلمون الدانوب (هوكو هوكو).

كغ%20سمك الرنجة (كلوبيا هارنغس , كلوبيا باالسي)--00420503

كغ%20غيرها--00490503

أسماك مجففة , و إن كانت مملحة , و لكن غير مدخنة:-

سمك القد (غادوس موريا , غادوس أوجاك , جادوس ماكروسيفالوس) :--

كغ%5المعدة لصناعة طحين السمك---10510503

كغ%20غيرها---90510503

غيرها:--

كغ%5المعدة لصناعة طحين السمك---10590503

كغ%20غيرها---90590503

أسماك مملحة و لكن غير مجففة و ال مدخنة , و أسماك في ماء مملح:-

كغ%20سمك الرنجة (كلوبيا هارنغس , كلوبيا باالسي)--00610503

كغ%20سمك القد (غادوس موريا , غادوس أوجاك , جادوس ماكروسيفالوس)--00620503

كغ%20سمك األنشوجة "أنشوا" (من نوع أنغروليس)--00630503

كغ%20غيرها--00690503
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0603

قشريات , و إن كانت مقشورة , حية , طازجة , مبردة , مجمدة , مجففة , مملحة أو في ماء مملح , قشريات غير 

مقشورة , مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء , و إن كانت مبردة , مجمدة , مجففة , مملحة أو في ماء مملح , دقيق 

و مساحيق , سميد و كريات مكتلة :بيليتس" من القشريات , صالحة لالستهالك البشري.

مجمدة:-

كغ%20جراد بحر "روك لوبستر و أشباهه" (من نوع بالينوروس , بانوليروس و جاسوس)--00110603

كغ%20عقارب بحر "لوبستر" (من نوع هوماروس)--00120603

كغ%20روبيان (قريدس أو جمبري)--00130603

كغ%20سرطانات (كابوريا)--00140603

كغ%20غيرها , بما فيها دقيق و مساحيق , سميد و كريات مكتلة "بيليتس" من القشريات صالحة لالستهالك البشري--00190603

غير مجمدة:-

كغ%20جراد بحر "روك لوبستر و أشباهه" (من نوع بالينوروس , بانوليروس و جاسوس)--00210603

كغ%20عقارب بحر "لوبستر" (من نوع هوماروس)--00220603

كغ%20روبيان (قريدس أو جمبري)--00230603

كغ%20سرطانات (كابوريا)--00240603

كغ%20غيرها , بما فيها دقيق و مساحيق , سميد و كريات مكتلة "بيليتس" من القشريات صالحة لالستهالك البشري--00290603

0703
رخويات , و إن كانت منزوعة أصدافها , حية , طازجة  مبردة , مجمدة , مجففة , مملحة أو في ماء مملح , الفقريات 

مائية , عدا الرخويات و القشريات , حية , طازجة , مبردة , مجمدة , مجففة , مملحة أو في ماء مملح , دقيق و 

مساحيق و سميد , كريات مكتلة "بيليتس" من الالفقريات المائية , عدا القشريات ’ صالحة لالستهالك البشري.

00100703-"Oysters" كغ%20محار

محار مروحي الشكل , من أجناس بكتن أو كالميس أو بالكوبكتن:-
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كغ%20حية أو طازجة أو مبردة--00210703

كغ%20غيرها--00290703

بلح البحر (من نوع ميتيلوس و بيرنا):-

كغ%20حية أو طازجة أو مبردة--00310703

كغ%20غيرها--00390703

-
حبار (من أنواع سيبيا أوفيشينالس , روسيا ماكروسوما , سيبيوال) و سيبيدج (من نوع أوماستريفس , لوليغو , 

نوتوتوداروس و سيبيوتيوتي):

كغ%20حية أو طازجة أو مبردة--00410703

كغ%20غيرها--00490703

أخطبوط (من نوع أوكتوبس):-

كغ%20حي أو طازج أو مبرد--00510703

كغ%20غيرها--00590703

كغ%20حلزون (عدا حلزون البحر)-00600703

-
غيرها , بما فيها دقيق , مساحيق , سميد و كريات مكتلة "بيليتس" من الالفقريات المائية , عدا القشريات , صالحة 

لالستهالك البشري

كغ%20حية أو طازجة أو مبردة--00910703

كغ%20غيرها--00990703

ألبان و قشدة , غير مركزة و ال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.0104

كغ%1تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن 1% وزناً-00100104

كغ%1تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1% وزناً و ال تتجاوز 6% وزناً-00200104

%5تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 6% وزناً:-00300104
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ألبان و قشدة , مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.0204

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

كغ%3لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي 2500 غرام---10100204

كغ%3مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنها الصافي أكثر من 20 كغ معد للصناعة---20100204

كغ%10غيرها---90100204

بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر , تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1,5% وزناً:-

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

كغ%3لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي 2500 غرام---10210204

%3مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنها الصافي أكثر من 20 كغ معد للصناعة---20210204

كغ%10غيرها---90210204

غيرها:--

كغ%3لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي 2500 غرام---10290204

كغ%3مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنها الصافي أكثر من 20 كغ معد للصناعة---20290204

كغ%10غيرها---90290204

غيرها:-

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

%10في عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر---10910204

%30غيرها---90910204

غيرها :--

%10معدة للصناعة في عبوات اكبر من 20 كغ---10990204

%30غيرها---90990204

 1/4/2003 صفحة 16 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

0304

مخيض , لبن و قشدة مخثران , لبن رائب "زبادي" كفير و غيره من أنواع األلبان و القشدة المخمرة أو المحمضة , و 

إن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية 

(مكسرات) أو كاكاو , مضافة.

%30لبن رائب "زبادي"-00100304

%30غيرها:-00900304

مصل اللبن , و إن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر , منتجات مكونة من عناصر حليب 0404

طبيعية , و إن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر , غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر.

كغمصل اللبن و مصل اللبن المعدل , و إن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر-

%3مصل مركز---10100404

%30غيرها---90100404

%30غيرها-00900404

زبد و غيرها من مواد دسمة أخرى و زيوت مشتقة من اللبن , منتجات ألبان قابلة للدهن.0504

زبد-

كغ%1معد للصناعة ضمن عبوات أكبر من 20 كغ---10100504

كغ%7غيرها---90100504

كغ%20منتجات ألبان قابلة للدهن-00200504

غيرها:-

كغ%3سمن (المشتق من الحليب "GHEE") ضمن عبوات أكبر من 20 كغ---10900504

كغ%20غيرها---90900504

جبن (بما في ذلك اللبن المخثر)0604
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%30جبن طازج (منضج" غير مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبن مصل اللبن , و جبن اللبن المخثر:-00100604

كغ%30أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق , من جميع األنواع-00200604

أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة و ال بشكل مسحوق-

%7جبنة الشيدر ضمن عبوات اليقل وزن الواحدة منها عن 320 كغ---10300604

%40غيرها---90300604

كغ%40أجبان ذات عروق زرقاء-00400604

%40أجبان أخرى:-00900604

بيض طيور بقشره , طازج أو محفوظ أو مطبوخ.0704

كغ%5بيض التفقيس سواء لمهات الدجاج البياض أو ألمهات الفروج---10000704

كغ%20غيره---90000704

0804
بيض طيور بدون قشره , مح (صفار البيض) و طازج أو مجفف أو مسلوق في الماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب , 

مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى , و إن كان محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر

مح (صفار البيض):-

كغ%20مجفف--00110804

كغ%20غيره--00190804

غيره:-

كغ%20مجفف--00910804

كغ%20غيره--00990804

كغ%20عسل طبيعي090400000904

كغ%40منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني , غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر100400001004

%10شعر بشري خام , و إن كان مغسوالً أو منزوعاً دهنه , و فضالت الشعر البشري.010500000105
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شعر و وبر الخنزير أو الخنزير البري , شعر الغرير و غيره من شعر لصناعة الفراجين (فراشي) و فضالته.0205

%50شعر و وبر الخنزير و الخنزير البري و فضالته:-00100205

%5غيرها:-00900205

%5شعر الخيل و فضالته , و إن كان بشكل طبقات عى حامل أو بدونه.030500000305

040500000405
مصارين و مثانات و معد حيوانات (عدا األسماك) , كاملة أوقطعاً , طازجة , مبردة , مجمدة , مملحة أو في ماء مملح 

%10, مجففة أو مدخنة.

جلود طيور و أجزاء أخر من طيور , بريشها أو بزغبها , ريش طيور و أجزاؤه ( و إن كان مشذباً) , زغب , جميعها 0505

خاماً أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها , مساحيق و نفايات ريش أو أجزاء ريش.

كغ%5ريش من األنواع المستخدمة في الحشو , زغب-00100505

%5غيرها:-00900505

0605
عظام وأروم قرون ، خاماً أو منزوعة الدهن أو الهالم أو محضرة تحضير بسيطاً ( لكن غير مقطعة باشكال خاصة ) 

، أو معالجة بحمض ، مساحيق ونفايات هذه المنتجات.

كغ%5عظمين ( بروتين عظام ) او عظام معالجة بحمض .-00100605

كغ%5غيرها-00900605

0705

عاج ؛ عظم ظهر السلحفاة ( ذبل أو درق ) ، صفيحات فك الحوت ( بما فيها األهداب ) أو غيرها من ثدييات بحرية ، 

قرون وقورن مشعبة ، حوافز ، أظافر ، مخالب ومناقير ، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مقطعة بأشكال 

خاصة ؛ مساحيق ونفايا هذه المواد.

%30عاج ، ومساحيقه ونفاياته :-00100705

%30غيرها :-00900705
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080500000805

مرجان ومواد مماثلة ، خاماً أو محضراً تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطيقة اخرى ؛ أصداف رخويات أو 

قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام الحبار ، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة باشكال خاصة ، 

%30مساحيقها وفضالتها .

%30إسفنج طبيعي من أصل حيواني.090500000905

100500001005

عنبر أشهب ، طيب القندس ( كاستوريوم " castoreum  " ) ، طيب الزباد " civet " ، ومسك ؛ ذراريخ ( ذباب 

همدي " catharides " ) ؛ صفراء وإن كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات 

كغ%7الصيدلة ، طازجة ، مبردة ، مجمدة ، محفوظة مؤقتاً بطريقة اخرى .

1105
منتجات حيوانية األصل ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ، حيوانات ميتة مما يشمله الفصالن ( 1 ) أو ( 2 ) 

غير صالحة لالستهالك البشري.

كغ%7مني ذكور البقر.-00101105

غيرها :-

%20منتجات أسماك أو رخويات أو قشريات أو الفقريات مائية أخر ؛ حيوانات ميتة ممايشمله الفصل ( 3 )--00911105

%20غيرها :--00991105

بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان ، وسيقان أرضية ( جذامير أو ريزومز ) ، راقدة  " في 0106

طور البيات " ، منبتة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور هندباء ( شيكوريا ) ، عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.

00100106-
 ، " Rhizomes " بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصيلة ، تيجان ، وسيقان أرضية جذامير أو ريزومات

عدد%10رافدة ( في طور البيات ) .

00200106-
بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصيلة ، تيجان ، وسيقان أرضية ( جذامير أو ريزومات ) ، منبتة أو 

عدد%10مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء ( شيكوريا )

نباتات حية آخر ( بما فيها جذورها ) ، فسائل وطعوم ، بياض الفطر0206
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عدد%10فسائل دون جذورها وطعوم :-00100206

عدد%10أشجار وجنبات وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية صالحة لألكل ، وإن كانت مطعمة-00200206

00300206-
عدد%10جنبات وردية ( رودوندرن " Rhododendrons " ) أو صحراوية ( أزاليه " Azaleas " ) وإن كانت مطعمة.

عدد%10شجيرات ورود ، وإن كانت مطعمة.-00400206

عدد%10غيرها :-00900206

0306
أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو للتزيين نضرة أو مجففة ، مبيضة ، مصبوغة ، مشربة أو محضرة بطريقة 

اخرى .

كغ%50نضرة.-00100306

كغ%50غيرها-00900306

0406
أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء أخر من النباتات ، دون أزهار أو براعم ، وأعشاب وطحالب وأشنة معدة 

للباقات أو للزينة ، نضرة ، مجففة ، مصبوغة ، مبيضة ، مشربة أو محضرة بطريقة اخرى.

كغ%50طحالب وأشنة-00100406

غيرها :-

كغ%50نضرة .--00910406

كغ%50غيرها--00990406

بطاطا طازجة أو مبردة.0107

كغ%3للزرع ( للبذار).-00100107

كغ%50غيرها-00900107

كغ%50بندورة ( طماطم ) ، طازجة أو مبردة020700000207

بصل وعسقالن وثوم وكرات وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة.0307
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كغ%50بصل وعسقالن-00100307

كغ%50ثوم-00200307

كغ%50كراث ( براصية ) وخضر ثومية اخرى-00300307

كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة لألكل .......0407

00100407-( " Brocoli " بروكولي ) كغ%50قرنبيط " زهرة " وقرنبيط

كغ%50ملفوف بروكسل-00200407

كغ%50غيرها-00900407

0507
 ، ( " CHICORIUM " شيكوريوم س ب ب ) وهندباء من نوع ( " Lactuca Sative " الكتوكا ساتيفا ) خس

طازجة أو مبردة .

خس :-

كغ%50خس مكبب ( خس افرنجي )--00110507

كغ%50غيره--00190507

هندباء :-

00210507--( " chicorium intybus var.foliosum " شكوريوم انتيبوس من نوع فوليو سيوم ) " witlooff " كغ%50هندباء

كغ%50غيرها--00290507

0607
جزر ولفت بقلي وشوندر ( بنجر ) للسلطة ، ولحية التيس ( سالسيفي " Salsify " )وكرافس لفتي وفجل وجذور 

وجذور مماثلة صالحة لألكل طازجة أو مبردة.

كغ%50جزر ولفت بقلي  .-00100607

كغ%50غيرها-00900607

كغ%50خيار وقثاء ، خيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة070700000707

بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة0807
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00100807-( " Pisum Sativm " بيسوم ساتيفوم ) كغ%50بازيال

00200807-( " Phaseolus " وفاصيولوس " Vifna " من نوعي فيفنا)كغ%50لوبيا او فاصوليا

كغ%50بقول قرنية أخر-00900807

خضر أخر ، طازجة أو مبردة.0907

00100907-( " artichokes" أرضي شوكي ) كغ%50خرشوف

00200907-( " Asparagus " أسباراجس ) كغ%50هليون

كغ%50باذنجان-00300907

كغ%50كرافس عدا الكرفس اللفتيط-00400907

فطور وكمأة :-

00510907--( " Agaricus "  الغاريقونيات ) كغ%30فطور من فصيلة

كغ%30كمأة--00520907

كغ%30غيرها--00590907

كغ%50سبانخ وسبانخ نيوزيلند وسبانخ كبيرة الورق ( سبانخ الحدائق )-00700907

غيرها  :-

%50ذرة حلوة---10900907

%50غيرها---90900907

خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء ) ، مجمدة1007

كغ%50بطاطا ( باطاطس )-00101007

بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة  :-

00211007--( " Pisum Sativm " بيسوم ساتيفوم ) كغ%50بازيال

00221007--( " Phaseolus " وفاصيولوس " Vifna " من نوعي فيغنا)كغ%50لوبيا او فاصوليا
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كغ%50غيرها--00291007

كغ%50سبانخ وسبانخ نيوزيلند وسبانخ كبيرة الورق ( سبانخ الحدائق )-00301007

كغ%50ذرة حلوة-00401007

كغ%50خضر أخر-00801007

كغ%50خليط من خضر-00901007

1107
خضر محفوظة مؤقتاً ( مثالً بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح ، أو مكبرت أو في محاليل حفظ أخر ) ولكن 

غير صالحة بحالتها هذه لالستهالك المباشر.

كغ%50زيتون :-00201107

00301107-: ( " Capar " قبار ) كغ%50كبر

00401107-: " CORNICHONS " كغ%50خيار أو قثاء وخيار صغير

فطور وكمأة :-

--: ( " Agaricus" أغاريكاس ) فطور من فصيلة الغاريقونيات

كغ%1معد للصناعة---10511107

كغ%50غيرها---90511107

غيرها--

كغ%1معد للصناعة---10591107

كغ%50غيرها---90591107

كغ%50خضر آخر ؛ خليط من خضر :-00901107

خضر مجففة ن كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ملكن غير محضرة بطريقة اخرى .1207

كغ%50بصل-00201207
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-
فطور ، آذان يهوذا ( فطور من فصيلة الغاريقونيات " أوريكوالريا س ب ب ، Auricularia s p p " ) ، فطور 

هالمية ( ترميال س ب ب " Tremella s p p  " ) وكمأة :

00311207--: ( " Agaricus" أغاريكاس ) كغ%50فطور من فصيلة الغاريقونيات

00321207--( " Auricularia s p p ، فطور من فصيلة الغاريقونيات " أوريكوالريا س ب ب ) كغ%50فطور ، آذان يهوذا

00331207--
فطور ، آذان يهوذا ( فطور من فصيلة الغاريقونيات " أوريكوالريا س ب ب ، Auricularia s p p " ) ، فطور 

( "  Tremella s p p " ترميال س ب ب ) " jelly fung " كغ%50هالمية

كغ%50غيرها :--00391207

كغ%50خضر  أخر ، خليط من خضر :-00901207

بقول قرنية يابسة مقشورة ، وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلقة ( مفصصة ) أو مكسرة .1307

-: ( " Pisum Sativm " بيسوم ساتيفوم ) بازيال

كغ%1للبذار---10101307

كغ%50غيرها---90101307

00201307-.( " garbanzoz " جاربانزوز ) كغ%50حمص

-: ( " Phaseolus " وفاسيولوس " Vifna " من نوعي فيغنا ) لوبيا او فاصوليا

--
Vigna radiata . Wilczek" لوبيا او فاصوليا من نوع ) فيغنا مانغو ( ال ) هيبر أو فيغنا رادياتا ( ال ) ويلكزيك

كغ%1للبذار ( تقاوى )---10311307

كغ%50غيرها---90311307

لوبيا أو فاصولياء ، حمراء صغيرة ( أذروكي " Adzuki " ) ( فاصيوليوس أو فيغنا  انجوالريس ) :--

كغ%1للبذار ( تقاوى )---10321307

كغ%50غيرها---90321307
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لوبيا أو فاصوليا ، عادية ( فاسيوليس فولجاريس ) بما فيها الفاصولياء البيضاء :--

كغ%1للبذار ( تقاوى )---10331307

كغ%50غيرها---90331307

غيرها :--

كغ%1للبذار ( تقاوى )---10391307

كغ%50غيرها---90391307

كغ%50عدس :-00401307

-
فول عريض ( فيشيا فابا من نوع ماجور ) وفول صغير ( فيشيا فابا من وع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع مينور ) :

كغ%1للبذار---10501307

كغ%5فول مصري---20501307

كغ%50غيرها---90501307

كغ%50غيرها :-00901307

1407

جذور المنيهوط ( مانيوق " Manioc " ) و ( األروروت " Arrowroot " ) والسحلب والقلقاس الرومي ، بطاطا حلوة 

وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أوز األينولين ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مقطعة أو 

. ( " Sago " ساغو ) ؛ لب النخيل الهندي " Pellets " بشكل كريات مكتلة

كغ%50جذور المنيهوط ( مانيوق )-00101407

كغ%50بطاطا حلوة-00201407

كغ%50غيرها :-00901407

جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو " الكاجو " ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه.0108

جوز الهند  ( نارجيل ) :-
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كغ%1مجفف--00110108

كغ%10غيره--00190108

جوز البرازيل :-

كغ%20بقشره.--00210108

كغ%30مقشر--00220108

جوز الكاتشو :-

كغ%20بقشره.--00310108

كغ%30مقشر .--00320108

أثمار قشرية أخر ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه.0208

لوز :-

كغ%10في عبوات أكثر من 25 كغ---00110208

%30غيرها---90110208

كغ%30مقشر--00120208

-: ( "  Corylus spp " من نوع كوريلوس ) بندق

بقشره :--

كغ%10في عبوات أكثر من 25 كغ--00210208

%30غيرها---90210208

كغ%30مقشر--00220208

جوز عادي :-

كغ%10بقشره--00310208

كغ%15مقشر--00320208
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00400208-( " castanea spp " من نوع كاستانيا ) كغ%30كستناء

فستق :-

كغ%10في عبوات أكثر من 25 كغ---10500208

كغ%30غيرها---90500208

غيرها :-

كغ%10في عبوات أكثر من 25 كغ---10900208

كغ%30غيرها---90900208

كغ%40موز بما فيه ( البالنتان " Plantains " ) طازج أو مجفف .030800000308

تمر ، تين ، أناناس وأفوكادو ( كمثري أميركي ) وجوافة ومانجو ومانجوستين ، طازجة أو مجففة .0408

كغ%10تمر-00100408

كغ%50تين-00200408

كغ%10أناناس-00300408

كغ%10أفوكادو ( كمثري أمريكي )-00400408

كغ%10جوافة ، مانجة ومانجوستين-00500408

حمضيات طازجة أو جافة.0508

كغ%50برتقال-00100508

00200508-
يوسفي " ماندرين " ( بما فيها التانجرين " Tangerins " والساتسوماس " Satsumas " ) ؛ كلمنتينا ويليكنج  " 

كغWilkings50% " وغيرها من الحمضيات المهجنة

كغ%50ليمون هندي ( غريب فروت " Grapefruit  " بما فيه البوميلو )-00400508

00500508-
ليمون حامض ( سيتروس ليمون " citrus limon  " ، سيتروس ليمونوم  "citrus limonum " ) وليم ( سيتروس 

( " citrus latifolia " وسيتروس التيفوليا ، "  citrus aurantifolia " كغ%50اورانتيفوليا
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كغ%50غيرها :-00900508

عنب طازج أو مجفف .0608

كغ%50طازج-00100608

كغ%50مجفف-00200608

شمام وبطيخ ( بما فيه البطيخ األحمر ) وبابايا وباباز ، طازج.0708

شمام وبطيخ ( بما فيه البطيخ األحمر ):-

كغ%50بطيخ أحمر " دالع " .--00110708

كغ%50غيره :--00190708

كغ%50بابايا " Papayas " ( باباز )-00200708

تفاح وكمثري " إجاص " وسفرجل ، طازجة.0808

كغ%50تفاح-00100808

كغ%50كمثري وسفرجل-00200808

مشمش وكرز وخوخ أو دراق ( بما فيه الدراق األملس " نكتارين " ) وبرقوق ، طازجة .0908

كغ%50مشمش.-00100908

كغ%50كرز-00200908

كغ%50دراق ( خوخ ) " برونوس بريسيكا " ( مافيه الدراق األملس " نكتارين " )-00300908

00400908-" sloes " كغ%50خوخ ( برقوق ) وخوخ السياج

فواكه أخر ، طازجة .1008

كغ%50فريز ( فراوله)-00101008

كغ%50توت العليق ( فرامبواز " Framboises " ) ، وتوت عادي .-00201008

كغ%50كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب-00301008
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كغ%50عنبيات وفواكه من فصيلة الفاكسينيوم-00401008

كغ%20فاكهة الكيوي-00501008

00601008-( Durians ) كغ%20دوريان

كغ%50غيرها ( ايكي دنيا - رمان الخ )-00901008

1108
فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء ، مجمدة ، وإن احتوت على سكر مضاف أو 

مواد تحلية اخرى .

كغ%50فريز " Fraises " ( فراوله ) :-00101108

كغ%50توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب :-00201108

كغ%50غيرها-00901108

1208
فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً ( مثالً بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح ، مكبرت أو في محاليل أو مواد 

أخر للحفظ ) ، ولكن غير صالحة بحالتها هذه لإلستهالك المباشر.

كغ%50كرز-00101208

كغ%50غيرها-00901208

1308
فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06 ، خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة من األنواع 

المذكورة في هذا الفصل.

كغ%50مشمش-00101308

كغ%50خوق ( برقوق ) .-00201308

كغ%50تفاح.-00301308

فواكه أخر-

%15تمر هندي---10401308

%50غيرها---90401308
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كغ%50خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة في هذا الفصل-00501308

140800001408
قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو في 

كغ%30محاليل أ, مواد أخر للحفظ .

0109
بن وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ، قشور وغالالت من بن ، أبدال بن محتوية على بن باية نسبة كانت .

بن غير محمص :-

كغ%5غير منزوع من الكافيين--00110109

كغ%5منزوع منه الكافيين--00120109

بن محمص :-

كغ%20غير منزوع من الكافيين--00210109

كغ%30منزوع منه الكافيين--00220109

كغ%30غيرها-00900109

شاي ، وإن كان منكهاً.0209

كغ%5شاي أخضر ( غير مخمر ) معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواها عن 3 كغ-00100209

كغ%3شاي أخضر ( غير مخمر ) في عبوات أخر-00200209

كغ%10شاي أسود ( مخمر ) وشاي مخمر جزئياً ، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواها عن 3 كغ-00300209

كغ%5شاي أسود ( مخمر ) وشاي مخمر جزئياً ، في عبوات اخر-00400209

متة ( ماتية ).0309

كغ%5خاما بشكل عيدان حتى ما كان منها مطحوناً---10000309

كغ%20مخمرة وجاهزة لالستهالك---20000309
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0409
فلفل من نوع ( بيبر " Piper  " ) ، فلبفلة من جنس ( كابسيكوم " Capsicum  " ) أو الفلفل من نوع ( بيمنتا " 

Pimenta " ) ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .

-: ( "  Piper " بيبر) فلفل من جنس

كغ%3غير مجروش والمسحوق--00110409

كغ%20مجروش أو مسحوق--00120409

كغ%10فليفلة من نوع ( كابسيكوم ) أو فلفل من نوع ( بيمنتا ) ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة-00200409

كغ%3فانيلية050900000509

قرفة وأزهار شجرة القرفة0609

كغ%3غير مجروشة أو مسحوقة-00100609

كغ%10مجروشة أو مسحوقة-00200609

كغ%10قرنفل ( كبوش " كاملة وبراعم " وسيقان وثمار ).070900000709

جوز الطيب وبسباسته ( غالفه الغشائي ) وحب الهال ( قاقله ).0809

جوز الطيب :-

كغ%3في عبوات أكثر من 25 كغ---10100809

كغ%10غيرها---90100809

الغالف الخارجي لجوز الطيب ( بسباسة ) :-

كغ%3في عبوات أكثر من 25 كغ---10200809

كغ%10غيرها---90200809

قاقلة ( حب الهال ) :-

كغ%3في عبوات أكثر من 25 كغ---10300809

كغ%10غيرها---90300809
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بذور الكمون يانسون ، يانسون صيني أو نجمي ( جاذبة ) ، شمر ، كزبرة ، كمون ، كراوية ؛ عرعر0909

كغ%30بذور الكمون يانسون ، يانسون صيني أو نجمي ( جاذبة )-00100909

كغ%30بذور كزبرة-00200909

كغ%30بذور كمون-00300909

كغ%30بزور كراوية-00400909

كغ%30بذور شمر ، حبات عرعر-00500909

زنجبيل ، زعفران ، كركم ، زعتر ، وأوراق غار ( رند ) ، كاري وبهاري وتوابل أخر .1009

زنجبيل :-

كغ%5في عبوات أكثر من 25 كغ---10101009

كغ%30غيرها---90101009

زعفران :-

كغ%5في عبوات أكثر من 25 كغ---10201009

كغ%30غيرها---90201009

كركم :-

كغ%5في عبوات أكثر من 25 كغ---10301009

كغ%30غيرها---90301009

زعتر ؛ أو أوراق غار ( رند ) :-

كغ%5في عبوات أكثر من 25 كغ---10401009

كغ%30 غيرها---20401009

00501009-"  Curry " كغ%30كاري

بهارات وتوابل أخر :-
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كغ%20مخاليط مذكورة في المالحظة أ - ب من هذا الفصل--00911009

كغ%20غيرها--00991009

حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم.0110

حنطة ( قمح ) قاسية :-

كغ%1للبذار---10100110

%1معد لصناعة المعكرونة---20100110

%20غيرها---90100110

كغغيرها :-

كغ%1للبذار----10900110

كغ%7غيرها---90900110

شيلم ( جاودار ) :0210

كغ%1معد للبذار---10000210

كغ%7غيره---90000210

كغ%1شعير031000000310

شوفان.0410

كغ%1معد للبذار---10000410

كغ%7غيره---90000410

ذرة0510

كغ%1معدة للبذار-00100510

كغ%1غيرها-00900510

أرز0610
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كغ%3أرز غير مقشور ( أرز بغالفه الزهري ) .-00100610

كغ%3أرز مقشور ( أرز أسمر).-00200610

كغ%3أرز مضروب كلياً أو جزئياً ن وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً.-00300610

كغ%3كسارة األرز.-00400610

071000000710: " Grain Sorghum " كغ%3حبوب السورغوم

حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ؛ حبوب أخر :0810

كغ%5حنطة سوداء-00100810

كغ%5دخن-00200810

كغ%5حبوب العصافير-00300810

كغ%5حبوب أخر-00900810

%10دقيق حنطة ( قمح ) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.011100000111

دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة ( قمح ) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .0211

كغ%10دقيق شيلم-00100211

كغ%5دقيق ذرة-00200211

كغ%10دقيق أرز-00300211

كغ%10غيرها-00900211

جريش وسميد وكريات مكتلة ( بيليتس " Pellets " ) من حبوب .0311

جريش وسميد :-

كغ%10من حنطة ( قمح ) :--00110311

كغ%7من ذرة--00130311

كغ%10من حبوب أخر :--00190311
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00200311-: ( " Pellets " بيليتس ) 10كريات مكتلة بشكل حبات اسطوانية أو كروية%

0411
حبوب مشغولة بطريقة اخرى ( مثالً ، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق ) ، باستثناء 

األرز الداخل في البند 10.06 ؛ نبت الحبوب ، كامالً أو مفلطحاً أو مطحوناً أو بشكل رقائق

حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :-

كغ%10من شوفان--00120411

كغ%10من حبوب أخر--00190411

حبوب أخر مشغولة ( مثالً ، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة ) :-

كغ%10من شوفان--00220411

كغ%10من ذرة--00230411

كغ%10من حبوب أخر--00290411

كغ%10نبت الحبوب ، كامالً أو مفلطحاً أو بشكل رقائق أو مطحون-00300411

دقيق ، سميد ، مسحوق ، رقائق ، حبيبات ، كريات مكتلة ( بيليتس " Pellets " ) من البطاطا ( بطاطس ).0511

كغ%7دقيق وسميد ومسحوق-00100511

00200511-.( " Pellets " بيليتس ) كغ%7رقائق وحبيبات وكريات مكتلة

0611

دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 ، دقيق وسميد ومسحوق ولب النخل الهندي ( 

ساغو " Sago  " ) ، دقيق وسميد ومسحوق والجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 ؛ دقيق وسميد ومساحيق 

المنتجات المذكورة في الفصل  ( 8 ) .

كغ%10من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 00100611-07.13

كغ%10من الساغو أو الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14 :-00200611

%10من المنتجات المذكورة في الفصل الثامن-00300611

شعير ناشظ ( مالت " Malt " ) ، وإن كان محمصاً.0711
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كغ%3غير محمص-00100711

كغ%3محمص-00200711

نشاء ؛ إينولين.0811

نشاء :-

كغ%20من حنطة ( قمح )--00110811

كغ%3نشاء ذرة--00120811

كغ%3نشاء البطاطا--00130811

00140811--: ( " Manioc " مانيوق ) كغ%5نشاء منيهوت

كغ%5أنواع نشاء أخر :--00190811

00200811-: "  Inulin " كغ%5إينولين

كغ%5غلوتين الحنطة ( القمح ) وإن كان مجففاً .091100000911

كغ%1فول الصويا وإن كان مكسرا011200000112ً

فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة اخرى ، وإن كان مقشوراً أو مكسراً :0212

كغ%5بقشرها-00100212

كغ%10مقشوراً ، وإن كان مكسراً-00200212

031200000312(  " Copra " كوبرا ) كغ%1لب النارجيل

كغ%1بذر كتان ، وإن كان مكسرا041200000412ً

بذور اللفت أو السلجيم ، وإن كانت مكسرة0512

كغ%1بذور اللفت ( السلجم ) منخفضة المحتوى من حمض األوريسيك :-00100512

كغ%1غيرها :-00900512

كغ%1بذور عباد الشمس ، وإن كانت مكسرة :061200000612
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ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن كانت مكسرة .0712

كغ%1ثمار ونوى النخيل :-00100712

كغ%20بذور القطن-00200712

كغ%1بذور خروع-00300712

كغ%1بذور سمسم-00400712

كغ%1بذور خردل-00500712

00600712-( " Safflower " قرطم ) كغ%1بذور عصفر

غيرها :-

كغ%3بذور خشخاش .--00910712

%3غيرها :--00990712

دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل.0812

كغ%1من فول الصويا :-00100812

غيرها :-

كغ%30من بذر القطن---10900812

كغ%1غيرها---90900812

بذور وثمار " Spores " من األنواع المعدة للبذار ( تقاوى ) .0912

كغ%1بذور شوندر ( بنجر ) السكر-00100912

بذور نباتات علفية :-

00210912--( " alfalfa  ، Luceme " الفصفصة ) كغ%1بذور البرسيم

00220912--( " trifolium Clover " نفل نوع تريفوليوم ) كغ%1بذور برسيم

00230912--( " Fescus " الفستوكة ) كغ%1بذور عكرش
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00240912--" poapratensis " نوع بوابر اتنسيس " Kentueky blue grass " كغ%1بذور كنتكي الزرقاء

00250912--
بذور زؤان ( جاودار ) " Rye grass " نوع لوليوم ملتي فلوروم الم " multiflorum lam Lolium " ولوليوم بيريني 

" Lolium perenne L " كغ%1ل

00260912--: " Thimothy grass " كغ%1بذور عشب تيموثي

كغ%1غيرها :--00290912

كغ%1بذور نباتات عشبية تزرع اساساً من أجل أزهارها :-00300912

غيرها :-

كغ%1بذور الخضار--00910912

كغ%3غيرها :--00990912

1012
ثمار حشيشة الدينار " Hop Cones " ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ( 

. " Lupuline " بيليتس ) ؛ غبار حشيشة الدينار ( لوبولين

كغ%1ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة والبشكل كريات مكتلة ( بيليتس ) .-00101012

00201012-
 lupulin "  ثمار حشيشة الدينار  مجروشة أو مسحوقة بشكل كريات مكتلة ( بيليتس ) ؛ غبار حشيشة الدينار ( لوبولين

كغ1%" .

1112

نباتات وأجزاؤها ، ( بما فيها البذور والثمار ) ، من األنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في 

أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة ، طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو 

مسحوقة .

كغ%10جذور سوس ( عرق سوس ) .-00101112

00201112-: " Ginseng " كغ%1جذور جنسنج

00301112-: " Coca leaf " كغ%1أوراق الكوكا

00401112-: " Poppy straw "  كغ%1قش الخشخاش
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غيرها :-

كغ%3محلب---10901112

كغ%1غيرها :---90901112

1212

 ( " Algae " أشنيات ) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية ، Locust beans " 9 " قرون خرنوب ( خروب

، وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مطحونة ؛ نوى ولب ( قلب ) 

الفواكه ومنتجات نباتية أخر ( بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من عائلة المخطوريات شيكوريا 

إنتيبوس ساتيفوم " intybus sativom  " ) من النوع المستخدم بصفة اساسية لالستهالك البشري ، غير مذكورة وال 

داخلة في مكان أخر.

كغ%1قرون خرنوب بما في ذلك بذوره-00101212

كغ%1أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية-00201212

00301212-
نوى ( بزور " stones " ) ولب بزور " kernels " المشمش أو الدراق " peach  " ( بما فيه الدراق أملس " نكتارين 

: "  plum " أو الخوخ ( " nectarine ،1%كغ

غيرها :-

كغ%3شوندر السكر--00911212

غيرها :--

10991212---
 Cichorium " جذور هندباء ( شيكوريوم انتيبوس ساتيفوم ) طازجة أو مجففة كاملة أو قطعاً ، ولكن غير محمسة

: "  intybim sativom3%

كغ%3قصب السكر :---20991212

كغ%5غيرها :---90991212

131200001312
قش وعصافات ( قشور ) حبوب ، خاماًُ ، وإن كانت مهشمة ( تبن ) ، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة ( 

كغ%5بيليتس ).
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1412

ملوف لفتي علفي " Swedes  " وشوندر " بنجر " علفي وجذور علفية وكأل وبرسيم ( فصة ) ونفل ( سنفوان " 

Sainfoin  " ) وكرنب علفي ( الرونيسي " Kale " ) وترمس وكرسنة ( بيقية ) علفية ومنتجات علفية مماثلة ، وإن 

كانت بشكل كريات مكتلة ( بيليتس ).

00101412-( alfalfa - lucern ) كغ%5مسحوق ومكتالت بشكل حبات اسطوانية أو كريات مكتلة صغيرة ( بيليتس ) من فصة

كغ%5غيرها-00901412

صمغ اللك " Lac " ؛ صموغ ؛ راتنجات ، وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية ( كالبالسم مثالً ) ، طبيعية.0113

00100113-. " Lac " ( كمليكة ) كغ%1صمغ اللك

كغ%1صمغ عربي .-00200113

كغ%3غيرها-00900113

0213
عصارات وخالصات نباتية ؛ ومواد بكتينية ، بكتينات ، بكتات ؛ آغار - آغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات ، 

مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة .

عصارات ( نسغ " Saps " ) وخالصات " Extracts " نباتية :-

00110213--." Opium " كغ%20أفيون

كغ%7من جذور السوس ( من عرق السوس ) :--00120213

كغ%7من حشيشة الدينار--00130213

00140213--" Rotenone " أو من جذور النباتات المحتوية على روتينون "  Pyrethrum " كغ%7من خالصة الكركهن

غيرها :--

كغ%20حشيش---10190213

كغ%1غيرها---90190213

كغ%1مواد بكتينية وبكتينات وبكتات :-00200213
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-
مواد مخاطية أو لعاب " Mucilages " وعوامل تسميك ( بديالت الهالم ) مشتقة من منتجات نباتية وإن كانت معدلة :

00310213--: "  Agar - Agar " كغ%1آغار - آغار

00320213--
مواد مخاطية ( لعاب " Mucilages " ) ومكثفات " Thickeners " مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو بذور " الجوار " 

كغ%1وإن كانت معدلة

كغ%3غيرها :--00390213

0114
مواد نباتية من األنواع المستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسالل (( مثل البوص الهندي " قصب الهند " ، 

بامبو " ، الخيزران " rattans " ، الغاب ( القصب " reeds " ) ، صفصاف صناعة السالل " osier " ، السمار ، 

الرافية " raffia" ، قش الحبوب " cereal straw " المنظف أو المبيض أو المصبوغ ، ولحاء الزيزفون )).

00100114-. ( " bamboos " قصب الهند " بامبو ) كغ%1بوص هندي

00200114-" rattans " كغ%1خيزران

كغ%1غيرها-00900114

021400000214

مواد نباتية من األنواع المستعملة بصورة رئيسية كحشو أو في التبطين " padding " ( مثل الكابوك " القطن الكاذب 

Kapok " والشعر النباتي ( كرينو ) والعشب البحري " eel - grass " ) وإن كانت بشكل طبقات على حامل من 

كغ%1مواد أخر أو بدون حامل .

031400000314

مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة المكانس أو الفراجين ( مثل ذرة المكانس " السورغوم " ) والبياسافا ( 

ليف نخيل البرازيل " piassava " ) والنخيل " couch -grass " واإلستل " Istle " ( المعروف بألياف تمبيكو ) ، 

كغ%1وإن كانت ضفائر أو حزماً

منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر.0414

كغ%1مواد نباتية من النوع المستخدم بصفة رئيسية في الدباغة أو الصباغة-00100414
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كغ%50زغب بذور القطن-00200414

كغ%5غيرها-00900414

0115
شحم الخنزير ( بما في ذلك دهنه ) ودسم أو دهن الطيور الدواجن ، غير تلك الداخلة في البند 02.09 أو في البند 

.15.03

كغ%5دسم أو دهون طيور الدواجن غير تلك الداخلة في البند 02.09---10000115

كغ%50شحم الخنزير ( بما في ذلك دهنه ) ، غير تلك الداخلة في البند 02.09 أو في البند 15.03.---90000115

كغ%5شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز ، عدا تلك الداخلة في البند 15.03 .021500000215

0315

ستيارين  دهن وشحم الخنزير " lard stearin  " ، زيت شحم أو دهن الخنزير " lard oil  " ، ستيارين زيتي " 

oleostearin " ، مرجرين زيتي " oleo - oil  " وزيت شحم " tallow oil  " غير مستحلبة أو مخلوطة وال محضرة 

بطريقة اخرى .

كغ%5سيتارين زيتي - مرجرين زيتي - زيت شحم غير مستحلبة أو مخلوطة وال محضرة بطريقة اخرى .---10000315

كغ%50ستيارين دهن وشحم الخنزير ، زيت شحم أو دهن خنزير---20000315

دهون وزيوت وأجزاؤها من أسماك أو ثدييات بحرية ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً.0415

كغ%5زيوت وأجزاؤها " fractions " من كبد األسماك-00100415

كغ%5دهون " fats " وزيوت وأجزاؤها " fractions " من أسماك عدا زيت كبد األسماك-00200415

كغ%5دهون وزيوت وأجزاؤها من ثدييات بحرية-00300415

%3دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك الالنولين ) .051500000515

%1شحوم ودهون وزيوت حيوانية اخرى وأجزاؤها وإن كانت مكررة ، لكن غير معدلة كيماوياً .061500000615

زيت فول الصويا وأجزاؤها ، وإن كان مكرراً ، ولكن غير معدل كيماوياً .0715

زيت خام ، وإن أزيل صمغه :-

%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10100715
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%3غيرها ، بما فيها تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90100715

غيرها:-

10900715---
زيت فول الصويا وأجزاؤه الـ ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) معد لصناعة األلكيدات واألحماض الدهنية على 

أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو باضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم اليه أو 

كغ%3بأية طريقة اخرى تعتمدها مديرية الجمارك العامة بحيث يكون غير صالح لالستهالك البشري حين االفراج عنه

20900715
زيت فول الصويا نوع R.B.D ( مكرر -مبيض - مزال الرائحة ) معد للهدرجة ، وصناعة المارغرين والسمون 

%5النباتية

كغ%5غيرها---90900715

زيت فول سوداني وأجزاؤه ، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيماوياً .0815

كغ%1زيت خام-00100815

كغغيرها:-

كغ%3للصناعات الغذائية---10900815

كغ%10غيرها---90900815

زيت زيتون وأجزاؤه ، وإن كان مكرراً لكن غير معدل كيماوياً.0915

كغ%50زيت بكر ( العصرة األولى ) :-00100915

كغ%50غيرها :-00900915

101500001015
زيوت أخر وأجزاؤها مستحصل عليها من زيتون فقط ، وإن كانت مكررة ، ولكن غير المعدلة كيماوياً ، بما في ذلك 

كغ%50مخاليط تلك الزيوت او مخاليط اجزاؤها مع زيوت أو أجزاء اخرى داخلة في البند 15.09

زيت النخيل وأجزاؤه ، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائيا1115ً

زيت خام :-
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%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10101115

%3غيرها ، بما فيها تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90101115

غيرها :-

10901115---
زيت نخيل وأجزاؤه الـ ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) معد لصناعة الغليسيرين والصابون واألحماض الدهنية 

على أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو باضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم 

كغ%3اليه أو بأية طريقة اخرى تعتمدها مديرية الجمارك العامة بحيث يكون غير صالح لالستهالك البشري حين االفراج عنه

20901115
%5زيت نخيل وأجزاؤه R.B.D ( مكرر -مبيض - مزال الرائحة ) معد للهدرجة ، وصناعة المارغرين والسمون النباتية

كغ%5غيرها---90901115

زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن ، وأجزاؤها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا1215ً

زيوت من بذور عباد الشمس أو القرطم " carthame " ، وأجزاؤها :-

زيوت خامية  :--

%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10111215

%3غيرها بما في ذلك تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90111215

غيرها :--

10191215---
زيت بذور عباد الشمسR.B.D ( مكرر -مبيض - مزال الرائحة ) معد للهدرجة ، وصناعة المارغرين والسمون 

كغ%5النباتية
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20191215---

زيت بذور عباد الشمس وأجزاؤه الـ ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) معد لصناعة االلكيدات والصابون 

واألحماض الدهنية على أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو باضافة مادة 

هيدروكسيد الصوديوم اليه أو بأية طريقة اخرى تعتمدها مديرية الجمارك العامة بحيث يكون غير صالح لالستهالك 

كغ%3البشري حين االفراج عنه

%5غيرها من بذور عباد الشمس---30191215

%10من بذور القرطم---40191215

زيت من بذور القطن وأجزاؤه :-

كغ%20زيت خام و إن نزعت ألوانه السطحية الصفراء ( الفوسيبول " gossypol  " ) ( المادة السامة الموجودة فيه ) :--00211215

كغ%20غيره--00291215

1315
زيت جوز الهند ( كوبرا ) وزيت نوى النخيل وزيت نخيل البرازيل ( باباسو ) وأجزاؤها وإن كانت مكررة ولكن غير 

معدلة كيماوياً .

زيت جوز الهند ( كوبرا " copra " ) وأجزاؤه :-

الزيت الخام  :--

%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10111315

%3غيرها بما في ذلك تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90111315

غيره--

10191315---
زيت  وأجزاؤه الـ ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) معد لصناعة الغليسيرين والصابون واألحماض الدهنية على 

أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو باضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم اليه أو 

كغ%3بأية طريقة اخرى تعتمدها مديرية الجمارك العامة بحيث يكون غير صالح لالستهالك البشري حين االفراج عنه

كغ%5زيت وأجزاؤهR.B.D ( مكرر -مبيض - مزال الرائحة ) معد للهدرجة ، وصناعة المارغرين والسمون النباتية---20191315
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كغ%5غيرها---90191315

زيت نوى النخيل أو زيت نخيل البرازيل ( باباسو " babassu  " ) وأجزاؤهما :-

زيت خام--

%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10211315

%3غيرها بما في ذلك تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90211315

كغغيره--

10291315---
زيت  وأجزاؤه الـ ( مكرر - مبيض - مزال الرائحة ) معد لصناعة الغليسيرين والصابون واألحماض الدهنية على 

أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من 3 % أو باضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم اليه أو 

كغ%3بأية طريقة اخرى تعتمدها مديرية الجمارك العامة بحيث يكون غير صالح لالستهالك البشري حين االفراج عنه

كغ%5زيت وأجزاؤهR.B.D ( مكرر -مبيض - مزال الرائحة ) معد للهدرجة ، وصناعة المارغرين والسمون النباتية---20291315

كغ%5غيرها---90291315

1415
زيوت لفت " rape " أو سلجم ( كولزا " colza " ) أو خردل وأجزاءها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً

زيت اللفت أو السلجم منخفض المحتوى من حمض األوريسيك :-

كغ%3زيت خام--00111415

كغ%10غيره--00191415

غيره-

كغ%3زيت خام--00911415

كغ%10غيرها--00991415
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1515
زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة ( بما في ذلك زيت جوجوبا " jojoba " ) ، وأجزاؤها وإن كانت مكررة ، لكن غير 

معدلة كيماوياً.

زيت بذر الكتان وأجزاؤه :-

كغ%1زيت خام :--00111515

%3غيرها--00191515

زيت الذرة وأجزاؤه :-

زيت خام  :--

%1معد للصناعات غير الغذائية فيما عدا صناعة التكرير---10211515

%1غيرها بما في ذلك تلك المعدة للصناعات الغذائية وصناعة التكرير---90211515

كغ%5غيرها--00291515

كغ%1زيت الخروع " castor  " وأجزاؤه-00301515

كغ%1زيت التونغ " tung " ( زيت خشب الصين " chine wood oil  " ) وأجزاؤه-00401515

كغ%3زيت السمسم وأجزاؤه-00501515

غيرها :-

كغ%1ضمن عبوات يزيد وزن الواحدة منها الصافي على 150 كغ---10901515

كغ%5غيرها---90901515

1615

دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وأجزاؤها ، مهدرجة كلياً أو جزئياً ، أو معدلة األسترة ( مؤسترة داخلياً " 

inter - esterified " ) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ( األليزة " elaidinised " ) وإن كانت مكررة ولكن غير 

محضرة أكثر من ذلك .

دهون وشحوم وزيوت حيوانية وأجزاؤها :-

%50من الخنزير---10101615
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دهون وزيوت نباتية وأجزاؤها :-

%3بعبوات يزن المحتوى الصافي منها 20 كغ فأكثر---10201615

%7غيرها---90201615

1715

مرغرين ؛ مخاليط أو محضرات صالحة لألكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من أجزاء دهون أو 

شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل ، عدا الدهون أو الشحوم أو الزيوت وأجزاؤها الصحالة لألكل الداخلة 

في البند 15.16

مرغرين ، باستثناء المرغرين السائل :-

كغ%50مشتق من دهون وشحوم وزيوت الخنزير---10101715

كغ%3من أصل نباتي في عبوات يزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر---20101715

%20غيرها :---90101715

غيرها-

%50من دهون وشحوم وزيت الخنازير---10901715

20901715---
شحوم أو دهون أو زيت أو أجزاؤها نباتية أو من حيوانات اخرى من الخنازير غير مهدرجة جزئيا أو كليا معدلة البنية 

%3البرض بالهواء المضغوط في عبوات 20 كغ فاكثر

%3المرغرين السائل من أصل نباتي أو أصل حيواني من حيوانت غير الخنزير في عبوات يزن المحتوى 20 فأكثر---30901715

40901715---
مخاليط أو محضرات من شحوم أو دهون أو زيوت نباتية وان احتوت على زيد او مواد دسمة متحصل عليها من 

%3الحليب على ان التزيد نسبتها عن 15 %

%20مخاليط أو محضرات من شحوم أو دهون أو زيوت من حيوانات اخرى غير الخنزير---50901715

تقليد شحم الخنزير متحصل عليها من شحوم ودهون وزيوت نباتية أو من حيوانات اخرى غير الخنزير---60901715

%50غيرها بما فيها تلك المتحصل عليها من شحوم ودهون وزيوت الخنزير---90901715
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1815

زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وأجزاؤها ، مغلية ، مؤكسدة ، منزوع ماؤها ، مكبرتة ، منفوخة ، موحدة 

الجزئيات ( مبلمرة " Polymerised " ) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماوياً بطريقة اخرى ، 

باستثناء مايدخل منها في البند 15.16 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة لألكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت 

الحيوانية أو النباتية أو من أجزاء الدهون أو الشحوم أو الزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل غير المذكورة أو 

الداخلة في مكان آخر .

%1الزيوت والشحوم والدهون الحيوانية أو النباتية وأجزاؤها المشمولة بهذا البند عدا الزيوت المتخلفة عن عملية القلي---10001815

%10الزيوت المتخلفة عن عملية القلي---20001815

ملغى1915

كغ%1غليسرول ( غليسيرين ) ، خام ؛ مياه وقلويات غليسيرينية201500002015

2115
شموع نباتية ( عدا الغليسيريدات الثالثية " triglycerides " ) وشموع نحل وشموع حشرات أخر ؛ بياض الحوت ( 

سبيرماسيتي ) ، وإن كانت مكررة أو ملونة

كغ%1شموع نباتية.-00102115

كغ%1غيرها :-00902115

كغ%5الديجرا " degras  " ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية :221500002215

011600000116
سجق ( بأنواعه ) ومنتجات مماثلة ، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني ؛ محضرات غذائية أساسها 

كغ%50هذه المنتجات.

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني0216

كغ%40محضرات متجانسة-00100216

كغ%50من أكباد أي من الحيوانات-00200216

من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05 :-

كغ%50من ديوك ودجاجات رومية--00310216
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00320216--( " Gallus domesticus " غالوس دومستيكاس ) كغ%50من ديوك ودجاجات من فصائل

كغ%50غيرها--00390216

من فصيلة الخنازير :-

كغ%50فخذ الخنزير ( جمبون " jambons  " ) وقطعه :--00410216

كغ%50كتف الخنزير وقطعه :--00420216

كغ%50غيرها ، بما فيها المخاليط--00490216

كغ%50من فصيلة األبقار-00500216

كغ%50غيرها ، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات :-00900216

كغ%50خالصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو الفقريات المائية اآلخر.031600000316

أسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبياري ( كافيار ) أو أبداله المحضرة من بيض األسماك.0416

أسماك كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة :-

كغ%10سلمون--00110416

00120416--" herrings " كغ%10رنجة

00130416--. ( "  sprats " سبرات ) ورنجة صغيرة أو اسبرط ، "  sardinella " كغ%5سردين وساردينال

00140416--( " Sarda spp " ساردا ) كغ%5تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطي

كغ%5أسقمري ( ماكريل )--00150416

00160416--( " anchovies " أنشوفيس ) كغ%5أنشوجة

كغ%10غيرها--00190416

كغ%20أسماك محضرة أو محفوظة أخر .-00200416

كغ%50خبياري " كافيار " وأبداله-00300416

قشريات ورخويات والفقريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة0516
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كغ%30سرطانات بحرية ( سالطعين " crabs  " ) ( كابوريا )-00100516

00200516-( " shrimps و  prawns " قريدس أو جمبري ) كغ%30روبيان

00300516-"  lobster " كغ%30عقارب البحر

كغ%30قشريات أخر-00400516

كغ%30غيرها-00900516

سكر قصب أو سكر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيماوياً ، بحالته الصلبة0117

سكر خام اليحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :-

سكر قصب :--

كغ%1بقصد التصفية ( التكرير ).---10110117

كغ%5غيرها---90110117

سكر شوندر ( بنجر ) :--

كغ%1بقصد التصفية ( التكرير ).---10120117

كغ%5غيرها---90120117

غيره :-

كغ%10مضاف إليها منكهات أو مواد تلوين .--00910117

كغ%7غيرها  ( مكرر)--00990117

0217

أنواع سكر أخر ، بما فيها الالكتوز والمالتوز والغلوكوز والفركتوز النقية كيماوياً ، في حالتها الصلبة ؛ سوائل سكرية 

" SUGAR syrup " غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضاقة ؛ عسل اصطناعي وإن كان ممزوجاً بعسل 

طبيعي ؛ كراميل ( سكر أو دبس السكر معالجان بدرجات عالية من الحرارة ) .

-: "  lactose syrup " الكتوز وشراب الكتوز
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00110217--
كغ%1محتوي على 99% وزناً أو أكثر من الالكتوز ، معبراً عنه بالالكتوز الالمائي ومحسوباً على أساس المادة الجافة

كغ%1غيرها--00190217

00200217-" maple syurp " وشراب سكر شجر القيقب "  maple " كغ%1سكر شجر القيقب السكر

00300217-
 "  fructose " غلوكوز وشراب الغليكوز ، التجتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزناً من الفركتوز

كغ%1محسوباً على الحالة الجافة

00400217-

غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف ( سيروب " syrup  " ) ، يحتوي على الفركتوز " fructuse " بنسبة التقل وزناً 

عن 20% ولكن تقل عن 50% محسوبة على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المنعكس " inverti  " ( أو المنعكس 

( " interverti " ًكغ%1داخليا

كغ%1فركتوز " fructose  " نقي كيماوياً-00500217

أنواع أخر من الفركتوز وشراب الفركتوز الكثيف ( سيروب " syrup  " ) ، تحتوي على نسبة أكثر من 50% وزناُ -00600217

( "  interverti " ًمحسوباً على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المنعكس داخليا "  feuctose " كغ%1من الفركتوز

00900217-

غيرها ، بما في ذلك السكر المحول ( المنعكس " inverti " ) ( أو المنعكس داخلياً " interverti  " ) وغيرها من 

السكر ومخاليط " blends " شرابات السكر الكثيفة ( سيروب " syrup  " ) المحتوية على نسبة 50% وزناً من 

كغ%3الفركتوز محسوباًعلى الحالة الجافة

ناتج من إستخالص أو تكرير السكر.0317 ( "  molasses موالس " دبس السكر ) عسل أسود
00100317-: ( " cane molasses " موالس قصب السكر ) كغ%10عسل أسود  ( دبس سكر ) من قصب السكر

كغ%10غيره-00900317

مصنوعات سكرية " سكاكر ( بما في ذلك الشوكوالته البيضاء ) ال تحتوي على كاكاو .0417

كغ%50لبان المضغ ( العلك " chewing gum  " ) وإن كان مكسواً بالسكر.-00100417
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كغ%50غيرها-00900417

كغ%1حبوب كاكاو وكساراتها ، وإن كانت محمصة011800000118

كغ%1قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو أخر021800000218

عجينة كاكاو ، وإن كان منزوعاً دسمها.0318

كغ%1بدسمها-00100318

كغ%1منزوع دسمها كلياً أو جزئياً-00200318

كغ%1زبدة كاكاو ، دسمه وزيته041800000418

كغ%1مسحوق كاكاو اليحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر051800000518

شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو.0618

مسحوق كاكاو مضاف إليه السكر أو مواد تحلية أخر-

كغ%10في عبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 20 كغ---10100618

%30غيرها---90100618

00200618-
محضرات أخر مهيأة كتالً أو ألواحاً أو قضبان ( عيدان ) يتجاوز وزنها 2كغ ، أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق 

كغ%50أو حبيبات أو باشكال آخر مماثلة في أوعية أو أغلفة جاهزة للتداول الفوري يزيد وزن محتواها عن 2كغ

غيرها بشكل كتل أو ألوان أو قضبان :-

كغ%50محشوة--00310618

كغ%50غير محشوة--00320618

كغ%50غيرها-00900618
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0119

خالصات الشعير الناشظ " مالت malt  " ؛ محضرات غذائية من دقيق ( طحين ) أو جريش أو سميد أو النشاء أو 

خالصات المالت ، ال تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو 

المنزوع دسمها كلياً ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ؛ محضرات غذائية من األصناف الداخلة في البنود من 

40.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً ، محسوبة على أساس مادة 

الكاكاو المنزوع دسمها كلياً ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.

كغ%5محضرات لتغذية االطفال ، مهيئة للبيع بالتجزئة-00100119

كغ%10مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05 :-00200119

غيرها :-

كغ%1خالصات الشعير الناشظ---10900119

كغ%30غيرها---90900119

عجائن غذائية ، وإن كانت مطبوخة أو محشوة ( باللحم أو بأية مادة اخرى ) أو محضرة بطريقة اخرى مثل 0219

اإلسباغيتي أو المعكرونة أو الشعيرية أو الالزانيا أو النوكي أو الرافيولي أو الكانيلوني ؛ الكسكس وإن كان محضراً.

عجائن غذائية غير مطبوغة والمحشوة وغير محضرة بطريقة اخرى :-

كغ%50محتوية على بيض--00110219

كغ%50غيرها--00190219

كغ%50عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطهية أو محضرة بطريقة اخرى-00200219

كغ%50عجائن غذائية اخرى-00300219

00400219-. " coscous كغ%30كسكسي " مغربية

كغ%50تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخاالت أو بأشكال مماثلة031900000319
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0419

أغذية محضرة من حبوب أو منتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص ( مثل رقائق الذرة " كورن فليكس 

" ) ؛ حبوب ( عدا الذرة " كورن (corn )") بشكل حبات أو بشكل رقائق صغيرة " flakes " أو بشكل حبات مشغولة 

بطريقة اخرى ( باستثناء الدقيق والجريش والسميد ) ، مطبوخة مسبقاً " percooked ط أو محضرة بطريقة اخرى ، 

غير مذكورة والداخلة في مكان اخر.

كغ%50حبوب متحصل عليها بتنفيش أو بالتحميص :-00100419

00200419-
رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير المحمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب 

كغ%50منفوشة

كغ%20برغل القمح-00300419

كغ%50غيرها-00900419

0519

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز ، وإن  كانت تحتوي على الكاكاو  ؛ ورقائق الويفر 

المنتفشة ( خبز القربان ) والبرشان ( البراشيم ) الفارغ من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة ورقائق الختم " 

sealing wafers  " وورق األرز ومنتجات مماثلة

00100519-" crispbread " كغ%50خبز جاف وهش ( معد للقرمشة

كغ%50خبز الزنجبيل ومايماثله-00200519

-:  " wafers " بسكويت حلو ؛ وفطائر ذات ترابيع مجوفة ، ورقائق ويفر منتفشة

كغ%50بسكويت حلو--00310519

00390519--
(  gaufrettes " wafers " )ورقائق ويفر منتفشة (   GAUFERS  " WAFFLES " ) كغ%50فطائر ذات ترابيع مجوفة

كغ%50بقسماط أو خبز محمص ( توست " Toasted " ) ومنتجات محمصة مماثلة : مثل الكعك-00400519

كغ%50غيرها-00500519

خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل ، محضرة بالخل أو بحمض الخليك.0120
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كغ%50خيار وقتاء ، وخيار صغير محبب-00100120

كغ%50غيرها-00900120

بندورة ( طماطم ) محضرة أو محفوظة بغير الخل آو حمض الخليك.0220

كغ%50بندورة ( طماطم ) كاملة أو مقطعة-00100220

كغ%50غيرها-00900220

فطور و كمأة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.0320

00100320-( "  Agaricus " من نوع آغاريكاس ) كغ%50فطور

كغ%50كمأة-00200320

كغ%50غيرها-00900320

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة في البند 0420.20.06

كغ%50بطاطا ( بطاطس )-00100420

كغ%50خضر أخر وخليط خضر-00900420

0520
خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غير مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.

كغ%50خضر متجانسة-00100520

بطاطا ( بطاطس )-

كغ%10رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة ومضاف إليها مواد حافظة ، مجففة معدة لالستهالك بعد القلي---10200520

كغ%50غيرها---90200520

00400520-.( "  PISUM SATIVUM " بيزوم ساتيفوم ) كغ%50بازيالء

-: ( " Phaseolus spp " أوفاسيولوس "  Vigne spp " نوع فيجنا ) فاصولياء أو لوبيا

كغ%50فاصولياء أو لوبياء مقشورة ( حب ) .--00510520
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كغ%50غيرها--00590520

كغ%50هليون-00600520

كغ%50زيتون.-00700520

00800520-( "  zea mays var saccharata " زيامايس سكاراتا ) كغ%50ذرة حلوة

كغ%50خضر أخر وخليط خضر-00900520

062000000620
خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخر من النباتات ، محفوظة بالسكر ( مصفاة من فائض السائل 

كغ%50الحلو الكثيف بعد تشبيعها به أو ملمعة أو مبلورة السطح بسائل السكروز ) .

0720
مربى وهالم فواكه ، وخبيص ( مرمالد ) أو هريس أو عجن فواكه أو اثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن 

اضيف إليها السكر أو  مواد تحلية أخر .

كغ%50محضرات متجانسة-00100720

غيرها :-

كغ%50فواكه حمضية--00910720

كغ%50غيرها :--00990720

0820
فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل ، محضرة أو محفوظة بطريقة اخرى ، وإن اضيف إليها 

السكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية ، غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر .

أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة معاً :-

فول سوداني :--

كغ%50زبدة الفول السوداني---10110820

كغ%50غيرها---90110820

كغ%50غيرها بما ذلك المخاليط--00190820

كغ%40أناناس :-00200820
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كغ%50فواكه حمضية ( حمضيات ) :-00300820

00400820-: ( "  Pears " أجاص ) كغ%50كمثري

كغ%50مشمش :-00500820

كغ%50كرز :-00600820

00700820-
دراق " Peaches " ( يعرف بالخوخ في مصر ) ( بما في ذلك الدرق أملس القشرة عديم الزغب المعروف بالنكتارين 

: ( " nrctarines " 50%كغ

كغ%50فراولة ( فريز ) :-00800820

غيرها ، بما في ذلك المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20.08.19 :-

كغ%50قلب النخيل--00910820

كغ%50مخاليط--00920820

كغ%50غيرها--00990820

0920
عصير فواكه ( بما فيه سالفة العنب ) وعصير خضر ، غير مختمر والمضاف إليه مشروبات روحية ، وإن اضيف 

إليه السكر أو مواد تحلية اخر .

عصير البرتقال :-

مجمد :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10110920

كغ%50غيره---90110920

غير مجمدة ذو قيمة بريكس " Brix value  " التزيد عن 20 :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10120920

كغ%50غيرها---90120920

غيره :--
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كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10190920

كغ%50غيره---90190920

-: ( "  grapefruit juice " عصير غريب فروت ) عصير ليمون هندي

ذو قيمة بريكس " Brix value  " التزيد عن 20 :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10210920

كغ%50غيره---90210920

غيره :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10290920

كغ%50غيره---90290920

عصير أي نوع وحيد أخر من الحمضيات :-

ذو قيمة بريكس التزيد عن 20 :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10310920

كغ%50غيره---90310920

غيره :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10390920

كغ%50غيره---90390920

عصير األناناس :-

ذو قيمة بريكس " Brix value  " التزيد عن 20 :--

كغ%5مكثفات مركزة صناعية---10410920

كغ%50غيره---90410920

غيره :--
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كغ%5مكثفات مركزة صناعية---10490920

كغ%50غيره---90490920

كغ%50عصير البندورة ( عصير طماطم  )-00500920

عصير عنب ( بما فيه سالفة العنب ) :-

ذو قيمة بريكس " Brix value  " التزيد عن 20 :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10610920

كغ%50غيره---90610920

غيره :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10690920

كغ%50غيره---90690920

عصير تفاح :-

ذو قيمة بريكس " Brix value  " التزيد عن 20 :--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية--10710920

كغ%50غيره---90710920

غيره--

كغ%10مكثفات مركزة صناعية---10790920

كغ%50غيره---90790920

عصير أي نوع واحد آخر من الفواكه أو الخضار :-

كغ%5مكثفات مركزة صناعية من المانغو أو االفاكادو---10800920

%5مكثفات صناعية اخرى---20800920

كغ%50غيرها---90800920
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كغ%50خليط عصائر-00900920

خالصات وأرواح ومركزات من البن أو الشاي أو المته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو 0121

المته ؛ هندباء ( شيكوريا ) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة ، وخالصاتها وأرواحها ومركزاتها .

-
خالصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن :

خالصات وأرواح ومركزات .--

%15بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 20 كغ---10110121

%30غيرها---90110121

كغ%30محضرات أساسها الخالصات أو األرواح أو المركزات أو اساسها البن :--00120121

-
خالصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسها 

الشاي أو المته :

%5بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 20 كغ----10200121

%30غيرها90200121

كغ%5هندباء " شيكوريا " محمصة وغيرها من أبدال البن المحمصة وخالصاتها وأرواحها ومركزاتها :-00300121

0221
خمائر ( حية قعالة أو ميتة غير فعالة ) ؛ كائنات مجهرية دقيقة اخرى وحيدة الخلية ، ميتة ( عدا اللقاحات الداخلة في 

البند 30.02 ) ؛ مساحيق محضرة للتخمير .

كغ%3خمائر حية فعالة-00100221

كغ%3خمائر ميتة غير فعالة ؛ وغيرها من الكائنات المجهرية دقيقة اخرى وحيدة الخلية ، متية :-00200221

00300221-. ( " packing powders " بيكنغ باودر ) كغ%20مساحيق محضرة للتخمير

صلصات محضرة ومحضرات صلصات ؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر.0321
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صلصة الصويا :-

كغ%5بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 150 كغ---10100321

كغ%30غيرها---90100321

كغ%50صلصة بندورة ( طماطم ) مسماة بالكتش آب " Ketchap  " وصلصات بندورة ( طماطم ) أخر .-00200321

دقيق ومساحيق الخردل وخردل محضر :-

كغ%5بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 150 كغ---10300321

كغ%30غيرها---90300321

غيرها :-

كغ%5بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن 150 كغ---10900321

كغ%30غيرها---90900321

حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة.0421

كغ%50حساء ومرق ومحضرات إعدادها-00100421

كغ%40محضرات غذائية مركبة متجانسة-00200421

كغ%50مثلجات ( آيس كريم ، بوظة ... إلخ ) ومثلجات أخر صالحة لألكل ، وإن احتوت على الكاكاو.052100000521

محضرات غذائية غير مذكورة والداخلة في مكان آخر :0621

كغ%5مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية " textured " ( معدلة خصائصها الفيزيائية ) .-00100621

غيرها :-

10900621---
محضرات التستعمل مباشرة في التغذية البشرية أو بعد معالجتها تتكون كليا او جزئيا من مواد غذائية تستعمل في 

كغ%5صناعة المشروبات او محضرات الطعام

20900621---
محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية احماض عضوية مع مواد غذائية دقيق سكر الجل ادخالها في محضرات 

%5األغذية اما كعناصر اساسية أو لتحسين بعض صفاتها
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%20مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع بالتجزئة يزن 20 كغ فأكثر---30900621

كغ%50غيرها---90900621

0122
مياه ، بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو اإلصطناعية والمياه الغازية ، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر 

وغير منكهة ؛ جليد وثلج .

ليتر%50مياهه معدنية ومياه غازية-00100122

ليتر%50غيرها-00900122

0222
مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية ، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة ، ومشروبات 

اخرى غير كحولية ، عدا عصائر الفواكه أو الخضر الداخلة في البند 20.09 .

ليتر%50مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية ، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة .-00100222

ليتر%50غيرها-00900222

ليتر%50جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير الناشظ ( مالت ).032200000322

نبيذ من عنب طازج ، بما فيها ذلك األنبذة المقواة بالكحول ؛ سالفة العنب عدا الداخل منها في البند 0422.20.9

ليتر%50نبيذ فوار :-00100422

أنبذة أخر ؛ ( سالفة العنب ) منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول :-

ليتر%50في أوعية التزيد سعتها عن ليترين :--00210422

ليتر%50غيرها :--00290422

ليتر%50أنواع اخر من سالفة العنب-00300422

فرموث وأنبذة أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.0522

ليتر%50في أوعية التزيد سعتها عن ليترين-00100522

ليتر%50غيرها-00900522
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062200000622

مشروبات مخمرة اخرى ( مثل شراب تفاح " سيدر cider  " أو الكمثري " بيرى Perry " أو محلول العسل ) ؛ 

مخاليط مشروباتمخمرة أو مخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية ، غر مذكورة والداخلة في مكان 

ليتر%50آخر.

0722
كحول إيثيل غير معطل ) ، عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً ؛ كحول إيثيل معطل ( محول ) وأرواح 

كحولية " spirits " اخرى معطلة ( محولة ) ، بأي درجة كحولية.

كحول إيثل " Ethyl " غير معطل ( غير محول ) عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً :-

ليتر%7 معد للصناعة ضمن براميل أو عبوات الوزن الصافي للواحدة منها 150 كغ فاكثر---10100722

ليتر%20غيرها---90100722

00200722-
كحول إثيل معطل ( محول  ) وغيره من األرواح الكحولية " spirits " األخرى ، المعطلة ( المحولة ) ، بأي درجة 

ليتر%20كحولية

0822
كحول إثيل غير معطل ( غير محول ) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً ؛ مشروبات روحية ، 

مشروبات معطرة " ليكورز liqueurs " وغيرها من المشروبات الروحية األخر.

ملغى-

ليتر%50مشروبات روحية ناتجة عن تقطير نبيذ أو ثفل العنب ( أو دي في ) :-00200822

00300822-" whiskies " ليتر%50ويسكي

00400822-"  Tafia " وتافيا " Rum " ليتر%50روم

00500822-"  Geneva " وجينيفا "  gin " ليتر%50جن

ليتر%50فودكا-00600822

00700822-."  cordials " ومشوربات كحولية معروفة بإسم كورديالز " Liqueurs ليتر%50مشروبات كحولية معطرة " ليكورز

غيرها :-

ليتر%20كحول إيثيل " Ethyl  " غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80 % حجماً :---10900822
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ليتر%50غيرها---90900822

خل صالح لألكل وابدال ، خل صالحة لألكل متحصل عليها من حامض الخليك.0922

ليتر%10خل مستخلص من قصب السكر---10000922

ليتر%40غيرها---90000922

0123
دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم وأحشاء وأطراف أو اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من 

الفقريات مائية غير صالحة لإلستهالك البشري ؛ حثاالت شحوم حيوانية.

كغ%30دقيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم وأحشاء أو أطراف ؛ حثاالت شحوم حيوانية-00100123

كغ%30دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقريات المائية.-00200123

0223
نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن كانت بشكل كريات مكتلة :

كغ%3من ذرة-00100223

كغ%3من أرز-00200223

كغ%3من حنطة ( قمح )-00300223

كغ%3من حبوب أخر-00400223

كغ%3من بقول-00500223

0323
بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ، ثفل شوندر ( بنجر) وثفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر 

والبيرة والتقطير ، وإن كانت بشكل كريات مكتلة :

كغ%10بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة :-00100323

كغ%10ثفل شوندر وثفل قصب السكر وغيره من بقايا صناعات السكر :-00200323

كغ%10ثفل وبقايا صناعة البيرة أو التقطير ك-00300323
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042300000423
كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة ، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول 

كغ%7الصويا

052300000523
كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة ، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت الفول 

كغ%10السوداني

0623
كسب وغيره من بقايا صلبة اخرى ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة ، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخالص 

الزيوت والدهون النباتية ، غير تلك الداخلة في البندين 23.04 أو 2305 :

كغ%10من بذور القطن .-00100623

كغ%10من بذورالكتان-00200623

كغ%7من بذور عباد الشمس-00300623

-: ( " colza "كولزا ) من بذور اللفت أو السلجم

كغ%10بذور اللفت أو السلجم ( كولزا ) منخفضة المحتوى من حمض األوريسيك )--00410623

كغ%10غيرها--00490623

00500623-" copra كغ%10من جوز الهند أو من نوى جوز الهند " كوبرا

00600623-" Palm nuts or Kernels " كغ%10من جوز أو من نوى النخيل

كغ%10من نبت "germ  " ذرة-00700623

كغ%10غيرها :-00900623

كغ%50رواسب النبيذ ، طرطير خام072300000723

مواد نباتية ونفايات نباتية وبقايا ومنتجات ثانوية " by product " نباتية ، وإن كانت مكتلة بشكل كريات أو حبات 082300000823

كغ%20اسطوانية ( بلليتس " pellets " ) ، من األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات0923
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كغ%50أغذية كالب أو قطط مهيأ للبيع بالتجزئة-00100923

غيرها :-

كغ%5المحضرات المستخدمة كمتممات لصناعة األعالف---10900923

كغ%50غيرها---90900923

تبغ خام أو غير مصنع ؛ فضالت تبغ0124

كغ%5تبغ بسويقاته وعروقه ( بأضالعه ) :-00100124

كغ%10تبغ منزوع السويقات والعروق ، كلياً أو جزئياً :-00200124

%20فضالت تبغ-00300124

0224
لفائف غليظة ( سيجار ) بأنواعها ، ولفائف صغيرة " سيجاريللوس" ولفائف عادية " سجائر " ، من التبغ أو من أبداله.

