


نوع البضاعةرمز النظام المنسق
ex 0602.20Cactus stems
ex 0810.90Fresh cactus fig

آبريت من  جميع األنواع، عدا الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروى .250300000

 مسحوق أو رقائق250410000
 غيره250490000
صلصال صينى (آاولين) وغيره من غضار آاولينية، وإن آان مكلسًا .250700000
 بنتونيت250810000
 غضار متحمل للحرارة250830000
 أنواع أخر من الغضار250840000
 أندالوسيت ، آيانيت وسليمانيت250850000
 موليت250860000
 أتربة شاموط أو ديناس250870000
طباشـــــر .250900000
 غير مطحونة251010000
 مطحونة251020000
 آبريتات باريوم طبيعى (باريتيس)251110000
 آربونات باريوم طبيعى (ويذاريت)251120000

251200000
دقيق حفريات سيليسية (آيزيلجور وتربيوليت ودياتوميت مثًال) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعى ظاهرى 

اليزيد عن 1، وإن آانت مكلسة .
ـ حجر خفان (خفاف)251310000
 سنباذج ، آوراندم طبيعى ، عقيق طبيعى ومواد شحذ طبيعية أخر251320000

251400000
أردواز ، وإن آان مشذبًا تشذيبــًا أوليًا ، أو مقطعًا فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى آتل أو ألواح بشكل مستطيل أو 

مربع .
 دولوميت غير المكلس أو الملبد251810000
 دولوميت مكلس أو ملبد251820000
 تراب الدولوميت المدآوك251830000
 آربونات ماغنسيوم طبيعى (مغنزيت)251910000
غيرها251990000
 جبس ؛ أنهيدريت252010000
ـ آروسيدواليت252410000
ـ غيرها252490000
 ميكا خام وميكا مقّطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة252510000
 مسحوق ميكا252520000
 فضالت ميكا252530000
 غير مجروشة وال مسحوقة252610000
 مجروشة أو مسحوقة252620000
 بورات صوديوم طبيعية ومرآزاتها (وإن آانت مكلسة)252810000
 غيرها252890000
 فلسبار252910000
  يحتوى على 97% وزنًا أو أقل من فلوريد الكالسيوم252921000
  يحتوى على أآثر من 97% وزنًا من فلوريد الكالسيوم252922000
 آيسرايت ، إبسوميت (سلّفات مغنسيوم طبيعى)253020000
  غيرمكّتلة260111000
  مكّتلة260112000
 بيريت حديد محمص (رماد البيريت)260120000

260200000
خامات منجنيز ومرآزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومرآزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة %20 

وزنًا أو أآثر، محسوبة على المنتج الجاف .

القائمة (1) من الملحق رقم (1)
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

خامات نحاس ومرآزاتها .260300000
خامات نيكل ومرآزاتها .260400000
خامات آوبالت ومرآزاتها .260500000
خامات ألومنيوم ومرآزاتها .260600000
خامات رصاص ومرآزاتها .260700000
خامات زنك (توتياء) ومرآزاتها .260800000
خامات قصدير ومرآزاتها .260900000
خامات آروم ومرآزاتها .261000000
خامات تنجستين ومرآزاتها .261100000
 خامات يورانيوم ومرآزاتها261210000
 خامات ثوريوم ومرآزاتها261220000
 محمصة261310000
 غيرها261390000
خامات تيتانيوم ومرآزاتها .261400000
 خامات زرآونيوم ومرآزاتها261510000
 غيرها261590000
 خامات فضة ومرآزاتها261610000
 غيرها261690000
 خامات أنتيمون ومرآزاتها261710000
 غيرها261790000
خبث محبب (خبث رملى) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب .261800000
خبث وغثاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضالت أخر من صناعة الحديد أو الصلب.261900000
  مخلّفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)262011000
  غيرها262019000
رواسب بنزين محتويةعلى رصاص ورواسب المرآبات المانعة لالرتجاج المحتوية على رصاص262021000
  غيرها262029000
 محتوية بصورة رئيسية على نحاس262030000
 محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم262040000

262060000
محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها ، من االنواع المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في 

صناعة مرآباتها الكيماوية .
  محتوية على أنتيموان أو بيريليوم أو آادميوم أو آروم أو مخاليطها262091000
  غيرها262099000
 رماد وبقايا حرق النفايات البلدية262110000
 غيرها262190000
  أنتراسيت270111000
فحم حجرى قارى270112000
  فحم حجرى آخر270119000
 فحم حجرى مكتل، قوالب أوآرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى270120000
 ليجنيت ، وإن آان مسحوقًا ، ولكن غير مكتل270210000
 ليجنيت مكتل270220000
خنور (طحلب الوقود) ، (بما فى ذلك قش الخنور)، وإن آان مكتًال .270300000

270400000
فحم مجمر (آوك) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن آان مكتًال ؛ فحم 

معوجات .

270500000
غاز فحم حجرى وغاز مائى وغاز موّلدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروآربونات 

الغازية .

270600000
قطران مقطر من فحم حجرى ، من ليجنيت أو من خنور ، وغيره من قطران معدنى ، وإن آان مقطرًا جزئيًا أو 

منزوعًا منه الماء ، بما فى ذلك القطران المجّدد .
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

بنزول (بنزين)270710000
توليول (تولوين)270720000
زيلول (زيلين)270730000
نفتالين270740000

270750000
 مخاليط هيدروآربونات عطرية أخر والتى يتقطر 65% منها أو أآثر حجمًا (بما فيه  الفاقد ) في درجة حرارة 

ASTMD 86 250 مئوّية بطريقة
  زيوت آريوزوت270791000
  غيرها270799000
 ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج270810100
 ـ ـ ـ غيرها270810900
 زفت مجمر270820000
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خامًا .270900000
 شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزنًا من الزيت271220000
  غير مكلس271311000
  مكلس271312000
 قار نفطى271320000
 رواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية271390000
 شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية271410000
 غيرها271490000
 يود280120000
 فلور ؛ بروم280130000
آبريت متسامى (زهر الكبريت ) أو آبريت مرسب ؛ آبريت غروى.280200000
آربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذآورة فى مكان آخر) .280300000
 هيدروجين280410000
  أرجون280421000
  غيرها280429000
 بورون ؛ تيلوريوم280450000
  تحتوى على ماال يقل عن 99.99% وزنًا من السيليكون280461000
  غيرها280469000
 فوسفور280470000
 زرنيخ280480000
 سيلينيوم280490000
  صوديوم280511000
  آالسيوم280512000
  غيرها280519000
 معادن أتربة نادرة ، سكانديوم ويتريوم ، وإن آانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها280530000
 زئبق280540000
 حمض آلوروآبريتيك280620000
حمض آبريتيك ؛ حمض آبريتيك زيتى (أوليوم) .280700000
حمض أزوتيك (نيتريك) ؛ أحماض سلفونتريك .280800000
 خامس أوآسيد ثانى الفوسفور280910000
 حمض فوسفوريك وأحماض بولى فوسفوريك280920000
أآاسيد البورون ؛ أحماض بوريك281000000
  فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)281111000
  ثانى أوآسيد السيلسيوم (ثانى أوآسيد السيليكون)281122000
  غيرها281129000
 غيرها281290000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 ثانى آبريتيد الكربون281310000
 غيرها281390000
 نشادر ال مائي281410000
 هيدروآسيد البوتاسيوم (بوتاسا آاوية)281520000
 فوق أوآسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم281530000
 هيدروآسيد وفوق أوآسيد الماغنسيوم281610000
 اوآسيدات وهيدروآسيدات وفوق اوآسيدات السترونتيوم أو الباريوم281640000
أوآسيد الزنك (توتياء) ؛ فوق أوآسيد الزنك .281700000
 آوراندوم إصطناعى ، محدد أو غير محدد الصفات آيماويًا281810000
 أوآسيد ألومنيوم ، غير الكوراندوم اإلصطناعى281820000
 هيدروآسيد ألومنيوم281830000
 ثالث أوآسيد الكروم281910000
 غيره281990000
 ثانى أوآسيد منجنيز282010000
 غيره282090000
 أوآسيدات وهيدروآسيدات الحديد282110000
 أتربة ملونة282120000
أوآسيدات وهيدروآسيدات الكوبالت ؛ أوآسيدات آوبالت تجارية .282200000
أوآسيدات تيتانيوم .282300000
 أوآسيد الرصاص األحادى (ليثارج ، ماسيكوت)282410000
 غيرها282490000
  هيدرازين وهيدروآسيل أمين وأمالحهما غير العضوية282510000
 أوآسيد وهيدروآسيد الليثيوم282520000
 أوآسيدات وهيدروآسيدات الفاناديوم282530000
 أوآسيدات وهيدروآسيدات النيكل282540000
 أوآسيدات وهيدروآسيدات النحاس282550000
 أوآسيدات الجرمانيوم وثانى أوآسيد الزيرآونيوم282560000
 أوآسيدات وهيدروآسيدات المولبدنيوم282570000
 أوآسيدات األنتيمون282580000
 غيرها282590000
  من الومنيوم282612000
  غيرها282619000
 سادس فلورو الومينات الصوديوم (آريوليت ترآيبى)282630000
 غيرها282690000
 آلوريد النشادر (األمونيوم)282710000
 آلوريد الكالسيوم282720000
  من ماغنسيوم282731000
  من ألومنيوم282732000
  من نيكل282735000
  غيرها282739000
  من نحاس282741000
  غيرها282749000
  بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم282751000
  غيرها282759000
 يوديدات وأوآسيدات اليود282760000
 هيبوآلوريتات آالسيوم تجــــــاري  وهيبوآلوريتات آالسيوم ُأخر282810000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 غيرها282890000
  من صوديوم282911000
  غيرها282919000
 غيرها282990000
 آبريتيدات الصوديوم283010000
 غيرها283090000
 من صوديوم283110000
 غيرها283190000
 آبريتيتات الصوديوم283210000
 آبريتيتات أخر283220000
 ثيوآبريتات283230000
  آبريتات ثنائى الصوديوم283311000
  غيرها283319000
  من ماغنسيوم283321000
  من الومنيوم283322000
  من نيكل283324000
  من نحاس283325000
  من باريوم283327000
  غيرها283329000
 شـــب283330000
 فوق آبريتات283340000
 نيتريتات283410000
  غيرها283429000
 فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات)283510000
  من أحادى الصوديوم أو ثنائى الصوديوم283522000
  من بوتاسيوم283524000
  غيرها283539000
 آربونات ثنائى الصوديوم283620000
 آربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم)283630000
 آربونات البوتاسيوم283640000
 آربونات الكالسيوم283650000
 آربونات الباريوم283660000
  آربونات الليثيوم283691000
  آربونات السترونتيوم283692000
  غيرها283699000
  من صوديوم283711000
  غيرها283719000
 سيانيدات مرآبة283720000
  ميتا سيليكات الصوديوم283911000
  غيرها283919000
 غيرها283990000
  ال مائية284011000
  غيرها284019000
 بورات أخر284020000
 فوق بورات284030000
 ثنائى آرومات الصوديوم284130000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 آرومات وثنائى آرومات أخر ؛ فوق آرومات284150000
  برمنجنات بوتاسيوم284161000
  غيرها284169000
 موليبدات284170000
 تنجستات (ولفرامات)284180000
 غيرها284190000
 سيليكات مزدوجة أو مرآبة ، بما فيها سيليكات االلمنيوم وان آانت محددة الصفات آيماويًا284210000
 غيرها284290000
 معادن ثمينة غروية284310000
  نترات الفضة284321000
  غيرها284329000
 مرآبات الذهب284330000
 مرآبات أخر ؛ مملغمات284390000

284410000
 يورانــيوم طبيعى ومرآباته ؛ خالئط وتبددات (بما فى ذلك الخالئط المعدنية الخزفية سيرميت ") ، منتجات 

خزفّية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مرّآبات يورانيوم طبيعّية

284420000

 يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) ومرآباته ؛ بلوتونيوم ومرآباته ؛ خالئط وتبددات ( بما فى ذلك 
الخالئط المعدنيـــة الخزفية "سيرميت" ) ، منتجــات خــزفيــة ومخــاليــط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر 

يورانيوم (U 235) أو بـلوتـونيــوم أو مرآبات هذه المنتجات

284430000

 يورانيـــوم المخفف فيه عنصر اليورانــيوم (U 235) ومرآباته ؛ ثــوريوم ومرآباته؛ خـــالئط وتبددات (بما 
فيها الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت ")، ومنتجات خزفيـــة ومخــاليــط محتــويــة على اليورانـــيوم المخفف 

فيـــه عنصر اليورانيوم ( U235) ثوريوم أو مرّآب

284440000

 عنــاصـر ونـظائــر ومرآبــات مشــعة ، عــدا الداخلة فى البنود الفرعية 2844.10، أو 2844.20 أو 
2844.30 ؛ خالئط تبّددات ، ( بما فيها الخالئط المعدنية الخزفّية " سيرميت " ) ومنتجات خزفّية ومخاليط 

محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المرّآبات ، مخّلفات مشّعة
 عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت لإلشعاع)، خاصة بالمفاعالت النووية284450000
 ماء ثـقـيل ( أوآسيد ديترويوم )284510000
 غيره284590000
 مرآبات سيريوم284610000
 غيرها284690000
فوق أوآسيد الهيدروجين (ماء أوآسجينى)، وإن آان مجمدًا بالبولة (يوريا).284700000

284800000
فوسفورات (فوسفيدات)، وإن آانت محددة أو غير محددة الصفات آيماويًا ، باستثناء فوسفورات الحديد (فيرو 

فوسفور) .
 من آالسيوم284910000
 من سيلسيوم ( سيليكون )284920000
 غيرها284990000

285000000
هــيدريــدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسـيدات وبـوريدات ، وإن آانت محددة أو غير محددة الصفات آيماويًا ، 

عدا المرآبات التى تعتبر من الكربيدات الداخلة فى البند 28.49 .
مرآبات عضوية وغير عضوية من زئبق ، عدا الملغمات285200000
ـ ـ ـ آلوريد السيانوجين285300100
ـ ـ ـ غيرها285300900
 مشبعة290110000
  إيثيلين290121000
  بروبين ( بروبيلين )290122000
  بيوتين ( بيوتيلين ) وأيزوميراتها290123000
  بيوتا  1 ، 3  داين وأيزوبرين290124000
  غيرها290129000
  سيكلوهيكسان290211000
  غيرها290219000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 بنزين290220000
 تولوين290230000
  أورثو  زيلين290241000
  ميتا  زيلين290242000
  بارا  زيلين290243000
  أيزوميرات زيلين المخلوطة290244000
 ستيرين290250000
 أيثيل بنزين290260000
 آومين290270000
  آلوروميثان (آلوريد الميثيل) وآلوروايثان (آلوريد األيثيل)290311000
  ثنائى آلوروميثان (آلوريد الميثيلين)290312000
  آلوروفورم (ثالثى آلوروميثان)290313000
  رباعى آلورو الكربون290314000
(ثنائى آلوروايثان (ثنائى آلوريد األيثيلين  2 ، 1  290315000
ـ ـ  ثنائى آلوروايثان (1 ، 2 ثنائى آلوريد األيثيلين) (أيزو)290315000
  غيرها290319000
  آلوريد الفينيل (آورو إيثيلين)290321000
  ثالثى آلوروإيثيلن290322000
  رباعي آلوروإيثيلين (بيرآلورإيثيلين)290323000
  غيرها290329000
ـ ـ ثنائي بروميد ايثان (ايزو) (1 ، 2 ثنائى بروميد األيثيلين)290331000
ـ ـ ـ 1.1 2903391003.3
ـ ـ ـ غيرها290339900
  ثالثى آلورو فلورو ميثان290341000
  ثنائى آلورو ثنائى فلورو ميثان290342000
  ثالثى آلورو ثالثى فلورو ايثانات290343000
  ثنائى آلورو رباعى فلورو ايثانات وآلورو خماسى فلورو ايثان290344000
  مشتقات أخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط290345000