كغ%50لفائف غليظة " سيجار " بأنواعها ولفائف صفيرة " سيجاريللوس " محتوية على تبغ-00100224

كغ%20لفائف عادية " سجائر " محتوية على تبغ-00200224

كغ%50غيرها-00900224

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خالصات وأرواح تبغ.0324

كغ%20تبغ التدخين ، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت-00100324

غيرها :-

كغ%20تبغ " متجانس " أو " مجمد "--00910324

كغ%20غيره--00990324

إسمنت بورتالند :-

كغ%10إسمنت أبيض وإن تم تلوينه إصطناعياً--00212325
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كغ%3غيرها :--00292325

كغ%20إسمنت ألوميني ( إسمنت مصهور )-00302325

كغ%20أنواع إسمنت مائي أخر :-00902325

كغ%10حرير صخري ( أسبستوس أو أميانت ) .242500002425

ميكا ، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضالت الميكا .2525

كغ%1ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة .-00102525

كغ%1مسحوق ميكا-00202525

كغ%10فضالت ميكا .-00302525

2625
ستياتيت طبيعي ( حجر دهني ) ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطعاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو الواح 

. ( " Talc " تالك ) بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق

كغ%1غير مجروشة والمسحوقة :-00102625

كغ%1مجروشة أو مسحوقة :-00202625

بورات طبيعية ومركزاتها  ( وإن كانت مكلسة ) ، عدا البورات المفصولة عن محلول الملح الطبيعي ؛ حمض بوريك 2825

طبيعي محتوي على نسبة التزيد عن 85% من حمض البوريك H3BO3 محسوباً على أساس المنتج الجاف .

كغ%1بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها وإن كانت مكلسة-00102825

كغ%1غيرها :-00902825

فلسبار ؛ ليوسيت ؛ نفيلين ونفيلين سيينيت ؛ فلورسبار .2925

00102925-" Felspar " كغ%1فلسبار

-: " Fluorspar " فلورسبار

كغ%1محتو على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم :--00212925
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كغ%1محتو على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم :--00222925

كغ%1ليوسيت ونفيلين ونفيلين سيينيت :-00302925

مواد معدنية غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.3025

كغ%1فرميكوليت وبرليت وكلوريت غير ممددة-00103025

00203025-( " epsomite " كبريتات المغنيزيوم الطبيعي ) أبسوميت " Kieserite" كغ%1كيزيرايت

كغ%5غيرها :-00903025

خامات حديد ومركزاتها ، بما فيها بيريت الحديد المحمص ( رماد البيريت ) .0126

خامات حديد ومركزاتها ، عدا بيريت الحديد المحمص :-

كغ%1غير مكتلة--00110126

كغ%1مكتلة--00120126

كغ%1بيريت الحديد المحمص ( رماد البيريت ) .-00200126

022600000226
خامات منغنيز ومركزاتها ، بما فيها خامات المنغنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منغنيز بنسبة تعادل 20% وزناً 

أو أكثر ، محسوبة على المنتج الجاف .
كغ1%

كغ%1خامات نحاس ومركزاتها032600000326

كغ%1خامات نيكل ومركزاتها042600000426

كغ%1خامات كوبالت ومركزاتها052600000526

كغ%1خامات ألومينيوم ومركزاتها062600000626

كغ%1خامات رصاص ومركزاتها072600000726

كغ%1خامات زنك ( توتياء ) ومركزاتها082600000826

كغ%1خامات قصدير ومركزاتها092600000928

كغ%1خامات كروم ومركزاتها102600001026
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كغ%1خامات تنغستين ومركزاتها112600001126

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها .1226

كغ%1خامات يورانيوم  ومركزاتها .-00101226

كغ%1خامات ثوريوم ومركزاتها-00201226

خامات موليبدينوم " Molybdenum " ومركزاتها.1326

كغ%1محمصة-00101326

كغ%1غيرها-00901326

كغ%1خامات تيتانيوم ومركزاتها142600001426

خامات نيوبيوم وتانتاليوم وفاناديوم وزركونيوم ، ومركزاتها1526

كغ%1خامات زركونيوم  ومركزاتها-00101526

كغ%1غيرها-00901526

خامات معادن ثمينة ومركزاتها1626

كغ%1خامات فضة ومركزاتها-00101626

كغ%1غيرها-00901626

خامات أخر ومركزاتها1726

كغ%1خامات أنتيموان ومركزاتها-00101726

كغ%1غيرها-00901726

كغ%10خبث محبحب ( خبث رملي ) ناتج عن صناعة حديد صب ( ظهر ) أو الحديد أو الصلب ( الفوالذ ) .182600001826

كغ%10خبث وغثاء ( غير الخبث المحبحب ) ، شظايا تطريق ( قشور ) وفضالت أخر من صناعة الحديد أو الصلب .192600001926

2026
رماد وفضالت ( غير تلك الناتجة عن تصنيع الحديد أو الصلب ) ، المحتوية على الزرنيخ أو المعادن أو مركباتها .
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محتوية بصورة رئيسية على زنك ( توتياء ) :-

%10مخلفات صلبة " spelter " ناتجة عن عملية الغلفنة بالزنك " مات الغلفنة " :--00112026

%10غيرها :--00192026

المحتوية بصورة رئيسية على الرصاص :-

%10أوحال البانزين المحتوي على رصاص وأوحال المركبات المانعة للخبط المحتوية على رصاص :--00212026

%10غيرها :--00292026

%10محتوية بصورة رئيسية على نحاس :-00302026

%10محتوية بصورة رئيسية على ألومينيوم-00402026

00602026-
محتوية على زرنيخ أو الزئبق أو الثاليوم أو مخاليطها ، من األنواع المستعملة إلستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو 

إلنتاج مركباتها الكيماوية :
10%

غيرها :-

%10محتوية على االنتيموان أو البريليوم أو الكادميوم أو الكروم أو مخاليطها :--00912026

%10غيرها :--00992026

2126
خبث ورماد أخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر ( كليب " Kelp  " ) ؛ رماد وبقايا ناتجة عن حريق فضالت البلديات 

.

كغ%10رماد وبقايا ناتجة عن حرق فضالت البلديات-00102126

كغ%10غيرها-00902126

فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل ، قوالب أوكرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري .0127

فحم حجري ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكتل :-

00110127--" anthracite" كغ%1أنتراسيت

كغ%1فحم حجري قاري--00120127
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كغ%1فحم حجري آخر--00190127

كغ%1فحم حجري مكتل قوالب وكرات ومايماثلها من الوقود الصلب المصنوع من الفحم الحجري-00200127

ليجنيت " lignite " ( الفحم الحجري حديث التكوين ) وإن كان مكتالً باستثناء الكهرمان األسود :0227

كغ%1ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكتل-00100227

كغ%1ليجنيت مكتل-00200227

%1خنور ( طحلب الوقود " الخث Peat " ) ، ( بما في ذلك " قش الخنور " ) ، وإن كان مكتالً .032700000327

042700000427
فحم مجمر ( كوك الفحم ) أو نصف مجمر ( نصف كوك ) متحصل عليه من فحم حجري أو من ليجينت أو من خنور 

، وإن كان مكتالً ؛ فحم المعوجات :
1%

052700000527
غاز حجري ، غاز مائي وغاز المولدات ( الغاز الفقير ) وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من 

الهيدروكربونات الغازية
كغ1%

062700000627
قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت أو من خنور ، و غيره من القطران معدني وإن كان مقطراً جزئياً أو 

منزوعاً منه الماء ، بما في ذلك القطران المجدد
1%

0727
زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر 

العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية

00100727-( " benzene " بنزين ) كغ%1بنزول

00200727-( " toluene  " تولوين ) كغ%1توليول

00300727-( " xylenes " كسيلين ) " xylol " كغ%1كزايلول

كغ%1نفتالين-00400727

00500727-
مخاليط هيدروكربونات عطرية أخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجماً ( بما في ذلك الهدر ) في درجة حرارة 

ASTMD 86 250 سلسيوس ( مئوية ) بطريقة
كغ1%

كغ%1فينوالت-00600727

 1/4/2003 صفحة 73 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

غيرها :-

00910727--" creosote " كغ%1زيوت كريوزوت

كغ%1غيرها--00990727

0827
زفت وزفت مجمر ( كوك الزفت " مجمر الزفت " ) متحصل عليهما من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني 

آخر ":

%1زفت :-00100827

%1زفت مجمر ( كوك الزفت " مجمر الزفت " ) :-00200827

كغ%1زيوت نفط خامية وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاما092700000927ً

1027

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية ، عدا الخامية ؛ محضرات غير مذكورة والداخلة في مكان آخر 

، محتوية على 70% وزنا أو أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية ، على أن تكون هذه 

الزيوت هي العنصر األساسي في هذه المحضرات ؛ نفايات الزيوت .

-

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية ، عدا الخامية ؛ محضرات غير مذكورة والداخلة في مكان آخر 

، محتوية على 70% وزنا أو أكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من الفلزات القارية ، على أن تكون هذه 

الزيوت هي العنصر األساسي في هذه المحضرات ؛ نفايات الزيوت .

زيوت خفيفة ومحضرات :--

10111027---
أرواح النفط الخاصة بالمحركات " غازولين " ( المعروف محلياً بالبنزين ) بما في ذلك أرواح النفط الخاص بالطائرات

كغ7%

كغ%10محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات---20111027

كغ%7غيرها---90111027

غيرها :--

كغ%5كيروسين المعروف بزيت الكاز ( بما في ذلك وقود المحركات النفاثة من هذا النوع )----10191027
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كغ%5غاز اويل ( سوالر ) أو المازوت المقطر---20191027

كغ%5فيول أويل " مازوت خام "---30191027

كغ%5ديزل أويل---40191027

كغ%1زيت األساس معد للصناعة---50191027

كغ%7زيت تشحيم التحتوي على إضافات---60191027

كغ%3زيوت بيضاء زيوت الفازلين والبارافين---70191027

محضرات :---

كغ%15مشحمات زيوت التشحيم تحتوي على إضافات السطوانات المحركات----81191027

كغ%3زيوت نقل الحركة الهيدروليكية للفرامل أو سواها في عبوات يزن محتواها الصافي 20 كغ فأكثر----82191027

%3زيوت تحتوي على إضافات معدة لالستعماالت الصناعية المذكورة في شرح البند----83191027

كغ%30غيرها----89191027

نفايات الزيوت :-

00911027--
تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلورة PCBs ) ، مركبات ثالثي الفينيل " terphenyls " المتعددة الكلورة 

( PBB s ) مركبات ثنائي الفينيل المتعددة البرومة ، ( PCT s )
كغ20%

كغ%20غيرها--00991027

غازات نفط وهيدروكربونات غازية اخرى :1127

مسيلة :-

%5غاز طبيعي--00111127

%5بروبان--00121127

%5بوتان--00131127

%5إيثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين ، وبوتاديين--00141127
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%5غيرها--00191127

في حالة غازية :-

%5غاز طبيعي--00211127

%1غيرها--00291127

1227

 ، ( " Slack wax " شمع سالك ) هالم نفطي ( فازلين ) ، شمع البارافين ، شمع نفطي دقيق التبلور ، شمع رخو

اوزوكيريت "ozokerite " ، شمع الليجنيت ، شمع خمور وشموع مواد معدنية أخر ، ومنتجات مماثلة متحصل عليها 

بالتركيب أو بطرق اخرى ، وإن كانت ملونة .

كغ%1هالم نفطي ( فازلين ) :-00101227

كغ%1شمع بارافين يحتوي على أقل من 0.75 % وزناً من الزيت00201227

كغ%3غيرها-00901227

مجمر النفط ( كوك النفط ) ، قار نفطي ورواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية .1327

مجمر النفط ( كوك النفط " جمر النفط " ) :-

كغ%1غير مكلس--00111327

كغ%3مكلس--00121327

كغ%5قار نفطي-00201327

كغ%20رواسب أخر من زيوت نفط أو من مواد معدنية قارية-00901327

1427
 ( " oil shale " صخور صلصالية رسوبية حاملة للزيت أو القار ) قار وأسفلت ، طبيعيان ؛ شيست قاري أو زيتي

ورمال قطرانية ؛ وأسفلتيت " asphaltites " وصخور إسفلتية .

كغ%10شيست قاري أو زيتي ( صخور صلصالية رسوبية حاملة للزيت أو القار ) ورمال قطرانية-00101427

%20غيرها :-00901427
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152700001527
مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان ، أو القار الطبيعيان ،أو القار النفطي ،أو القطران المعدني أو زفت 

.( " cut -backs مثل المعاجين القارية " كت باك ) القطران المعدني
10%

kwk1000%10الطاقة الكهربائية ( بند اختياري ).162700001627

فلور ، كلور ، بروم ، يود0128

كغ%1كلور-00100128

كغ%1يود-00200128

كغ%1قلور ، بروم-00300128

كغ%1زهر كبريت أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروي022800000228

كغ%1كربون ( هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون ، غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر).032800000328

هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من الالمعادن0428

م3%1هيدروجين-00100428

غازات ناردة :-

م3%1أرغون--00210428

م3%1غيرها--00290428

م3%1نيتروجين ( آزوت )-00300428

%1اوكسجين-00400428

كغ%1بورون ، تللوريوم-00500428

-: ( " silicium " سيليسيوم ) " Silicon " سيليكون

كغ%1يحتوي على مااليقل عن 99.99% وزنا من السيليكون--00610428

كغ%1غيرها--00690428

كغ%1فوسفور-00700428
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كغ%1زرنيخ-00800428

كغ%1سيلينيوم-00900428

0528
معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أتربة نادرة ، سكانديوم ، ايتريوم وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ 

زئبق.

معادن قلوية أو معادن قلوية - ترابية :-

كغ%1صودويوم--00110528

كغ%1كالسيوم--00120528

كغ%1غيرها--00190528

كغ%1معادن األتربة النادرة سكانديوم وإتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها-00300528

كغ%1زئبق-00400528

كلوريد الهيدروجين ( حمض كلور الماء " حمض هيدروكلوريك " ) حمض كلور وكبريتيك .0628

كغ%1كلوريد الهيدروجيني ( حمض كلور الماء " حمض هيدروكلوريك " )-00100628

كغ%1حمض كلوروكبريتيك-00200628

كغ%1حمض الكبريتيك ( حمض الكبريت ) ؛ حمض كبريتيك زيتي ( أوليوم ) ( حمض الكبريت الدخاني ) .072800000728

%1حمض أزوتيك ( النيتريك ) أحماض السلفونتريك082800000828

0928
خماسي أوكسيد ثنائي الفوسفور ، حمض فوسفوري ؛ وأحماض عديدة الفوسفورية ؛ سواء كانت محددة الصفات 

الكيماوية أو ال

كغ%1خماسي أوكسيد ثنائي الفوسفور-00100928

كغ%1حمض الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك-00200928

كغ%1أكاسيد البورون ؛ أحماض البوريك102800001028

أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات األوكسجين غير العضوية من الالمعادن1128
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أحماض غير عضوية أخر :-

كغ%1فلوريد الهيدروجين ( حمض الفلورهيدريك )--00111128

كغ%1غيرها--00191128

غيرها من مركبات األوكسجين غير العضوية مع الالمعادن :-

كغ%1ثنائي أوكسيد الكربون--00211128

كغ%1ثنائي أوكسيد السيليكون ( ثنائي أوكسيد السيلسيوم )--00221128

كغ%1ثنائي أوكسيد الكبريت--00231128

كغ%1غيرها--00291128

هاليدات الالمعادن وأوكسيدات هاليدات الفلزات1228

كغ%1كلوريدات وأوكسي كلوريدات-00101228

كغ%1غيرها-00901228

كبريتيدات العناصر الالمعدنية ، ثالثي كبريتيد الفوسفور التجاري1328

كغ%1ثنائي كبريتيد الكربون-00101328

كغ%1غيرها-00901328

نشادر المائي أو محلوله في الماء1428

كغ%1نشادر المائي-00101428

%5محلول نشادر مائي :-00201428

1528
هيدروكسيد الصوديوم ( صود كاوي ) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاس كاوي ) ، فوق أوكسيدات الصوديوم أو 

البوتاسيوم

هيدروكسيد الصوديوم ( الصود الكاوي ) :-

كغ%1صلب--00111528
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كغ%5في محلول مائي ( غسالة الصود الكاوي )--00121528

كغ%1هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاس كاوي )-00201528

كغ%1فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم-00301528

هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترومنيوم أو الباريوم1628

كغ%1هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم-00101628

%1أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم :-00401628

كغ%1أوكسيد الزنك ( أوكسيد التوتياء ) ؛ فوق أكسيد الزنك172800001728

1828
أوكسيد األلومنيوم ( بما في ذلك الكورندوم االصطناعي وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيماوياً)؛ هيدروكسيد 

األلمنيوم

كغ%1كورندوم اصطناعي محدد وغير محدد الصفات كيماويا-00101828

كغ%1أوكسيد األلمنيوم غير الكورندوم االصطناعي-00201828

كغ%1هيدروكسيد األلمنيوم-00301828

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم1928

كغ%1ثالثي أوكسيد الكروم-00101928

كغ%1غيرها-00901928

أوكسيدات المنغنيز2028

كغ%1ثنائي أوكسيد المنغنيز-00102028

كغ%1غيرها-00902028

2128
أوكسيدات و هيدروكسيدات الحديد , األتربة الملونة المحتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً بأوكسيد 

.Fe2O3 الحديد

كغ%1أوكسيدات و هيدروكسيدات الحديد-00102128
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كغ%1أتربة ملونة-00202128

كغ%1أوكسيدات و هيدروكسيدات الكوبالت , أوكسيدات الكوبالت التجارية.222800002228

كغ%1أوكسيدات التيتانيوم (أوكسيدات التيتان)232800002328

أوكسيدات الرصاص , الرصاص األحمر و الرصاص البرتقالي.2428

00102428-("massicot" و ماسيكوت "litharge" ليثار) كغ%1أوكسيد الرصاص األحادي

كغ%1الرصاص األحمر و البرتقالي-00202428

كغ%1غيرها-00902428

2528
هيدرازين وهيدروكسيل أمين  وأمالحها غير العضوية ، قواعد اخرى غير عضوية ، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق 

أوكسيدات معدنية أخر.

كغ%1هيدرازين وهيدروكسيل أمين  وأمالحها غير العضوية-00102528

كغ%1أوكسيدات وهيدروكسيد الليثيوم-00202528

كغ%1أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم-00302528

كغ%1أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل-00402528

كغ%1أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس-00502528

كغ%1أوكسيدات الجرمانيوم وثنائي أوكسيد الزيركونيوم-00602528

كغ%1أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنيوم-00702528

كغ%1أوكسيدات االنتيموان-00802528

كغ%1غيرها-00902528

فلوريدات ، فلوروسيليكات ، فلوروألومينات ، وأمالح الفلور األخر المعقدة2628

فلوريدات :-

كغ%1فلوريد النشادر ( األمونيوم ) أو الصوديوم .--00112628
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كغ%1فلوريد األلمنيوم--00122628

كغ%1غيرها--00192628

كغ%1فلوروسيليكات الصوديوم أو البوتاسيوم-00202628

كغ%1سداسي فلوروألومينات الصوديوم ( كريوليت "cryolite " تركيبي )-00302628

كغ%1غيرها-00902628

2728
 " iodides" كلوريدات وأوكسي كلوريدات ؛ وهيدروكسي كلوريدات ، بروميدات وأوكسي بروميدات ، يوديدات

وأوكسي يوديدات

كغ%1كلوريد األمونيوم ( كلوريد النشادر )-00102728

كغ%1كلوريد الكالسيوم-00202728

كلوريدات أخر :-

كغ%1كلوريد المغنزيوم--00312728

كغ%1كلوريد األلومنيوم--00322728

كغ%1كلوريد الحديد--00332728

كغ%1كلوريد الكوبالت--00342728

كغ%1كلوريد النيكل--00352728

كغ%1كلوريد الزنك ( التوتياء )--00362728

كغ%1غيرها--00392728

أوكسي كلوريدات وهيدروكسي كلوريدات :-

كغ%1من نحاس--00412728

كغ%1غيرها--00492728

بروميدات وأوكسي بروميدات :-
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كغ%1بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم--00512728

كغ%1غيرها--00592728

كغ%1يوديدات وأوكسي يوديدات-00602728

هيبوكلوريتات ؛ هيبوكلوريت الكلسيوم التجاري ؛ كلوريتات ؛ هيبوبروميتات.2828

%1هيبوكلوريت الكلسيوم التجاري و هيبوكلوريتات الكلسيوم االخرى-00102828

غيرها :-

%1كلوريتات ، هيبو بروميتات---10902828

كغ%5هيبوكلوريت الصوديوم في عبوات اكثر من 20 ليتر---20902828

كغ%20غيرها---90902828

كلورات وفوق كلورات ، برومات وفوق برومات ، يودات وفوق يودات2928

كلورات :-

كغ%1كلورات الصوديوم--00112928

%1غيرها--00192928

%1غيرها-00902928

كبريتيدات ؛ بولي كبريتيدات ، وإن كانت غير محددة الصفات كيماويا3028

كغ%1كبريتيدات الصوديوم-00103028

كغ%1كبريتيد الزنك ( توتياء )-00203028

كغ%1كبريتيد الكادميوم-00303028

كغ%1غيرها-00903028

ديثيونيتات وسولفوكسيالت3128

كغ%1الصوديوم-00103128

 1/4/2003 صفحة 83 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1غيرها-00903128

كبريتيتات وثايوكبريتات3228

كغ%1كبريتيتات الصوديوم-00103228

كغ%1كبريتيتات اخرى-00203228

00303228-Thaiosulphates كغ%1ثايوكبريتات

كبريتات ، شب " Alums "  ، فوق كبريتات3328

كبريتات الصوديوم :-

كغ%1كبريتات ثنائي الصوديوم ( كبريتات متعادلة )--00113328

كغ%1غيرها--00193328

كبريتات أخر :-

كغ%1المغنيزيوم--00213328

كغ%1األلمنيوم--00223328

كغ%1الكروم--00233328

كغ%1النيكل--00243328

كغ%1النحاس--00253328

كغ%1الزنك ( توتياء )--00263328

كغ%1الباريوم--00273328

%1غيرها--00293328

كغ%1شب-00303328

كغ%1فوق كبريتات-00403328

آزوتيتات ( نتريتات ) ، آزوتات ( نيترات )3428
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كغ%1نيتريتات-00103428

نيترات :-

كغ%1البوتاسيوم--00213428

كغ%1غيرها--00293428

3528
فوسفينات ( هيبوفوسفيتات ) ، فوسفونات ( فوسفيتات ) وفوسفات ؛ بولي فوسفات ؛ سواء كانت محددة الصفات كيماويا 

أو ال

كغ%1فوسفينات ( هيبوفوسفيتات ) وفوسفونات ( فوسفيتات )-00103528

فوسفات :-

كغ%1أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم--00223528

كغ%1ثالثي الصوديوم--00233528

كغ%1فوسفات البوتاسيوم--00243528

كغ%1هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم ( فوسفات ثنائي الكالسيوم )--00253528

كغ%1فوسفات آخر من الكالسيوم--00263528

كغ%1غيرها--00293528

بولي فوسفات :-

كغ%1ثالثي فوسفات الصوديوم ( ثالثي بولي فوسفات الصوديوم )--00313528

كغ%1غيرها--00393528

3628
كربونات ؛ فوق أوكسي كربونات ( وق كربونات ) ؛ كربونات النشادر التجارية ( كربونات األمونيوم التجارية ) 

المحتوية على كربامات األمونيوم ( كربامات النشادر )

كغ%1كربونات األموينوم ( بما فيها كربونات األموينوم التجارية )-00103628

كغ%1كربونات ثنائي الصوديوم-00203628
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كغ%1كربونات الصوديوم الهيدروجينية ( بيكربونات الصوديوم )-00303628

كغ%1كربونات البوتاسيوم-00403628

كغ%1كربونات الكالسيوم-00503628

كغ%1كربونات الباريوم-00603628

كغ%1كربونات الرصاص-00703628

غيرها :-

كغ%1كربونات الليثيوم--00913628

كغ%1كربونات السترونتيوم--00923628

%1غيرها--00993628

سيانيدات وأوكسي سيانيدات وسيانيدات معقدة3728

سيانيدات وأوكسي سيانيدات :-

كغ%1الصوديوم--00113728

كغ%1غيرها--00193728

كغ%1سيانيدات معقدة-00203728

382800003828" thiocyanates" كغ%1فلمينات ، سيانات وثيوسيانات

سيليكات ، السيليكات التجارية للمعادن القلوية .3928

سيليكات الصوديوم :-

ميتا سيليكات الصوديوم :--

كغ%1بشكل المائي---10113928

كغ%10بشكل محلول---90113928

غيرها :--
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كغ%1بشكل المائي---10193928

كغ%10بشكل محلول---90193928

كغ%1سيليكات البوتاسيوم-00203928

%1غيرها :-00903928

بورات وفوق بورات ( بربورات )4028

رباعي بورات ثنائي الصوديوم ( بوراكس مكرر ) :-

كغ%1المائية--00114028

كغ%1غيرها--00194028

%1بورات أخر-00204028

كغ%1فوق بورات ( بربورات )-00304028

أمالح أحماض األوكسي معدنية أو وفوق األوكسي معدنية4128

كغ%1ألومينات-00104128

كغ%1كرومات الزنك ( كرومات التوتياء ) أو كرومات الرصاص-00204128

كغ%1ثنائي كرومات الصوديوم-00304128

كغ%1كرومات أخر وثنائي كرومات أخر ؛ وفوق الكرومات-00504128

منغنيتات ، منغنات " Manganates " وفوق المنغنات ( برمنغنات ) :-

كغ%1برمنغنات البوتاسيوم--00614128

كغ%1غيرها--00694128

كغ%1موليبدات-00704128

00804128-( " Wolframates" وولفرامات ) كغ%1تنغستات

كغ%1غيرها-00904128
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4228
 ) ( " peroxacids" حموض بيروكسو ) أمالح أخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية

بما فيها األلمينوسيليكات سواء كانت محددة الصفات كيماويا ام ال ) ، عدا األزيدات.

%1سيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما في ذلك االلمينو سيليكات سواء كانت محددة الصفات كيماوياً أم ال-00104228

كغ%1غيرها-00904228

4328
معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات 

كيماوياً ؛ ملغمات معادن ثمينة

%1معادن ثمينة غروية-00104328

مركبات الفضة :-

كغ%1نترات الفضة ( آزوتات الفضة )--00214328

%1غيرها--00294328

كغ%1مركبات الذهب-00304328

كغ%1مركبات اخرى ، ملغمات-00904328

4428
عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة ( بما في ذلك العناصر والنظائر الكيماوية القابلة لإلنشطار أو الخصبة ) 

ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تحتوي هذه المنتجات.

00104428-
يوارنيوم طبيعي ومركباته ؛ خالئط وتبددات ( بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية " سرميت " ) منتجات خزفية 

ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يوارنيوم طبيعية.
كغ5%

00204428-

يورانيوم جرى إغناؤه بنظير اليورانيوم ( U235  ) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خالئط ووتبددات ( بما في ذلك 

الخالئط المعدنية الخزفية " سرميت  Cermets " ) ، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم جرى إغناؤه 

بنظير اليورانيوم U235 ‘ أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات.

كغ5%
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00304428-

يورانيوم جرى استنفاذ نظير اليورانيوم ( U235 ) منه ومركباته ؛ ثوريوم ومركباته ، خالئط وتيددات ( بما فيها 

الخالئط المعدنية الخزفية " سيرميت " ) ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم الذي جرى استنفاذ نظير 

اليورانيوم u235 منه ‘او على الثوريوم أو على مركبات هذه المنتجات.

كغ5%

00404428-

عناصر ونظائر ومركبات مشعة عدا الداخلة في البنود الفرعية 28.4.10 ، 28.44.20 ، 28.44.30 ، خالئط ، 

تبددات ( بما فيها الخالئط المعدنية الخزفية " سيرميت " ) ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو 

النظائر أو مركباتها ، بقايا مشعة.

كغ5%

كغ%5عناصر وقود ( خراطيش ) مستهلكة ( مشعة ) استعملت في المفاعالت النووية-00504428

4528
نظائر " Isotopes " عدا الداخلة في البند 28.44 ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية ، من تلك النظائر ، وإن كانت 

غير محددة الصفات كيماويا

كغ%5ماء ثقيل ( أوكيسد الديتريوم )-00104528

كغ%5غيرها-00904528

4628
مركبات غير عضوية أو عضوية ، من معادن األتربة النادرة أو من اإليتريوم أو السكانديوم ومن خالئط هذه المعادن

كغ%5مركبات السيريوم-00104628

كغ%5غيرها-00904628

فوق أوكسيد الهيدروجين ( ماء أوكسجيني ) وإن كان مقسى بالبولة ( اليوريا )4728

كغ%1ماء أوكسجيني في عبوات أكثر من 20 كغ---10004728

كغ%10غيرها---90004728

482800004828
فوسفورات ( فوسفيدات ) ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا ، باستثناء فوسفورات الحديد ( فيرو 

فوسفور ).
كغ1%

كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات الكيماوية4928
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كغ%1كربيد الكالسيوم-00104928

كغ%1كربيد السيليكون-00204928

كغ%1غيرها-00904928

502800005028
هيدريدات ، نيتريدات ، زيدات ، سيليسيدات ، بوريدات" Borids " ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا 

، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49
كغ1%

512800005128

مركبات غير عضوية اخرى ( بما في ذلك الماء المقطر وماء التوصيل الكهربائي والماء ذو درجة النقاوة المماثلة ) ، 

هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منها الغازات النادرة ) ، هواء مضغوط ، ملغمات عدا ملغمات المعادن 

الثمينة

كغ5%

هيدروكربونات الدورية ( الحلقية )0129

كغ%1مشبعة-00100129

غير مشبعة :-

كغ%1إيثيلين--00210129

كغ%1بروبين ( بروبيلين )--00220129

كغ%1بوتين ( بوتيلين ) وإيزوميراته--00230129

كغ%1بوتا 1.3 ديين وإيزوبرين--00240129

%1غيرها :--00290129

هيدروكربونات دورية ( حلقية )0229

سيكالنية ( سيكالنات ) ، سيكلينية ( سيكلينات ) سيكلونيربينية ( سيلكوتيربينات ) :-

كغ%1سيكلو هيكسان--00110229

كغ%1غيرها--00190229

كغ%1بنزين-00200229
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كغ%1تولوين-00300229

-: ( " xylenes " كسايلينات ) زيلينات

كغ%1أورثو - زيلين ( أورتوكسايلين )--00410229

كغ%1ميتا - زيلين ( ميتاكسايلين )--00420229

كغ%1بارا - زيلين ( باراكسايلين )--00430229

كغ%1إيزوميرات زيلين ( الكسايلين ) المخلوطة--00440229

كغ%1ستيرين-00500229

كغ%1إيثيل بنزين-00600229

كغ%1كومين-00700229

%1غيرها-00900229

مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة0329

مشتقات الهيدروكربونات غير الدورية ( الحلقية ) الكلورية المشبعة :-

كغ%1كلورميثان ( ميثيل كلورايد ) وكلوروايثان ( ايثيل كلورايد )--00110329

كغ%1ثنائي كلورميثان ( ميثيلين كلورايد )--00120329

كغ%1كلوروفورم ( ثالثي كلوروميثان )--00130329

كغ%1رباعي كلوريد الكربون ( رباعي كلورو كربون )--00140329

كغ%1( ثنائي كلوروايثان ( ثنائي كلوريد األييلين  1,2--00150329

كغ%1غيرها--00190329

مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات الدورية ( الحلقية ) :-

كغ%1كلوريد الفينيل ( كلوروايثيلين )--00210329

كغ%1ثالثي كلوروايثيلين--00220329
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كغ%1رباعي كلورو ايثيلين ( بروكلور ايثيلين )--00230329

كغ%1غيرها--00290329

كغ%1مشتقات هيدروكربونات الدورية ( الحلقية ) فلورية أو برومية أو يودية-00300329

مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات الدورية ( الحلقية ) ، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :-

كغ%1ثالثي كلوروفلوروميتان--00410329

كغ%1ثنائي كلوروثنائي فلوروميتان--00420329

كغ%1ثالثي كلوروثالثي فلوروايتان--00430329

كغ%1ثنائي كلورورباعي فلوروايتان وكلوروخماسي فلوروايتان--00440329

كغ%1مشتقات اخرى فوق مهلجنة بالفلور أو الكلور فقط--00450329

كغ%1بروموكلوروثنائي فلوروميتان وبرومو ثالثي فلوروميتان وثنائي برومورباعي فلور اإليتان--00460329

كغ%1مشتقات فوق مهلجنة آخر--00470329

كغ%1غيرها--00490329

مشتقات هيدروكربونات مهلجنة سيكالنية أو سيكلوتريبينة-

كغ%1،2،3،4،5،61 سداسي كلوروسيكلوهيكسان--00510329

كغ%1غيرها--00590329

مشتقات هيدروكاربونات عطرية مهلجنة :-

كغ%1كلور بنزين ، واورثوثنائي كلوروبنزين وبارا ثنائي كلوروبنزين--00610329

كغ%1سداسي كلوروبنزين و د.د.ت ( 1،1،1 - ثالثي كلورو - 2,2-مكرر " بارا كلوروفينيل " اإليثان )--00620329

كغ%1غيرها--00690329

مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة ، وإن كانت مهلجنة0429

كغ%1مشتقات مسلفنة فقط وأمالحها وإستيراتها اإليثيلية-00100429
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%1مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط-00200429

%1غيرها-00900429

كحوالت غير دورية ( الحلقية ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة0529

كحوالت أحادية الهيدروكسيل مشبعة :-

كغ%3ميثانول ( كحول الميتيل )--00110529

كغ%1بروبان - OL - 1 ( كحول البروبيل ) وبروبان - OL - 2 ( كحول اإليزوبروبيل )--00120529

كغ%1بوتان - OL - 1 ( كحول البوتيل العادي )--00130529

كغ%1بوتانوالت اخرى--00140529

كغ%1بنتانول ( كحول اإلميل ) وإيزوميراته--00150529

كغ%1أوكتانول ( كحول األوكتيل ) وإيزوميراته--00160529

00170529--
دوديكان - OL - 1 ( كحول اللوريل ) والهيكساديكان - OL - 1 ( كحول سيتيل cetyl ) واألوكتاديكان - 1 - 

OL ( كحول السيتاريل )
كغ1%

كغ%1غيرها--00190529

كحوالت أحادية الهيدروكسيل ( مونوكحوالت ) غير مشبعة :-

كغ%1كحوالت تربينية الدورية ( الحلقية )--00220529

كغ%1غيرها--00290529

ديوالت " Diols " ( كحوالت ثنائية الهيدروكسيل ) :-

00310529--.( " ethanediol " إيثان ديول ) كغ%1إيثيلين غليكول

كغ%1بروبيلين غليكول ( بروبان - 1 ، 2 - ديول )--00320529

%1غيرها :--00390529

كحوالت جماعية ( " متعددة الهيدروكسيل " بولي كحوالت ) أخر :-
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كغ%21 - إيثيل - 2 - ( هيدروكسي ميتيل ) - 3 , 1 - ديول ( ثالث ميثيلول بروبان )--00410529

00420529--" pentaerythrite " كغ%1خماسي إيريثريتول

00430529--" Manitol "كغ%1مانيتول

كغ%1د - غلوستول ( سوربيتول )--00440529

00450529--" glycerol " كغ%1غليسرين

كغ%1غيرها--00490529

مشتقات كحوالت غير دورية ( الحلقية ) ، مهلجنة ، مسلفنة ، منرنة أو منترزة :-

كغEthchlorvynol "1% (  INN) " أتكلورفينول--00510529

%1غيرها :--00590529

كحوالت دورية ( حلقية ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .0629

سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية :-

كغ%1منتول--00110629

كغ%1سيكلوهيكسانول وميثيل سيكلو هيكسانوالت وثنائي ميتيل سيكلو هيكسانوالت--00120629

كغ%1ستروالت وإينوستوالت--00130629

00140629--( " Terpineols " تربينول ) كغ%1تربينوالت

%1غيرها--00190629

عطرية :-

00210629--. " benzyl alcohol " كغ%1كحول البنزيل

كغ%1غيرها--00290629

فينوالت وفينوالت - كحوالت .0729

فينوالت أحادية ( مونوفينوالت ) :-
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كغ%1فينول ( هيدروكسي بنزين ) وأمالحه--00110729

كغ%1كريزوالت وأمالحها--00120729

كغ%1أوكتيل الفينول ونونيل الفينول وإيزوميراتها وأمالحها--00130729

كغ%1زيلنوالت ( كسيلينوالت " xylenols " ) وأمالحها--00140729

كغ%1نفتوالت وأمالحها--00150729

%1غيرها--00190729

فينوالت جماعية ( بولي فينوالت ) ؛ فينوالت - كحوالت :-

كغ%1ريزورسنول وأمالحه--00210729

كغ%1هيدركينون ( كينول ) وأمالحه--00220729

كغ%4,41 - إيزوبروبيليدين ثنائي فينول ( فينول مكرر آ " Bisphenol A " أو ثنائي فينيلول بروبان ) وأمالحها--00230729

كغ%1غيرها--00290729

0829
مشتقات الفينوالت أو فينوالت - كحوالت " Alcohols - Phenol " ، المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

كغ%1مشتقات مهلجنة فقط وأمالحها-00100829

كغ%1مشتقات مسلفنة فقط وأمالحها وأستيراتها-00200829

كغ%1غيرها-00900829

0929

إيثيرات ، إيثيرات - كحوالت ، إيثيرات - فينوالت ، إيثيرات - كحوالت - فينوالت ، فوق أكاسيد الكحوالت ، فوق 

أكاسيد اإليثيرات ، فوق أكاسيد الكيتونات ( سواء كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا ) ، ومشتقاتها المهلجنة 

أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

إيثيرات غير دورية ( الحلقية ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :-

كغ%1ثنائي إيثيل إيثر--00110929
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كغ%1غيرها--00190929

كغ%1إيثيرات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة-00200929

كغ%1إيثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة-00300929

إيثيرات - كحوالت ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :-

00410929--( " digol ثنائي إيتيلين غليكول " دايجول ) كغ%2،21-أوكسي ثنائي اإليثانول

كغ%1إيثيرات أحادي ميثيل اإليثيلين غليكول أو أحادي ميثيل اإليثيلين غليكول--00420929

كغ%1إيثيرات أحادي بوتيل اإليثيلين أو إيثيرات أحادي بوتيل ثنائي إيثيلين غليكول--00430929

كغ%1إيثيرات أخر أحادية ألكيل اإليثيلين غليكول أو أحادية ألكيل ثنائي أثيلين غليكول--00440929

كغ%1غيرها--00490929

كغ%1إيثيرات - فينوالت ، إيثيرات - كحوالت - فينوالت ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة-00500929

00600929-
فوق أكاسيد الكحوالت وفوق أكاسيد اإليثيرات وفوق أكاسيد الكيتونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 

المنترزة
كغ1%

1029
إيبوكسيدات ، إيبوكسي - كحوالت ، إيبوكسي - فينوالت وإيبوكسي - إيثرات ، ذات حلقات ثالثية ومشتقاتها المهلجنة 

أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

كغ%1أوكسيران ( أوكسيد اإليثيلين)-00101029

كغ%1ميثيل أوكسيران ( أوكسيد البروبيلين )-00201029

00301029-( " epichlorohydrin " إيبي كلورهيدرين ) كغ%11 - كلورو - 2.3 - إيبوكسي بروبان

كغ%1غيرها-00901029

112900001129
أسيتاالت ونصف اسيتاالت ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 

المنترزة
كغ1%

ألدهيدات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ؛ بوليميرات األلدهيدات الدورية ( حلقية ) ، بارافورم ألدهيد1229
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ألدهيدات غير دورية بدون وظيفة أوكسجينية اخرى :-

كغ%1ميثانال ( فورم ألدهيد )--00111229

كغ%1ايثانال ( أسيت الدهيد )--00121229

كغ%1بوتانال ( بوتيرألدهيد ، إيزومير عادي )--00131229

كغ%1غيرها--00191229

ألدهيدات دورية ( حلقية ) بدون وظيفة أوكسيجينية اخرى :-

كغ%1بنز ألدهيد--00211229

%1غيرها :--00291229

كغ%1الدهيدات - كحوالت-00301229

ألدهيدات - إيثرات ، وألدهيدات تتضمن وظيفة أوكسيجينية اخرى :-

كغ%3فانيلين ( 4 - هيدروكسي - 3 - ميتوكسي بنز ألدهيد )--00411229

كغ%1إيثيل فانيلين ( 3 - إيثوكسي 4 - هيدروكسي بنز ألدهيد )--00421229

كغ%1غيرها--00491229

كغ%1بوليمرات دروية من الدهيدات-00501229

كغ%1بارافور مالدهيد-00601229

كغ%1مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 13290000132929.12

1429
كيتونات وكينونات ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية اخرى ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

كيتونات غير دورية ( الحلقية ) التتضمن وظيفة أوكسجينية اخرى :-

كغ%1أسيتون--00111429

كغ%1بوتان ( ميتيل أتيل كيتون )--00121429
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كغ%41 - ميتيل بنتان - 2 - أون ( ميتيل أيزوبوتيل كيتون )--00131429

كغ%1غيرها--00191429

كيتونات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية التتضمن وظيفة اوكسجينية اخرى :-

00211429--" Camphor " كغ%1كافور

كغ%1سيكلو هكسانون وميتيل سيكلوهكسانون--00221429

كغ%1يونونات " Ionones " وميتيل يونونات--00231429

كغ%1غيرها--00291429

كيتونات عطرية التتضمن وظيفة أوكسجينية اخرى :-

كغ%1فينيل أسيتون ( فينيل بروبان - 2 - أون )--00311429

كغ%1غيره--00391429

كغ%1كيتونات - كحوالت وكيتونات -ألدهيدات-00401429

كغ%1كيتونات فينوالت وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية اخرى-00501429

كينونات :-

كغ%1أنثراكينون--00611429

كغ%1غيرها--00691424

كغ%1مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة-00701429

1529
أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية ( الحلقية ) مشبعة وأنهيدراتها ( بال ماءاتها  ) وهاليداتها ، فوق أكاسيدها 

وأحماض بيروكسي التابعة لها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

حمض النمليك ( حمض الفورميك ) وأمالحه واستيراته :-

كغ%1حمض النمليك ( حمض الفورميك )--00111529

كغ%1أمالح حمض النمل--00121529

 1/4/2003 صفحة 98 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1استيرات حمض النمل--00131529

حمض الخليك و أمالحه , و أنهدريد الخليك:-

كغ%1حمض الخليك--00211529

كغ%1خالت (اسيتات) الصوديوم--00221529

كغ%1خالت الكوبالت--00231529

كغ%1أنهيدريد حمض الخليك (بال ماء حمض الخليك)--00241529

كغ%1غيرها--00291529

استيرات حمض الخليك:-

كغ%1خالت اإلثيل--00311529

كغ%1خالت الفينيل--00321529

كغ%1خالت البوتيل العادي--00331529

كغ%1خالت اإليزوبوتيل--00341529

كغ%1خالت 2- أيتوكسي إيتيل--00351529

كغ%1غيرها--00391529

كغ%1أحماض أحادي أو ثنائي أو ثالثي كلور حمض الخليك و أمالحها و أستيراتها-00401529

كغ%1حمض البروبيونيك و أمالحه و استيراته-00501529

كغ%1أحماض البوتانوبيك و أحماض البنتانوبيك , و أمالحهما و أستيراتها-00601529

%1حمض نخليك (حمض بالميتيك) , حمض دهنيك (حمض الستياريك) و أمالحهما و أستيراتهما:-00701529

%1غيرها-00901529
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1629

أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية ( الحلقية ) و غير مشبعة , و أحماض كاربوكسيلية أحادية دورية (حلقية) , 

أنهيدراتها (بال ماءاتها) و هاليداتها و فوق أكاسيدها و أحماض بيروكسي تابعة لها (فوق أكاسيد أحماضها , و مشتقاتها 

المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

-
أحماض أحادية الكاربوكسيل غير دورية و غير مشبعة , و أنهيدراتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و أحماض بيروكسي 

تابعة لها و مشتقاتها:

كغ%1حمض أكريليك و أمالحه--00111629

كغ%1أستيرات حمض األكريليك--00121629

كغ%1حمض ميتاكريليك و أمالحه--00131629

كغ%1أستيرات حمض الميتاكريليك--00141629

%1أحماض أولييك (أحماض الزيت) أولينولئيك "linoleic" أولينولينيك و أمالحها و أستيراتها--00151629

كغ%1غيرها--00191629

00201629-
أحماض أحادية الكربوكسيل سيكالنية , سيكلينية أو سيكوتربينية , هاليداتها , فوق أكاسيدها , أحماض بيروكسي تابعة 

لها و مشتقاتها
كغ1%

-
أحماض أحادية الكاربوكسيل عطرية , أنهيدراتها , هاليداتها , فوق أكاسيدها , أحماض بيروكسي تابعة لها (فوق أكاسيد 

أحماضها) و مشتقاتها:

%1حمض بنزويك , أمالحه و أستيراته:--00311629

كغ%1فوق أكسيد البنزويل و كلوريد البنزويل--00321626

كغ%1حمض فينيل خليك و أمالحه--00341629

كغ%1أستيرات حمض فينيل الخليك--00351629

كغ%1غيرها:--00391626
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1729
حموض عديدة الكاربوكسيل , أنهيدراتها , هاليداتها , فوق أكاسيدها و أحماض بيروكسي التابعة لها ( فوق أكاسيد 

أحماضها) , مشتقاتها المهلجنة أو السلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

-
أحماض عديدة الكاربوكسيل غير دورية , و انهيدراتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها و أحماض بيروكسي التابعة لها و 

مشتقاتها:

كغ%1حمض األوكساليك و أمالحه و أستيراته--00111729

كغ%1حمض أديبيك و أمالحه و أستيراته--00121729

كغ%1حمض آزيالييك و حمض سيباسيك و أمالحهما و استيراتهما--00131729

كغ%1بال ماء (انهيدريد) المالينيك--00141729

كغ%1غيرها--00191729

00201729-
أحماض عديدة الكاربوكسيل سيكالنية , سيكلينية أو سيكلوتربينية , انهيدراتها , هاليداتها , فوق أكاسيدها , أحماض 

بيروكسي التابعة لها و مشتقاتها
كغ1%

-
أحماض عديدة الكاربوكسيل عطرية ، أنهيدراتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها ، أحماض البيروكسي التابعة لها ومشتقاتها:

كغ%1أورتوفتاالت ثنائي البوتيل--00311729

كغ%1أورثو فتاالت ثنائي األوكتيل--00321729

كغ%1أورثو فتاالت ثنائي النونيل أو ثنائي الديسيل--00331729

كغ%1استيرات اخرى لحامض األورثوفتاليك--00341729

كغ%1بال ماء ( انهدريد ) الفتاليك--00351729

كغ%1حامض تيريفتاليك وأمالحه--00361729

كغ%1تيريفتاالت ثنائي الميتيل--00371729

كغ%1غيرها--00391729
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1829
أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسيجينية إضافية وأنهيدراتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها وأحماض بيروكسي تابعة 

لها ( فوق أكاسيد أحماضها ) ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

-
أحماض كاربوسيلية ذات وظيفة اوكسيجينية اخرى ،انهيدراتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها ، أحماض بيروكسي التابعة 

لها ومشتقاتها :

%1حمض اللبن ( الالكتيك ) ، أمالحه واستيراته :--00111829

كغ%1حمض الطرطير ( حمض الترتريك )--00121829

كغ%1أمالح واستيرات حمض الطرطير--00131829

كغ%3حمض الليمون ( حمض السيتريك )--00141829

%1أمالح واستيرات حمض الليمون--00151829

%1حمض غلوكونيك ، أمالحه واستيراته--00161828

كغ%1غيرها--00191829

-
أحماض كاربوكسيليه ذات وظيفة لكن دون وظيفة أوكسجينية اخرى ، انهيدراتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها ، أحماض 

بيروكسي التابعة لها ( فوق أكاسيدها أحماضها ) ومشتقاتها :

%1حمض ساليسليك ( حمض الصفصاف ) وامالحه--00211829

كغ%1حمض أورثو استيل ساليسيليك وأمالحه وأستيراته--00221829

%1استيرات أحماض الساليسيك أخر وأمالحها :--00231829

%1غيرها--00291829

00301829-
أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن ليس لها وظيفة أوكسجينية اخرى ، أنهيدراتها ، هاليداتها ، 

فوق أكاسيدها ، أحماض بيروكسي التالبعة لها ومشتقاتها
كغ1%

كغ%1غيرها-00901829
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192900001929
استيرات الفوسفوريك وأمالحها ، بما في ذلك الالكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

كغ1%

2029
استيرات األحماض غير العضوية األخر من ال - معادن ( باستثناء استيرات هاليدات الهيدروجين ) وأمالحها ؛ 

مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

كغ%1استيرات ثيوفوسفوريك ( ثيوتات الفوسفور ) وأمالحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة-00102029

%1غيرها-00902029

مركبات ذات وظيفة آمينية2129

مركبات أحادية األمين غير دورية ( الحلقية ) ؛ مشتقاتها وأمالحها :-

كغ%1أحادي - أو ثنائي - أو ثالثي ميثيل أمين وأمالحها--00112129

كغ%1ثنائي إيثيل أمين وأمالحه--00122129

كغ%1غيرها--00192129

أمينات جماعية ( متعددات األمين ) غير دورية ( الحلقية ) ومشتقاتها ؛ أمالحها :-

كغ%1ايتيلين ثنائي األمين وأمالحه--00212129

كغ%1سداسي ميثيلين ثنائي األمين وامالحه--00222129

كغ%1غيرها--00292129

كغ%1أمينات أحادية وأمينات جماعية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية ، ومشتقاتها ؛ أمالحها-00302129

أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أمالحها :-

كغ%1انيلين وأمالحه--00412129

كغ%1مشتقات األنيلين وامالحها--00422129

كغ%1تولويدينات ومشتقاتها ؛ أمالحها--00432129

كغ%1ثنائي القينيل أمين ومشتقاته ؛ أمالحه--00442129
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كغ%11 - نافتيل أمين ( ألفا - نافتيل أمين ) ، 2 - نافتيل أمين ( بيتا - نافتيل أمين ) ومشتقاتها ؛ وأمالحها--00452129

00462129--
 ، ( INN ) فنكامفامين ، ( INN ) أتيالمفيتامين ، ( INN ) دكسافيتامين ، ( INN ) بنزفيتامين ، ( INN ) أمفيتامين

ليفيتامين ( INN ) ، لفامفيتامين ( INN ) ،ميفينوريكس( INN )، وفينتيرمين ( INN ) ؛ وأمالحها
كغ1%

كغ%1غيرها--00492129

أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أمالحها :-

كغ%1أورتو ، ميتا ، بارا - فينيلين ثنائي األمين ، ثنائي أمينوتولوين ومشتقاتها وأمالها--00512129

كغ%1غيرها--00592129

مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية.2229

-
كحوالت آمينية غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسجينية ، أثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح 

هذه المنتجات :

كغ%1أحادي اإليتانول أمين وأمالحه--00112229

كغ%1ثنائي اإليتانيول أمين وأمالحه--00122229

كغ%1ثالثي اإليتانيول أمين وأمالحه--00132229

كغ%1دكستروبروبوكسيفين ( INN ) وأمالحه--00142229

كغ%1غيرها--00192229

-
نافتوالت أمينية وفينوالت أمينية اخرى غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسجينية ، 

أثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

كغ%1أحماض أمينو هيدروكسي نفتالين سلفونيك وأمالحها--00212229

كغ%1أنيسيدينات " Anisidines " وثنائي أنيسيدينات وفنيتيدينات " Phenetidiines " وأمالحها--00222229

كغ%1غيرها--00292229
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-
الدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية ، غير تلك التي تحوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف 

األوكسجينية ؛ أمالح هذه المنتجات :

كغ%1أمفيبرامون ( INN ) ، ميتادون ( INN  ) ونورميتادون ( INN ) ؛ أمالح هذه المنتجات--00312229

كغ%1غيرها--00392229

-
أحماض أمينية غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسجينية ، واستيراتها ؛ أمالح هذه 

المنتجات :

كغ%1ليسين واستيراته وأمالحه--00412229

كغ%1حمض الغلوتاميك وأمالحه--00422229

كغ%1حمض االنترالينيك وأمالحه--00432229

كغ%1تيليدين ( INN ) وأمالحه--00442229

كغ%1غيرها--00492229

كغ%1فينوالت - كحوالت أمينية ، فينوالت - أحماض أمينية ومركبات أمينية اخرى ذات وظيفة اوكسجينية-00502229

2329
أمالح وهيدروكسيدات األمونيوم الرباعية ؛ ليسيثينات " lecithins " وفوسفوأمينوليبيداتأخر ، سواء كانت محددة 

الصفات كيماويا أم ال

كغ%1كولين وامالحه-00102329

كغ%1ليسيتينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر-00202329

كغ%1غيرها-00902329

مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميديه ؛ مركبات حمض الكربونيك ذات الوظيفة األميدية.2429

أميدات غير دورية ( الحلقية ) ( بما فيها الكربامات الالدورية " الحلقية " ) ومشتقاتها وأمالح هذه المنتجات :-

00112429--( " INN " meprobamate" ) كغ%1ميبروبامات

كغ%1غيرها--00192429
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أميدات دورية ( حلقية ) بما فيها الكربامات الدورية ( الحلقية ) ومشتقاتها ؛ أمالحها هذه المنتجات :-

كغ%1يوريينات " Uerines " ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات--00212429

كغ%1حمض 2 - أسيتاميدوبنزويك ( حمض ن - اسيتيالنتر انيليك ) وأمالحه--00232429

00242429--INN " ethinamate " كغ%1أثينامات

كغ%1غيرها--00292429

2529
" imine " ( بما فيها السكارين وأمالحه ) أو ذات وظيفة إيمينية " imide " مركبات ذات وظيفة كاربوكسي إيميدية

إيميدات ومشتقاتها وأمالحها :-

%1سكارين وأمالحه :--00112529

00122529--( INN " glutethimide" ) كغ%1غلوتيثيميد

كغ%1غيرها--00192529

كغ%1إيمينات ومشتقاتها وأمالحها-00202529

مركبات ذات وظيفة نتريلية2629

كغ%1أكريلونتريل-00102629

كغ%1سيانو غوانديدين ( ثنائي السيان ثنائي األميد )-00202629

00302629-
فنبروبوركس ( INN ) وأمالحه ؛ ميتادون ( INN ) متوسط ( 4 - سيانو - 2 - ثنائي ميتيل أمين - 4, 4 - ثنائي 

فينيل البوتان )
كغ1%

كغ%1غيرها-00902629

كغ%1مركبات ديازو - وآزو - أو أزوكسي .272900002729

كغ%1مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيالمين282900002829

مركبات ذات وظيفة نيتروجينية اخرى2929

 1/4/2003 صفحة 106 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1إيزوسيانات-00102929

كغ%1غيرها-00902929

مركبات الكبريت العضوية3029

00103029-( " Xanthates كزانتات " كسانتات ) كغ%1ثنائي ثايو الكربونات

كغ%1ثايو كربامات وثنائي ثايو كربامات-00203029

كغ%1أحادي أو ثنائي أو ثالثي كريبدات الثيورام-00303029

كغ%1ميثيونين-00403029

كغ%1غيرها-00903029

%1مركبات عضوية - غير عضوية أخر312900003129

مركبات دورية ( حلقية ) غير منسجمة تحتوي ذرة أو ذرات غير منسجمة من األوكسجين فقط3229

مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران غير مندمجة في البنية وإن كانت مهدرجة:-

كغ%1تتراهيدروفوران--00113229

كغ%21 - فورالدهيد ( فورفورالدهيد )--00123229

كغ%1كحول الفورفوريل وكحول تتراهيدروفورفوريل--00133229

كغ%1غيرها--00193229

الكتونات :-

كغ%1كومارين ، ميتل كومارينات واتيل كومارينات--00213229

%1الكتونات اخرى :--00293229

غيرها :-

كغ%1ايزو سافرول--00913229

كغ%11 - ( 1, 3 - بنزودايوكسول - YL- 5 ) بروبان - 2 - اون--00923229
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كغ%1بيبيرونال--00933229

كغ%1سافرول--00943229

00953229--
زيوت حشيشة الكيف ( الكانابيس) الرباعية الماء ( تتراهيدروكنابينول " tetrahydrocannabionols " ) ( جميع 

اإليزوميرات )
كغ1%

كغ%1غيرها--00993229

مركبات غير منسجمة الحلقات " Heteroctyclic " ذات ذرات غير منسجمة من النتروجين ( اآلزوت ) فقط.3329

مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول ( سواء كانت مهدرجة أم ال ) غير مندمجة في البنية:-

كغ%1فينازون ( أنتي بيرين ) ومشتقاته--00113329

كغ%1غيرها--00193329

مربكات تتضمن بنيتها حلقية ايميد أزول ( وإن كانت مهدرجة ) غير مندمجة في البنية :-

كغ%1هيدانتويين ومشتقاته--00213329

كغ%1غيرها--00293329

مركبات تتضمن بنيتها بيريدين ( وإن كانت مهدرجة ) غير مندمجة في البنية :-

كغ%1بيريدين وأمالحه--00313329

كغ%1بيبيريدين وأمالحه--00323329

00333329--

 ، ( INN ) سيتوبوميدون ، INN 9 ) برومازيبام ، ( INN ) يزيتراميد ، ( INN ) أنيليريدين ، ( INN ) ألفينتانيل

ثنائي فينوكسين ( INN ) ، ثنائي فينوكسيالت ( INN ) ، ثنائيبيبابون ( INN ) ، فينتانيل ( INN ) ، كيتوبيميدون ( 

INN ) ، ميتيلفينيدات( INN ) ، خماسي الزوسين ( INN ) ، بيتيدين ( INN ) ، بيتيدين ( INN ) متوسط آ ، 

 INN ) بروبيرام ، ( INN) بيريتراميد ، ( INN ) بيبرادول ، ( INN ) فينوبيريدين ، ( INN ) ( PCP ) فنسيكليدين

) وثالثي ميبيريدين ( INN ) ؛ أمالح هذه المنتجات

كغ1%

كغ%1غيرها--00393329
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مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين ( وإن كانت مهدرجة ) غير مندغمة أكثر من ذلك:-

كغ%1ليفورفانول ( INN ) وأمالحه--00413329

كغ%1غيره--00493329

مركبات تتضمن بنيتها نظام بيريميدين ( وإن كانت مهدرجة ) أو نظام بيبيرازين :-

كغ%1مالونيل يوريا ( حمض الباربيرويك ) ومشتقاتها ، أمالح هذه المنتجات--00523329

00533329--

الوباربيتال( INN ) ، أموباربيتال ( INN ) ، باربيتال( INN ) ، بوتالبيتال( INN  ) ، بيتوباربيتال، باربيتال حلقي ( 

دوري ) ( INN 9 ، ميتيلفينوباربيتال ( INN ) ، خماسي باربيتال ( INN ) ، فينوباربيتال( INN ) ، سيكبوتاباربيتال( 

INN ) ، سيكوباربيتال( INN ) وفينيلبيتال( INN ) ،؛ وأمالح هذه المنتجات

كغ1%

كغ%1مشتقات مالونيل يوريا ( حمض باربيتوريك ) أخر ؛ وأمالح هذه المنتجات--00543329

كغ%1لوبرازوالم ( INN ) ، مكلوكالون ( INN ) ، ميتاكالون ( INN ) وزيبيبرول ( INN ) ؛أمالح هذه المنتجات--00553329

كغ%1غيرها--00593329

مركبات تتضمن بنيتها نظام تريازين ( وإن كانت مهدرجة 9 غير مندمجة في البنية :-

كغ%1ميالمين--00613329

كغ%1غيرها--00693329

الكتامات :-

كغ%61-هيكسان الكتام ( ابسيلون - كابروالكتام )--00713329

00723329--( INN ) ومتيبريلون ( INN ) كغ%1كلوبازام

كغ%1الكتامات اخرى--00793329

غيرها :-
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00913329--

ألبرازوالم ( INN ) ، كامازيبام ( INN ) ، كلور ثنائي زيبوكسيد ( INN ) ، كلونازيبام ( INN )، كلورازيبات ، 

ديلورازيبام ( INN ) ، ثنائي زيبام ( INN )، استازوالم (INN ) ، ايتيل لوفالزيبات ( INN  ) ، فلوثنائي الزيبام ( 

 INN ) لورميتازيبام ، INN 9 ) لورازيبام ، ( INN ) هاالزيبام ، ( INN ) فلورازيبام ،(INN) فلونيترازيام ، ( INN

 ، (  INN) نيترازيبام ، ( INN) نيميتازيبام ، ( INN ) ميدازوالم ، ( INN ) ميدازيبام ، ( INN ) مازيندول ، (

 ، ( INN ) بيروفاليرون ، ( INN ) برازيبام ، ( INN ) بينازيبام ، ( INN ) أوكسازيبام ، ( INN ) نوردازيبام

تيمازيبام ( INN ) ، رباعي الزيبام ( INN ) ، وثالثي زوالم ( INN ) ؛ أمالح هذه المنتجات

كغ1%

%1غيرها :--00993329

3429
حموض نووية ( Nucleic acids ) وأمالحها ، سواء كانت محددة الصفات كيماوية أم ال ؛ مركبات دورية ( حلقية ) 

غير منسجمة اخرى

كغ%1مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول ( وإن كانت مهدرجة ) غير منمجة في البنية-00103429

كغ%1مركبات تتضمن بنيتها بنزوثيازول الحلقي ( وإن كانت مهدرجة ) غير المنمج أكثر من ذلك في البنية-00203429

كغ%1مركبات تتضمن بنيتها نظام فينوثيازين الحلقي ( وإن كانت مهدرجة ) غير المندمج أكثر من ذلك في البنية-00303429

غيرها :-

00913429--

 INN ) ديكستروموراميد ، ( INN) كلوكسازوالم ، ( INN ) كلوتيازيبام ، ( INN) بروتيزوالم ، ( INN) أمينوريكس

 ( INN ) بموليم ، ( INN ) أوكسازوالم ، ( INN ) ميزوكارب ، ( INN ) كيتازوالم ، ( INN ) هالوكسازوالم ، (

،فنديمترازين ( INN ) ،فينميترازين ( INN ) وسوفينتانيل( INN ) ؛ أمالح هذه المنتجات

كغ1%

كغ%1غيرها--00993429

كغ%1سلفوناميدات352900003529

3629
بورفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبياً ( بما فيها المركزات الطبيعية ) ، وكذلك مشتقاتها المستعملة بصورة 

رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أو ال ، وإن كانت محلولة في أي مذيب .
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كغ%1بروفيتامينات غير مخلوطة-00103629

فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :-

كغ%1فيتامين ( أ ) A ومشتقاته--00213629

كغ%1فيتامين ( ب1  ) B1 ومشتقاته--00223629

كغ%1فيتامين ( ب2  ) B2 ومشتقاته--00233629

كغ%1حمض D أو DL - بانتوثينيك ( فيتامينات B3 أو B5 ) ومشتقاته--00243629

كغ%1فيتامين ( ب6  ) B6 ومشتقاته--00253639

كغ%1فيتامين ( ب12  ) B12 ومشتقاته--00263629

كغ%1فيتامين C ومشتقاته--00273629

كغ%1فيتامين E ومشتقاته--00283629

كغ%1فيتامينات اخرى ومشتقاتها--00293629

كغ%1غيرها بما فيها المركزات الطبيعية-00903629

3729

هرمونات ، بورستاغالندينات ( prostaglandins  ) ، ترومبوكسانات "thromboxanes " ولوكوتريينات " 

leukotrienes " ، طبيعية أو منتجة تركيباً ؛ مشتقاتها وأقرانها البنيوية ، بما فيها عديدة الببتيدات المعدلة السلسلة ، 

المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات.

-
هرمونات ناتجة عن اتحاد سلسلة جزئيات حموض آمينية ( عديدة الببتيديك ) ، هرمونات بروتييك وهرمونات 

غليكوبروتييك ، مشتقاتها وأقرانها البنيوية :

كغ%1هرمونات النمو التي ترزها الغدة النخامية ( سوماتوتروبين "somatotropin " ) ، مشتقاتها وأقرانها البنيوية--00113729

كغ%1إنسولين وأمالحه--00123729

كغ%1غيرها--00193729

هرمونات الستيروييدية ( ستيروييدات "steroidal hormones " ) ، مشتقاتها واقرانها البنيوية :-
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00213729--
كورتيزون ، وهيدروكورتيزون ( كورتيزون مائي ، بريدنيزون ( كورتيزون المائي "prednison  " ) وبريدنيزولون 

( " dehydrohydrocortison" دهيدروهيدروكورتيزون )
كغ1%

00223729--" corticosteroidal hormones " ( غدة فوق الكلية ) كغ%1مشتقات مهلجنة لهرمونات قشرة غدة الكظر

كغ%1اوسترجينات وبروجيستوجينات--00233729

كغ%1غيرها--00293729

هرمونات الكاتيكوالمين " catecholamine hormones " ، مشتقاتها واقرانها البنيوية  :-

00313729--" epinephrine" كغ%1أبينيفرين

كغ%1غيرها--00393729

كغ%1مشتقات األحماض األمينية-00403729

00503729-
بورستاغالندينات ( هرمونات التكاثر "prostaglandins " ) ، ترومبوكسانات " thtomboxanes " ، لوكوترييانات 

"leukotriennes " ، مشتقاتها وأقرانها البنيوية
كغ1%

كغ%1غيرها-00903729

غليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أمالحها ، أثيراتها ، استيراتها ومشتقاتها األخر.3829

كغ%1روتوزيد ( "Rutoside " روتين ) ومشتقاته-00103829

كغ%1غيرها-00903829

أشباه قلويات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أمالحها ، أثيراتها ، استيراتها ، مشتقاتها األخر.3929

أشباه قلويات األفيون ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :-

00113929--

مكثفات قش الخشخاش ؛ بوبرينورفين ( INN ) ، كوديين ، ثنائي هيدروالكوديين ( INN ) ، أتيلمورفين ، ايتورفين ( 

 ، ( INN ) مورفين ، نيكومورفين ، ( INN ) هيدرومورفون ، ( INN ) هيرويين ، هيدروكودون ، ( INN

اوكسيكودون ( INN ) ، أوكسيمورفون ( INN ) ، فولكودين ( INN ) ، ثيباكون ( INN ) ، ثيبايين " thebaine " ؛ 

أمالح هذه المنتجات :

1%
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كغ%1غيرها--00193929

اشباه قلويات الكينا " Cinchona " ومشتقاتها وأمالحها :-

كغ%1كينين " Quinie " وأمالحه--00213929

كغ%1غيرها--00293929

كغ%1كافئين وأمالحه-00303929

ايفيدرينات وأمالحها :-

كغ%1إيفيدرين وأمالحه--00413929

كغ%1أشباه إيفيدرين ( ايفيدرينين كاذب ) " بسودوإيفيدرين "  ( INN ) وأمالحه.--00423929

كغ%1كاثين " ( INN ) cathine " وأمالحه--00433929

كغ%1غيرها--00493929

ثيوفيلين وأمينوفيللين ( ثيوفيللين - أثيلين ثنائي األمين ) ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :-

كغ%1فينيتلين ( INN ) وأمالحه--00513929

كغ%1غيرها--00593929

أشباه قلويات من إرغوت الجاودار " Rye ergot " ( ارغوت الشيلم ) ومشتقاتها وأمالحها :-

كغ%1إرجوميترين " INN " وأمالحه--00613929

كغ%1إرجوتامين " INN " وأمالحه--00623929

كغ%1حمض الليسيرجيك وأمالحه--00633929

كغ%1غيرها--00693929

غيرها :-
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00913929-- ، ( INN ) ميتامفيتامين ، ( levometamfetamine ) ليفوميتامفيتامين ، ( ecgonine ) كوكائين ، أكغونين

ميتامفيتامين راسيمات "racemate " ( راسيمات الميتامفيتامين ) ؛ أمالح ، أسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات :

كغ1%

غيرها--

%1الثيوبرومين ومشتقاته---10993929

%1نيوكتين وأمالحه---20993929

%1غيرها---90903929

402900004029

سكر نقي كيماوياً ، باستثناء السكروز ، الالكتوز ، المالتوز ، الغلوكوز والفركتوز ( لفيلوز " levulose " ) ؛ أثيرات 

السكر ، اسيتاالت السكر واستيرات السكر ، وأمالحها ، عدا تلك المنتجات الداخلة في البنود 29.37 ، 29.38 ، 

. 29.39

كغ7%

مضادات الجراثيم ( أنتي بيوتيك ) .4129

كغ%1البنسلينات ومشتقاتها التي لها بنية حمض البنسليني " Penicillanique " وأمالح هذه المنتجات-00104129

كغ%1الستربتومايسينات ومشتقاتها وأمالح هذه المنتجات-00204129

كغ%1التتراسيكلينات ومشتقاتها وأمالح هذه المنتجات-00304129

كغ%1الكلورام فينيكول ومشتقاته وأمالحه-00404129

كغ%1االيريثرمايسين ومشتقاته وأمالحه-00504129

كغ%1غيرها-00904129

كغ%5مركبات عضوية أخر422900004229

0130

غدد وغيرها من األعضاء المعدة للعالج العضوي مجففة ، وإن كانت مسحوقة ، خالصات من غدد أو من أعضاء 

أخر أو من إفرازاتها معدة للعالج العضوي ؛ كبدين " هبارين Heparin " وأمالحه ؛ مواد بشرية أو حيوانية أخر 

محضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ‘ غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.
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كغ%1غدد وغيرها من األعضاء ، مجففة وإن كانت مسحوقة-00100130

كغ%1مستخلصات من الغدد أو من غيرها من األعضاء أو من افرازاتها-00200130

كغ%1غيرها-00900130

0230
دم بشري ؛ دم حيواني محضر ، لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي أو في التشخيص الطبي ؛ وأمصال مضادة 

وأجزاء أخر من الدم ، ومنتجات تحصين معدلة ، وإن كان متحصالً عليها بطرق التكنولوجيا الحيوية ؛ لقاحات ، 

وتوكسينات ( سموم بكتيرية األصل ) وكائنات مجهرية دقيقة مزروعة ( باستثناء الخمائر ) ومنتجات مماثلة .

00100230-
أمصال مضادة وأجزاء اخرى من الدم ومنتجات تحصين معدلة ، وإن كان متحصالً عليها بطرق التكنولوجيا الحيوية

كغ1%

كغ%1لقاحات الطب البشري-00200230

كغ%1لقاحات للطب البيطري-00300230

كغ%1غيرها-00900230

0330

أدوية ( باستثناء المنتجات المذكورة في البنود : 30.02 أو 30.05 أو 30.06 ) ومؤلفة من مكونين أو أكثر من 

المواد المخلوطة فيما بينها والمحضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ، لكن غير مهيأة على شكل جرع 

محددة أو باشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.

00100330-
تحتوي على بنسيلينات أو على مشتقات هذه المنتجات التي لها بنية حمض بنسليني أو على الستربتومايسينات أو 

مشتقاتها .
1%

%1تحتوي على مضادات جراثيم اخرى ( أنتي بيوتيك ) :-00200330

-
تحتوي على هرمونات أو منتجات اخرى داخلة في البند 29.37 ولكن غير محتوية على مضادات جراثيم ( أنتي 

بيوتيك ) :

كغ%1تحتوي على األنسولين--00310330
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%1غيرها--00390330

00400330-
تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ، لكن التحتوي هرمونات والمنتجات أخر داخلة في البند 29.37 والمضادات 

جراثيم :
1%

%1غيرها :-00900330

0430

أدوية ( باستثناء األصناف الداخلة في البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06 ) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير 

مخلوطة المعدة لالستعماالت العالجية أو الوقائية ، مهيأة في مقادير معايرة ( بما فيها تلك التي تكون بأشكال " 

systems " تعطى عير الجلد ) ، أو باشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.