290346000
  برومو آلورو ثـنائــى فلورو ميثــان ، برومو ثــالثى فلورو ميثــان وثنائى برومو رباعي فلورو ايثانات

  مشتقات فوق مهلجنة أخر290347000
  غيرها290349000
290351000(INN ، ايزو) بما فيه ليندان (ايزو HCH) ـ ـ 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ـ سداسى آلورو سيكلوهكسان
ـ ـ الدرين ، آلورودان (ايزو) ، هيبتاآلور (ايزو)290352000
  غيرها290359000
  آلوروبنزين ، أورثو  ثنائى آلوروبنزين ، وبارا  ثنائى آلوروبنزين290361000

290362000
ـ ـ سداسى آلوروبنزين، ايزو د . د . ت (ايزو) (آلوفينوتان) (1 ، 1 ، 1 ـ ثالثى آلورو ـ 2 ، 2 ـ متكرر  ( 

بارا - آلوروفنيل ) إيثان )
  غيرها290369000
 مشتقات مسلفنة فقط وأمالحها واستيراتها اإليثيلية290410000
 مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط290420000
  بروبان  OL  1 (آحول البروبيل) وبروبان  OL  2 (آحول االيزوبروبيل)290512000
  بيوتان OL 1 (آحول البوتيل العادى)290513000
  بيوتانوالت أخر290514000
  أوآتونول (آحول األوآتيل) وأيزوميراته290516000

290517000
  دوديكان OL 1 ( آحول اللوريل ) وســداسى ديكان OL 1 ( آحول الستيل)  واألوآتاديكان OL 1 (آحول 

الستياريل)
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

  آحوالت تربينية ال دورية ( ال حلقية )290522000
  غيرها290529000
  إثيلين جليكول (إثيان ديول)290531000
  بروبيلين جليكول (بروبان  1 ، 2  ديول)290532000
  غيرها290539000
( إيـثــيل 2 ( هيدروآسى ميـثـيل ) بروبان  1 ، 3 ديول ( ثـالثى ميثيلول بروبان  2  290541000
  خماسى أريثريتول290542000
  مانيتول290543000
  د  جلوسيتول (سوربيتول)290544000
  غيرها290549000
290551000(INN) إثكلور فينول  
  غيرها290559000
  منثول290611000
  سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهيكسانوالت وثنائى ميثيل سيكلوهكسانوالت290612000
  سيتروالت وإينوسيتوالت290613000
  غيرها290619000
  آحول البنزيل290621000
  غيرها290629000
  فينول (هيدروآسى بنزين) وأمالحه290711000
  آريزوالت وأمالحها290712000
  أوآتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما ؛ أمالح هذه المنتجات290713000
  نفتوالت وأمالحها290715000
  غيرها290719000
  ريزورسينول وأمالحه290721000
  هيدروآينون (آينول) وأمالحه290722000
ثنائى فينيلول بروبان) وأمالحها ، A أيزوبروبيـليديــن ثنـــائى فينـول (متكرر فينول 4  ، 4  290723000
  غيرها290729000
ـ ـ خامس آلوروفينول (ايزو)290811000
ـ ـ غيرها290819000
ـ ـ دينوسيب (ايزو) وامالحه290891000
ـ ـ غيرها290899000
  ثنائى إثيل إثير290911000
  غيرها290919000

290920000
 إثــيرات ســـيكالنية أو سكلينيـــة أو ســيكلوتيربينية ومشتــقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

 أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة290930000
(" أوآسى ثنائى ايثانول (ثنائى إيثيلين جليكول " دايجول 2 ، 2  290941000
  إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى أيثيلين جليكول290943000
  إثيرات آخر أحادية األلكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائى أيثيلين جليكول290944000
  غيرها290949000

290950000
 إثيــرات  فينـوالت ، إثــيرات  آحوالت  فينوالت ، ومشـــتـقاتها المهلجنـــــة  أو المسلفنة أو المنترنة أو 

المنترزة

290960000
 فــوق أآاسيد الكحول وفـــوق أآاسيد اإلثير وفوق أآاسيد الكيتون ومشـتـقاتها  المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 

أو المنترزة
 اوآسيران (أوآسيد اإلثيلين)291010000
 ميثيل أوآسيران (أوآسيد البروبلين)291020000
(آلورو 2  ،  3 إيبوآسى بروبان (إيبى آلورو هيدرين 1  291030000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

291040000(INN) (ايزو) ـ ـ ثنائي ايلدرين
 غيرها291090000

291100000
اسيتاالت ونصف اسيتاالت ، وإن آانت ذات وظيفة أوآسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو 

المنترنة أو المنترزة .
  ميثانال (فورمالدهيد)291211000
  إيثانال (اسيتالدهيد)291212000
  غيرها291219000
  بنز ألدهيد291221000
  غيرها291229000
 ألدهيدات  آحوالت291230000
  فانيلين ( 4 هيدروآسى  3  ميثوآسى بنزالدهيد)291241000
  إيثيل فانيلين ( 3 إيثوآسى  4  هيدروآسى بنزالدهيد)291242000
  غيرها291249000
 بوليمرات دورية ( حلقية ) من ألدهيدات291250000
 بارا فورمالدهيد291260000
مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة فى البند 29.12 .291300000
  اسيتون291411000
  بوتانون (ميثيل أثيل آيتون)291412000
(ميثيل بنتان  2  أون (ميثيل أيزوبيوتيل آيتون 4   291413000
  غيرها291419000
291421000(Camphor) آافور  
  سيكوهكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات291422000
  أيونونات وميثيل أيونونات291423000
  غيرها291429000
  فينيل اسيتون ( 1 فينيل بروبان  2  واحد)291431000
  غيرها291439000
 آيتونات  آحوالت ، آيتونات  ألدهيدات291440000
 آيتونات  فينوالت وآيتونات ذات وظيفة أوآسجينية أخرى291450000
  أنثراآوينون291461000
  غيرها291469000
 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو متنرنة أو متنرزة291470000
  حمض النمليك (الفورميك)291511000
  أمالح حمض النمليك (الفورميك)291512000
  استيرات حمض النمليك (الفورميك)291513000
  حمض الخليك291521000
  أنهيدريد حمض الخليك291524000
  غيرها291529000
  خالت اإليثيل291531000
  خالت الفينيل291532000
  خالت البوتيل العادى291533000
ـ ـ خالت ثنائي توسب (ايزو)291536000
  غيرها291539000
 أحادى ، ثنائى  أو ثالثى آلورو حمض الخليك وأمالحها واستيراتها291540000
 حمض بروبيونيك وأمالحه واستيراته291550000
 أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك وأمالحها واستيراتها291560000
 حمض نخليك (بالميتيك) وحمض دهنيك (استياريك) وأمالحها واستيراتها291570000
 غيرها291590000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

  حمض أآريليك وأمالحه291611000
  استيرات حمض أآريليك291612000
  حمض ميثاآريليك وأمالحه291613000
  استيرات حمض ميثاآريليك291614000
  أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأمالحها واستيراتها291615000
  غيرها291619000

291620000
 أحماض آاربوآسيلية أحادية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلورتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أآاسيدها 

وفوق أآاسيد أحماضها ومشتقاتها
  حمض بنزويك وأمالحه وأستيراته291631000
  فوق أوآسيد البنزويل وآلوريد البنزويل291632000
  حمض فينيل الخليك وأمالحه291634000
  استرات حمض فينيل الخليك291635000
ـ ـ بينا بارآيل (ايزو)291636000
  غيرها291639000
  حمض أوآساليك وأمالحه واستيراته291711000
  حمض أديبيك وأمالحه واستيراته291712000
  حمض أزيالك وحمض سيباسيك ، وأمالحهما واستيراتهما291713000
  أنهيدريد مالييك291714000
  غيرها291719000

291720000
 أحماض آاربوآسيلية جماعية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أآاسيدها 

وفوق أآاسيد أحماضها ، ومشتقاتها
  أورثوفثاالت ثنائى أوآتيل291732000
  أورثوفثاالت ثنائى نونيل أو ثنائى ديسيل291733000
  استيرات أخرى من حمض اورثوفثاليك291734000
  أنهيدريد فثاليك291735000
  حمض تيرفثاليك وأمالحه291736000
  تيرفثاالت ثنائى ميثيل291737000
  غيرها291739000
  حمض الآتيك (لبنيك) وأمالحه واستيراته291811000
  حمض طرطريك291812000
  أمالح واستيرات حمض الطرطريك291813000
  حمض ستيريك (حمض الليمونيك)291814000
  أمالح واستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك)291815000
  حمض جلوآونيك وأمالحه واستيراته291816000
ـ ـ آلوروبنزيالت (ايزو)291818000
  حمض الساليسليك وأمالحه291821000
  حمض أورثو  استيل ساليسليك، أمالحه ، استيراته291822000
  استيرات حمض ساليسليك آخر وأمالحها291823000
  غيرها291829000

291830000
 أحماض آاربوآســـيلية ذات وظيفة ألدهــيدية أو آيتونية ، ولكن دون وظيفة أوآسجينية أخرى، وأنهــيدريداتها 

وهاليداتها وفوق اآاسيدها، وفوق أآاسيد  أحماضها ومشتقاتها
ـ ـ 2 ، 4 ، 5 تي (ايزو) (2 ، 4 ، 5 - حمض ثالث آلورفينوآسل) ، امالحه واستراته291891000
ـ ـ غيرها291899000
ـ فوسفات ثالثي (2 ، 3 - ثنائي بروموبروبيل)291910000
ـ ـ غيرها291990000
ـ ـ باراثيون (ايزو) وبارثيون ميثيل (ايزو) (ميثيل - بارثيون)292011000
ـ ـ غيرها292019000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

  ميثيل أمين ، ثنائى أو ثالثى ميثيل أمين، وأمالحها292111000
  إيثيلين ثنائى أمين وأمالحه292121000
  سداسى ميثيلين ثنائى أمين وامالحه292122000
  غيرها292129000
 أمينات أحادية أو جماعية سيكالنية أو سيكلينية، أو سيكلوتربينية ومشتقاتها؛ أمالحها292130000
  أنيلين وأمالحه292141000
  مشتقات األنيلين وأمالحه292142000
  تولويدينات ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات292143000
  ثنائى فينيل أمين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات292144000

292145000
. نافثـيل أمين ( ألفا  نافثيل أمين ) ،  2 نافثيل أمين ( بيتا  نافثيل أمين )   ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات 1   

292146000
  امفيتامين (INN) ، بنزفيتامين (INN) ، ديكسامفيتامين (INN) ، ايثيل امفيتامين (INN) ، فينسا مفامين 
(INN) ، ليفيتامين (INN) ، ليفامفيتامين (INN) ، ميفينورآس (INN) ، فينترمين (INN) ؛ وامالحها

  غيرها292149000
  أورثو ، ميتا، بارا  فينيلين ثنائى أمين وثنائى أمينوتولوينات ومشتقاتها ؛ أمالح  هذه المنتجات292151000
  غيرها292159000
  أحادى إيثانول أمين وأمالحه292211000
  ثنائى إيثانول أمين وأمالحه292212000
  ثالثى إيثانول أمين وأمالحه292213000
   ديكسترو بروبوآزيفين (INN) وامالحه292214000
  أحماض أمينوهيدروآسى نفثالين سلفونيك وأمالحها292221000
  غيرها292229000
  امفيبارامون (INN) ، ميثادون (INN) ، نور ميثادون (INN) ؛ وامالحها292231000
  غيرها292239000
  ليسين واستيراته ؛ أمالح هذه المنتجات292241000
  حمض جلوتاميك وأمالحه292242000
  حمض اآلنثرانيلك وأمالحه292243000
  تيليدين (INN) وامالحه292244000
  غيرها292249000
 فينوالت آحولية أمينية وفينوالت حمضية أمينية ومرآبات أخر ذات وظيفة أوآسجينية292250000
 آولين وامالحه292310000
 ليسيثينات وفوسفو امينوليبيدات أخر292320000
 غيرها292390000
292411000(INN) ميبروبامات  
ـ ـ فلورواستياميد (ايزو) ، آروموس احادي (ايزو) وفوسفات االميدون (ايزو)292412000
غيرها292419000
  يورينات  ومشتّقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات292421000
حمض اسيتيال نترانيليك) وامالحه -N) حمض أسيتاميد البنزويك 2  292423000
292424000(INN) ايثينامات  
  غيرها292429000
  سكارين وامالحه292511000
292512000(INN) غلوتيثيمايد  
   غيرها292519000
ـ ـ آلورديميفروم (ايزو)292521000
ـ ـ غيرها292529000
 اآريلونيتريل292610000
( سيانو جوانيدين (ثنائي سيان ثنائي أميـد -1 292620000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

292630000
 فينبرو بورآس (INN) وامالحه ؛ ميثادون (INN) وسيط (4-سيانو -2- ثنائي ميثيل امينو -4 ، 4 - ثنائي 

فينيل بيوتان )
 غيرها292690000
مرآبات الديازو - ، آزو - أو أزوآسي292700000
مشتقات عضوية من الهيدرازين او من الهيدروآسيالمين292800000
 ايزوسيانات292910000
ثيوآربامات وثنائي ثيوآربامات293020000
 أحادي - ، ثنائي - أو رباعي آبريتيدات ثيورام293030000
 ميثيونين293040000
ـ آابتافول (ايزو) وميثاميدوفوس (ايزو)293050000
  رباعي هيدروفيوران293211000
( فيورألدهيد ( فيور ألدهيد -2  293212000
  آحول فيور فوريل وآحول رباعي هيدرو فيورفيوريل293213000
  غيرها293219000
  آومارين وميثيل آومارينات وايثيل آومارينات293221000
  الآتونات أخر293229000
  ايزوسافرول293291000
بروبان - 2 - أون (YL - بنزودايوآسيل - 5 1،3) -1  293292000
  بيبرونال293293000
  سافرول293294000
  رباعي هيدرو آانابيتوالت ، جميع المتشابهات (االيزوميرات)293295000
  غيرها293299000
  فينازون ( انتبيرين ) ومشتقاته293311000
  غيرها293319000
  هيدرانتوين ومشتقاته293321000
  غيرها293329000
  بيريدين وامالحه293331000
  بايبريدين وامالحه293332000

293333000

 ،(INN) دايفينوآسين ، (INN) برومازيبام ، (INN) بيزيتراميد ، (INN) انيلريدين ، (INN) الفنتانيل  
 (INN) ميـثـيل فيــنيدات ، (INN) آيتوبيميدون ، (INN) فنتانيل ، (INN) دايبيبانون ، (INN) ايفينوآسيالت

، نبتـــازوسين (INN) ، بيـثـيدين (INN) وسيط A، فينيسيكليدي
  ليفور فانول (INN) وامالحه293341000
  غيرها293349000
  مالونيل يوريا ( حمض باربيتيوريك ) ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات293352000

293353000

 (INN) ســــيكلوباربيتال ، (INN) بيوتل بيتال ، (INN) باربيتال ،(INN) اموباربيتال ،(INN) الوباربيتال  
 ، (INN) ســـــيكوباربيتال ، (INN) فينوباربيتال ، (INN) بنتوباربيتال ، (INN) ميثـيل فينــــوباربيتال ،

فينيـــل بيتال (INN) ؛ أمالح هذه المنتجات
  مشتقات أخر من مالونيل يوريا (حمض باربيوتيريك) ؛ امالح هذه المنتجات293354000

293355000
  لوبرازوالم (INN) ، ميكلوآوالوز (INN) ، ميثاآوالون (INN) ، زايببرول (INN) ؛ وامالح هذه المنتجات

  غيرها293359000
  ميالمين293361000
  غيرها293369000
( هيكسان الآتام ( ايبسيلون - آابروالآتام - 6  293371000
293372000(INN) ميثيل بريلون ، (INN) آلوبازام  
  الآتامات أخر293379000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

293391000

  البنزازوالم (INN) ، آامازيبام (INN) ، آلوراديزو يبوآسيد (INN) ، آلونازيبام (INN) ، ديلورازيبام 
 ، (INN) فلوديا زيبام ، (INN) اثيل   لوفالزيبات ، (INN) استازوالم ، (INN) وايزيبام ، (INN)

فلونيترازيبام (INN) ، فلورازيبام  (INN)، هالزيبان (INN) ، لورازيبا
  غيرها293399000
 مرآبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن آانت مهدرجة) ، غير منصهرة293410000
 مرآبات تتضمن بنيتها ذات حلقــة بنزوثــيازول ( وإن آانت مهدرجة)، غير منصهرة أآثر من ذلك293420000
 مرآبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين ( وان آانت مهدرجة ) غير منصهرة أآثر من ذلك293430000

293491000

  أمينورآس (INN) ، بروتيزوالم (INN) ، آلوتيازيبام (INN) ، آلوآسازوالم (INN) ، دآستروموراميد 
(INN) ، هالوآسازوالم (INN) ، آيتازوالم (INN) ، ميزوآارب (INN) ، أوآسازوالم (INN) ، بيمولين 

(INN) ، فنديمترازين (INN) ، فينمتزازين (INN) ، سوفنتالين (INN) ؛ أمالح ه

غيرها293499000
سلفوناميدات293500000
  فيتامينات (A) ومشتقاتها293621000
  فيتامين (B1) ومشتقاته293622000
  فيتامين (B2) ومشتقاته293623000
  حمض D أو DL  - بانتوثينك (فيتامين B3 او فيتامين B5 ) ومشتقاتها293624000
  فيتامين B6 ومشتقاته293625000
  فيتامين B12 ومشتقاته293626000
  فيتامين C ومشتقاته293627000
  فيتامين E ومشتقاته293628000
  فيتامينات أخر ومشتقاتها293629000
 غيرها بما في ذلك المرآزات الطبيعية293690000
  سوماتتروبين ، مشتقاته وامثاله البنيوية293711000
  االنسولين وامالحه293712000
  غيرها293719000

293721000
 آورتيزون وهيدروآورتيزون وبريد نيزون ( ديهيدروآورتيزون ) وبريد نيزولون ( ديهيدرو هيدروآورتيزون)

  مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مهلجنة .293722000
  استروجينات وبروجستوجينات293723000
  غيرها293729000
  أيبنفرين293731000
  غيرها293739000
  مشتقات أحماض أمينية293740000
 بروستاجالندينات ، ثرومبوآسينات ، ليوآوترينات ، مشتقاتها وامثالها البنيوية293750000
 غيرها293790000
 روتوسيد ( روتين ) ومشتقاته293810000
 غيرها293890000

293911000

  مرآزات قش الخشخاش ؛ بيوبرينورفين (INN) ؛ آودايين ، دايهيدروآودايين (INN) ، اثيل مورفين ، 
ايتورفين (INN) ، هيروبين ، هيدروآودون (INN) ، هيدرومورفون (INN) ، مورفين ، نايكومورفين 

(INN) ، أوآسيكودون (INN)،أوآسيمورفون (INN) ، فولكودين (INN) ، ثيباآون (INN)،ث

  غيرها293919000
ـ ـ آينيدين ومشتقاته293920100
ـ ـ غيرها293920900
 آافيين وأمالحه293930000
  إيفيدرين وأمالحه293941000
  أشباه إيفيدرين "سودو إيفيدرين" (INN) وأمالحه293942000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

  آاثين (INN) وامالحه293943000
  غيرها293949000
  فينيتيلين (INN) وامالحه293951000
  غيرها293959000
  إرجو مترين (INN) وأمالحه293961000
  إرجو تامين (INN) وامالحه293962000
  حمض الليسرجيك وأمالحه293963000
  غيرها293969000

293991000
  آوآايين ، ايغونين ، ليفوميتامفيتامين ، ميتامفيتامين (INN) ، ميتامفيتامين ريسيمات ؛ امالح واستيرات 

ومشتقات اخر لهذه المنتجات

294000000
سكر نقي آيماويا ، باستثناء السكروز والالآتوز والمالتوز والجلوآوز والفرآتوز ؛ اثيرات واسيتيالت واستيرات 

سكر وامالحها غير المنتجات المذآورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39  .
 بنسلين ومشتقاتها ذو بنية حمض بنسليني ؛ امالح هذه المنتجات294110000
 سترويبتوميسين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات .294120000
 تتراسيكلين ومشتقاتها ؛ امالح هذه المنتجات .294130000
 آلورا مفينكول ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات .294140000
 أريثروميسين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات .294150000
 غيرها294190000
  مرآبات عضوية أخر294200000

300210000
 أمصال مضـــادة وغيرها من مكونات الدم ، والمنتجات المناعية المعّدلة ، وإن آان متحصًال عليها بعمليات 

تكنولوجية  حيوية
 لقاحات للطب البشرى300220000
 لقاحات للطب البيطرى300230000

300310000
 تحتــــوى على بنســلينـــات أو على مشـتــقاتها ، ذات بنية حمض بنسلينى ، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها

 تحتوي على مضادات حيوية اخر (أنتي بيوتيك)300320000
  تحتوي على أنسولين300331000
  غيرها300339000

300340000
 تحتوى عـلى أشــباه قــلويات أو مشـتـقاتها، ولكن التحتوى على هرمونات أو منتجات أخر داخلة فى البند 

29.37 وال على مضادات حيوية
 غيرها300390000

300410000
 تحتـــوى على بنسيلينـــات أو على مشتــقاتها ، ذات بنية حمض بنســـلينى ، أو على  ستربتوميسينات أو 

مشتقاتها
 تحتوى على مضادات حيوية أخر300420000
  تحتوى على أنسولين300431000
  تحتوى على هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها ونظائرها الترآيبية300432000
  غيرها300439000

300440000
 تحتوى على أشباه قلويات أو مشتـقاتها، ولكن التحتوى على هرمونات أو منتجات أخر داخلة فى البند 29.37 

وال على مضادات حيوية
 أدوية أخر تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذآورة فى البند 30045000029.36
 غيرها300490000

300660000
 محضرات آيماوّية لمنع الحمل اساسها الهرمونات أو غيرها من منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية

ـ ـ نفايات محضرات الصيدلة300692000
 ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج310100100
 ـ ـ ـ غيرها310100900
 خالصة الكيبراآو320110000
 خالصة الميموزا (األآاسيا أو السنط)320120000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 غيرها320190000
 مواد دابغة عضوية ترآيبية320210000
 غيرها320290000

320300000

مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى (بما فيها خالصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيوانى)، وإن آانت 
محددة الصفات آيماويًا؛ محضرات مذآورة فى المالحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتى 

أو حيوانى .
  أصباغ مبددة ومحضرات اساسها هذه األصباغ320411000

320412000
  أصباغ حمضيــة ، وإن آانت ممعدنة ومحضرات اساسها هذه األصباغ ؛ أصباغ  مرسخة ومحضرات اساسها 

هذه األصباغ
  أصباغ قاعدية ومحضرات اساسها هذه األصباغ320413000
  أصباغ مباشرة ومحضرات اساسها هذه األصباغ320414000

320415000
  أصباغ الراقود ( بما فى ذلك األصباغ القـابلة لالستعمال بحالتـــها آألوان سطحية) ومحضرات اساسها هذه 

Vat Dyes األصباغ
  أصباغ متفاعلة ومحضرات اساسها هذه األصباغ320416000
  ألوان سطحية ومحضرات اساسها هذه األلوان320417000

320419000
  غيرها ، بمـــا فى ذلك مخاليط إثـنـين أو أآثر من مواد التـــلوين الواردة فى البنود الفرعية من 3204.11 إلى 

3204.19
 منتجات عضوية ترآيبية من األنواع المستعملة آعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت)320420000
 غيرها320490000
ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذآورة فى المالحظة (3) من هذا الفصل اساسها ألوان مرسبة (لك) .320500000
  محتوية على 80% وزنًا أو أآثر من ثانى أوآسيد التيتانيوم محسوبة على المادة الجافة320611000
  غيرها320619000
 ألوان سطحية ومحضرات اساسها مرآبات الكروم320620000
  ألترامارين "الزورد" ومحضرات اساسها هذه المواد320641000
  ليثوبون وألوان سطحية أخر ومحضرات اساسها آبريتيد الزنك320642000
  غيرها320649000
 منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة آعوامل مضيئة (لومينوفور)320650000
 ألوان سطحية محضرة ، ومعـتـمات محضرة ، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة320710000
 مرآبات قابلة للتزجج، دهانات لطالء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة320720000
 دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة320730000
 مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق320740000
مجففــات محضــــرة .321100000
 أوراق ختم321210000
ex 3214.10معاجين سد 
اسود321511000
غيره321519000
  من برتقال330112000
  من ليمون (سيتروس ليمون)330113000
  غيرها330119000
  من النعناع الفلفلى (منثابيبيرتا)330124000
  من أصناف النعناع األخر330125000
  غيرها330129000
 راتنجات عطرية " رزينويد "330130000
  أنيونية (سالبة الشحنة)340211000
  آاتيونية (موجبة الشحنة)340212000
  غير أيونية340213000
  غيرها340219000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 غيرها340290000
 من بولى (أوآسيثيلين) (بولي ايثيلين الجليكول)340420000
 غيرها340490000
 جبنين (آازيين)350110000
 غيره350190000
  مجفف350211000
  غيره350219000
 زالل اللبن ، بما فى ذلك مرآزات إثنين أو أآثر من بروتينات مصل اللبن350220000
 غيره350290000

350400000
هضمون ( ببتون ) ومشتقاته ؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة وال مذآورة فى مكان آخر؛ مساحيق 

صالل (جلود غير مدبوغة)، وإن آانت معالجة بالكروم .
 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعّدل350510000
 أنفحة والمرآزات الناتجة عنها350710000
 غيرها350790000
مساحيق بارود .360100000
فتائل لألمان ؛ فتائل للتفجير ؛ آبسوالت لإلشتعال أو للتفجير ؛ أدوات إشعال؛ مفجرات آهربائية .360300000
 للتصوير باألشعة السينية (أشعة إآس)370110000
 ألواح وأفالم أخر ، يزيد أى من جوانبها عن 255 ملليمتر370130000
 للتصوير باألشعة السينية (أشعة إآس)370210000
 جرافيت إصطناعى380110000
 جرافيت غروى أو شبه غروى380120000
 عجائن آربونية لألقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين األفران380130000
 غيرها380190000
 فحم منشط380210000
 غيرها380290000
زيت " طول أويل " ، وإن آان مكررًا .380300000

380400000

محــاليل الغســل المتبقيــة من صناعة عجائن السليــلوز، وإن آانت مرآزة أو منزوعًا منها السكر أو معالجة 
آيماويًا ، بما فى ذلك سلفونات اللجنين ، باستثناء زيت " الطول أويل " الداخل فى البند 38.03 .

380510000
 أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة 

الكبريتات (السلّفات)
ex 3805.90" زيت صنوبر " باين أويل 
 قلفونية وأحماض راتنجية380610000
 أمالح قلفونية ، أمالح أحماض راتنجية ، أو أمالح مشـتـقاتهما ، عدا أمالح القلفونية  ومشتقاتها المعّدلة380620000
 صموغ استرية380630000
 غيرها380690000
 اساسها مواد نشوية380910000
  من األنواع المستعملة فى صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة380991000
  من األنواع المستعملة فى صناعة الورق أو الصناعات المماثلة380992000
  من األنواع المستعملة فى صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة380993000
 مسرعات محضرة لبرآنة المّطاط381210000
 ملدنات مرآبة للمّطاط أو اللدائن381220000
 محضرات مضادة للتأآسد ومثبتات مرآبة أخر للمّطاط أو اللدائن381230000
محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة إلطفاء الحريق .381300000
  تحتوى على النيكل أو مرآبات النيكل آمادة فعالة381511000
  تحتوى على معدن ثمين أو مرآبات معدن ثمين آمادة فعالة381512000
  غيرها381519000
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القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 غيرها381590000
اسمنت ومالط وخرسانة، ومرآبات مماثلة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 381600000.38.01

381700000
الكايل بنزينات مخلوطة والكايل نفتالينات مخلوطة ، عدا تلك المذآورة فى البند 27.07 أو البند 29.02

381800000
عناصر آيماوّية منشطة الستعمالها فى اإللكترونيات، بشكل أقراص أوصفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ 

مرآبات آيماوّية منشطة الستعمالها فى اإللكترونيات .