%5تحتوي على بنسيلينات أو مشتقاتها التي لها بنية حمض البنسليني أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها :-00100430

%5تحتوي على مضادات جراثيم اخرى ( أنتي بيوتيك ) :-00200430

-
تحتوي على هرمونات أو منتجات اخرى داخلة في البند 29.37 ولكن غير محتوية على مضادات جراثيم ( أنتي 

بيوتيك ) :

كغ%5تحتوي على األنسولين--00310430

00320430--
تحتوي على هرمونات قشرة الستروييدات ( كوروتيكوستيرويد " corticosteroid " ) ، مشتقاتها وأقرانها البنيوية

كغ5%

كغ%5غيرها--00390430

00400430-
تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ، لكن التحتوي هرمونات والمنتجات أخر داخلة في البند 29.37 والمضادات 

جراثيم  ( أنتي بيويتك ) :
5%

%5أدوية أخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36 :-00500430

%5غيرها :-00900430

0530
حشو وغزي ( شاش ) وأربطة وأصناف مماثلة ( مثل الضمادات واللصقات والكمادات ) مشربة أو مغطاة بمواد 

صيدالنية أو مهيأة أو مغلفة للبيع بالتجزئة لالستعماالت الطبية أو الجراحية أو لطب األسنان أو للبيطرة.
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كغ%10ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة الصقة-00100530

%10غيرها :-00900530

محضرات وأصناف صديلية مذكورة في المالحظة 4 من هذه الفصل.0630

00100630-

الخيوط الجراحية المعقمة واصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح و الخيوط الجراحية المعقمة لخياطة الجروح 

ولواصق ( مواد الصقة " adhesifs " ) معقمة مستعملة في الجراحة إلغالق جروح انسجة العضوية ؛ الميناريات " 

Laminaria " ( موسعات من أصل أشني " طحلبي " تستعمل في الجراحة ) موقفات النزيف المعقمة الماصة المستعملة 

في الجراحة أو جراحة طب األسنان:

5%

كغ%5الكواشف المعدة لتحديد زمر ( فصائل ) الدم-00200630

00300630-
محضرات معتمة " opacifying preparation  " المستعملة في الفحص باألشعة السينية ( اشعة إكس ) وكواشف 

التشخيص المعدة إلعطائها للمرضى
كغ5%

كغ%10اإلسمنت السني وغيره من المنتجات المستعملة في حشو األسنان واإلسمنت المستعمل لترميم العظام-00400630

كغ%10علب ومجموعات " Kits " اإلسعاف األولي-00500630

كغ%10محضرات كيماوية لمنع الحمل اساسها الهرمونات ، أو المنتجات اخرى داخلة في البند 29.37 أو مبيدات المني-00600630

00700630-
محضرات هالمية معدة لالستعمال في الطب البشري أو البيطري كمزلقات ألجزاء من الجسم في العمليات الجراحية أو 

في الفحوص الجسدية أو معوامل وصل بين الجسم وأدوات الطبية
كغ10%

%40نفايات صيدالنية-00800630

013100000131
أسمدة من أصل حيواني أو نباتي ، وإن كانت مخلوطة معاً فيما بينها أو معالجة كيماوياً ؛ أسمدة ناتجة عن الخلط أو 

المعالجة الكيماوية للمنتجات ذات األصل الحيواني أو النباتي.
1%

أسمدة نيتروجينية ( آزوتية ) كيماوية أو فلزية0231

كغ%1البولة ( يوريا ) وإن كانت في محاليل مائية-00100231

كبريتات األمونيوم ، أمالح مزدوجة ومخاليط من كبريتات األمونيوم ونيترات األمونيوم :-
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كغ%1كبريتات األمونيوم--00210231

كغ%1غيرها--00290231

نيترات األمونيوم وإن كانت في محاليل مائية :-

كغ%1نيترات االمونيوم الجافة---10300231

كغ%10نيترات االمونيوم بشكل محاليل مائية---20300231

كغ%1مخاليط نترات األمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة-00400231

كغ%1نترات الصوديوم-00500231

كغ%1أمالح مزدوجة ومخاليط من تيترات الكالسيوم ونيترات األمونيوم-00600231

كغ%1سياناميد الكالسيوم-00700231

كغ%1مخاليط من البولة ( يوريا ) ونيترات األمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية-00800231

كغ%1غيرها ، بما ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة-00900231

أسمدة فوسفاتية كيماوية أو فلزية0331

كغ%1فوق الفوسفات ( سوبر فوسفات )-00100331

كغ%1خبث قاعدي ناتج عن عملية نزع الفوسفور-00200331

كغ%1غيرها-00900331

أسمدة بوتاسية كيماوية أو فلزية0431

كغ%1كارناليت " Carnallit " ، سيلفينيت" sylvinit ط وأمالح بوتاسيوم طبيعية خام اخرى-00100431

كغ%1كلوريد البوتاسيوم-00200431

%1كبريتات البوتاسيوم-00300431

كغ%1غيرها-00900431
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0531

أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على إثنين أو ثالثة من العناصر المخصبة التالية : النتيروجين والفسفور والبوتاسيوم ، 

أسمدة اخرى ؛ منتجات هذه الفصل مهيأة على شكل أقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة اليزيد الوزن القائم 

للواحدة منها على 10 كغ

00100531-
منتجات هذا الفصل مهيأة بشكل أقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة ال يزيد الوزن القائم للواحد منها على 10 

كيلوغرام
كغ10%

كغ%3أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على العناصر المخصبة الثالثة ، النتيروجين والفوسفور والبوتاسيوم-00200531

كغ%1اورتوفوسفات ثنائي األمونيوم احادي الهيدروجين-00300531

كغ%3اورتوفوسفات االمونيوم ثنائي الهيدروجين ومخاليطه مع اورتوفوسفات االمونيوم احادي الهيدروجين-00400531

أسمدة كيماوية أو فلزية اخرى محتوية على عنصري الفوسفور والنتروجين المخصبين :-

كغ%3محتوية على نيترات وفوسفات--00510531

كغ%3غيرها--00590531

كغ%3أسمدة أو فلزية محتوية على عنصري الفوسفور والبوتاسيوم المخصبين-00600531

كغ%5غيرها-00900531

خالصات دابغة من أصل نباتي ؛ مواد نباتية دابغة وأمالحها وأثيراتها وأستيراتها والمشتقات األخر0132

كغ%1خالصة كبراتشو "Quebracho "  خالصة عفصية مشتقة من خشب األشجار)-00100132

كغ%1خالصة ميموزا " Mimosa Or Wattle " ( األكاسيا أو الصنط )-00200132

كغ%1غيرها-00900132

0232
مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية ؛ محضرات دابغة ، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ 

محضرات أنزيمية لالستعمال قبل الدباغة.

كغ%1مواد دابغة عضوية تركيبية-00100232

كغ%1غيرها-00900232
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مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني ( بما فيها خالصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني ) وإن كانت محددة 033200000332

الصفات كيماوياً؛ محضرات مذكورة في المالحظة 3 من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني

1%

0432
مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية 

مذكورة في المالحظة 3 من هذا الفصل ؛ منتجات تركيبية عضوية من األنواع المستعملة كعوامل لزيادة التبييض   ( 

التشعع ) الضوئي ( فلوريسانت ) أو من األنواع المضيئة ( لوميتوفور) وإن كانت محددة الصفات كيماوياً

مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضراتها المحددة في المالحظة 3 من هذا الفصل :-

كغ%1أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه األصباغ--00110432

00120432--
أصباغ حمضية ، وإن كانت ممعدنة، ومحضرات أساسها هذه األصباغ ؛أصباغ بمثبتات ( مرسخة ) ومحضرات 

أساسها هذه األصباغ
كغ1%

كغ%1أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه األصباغ--00130432

كغ%1أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه األصباغ--00140432

00150432--
أصباغ الراقود " vat dyes" ( بما فيها ذلك تلك التي يمكن استعمالها بحالتها الراهنة كألوان سطحية ) ومحضرات 

أساسها هذه األصباغ
كغ1%

كغ%1أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه األصباغ--00160432

كغ%1ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه األلوان--00170432

00190432--
غيرها ، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية 3204.11 ولغاية 3204.19

كغ1%

00200432-
منتجات عضوية تركيبية من األنواع المستعملة كعوامل لزيادة لزيادة التشعع الضوئي ( أي لزيادة البياض الظاهري 

للمنتجات البيضاء )
كغ1%
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كغ%1غيرها-00900432

053200000532
ألوان مرسبة ( ألوان الك " colour lakes " ) محضرات محددة في المالحظة ( 3 ) من هذا الفصل أساسها ألوان 

مرسبة " الوان الك "
كغ1%

0632

مواد تلوين أخر ، محضرات محددة في المالحظة 3 من هذا الفصل ، غير تلك المذكورة في البنود 32.03 ، 32.04 

، أو 32.05 منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كألوان مضيئة ( لومينوفور) وإن كانت محددة الصفات 

الكيماوية

ألوان سطحية ( بيجمنت ) ومحضرات أساسها ثنائي أكسيد التيتانيوم :-

كغ%1محتوية على 80 % أو أكثر وزناً من ثنائي أوكسيد التيتان محسوبة علىأساس المادة الجافة--00110632

كغ%1غيرها--00190632

كغ%1ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم-00200632

كغ%1ألوان سطحية ومحضرات اساسها مركبات الكادميوم-00300632

مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :-

كغ%1الذورد ( أزرق االلترامارين " Ultramarine " ) ومحضراته--00410632

كغ%1ليتوبون وألوان سطحية اخرى ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك--00420632

كغ%1الوان سطحية ومحضرات اساسها هيكساسيانوفيرات ( معقدات سداسي سيانو الحديد )--00430632

%1غيرها--00490632

كغ%1منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور)-00500632
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0732

الوان سطحية ( بيجمينت ) محضرة ، حاجيات للضوء ( معتمات ) محضرة ، وألوان محضرة ، مركبات قابلة للتزجج 

" glazes "، معاجين نصف سائلة لطالء الخزف ( سيراميك " ceramic " ) اساسها الغضار وإن كانت ملونة 

والمعروفة ( باإلينجوب " engobes " أو " slips  " ) ، ملمعات سائلة ومحضرات مماثلة ، من األنواع المستعملة 

لطالء الخزف أو الطالء بالميناء أو في صناعة الزجاج ؛ مواد قابلة للتزجج ( فريت الزجاج " glass frit " ) وغيرها 

من الزجاج بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق صغيرة

00100732-
ألوان سطحية ( بيجمينت ) محضرة ؛ معتمات محضرة ( حاجبات للضوء ) ، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة

كغ1%

00200732-
ميناء ومركبات قابلة للتزجج " glazes " ، معاجين نصف سائلة لطالء الفخار أساسها الغضار وإن كانت ملونة 

المعروفة باإلينجوب ( " slips  " engobes ) ومحضرات مماثلة :
1%

كغ%1ملمعات سائلة ومحضرات مماثلة-00300732

كغ%1فريت زجاجي وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق صغيرة-00400732

دهانات وورنيش ( بما في ذلك - المينا " enzmels " أو اللكر " lacquers " ) أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية 0832

معدلة كيماويا ، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي ؛ المحاليل المعرفة في المالحظة الرابعة ( 4 ) من هذا الفصل

أساسها البولي أستيرات :-

%5ورنيش---10100832

%5الطالء العاكس المعد لصناعة السخانات الشمسية---20100832

%50غيره ( غير الورنيش )---90100832

-: " vinyl polymers " أساسها بوليميرات أكرليكية أو فينيلية

%5ورنيش---10200832

%5الطالء العاكس المعد لصناعة السخانات الشمسية---20200832
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كغ%50غيرها---90200832

غيرها :-

%5ورنيش :---10900832

%5الطالء العاكس المعد لصناعة السخانات الشمسية---20900832

كغ%50غيرها---90900832

0932
دهانات وورنيش ( بما في ذلك دهانات - المينا " enamels " أو اللكر " Iacquers" ) أساسها بوليميرات تركيبية أو 

طبيعية معدلة كيماويا مبددة أو مذابة في وسط مائي.

أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية :-

كغ%5ورنيش---10100932

كغ%50غيرها---90100932

غيرها :-

كغ%5ورنيش---10900932

كغ%50غيره---90900932

1032
دهانات آخر وورنيش ( بما في ذلك دهانات - المينا " enamels " أو اللكر وألوان مائية " distempers " ) ؛ وألوان 

سطحية ( بيجميت ) محضرة في الماء ، من النوع المستعمل في عمليات التجهيز النهائي للجلود .

كغ%5ورنيش---10001032

كغ%50غيرها---90001032

%1مجففات محضرة113200001132

1232

ألوان سطحية ( بيجميت ) ( بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية ) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو 

معجون من النوع المستعمل في صناعة الدهانات ( بما في ذلك ألوان الميناء) ؛ أوراق الخنم ؛ أصباغ ومواد تلوين 

أخرى مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.
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كغ%1رقائق ختم-00101232

غيرها :-

%1ألوان سطحية مبددة في وسط مائي من النوع المستعمل في صناعات الدهانات---10901232

%50غيرها---90901232

1332
ألوان للفنانين والطلبة ولرسامي اللوحات ( الالفتات ) أو لتعديل تدرج األلوان أو للتسلية وألوان مماثلة بشكل أقراص 

أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير ( برطمانات 9 أو قصعات أو أوعية أو أغلفة مماثلة

00101332-" Sers " كغ%10ألوان بشكل مجموعات متناسبة

كغ%10غيرها-00901332

1432

معاجين تثبيت الزجاج ، وإسمنت راتنجي ، مركبات للجلفطة " منع النش caulking " وغيرها من معاجين السد ؛ 

معاجين الحشو ( " palinter,s filling " تسوية السطوح قبل الدهان ) ؛ محضرات غير متحملة للحرارة لتغطية 

الواجهات أو الجدران الداخلية أو األرضيات أو السقوف أو ماشابهها.

-
معاجين تثبيت الزجاج , معاجين سد الشقوق و اسمنت راتنجي و مركبات إحكام سد الفواصل للوقاية من التسرب و 

معاجين سد أخرى , معاجين تسوية السطوح قبل الدهان :

10101432---
معاجين تثبيت الزجاج , معاجين سد الشقوق و اسمنت راتنجي و مركبات إحكام سد الفواصل للوقاية من التسرب و 

معاجين سد أخرى
1%

%5معاجين تسوية السطوح قبل الدهان--20101432

كغ%1غيرها-00901432

حبر الطباعة ’ حبر الكتابة أو الرسم و أنواع حبر أخر , و إن كانت مركزة , أو بشكل جامد.1532

حبر للطباعة :-

%1أسود--00111532

%1غيرها--00191532
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كغ%5غيرها-00901532

0133

زيوت عطرية (و إن كان التربين منزوعاً منها) ’ بشمعها أو بدونه , راتنجات عطرية (ريزينوييد) , راتنجات زيتية 

مستخلصة , محاليل زيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في الزيوت الثابتة أو في الشموع أو ما يماثلها , متحصل 

عليها بطريقة التشريب أو النقع , منتجات ثانوية تربينية متخلفة عن عملية نزع التربين من الزيوت العطرية , مياه 

مقطرة عطرية و محاليل مائية من زيوت عطرية.

زيوت عطرية من حمضيات :-

00110133--"bergamot" كغ%1من البرغموث

كغ%1من برتقال--00120133

كغ%1من ليمون (سيتروس ليمون)--00130133

كغ%1من اليم "Lime" (نوع من الليمون صغير الحبة "سيتروس أورنتي فوليا")--00140133

كغ%1غيرها--00190133

زيوت عطرية من غير الحمضيات :-

00210133--("geranium" جيرانيوم) كغ%1من إبرة الراعي

كغ%1من الياسمين--00220133

00230133--(Lavandin أو الفندين Lavand الفاند) كغ%1من الخزامى

00240133--(Mentha Piperita منتبابيبريتا) كغ%1من النعنع الفلفلي

كغ%1من أنواع النعنع األخر--00250133

00260133--("vetiver" فتيفر) كغ%1من نجيل الهند

كغ%1غيرها--00290133

00300133-("Resinoids" ريزينيويد) كغ%1مواد راتنجية عطرية

%10غيرها :-00900133
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مخاليط مواد عطرية و مخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية , من النوع 0233

المستعمل كمواد خام في الصناعة , محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية من النوع المستعمل في صناعة المشروبات.

من األنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :-

كغ%50محضرات كحولية مركبة (خالصات مركبة) قاعدتها مواد عطرية لصنع المشروبات الكحولية---10100233

%1محضرات غير كحولية مركبة (خالصات مركبة) قاعدتها مواد عطرية لصنع المشروبات---20100232

كغ%3غيرها---90100232

%1غيرها :-00900233

%50عطور (بارفان) و مياه تعطير (أو - دي تواليت).033300000333

0433
مستحضرات تجميل أوزينة (ماكياج) و مستحضرات للعناية بالبشرة (غير األدوية) , بما فيها محضرات الوقاية من 

الشمس أو محضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي) , محضرات العناية باليدين و القدمين.

كغ%50محضرات تجميل الشفاه-00100433

كغ%50محضرات تجميل العيون-00200433

كغ%50محضرات العناية باليدين و القدمين-00300433

غيرها :-

%50مساحيق و إن كانت مضغوطة :--00910433

كغ%50غيرها--00990433

مستحضرات العناية بالشعر0533

كغ%50شامبو-00100533

كغ%50محضرات تجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة-00200533

كغ%50ملمعات الشعر (لكر الشعر)-00300533
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كغ%50غيرها-00900533

0633
مستحضرات للعناية بالفم أو األسنان , بما فيها معاجين و مساحيق تثبيت األسنان االصطناعية , خيوط لتنظيف ما بين 

األسنان (دنتال فلوس "dental floss") في عبوات معدة للبيع بالتجزئة.

%50محضرات للعناية باألسنان-00100633

00200633-("dental floss" دنتال فلوس) كغ%30خيوط تنظيف ما بين األسنان

كغ%50غيرها-00900633

0733
محضرات معدة لالستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة , و مزيالت الروائح الجسدية , و محضرات 

االستحمام , و مزيالت الشعر , و محضرات عطور أخرى و محضرات تطرية أو تجميل أخرى غير مذكورة و ال 

داخلة في مكان أخر , مزيالت روائح محضرة لألماكن , و إن كانت معطرة أو ذات خواص تطهيرية.

%50محضرات لالستعمال قبل و أثناء أو بعد الحالقة-00100733

كغ%50مزيالت الروائح الجسدية , مضادات التعرق-00200733

كغ%50أمالح الحمام المعطرة و محضرات االستحمام األخرى-00300733

محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف بما فيها المحضرات المعطرة المستعملة في الطقوس الدينية :-

كغ%50 " آغارباتي Agarbatti " ومحضرات أخر عطرة تنتشر رائحتها باالحتراق--00410733

%50غيرها--00490733

%50غيرها-00900733
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0134

صابون ؛ منتجات ومحضرات عضوية فالة سطحيا ( معدلة للتوتر السطحي ( tensio - actifs " ) معدة لالستعمال 

كصابون ، على هيئة قضبان أو ألواح " cakes " أو قطع مقولبة أو باشكال خاصة " shapes ط ، وإن احتوت على 

صابون ؛ منتجات ومحضرات عضوية فعالة سطحيا (معدلة للتوتر السطحي " actifs - tensio " ) معدة لغسيل 

البشرة ، بشكل سائل أو معجون مهيأة للبيع بالتجزئة ، وإن إحتوت على صابون ؛ ورق وحشو ولباد والمنسوجات ، 

مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمحضرات تنظيف أساسها منتجات معدلة للتوتر السطحي ( ديترجنت " 

. ( " deterfent

-

صابون ، منتجات ومحضرات عضوية فعالة سطحيا ( معدلة للتوتر السطحي ) ، على هيئة قضبان أو الواح أو قطع 

مقولبة أو بأشكال خاصة ، ورق حشو ولباد والمنسوجات ، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمحضرات تنظيف 

: ( " deterfent " ديترجنت ) أساسها منتجات معدلة للتوتر السطحي

كغ%50معدة لالستعمال كمواد تجميل ( تواليت ) ( بما في تلك المحتوية على مواد طبية ) :--00110134

كغ%50غيرها :--00190134

كغ%50صابون باشكال أخر-00200134

00300134-
منتجات ومحضرات فعالة سطحيا ( معدلة للتوتر ، السطحي" actifs - tensio "  ) لغسل البشرة ، بشكل سائل أو 

معجون مهياة للبيع بالتجزئة ، سواء كانت تحتوي على صابون أم ال
كغ50%

0234

عوامل عضوية سطحيا ( معدلة للتوتر السطحي " tensio - actifs " ) ( عدا الصابون ) ؛ محضرات فعالة سطحيا ( 

محضرات معدلة للتوتر السطحي " tensio - actifs " ) ، ومحضرات الغسيل ( بما فيها محضرات الغسيل المساعدة 

) ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون ، غير تلك الداخلة في البند 34.01

-
عوامل عضوية فعالة سطحياً ( معدلة للتوتر ، السطحي" actifs - tensio "  )، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :

كغ%1أنيوينة " acionic " ( سالبة الشحنة )--00110234
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كغ%1كاتيونية " Cationic " ( موجبة الشحنة)---00120234

كغ%1غير أيونية " Non ionic " ( غير متشردة ) :--00130234

كغ%1غيرها--00190234

كغ%50محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة-00200234

غيرها :-

كغ%1محضرات عضوية فعالة سطحياً---10900234

20900234---" detergents " كغ%50محضرات الغسيل

محضرات تنظيف " cleaning prepration " أو ازالة الدهون :---

كغ%3اساسها مواد قولية او الصودا الكاوية او مذيبات او مستحلبات في عبوات وزن المحتوى 20 فأكثر----31900234

كغ%50غيرها----90390234

0334

محضرات للتشحيم ( بما فيها محضرات زيوت القطع ، محضرات حل البراغي أو الصواميل " العزق ، محضرات 

مضادة للصدأ أو التأكل ومحضرات للفك " للحل " من القوالب ، اساسها مواد تشحيم 9 ومحضرات من األنواع 

المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد ، باستثناء المحضرات المتضمنة على 70 

% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات

محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :-

كغ%3محضرات لمعالجة المواد النسجية أو جلد الفراء أو غيرها من المواد--00110334

%15غيرها :--00190334

غيرها :-

كغ%3محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو جلد الفراء أو غيرها من المواد--00910334

كغ%15غيرها--00990334

شموع اصطناعية وشموع محضرة0434
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%1من الليجينت كيماوياً :-00100434

كغ%1من بولي ( أوكسي اثيلين ) ( بولي اثيلين غليكول )-00200434

كغ%1غيرها---00900434

0534
محضرات تلميع " بوليش " ومعاجين لألحذية أو لألثاث أو للرضيات وللعربات أو للزجاج أو المعادن ، معاجين قشط ( 

الصقل ) ومحضرات مماثلة ( وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو المنسوجات ، أو لدائن خلوية أو 

مطاط خلوي ، مشربة أو مطلية أـو مغطاة بمثل هذه المحضرات ) باستثناء الشموع الداخلة في البند 34.04

كغ%50محضرات تليمع " بوليش " ، معاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو الجلد-00100534

00200534-
محضرات تليمع " بوليش " ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة األثاث الخشبي أو األرضيات أو غيرها من 

كغ%50المصنوعات الخشبية

كغ%50محضرات تلميع " بوليش " ومحضرات مماثلة للعربات ( ألبدان السيارات ) عدا محضرات تليمع المعادن-00300534

كغ%50معاجين ومساحيق  الصقل والقشط ( صقل " scouring " ) وغيرها من محضرات القشط-00400534

كغ%50غيرها---00900534

كغ%50شموع إضاءة وأصناف مماثلة063400000634

073400000734

معاجين لصنع النماذج ، بما في ذلك ماكان منها مهيأ لتسلية األطفال ؛ محضرات من النوع المعروف " بشموع طب 

األسنان " " وبمركبات طبع األسنان " ، مهيأة بشكل مجموعات ( أطقم ) ، أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة أو على 

شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو باشكال مماثلة ؛ محضرات آخر معدة لالستعمال في طب األسنان 

كغ%10أساسها الجص ( من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم )

جبنين ( كازنين ) ، أمالحه ( كازنينات ) ومشتقاته اآلخر ؛ غراء الجبنين .0135

كغ%1جبنين ( كازنين )-00100135

كغ%1غيرها---00900135
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0235
زالل " البومين " ( بما في ذلك المركزات المكونة من اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن ، المحتوية على أكثر من 

%80 وزناً من هذه البروتينات محسوبة على اساس المادة الجافة ) ، أمالح األلبومين ومشتقاته األخر.

زالل البيض:-

كغ%1مجفف--00110235

كغ%1غيره--00190235

كغ%1زالل اللبن ، بما في ذلك المركبات أثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن-00200235

كغ%1غيره-00900235

033500000335

هالم ( بما في ذلك الهالم المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة ، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة ) ومشتقاته 

؛ غراء السمك ( آيزنغالس " isinglass " ) ، أنواع غراء أخر ، من أصل حيواني ، باستثناء غراء الجبنين الداحل 

%3في البند 35.01.

043500000435
هضمون " ببتون " ومشتقاته ؛ مواد بروتينية اخرى ومشتقاتها ، غير داخلة والمذكورة في مكان اخر ، مساحيق 

%1صالص ( جلود غير مدبوغة ) ، وإن كانت معالجة بالكروم

0535
دكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل ( النشاء الذي سبق تهليمه " Pregelatinised " أو استراته مثال ) ؛ غراء 

نشاء أو دكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل.

%1دكسترين وأنواع اخرى من النشاء المعدل :-00100535

%1غراء :-00200535

0635

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ؛ منتجات صالحة 

لالستعمال كغراء أو مواد الصقة ، مهياة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد الصقة ، اليزيد وزنها الصافي عن الكيلو غرام 

اللواح

00100635-
منتجات " مهما كان نوعها " صالحة لالستعمال كغراء أو كلواصق ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كلواصق ، عندما 

%10وزنها الصافي عن الكيلو غرام الواحد ( 1 كغ ):
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غيرها :-

لواصق أساسها بوليميرات البنود 39.01 لغاية 39.13أو المطاط :--

كغ%1معدة لالستخدام الصناعي----11910635

كغ%30غيرها----19910635

كغ%30غيرها--00990635

أنزيم " enzymes " أنزيمات محضرة غير مذكورة والداخلة في مكان آخر0735

%1أنفحة ( منفحة ) و المركزات الناتجة عنها-00100735

%1غيرها-00900735

كغ%5مساحيق بارود013600000136

كغ%10متفرجات محضرة ؛ عدا مساحيق البارود023600000236

%10فتائل لألمان ؛ فتائل للتفجير ؛ كبسوالت لالشتعال أو التفجير ؛ أدوات اشعال ؛ مفجرات كهربائية03630000336

0436
العاب نارية وقذائف غشارة وصواريخ مانعة لشقوط البرد وغشارات الضباب وغيرها من األصناف النارية الفنية

كغ%50ألعاب نارية-00100436

كغ%50غيرها-00900436

%50ثقاب ( كبريت ) عدا األصناف النارية الداخلة في البند 05360000053636.04

0636
فيروسريوم ( Ferro - cerium " وخالئط معدنية أخر لحداث االشتعال من جميع األشكال ؛ أصناف من مواد لهوب 

كما هي محددة في المالحظة ( 2 ) من هذا الفصل

00100636-
وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات التتجاوز سعتها 300 سنتيمتر مكعب من األنواع المستعملة لتعبئة وإعادة 

كغ%50تعبئة قداحات السجائر والوالعات المماثلة

كغ%50غيرها-00900636
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0137
الواح وأفالم مسطحة ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسسة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق والكرتون ( الورق 

المقوى ) أو النسج ؛ افالم للتصوير الفوري ، محسسة ، غير مصورة ، وإن كانت مهيأة في عبوات تلقيم

00100137-( X أشعة أكس ) م2%3للتصوير باألشعة السينية

كغ%30افالم التصوير الفوري-00200137

م2%10ألواح وأفالم أخر ، يزيد أي من حوانبها عن 255 ملليمتر :-00300137

غيرها :-

00910137--: ( " POLYCHROME " بولي كروم ) 20للتصوير الفتوغرافي الملون%

كغ%10غيرها--00990137

0237
أفالم بشكل لفات ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسسة ، غير مصورة ، من أية مادة عدة الورق أو الورق المقوى أو 

النسج ؛ افالم للتصوير الفوري بشكل لفات ، محسسة ، غير مصورة.

00100237-( X أشعة أكس ) م2%1للتصوير باألشعة السينية

م2%10أفالم تصوير فوتوغرافي للتظهير والسحب الفوريين-00200237

افالم أخر ، غير مثقبة اليزيد عرضها عن 105 ملم :-

00310237--. (" POLYCROME " بولي كروم ) عدد%10للتصوير الفوتوغرافي الملون

م2%15غيرها تتضمن مستحلب من هاليدات الفضة--00320237

م2%15غيرها--00390237

افالم أخر مثقبة يزيد عرضها عن 105 مليمتر :-

00410237--
 polycrome " بعرض يزيد عن 610 مليمتر وبطول يزيد عن 20 متراً ، للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم

م10%2" )

م2%10بعرض يزيد عن 610 مليمتر وبطول يزيد عن 200 متر ، غير تلك المستعملة للتصوير الفتوغرافي الملون--00420237

م2%10بعرض يزيد عن 610 مليمتر وبطول اليزيد عن 200 متر--00430237
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م2%10بعرض يزيد عن 105 مليمتر وبطول اليزيد عن 610 متر--00440237

أفالم أخر للتصوير الفتوغرافي الملون ( بولي كروم ):-

%10بعرض اليزيد عن 16 ميليمتراً وبطول اليزيد عن 14 متراً :--00510237

%10بعرض اليزيد عن 16 ميليمتراً وبطول يزيد عن 14 متراً :--00520237

00530237--
بعرض يزيد عن 16 مليمتر واليتجاوز 35 مليمتر وبطول اليزيد عن 30 متر للنسخ االيجابية الشفافة ( ديابوزيتيف " 

: ( " Slides " أو ساليدات " Diapositives10%

00540237--
بعرض يزيد عن 16 مليمتر واليتجاوز 35 مليمتر وبطول اليزيد عن 30 متر غير تلك المعدة للنسخ افيجابية الشفافة 

%10( ديابوزيتيف أو ساليدات ) :

%10بعرض يزيد عن 16 مليمتر واليتجاوز 35 مليمتر وبطول يزيد عن 30 متر :--00550237

متر%10بعرض يزيد عن 35 مليمتر--00560237

غيرها :-

%10بعرض اليزيد عن 16 مليمتر :--00910237

%10بعرض يزيد عن 16 مليمتر واليتجاوز 35 مليمتر وبطول ال يزيد عن 30 متر :--00930237

%10بعرض يزيد عن 16 مليمتر واليتجاوز 35 مليمتر وبطول يزيد عن 30 متر :--00940237

متر%10بعرض يزيد عن 35 مليمتر--00950237

ورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي ، محسسة ، غير مصورة0337

%10لفات بعرض يزيد عن 610 مليمتر :-00100337

%10غيرها لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم ) :-00200337

%10غيرها :-00900337

%10ألواح وافالم و ورق و ورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ، مصورة لكن غير مظهرة.043700000437

الواح وافالم للتصوير الفوتوغرافي ، مصورة ومظهرة عدا أفالم التصوير السينمائي0537
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00100537-: " Offset reproducation " 10لالستنساخ بطريقة أوفست%

00200537-: ( " Microfilms " ميكروفيلم ) 10األفالم المصغرة%

%10غيرها-00900537

أفالم سينمائية ، مصورة ومظهرة ، سواء تضمنت تسجيالً للصوت أم ال ، أو تضمنت تسجيالت للصوت فقط0637

%20بعرض 35 مليمتر أو أكثر-00100637

متر%20غيرها-00900637

0737

محضرات كيماوية لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي ، ( غير الورنيش أو الغراء أو المواد الالصقة والمحضرات 

المماثلة ) ؛ منتجات غير مخلوطة ، لالستعمال في التصوير الفتوغرافي ، مهياة بشكل مقادير محددة أو مهيأة للبيع 

بالتجزئة بشكل جاهز لالستعمال المباشر

كغ%10مستحلبات للتحسيس-00100737

كغ%10غيرها-00900737

0138
جرافيت اصطناعي , جرافيت غروي أو شبه غروي , محضرات أساسها الغرافيت أو كربون أخر , بشكل معاجين أو 

كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعة.

كغ%1جرافيت اصطناعي-00100138

كغ%1جرافيت غروي أو شبه غروي (نصف غروي)-00200138

كغ%5عجائن كربونية لإللكترودات "األقطاب الكهربائية" و معاجين مماثلة لتبطين األفران-00300138

كغ%5غيرها-00900138

0238
فحم خشبي "Charbons" منشط , منتجات معدنية طبيعية منشطة , هباب من أصل حيواني بما في ذلك الهباب 

الحيواني المستنفذ.

كغ%1فحم خشبي منشط-00100238

كغ%1غيرها-00900238
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كغ%5زيت الطول (طول أويل "Tall Oil") (الراتنج السائل) , و إن كان مكررا033800000338ً

043800000438
الغسل القلوية المتبقية من تصنيع عجينة السيليلوز , و إن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيماوياً , بما 

في ذلك سلفونات الليجينين , باستثناء زيت الطول (الطول أويل) الداخل في البند 38.03.
5%

0538

أرواح تربنتين من الصموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات 

(السلفات) , و غيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر لألخشاب الصنوبرية , ديبنتين 

خام , تربنتين كبريتي (سلفيت التربنتين) , و غيره من الباراسيمين الخام , زيت الصنوبر الحاوي على ألفا-تربينول 

كمكون رئيسي.

00100538-
أرواح تربنتين من الصموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات 

(السلفات)
كغ1%

00200538-("pine oil" باين أويل) كغ%1زيت الصنوبر

كغ%1غيرها :-00900538

قلفونية "Rosin" و أحماض راتنجية , و مشتقاتها , أرواح و زيوت القلفونية , صموغ مصهورة.0638

كغ%1قلفونية و أحماض راتنجية-00100638

00200638-
أمالح القلفونية , أمالح أحماض راتنجية , أو أمالح مشتقاتها أو مشتقات الحموض الراتنجية , عدا أمالح مشتقات 

"Adducts" القلفونية المحورية
كغ1%

كغ%1صموغ استيرية-00300638

%1غيرها-00900638

%20صموغ مصهورة---10900638

%5غيرها---90900638
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0738

قطران الخشب , زيوت قطران الخشب , كريوزوت "Creosote" خشب , نفطة الخشب "Wood naphta" (كحول 

الخشب) , زفت نباتي "Vegetable pitch" , و زفت طالء براميل البيرة و محضرات مماثلة أساسها القلفونية أو 

الحموض الراتنجية أو الزفت النباتي.

10000738---
كحول الخشب (كحول ميتيلي خام مستخرج من الخشب) عدا الكحول الميثيلي النقي (أو الميتانول "Methanol") الداخل 

في البند 29.05.11
كغ1%

كغ%1غيرها---90000738

0838

مبيدات الحشرات و القوارض و الفطريات و األعشاب الضارة , و موقفات االنبات و منظمات نمو النباتات , و 

مطهرات و منتجات مماثلة , مهيأة بأشكال أو بأغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كاألشرطة و 

الفتائل و الشموع المكبرتة و أوراق قتل الذباب).

مبيدات حشرات :-

%5لالستعمال الزراعي أو البيطري---10100838

كغ%50غيرها---90100838

مبيدات للفطريات :-

%5لالستعمال الزراعي أو البيطري---10200838

كغ%50غيرها---90200838

مبيدات لألعشاب , موقفات انبات أو مانعات تبرعم و منظمات نمو النباتات :-

%5لالستعمال الزراعي أو البيطري---10300838

كغ%50غيرها---90300838

مطهرات :-

%10لالستعمال الزراعي أو البيطري---10400838

كغ%50غيرها---90400838
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غيرها :-

كغ%1محضرات وسيطة تدخل في صناعة المبيدات الحشرية أو الفطرية أو العشبية أو المطهرات---10900838

20900838---
منتجات مماثلة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو بشكل أصناف مماثلة مثل الشرطة و الفتائل و الشموع 

المكبرية و أوراق قتل الذباب
كغ50%

%5الفرمونات بانواعها---30900838

%50غيرها---90900838

0938

عوامل تهيئة أو تجهيز , مسرعات عملية الصباغة أو تثبيت مواد التلوين "Dye carriers" و منتجات و محضرات 

أخر (كمحضرات تهيئة أو محضرات تثبيت األلوان "mordants") , من النوع المستعمل في صناعة النسيج أو الورق 

و الجلود و الصناعات المماثلة , غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر.

كغ%1أساسها مواد نشوية-00100938

غيرها :-

كغ%1من األنواع المستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة--00910938

كغ%1من األنواع المستعملة في صناعة الورق أو في صناعات المماثلة--00920938

كغ%1من األنواع المستعملة في صناعة الجلود أو في صناعات المماثلة--00930938

1038

محضرات لمعاجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية "preparations pickling" , محضرات مساعدة لصهر المعادن 

(فالكس "xes") و محضرات مساعدة أخر للحام المعادن , مساحيق و عجائن مركبة من معدن و مواد أخر للحام 

المعادن , محضرات من األنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام.

00101038-
محضرات لمعاجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية "preparations pickling" , مساحيق و عجائن مؤلفة من معادن 

و مواد أخر للحام المعادن :
كغ1%

كغ%1غيرها-00901038
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1138
محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات (محضرات منع الدق "Anti-Knock") , محضرات منع التأكسد ’ و التصمغ 

’ محضرات تحسين لزوجة الزيوت , محضرات منع تآكل المعادن و إضافات محضرة أخر , للزيوت المعدنية بما في 

ذلك الغازولين (بنزين السيارات) أو إلى السوائل األخرى المستعملة لنفس الغراض كزيوت معدنية.

-: (("Anti-Knock" (الخبط) محضرات منع الدق)) محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات

كغ%10أساسها مركبات الرصاص--00111138

كغ%10غيرها--00191138

اضافات من أجل زيوت التشحيم :-

كغ%1تحتوي على زيوت النفط أو زيوت قارية--00211138

كغ%1غيرها--00291138

كغ%10غيرها-00901138

1238
مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليريتور "accelerator") , ملدنات مركبة للمطاط أو للدائن , غير مذكورة و ال 

داخلة في مكان أخر , محضرات مضادة للتأكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.

%1محضرات تسريع عملية بركنة المطاط المسماة مسرعات محضرة البركنة :-00101238

%1ملدنات مركبة للمطاط أو للدائن-00201238

%1محضرات مضادة للتأكسد و مثبتات مركبة أخر للمطاط أو للدائن-00301238

كغ%5محضرات و شحنات ألجهزة إطفاء الحريق , قذائف معبأة إلطفاء الحريق.133800001338

1438
مذيبات و مخففات (تينر) عضوية مركبة , غير مذكورة و ال داخلة في مكان أخر , محضرات معدة إلزالة الدهان أو 

الورنيش.

%3معدة للصناعة---10001438

%10غيرها---90001438
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1538
محضرات لبدء التفاعل , منظمات و مسرعات التفاعل , و محضرات وسيطة محفزة "Catalitic" غير مذكورة و ال 

داخلة في مكان أخر.

-: "Supported catalysts" محفزات على حامل

كغ%1تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة--00111538

كغ%1تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة--00121538

كغ%1غيرها--00191538

كغ%1غيرها-00901538

%3اسمنت ومالط وخرسانة ، ومركبات مماثلة متحملى للحرارة ، عدا منتجات البند 163810001638.38.01

%1مخاليط الكيل بنزينات ومخاليط الكيل نفتالينات ، عدا تلك المذكورة في البندين 27.07 أو 173800001738.29.02

183800001838
عناصر كيماوية منشطة " Doped " الستعمالها في األلكترونيات ، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية ( لويحات ) أو 

أشكال مماثلة ؛ مركبات كيماوية منشطة الستعمالها في األلكترونيات
كغ1%

1938
سوائل للفراميل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة الهيدروليكية التحتوي على زيوت نفط وال على زيوت 

معدنية قارية ، أو تحتوي على تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت.

كغ%3معدة للصناعة---10001938

كغ%20غيرها---90001938

203800002038. " De-icing " كغ%10محضرات مضادة للتجمد وسوائل مذيبة أو لمنع تكونه

كغ%1محضرات وسيطة الستنبات الكائنات المجهرية213800002138

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل ، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات سواء على حامل أو ال عدا 223800002238

. " certified referrnce materials " تلك الداخلة في البندين 30.02 و 30.06 ، المواد المعيارية المعتمدة

5%
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2338
أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك " monocarboxylic " ؛ زيوت حمضية ناتجة عن عملية التكرير ؛ 

كحوالت دسمة صناعية.

أحماض دهنية صناعية احادية الكربوكسيليك ؛ و زيوت حمضية ناتجة عن عملية التكرير.-

%1حمض الدهن " ستياريك "--00112338

%1حمص الزيت " أولييك "--00122338

%1أحماض دهنية من زيت الطول--00132338

%1غيرها--00192338

%1كحوالت دسمة " fatty  " صناعية-00702338

روابط محضرة لقوالب أو لنوى قوالب السبك ؛ منتجات كيماوية ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 2438

المرتبطة بها ( بما في ذلك تلك المكونة من مخاليط منتجات طبيعية  ) ، غير داخلة والمذكورة في مكان آخر.

كغ%3روابط محضرة لقوالب أو لنوى قوالب السبك-00102438

كغ%3حمض نفتينية " Naphtenic acids " ، أمالحها غير الذوابة في الماء واستيراتها-00202438

كغ%3كربيدات " Carbides " معدنية مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية-00302438

كغ%3إضافات محضرة لإلسمنت أو المالط أو الخرسانة-00402438

كغ%3مالط وخرسانة ، غير متحملين للحرارة-00502438

كغ%1سوربيتول غير المذكور في البند الفرعي 00602438-29.05.44

-
مخاليط محتوية على مشتقات فوق مهلجنة " Perhalogenated " للهيدروكربونات الالدورية ( الحلقية ) تتضمن اثنين 

أو أكثر من هالوجينات مختلفة :

كغ%1محتوية على هيدروكربونات الدورية ( الحلقية ) فوق مهلجنة مع الفلور والكلور فقط--00712438

كغ%1غيرها--00792438

 1/4/2003 صفحة 141 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

غيرها :-

10902438---
محضرات من البند 3303 لغاية 3307 غير معدة للبيع بالتجزئة والتتوافر فيها الشروط الواردة في المالحظة رقم 3 

من الفصل 33
30%

%1غيرها من مستلزمات االنتاج الصناعي---20902438

%5غيرها---90902438

2538
منتجات متخلفة عن الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ، غير مذكورة والداخلة في مكان أخر ؛ فضالت 

البلديات ؛ أو حال المجارير ؛ وفضالت أخر تحددها المالحظة 6 لهذا الفصل.

كغ%50فضالت البلديات-00102538

كغ%50أوحال المجارير-00202538

00302538-: " clinical waste " 50فضالت طبية%

فضالت المذيبات العضوية :-

كغ%30مهلجنة--00412538

كغ%30غيرها--00492538

00502538-
فضالت ناتجة عن معالجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية " pickling liquors " ، وسوائل الهيدروليكية ، وسوائل 

مانعة للتجمد
كغ30%

فضالت أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :-

كغ%50محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية--00612538

كغ%50غيرها--00692538

كغ%50غيرها-00902538

بوليميرات االيثيلين بأشكالها األولية0139

%1بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94--00100139
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%1بولي إيتيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر-00200139

%1كوبوليميرات االيثيلين واسيتات الفينيل-00300139

%1غيرها-00900139

بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها األولية.0239

%1بولي بروبيلين:-00100239

%1بولي ايزوبوتيلين-00200239

%1كوبوليميرات من البروبيلين-00300239

%1غيرها-00900239

بوليميرات الستيرين ، باشكالها األولية0339

بولي ستيرين :-

00110339--" expansible " 1قابل للتمدد%

%1غيرها--00190339

00200339-( SAN ) 1كوبوليميرات الستارين - اكريلو نتريل%

00300339-( ABS )  1كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين%

%1غيرها-00900339

بوليميرات كلوريد الفينيل أو األووليفينات المهلجنة االخر ، بأشكالها األولية0439

%1بولي ( فينيل كلوريد ) غير ممزوج باية مواد اخرى-00100439

بولي ( فينيل كلواريد ) آخر :-

%1غير ملدن--00210439

%1ملدن--00220439

%1كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - اسيتات الفينيل-00300439
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%1كوبوليميرات أخر من كلوريد للفينيل-00400439

%1بوليميرات كلوريد الفينيليدين-00500439

بوليميرات فلورية  :-

%1بولي تترا فلورو ايثيلين--00610439

%1غيرها--00690439

%1غيرها-00900439

بوليميرات اسيتات الفينيل أو استيرات الفينيل األخر ، بأشكال أولية بوليميرات فينيل بأشكال أولية .0539

بولي ( فينيل أسيتات ) :-

كغ%10بشكل تبددات مائية--00120539

%1غيرها--00190539

كوبوليميرات الفينيل اسيتات :-

كغ%10بشكل تبددات مائية--00210539

%1غيرها--00290539

00300539-
( " unhydrolysed " التتحلمأ ) بولي ( فينيل الكحول ) ، وإن كان محتوياً على مجموعة اسيتات ال تتحلل بالماء

1%

غيرها :-

%1كوبوليميرات--00910539

%1غيرها--00990539

بوليميرات االكريليك بأشكالها األولية.0639

%1بولي ( ميتيل ميتا كريالت )-00100639

%1غيرها-00900639
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0739
بولي اسيتاالت ، بولي ايثيرات أخر وراتنجات ايبكسيدية ، بأشكالها األولية ؛ بولي كربونات ، راتنجات ألكيدية ، 

أسترات بولي األليل "polyallyl esters " وبولي استيرات أخر ، بأشكالها األولية .

%1بولي اسيتاالت-00100739

%1بولي ايثيرات أخر-00200739

%1راتنجات ايبوكسيدية-00300739

%1بولي كربونات-00400739

كغ%1راتنجات الكيدية-00500739

00600739-: " ethylene terephtalte ) poly ) " ( إيتيلين تيريفتاالت ) 1بولي%

بولي استيرات أخر :-

كغ%1غير مشبعة--00910739

%1غيرها :--00990739

بولي أميدات بأشكالها األولية.0839

كغ%1بولي اميد 6 - 11 - 12 - 6:6 - 6:9 - 6:10 - 00100839-6:12

%1غيرها :-00900839

راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثانات باشكالها األولية.0939

%1راتنجات البولة ( يوريا ) ، راتنجات الثايويوريا-00100939

%1راتنجات الميالمين :-00200939

%1راتنجات أمينية أخر-00300939

%1راتنجات فينولية " ريزين فينوليك "-10400939

%1بولي يوريثانات-10500939

%1سيليكونات بأشكالها األولية.103900001039
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راتنجات نفط وراتنجات الكومارون - اندين ، بولي تربينات وبولي كبريتيدات ( بولي سلفيدات ) ، وبولي سلفونات 1139

ومنتجات أخر مذكورة في المالحظة 3 من هذا الفصل ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ، وبأشكالها األولية .

%1راتنجات نفط وراتنجات كومارون وراتنجات اندين أو راتنجات كومارون - اندين والبولي تربينات :-00101139

%1غيرها-00901139

سيليلوز ومشتقاته الكيماوية ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ، بأشكالها األولية .1239

اسيتات السيليلوز :-

%1غير ملدنة--00111239

%1ملدنة--00121239

نيترات السيليلوز ( بما في ذلك الكولوديون ) :-

كغ%1نيترات السيليلوز ( النيترو سليلوز ) بما فيها قطن البارود---10201239

20201239---. " collpdions كغ%5محلول نيترات السيليلوز ( النتروسيليلوز ) في مزيج من اإلثير والكحول " كولوديون

30201239---
محلول نيترات السيليلوز في مذيب عضوي طيار التتجاوز نسبته 50% من وزن المحلول على أن اليكون من 

الورنيش السيليلوزي.
كغ5%

كغ%5غيرها---90201239

إيثيرات السيليلوز :-

%1كاربوكسي ميتيل السيليلوز وأمالحه--00311239

%1غيرها--00391239

%1غيرها-00901239

1339
بوليميرات طبيعية ( مثل حمض االلجينيك ) وبوليميرات طبيعية معدلة ( مثل البروتيينات المقساة والمشتقات الكيماوية 

من المطاط الطبيعي ) ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ، بأشكالها األولية.
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%1حمض األلجينيك وأمالحه واستيراته :-00101339

%1غيرها-00901339

143900001439
مبادالت أيونية ( مبادالت الشوادر ) أساسها البوليميرات الداخلة في النود 39.01 لغاية 39.13 ، بأشكالها األولية

1%

نفايات وقصاصات وفضالت ، من اللدائن .1539

%10من بوليميرات االيثيلين-00101539

%10من بوليميرات الستارين ( الستيرين )-00201539

%10من بوليميرات الفينيل كلواريد ( كلوريد الفينيل )-00301539

%10من لدائن أخر-00901539

1639
شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضي 1 ملم وقضبان وعيدان ومنتجات ذات مقاطع له شكل خاص ( 

بورفيالت ) ، من لدائن ، وإن كانت مشغولة السطح لكنها غير مشغولة بطريقة اخرى .

%5من بوليميرات اإليثيلين :-00101639

%5من بوليميرات الفينيل كلواريد ( كلوريد الفينيل ) :-00201639

%5من لدائن أخر :-00901639

أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها ( مثل الفواصل " جوانات " ، واألكواع ، والوصالت ) من لدائن .1739

%5مصارين اصطناعية ( أغلفة انبوبية للسجق ومايماثلها ) من البروتين المقسى أو من لدائن سيليلوزية :-00101739

أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة-

%10من بوليميرات اإليثيلين--00211739

%10من بوليميرات البروبلين--00221739

%10من بوليميرات الفينيل كلواريد ( كلوريد الفينيل )--00231739

%10من لدائن أخر--00291739
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مواسير وأنابيب وخراطيم أخر :-

كغ%10مواسير  وأنابيب وخراطيم مرنة تتحمل ضغط 27.6 مللي بار( ميغاباسكال " Mpa " كحد أدنى--00311739

%10غيرها ، غير مقواة والمتحدة بطريقة ما مع مواد اخر ، بدون لوازم--00321739

كغ%10غيرها غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ، مع لوازم--00331739

%10غيرها--00391739

كغ%10لوازم-00401739

1839
أغطية أرضيات من اللدائن ، وإن كانت الصقة ذاتياً ، بشكل لفات أو ترابيع أو بالطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من 

اللدائن ، كما هي معرفة في المالحظة 9 من هذا الفصل

%20من بوليميرات الفينيل كلواريد ( كلوريد الفينيل )-00101839

%20من لدائن أخر-00901839

1939
ألواح وصفائح وأغشية ( أفالم ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد و غيرها من أشكال مسطحة من لدائن ، الصقة ذاتياً ، 

وإن كانت بشكل لفات .

لفات اليتجاوز عرضها 20 سم-

%10متضمنة طباعة أو صوراً ليس لها صفة ثانوية بالنسبة الستعمالها األساسي---10101939

%3غيرها---90101939

غيرها :-

%10متضمنة طباعة أو صوراً ليس لها صفة ثانوية بالنسبة الستعمالها األساسي---10901939

%3غيرها-90901939

2039
ألواح وصفائح وأغشية ( أفالم ) وصفائح رقيقة وقدد اخر ، من لدائن ، غير خلوية ، غير مقواة والمنضدة وغير 

مزردة بحامل والمتحدة بطريقة مماثلة مع مواد اخرى.

كغ%3من بوليميرات اإليثيلين-00102039
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كغ%3من بوليميرات البروبلين-00202039

كغ%3من بوليميرات الستايرين ( ستيرين )-00302039

من بوليميرات الفينيل كلواريد ( كلوريد الفينيل ) :-

كغ%3محتوية وزناً على مااليق عن 6% ملدنات--00432039

غيرها--

%20الكتل المنتظمى الشكل المنصوص عليها في المالحظة رقم 10 لهذا الفصل الجاهزة لالستخدام كمحايات---10492039

%3غيرها---90492039

من بوليميرات األكريليك :-

كغ%3من بولي ( ميتيل ميتا كريالت )--00512039

كغ%3غيرها--00592039

-
من بولي كربونات أو راتنجات الكيدية ، أو من إسترات بولي األليل " esters polyallyl " أو بولي استيرات أخر:

كغ%3من البولي كربونات--00612039

00622039--" ethylene terephthalate ) poly ) " ( إيثيلين تيرفتاالت ) كغ%3من بولي

كغ%3من بولي استيرات غير مشبعة--00632039

كغ%3من بولي استيرات اخر--00692039

من السيليلوز أو من مشتقاته الكيماوية :-

كغ%3من السيليلوز المجدد--00712039

كغ%3من ألياف مبركنة--00722039

كغ%3من اسيتات السيليلوز--00732039

كغ%3من مشتقات السيليلوزية األخرى--00792039
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من لدائن أخر :-

كغ%3من بولي ( فينيل بوتيرال )--00912039

كغ%3من بولي أميدات--00922039

كغ%3من راتنجات أمينية--00932039

كغ%3من راتنجات فينولية--00942039

كغ%3من مواد لدنة أخر--00992039

ألواح وصفائح وأغشية ( أفالم ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر ، من لدائن .2139

منتجات خلوية :-

كغ%5من بوليميرات ستيرين ( الستايرين )--00112139

كغ%5من بوليميرات كلوريد الفينيل ( الفينيل كلورايد )--00122139

كغ%5من البولي يوريثانات--00132139

كغ%5من السيليلوز المجدد--00142139

%5من لدائن أخر--00192139

%5غيرها-00902139

2239

مفاطس ( بانيوهات " baignoires " ) ، أحواض االستحمام بالرش " shower - bath " مغاسل الصحون وأدوات 

المائدة ( المعروفة محلياً بالمجالي " sinks " ) ، مغاسل ، أحواض استبراء ( بيديات " bidets " ) ، مراحيض ( 

أحواض أو مقاعد ) وأغطيتها ، خزانات دفق المياه ( المعروفة محلياً بالسيفونات ) ، وأدوات صحية مماثلة ، من لدائن 

.

00102239-
مفاطس ( بانيوهات " baignoires " ) ، أحواض االستحمام بالرش " shower - bath " مغاسل الصحون وأدوات 

المائدة ( المعروفة محلياً بالمجالي " sinks " ) ، مغاسل :
50%

%50مقاعد وأغطية المراحيض-00202239
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%50غيرها-00902239

2339
أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ، من لدائن ؛ سدادات وأغطية وكبسوالت " capsules " ( أغطية لسدادات وأعناق 

القوارير معاً ) وغيرها من أصناف السد واألغالق ، مصنوعة من لدائن.

%7صناديق و علب و أقفاص و أصناف مماثلة-00102339

-: " cones " أكياس وأكياس صغيرة ( جعب )بما في ذلك المخاريط

%7من بوليميرات اإليثيلين--00212339

%7من لدائن أخر--00292339

دمجانات وقوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :-

%3القوارير المعدة للصناعات الطبية---10302339

%7غيرها---90302339

%7مكبات ومواسير ( بكرات ) ومسلكات ( أعواد للف خيوط الغزل لتنسج ) وحوامل مماثلة-00402339

%3سدادات وأغطية وكبسوالت ( اغطية لسدادات وأعناق القوارير معاً ) وغيرها من أصناف األغالق-00502339

%7غيرها-00902339

أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة وللعناية بالصحة ، من لدائن.2439

كغ%50أدوات مائدة ومطبخ-00102439

كغ%50غيرها-00902439

أصناف تجهيزات البناء من لدائن ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر2539

كغ%30صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 ليتر-00102539

00202539-
أبواب ونوافذ وأطرها ( سواء كانت مندمجة بها أو معدة للتثبيت في الجدران " مالبن chambranles " وعتبات أبواب

كغ30%
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00302539-

مصاريع ( درفات " أباجورات " ) أبواب ونوافذ " shutters " ستائر خارجية قابلة للرفع بااللتفاف حول محور أفقي " 

 ( " Venitian " فينيسيان ) بما فيها الستائر الداخلية المؤلفة من اضالع ( شفرات ) قابلة للتوجيه والرفع ) " blinds

واصناف مماثلة واجزاؤها

كغ30%

كغ%30غيرها-00902539

2639
مصنوعات ( اصناف ) أخر من اللدائن ومصنوعات ( أصناف ) من المواد األخر الداخلة في البنود 39.01 إلى 

39.14

%20أصناف مكتبية ومدرسية-00102639

-
ألبسة ولوازم ألبسة ( بما فيها القفازات العادية ، قفازات تكسو اليد دون األصابع وقفازات تكسو األصابع األربع معاً و 

اإلبهام منفرداً ) :

%3لوازم ألبسة التي تشكل مستلزمات لألنتاج الصناعي عدا القفازات وأنواعها المذكورة أعاله---10202639

%30غيرها---90202639

%30تركيبات ( لوازم ) لألثاث وللعربات ومايماثلها :-00302639

كغ%50تماثيل صغيرة وأصناف تزيينية أخر-00402639

غيرها :-

10902639---
سيور نقل المواد أو الحركة مزودة بكالليب أو شاكل ومايماثلها للشبك و التثبيت أو مقفلة أو موصولة الطرفين بشكل 

حلقة مرنة
3%

%3مستلزمات االنتاج الصناعي---20902639

%3قوالب تشكيل---30902639

%5قطع تبديلية---40902639

%5لوازم لعمليات التعبئة والتغليف---50902639

%10اكياس جمع البول والبراز---60902639
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%50غيرها---90902639

0140
مطاط طبيعي ، باالتا " balata " طبرخة ( جوتا - بركا " gutta- percha " ) ، غوايول " guayaule " ، شيكل " 

chicle " ، وصموغ طبيعية مماثلة بأشكالها األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.

%1مطاط طبيعي "سائل " ( التكس " latex " وإن خضع لبركنة أولية-00100140

مطاط طبيعي بأشكال اخرى :-

00210140--" smoked " كغ%1صفائح مدخنة

00220140--"TSNR " كغ%1مطاط طبيعي محدد النوع فنيا

غيرها :--

%1باشكالها األولية---10290140

%5غيرها---90290140

باالتا ، غوتا - بركا ، غوايول ، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة :-

%1باشكالها األولية---10300140

%5غيرها---90300140

0240

مطاط تركيبي وابدال المطاط ( فاكتيس " factice " ) المشتقة من الزيوت ، بأشكالها  األولية أو بشكل الواح أو صفائح 

أو أشرطة مخاليط ؛ مخاليط أي من منتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند ، بأشكالها األولية أو 

باشكال ألواح أو صفائح أو أشرطة

-: ( XSBR ) مطاط ستيرين بوتاديين كاربوكسيلي ، ( SBR ) " مطاط " ستيرين - بوتاديين

كغ%1عصارات  ( التكس تركيبي ) :--00110540

غيرها :--

كغ%1باشكالها األولية---10190240

كغ%5غيرها---90190240
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-: ( BR ) مطاط بوتاديين

كغ%1بأشكاله األولية---10200240

كغ%5غيرها---90200240

-: ( BIIR أو  CIIR ) ؛ مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين مهلجن ( IIR ) مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين ( بوتيل

--: ( IIR ) مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين ( بوتيل

كغ%1بأشكاله األولية---10310240

كغ%5غيرها---90310240

غيرها :--

كغ%1باشكالها األولية---10390240

كغ%5غيرها---90390240

-:( CR ) ( كلوروبوتاديين ) مطاط كلوروبرين

%1عصارات  ( التكس " latex " تركيبي ) :--00410240

غيرها :--

كغ%1باشكالها األولية---10490240

كغ%5غيرها---90490240

-: ( NBR ) مطاط اكريلونتريل - بوتاديين

%1عصارات  ( التكس " latex " تركيبي ) :--00510240

غيرها :--

كغ%1باشكالها األولية---10590240

كغ%5غيرها---90590240

-: (  IR ) مطاط ايزوبرين
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كغ%1باشكالها األولية---10600240

كغ%5غيرها---90600240

-:( EPDM ) مطاط االتيلين - بروبيلين ذو الروابط المضاعفة غير مترافقة الديين

كغ%1باشكالها األولية---10700240

كغ%5غيرها---90700240

مخاليط منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند :-

كغ%1باشكالها األولية---10800240

كغ%5غيرها---90800240

غيرها :-

%1بشكل سائل ( التكس تركيبي ):--00910240

غيرها :--

كغ%1باشكالها األولية---10990240

كغ%5غيرها---90990240

مطاط مجدد بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.0340

%5بأشكالها األولية10000340

%10غيرها90000340

كغ%20فضالت ونفايات وقصاصات، من مطاط غير مقسى وإن حولت إلى مساحيق أو حبيبات.044000000440

مطاط مخلوط غير مبركن بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .0540

00100540-( " silice " سيليس ) " silica " كغ%3مطاط  مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا

محاليل ، تبددات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 4005.10 :-
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---
في مذيب عضوي معدة لالستعمال كغراء عدا تلك المحتوية على عوامل بركنة وراتنجات ومواد تحميل الداخلة في 

البند 3506 :

%1غير معد للبيع بالتجزئة في عبوات 50 كغ أو أكثر----11200540

%30غيرها----19200540

%10غيرها---90200540

غيرها :-

%5الواح وصفائح أو أشرطة--00910540

غيرها :--

كغ%1مخاليط مطاط طبيعي أو تركيبي مع مواد اخرى بشكل حبيبات جاهزة للبركنة---10990540

كغ%5غيرها---90990540

0640
أشكال آخر ( عيدان وأنابيب وبروفيالت " منتجات ذات مقاطع له شكل خاص " مثالً ) وأصناف ( أقراص وحلقات 

مثالً ) ، من المطاط غير المبركن.

00100640-
أشرطة ( بروفيليالت ) ذات مقطع له شكل شبه منحرف تقريباً " strips camel- back " المعدة لتلبيس اإلطارات

كغ5%

كغ%5غيرها-00900640

خيوط وأمراس ( حبال ) من مطاط مبركن0740

كغ%1خيوط عارية ( غير مغطاة بمواد نسجية ) اليتجاوز أكبر مقطع عرضي لها 2 ملم---10000740

كغ%5غيرها---90000740

0840
ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وبروفيالت ( منتجات ذات مقطع له شكل خاص ) من مطاط مبركن غير مقسى .

-: " cellular " من مطاط خليوي
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كغ%5ألواح وصفائح وأشرطة--00110840

كغ%5غيرها--00190840

من مطاط غير خليوي :-

كغ%5ألواح وصفائح وأشرطة--00210840

كغ%5غيرها :--00290840

0940
أنابيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن كانت مزودة بلوازمها (( مثل الفواصل " الجوانات ( 

(( " flanges واألكواع والوصالت " فلنجات " ( joints

غير مقواة بمواد اخرى والتتحد معها بشكل أخر :-

كغ%5بدون لوازم--00110940

كغ%5مع لوازم--00120940

مقواة بمعدن أو متحدة معه فقط بطريقة اخرى :-

كغ%5بدون لوازم--00210940

كغ%5مع لوازم--00220940

مقواة بمواد نسيجية أو متحدة معه فقط بطريقة اخرى :-

كغ%5بدون لوازم--00310940

كغ%5مع لوازم--00320940

مقواة أو متحدة بطريقة اخرى بغيرها من المواد :

كغ%5بدون لوازم--00410940

كغ%5مع لوازم--00420940

سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من المطاط المبركن .1040

سيور نقل المواد :-
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كغ%3مقواة بمعاد فقط--00111040

كغ%3مقواة بمواد نسجية فقط--00121040

كغ%3مقواة بلدائن فقط--00131040

كغ%3غيرها--00191040

سيور نقل الحركة :-

00311040--

سيور نقل الحركة مقفلة " endless " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة ) ذات مقطع عرضي بشكل شبه 

منحرف " V-belts " ، ومضلعة بشكل الحرف الالتيني " V " ، ( V-ribbed ) ، يزيد مقاس محيطها الخارجي عن 

60 سم واليتجاوز 180 سم

كغ3%

00321040--

-V " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة ) ذات مقطع بشكل منحرف " endless " سيور نقل حركة مقفلة

belts " ، غير تلك المضلعة بشكل الحرف الالتيني " v " ، ( other than  - ribbed ) ، يزيد مقاس محيطها 

الخارجي عن 60 سم ولكن اليتجاوز 180 سم

كغ3%

00331040--

-V " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة ) ذات مقطع بشكل منحرف " endless " سيور نقل حركة مقفلة

belts " ، غير تلك المضلعة بشكل الحرف الالتيني " v " ، ( other than  - ribbed ) ، يزيد مقاس محيطها 

الخارجي عن 180 سم ولكن اليتجاوز 240 سم

كغ3%

00341040--

سيور نقل حركة مقفلة " endless " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة ) ذات مقطع  عرضي بشكل منحرف 

" V-belts " ، غير تلك المضلعة بشكل الحرف الالتيني " v " ، ( other than  - ribbed ) ، يزيد مقاس محيطها 

الخارجي عن 180 سم ولكن اليتجاوز 240 سم

كغ3%

00351040--
سيور نقل الحركة المتزامنة (( سينكرونوس " synchronous " مقفلة " endles " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل 

دائرية مرنة )) ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم لكن اليتجاوز 150 سم
كغ3%

00361040--
سيور نقل الحركة المتزامنة (( سينكرونوس " synchronous " مقفلة " endles " ( متصلة الطرفين بحيث تشكل 

دائرية مرنة )) ، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم لكن اليتجاوز 198 سم
كغ3%
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كغ%3غيرها--00391040

إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط1140

00101140-
من األنواع المستعملة للسيارات السياحية ( بما في ذلك السيارات طراز ستيشن " station wagons " وسيارات 

السباق )
عدد5%

عدد%5من األنواع المستعملة للحافالت ( باصات " buses" ) والشاحنات-00201140

عدد%5من األنواع المستعملة للطائرات-00301140

عدد%5من األنواع المستعملة للدراجات النارية-00401140

عدد%5من األنواع المستعملة للدراجات العادية-00501140

-
غيرها ، ذات نتوءات بارزة لتحسين تماسكها مع األرض بشكل صف ناتج عن تكرار للحرف الالتيني " V " ، ( شكل 

عظام سمك الرنجة " herring - bone  " ) ، أو باشكال ناتئة بارزة مماثلة :

عدد%1من األنواع المستعملة على العربات واآلالت الزراعية أو الحراجية--00611140

00621140--
من األنواع المستعملة على عربات وآالت اإلنشاءات أو التستيف الصناعي ذات عجل ( اإلطار المعدني الذي يركب 

عليه اإلطار المطاطي المعروف محلياً " بالجنط " ) اليزيد مقاسه عن 61 سم
عدد1%

00631140--
من األنواع المستعملة على عربات وآالت اإلنشاءات أو التستيف الصناعي ذات عجل ( اإلطار المعدني الذي يركب 

عليه اإلطار المطاطي المعروف محلياً " بالجنط " ) يزيد مقاسه عن 61 سم
عدد1%

عدد%5غيرها--00691140

غيرها:-

عدد%1من األنواع المستعملة على العربات واآلالت الزراعية أو الحراجية--00921140

00931140--
من األنواع المستعملة على عربات وآالت اإلنشاءات أو التستيف الصناعي ذات عجل ( اإلطار المعدني الذي يركب 

عليه اإلطار المطاطي المعروف محلياً " بالجنط " ) اليزيد مقاسه عن 61 سم
عدد1%
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00941140-
من األنواع المستعملة على عربات وآالت اإلنشاءات أو التستيف الصناعي ذات عجل ( اإلطار المعدني الذي يركب 

عليه اإلطار المطاطي المعروف محلياً " بالجنط " ) يزيد مقاسه عن 61 سم
عدد1%

عدد%5غيرها--00991140

1240

إطارات خارجية هوائية مجددة ( بالتلبيس ) أو مستعملة ، من مطاط ؛ إطارات مصمتة " solid " أو إطارات جوفاء ( 

نصف مصمتة " cushion tyres " ) ، أطواق تلبيس اإلطارات وبطانات حماية اإلطار الداخلي من اإلحتكاك بالقسم 

المعدني من العجل ( فالبس " flaps " ) ، من مطاط .

إطارات خارجية مجددة ( بالتلبيس ) :-

عدد%30من النوع المستعمل على السيارات السياحية ( بما فيها سيارات الستيشن " station wagons " وسيارات السباق--00111240

عدد%30من النوع المستعمل على الحافالت ( الباصات " buses " ) والشاحنات--00121240

00131240--" aircraft " عدد%30من النوع المستعمل للطائرات

عدد%30غيرها :--00191240

عدد%30إطارات خارجية مستعملة :-00201240

غيرها-

عدد%5اطارات مصمتة أو جوفاء---10901240

عدد%20اطواق تلبيس االطارات---20901240

عدد%30غيرها---90901240

أنابيب داخلية هوائية ( إطارات داخلية ) من المطاط1340

00101340-
من األنواع المستعملة للسيارات السياحية ( بما في ذلك السيارات طراز ستيشن " station wagons " وسيارات 

السباق ) ، أو للحافالت 0 باصات 9 وللشاحنات :
عدد5%

عدد%5من األنواع المستعملة للدارجات العادية-00201340

عدد%5غيرها-00901340
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1440
أصناف لالستعمال الصحي والصيدلي ( بما في ذلك رؤوس رضاعات األطفال " TEATS" ، من مطاط مبركن غير 

مقسى وإن تضمنت أجزاء أجزاء من مطاط مقسى .

00101440-( "  sheath " غمود ) كغ%10وقايات منع الحمل

كغ%10غيرها-00901440

1540
أصناف ألبسة ولوازمها ( بما في ذلك القفازات والقفازات التي تكسو راحة اليد دون األصابع والقفازات التي تكسو 

األصابع معاً واإلبهام منفرداً ) ، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع األغراض

-
قفازات " gloves " وقفازات تكسو راحة اليد فقط دون األصابع " mittens " وقفازات تكسو األصابع األربع معاً 

: " mitts " ًواإلبهام منفردا

كغ%5قفازات للجراحة--00111540

كغ%30غيرها--00191540

كغ%30غيرها-00901540

مصنوعات آخر من مطاط مبركن غير مقسى1640

00101640-" cellular " كغ%20من مطاط خلوي

غيرها :-

كغ%50أغطية أرضيات وبسط--00911640

كغ%20مماحي ( محايات )--00921640

كغ%5حلقات وفواصل ( جوانات )--00931640

كغ%5زاقيات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفح--00941640

كغ%20أصناف آخر قابلة للنفخ--00951640

غيرها :--

كغ%3تجهيزات لذوي الحاجات الخاصة---10991640
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كغ%3مستلزمات االنتاج الصناعي---20991640

كغ%5مستلزمات للوسائل و التجهيزات الحربية---30991640

كغ%5مستلزمات لقاطرات و مركبات عربات السكك الحديد و الترام---40991640

50991640---
مستلزمات لوسائاللنقل كالكتل الماصة للصدمات وقواعد الشاسي ونعال الكواح وأغطية الدواسات وواقيات األوحال

كغ5%

كغ%20غيرها---90991640

1740
مطاط مقسى ( ايبونيت "Ebonite " مثالً  ) من جميع األشكال ، بما في ذلك النفايات والفضالت والحطام ؛ مصنوعات 

من مطاط مقسى

كغ%1مطاط مقسى بأشكاله األولية---10001740

كغ%5ألواح و صفائح و أشرطة من مطاط مقسى---20001740

كغ%20نفايات من المطاط المقسى---30001740

كغ%5خراطيم ( نرابيش 9 للمعدات الزراعية وآالت المكافحة---40001740

كغ%30غيرها---90001740

0141

صالل وجلود خام من فصيلة البقر فيها الجاموس ( بوفالو " buffalo " ) أو فصيلة الخيل (( طرية " طازجة " أو 

مملحة أو مجففة " صالل " أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة اخرى ، لكنها غير مدبوغة وغير مرققة ( مهيأة 

بطريقة بارشمان " parchement - dressed " والمحضرة أكثر من ذلك )) ، وإن كانت منزوعة الشعر ( منتوفة ) 

أو مشطورة .

00200141-

صالل وجلود كاملة ، اليزيد وزن الجلد الواحد منها عن 8 كغ عندما تكن مجففة " صالل " أو 10 كغ عندما تكون 

 - wet " أو 16 كغ عندما تكون طرية ( طازجة ) ، أو مملحة بحالتها الرطبة ، " dry-salted " مملحة مجففة

salted " أو عندما تكون محفوظة بطريقة اخرى  :

كغ1%

كغ%1صالل جلود خام كاملة ، بوزن يزيد عن 16 كغ :-00500141
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00900141-
 bends " ونصف الظهر ( " croupons " أو " butts " ) غيرها ، بما فيها الظهر بعد نزع األكتاف والجوانب السفلية

: " bellies " والجزء السفلي من الجلد الواقع بين األطراف األمامية والخلفية "
كغ1%

0241

جلود فصيلة الضأن ، خام ( طرية أو مملحة أو مجفف " صالل " أو مكلسة أو محمضة او محفوظة بطريقة اخرى ، 

لمنها غير مدبوغة أو مرققة " مهيأة بطريقة بارشمان " أو مهيئة أكثر من ذلك ) ، وإن كانت منزوعة الصوف " منتوفة 

" أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب المالحظة 1 ( جـ ) من هذا الفصل

عدد%1بصوفها-00100241

منزوعة الصوف :-

00210241--: " pickled " كغ%5محمضة

كغ%5غيرها :--00290241

0341

جلود خام أخر ، ( طرية أو مملحة أو مجففة " صالل " أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة اخرى ، لكنها غير 

مدبوغة أو مرققة " مهيأة بطريقة بارشمان " أو مهيأة أكثر من ذلك ) ، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة ، عدا 

تلك المستثناة بموجب المالحظتين 1 ( ب ) أو 1 ( جـ ) من هذا الفصل .