382100000
محضرات وسيطة الستنبات الكائنات المجهرية (بما فيها الفيروسات وما يماثلها) او الخاليا النباتية او البشرية او 

الحيوانية
  حمض الدهن (ستياريك)382311000
  حمض الزيت (أولييك)382312000
  أحماض دهنية من زيت " الطول أويل "382313000
  غيرها382319000
 آحوالت دسمة صناعية382370000
 روابط محضرة لقوالب السبك382410000
 آربيدات معدنية غير مكّتلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية382430000
 سوربيتول ، عدا ما يدخل فى البند الفرعى 3824600002905.44

382471000
ـ ـ تحتوي على آربونات الكلور والفلور (CFCs) وإن آانت تحتوي على آربونات الهيدروآلور والفلور 

(HFCs) أو آربونات الهيدروفلور ، (PFCs) آربونات فوق الفلور ، (HCFCs)

382472000
ـ ـ تحتوي على برومو آلوروثاني  فلوروميثان ، برومو ثالث فلوروميثان ،أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات

382473000(HBFCs) ـ ـ تحتوي على آربونات الهيدروبرم والفلور

382474000

ـ ـ تحتوي على آربونات الهيدروآلور والفلور (HCFCs) وإن آانت تحتوي على آربونات فوق الفلور 
(CFCs) إال انها ال تحتوي على آربونات الكلور والفلور (HFCs) او آربونات الهيدروفلور (PFCs)

ـ ـ تحتوي على رابع آلوريد الكربون382475000
ـ ـ تحتوي على 1 ، 1 ، 1 - ثالث آلورو ايثان (آلوفورم الميثيل)382476000
ـ ـ تحتوي على برومو ايثان (بروميد الميثيل) أو برومو آلورو ميثان382477000

382478000
ـ ـ تحتوي على آربونات فوق الفلور (PFCs) أو آربونات الهيدروفلور (HFCs) اال انها ال تحتوي على 

(HCFCs) أو آربونات الهيدروآلور والفلور (CFCs) آربونات الكلور والفلور
  غيرها382479000
ex 3824.90ـ أحماض نفتينية ، أمالحها التى ال تذوب فى الماء واستراتها
 نفايا العيادات382530000
 بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 3901100000.94
 بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أآثر390120000
آوبوليميرات اإليثيلين  اسيتات الفينيل390130000
 غيرها390190000
 بولى أيزوبوتلين390220000
 آوبوليميرات البروبلين390230000
 غيرها390290000
  قابلة للتمدد390311000
  غيرها390319000
390320000(SAN) آوبوليميرات ستيرين أآريلونترايل
390330000(ABS) آوبوليميرات أآريلونترايل  بوتادين  ستيرين
 غيرها390390000
ـ بولي (آلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد أخر390410000
ـ ـ غير ملدن390421000
ـ ـ ملدن390422000
  بولى تترافلورو إيثيلين390461000
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  غيرها390469000
 غيرها390490000
  فى تبددات مائية390512000
  غيرها390519000
  فى تبددات مائية390521000
  غيرها390529000
 بولي (آحول الفينـيـل) ، وإن آان محتويًا على مجموعات أسـيـتات غير متحلله بالماء390530000
  آوبوليميرات390591000
  غيرها390599000
 بولي ( ميتا آريالت الميـثـيل )390610000
 غيرها390690000
 بولى اسيتاالت390710000
 بولى إثيرات أخر390720000
 راتنجات أيبوآسيدية390730000
 بولى آربونات390740000
 بولى ( إيثـيلين تيرفثاالت )390760000
ـ بولي (حامض الالآتيك)390770000
  غير مشبعة390791000
  غيرها390799000
 بولى أميد  6 ،  11 ،   12،  6,6 ،  6,9 ،  6,10 أو  3908100006,12
 غيرها390890000
 راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيويوريا390910000
 راتنجات الميالمين390920000
 راتنجات أمينية أخر390930000
 راتنجات فينولية390940000
 بولى يوريثانات390950000
 راتنجات الـنـفـط وراتـنجات آومارون وراتـنجات أنـديــن أو راتنجات الكومارون391110000
 غيرها391190000
  غير ملدنة391211000
  ملدنة391212000
 نترات سيليولوز (بما فى ذلك الكولوديون)391220000
  آاربوآسى ميثيل السيليولوز وأمالحه391231000
  غيرها391239000
 غيرها391290000
 حمض األلجينك وأمالحه واستراته391310000
 غيره391390000
مبادالت أيونية اساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.13 ، بأشكالها األولية .391400000
 من بوليميرات اإليثيلين391510000
 من بوليميرات الستيرين391520000
 منبوليميرات آلوريد الفينيل391530000
 من لدائن أخر391590000
 مصارين إصطناعية ( أغلفة سجق وما يماثـــلها ) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليولوزية391710000
ex 3920.10صفائح والواح بالستيكية من بوليمرات االيثلين
ex 3920.20صفائح والواح بالستيكية من بوليمرات البروبلين
ex 3920.30صفائح والواح بالستيكية من بوليمرات الستيرين

ex 3920.43
صفائح والواح بالستيكية من بوليمرات آلوريد الفينيل محتوية على ما ال يقل عن 6% وزنا من الملدنات
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القائمة (1) من الملحق رقم (1)

ex 3920.49غيرها من صفائح والواح بالستيكية من بوليمرات آلوريد الفينيل
ex 3920.51صفائح والواح بالستيكية من بولي ميثا آريالت الميثيل
ex 3920.59غيرها من صفائح والواح بالستيكية من بوليميرات االآريليك
ex 3920.61صفائح والواح بالستيكية من بولي آربونات
ex 3920.62صفائح والواح بالستيكية من بولي ايثلين تيرفثاالت
ex 3920.63صفائح والواح بالستيكية من بولي استيرات غير مشبعة
ex 3920.69صفائح والواح بالستيكية من بولي استيرات أخر
ex 3920.71صفائح والواح بالستيكية من سيليولوز مجدد
ex 3920.72صفائح والواح بالستيكية من الياف مبرآنه
ex 3920.73صفائح والواح بالستيكية من اسيتات سيليولوز
ex 3920.79صفائح والواح بالستيكية من مشتقات سيليولوزية أخر
ex 3920.91صفائح والواح بالستيكية من بولي بوتيرال الفينيل
ex 3920.92صفائح والواح بالستيكية من بولي اميدات
ex 3920.93صفائح والواح بالستيكية من راتنجات أمينية
ex 3920.94صفائح والواح بالستيكية من راتنجات فينوليه
ex 3920.99صفائح والواح بالستيكية من لدائن أخر
ex 3921.11صفائح والواح بالستيكية خلوية من بوليمرات الستيرين
ex 3921.12صفائح والواح بالستيكية خلوية من بوليمرات آلوريد الفينيل
ex 3921.13صفائح والواح بالستيكية خلوية من بولي يوريثانات
ex 3921.14صفائح والواح بالستيكية خلوية من سيليلوز مجدد
ex 3921.19صفائح والواح بالستيكية خلوية من لدائن أخر
ex 3921.90غيرها من الصفائح وااللواح البالستيكية
 سدادات وأغطية وآبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق392350000
 مصاريع أبواب ونوافذ ، الستـائـر الداخلية البالستـيكية (بما فى ذلك الستائرالمضلعة)392530000
 عصارات المّطاط الطبيعى (التكس)، وإن أخضعت لبرآنة أولية400110000
  ألواح مدّخنة400121000
400122000(TSNR) مّطاط طبيعى محدد الصفات فنيًا  
  غيره400129000
  بالته ، طبرخه ( جوتابرآا) ؛ جوايــول ؛ شيكل ؛ وصموغ طبيعيَّة مماثلة400130000
  عصارات (التكس)400211000
  غيرها400219000
400220000(BR) مّطاط بيوتادين 
400231000(IIR) (بيوتيل) مّطاط أيزوبيوتين  أيزوبرين  
  غيرها400239000
  عصارات (التكس)400241000
  غيرها400249000
  عصارات ( التكس )400251000
  غيرها400259000
400260000(IR) مّطاط أيزوبرين 
400270000(EPDM) مّطاط إيثيلين  بروبلين  داين ، غير مقترنه 
 مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند400280000
  عصارات ( التكس )400291000
مّطاط مجّدد بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .400300000
نفايات وفضالت وقصاصات ، من مّطاط غير مقسى، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها منها .400400000
 محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005200004005.10
  ألواح وصفائح وأشرطة400591000
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نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

  غيرها400599000
 أشكال خاصة لتلبيس اإلطارات المّطاطية400610000
 غيرها400690000
   ألواح وصفائح وأشرطة400821000
  غيرها400829000
ex 4010.19ـ ـ مقواة بلدائن فقط
ـ من األنواع المستعملة لسّيارات الرآوب (بما في ذلك سّيارات االستيشن وسّيارات السباق)401110000
 ـ ـ ـ ترّآب على جنطات قطرها الداخلي ال يقل عن (20) إنش401120100
 ـ ـ ـ غيرها401120900
ـ من األنواع المستعملة للطائرات401130000
ـ من األنواع المستعملة للدارجات النارية401140000
ـ من األنواع المستعملة للدراجات العادية401150000
ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت الزراعة أو الغابات401161000
 ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج401162100
 ـ ـ ـ غيرها401162900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة401163100
ـ ـ ـ غيرها401163900
ـ ـ غيرها401169000
ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت الزراعة أو الغابات401192000

401193000
ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة إلطارات                    

حديدية"جنط"ذات قطر ال يزيد عن 61 سم

401194000
ـ ـ من األنواع المستعملة لمرآبات وآالت األشغال العامة والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة إلطارات                    

حديدية"جنط"ذات قطر يزيد عن 61 سم
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة401199100
ـ ـ ـ غيرها401199900
 واقيات لمنع الحمل401410000

410120000

  صالل وجلود خام آاملة  ، اليتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 آجم إذا آان مجففــًا بصورة أوليـة ، أو 10 
آجم إذا آان مملحًا وهو جاف أو 16 آجم إذا آان طريًا ، أو مملحًا وهو رطب أو محفوظًا بطرق أخر 

 صالل وجلود خام آاملة ، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 آجم410150000
 غيرها ، بما فيها صالل الظهر وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب410190000
 بصوفها410210000
  محمضة410221000
  غيرها410229000
 من الزواحف410320000
 من فصيلة الخنازير410330000
 غيرها410390000
  بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )410631000
  بحالتها الجافة ( آرست )410632000
 من الزواحف410640000
  بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )410691000
  بحالتها الجافة ( آرست )410692000
 من فصيلة الخنازير411320000
 من الزواحف411330000
 غيرها411390000
 فراء المنك (الفيزون)، آاملة ، مع أو بدون الراس أو الذيل أو األقدام430110000
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القائمة (1) من الملحق رقم (1)

430130000
 فـراء الخراف التالية: خـراف إستراخان أو برودتيل أو آراآول أو إيران أو مايشابهها ، فراء خــراف الهــند أو 

الصين أو منغوليا أو التبت ، آاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام
 فراء الثعلب ، آاملة ، مع أو بدون الراس أو الذيل أو األقدام430160000
 فراء أخر ، آاملة ، مع أو بدون الراس أو الذيل أو األقدام430180000
 رؤوس ، ذيول ، أقدام ، أجزاء أخر أو قطع صالحة لالستعمال فى صناعة الفراء430190000
  خشب وقود، قطعًا مستديرة أو حطبأ أو أغصانًا أو حزمًا أو بأشكال مماثلة440110000
 نشارة ونفايــات وفضــالت، وإن آانت مكّتلة بشكل قطع أو قوالب أوآريات أو بأشكال مماثلة440130000
ـ من الخيزران440210000
ـ غيرها440290000
صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .440500000
 غير مشربة440610000
 غيرها440690000
 من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "440710000
ـ ـ ماهوجنى (من نوع سوتينيا)440721000
ـ ـ فيروال ، إمبويا وبلسا440722000
ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باآاو440725000
لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر وآالن440726000
ـ ـ سابيللي440727000
ـ ـ ايروآو440728000
غيرها440729000
  من بلوط " سنديان " ( من نوع آويرآوس )440791000
  من زان ( من نوع فاجوس )440792000
ـ ـ من القيقب (من نوع ايسر)440793000
ـ ـ من آرز (من نوع برونوس)440794000
ـ ـ من دردار (من نوع فراآسينوس)440795000
  غيرها440799000
 من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "440810000
ميرانتى أحمر قاتم ، ميرنتى أحمر فاتح ، ميرانتى باآاو440831000
غيرها440839000
 غيرها440890000
ـ ـ من الخيزران440921000
ـ ـ غيرها440929000
ـ ـ الواح من جزيئات الخشب " حبيبي "441011000
ـ ـ الواح " أورنيتد ستراند بورد"441012000
ـ ـ غيرها441019000
 غيرها441090000
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441112100
ـ ـ ـ غيرها441112900
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441113100
ـ ـ ـ غيرها441113900
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441114100
ـ ـ ـ غيرها441114900
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441192100
ـ ـ ـ غيرها441192900
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441193100
ـ ـ ـ غيرها441193900
ـ ـ ـ ألواح مشغولة (مثل البارآية )441194100
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القائمة (1) من الملحق رقم (1)

ـ ـ ـ غيرها441194900
ـ من خيزران441210000

441231000
ـ ـ ذو طبقة خارجّية واحدة على األقل من األخشاب االستوائية المذآورة فى مالحظة البنود الفرعّية رقم (1) لهذا 

الفصل
ـ ـ غيره441239000
ـ ـ الواح منضدة" بالك بورد" ، "المن بورد "441294000
ـ ـ ـ ألواح البارآيه441299100
ـ ـ ـ غيرها441299900
خشب مكثف، بشكل آتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة (بروفيالت) .441300000
 فلين طبيعى ، خام أو محضر بطريقة بسيطة450110000
 غيره450190000

450200000
فلين طبيعى ، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ، أو فى شكل آتل مستطيلة (بما فيها المربعة) ، ألواح ، 

صفائح أو أشرطة (بما فيها األشكال األولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .
  السّدادات450310000

450410000
 آتــل ومكعبــات وألواح وصفائــح وأشـــرطة ؛ ترابـيــع بالطات من جميع األشكال ؛ اسطوانات مصمتة ، بما 

في ذلك األقراص
عجائن خشب آلية .470100000
عجائن خشب آيماوّية ، بطريقة اإلذابة .470200000
  من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470311000
  من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470319000
  من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470321000
  من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470329000
  من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470411000
  من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470419000
  من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470421000
  من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "470429000
عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وآيميائية مشترآة  .470500000
 عجائن زغب بذور القطن470610000
 عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق المقّوى معّدة  إلعادة التصنيع470620000
ـ غيرها ، من البوص الهندي (بامبو)470630000
  آلية470691000
  آيماوّية470692000
  شبه آيماوّية470693000
 من ورق أو ورق مقوى ، آرافــت غير مقصور ، أو من ورق أو ورق مقوى ، مموج470710000

470720000
 من ورق أو ورق مقوى آخر ، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آيميائية مقصورة  غير ملونة فى آتلتها

470730000
 من ورق أو ورق مقـوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آليــة (مثل ورق الصحف والمجالت والمطبوعات 

المماثلة)
 غيرها ، بما فى ذلك النفايات والفضالت غير المفروزة470790000
ورق صحف بشكل لّفات أو صفائح .480100000
 ورق وورق مقّوى ، يدوى الصنع480210000

480220000
 ورق وورق مقّوى من النوع الذى يستعمل آحامل للورق أو الورق المقّوى الحساس للضوء أو للحرارة أو 

الكهرباء

480254100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون

480255100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون
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480257100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون

480258100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون

480261100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون

480262100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون

480269100
ـ ـ ـ ورق آتابة وطباعة ؛ وورق مستورد من قبل مصانع الورق الحساس آمدخالت انتاج ؛ ورق معد آحامل 

للكربون
غير مبّيض480421000
غيره480429000
 ورق آرافت لألآياس الكبيرة، مجعد أو مثـنى، وإن آان مبصومًا أو مثـقـبًا480820000
ورق استنساخ ذاتى480920000
غيره480990000
 غيرها481390000
  من األنواع المستعملة في لف الخيوط النسجّية482210000
  غيرها482290000
 من أوراق منفصلة ، وإن آانت مطوية490110000
  قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها490191000
  غيرها490199000
 تصدر على األقل أربع مرات فى االسبوع490210000
 غيرها490290000
مجاميع صور أو آتب مصورة ومجاميع أو آتب للرسم أو للتلوين ، لألطفال .490300000
أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ؛ مصورة أو غير مصورة ، وإن آانت مجلدة .490400000
 آرات أرضية490510000
  بشكل آتب أو آتيبات490591000
  غيرها490599000

490600000

تصــاميم ورسوم هندســية ، أصـلية ، مرسومة باليد ، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو 
األغراض المماثلة ؛ نصوص مكتوبة باليد ؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافى على ورق محسس أومنقولة 

بالكربون لألصناف المذآورة أعاله.
شرانق دود الحرير صالحة للحل .500100000
حرير خام ( غير مغزول ) .500200000

500300000
فضالت حرير ( بما فى ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل ، وفضالت خيوط الحرير والنسالة ) .

خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة .500400000
خيوط مغزولة من فضالت الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .500500000
 أقمشة منسوجة من فضالت مشاقة الحرير500710000

500720000
 أقمشة منسوجة أخر تحتـوى عـلى 85% وزنــًا أو أآــثر من الحرير أو فضالته ، عدا فضالت مشاقة الحرير

 أقمشة منسوجة أخر500790000
  صوف جز510111000
  غيره510119000
  صوف جز510121000
  غيره510129000
 صوف مكربن ( مفحم )510130000
  من ماعز الكشمير510211000
  غيره510219000
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 وبر خشن510220000
 فضالت تمشيط الصوف أو الوبر الناعم510310000
 فضالت أخر من صوف أو وبر ناعم510320000
 فضالت وبر خشن510330000
نساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن .510400000
 صوف مندوف510510000
  صوف ممشط فرط510521000
  غيره510529000
  من ماعز الكشمير510531000
  غيره510539000
 وبر خشن، مندوف أو ممشط510540000
 تحتوى على 85% وزنًا أو أآثر من الصوف510610000
 تحتوى على أقل من 85% وزنًا من الصوف510620000
 تحتوى على 85% وزنًا أو أآثر من الصوف510710000
 تحتوى على أقل من 85% وزنًا من الصوف510720000
 مندوفة510810000
 ممشطة510820000
قطن غير مندوف وال ممشط .520100000
 فضالت خيوط520210000
  نساالت520291000
  غيرها520299000
قطن مندوف أوممشط .520300000
  تحتوى على 85% وزنًا أو أآثر من القطن520411000
   غيرها520419000
 ـ مهيأة للبيع بالتجزئة520420000
  مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر (اليزيد عن 14 رقم مترى)520511000

520512000
  مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقـل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى وال يتجاوز 

43 رقم مترى)

520513000
  مقاسها أقل من 232.56 ديسيـتـكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيـتــكس (يزيد عن 43 رقم مترى وال 

يتجاوز 52 رقم مترى)

520514000
  مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52  رقم مترى وال يتجاوز 

80 رقم مترى)
  مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)520515000
  مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر (اليزيد عن 14 رقم مترى)520521000

520522000
  مقاسها أقــل من 714.29 ديسيــتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيـتكس (يزيد عن 14 رقم مترى وال 

يتجاوز 43 رقم مترى)

520523000
  مقاسها أقل من 232.56 ديسيـتكس ولكن اليقـل عن 192.31 ديسيـتـكس (يزيد عن 43 رقم مترى وال 

يتجاوز 52 رقم مترى)

520524000
  مقاسها أقل من 192.31 ديسيــتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى وال يتجاوز 

80 رقم مترى)

520526000
  مقاسها أقل من 125 ديسيـتـكس ولكن اليقل عن 106.38 ديسيـتــكس (يزيد عن 80 رقم مترى وال يتجاوز 

94 رقم مترى)

520527000
  مقاسها أقــل من 106.38 ديسـيـتـكس ولكن اليقل عن 83.33 ديسيـتـكس (يزيد عن 94 رقم مترى وال 

يتجاوز 120 رقم مترى)
  مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى)520528000
  مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أآثر (اليزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)520531000

520532000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيدعن 14 رقم مترى 

واليتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)
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520533000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيدعن 43 رقم مترى 

واليتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)

520534000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى 

واليتجاوز80 رقم مترى للخيط المفرد)
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ( يزيدعن 80 رقم مترى للخيط المفرد )520535000
  مقاسها للخيط المفرد714.29 ديسيـتكس أوأآثر(اليزيدعن14رقم مترى للخيط المفرد)520541000

520542000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن14 رقم مترى 

واليتجاوز43 رقم مترى للخيط المفرد)

520543000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن43 رقم مترى 

واليتجاوز52 رقم مترى للخيط المفرد)

520544000
  مقاسها للخيــط المفرد أقل من 192.31 ديسيــتـكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى 

واليتجاوز80 رقم مترى للخيط المفرد)

520546000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن اليقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى 

وال يتجاوز94 رقم مترى للخيط المفرد)

520547000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن اليقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيدعن94 رقم مترى 

واليتجاوز 120 رقم مترى للخيط المفرد)
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط  المفرد)520548000
  مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر (اليزيد عن 14 رقم مترى)520611000

520612000
  مقاسها أقـــل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى وال 

يتجاوز 43 رقم مترى)

520613000
  مقاسها أقــل من 232.56 ديسيـــتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى وال 

يتجاوز 52 رقم مترى)

520614000
  مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52  رقم مترى وال يتجاوز 80 

رقم مترى)
  مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)520615000
  مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أآثر (اليزيد عن 14 رقم مترى)520621000

520622000
  مقاسها أقــل من 714.29 ديســيـتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى وال 

يتجاوز 43 رقم مترى)

520623000
  مقاسها أقــل من 232.56 ديسيتــكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتـكس (يزيد عن 43 رقم مترى وال 

يتجاوز 52 رقم مترى)

520624000
  مقاسها أقل من 192.31 ديسيــتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52  رقم مترى وال يتجاوز 

80 رقم مترى)
  مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)520625000
  مقاسها للخيــط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أآثر ( ال يــزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد)520631000

520632000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن14 رقم مترى 

واليتجاوز43 رقم مترى للخيط المفرد)

520633000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم 

مترى واليتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)

520634000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديســيــتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى 

واليتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد)
  مقاسها للخيط المفرد أقل من125 ديسيتكس (يزيدعن80 رقم مترى للخيط المفرد)520635000
  مقاسها للخيط المفـــرد 714.29 ديسيــتكس أو أآثر (ال يزيد عن 14 رقم مترى  للخيط المفرد)520641000

520642000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن اليقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن14 رقم مترى 

واليتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد)

520643000
  مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن اليقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم 

مترى واليتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد)

520644000
  مقاسها للخيـط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن اليقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن52 رقم مترى 

واليتجاوز80 رقم مترى للخيط المفرد)
  مقاسها للخيط المفرد أقل من125 ديسيتكس (يزيدعن 80 رقم مترى للخيط المفرد)520645000
  بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520811000
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  بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520812000
  بنسج تويل "سيرجيه" ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520813000
  أقمشة منسوجة أخر520819000
  بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520821000
  بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520822000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع520823000
  أقمشة منسوجة أخر520829000
  بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520831000
  بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520832000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520833000
  أقمشة منسوجة أخر520839000
  بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520841000
  بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520842000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520843000
  أقمشة منسوجة أخر520849000
  بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520851000
  بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أآثر من 100 جم520852000
  أقمشة منسوجة أخر520859000
  بنسج ساده520911000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520912000
  أقمشة منسوجة أخر520919000
  بنسج ساده520921000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520922000
  أقمشة منسوجة أخر520929000
  بنسج ساده520931000
  بنسج تويل " سيرجية " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520932000
  أقمشة منسوجة أخر520939000
  بنسج ساده520941000
دنيم520942000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520943000
  أقمشة منسوجة أخر520949000
  بنسج ساده520951000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع520952000
  أقمشة منسوجة أخر520959000
  بنسج ساده521011000
  أقمشة منسوجة أخر521019000
  بنسج ساده521021000
  أقمشة منسوجة أخر521029000
  بنسج ساده521031000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع521032000
  أقمشة منسوجة أخر521039000
  بنسج ساده521041000
  أقمشة منسوجة أخر521049000
  بنسج ساده521051000
  أقمشة منسوجة أخر521059000
  بنسج ساده521111000
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  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع521112000
  أقمشة منسوجة أخر521119000
ـ مقصورة521120000
  بنسج ساده521131000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع521132000
  أقمشة منسوجة أخر521139000
  بنسج ساده521141000
دنيم521142000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع521143000
  أقمشة منسوجة أخر521149000
  بنسج ساده521151000
  بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع521152000
  أقمشة منسوجة أخر521159000
  غير مقصورة521211000
  مقصورة521212000
  مصبوغة521213000
  من خيوط مختلفة األلوان521214000
  مطبوعة521215000
  غير مقصورة521221000
  مقصورة521222000
  مصبوغة521223000
  من خيوط مختلفة األلوان521224000
  مطبوعة521225000
 آتان خام أو معطن530110000
  مكسر أو محلوج530121000
  غيره530129000
 مشاقة وفضالت آتان530130000
 قنب خام أو معطن530210000
 غيره530290000
 جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خامًا أو معطنة530310000
 غيرها530390000

530500000

ألياف جوز الهند، أباآا ( قنب مانيال أو موزاتكستيليس نى)، رامى وألياف نسجيــة نباتيــة أخــر غير مذآورة 
وال داخلة فى مكان فى مكان آخر، خامًا أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف ( بما فيها 

فضالت الخيوط والنسالة )
 مفردة530610000
 مزوية أو متعددة الزوى530620000
 مفردة530710000
 مزوية أو متعددة الزوى530720000
 خيوط من ألياف جوز الهند530810000
 خيوط من قنب530820000
 غيرها530890000
  غير مقصورة أو مقصورة530911000
  غيرها530919000
  غير مقصورة أو مقصورة530921000
  غيرها530929000
 غير مقصورة531010000
 غيرها531090000
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أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .531100000
 ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة540110100
 ـ ـ ـ غيرها540110900
 ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة540120100
 ـ ـ ـ غيرها540120900
ـ ـ من ارميدات540211000
ـ ـ غيرها540219000
 خيوط عالية المتانة من بوليسترات540220000
  مـن نــايلون أو من بولى أميدات أخر، ال يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس540231000
  من نايلون أو من بولى أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عــن 50 تكس540232000
  من بوليسترات540233000
من بولي بروبلين540234000
  غيرها540239000
ـ ـ قابلة للمط (االستومير)540244000
ـ ـ غيرها ، من نايلون أو من بولى أميدات أخر540245000
540246000(P.O.Y) ـ ـ غيرها ، من بوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئيًا
ـ ـ غيرها ، من بوليسترات ، أخر540247000
ـ ـ غيرها ، من بولي بروبلين540248000
  غيرها540249000
  من نايلون أو من بولى أميدات أخر540251000
  من بوليسترات540252000
  غيرها540259000
  من نايلون أو من بولى أميدات أخر540261000
  من بوليسترات540262000
  غيرها540269000
 خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز540310000
  من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما ال يزيد عن 120 برمة فى المتر540331000
  من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة فى المتر540332000
  من اسيتات السيليولوز540333000
  غيرها540339000
  من حرير الفسكوز540341000
  من اسيتات السيليولوز540342000
  غيرها540349000
ـ ـ قابلة للمط (االستومير)540411000
ـ ـ غيرها ، من بولي بروبلين540412000
ـ ـ غيرها540419000
  غيرها540490000

540500000

شعيرات مفردة إصطناعية بمقياس 67 ديسيتكس او اآثر، ال يزيد اآبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ 
صفيحات وأشكال مماثلة ( مثل القـش الصناعي ) من مواد نسجية إصطناعية ، ال يزيد عرضها الظاهر عن 5 

مم .
 من نايلون أو من بولى أميدات أخر550110000
 من بوليسترات550120000
 أآريليك أو مود أآريليك550130000
ـ من بولي بروبلين550140000
 غيرها550190000
خصل من شعيرات إصطناعية .550200000
ـ ـ من اراميدات550311000

Page 28 of 56



نوع البضاعةرمز النظام المنسق
القائمة (1) من الملحق رقم (1)

ـ ـ غيرها550319000
 من بوليسترات550320000
 أآريليك أو مود أآريليك550330000
 من بولى بروبلين550340000
 غيرها550390000
 من حرير الفسكور550410000
 غيرها550490000
 من ألياف ترآيبية550510000
 من ألياف إصطناعية550520000
 من نايلون أو من بولى أميدات أخر550610000
 من بوليسترات550620000
 أآريليك أو مود أآريليك550630000
 غيرها550690000
ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .550700000
 ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة550810100
 ـ ـ ـ غيرها550810900
 ـ ـ ـ مهيأة للبيع بالتجزئة550820100
 ـ ـ ـ غيرها550820900
  مفردة550911000
  مزوية أو متعددة الزوى550912000
  مفردة550921000
  مزوية أو متعددة الزوى550922000
  مفردة550931000
  مزوية أو متعددة الزوى550932000
  مفردة550941000
  مزوية أو متعددة الزوى550942000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة550951000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم550952000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن550953000
  غيرها550959000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم550961000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن550962000
  غيرها550969000
  مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم550991000
  مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن550992000
  غيرها550999000
  مفردة551011000
  مزوية أو متعددة الزوى551012000
 خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم551020000
 خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن551030000
 خيوط أخر551090000
  من قطن560121000
  غيره560129000
 زغب وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية560130000
  من صوف أو وبر ناعم560221000
  من مواد نسجية أخر560229000
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 غيره560290000
  بوزن اليزيد عن 25 جم / م5603110002
  بوزن يزيد عن 25 جم / م2 ولكن اليتجاوز 70 جم / م5603120002
  بوزن يزيد عن 70 ج / م2 ولكن اليتجاوز 150 جم / م5603130002
  بوزن يزيد عن 150 جم / م5603140002
  بوزن اليزيد عن 25 جم / م5603910002
  بوزن يزيد عن 25 جم / م2 ولكن اليتجاوز 70 جم / م5603920002
  بوزن يزيد عن 70 جم / م2 ولكن اليتجاوز 150 جم / م5603930002
  بوزن يزيد عن 150 جم / م5603940002

560500000

خيــوط نســجية ممعــدنــة ، وإن آــانــت بــريمًا ، مؤّلفة من خيوط نسجية أو صفيحات أو أشكال مماثلة مما 
يدخل فى البند 54.04 أو البند 54.05، مضمومة الى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق أو مغطاة 

بمعدن .
   غيرها560729000
  غيرها560790000
 من صوف أو وبر ناعم580110000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة580121000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة " آوردورى "580122000
  أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة580123000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوصة، مزردة " إبنجيليه "580124000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة580125000
  أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "580126000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة580131000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة، مضلعة " آوردورى "580132000
  أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمة580133000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوصة، مزردة " إبنجيليه "580134000
  أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة580135000
  أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "580136000
 من مواد نسجية أخر580190000
  شرائط من قطيفة او بلوش او من نسج من خيوط قطيفية او من نسج مزردة من النوع االسفنجي580610000
  شرائط اخر ، تحتوي على 5% او اآثر وزنًا من خيوط قابلة للمط او خيوط مطاط580620000
   من قطن580631000
   من الياف ترآيبية او اصطناعية580632000
   من مواد نسجية أخر580639000
  من شرائط بدون لحمة من خيوط او الياف متوازية مجمعة بمادة الصقة ( بولدوآة )580640000

590110000
 نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من األنواع المستعملة للتغليف الخارجى للكتب وغيرها من 