من فصيلة الماعز :-

كغ%3بشعرها---10100341

كغ%5غيرها :---90100341

كغ%10من الزواحف :-00200341

كغ%50من فصيلة الخنازير :-00300341

غيرها :-

كغ%3بصوفها---10900341

كغ%5غيرها---20900341
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0441

صالل وجلود مدبوغة أو جرى عليها تجفيف بعد الدباغة ( كراست " crust " ) من فصيلة البقر بما ذلك الجاموس ( 

بوفالو " buffalo " ) أو من فصيلة الخيل ، منزوعة الشعر ، وإن كانت مشطورة ، على أن التكون محضرة أكثر من 

ذلك

-: ( " wet - blue " رطبة زرقاء ) بحالتها الرطبة (  بما في ذلك المدبوغة بالكروم ذات اللون األزرق

00110441--
بكامل مسامها الطبيعية ( بكامل تحبيبها " full grains " ) ، غير مشطورة ؛ مشطورة تشكل الوجوه الحبيبيه بمسامها 

الطبيعية ( محبحبة )
كغ20%

كغ%20غيرها--00190441

-: " ( crust ) بحالتها الجافة " كراست

10410441--
بكامل مسامها الطبيعية ( بكامل حبيباتها " full grains " ) ، غير مشطورة ؛ الشطر الذي يشكل الوجه الحبيبي ( 

بمسامه الطبيعية " محبحب " )
كغ30%

كغ%30غيرها--00490441

0541
جلود مدبوغة أو جرى عليها تجفيف بعد الدباغة ( كراست " crust " ) من فصيلة الضان ، منزوعة الصوف ، وإن 

كانت مشطورة ، على أن التكون محضرة أكثر من ذلك

00100541-(( " wet - blue " رطبة - زرقاء اللون ) " بما فيها المدبوغة بالكروم " ويت بلو )) كغ%20بحالتها الرطبة

00300541-" ( crust ) كغ%30بحالتها الجافة " كراست

0641
جلود حيوانات اخرى منزوعة الشعر ( منتوفة ) وجلود حيوانات ال شعر لها ، مدبوغة أو جرى عليها تجفيف بعد 

الدباغة ( كراست " crust " ) ، وإن كانت مشطورة ، على أن التكون محضرة أكثر من ذلك

من فصيلة الماعز أو صغار الماعز :-

00210641--( " wet - blue " بما في ذلك المدبوغة بالكروم " رطبة زرقاء اللون ) كغ%20بحالتها الرطبة

00220641--" ( crust ) كغ%30بحالتها الجافة " كراست

من فصيلة الخنازير :-
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00310641--: ( " wet - blue " بما في ذلك المدبوغة بالكروم " رطبة زرقاء اللون ) كغ%50بحالتها الرطبة

00320641--:"( crust ) كغ%50بحالتها الجافة بعد الدباغة " كراست

كغ%30من الزواحف :-00400641

غيرها :-

00910641--: ( " wet - blue " بما في ذلك المدبوغة بالكروم " رطبة زرقاء اللون ) كغ%20بحالتها الرطبة

00920641--: " ( crust ) كغ%30بحالتها الجافة " كراست

0741
جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف ( كراستنج " crusting " ، بما فيها الجلود المهيأة 

بطريقة بارشمان " parchment - dressed " ، من فصيلة البقر (( بما فيها الجاموس " بوفالو ( buffalo " )) أو 

من فصيلة الخيل ، منزوعة شعر ( منتوفة ) ، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الجلود الداخلة في البند 41.14

جلود بكاملها :-

كغ%30بكامل مسامها الطبيعية ( بكامل سطحها الحبيبي " full grains " ) ، غير مشطورة :--00110741

كغ%30مشطورة " جهة السطح المسامي " ( الشطر السطح الحبيبي ) :--00120741

كغ%30غيرها :--00190741

-:" sides" غيرها ، بما في ذلك الجوانب

كغ%30بكامل مسامها الطبيعية ( بكامل سطحها الحبيبي ) غير مشطورة :--00910741

كغ%30مشطورة " جهة السطح المسامي " ( الشطر المتضمن السطح الحبيبي ) :--00920741

كغ%30غيرها :--00990741

124100001241

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة او بعد الدباغة والتجفيف ( بعد الكراستينج " after -crusting " ) ، بما فيها 

الجلود المرققة ( الجلود المهيأة بطريقة بارشمان " parchment -dressed")، من الخراف وصغارها ، منزوعة 

الصوف ( منتوفة ) ، وإن كانت مشطورة ، غيرالجلود الداخلة في البند 41.14

كغ30%
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1341

جلود جرى عليها تحضير بعد الدباغة او بعد الدباغة والتجفيف  " dessechement " ، وجلود مرققة ( الجلود المهيأة 

بطريقة بارشمان " parchemines " ) ، من حيوانات اخر ، منزوعة الصوف أو الشعر ( منتوفة )، وجلود جرى 

عليها تحضير بعد الدباغة ، وجلود مرققة ( الجلود المهيأة بطريقة بارشمان "parchemines " ) ، من جلود حيوانات 

ليس لها شعر " drpourvus de poils " ، وإن كانت مشطورة " refendus " ، غير تلك الداخلة في البند 41.14

كغ%30من فصيلة الماعز أو صغارها :-00101341

كغ%50من فصيلة الخنازير :-00201341

كغ%40من الزواحف :-00301341

كغ%40غيرها :-00901341

1441

جلود مطراة " المعروفة بالشاموا " chamois " ( مدبوغة بطريقة خاصة بالزيت الحيواني فقط ) ( بما فيها المتحصل 

عليها بنفس الطريقة بعد دباغتها جزئياً بالفورمول " شاموا مشترك "  " combination chamois " أو " جلود بيضاء 

قابلة للغسل " ) ؛ جلود مطلية أو مغطاة باللكر أو الورنيش " patent leather  " وجلود بطبقة رقيقة ( قشرة ) من 

لدائن " patent laminated " ؛ جلود ممعدنة .

كغ

جلود مطلية او مغطاة باللكر او الورنيش وجلود مكسوة بطبقة رقيقة من لدائن جلود ممعدنة-

10101441-

جلود مطراة " المعروفة بالشاموا " chamois " ( مدبوغة بطريقة خاصة بالزيت الحيواني فقط ) ( بما فيها المتحصل 

عليها بنفس الطريقة بعد دباغتها جزئياً بالفورمول " شاموا مشترك "  " combination chamois " أو " جلود بيضاء 

قابلة للغسل " )

15%

%5منتجات وسيطة غير معدة للبيع بالتجزئة من مستلزمات منشىت الصناعية---10201441

%30غيرها :90201441
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1541

جلد مجدد اساسه الجلد أو ألياف الجلد ، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ، وإن ورد بشكل لفات ؛ سقط ( جذاذ " 

paring " ) وغيره من نفايات الجلود المدبوغة أو المحضرة أو المركبة ، غير صالحة لصناعة أصناف ( مصنوعات 

) من الجلد ؛ نشارة ودقيق ومسحوق الجلود .

كغ%40جلد مجدد أساسه الجلد أو ألياف الجلد ، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ، وإن كان بشكل لفات :-00101541

00201541-
سقط ( جذاذ " paring " ) وغيره من نفايات الجلود المدبوغة أو المحضرة أو المركبة ، غير صالحة لتصنيع 

األصناف الجلدية ؛ نشارة ودقيق ومسحوق الجلد :
كغ40%

أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات ( بما في ذلك السروج ، والعدد وأطواق ومقاود الحيوانات " ارسن " وواقيات 014200000142

الركب ،كمامات فم الحيوان ، أغطية وأجربة السروج وسترات الكالب وما يماثلها ) ، من جميع المواد .

كغ50%

0242

صناديق نقل األمتعة ، حقائب األلبسة ، حقائب أدوات التجميل ، محافظ للمستندات ، حقائب يد لألوراق ، حقائب 

مدرسية ، محافظ النظارات وعلب " Etuis  " مناظير وأغلفة آلالت التصوير وعلب لألدوات الموسيقية ،و علب 

البنادق وأجربة المسدسات وأوعية الماثلة ؛ أكياس السفر ، أكياس معزولة " insulated " لألغذية والمشروبات ، 

ومحافظ أدوات الزينة ، حقائب ظهر ، حقائب يد ، أكياس تسوق ، محافظ نقود للرجال أو للنساء " purses " ، وعلب 

للخرائط وعلب السجائر ، أكياس جيب للتبغ ، وعلب للعدد ( لألدوات ) ، حقائب أدوات رياضة ، وعلب للقوراير 

وعلب " Ecrins " للمجوهرات ، علب للمساحيق ، وعلب أدوات قاطعة لتناول الطعام " cutlury cases " وأوعية 

مماثلة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن ، أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى أو 

مغطاة بكاملها أو بمعظمها بهذه المواد أو بالورق

-
صناديق نقل األمتعة ، حقائب األلبسة ، حقائب أدوات التجميل ( التواليت ) ، ومحافظ للمستندات وحقائب يد لألوراق ، 

وحقائب مدرسية وأوعية مماثلة :

عدد%50بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع--00110242
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عدد%50بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية :--00120242

كغ%50غيرها :--00190242

حقائب يد ، وإن كانت بحماالت ( سير للتعليق على الكتف ) ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض :-

عدد%50بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع--00210242

%50بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية :--00220242

%50غيرها--00290242

أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في الحقائب اليدوية :-

كغ%50بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع--00310242

%50بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية :--00320242

كغ%50غيرها :--00390242

غيرها :-

كغ%50بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع--00910242

كغ%50بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية :--00920242

كغ%50غيرها :--00990242

ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد0342

كغ%50ألبسة :-00100342

-
قفازات عادية ، قفازات بال أصابع ( تترك أصابع اليد عارية ) ، وقفازات تكسو األصابع األربعة معاً واإلبهام منفرداً :

كغ%50مصممة خصيصاً للممارسة الرياضة--00210342

كغ%50غيرها :--00290342

كغ%50أحزمة وحماالت وأحزمة أكتاف :-00300342
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لوازم البسة اخرى :-

10400342---
األشرطة من الجلد المستحصل عليها بالتقطيع ويكون أحد طرفيها مستدقة ويمكن التعرف عليها بأنها معدة لصنع 

األحزمة
30%

%50غيرها---90400342

كغ%20أصناف جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل في اآلالت أو األجهزة اآللية أو في استعماالت فنية اخر.044200000442

كغ%50أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد054200000542

0642
مصنوعات من مصارين ( عدا مصارين دودة القز ) ، أو من المصران الغليظ متن الخراف أو من الحيوانات المجترة 

األخر " baudruches " أو من مثانات أو من أوتار العضالت

6%50أوتار من مصارين " كاتغوت " :-00100652

كغ%50غيرها :-00900642

0143
جلود بفراء خام ( بما في ذلك الرؤوس والذيول واألقدام واألجزاء والقطع األخر صالحة لإلستعمال في صناعة الفراء 

) ، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.

كغ%30فراء المنك " mink  " ( فيزون " visons " ) بكامله ، مع أو بدون الراس أو الذليل أو األقدام-00100143

00300143-
فراء الخراف التالية : خراف استراخان ( استراكان ) أو برودتيل أو كركول أو ايران أو مايشابهها ، خراف الهند أو 

الصين أو منغوليا أو التيبت ، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام
كغ30%

كغ%30فراء الثعلب ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام-00600143

كغ%30فراء الفقمة " عجل البحر " ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام-00700143

%30فراء أخر ، كاملة ، مع أبو بدون الرأس الذيل أو األقدام :-00800143

كغ%30رؤوس ، ذيول ، أقدام ، أجزاء أخر أو قطع صالحة لفستعمال في صناعة الفراء-00900143

0243
جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة ( بما في ذلك الرؤوس والذيول واألقدام واألجزاء أو القطع األخر ) ، وإن كانت مجمعة 

أو غير مجمعة ( بدون إضافة مواد اخر ) ، عدا تلك الداخلة في البند 43.03
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جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام ، غير مجمعة :-

00110243--( " visons " فيزون )  " mink " كغ%40من فراء المنك

00130243--
من فراء الخراف التالية : خراف أستراخان ( استراكان ) برودتيل ، كراكول وغيران ومايشابهها ، خراف الهند او 

الصين أو منغوليا أو التيبت
كغ40%

كغ%40غيرها--00190243

كغ%40رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاؤها غير مجمعة :-00200243

كغ%40فراء كاملة وقطعها أو أو أجزاؤها مجمعة :-00300243

ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر من جلود بفراء0343

كغ%50ألبسة ولوازم البسة-00100343

كغ%50غيرها :-00900343

فراء اصطناعية ( تقليد الفراء ) واصناف مصنوعة منها0443

كغ%10جلود فراء اصطناعية---10000443

كغ%50مصنوعات من جلود الفراء الصناعي---90000443

0144
خشب وقود ، قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة 

ونفايات وفضالت الخشب ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو كريات أو اشكال مماثلة .

كغ%1خشب وقود ، قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة-00100144

خشب بشكل رقائق أو شظايا-

00210144--( " coniferous " الصنوبريات ) كغ%1من عائلة المخروطيات

كغ%1من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :--00220144

كغ%7نشارة ونفايات وفضالت خشب ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو كريات أو أشكال مماثلة-00300144

كغ%5فحم خشبي ( بما في ذلك فحم قشور أو نوى األثمار ) وإن كان مكتال024400000244ً
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خشب خام ، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة.0344

م2%1معالج بالدهان أو باألصباغ أو بالكريوزوت " creosote " أو بعوامل حفظ أخر :-00100344

%1غيرها من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00200344

غيرها ، من األخشاب األستوائية المذكورة في المالحظة رقم ( 1 ) للبنود الفرعية من هذا الفصل :-

00410344--: " Baku " أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو " Meranti " م2%1ميرانتي

%1غيرها :--00490344

غيرها :-

00910344--: ( " Quercus spp " سنديان نوع كوير كوس ) م2%1من بلوط

00920344--: ( " Fagus spp " من نوع فاغوس ) " beech " م2%1من خشب زان

م2%1غيرها :--00990344

0444
خشب ( عيدان مشطورة ) لصنع األطواق ، ركائز مفلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب ، مدببة غير منشورة طولياً ؛ 

عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة غير مخروطة والمقوسة والمشغولة بطريقة اخرى ، مالئمة لصناعة عصي 

المشي أو المظالت أو مقابض العدد أو مايماثلها ؛ قدد وصفيحات وأشرطة من خشب أو مايماثلها.

كغ%3من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00100444

كغ%3من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :-00200444

كغ%3صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .054400000544

عوارض الخشب للسكك الحديدية أو الترام ومايماثلها.0644

كغ%5غير مشربة-00100644

كغ%5غيرها :-00900644
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0744
خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطع بطريقة التقشير اللولبي ( الحلزوني ) ، وإن كان ممسوحاً أو منعماً ( 

مصنفراً ) أو موصول النهايات يزيد سمكه عن 6 ملم

م3%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00100744

من األخشاب االستوائية المذكورة في المالحظة رقم ( 1 ) للبنود الفرعية لهذا الفصل :-

م3%1فيروال ، ماهو غني ( من فصيلة سويتينا " SUIETEEINA SPP " ) ، ايمبويا " imbuia " ويلسا :--00240744

م3%1ميرانتي  أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكاو :--00250744

00260744--" Alan " م3%1لوان أبيض ، ميرانتي أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتي أصفر وأالن

م3%1غيرها :--00290744

غيرها :-

00910744--: " Quercus spp " م3%1من البلوط ( السنديان ) نوع كويركوس

00920744--: " Fagus app " نوع فاغوس "  beech " م3%1من الزان

م3%1غيرها :--00990744

0844

صفائح للتلبيس ( بما فيها تلك المتحصل عليها بتقطيع الخشب المنضدد إلى شرائح " by slicing " ) ، صفائح لصناعة 

الخشب المتعاكس أو األخشاب المنضددة المماثلة اآلخر أو غيرها من األخشاب ، منشورة طولياً ، مشرحة ( مقطعة 

إلى شرائح " sliced " ) أو مقطعة بطريقة ( التقشير " peeled " الحلزوني " اللولبي "  ، وإن كانت ممسوحة أو 

منعمة ( مصنفرة ) أو موصولة جنباً إلى جنب أو موصولة النهايات ، اليزيد سمكها عن 6 ملم

كغ%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00100844

من أخشاب استوائية مذكورة في مالحظة البنود الفرعية 1 من هذ الفصل :-

كغ%1ميرانتي أحمر قاتم وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو :--00310844

كغ%1غيرها :--00390844
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كغ%1غيرها :-00900844

0944

خشب ( بما في ذلك األلواح والقطع غير المجمعة لألرضيات الخشبية " الباركيه " ) ، مشغول بحيث يكون له مقاطع 

 ، " V " ذات أشكال خاصة " بروفيالت " ( ملسن ، مقروض ، محزز ، مدرج ، مشطوف الحوف ، موصول بشكل

محدب ، مهيأ بشكل طنوف أو مدور أو ماشابه ) على امتداد واحدة أو أكثر من حوافه أو سطوحه أو نهاياته ، وإن 

كان ممسوحاً أو منعماً ( مصنفراً ) أو مجمعاً بوصل النهايات.

كغ%5من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00100944

كغ%5من غير المخروطيات ( الصنوبريات ) :-00200944

1044

 " oriented strand board " ألواح من دقائق أو جزئيات وألواح مماثلة ( مثل ألواح الرقائق ذات الطبقات الموجهة

وألواح الرقائق " waferbord " ) ، من خشب أو من مواد خشبية أخر ، وإن كانت براتنجات أو بمواد رابطة عضوية 

أخر.

-
ألواح الرقائق ذات الطبقات الموجهة " oriented strand board " وألواح الرقائق " waferbord " ) ، من خشب :

00211044--( " sanded " الصنفرة ) كغ%3غير مشغولة أو لم يجر عليها عمل ( شغل ) بعد التنعميم

كغ%3غيرها--00291044

غيرها ، من الخشب :-

00311044--( " sanded " الصنفرة ) كغ%3غير مشغولة أو لم يجر عليها عمل ( شغل ) بعد التنعميم

كغ%10سطحها مغطى بورق مشرب بالميالمين--00321044

كغ%10سطحها مغطى بصفائح تزينية منضدة من اللدائن--00331044

كغ%10غيرها--00391044

كغ%10غيرها-00901044

ألواح من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخر ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر1144
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ألواح من ألياف تزيد كثافتها عن 0.8 غ / سم3 :-

كغ%3غير مشغولة ألياً والمغطاة السطح--00111144

كغ%10غيرها :--00191144

ألواح من ألياف ، تزيد كثافتها عن 0.5 غ / سم3 لكن التتجاوز 0.8 غ / سم 3 :-

كغ%3غير مشغولة ألياً والمغطاة السطح--00211144

كغ%10غيرها :--10291144

ألواح من ألياف تزيد كثافتها 0.35 غ/سم3 والتتجاوز 0.5 غ/سم3 :-

كغ%3غير مشغولة ميكانيكياً والمغطاة السطح--00311144

كغ%10غيرها :--00391144

غيرها :-

كغ%3غير مشغولة ألياً والمغطاة السطح--00911144

كغ%10غيرها :--00991144

خشب متعاكس " أبلكاج " ، وخشب مصفح " ملبس " ( مكسو بقشرة خشبية ) وخشب منضدد مماثل.1244

خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب اليزيد سمك الصفيحة الواحدة منها 6 ملم :-

00131244--
ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب االستوائية المذكورة في المالحظة رقم 1 من مالحظات البنود الفرعية 

لهذا الفصل
م10%3

م3%10غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب غير المخروطية--00141244

م3%10غيره--00191244

غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب غير المخروطية  :-

00221244--
ذو طبقة واحدة على األقل من األخشاب األستوائية المذكورة في مالحظة رقم 1 من مالحظات البنود الفرعية لهذا 

الفصل
م10%3
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م3%10غيره ، يحتوي على طبقة واحدة على األقل من ألواح من دقائق أو جزئيات الخشب--00231244

م3%10غيره--00291244

غيره :-

00921244--
ذو طبقة واحدة على األقل من األخشاب األستوائية المذكورة في مالحظة رقم 1 من مالحظات البنود الفرعية لهذا 

الفصل
م10%3

م3%10غيره ، يحتوي على طبقة واحدة على األقل من ألواح من دقائق أو جزئيات الخشب--00931244

م3%10غيره--00991244

1344
خشب مكثف ، بشكل كتل أو الواح أو اشرطة وصفيحات أو منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت )

%3قدداً معدة لصناعة أنوال النسيج---10001344

%20غيرها---90001344

كغ%40اطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو مايماثلها144400001444

1544
صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة ، من خشب ؛ بكرات كبيرة للكابالت من خشب ؛ طبليات 

وطبليات صناديق ، وقواعد تحميل أخر من خشب ؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب

عدد%40صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابالت :-00101544

عدد%40طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر ؛ وأطواق مثبتة للطبليات.-00201544

164400001644
دنان ( براميل ) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان و أجزاؤها ، من خشب ، بما في ذلك األطواق ( 

أضالع البراميل ).
كغ40%

1744
عدد ، هياكل عدد ، مقابض عدد ، هياكل ومقابض فراحين ( فرش ) أو مكانس ، من خشب ؛ قوالب لألحذية بما فيها 

قوالب الشد والتوسيع ، من خشب.

كغ%5عدد وحواملها ( هياكلها ) ومقابضها :---10001744
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كغ%10قوالب تامة الصنع لصناعة األحذية---20001744

كغ%40غيرها---90001744

1844
مصنوعات نجارة للتركيب في األبنية ، وأصناف من خشب لألغراض اإلنشائية ، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، 

ألواح األرضيات المجمعة ( باركيه " parquet " )، لويحات وفلق التسقيف ( قرميد خشبي ).

00101844-
 " chambranles " نوافذ ، نوافذ - أبواب ( نوافذ فرنسية ) وأطرها المعدة لالندماج بها أو للتثبيت في الحائط ( مالبن

: (
كغ40%

كغ%40أبواب وأطرها المعدة لإلندماج بها أو للتثبيت في الحائط ( مالبن " chambranles " ) وعتبات :-00201844

كغ%40ألواح للرضيات الخشبية ( باركيه ) :-00301844

كغ%20قوالب خشبية مؤقتة لدعم الخراسانة المصبوبة :-00401844

كغ%40لويحات وفلق التسقيف ( قرميد خشبي ) :-00501844

كغ%40غيرها :-00901844

كغ%50أدوات ( أصناف ) مائدة وأدوات مطبخ من خشب194400001944

2044

خشب منقوش ( مكسي زخارف بالتلبيس " marquetes " ) وخشب مطعم ، علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو 

الحلي وأصناف مماثلة من خشب ؛ تمايل وأصناف زينة اخرى من خشب ؛ أصناف أثاث من خشب غر داخلة في 

الفصل 94

كغ%50تماثيل صغيرة وأصناف زينة اخر من خشب :-00102044

كغ%50غيرها :-00902044

أصناف اخر من خشب2144

00102144-( " cintres " عالقات المالبس )  كغ%50تعاليق الثياب

غيرها :-

%3مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة من خشب مخروط---10902144
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%3عيدان صناعة البوظة والثقاب بالمقاسات المطلوبة---20902144

%5ناكشات أسنان وخافضات اللسان الخشبية---30902144

شرائح مجمعة لصناعة أقالم الرصاص---40902144

%50غيرها---90902144

فلين طبيعي ، خاماً أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروس أو مسحوق .0145

كغ%1فلين طبيعي ، خام أو محضر برطيقة بسيطة-00100145

كغ%10غيره-00900145

024500000245
فلين طبيعي منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ، أو في شكل كتل مستطيلة ( بما فيه المربعة)،ألواح أو أشرطة ( 

بما فيها األشكال األولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات)
كغ3%

مصنوعات من فلين طبيعي.0345

كغ%5السدادات-00100345

%5غيرها :-00900345

فلين مكتل ( بلواصق أو بدونها ) ومصنوعات من فلين مكتل0445

00100445-
كتل ومكعبات وألواح وصفائح وأشرطة ؛ ترابيع بالطات من جميع األشكال ؛ اسطوانات مصمتة بما في ذلك األقراص 

:
كغ5%

كغ%5غيرها :-00900445

0146

ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة ؛ مواد ضفر ، ضفائر ومنتجات مماثلة من 

مواد ضفر ، منسوجة أو مترابطة بالتوازي ، بشكل مسطح ، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع ( مثل الحصر والبسط 

والحواجز ).

كغ%30حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية :-00200146

غيرها :-
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كغ%30من مواد نباتية :--00910146

كغ%30غيرها :--00990146

0246
أصناف صناعة السالل ، متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من األصناف الداخلة في البند 

. ( " loofah " ليف نباتي ) 46.01 ؛ مصنوعات من لوف

كغ%30من مواد نباتية :-00100246

كغ%30غيرها :-00900246

كغ%1عجائن خشب آلية014700000147

كغ%1عجائن خشب كيماوية ، بطريقة اإلذابة024700000247

عجائن خشب كيماوية ، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات ( السلفات ) ، عدا العجائن بطريقة اإلذابة .0347

غير مقصورة :-

كغ%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات )--00110347

كغ%1من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :--00190347

شبه مقصورة أو مقصورة :-

كغ%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات )--00210347

كغ%1من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :--00290347

0447
عجائن خشب كيماوية ، مصنوعة بطريقة الكبريتيت ( البيسلفيت " السلفيت الحامضي " ) ، عدا العجينة بطريقة اإلذابة.

غير مقصورة :-

كغ%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات )--00110447

كغ%1من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :--00190447

شبه مقصورة أو مقصورة :-

 1/4/2003 صفحة 178 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات )--00210447

كغ%1من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات " :--00290447

كغ%1عجائن من الخشب متحصل عليها بطرق مشتركة لصنع العجائن ، ميكانيكية وكيماوية .054700000547

0647
عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق المقوى معدة إلعادة التصنيع أو من مواد ليفية 

سيليلوزية اخرى .

كغ%1عجائن زغب بذور القطن-00100647

كغ%1عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق المقوى معدة إلعادة التصنيع-00200647

غيرها :-

كغ%1ألية--00910647

كغ%1كيماوية--00920647

كغ%1شيه كيماوية--00930647

نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إعادة التصنيع0747

كغ%1ورق أو ورق مقوى ، كرافت غير مقصور ، أو ورق أو ورق مقوى ، مموج-00100747

كغ%1ورق أو ورق مقوى أخر ، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة غير ملونة في كتلتها-00200747

00300747-
ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية ( مثل ورق الصحف والمجالت والمطبوعات المماثلة )

كغ1%

كغ%1غيرها بما في ذلك النفايا والفضالت غير المفروزة-00900747

كغ%1ورق صحف بشكل لفات أو صفائح014800000148
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0248
ورق وورق مقوى غير مطلي ، من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط 

والتصوير ( جرافيك " graphic " ) ، ورق بطاقات وأشرطة تثقيب غير مثقبة ، بشكل لفات أو بشكل صفائح مربعة 

أو مستطيلة ، من أي قباس ، عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو 48.03 ؛ ورق وورق مقوى ، يدوي - الصنع

كغ%1ورق وورق مقوى يدوي الصنع-00100248

كغ%1ورق وورق مقوى من النوع المستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو الحرارة أو للكهرباء-00200248

كغ%1ورق معد كحامل للكربون-00300248

كغ%1ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران-00400248

ورق وورق مقوى أخر ، اليحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية (مبكانيكية ) أو كيماوية - آلية أو الذي -

التشكل فيه األلياف اآللية أو كيماوية - آلية نسبة تزيد عن 10% وزناًمن أصل مجموع محتواه الكلي من األلياف :

كغ%1يزن المتر منه أقل من 40 غراماً--00540248

كغ%1يزن المتر المربع منه 40 غراماً أو أكثر لكن اليزيد وزن المتر المربع منه عن 150 غراماً ، بشكل لفات :--00550248

يزن المتر المربع منه 40 غراماً أو أكثر لكن اليزيد وزن المتر المربع منه عن 150 غراماً ، بشكل صفائح اليزيد --00560248

طول أحد أضالعها عن 435 مللميمترا وال يتجاوز طول الضلع األخر 297 ملليميتر بحالتها غير المطوية :

كغ1%

كغ%1غيره ، يزن المتر المربع منه 40 غراماً أو أو أكثر ولكنه اليزيد عن 150 غراماً :--00570248

كغ%1غيره ، يزن المتر المربع منه أكثر من 150 غراماً :--00580248

-
ورق وورق مقوى آخر ، تشكل فيه األلياف المتحصل عليها بطريقة آلية ( ميكانيكية ) أو كيماوية - آلية أكثر من 

%10 وزناً من أصل مجموع وزن محتواها الكلي من األلياف :

كغ%1بشكل لفات :--00610248
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00620248--
بشكل صفائح اليزيد طول أحد أضالعها عن 435 ملليمتر واليتجاوز طول ضلعها اآلخر 297 ملليميتر وهي بحالتها 

غير المطوية :
كغ1%

كغ%1غيرها :--00690248

034800000348

ورق من النوع المعد لالستعمال كورق تجميل ( تواليت " للعناية بالنظافة والمظهر " ) ، أو كمناديل إلزالة مواد 

التطرية والتجميل ( ماكياج ) أو كمناشف لأليدي أو كفوط للمائدة أو كمناشف أو كأوراق مماثلة لإلستعماالت المنزلية 

أو الصحية أو للتواليت ، حشو السيليلوز وطبقات من االيف سيليلوزية ، وإن كانت مجعدة أو مثنيه أو مبصومة أو 

مثقبة ، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح .

كغ30%

0448
ورق وورق مقوى ، كرافت غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، عدا مايدخل منه في البند 48.02 أو في البند 

.48.03

-: ( " Kraftliner " كرافت الينر ) ورق وورق مقوى

كغ%1غير مبيض ( غير مقصور )--00110448

كغ%3غيرها--00190448

ورق كرافت لصنع األكياس الكبيرة :-

كغ%1غير مبيض ( غير مقصور )--00210448

كغ%1غيرها--00290448

ورق وورق مقوى كرافت آخر اليزيد وزن المتر المربع منه عن 150 غرام :-

كغ%1غير مبيض ( غير مقصور )--00310448

كغ%1غيره--00390448

ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن أكثر من 150 غ/م2 ولكن أقل من 225غ/م2 :-

كغ%1غير مبيض ( غير مقصور )--00410448
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00420448--
مبيض بطريقة موحده في كتلته ( في عجينته ) بكاملها ، والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة 

كيماوية أكثر من 95 % وزناً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف
كغ1%

كغ%1غيرها--00490448

ورق وورق مقوى كرافت آخر يزن المتر المربع منه 255 غ/م2 أو أكثر :-

كغ%1غير مبيض ( غير مقصور )--00510448

00520448--
مبيض ( مقصور ) بطريقة موحدة في كتلته ( في عجينته ) بكاملها ، والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها 

بطريقة كيماوية أكثر من 95 % وزناً  من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف
كغ1%

كغ%1غيرها--00590448

0548
ورق وورق مقوى آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول وال معالج بطرق تزيد عن تلك المحددة 

في المالحظة 3 من هذا الفصل .

-: ( " fluting paper " ورق فلوتينغ ) ورق معد للتحزيز

00110548--( " fluting paper " فلوتينغ  ) كغ%1ورق نصف - كيماوي معد للتحزيز

00120548--( "  fluting " فلوتينغ  )  كغ%3ورق من القش معد للتحزيز

كغ%3غيره--00190548

-: ( "board recyled liner " ألواح تبطين مسترجعة ) " Testliner " ورق تستالينر

كغ%1يزن المتر المربع  منه من 150 غراماً أو أقل--00240548

كغ%1يزن المتر المربع منه أكثر من 150 غراماً--00250548

كغ%1ورق سلفيت للتغليف-00300548

كغ%1ورق وورق مقوى للترشيح-00400548

00500548-" papier rt carton laineux " أو " felt " كغ%1ورق وورق مقوى ملبد

غيرها :-
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كغ%1يزن المتر المربع منه 150 غراماً أو أقل :--00910548

كغ%1يزن المتر المربع منه أكثر من 150 غراماً لكن وزن المتر المربع منه عن 225 غراماً :--00920548

%1يزن المتر المربع منه 225 غ او اكثر--00930548

0648
ورق وورق مقوى مكبرت ( بارشمان " مرقق " ) ، ورق كتيم للشحوم ، ورق لنقل الرسوم والروق المعروف 

بالكريستال ، وغيره من الورق المصقول الشفاف أو نصف الشفاف ، بشكل لفات أو صفائح .

كغ%3ورق وورق مقوى مكبرت ( بارشمان " مرقق " ) .-00100648

كغ%3ورق كتيم للشحوم-00200648

كغ%3ورق نقل الرسوم-00300648

كغ%3الورق المعروف بالكريستال " Cristal  " وغيره من الورق المصقول الشفاف أو نصف الشفاف-00400648

074800000748
ورق وورق مقوى مركب " composite " ( ناتج عن لصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معاً بواسطة 

مادة الصقة ) ، غير مطلي السطح والمشرب ، وإن كان مقوى داخلها بشكل لفات أو صفائح .
كغ3%

ورق وورق مقوى ، مموج ( وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق " flat surface sheets " ) ، أو مجعد 0848

أو مثنى أو مبصوم أو مثقب ، بشكل لفات أو صفائح ، عدا الورق من األنواع المذكورة في البند 48.03

 

كغ%3ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثقباً-00100848

كغ%3ورق كرافت لألكياس الكبيرة ، مجعد أو مثنى ، وإن كان مبصوماً أو مثقباً-00200848

كغ%3ورق كرافت آخر ، مجعد أو مثنى ، وإن كان مبصوماً أو مثقباً-00300848

كغ%3غيرها-00900848

ورق كربون ، ورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق اإلستنساخ أو النقل (( بما في ذلك الروق المطلي أو المشرب المعد 0948

آلالت اإلستنساخ ( الستنسل " stencils " ) أو ألواح األوفست )) ، وإن كان مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح.
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كغ%7ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل-00100948

00200948-" self copy paper " كغ%7ورق استنساخ - ذاتي

كغ%7غيره-00900948

1048

 "  china clay " غضار الصين ) "  Kaolin " ورق وورق مقوى ، مطلي على وجه واحد أو على وجهين بالكاولين

) أو بمواد غير عضوية أخر ، بواسطة مادة رابطة أو بدونها ، بدون أي طالء آخر ، وإن كان ملون السطح أو 

مزخرفه أو مطبوع السطح ، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة ، من أي مقاس كان

-
ورق وورق مقوى ، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير ( 

جرافيك " graphic  " ، اليحتويعلى ألياف متحصل عليها بطريقة آليه ( ميكانيكية ) أو كيماوية - ألية أو التشكل فيه 

ألياف متحصل عليها بطريقة ألية أكثر من 10% وزناً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف :

كغ%1بشكل لفات--00131048

00141048--
بشكل صفائح اليزيد طول أحد أضالعها عن 435 ملليمتر واليتجاوز طول ضلعها اآلخر 297 ملليميتر وهي بحالتها 

غير المطوية :
كغ1%

كغ%1غيرها--00191048

-

ورق وورق مقوى من النوع المستعمل في الكتابة ، أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير ( 

جرافيك " graphic") ، تشكل فيه األلياف المتحصل عليها بطريقة آلية ( ميكانيكية ) أو كيماوية - آلية أكثر من %10 

وزناً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف :

00221048--light  - weight coted"  ) - L.w.c paper ) كغ%1ورق مطلي خفيف الوزن المسمى

كغ%1غيره--00291048

-
ورق وورق مقوى كرافت ، عدا المستعمل للكتابة أو للطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير " 

جرافيك ":

 1/4/2003 صفحة 184 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

مبيض ( مقصور  ) بطريقه موحدة في كتلته والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية نسبة --00311048

عن 95% وزناً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف ، ويزن المتر المربع منه 150غ/م2أو اقل:

كغ1%

00321048--
مبيض ( مقصور  ) بطريقه موحدة في كتلته والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية نسبة 

عن 95% وزناً من أصل مجموع وزن محتواه الكلي من األلياف ، ويزن المتر المربع منه 150غ/م2:
كغ1%

كغ%1غيرها--00391048

ورق وورق مقوى آخر :-

كغ%1متعدد الطبقات--00921048

كغ%1غيره--00991048

1148

ورق وورق مقوى وحشو السيليلوز وطبقات من األلياف السيليليوزية ، مطلية أو مشربة أو مغطاة ، أو ملونة السطح 

أو مزينة أو مطبوعة السطح ، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة ، من أي قياس كان ن غير تلك األصناف من 

األنواع الموصوفة في البنود 48.03 و 48.09 و 48.10 .

كغ%5ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب بالقطران أو بالقار أو باإلسفلت-00101148

ورق وورق مقوى ، مصمغ أو الصق :-

00411148--" self -adhesif " ًكغ%5الصق -ذاتيا

كغ%5غيره--00491148

وورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن ( باستثناء المواد الالصقة ):-

كغ%5مبيض ( مقصور ) ، يزيد وزن المتر المربع منه عن 150 غ/م2--00511148

كغ%5غيره--00591148

00601148-
ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع ، أو بشمع بارفايين أو ستيارين أو زيت أو غليسيرول " 

Glycerol  " (  الورق المشحم )
كغ5%
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كغ%5ورق وورق مقوى وحشو السيليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية آخر :-00901148

كغ%5كتل وألواح مرشحة ( ترشيح ) ، من عجائن الورق124800001248

ورق سجائر ، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بأشكال دفاتر أو أنابيب.1348

كغ%5بشكل دفاتر أو أنابيب-00101348

كغ%5بشكل لفات اليزيد عرضها عن 5سم-00201348

كغ%5غيرها-00901348

1448
ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق مصقول جداً مطبوع بأشكال تزينية ، نصف شفاف أو شفاف ، معد للصق 

.( " Vitrauphanes " فيتروفاتي ) على زجاج النوافذ

00101448-"  ingrain  كغ%30ورق محبحب ( حبيبي ) السطح المعروف باسم " أنغرين

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكونة من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجي بطبقة لدائن محبحبة " -00201448

grained " أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم تزينية " design - printed " أو مزخرفة بطريقة اخرى

كغ30%

00301448-
ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، تتكون من ورق مغطي ، على وجهه الخارجي ، بمواد ضفر ، وإن كانت 

مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة بشكل مسطح
كغ30%

كغ%30غيرها-00901448

كغ%30أغطية أرضيات على حامل من ورق أو من الورق المقوى ، وإن كانت مقطعى بقياسات معينة-154800001548

1648
ورق كربون ، وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق االستنساخ أو النقل( عدا األصناف الداخلة في البند 48.09 ) ، 

ورق استنسل  stencils  وألواح األوفست من ورق ، وإن كانت مهيأة في علب .

كغ%15ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل-00101648

00201648-" self copy paper " كغ%15ورق استنساخ - ذاتي

00301648-" stencils " كغ%15ورق استنساخ استنسل
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كغ%15غيرها-00901648

1748
مغلفات ( ظروف ) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة ، من ورق أو ورق مفوى ؛ علب 

وجعب ومحافظ ومايماثلها ، من ورق وورق مقوى ، محتوية على مجموعات أوراق المراسلة.

كغ%30مغلفات ( ظروف )-00101748

كغ%30بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات المراسلة-00201748

كغ%30علب وجعب ومحافظ ومايماثلها ، من الورق أو الورق المقوى ، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة00301748

1848

ورق صحي بما فيه الورق التجميل ( للعناية بالنظافة والمظهر " تواليت " ) ومايماثله ، حشو السيلولوز  أو طبقات من 

ألياف سيليلوزية ، من ااألنواع المستخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية ، بشكل لفات اليزيد عرضها عن 36 سم ، 

أو مقطعاً باشكال أو قياسات معينة ؛ مناديل يد أو مناديل إلزالة مواد التطرية والتجميل ، مناشف ، أغطية للمناضد أو 

الطاوالت ، فوط المائدة ، حفاضات لألطفال ، فوط وواقيات صحية ، وأغطية أسرة وأصناف مماثلة لألغراض 

المنزلية أو الصحية أو لإلستخدام في المستشفيات ، البسة ولوازم البسة ، من عجائن الورق أو الورق او حشو 

السيليلوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية .

00101848-. " PAPIER HYGIENIQUE " كغ%30ورق صحي

كغ%30مناديل ( محارم ) ، مناديل إزالة مواد التطرية " إزالة الماكياج " ومناشف-00201848

كغ%30أغطية وفوط المناضد أو الطاوالت-00301848

كغ%30فوط وواقيات صحية ، حفاضات وبطانات حفاضات لألطفال وأصناف صحية مماثلة-00401848

كغ%40ألبسة ولوازم ألبسة-00501848

كغ%40غيرها-00901848

1948

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ، ومخاريط وجعب وغلف أخر ، من ورق وورق مقوى أو حشو سيليلوز أو 

طبقات من ألياف سيليلوزية ؛ علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل ومايماثلها ، من ورق أو ورق مقوى ، من النوع 

المستعمل في المكاتب والمحالت التجارية ومايماثلها.
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كغ%15علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى مموج-00101948

كغ%15علب ، صناديق قابلة للطي ، من الورق أو الورق المقوى غير مموج-00201948

كغ%15أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر-00301948

كغ%15أكياس أخر ، جعب ومخاريط-00401948

كغ%30أغلفة أخر ، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل-00501948

00601948-
علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل ومايماثلها من األنواع المستعملة في المكاتب ، والمحالت التجارية ومايماثلها :

كغ30%

2048

سجالت ودفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب ، دفاتر الطلبات ، دفاتر ايصاالت ، دفاتر ورق الرسائل ، دفاتر مذكرات ، 

مفكرات وأصناف مماثلة ، دفاتر التمارين ، مجموعات ورق النشاف ، مصنفات ( للصفحات المنفصلة أو غيرها ) ، 

ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من اصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة أخر ، بما فيها رزم دفاتر " المانيفولد " وإن 

اشتملت على مجموعات من ورق الكربون ، من ورق أو ورق مقوى ؛ مجاميع " البومات " حفظ النماذج أو الصور أو 

المجموعات وأغلفة كتب ، من ورق أو ورق مقوى.

00102048-
سجالت ودفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب ، دفاتر الطلبات ، دفاتر ايصاالت ، دفاتر ورق الرسائل ، دفاتر مذكرات ، 

مفكرات وأصناف مماثلة
كغ40%

كغ%40دفاتر التمرين-00202048

كغ%40مصنفات ( غير أغلفة الكتب ) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات-00302048

كغ%40رزم دفاتر " مانيفولد " وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون-00402048

كغ%40مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات-00502048

كغ%40غيرها-00902048

رقاع من جميع األنواع ، من ورق أو ورق مقوى ، وإن كانت مطبوعة :2148

كغ%15مطبوعة-00102148
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كغ%15غيرها-00902148

2248
بكرات ومكبات ومواسير وحوامل مماثلة ، من عجائن الورق أو الورق أو الورق مقوى ، وإن كانت مثقبة أو مقساة.

كغ%5من األنواع المستعملة في لف الخيوط من المواد النسجية :-00102248

كغ%15غيرها :-00902248

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية ، مقطعة بأشكال معينة ؛ 2348

مصنوعات أخر من عجائن الورق ، أو من الورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية.

ورق مصمغ أو الصق ، بشكل أشرطة أو لفات :-

كغ%15ذاتي اللصق :--00122348

كغ%15غيرها :--00192348

كغ%15ورق وورق مقوى ، للترشيح-00202348

كغ%15أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجهزة تسجيل ذاتي ، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص-00402348

كغ%30صواني وأطباق وأكواب وميماثلها من ورق أو ورق مقوى-00602348

كغ%30أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق-00702348

%15غيرها :-00902348

كغ%15مستلزمات االنتاج الصناعي---10902348

20902348---
البطاقات المثقبة أو بشكل صفائح غير مربعة أو مستطيلة آلالت اإلحصاء و الورق والورق المقوى المثقب المستعملة 

كمنظم ألنوال الجاكارد ومايماثلها
كغ15%

كغ%40غيرها---90902348

كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة0149
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كغ%3من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية :-00100149

غيرها :-

كغ%3قواميس وموسوعات ، وإن كانت بشكل كراريس متسلسلة--00910149

كغ%3غيرها :--00990149

صحف ومجالت ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعالنك.0249

كغ%30تصدر على األقل أربع مرات في األسبوع :-00100249

كغ%30غيرها :-00900249

كغ%30مجاميع للصور " ألبومات Albums " أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، لألطفال.034900000349

كغ%30أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة وإن كانت مجلدة.044900000449

0549
مصورات ( خرائط ) جغرافية من جميع األنواع ، بما في ذلك األطلس " Atlases " ( مجاميع خرائط ) وخرائط 

الجدران ، مصورات المساحة والكرات األرضية ، مطبوعة.

كغ%5نماذج كرات أرضية-00100549

غيرها :-

كغ%30بشكل كتب أو كتيبات--00910549

كغ%30غيرها :--00990549

064900000649

تصاميم ( مخططات ) ورسوم هندسية ، أصلية ، مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة 

أو األغراض مماثلة ؛ نصوص مكتوبة باليد ، نسخ منقولة بالتصوير الضوئي ( الفوتوغرافي ) على ورق محسس أو 

منقولة بالكربون لألصناف المذكروة أعاله.

كغ30%

0749

 new issue "  ًطوابع بريدية غير مستعملة ، طوابع مالية ومايماثلها ( غير مبطلة " غير مستعملة " ) ، صادرة حديثا

" أو من إصدار جار في بلد يكون أو سيكون لها فيه قيمة اسمية معترف بها ؛ أورق نقد " بنكنوت banknotes " ؛ 

دفاتر شيكات ؛ اسهم وسندات وصكوك وميماثلها.
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كغ%1طوابع بريدية ومالية ونقد ، مستوردة من قبل الدولة---10000749

كغ%30غيرها---90000749

0849.( " Decalcomanias " ديكالكومانيا ) صور أو رسوم أو نصوص ، معدة للنقل إلى سطح آخر

كغ%20صور أو رسوم أو نصوص ، معدة للنقل إلى سطح آخر ، قابلة للتزجج :-00100849

كغ%7غيرها :-00900849

094900000949
بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات ، وإن كانت مصورة أو في ظروف ، أو 

محتوية على مواد تزينية.
كغ50%

كغ%50تقاويم من جميع األنواع ، مطبوعة ، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق المنفصلة104900001049

مطبوعات أخر ، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية.1149

%50مطبوعات  للدعاية و االعالن .. كاتلوجات تجارية و ما يماثلها-00101149

غيرها :-

كغ%50صور ورسوم مطبوعة وصور فوتوغرافية :--00911149

كغ%50غيرها :--00991149

كغ%1شرانق دود الحرير صالحة للحل015000000150

كغ%1حرير طبيعي خام ( غير مغزول )025000000250

0350
فضالت حرير طبيعي ( بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل ) ، وفضالت خيوط الحرير والنسالة

كغ%3غير مسرحة ( لم يجر عليها عملية كرد ) والممشطة-00100350

كغ%3غيرها-00900350

كغ%1خيوط حرير طبيعي ( عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة045000000450

كغ%1خيوط مغزولة من فضالت حرير طبيعي ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة055000000550
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065000000650
كغ%1خيوط حرير طبيعي وخيوط مغزولة من فضالت الحرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة ؛ شعرة مسينا ( أحشاء دودة الحرير )

أقمشة منسوجة من حرير طبيعي أو من فضالته0750

كغ%5أقمشة منسوجة من فضالت مشاقه الحرير-00100750

00200750-
كغ%5أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير الطبيعي أو من فضالته ، غير فضالت مشاقته

كغ%5أقمشة منسوجة أخر-00900750

فضالت صوف أو فضالت وبر ناعم أو فضالت وبر خشن ، بما فيها فضالت الخيوط باستثناء النساالت.0351

كغ%1فضالت تمشيط الصوف أو الوبر الناعم-00100351

كغ%1فضالت أخر من صوف أو من وبر ناعم-00200351

كغ%1فضالت وبر خشن-00300351

كغ%1نساالت صوف أو وبر ناعم أو وبر خشن.045100000451

صوف و وبر ناعم أو خشن ، مسرح أو ممشط ( بما فيه الصوف الممشط الفرط ).0551

00100551-( " Carded " ) كغ%1صوف مسرح مكرود

صوف ممشط :-

كغ%1صوف ممشط فرط ( دوكمة )--00210551

كغ%1غيره--00290551

شعر حيواني ناعم ، مسرح أو ممشط :-

00310551--( cashmere "  - Kashmer" ) كغ%1من ماعز كشمير

كغ%1غيره--00390551

كغ%1وبر خشن مسرح أو ممشط-00400551
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خيوط من صوف مسرح ؛ غير مهيأة للبيع بالتجزئة .0651

كغ%1تحتوي على 85 % وزناً أو أكثر من الصوف-00100651

كغ%1تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف-00200651

خيوط من صوف ممشط ؛ غير مهيأة للبيع بالتجزئة0751

كغ%1تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف-00100751

كغ%1تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف-00200751

خيوط من وبر ناعم ( مسرح أو ممشط ) ؛ غير مهيأة للبيع بالتجزئة.0851

00100851-" carded " كغ%1مسرحة مكرودة

كغ%1ممشطة-00200851

خيوط من صوف أو وبر ناعم ؛ مهيأة للبيع بالتجزئة.0951

كغ%5تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من وبر ناعم-00100951

كغ%5غيرها-00900951

كغ%1خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ( بما فيها خيوط بريم شعر الخيل ) وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.105100001051

أقمشة منسوجة من صوف مسح " مكرود Carded " أو من وبر ناعم مسرح " مكرود ".1151

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :-

كغ%5بوزن اليزيد عن 300 غارم المتر المربع--00111151

كغ%5غيرها--00191151

كغ%5غيرها مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أواصطناعية مستمرة-00201151

كغ%5غيرها مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة-00301151

كغ%5غيرها-00901151

أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.1251
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تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من صوف أو من وبر ناعم :-

كغ%5بوزن اليزيد عن 200 غرام المتر المربع--00111251

كغ%5غيرها--00191251

كغ%5غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية ( مستمرة )-00201251

كغ%5غيرها ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة-00301251

كغ%5غيرها-00901251

كغ%5أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعير الهيل.135100001351

كغ%1قطن غير مسرح " غير مكرود " وغير ممشط015200000152

فضالت قطن ( بما فيها فضالت الخيوط والنساالت ).0252

كغ%3فضالت خيوط-00100252

غيرها :-

كغ%3نساالت--00910252

كغ%3غيرها--00990252

كغ%3قطن مسرح " مكرود Carded " أو ممشط .035200000352

خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.0452

غير مهيأة للبيع بالتجزئة :-

كغ%10تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن--00110452

كغ%10غيرها--00190452

كغ%10مهيأة للبيع بالتجزئة-00200452

خيوط قطن ( غير خيوط الخياطة ) ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.0552

خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :-
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مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري )--

%10خام---10110552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20110552

%10غيرها---90110552

--
مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس واليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 43 رقم 

متري ) :

%10خام---10120552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20120552

%10غيرها---90120552

مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس واليقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري )--

%10خام---10130552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20130552

%10غيرها---90130552

--
مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس واليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 80 رقم متري )

%10خام---10140552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20140552

%1غيرها---90140552

مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري )--

%1خام---10150552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20150552
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%1غيرها---90150552

خيوط مفردة من ألياف ممشطة :-

مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري )--

%10خام---10210552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20210552

%10غيرها---90210552

--
مقاسها أقل من 714.29 دسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 43 رقم 

متري )

%1خام---10220552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20220552

%10غيرها---90220552

--
مقاسها اقل من 232.56 ديسيتكس واليقل عن 192.32 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري واليتجاوز 52 رقم 

متري )

%10خام---10230552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20230552

%10غيرها---90230552

--
مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس واليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد 52 رقم متري واليتجاوز 80 رقم متري )

%1خام---10240552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20240552

%1غيرها---90240552
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--
مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن القل عن 106.38 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري واليتجاوز 94 رقم 

متري )

%1خام---10260552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20260552

%1غيرها---90260552

--
مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن اليقل عن 83.33 ديسيتكس ( يزيد عن 94 رقم متري واليتجاوز 120 رقم 

متري )

%1خام---10270552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20270552

%1غيرها---90270552

مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس ( اليتجاوز 120 رقم متري )--

%1خام---10280552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20280552

%1غيرها---90280552

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة :-

مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو اكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري بالخيط المفرد )--

%10خام---10310552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20310552

%10غيرها---90310552

--
مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 

43 رقم متري بالخيط المفرد )
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%10خام---10320552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20320552

%10غيرها---90320552

--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس 0 يزيد عن 43 رقم متري 

واليتجاوز 52 رقم متري بالخيط المفرد )

%1خام---10330552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20330552

%1غيرها---90330552

--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري 

واليتجاوز 80 رقم متري بالخيط المفرد )

%10خام---10340552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20340552

%10غيرها---90340552

مقاسها بالخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري بالخيط المفرد )--

%1خام---10350552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20350552

%1غيرها---90350552

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة :-

مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري )--

%1خام---10410552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20410552
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%1غيرها---90410552

--
مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 

43 رقم متري )

%1خام---10420552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20420552

%1غيرها---90420552

--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري 

واليتجاوز 52 رقم متري بالخيط المفرد )

%1خام---10430552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20430552

%1غيرها---90430552

--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس واليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 80 

رقم متري بالخيط المفرد )

%10خام---10440552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20440552

%10غيرها---90440552

--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن اليقل عن 106.38 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري 

واليتجاوز 94 رقم متري بالخيط المفرد )

%10خام---10460552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20460552

%10غيرها---90460552
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--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن اليقل عن 83.33 ديسيتكس ( يزيد عن 94 رقم متري 

واليتجاوز 120 رقم متري بالخيط المفرد )

%10خام---10470552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20470552

%10غيرها---90470552

مقاسها بالخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس ( يزيد عن 120 رقم متري بالخيط المفرد )--

%10خام---10480552

%1مصقولة أو ملمعة ( مرسريزية )---20480552

%10غيرها---90480552

خيوط قطن ( عدا خيوط الخياطة ) ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.0652

خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :-

كغ%10مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري )--00110652

كغ%10مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري )--00120652

00130652--
مقاسها أقل من 232.56 والكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن رقم 43 رقم متري واليتجاوز 52 رقم 

كغ%10متري )

00140652--
مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس لكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 80 رقم متري 

كغ10%)

كغ%10مقاسها اقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري )--00150652

خيوط مفردة من ألياف ممشطة :-

كغ%10مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري )--00210652
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00220652--
مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 43 رقم 

كغ%10متري )

00230652--
مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري واليتجاوز 52 رقم 

كغ%10متري )

00240652--
مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 80 رقم 

كغ%10متري )

كغ%10مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري )--00250652

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة :-

كغ%10مقاسها بالخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد )--00310652

00320652--
مقاسها بالخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس( يزيد عن 14 رقم متري 

كغ%10واليتجاوز 43 رقم متري بالخيط المفرد )

00330652--
مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري 

كغ%10واليتجاوز 52 رقم متري بالخيط المفرد )

00340652--
مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 

كغ%8010 رقم متري بالخيط المفرد )

كغ%10مقاسها بالخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري بالخيط المفرد )--00350652

خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألياف ممشطة :-

كغ%10مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن 14 رقم متري بالخيط المفرد )--00410652

00420652--
مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس  ( يزيد عن 14 رقم متري واليتجاوز 

كغ%4310 رقم متري )
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00430652--
مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ولكن اليقل عن 192.31 ( يزيد عن 43 رقم متري واليتجاوز 52 رقم متري 

كغ%10بالخيط المفرد )

00440652--
مقاسها للخيط المفرد اقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري واليتجاوز 

كغ%8010 رقم متري بالخيط المفرد )

كغ%10مقاسها بالخيط المفرد اقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري بالخيط المفرد )--00450652

خيوط قطن ( غير خيوط الخياطة ) مهيأة للبيع بالتجزئة.0752

كغ%15تحتوي على 85% وزناً  أو أكثر من القطن-00100752

كغ%15غيرها-00900752

0852
أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، اليزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام.

غير مقصورة :-

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " ، اليزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام--00110852

%15بنسج سادة " توال Toile " ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام :--00120852

%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00130852

%15أقمشة منسوجة أخر--00190852

مقصورة :-

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " اليزيد وزن المتر المربع منها 100 غرام--00210852

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام :--00220852

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00230852

%15أقمشة منسوجة أخر--00290852

مصبوغة :-
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كغ%15بنسج سادة " توالToile " اليزيد وزن المتر المربع منها عن 100 غرام--00310852

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام :--00320852

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--00330852

كغ%15أقمشة منسوجة أخر-00390852

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " يزيد وزن المتر المربع منها عن 100 غرام-00410852

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " يزيد وزن المتر المربع منها أكثر130غرام--00420852

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00430852

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00490852

مطبوعة :-

كغ%15بنسج سادة " توال Toile " اليزيد وزن المتر المربع منها عن 100 غرام--00510852

كغ%15بنسج سادة " توال Toile  " يزيد وزن المتر المربع منها عن 100 غرام :--00520852

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--00530852

كغ%15اقمشة منسوجة أخر--00590852

0952
أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غراماُ

غير مقصورة :-

00110952--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--00120952

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00190952

مقصورة :-

00210952--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال
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كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--00220952

كغ%15اقمشة منسوجة أخر--00290952

مصبوغة :-

00310952--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00320952

كغ%15اقمشة منسوجة أخر--00390952

من خيوط مختلفة األلوان :-

00410952--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15دنيم " Denim " ( نسيج الجينز )--00420952

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00430952

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00490952

مطبوعة :-

00510952--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00520952

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00590952

1052
اقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على أقل من 85 % وزناً من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع 

ألياف تركيبية أو اصطناعية ، اليزيد وزن المتر المربع منها عن 200 غرام.

غير مقصورة :-

--: " Toile بنسج سادة " توال

كغ%15اليزيد وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10111052

كغ%15غيرها---90111052
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بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10121052

كغ%15غيرها---90121052

أقمشة منسوجة أخر :-

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10191052

كغ%15غيرها---90191052

مقصورة :-

--: " Toile بنسج سادة " توال

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10211052

كغ%15غيرها---90211052

بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها منها أكثر عن 130 غرام---10221052

كغ%15غيرها---90221052

أقمشة منسوجة أخر :-

كغ%15الزين وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10291052

كغ%15غيرها---90291052

مصبوغة :-

--: " Toile بنسج سادة " توال

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10311052

كغ%15غيرها---90311052

بنسج تويل " سرجية Sergr " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--
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كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10321052

كغ%15غيرها---90321052

أقمشة منسوجة أخر :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10391052

كغ%15غيرها---90391052

من خيوط مختلفة األلوان :-

--:"  Toile بنسج سادة " توال

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10411052

كغ%15غيرها---90411052

بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10421052

كغ%15غيرها---90421052

اقمشة منسوجة أخر :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10491052

كغ%15غيرها---90491052

مطبوعة :-

--: " Toile بنسج سادة " توال

كغ%15اليزن وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10511052

كغ%15غيرها---90511052

بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع :--

كغ%15اليزيد وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10521052
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كغ%15غيرها---90521052

أقمشة منسوجة أخر :--

كغ%15اليزيد وزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10591052

كغ%15غيرها---90591052

1152
أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف 

تركيبية أو اصطناعية ، يزيد وزن المتر المربع منها عن 200 غرام.

غير مقصورة :-

00111152--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو راعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00121152

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00191152

مقصورة :-

00211152--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00221152

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00291152

مصبوغة :-

00311152--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge  " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00321152

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00391152

من خيوط مختلفة األلوان :-

00411152--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15دنيم " Denim  " ( نسيج الجينز )--00421152
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كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع--00431152

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00491152

مطبوعة :-

00511152--" Toile كغ%15بنسج سادة " توال

كغ%15بنسج تويل " سرجية Serge " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع--00521152

كغ%15أقمشة منسوجة أخر--00591152

أقمشة منسوجة أخر من قطن .1252

اليزن المتر المربع منها أكثر من 200 غراماً :-

غير مقصورة :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10111252

كغ%15غيرها---90111252

مقصورة :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10121252

كغ%15غيرها---90121252

مصبوغة :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10131252

كغ%15غيرها---90131252

من خيوط مختلفة األلوان :--

كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10141252

كغ%15غيرها---90141252

مطبوعة :--
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كغ%15اليزن المتر المربع منها أكثر عن 130 غرام---10151252

كغ%15غيرها---90151252

يزن المتر منها أكثر من 200 غراماً :-

كغ%15غير مقصورة--00211252

كغ%15مقصورة--00221252

كغ%15مصبوغة--00231252

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00241252

كغ%15مطبوعة--00251252

كتان خام أو مشغول ولكن غير مغزول ؛ مشاقة وفضالت الكتان ( بما فيها فضالت الخيوط والنسالة ).0153

كغ%1كتان خام أو معطن-00100153

كتان مكسر ، محلوج ، ممشق أو ممشط أو معالج بطريقة اخرى ، ولكن غير مغزول :-

كغ%1مكسر أو محلوج--00210153

كغ%1غيره--00290153

كغ%1مشاقة وفضالت كتان-00300153

0253
قنب ( كانابيس ساتيفا " Cannabis Sativa " ) ، خام أو معالج ، ولكن غير مغزول ؛ وفضالت القنب ( بما فيها 

فضالت الخيوط والنسالة ).

كغ%1قنب خام أو معطن-00100253

كغ%1غيره-00900253

0353
جوت أو ألياف نسيجية لحائية أخر ( باستثناء الكتان والقنب والرامي ) ، خاماً أو معالجه ، ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة 

وفضالت هذه األلياف ( بما فيها فضالت الخيوط والنسالة ).

كغ%1جوت أو ألياف نسيجية لحائية أخر ، خاماً أو معطنة-00100353
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كغ%1غيرها-00900353

0453
سيزال " Sisal " وألياف نسيجية أخر من نوع " أغاف Agave " ، خاماً أو معالجة ، ولكن غير مغزولة ، مشاقة 

وفضالت هذه األلياف ( بما فيها فضالت الخيوط والنسالة ).

كغ%1سيزال وألياف نسيجية أخر من نوع " أغاف Agave " ، خاماً-00100453

كغ%1غيرها-00900453

0553

ألياف جوز الهند ، أباكا ( قنب مانيال أو موزا تكستيليس ني " Musa Textilis Nee " ) ، رامي وألياف نسيجية نباتية 

أخر غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ، خاماً أو معالجة لكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف ( بما فيها 

فضالت الخيوط والنسالة )

-: ( "  coir "كوير ) من جوز الهند

كغ%1خام--00110553

كغ%1غيرها--00190553

من اباكا :-

كغ%1خام--00210553

كغ%1غيرها--00290553

كغ%1غيرها-00900553

خيوط كتان .0653

كغ%1مفردة-00100653

كغ%1مزوية أو متعددة الزوي-00200653

خيوط من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية آخر داخلة في البند 075353.03

كغ%1مفردة-00100753

كغ%1مزوية أو متعددة الزوي-00200753
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خيوط من ألياف نسيجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق0853

كغ%1خيوط من ألياف جوز الهند-00100853

كغ%1خيوط من قنب-00200853

غيرها :-

كغ%1من رامي---10900853

كغ%1خيوط من ورق---20900853

كغ%1غيرها---90900853

أقمشة منسوجة من كتان0953

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :-

كغ%5مقصورة أو غير مقصورة--00110953

كغ%5غيرها--00190953

تحتوي على أقل من 85 % وزناً من الكتان :-

كغ%5غير مقصورة أو مقصورة--00210953

كغ%5غيرها--00290953

أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية أخر داخلة في البند 10535303

كغ%5غير مقصورة ( خام )-00101053

كغ%5غيرها-00901053

كغ%5أقمشة منسوجة من ألياف نسيجية نباتية أخر ؛ نسج من خيوط من ورق115300001153

خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، وإن كانت0154

من شعيرات تركيبية :-

كغ%10غير مهيأة للبيع بالتجزئة---10100154
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كغ%10مهيأة للبيع بالتجزئة---20100154

من شعيرات اصطناعية :-

كغ%10غير مهيأة للبيع بالتجزئة---10200154

كغ%10مهيأة للبيع بالتجزئة---20200154

0254
خيوط من شعيرات تركيبية ( عدا خيوط الخياطة ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الخيوط وحيدة الشعيرة " 

Monofilament  " التركيبية بمقاس أقل من 97 ديسيتكس

كغ%5خيوط عالية المتانة من نايلون أو البولي أميدات األخر-00100254

كغ%10ألياف عالية المتانة من بوليسترات-00200254

-: ( textured " تكستورية ) خيوط معدلة البنية

كغ%5من نايلون أو من بولياميدات أخر  ، اليزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس--00310254

من نايلون أو من بولياميدات أخر  ، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس--

10320254---
من نايلون أو من بوليامييدات أخر، مثبتة حرارياً ( HEAT SET ) بصباغة متقطعة بمقاس 130 تكس ومافوق ، 

كغ%1مستوردة من قبل المنشىت الصناعية المرخصة أصوالً

%5غيرها---90320254

غيرها :--

كغ%10من بوليسترات--00330254

10390254---
خيوط بولي بروبلين بمقاس 150 تكس ومافوق بما فيها الخيوط المثبتة حرارياً ( فريزيه ) مستوردة من قبل المنشآت 

%1الصناعية المرخصة أصوالًُ

%5غيرها---90390254

خيوط أخر ، مفردة ، غير مبرومة بما اليزيد عن 50 برمة في المتر :-

من نايلون أو من بولي أميدات أخر :--
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كغ%1غير مبرومة---10410254

20410254---( P.O.Y ) ًكغ%1خيوط موجهة جزئيا

كغ%1غيرها---90410254

00420254--(p.o.y ) ًكغ%1من بوليسترات أخر ، خيوط موجهة جزئيا

كغ%10من بوليسترات أخر--00430254

غيرها--

كغ%1من بولي بوريتان ايالستوميرية ( بما فيها الليكرا )---10490254

كغ%10غيرها---90490254

خيوط أخر ، مفردة ، غير مبرومة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :-

كغ%1من نايلون أو من بولي أميدات أخر--00510254

كغ%10من بوليسترات--00520254

كغ%10غيرها--00590254

خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوي :-

كغ%1من نايلون أو من بولي أميدات أخر--00610254

كغ%10من بوليسترات--00620254

كغ%10غيرها--00690254

0354
خيوط من شعيرات اصطناعية ( عدا خيوط الخياطة ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الشعيرات المفردة " 

monofilament " االصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .

كغ%5خيوط عالية المتانة من حرير فسكوز-00100354

00200354-( textured " تكستورية ) كغ%5خيوط معدلة البنية

خيوط أخر مفردة-
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كغ%5من حرير فسكوز ، غير مبرومة أو مبرومة بما اليزيد عن 120 برمة في المتر--00310354

كغ%5من حرير فسكوز ، مبرومة بما يزيد عن 120 برمة في المتر--00320354

كغ%5من أسيتات السيليلوز--00330354

كغ%5غيرها--00390354

خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوي :-

كغ%5من حرير الفسكوز--00410354

كغ%5من أسيتات السيليلوز--00420354

كغ%5غيرها--00490354

شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ، اليزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 ملم ؛ صفيحات 0454

وأشكال مماثلة ( مثل القش االصطناعي ) من مواد نسجية تركيبية ، اليزيد عرضها الظاهر عن 5 ملم

-" monofilament " شعيرات مفردة

%1من بولي بوريتان ايالستوميرية ( بما فيها الليكرا )---10100454

%10غيرها---90100454

كغ%5غيرها-00900454

شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ، التزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1ملم ، صفيحات 055400000554

كغ%5وأشكال مماثلة ( مثل القش االصطناعي ) من مواد نسيجية اصطناعية ، اليزيد عرضها الظاهر عن 5ملم

خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ( غير خيوط الخياطة ) ، مهيأة للبيع بالتجزئة0654

كغ%10خيوط من شعيرات تركيبية-00100654

كغ%10خيوط من شعيرات اصطناعية-00200654
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0754
أقمشة منسوجة من خيوط ذاتت شعيرات تركيبية ، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04

أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليسترات-

كغ%10من نايلون أو بولي أميدات أخر---10100754

كغ%15من بوليسترات---20100754

كغ%10أقمشة من صفيحات أو أشكال مماثلة-00200754

كغ%10أقمشة منسوجة محددة في المالحظة 9 من القسم الحادي عشر-00300754

أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00410754

كغ%10مصبوغة--00420754

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00430754

كغ%10مطبوعة--00440754

أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات بوليستر معدلة بنيتها " التكستورية " :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00510754

كغ%15مصبوغة--00520754

كغ%15من خيوط متعددة األلوان--00530754

كغ%15مطبوعة--00540754

أقمشة منسوجة أخر تحتوي على 85% وزناً من شعيرات بوليستر :-

كغ%15تحتوي على 85% وزناً من شعيرات بوليستر غير معدلة البنية " غير تكستورية "--00610754

كغ%15غيرها--00690754

أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الشعيرات التركيبية :-
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كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00710754

كغ%10مصبوغة--00720754

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00730754

كغ%10مطبوعة--00740754

-
أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية 

بالقطن :

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00810754

كغ%10مصبوغة--00820754

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00830754

كغ%10مطبوعة--00840754

أقمشة منسوجة أخر :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00910754

كغ%10مصبوغة--00920754

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00930754

كغ%10مطبوعة--00940754

0854
اقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية ، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05

كغ%10أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز-00100854

-
أقمشة منسوجة أخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو اشكال مماثلة ، اصطناعية :

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00210854
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كغ%10مصبوغة--00220854

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00230854

كغ%10مطبوعة--00240854

أقمشة منسوجة أخر :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00310854

كغ%10مصبوغة--00320854

كغ%10من خيوط متعددة األلوان--00330854

كغ%10مطبوعة--00340854

خصل من شعيرات تركيبية0155

كغ%1من نايلون أو من بولي أميدات اخر-00100155

كغ%1من بوليسترات-00200155

كغ%1اكريليك او مواد اكريليك-00300155

كغ%1غيرها-00900155

كغ%1خصل من شعيرات اصطناعية025500000255

0355
ألياف تركيبية غر مستمرة ، غير مسرحة ( لم يجر عليها عملية كرد ) والممشطة والمحضرة بطريقة اخرى للغزل.

كغ%1من نايلون أو من بولي أميدات اخر-00100355

كغ%1من بوليسترات-00200355

كغ%1اكريليك او مواد اكريليك-00300355

كغ%1من بولي بروبيلين-00400355

كغ%1غيرها-00900355

 1/4/2003 صفحة 217 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

0455
ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مسرحة ( لم يجر عليها عملية كرد ) والممشطة والمحضرة بطريقة اخرى 

للغزل .

كغ%1من حرير الفسكوز-00100455

كغ%1غيرها-00900455

فضالت ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية ( بما فيها النفايات الفضالت وفضالت الخيوط والنسالة ).0555

كغ%1من ألياف تركيبية-00100555

كغ%1من ألياف اصطناعية-00200555

ألياف تركيبية غير مستمرة ، مسرحة ( جرى عليها عملية كرد ) أو ممشطة أو محضرة بطريقة اخرى للغزل0655

كغ%1من نايلون أو من بولي أميدات اخر-00100655

كغ%1من بوليسترات-00200655

كغ%1اكريليك او مواد اكريليك-00300655

كغ%1غيرها-00900655

075500000755
%1ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مسرحة ( جرى عليها عملية كرد ) أو ممشطة أو محضرة بطريقة اخرى للغزل

خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة0855

كغ%10من ألياف تركيبية غير مستمرة-00100855

كغ%10من ألياف اصطناعية غير مستمرة-00200855

خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) ، من ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.0955

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات :-

كغ%5مفردة--00110955

كغ%5مزوية أو متعددة الزوي--00120955
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غير مستمرة من بوليستر :-

كغ%10مفردة--00210955

كغ%10مزوية أو متعددة الزوي--00220955

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اكريليك أو مواد اكريليك غير مستمرة :-

كغ%5مفردة--00310955

كغ%5مزوية أو متعددة الزوي--00320955

خيوط أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :-

كغ%10مفردة--00410955

كغ%10مزوية أو متعددة الزوي--00420955

خيوط أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر :-

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة--00510955

كغ%5مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو وبر ناعم--00520955

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن--00530955

كغ%10غيرها--00590955

خيوط أخر من ألياف اكريليك أو مواد اكريليك ، غير مستمرة :-

كغ%5مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم--00610955

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن--00620955

كغ%10غيرها--00690955

خيوط أخر :-

كغ%5مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو وبر ناعم--00910955

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن--00920955
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كغ%10غيرها--00990955

خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) ، من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.1055

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :-

كغ%10مفردة--00111055

كغ%10مزوية أو متعددة الزوي--00121055

كغ%5خيوط أخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم-00201055

كغ%10خيوط أخر مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن-00301055

كغ%10خيوط أخر-00901055

خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) ، من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.1155

كغ%10من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي 85% وزناً أو أكثر من تلك األلياف-00101155

كغ%10من ألياف تركيبية غير مستمرة تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك األلياف-00201155

كغ%10من ألياف اصطناعية غير مستمرة-00301155

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من تلك األلياف1255

تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من ألياف غير مستمرة من بوليستر :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00111255

كغ%15غيرها--00191255

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اكريليك أو مواد اكريليك غير مستمرة :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00211255

كغ%10غيرها--00291255

غيرها :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00911255
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كغ%10غيرها--00991255

1355
أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غسر مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك األلياف ، مخلوطة بصورة 

رئيسية حصرية بقطن ، بوزن اليزيد 170 غ/م2.

غير مقصورة أو مقصورة :-

00111355--" Toil كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، نسج سادة " توال

00121355--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00131355

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00191355

مصبوغة :-

00211355--"Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00221355--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00231355

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00291355

من خيوط مختلفة األلوان :-

00311355--" Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00321355--
من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تول " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 

كغ%15المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر--00331355

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00391355
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مطبوعة :-

00411355--"Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00421355--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00431355

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00491355

1455
أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك األلياف ، مخلوطة بصورة 

رئيسية حصرية بقطن ، بوزن يتجاوز 170 غ/م2.