االستعماالت المماثلة
من نايلون أو بولى أميدات أخر590210000
من بوليسترات590220000
غيرها590290000
 ببولى ( آلوريد فـيـنـيل )590310000
 ببولى يوريثان590320000
 غيرها590390000
 نسج النخل ، وإن آانت جاهزة591120000
  وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم591131000
  وزن المتر المربع منها 650 جم أو أآثر591132000
ـ من قطن610120000
ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية610130000
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ـ من مواد نسجية أخر610190000
ـ من صوف أو وبر ناعم610210000
ـ من قطن610220000
ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية610230000
ـ من مواد نسجية أخر610290000
ـ ـ من قطن610322000
ـ ـ من ألياف ترآيبية610323000
ـ ـ من مواد نسجية أخر610329000
ـ ـ من صوف أو وبر ناعم610331000
ـ ـ من قطن610332000
ـ ـ من ألياف ترآيبية610333000
ـ ـ من مواد نسجية أخر610339000
ـ ـ من صوف أو وبر ناعم610341000
ـ ـ من قطن610342000
ـ ـ من ألياف ترآيبية610343000
ـ ـ من مواد نسجية أخر610349000
 ـ ـ من ألياف ترآيبية610413000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610419000
 ـ ـ من قطن610422000
 ـ ـ من الياف ترآيبية610423000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610429000
 ـ ـ من صوف او وبر ناعم610431000
 ـ ـ من قطن610432000
 ـ ـ من الياف ترآيبية610433000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610439000
 ـ ـ من صوف او وبر ناعم610441000
 ـ ـ من قطن610442000
 ـ ـ من الياف ترآيبية610443000
 ـ ـ من الياف اصطناعية610444000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610449000
 ـ ـ من صوف او وبر ناعم610451000
 ـ ـ من قطن610452000
 ـ ـ من الياف ترآيبية610453000
 ـ ـ من مود نسجية أخر610459000
 ـ ـ من صوف او وبر ناعم610461000
 ـ ـ من قطن610462000
 ـ ـ من ألياف ترآيبية610463000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610469000
 ـ من قطن610510000
 ـ من الياف نسجية ترآيبية او اصطناعية610520000
 ـ من مواد نسجية أخر610590000
 ـ من قطن610610000
 ـ من ألياف نسجية ترآيبية او اصطناعية610620000
 ـ من مواد نسجية أخر610690000
   من قطن610711000
 ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية610712000
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   من مواد نسجية أخر610719000
   من قطن610721000
   من الياف ترآيبية او اصطناعية610722000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610729000
 ـ ـ من قطن610791000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610799000
 ـ ـ من الياف ترآيبية او اصطناعية610811000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610819000
   من قطن610821000
   من الياف ترآيبية او اصطناعية610822000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610829000
   من قطن610831000
   من الياف ترآيبية او اصطناعية610832000
 ـ ـ من مواد نسجية أخر610839000
 ـ ـ من قطن610891000
 ـ ـ من الياف نسجية ترآيبية او اصطناعية610892000
 ـ ـ من مواد نسجية اخر610899000
ـ ـ من صوف611011000
ـ ـ من ماعز الكشمير611012000
ـ ـ غيرها611019000
 ـ من قطن611020000
 ـ من مواد نسجية اصطناعية او ترآيبية611030000
 ـ من مواد نسجية اخر611090000
  من قطن610910000
  من الياف نسجية اخر610990000
   من مواد نسجية اخر611249000
ـ ـ ـ أربطة عنق (آرافتات)، أربطة عنق بشكل فراشة "بابيون" وأربطة عنق بشكل مناديل611780100
 حمائل ثدى621210000
 من حرير أو من فضالت حرير621510000
 من ألياف ترآيبية أو إصطناعية621520000
 من مواد نسجية أخر621590000
ـ بطانيات آهربائية630110000
ـ بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من صوف أو وبر ناعم630120000
ـ بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من قطن630130000
ـ بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف ترآيبية630140000
ـ بطانيات وأحرمة أخر630190000
ـ بياضات لالسرة ، من مصنرات أو آروشيه630210000
ـ ـ من قطن630221000
ـ ـ من ألياف ترآيبية أو إصطناعية630222000
 وجوه أحذية وأجزاؤها ، عدا أجزاء التقوية640610000
 نعال خارجّية وآعوب ، من مّطاط أو لدائن640620000
  من خشب640691000
  من مواد أخر640699000
 أرحية للطحن أو الجرش أو نزع األلياف680410000
  من ماس طبيعى أو ترآيبى ، مكتل680421000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة680510100
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ـ ـ ـ غيرها680510900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة680530100
ـ ـ ـ غيرها680530900
  من بورسلين " صينى "690911000
690912000(Mohs) أصناف بدرجة صالبة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس  
  غيرها690919000
نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضالت ونفايا زجاج ؛ زجاج آتًال .700100000
 آرات700210000
 قضبان أو عيدان700220000
  من آوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة700231000

700232000
  من زجاج آخر له معامل تمدد طولى ال يتجاوز10× 5  لكل آلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 

300 درجة مئوية
  غيرها700239000

700420000
 زجاج ، ملون فى آتلته أو معتم، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاآسة أو غير عاآسة

 زجاج آخر700490000
 زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاآسة أو غير عاآسة700510000
  زجاج ملون فى آتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط700521000
  غيره700529000
 زجاج مسلح700530000
 سدادات ، وأغطية أخر701020000
 لإلنارة الكهربائية701110000
 ألنابيب األشعة الكاثودية701120000
 غيرها701190000
 زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)701510000
  جدائل مقّطعة ، بطول ال يتجاوز 50 مم701911000
  ألياف ممشطة (فتائل)701912000
  غيرها701919000
  حصر701931000
  صفائح رقيقة701932000
  غيرها701939000
 نسج من ألياف ممشطة ( فتائل )701940000
  ذات عرض ال يتجاوز 30 سم701951000

701952000
  ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج ساده، بوزن أقل من 250 جم / م2، من شعيرات اليزيد مقاس الخيط 

المفرد منها عن 136 تكس
  غيرها701959000
 غيرها701990000
 لؤلؤ طبيعى710110000
  غير مشغول710121000
  مشغول710122000
 غير مصنف710210000
  غير مشغول، أو فقط منشورًا أو مفلوقًا أو مشذبًا بشكل أولى710221000
  غيره710229000
  غير مشغول، أو فقط منشورًا أو مفلوقًا أو مشذبًا بشكل أولى710231000
  غيره710239000
 غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية710310000
  ياقوت وسفير وزمرد710391000
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  غيرها710399000
 مرو (آوارتز) بيزو  آهربائى710410000
 غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية710420000
 غيرها710490000
 من ماس710510000
 غيرها710590000
  بأشكال خام710691000
 رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مرآبات من معادن ثمينة ، بإستـثـناء فضالت الصياغة711230000

711291000
  من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقـشرة من ذهب ، بإستـثـناء فضالت الصياغة المحتوية على معادن 

ثمينة أخر

711292000
  من بالتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البالتين، بإستـثـناء فضالت الصياغة المحتوية على 

معادن ثمينة أخر
  غيرها711299000
 نقود "عمالت معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمى711810000
 غيرها711890000
 حديد صب خام من غــير الخالئــط محتـــو على 0.5% وزنًا أو أقـــل من الفوسفور720110000
 حديد صب خام من غير الخالئــط محتـــو على أآثر من 0.5% وزنًا من الفوسفور720120000
 خالئط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل "720150000
  محتوية على أآثر من 2% وزنًا من الكربون720211000
  غيرها720219000
  محتوية على أآثر من 55% وزنًا من السيليكون720221000
  غيرها720229000
 حديد  سيليكو  منجنيز720230000
  محتوية على أآثر من 4% وزنًا من الكربون720241000
  غيرها720249000
 حديد  سيليكو  آروم720250000
 حديد  نيكل720260000
 حديد  موليبدنيوم720270000
 حديد  تنجستين ، حديد  سيليكو  تنجستين720280000
  حديد  تيتانيوم ، حديد  سيليكو  تيتانيوم720291000
  حديد   فاناديوم720292000
  حديد  نيوبيوم720293000
  غيرها720299000
 منتجات حديدية متحصل عليها باإلختزال المباشر لخامات الحديد720310000
 غيرها720390000
 خردة وفضالت من حديد صب (ظهر)720410000
  من صلب مقاوم للصدأ720421000
  غيرها720429000
 خردة وفضالت من حديد أو صلب مطلى بالقصدير720430000

720441000
  رقائق وشظايا وفضالت التـفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقـط عمليتى البصم والتقطيع ، وإن آانت فى 

حزم
  غيرها720449000
 حبيبات720510000
  من خالئط صلب720521000
  غيرها720529000
 سبائك720610000
 غيرها720690000
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  ذات مقطع عرضى مسـتطــيل أو مربع مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفى سمكه720711000
  غيرها ، ذات مقطع عرضى مستطيل720712000
  غيرها720719000
 محتوية على 0.25% وزنًا أو أآثر من الكربون720720000
 بشـكل لّفات، غير مشغولة بأآــثر من " الدرفلة" بالحرارة وذات عالمات سطحية بارزة720810000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر720825000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم720826000
  بسمك أقل من 3 مم720827000
  بسمك يزيد عن 10 مم720836000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر ولكن اليتجاوز 10 مم720837000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم720838000
  بسمك أقل من 3 مم720839000
 بشكل غير اللّفات ، غير مشغولة بأآثر من " الدرفلة " بالحرارة ، ذات عالمات سطحية بارزة720840000
  بسمك يزيد عن 10 مم720851000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر ولكن اليتجاوز 10 مم720852000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم720853000
  بسمك أقل من 3 مم720854000
 غيرها720890000
   بسمك 3 مم أو أآثر720915000
  بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم720916000
  بسمك 0.5 مم أو أآثر ولكن ال يتجاوز 1 مم720917000
  بسمك أقل من 0.5 مم720918000
  بسمك 3 مم أو أآثر720925000
  بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم720926000
  بسمك 0.5 مم أو أآثر ولكن اليتجاوز 1 مم720927000
  بسمك أقل من 0.5 مم720928000
 غيرها720990000
  بسمك 0.5 مم أو أآثر721011000
  بسمك أقل من 0.5 مم721012000
 مطليــة أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخـليط من الرصـاص والقصدير721020000
 مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى721030000
  مموجة721041000
  غيرها721049000
 مطلية أو مغطاة بأآاسيد الكروم أو بالكروم مع أآاسيد الكروم721050000
  مطلية أو مغطاة بخليط زنك  ألومنيوم721061000
  غيرها721069000
 مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن721070000
 غيرها721090000

721113000
 مدرفلة " على جوانبها األربعة أو  داخل مجارى مقـفلة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك اليقــــل عن 4 "  

مم ، بشكل غير اللّفات ، وبدون عالمات سطحية بارزة
  غيرها ، بسمك 4.75 مم أو أآثر721114000
  غيرها721119000
  تحتوى علىأقل من 0.25% وزنًا من الكربون721123000
  غيرها721129000
 غيرها721190000
 مطلية أو مغطاة بالقصدير721210000
 مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى721220000
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القائمة (1) من الملحق رقم (1)

 مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر721230000
 مدهونة أومورنشة أو مغطاة بلدائن721240000
 مطلية أو مغطاة بطرق أخر721250000
 مكسوة721260000

721610000
 مقطعهـا بشــكل حــرف U  أو I أو H، غــيرمشـغولة بأآثر من " الدرفلة " أو السحب  أو البثق ، بالحرارة ، 

وبإرتفاع أقل من  80 مم
721621000" L " مقطعها بشكل  
721622000" T " مقطعها بشكل  
721631000U مقطعها بشكل   
721632000I مقطعها بشكل  
721633000H مقطعها بشكل  

721640000
 مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأآثرمن "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة ، وبإرتفاع 80 مم أو أآثر

721650000
 زوايــا وقطـاعــات وأشكال خـاصة أخر، غير مشغولة بأآثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة

  متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة "721661000
  غيرها721669000
  مشكلة أو مجّهزة علىالبارد ، من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة "721691000
  غيرها721699000
 سبائك وأشكال أولية أخر721810000
  ذات مقطع عرضى مستطيل721891000
  غيرها721899000
  بسمك يزيد عن 10 مم721911000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر وال يتجاوز 10 مم721912000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم721913000
  بسمك أقل من 3 مم721914000
  بسمك يزيد عن 10 مم721921000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر وال يتجاوز 10 مم721922000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم721923000
  بسمك أقل من 3 مم721924000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر721931000
  بسمك 3 مم أو أآثر ولكن يقل عن 4.75 مم721932000
  بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم721933000
  بسمك 0.5 مم أو أآثر واليتجاوز 1 مم721934000
  بسمك أقل من 0.5 مم721935000
 غيرها721990000
  بسمك 4.75 مم أو أآثر722011000
  بسمك يقل عن 4.75 مم722012000
 غير مشغولة بأآثر من " الدرفلة " على البارد722020000
 غيرها722090000

722100000
عيدان ، مشكلة باالسطوانات (مدرفلة) بالحرارة ، بشكل لّفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ .

ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج722211100
ـ ـ ـ غيرها722211900
  غيرها722219000
 قضبان ، غيرمشغولة بأآثر من التشكيل أو التجهيز على البارد722220000
 قضبان أخر722230000
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 سبائك وأشكال أولية أخر722410000
 غيرها722490000
  ذات حبيبات موجهة722511000
  غيرها722519000
 غيرها ، غير مشغولة بأآثر من " الدرفلة " بالحرارة ، بشكل لّفات722530000
 غيرها ، غيرمشغولة بأآثر من " الدرفلة " بالحرارة، بشكل غير اللّفات722540000
 غيرها ، غيرمشغولة بأآثر  من " الدرفلة " على البارد722550000
  مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى722591000
  مطلية أو  مغطاة بالزنك بطرق أخر722592000
  غيرها722599000
  ذات حبيبات موجهة722611000
  غيرها722619000
 من صلب  متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )722620000
  غير مشغولة بأآثر من " الدرفلة " بالحرارة722691000
  غيرمشغولة بأآثر من " الدرفلة " على البارد722692000
  غيرها722699000
 قضبان من صلب  متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )722810000
 قضبان ، من صلب سيليكو  منجنيز722820000
 قضبان أخر، غــير مشـــغولة بأآـــثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة722830000
 قضبان أخر ، غير مشغولة بأآثر من الطرق722840000
 قضبان أخر، غيرمشغولة بأآثر من التشكيل أو التجهيز على البارد722850000
 قضبان أخر722860000
 زوايا وقطاعات  وأشكال خاصة722870000
 قضبان مجوفة للحفر722880000
 قضبان سكك حديدية730210000
 محوالت ، مقصات واسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر730230000
 ألواح شد وقواعد تثبيت730240000
  ملحومة  طوليًا بالقوس المغمور730511000
  غيرها  ، ملحومة طوليًا730512000
  غيرها730519000
 مواسير وأنابيب تبطين، من األنواع المستعملة فى استخراج النفط أو الغاز730520000
أوعية للغاز المضغوط  أو المسيل ، من حديد صب أو حديد أو صلب .731100000
  آرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش732591000
نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مرسب740100000
نحاس غير نقى ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنفية بالتحليل الكهربائى .740200000
  أقطاب سالبة ( آاثودات ) ومقاطعها740311000
  قضبان االسالك740312000
  سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "740313000
  غيرها740319000
  خالئط اساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )740321000
  خالئط اساسها النحاس مع القصدير ( برونز )740322000
  خالئط نحاس أخر (عدا الخالئط الرئيسية الداخلة فى البند 74.05)740329000
فضالت وخردة نحاس .740400000
خالئط رئيسية من نحاس740500000
 مساحيق ذات بنية غير رقائقية740610000
 مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق740620000
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 من نحاس نقى740710000
  من خالئط اساسها النحاس مع الزنــك ( نحاس أصفر )740721000
  غيرها740729000
  يزيد أآبر مقاس لمقطعها العرضى عن 6 مم740811000
  غيرها740819000
  من خالئط اساسها النحاس مع الزنــك ( نحاس أصفر )740821000