غير مقصورة أو مقصورة :-

00111455--" Toil كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، نسج سادة " توال

00121455--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00131455

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00191455

مصبوغة :-

00211455--"Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00221455--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00231455

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00291455

من خيوط مختلفة األلوان :-
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00311455--" Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00321455--
من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تول " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل 

كغ%15المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر--00331455

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00391455

مطبوعة :-

00411455--"Toile كغ%15من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج سادة " توال

00421455--
كغ%15من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج تويل " سرجية SERGE " ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

كغ%15أقمشة منسوجة أخر من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر--00431455

كغ%10أقمشة منسوجة أخر--00491455

أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف تركيبية غير مستمرة1555

من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر :-

كغ%15مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف حرير فسكوز غير مستمرة--00111555

كغ%15مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية--00121555

كغ%15مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم--00131555

كغ%15غيرها--00191555

من ألياف اكريليك أو مواد اكريليك غير مستمرة :-

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية--00211555

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم--00221555

كغ%10غيرها--00291555
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أقمشة منسوجة أخر :-

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية--00911555

كغ%10مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم--00921555

كغ%10غيرها--00991555

أقمشة منسوجة ، من ألياف اصطناعية غير مستمرة :1655

تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00111655

كغ%10مصبوغة--00121655

كغ%10من خيوط مختلفة األلوان--00131655

كغ%10مطبوعة--00141655

-
تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غر مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات أو 

اصطناعية :

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00211655

كغ%10مصبوغة--00221655

كغ%10من خيوط مختلفة األلوان--00231655

كغ%10مطبوعة--00241655

-
تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو 

وبر ناعم :

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00311655

كغ%10مصبوغة--00321655

كغ%10من خيوط مختلفة األلوان--00331655

 1/4/2003 صفحة 224 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%10مطبوعة--00341655

-
تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00411655

كغ%10مصبوغة--00421655

كغ%10من خيوط مختلفة األلوان--00431655

كغ%10مطبوعة--00441655

غيرها :-

كغ%10غير مقصورة أو مقصورة--00911655

كغ%10مصبوغة--00921655

كغ%10من خيوط مختلفة األلوان--00931655

كغ%10مطبوعة--00941655

0156
حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ؛ ألياف نسجية ال يزيد طولها عن 5ملم ( زغب ) وغبار نسجي وعقد 

من مواد نسجية .

كغ%30فوط وواقيات صحية وحفاضات لألطفال وأصناف مماثلة للوقاية الصحية ، من حشو-00100156

حشو ؛ وأصناف اخرى من حشو :-

%5من قطن :--00210156

%5من ألياف تركيبية او اصطناعية :--00220156

%5غيرها :--00300156

%7زغب وغبار نسجي وعقد ، من مواد نسجية-00300156

لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضدا0256ً
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%5لباد إبرة ومنتجات " التجميع - بالغرز " لأللياف-00100256

لباد اخر غير مشرب والمطلي والمغطى والمنضد :-

%5من صوف أو وبر ناعم--00210256

%5من مواد نسجية أخر--00290256

%5غيرها-00900256

المنسوجات ( أقمشة غير منسوجة ) ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة0356

من شعيرات تركيبية أو اصطناعية :-

%5اليتجاوز وزن المتر المربع منها 25 غرام--00110356

%5يتجاوز وزن المتر المربع منها عن 25 غراماً واليزيد عن 70 غراماً--00120356

%5يتجاوز وزن المتر منها 70 غراماً واليتجاوز 150 غراماً--00130356

%5يزيد وزن المتر المربع منها 150 غراماً--00140356

غيرها :-

%5اليزيد وزن المتر المربع منها 25 غراماً--00910356

%5يزيد وزن المتر المربع منها 25 غراماً ولكن اليتجاوز 70 غراماً--00920356

%5يزيد وزن المتر المربع منها 70 غراماً ولكن اليتجاوز 150 غراماً--00930356

%5يزيد وزن المتر المربع منها 150 غراماً--00940356

0456
خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية ؛ خيوط نسجية وصفيحات " أشرطة  Strip  " وأشكال مماثلة من 

األصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن

كغ%7خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية-00100456

00200456-
خيوط عالية المتانة ( شديدة التماسك ) من بوليستر ، من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من حرير فسكوز ، مشربة 

كغ%7أو مطلية
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كغ%7غيرها-00900456

055600000556

خيوط نسجية ممعدنة ، وإن كانت بريماً ، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات ( أشرطة strip  " ) أو أشكال مماثلة 

مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات ( أشرطة ) ومساحيق ، 

%7أو مغطاة بمعدن

065600000656

خيوط بريم ، بريم من صفيحات " strip " وأشكال مماثلة مما يدخل في البندين 54.04 أو 54.05 ( عدا أصناف البند 

 de " 5605 وعد خيوط بريم شعر الخيل ) ؛ خيوط قطيفية ( بما فيها الخيوط القطفية المزغبة ) ؛ خيوط السلسلة

chainett7% " ( خيوط مصنرة أنبوبية )

0756
خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضفورة أو مجدولة أو ال ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة 

بالمطاط أو باللدائن .

كغ%30من جوت أو من ألياف نسجية لحائية من البند 00100756-53.03

من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع " أغاف " :-

كغ%30خيوط ربط أو حزم--00210756

كغ%30غيرها--00290756

من بولي ايثيلين أو بولي بروبيلين :-

كغ%30خيوط ربط وحزم--00410756

كغ%30غيرها--00490756

كغ%30من ألياف تركيبية أخر-00500756

كغ%30غيرها-00900756

0856
شباك بعيون معقودة ، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، قطعاً أو أطواالً ؛ شباك جاهزة لصيد األسماك وغيرها من 

الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية

من مواد نسجية اصطناعية أو تركيبية :-
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كغ%30شباك جاهزة لصيد األسماك--00110856

كغ%50غيرها--00190856

كغ%50غيرها-00900856

095600000956
أصناف مصنوعة من خيوط ، أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ، داخلة في البند 54.04 أو 54.05 ، أو من خيوط 

كغ%50حزم أو أمراس أو حبال ، غير مذكورة والداخلة في مكام أخر

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو ملفوف ، وإن كانت جاهزة0157

من صوف أو وبر ناعم :-

م2%50همذان ، بلوش ، شيراز وماشابهها---10100157

م2%50تبريز وماشابهه---20100157

م2%50يزد ، خراسان ومايشابهها---30100157

م2%50كوم ، كرمان ، يموث وماشابهها---40100157

م2%50كاشان ، أصفهان ، بخارى ، صيني وماشابهها---50100157

من مواد نسجية آخر :-

م2%50من حرير---10900157

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية---20900157

م2%50من قطن :---30900157

م2%50من حرير خشن---40900157

م2%50غيرها---90900157
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0257

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية منسوجة ، غير ما هو زردي أو ذا عفارات متحصل عليه بإدخال خيوط 

في أرضية مسبقة الصنع بواسطة مجموعات إبر وصنانير " not tufted " أو بألياف مغروزة عمودياً في حامل نسجي 

مطلي بالمطاط أو بلدائن ..إلخ " not flocked " ، وإن كانت جاهزة ، بما فيها البسط المعروفة " بالكليم " أو " 

الشوماك " أو الكرماني " وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج

%50كليم " شوماك " ، " كرماني " وبسط مماثلة يدوية النسج :-00100257

م2%50أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند-00200257

غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :-

م2%50من صوف أو وبر ناعم--00310257

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية--00320257

%50من مواد نسجية أخر :--00390257

غيرها ، مخملية ، جاهزة :-

م2%50من صوف أو من وبر ناعم--00410257

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية--00420257

%50من مواد نسجية أخر :--00490257

غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة :-

م2%50من صوف أو من وبر ناعم--00510257

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية--00520257

%50من مواد نسجية أخر--00590257

غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :-

م2%50من صوف أو من وبر ناعم--00910257

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية--00920257
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%50من مواد نسجية أخر--00990257

0357
سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من مواد نسجية ، ذات زردات أو عفارات متحصل عليها بإدخال خيوط في أرضية 

مسبقة الصناع بواسطة مجموعات إبر أو صنانير " tufted " ، وإن كانت جاهزة .

م2%50من صوف أو من وبر ناعم-00100357

م2%50من نايلون أو من بولي آميدات أخر-00200357

م2%50من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية ، أخر-00300357

%50من مواد نسجية أخر-00900357

0457

سجاد وأغطية أرضيات اخرى ، من لباد ( غير ماهو زردي أو ذا عفارات ، متحصل عليها بإدخال الخيوط في 

أرضية مسبقة الصنع بواسطة مجموعات إبر وصنانير " not tufted " أو بواسطة ألياف  تغرز عمودياً في حامل 

نسجي مطلي بالمطاط أو بلدائن إلخ " NOT flocked " ) ، وإن كانت جاهزة

%50مربعات " tiles " اليتجاوز مساحة سطحها 0.3 م 00100457-2

%50غيرها-00900457

%50سجاد آخر وأغطية أرضيات اخرى ، من مواد نسجية ، وإن كانت جاهزة055700000557

0158
أقمشة منسوجة ذات خمل ( قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بلوش peluches " ) ، ونسج من خيوط قطيفية 

( شينيل " chenille " ) ، عدا األصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.

كغ%1من صوف أو من وبر ناعم-00100158

من قطن :-

كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، غير مقصوصة--00210158

00220158--( " corduroy " كوردروى ) كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة المقصوصة ، مضلعة

كغ%10أقمشة منسوجة أخر ، ذات خمل من اللحمة--00230158

00240158--( " epingle " إبنغليه ) كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، غير مقصوصة ، مزردة
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كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة--00250158

00260158--( " chenille " شينيل ) كغ%10أقمشة منسوجة من خيوط قطفية

من ألياف تركيبية أو اصطناعية :-

كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمه ، غير مقصوصة--00310158

00320158--( " corduroy " كوردروى ) كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة المقصوصة ، مضلعة

كغ%10أقمشة منسوجة ، ذات خمل من اللحمة--00330158

00340158--( " epingle " إبنغليه ) كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، غير مقصوصة ، مزردة

كغ%10أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة--00350158

00360158--( " chenille " شينيل ) كغ%10أقمشة منسوجة من خيوط قطفية

كغ%10من مواد نسجية أخر--00900158

0258

أقمشة منسوجة مزردة ( تيري " terry " ) من النوع االسفنجي ( نسج المناشف ومايماثلها ) ، عدا األصناف الداخلة 

في البند 58.06 ؛ أقمشة مزردة أو ذات عفارات " خمل " ( متحصل عليها بإدخال خيوط في أرضية مسبقة الصنع 

بواسطة مجموعات إبر وصنانير " tufted " ) عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03

أقمشة منسوجة مزردة ( تيري " terry " ) من النوع االسفنجي ( نسج المناشف ومايماثلها ) من قطن :-

كغ%15غير مقصورة--00110258

كغ%15غيرها--00190258

كغ%15أقمشة منسوجة مزردة من النوع االسفنجي ( نسج المناشف ومايماثلها " تيري terry " ) ، من مواد نسجية أخر-00200258

00300258-
أقمشة مزردة أو ذات عفارات " خمل  " ( متحصل عليها بإدخال خيوط في أرضية مسبقة الصنع بواسطة مجموعات 

( "tufted " كغ%15إبر وصنانير

نسج بعقدة غزية ، عدا األصناف الداخلة في البند 035858.06

كغ%10من قطن-00100358
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كغ%10من مواد نسجية أخر-00900358

0458
تول وتول - بوبينو ، وأقمشة شبكية أخر ، ( عدا األقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه ) ؛ مسننات ( 

دانتيال ) أثواباً ، أشرطة أو زخارف ، عدا األقمشة الداخلة في البنود 60.02 لغاية 60.06

كغ%10تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية اخرى-00100458

مسننات آلية الصنع :-

كغ%10من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00210458

كغ%10من مواد نسجية اخرى--00290458

كغ%10مسننات يدوية الصنع-00300458

055800000558
ديابيج يدوية النسج ( من أنواع غوبالن ، وفالندر ، وأوبوسون " Aubusson  " ، وبوفيه " Beauvais  " مايماثلها ) 

كغ%50وديابيج مشغولة باإلبرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثالً ) ، وإن كانت جاهزة

0658
شرائط ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض ) ، عدا األصناف الداخلة في البند 58.07 ؛ شرائط سداء دون لحمة ، مؤلفة 

.( " Bolducs " بولدوك ) من خيوط أو الياف متوازية ومجمعة بواسطة الصق

00100658-
كغ%15شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل ، ومن أقمشة مزردة من النوع اإلسفنجي وأقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "

00200658-
شرائط أخر ، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط " إيالستوميريك Elastomeric " أو من خيوط 

كغ%15مطاط

شرائط منسوجة أخر :-

كغ%15من قطن--00310658

كغ%15من الياف تركيبية أو اصطناعية--00320658

كغ%15من مواد نسجية أخر--00390658

00400658-(" bolducs" بولدوك ) كغ%15شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة بالصق
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0758
رقاع ( أتيكيت ) وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، اثواباً أو شرائط أو مقطعة أو بقياسات معينة ، غير 

مطرزة

كغ%10منسوجة-00100758

كغ%10غيرها-00900758

0858
ضفائر أثواباً ؛ عقادة واصناف تزينية مماثلة ، أثواياً بدون تطريز ، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ؛ شرابات ( 

شراريب ) وكرات تزينية " طرر " وأصناف مماثلة

كغ%30ضفائر أثواباً-00100858

كغ%30غيرها-00900858

095800000958
أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من 

كغ%10األنواع المستعملة في األلبسة ، والمفروشات أو الستعماالت مماثلة ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر

مطرزات ، أثواباً ، شرائط أو زخارف1058

كغ%10مطرزات بدون أرضية ظاهرة ( كيماوية أو هوائية ومطرزات مقصوصة  األرضية )-00101058

مطرزات أخر :-

كغ%10من قطن--00911058

كغ%10من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00921058

كغ%10من مواد نسجية اخرى--00991058

115800001158
منتجات نسجية ذات حشو ، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو بالغرز أو بطريقة 

%10اخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10

0159

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ، من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب غيرها من اإلستعماالت 

 " buckam نسج " بكرام ، "  Canvas المماثلة ، نسج استشفاف لنقل الرسوم ؛ نسج محضرة للرسم باأللوان " كانفا

ومايماثلها من سنج مقساة من األنواع المستعملة لصناعة القبعات
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00100159-
نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ، من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب غيرها من اإلستعماالت 

كغ%20المماثلة

كغ%20غيرها-00900159

0259
نسج لإلطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر ، أو من بوليستر أو من حرير 

الفسكوز.

%7من نايلون أو من بولي أميدات أخر-00100259

%7من بوليستر-00200259

%1غيرها-00900259

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن ، عدا تلك الداخلة في البند 035959.02

%5ببولي ( فينيل كلورايد )-00100359

%5ببولي يوريثان-00200359

%5غيرها-00900359

0459
مشمع أرضية ( لينوليوم ) ، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات تتكون من طالء أو غطاء على حامل من 

مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة

00100459-"  Linoleum " م2%50لينوليوم

م2%50غيرها-00900459

م2%50أغطية جدران من مواد نسجية055900000559

نسج ممططة ، عدا تلك الداخلة في البند 0659.59.08

كغ%10أشرطة الصقة بعرض اليزيد عن 20 سم-00100659

غيرها :-

كغ%10مصنرة أو كروشيه--00910659
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كغ%10غيرها--00990659

075900000759
نسج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة ؛ نسج الكانفا " canvas " المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، أو للمناظر 

كغ%10الخلفية الستيدوهات " ديكورات " أو الستعاالت المماثلة.

085900000859
فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية ، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ومايماثلها ؛ رتائن 

كغ%15( أغشية ) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة انبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .

095900000959
خراطيم انبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد 

كغ%7أخر

105900001059
سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدائن ،أو مقواة 

كغ%7بمعدن أو بمواد أخر

منتجات وأصناف نسجية ، الستعمالت تقنية ، محددة في المالحظة 7 من هذا الفصل1159

00101159-
األقمشة المنسوجة واللباد والنسج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأي مادة اخرى ، 

من األنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الكرد ( التسريح ) ، والنسج المماثلة الستعماالت تقنية أخر ، بما في ذلك 

كغ%1النسج الضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي " مسداة " النسج

كغ%1نسج النخل ، وإن كانت جاهزة-00201159

أقمشة نسجية والد ، مقفلة دون أطراف أو موصولة األطراف " تشكل حلقة مرنة " ومزودة بأدوات ربط من األنواع -

المستعملة في آالت صناعة الورق أو في آالت مماثلة ( مثل آالت صنع عجائن الورق أو إسمنت الحرير الصخري ) :

كغ%1وزن المتر المربع منها أقل من 650 غراماً--00311159

كغ%1وزن المتر المربع منها 650 غراماً أو أكثر--00321159
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00401159-
نسج التصفية والنسج السميكة ، من األنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها ، بما في ذلك ماكان منها 

كغ%1مصنوعاً من شعر بشري

كغ%1غيرها-00901159

أقمشة ذات خمل ( بما فيها طويلة الخمل ) ، وأقمشة مزردة " تيري terry " ، مصنرة أو كروشيه.0160

كغ%10أقمشة " طويلة الخمل "-00100160

أقمشة مزردة :-

كغ%10من قطن--00210160

كغ%10من الياف تركيبية أو اصطناعية--00220160

كغ%10من مواد نسجية اخرى--00290160

غيرها :-

كغ%10من قطن--00910160

كغ%10من الياف تركيبية أو اصطناعية--00920160

كغ%10من مواد نسجية اخرى--00990160

0260
أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض اليزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط ايالستوميرية ( 

خيوط تركيبية قابلة للمط " elastomeric " ) أو خيوط مطاط ، غير تلك الداخلة في البند 60.01

00400260-
تحتوي وزناً على 5% أو أكثر خيوطاً ايالستوميرية ( خيوط تركيبية قابلة للمط " elastomeric " ) لكنها التحتوي 

كغ%10على خيوط مطاط

كغ%10غيرها-00900260

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض اليزيد عن 30 سم ، غير تلك الداخلة في البندين 60.01 و 036060.02

كغ%10من صوف أو من وبر ناعم-00100360

كغ%15من قطن-00200360
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كغ%15من الياف تركيبية-00300360

كغ%15من ألياف اصطناعية-00400360

كغ%15غيرها-00900360

0460
أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط ايالستوميرية ( خيوط 

تركيبية قابلة للمط " elastomeric " ) أو خيوط مطاط ، غير تلك الداخلة في البند 60.01

00100460-
تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط ايالستوميرية ( خيوط تركيبية قابلة للمط " elastomeric ") ولكنها التحتوي 

كغ%15على خيوط من مطاط

كغ%15غيرها-00900460

0560
 " galloon knitting machines " أقمشة مصنرات السدى ( بما فيها تلك المتحصل عليها على آالت تصنير الشرائط

) ، غير تلك الداخلة في البنود 60.01 إلى 60.04

كغ%15من الصوف أو وبر ناعم-00100560

من قطن :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00210560

كغ%15مصبوغة--00220560

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00230560

كغ%15مطبوعة--00240560

من ألياف تركيبية :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00310560

كغ%15مصبوغة--00320560

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00330560

كغ%15مطبوعة--00340560
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من ألياف اصطناعية :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00410560

كغ%15مصبوغة--00420560

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00430560

كغ%15مطبوعة--00440560

كغ%15غيرها-00900560

أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر0660

كغ%15من صوف أو من وبر ناعم-00100660

من قطن :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00210660

كغ%15مصبوغة--00220660

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00230660

كغ%15مطبوعة--00240660

من ألياف تركيبية :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00310660

كغ%15مصبوغة--00320660

كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00330660

كغ%15مطبوعة--00340660

من الياف اصطناعية :-

كغ%15غير مقصورة أو مقصورة--00410660

كغ%15مصبوغة--00420660
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كغ%15من خيوط مختلفة األلوان--00430660

كغ%15مطبوعة--00440660

كغ%15غيرها-00900660

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات capes " ، وعباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات واقية من الريح 0161

والمطر ، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه ، ماعدا األصناف الداخلة في البند 61.03

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم-00100161

عدد%50من قطن-00200161

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00300161

عدد%50من مواد نسجية اخرى-00900161

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات capes " ، وعباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات واقية من الريح 0261

والمطر ، وأصناف مماثلة للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه ، ماعدا األصناف الداخلة في البند 61.04

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم-00100261

عدد%50من قطن-00200261

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00300261

عدد%50من مواد نسجية اخرى-00900261

0361

بدل ، أطقم " أنسامبالت " ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها " أوفرهول 

أوسالوبيت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " ( عدا ألبسة السباحة ) ، للرجال 

أو الصبية ، من مصنرات أو كرشيه

بدل  :-
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عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00110361

عدد%50من ألياف تركيبية--00120361

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00190361

أطقم " أنسامبالت " :-

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم--00210361

عدد%50من قطن--00220361

عدد%50من ألياف تركيبية--00230361

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00290361

جاكيتات وبليزرات :-

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم--00310361

عدد%50من قطن--00320361

عدد%50من ألياف تركيبية--00330361

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00390361

-
 ، ( " salopettes " أو سالوبيت " overalls " أوفرول ) بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها

وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت :

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم--00410361

عدد%50من قطن--00420361

عدد%50من ألياف تركيبية--00430361

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00490361
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0461

بدل ، أطقم ( أنسامبالت " ensembles " ) ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير ( جيبات "jupes " ) عادية ، 

وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية ، بنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها ( أوفرهول " overalls " أو 

سالوبيت " salopettes " ) ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة ( شورت ماعدا ألبسة السباحة 

) ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه.

بدل :-

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00110461

عدد%50من قطن--00120461

عدد%50من ألياف تركيبية--00130461

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00190461

أطقم " أنسامبالت " :-

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00210461

عدد%50من قطن--00220461

عدد%50من ألياف تركيبية--00230461

عدد%50من مواد نسجية اخر--00290461

جاكيتات وبليزرات :-

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00310461

عدد%50من قطن--00320461

عدد%50من ألياف تركيبية--00330461

عدد%50من مواد نسجية اخر--00390461

فساتين :-

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00410461
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عدد%50من قطن--00420461

عدد%50من ألياف تركيبية--00430461

عدد%50من ألياف اصطناعية--00440461

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00490461

تنانير " جيبات jupes " وتنانير بشكل بنطلونات :-

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00510461

عدد%50من قطن--00520461

عدد%50من ألياف تركيبية--00530461

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00590461

-
 ، ( " salopettes " أو سالوبيت " overalls " أوفرول ) بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها

وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت :

عدد%50من صوف أو  وبر ناعم--00610461

عدد%50من قطن--00620461

عدد%50من ألياف تركيبية--00630461

عدد%50من مواد نسجية اخرى--00690461

قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه.0561

عدد%50من قطن-00100561

عدد%50من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية-00200561

عدد%50من مواد نسجية أخر-00900561

بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه.0661

عدد%50من قطن-00100661
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عدد%50من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية-00200661

عدد%50من مواد نسجية أخر-00900661

0761
سراويل داخلية  ( كالسونات أو سليبات ) قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دو شامبر وأصناف مماثلة 

، للرجال والصبية ، من مصنرات أو ركوشيه.

سراويل داخلية  ( كالسونات أو سليبات ) :-

عدد%50من قطن--00110761

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00120761

عدد%50من مواد نسجية أخر--00190761

قمصان نوم وبيجامات :-

عدد%50من قطن--00210761

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00220761

عدد%50من مواد نسجية أخر--00290761

غيرها :-

عدد%50من قطن--00910761

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00920761

عدد%50من مواد نسجية أخرى--00990761

0861
قمصان داخلية مندمجة بسراويل أو تنانير داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات ، وتنانير داخلية أخر " جونيالت " ، 

سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، البسة المنزلية فضفاضة ( ديزابيه " deshabilles " ) ، برانس 

حمام ، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات ، من صمنرات أو كروشيه.
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-
قمصان داخلية مندمجة بسراويل أو تنانير داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات ، وتنانير داخلية أخر " جونيالت " :

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00110861

عدد%50من مواد نسجية أخر--00190861

سروايل داخلية :-

عدد%50من قطن--00210861

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00220861

عدد%50من مواد نسجية أخرى--00290861

قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :-

عدد%50من قطن--00310861

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00320861

عدد%50من مواد نسجية أخر--00390861

غيرها :-

عدد%50من قطن--00910861

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00920861

عدد%50من مواد نسجية أخر--00990861

قمصان من نوع " تي شيرت " وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه.0961

عدد%50من قطن-00100961

عدد%50من مواد نسجية أخر-00900961

1061
كنزات " بلوفرات pullovers " ، جيليه gilets " وسويترات ( كارديجان " cardigans " ) وأصناف مماثلة ، بأكمام 

أو بدونها ، من مصنرات أو كروشيه.
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من صوف أو وبر ناعم :-

عدد%50من الصوف--00111061

00121061--( cashmere ) عدد%50من ماعز كشمير

عدد%50غيرها--00191061

عدد%50من قطن--00201061

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00301061

عدد%50من مواد نسجية أخر-00901061

ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال ، من مصنرات أو كروشيه1161

عدد%50من صوف او وبر ناعم-00101161

عدد%50من قطن-00201161

عدد%50من ألياف تركيبية-00301161

عدد%50من مواد نسجية اخرى-00901161

أردية للرياضة " ترينينغ Trainings " ، أردية وأطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ، من مصنرات أو كروشيه.1261

-: " Trainings أردية للرياضة " ترينينغ

عدد%50من قطن--00111261

عدد%50من ألياف تركيبية--00121261

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00191261

عدد%50أردية وأطقم التزلج--00201261

ألبسة سباحة للرجال والصبية :-

عدد%50من ألياف تركيبية--00311261

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00391261

 1/4/2003 صفحة 245 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

أردية سباحة للنساء أو البنات :-

عدد%50من ألياف تركيبية--00411261

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00491261

كغ%50ألبسة ، مصنوعة من األقمشة المصنرة أو الكروشيه ، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 136100001361.59.07

ألبسة آخر ، من مصنرات أو كروشيه.1461

كغ%50من صوف أو من وبر ناعم-00101461

كغ%50من قطن-00201461

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00301461

كغ%50من مواد نسجية أخر-00901461

جوارب نسائية بسراويل ( كولون "Bas - culottes " ) ، وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو 1561

قصيرة الساق وغيرها من أصناف تكسو األرجل أو األقدام ، بما فيها جوارب تمدد األوردة ، من مصنرات أو كروشيه

جوارب نسائية بسراويل  " كولون " :-

--
من الياف تركيبية ، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس ( تزيد عن 149.25 رقم متري بالخيط المفرد )

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10111561

%50غيرها---90111561

من ألياف تركيبية ، مقاس الخيد منها 67 ديسيتكسأو أكثر ( 149.25 رقم متري أو أقل بالخيط المفرد )--

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10121561

%50غيرها---90121561

من مواد نسجية اخرى--
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%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10191561

%50غيرها---90191561

-
جوارب نسائية طويلة الساق أو نصفية الساق ، مقاس الخيط المفرد منها يقل عن 67 ديسيتكس ( يزيد عن 149.25 

رقم متري بالخيط المفرد )

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10201561

%50غيرها---90201561

غيرها :-

من صوف أو من وبر ناعم--

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10911561

%50غيرها---90911561

من قطن--

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10921561

%50غيرها---90921561

من ألياف تركيبية :--

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10931561

%50غيرها---90931561

من مواد نسجية أخر--

%7طبية مضادة لتمدد األوردة---10991561

%50غيرها---90991561

1661
قفازات عادية ، قفازات بال أصابع ، قفازات تكسو األصابع األربع معاً واإلبهام منفرداً ، من مصنرات أو كروشيه.
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كغ%50مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط-00101661

غيرها :-

كغ%50من صوف أو من وبر ناعم--00911661

كغ%50من قطن--00921661

كغ%50من ألياف تركيبية--00931661

كغ%50من مواد نسجية أخرى--00991661

1761
توابع أخر جاهزة لأللبسة ؛ من مصنرات أو كروشيه ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه

كغ%50شاالت ، أوشحة ، لفاعات عنق ، مناديل ، أخمرة ، براقع وأصناف مماثلة-00101761

كغ%50أربطة عنق ( كرافاتات ) ، وأربطة عنق بشكل فراشه " بابيون " وأربطة عنق بشكل مناديل-00201761

كغ%50توابع أخر-00801761

كغ%50أجزاء-00901761

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام ( كابات " capes " ) ، عباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات التزلج ) ، 0162

سترات واقية من الريح والمطر ، وأصناف المماثلة ، للرجال أو الصبية ، عدا األصناف الداخلة في البند 62.03

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام ( كابات " capes " ) ، عباءات  وأصناف مماثلة :-

عدد%50من صوف أو من وبر ناعم--00110162

عدد%50من قطن--00120162

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00130162

عدد%50من مواد نسجية أخرى--00190162

غيرها :-
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عدد%50من صوف أو من وبر ناعم--00910162

عدد%50من قطن--00920162

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00930162

عدد%50من مواد نسجية أخرى--00990162

0262
معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام ( كابات " capes " ) ، عباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات التزلج ) ، 

سترات واقية من الريح والمطر ، وأصناف المماثلة ، للنساء والبنات ، عدا األصناف الداخلة في البند 62.04

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام ( كابات " capes " ) ، عباءات وأصناف مماثلة-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00110262

عدد%50من قطن--00120262

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00130262

عدد%50من مواد نسجية أخرى--00190262

غيرها :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00910262

عدد%50من قطن--00920262

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00930262

عدد%50من مواد نسجية أخر--00990262

0362

بدل ، أطقم ( أنسامبالت " Ensembles " ) ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحماالت 

متصلة بها ( أوفرول " overalls  " أو سالوبيت " salopettes " ) ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، 

وبنطلونات قصيرة " شورت " ( عدا ألبسة السباحة ) للرجال أو الصبية

بدل :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00110362
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عدد%50من ألياف تركيبية--00120362

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00190362

-: ( " Ensembles " أنسامبالت ) أطقم

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00210362

عدد%50من قطن--00220362

عدد%50من ألياف تركيبية--00230362

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00290362

جاكيتات وبليزرات :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00310362

عدد%50من قطن--00320362

عدد%50من ألياف تركيبية--00330362

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00390362

-
 ، ( " salopettes " أو سالوبيت " overalls " أوفرول ) بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها

وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت :

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00410362

عدد%50من قطن--00420362

عدد%50من ألياف تركيبية--00430362

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00490362
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0462

بدل ، أطقم ( أنسامبالت "Ensembles " ) ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير ( جيبات " jupes " ) عادية 

وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها ( أوفرول " overalls " أو 

سالوبيت " salopettes"") ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، بنطلونات قصيرة " شورت " ( عدا ألبسة 

السباحة ) ، للنساء والبنات

بدل :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00110462

عدد%50من قطن--00120462

عدد%50من ألياف تركيبية--00130462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00190462

-: ( " Ensembles " أنسامبالت ) أطقم

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00210462

عدد%50من قطن--00220462

عدد%50من ألياف تركيبية--00230462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00290462

سترات " جاكيتات " وبليزرات :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00310462

عدد%50من قطن--00320462

عدد%50من ألياف تركيبية--00330462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00390462

فساتين :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00410462
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عدد%50من قطن--00420462

عدد%50من ألياف تركيبية--00430462

عدد%50من ألياف اصطناعية--00440462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00490462

تنانير " جيبات jupes " وتنانير بشكل بنطلونات :-

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00510462

عدد%50من قطن--00520462

عدد%50من ألياف تركيبية--00530462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00590462

-
 ، ( " salopettes " أو سالوبيت " overalls " أوفرول ) بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بها

وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت :

عدد%50من صوف أو وبر ناعم--00610462

عدد%50من قطن--00620462

عدد%50من ألياف تركيبية--00630462

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00690462

قمصان للرجال أو الصبية .0562

عدد%50من صوف أو وبر ناعم-00100562

عدد%50من قطن-00200562

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00300562

عدد%50من مواد نسيجة أخر-00900562

بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .0662
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عدد%50من حرير طبيعي أو من قضالته-00100662

عدد%50من صوف أو وبر ناعم-00200662

عدد%50من قطن-00300662

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00400662

عدد%50من مواد نسيجة أخر-00900662

0762
قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها ومايماثلها ، كلوسنات وسراويل داخلية أخر ، قصمان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام 

، وأرواب دي شامبر وأصناف مماثلة للرجال والصبية

كالسونات وسراويل داخلية :-

عدد%50من قطن--00110762

عدد%50من مواد نسجية أخر--00190762

فمصان للنوم وبيجامات :-

عدد%50من قطن--00210762

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00220762

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00290762

غيرها :-

كغ%50من قطن--00910762

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00920762

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00990762

0862

قمصان داخلية ( كومبينيزونات " combinaisons " ) ، ( جوبونات " jupons " ) ، وتنانير داخليى أخر " جونيالت " 

، سراويل داخلية ، قمصان نون ، بيجامات ، وألبسة منزلية فضفاضة " deshabilles " ، برانس حمام ، أرواب دي 

شامبر وأصناف مماثلة ، للنساء والبنات.
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-
قمصان داخلية ( كومبينيزونات " combinaisons " ) ، ( جوبونات " jupons " ) ، وتنانير داخليى أخر " جونيالت " 

:

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00110862

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00190862

قمصان نوم وبيجامات :-

عدد%50من قطن--00210862

عدد%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00220862

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00290862

غيرها :-

كغ%50من قطن--00910862

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00920862

عدد%50من مواد نسيجة أخر--00990862

ألبسة وتوابع ألبسة ، لصغار األطفال0962

كغ%50من صوف أو وبر ناعم-00100962

%50من قطن-00200962

%50من الياف تركيبية  أو اصطناعية-00300962

%50من مواد نسجية أخر-00900962

ألبسة ، مصنوعة من نسج داخلة في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 1062.59.07

كغ%50من نسج داخلة في البنود 56.02 أو 00101062-56.03

كغ%50ألبسة أخر من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6201.11 إلى 00201062-6201.19

كغ%50ألبسة أخر من األنواع المقصودة في البنود الفرعية من 6201.11 إلى 00301062-6201.19
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كغ%50ألبسة أخر للرجال أو الصبية-00401062

كغ%50ألبسة أخر للنساء والبنات-00501062

أردية للرياضة ( تريننغ " trainings " ) ، أردية وأطقم للتزلج ، البسة للسباحة ؛ ألبسة أخر.1162

ألبسة للسباحة :-

كغ%50للرجال أو الصبية--00111162

كغ%50للنساء والبنات--00121162

عدد%50اردية وأطقم للتزلج-00201162

ألبسة أخر للرجال أو الصبية :-

كغ%50من صوف أو وبر ناعم--00311162

كغ%50من قطن--00321162

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00331162

كغ%50من مواد نسجية أخر--00391162

البسة أخر للنساء أو البنات :-

كغ%50من صوف أو وبر ناعم--00411162

كغ%50من قطن--00421162

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00431162

كغ%50من مواد نسجية أخر--00491162

1262
حمائل ثدي ، أحزمة شدادة ، مشدات ( كورسيه ) ، وحماالت بنطلونات ، حماالت ورباطات  جوارب وأصناف مماثلة 

وأجزاؤها وإن كانت من مصنرات أو كروشيه .

كغ%50حمائل ثدي-00101262

كغ%50أحزمة شدادة " مشدات " وأحزمة شدادة بشكل سراويل-00201262
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00301262-( " CORSELETTES " كورسليت ) كغ%50مشدات نسائية كاملة

غيرها:-

%5أجزاء ومستلزمات االنتاج الصناعي---10901262

%50غيرها---90901262

مناديل جيب أو يد.1362

كغ%50من حرير طبيعي أو من فضالت الحرير-00101362

كغ%50من قطن-00201362

كغ%50من مواد نسيجة أخر-00901362

شاالت وأوشحة ، ولفاعات عنق ، ومناديل رأس ، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة1462

كغ%50من حرير طبيعي أو من فضالت الحرير-00101462

كغ%50من صوف أو وبر ناعم-00201462

كغ%50من ألياف تركيبية-00301462

كغ%50من ألياف اصطناعية-00401462

كغ%50من مواد نسجية أخر-00901462

أربطة عنق ( كرافاتات ) ، وأربطة عنق بشكل فراشه " بابيون " وأربطة عنق بشكل مناديل1562

كغ%50من حرير أو فضالت الحرير-00101562

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية-00201562

كغ%50من مواد نسجية أخر-00901562

كغ%50قفازات عادية ، وقفازات تكسو راحة اليد دون األصابع ، وقفازات تكسو األصابع األربع معاً واإلبهام منفردا166200001662ً

توابع أخر جاهزة لأللبسة ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ، عدا األصناف الداخلة في البند 176262.12

كغ%50توابع ألبسة-00101762
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كغ%50أجزاء-00901762

بطانيات وأحرمة0163

عدد%50بطانيات كهربائية-00100163

عدد%50بطانيات ( عدا كهربائية ) وأحرمة من صوف أو من وبر ناعم-00200163

كغ%50بطانيات ( عد الكهربائية ) وأحرمة من قطن-00300163

كغ%50بطانيات ( عد الكهربائية ) وأحرمة من ألياف تركيبية-00400163

كغ%50بطانيات وأحرمة أخر-00900163

بياضات لألسرة ، والمائدة ، والتواليت ( الحمام ) والمطبخ0263

كغ%50بياضات لألسرة من مصنرات أو كروشيه-00100263

بياضات أخر لألسرة ، مطبوعة :-

كغ%50من قطن--00210263

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00220263

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00290263

بياضات أخر لألسرة :-

كغ%50من قطن--00310263

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00320263

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00390263

كغ%50بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه-00400263

بياضات أخر للمائدة :-

كغ%50من قطن--00510263

كغ%50من كتان--00520263
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كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00530263

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00590263

00600263-
بياضات للتواليت ( الحمام ) والمطبخ ، من األقمشة المزردة " terry " من النوع اإلسفنجي ( أقمشة المناشف ومايماثلها 

كغ%50" تيري terry " ) ، من قطن

غيرها :-

كغ%50من قطن--00910263

كغ%50من كتان--00920263

كغ%50من ألياف تركيبية أو اصطناعية--00930263

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00990263

0363
ستائر ( بما فيها المنسدله بثينات " درابيه drapes " ، ستور داخلية حاجبية ؛ شجوف قصيرة للستائر أو األسرة.

من صمنرات أو كروشيه :-

كغ%50من قطن--00110363

كغ%50من ألياف تركيبية--00120363

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00190363

غيرها :-

كغ%50من قطن--00910363

كغ%50من ألياف تركيبية--00920363

كغ%50من مواد نسيجة أخر--00990363

أصناف مفروشات أخر ، باستثناء تلك الداخلة في البند 0463.94.04

أغطية أسرة :-
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كغ%50من مصنرات أو كروشيه--00110463

كغ%50غيرها--00190463

غيرها :-

كغ%50من مصنرات أو كروشيه--00910463

كغ%50غير مصنرة والكروشيه ، من قطن--00920463

كغ%50غير مصنرة والكروشيه ، من ألياف نركيبية--00930463

كغ%50غير مصنرة والكروشيه ، من مواد نسجية أخر--00990463

أكياس تعبئة وتغليف0563

كغ%3من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر ، داخلة في البند 00100563-53.03

كغ%50من قطن-00200563

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :-

كغ%50أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط ( الصب " دوكمه " )--00320563

كغ%50غيرها ، متحصل عليها من صفيحات وأشكال مماثلة من بولي ايثيلين أو من بولي بروبيلين--00330563

كغ%50غيرها--00390563

كغ%50من مواد نسجية أخر-00900563

0663
أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجبات شمس ( تاندات " sunblinds " ) ، خيام ؛ أشرعة ، للسفن والقوارب ، 

ولأللواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية ؛ أصناف للمخيمات .

-: ( " sunblinds " تاندات ) أغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجبات شمس

كغ%50من قطن--00110663

%50من ألياف تركيبية--00120663

من مواد نسجية أخر :--
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كغ%3أغطية مصنوعة من كتان مستورد جاهزة ، المعدة لتطهير أشجار البرتقال---10190663

كغ%50غيرها---90190663

خيام :-

كغ%50من قطن--00210663

كغ%50من ألياف تركيبية--00220663

من مواد نسجية أخر :--

كغ%3الخيام المصنوعة من الكتان المستوردة جاهزة ، المعدة لتطهير أشجار البرتقال---10290663

كغ%50غيرها---90290663

أشرعة :-

%15من ألياف تركيبية--00310663

%15من مواد نسجية أخر--00390663

حشايا أو فرش (مراتب ) ، قابلة للنفخ :-

كغ%50من قطن--00410663

%50من مواد نسجية أخر--00490663

غيرها :-

كغ%50من قطن--00910663

%50من مواد نسجية أخر--00990663

أصناف أخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة.0763

%30مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة :-00100763

%30سترات وأحزمة للنجاة-00200763

غيرها :-
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10900763---
نماذج تفصيل االلبسة نسج صناعة الجبن وقطع النسيج اتلي جرى عليها بعض الشغل لكنها لم تهيأ بشكل كامل 

%7العتبارها مالبس او اجزاء مالبس

كغ%30غيرها----90900763

086300000863
مجموعات ( أطقم ) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت مع لوازم ، صالحة لصناعة البسط أو 

كغ%50الديباج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة.0963

كغ%50أحذية---10000963

كغ%50أغطية راس---20000963

كغ%50غيرها---90000963

1063
أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضالت وأصناف بالية ، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد 

نسجية.

كغ%50مصنة ( مفرزة )-00101063

كغ%50غيرها-00901063

0164
أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن ، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي والمجمعة 

بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة .

عدد األزواج%50أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية-00100164

أحذية أخر :-

عدد األزواج%50تغطي الركبة--00910164

عدد األزواج%50تغطي الكاحل لكنها التغطي الركبة--00920164

عدد األزواج%50غيرها--00990164

أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.0264
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أحذية للرياضة :-

00120264--( " surf" سيرف ) عدد األزواج%50أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج

عدد األزواج%50غيرها--00190264

عدد األزواج%50أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب بالنعال-00200264

عدد األزواج%50أحذية أخر ، تشتمل في مقدمتها على واقية معدنية-00300264

أحذية أخر :-

عدد األزواج%50تغطي الكاحل--00910264

%50غيرها--00990264

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي.0364

أحذية للرياضة :-

00120364--( " surf" سيرف ) عدد األزواج%50أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج

عدد األزواج%50غيرها--00190364

00200364-
عدد األزواج%50أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي ، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول اإلبهام

عدد األزواج%50أحذية ذات قاعدة أو مسطح من الخشب ، ليس لها نعل داخلي والغطاء معدني واقي في مقدمتها-00300364

عدد األزواج%50أحذية أخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية-00400364

أحذية أخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعي :-

عدد األزواج%50تغطي الكاحل--00510364

عدد األزواج%50غيرها--00590364

أحذية أخر :-

عدد األزواج%50تغطي الكاحل--00910364
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عدد األزواج%50غيرها--00990364

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية.0464

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :-

%50أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس وأحذية كرة سلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة--00110464

%50غيرها--00190464

%50أحذية بنعال خارجية جلد طبيعي أو مجدد-00200464

أحذية أخر.0564

%50بوجوه من جلد طبيعي أو مجدد-00100564

%50بوجوه من مواد نسجية-00200564

%50غيرها-00900564

0664

أجزاء أحذية ( بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية ) ؛ نعال داخلية قابلة للتبديل ( فرشة أو ضبان ) ، 

وسائد كعوب ( كعوب صغيرة ) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل ؛ طماقات ، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة ، 

وأجزاؤها.

وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية :-

%20وجوه أحذية---10100664

أجزاء الوجوه :---

كغ%7لألحذية الرياضية----21100664

كغ%50غيرها----29100664

%15نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن-00200664

غيرها :-

من خشب :--
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كغ%7النعال الداخلية لألحذية الطبية----10910664

كغ%20غيرها----90910664

من مواد اخرى :--

%50طماقات وواقيات سيقان وأصناف مماثلة ، وأجزاؤها---10990664

غيرها :---

كغ%7لألحذية الرياضية----91990664

كغ%30غيرها----99990664

016500000165
قبعات بشكلها األولي ( كلوس " cloches " ) من لباد ، غير مقولبة والمجهزة الحواف ؛ دوائر ( أقراص ) 

كغ%30واسطوانات للقبعات ( بما فيها اإلسطوانات المشقوقة طولياً ) ، من لباد

026500000265
قبعات بشكلها األولي ( كلوس " cloches " ) ، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد ، غير مقولبة 

كغ%30والمجهزة الحواف والمبطنة والمزينة

036500000365
قبعات وأغطية رأس أخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات ( كلوش " cloches " ) أو من الدوائر الداخلة في البند 

كغ%65.0140 ، وإن كانت مبطنة أو مزينة

كغ%50قبعات وأغطية راس أخر ، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد وإن كانت مبطنة أو مزينة046500000465

0565

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه ، أو مصنوعة من مسننات ( دانتيال ) أو من لباد أو من أقمشة 

نسجية أخر ، أثواباً ( عدا األشرطة " bandes " ) ، وإن كانت مبطنة أو مزينة ؛ شبيكات شعرمن أية مادة ، وإن 

كانت مبطنة أو مزينة.

كغ%50شبيكات شعر-00100565

كغ%50غيرها-00900565

أغطية راس أخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة.0665

أغطية رأس واقية :-
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10100665---
المضادة للحريق والمواد الكيماوية المستعملة في الشمافي حين إستيرادهامن قبل المشافي ووف تقديرات وزارة الصحة 

كغ%20وتخصص حصراً للمشفى واليجوز التصرف بها

كغ%50غيرها---90100665

غيرها :-

كغ%50من مطاط أو لدائن--00910665

كغ%50من جلود بفراء--00920665

كغ%50من مواد أخر--00990665

076500000765
أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات ، أطر قبعات ، حواف قبعات ، وسيور تثبيت 

%30القبعات

مظالت مطر ومظالت شمس ( بما فيها المظالت بشكل عصي ومظالت الحدائق واألصناف المماثلة)0166

عدد  %50مظالت الحدائق ومايماثلها-00100166

غيرها :-

عدد  %50ذات محور متداخل :--00910166

عدد  %50غيرها :--00990166

عدد  %50عصي ومشي و" عصي - مقاعد " ، سياط وسياط فروسية " كرابيج " ، ومايماثلها .026600000266

أجزاء وزخارف ولوازم ، لألصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 .0366

كغ%5مقابض ومماسك :-00100366

كغ%20هياكل شماسي أو مظالت بما فيها الهياكل المركبة على محاور ( عصي ) :-00200366

كغ%20غيرها :-00900366
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016700000167
جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريشها أو بزغبها ، ريش وأجزاؤه وزغب وأصناف من هذه المواد ( عدا 

كغ%50أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروضه المشغولة)

أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ، وأجزاؤها ؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية.0267

كغ%50من لدائن-00100267

كغ%50من مواد آخر-00900267

036700000367
شعر بشري مصففة جذوره ورؤوسه باالتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر باية طريقة اخرى ؛ صوف أو 

كغ%50شعر حيواني ومواد نسجية أخر ، محضرة لالستعمال في صنع شعر الرأس المستعار أو مايماثله

0467
شعر راس ولحى وحواجب ورموش وخصل ، وما شابهها ، مستعارة ، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية 

؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة والداخلة في مكان آخر

من مواد نسجية تركيبية :-

كغ%50شعر مستعار كامل--00110467

كغ%50غيرها--00190467

كغ%50من شعر بشري-00200467

كغ%50من مواد أخر-00900467

كغ%20ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق ، من حجر طبيعي ( عدا حجر اإلردواز ) .016800000168

0268

أحجار نصب وبناء ( عدا حجر اإلردواز ) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا األصناف المذكورة في البند 

68.01؛ مكعبات الفسيفساء ومايماثلها ، من مايماثلها ، من حجر طبيعي ( بما فيه اإلردواز ) ، وإن كانت على حامل 

؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي ( بما فيه اإلردوا

00100268-
ترابيع وبالط مكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل ، يمكن ادخال أكبر مساحة 

كغ%30سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم4 حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً .
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-
أحجار نصب وبناء أخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :

كغ%20رخام وترافرتين ومرمر :--00210268

كغ%20أحجار كلسية أخر--00220268

كغ%20جرانيت :--00230268

كغ%20أحجار أخر:--00290268

كغغيرها :-

كغ%30رخام وترافرتين ومرمر :--00910268

كغ%30أحجار كلسية أخر :--00920268

كغ%30جرانيت :--00930268

كغ%30أحجار أخر :--00990268

كغ%20حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكتل ( اردوازين ).036800000368

0468

أرحية وأصناف مماثل، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع األلياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو لقطع ، 

أحجار شحذ أو صقل يدوية ، وأجزاؤها ، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من 

خزف ، وإن كانت من مواد أخر.

كغ%5أرحية للطحن أو الجرش أو نزع األلياف-00100468

أرحية أخر وأصناف مماثلة :-

كغ%5من ماس طبيعي أو تركيبي ، مكتل--00210468

كغ%5من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف--00220468

كغ%5من أحجار طبيعية :--00230468

كغ%5أحجار شحذ أو صقل يدوية-00300468
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0568
مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو من ورق 

مقوى أو من مواد أخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر.

كغ%5على حوامل من أقمشة منسوجة فقط-00100568

كغ%5على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط-00200568

كغ%5على حوامل من مواد أخر-00300568

0668

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية والياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممد ، غضار ممدد ، خبث رغوي ومنتجات 

معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت ، أو المتصاص الصوت ، عدا 

مايدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69

-
ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو 

لفات :

كغ%5معدة للصناعة بما في ذلك صناعة السخانات الشمسية---10100668

كغ%30غيرها---90100668

فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها  :-

كغ%5معدة للصناعة بما في ذلك صناعة السخانات الشمسية---10200668

كغ%30غيرها---90200668

غيرها :-

كغ%5مادة البرليت ، للمنشآت الصناعية---10900668

كغ%30غيرها---90900668

مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ( مثل قار نفطي أو زفت قطران الفحم مثالً ).0768

كغ%20بشكل لفات-00100768

كغ%20غيرها-00900768
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086800000868
ألواح ذات أطر وألواح وترابيع ( بالط ) وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو من قشارة أو قطع 

كغ%20صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت أخر من خشب ، مكتلة بإسمنت أو جص أو مواد تماسك فلزية أخر.

مصنوعات من جص " Plaster " أو من مركبات أساسها الجص .0968

ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبالط وأصناف مماثلة ، غير مزخرفة :-

كغ%40مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط--00110968

كغ%40غيرها--00190968

أصناف أخر  :-

كغ%10أربطة مطلية بالجبس لجبر كسور العظام غير مهيأة للبيع بالتجزئة---10900968

كغ%40غيرها---90900968

مصنوعات من إسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي ، وإن كانت مسلحة .1068

ترابيع وبالط وقرميد سقوف ، وأحجار تبليط ، وآجر ( طوب ) وأصناف مماثلة :-

كغ%40كتل وآجر ، للبناء--00111068

كغ%40غيرها--00191068

أصناف أخر :-

كغ%40عناصر انشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية--00911068

غيرها :--

كغ%10كتل اسمنتية معدة للصناعة و إن كانت مسلحة---10991068

كغ%50غيرها---90991068

1168
مصنوعات من خليط حرير صخري ( أسبستوس - أميانت ) بإسمنت أو من خليط ألياف سيليلوز بأسمنت ، وأصناف 

مماثلة .

كغ%20صفائح مموجة-00101168
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كغ%20صفائح وألواح ذات أطر وترابيع وقرميد سقوف واصناف مماثلة .-00201168

كغ%20أنابيب ومواسير ولوازمها-00301168

كغ%20أصناف أخر-00901168

1268

ألياف صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنسيوم ؛ 

مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري ( مثل الخيوط والنسج والمالبس وأغطية الرأس واألحذية 

والفواصل ) ، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا األصناف الداخلة في البند 68.11 أو  68.13

كغ%30ألبسة وتوابع ألبسة ، وأحذية وأغطية راس-00501268

كغ%30ورق وورق مقوى ولباد-00601268

كغ%20ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات-00701268

كغ%50غيرها-00901268

1368

أدوات احتكاك ( مثل صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد ) غيرمركبة ، للفرامل أو 

لمجموعات التعشيق أو مايماثلها ، اساسها حرير صخري أو مواد فلزية أخر أو سيليلوز ، وإن تضمنت نسجاً أو مواد 

أخر.

كغ%20أدوات احتكاك الفرامل-00101368

كغ%20غيرها-00901368

1468
ميكا مشغولة ومصنوعات منها ، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة ، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق 

مقوى أو من مواد أخر.

كغ%20ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل-00101468

كغ%20غيرها-00901468

1568
مصنوعات من حجر أو من مواد فلزية أخر ( بما فيها ألياف الكربون ، ومصنوعاتها ، ومصنوعات من الخث " 

الخنور أو طحلب الوقود " ) ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر
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كغ%40مصنوعات من غرافيت أو غيره من الكرتون ، الستعماالت غير كهربائية-00101568

كغ%50مصنوعات من الخث ( الخنور " طحلب الوقود " )-00201568

مصنوعات أخر:-

كغ%50محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت--00911568

كغ%50غيرها--00991568

016900000169
آجر ( طوب ) وكتل وترابيع وبالط خزفية أخر ، من دقيق الحفريات السيليسية ( مثل الكيسلغور والتريبوليت أو 

كغ%3الدياتوميت ) أو من أتربة سيليسية مماثلة .

0269
آجر ( طوب ) وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية مماثلة للبناء ، نارية ( متحملة للحرارة ) ، عدا المنتجات من دقيق 

الحفريات السيليسية أو األتربة السيليسية المماثلة.

00100269-
محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم ( Mg ) أو الكالسيوم ( Ca ) أو الكروم ( Cr ) كل بمفرده 

Cr2O3 أو CaO أو MgO كغ%3أو مجتمعة ، معبر عنها بـ

00200269-
محتوية على أكثر من 50% وزناً من األلومينا ( AI2O3 ) أو من السيليكا " السيليس " ( SiOs ) أو من خليط أو 

كغ%3مركب من تلك المنتجات

كغ%3غيرها-00900269

0369
منتجات نارية خزفية أخر ، ( مثل المعوجات والبوادق والفوهات والسدادات والحوامل واألنابيب والمواسير والقضبان 

) ، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة.

كغ%1تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الغرافيت أو من أنواع أخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات :-00100369

00200369-
تحتوي على أكثر من 50 % وزناً من األلومنيا ( AI2O3 ) أو من خليط أو مركب من األلومينا والسيليكا " السيليس " 

: ( SiO2 )5%كغ

كغ%5غيرها :-00900369

آجر ( طوب ) بناء وكتل تبليط وغيرها من األصناف المماثلة من خزف .0469
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كغ%30آجر ( طوب ) بناء-00100469

كغ%30غيرها-00900469

قرميد سقوف وأغطية مواقد وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخر من خزف .0569

كغ%30قرميد سقوف-00100569

كغ%30غيرها-00900569

كغ%10مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوازمها ، من خزف .066900000669

0769
بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ، ( للجدران أو المواقد ) ، غير ملمعة ( غير مورنشة ) والمطلية بالميناء ؛ 

مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف غير ملمعة والمطلية بالميناء ، وإن كانت على حامل.

00100769-
ترابيع وبالط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن ادخال أكبر مساحة سطح لها 

م2%20ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم :

م2%20غيرها-00900769

0869
بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ( للجدران أو المواقد ) ، ملمعة ( مورنشة ) أو مطلية بالميناء ؛ مكعبات 

فسيفساء من الخزف ومايماثلها ، ملمعة أو مطلية بالميناء ، وإن كانت على حامل.

00100869-
ترابيع وبالط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، يمكن ادخال أكبر مساحة سطح لها 

م2%50ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم :

م2%50غيرها-00900869

0969
أجهزة وأصناف للمختبرات والستعماالت كيماوية أو تقنية من خزف ، أجران وقصاع وأوعية إلستعماالت زراعية ، 

من خزف ؛ أوعية وجرار واصناف مماثلة للنقل أو للتعبئة ، من خزف.

أجهزة وأصناف للمختبرات والستعماالت كيماوية وتقنية أخر :-

كغ%1من بورسلين ( صيني )--00110969

00120969--" Mohs " كغ%1أصناف بدرجة صالبة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس موهس
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كغ%1غيرها--00190969

كغ%5غيرها-00900969

1069
 bidets "أحواض غسيل " مجالي " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام ( بانيوهات ) وأحواض استبراء ( بيديه

") ومقاعد مراحيض وخزانات دفق مياه ( سيفون ) ، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة ، من خزف

عدد%50من بورسلين " صيني "-00101069

كغ%50غيرها-00901069

1169
أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو التواليت ، من بورسلين 

" صيني " .

كغ%50من بورسلين " صيني "-00101169

كغ%50غيرها-00901169

126900001269
أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية آخر ، واصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو التواليت ، من مواد 

كغ%50خزفية أخر، عدا البورسلين " الصيني ".

تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف .1369

كغ%50من البورسلين " صيني "-00101369

كغ%50غيرها-00901369

مصنوعات أخر ، من خزف.1469

كغ%50من بورسلين " صيني " :-00101469

كغ%50غيرها :-00901469

كغ%10نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضالت ونفايا زجاج ؛ زجاج كتال017000000170ً

0270
زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر " ميكروسفير " الداخلة في البند 70.18) أو قضبان 

أو عيدان أو أنابيب.
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كغ%1كرات-00100270

كغ%3قضبان أو عيدان-00200270

أنابيب :-

كغ%1من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة--00310270

00320270--
من زجاج آخر له عامل تمدد طولي اليتجاوز 0.000005 لكل كلفن "Kelvin " بدرجة حرارة تتراوح مابين الصفر و 

كغ%3001 درجة مئوية ( سلسيوس)

كغ%1غيرها--00390270

0370
زجاج مصبوب و زجاج مرقق "Rolled" , ألواح أو صفائح أو منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة "بروفيالت" و إن 

كان ذا طبقة ماصة , عاكسة أو غير عاكسة و لكن غير مغول بطريقة أخرى

ألواح و صفائح غير مسلحة:-

م2%10ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصقحة بزجاج أخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة--00120370

م2%10غيرها--00190370

م2%10ألواح و صفائح مسلحة-00200370

م2%20منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيالت)-00300370

0470
زجاج مسحوب و زجاج منفوخ , ألواحاً , و إن كان ذا طبقة ماصة , عاكسة أو غير عاكسة , و لكن غير مشغولة 

بطريقة أخرى

م2%10زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصقح بزجاج أخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة-00200470

م2%20زجاج أخر-00900470

0570
زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت "float") و زجاج مجلو (Ground) أو مصقول الوجه أو الوجهين , ألواحاً أو 

صفائح و إن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة لكن غير مشغول بطريقة أخرى

م2%15زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة , عاكسة أو غير عاكسة-00100570
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زجاج أخر غير مسلح:-

م2%15ملون في كتلته أو معتم أو مصقح بزجاج أخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط:--00210570

م2%15غيره:--00290570

م2%15زجاج مسلح-00300570

زجاج من ااألنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 , محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً (منقوش 067000000670

كغengraved"30%") أو مثقوباً أو مطلياً بالميناء أو مشغوالً بطريقة أخرى , و لكن بدون أطر و ال مزود بمواد أخر

زجاج مأمون , مكون من زجاج مقسى (مسقي "Tremped") أو منضدد0770

-("Tremped" مقسي) زجاج مأمون مقسى

--
بأشكال و مقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل 

النقل :

كغ%5مستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10110770

كغ%30غيرها---90110770

غيرها :--

م2%5مستلزمات االنتاج الصناعي---10190770

م2%30غيرها---90190770

زجاج مأمون غير منضد:-

--
بأشكال و مقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل 

النقل:

كغ%5مستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10210770

كغ%30غيرها---90210770
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غيرها :--

م2%5مستلزمات االنتاج الصناعي---10290770

م2%30غيرها---90290770

زجاج عازل متعدد الطبقات0870

كغ%5مصمم لصناعة البرادات---10000870

كغ%30غيرها---90000870

مرايا من زجاج بأطر أو بدونها بما فيها المرايا للرؤيا الخلفية0970

مرايا للرؤيا الخلفية لوسائل النقل :-

كغ%5مستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10100970

كغ%20غيرها---90100970

غيرها :-

كغ%40بدون أطر--00910970

كغ%50بأطر--00920970

1070
قوارير ضخمة (دمجانات) و قناني و قوارير و دوارق و برطمانات و أنابيب (أمبوالت) و غيرها من األوعية المماثلة 

من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع , برطمانات حفظ من زجاج , سدادات و أغطية و غالقات أخر من زجاج

00101070-("ampoules" أمبوالت) كغ%1أنابيب

كغ%1سدادات و أغطية و غالقات أخر-00201070

غيرها:-

كغ%1مستلزمات االنتاج الصناعي---10901070

كغ%50غيرها---90901070
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1170
فوارغ و أنابيب من زجاج مفتوحة , و أجزاؤها الزجاجية بدون تركيبات , للمصابيح الكهربائية أو ألنابيب األشعة 

الكاتودية و ما يماثلها

كغ%5لإلنارة الكهربائية:-00101170

كغ%5ألنابيب األشعة الكاتودية:-00201170

كغ%10غيرها:-00901170

كغ%7زجاجات داخلية لألوعية العازلة أو لغيرها من األواني العازلة المفرغة الهواء127000001270

1370
أدوات من زجاج , من األنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو المكتب أو للتزيين الداخلي أو الستعماالت 

مماثلة (عدا األصناف الداخلة في 70.10 و البند 70.18)

00101370-(Glass-ceramics) كغ%50من خزف زجاجي

كؤوس و أقداح الشرب , عدا ما هو من خزف زجاجي:-

كغ%50من كريستال الرصاص--00211370

كغ%50غيرها--00291370

أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ عدا ما هو من الخزف الزجاجي:-

كغ%50من كريستال الرصاص--00311370

00321370--
من زجاج آخر له عامل تمدد طولي اليتجاوز 0.000005 لكل كلفن "Kelvin " بدرجة حرارة تتراوح مابين الصفر 

كغ%50الى 300 درجة مئوية

كغ%50غيرها:--00391370

مصنوعات أخر من زجاج:-

كغ%50من كريستال الرصاص--00911370

غيرها--

كغ%10المعدة لصناعة التجهيزات الكهربائية---10991370
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كغ%50غيرها---90991370

أصناف من زجاج لإلشارة و أصناف بصرية (غير تلك الداخلة في البند 70.15) غير مشغولة بصريا1470ً

كغ%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية10001470

كغ%50غيرها---90001470

1570

زجاج للساعات أو المنبهات و زجاج مماثل , زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) , محدب أو منحني 

أو مقعر أو ما يماثل ذلك , غير مشغولة بصرياً , كرات زجاج مجوفة و مقاطعها الدائرية , لصنع مثل هذه األنواع من 

الزجاج

كغ%1زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)-00101570

غيرها:-

كغ%10كرات (مجوفة) من زجاج و قطاعاتها من النواع المستعملة في صنع زجاج الساعات و ما يماثلها---10901570

كغ%10غيرها---90901570

1670

آجر (طوب) و كتل تبليط و ألواح و مربعات و ترابيع و بالط مكعبات و أصناف أخر من زجاج مضغوط أو مقولب ، 

وإن كان مسلحاً لالستعمال في البناء أو اإلنشاءات ؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج ، وإن كانت على حامل 

، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة ؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص ومايماثله ، زجاج متعدد الخاليا أو زجاج 

رغوي كتالً أو الواحاً بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة

كغ%20مكعبات و أصناف أخرى صغيرة من زجاج و إن كانت على حامل , للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة-00101670

كغ%20غيرها:-00901670

أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة , و إن كانت مدرجة أو معايرة1770

كغ%1من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة:-00101770

00201770-
من زجاج آخر له عامل تمدد طولي اليتجاوز 0.000005 لكل كلفن "Kelvin " بدرجة حرارة تتراوح مابين الصفر 

كغ%1الى 300 درجة مئوية:
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كغ%1غيرها:-00901770

1870

خرز زجاجي و آللئ مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة , و ما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، 

ومصنوعاتها ، عدا حلي الغواية ( المقلدة ) ؛ عيون من زجاج ، عدا العيون االصطناعية للبشر ؛ تماثيل صغيرة 

وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب ، عدا حلي الغواية ؛ كريات متناهية الصغر من زجاج ال 

يتجاوز قطرها 1 مل

كغ%10خرز و آللئ و حجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة و ما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي:-00101870

كغ%20كريات متناهية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها الملليمتر الواحد-00201870

كغ%30غيرها-00901870

ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) و مصنوعاتها (مثل الخيوط و النسج)1970

-
خصل من الياف قصيرة ( غير مستمرة 9 وشلل تتألف من طاق أو أكثر من شعيرات طويلة مستمرة أو غر مقطعة :

كغ%5خيوط مقطعة (chopped strands) , ال يتجاوز طولها 50ملليمتر--00111970

00121970--("rovings" فتائل) كغ%5لياف ممشطة

كغ%5غيرها--00191970

-
صفائح رقيقة (فوال "Voiles") , و طبقات ألياف "Nappes" و حصر و فرش (مراتب) و ألواح و منتجات مماثلة غير 

منسوجة:

كغ%10حصر--00311970

00321970--("Voiles" فوال) كغ%10صفائح رقيقة

كغ%10غيرها--00391970

كغ%10نسج من ألياف ممشطة (فتائل)-00401970

نسج أخر:-
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كغ%10ذات عرض ال يتجاوز 30سم--00511970

00521970--
ذات عرض يتجاوز 30سم , بنسج سادة (توال "Toile") , بوزن أقل من 250غ/م2 , من شعيرات ال يزيد مقاس 

"Tex" كغ%10الخيط المفرد منها عن 136 تكس

كغ%10غيرها--00591970

غيرها:-

كغ%1صةف زجاجي بشكل دوكمة وألياف خامية وأن شكلت طبقات أو الواح غير مترابطة بالصق أو بالفرز---10901970

كغ%10غيرها---90901970

مصنوعات أخر من زجاج2070

كغ%1منتجات وسيطة غير معدة للبيع بالتجزئة من مستلزمات االنتاج الصناعي---10002070

كغ%50غيرها---90002070

0171
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت , و إن كان مشغوالً أو مصنفاً و لكن غير مجمع بخيوط , و ال مركب أو منظوم , لؤلؤ طبيعي 

أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل

كغ%5لؤلؤ طبيعي-00100171

لؤلؤ مستنبت:-

كغ%5غير مشغول--00210171

كغ%5مشغول--00220171

ماس و و إن كان مشغوالً , و لكن غير مركب و ال منظوم0271

قيراط%1غير مصنف (غير مفروز)-00100271

صناعي:-

كغ%3غير مشغول , أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي:--10210271

قيراط%7غيره--00290271
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غير صناعي:-

كغ%5غير مشغول , أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي:--00310271

قيراط%10غيرها--00390271

0371

أحجار كريمة (عدا الماس) و أحجار شبه كريمة , و إن كانت مشغولة أو مصنفة ة و لكن غير مجمعة بخيوط و ال 

مركبة أو منظومة , أحجار كريمة (عدا الماس) و أحجار شبه كريمة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة 

النقل

كغ%5غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية-00100371

مشغولة بطرق أخرى:-

قيراط%10ياقوت و سفير و زمرد--00910371

قيراط%10غيرها--00990371

أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة و إن كانت مشغولة أو مصنفة , و لكن غير مجمعة بخيوط و المركبة , 0471

أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة , مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل

كغ%5مرو (كوارتز) بييزو كهربائي-00100471

كغ%5غيرها , غير مشغولة , أو فقط منشورة أو بأشكال أولية-00200471

كغ%10غيرها-00900471

تراب و مسحوق , من أحجار كريمة أو سبه كريمة , طبيعية أو تركيبية0571

قيراط%1من ماس-00100571

كغ%1غيرها-00900571

فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين) بأشكال خام نصف مشغولة أو بشكل مسحوق0671

كغ%1بشكل مسحوق-00100671
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غيرها-

كغ%1بأشكال خام--00910671

كغ%3بأشكال نصف مشغولة:--00920671

كغ%3معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة , بأشكال خام أو نصف مشغولة077100000771

ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق0871

غير معد للتداول النقدي:-

كغ%1بشكل مسحوق--00110871

كغ%1بأشكال خام أخر--00120871

كغ%3بأشكال نصف مشغولة أخر:--00130871

كغ%5معد للتداول النقدي-00200871

كغ%3معادن عادية أو فضة , مكسوة بقشرة من ذهب , بأشكال خام أو نصف مشغولة097100000971

بالتين , بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق1071

بالتين:-

كغ%1بأشكال خام أو بشكل مسحوق--00111071

كغ%3غيرها:--00191071

-"Palladium" باالديوم

كغ%1بأشكال خام أو بشكل مسحوق--00211071

كغ%3غيرها:--00291071

-"Rhodium"روديوم

كغ%1بأشكال خام أو بشكل مسحوق--00311071

كغ%3غيرها:--00391071
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-"ruthenium" و روثيينوم "osmium" ايريديوم و أوسميوم

كغ%1خاماً أو بشكل مسحوق--00411071

كغ%3غيرها:--00491071

كغ%3معادن عادية أو فضة أو ذهب , مكسوة بقشرة من البالتين , بأشكال خام أو نصف مشغولة117100001171

1271
نفايا و فضالت ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة , بقايا و فضالت أخر محتوية على معادن ثمينة 

أو مركبات معادن ثمينة من األنواع المستعملة بصورة رئيسية في استرجاع المعادن الثمينة

كغ%1رماد يحتوي على معادن ثمينة أو مركبات المعادن الثمينة-00301271

غيرها:-

00911271--
من ذهب , بما في ذلك المعادن المكسوة بقشرة من ذهب باستثناء تراب الصياغة (الكناسة "sweepings") المحتوي 

كغ%1على معادن ثمينة أخرى

كغ%1من بالتين , بما فيه المعادن المكسوة بقشرة من البالتين باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخرى--00921271

كغ%1غيرها:--00991271

حلي و مجوهرات و أجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة1371

من معادن ثمينة , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة:-

كغ%40من فضة , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينةأخر:--00111371

كغ%50من معادن ثمينة أخر , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة:--00191371

كغ%30من معادن عادية مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة:-00201371

مصنوعات صياغة و أجزاؤها , من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة1471

من معادن ثمينة , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة:-

كغ%40من فضة , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينةأخر:--00111471

كغ%50من معادن ثمينة أخر , و إن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة:--00191471
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كغ%30من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:-00201471

مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة1571

كغ%10محفزات "cataysts" , بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكية من بالتين-00101571

كغ%40غيرها:-00901571

مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة و شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)1671

كغ%30من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت-00101671

كغ%30من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)-00201671

حلي غواية (مقلدة)1771

من معادن عادية و إن كانت مطلية بمعادن ثمينة:-

كغ%15أزرار أكمام و أزرار مماثلة--00111771

كغ%30غيرها:--00191771

كغ%40غيرها:-00901771

نقود1871

كغ%1نقود "عمالت معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي:-00101871

كغ%1غيرها:-00901871

حديد صب ( ظهر ) خام وحديد صب " سبيجل " بشكل كثل أو باشكال أولية اخرى .0172

كغ%1حديد صب من غير الخالئط محتو على 0.5 % وزنا أو أقل من الفوسفور-00100172

كغ%1حديد صب خام من غير الخالئط محتو على أقل من 0.5 وزناً  من الفوسفور-00200172

كغ%1خالئط الحديد خام ؛ حديد صب " سبيجل "-00500172

خالئط حديدية0272

حديد - منغنيز :-
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كغ%1محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون--00110272

كغ%1غيرها--00190272

حديد - سيليكون ( سيليسيوم ) :-

كغ%1محتوية على أكثر من 55% وزنا من السيليكون " سليسيوم "--00210272

كغ%1غيرها--00290272

كغ%1حديد - سيليكو - منغنيز--00300272

حديد - كروم :-

كغ%1محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون--00410272

كغ%1غيرها--00490272

كغ%1حديد - سيليكو - كروم--00500272

كغ%1حديد - نيكل-00600272

كغ%1" حديد - موليبدنيوم " -00700272

كغ%1حديد - تنغستين ، حديد - سيليكو ( سيليسيو ) - تنغستين-00800272

غيرها-

كغ%1حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو ( سيليسيو ) - تيتانيوم--00910272

كغ%1حديد - فاناديوم--00920272

00930272--" Fereoniobium " كغ%1حديد - نيوبيوم

كغ%1غيرها--00990272

0372

منتجات حديدية مستحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية األسفنجية ، بشكل 

قطع أو كتل أو كرات صغيرة ( " بلليتس pellets " ) أو بأشكال مماثلة ؛ حديد ذو نقاوة دقرها 99.94 % وزنا على 

األقل ، بشكل قطع أو كتل أو كرات صغيرة " بلليتس " أو بأشكال مماثلة .
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كغ%1منتجات حديدية متحصل عليها باالختزال المباشر لخامات الحديد-00100372

كغ%1غيرها-00900372

0472
خردة و فضالت من حديد صب أو حديد أو صلب , سبائك (اينجوت) باتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب

كغ%1خردة و فضالت من حديد صب (ظهر)-00100472

خردة و فضالت من خالئط صلب:-

كغ%1من صلب مقاوم للصدأ--00210472

كغ%1غيرها--00290472

كغ%1خردة و فضالت من حديد أو صلب مطلي بالقصدير-00300472

خردة و فضالت أخر:-

00410472--
كغ%1رقائق و شظايا و فضالت التفريز و الخراطة و نشارة و برادة و سواقط عمليتي البصم و التقطيع و إن كانت في حزم

كغ%1غيرها--00490472

كغ%1سبائك (اينجوت "ingots") ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب-00500472

حبيبات و مساحيق من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب0572

كغ%1حبيبات-00100572

مساحيق:-

كغ%1من خالئط صلب--00210572

كغ%1غيرها--00290572

067200000672
حديد و صلب غير الخالئط , بشكل سبائك (إينجوت "ingots") أو بأشكال أولية أخر (عدا الحديد الداخل في البند 

كغ72.031%)
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منتجات نصف جاهزة من حديد , أو من صلب غير الخالئط0772

محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون:-

كغ%1ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه:--00110772

كغ%1غيرها , ذات مقطع عرضي مستطيل:--00120772

كغ%1غيرها:--00190772

كغ%1محتوية على 0.25% أو أكثر من الكربون:-00200772

0872
منتجات مسطحة مشكلة باالسطونات (مدرفلة) , من حديد أو من صلب من غير الخالئط , بعرض 600ملليمتر أو أكثر 

, مشكلة باالسطوانات (مدرفلة) بالحرارة , غير مكسوة و ال مطلية و ال مغطاة

كغ%1بشكل لفات , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة و ذات عالمات سطحية بارزة-00100872

غيرها , بشكل لفات , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة الحرارة , منظفة كيماوياً:-

كغ%1بسمك 4.75ملليمتر أو أكثر--00250872

كغ%1بسمك 3ملليمتر أو أكثر لكن يقل عن 4.75ملليمتر--00260872

كغ%1بسمك أقل من 3ملليمتر--00270872

غيرها , بشكل لفات , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة الحرارة:-

كغ%1بسمك تزيد عن 10ملليمتر--00360872

كغ%1بسمك 4.75ملليمتر أو أكثر و لكن ال تتجاوز 10ملليمتر--00370872

كغ%1بسماكة 3ملليمتر أو أكثر و لكن يقل عن 4.75ملليمتر--00380872

كغ%1بسمك أقل من 3ملليمتر--00390872

كغ%1بشكل غير اللفات , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة , ذات عالمات سطحية بارزة:-00400872

غيرها , بشكل غير اللفات , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة:-

كغ%1بسمك أكثر من 10ملليمتر--00510872
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كغ%1بسمك 4.75ملليمتر أو أكثر و لكن ال تتجاوز 10ملليمتر--00520872

كغ%1بسمك 3ملليمتر أو أكثر لكن يقل عن 4.75ملليمتر--00530872

كغ%1بسمك أقل من 3ملليمتر--00540872

كغ%1غيرها:-00900872

0972
منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) ، من حديد أو صلب من غير الخالئط بعرض 600 ملليمتر أو أكثر ، 

مدرفلة على البارد ، غير مكسوة والمطلية والمغطاة .

بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد :-

كغ%1بسماكة 3 مليمتر أو أكثر--00150972

كغ%1بسمك يزيد عن 1 ملليمتر الواحد ولكن يقل عن 3 ملليمتر--00160972

كغ%1بسمك 0.5 ملليمتر أو أكثر ولكن اليتجاوز 1 ملليمتر--00170972

كغ%1بسمك أقل من 0.5 ملليمتر--00180972

بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد :-

كغ%1بسمك 3 ملليمتر أو أكثر--00250972

كغ%1بسمك يزيد عن 1 ملليمتر الواحد ولكن يقل عن 3 ملليمتر--00260972

كغ%1بسمك 0.5 ملليمتر أو أكثر ولكن اليتجاوز 1 ملليمتر--00270972

كغ%1بسمك أقل من نصف ملليمتر--00280972

كغ%1غيرها-00900972

1072
منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) ، من حديد أو صلب من غير الخالئط بعرض 600 ملليمتر أو أكثر 

مكسوة أو مطلية أو مغطاة

مطلية أو مغطاة بالقصدير :-

كغ%1بسمك 0.5 ملليمتر أو أكثر--00111072
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كغ%1بسماكة أقل من 0.5 ملليمتر--00121072

كغ%1مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير-00201072

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي-00301072

مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة اخرى-

كغ%1مموجة--00411072

كغ%1غيرها--00491072

كغ%1مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم-00501072

مطلية أو مغطاة باأللمنيوم :-

كغ%1مطلية أو مغطاة بخالئط ألمنيوم وزنك--00611072

كغ%1غيرها--00691072

كغ%1مطلية بالدهان أو الورنيش أو اللدائن-00701072

كغ%1غيرها-00901072

1172
منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) ، من حديد أو من صلب من غير الخالئط ، برعض أقل من 600 

ملم ، غير مكسوة وال مطلية أو مغطاة

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة :-

00131172--
مدرفلة على جوانبها األربعة أو داخل مجاري مقفلة ، بعرض يزيد عن 150 ملليمتر وبسمك اليقل عن 4 ملليمتر ، 

كغ%1بشكل غير اللفات وبدون عالمات سطحية بارزة

كغ%1غيرها بسماكة 4.75 ملليمتر أو أكثر--00141172

كغ%1غيرها--00191172

غير مشغولة أكثر من الدرفلة ( تشكيل باالسطوانات ) على البارد :-

كغ%1تحتوي اقل من 0.25 % وزناً كربون--00231172
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كغ%1غيرها--00291172

كغ%1غيرها-00901172

1272
منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخالئط ، بعرض أقل من 600 

مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .

كغ%1مطلية أو مغطاة بالقصدير-00101272

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي-00201272

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة اخرى-00301272

كغ%1مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن :-00401272

كغ%1مطلية بطريقة أخرى :-00501272

كغ%1مكسوة :-00601272

1372
عيدان مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو من صلب من غير 

الخالئط

كغ%1محتوية على تسنينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت الناتجة أثناء عملية الدرفلة-00101372

كغ%1غيرها ، من الصلب سهل قطع-00201372

غيرها :-

كغ%1ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 ملليمتر--00911372

كغ%1غيرها--00991372

1472
قضبان من حديد ، أو صلب من غير الخالئط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل باإلسطوانات ( الدرفلة ) أو 

السحب أو البثق ، بالحرارة ، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .

كغ%1مطرقة-00101472

 1/4/2003 صفحة 290 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

00201472-
محتوية على تسنينيات أو تضليعات " ribs " أو حزوز أو غيرها من التشكيالت الناتجة أثناء عملية الدرفلة أو مفتولة 

كغ%1بعد الدرفلة

كغ%1غيرها ، من الصلب سهل قطع-00301472

غيرها :-

كغ%1ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه:--00911472

كغ%1غيرها--00991472

قضبان أخر ، من حديد أو من صلب من غير الخالئط1572

كغ%1من صلب سهل القطع ، غير مشغول أكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :-00101572

كغ%1غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:-00501572

كغ%1غيرها :-00901572

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) ، من حديد أو من صلب من غير الخالئط .1672

00101672-
مقطعها بشكل حرف " U " أو " I " أو " H "، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق "  " بالحرارة ، 

كغ%3بارتفاع أقل من 80 مم

-
مقطعها بشكل حرف L أو T ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق بالحرارة ، بارتفاع أقل من 80 

ملليمتر :

00211672--"  L "  كغ%3مقطعها بشكل حرف

00221672--" T "  كغ%3مقطعها بشكل حرف

-
مقطعها بشكل حرف " U " أو " I " أو " H "، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق "  " بالحرارة ، 

بارتفاع 80 ملليمتر أو أكثر :

00311672--" U "  كغ%3مقطعها بشكل حرف

00321672--" I "  كغ%3مقطعها بشكل حرف
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00331672--" H "  كغ%3مقطعها بشكل حرف

00401672-
مقطعها بشكل حرف " L " أو " T " ، غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق "  " بالحرارة ، بارتفاع 80 

كغ%3ملليمتر أو أكثر :

00501672-
زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها شكل خاص آخر ( بروفيالت أخرى ) غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو 

كغ%3البثق بالحرارة

-
زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها شكل خاص ( بروفيالت ) ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :

كغ%3متحصل عليها من منتجات مسطحة بالدرفلة--00611672

كغ%3غيرها--00691672

غيرها :-

كغ%3مشكلة أو مجهزة على البارد من منتجات مسطحة بالدرفلة--00911672

كغ%3غيرها--00991672

أسالك من حديد ، أو من صلب من غير الخالئط.1772

كغ%3غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :-00101772

كغ%3مطلية أو مغطاة بالزنك:-00201772

كغ%3مطلية أومغطاة بمعادن عادية آخر-00301772

كغ%3غيرها-00901772

صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر , منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ1872

كغ%1سبائك و أشكال أولية أخر-00101872

غيرها:-

كغ%1ذات مقطع عرضي مستطيل--00911872
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كغ%1غيرها--00991872

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات (مدرفلة) , من صلب مقاوم للصدأ , بعرض 600مم أو أكثر1972

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة , بشكل لفات:-

كغ%1بسمك يزيد عن 10مم--00111972

كغ%1بسمك 4.75 مم أو أكثر و ال يتجاوز 10مم--00121972

كغ%1بسمك 3مم أو أكثر لكن أقل من 4.75مم--00131972

كغ%1بسمك أقل من 3مم--00141972

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة , بشكل لفات:-

كغ%1بسمك يزيد عن 10مم--00211972

كغ%1بسمك 4.75مم أو أكثر و ال يتجاوز 10مم--00221972

كغ%1بسمك 3مم أو أكثر لكن أقل من 4.75مم--00231972

كغ%1بسمك أقل من 3مم--00241972

غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد:-

كغ%1بسمك 4.75مم أو أكثر--00311972

كغ%1بسمك 3مم أو أكثر لكن أقل من 4.75مم--00321972

كغ%1بسمك يزيد عن 1مم و لكن يقل عن 3مم--00331972

كغ%1بسمك 0.5مم أو أكثر و ال يتجاوز 1مم--00341972

كغ%1بسمك أقل من 0.5مم--00351972

كغ%1غيرها-00901972

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات (مدرفلة) , من صلب مقاوم للصدأ , بعرض يقل عن 600مم2072

غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة:-

 1/4/2003 صفحة 293 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1بسمك 4.75مم أو أكثر--00112072

كغ%1بسمك يقل عن 4.75مم--00122072

كغ%1غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد-00202072

كغ%1غيرها-00902072

كغ%1عيدان مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ217200002172

2272
قضبان من صلب مقاوم للصدأ و زوايا و منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيالت) من صلب مقاوم للصدأ

قضبان , غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق "extruded") بالحرارة:-

كغ%1ذات مقطع عرضي دائري--00112272

كغ%1غيرها--00192272

كغ%1قضبان , غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد-00202272

كغ%1قضبان-00302272

كغ%5زوايا و منتجات طويلة ذات مقاطع لها أشكال خاصة (بروفيالت)-00402272

كغ%1أسالك من صلب مقاوم للصدأ237200002372

خالئط صلب أخر , بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر , منتجات نصف جاهزة من خالئط صلب أخر2472

كغ%1سبائك و أشكال أولية أخر-00102472

كغ%3غيرها-00902472

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات (مدرفلة) و من خالئط صلب أخر , بعرض 600مم أو أكثر2572

من صلب سليكون ( صلب السيليسسيوم ) - كهربائي ( مغناطيسي ) :-

كغ%1ذات حبيبات موجهة--00112572

كغ%1غيرها--00192572
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كغ%1من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )-00202572

كغ%1غيرها ، غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة ، بشكل لفات-00302572

كغ%1غيرها ، غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة  ، بشكل غير لفات-00402572

كغ%1غيرها ، غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد-00502572

غيرها :-

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي--00912572

كغ%1مطلية بالزنك بطريق أخر--00922572

كغ%1غيرها--00992572

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات ( مدرفلة ) ، من خالئط صلب أخر ، برعض أقل من 600 ملليمتر2672

من صلب السيليكون ( صلب السيليسيوم ) - كهربائي ( مغناطيسي ) :-

كغ%1ذات حبيبات موجهة--00112672

كغ%1غيرها--00192672

كغ%1من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )-00202672

غيرها :-

كغ%1غيرها مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة--00912672

كغ%1غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد--00922672

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي--00932672

كغ%1مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر--00942672

كغ%1غيرها--00992672

عيدان ، مشكلة باإلسطوانات ( مدرفلة ) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خالئط صلب أخر.2772

كغ%1من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )-00102772

 1/4/2003 صفحة 295 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%1من صلب سيليكو - منغنيز-00202772

كغ%1غيرها-00902772

2872
قضبان من خالئط صلب أخر ؛ زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) من خالئط أخر ؛ قضبان 

مجوفة للحفر ، من صلب من غير الخالئط أو من الخالئط صلب.

كغ%1قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )-00102872

كغ%1قضبان من صلب سيليكو - منغنيز-00202872

كغ%1قضبان أخر ، غير مشغولة أكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق " extruded "  بالحرارة-00302872

كغ%1قضبان وعيدان أخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق-00402872

كغ%1قضبان أخر ، غير مشغولة أكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد-00502872

كغ%1قضبان أخر-00602872

كغ%3زوايا ومنتجات ات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت )-00702872

كغ%3قضبان مجوفة للحفر-00802872

أسالك من خالئط صلب أخر2972

كغ%3من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )-00102972

كغ%3من صلب سيليكو - منغنيز-00202972

كغ%3غيرها-00902972

0173
دعامات عريضة من حديد أو صلب ، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة ، زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها 

شكل خاص ( بروفيالت ) ملحومة من حديد أو صلب .

كغ%3دعامات عريضة-00100173

كغ%3زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها شكل خاص ( بروفيالت )-00200173
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0273

لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب ، لخطوط السكك الحديدية والترام : قضبان السكك ، محوالت ، مقصات ، 

اسنة مقصات ، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر وعناصر تقاطع آخر ، وقضبان مقصات ، قضبان مسننة ، عوارض 

( فلنكات ) ، ومثبتات ، زوايا ، قواعد ، ألواح شد ، الواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا لمد 

أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط

كغ%3قضبان سكك حديدية-00100273

كغ%5محوالت ، ومقصات واسنة مقصات ، قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر-00300273

كغ%5الواح شد وقواعد تثبيت :-00400273

كغ%5غيرها :-00900273

كغ%5مواسير وأنابيب ومنتجات لها مقاطع ذات شكل خاص مجوفة ( بروفيالت مجوفة ) ، من حديد صب037300000373

0473
مواسير وأنابيب ومنتجات ذات مقاطع لها شكل خاص مجوفة ( بروفيالت مجوفة ) غير ملحومة ، من حديد أو صلب

كغ%5مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :-00100473

مواسير وأنابيب تبطين أو استخراج ، مواسير حفر ، من األنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :-

00210473--: " drill pipe " كغ%5مواسير حفر

كغ%5غيرها :--00290473

غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد او صلب من غير الخالئط :-

كغ%5مسحوبة على البارد أو درفلة على البارد :--00310473

كغ%5غيرها :--00390473

غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ " ستانلس ستيل " :-

كغ%10مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد--00410473

كغ%10غيرها--00490473
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غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من خالئط صلب أخر :-

كغ%10مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد--00510473

كغ%10غيرها :--00590473

كغ%10غيرها :-00900473

0573
مواسير وأنابيب أخر ( مثل الملحومة او المبرشمة أو المفلقة بطريقة مماثلة ) ، ذات مقاطع عرضية دائرية ، اليزيد 

قطرها الخارجي عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب .

مواسير وأنابيب ، من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :-

كغ%5ملحومة طولياً بالقوس المغمور :--00110573

كغ%5غيرها ، ملحومة طوليا :--00120573

كغ%5غيرها :--00190573

كغ%5مواسير وأنابيب تبطين ، من األنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :-00200573

غيرها ، ملحومة :-

كغ%5ملحوكة طولياً :--00310573

كغ%5غيرها :--00390573

كغ%5غيرها :-00900573

0673
مواسير وأنابيب ومنتجات ذات مقطع لها شكل خاص مجوفة ( بروفيالت مجوفة ) أخر ( مثل المضمومة الحواف 

والملحومة أو المبرشمة او المغلفة بطريقة مماثلة ) ، من حديد أو صلب.

كغ%5مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :-00100673

كغ%5مواسير وأنابيب تبطين واستخراج ، من األنواع المستعملة في استخراج النفط او الغاز :-00200673

كغ%5غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع دائري ، من حديد أو صلب من غير الخالئط :-00300673

00400673-" stainless steel كغ%5غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ  " ستينلس ستيل
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كغ%5غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري من خالئط صلب آخر-00500673

كغ%5غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي غير دائري-00600673

كغ%5غيرها-00900673

لوازم مواسير أو أنابيب ( مثل الوصالت ، واألكواع ، واألكمام ...إلخ ) ، من حديد صب أو حديد صلب .0773

لوازم مقولبة ( مصبوبة ) :-

00110773--" non - maleable " كغ%15من حديد صب غير قابل لتغيير الشكل بالطرق

كغ%15غيره--00190773

غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ " ستانلس ستيل " :-

00210773--" flanges كغ%15شفاه رابطة " فلنشات أو فلنجات

كغ%15أكواع ومفاصل محنية وأكمام ملولبة ( محلزنة )--00220773

كغ%15لوازم وصل األطراف باللحام--00230773

كغ%15غيرها--00290773

غيرها :-

00910773--" flanges كغ%15شفاه رابطة " فلنشات أو فلنجات

كغ%15أكواع ومفاصل محنية وأكمام ملولبة ( محلزنة )--00920773

كغ%15لوازم وصل األطراف ( النهايات ) باللحام--00930773

كغ%15غيرها :--00990773
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0873

منشآت ( باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06 ) وأجزاء منشآت ( مثل الجسور وأجزاء الجسور 

وبوابات السدود واألبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات األبواب 

والمصاريع وستائر إقفال واجهات المتاجر والمساند " درابزين " والدعامات واألعمدة ) ، من حديد صب أو حديد أو 

صلب ؛ الواح وقضبان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة " بروفيالت " وانابيب ومواسير وما يماثلها ، 

مشغولة بحيث اصبحت مهياة لالستعمال في المنشآت ، من حديد صب أو حديد أو صلب .

كغ%20جسور وأجزاء جسور :-00100873

00200873-( " lattice - masts " ذات بنية متشابكة ) كغ%20ابراج وصواري

00300873-
 (( " chambranles " مالبن ) أو التي تثبت في الحائط " cadres " التي تشكل جزءاً منها )) أبواب ونوافذ وأطرها

كغ%30وعتبات األبواب :

كغ%30تجهيزات للسقاالت أو لتدعيم المداخل أو المنشآت واألبنية :-00400873

كغ%30غيرها :-00900873

0973

خزانات و صهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد ( عدا أو أوعية الغاز المضغوط أو المسيل ) ، من حديد 

صب أو حديد أو صلب ، تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو 

عازلة للحرارة .

كغ%5خزانات الماء المعدة خصيصاً لصناعة أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية---10000973

كغ%40غيرها---90000973

1073

خزانات وبراميل ودنان وأوعية صالحة للغلق ( بيدونات ) وعلب وأوعية مماثلة ، لجميع المواد ( عدا أوعية الغاز 

المضغوط أو المسيل ) ، من حديد صب أو حديد أو الصلب ، التتجاوز سعتها عن 300 لتر ، غير مزودة  بتجهيزات 

آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .

كغ%5بسعة 50 ليتر أو أكثر :-00101073
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بسعة أقل من 50 ليتر :-

00211073--" sertissage " كغ%1علب تغلق باللحام أو بثني الحواف ألياً بشكل محكم

كغ%5غيرها--00291073

أوعية للغاز المضغوط او المسيل ، من حديد صب أو حديد صلب .1173

كغ%5سعة 8 ليتر فما فوق---10001173

كغ%30غيرها---90001173

1273
أسالك مجدولة ، حبال وكابالت ، وأمراس مضفورة وحبال رفع ومايماثلها من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء

كغ%5أسالك مجدولة ، حبال ( عدا حبال الرفع ) ، وكابالت-00101273

كغ%5غيرها-00901273

137300001373
أسالك شائكة من حديد أو صلب ؛ أسالك " تورسيد " مفتولة بشكل أطواق ، أو مفردة مسطحة ( وإن كانت غير شائكة 

كغ%10) أو مزدوجة مفتولة فتالً رخواً ، من األنواع المستعملة في السياجات ، من حديد أو صلب .

1473

نسج معدنية ( بما فيها األشرطة المقفلة " متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة " ) ، شباك وألواح وسياجات شبكية 

من أسالك حديد أو صلب ؛ ألواح أو أشرطة شبكية ، متحصل عليها بتشقيق هذه األلواح أو األشرطة طوالنيا ثم 

بتمديدها عرضانياً لتصبح هذه الشقوق بشكل فتحات ، من حديد أو صلب .

نسج معنية منسوجة :-

كغ%15أشرطة مقفلة " متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة " لالالت ، من صلب مقاوم للصدأ " ستانلس ستيل "--00121473

كغ%15أشرطة اخرى مقفلة " متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة " ، لآلالت--00131473

كغ%15نسج معدنية منسوجة أخر ، من صلب مقاوم للصدأ--00141473

كغ%15غيرها :--00191473
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00201473-
شباك وسياجات شبكية ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسالك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 ملليمتر أو 

كغ%15أكثر ومقاس عيونها 100 سنتيمتر مربع أو أكثر

شباك وسياجات سبكية أخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :-

كغ%15مطلية بالزنك--00311473

كغ%15غيرها--00391473

نسج وشباك وسياجات شبكية أخر :-

كغ%15مطلية بالزنك--00411473

كغ%15مطلية بلدائن--00421473

كغ%15غيرها--00491473

00501473-
ألواح وأشرطة شبكية متحصل عليها بتشقيق األلواح واألشرطة طوالنياً ومن ثم تمديدها عرضانياً ( لتصبح هذه الشقوق 

كغ%15بشكل فتحات ) :

سالسل وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .1573

سالسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :-

كغ%15سالسل باسطوانات دوارة--00111573

كغ%15سالسل أخر--00121573

كغ%15أجزاء--00191573

كغ%15سالسل مانعة لالنزالق-00201573

سالسل أخر :-

كغ%15غير مفصلية " Stud - link  " ، ذات خوابير--00811573

كغ%15غيرها ، بحلقات ملحومة--00821573

كغ%15غيرها--00891573

 1/4/2003 صفحة 302 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%15أجزاء-00901573

كغ%5مراسي وخطاطيف سفن ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب167300001673

177300001773

مسامير ومسامير تنجيد ، ودبابيس ورق الرسم ، وخارزات مموجة أو مشطوفة ، ومشابك خارزة " staples " ( عدا 

تلك الداخلة في البند 83.05 ) وأصناف مماثلة ، من حديد صب او حديد أو صلب ، وإن كانت برؤوس من مواد أخر 

كغ%15، عدا تلك المزودة برؤوس من  نحاس .

1873

براغي وصواميل ( عزقات ) ، براغي للخشب ضخمة ذات رؤوس مربعة أو مسدسة غير مشقوقة من النوع مستعمل 

في خطوط السكك الحديدية " tire - fond  " محاجن ( شناكل ) ملولبة الساق ، مسامير برشام ( تباشيم ) ، خوابير 

ومسامير خابورية ، حلقات " وردات " ( بما فيها الحلقات النابضة ) وأصناف مماثلة ، من حديد صب أو حديد أو 

صلب .

أصناف ملولبة :-

00111873--
 - Tire " براغي للخشب ذات رؤوس مربعة أو مسدسة غير مشقوقة من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية

" fond10%كغ

كغ%10براغي أخر للخشب--00121873

كغ%10محاجن 0 شناكل ) ملولبة الساق وبراغي برؤوس حلقية--00131873

كغ%10براغي ذاتية التثبيت ( تحدث ثقوباً ملولبة تلقائياً )--00141873

كغ%10براغي أخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها--00151873

كغ%10صواميل ( عزقات )--00161873

كغ%10غيرها--00191873

أصناف غير ملولبة :-

كغ%10حلقات " وردات " مصممة لتعمل كنابض وغيرها من حلقات التثبيت--00211873

كغ%10حلقات " وردات " أخر--00221873

 1/4/2003 صفحة 303 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

كغ%10مسامير برشام ( تباشيم )--00231873

كغ%10خوابير ومسامير خابورية--00241873

كغ%10غيرها--00291873

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة الراس وأصناف مماثلة ، مما يستعمل يدوياً ، 1973

من حديد أو صلب ؛ دبابيس مأمونة ودبابيس أخر ، من حديد أو صلب ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.

كغ%5إبر خياطة أو رتق ( رفو ) أو تطريز-00101973

كغ%5دبابيس مأمونة-00201973

كغ%5دبابيس أخر-00301973

كغ%5غيرها-00901973

نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .2073

كغ%5نوابض ذات ريش وريشها-00102073

كغ%5نوابض حلزونية-00202073

كغ%5غيرها-00902073

2173

مواقد ومدافئ ، ومناصب مواقد وأفران طبخ ( بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية لالستعمال في التدفئة 

المركزية ) ، شوايات ( باربكيو " barbecues " ) وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز " طباخات " ومسخنات أطباق أطباق 

وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب.

أجهزة طبخ ومسخنات األطباق :-

كغ%50تعمل بالغاز أو بالغاز وبوقود أخر معاً--00112173

كغ%50تعمل بوقود سائل--00122173

كغ%50تعمل بوقود صلب--00132173
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أجهزة أخر :-

كغ%50تعمل بالغاز أو بالغاز وبوقود آخر معاً :--00812173

كغ%50تعمل بوقود سائل--00822173

كغ%50تعمل وقود صلب--00832173

أجزاء :-

كغ%5مستلزمات االنتاج الصناعي---10902173

كغ%40غيرها :---90902173

2273

مشعات حرارية ( رداياتورات ) للتدفئة المركزية ، بغير التسخين الكهربائي ، أجزاؤها ، من حديد صب أو صلب ؛ 

مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن ( بما فيها تلك التي يإمكانها أيضاً توزيع الهواء الطلق " fresh  " أو المكيف ) ، 

بغير التسخين الكهربائي ، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد او صلب 

.

مشعات ( رداياتورات ) حرارية وأجزاؤها :-

كغ%40من حديد صب--00112273

كغ%40غيرها--00192273

غيرها :-

كغ%10اجزاء كمستلزمات االنتاج الصناعي---10902273

كغ%40غيرها----90902273

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب ؛ ألياف من 2373

حديد أو صلب ، إسفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة ، من حديد أو صلب .

كغ%50ألياف من حديد أو صلب ؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة-00102373
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غيرها :-

كغ%50من حديد صب ، غير مطلي بالميناء--00912373

كغ%50من حديد صب ،  مطلي بالميناء--00922373

كغ%50من صلب مقاوم للصدأ " ستانلس ستيل "--00932373

كغ%50من حديد أو صلب ، مطلي بالميناء--00942373

كغ%50غيرها :--00992373

أدوات ( أصناف ) صحية وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .2473

00102473-
( " Stainless steel " ستانلس ستيل ) من صلب مقاوم للصدأ ، ( " Sinks " مجالي ) كغ%50مغاسل و أحواض غسيل

مغاطس استحمام ( بانيوهات ) :-

كغ%50من حديد صب وإن كانت مطلية بالميناء--00212473

كغ%50غيرها--00292473

غيرها ، بما في ذلك األجزاء :-

كغ%15اجزاء---10902473

كغ%50أصناف صحية أخرى---20902473

مصنوعات أخر ، مصبوبة ، من حديد صب أو حديد أو صلب .2573

كغ%10من حديد صب غير قابل لتغيير الشكل بالطرق :-00102573

غيرها :-

كغ%5كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش--00912573

كغ%10غيرها--00992573

مصنوعات أخر من حديد أو صلب .2673
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مطروقة أو مبصومة " مسكوكة ( منقوشة بالضغط ) " ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :-

كغ%5كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش--00112673

كغ%10غيرها--00192673

كغ%10مصنوعات من أسالك حديد أو صلب-00202673

غيرها  :-

10902673---

صناديق صغيرة وعلب أدوات غير مصممة خصيصاً من الخارج أو الداخل وفقاً لشكل أدوات معينة ولوازمها إن 

وجدت وعلب النماذج أو المجموعات النباتية وعلب محضرات التجميل أو السجائر أو التبغ أو الحلي أو المجوهرات أو 

كغ%40السكاكر

كغ%15غيرها---90902673

نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مسب .0174

كغ%1نحاس نصف خام ( مات )-00100174

كغ%1نحاس مرسب-00200174

كغ%1نحاس غير نقي ؛ أقطاب موجبة ( آنودات " Anodes " ) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .027400000274

نحاس نقي وخالئط نحاسية ، بأشكال خام.0374

نحاس نقي :-

كغ%1أقطاب سالبة ( كاثودات ) ومقاطعها--00110374

00120374--(  wire - bars ) كغ%1قضبان األسالك

00130374--" billettes " كغ%1سبائك مستطيلة القواعد بيليت

كغ%1غيرها--00190374

خالئط من نحاس:-

00210374--( " Brass " نحاس أصفر ) كغ%1خالئط اساسها النحاس من الزنك
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00220374--( " Bronze " برونز ) كغ%1خالئط اساسها النحاس من القصدير

00230374--
خالئط أساسها النحاس من النيكل ( كبرونيكل " cupro - nickel  " ) أو خالئط اساسها النحاس مع النيكل والزنك ( 

( " maillechort " - " nickrl - silver " كغ%1فضة النيكل

كغ%1خالئط نحاس أخر ( باستثناء الخالئط الرئيسية الداخلة في البند 74.05 )--00290374

كغ%1فضالت وخردة نحاس047400000474

كغ%1خالئط رئيسية من نحاس057400000574

مساحيق ورقائق ، من نحاس0674

كغ%1مساحيق ذات بنية غير رقائقية-00100674

00200674-" flakes كغ%1مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق " بشرة

قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع عرضية لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) من نحاس .0774

كغ%1من نحاس نقي :-00100774

من خالئط نحاس :-

00210774--: ( " Brass "نحاس أصفر ) كغ%1من خالئط أساسها النحاس مع الزنك

كغ%1من خالئط أساسها النحاس من النيكل ( كبرونيكل) أو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل)--00220774

كغ%1غيرها--00290774

أسالك من نحاس0874

من نحاس نقي :-

كغ%1يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 ملليمترات :--00110874

كغ%1غيرها--00190874

من خالئط نحاس :-
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00210874--: ( " Brass "نحاس أصفر ) كغ%1من خالئط أساسها النحاس مع الزنك

00220874--
من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبرونيكل ( أو خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل " 

( " Nikel silver1%كغ

كغ%1غيرها--00290874

ألواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس يزيد سمكها عن 0.15 ملليمتر .0974

من نحاس نقي :-

كغ%1لفات--00110974

كغ%1غيرها--00190974

-:( " Brass " نحاس أصفر ) من خالئط أساسها النحاس مع الزنك

كغ%1لفات--00210974

كغ%1غيرها--00290974

من خالئط أساسها النحاس مع القصدير ( برونز ) :-

كغ%1لفات--00310974

كغ%1غيرها--00390974

00400974-
كغ%1من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبر و النيكل ) أو من خالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )

كغ%1من خالئط اخرى من النحاس-00900974

1074
أوراق وقدد ( أشرطة " Bandas " ) من نحاس ( وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى " 

كرتون " أو لدائن أو حوامل مماثلة ) التزيد سماكتها عن 0.15 ملليمتر( باستثناء سمك الحامل ).

غير مثبتة على حامل :

كغ%1من نحاس نقي--00111074
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كغ%1من خالئط النحاس--00121074

مثبتة على حامل :-

كغ%1من نحاس نقي--00211074

كغ%1من خالئط النحاس--00221074

مواسير وأنابيب من نحاس .1174

كغ%1من نحاس نقي-00101174

من خالئط النحاس :-

كغ%1من خالئط أساسها النحاس مع الزنك ( النحاس األصفر )--00211174

كغ%1من خالئط أساسها النحاس مع النيكل ( كوبرونيكل ) أو أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )--00221174

كغ%1غيرها--00291174

1274. ( " Sleeves " مثل الوصالت واألكواع واألكمام ) لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس

كغ%1من نحاس نقي :-00101274

كغ%1من خالئط نحاسية :-00201274

كغ%3أسالك مجدولة ، كابالت ، أمراس مضفورة ، ومايماثلها ، من نحاس ، غير معزولة للكهرباء .137400001374

1474

نسج معدنية ( بما فيها األشرطة المقفلة بدون نهايات ) ، شباك وألواح شبكية ، من أسالك نحاس ، ألواح وأشرطة 

شبكية متحصل عليها بتشقيق األلواح و األشرطة طوالنياً ومن ثم تمديدها عرضانياً ( لتصبح هذه الشقوق بشكل فتحات 

.(

كغ%5نسج-00201474

كغ%5غيرها-00901474
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1574

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ، ومشابك خارزة " staples " ( عدا الداخلة منها في البند 83.05 ) 

وأصناف مماثلة ، من نحاس ، أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس ؛ براغي وصواميل ( عزقات ) ومحاجن 

ملولبة الساق ( شناكل ) ومسامير برشام ( تباشيم ) وخوابير ومسامير خابورية وحلقات " وردات " ( بما فيها الحلقات 

النابضة ) وأصناف مماثلة ، من نحاس.

كغ%5مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزة " staples " وأصناف مماثلة-00101574

أصناف أخر غير ملولبة :-

00211574--( " spring washers " بما في ذلك الحلقات النابضة ) كغ%5حلقات

كغ%5غيرها :--00291574

أصناف أخر ملولبة :-

كغ%5براغي ؛ براغي بدون رأس مدبب معدة للعزق " bolts " وعزق--00331574

كغ%5غيرها--00391574

كغ%10نوابض من نحاس167400001674

أجهزة غير كهربائية للطهي أو للتدفئة ، من األنواع المعدة لالستعمال المنزلي ، وأجزاؤها ، منن حاس.1774

كغ%15أجزاء من أجهزة الطهي والتدفئة---10001774

كغ%30غيرها---20001774

1874
أدوات مائدة وأجوات مطبخية ومنزلية أخر، وأجزاؤها أخر ، وأجزاؤها ، من نحاس ؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات 

ومايماثلها للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة ، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .

-
أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها ، من حاس ؛ اسفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها 

للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة :

كغ%50اسفنجات ووسيدات وقفازات ، ومايماثلها ، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة--00111874

كغ%50غيرها--00191874
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كغ%50أدوات صحية وأجزاؤها-00201874

أصناف أخر من نحاس1974

كغ%30سالسل وأجزاؤها-00101974

كغ%30مصبوبة أو مقلوبة أو مبصومة أو مطرقة ، لكن غير مشغولة أكثر من ذلك :--00911974

غيرها :--

كغ%15مستلزمات االنتاج الصناعي---10991974

20991974---

صناديق صغيرة وعلب أدوات غير مصممة خصيصاً من الخارج أو الداخل وفقاً لشكل أدوات معينة ولوازمها إن 

وجدت وعلب النماذج أو المجموعات النباتية وعلب محضرات التجميل أو السجائر أو التبغ أو الحلي أو المجوهرات أو 

كغ%40السكاكر

كغ%50غيرها---90991974

نيكل نصف خام ( مات ) أوكسيد نيكل ملبد ( سنترز " Sinters " ) ومنتجات وسيطة اخرى من تعدين النيكل.0175

كغ%1نيكل نصف خام ( مات )-00100175

كغ%1أوكسيد النيكل ملبد ( سينترز ) ومنتجات وسيطة اخرى من تعدين النيكل-00200175

نيكل باشكال خام0275

00100275-( " non allie " من غير الخالئط ) كغ%1نيكل غير مخلوط

كغ%1خالئط نيكل-00200275

كغ%1فضالت وخردة نيكل037500000375

كغ%1مساحيق ورقائق ( بشرة " Flakes " ( من نيكل .047500000475

قضبان وعيدان ، زوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال ( بروفيالت ) من نيكل .0575

قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) :-

كغ%3من نيكل غير مخلوط--00110575
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كغ%3من خالئط النيكل--00120575

أسالك :-

كغ%3من نيكل غير مخلوط :--00210575

كغ%3من خالئط النيكل :--00220575

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .0675

كغ%3من نيكل غير مخلوط-00100675

كغ%3من خالئط النيكل-00200675

مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل وصالت وأكواع أو أكمام ) ، من نيكل .0775

مواسير وأنابيب :-

كغ%5من نيكل غير مخلوط--00110775

كغ%5من خالئط النيكل--00120775

كغ%5لوازم مواسير وأنابيب-00200775

مصنوعات اخرى من نيكل.0875

كغ%5نسج وشباك وألواح شبكية ، من أسالك النيكل :-00100875

غيرها :-

كغ%5مستلزمات االنتاج الصناعي---10900875

كغ%30غيرها---90900875

ألمنيوم بأشكال خام0176

كغ%1ألمنيوم غير مخلوط-00100176

كغ%1خالئط ألمنيوم-00200176

كغ%1خردة وفضالت ، من ألمنيوم027600000276
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مساحيق ورقائق ، من ألمنيوم .0376

كغ%3مساحيق ذات بنية غير رقائقية-00100376

كغ%3مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ ورقائق-00200376

قضبان وعيدان ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة " بروفيالت " ، من ألمنيوم .0476

كغ%5من ألمنيوم غير مخلوط :-00100476

من خالئط األلمنيوم :-

كغ%5منتجات لها مقاطع ذات أشكال خاصة مجوفة " بروفيالت مجوفة "--00210476

كغ%5غيرها :--00290476

أسالك من ألمنيوم0576

من ألمنيوم غير مخلوط :-

كغ%1يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 ملم--00110576

كغ%1غيرها--00190576

من خالئط ألمنيوم :-

كغ%1يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 ملم--00210576

كغ%1غيرها--00290576

صفائح وألواح وأشرطة من ألمنيوم ، يزيد سمكها عن 0.2 مليمتر .0676

مستطيلة أو مربعة :-

كغ%1من ألمنيوم غير مخلوط :--00110676

كغ%1من خالئط األلمنيوم :--00120676

غيرها :-

كغ%1من ألمنيوم غير المخلوط :--00910676
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كغ%1من خالئط األلمنيوم :--00920676

0776
أوراق من ألمنيوم ( وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة ) 

اليتجاوز سمكها ( باستثناء سمك الحامل ) 0.2 مم.

غير مثبتة على حامل :-

كغ%1مشكلة باإلسطوانات ( مدرفلة ) لكن غير مشغولة أكثر من ذلك--00110776

كغ%1غيرها--00190776

كغ%1مثبتة على حامل :-00200776

مواسير وأنابيب من ألمنيوم.0876

كغ%1من ألمنيوم غير مخلوط-00100876

كغ%1من خالئط ألمنيوم-00200876

كغ%1لوازم مواسير أو أنابيب من ألمنيوم ( مثل الوصالت واألكواع واألكمام ).097600000976

1076

منشآت من ألمنيوم ( بإستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06 ) وأجزاء المنشآت ( مثل الجسور 

ومقاطع الجسور ، أبراج ، صواري شبكية " lattice masts " ، سقوف ، هياكل سقوف ، أبواب ونوافذ وأطرها 

وعتبات األبواب ، مساند " درابزين " ، ودعامات " عضائد pillars " وأعمدة ) ؛ ألواح وقضبان وزوايا ومنتجات ذات 

مقاطع لها أشكال خاصة " بروفيالت " ومواسير ومايماثلها ، من ألمنيوم ، مهيأة لالستعمال في المنشآت.

كغ%50أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب-00101076

كغ%50غيرها :-00901076

خزانات وصهاريج وخوابي و أوعية مماثلة ، لجميع المواد ( عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل ) ، من ألمنيوم ، 117600001176

كغ%10تتجاوز سعتها 300 ليتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.
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1276

خزانات وبراميل ودنان وبيدونات " bidons " وعلب وأوعية مماثلة ، من ألمنيوم ( بما في ذلك األوعية األنبوبية 

الصلبة أو الطرية ) لجميع المواد ( باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل ) التتجاوز سعتها 300 ليتر ، غير 

مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.

كغ%3أوعية أنبوبية طرية :-00101276

كغ%3غيرها :-00901276

كغ%5أوعية من ألمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل137600001376

أسالك مجدولة ، كابالت ، أمراس مضفورة ، ومايماثلها ، من ألمنيوم ، غير معزولة للكهرباء .1476

كغ%3ذات نواة من صلب-00101476

كغ%3غيرها-00901476

1576
أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية ، وأجزاؤها ، من ألمنيوم ؛ إسفنجات وقفازات ومايماثلها ، 

من ألمنيوم ، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة ؛ أدوات صحية وأجزاؤها من ألمنيوم

-
أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية ، وأجزاؤها ؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها ، من 

ألمنيوم أو التلميع أو الستعماالت مماثلة :

كغ%50سفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها ، للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة--00111576

غيرها :--

كغ%10أجزاء---10191576

كغ%50غيرها :---90191576

كغ%50أصناف صحية وأجزاؤها-00201576

مصنوعات أخر من ألمنيوم .1676
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00101676-

مسامير ومسامير تنجيد ، مشابك خارزة " staples " ( عدا تلك الداخلة في البند 83.05 ) ، براغي وصواميل ( 

عزقات ) ومحاجن ملولبة الساق ( شناكل ) ، ومسامير برشام ( تباشيم ) ، خوابير ومسامير خابورية ، وحلقات " 

كغ%10وردات " وأصناف مماثلة :

غيرها :-

كغ%5نسج ، شباك ، ألواح شبكية ، سياجات من أسالك ألمنيوم--00911676

غيرها :--

10991676---

صناديق صغيرة وعلب أدوات غير مصممة خصيصاً من الخارج أو الداخل وفقاً لشكل أدوات معينة ولوازمها إن 

وجدت وعلب النماذج أو المجموعات النباتية وعلب محضرات التجميل أو السجائر أو التبغ أو الحلي أو المجوهرات أو 

كغ%40السكاكر

كغ%5مستلزمات االنتاج الصناعي---20991676

كغ%50غيرها---90991676

رصاص بأشكال خام.0178

كغ%1رصاص نقي-00100178

غيره :-

كغ%1محتوي وزناً على األنتيمون كعنصر آخر رئيسي--00910178

كغ%1غيرها--00990178

كغ%10خردة وفضالت من رصاص.027800000278

كغ%5قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) وأسالك ، من رصاص037800000378

ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من رصاص ؛ مساحيق ورقائق من رصاص0478

ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :-

كغ%5صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك التتجاوز 0.2 ملم ( باستثناء الحامل ) :--00110478
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كغ%5غيرها :--00190478

كغ%5مساحيق ورقائق-00200478

كغ%5مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل وصالت وأكواع أو أكمام ) ، من رصاص .057800000578

كغ%10مصنوعات اخرى من رصاص.067800000678

زنك بأشكال خام.0179

زنك غير مخلوط :-

كغ%1محتو على 99.99 % وزناً أو أكثر من الزنك--00110179

كغ%1محتو على 99.99 % وزناً  من الزنك--00120179

كغ%1خالئط زنك-00200179

كغ%10خردة وفضالت ، من زنك027900000279

أتربة ومساحيق ورقائق ، من زنك.0379

كغ%1أتربة زنك ( رماد الزنك )-00100379

كغ%1غيرها-00900379

كغ%5قضبان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) وأسالك ، من زنك047900000479

كغ%5ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من زنك057900000579

كغ%5مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل الوصالت أو األكواع أو األكمام ) ، من زنك.067900000679

كغ%10مصنوعات أخر من زنك .077900000779

قصدير بأشكال خام0180

كغ%1قصدير غير مخلوط-00100180

كغ%1خالئط قصدير-00200180

كغ%10فضالت وخردة ، من قصدير028000000280
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كغ%5قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) وأسالك ، من قصدير038000000380

كغ%5ألواح وصفائح وقدد وأشرطة ، من قصدير ، يزيد سمكها عن 0.2 ملليمتر.048000000480

058000000580
أوراق من قصدير ( وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة ) ، 

كغ%5التتجاوز سماكتها 0.2 ملليمتر ( باستثناء سماكة الحامل ) ؛ مساحيق ورقائق صغيرة من قصدير.

كغ%5مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل وصالت وأكواع أو أكمام ) ، من قصدير.068000000680

كغ%7مصنوعات أخر من قصدير078000000780

تنغستين ( ولفرام " Wolfram ") ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضالت والخردة0181

كغ%1مساحيق-00100181

غيرها :-

00940181--
تنغستين غير مشغول " unwrought " ( بأشكال خام " brute sous forme " بما في ذلك القضبان والعيدان 

sintering by 9 " كغ%1المتحصل عليها بالتلبيد فقط

00950181--
قضبان وعيدان عدا تلك المتحصل عليها بالتلبيد فقط ومنتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ( بروفيالت ) وألواح 

كغ%1وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق

كغ%1أسالك :--00960181

00970181--( "  scrap " سكراب ) كغ%10فضالت وخردة

كغ%5غيرها--00990181

موليبدنيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضالت والخردة .0281

كغ%1مساحيق-00100281

غيرها :-

00940281--
موليبدنيوم غير مشغول " unwrought " ( باشكال خام " bute sous forme " ) ، بما في ذلك القضبان والعيدان 

( sintering ) كغ%1المتحصل عليها بالتلبيد فقط
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00950281--
قضبان وعيدان ، غير تلك المتحصل بالتلبيد فقط ، منتجات ذات مقاطع لها شكل خاص ( بورفيالت ) ، ألواح وصفائح 

كغ%1وأشرطة وأوراق

كغ%1أسالك :--00960281

كغ%10فضالت وخردة--00970281

كغ%5غيرها--00990281

تنتاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضالت والخردة0381

00000381-
تنتاليوم خام " unwrought " ( بأشكال خام " sous forme brute " ) ، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل 

كغ%1عليها باتلبيد فقط ؛ مساحيق :

كغ%10فضالت وخردة-00300381

كغ%1غيرها-00900381

مغنزيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضالت والخردة0481

-: ( " sous forme brute " بأشكال خام ) " unwrought " مغنزيوم غير مشغول

كغ%1محتوي على 99.89 % وزنا على األقل من المغنزيوم--00110481

كغ%1غيرها--00190481

كغ%10فضالت وخردة-00200481

كغ%1برادة وخراطة وحبيبات ، مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق-00300481

كغ%1غيرها-00900481

0581
كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت ؛ كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضالت 

والخردة.

00200581-
 ) " unwrought " كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت ؛ كوبالت غير مشغول

كغ%1بأشكال خام " sous frome brute " ) ؛ مساحيق :
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كغ%10فضالت وخردة-00300581

كغ%1غيرها-00900581

بيزموت ومصنوعاته بما فيها الفضالت والخردة0681

كغ%10فضالت و خرده---10000681

كغ%1غيرها---90000681

كاديوم " Cadmium " ومصنوعاته ، بما ذلك الفضالت والخردة0781

كغ%1كاديوم غير مشغول "unwrought " ( بأشكال خام " sous forme brute ") ؛ مساحيق :-00200781

كغ%10فضالت و خردة-00300781

كغ%1غيرها-00900781

تيتانيوم ومصنوعاته ، بما ذلك الفضالت والخردة0881

كغ%1تيتانيوم غير مشغول " unwrought " ( بأشكال الخام " sous forme brute " ) ؛ مساحيق :-00200881

00300881-( "  scrap " سكراب ) كغ%10فضالت وخردة

كغ%1غيرها-00900881

زيركونيوم ومصنوعاته ، بما فيه الفضالت والخردة0981

كغ%1زيركونيوم غير مشغول " unwrought " ( بأشكال الخام " sous forme brute " ) ؛ مساحيق :-00200981

كغ%10فضالت وخردة-00300981

كغ%1غيرها-00900981

أنتيموان ومصنوعاته ؛ بما في ذلك الفضالت والخردة.1081

كغ%1أنتيموان غير مشغول " unwrought " ( بأشكال الخام " sous forme brute " ) ؛ مساحيق :-00101081

00201081-( "  scrap " سكراب ) كغ%10فضالت وخردة

كغ%1غيرها-00901081
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منغنيز ومصنوعاته ؛ بما في ذلك الفضالت والخردة .1181

كغ%10فضالت و خرده---10001181

كغ%1غيرها---90001181

1281
بيريليوم , كروميوم "كروم" , جرمانيوم , فاناديوم , غاليوم , هافنيوم , (سلتيوم) , اينديوم , نيوبيوم (كولومبيوم) , 

رينيوم و تاليوم , و مصنوعات هذه المعادن , بما فيها الفضالت و الخردة.

بيريليوم:-

كغ%1غير مشغول "unwrought" (بأشكال خام "sous forme brute") , مساحيق:--00121281

كغ%10فضالت و خردة--00131281

كغ%1غيرها--00191281

-:("Chromium" كروميوم) كروم

كغ%1غير مشغول "unwrought" (بأشكال خام "sous forme brute") , مساحيق:--00211281

كغ%10فضالت و خردة--00221281

كغ%1غيرها--00291281

جرمانيوم:-

كغ%10فضالت وخرده---10301281

كغ%1غيرها---90301281

فاناديوم:-

كغ%10فضالت وخرده---10401281

كغ%1غيرها---90401281

-:"Thallium" الثاليوم

كغ%1غير مشغول "unwrought" (بأشكال خام "sous forme brute") , مساحيق:--00511281
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كغ%10فضالت و خردة--00521281

كغ%1غيرها--00591281

غيرها:-

غير مشغول "unwrought" (بأشكال خام "sous forme brute") , فضالت و خردة , مساحيق:--

10921281---("sous forme brute" بأشكال خام) "unwrought" كغ%1غير مشغول

كغ%10فضالت و خردة---20921281

كغ%1مساحيق---30921281

كغ%1غيرها--00991281

خالئط خزفية معدنية و مصنوعاتها بما فيها الفضالت و الخردة1381

كغ%10فضالت و خردة---10001381

كغ%5غيرها---90001381

0182

مجارف و رفوش , و معاول و محافر و معازق , و مذاري و أمشاط , فؤوس و بلطات و عدد قاطعة مماثلة , 

مقصات تقليم من أي نوع , مناجل و سكاكين قش و مجزات أعشاب و أسافين للخشب و عدد أخر مستعملة في 

الزراعة أو البساتين أو الغابات.

كغ%7مجارف و رفوش-00100182

كغ%7مذاري-00200182

كغ%7معاول و محافر و معازق و أمشاط-00300182

كغ%7فؤوس و بلطات و عدد قاطعة مماثلة-00400182

كغ%7مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن)-00500182

كغ%7مجزات أعشاب و مجزات تقليم أخر تدار باليدين-00600182

كغ%7عدد يدوية أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات :-00900182
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0282
مناشير يدوية , نصال مناشير من جميع األنواع (بما في ذلك نصال الثقب و الشق أو نصال المناشير غير المسننة)

كغ%5مناشير يدوية-00100282

كغ%1نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات "شلة"-00200282

نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق و الثقب):-

كغ%1بأجزاء عاملة من صلب:--00310282

كغ%1غيرها , بما في ذلك األجزاء:--00390282

كغ%1نصال مناشير سالسل-00400282

نصال مناشير أخر:-

كغ%1نصال مناشير مستقيمة , لشغل المعادن:--00910282

كغ%1غيرها:--00990282

0382
مبارد , و مبارد للخشب , كماشات و زراديات "بنسات" (بما في ذلك األنواع القاطعة) , و مالقط , و مقصات لقطع 

المعادن و قاطعات مواسير , و قاطعات براغي و مسامير , و مثاقب تخريم ، وعدد يدوية مماثلة

كغ%3مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة-00100382

كغ%3كماشات وزراديات " بنسات pinces " ( بما في ذلك األنواع القاطعة ) ، ومالقط  وعدد مماثلة-00200382

كغ%3مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة-00300382

كغ%3قاطعات مواسير ، اطعات براغي ومسامير ، مثاقب التخريم ، وعدد مماثلة-00400382

0482
 " socket " مفاتيح ربط ومفاتيح قابلة للتعديل " إنجليزية " يدوية ( بما في ذلك مفتاح قياس عزم اللف ) ؛ روؤس ربط

قابلة للتبديل ، وإن كانت بوصالت .

مفاتيح ربط يدوية :-

كغ%3غير قابلة للتعديل ( ثابتة )--00110482
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كغ%3قابلة للتعديل ( إنجليزية )--00120482

كغ%3رؤوس ربط " sockets " قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها-00200482

0582

عدد يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) غير مذكورة وال داخلة في مكان أخر ؛ مواقد اللحام ؛ ملزمات 

ومايماثلها ، عدا تلك األجزاء التي تعتبر لوازم وأجزاء للعدد اآللية ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة قابلة للحمل مع هياكلها 

تدار باليد أو بالقدم

كغ%3أدوات ثقب ولولبة-00100582

كغ%3مطارق ومطارق ثقيلة-00200582

كغ%3مساحج " فارات " وأزاميل وأزاميل مقعرة  ن ومايماثلها من أدوات قاطعة ، لشغل الخشب-00300582

كغ%3مفكات-00400582

عدد يدوية أخر ( بما فيها القواكع الماسية للزجاج ) :-

كغ%10لالستعمال المنزلي--00510582

كغ%10غيرها--00590582

كغ%3مواقد لحام-00600582

كغ%3ملزمات ومايماثلها-00700582

كغ%3سنادين ؛ أكوار قابلة للحمل ، دواليب شحذ مه هياكلها تدار باليد أو بالقدم-00800582

كغ%3مجموعات " أطقم " تحوي على األقل عى إثنين من األصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة-00900582

068200000682
عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من األصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05 ، مهيأة كمجموعات ( أطقم ) 

كغ%15للبيع بالتجزئة .

0782

 ) " machinw -tools " وإن كانت تدار آلياً ، أو للعدد اآللية ،" hand tool " أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية

مثالً ، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولبة والحفر والتثقيب والتقعير والتقوير والتفريز والخرط أو ربط البراغي 

) ، بما في ذلك قوالب سحب أو بثق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .
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أدوات حفر وثقب التربة والصخور :-

00130782--: ( " cermets " سرميت ) كغ%1بجزء عامل من خالئط معدنية خزفية

كغ%1غيرها ، بما في ذلك األجزاء :--00190782

كغ%1قوالب سحب أو بثق المعادن :-00200782

كغ%1أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم :-00300782

كغ%1أدوات لولبة السطح الداخلي أو الخارجي :-00400782

كغ%1أدوات للثقب ، عدا أدوات ثقب الصخور :-00500782

كغ%1أدوات للتقعير أو التقوير :-00600782

كغ%1أدوات للتفريز :-00700782

كغ%1أدوات للخرط :-00800782

كغ%1أدوات أخر قابلة للتبديل :-00900782

سكاكين ونصال قاطعة ، لآلالت أو لألجهزة اآللية0882

كغ%1لشغل المعادن :-00100882

كغ%1لشغل الخشب :-00200882

كغ%1ألجهزة المطابخ أو اآلالت المستعملة في الصناعة األغذية :-00300882

كغ%1لآلالت المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات :-00400882

كغ%1غيرها :-00900882

098210000982." cermet " كغ%1أطراف ورؤوس عدد ، غير مركبة ، تتكون من خالئط معدنية خزفية

108200001082
كغ%30أجهزة آلية تدار باليد ، تزن ( 10 ) كيلو غرام أو أقل ، لالستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم األطعمة أو األشربة
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1182
سكاكين ذات نصال قاطعة ، وإن كانت مسننة ؛ بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار ، عدا السكاكين الداخلة في البند 

82.08 ، ونصالها.

كغ%40مجموعات " أطقم " من أصناف منوعة :-00101182

غيرها :-

كغ%30سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي :--00911182

كغ%30سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطي :--00921182

سكاكين ذات نصال أخر ، بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار :--

كغ%10مطاوي تقليم األشجار---10931182

كغ%30غيرها---90931182

كغ%10نصال :--00941182

كغ%30مقابض من معادن عادية :--00951182

أمواس وأدوات حالقة ونصالها ( بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بكشل أشرطة أو قدد ).1282

%20أمواس وأدوات حالقة :-00101282

%7نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة , بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قدد:-00201282

%10أجزاء أخر:-00901282

كغ%20مقصات و نصالها138200001382

أدوات قاطعة أخر (مثل أدوات قص أو جز الشعر و سواطير و سكاكين الجزارين أو المطبخ و سكاكين تشطير و فرم 1482

, و قاطعات الورق) , أدوات و مجموعات "أطقم" تجميل و تقليم أظافر اليدين و القدمين (بما فيها مبارد األظافر).

كغ%50قاطعات الورق و فاتحات الرسائل و سكاكين محو و برايات أقالم رصاص , و نصالها-00101482

كغ%40أدوات و مجموعات "أطقم" تجميل و تقليم األظافر (بما فيها مبارد األظافر)-00201482
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غيرها:-

%1آالت جز صوف ا\لغنم---10901482

كغ%5سواطير و سكاكين تشطير و فرم للجزازين بما في ذلك األجزاء و القطع المنفصلة---20901482

كغ%50غيرها---90901482

1582
مالعق و شوك و مغارف و مغارف رغوة (كاشطات) و مقطعات الحلوى و الكعك و سكاكين السمك و سكاكين الزبدة 

و مالقط السكر و أدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ

كغ%50مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة , تحتوي على صنف واحد على األقل مطلي بمعدن ثمين-00101582

%30مجموعات (أطقم) أخر من أصناف منوعة:-00201582

غيرها:-

كغ%50مطلية بمعادن ثمينة--00911582

%30غيرها:--00991582

أقفال و مغاليق "غاالت" و مزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء) , من معادن عادية ’ أغالق و 0183

أطر بأغالق , متضمنة مغاليق , من معادن عادية , مفاتيح ألي من الصناف السابقة , من معادن عادية.

كغ%5أقفال-00100183

كغ%5مغاليق "غاالت" من األنواع المستعملة للسيارات-00200183

كغ%5مغاليق "غاالت" من األنواع المستعملة لألثاث-00300183

مغاليق "غاالت" أخر , مزاليج بمغاليق:-

كغ%5المعدة للحقائب ( حقائب السفر وحقائب اليد ومايماثلها )---10400183

كغ%5غيرها---90400183

أغالق و أطر بأغالق , متضمنة مغاليق "غاالت":-
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كغ%5المعدة للحقائب ( حقائب السفر وحقائب اليد ومايماثلها )---10500183

كغ%5غيرها---90500183

كغ%5أجزاء-00600183

كغ%5مفاتيح واردة على حدة-00700183

0283

لوازم و تركيبات و أصناف مماثلة من معادن عادية , مما يستعمل في الثاث و األبواب و الساللم و النوافذ و الستائر و 

أبدان العربات و السراجة و صناديق و خزائن األمتعة , و ما يماثلها , مشاجب و حوامل قبعات و تركيبات حاملة و 

تركيبات مماثلة , من معادن عادية , عجالت صغيرة "كاستور Castors" لألثاث بركائب من معادن عادية , غالقات 

ذاتية الحركة لألبواب , من معادن عادية.

كغ%5مفصالت من جميع األنواع-00100283

00200283-"Castors كغ%5عجالت صغيرة "كاستور

كغ%5تركيبات و لوازم و أصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات-00300283

تركيبات و لوازم و أصناف مماثلة أخر:-

كغ%5مما يستعمل للمباني--00410283

كغ%5غيرها, مما يستعمل لألثاث--00420283

كغ%5غيرها--00490283

كغ%5مشاجب و حوامل قبعات و تركيبات حاملة و تركيبات مماثلة-00500283

كغ%5غالقات ذاتية الحركة لألبواب-00600283

038300000383
خزائن مأمونة , صناديق مقواة و أبواب مصفحة (مأمونة) و خزائن الودائع و المانات للغرف المأمونة , علب و 

كغ%50صناديق للنقود أو المستندات و ما يماثلها من معادن عادية.
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علب للملفات و للمصنفات و لبطاقات الفهرسة , و صواني و حوامل لألوراق , حوامل لألقالم و حوامل لألختام , و 048300000483

كغ%50أصناف مماثلة , لالستعمال في المكاتب ’ من معادن عادية , باستثناء أثاث المكاتب الداخل في الفصل 94.03.

0583

تركيبات لمصنفات ضم األوراق "دوسيهات" أو للملفات , ماسكات و شابكات و زوايا رسائل , و مشلبك األوراق , 

رقاع للفهرسة , و أصناف مماثلة للمكاتب , من معادن عادية , مشابك خارزة بشكل أمشاط (للمكاتب و للتنجيد و 

للتغليف مثالً) , من معادن عادية.

كغ%7تركيبات لمصنفات ضم األوراق "دوسيهات" أو للملفات (للكالسورات)-00100583

كغ%7مشابك خارزة بشكل أمشاط-00200583

كغ%7غيرها بما في ذلك األجزاء-00900583

0683

أجراس و نواقيس و صنوج منبهة , و ما يماثلها , غير كهربائية , من معادن عادية ’ تماثيل صغيرة و أصناف أخر 

للتزيين , من معادن عادية , تماثيل صغيرة و أصناف أخر للتزيين , من معادن عادية , أطر للصور الفوتوغرافية أو 

اللوحات أو ما يماثلها , من معادن عادية , مرايا من معادن عادية.

كغ%40أجراس و نواقيس و صنوج منبهة و ما يماثلها:-10100683

تماثيل صغيرة و أصناف أخر للتزيين:-

كغ%50مطلية بمعادن ثمينة--00210683

كغ%40غيرها--00290683

كغ%50أطر للصور الفوتوغرافية و اللوحات أو ما ماثلها , مرايا-00300683

أنابيب و مواسير مرنة , من معادن عادية , و إن كانت مع لوازمها.0783

كغ%3من حديد أو صلب-00100783

كغ%3من معادن عادية أخر-00900783
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0883
أغالق , و أطر بأغالق , و أبازيم , و أبازيم بأغالق , محاجن (شناكل) , عرى , و أصناف مماثلة , من معادن عادية 

, من النوع المستعمل لأللبسة أو األحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من األصناف الجاهزة , 

مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق ’ من معادن عادية , خرز و برق (ترتر) , من معادن عادية.

كغ%7محاجن (شناكل) , عرى-00100883

كغ%7مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق-00200883

كغ%7غيرها , بما في ذلك األجزاء:-00900883

0983

سدادات و أإطية (بما في ذلك السدادات التاجية و الغطية الملولبة و سدادات السكب "القطارات") , كبسوالت للقناني , 

سدادات ملولبة , سدادات ملولبة و أغطيتها للبراميل , أختام و غيرها من لوازم ضمان إحكام اإلغالق (الترصيص) , 

من معادن عادية.

كغ%5سدادات تاجية:-00100983

كغ%5غيرها:-00900983

108300001083
الفتات , لوحات أسماء و عناوين , و لوحات مماثلة , أرقام و حروف و عالمات أخر , من معادن عادية , عدا ما 

كغ%50يدخل منها في البند 94.05.

1183

أسالك و عيدان و أنابيب و لواح و أقطاب لحام كهربائي و منتجات مماثلة , من معادن عادية أو من كربيدات معدنية , 

مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن (فلكس "flux") , من األنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب 

المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية , أسالك و عيدان , من مساحيق معادن عادية مكتلة ’ المستعملة في الطالء 

المعدني بالرش.

كغ%5أقطاب لحام مكسوة اللحام بالقوس الكهربائي "arc-welding" , من معادن عادية-00101183

كغ%5أسالك محشوة للحام بالقوس الكهربائي , من معادن عادية-00201183

كغ%5عيدان مكسوة و أسالك محشوة للحام باللهب , من معادن عادية-00301183
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كغ%5غيرها , بما في ذلك الجزاء-00901183

0184
مفاعالت نووية , عناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض لإلشعاع , للمفاعالت النووية , آالت و أجهزة للفصل النظائري.

كغ%1مفاعالت نووية-00100184

%1آالت و أجهزة للفصل النظائري و أجزاؤها:-00200184

كغ%1عناصر وقود (خراطيش) و لم تتعرض لإلشعاع-00300184

كغ%1أجزاء مفاعالت نووية-00400184

0284
مراجل توليد البخار المائي و غيره من األبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية و التي تستطيع انتاج 

بخار ذي ضغط منخفض) , مراجل مياه المسعرة.

مراجل توليد البخار المائي و غيره من األبخرة:-

كغ%1مراجل بأنابيب مائية يتجاوز انتاجها من البخار المائي 45 طناً في الساعة--00110284

كغ%1مراجل بأنابيب مائية ال يتجاوز انتاجها من البخار المائي 45 طناً في الساعة--00120284

كغ%1مراجل أخر , لتوليد األبخرة , بما في ذلك المراجل المشتركة--00190284

00200284-("Super-Heated" المستعرة) كغ%1مراجل المياه المسعرة

كغ%1أجزاء-00900284

مراجل للتدفئة المركزية , عدا تلك الداخلة في البند 0384.84.02

كغ%20مراجل-00100384

كغ%10أجزاء-00900384

0484
أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل الموفرات و المسعرات و مزيالت الهباب و 

مسترجعات الغاز) , مكثفات لآلالت البخارية.
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أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03:-

كغ%1لألجهزة الداخلة في البند 84.02---10100484

كغ%20لألجهزة الداخلة في البند 84.03---20100484

كغ%1مكثفات لألالت البخارية-00200484

أجزاء :-

كغ%1لألجهزة الداخلة في البند 84.02---10900484

كغ%10لألجهزة الداخلة في البند 84.03---20900484

0584
مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات تعمل بالماء 

، وإن كانت مع منقياتها.

00100584-
مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء ، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز األستيلين ومولدات غازات االستيلين 

%1تعمل بالماء ، وإن كانت مع منقياتها.

%1أجزاء :-00900584

عنفات ( توربينات ) بخارية .0684

كغ%1عنفات لتسيير المراكب المائية-00100684

عنفات أخر :-

كغ%1ذات قوة تتجاوز NW 40  ( ميجاوات )--00810684

كغ%1ذات قوة ال تتجاوز NW 40  ( ميجاوات )--00820684

كغ%1أجزاء-00900684

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة ، يتم االشتعال فيها بالشرر ( محركات انفجارية ) .0784

كغ%1محركات للطائرات-00100784

محركات لتسيير المراكب المائية :-
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00210784--( " Outboard  غير ثابتة " آوت بورد ) كغ%1المحركات الخارجية

كغ%1غيرها--00290784

محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87. :-

عدد%7التتجاوز سعة اسطوانتها 50 سم3 :--00310784

عدد%7تزيد سعة اسطوانتها عن 50 سم3 والتتجاوز 250 سم3 :--00320784

عدد%7تزيد سعة اسطوانتها عن 250 سم3 والتتجاوز 1000 سم3 :--00330784

تتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3 :--

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية والجرارات---10340784

عدد%20غيرها---90340784

عدد%5محركات أخر :-00900784

محركات ذات مكابس يتم االشتعال بها بالضغط ( محركات ديزل أو نصف ديزل ) .0884

عدد%1محركات لتسيير المراكب المائية :-00100884

محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة في الفصل 87-

عدد%5محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة في الفصل 87 عدا البند 8703---10200884

عدد%20محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة في البند 8703 من الفصل 87---90200884

عدد%5محركات أخر :-00900884

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08 .0984

كغ%1لمحركات الطائرات-00100984

غيرها :-

معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم االشتعال فيها بالشرر :--

%30أجزاء مستعملة أو مجددة---10910984
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%5غيرها---90910984

غيرها :--

%30أجزاء مستعملة أو مجددة---10000984

%5غيرها---90990984

عنفات ( توربينات ) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظماتها.1084

عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء :-

عدد%1التتجاوز قدرتها KW 1000 ( كيلو واط )--00111084

عدد%1تزيد قدرتها عن KW 1000 ( كيلو واط ) والتتجاوز KW 10000 ( كيلو واط )--00121084

عدد%1تتجاوز قدرتها KW 10000 ( كيلو واط )--00131084

كغ%1أجزاء بما فيها المنظمات-00901084

عنفات نفاثة وعنفات غازية أخر.1184

عنفات نفاثة :-

عدد%1التتجاوز قوة دفعها KN 25  ( كيلو نيوتن )--00111184

%1تتجاوز قوة دفعها KN 25  ( كيلو نيوتن )--00121184

عنفات دافعة :-

عدد%1التتجاوز قدرتها KW .1100 ( كيلو واط )--00211184

عدد%1تتجاوز قدرتها KW .1100 ( كيلو واط )--00221184

عنفات غازية أخر :-

عدد%1التتجاوز قدرتها KW 5000 ( كيلو واط )--00811184

عدد%1تتجاوز قدرتها KW 5000 ( كيلو واط )--00821184

أجزاء :-
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كغ%1للعنفات النافثة والعنفات الدافعة--00911184

كغ%1غيرها--00991184

محركات وآالت محركة أخر .1284

عدد%1محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة-00101284

محركات وآالت محركة ، تعمل بقوة السوائل ( هيدروليكة ) :-

عدد%1بحركة خطية مستقيمة ( اسطوانات )--00211284

عدد%1غيرها--00291284

-( " pneumatiques " بنوماتيك ) محركات وآالت محركة ، تعمل بالهواء المضغوط

عدد%1بحركة خطية مستقيمة ( اسطوانات )--00311284

عدد%1غيرها--00391284

%1غيرها :-00801284

%1أجزاء :-00901284

مضخات للسوائل ، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس ؛ رافعات سوائل1384

مضخات محتوية على أجهزة قياس ( عداد ) ، أو معدة الحتواء مثل هذه األجهزة :-

00111384--
عدد%5مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من األنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب ( الكراجات )

عدد%5غيرها--00191384

%3مضخات تدار يدوياً ، باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو البند الفرعي 8413.19 :-00201384

00301384-
%5مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد ، لمحركات االحتراق الداخلي ذات المكابس ( بالشرر أو بالضغط ) :

عدد%1مضخات خرسانة-00401384
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%1مضخات إزاحة موجبة ( الحجمية ) متناوبة أخر ( ماصة أو ماصة - دافعة ) :-00501384

%1مضخات إزاحة موجبة ( حجمية ) دوارة أخر ( ماصة أو ماصة - دافعة ) :-00601384

%1مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي :-00701384

مضخات أخر ؛ رافعات سوائل :-

%1مضخات :--00811384

عدد%1رافعات سوائل ( نواعير ومايماثلها بسطول أو سالسل أو لولب أو سيور)--00821384

أجزاء :-

%1للمضخات :--00911384

كغ%1لرافعات السوائل--00921384

1484
مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاغط أو مراوح هواء أو غازات اخرى ؛ أجهزة " أغطية " شافطة أو 

مبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء ( فالتر ).

عدد%1مضخات تفريغ الهواء-00101484

عدد%1مضخات هواء تدار باأليدي أو باألرجل-00201484

كغ%1مضاغط من األنواع المستعملة في معدات التبريد-00301484

%5مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر :-00401484

مراوح :-

00511484--
عدد%50مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ، ذات محرك كهربائي مندمج التتجاوز قدرته W125 واط

غيرها :--

عدد%3أجزاء---10591484

عدد%50غيرها---90591484
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عس%40أجهزة " أغطية " شافطة ( شراقات ) أو مبدلة للهواء ، اليتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم :-00601484

ع%40غيرها-00801484

%3أجزاء :-00901484

1584
آالت وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك اآلالت 

التي اليمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة

-
من األنواع المعدة للنوافذ أو الجدران التي تؤلف جسماً واحدا " self - contained " أو نوع ( النظام المنشطر " 

: ( " elements - separes " أنظمة الوحدات المنفصلة ) ( " split - system

عدد%1من األنواع غير المنزلية وغير الكتبية ولكنها مصممة لالستعمال الصناعي---10101584

عدد%50غيرها---90101584

من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات :-

ع%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10201584

ع%50غيرها---90201584

غيرها :-

--
متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية ( تبريد / تدفئة " cooling /heat cycle " ) ( مضخات حرارية 

: ( " reversible " قابلة لإلنعكاس

عدد%1من األنواع غير المنزلية وغير الكتبية ولكنها مصممة لالستعمال الصناعي---10811584

عدد%50غيرها---90811584

غيرها متضمنة وحدة تبريد :--

عدد%1من األنواع غير المنزلية وغير الكتبية ولكنها مصممة لالستعمال الصناعي---10821584

عدد%50غيرها---90821584

غير متضمنة وحدة تبريد :--
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عدد%1من األنواع غير المنزلية وغير الكتبية ولكنها مصممة لالستعمال الصناعي---10831584

عدد%50غيرها---90831584

أجزاء :-

10901584---
كغ%50الوحدات الخارجية أو الداخلية آلالت أو أجهزة تكييف الهواء المنشطرة ( سبليت ) حين استيرات احداها دون االخرى

%1غيرها :---90901584

1684
أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها 

اآللية ، كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثلها .

كغ%3أجهزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل :-00101684

كغ%3أجهزة إشعال أخر لألفران ، بما فيها األجهزة اإلشعال المشتركة :-00201684

كغ%20مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها اآللية ، كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثلها :-00301684

كغ%1أجزاء :-00901684

1784
افران للصناعة والمختبرات ، بما فيها المرمدات ( أفران حرق المخلفات أو القمامة أو مايماثلها ) . غير كهربائية .