740822000
  من خالئط اساسها النحاس مع النيكــل ( آبرونيكل ) أو من خالئط اساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة 

النيكل)
  غيرها740829000
  لّفات740911000
  لّفات740921000
  لّفات740931000

740940000
 من خالئط اساسها الـنحاس مع النيكل ( آبرونيكل ) أو من خالئط اساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة 

النيكل )
 خالئط أخر من النحاس740990000
  من نحاس نقى741011000
  من خالئط النحاس741012000
  من نحاس نقى741021000
  من خالئط النحاس741022000
 نيكل نصف خام ( مات )750110000
 أوآسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل750120000
 نيكل غير مخلوط750210000
 خالئط نيكل750220000
فضالت وخردة نيكل .750300000
مساحيق ورقائق من نيكل .750400000
  من نيكل غير مخلوط750511000
  من خالئط النيكل750512000
  من نيكل غير مخلوط750521000
  من خالئط النيكل750522000
 من نيكل ، غير مخلوط750610000
 من خالئط النيكل750620000
 ألومنيوم غير مخلوط760110000
 خالئط ألومنيوم760120000
خردة وفضالت من ألومنيوم .760200000
  مساحيق ذات بنية غير رقائقية760310000
 مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق760320000
 مثبتة على حامل760720000
أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .761300000
  رصاص نقي780110000
  محتو وزنًا على األنتيموان آعنصر آخر رئيسى780191000
  غيره780199000
خردة وفضالت من رصاص .780200000
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) واسالك ، من رصاص .780600200
  محتو على 99.99% وزنًا أو أآثر من الزنك790111000
  محتو على أقل من 99.99% وزنًا من الزنك790112000
 خالئط زنك790120000
خردة وفضالت من زنك .790200000
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 أتربة زنك (رماد الزنك)790310000
 غيرها790390000
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) واسالك ،  من زنك .790400000
ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأورق ، من زنك .790500000
 قصدير غير مخلوط800110000
 خالئط قصدير800120000
فضالت وخردة من قصدير .800200000
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) واسالك ، من قصدير .800300000

800700300
أوراق مــن قصـدير (وإن آانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقّوى أو لدائن أو حوامل 

مماثلة)، اليتجاوز سمكها 0.2 مم (باستثناء سمك الحامل) ؛ مساحيق ورقائق من قصدير .
ـ ـ ـ غيرها المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج800700400
 مساحيق810110000
  تـنجسـتـين بأشكال خام ، بما فى ذلك الـقضبان والعيدان المتحصـــل عليها بالتـلبـيد فقط .810194000
  أسالك810196000
  فضالت وخردة810197000
 مساحيق810210000
   موليبـدنيـــوم بأشكال خام ، بمــا فى ذلك القضبـــان والعيدان المتحصل عليها بالتـلبيد فقط810294000

810295000
  قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها بالتلبيد فقط، زوايا وأشكال خاصة (بروفيالت)، وألواح وصفائح، 

وأشرطة وقدد وأوراق
  أسالك810296000
  فضالت وخردة810297000
  غيرها810299000
  تـنـتاليوم بأشكال خام ،  بما فى ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بالتلبيد فقط ؛ مساحيق810320000
  فضالت وخردة810330000
 غيرها810390000
  محتو على 99.8% وزنًا على األقل من الماغنسيوم810411000
  غيرها810419000
 فضالت وخردة810420000
 برادة وخراطة ، وحبيبات ، مصنفة تبعًا للحجم ؛ مساحيق810430000
 غيرها810490000
 فضالت وخردة810530000
 غيرها810590000
 فضالت وخردة810730000
 تيتانيوم بأشكال خام ؛ مساحيق810820000
 فضالت وخردة810830000
 فضالت وخردة810930000
  أنتيموان بأشكال خام ؛ مساحيق811010000
 فضالت وخردة811020000
  بأشكال خام ؛ مساحيق811212000
  فضالت وخردة811213000
  غيرها811219000
  بأشكال خام ؛ مساحيق811221000
  فضالت وخردة811222000
  غيرها811229000
  بأشكال خام ؛ مساحيق811251000
  فضالت وخردة811252000
 مذارى820120000
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 مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين820160000
 مناشير يدوّية820210000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820220100
ـ ـ ـ غيرها820220900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820240100
ـ ـ ـ غيرها820240900
 مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة820310000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820320100
ـ ـ ـ غيرها820320900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820330100
ـ ـ ـ غيرها820330900
 قاطعات مواسير ، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة820340000
  غير قابلة للتعديل ( ثابتة )820411000
  قابلة للتعديل "إنجليزية"820412000
 رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن آانت بماسكاتها820420000
 أدوات ثـقب ولولبة820510000
 مطارق ومطارق ثـقيلة820520000
 مساحج "فارات"، أزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة ، لشغل الخشب820530000
 مفكات820540000
 ـ ـ ـ عدد منزلّية820590100
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820590200
 مواقد لحام820560000
 ملزمات وما يماثلها820570000
 ســنادين ؛ أآــوار حدادة قـــابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع هياآلها تدار باليد أو بالقدم820580000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820713100
 ـ ـ ـ غيرها820713900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820719100
 ـ ـ ـ غيرها820719900
 أدوات للثـقب ، عدا أدوات ثـقب الصخور820750000
 أدوات للتـقعير والتـقوير820760000
 أدوات للتفريز820770000
 أدوات للخرط820780000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة820790100
 ـ ـ ـ غيرها820790900
لشغل المعادن820810000
لشغل األخشاب820820000
لآلالت المستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات820840000
غيرها820890000
 مغاليق " غاالت " ، من األنواع المستعملة لألثاث830130000
  غيرها ، مما يستعمل لألثاث830242000
  غيرها830249000
 محاجن (شناآل) ، عرى830810000
 مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق830820000
 مفاعالت نووية840110000
 آالت وأجهزة للفصل النظائرى وأجزاؤها840120000
 عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض لإلشعاع840130000
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 أجزاء مفاعالت نووية840140000
  مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائى 45 طنًا / ساعة840211000
  مراجل بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من البخار المائى 45 طنًا / ساعة840212000
  مراجل أخر لتوليد األبخرة ، بما فى ذلك المراجل المشترآة840219000
 مراجل المياه المسعرة840220000
 أجزاء840290000
 مكثفات لآلالت البخارّية840420000

840510000
 موّلدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن آانت مع منقياتها ؛ موّلدات غاز االستيلين وموّلدات غازات مماثلة 

تعمل بالماء، وإن آانت مع منقياتها
 أجزاء840590000
 عنفات لتسيير المراآب البحرّية840610000
  ذات قدرة تتجاوز عن MW 40 ( ميجا وات )840681000
  ذات قدرة ال تتجاوز عن MW 40 ( ميجا وات )840682000
 أجزاء840690000
 محّرآات للطائرات840710000
 محّرآات لتسيير المراآب البحرّية840810000
  التتجاوز قدرتها K W 1000 (آيلو وات)841011000
  تزيد قـــدرتها عنKW 1000  (آيلو وات) وال تتجـــــــاوزKW 10000 (آيلو وات)841012000
  تتجاوز قدرتها KW 10000 (آيلو وات)841013000
 أجزاء ، بما فيها المنظمات841090000
  التتجاوز قوة دفعها KN 25 (آيلو نيوتن)841111000
  تتجاوز قوة دفعها KN 25 (آيلو نيوتن)841112000
  التتجاوز قدرتها KW 1100 (آيلو وات)841121000
  تتجاوز قدرتها KW 1100 (آيلو وات)841122000
  التتجاوز قدرتها KW 5000 (آيلو وات)841181000
  تتجاوز قدرتها KW 5000 (آيلو وات)841182000
  للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة841191000
  غيرها841199000
 محّرآات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة841210000
  بحرآة خطية مستقيمة (اسطوانات)841221000
  غيرها841229000
  بحرآة خطية مستقيمة (اسطوانات)841231000
  غيرها841239000
 غيرها841280000
ـ ـ ـ أجزاء أنظمة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح841290100
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة841290200
ـ ـ ـ غيرها841290900

841311000
  مضّخات تــوزيـع الوقود أو مواد التـشـحيم ، مــن األنواع المستعملة فى محطات توزيع الوقود أو المرائب 

(الجراجات أو الكراجات)
  غيرها841319000
 مضّخات تدار يدويًا ، باستثناء المضّخات الداخــلة فــى البنـــد الفــرعى8413.11 أو 8413200008413.19
 مضّخات خرسانة841340000
 مضّخات إزاحة موجبة متناوبة أخر841350000
 مضّخات إزاحة موجبة دوارة أخر841360000
 مضّخات أخر تعمل بالطرد المرآزى841370000
  مضّخات841381000
  رافعات سوائل841382000
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  لرافعات السوائل841392000
 مضّخات تفريغ الهواء841410000
 مضاغط من األنواع المستعملة فى آالت ومعدات وأجهزة التبريد841430000
 أفــران للتحميــص أو للصهــر أو لغـيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها841710000
 أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت841720000
 أجهزة تعقييم طبية أو جراحية أو مختبرية841920000
  للمنتجات الزراعية841931000
  للخشب ، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقّوى841932000
 أجهزة تقطير أو إعادة تقطير841940000
 مبادالت حرارية841950000
 آالت وأجهزة تسييل الهواء أوالغازات األخر841960000
 آالت صقل وترقيق842010000
  اسطوانات842091000
  غيرها842099000
 ـ ـ ـ المعّدة لالستعمال الصناعي أو الزراعي أو الطّبي أو المخبري  أو صّحة البيئة842121100
 ـ ـ ـ غيرها842121900
  غيرها842219000
 آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القنانى أو األوعية األخر842220000

842230000

 آالت وأجهزة للتعبئـــة أو الغـــلق أو الســـد أو لصـــق الرقاع ، على القوارير والعلب والصناديق واألآياس 
واألوعية األخــر؛ آالت وأجهزة إحكام غلق القنانى والبرطمانات واألنابيــب واألوعية المماثلة بالكبسوالت ؛ 

آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة
 آالت وأجهزة أخر لتعبئـة أو تغليف البضائع ( بما فى ذلك آالت التغليف باإلنكماش  الحرارى للدائن )842240000
ex 8423.10أجهزة وزن األشخاص ، بما في ذلك موازين األطفال ، الكترونية ؛ موازين منزليه الكترونية
 أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة842320000

842330000
 أجهزة لوزن آمية ثابتة، وأجهزة وزن وقبابين لتعبئة المواد فى أآياس أو عبوات بوزن  محدد ، بما فى ذلك 

موازين المعايرة
ex 8423.81أجهزة وزن أخر الكترونية ذات طاقة وزن ال تتجاوز 30آج
ex 8423.82أجهزة وزن أخر الكترونية ذات طاقة وزن تزيد عن 30 آج وال تتجاوز 5000 آج
ex 8423.80غيرها من أجهزة وزن الكترونية
 أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن آانت معبأة842410000
ex 8424.20مسدسات رش زراعية 
 ـ ـ ـ أنظمة الري بالتنقيط842481100
 ـ ـ ـ غيرها842481900

ex 8425.31
ـ روافع ذات اسطوانات أفقّية للمناجم " ونش مناجم "؛ أجهزة رفع مصممة خصيصًا  لالستعمال تحت األرض

ex 8425.39
 روافع ذات اسطوانات أفقّية للمناجم " ونش مناجم "؛ أجهزة رفع مصممة خصيصًا  لالستعمال تحت األرض

  أجهزة رفع ثابتة للسّيارات من األنواع المستعملة بمرائب السّيارات ( الجراجات)842541000
  غيرها842549000
  مصممة للترآيب على مرآبات تسير على الطرق842691000
 عربات ذاتية الدفع تعمل بمحّرك آهربائى842710000
 عربات أخر ذاتية الدفع842720000
 عربات أخر842790000
 أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط842820000
  مصممة خصيصًا لالستعمال تحت األرض842831000
 ساللم وممرات متحرآة842840000
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ex 8428.90
ـ أجهزة دفع عربات المناجم، عربات تحويل قاطرات أو عربات السكك الحديدية، أجهزة  قالبة وغيرها من 

األجهزة المماثلة لمناولة العربات التى تسير على السكك الحديدية

842860000
 نـاقالت سلكية "  تليفريك " ( بما  فيها النــاقـــالت بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين ) ؛ الترآيبات اآللية لسحب 

الناقالت الجبلية " فونيكيلير "
  بجنازير842911000
  غيرها842919000
 آالت تسوية842920000
 آالت آشط842930000
 آالت دك ومحادل رصف842940000
  محمالت بمجارف أمامية842951000
  آالت ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة842952000
  غيرها842959000
 جارفات وطاردات الثلج843020000
  ذاتية الدفع843031000
  غيرها843039000
  ذاتية الدفع843041000
  غيرها843049000
 آالت وأجهزة أخر ، ذاتية الدفع843050000
  آالت دك أو رص843061000
  غيرها843069000
 محاريث843210000
  آالت تفتيت آتل التربة ذات أقراص843221000
  غيرها843229000
 آالت البذر والغرس  والشتل843230000
  آالت  فرش وتوزيع االسمدة العضوية والمخصبات843240000
 آالت وأجهزة أخر843280000
 أجزاء843290000
  بمحّرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى843311000
  غيرها843319000
 قاصات أعشاب وحشائــش أخر، بما فى ذلك قضبان القطع التى ترآب على الجرارات " تراآتورات "843320000
 أجهزة أخر لحصاد الكأل843330000
 مكابس للقش أو العلف،  بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش843340000
  آالت مشترآة للحصد والدراس843351000
  آالت دراس  أخر843352000
  آالت جنى وحصد الجذور أو الدرنات843353000
  غيرها843359000
 آالت وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواآه أوغيرها من المحاصيل  الزراعية843360000
 أجزاء843390000
 آالت حلب843410000
 آالت وأجهزة صناعة منتجات األلبان843420000
 آالت وأجهزة843510000
 أجزاء843590000
 آالت وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات843610000
  آالت وأجهزة لحضانة وتفريخ الطيور الداجنة843621000
  غيرها843629000
 آالت وأجهزة أخر843680000
  آلالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما  فيها أجهزة الحضانة والتفريخ843691000
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  غيرها843699000
 آالت لتـنظيف أو تصنيـــف أو فرز أو غربـــلة البذور أوالحبوب أو البقول اليابسة843710000
 آالت وأجهزة أخر843780000
 أجزاء843790000
 آالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية843810000
 آالت وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاآاو أو الشيكوالتة843820000
 آالت وأجهزة لصناعة السكر843830000
 آالت وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة)843840000
 آالت وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور843850000
 آالت وأجهزة لتحضير  الفواآه  أو األثمار القشرية أو الخضر843860000
  آالت وأجهزة أخر843880000
 أجزاء843890000
 آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية843910000
 آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقّوى843920000
 آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقّوى843930000
  آلالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليوزية843991000
  غيرها843999000
 آالت وأجهزة844010000
 أجزاء844090000
 آالت وأجهزة لصنع األآياس أو األآياس الصغيرة أو األظرف (المغلّفات)844120000

844130000
 آالت وأجهــزة لصنــع العـلب  (الكراتين) والصناديق واألنابيب والبراميل أو األوعية المماثلة ، بغير طريقة 

القولبة
 آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقّوى، بطريقة القولبة844140000
 آالت وأجهزة أخر844180000
ـ آالت وأجهزة ومعدات844230000
 أجزاء لهذه اآلالت أو األجهزة أو المعّدات844240000

844250000
ـ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر طابعة ؛ الواح واسطوانات  وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) ، محضرة 

ألغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أوالمحببة أوالمصقولة)
ـ ـ اآلت واجهزة أخر لطباعة االوفست844313000

844314000
ـ ـ ا آلت طباعة بالحروف " ليتوغرافيا" ، التي تغذى بلفات الورق ، باستثناء اآلت الطباعة " الفليكسوغرافية".