عدد%5افران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها :-00101784

عدد%5أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت :-00201784

عدد%5غيرها :-00801784

كغ%3أجزاء-00901784

1884
ثالجات " برادات " ومجمدات " فريزرات " وغيرها من آالت ومعدات وأجهزة إحداث البرودة ( التبريد أو التجميد ) ، 

كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ، ماعدا آالت تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15

ثالجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهز بأبواب خارجية مستقلة :-
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عدد%5معدة لالستخدام في المنشآت الصناعية حصراً ذات سعة أكثر من 800 ليتر---10101884

عدد%50غيرها---90101884

ثالجات من النوع المنزلي :-

عدد%50تعمل بالضغط--00211884

عدد%50تعمل باإلمتصاص ، كهربائية--00221884

عدد%50غيرها--00291884

عدد%30مجمدات بشكل صناديق أفقية التتجاوز سعتها ( 800 ) ليتر:-00301884

عدد%30مجمدات بشكل خزائن عامودية ، التتجاوز سعتها ( 900 ) ليتر :-00401884

عدد%30صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض أخر ؛ ومايماثلها من أجهزة التبريد أو التجميد ، بشكل أثاث.-00501884

آالت ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر ؛ مضخات حرارية :-

--
 Liquid cooling " وحدات من النوع الذي يعمل بالضغط تتألف مكثفاتها من مبادالت حرارية ( وحدات تبريد سوائل

: ( " units

عدد%30أالت وأجهزة تكييف الهواء من نوع الشيار---10611884

كغ%30غيرها :--00691884

أجزاء :-

كغ%15أثاث مصمم الستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد :--00911884

كغ%15غيرها :--00991884
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1984

آالت وأجهزة ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن كهربائيا ( باستثناء األفران " furnaces أو ovens " وغيرها 

من األجهزة الداخلة في البند 85.14 ) ، لمعالجة المواد بطريقة تتطلب تغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو 

التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة ( التعقيم بطريقة باستور ) أو التبخير أو التجفيف أو 

التكثيف أو التبريد ، عدا المعدات أو األجهزة من األنواع المستخدمة في األغراض المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء 

ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية.

مسخنات فورية للماء و مسخنات مياه مجمعة , غير كهربائية:-

عدد%50مسخنات فورية للماء , تعمل بالغاز--00111984

عدد%50غيرها--00191984

عدد%10أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية-00201984

أجهزة تجفيف:-

%1للمنتجات الزراعية:--00311984

%1للخشب , لعجائن الورق , للورق أو الورق المقوى:--00321984

%3غيرها:--00391984

كغ%1أجهزة التقطير أو إعادة التقطير-00401984

%1مبادالت حرارية:-00501984

%1آالت و تجهيزات تسييل الهواء و الغاغزات األخرى:-00601984

آالت و أجهزة و معدات أخرى:-

%30لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين األغذية:--00811984

%5غيرها:--00891984

أجزاء:-

كغ%1لواقط شمسية انبوبية مفرغة مع عاكس ضمن صندوق مشترك لصناعة السخانات الشمسية---10901984
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كغ%1مستلزمات االنتاج الصناعي---20901984

%50غيرها:---90901984

2084
آالت تتألف بصفة أساسية من اسطوانتين أو أكثر تعمل إما بالضغط الناشئ عن هذه االسطوانات (للتحويل إلى صفائح 

"عملية ترقيق") , أو بهذا الضغط مع عوامل أخرى , لشغل السطح (كالتمليس أو الصقل أو البصم) أو للتهيئة أو 

التشريب أو الطالء أو لضم طبقات النسج باللصق ’ عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج , و اسطوانات لهذه اآلالت.

-
آالت تتألف بصفة أساسية من اسطوانتين أو أكثر تعمل إما بالضغط الناشئ عن هذه االسطوانات (للتحويل إلى صفائح 

"عملية ترقيق") , أو بهذا الضغط مع عوامل أخرى , لشغل السطح (كالتمليس أو الصقل أو البصم) أو للتهيئة أو 

التشريب أو الطالء أو لضم طبقات النسج باللصق ’ عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج , و اسطوانات لهذه اآلالت.

كغ%1معدة لالستعمال الصناعي---10102084

كغ%15غيرها بما في ذبك االالت المصممة خصيصا للكي في المصابغ العامة او المستشفيات او الفنادق أو في المنازل---90102084

أجزاء:-

كغ%1اسطوانات--00912084

كغ%1غيرها--00992084

2184
أجهزة طرد مركزي , بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي , آالت و أجهزة ترشيح أو تنقية سوائل أو غازات.

أجهزة طرد مركزي , بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي:-

%1فارزات القشدة:--00112184

%5أجهزة تجفيف البياضات و األلبسة:--00122184

%5غيرها:--00192184
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آالت و أجهزة ترشيح أو تنقية السوائل:-

لترشيح أو تنقية المياه:--

عدد%15من األنواع المعدة لالستعمال المنزلي أو االستعماالت المماثلة---10212184

عدد%5غيرها---90212184

%5لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه:--00222184

لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات االحتراق الداخلي:--

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10232184

عدد%15غيرها:---90232184

عدد%5غيرها--00292184

آالت و أجهزة ترشيح أو تنقية الغازات:-

مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات االحتراق الداخلي:--

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10312184

عدد%15غيرها:---90312184

عدد%5غيرها:--00392184

أجزاء:-

%1ألجهزة الطرد المركزي بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي:--00912184

%3غيرها:--00992184
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2284

آالت و أجهزة لغسل األواني , آالت و أجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو األوعية األخر , آالت و أجهزة 

للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع , على القناني و العلب و الصناديق و األكياس أو األوعية األخر , آالت و 

أجهزة إحكام غلق القناني و البرطمانات و األنابيب و األوعية المماثلة بالكبسوالت ’ آالت و أجهزة أخر لتعبئة أو 

تغليف البضائع (بما في ذلك آالت و أجهزة التغليف باالنكماش الحراري للدائن) , آالت و أجهزة إلضافة الغازات 

للمشروبات .

آالت و أجهزة لغسل األواني:-

عدد%40من النوع المعد لالستعمال المنزلي--00112284

عدد%5غيرها--00192284

عدد%1آالت و أجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية األخر-00202284

00302284-

آالت و أجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع , على القوارير و العلب و الصناديق و األكياس و األوعية 

األخر , آالت و أجهزة إحكام غلق القناني و البرطمانات و األنابيب و األوعية المماثلة بالكبسوالت , آالت و أجهزة 

%1إلضافة الغازات للمشروبات:

عدد%1آالت و أجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آالت التغليف باالنكماش الحراري للدائن)-00402284

أجزاء:-

كغ%10المعدة الالت وأجهزة غسل األواني المنزلية---10902284

كغ%3غيرها---90902284

2384
أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل) بما في ذلك القبابين و أجهزة العد و الضبط العاملة 

بالوزن , صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين.

عدد%20أجهزة وزن األشخاص , بما في ذلك موازين األطفال , موازين منزلية-00102384

عدد%10أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة-00202384
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00302384-
أجهزة لوزن كمية ثابتة , و أجهزة وزن و قبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد , بما في ذلك موازين 

عدد%10المعايرة

أجهزة وزن أخر:-

عدد%10ذات طاقة وزن ال تتجاوز 30كغ--00812384

عدد%10ذات طاقة وزن تزيد عن 30كغ و ال تتجاوز 5000كغ--00822384

عدد%10غيرها--00892384

عدد%10صنجات (عيارات) لجميع الموازين , أجزاء أجهزة وزن-00902384

2484
أجهزة إطفاء الحرائق , و إن كانت معبأة , مسدسات رش و أجهزة مماثلة , آالت و أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال 

, آالت و أجهزة مماثلة.

%30أجهزة إطفاء الحرائق و إن كانت معبأة:-00102484

كغ%5مسدسات رش و أجهزة مماثلة-00202484

عدد%5آالت و أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال , و آالت و أجهزة مماثلة-00302484

أجهزة أخر:-

عدد%1أجهزة للزراعة أو البستنة--00812484

غيرها:--

10892484---
أجهزة نفث الماء على زجاج ومصابيح السيارات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات 

عدد%5السياحية

%10غيرها:--90892484

أجزاء:-

كغ%10العائدة ألجهزة إطفاء الحرائق---20902484

%5غيرها:---90902484
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روافع ذات بكرات عدا الروافع ذات القواديس , روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية , روافع "عفريتات".2584

روافع ذات بكرات عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع السيارات:-

عدد%5تعمل بمحرك كهربائي--00112584

عدد%5غيرها--00192584

عدد%5روافع ذات اسطوانات أفقية للمناجم "ونش مناجم" أجهزة رفع مصممة خصيصاً لالستعمال تحت األرض-00202584

روافع أخر ذات اسطوانات أفقية "ونش" , روافع ذات اسطوانات عمودية "كابستان":-

عدد%5تعمل بمحرك كهربائي--00312584

عدد%5غيرها--00392584

روافع (عفريتات) , روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات:-

عدد%5أجهزة رفع ثابتة للسيارات من األنواع المستعملة بمرائب السيارات (الجراجات)--00412584

عدد%5روافع (عفريتات) و آالت رفع أخر , هيدروليكية--00422584

عدد%5غيرها--00492584

2684

روافع للسفن ذات ذراعين (أحدهما عامودي ثابت و آخر متحرك "دريكات Derrick") , روافع "ذات ذراع وحيد" 

(كرين "Cranes") , بما فيها الروافع المتحركة على كابالت معلقة على أبراج ثابتة أو متحركة , هياكل رافعة متحركة 

(جسور متحركة , هياكل تفريغ و تنضيد و جسور رافعة) , عربات مصممة للوقوف فوق الحمولة لرفعها و نقلها 

بمقابض موجودة بين عجالتها لمساقات قصيرة "Straddle Carriers" عربات عمل مزودة بذراع رافعة (كرين).

روافع متحركة على جسور , روافع ناقلة , هياكل رافعة , جسور رافعة , هياكل رافعة متحركة , عربات مصممة -

:"Straddle Carriers" للوقوف فوق الحمولة لرفعها و نقلها بمقابض موجودة بين عجالتها لمسافات قصيرة

عدد%5جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة--00112684
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00122684--
هياكل رافعة متحركة (على اطارات) ,عربات مصممة للوقوف فوق الحمولة لرفعها و نقلها بمقابض موجودة بين 

"Straddle Carriers" عدد%5عجالتها لمسافات قصيرة

عدد%5غيرها--00192684

00202684-"Tower cranes" عدد%5روافع (كرين) برجية

عدد%5روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي-00302684

آالت و أجهزة أخر , ذاتية الدفع:-

عدد%5على اطارات:--00412684

عدد%5غيرها--00492684

آالت و أجهزة أخر:-

عدد%10مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق--00912684

عدد%10غيرها--00992684

عربات بروافع شوكية , عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع.2784

عدد%5عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي-00102784

عدد%5عربات أخر ذاتية الدفع-00202784

%5عربات أخر:-00902784

2884
آالت و أجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ (مثل المصاعد و الساللم المتحركة و األجهزة الناقلة و 

.(:Teleferics الناقالت السلكية "تيليفريك

%10مصاعد لألشخاص و البضائع و روافع ذات قواديس:-00102884

عدد%5أجهزة رافعة أو ناقلة , تعمل بالهواء المضغوط-00202884

أجهزة رفع أو نقل أخر , ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد:-

عدد%5مصممة خصيصاً لالستعمال تحت األرض--00312884
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عدد%5غيرها , ذات قواديس--00322884

عدد%5غيرها , ذات سيور--00332884

عدد%5غيرها--00392884

عدد%5ساللم و ممرات متحركة-00402884

00502884-
أجهزة دفع عربات المناجم , عربات تحويل قاطرات أو عربات السكك الحديدية , أجهزة قالبة و غيرها من األجهزة 

عدد%5المماثلة لمناولة العربات التي تسير على السكك الحديدية

00602884-
 , ("ski-draglines" بما فيها الناقالت بمقاعد , أجهزة رفع المتزلجين) ("Teleferice" تيليفريك) ناقالت سلكية

("funiculars" فونيكيوالر) عدد%5التركيبات اآللية لسحب الناقالت الجبلية

عدد%5آالت و أجهزة أخر-00902884

2984
بولدوزرات و جرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) , آالت تسوية و كشط (سكرابرز) , مجارف آلية , آالت استخراج 

, و محمالت (لودر) و محمالت بمجارف و آالت دك , و محادل رصف الطرق , ذاتية الدفع.

-:"angledozers" بولدوزرات و أنجلدوزرات

عدد%5بجنازير--00112984

عدد%5غيرها--00192984

عدد%5آالت تسوية-00202984

00302984-("scrapers" سكرابرز) عدد%5آالت كشط

00402984-:"Road rollers" 5آالت دك و محادل رصف الطرق%

-:"Shovel loaders" و محمالت , و محمالت بمجارف آلية "excavatirs" مجارف آلية و آالت استخراج

عدد%5محمالت بمجارف أمامية--00512984

عدد%5آالت ذات هيكل علوي متحرك مدى دورانه 360 درجة--00522984

عدد%5غيرها--00592984
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3084
آالت و أجهزة أخر , للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو االستخراج , للتربة أو الفلزات أو 

الخامات المعدنية , آالت غرز أو نزع األوتاد , جارفات و طاردات ثلج.

عدد%5آالت غرز أو نزع األوتاد-00103084

عدد%5جارفات و طاردات ثلج-00203084

آالت تكسير الصخر أو الفحم الحجري و آالت حفر األنفاق:-

عدد%5ذاتية الدفع--00313084

عدد%5غيرها--00393084

آالت أخر لحفر أو سبر األعماق:-

%5ذاتية الدفع:--00413084

%5غيرها:--00493084

عدد%5آالت و أجهزة أخر , ذاتية الدفع:-00503084

آالت و أجهزة أخر , غير ذاتية الدفع:-

عدد%5آالت و أجهزة دك أو رص--00613084

عدد%5غيرها--00693084

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لالستعمال مع اآلالت و األجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 318484.30

كغ%5لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 00103184-84.25

%5لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 84.27:-00203184

لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 84.28:-

%5لمصاعد نقل األشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو الساللم المتحركة:--00313184

كغ%5غيرها--00393184

لآلالت و األجهزة الداخلة في البند 84.26 أو 84.29 أو 84.30 :-
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كغ%5قواديس مجارف و قابضات و كالليب--00413184

كغ%5نصال بلدوزرات أو االنجلدوزرات--00423184

%5أجزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في البند الفرعي 84.30.41 أو 84.30.49 :--00433184

%5غيرها:--00493184

3284
آالت و أجهزة و معدات "Engins" مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الغاباتلتحضير أو فالحة التربة , محادل 

الحدائق أو المالعب الرياضية.

عدد%1محاريث-00103284

آالت تفتيت كتل التربة , و آالت تقليب و تمهيد التربة للزراعة , و آالت نزع األعشاب:-

عدد%1آالت تفتيت كتل التربة ذات أقراص--00213284

عدد%1غيرها--00293284

عدد%1آالت البذر و الغرس و الشتل-00303284

عدد%1آالت فرش و توزيع األسمدة العضوية و المخصبات-00403284

عدد%1آالت و أجهزة أخر-00803284

عدد%1أجزاء-00903284

3384

آالت و أجهزة لجني و حصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش و العلف , قاصات عشب أو حشائش 

, ىالت لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية , عدا اآلالت و األجهزة 

الداخلة في البند 84.37 .

قاصات األعشاب و الحشائش للمروج و الحدائق و المالعب:-

عدد%1بمحرك , ذات أداة قص تدور بخط أفقي--00113384

عدد%1غيرها--00193384

عدد%1قاصات أعشاب و حشائش أخر , بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات "التراكتورات"-00203384
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عدد%1أجهزة أخر لحصاد الكأل-00303384

عدد%1مكابس للقش أو العلف , بما فيها مكابس جمع و حزم القش-00403384

آالت و أجهزة جني و حصد أخر , آالت دراس:-

عدد%1آالت حاصدة - دراسة--00513384

عدد%1آالت دراس أخر--00523384

عدد%1آالت جني و حصد الجذور أو الدرنات--00533384

عدد%1غيرها--00593384

عدد%1آالت و أجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية-00603384

عدد%1أجزاء-00903384

آالت الحلب و آالت و أجهزة صناعة منتجات األلبان.3484

عدد%1آالت حلب-00103484

عدد%1آالت و أجهزة صناعة منتجات األلبان-00203484

عدد%1أجزاء-00903484

3584
معاصر و مهارس و آالت و أجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات 

المماثلة.

عدد%1آالت و أجهزة-00103584

عدد%1أجزاء-00903584

3684
آالت و أجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة , أو البساتين , أو الغابات , أو تربية الطيور الداجنة أو النحل , بما في 

ذلك أجهزة االستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية , أجهزة حضانة و تفريخ الطيور الداجنة.

عدد%1آالت و أجهزة لتحضير أغذية و علف الحيوانات-00103684

آالت و أجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها أجهزة الحضانة و التفريخ:-
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عدد%1آالت و أجهزة لحضانة و تفريخ الطيور الداجنة--00213684

عدد%1غيرها--00293684

آالت و أجهزة أخر:-

عدد%1لتربية النحل---10803684

عدد%1غيرها---90803684

أجزاء:-

عدد%1آالت و أجهزة تربية الطيور الداجنة , بما فيها أجهزة الحضانة و التفريخ--00913684

عدد%1غيرها--00993684

آالت و أجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة , آالت و أجهزة مما يستعمل 3784

في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة , غير اآلالت و األجهزة من األنواع المستعملة في المزارع.

عدد%1آالت لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة-00103784

عدد%1آالت و أجهزة أخر:-00803784

عدد%1أجزاء-00903784

3884

آالت و أجهزة , غير مذكورة أو داخلة في مكان أخر من هذا الفصل , للتحضير الصناعي أو لصناعة األغذية أو 

المشروبات , عدا آالت و أجهزة استخالص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية , أو الدهون أو الزيوت النباتية 

الثابتة.

عدد%1آالت و أجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية-00103884

عدد%1آالت و أجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكوالته-00203884

عدد%1آالت و أجهزة لصناعة السكر-00303884

عدد%1آالت و أجهزة لصناعة الجعة (البيرة)-00403884
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عدد%1آالت و أجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور-00503884

عدد%1آالت و أجهزة لتحضير الفواكه أو األثمار القشرية أو الخضر-00603884

%1آالت و أجهزة أخر:-00803884

%1أجزاء:-00903884

آالت و أجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو للتجهيز النهائي للورق أو الورق المقوى.3984

عدد%1آالت و أجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوزية-00103984

عدد%1آالت و أجهزة لصنع الورق و الورق المقوى-00203984

عدد%1آالت و أجهزة لتجهيز الورق و الورق المقوى-00303984

أجزاء:-

كغ%1آلالت و أجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية--00913984

كغ%1غيرها--00993984

آالت و أجهزة لحبك و تجليد الكتب و الدفاتر , بما فيها آالت و أجهزة خياطة الكتب و الدفاتر.4084

عدد%1آالت و أجهزة-00104084

كغ%1أجزاء-00904084

4184
آالت و أجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى , بما في ذلك آالت و أجهزة القص من جميع 

األنواع.

%1آالت و أجهزة قص:-00104184

عدد%1آالت و أجهزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو األظرف (المغلفات)-00204184

00304184-
عدد%1آالت و أجهزة لصنع العلب (الكراتين) و الصناديق و األنابيب و البراميل أو األوعية المماثلة بغير طريقة القولبة

عدد%1آالت و أجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى , بطريقة القولبة-00404184
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عدد%1آالت و أجهزة أخر-00804184

%1أجزاء:-00904184

4284

 آالت و أجهزة و معدات (باستثناء العدد اآللية الداخلة في البنود من 84.56 لغاية 84.65)لسبك أو صف الحروف أو 

لتحضير أو صنع الرواسم (كليشيهات) أو األلواح أو االسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة , حروف طباعة و 

رواسم (كليشيهات) و ألواح , اسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة , أحجار طباعة "ليتوغرافيا" و رواسم و ألواح و 

اسطوانات , محضرة ألغراض الطباعة (مثل الممسوحة أو المحبة أو المصقولة).

عدد%1آالت صف و تركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي-00104284

عدد%1آالت و أجهزة و معدات لصف الحروف أو تركيبها بطرق أخر , و إن كانت مزودة بتجهيزات للسبك-00204284

عدد%1آالت و أجهزة و معدات أخر-00304284

كغ%1أجزاء لهذه اآلالت أو األجهزة أو المعدات-00404284

حروف طباعة و رواسم (كليشيهات) و ألواح و اسطوانات و غيرها من العناصر الطابعة , أحجار طباعة "ليتوغرافيا" -00504284

%1, و رواسم و ألواح و اسطوانات , محضرة ألغراض الطباعة (مثل الممسوحة أو المحببة أو المصقولة):

4384

آالت و أجهزة للطباعة بواسطة حروف الطباعة , الرواسم (كليشيهات "cliches") و األلواح , االسطوانات و غيرها 

من لبعناصر الطابعة الداخلة في البند 84.42 , آالت طابعة بنفث الحبر , عدا تلك الداخلة في البند 84.71 , آالت 

مساعدة للطباعة.

آالت و أجهزة لطباعة األوفست:-

عدد%1تتغذى بلفات ورق--00114384

عدد%1تتغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (ال يتجاوز مقاس الصفحة 22*36سم)--00124384

عدد%1غيرها--00194384
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-:"flexographic آالت و أجهزة طباعة بالحروف (تيبوغرافيا) باستثناء آالت الطباعة "الفليكسوغرافية

عدد%1تتغذى بلفات ورق--00214384

عدد%1غيرها--00294384

00304384-(flexographic" فليكسوغرافية) عدد%1آالت الطباعة

00404384-("gravure" غرافير) ًعدد%1آالت طباعة بطريقة األلواح المحفورة يدويا

آالت طباعة أخر:-

00514384--"ink-jet" عدد%1آالت طباعة بنفث الحبر

عدد%1غيرها--00594384

عدد%1آالت مساعدة للطباعة-00604384

%1أجزاء:-00904384

عدد%1آالت لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع , المواد النسجية التركيبية أو االصطناعية448400004484

4584

آالت لتحضير األلياف النسجية , آالت غزل أو زوي أو فتل و آالت و أجهزة أخر لصنع الخيوط النسجية , آالت لحل 

أو لف المواد النسجية (بما فيها آالت لف خيوط اللحمة) و آالت لتحضير الخيوط النسجية الستعمالها على اآلالت 

الداخلة في البند 84.46 أو البند 84.47.

آالت تحضير األلياف النسجية:-

00114584--("Carding" كرد) عدد%1آالت تسريح

00124584--("Combing") عدد%1آالت تمشيط

عدد%1آالت سحب الفتائل--00134584

%1غيرها:--00194584

عدد%1آالت غزل المواد النسجية-00204584

عدد%1آالت زوي أو فتل-00304584
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عدد%1آالت لف (بما فيها آالت لف خيوط اللحمة) أو آالت حل المواد النسجية-00404584

عدد%1غيرها-00904584

آالت نسج (أنوال).4684

عدد%1لنسج أقمشة ال يتجاوز عرضها 30سم-00104684

لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30سم , من األنواع ذات المكوك:-

عدد%1أنوال ذات محرك--00214684

عدد%1غيرها--00294684

عدد%1لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30سم , من طراز يعمل بدون مكوك-00304684

4784
آالت و أنوال للمصنرات ’ آالت تجميع بغرز التصنير و آالت صنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرزات 

أو أصناف العقاد أو الضفر أو الشباك و آالت التوبير.

آالت تصنير دائرية:-

عدد%1ال يتجاوز قطر اسطواناتها 165 ملليمتراً--00114784

عدد%1يتجاوز قطر اسطواناتها 165 ملليمتراً--00124784

عدد%1آالت تصنير مستقيمة , آالت تجميع بغرز التصنير-00204784

عدد%1غيرها-00904784

4884

آالت و أجهزة مساعدة لالستخدام مع اآلالت الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.47 (مثل أجهزة دوبي و 

أجهزة جاكار , موقفات ذاتية الحركة و أجهزة تغيير المواكيك) , أجزاء و لوازم صالحة لالستعمال حصراً أو بصفة 

أساسية لآلالت أو األجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.47 ((مثل المغازل "المردان" 

و طارات المغازل و كساوي آالت التسريح (الكرد "card") و األمشاط و مساحب الخيوط و (فاالت بثق الشعيرات 

"Extruding nipples") و المواكيك و الدرق و هياكلها و إبر آالت التصنير)).

آالت وأجهزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :-
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00114884--
أجهزة دوبي وأجهزة جاكار ؛ آالت إلختزال أو نسخ أو تثقيب البطاقات أو شبك البطاقات بعد التثقيب ، مما يستعمل مع 

كغ%1أجهزة الدوبي أو الجاكار

كغ%1غيرها--00194884

كغ%1أجزاء ولوازم لالالت الداخلة في البند 84.44 أو آلالتها وأجهزتها المساعدة-00204884

أجزاء ولوازم لالالت الداخلة في البند 84.44 أو آلالتها وأجهزتها المساعدة  :-

00314884--( " card " الكرد ) كغ%1كساوي آالت التسريح

%1الالت تحضير األلياف النسجية عدا كساوي آالت التسريح " الكرد " :--00324884

كغ%1مغازل " مرادن " وطارات مغازل وحلقات دوراة أو زالقة آلالت الغزل--00334884

كغ%1غيرها--00394884

أجزاء ولوازم آلالت النسيج ( األنوال ) أو آلالتها وأجهزتها المساعدة :-

كغ%1مواكيك " مكاكيك "--00414884

كغ%1أمشاط لألنوال ودرق وأطرها--00424884

كغ%1غيرها--00494884

أجزاء ولوازم الآلالت الداخلة في البند 84.47 أو ألجهزتها وأالتها المساعدة-

00514884--" stitches " كغ%1لالتينات وإبر وأصناف مما بستعمل في اشكيل الغرز

كغ%1غيرها--00594884

4984
ىالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الالمنسوجات بشكل أثواب أو بأشكال معينة ، بما فيها آالت صنع القبعات من 

%1لباد ؛ قوالب صنع القبعات

آالت غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال ، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف.5084

آالت التزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ :-

عدد%40آالت ذاتية الحركة كلياً ( فول اتوماتيك )--00115084
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عدد%40آالت أخر ، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي--00125084

عدد%40غيرها--00195084

آالت تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ :-

كغ%40التزيد سعتها عن 20كغ---10205084

%30غيرها---90205084

%1أجزاء :-00905084

5184

آالت وأجهزة ( عدا اآلالت الداخلة في البند 84.50 ) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس ( بما في 

مكابس التثبيت الحراري ) ، أو قصر أو صبغ أو تحضير أو نجهيز أو طالء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو 

المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآالت لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية األرضيات 

بالمعاجين ( مثل مشمع األرضيات " لينوليوم " ) ، آالت لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج

%5آالت تنظيف بالطريقة الجافة :-00105184

آالت وأجهزة تجفيف :-

عدد%40التتجاوز سعة الواحدة منها 10 كغ من الغسيل الجاف--00215184

عدد%1غيرها :--00295184

آالت ومكابس كي ( بما فيها مكابس التثبيت الحراري ) :-

عدد%1العدة لالستعمال الصناعي---10305184

عدد%15غيرها---90305184

عدد%1آالت غسل أو قصر أو صبغ-00405184

عدد%1آالت لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج-00505184

آالت وأجهزة أخر :-
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%1من األنواع المصممة لالستعمال الصناعي----12805184

%40غيرها---90805184

5284
آالت خياطة ، عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا 

آلالت الخياطة ؛ إبر آالت الخياطة.

عدد%5آالت خياطة منزلية-00105284

آالت خياطة أخر :-

%1وحدات ذاتية الحركة :--00215284

%1غيرها :--00295284

%1إبر آلالت الخياطة :-00305284

كغ%20أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة وأجزاؤها-00405284

%3أجزاء أخر آلالت الخياطة :-00905284

5384
آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف األحذية أو غيرها من 

المصنوعات من الصالل أو الجلود ، عدا آالت الخياطة

عدد%1آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود-00105384

عدد%1آالت أو أجهزة لصنع أو تصليح األحذية-00205384

عدد%1آالت وأجهزة أخر-00805384

%1أجزاء :-00905384

5484
أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة ، مغارف ، قوالب صب السبائك وآالت صب المعادن ، مما يستخدم في 

عمليات التعدين أو سبك المعادن

عدد%1أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة-00105484

عدد%1قوالب صب السبائك ومغارف-00205484
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عدد%1آالت صب للمعادن-00305484

كغ%1أجزاء-00905484

آالت تشكيل باالسطوانات ( درفله ) للمعادن ، واسطواناتها .5584

00105584-" Tube mills " عدد%1آالت تشكيل األنابيب باالسطوانات

آالت أخر :-

عدد%1آالت تشكيل بالحرارة ، آالت تشكيل بالحرارة وعلى البارد معاً--00215584

عدد%1آالت تشكيل على البارد--00225584

عدد%1اسطوانات آلالت التشكيل-00305584

كغ%1أجزاء أخر-00905584

5684

عدد آلية لشغل جميع المواد باقتطاع المادة ، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو 

بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية أو بحزم االلكترونيات أو بالحزم 

األيونية أو بطريقة قوس البالزما " الغاز المؤين " .

%1تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية :-00105684

%1تعمل بالموجات فوق الصوتية :-00205684

عدد%1تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي-00305684

غيرها :-

عدد%1لحفر النماذج بالطريقة الجافة على مواد شبه موصلة للكهرباء--00915684

%1غيرها :--00995684

مراكز تشغيل آلي ، وآالت ذات محطة شغل مفردة  وآالت ذات محطات شغل متعددة ، لشغل المعادن5784

عدد%1مراكز تشغيل آلي-00105784

عدد%1آالت ذات محطة شغل مفردة-00205784
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عدد%1آالت ذات محطات شغل متعددة-00305784

مخارط ( بما في ذلك مراكز الخراطة ) تعمل باقتطاع المعدن .5884

مخاريط أفقية :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00115884

عدد%1غيرها--00195884

مخارط آخر :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00915884

عدد%1غيرها--00995884

عدد آلية ( بما فيها وحدات تشغيل بمزالق ) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة الداخلية أو الخارجية 5984

للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن ، عدا المخارط ( بما في ذلك مراكز الخراطة ) الداخلة في البند 84.58 .

عدد%1وحدات تشغيل بمزالق-00105984

آالت تثقيب أخر :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00215984

عدد%1غيرها--00295984

آالت أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00315984

عدد%1غيرها--00395984

عدد%1آالت أخر لتعديل وضبط الثقوب-00405984

آالت تفريز ( فريزة ) بمنضدة ( على شكل ركبه ) :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00515984
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عدد%1غيرها--00595984

آالت تفريز أخر :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00615984

عدد%1غيرها--00695984

عدد%1آالت أخر للولبة الخارجية أو الداخلية-00705984

6084

عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجراءعمليات تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية 

الخزفية " سيرميت Cermets " بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل ، عدا قطع أو شحذ أو 

تجهيز أسنان التروس ، الداخلة في البند 84.61.

آالت شحذ السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مليمتر على األقل :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00116084

عدد%1غيرها--00196084

آالت شحذ أخر ، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 ميليمتر على األقل :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00216084

عدد%1غيرها--00296084

آالت سن أخر ( آالت شحذ األدوات أو النصال القاطعة ) :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00316084

عدد%1غيرها--00396084

عدد%1آالت تنعيم وصقل-00406084

عدد%1غيرها-00906084
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6184

عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريض ( بروش " Broach " ) ، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس 

، عدد آلية للنشر أو القطع ، وغيرها من العدد االلية التي تعمل باقتطاع المعدن أو الخالئط المعدنية الخزفية ( سيرميت 

) ، غير داخلة وال مذكورة في مكان آخر .

عدد%1آالت تسوية ( ذات أداة عاملة متحركة ) ، آالت تشقيق-00206184

عدد%1آالت تفريض ( بروش )-00306184

عدد%1آالت قطع وشحذ أو تجهيز أسنان التروس-00406184

عدد%1آالت نشر أو قطع-00506184

عدد%1غيرها-00906184

6284

عدد آلية ( مافيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة " Die Stamping " ؛ عدد آلية ( 

بما فيها المكابس ) ، لشغل المعادن والتقويس أو الطي ، أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، أو القرض ؛ 

مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعاله .

عدد%1عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة " Die - Staming " ، مطارق-00106284

عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للثني والتقويس أو الطلي أو التقويم أو التسوية :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00216284

عدد%1غيرها--00296284

عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للقص ، عدا اآلالت المشتركة للتخريم والقص :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00316284

عدد%1غيرها--00396284

عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للتخريم أو للقرض بما فيها اآلالت المشتركة للتخريم والقص :-

عدد%1ذات تحكم رقمي--00416284

عدد%1غيرها--00496284

 1/4/2003 صفحة 363 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

غيرها :-

%1مكابس هيدورليكية :--00916284

%1غيرها :--00996284

عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) تعمل دون اقتطاع المادة .6384

00106384-
عدد%1مناضد سحب للقضبان واألنابيب والزوايا والبورفيالت ( منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة ) واألسالك ومايماثلها

عدد%1آالت ألعمال الولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو بالتشكيل باالسطوانات-00206384

عدد%1آالت لشغل األسالك-00306384

عدد%1غيرها-00906384

6484
عدد ىلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري ( األسبستوس ) باإلسمنت أو لشغل المواد 

الفلزية المماثلة ، أو لشغل الزجاج على البارد .

عدد%1آالت نشر أو قطع-00106484

عدد%1آالت شحذ وصقل-00206484

عدد%1غيرها-00906484

6584
عدد آلية ( بما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو التجميع بطريقة اخرى ) لشغل الخشب أو الفلين أو 

العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة .

عدد%1آالت يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل اآللي دون تغيير األدوات العاملة أثناء هذه العمليات-00106584

غيرها :-

عدد%1آالت نشر--00916584

عدد%1تسوية ومسح أو تفريز أو تشكيل ( باالقتطاع )--00926584

عدد%1االت شحذ أو صقل أو تلميع--00936584
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عدد%1آالت تقويس أو تجميع--00946584

عدد%1آالت ثقب أو تلسين--00956584

عدد%1آالت شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات--00966584

عدد%1غيرها--00996584

6684
أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في اآلالت الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65 ، بما 

فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من 

التجهيزات الخاصة التي تركيب على العدد االلية ؛ حوامل العدد اليدوية والعدد التي تدار يدوياً من اي نوع كانت.

%1حوامل األدوات العاملة ، رؤوس ولبة " اللقم " ذاتية الفتح :-00106684

%1مثبتات المشغوالت-00206684

%1رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد اآللية-00306684

كغغيرها :-

كغ%1لآلالت الداخلة في البند 84.64--00916684

كغ%1لآلالت الداخلة في البند 84.65--00926684

%1لآلالت الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61 :--00936684

%1لآلالت الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63 :--00946684

6784
عدد تدار يدوياً ، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا ، أو بواسطة محرك كهربائي أو غير كهربائي مندمجاً بها.

تعمل بالهواء المضغوط :-

00116784--( " sotary percussion " وإن كانت طارقة ) عدد%5دوارة

عدد%7غيرها--00196784
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ذات محرك كهربائي مندمجاً بها :-

عدد%7مثاقب " drills " من جميع األنواع--00216784

عدد%7مناشير--00226784

عدد%7غيرها--00296784

عدد أخر:-

عدد%7مناشير ذات سالسل--00816784

عدد%7غيرها--00896784

أجزاء :-

كغ%7للمناشير ذات السالسل--00916784

كغ%7للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط--00926784

كغ%7غيرها--00996784

6884
آالت وأجهزة لحام ، وإن كانت قادرة على القطع ، عدا تلك الداخلة في البند 84.15 ؛ آالت وأجهزة تستعمل فيها 

. " surface tempering " الغازات لتقسية األسطح

عدد%1قصبات لحام توجه يدوياً-00106884

عدد%1آالت وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات-00206884

%1آالت وأجهزة أخر :-00806884

%1أجزاء :-00906884

آالت كاتبة عدا الطابعات الداخلة في البند 87.71 ؛ آالت معالجة النصوص.6984

آالت كاتبة ذاتية الحركة وآالت معالجة النصوص :-

عدد%10آالت معالجة النصوص--00116984

عدد%10آالت كاتبة ذاتية الحركة ( اوتوماتيكية )--00126984
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عدد%10آالت كاتبة أخر ، كهربائية-002006984

عدد%10آالت كاتبة أخر ، غير كهربائية-00306984

7084
آالت حاسبة ، وآالت بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة ؛ آالت محاسبة ، آالت 

ختم الطوابع ، آالت إصدار التذاكر ومايماثلها من آالت ، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة.

00107084-
آالت حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية ، وآالت بحج الجيب لتسجيل 

عدد%10وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة

آالت حاسبة الكترونية أخر :-

عدد%10متضمنة أداة طابعة--00217084

عدد%10غيرها--00297084

عدد%10آالت حاسبة " calculating " أخر-00307084

00407084-" accounting " عدد%10آالت محاسبة

00507084-" cash register " عدد%10صناديق نقد مسجلة

عدد%10غيرها-00907084

7181
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية ، آالت نقل المعلومات على حوامل بهيئة 

رومز ، وآالت لمعالجة هذه المعلومات ، غير مذكورة والداخلة في مكان آ×ر

عدد%1آالت تناظرية أو تشابهية ( أنالوج " Anologue " ) أو آالت مشتركة " مهجنة " للمعالجة الذاتية للمعلومات-00107184

00307184-
آالت رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل اليتجاوز وزنها 10 كغ ، تتألف على األقل من وحدة معالجة 

عدد%1مركزية ولوحة مفاتيح ووحدة عرض

آالت رقمية أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :-

00417184--
تحتوي على األقل في نفس البدن على ، وحدة معالجة مركز ية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة 

عدد%1مشتركة إلدخال واإلخراج
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00497184-" System " عدد%1غيرها مقدمة بشكل أنظمة

وحدات معالجة رقمية غير تلك الداخلة في البنود الفرعية 8471.41 أو 8471.49 ، سواء تضمنت أو ال ، في نفس -00507184

عدد%1البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية / وحدة تخزين ( وحدة ذاكرة ) ، وحدة إدخال ، وحدة إخراج

عدد%1وحدات إدخال أو وحدات إخراج ، سواء تضمنت أو ال ، وحدات تخزين ( وحدات ذاكرة ) في نفس البدن-00607184

عدد%1وحدات تخزين ( وحدات ذاكرة )-00707184

عدد%1وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات-00807184

عدد%1غيرها-00907184

7284
آالت وأجهزة للمكاتب ( مثل آالت االستنساخ ، طراز هكتوغراف أو استنسل ، آالت صرف آلي لألوراق النقدية ، 

آالت فرز قطع النقود أو عدها أو تغليفها ، آالتبري األقالم ، آالت التثقيب أو التشبيك).

عدد%15آالت الإلستنساخ-00107284

عدد%15آالت لطبع العناوين أو لبصم " embossing  " لوحات العناوين-00207284

00307284-
آالت فرز أو طي المراسالت أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة ، آالت لفض أو غلق أو ختم المراسالت ، وآالت 

عدد%15وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية

عدد%15غيرها-00907284

7384
أجزاء ولوازم ( غير األغطية وصناديق النقل ومايماثلها ) معدة لإلستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع آالت واألجهزة 

الداخلة في البنود من 84.69 لغاية 84.72

كغ%1أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 00107384-84.69

أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 84.70 :-

كغ%1لآلالت الحاسبة اإللكترونيةالداخلة في البنود الفرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8470.29--00217384

كغ%1غيرها--00297384
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كغ%1أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 00307384-84.71

كغ%1أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة في البند 00407384-84.72

00507684-
كغ%1أجزاء ولوازم يكن استخدامها على حد سواء مع اآلالت الداخلة في بندين أو أكثر من البنود من 84.69 إلى 84.72

7484

آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن ، األتربة أو األحجار أو خامات المعادن أو 

غيرها من المواد الفلزية الصلبة ( بما في ذلك العجن أو المساحيق ) ؛ آالت تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود الفلزي 

الصلب ، أو العجن الخزفية واإلسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد الفلزية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آالت 

صنع قوالب الصب من رمل

عدد%1آالت وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل-00107484

عدد%1آالت وأجهزة جرش وسحق-00207484

آالت خلط أو عجن :-

عدد%1خالطات الرخسانة أو المالط--00317484

عدد%1آالت وأجهزة لخلط المواد الفلزية بالقار--00327484

عدد%1آالت وأجهزة أخر-00807484

عدد%1أجزاء-00907484

7584
آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أإلفة 

زجاجية ؛ آالت وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.

00107584-
آالت المصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف ، في أغلفة 

عدد%1زجاجية

آالت لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :-

عدد%1آالت لصنع األلياف البصرية وأشكالها األولية--00217584
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عدد%1غيرها--00297584

كغ%1أجزاء-00907584

7684
آالت بيع ذاتية الحركة " آلية " للبضائع ( مثل آالت بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو المشروبات ) ، 

بما فيها آالت تبديل العملة.

آالت بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات :-

عدد%5متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد--00117684

عدد%5غيرها--00197684

آالت أخر :-

عدد%5متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد--00817684

عدد%5غيرها--00897684

كغ%5أجزاء-00907984

7784
آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد ، غير المذكورة والداخلة في مكان آخرمن هذا 

الفصل.

%1آالت قولبة بالحقن :-00107784

%1إعطاء الشكل بالبثق :-00207784

%1آالت قولبة بالنفخ :-00307784

%1آالت قولبة بالتفريغ الهوائي وآالت تشكيل حراري أخر-00407784

آالت قولبة أو إعطاء الشكل أخر :-

00517784--
لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية لإلطارات الهوائية أو لقولبة أو إعطاء الشكل لألنابيب " Tubes " الداخلية 

%1لإلطارات الهوائية :

%1غيرها :--00597784
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%1آالت وأجهزة أخر :-00807784

%1أجزاء :-00907784

آالت وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر من هذا الفصل.7884

%1آالت وأجهزة :-00107884

%1أجزاء :-00907884

آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر من هذا الفصل.7984

%1آالت وأجهزة لالشتغال العامة أو البناء أو األشغال المماثلة :-00107984

%1آالت وأجهزة الستخالص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة :-00207984

00307984-
مكابس لصنع ألواح الدقائق " الجزئيات " أو ألواح  األلياف من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآالت أخر لمعالجة 

%1الخشب أو الفلين :

%1آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس :-00407984

%1إنسان آلي صناعي " روبوت " غير مذكور والداخل في مكان آخر :-00507984

%1أجهزة لتبريد الهواء تعمل بالتبخير :-00607984

آالت وأجهزة آلية أخر :-

%1لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسالك الوشائع الكهربائية :--00817984

00827984--
 Stirring" آالت وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحالب أو تقليب ( تحريك

: ( "1%

غيرها :--
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10897984---
احواض التحليل الكهربائي المجهزة بأدوات آلية ( جفافات ) والمكابس وآالت توزيع ومناولة االالت القطع المطلوب 

شغلها تأميناً الستمرارية العمل وآالت وضع العيون والتباشيم النبوبية والشناكل والرجاجات ذات المحرك أو 

عدد%1الكهرومغناطيسية وىالت صناعة تستخدم في صناعتين أو أكثر من الصناعات المذكورة في هذا الفصل

20897984---
أالت صناعة الصابون أو السالسل أو الحصر أو الضفر أو الفراجين ( الفرشي ) أو لغمس رؤوس أعواد الثقاب أو 

لطلي الحوامل بالمستحلبات الحساسة للضوء أو بالمواد الشاحذة أو لكسوة اسطوانات الكر باألشرطة او لتنظيف القطع 

عدد%1المعدنية بالموجات فوق الصوتية أو لطلي اسطوانات التحبير بالجالتين وشاخصات التنظيف الصناعية

عدد%10غيرها----90897984

%5أجزاء :-00907984

8084
صناديق قولبة لصب المعادن " metal  " ؛ قواعد قوالب ؛ نماذج قولبة ؛ قوالب للمعادن ( عدا قوالب صب السبائك ) 

أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو للمواد الفلزية " mineral " أو المطاط أو اللدائن.

كغ%1صناديق قولبة لصب المعادن-00108084

كغ%1قواعد القوالب-00208084

%5نماذج قولبة :-00308084

قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :-

كغ%1للقولبة بالحقن أو بالضغط--00418084

كغ%1غيرها--00498084

كغ%1قوالب للزجاج-00508084

كغ%1قوالب للمواد الفلزية-00608084

قوالب للمطاط أو للدائن :-
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كغ%1للقولبة بالحقن أو بالضغط--00718084

كغ%1غيرها--00798084

8184
أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة بما 

فيها صمامات تخفبف الضغط والصمامات الحرارية ( ترموستاتية ).

كغ%1صمامات تخفيض الضغط-00108184

00208184-
كغ%1صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت " Oleohydraulic" ، أو التي تعمل بالهواء المضغوط

00308184-" valves ( nonretum  ) Check " كغ%1صمامات بلسان أو صمامات الحجر ، (( صمامات ضبط عدم الرجوع

كغ%1صمامات األمان أو الفائض-00408184

أدوات أخر من أصناف الحنفيات :-

كغ%1رؤوسنافثة لعلب الرش أو النفث عدا نافثات العطور ومواد التجميل الداخلة في البند 9616---10808184

%20غيرها :---90808184

%15أجزاء :-00908184

مدحرجات " بول بيرينغ " ذات كرات أو دواليب.0284

00108284-( " ball bearings " بول بيرنج ) عدد%5مدحرجات ذات كرات

عدد%5مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخارطي والدواليب المخروطية ، المجمعة-00208284

عدد%5مدحرجات بدواليب بشكل براميل-00308284

عدد%5مدحرجات بدواليب بشكل أبر-00408284

عدد%5مدحرجات بدواليب اسطوانية-00508284

عدد%5غيرها ، بما فيها المدحرجات المشتركة ( كرات مع دواليب )-00808284

أجزاء :-
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كغ%5كرات ، دواليب بشكل إبر ، دواليب اسطوانية--00918284

كغ%5غيرها--00998284

8384

أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية ). وكرنكات ؛ كراسي وسبائك ؛ تروس وعجالت 

اإلحتكاك ؛ براغي ذات كرات أو دواليب ؛ علب تروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات 

التعشيقات الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وبركات مناولة للحركة ، بما فيها البكرات الحرة ؛ معشقات ووصالت 

ممناولة ألعمدة الحركة ( بما فيها الوصالت المفصلية ).

أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية ) ، وكرنكات :-

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10108384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90108384

كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب :-

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10208384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90208384

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10308384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90308384

-
تروس ( مسننات " engrenages " ) وعجالت احتكاك ، عدا العجالت المسننة وغيرها من العناصر البسيطة لنقل 

الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ( أسياج محلزنة " brocges filetees  " ) ذات كرات أو دواليب " اسطوانات ( 

rouleaux ) " ) ؛ مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروديناميكية :

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10408384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90408384

 طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة :-
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%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10508384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90508384

معشقات ووصالت مناولة مناولة ألعمدة الحركة ( بما فيها الوصالت المفصلية ):-

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10608384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90608384

-
 " chain sprockets " تروس ( عجالت مسننة ) ، بما ذلك تلك المستخدمة في نقل الحركة بواسطة سالسل مفصلية

وغيرها من عناصر نقل الحركة مقدمة على حدة أجزاء :

%1العائدة لالالت الخاضعة لرسم 1 %---10908384

%5غيرها بما فيها العائدة لمحركات السيارات والدراجات----90908384

8484
فواصل ومايماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة اخرى أو مؤلفة من طبقتين أ, أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم 

من الفواصل ومايماثلها مختلفة التركيب ، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة ؛ فواصل آلية مانعة التسرب

%5فواصل ومايماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة اخرى أو مؤلفة من طبقتين أ, أكثر من معدن :-00108484

%5فواصل آلية مانعة التسرب :-00208484

%5غيرها :-00908484

8584
أجزاء آالت أو أجهزة ، غير محتوية على موصالت أو عوازل أو وشائع كهربائية ، أو أدوات تماس أو غيرها من 

تركيبات كهربائية ، غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.

كغ%1رفاصات ( مراوح دافعة " Propellers  " ) للسفن أو للقوارب ، وريشها-00108584

كغ%5غيرها-00908584

محركات ومولدات كهربائية ، ( عدا مجموعات توليد الكهرباء ).0185

%1محركات قدرتها التزيد عن W 37.05 ( وات ) :-00100185

%1محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب AC/DC تزيد قدرتهاعن W 37.5 ( وات ):-00200185
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-: DC محركات اخرى ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر

%1التزيد قدرتها عن W 750 ( وات ) :--00310185

%1تزيد قدرتها عن W 750 ( وات ) والتتجاوز KW 75 ( كيلو وات ) :--00320185

%1تزيد قدرتها عن W 75 ( وات ) والتتجاوز KW 75 ( كيلو وات ) :--00330185

00400185-: ( single - Phase احادية الطور ) 1محركات أخر ذات تيار متناوب ، بوجه واحد%

-: ( " Multi - Phase " متعددة األطوار ) محركات أخر ذات تيار متناوب متعددة األوجه

%1التزيد قدرتها عن W 750 ( وات ) :--00510185

%1تزيد قدرتها عن W 750  ( وات ) والتتجاوز KW 75 ( كيلو وات ) :--00520185

عدد%1تزيد قدرتها عن KW 75 ( كيلو وات )--00530185

-: Alternator" AC " مولدات التيار المتناوب

عدد%1التزيد قدرتها عن KVA 75 ( كيلو فولت أمبير )--00610185

عدد%1تزيد قدرتها عن KVA 75 ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 375 ( كيلو فولت أمبير )--00620185

عدد%1تزد قدرتها عن Kva 375 ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 750 ( كيلو فولت أمبير )--00630185

عدد%1تزيد قدرتها عن Kva 750  ( كيلو فولت أمبير )--00640185

مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات " Converters  " دوارة كهربائية .0285

مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس يتم اآلشتعال فيها بالضغط ( محركات ديزل أو نصف ديزل ):-

عدد%1التزيد قدرتها عن KVA 75 ( كيلو فولت أمبير )--00110285

عدد%1تزيد قدرتها عن Kva 75  ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 375  ( كيلو فولت أمبير )--00120285

عدد%1تزيد قدرتها عن KVA 375 ( كيلو فولت أمبير )--00130285

عدد%1مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيها بالشرر ( محركات إنفجارية )-00200285

مجموعات توليد أخر :-
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عدد%1تعمل بقوة الرياح--00310285

عدد%1غيرها--00390285

%1مغيرات دوارة كهربائية :-00400285

%1أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لآلالت الداخلة في البند 85.01 أو البند 038500000385.85.02

0485
محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( أليكتروستاتيكية " static converters " ) " مثل مقومات التيار " 

( " inductors " محثات ) ووشائع تأثيركهربائي

عدد%15خانق تيار " باالست Ballest " لمصابيح أو أنابيب التفريغ-00100485

محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة :-

%1التزيد قدرتها عن Kva 650 ( كيلو فولت أمبير ) :--00210485

%1تزيد قدرتها عن Kva 650 ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 10000  ( كيلو فولت أمبير ) :--00220485

%1تزيد قدرتها عن Kva 10000 ( كيلو فولت أمبير ) :--00230485

محوالت آخر :-

%1التزيد قدرتها عن Kva 1 ( كيلو فولت أمبير ) :--00310485

%1تزيد قدرتها عن Kva 1  ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 16 ( كيلو فولت أمبير ) :--00320485

%1تزيد قدرتها عن Kva 16 ( كيلو فولت أمبير ) والتتجاوز Kva 500 ( كيلو فولت أمبير ) :--00330485

%1تزيد قدرتها عن KVA 500 ( كيلو فولت أمبير ) :--00340485

%1مغيرات ساكنة :-00400485

%1وشائع تأثير كهربائي ( محثات " inductors " ) أخر :-00500485

%1أجزاء :-00900485
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0585
مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها ؛ أظرف وكابالت ، 

ملزمات ، وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت للعدد ، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ؛ وصالت مناولة للحركة 

ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ، ذات مغناطيسية كهربائية ؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .

مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :-

كغ%1من معدن--00110585

كغ%1غيرها--00190585

كغ%5وصالت مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية-00200585

كغ%1رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية-00300585

كغ%1غيرها ، بما في ذلك األجزاء-00900585

خاليا ومجموعات خاليا ( بطاريات ) ، مولدة للكهرباء.0685

عدد%30من ثاني أوكسيد المنغنيز-00100685

عدد%30من أوكسيد الزئبق-00300685

عدد%30من أكسيد الفضة-00400685

عدد%3من الليثيوم-00500685

عدد%30من زنك - هواء-00600685

عدد%30خاليا أو مجموعات خاليا ( بطاريات " batteries " ) مولدة للكهرباء أخر-00800685

%5أجزاء :-00900685

مدخرات ( جماعات ) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال.0785

مدخرات بالرصاص ، من األنواع المستعملة إلطالق الحركة في المحركات ذات المكابس-

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10100785
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%30غيرها---90100785

مدخرات بالرصاص أخر-

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10200785

%30غيرها---90200785

مدخرات من النيكل - كادميوم-

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10300785

%30غيرها---90300785

عدد%30مدخرات من النيكل - حديد-00400785

عدد%30مدخرات آخر-00800785

كغ%5أجزاء-00900785

أجهزة آلية كهربائية لالستعمال المنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها0985

00100985-
مكانس كهربائية ( شافطات غبار " aspirateurs de poussieres vacuum cleaners ) ( les ) آالت تنظيف 

عدد%50بالشفط ) بما في ذلك شافطات المواد الجافة والمواد السائلة

عدد%50أجهزة تلميع أرضيات-00200985

عدد%50أجهزة طحن نفايات المطابخ-00300985

عدد%50طواحين وخالطات المأكوالت ؛ عصارات الفواكه أو الخضار-00400985

عدد%50أجهزة أخر-00800985

%10أجزاء :-00900985

أجهزة حالقة ، وأجهزة قص أو جز الشعر ، وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها.1085

كغ%50أجهزة حالقة-00101085

كغ%50أجهزة قص أو جز الشعر-00201085
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00301085-( " a epiler " نتف الشعر ) كغ%50أجهزة إزالة الشعر

%10أجزاء :-00901085

1185

أجهزة ومعدات لإلشعال أو إطالق الحركة ، كهربائية ، للمحركات التي يتم اإلشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ( مثل 

مغناطيسيات اإلشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع اإلشعال وشمعات اإلحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطالق 

الحركة ) ؛ مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه 

المحركات .

عدد%5شمعات االحتراق ( بواجي )-00101185

%5مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسية " ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة :-00201185

%5موزعات ؛ وشائع إشعال :-00301185

%5محركات إطالق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات :-00401185

%5مولدات أخر :-00501185

%5معدات وأجهزة أخر :-00801185

%3أجزاء-00901185

1285
أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة ( عدا األصناف الداخلة في البند 85.39 ) ، وأجهزة كهربائية لمسح الزجاج 

الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف ، من األنواع المستعملة للدراجات أو السيارات

عدد%20أجهزة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة في الدراجات العادية-00101285

أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخر :-

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10201285

عدد%30غيرها---90201285

أجهزة إشارة صوتية :-

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10301285

 1/4/2003 صفحة 380 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

عدد%30غيرها---90301285

أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف :-

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10401285

عدد%30غيرها---90401285

أجزاء :-

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10901285

عدد%30غيرها---90901285

1385
مصابيح كهربائية قابلة للحمل ، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها ( مثل الخاليا المولدة الجافة أو 

المدخرات أو المولدات المغناطيسية ) ، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة في البند 85.12 .

عدد%30مصابيح-00101385

كغ%20أجزاء-00901385

1485

أفران كهربائية صناعية أو للمختبرات (( بما ذلك التي تلك تعمل بالحث ( بالتأثير الكهربائي  "induction  " ) أو 

بحجز الشحنة الكهربائية " dielectric loss " )) ؛ وغيرها من األجهزة الصناعية أو المخبرية لمعالجة المواد 

بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة .

%1أفران ذات مقاومة حرارية ( بالتسخين غير المباشر ) :-00101485

%1أفران (  fumaces أو ovens " ) تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية :-00201485

%1أفران أخر :-00301485

00401485-
%1أجهزة " equipment " أخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية :

%1أجزاء :-00901485
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1585

آالت وأجهزة لحام ، كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع ، ( بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً ) 

، تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم اإللكترونيات أو 

نبضات مغناطيسية أو باقواس البالزما " الغاز المؤين " ؛ آالت وأجهزة للرش الساخن للمعادن والخالئط المعدنية 

الخزفية " سيرميت " ( المصهورة ).

آالت وأجهزة للحام بمعادن مالئة " brasage " ( عيدان لحام قاسية أو طرية ) :-

عدد%5مسدسات ومكاوي لحام--00111585

%1غيرها :--00191585

آالت وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :-

%1ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً :--00211585

%1غيرها :--00291585

آالت وأجهزة للحام المعادن بطريقة األقواس ( بما في ذلك أقواس البالزما ) :-

%1ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً :--00311585

%1غيرها :--00391585

%1آالت وأجهزة أخر :-00801585

%1أجزاء :-00901585

1685

مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة ، كهربائية ؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة 

األماكن أو التربة أو األرض ، أو الستعماالت مماثلة ؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر ( مثل المجففات 

والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر ) ومجففات األيدي ؛ مكاوي كهربائية ؛ أجهزة حرارية كهربائية 

الستعماالت منزلية ؛ مقاومات حرارية كهربائية ، عدا تلك الداخلة في البند 85.45.

عدد%40مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة ، كهربائية-00101685

أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو األرض أو الستعماالت مماثلة :-
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عدد%40مشعات ( رادياتورات " Radiators " ) مدخرة للحرارة--00211685

عدد%40غيرها--00291685

أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدي :-

عدد%40مجففات شعر--00311685

عدد%40أجهزة أخر لتصفيف الشعر--00321685

عدد%40مجففات أيدي--00331685

عدد%40مكاوي كهربائية-00401685

عدد%40أفران تعمل بموجات متناهية الصغير ( ميكروويف )-00501585

عدد%40أفران أخر ؛ أفران طبخ ومواقد ( بما فيها مسطحات الطبخ ) وغاليات " boiling rings " وشوايات ومحامص-00601685

أجهزة حرارية كهربائية أخر :-

عدد%40أجهزة إعداد القهوة والشاي--00711685

عدد%40محامص خبز--00721685

عدد%40غيرها--00791685

%1مقاومات حرارية كهربائية :-00801685

%1أجزاء :-00901685

1785

أجهزة كهربائية للهاتف ( تلفون ) أو البرق " تلغراف " ، السلكيين ، بما في ذلك أجهزة الهاتف السلكية ذات يد " 

سماعة " السلكية ،وأجهزة إتصاالت ألنظمة خطوط التيار الناقل أو ألنظمة أو ألنظمة الخطوط الرقمية ؛ أجهزة الهاتف 

المرئي ( فيديوفون )

أجهزة هاتف سلكية ، أجهزة هاتف مرئي ( فيديوفون ) :-

00111785--" Cordless " عدد%30أجهزة هاتف سلكية ذات يد السكلية

%30غيرها--00191785
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أجهزة نسخ هاتفية ( فاكس ) وأجهزة طباعة عن بعد ( تليبرنتر ) :-

عدد%30أجهزة نسخ هاتفية ( فاكس )--00211785

عدد%30أجهزة طباعة عن بعد ( تليبرنتر ) :--00221785

عدد%10أجهزة " لوحات " تحويل ومقاسم " سنترال " للهاتف أو البرق-00301785

عدد%10أجهزة أخر ، لنظمة خطوط التيار الناقل أو ألنظمة الخطوط الرقمية-00401785

عدد%30أجهزة أخر-00801785

%5أجزاء :-00901785

1885

مذياعات للصوت ( ميكروفونات " microphones " ) وحواملها ( ستاند " stands " ) ؛ مكبرات صوت ، وإن كانت 

 ( combined ) وسماعات آذنية ، وإن كانت متحدة ( headphones ) مركبة في هياكلها ؛ سماعات رأسية

بمذياعات للصوت " بمكيروفون " ، وأطقم تتألف من مذياع صوف " ميكروفون " ، وأطقم تتألف من مذياع " 

 " sets " ميكروفون " ومن مكبر أو عدة مكبرات للصوت ؛ مضخمات كهربائية للذبذبات الصوتية ؛ مجموعات ( أطقم

) مضخمات صوت كهربائية .

%20مذياعات للصوت ( ميكروفونات ) وحواملها-00101885

مكبرات صوت ، وإن كانت مكبرة في هياكلها :-

مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هياكلها  :--

%1مستلزمات انتاج للشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية واالكترونية---10211885

%20غيرها---90211885

%20مكبرات صوت متعددة ، مركبة في نفس الهيكل :--00221885

%20غيرها :--00291885

00301885-
سماعات رأسية " headphones ط وسماعات أذنية " earphones " ، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت ، وأطقم 

عدد%20تتألف من مذياع للصوت ومن مكبر أو عدة مكبرات للصوت
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%20مضخمات كهربائية للذبذبات الصوتية :-00401885

%20مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت :-00501885

%5أجزاء :-00901885

1985
أجهزة إدارة االسطوانات ، مشغالت اسطوانات " حاكيات " مشغالت " قارئات " أشرطة كاسيت وغيرها من أجهزة 

إذاعة الصوت ، غير متضمنة على أداة لتسجيل الصوت

عدد%20مشغالت اسطوانات ، تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة-00101985

مشغالت اسطوانات أخر :-

عدد%30بدون مكبر صوت--00211985

عدد%30غيرها--00291985

أجهزة إدارة إسطوانات :-

عدد%30بمغير ذاتي الحركة لتبديل االسطوانات--00311985

عدد%30غيرها--00391985

عدد%20آالت إذاعة اإلمالء-00401985

غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :-

عدد%30مشغالت أشرطة كاسيت بحجم الجيب--00921985

عدد%30مشغالت أشرطة كاسيت ، أخر--00931985

%30غيرها :--00991985

2085
مسجالت صوت على األشرطة الممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت ، وإن كانت متضمنة أداة إلذاعة الصوت 

.

عدد%30آالت تسجيل اإلمالء غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي-00102085

عدد%30جهزة الرد على المكالمات الهاتفية-00202085
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غيرها من سمجالت الصوت على األشرطة الممغنطة المتضمنة أجهزة إلذاعة الصوت :-

عدد%30من األنواع الرقمية--00322085

عدد%30غيرها ، من األنواع التي تعمل بأشرطة الكاسيت--00332085

عدد%30غيرها--00392085

غيرها :-

%1أجهزة تسجيل صوت سينمائية تعمل بطرق ضوئية كهربائية " Photoelectrical " معدة لصناعة السينما---10902085

عدد%30غيرها---90902085

2185
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( الفيديو ) ، وإن كانت متضمنة مؤالف إشارات فيديو ( تيونر "tuner " ) أم 

ال.

عدد%30تعمل بأشرطة ممغنطة-00102185

عدد%30غيرها-00902185

أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية لالستخدام مع األجهزة الداخلة في البنود من 85.19 لغاية 228585.21

كغ%10رؤوس صوت ( إبر الحاكي )-00102285

%10غيرها :-00902285

حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظاهر األخرى ، عدا األصناف المذكورة في الفصل 2385.37

أشرطة ممغنطة :-

عدد%30اليزيد عرضها عن 4 ملم--00112385

عدد%30يزيد عرضها عن 4 ملم واليتجاوز 6.50 ملليميتر--00122385

%30يزيد عرضها عن 6.50 ملم :--00132385

عدد%30أقراص ممغنطة-00202385

عدد%30بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة-00302385
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%30غيرها :-00902385

2485
اسطوانات ، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظاهر األخرى مسجلة ، بما في ذلك القوالب 

واالسطوانات األم إلنتاج االسطوانات المسجلة ، باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37

اسطوانات للحاكيات ( غرامافون ) :-

عدد%1اسطوانات بتسجيالت دينية أو تعليمية أو تربوية---10102485

عدد%30غيرها---90102485

أقراص ألنظمة القراءة بالليزر :-

عدد%30إلعادة إنتاج الظاهر عدا الصوت والصورة--00312485

عدد%30إلعادة إنتاج الصوت--00322485

عدد%30غيرها--00392485

عدد%30أشرطة ممغنطة إلعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصوةر-00402485

أشرطة ممغنطة أخر :-

عدد%30اليزيد عرضها عن 4 ملم--00512485

عدد%30يزيد عرضها عن 4 ملم واليتجاوز 6.50 ملليميتر--00522485

عدد%30يزيد عرضها عن 6.50 ملم--00532485

عدد%30بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة-00602485

غيرها :-

عدد%30إلعادة إنتاج الظاهر عدا الصوت والصورة--00912485

عدد%30غيرها--00992485
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2585

أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة أو اإلذاعة المصورة ( تلفزيون )، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال 

أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ؛ كاميرات تلفزيونية ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات تسجيل 

الفيديو " كام كورد ؛ أجهزة إلتقاط صور فوتوغرافية ( كاميرات ) رقمية.

%1أجهزة إرسال :-00102585

أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز إستقبال :-

%10اجهزة الهاتف الجوال---10202585

%5غيرها---90202585

عدد%30كاميرات تلفزيونية-00302585

00402585-
كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كميرات تسجيل الفيديو " video camera recorder " ؛ أجهزة إلتقاط 

( " digital cameras " ديجتال ) عدد%30صور فوتوغرافية ( كاميرات ) رقيمة

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو2685

%1أجهزة رادار:-00102685

غيرها :-

%1أجهزة إرشاد مالحي بالراديو :--00912685

%1أجهزة توجيه عن بعد الراديو :--00922685

2785
أجهزة إستقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة ، وإن كانت مندمجة ، ضمن نفس البدن ، بجهاز تسجيل أو جهاز 

إلذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف الساعات.

-
أجهزة استقبال لإلذاعة ( راديو ) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي ، بما في ذلك األجهزة القادرة أيضاً على 

االستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :

عدد%30أجهزة راديو مندمجاً بها مشغالً " قارئات " أشرطة كاسيت ، بحجم الجيب--00122785

عدد%30أجهزة أخر مندمجاً بها أجهزة لتسجيل  أو إلذاعة الصوت--00132785
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عدد%40غيرها--00192785

-
أجهزة استقبال لإلذاعة ( راديو ) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي ، من النوع المستعمل في السيارات ، بما 

في ذلك األجهزة القادرة أيضاً على االستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :

مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت--

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10212785

%30غيرها---90212785

غيرها--

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات السياحية---10292785

%30غيرها---90292785

-
أجهزة استقبال أخر لإلذاعة ( راديو ) ، بما في ذلك األجهزة القادرة أيضاً على اإلستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :

عدد%40مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت--00312785

عدد%40غير مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت ولكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات--00322785

%40غيرها :--00392785

%40أجهزة أخر :-00902785

2885

أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة ( تلفزيون ) ، وإن كان مندمجاً بها أجهزة إستقبال اإلذاعة المسموعة ( راديو ) أو 

أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة ؛ أجهزة إظهار " مرقاب " الفيديو ( فيديو مونيتور ) واجهزة إسقاط صور 

الفيديو ( فيديو بروجيكتور ) .

-
أجهزة استقبال لإلذاعة المصورة ( تلفزيون ) ، وإن كان مندمجاً بها أجهزة إستقبال اإلذاعة المسموعة ( راديو ) أو 

أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة :

عدد%50باأللوان--00122885
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عدد%50باألبيض واألسود أو بالوان أحادية ( مونوكروم )--00132885

-: ( " Video monitors " فيديو مونيتور ) أجهزة إظهار " مرقاب " الفيديو

عدد%50باأللوان--00212885

عدد%50باألبيض واألسود أو بالوان أحادية أخر--00222885

عدد%50أجهزة عرض " إسقاط " فيديو ( فيديو بروجيكتور )-00302885

أجهزة معدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 298585.28

هوائيات " أنتينات " وعاكسات للهوائيات من جميع األنواع ؛ أجزاء معدة لالستعمال مع هذه األصناف :-

%10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية---10102985

%50غيرها---90102985

غيرها :-

%1المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية---10902985

%10غيرها---90902985

أجهزة كهربائية لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور ، لطرق السكك الحديدية ومايماثلها أو الطرق 3085

البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ( عدا مايدخل منها في البند 86.08 9.

عدد%1أجهزة لطرق السكك الحديدية ومايماثلها-00103085

عدد%1أجهزة أخر-00803085

كغ%1أجزاء-00903085

3185
أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل األجراس والصفارات ولوحات الداللة أو البيان وأجهزة تنبيه ضد 

السرقة أو الحريق )

عدد%10أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة-00103185
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00203185-
لوحات الداللة أو البيان المحتوية على أدوات بلورات " Crystal "  سائلة ( Lcd) أو صمامات ثنائية " ديودات " باعثة 

(LED ) 5للضوء%

عدد%5أجهزة أخر-00803185

كغ%3أجزاء-00903185

%1مكثفات كهربائية ، ثابتة و متغيرة ، أو قابلة للتعديل ( الضبط المسبق ) .3285

00103285-
مكثفات ثابتة معدة لإلستعمال في الدوائر الكهربائية ، ذات تردد قدره  Hz 50/60 ( هيرتز ) يمكنها استيعاب قدرة 

كغ%1تفاعلية التقل عن kvr 0.5 ( كيلو فار ) ( مكثفات الطاقة )

مكثفات ثابتة اخر :-

%1من تنتاليوم :--00213285

%1الكتروليتية من ألومنيوم :--00223285

%1ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة :--00233285

%1ذات عازل من خزف متعدد الطبقات :--00243285

%1ذات عازل من ورق أو من لدائن :--00253285

%1غيرها :--00293285

%1مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل ( لضبط المسبف ) :-00303285

%1أجزاء :-00903285

3385
مقاومات كهربائية غير حرارية ( بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " 

بوتنشيومتر " ).

كغ%1مقاومات ثابتة من كربون ، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة-00103385

مقاومات ثابتة أخر :-

00213385--w 20 كغ%1معدة لقدرة التزيد عن
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كغ%1غيرها--00293385

مقاومات متغيرة من أسالك ملفولة ، بما فيها الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيومتر " :-

00313385--w 20 كغ%1معدة لقدرة التزيد عن

كغ%1غيرها--00393385

كغ%1مقاومات متغيرة أخر ، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الحهد "بوتنشيومتر "-00403385

كغ%1أجزاء-00903385

كغ%1دوائر " دارات " مطبوعة348500003485

3585

أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية ( مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق 

ومحددات الجهد " التوتر " وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل ) ، 

لجهد " توتر يزيد عن V 1000 ( فولت ).

كغ%1منصهرات ( فيوزات ) وقاطعات دارات ذات منصهرات-00103585

قاطعات تيار ذاتية الحركة :-

كغ%1لجهد يقل عن kV 72.5 ( كيلو فولت )--00213585

كغ%1غيرها--00293585

كغ%1مفاتيح تقسيم ( عزل " lsolating " ) ومفاتيح وصل وقطع التيار-00303585

كغ%1مانعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية-00403585

%1غيرها :-00903585

3685

 " Relays أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية ( مثل المفاتيح والمرحالت " ريالي

والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية " الفيش Plugs " والمآخذ الكهربائية 

" البريز " ومآخذ للمبات " سوكات Lamp - Holder ( دوي ) " وعلب التوصيل ) ، لجهد " توتر " اليزيد عن 

v1000  ( فولت ) .
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كغ%5منصهرات ( فيوزات ) وقاطعات دارات ذات منصهرات-00103685

كغ%5قاطعات تيار ذاتية الحركة-00203685

كغ%5أجهزة لوقاية الدوائر الحكومية-00303685

-: ( " Relays " ريالي ) مرحالت

كغ%5لجهد  "توتر " اليزيد عن v 60 ( فولت )--00413685

كغ%5غيرها--00493685

%1مفاتيح كهربائية أخر :-

كغ%5المقلع (( الستارتر ( thermo electric switches ( starter )) مفاتيح كهرو - حرارية---10503685

غيرها---

%1المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية----91503685

%7غيرها----99503685

-
مقابس لمبات ( سوكة " دوي " ) وصالت مآخذ كهربائية ( قوابس أو فيش ) ومآخذ كهربائية ( مقابس أو بريزات " 

: ( " prises

%1المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية---10613685

%7غيرها---90613685

%15غيرها--00693685

اجهزة أخر-

%1المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية---10903685

%7غيرها---90903685
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3785

لوحات " تابلوهات " ، مناضد ، خزائن وغيرها من الحوامل ، مزودة بجهازين أو أكثر من األجهزة الداخلة في أحد 

البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي ، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في 

الفصل 90 ، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.

لجهد " اليزيد عن v 1000 ( فولت )-

%1المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة األجهزة التلفزيونية وااللكترونية---10103785

%5غيرها---90103785

%1لجهد " يزيد عن v 1000 ( فولت )-00203785

أجزاء معدة لالستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع األجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 388585.37

00103885-
كغ%5لوحات " تابلوهات " ، مناضد ، خزائن وغيرها من الحوامل لألصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها

كغ%5غيرها-00903885

3985
لمبات وأنابيب كهربائية ، تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ ، بما في ذلك األصناف المسماة " مصابيح مقفلة " 

واللمبات واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .

مصابيح مقفلة " سيلد بيم Seald beam  " ( بشكل وحدات مقفلة تضم العدسة والعاكس وشعيرات التوهج )-

%5مستلزمات منشىت تصنيع وتجميع السيارات السياحية10103985

%30غيرها90103985

-
لمبات وأنابيب أخر ، تضيء بتوهج الشعيرات ، باستثناء اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء :

عدد%5هالوجينية بالتنغستين--00213985

عدد%5غيرها ، بقدرة التزيد عن w 200   ولجهد " توتر " يزيد عن V 100 ( فولت )--00223985

%5غيرها :--00293985
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لمبات وأنابيب تضيء بالتفريغ ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية :-

عدد%5لمبات وأنابيب " فلورسنت ذات قطب سالب " كاتود " ساخن--00313985

عدد%5لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لبمات بهاليدات معدنية--00323985

%5غيرها :--00393985

لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :-

عدد%5لمبات قوسية--00413985

عدد%5غيرها--00493985

كغ%1أجزاء-00903985

4085

لمبات وصمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب " كاثود " ساخن أو بارد أو ضوئي ( مثل الصمامات واألنابيب 

المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ، واألنابيب والصمامات المقومة المعباة ببخار الزئبق وأنابيب األشعة الكاثودية ، 

وأنابيب الكاميرات التلفزيونية  ) ، غير تلك الداخلة  في البند 85.39

-
انابيب الشعة الكاثودية ألجهزة استقبال اإلذاعة المصورة ( التلفزيون ) ، بما في ذلك أجهزة االستقبال الخاصة بالفيديو 

: " Video monitor مونيتور

عدد%1باأللوان--00114085

عدد%1باألبيض واألسود أو بألوان أحادية أخر--00124085

عدد%1أنابيب الكاميرات التلفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي-00204085

%1أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، باأللوان ، تظهر نقاط فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل 0.4 ملم :-00404085

%1أنابيب عرض معلومات ورسوم بيانية ، باألبيض واألسود أو بألوان أحادية أخر :-00504085

%1أنابيب أشعة كاثودية أخر :-00604085

-
أنابيب موجات متناهية الصغر " ميكروويف " ( مجنيترون " Magnetrons " والكليسترون " وأنابيب الموجات المتنقلة 

، والكارسينوترون ) ، عدا أنابيب التحكم الشبكي :
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عدد%1مجنيترون--00714085

عدد%1كليسترون--00724085

عدد%1غيرها--00794085

أنابيب وصمامات أخر :-

%1أنابيب وصمامات ألجهزة االستقبال اأو ألجهزة التضخيم :--00814085

%1غيرها :--00894085

أجزاء :-

%1ألنابيب األشعة الكاثودية  :--00914085

%1غيرها :--00994085

4185

صمامات ثنائية "ديودات " و ترانزستورات و أدوات شبه موصلة " نصف ناقلة مماثلة ؛ أدوات شبه موصلة حساسة 

للضوء بما في ذلك الخاليا الضوئية الفولتانية ، وإن كانت مجمعة بشكل وحدات " موديل Modules " أو مهيأة بشكل 

لوحات ؛ صمامات ثنائية " ديودات " باعثة للضوء ؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .

%1صمامات ثنائية " ديودات Diodes " ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء :-00104185

ترانزستورات ، غير الترانزستورات الحساسة للضوء :-

00214185--: W 1 1ذات معدل تبدد يقل عن%

%1غيرها :--00294185

00304185-
%1مقومات ترانزستورية " تايرستورات thyristors " ودياك diacs " و " تراياك triacs " عدا األدوات الحساسة للضوء :

00404185-

أدوات شبه موصلة ( نصف ناقلة " semiconductor " ) حساسة للضوء ، بما في ذلك الخاليا الضوئية الفولتانية 

"photovoltaic " ، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات " موديول modules " أو مهيأة بشكل لوحات ؛ صمامات 

عدد%1ثنائية " ديودات " باعثة للضوء
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%1أدوات شبه ناقلة ( " نصف ناقلة " semiconductor " ) موصلة أخر :-00504185

00604185-" piezo - electric crystals " عدد%1بلورات بيزو - كهربائية مركبة

%1أجزاء :-00904185

دوائر " دارات " متكاملة ومجمعات الكترونية متناهية الصفر .4285

00104285-: ( " smart cards " بطاقات ذكية ) 1بطاقات تتضمن دارة الكترونية متكاملة%

دارات متكاملة أحادية الكتلة :-

%1رقمية :--00214285

%1غيرها :--00294285

00604285-: (  " hybrid " هجينة ) 1درارات متكاملة مشتركة%

00704285-: ( microassemblies ) 1مجمعات الكترونية متناهية الصغر%

%1أجزاء :-00904285

آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.4385

مسرعات الجزئيات :-

عدد%1أجهزة زرع ايونية ( إشابة " doping " ) لتنشيط أشباه الموصالت--00114385

عدد%1غيرها--00194385

عدد%1مولدات إشارات-00204385

00304385-
آالت وأجهزة لطالء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو اإلنتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة ( اليكتروفورسيز " 

( " Electrophoresis1%عدد

عدد%10أجهزة كهربة السياجات-00404385

آالت وأجهزة أخر :-

عدد%5رقاع وبطاقات ( كروت ) تقاربية--00814385
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عدد%5غيرها--00894385

عدد%1أجزاء-00904385

4485

أسالك وكابالت معزولة ( بما الكابالت متحدة المحور " co-axial " ) وغيرها من الموصالت المعزولة للكهرباء ( بما 

في ذلك المطلية باللك " باللكر " أو الميناء أو المؤكسدة كهربائياً " anodised "  ، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل 

طرفية ؛ كابالت من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة ، وإن كانت مجمعة مع موصالت 

كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .

أسالك للف " بوبيناج " :-

كغ%1من نحاس--00114485

كغ%1غيرها--00194485

كغ%30كابالت متحدة المحور وغيرها من موصالت كهربائية متحدة الصور-00204485

مجموعات أسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات أسالك أخر من األنواع المستعملة في وسائل النقل-

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات---10304485

%30غيرها---90304485

-: " V  " 80 موصالت كهربائية أخر ، لجهد " توتر " اليزيد عن

كغ%30مزودة بأدوات توصيل طرفية--00414485

%30غيرها :--00494485

-: " V " 1000 واليتجاوز : " V  " 80 موصالت كهربائية أخر ، لجهد " توتر " اليزيد عن

كغ%30مزودة بأدوات توصيل طرفية--00514485

%30غيرها :--00594485

00604485-: " V " 1000 30موصالت كهربائية أخر ، لجهد " توتر " يزيد عن%

كغ%15كابالت من ألياف بصرية-00704485
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4585

أقطاب من فحم ، فحمات المسح ، فحمات اللمبات ، أو فحمات مجموعات الخاليا المولدة " فحمات البطاريات " 

وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من الفحم ، سواء كانت بمعدن أو بدونه ، من األنواع المستعملة في األغراض 

الكهربائية.

أقطاب :-

كغ%5من األنواع المستعملة في األفران--00114585

%5غيرها :--00194585

00204585-" balais " كغ%5فحمات مسح

%5غيرها :-00904585

عازالت للكهرباء من جميع المواد.4685

كغ%5من زجاج-00104685

كغ%5من خزف-00204685

كغ%5غيرها-00304685

4785

قطع عازلة للكهرباء لآلالت و األجهزة والمعدات  الكهربائية ، مصنوعة كلياً من مواد عازلة ، وإن كانت محتوية على 

قطع معدنية بسيطة للتجميع ( مثل المقابس الملولبة للمبات " سوك ملولبة  threaded sockets " )أدمجت في كتلة 

المادة العازلة أثناء القولبة ، عدا العازالت الداخلة في البند 85.46 ؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصالتها ، من معادن 

عادية مبطنة بمواد عازلة .

كغ%3قطع عازلة من خزف-00104785

%3قطع عازلة من لدائن :-00204785

%7غيرها :-00904785
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4885

فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا الولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية ؛ خاليا مولدة مستهلكة ، 

مجموعات خاليا مولدة " بطاريات " مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية لآلالت أو األجهزة غير 

مذكورة وال داخلة في أي مكان أخر من هذ الفصل.

00104885-
فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا الولدة " البطاريات " والمدخرات الكهربائية ؛ خاليا مولدة مستهلكة ، 

%50مجموعات خاليا مولدة مستهلكة " بطاريات " ، مدخرة كهربائية مستهلكة :

%5غيرها-00904885

قاطرات للسكك الحديدية مزودة بالطاقة الكهربائية من مصدر خارجي أو من مدخرات كهربائية.0186

%5مزودة بالطاقة الكهربائية من مصدر خارجي :-00100186

%5مزودة بالطاقة من مدخرات كهربائية :-00200186

0286
 " locomotive tenders " قاطرات اخرى للسكك الحديدية ؛ عربات خزانات ماء ووقود القاطرات البخارية ( تندرز

.(

%5قاطرات ديزل كهرائية :-00100286

%5غيرها :-00900286

مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية غير مايدخل منها في البند 038686.04

%5مزودة بالطاقة الكهربائية من مصدر خارجي :-00100386

%5غيرها :-00900386

عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو مايماثلها ، وإن كانت ذاتية الحركة ( مثل ورش التصليح وعربات روافع 048600000486

%20وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص واختبار السكك الحديدية ).

058600000586
عربات السكك الحديدية للمسافرين ، عربات األمتعة ، عربات البريد وغيرها من العربات الخاصة ، للسكك الحديدية 

%10أو مايماثلها ، ( باستثناء مايدخل منها في البند 86.04 ) ، غير ذاتية الحركة :
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عربات سكك حديدية لنقل البضائع ، غير ذاتية الحركة .0686

%1عربات صهاريج ومايماثلها :-00100686

%10عربات عازلة للحرارة أو مبردة ، غير مايدخل منها في البند الفرعي 8606.10 :-00200686

%10عربات ذات تفريغ ذاتي غير مايدخل منها في البند الفرعي 8606.10 أو البند الفرعي 8606.20 :-00300686

غيرها :-

%10مغطاة ومغلفة :--00910686

%10مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم :--00920686

%10غيرها :--00990686

أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو مايماثلها.0786

قواعد ( بوجيات " bogies " ) و ( بيسل - بوجيات " bissel - bogies " ) ومحاور وعجالت ، وأجزاؤها :-

%5بوجيات ( بيسل - بوجيات ) ، للجر :--00110786

%5بوجيات ( بيسل - بوجيات ) ، للجر أخر :--00120786

%5غيرها ، بما في ذلك األجزاء :--00190786

فرامل وأجزاؤها :-

%5فرامل هوائية واجزاؤها--00210786

%5غيرها :--00290786

%5محاجن وغيرها من أجهزة القطر ، صدامات وأجزاؤها :-00300786

غيرها :-

%5للقاطرات :--00910786

%5غيرها :--00990786
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088600000886
معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو مايماثلها ؛ أجهزة آلية ( بما فيها الهيدروآلية ) لإلشارة واألمان والرقابة 

%1والتحكم وتنظيم المرور لخطوط أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ؛ اجزاؤها .

098600000986
%5حاويات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجهزة خصيصاً لنقل بوسيلة أو أكثر أو أكثر من وسائل النقل.

جرارات ( باستثناء العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09 ) .0187

عدد%3جرارات زراعية صغيرة ذات محور واحد متحرك بعجلة واحدة أو عجلتين وزراعين للتوجيه ( موتوكلتور )-00100187

عدد%15جرارات طرق للمقطورات النصفية-00200187

عدد%5جرارات بجنازير-00300187

%1غيرها :-00900187

%15جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات---10900187

%5غيرها---90900787

عربات سيارة معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق0287

مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط 0 ديزل أو نصف ديزل ) :-

عدد%10للنقل المشترك ، المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية---10100287

عدد%50لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد من 10 الى 15---20100287

%40لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد من 16 الى 25---30100287

%30لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد اكثر من 25---40100287

عدد%50غيرها---90100287

غيرها :-

عدد%10للنقل المشترك ، المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية---10900287

عدد%50لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد من 10 الى 15---20900287
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%40لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد من 16 الى 25---30900287

%30لعربات النقل الداخلي ذات مقاعد اكثر من 25---40900287

عدد%50غيرها---90900287

0387
سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل األشخاص ( غير الداخلة منها بالبند 87.02 ) بما 

في ذلك سيارات ستيشن ( بريك ) وسيارات السباق

-
عربات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ، عربات خاصة لنقل األشخاص في مالعب الغولف وعربات مماثلة :

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3---10100387

عدد%60تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم 3---20100387

عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم االشتعال فيها بالشرر :-

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1000 سم3--00210387

عدد%40تزيد سعة اسطوانتها عن 1000 سم3 والتتجاوز 1500 سم3--00220387

تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 والتتجاوز 3000 سم3 :--

عدد%15لإلسعاف---10230387

عدد%20لنقل الموتى والمساجين---20230387

غيرها :---

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3----91230387

عدد%60تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3 والتتجاوز 3000 سم3----92230387

تزيد سعة اسطوانتها عن 3000 سم3 :--

عدد%15لإلسعاف---10240387

عدد%20لنقل الموتى والمساجين---20240387
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عدد%60غيرها---90240387

عربات أخر مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم االشتعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :-

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1500 سم3--00310387

تزيد سعة اسطوانتها عن 1500 سم3 والتتجاوز 2500 سم3 :--

عدد%15لإلسعاف---10320387

عدد%20لنقل الموتى والمساجين---20320387

غيرها :---

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3----91320387

عدد%60غيرها----99320387

تزيد سعة اسطوانتها عن 2500 سم3 :--

عدد%15لإلسعاف---10330387

عدد%20لنقل الموتى والمساجين---20330387

عدد%60غيرها---90330387

غيرها :-

عدد%15لإلسعاف---10900387

عدد%20لنقل الموتى والمساجين---20900387

غيرها :---

عدد%40التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم3----91900387

عدد%60غيرها----99900387

عربات سيارة لنقل بضائع.0487
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00100487-
( " tomberaux " طمبرو ) أو ( " dumpers " دمبر ) عدد%20عربات سيارة مصممة لالستعمال خارج الطرق العامة

غيرها ، مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :-

اليتجاوز وزنها االجمالي محملة خمسة أطنان :--

10210487---( VAN ) عدد%40نقل مغلقة

عدد%15غيرها---90210487

عدد%15يزيد وزنها اإلجمالي محملة عن خمسة أطنان واليتجاوز 20 طناً--00220487

عدد%15يزيد وزنها اإلجمالي محملة عن 20 طناً--00230487

غيرها ، مجهزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيها بالشرر :-

اليتجاوز وزنها االجمالي محملة خمسة أطنان :--

10310487---( VAN ) عدد%40نقل مغلقة

عدد%15غيرها---90310487

عدد%15غيرها--00320487

%15غيرها :-00900487

0587

عربات سيارة إلستعماالت خاصة ، غير ماكان منها معداً بصفة رئيسية لنقل األشخاص أو البضائع ( مثل سيارات نقل 

وقطر السيارات المعطلة ، السيارات الرافعة ، سيارات مكافحة الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، 

سيارات الفرش أو الرش ، سيارات االورش المتنقلة وسيارات التصوير باألشعة ) .

عدد%15سيارات رافعة ( سيارات ونش )-00100587

%15سيارات " ديريك " للحفر أو السير :-00200587

عدد%10سيارات مكافحة الحرائق-00300587

عدد%15سيارات خلط الهرسانة-00400587
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%15غيرها :-00900587

هياكل ( شاسيهات ) مجهزة بمحركاتها ، للعربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .0687

عدد%5هياكل ( شاسيهات ) الجرارات الزراعية الداخلة في البند 87.01 بمحركاتها---10000687

20000687---
هياكل ( شاسيهات ) السيارات ذات المحركات لنقل األشخاص الداخلة في البند 87.02 بمحركاتها المستوردة لصالح 

عدد%20شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية

عدد%5هياكل ( شاسيهات ) السيارات ذات المحركات لنقل األشخاص الداخلة في البند 87.02---30000687

%40هياكل السيارات السياحية الداخلة في البند 8703 التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم---40000687

%60هياكل السيارات السياحية الداخلة في البند 8703 التي التزيد سعة اسطزانتها 1600 سم----50000687

عدد%15غيرها---90000687

أبدان العربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 ، بما في ذلك غرف القيادة.0787

للعربات الداخلة في البند 87.03 :-

عدد%15لإلسعاف ونقل الموتى والمساجين---10100787

عدد%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---20100787

عدد%40العائدة لسيارات تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3---30100787

%60العائدة لسيارات تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3---40100787

%30غيرها :-00900787

أجزاء ولوازم العربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 0887.87.05

واقيات الصدمات وأجزاؤها-

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10100887

%20غيرها---90100887

أجزاء ولوازم اخرى لألبدان ( بما في ذلك أجزاء ولوازم غرف القيادة ) :-
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أحزمة األمان--

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10210887

%20غيرها---90210887

غيرها--

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10290887

%20غيرها---90290887

مكابح ( فرامل ) ومكابح مساعدة ( فرامل سيرفو 9 ، واجزاؤها :-

بطائن فرامل مركبة--

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10310887

%20غيرها---90310887

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10390887

%20غيرها---90390887

علب تغيير السرعة ( جيربوكس )-

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10400887

%20غيرها---90400887

-
محارو دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة " differential  ) ن وإن كانت مزودة بمكونات اخرى لنقل الحركة ( 

( " transmission " ترانسميسيون

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10500887

%20غيرها---90500887

محاور حاملة ( غير دافعة " non-ddriving axels " ) وأجزاؤها-

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10600887
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%20غيرها---90600887

دواليب ( عجالت ) وأجزاؤها ولوازمها-

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10700887

%20غيرها---90700887

مخفضات صدمات ( أمورتيسورات ) ماصات الصدمات " absorbers - shock " ) التعليق-

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10800887

%20غيرها---90800887

أجزاء ولوازم اخرى :-

مبردات الحرارة بالماء ( رادياتورات )--

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10910887

%20غيرها---90910887

--( " echappements " أشطمانات ) كاتمات صوت ومواسير عوادم

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10920887

%20غيرها---90920887

معشقات ( دبرياج ) وأجزاؤها--

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10930887

%20غيرها---90930887

--( " direction " الديريكسيون ) طارات وأعمدة وعلب القايدة

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10940887

%20غيرها---90940887

غيرها :--
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أطر الهياكل ( المسماة جيزان أو شاسي ) :---

كغ%15العائدة لسيارات نقل المواد----11990887

كغ%15العائدة للنقل المشترك ( أتوبيس وترولي باص وغيرها )----12990887

كغ%40العائدة لسيارات نقل األشخاص الداخلة في البند 8703 التي التتجاوز سعة اسطوانتها 1600 سم 3----13990887

كغ%60العائدة لسيارات نقل األشخاص الداخلة في النبد 8703التي تزيد سعة اسطوانتها عن 1600 سم3----14990887

%5مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية----15990887

كغ%30العائدة لغيرها من العربات----19990887

كغ%20غيرها من األجزاء واللوازم---90990887

0987

عربات عمل " works trucks " ، ذاتية الدفع " propelled - self  " ، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من 

األنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ، عربات جر من 

األنواع المستعملة في  محطات السكك الحديدية ، أجزاء العربات المذكورة أعاله.

عربات :-

عدد%5كهربائية--00110987

عدد%5غيرها--00190987

كغ%5أجزاء-00900987

%5دبابات وسيارات مدرعة حربية ، وغن كانت كجهزة باسلحة ؛ أجزاؤها .108700001087

1187
دراجات نارية ( موتوسيكل ) ودراجات عادية مزودة بمحرك مساعد وإن كانت بمركبات جانبية ، مركبات جانبية 

للدراجات .

عدد%50مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة التتجاوز سعة اسطوانتها 50 سم00101187-3

عدد%50مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 50 سم3 والتتجاوز 250 سم00201187-3

عدد%50مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 250 سم3 والتتجاوز 500 سم00301187-3
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عدد%50مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 500 سم3 والتتجاوز 800 سم00401187-3

عدد%50مجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 800 سم00501187-3

عدد%50غيرها-00901187

128700001287
دراجات عادية بعجلتين ( بيسيكالت ) ودراجات أخر ( بما في ذلك الدراجات ذات ثالث عجالت وصندوق للتوزيع ) ، 

عدد%40بدون محركات .

عربات لألشخاص المعوقين ، سواء كانت مزودة بمحرك " motorised " أو بآلية دفع اخرى ، أم ال.1387

عدد%3دون آلية الدفع-00101387

عدد%3غيرها-00901387

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 1487.87.13

للدراجات النارية :-

كغ%10مقاعد ( سروج )--00111487

%5غيرها :--00191487

كغ%3لعربات األشخاص المعوقين-00201487

غيرها :-

كغ%5أطر وأذرع شوكية ، وأجزاؤها--00911487

كغ%5أطواق ( جنوط ) وأسياخ عجالت--00921487

كغ%5مراكز عجالت ( غير مراكز الفرامل ) وعجالت مسنة للعجالت الطليقة--00931487

كغ%5فرامل ، بما في ذلك مراكز الفرامل ، وأجزاؤها--00941487

عدد%10مقاعد ( سروج )--00951487

كغ%5دواسات ومجموعات التدويس وأجزاؤها--00961487

%5غيرها :--00991487
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%20عربات لنقل األطفال وأجزاؤها.158700001587

مقطورات ( روادف ) ومقطورات نصفية ، عربات أخر غير آلية الحركة ، أجزاؤها .1687

عدد%30مقطورات ( روادف ) ومقطورات نصفية من طراز الناقالت ( كرافان ) ، للسكن أو للمخيمات-00101687

عدد%30مقطورات ( روادف ) ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، من األنواع المجهزة الستعماالت زراعية-00201687

مقطورات ( روادف ) ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع :-

عدد%30صهاريج--00311687

عدد%30غيرها--00391687

%30مقطورات ( روادف ومقطورات نصفية أخر :-00401687

عدد%30عربات آخر-00801687

كغ%10أجزاء-00901687

0188
بالونات ومناطيد مسيرة ، طائرات شراعية وأجنحة طائرة وغيرها من العربات الجوية غير المصممة للدفع بقوة 

المحرك

00100188-( " hang gliders " أشرعة معلقة ) عدد%30طائرات شراعية وأجنحة طائرة

%30غيرها :-00900188

0288
عربات جوية أخر ( مثل المروحيات " هيليلوكوبتر " والطائرات العادية ) ؛ مركبات فضائية ( بما في ذلك األقمار 

الصناعية ) وعربات إطالقها وعربات مدارية.

مروحيات " هيليوكوبتر " :-

عدد%30اليتجاوز وزنها فارغة 2000 كغ--00110288

عدد%30يزيد وزنها فارغة عن 2000 كغ--00120288

عدد%30طائرات عادية وعربات جوية أخر ، اليتجاوز وزنها وزنها فارغة 2000 كغ-00200288

عدد%30طارات عادية وعربات جوية أخر ، يزيد وزنها فارغة عن 2000 وال يتجاوز 15000 كغ-00300288
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عدد%30طائرات عادية وعربات جوية أخر ، يزيد وزنها فارغة عن 15000 كغ-00400288

%30مركبات فضائية ( بما في ذلك األقمار الصناعية ) وعربات إطالقها وعربات مدارية:-00600288

أجزاء األجهزة الداخلة في البند 88.01 أو البند 0388.88.02

%1مراوح ودوارات ، وأجزاؤها :-00100388

%1مجموعات الهبوط وأجزاؤها :-00200388

%1أجزاء اخرى للطائرات العادية أو المروحيات :-00300388

%1غيرها :-00900388

048800000488
مظالت هبوط " باراشوت " ، بما في ذلك مظالت الهبوط المسيرة ومظالت المنحدرات و " روتوشوت " ؛ أجزاؤها 

%30ولوازمها .

0588
أجهزة ومعدات إطالق العربات الجوية ، أجهزة و معدات لهبوط العربات الجوية على ظهر السفن ، وأجهزة ومعدات 

مماثلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ أجزاء األصناف أعاله.

00100588-
أجهزة ومعدات اطالق العربات الجوية واجزاؤها ؛ أجهزة ومعدات لهبوط العربات الجوية الجوية على ظهر السفن ، 

%30وأجهزة ومعدات مماثلة وأجزاؤها :

أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :-

%30أجهزة تدريب على المعارك الجوية ( طيران تشبيهي " simulators " )وأجزاؤها :--00210588

%30غيرها :--00290588

سفن وبواخر رحالت ومعديات ( فيري بوت ) وسفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع.0189

00100189-
سفن وبواخر رحالت أو نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل األشخاص ، معديات ( فيري بوت ) من جميع 

%10األنواع :

%3سفن صهاريج :-00200189

%3سفن برادات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8901.20 :-00300189
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%3سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لتقل األشخاص والبضائع معاً :-00900189

%1سفن صيد ، سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .028900000289

يخوت ومراكب اخرى وزوارق النزهة أو الرياضة ؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة ( كانوي ).0389

%5قابلة للنفخ :-00100389

غيرها :-

قوارب شراعية وإن كانت مزود بمحرك مساعد :--

%5قوارب شراعية بدون محرك---10910389

%15قوارب شراعية مزودة بمحرك---20910389

%15قوارب بمحركات غير القوارب ذات المحرك الجانبي ( غير ثابت ) :-00920389

%15غيرها :--00890389

عدد%3سفن قاطرة وسفن دافعة048900000489

0589

سفن ارشاد ضوئي ، سفن مكافحة الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة وروافع عائمة ، وغيرها من السفن التي تعتبر 

المالحة ثانوية بالنسبة إلى وظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة ؛ أرصفة مسطحة للتنقيب أو لالستثمار ، عائمة أو 

غاطسة.

عدد%20سفن جارفة أو كاسحة-00100589

عدد%5أرصة مسطحة أو لالستثمار عائمة أو غاطسة-00200589

عدد%20غيرها-00900589

سفن أخر ، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة ، غير قوارب التجديف0689

%3سفن حربية :-00100689

%3غيرها :-00900689
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0789
منشأت عائمة أخر ( مثل الطوافات والخزانات والصناديق العائمة ومنصات االرساء وعوامات الربط أو االرشاد 

والمنارات ).

عدد%3طوافات قابلة للنفخ-00100789

عدد%3غيرها-00900789

عدد%5سفن ومنشآت عائمة أخر للتفكيك والتحطيم088900000889

0190

ألياف بصرية ، حزم وحبال من ألياف بصرية ، وإن كانت مزودة بقطع وصل أو متضمنة موصالت كهربائية ؛ مفاتيح 

وصل لأللياف البصرية ، وغيرها من تجهيزات الوصل والوصالت االخرى لللياف البصرية ؛ ألواح وصفائح من مواد 

مستقطبة ؛ عدسات ( بما فيها العدسات الالصقة ) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير 

مركبة ، عدا ماكان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .

%5الياف بصرية وحزم وحبال من الياف بصرية :-00100190

00200190-"  polarising material " كغ%5ألواح وصفائح من مواد مستقطبة

عدد%5عدسات الصقة-00300190

عدد%5عدسات للنظارات من زجاج-00400190

عدد%5عدسات للنظارات من مواد اخرى-00500190

كغ%5غيرها-00900190

0290
عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت ، مركبة ، تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات 

واألجهزة ، غير ماكان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.

-: ( " Objectifs " أوبجكتيف ) عدسات المرئيات

00110290--
كغ%5ألجهزة التقاط المناظر أو ألجهزة عرض الصور أو لألجهزة الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية للتكبير أو للتصغير

كغ%5غيرها--00190290
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كغ%5مصاف ( فلترات )-00200290

كغ%5غيرها-00900290

أطر وركائب " mountings " للنظارات أو لألصناف المماثلة ، وأجزاؤها.0390

أطر " frames " وركائب :-

عدد%10من لدائن--00110390

عدد%10من مواد أخر--00190390

كغ%10أجزاء-00900390

نظارات مصححة أو واقية أو غيرها ، ومايماثلها.0490

عدد%50نظارات شمسية-00100490

عدد%20غيرها-00900490

0590
مناظير مقربة ( مفردة العين أو مزدوجة ) ومناظير فلكية أو راصدات وقواعدها "mountinfs " ؛ أدوات فلكية أخر 

وقواعدها " mountings " ، باستثناء أجهزة الراديو الفلكية.

عدد%10مناظير مقربة مزدوجة العين-00100590

أدوات اخرى :-

عدد%10مناظير مقرية مفردة للعين---20300590

عدد%5غيرها---90300590

%7أجزاء ولوازم ( بما فيها القواعد ):-00900590

0690
أجهزة التصوير الفوتوغرافي  ( غير آالت التصوير السينمائي ) ؛ أجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير 

الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات واألنابيب ، باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.

عدد%1أجهزة من األنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو إسطوانات الطباعة-00100690
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00200690-
أجهزة تصوير من األنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفالم صغيرة ( ميكروفيلم ) أو على بطاقات صغيرة ) 

عدد%20ميكروفيش ) أو على غيرها من األشكال الصغيرة

00300690-
أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء او للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي لألعضاء الداخلية ، 

عدد%20وأجهزة التصوير لمختبرات الطب البشري أو التحقق القضائي من الهوية

عدد%20أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري-00400690

أجهزة تصوير اخرى :-

00510690--
 ، ( " SLR " عدسة مفردة عاكسة ) " view - finder " ذات جهاز تظهر عدسته صورة مصغرة لما سيتم تصوير

عدد%20ألفالم بشكل لفات اليتجاوز عرضها 35 مم

عدد%20غيرها ، ألفالم بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم--00520690

عدد%20غيرها ، ألفالم بشكل لفات بعرض 35 مم--00530690

عدد%20غيرها--00590690

أجهزة ومعدات إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ( بما فيها المصابيح واألنابيب ) :-

عدد%20أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ ( فالش إلكتروني )--00610690

عدد%20مصابيح إحداث الضوء الخاطف ومكعبات إحداث الضوء الخاطف ومايماثلها--00620690

عدد%20غيرها--00690690

أجزاء ولوازم :-

%5ألجهزة التصوير  :--00910690

%5غيرها--00990690

أجهزة تصوير ( كاميرات ) وأجهزة عرض ، سينمائية  وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إعادة توليد الصوت.0790

أجهزة تصوير سينمائي ( كاميرات ) :-

ألفالم يقل عرضها عن 16 مم أو ألفالم 8 مم مزدوجة :--

 1/4/2003 صفحة 416 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

عدد%1المستخدمة في صناعة السينما---10110790

%30غيرها :---90110790

غيرها :--

عدد%1المستخدمة في صناعة السينما---10190790

%30غيرها :---90190790

%20أجهزة عرض :-00200790

أجهزة ولوازم :-

ألجهزة التصوير :--

%1المستخدمة في صناعة السينما---10910790

%20غيرها---90910790

%20ألجهزة العرض :--00920790

أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة تصوير فوتوغرافي ( غير سينما توغرافي ) للتكبير أو للتصغير .0890

عدد%20أجهزة عرض شرائح األفالم اإليجابية ( ساليد )-00100890

00200890-
قارئات أفالم صغيرة ( ميكروفيلم ) أو بطاقات صغيرة ( ميكروفيش ) وغيرها من األشكال الصغيرة ، وإن كانت 

عدد%20قادرة على االستنساخ

عدد%20أجهزة اخرى لعرض الصور غير المتحركة-00300890

عدد%20أجهزة تصوير فوتوغرافي للتكبير أو للتصغير-00400890

كغ%20أجزاء و  لوازم-00900890

أجهزة استنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية .0990

أجهزة استنساخ بالكهرباء الساكنة :-

عدد%20تعمل بنقل الصورة األصلية مباشرة على النسخة ( طريقة مباشرة )--00110990
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عدد%20تعمل بنقل الصورة األصلية بواسطة حامل وسيط إلى النسخة ( طريقة غير مباشرة )--00120990

أجهزة استنساخ اخرى :-

عدد%20تعمل بالطريقة البصرية--00210990

عدد%20تعمل بالتماس--00220990

عدد%20تعمل بالطريقة الحرارية-00300990

أجزاء ولوازم :-

00910990--( " automatic " أتوماتيكي ) كغ%15ملقم مستندات ذاتي الحركة

00920990--" feeders " كغ%15ملقم أوراق

00930990--" sorters " كغ%15فارزات

كغ%15غيرها--00990990

أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي  شاشات عرض.1090

-
أجهزة ومعدات للتظهير اآللي الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي لألفالم أو الورق ، بشكل لفات ، أو للطبع االلي لألفالم 

المظهرة على لفات من ورق التصوير الفوتوغرافي :

%10لالفالم السينمائية---10101090

%20غيرها---90101090

أجهزة عرض أو رسم خطوط الدرارات على المواد شبه الموصلة المحسسة :-

عدد%15أجهزة للكتابة المباشرة على أقراص--00411090

عدد%15أجهزة لتكرار الصور--00421090

عدد%15غيرها--00491090

-
أجهزة ومعدات اخرى لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ، شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية :

 1/4/2003 صفحة 418 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

%1المستخدمة في صناعة السينما---10501090

%20غيرها---90501090

%20شاشات عرض-00601090

أجزاء و لوازم :-

%1المستخدمة في صناعة السينما---10901090

%20غيرها---90901090

1190
مجاهر ( ميكروسكوبات ) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي الدقيق أو السينماتوغرافي الدقيق ومجاهر 

عرض الصور الدقيقة

عدد%5مجاهر مجسمة ( ستيريوسكوبيك )-00101190

عدد%5مجاهر اخرى للتصوير الفوتوغرافي الدقيق أو السينماتوغرافي الدقيق ، ومجاهر عرض الصور الدقيقة-00201190

عدد%5مجاهير اخرى-00301190

كغ%5أجزاء ولوازم-00901190

مجاهير غير المجاهير ، أجهزة انحراف ( ديفراكتوغراف )1290

00101290-( " diffraction apparatus " ديفراكتوغراف ) عدد%5مجاهر غير المجاهير البصرية ،؛ أجهزة انحراف

كغ%5أجزاء ولوازم-00901290

1390
أجهزة كريستال سائل التؤلف أصنافاً مشمولة في بنود اخرى أكثر تخصيصاً ، أجهزة ليزر غير الصمامات الثنائية ( 

ديورات ) لليزر ، أدوات وأجهزة بصرية اخرى غير مذكورة والداخلة في مكان أخر من هذا الفصل .

00101390-
مناظير تحديد األهداف لألسلحة ؛ مناظير األفق ( بيروسكوبات ) ؛ مناظير مصممة لآلالت واألدوات واألجهزة 

عدد%5والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر

00201390-( lasers diodes ) عدد%5أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية لليزر

عدد%5أدوات ومعدات وأجهزة اخرى-00801390
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كغ%5أجزاء ولوازم-00901390

بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة ، أجهزة وأدوات اخرى للمالحة .1490

عدد%5بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة-00101490

%5أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية ( غير البوصالت ) :-00201490

%5أجهزة وأدوات اخرى :-00801490

%5أجزاء ولوازم :-00901490

1590
أجهزة وأدوات للمساحة ( بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ) ولعلم تخطيط المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص 

المياه واألرصاد الجوية ، وعلم طبيعة األرض ، باستثناء البوصالت ؛ مقاييس األبعاد.

%5مقاييس األبعاد :-00101590

00201590-
مزاوة ( أداة قياس زوايا يستخدمها المساحون ) ( ثيودواليت " theodolites " ) والتاكيوميتر ( أدوات يستخدمها 

( tacheometers ) ( 5المساحون لتحديد المسافات بسرعة%

%5مقاييس المستويات :-00301590

%5أدوات وأجهزة للمساحة بالتصوير :-00401590

%5أجهزة وأدوات اخرى :-00801590

%5أجزاء ولوازم :-00901590

%10موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل ، إن كنت مزودة بصنجاتها169000001690

1790

أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب ( مثل آالت الرسم وأجهزة النسخ " بنتوغراف " والمناقل ومجموعات أطقم الرسم 

أو الرياضيات ومساطر وأقراص الحساب ) ؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل األمتار والميكرومتر ، ومقاييس 

البعد المنزلقة ، والمعايير ) ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر من هذا الفصل .

عدد%7طاوالت وآالت للرسم وإن كانت ذاتية الحركة-00101790

عدد%7أدوات أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب-00201790
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عدد%7ميكرومترات ومقاييس بعد منزلقة ومعايير-00301790

عدد%7أدوات أخر-00801790

عدد%5أجزاء ولوازم-00901790

1890
أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري ، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض ( سنتيغراف 

) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .

-
أجهزة كهربائية للتشخيص ( بما فيها أجهزة الفحص الوظيفي لعمل أعضاء الجسم أو أجهزة مراقبة المؤشرات 

الفيزيولوجية ) :

عدد%5أجهزة تخطيط القلب--00111890

عدد%5أجهزة تشخيص بالمسح فوق الصوتي ( سكانر )--00121890

عدد%5أجهزة تشخيص باالظهار بواسطة الرنين المغناطيسي--00131890

عدد%5أجهزة تشخيص بالومض ( سنتيغراف )--00141890

عدد%5غيرها--00191890

عدد%5أجهزة أشعة فوق بنفسجية أو تحت الحمراء-00201890

حقن وإبر ومواسير وأنابيب قثطرة ( للتمييل )  ، وأدوات مماثلة :-

عدد%5حقن ، بابر أو بدونها--00311890

كغ%5إبر انبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح--00321890

%5غيرها :--00391890

أجهزة وأدوات أخر لطب األسنان :-

كغ%5آالت حفر األسنان ، وإن كانت مندمجة مع معدات أخر لطب األسنان على قاعدة مشتركة--00411890

%5غيرها :--00491890

كغ%5أجهزة وأدوات اخرى لطب العيون-00501890
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%5أجهزة وأدوات اخرى :-00901890

1990
أجهزة عالج آلي ، أجهزة تدليك ، أجهزة للطب النفسي أجهزة عالج باألوزون أو اباألوكسجين أو بنفث المواد الطبية ، 

وأجهزة إنعاش بالتنفس االصطناعي وغيرها من أجهزة العالج بالتنفس

أجهزة عالج آلي ، أجهزة تدليك أجهزة للطب النفسي-

%50أحواض استحمام من نوع الجاكوزي---10101990

%5غيرها---90101990

00201990-
أجهزة عالج باألوزون أو باألوكسجين أو بنفث المواد الطبية ، وأجهزة إنعاش بالتنفس االصطناعي وغيرها من أجهزة 

كغ%5العالج بالتنفس

كغ%5أجهزة تنفس اخرى وأقنعة غاز ، باستثناء الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمصاف قابلة لالستبدال.209000002090

2190

أصناف وأجهزة تقويم األعضاء ، بما فيها العكاكيز واألحزمة واألربطة الطبية الجراحية ، جبائر وأصناف وأجهزة 

أخر لجبر كسور العظام ؛ أجهزة وأصناف للترميم ( أعضاء الجسم االصطناعية ) ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم 

وأجهزة اخرى تمسك باليد أو تحمل أو تزبع في الجسم لتعويض نقص أو عجز

كغ%5أجهزة تقويم األعضاء أو جبر الكسور-00102190

أسنان اصطناعية ولوازم سنية :-

كغ%5أسنان اصطناعية--00212190

كغ%5غيرها--00292190

أجزاء اخر اصطناعية للجسم :-

كغ%5مفاصل اصطناعية--00312190

كغ%5غيرها--00392190

عدد%5أجهزة تسهيل السمع للصم باستثناء األجزاء واللوازم-00402190

عدد%5منظمات نبضات القلب ( بيسميكر " pacemakers " ) باستثناء األجزاء واللوازم-00502190
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كغ%5غيرها-00902190

2290

أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما ، وإن كانت الستعماالت طبية جراحية أو 

لطب األسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة ، وصمامات األشعة السينية ومولدات 

اخرى لألشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم ، والشاشات والطاوالت والمقاعد وحوامل 

مماثلة للفحص أو للعالج.

-
أجهزة أشعة سينية ( أشعة إكس " X-rays " وإن مانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب 

البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة :

عدد%5أجهزة تصوير طبقي ( طوموغراف ) مسيرة بالكومبيوتر--00122290

عدد%5غيرها لطب األسنان--00132290

عدد%5غيرها الستعماالت طبية أو جراحية أو بيطرية--00142290

عدد%5الستعماالت اخرى--00192290

-
أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما ، وإن كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو للطب البيطري ، بما 

فيها أجزاء التوصير أو العالج باألشعة :

عدد%5الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري--00212290

عدد%5الستعماالت اخرى--00292290

عدد%5صمامات أشعة سينية-00302290

كغ%5غيرها ، بما فيها األجزاء واللوازم-00902290

239000002390
أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للعرض أو للشرح في التعليم أو المعارض مثالً والتصلح لالستعمال 

كغ%5ألغراض اخرى

2490
آالت وأجهزة الختبار الصالبة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخصائص اآللية األخر للمواد ( مثل المعادن أو 

الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن ) .
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%5أالت وأجهزة الختبار المعادن :-00102490

%5آالت وأجهزة أخر :-00802490

%5أجزاء ولوازم :-00902490

2590
مقاييس كثافة وأدوات عوامة مماثلة ، مقاييس حرارة  مقاييس ضغط جوي ، مقاييس رطوبة الجو  ، مسجلة أو غير 

مسجلة ، وإن كانت مشتركة معاً .

مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات اخرى :-

عدد%5متضمنة سائال للقراءة المباشرة--00112590

00192590--5%

%5أجهزة وأدوات أخر :-00802590

%1أجزاء ولوازم :-00902590

2690

أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو االرتفاع ( المستوى ) أو الضغط او المتغيرات االخرى في السوائل أو 

الغازات ( مثل مقاييس الجريان ، مقاييس اإلرتفاع ، مقاييس الضغط " مانومتر " وعدادات الحرارة ) ، باستثناء 

األجهزة واألدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.28.

%3لقياس أو مراقبة جريان أو ارتفاع السوائل :-00102690

%3لقياس أو مراقبة الضغط :-00202690

%3اجهزة وأدوات اخرى :-00802690

%1أجزاء ولوازم :-00902690
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2790

أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس االستقطاب " بوالريمتر " ومقاييس انكسار األشعة " 

رفراكتورمتر " وأجهزة التحليل الطيفي " سبكترومتر " وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) ؛ أجهزة وأدوات لقياس 

واختبار درجة اللزوجة أو المسام أو التمدد أو التوتر السطحي أو مايماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات 

الحرارية أو الصوت أو الضوء ( بما فيها مؤشرات فترة التقاط الصور ) ؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( 

ميكروتوم ) .

%1أجهزة تحليل الغاز أو الدخان :-00102790

%1أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز ( اليكتروفوريز ) :-00202790

أجهزة التحليل الطيفي لقياس أطوال موجة الطيف " سبكترومتر " أو لقياس كثافة المصدر الضوئي " سبيكترفوتومتر " -00302790

%1أو لتسجيل الطيف " سبيكتروغراف " ، تعتمد على اإلشعاعات البصرية ( فوق البنفسجية ، المرئية ، تحت الحمراء ) :

%1مؤشرات فترة التقاط الصور :-00402790

%1أجهزة وأدوات اخرى تعتمد على استخدام االشعاعات البصرية ( فوق البنفسجية ، مرئية ، تحت الحمراء ) :-00502790

%1أجهزة وأدوات اخرى :-00802790

%1أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري ( مكروتوم ) ؛ أجزاء ولوازم :-00902790

عدادات غاز أو سوائل أو كهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .2890

عدد%5عدادات غاز-00102890

%5عدادات سوائل :-00202890

عدد%5عدادات كهرباء-00302890

كغ%5أجزاء ولوازم-00902890
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2990

عدادات اخرى ( مثل عدادات الدورات ، عدادات اإلنتاج ، عدادات سيارات األجرة " تاكسيمتر " ، عدادات المسافات 

والخطى ) ؛ مؤشرات السرعة والتاكيمترات غير الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة التبطيء الظاهري 

للسرعة " ستروبوسكوب " .

عدد%5عدادات دورات ، عدادات انتاج ، عدادات سيارات أجرة ( تاكسيمتر ) ، عدادات مسافات وخطى وعدادات مماثلة-00102990

00202990-( " stroboscopes " ستروبوسكوب ) عدد%5مؤشرات سرعة وتاكيمترات ، أجهزة اإلبطاء الظاهري للسرعة

كغ%3أجزاء ولوازم-00902990

3090

أجهزة قياس التغيرات اآلنية للمقادير الكهربائية ( أو سيلوسكوب ) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات اخرى لقياس 

أو مراقبة المقادير الكهربائية ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف األشعة السينية وأشعة الفا وبيتا وغاما واألشعاعات 

الكونية وغيرها من اإلشعاعات المؤينة .

عدد%5أجهزة وادوات لقياس وكشف اإلشعاعات المؤينة-00103090

عدد%5أجهزة ذات أقطاب سالبة لقياس أو لتسجيل التغيرات اآلنية للمقادير الكهربائية ( أو سيلوسكوب وأوسيلوغراف )-00203090

-
أجهزة وأدوات اخرى غير مزودة بوسائل تسجيل لقياس أو مراقبة التوتر ( الضغط ) أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة 

الكهربائية :

عدد%5أجهزة قياس متعددة األغراض ( ملتيمتر )--00313090

عدد%5غيرها--00393090

00403090-

أجهزة وأدوات اخرى مصممة خصيصاً لإلتصاالت السلكية والالسلكية ( مثل مقاييس المحادثات الهاتفية " هيبسومتر " 

مقاييس مضاعفة الصوت " كردومتر " ، مقاييس عامل اإلنحراف " ديستورسيومتر " وأجهزة تحديد ضغط الضوضاء " 

%5بسوفومتر " ) :

أجهزة وأدوات اخرى :-

عدد%5لقياس أو مراقبة األقراص أو التجهيزات شبه الموصلة--00823090

عدد%5غيرها ، مزودة بزسائل تسجيل--00833090
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عدد%5غيرها--00893090

عدد%5أجزاء ولوازم-00903090

3190
أجهزة وأدوات وآالت ، للقياس أو للمراقبة ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أجهزة فحص 

الظالل الجانبية للضوء الكاشف.

عدد%5آالت لتوازن القطع الميكانيكية-00103190

عدد%5طاوالت اإلختبار-00203190

عدد%5أجهزة فحص الظالل الجاذبية للضوء الكاشف-00303190

أجهزة وأدوات بصرية اخرى :-

00413190--
عدد%5لمراقبة األقراص أو التجهيزات شبه الموصلة أو لمراقبة األقنعة أو الشبيكات المستعملة في التجهيزات شبه الموصلة

عدد%5غيرها--00493190

عدد%5أجهزة وأدوات وآالت اخرى-00803190

كغ%5أجزاء ولوازم-00903190

أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية.3290

%3منظمات درجات الحرارة ( ترنوستات ) :-00103290

%3منظمات ضغط ( مانوستات ) :-00203290

أجهزة وأدوات أخر :-

%3هيدروليكية أو هوائية :--00813290

%3غيرها :--00893290

%3أجزاء ولوازم :-00903290
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339000003390
أجزاء ولوازم ، غير مذكورة والداخلة في مكان أخر من هذا الفصل ؛ لآلالت واألجهزة واألدوات الداخلة في الفصل 

كغ901%

0191
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، بأظرف من معادن ثمينة أو من 

معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

ساعات يد تعمل كهربائياً وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :-

عدد%50بوسيلة إظهار آلية فقط--00110191

عدد%50بوسيلة إظهار بصرية الكترونية فقط--00120191

عدد%50غيرها--00190191

ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :-

عدد%50ذاتية التعبئة ( اتوماتيكية )--00210191

عدد%50غيرها--00290191

غيرها :-

عدد%50تعمل كهربائياً--00910191

عدد%50غيرها--00990191

0291
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01 .

ساعات يد تعمل كهربائياً وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :-

عدد%30بوسيلة إظهار آلية فقط--00110291

عدد%30بوسيلة إظهار بصرية الكترونية فقط--00120291

عدد%30غيرها--00190291

ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :-
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عدد%30ذاتية التعبئة ( اتوماتيكية )--00210291

عدد%30غيرها--00290291

غيرها :-

عدد%30تعمل كهربائياً--00910291

عدد%30غيرها--00990291

ساعات ومنبهات تعمل بعدة حركة ساعة ( عدا المذكورة في البند 91.04 ) .0391

عدد%30تعمل كهربائياً  :-00100391

%30غيرها :-00900391

049100000491
ساعات لوحات " تابلوهات " القيادة وساعات مماثلة ، للسيارات أو المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها 

عدد%5من وسائل النقل.

0591
منبهات ، ساعات ذات رقاص ( بندول " pendule " ) ، ساعات ثابته " horloges " ومايماثلها من أجهزة فن صناعة 

الساعات ، تعمل بغير عدد حركة ساعة .

منبهات :-

عدد%20تعمل كهربائياً :--00110591

عدد%20غيرها :--00190591

ساعات ذات رقاص ( بندول ) وساعات ثابته ، جدارية ( ساعات حائط ) :-

عدد%20تعمل كهربائياً :--00210591

عدد%20غيرها :--00290591

غيرها :-

عدد%20تعمل كهربائياً :--00910591

عدد%20غيرها :--00990591
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0691
أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف 

صناعة الساعات أو بمحرك تزامني ( مثل ساعات ضبط الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ ).

عدد%20ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ-00100691

عدد%20عدادات مواقف السيارات-00200691

%20غيرها-00900691

079100000791
مفاتيح توقيت وغيرها من األجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعات الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في 

كغ%1وقت معين

عدد حركة ساعات اليد والجيب ومايماثلها " Watch movemnts " ، كاملة ومجمعة0891

تعمل كهربائياً :-

عدد%7بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية--00110891

عدد%7بوسيلة إظهار بصرية الكترونية فقط--00120891

عدد%7غيرها--00190891

عدد%7ذاتية التعبئة ( اتوماتيكية )-00200891

عدد%7غيرها-00900891

0991
عدد حركة أصناف صناعة الساعات " Clock movements " ، كاملة ومجمعة ، عدا عدد حركة الساعات الداخلة 

في البند 91.08.

تعمل كهربائياً :-

عدد%7للمنبهات--00110991

عدد%7غيرها--00190991

عدد%7غيرها-00900991
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عدد حركة الساعات أو أصناف صناعة الساعات ، كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً ( مجموعات لعدد الحركة ) ؛ 1091

عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة ، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع

-: " of watches " عدد حركة الساعات اليد والجيب ومايماثلها

00111091--: ( " movement sets " مجموعات لعدد الحركة ) ًعدد%7كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئيا

%7عدد حركة الساعات ، غير كاملة ، مجمعة :--00121091

00191091--: " rough movements " 7عدد حركة الساعات ، غير تامة الصنع%

%7غيرها :-00901091

أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .1191

عدد%40أظرف من معادن ثمنية أو من معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة-00101191

عدد%30أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة-00201191

عدد%20أظرف أخر-00801191

كغ%20أجزاء-00901191

علب وصناديق ( أطر ) ألصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها .1291

عدد%30أقفاص وصناديق الساعات-00201291

عدد%10أجزاء :-00901291

أساور ساعات وأجزاؤها.1391

كغ%50من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :-00101391

كغ%30من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة-00201391

كغ%30غيرها :-00901391

أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات .1491
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كغ%5نوابض ، بما ذلك  النوابض اللولبية الدقيقة :-00101491

%5أحجار :-00201491

%5مينا :-00301491

%5قواعد وجسور :-00401491

%5غيرها :-00901491

0192
بيانو ، وإن كان ذاتي الحركة ، كالفيسان ( هاريسيكورد ) وغيرها من األدوات الموسيقية الوترية ذات المالمس.

عدد%20بيانو قائم " upright " ( عمودي األوتار )-00100192

عدد%20بيانو بذيل ( بيانو كبير الحجم " grand pianos " ) ( أفقي األوتار )-00200192

عدد%20غيرها-00900192

أدوات موسيقية وترية أخر ( مثل القيثارة والكمان " الهارب " ).0292

عدد%20تعزف بقوس-00100292

عدد%20غيرها-00900292

%20أرغن ذو أنابيب ومالمس هارمونيوم وأدوات مماثلة ذات مالمس وألسنة معدنية طليقة039200000392

أكورديون وأدوات مماثلة ، هارمونيكا تعمل بالفم .0492

عدد%20أكورديونات وأدوات مماثلة-00100492

عدد%20هارمونيكا تعمل بالفم-00200492

أدوات موسيقية أخر تعمل بالهواء ( مثل الكالرينيت واألبواق ومزامير القرب ) .0592

00100592-( " brass -wind " نحاسية - هوائية ) " عدد%20أدوات مسماة " نحاسية

عدد%20غيرها-00900592

عدد%20أدوات موسيقية تعمل بالقرع ( مثل الطبول أو الكسيلوفون والصنوج والصنجات ) .069200000692
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0792
أدوات موسيقية يحدث الصوت فيها كهربائياً أو يضخم بوسائل كهربائية ( مثل األرغن والقيثارة واألكورديون ).

%30أدوات موسيقية ذات مالمس ، غير األكورديون :-00100792

عدد%30غيرها-00900792

0892

علب موسيقية وأرغون لالستعراضات " اوركستريون " ، أرغن آلي للشوارع وطيور آلية مغردة ، مناشير موسيقية 

وأدوات موسيقية أخر غير داخلة في أي بند من هذا الفصل ؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع األنواع ؛ 

صفارات وابواق نداء وغيرها من أدوات النداء أو اإلشارة ، تنفخ بالفم .

عدد%20علب موسيقية-00100892

عدد%20غيرها-00900892

أجزاء ( مثل التجهيزات اآللية للعلب الموسيقية ) ولوازم ( مثل البطاقات واألقراص والمحادل لألجهزة الموسيقية اآللية 0992

الكرحة ) ، لألدوات الموسيقية ؛ أجهزة ضبط اإليقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومعايير نغم من جميع األنواع

كغ%20أجهزة ضبط اإليقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومعايير نغم-00100992

كغ%10تجهيزات آلية للعلب الموسيقية-00200992

كغ%10أوتار لألدوات الموسيقية-00300992

غيرها :-

كغ%10أجزاء ولوازم للبيانو--00910992

كغ%10أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02--00920992

كغ%10أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.03--00930992

كغ%10أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07--00940992

كغ%10غيرها--00990992
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أسلحة حربية ، غير المسدسات النارية واألسلحة الداخلة في البند 019393.07

-: ( "mortars" مورترز ) ومدافع الهاون " howitzers " أسلحة المدفعية ( مثل ، المدافع والمدافع القذافة

00110193--( " self - propelled " ًتندفع ذاتيا ) عدد%50ذاتية الدفع

عدد%50غيرها--00190193

00200193-
قواعد إطالق صواريخ " rockets launchers " ؛ قاذفات لهب ؛ قاذفات قنابل يدوية ؛ قاذفات طوربيدات ( 

عددtorpedo tubes50% ) وقاذفات مماثلة

عدد%50غيرها-00900193

عدد%50مسدسات نارية غير تلك المذكورة في البند 93.03 أو البند 02930000029393.04

0393
أسلحة نارية اخرى وأجهزة مماثلة تعمل باشعال شحنة متفجرة ( مثل بنادق وكرابينات الصيد والرماية ، األسلحة 

النارية التي ال تحشى إال من الفوهة ومسدسات إطالق السهام و األجهزة االخرى المصممة فقط لقذف سهام اإلشارة 

والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية ، والمسدسات بمسمار لقتل الحيوانات وقاذفات الحبال ) .

عدد%50أسلحة نارية التحشى إال من الفوهة-00100393

عدد%50بنادق وكرابينات أخر للصيد أو الرماية متضمنة ماسورة واحدة ملساء على األقل-00200393

عدد%50بنادق وكرابينات أخر للصيد أو الرماية الرياضية-00300393

عدد%50غيرها-00900393

049300000493
أسلحة اخرى ( مثل البنادق والكرابينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض والهراوات ) ، 

%50باستثناء تلك الداخلة في البند 93.07

أجزاء ولوازم األصناف الداخلة في البنود من 91.01 إلى 05939304

كغ%50للمسدسات-00100593

للبنادق والكرابينات الداخلة في البنود 93.03 :-
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كغ%50مواسير ملساء--00210593

كغ%50غيرها--00290593

غيرها :-

كغ%50لالسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01--00910593

%50غيرها :--00910593

0693
قنابل ، قنابل يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، قذائف وصواريج وغيرها من الذخائر الحربية ، وأجزاؤها ، خراطيش 

وذخائر اخرى ، وأجزاؤها ، بما فيها الخردق والرصاص والسدادات لخرطوش الصيد.

كغ%7خراطيش لمسدسات البرشمة أو للعدد المماثلة أو للمسدسات بمسمارلقتل الحيوانات ، وأجزاؤها-00100696

خراطيش للبنادق أو الكرابينات ذات المواسير الملساء، أو أجزاؤها ، خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :-

%50خراطيش :--00210693

%30غيرها :--00290693

%50خراطيش اخرى وأجزاؤها :-00300693

%50غيرها-00900693

كغ%50سيوف وخناجر وحراب ورماح وأسلحة بيضاء مماثلة وأجزاؤها وأغمدة وقراب هذه األسلحة.079300000793

مقاعد ، باستثناء مايدخل منها في البند 94.02 ن وإن كانت قابلة للتحول إلى أسرة وأجزاؤها.0194

عدد%50مقاعد من األنواع المستعملة للطائرات والمركبات الفضائبة-00100194

مقاعد من األنواع المستعملة للسيارات-

%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية10200194

%50غيرها90200194

عدد%50مقاعد دوارة قابلة للتعديل في االرتفاع-00300194

عدد%50مقاعد ، غير معدات المخيمات والحدائق ، قابلة للتحول إلى أسرة-00400194
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عدد%50مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي ( بابمو ) أو من مواد مماثلة-00500194

مقاعد اخرى ، بهياكل من خشب :-

محشوة :--

عدد%20مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخلفي البند 94.02---10610194

عدد%50غيرها---90610194

غيرها :--

عدد%50من خشب مقوس---10690194

غيرها :---

عدد%20مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخل في البند 94.02----91690194

عدد%50غيرها----99690194

مقاعد اخرى ، بهياكل من معدن :-

محشوة :--

عدد%20مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخل في البند 94.02----10710194

عدد%50غيرها----90710194

غيرها :--

عدد%20مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخل في البند 94.02----10790194

عدد%50غيرها----90790194

مقاعد اخرى :-

%20مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخل في البند 94.02---10800194

%50غيرها---90800194

أجزاء-
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%5مقاعد للمشافي وإن كانت قابلة للتحويل إلى اسرة عدا تلك التي تدخل في البند 94.02---10900194

%10غيرها---90900194

0294

أثاث للطب أو الجراحة أو طب األسنان  أو الطب البيطري ( مثل مناضد العمليات أو الفحص واألسرة بتجهيزات آلية 

للمستشفيات وكراسي أطباء األسنان ) ؛ كراسي الحالقين وكراسي مماثلة ، بجهاز للتوجيه والرفع معاً ، أجزاء هذه 

األصناف.

%20كراسي " chairs " طب األسنان أو الحالقين وكراسي مماثلة :-00100294

%20غيرها :-00900294

أثاث أخر وأجزاؤه .0394

%40أثاث من معدن من األنواع المستعملة في المكاتب :-00100394

%40أثاث أخر من معدن :-00200394

%40أثاث من خشب من األنواع المستعملة في المكاتب :-00300394

عدد%40أثاث من خشب من األنواع المستعملة في المطابخ-00400394

عدد%40أثاث من خشب من األنواع المستعملة في غرف النوم-00500394

%40أثاث أخر من خشب :-00600394

%40أثاث من لدائن :-00700394

%40أثاث من مواد أخر ، بما فيها الخيزران أو الصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة :-00800394

%30أجزاء :-00900394

0494

حوامل فرش ، أصناف لألسرة وأصناف مماثلة ( مثل الفرش واللحف والوسائد " والبوف " 9 محتوية على نوابض أو 

محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة ، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ، محشوة أو غير 

محشوة .

%40حوامل فرش :-00100494
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فرش :-

%40من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ، سواء كانت محشوة أم ال :--00210494

%40من مواد أخر :--00290494

عدد%40أكياس نوم-00300494

%40غيرها :-00900494

0594

أجهزة إنارة ( بما فيها أجهزة تركيز األضواء ) وأجزاؤها ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخر ؛ لوحات اعالنية 

مضيئة وإشارات مضيئة ولوحات ارشادية مضيئة وغيرها من األصناف المماثلة ، مما يحتوي على مصدر إضاءة 

مثبت بصورة دائمة ، وأجزاؤها غير المذكورة والالداخلة في مكان آخر .

00100594-
ثريات وأجزة إنارة كهربائية اخرى للتعليق أو للتثبيت في السقوف أو الجدران ، باستثناء األنواع المستعملة في إنارة 

%50الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة :

00200594-
أجهزة إنارة كهربائية ( لمبادير ) للطاوالت أو المكاتب أو األسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على األرض لإلنارة 

%30الداخلية :

كغ%30حبال بلمبات كهربائية " Guirlandes " من األنواع المستعملة لشجرة عيد الميالد-00300594

%30أجهزة إنارة كهربائية اخرى :-00400594

أجهزة إنارة غير كهربائية :-

%30مصابيح العاصفة والمصابيح ذات القمصان المتوهجة ( لوكس )---10500594

%50غيرها---90500594

%50لوحات اعالنية مضيئة وإشارات مضيئة ولوحات إرشادية مضيئة ومايماثلها :-00600594

أجزاء :-

%5من زجاج :--00910594

%15من لدائن :--00920594
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%15غيرها :--00990594

%50مبان مسبقة الصنع .069400000694

019500000195
لعب بعجالت مصممة خصيصاً للركوب من قبل األطفال ( مثل الدراجات بثالث عجالت " والسكوتر " والسيارات 

كغ%5بدواسات ) ؛ عربات دمى.

دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .0295

عدد%5دمى ، وإن كانت بمالبس-00100295

أجزاء ولوازم :-

كغ%5مالبس وتوابعها وأحذية وأغطية رأس--00910295

كغ%5غيرها--00990295

0395
لعب أخر ، نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ، سواء كانت متحركة أو ال ، ألعاب الغاز " بزل " من جميع األنواع.

كغ%5قطارات كهربائية بما فيها خطوطها وإشاراتها ولوازمها االخرى-00100395

كغ%5نماذج مصغرة للتجميع سواء كانت متحركة أو ال ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 00200395-9503.10

كغ%5أطقم وألعاب اخرى للتجميع-00300395

لعب أطفال على هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرية  :-

عدد%5محشوة--00410395

عدد%5غيرها--00490395

كغ%5أدوات وأجهزة موسيقية بشكل ألعاب-00500395

00600395-( " puzzles " بزل ) عدد%5ألعاب ألغاز

عدد%5ألعاب أخر مهيأة بشكل مجموعات أو أطقم-00700395

عدد%5ألعاب ونماذج اخرى ، بمحرك-00800395
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عدد%5غيرها-00900395

0495
ألعاب مجتمعات بما فيها األلعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة اخرى ، والبلياردو والمناضد الخاصة بألعاب 

األندية ( كازينو ) وألعاب األوتاد الذاتية الحركة ( البولينغ ) .

كغ%50ألعاب الفيديو من األنواع المستعملة مع جهاز استقبال تلفزيوني-00100495

كغ%50بليارد ولوازمه-00200495

00300495-

ألعاب أخر للمجتمعات ، تعمل بإدخال قطع نقود معدنية أو أوراق نقدية ( بنكنوت " banknotes " ) ( عملة ورقية " 

paper currency " ) أو باقراص أو أصناف اخرى مماثلة ، عدا تجهيزات ممرات " alley " كرات ألعاب األوتاد 

" bowling " عدد%50ذاتية الحركة المعروفة بالبولينغ

عدد مجموعة%50ورق اللعب-00400495

عدد%50غيرها-00900495

0595
أصناف لإلحتفاالت أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية ، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعاية والمباغتة .

كغ%50أصناف احتفاالت عيد الميالد-00100595

كغ%50غيرها-00900595

0695

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى وأنواع الرياضة االخرى ( بما فيها تنس الطاولة ) أو لأللعاب في 

الهواء الطلق ، غير مذكورة والداخلة في مكان آخرمن هذا الفصل ؛ أحواض السباحة بما فيها األحواض المعدة للعب 

األطفال.

زالجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :-

عدد األزواج%15زالجات ( سكي )--00110695

كغ%15مثبتات للزالجات--00120695

كغ%15غيرها--00190695

 1/4/2003 صفحة 440 من 447 \\Ntserver\Share\NOUR\130706.xls



وحدة قياسيةالرسمنوع البضاعة رمز النظام المنسق رقم البند

زالجات للماء وألواح تزحلق على األمواج وألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية :-

عدد%15ألواح شراعية--00210695

عدد%15غيرها--00290695

عصي ( مضارب ) الغولف ومعدات غولف أخر :-

عدد%15عصي كاملة--00310695

عدد%15كرات--00320695

كغ%15غيرها--00390695

%15أصناف ومعدات لتنس الطاولة :-00400695

مضارب التنس وتنس الريشة ( البادمنتون " badminton ") ومضارب مماثلة بأوتاد أو بدونها :-

عدد%15مضارب لتنس المالعب ، بأوتار أو بدونها--00510695

عدد%15غيرها--00590695

كرات ، غير كرات الغولف وكرات تنس الطاولة :-

عدد%15كرات التنس--00610695

عدد%15كرات قابلة للنفخ--00620695

عدد%15غيرها--00690695

عدد األزواج%15قباقيب لإلنزالق بعجالت أو لإلنزالق على الجليد ، بما فيها األحذية المثبت عليها مثل هذه القباقيب.-00700695

غيرها-

كغ%15أصناف ومعدات للرياضة البدنية والرياضة وألعاب القوى--00910695

كغ%15غيرها--00990695
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0795

قصبات وصنانير صيد األسماك وغيرها من أسماك صيد األسماك بالصنارة ؛ شبيكات التقاط األسماك وشبيكات صيد 

الفراشات وشبيكات مماثلة ، طيور تقليدية إلجتذاب مثيالتها ( غير تلك الداخلة في البند ( 92.08 أو البند 97.05 ) 

وأصناف مماثلة للصيد أو الرماية .

عدد%7قصبات صيد األسماك-00100795

كغ%7صنانير صيد األسماك وإن كانت مثبتة بخيطها-00200795

عدد%7بكرت قصبات صيد األسماك-00300795

%7غيرها :-00300795

0895
 circuses " أراجيح ، منصات ألعاب الرماية وألعاب تسلية متنقلة أخر ؛ سيركات ، " roundabouts " أراجيح دوارة

" متنقلة ومعارض حيوانات ( وحوش ) متنقلة ( ميناجري " menageries " ) ؛ مسارح متنقلة .

00100895-( " menageries " ميناجري ) متنقلة ومعارض حيوانات ( وحوش ) متنقلة " circuses " كغ%30سيركات

كغ%30غيرها-00900895

0196
عاج ، عظام ، ذبل سلحفاة ( حرشفة ظهر السلحفاة ) ، قرون وقرون مشعبة ، مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر 

للنحت ، مشغولة ومصنوعات من تلك المواد ( بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة )

%40عاج مشغول ومصنوعات من عاج :-00100196

%40غيرها :-00900196

0296
مواد نباتية أو معدنية للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من هذه المواد ، مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من 

ستيارين أو من صموغ أو من راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة

%1الكبسوالت الفارغة المعدة لتعبئة األدوية وألواح الشمع المعدة لخاليا النحل ( قفير النحل )---10000296

%10غيرها---90000296
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0396

مكانس وفراجين وإن كانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات ، ومكانس أرض آلية دون محرك تدار باليد ، 

فراشي دهان ورسم ومنافض من ريش ، حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين ، لبادات ومحادل دهان 

؛ مماسح ( مقاشط ) من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة .

عدد%40مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مربوطة حزماً وإن كانت بأيد-00100396

-
فراجين أسنان ، فراجين حالقة ، فراجين شعر ، فراجين أظافر ، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزينة 

األشخاص ، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء لألجهزة :

عدد%15فراجين أسنان ، بما فيها فراجين أطقم األسنان--00210396

عدد%15فراجين للزينة والتجميل--10290396

%15فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية ( كوزماتيك )-00300396

00400396-
فراجين دهان أو طالء أو ورنشة ومايماثلها ( غير الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30 ) ؛ لبادات ومحادل 

عدد%15دهان

عدد%1فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العربات-00500396

غيرها :-

عدد%1مستلزمات االنتاج الصناعي---10900396

%30غيرها :---90900393

عدد%50مناخل وغرابيل يدوية049600000496

%50مجموعات أطقم سفر لتجميل األشخاص أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو المالبس.059600000596

0696
أزرار وأزرار كباسة ، قواعد أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه األزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع ( أشكال أولية ) .

كغ%15أزرار كباسة وأجزاؤها-00100696

أزرار :-
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كغ%5من لدائن غير مغطاة بمواد نسيجية--00210696

كغ%5من معادن عادية غير مغطاة بمواد نسيجية--00220696

%15غيرها :--00290696

%3قواعد أزرار وأجزاء ازرار ؛ ازرار غير تامة الصنع-00300696

حابكات مسننة وأجزاؤها .0796

حابكات مسننة :-

كغ%5مزودة بمشابك من معادن عادية--00110796

كغ%5غيرها--00190796

كغ%5أجزاء-00200796

0896

أقالم حبر جاف ؛ أقالم وأقالم تأشير ، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية ، أقالم حبر سائل بأنواعها ؛ 

أقالم حبر للنسخ ؛ أقالم رصاص بخزان ؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقالم رصاص وأصناف مماثلة ؛ أجزاء ( 

بما فيها األغطية والمشابك ) لألصناف السابقة ، باستثناء تلك الداخلة في البند 96.09

عدد%20أقالم حبر جاف-00100896

عدد%20أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية-00200896

أقالم حبر سائل بأنواعها :-

عدد%20أقالم رسم بالحبر الصيني--00310896

عدد%20غيرها--00390896

عدد%20أقالم رصاص بخزان-00400896

عدد%20مجموعات ( أطقم ) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة-00500896

عدد%20عبوات غيار ( خراطيش ) ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسها-00600896

غيرها :-
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عدد%5ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة--00910896

غيرها :--

عدد%5اقالم الكتابة على ورق الحرير---10990896

عدد%20غيرها---90990896

0996
أقالم رصاص ( غير أقالم الرصاص الداخلة في البند 96.08 ) ؛ رصاص أقالم ، أقالم تلوين وباستيل ، أقالم فحم ، 

طباشير للكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين .

%20أقالم رصاص " pencils " وأقالم تلوين " crayons " ، برصاص " leads " محاط بغالف صلب :-10100996

كغ%5رصاص أقالم ، أسود أو ملون-00200996

%20غيرها :-00900996

كغ%7ألواح أردواز وألواح اخرى ، للكتابة أو الرسم ، وإن كانت بأطر109600001096

119600001196
أختام باصمة للشمع ، أختام مؤرخة أو مرقمة واصناف مماثلة ( بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع ) ، يدوية ، 

كغ%7صفافات حروف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف

1296
أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة ، محبرة أو مهيأة خصيصاً ( خراطيش ) للطبع ، وإن كانت مركبة على بكرات 

على بكرات أو ضمن عبوات ؛ محبرات أختام في علب أو بدونها ، وإن كانت مشربة .

عدد%10أشرطة-00101296

عدد%10محبرات أختام-00201296

1396
قداحات للسجاير وغيرها من الوالعات باستثناء المشعالت الداخلة في البند ( 36.03 ) ، وإن كانت آلية أو كهربائية ، 

وأجزاؤها ، غير أحجار القدح والفتائل .

عدد%50قداحات جيب تشعل بالغاز غير قابلة إلعادة التعبئة-00101396

عدد%50قداحات جيب تشعل بالغاز  قابلة إلعادة التعبئة-00201396

قداحات ووالعات آخر :-
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%5المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية---10801396

%50غيرها---90801396

كغ%10أجزاء-00901396

غاليين تدخين ( بما فيها رؤوسها ) ومباسم سيجار أو سجائر ، وأجزاؤها .1496

عدد%50غاليين ورؤوس غاليين-00201496

كغ%50غيرها-00901496

1596
أمشاط ومثبتات شعر واصناف مماثلة ؛ دبابيس شعر ؛ مالقط بمقص ومشابك تجعيد ولفافات شعر وأصناف مماثلة ، 

غير تلك الداخلة في البند 85.16 ، واجزاؤها.

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :-

كغ%50من مطاط مقسى أو من لدائن--00111596

كغ%50غيرها--00191596

%50غيرها :-00901596

1696
نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ، ورؤوسها وتركيباتها ؛ ذاريات المساحيق أو لوضع مواد التجمييل أو 

محضرات التطرية.

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ، ورؤوسها وتركيباتها .-

%1رؤوس نافثة---10101696

%20غيرها---90101696

%20ذاريات المساحيق أو لوضع مواد التجميل أو مستحضرات التطرية :-00201696

179600001796
كغ%30أوعية عازلة للحرارة مركبة مع أغلفتها ، تم عزلها بتفريغ الهواء ، وكذلك أجزاؤها ( باستثناء الزجاجات الداخلية ) .
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1896
نماذج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة ، أشكال بهيئات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات 

العرض.

كغ%7تماثيل نماذج لألجسام المعدة لعرض األلبسة ( مانيكان ) وقوالب األحذية المصنوعة من بالستيك---10001896

كغ%30غيرها---90001896

0197
لوحات وصور ورسوم يدوية الصنع كلياً ، باستثناء الرسوم الداخلة في البند 49.06 والمصنوعات المزخرفة يدوياً ؛ 

لوحات فن اللصق ( كوالج ) وأصناف مماثلة .

عدد%30لوحات وصور ورسوم-00100197

%40غيرها :-00900197

029700000297
عدد%40صور أصلية محفورة ( غرافير) ، صور أصلية مطبوعة بالضغط صور أصلية مطبوعة بالحجر ( ليتوغرافيا )

عدد%30تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد039700000397

049700000497
طوابع بريدية وطوابع مالية ، عالمات بريدية ظروف اليوم األول ، أصناف المراسلة البريدية ، ( مثل الظروف 

كغ%30والبطاقات ) ، ومايماثلها ، مبطلة أو غير مبطلة ، غير تلك الداخلة في البند 49.07.

059700000597
مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو األثار أو األعراق أو الكائنات 

كغ%30المتحجرة أو المسكوكات.

كغ%30قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام069700000697

محجوز98

محجوز99
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