844315000
ـ ـ ا آلت طباعة بالحروف " ليتوغرافيا"، عدا التي تغذى بلفات الورق ، باستثناء االت الطباعة " 

الفليكسوغرافية".
ـ ـ االت الطباعة " الفليكسوغرافية".844316000
ـ ـ االت الطباعة بطريقة الحفر ( جرافير) .844317000
ـ ـ  غيرها844319000
ـ ـ ـ  غيرها844339900

844391000
ـ ـ أجزاء ولوازم اآلت واجهزة الطباعة المستخدمة للطباعة بواسطة االلواح أو االسطوانات وغيرها من عناصر 

الطباعة الداخلة في البند 8442 .
ـ ـ غيرها844399000
ـ ـ اآلت الطباعة االوفست التي تغذى بلّفات ورق844311000

844312000
ـ ـ اآلت وأجهزة أخر لطباعة االوفست  تغــذى بصفائــح الورق من النوع المستعمل فى المكاتب (اليتجاوز 

مقاس الصفحة 22 × 36 سم)
  غيرها844319000
 أجزاء844390000

844400000
آالت لبثق أو سحب أو تعــديــل البنيـــة النسجية أو تقطيـــع ، المواد النسجية الترآيبية أو اإلصطناعية .

  آالت ندف844511000
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  آالت تمشيط844512000
  آالت سحب الفتائل844513000
  غيرها844519000
  آالت غزل المواد النسجية844520000
 آالت زوى أو فتل844530000
 آالت لف (بما فيها آالت لف خيوط اللحمه) أو آالت حل المواد النسجية844540000
 غيرها844590000
 لنسج أقمشة ال يتجاوز عرضها 30 سم844610000
  أنوال ذات محّرك844621000
  غيرها844629000
 لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك844630000
  ال يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم844711000
  يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم844712000
 آالت تصنير مستقيمة ؛ آالت تجميع بغرز التصنير844720000
 غيرها844790000

844811000
  أجهزة دوبى وأجهزة جاآار؛ آالت إلختزال أو نسخ أو تـثـقيب أو شبك البطاقات ،  مما يستعمل مع أجهزة 

الدوبى أو الجاآار.
  غيرها844819000
 أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند 84.44 أو آلالتها وأجهزتها المساعدة844820000
  آساوى آالت الندف844831000
  آلالت تحضير األلياف النسجية، عدا آساوى آالت الندف844832000
  مغازل " مرادن "، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زالقة آلالت الغزل844833000
  غيرها844839000
  أمشاط لألنوال ، درق وأطره844842000
  غيرها844849000
  ثقاالت وإبر وأصناف أخرمما يستعمل فى تشكيل الغرز844851000
  غيرها844859000

844900000
آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الالمنسوجات بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آالت صنع القبعات 

من لباد ؛ قوالب صنع القبعات .
 آالت خياطة منزلية845210000
  وحدات ذاتية الحرآة845221000
  غيرها845229000
 إبر آلالت الخياطة845230000
 أجزاء أخر آلالت الخياطة845290000
 آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود845310000
 آالت وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف األحذية845320000
 آالت وأجهزة أخر845380000
 أجزاء845390000
 أجهزة تـنقية وتحويل المعادن المصهورة845410000
 قوالب صب السبائك ، ومغارف845420000
 آالت صب المعادن845430000
 أجزاء845490000
 آالت أنبوبية845510000
  آالت " درفلة " بالحرارة ، آالت " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معًا845521000
  آالت " درفلة " على البارد845522000
 اسطوانات آلالت الترقيق " الدرفلة "845530000
 أجزاء أخر845590000
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 تعمل بالموجات فوق الصوتية845620000
 تعمل بطريقة التفريغ الكهربائى845630000
 مراآز تشغيل آلي845710000
 آالت ذات محطة شغل مفردة845720000
 آالت ذات محطات شغل متعددة845730000
  ذات تحكم رقمى845811000
  غيرها845819000
  ذات تحكم رقمى845891000
  غيرها845899000
 وحدات تشغيل بمزالق845910000
  ذات تحكم رقمى845921000
  غيرها845929000
  ذات تحكم رقمى845931000
  غيرها845939000
 آالت أخر لتعديل وضبط الثـقوب845940000
  ذات تحكم رقمى845951000
  غيرها845959000
  ذات تحكم رقمى845961000
  غيرها845969000
 آالت أخر للولبة الداخلية أو الخارجّية845970000
  ذات تحكم رقمى846011000
  غيرها846019000
  ذات تحكم رقمى846021000
  غيرها846029000
  ذات تحكم رقمى846031000
  غيرها846039000
 آالت تنعيم وصقل846040000
 غيرها846090000
 آالت تسوية (ذات أداة عاملة متحرآة)، آالت تشقيق846120000
 آالت تفريض (بروش)846130000
 آالت قطع أو شحذ أو تجهيز اسنان التروس846140000
 آالت نشر أو قطع846150000
 غيرها846190000
 عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، مطارق846210000
  ذات تحكم رقمى846221000
  غيرها846229000
  ذات تحكم رقمى846231000
  غيرها846239000
  ذات تحكم رقمى846241000
  غيرها846249000
 ـ ـ ـ معّدة لالستعمال الصناعي846291100
 ـ ـ ـ غيرها846291900
 ـ ـ ـ معّدة لالستعمال الصناعي846299100
 ـ ـ ـ غيرها846299900
 مناضد سحب القضبان واألنابيب والزوايا واألشكال الخاصة (بروفيالت) واالسالك ، وما يماثلها846310000
 آالت ألعمال اللولبة الداخلية أوالخارجّية بالسحب أو التشكيل باسطوانات846320000
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 آالت لشغل االسالك846330000
 غيرها846390000
ـ آالت شحذ أو صقل846420000
ـ غيرها846490000

846510000
 آالت يمكنها القيـــام بأنواع مختـــلفة من عمليات التشغــيل اآللى دون تغيير األدوات العاملة أثناء هذه العمليات

  آالت نشر846591000
  آالت تسوية ومسح، أو تفريز أو تشكيل (باإلقتطاع)846592000
  آالت شحذ أو صقل أو تلميع846593000
  آالت ثـنى وتقويس أو تجميع846594000
  آالت ثـقب أو تلسين846595000
  آالت شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات846596000
  غيرها846599000
 حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح846610000
 مثبتات المشغوالت846620000
 رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التى ترآب على العدد اآللية846630000
  لآلالت الداخلة فى البند 84669200084.65
  لآلالت الداخلة فى البند 84.62 أو البند 84669400084.63
  دوارة (وإن آانت طارقة)846711000
  غيرها846719000
  مثاقب من جميع األنواع ، بما فيها المثاقب الدوارة846721000
  مناشير846722000
  غيرها846729000
  مناشير ذات سالسل846781000
  غيرها846789000
  للمناشير ذات السالسل846791000
  للعدد التى تعمل بالهواء المضغوط846792000
 قصبات لحام توجه يدويًا846810000
 آالت وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات846820000
ـ ـ ـ آالت معالجة النصوص .846900100

847010000
 آالت حاسبة الكترونيـــة قـــادرة على العمل بـــدون مصدر خارجى للطاقة الكهربائية،  وآالت بحجم الجيب 

لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة
  متضّمنة أداة طابعة847021000
  غيرها847029000
 آالت حاسبة أخر847030000

847130000
 آالت رقميـــة للمعالجة الذاتيــة للمعــلومات قابلة للحمل ال يتجاوز وزنها  10آجم ،  تـتألف على األقل من 

وحدة معــــالجة مرآزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض

847130000
ـ آالت  للمعالجة الذاتيــة للمعــلومات قابلة للحمل ال يتجاوز وزنها  10آجم ،  تـتألف على األقل من وحدة 

معــــالجة مرآزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض

847141000
  تحتوى على األقل فى نفس البدن على وحدة معالجة مرآزية مع وحدة إدخال ووحدة  إخراج للمعلومات أو 

وحدة مشترآة لإلدخال واإلخراج
غيرها ، مقدمة فى شكل أنظمة847149000

847150000

 وحـــدات معـــالجة رقمية غير تلك الداخلة فى البنود الفرعية 8471.41 و8471.49 ،  سواًء تضمنت أم ال، 
فى نفس البـــند واحد أو إثنين من أنواع الوحدات التالية  وحدة  تخزين ذاآرة ، وحدة إدخال، وحدة إخراج

847150000

ـ وحـــدات معـــالجة  غير تلك الداخلة فى البنود الفرعية 8471.41 و8471.49 ،  سواًء تضمنت أم ال، فى 
نفس البـــند واحد أو إثنين من أنواع الوحدات التالية  وحدة  تخزين ذاآرة ، وحدة إدخال، وحدة إخراج
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 وحدات إدخال أو وحـــدات إخراج ، ســواًء تضمنت أم ال، وحدات تخزين ذاآرة فى  نفس البدن847160000
 وحدات تخزين847170000
 وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات847180000
 غيرها847190000
  لآلالت الحاسبة اإللكترونيــة الداخــلة فــى البنــود الفـرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8473210008470.29
  غيرها847329000
 أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند 84733000084.71

847350000
 أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع اآلالت الداخلة فى بندين أو أآثر من  البنود من 84.69 الى 

84.72
 آالت وأجهزة جرش أو سحق847420000
  آالت وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار847432000
  غيرها847439000
 آالت وأجهزة أخر847480000

847510000
 آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكهربائية أو اإللكترونية ، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف 

فى أغلفة زجاجية
  آالت لصنع األلياف البصرية وأشكالها األولية847521000
   غيرها847529000
 اجزاء847590000
 أجهزة التشكيل بالبثق847720000
 آالت قولبة بالنفخ847730000
  آالت قولبة بالتفريغ الهوائى وآالت تشكيل حرارى أخر847740000
  لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجّية الهوائّية أو لقولبة أو تشكيل األنابيب الداخلية الهوائّية847751000
  غيرها847759000
 آالت وأجهزة أخر847780000
 ـ ـ ـ آالت إلنشاء الطرق847910100
 ـ ـ ـ غيرها847910900
 آالت وأجهزة الستخالص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة847920000

847930000
 مكابــس لصنــع ألواح الدقائق " الجزيئات " أو ألواح األلياف ، من الخشب أو غيرها  من المواد الليفية وآالت 

أخر لمعالجة الخشب أو الفلين
 آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس847940000
ـ إنسان آلى صناعي"روبوت"، غير مذآور وال داخل في مكان آخر847950000
ـ أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير847960000
  لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجهزة لف اسالك الوشائع الكهربائية847981000
 ـ ـ ـ معّدة لالستعمال الصناعي أو الزراعي847982100
 ـ ـ ـ غيرها847982900
 ـ ـ ـ  األجهزة المعدة لإلستعمال الزراعي أو الصناعي847989100
  ـ ـ ـ غيرها847989900
 صناديق قولبة لصب المعادن848010000
 قواعد قوالب848020000
 نماذج قولبة848030000
  للقولبة بالحقن أو بالضغط848041000
  غيرها848049000
 قوالب للزجاج848050000
 قوالب للمواد المعدنية848060000
  غيرها848079000
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج848110100
ـ ـ ـ غيرها848110900
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ـ صمامــات ألجهزة نقـــل الحرآة التي تعمــل هيـــدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط848120000
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج848130100
ـ ـ ـ غيرها848130900
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج848140100
ـ ـ ـ غيرها848140900
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمدخالت انتاج848180400
ـ ـ ـ صمامات ذاتية االغالق ترآب على صنابير المياه لترشيد استهالك المياه848180500
ـ ـ ـ صّمامات مستهلكة ، لالستخدامات الطِّبِّيَّة848180600
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة848180700
ـ ـ ـ غيرها848180900
ـ االت واجهزة لصناعة البوالت والرقائق848610000
ـ االت واجهزة لصناعة االجهزة نصف الموصلة أو الدوائر المتكاملة االليكترونية .848620000
ـ االت واجهزة لصناعة شاشات العرض ذات االلواح المسطحة848630000
ـ االت واجهزة مذآورة في المالحظة 9(ج) بهذا الفصل848640000
ـ أجزاء ولوازم .848690000
ـ رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها848710000
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة848790100
ـ ـ ـ غيرها848790900
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج8501.1010
 ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل850110200
 ـ ـ ـ غيرها850110900
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج850120100
 ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل850120200
 ـ ـ ـ غيرها850120900
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج850131100
 ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل850131200
 ـ ـ ـ غيرها850131900
ـ ـ تزيد قدرتها عن W 750 (وات) والتتجاوز KW75 (ك  وات)850132000
  تزيد قدرتها عن K.W 75 (ك. وات) والتتجاوزK.W 375  (ك . وات)850133000
  تزيد قدرتها عن K.W 375 ( ك . وات)850134000
ـ محّرآات أخر ذات تيار متناوب بوجه واحد850140000
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج850151100
 ـ ـ ـ يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل ، لترشيد استهالك الطاقة850151200
 ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل850151300
 ـ ـ ـ غيرها850151900
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج850152100
 ـ ـ ـ يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل ، لترشيد استهالك الطاقة850152200
 ـ ـ ـ غيرها ، يزن عشرة آيلوغرامات أو أقل850152300
 ـ ـ ـ غيرها850152900
  تزيد قدرتها عن K.W. 75 ( ك . وات )850153000
  ال تزيد قدرتها عن K.V.A 75  ( ك . ف . أ )850161000
  تزيد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . أ) وال تتجاوز K.V.A 375 ( ك . ف . أ)850162000
  تزيد قدرتها عن K.V.A 375 (ك . ف . أ) وال تتجاوزK.V.A 750 (ك . ف . أ)850163000
  تزيد قدرتها عن K.V.A 750 ( ك . ف . أ )850164000
  تزيــد قدرتها عن K.V.A 75 (ك . ف . أ) وال تتجاوزK.V.A 375 (ك . ف . أ)850212000
  تزيد قدرتها عن K.V.A 375 (ك . ف . أ)850213000
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  تعمل بقوة الرياح850231000
 ـ ـ ـ يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل850421100
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة850421200
 ـ ـ ـ غيرها850421900
ـ ـ تزيد قدرتها عنK.V.A 650 (ك. ف . أ) والتتجاوزK.V.A 10000 (ك . ف . أ)850422000
ـ ـ تزيد قدرتها عنK.V.A 10000  (ك . ف . أ)850423000
ـ ـ ال تزيد قدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ)850431000
ـ ـ تزيد قــدرتها عن K.V.A 1 (ك . ف . أ) وال تتجاوز K.V.A 16 (ك . ف . أ)850432000
ـ ـ تزيد قدرتها عن K.V.A 16 (ك . ف . أ) وال تتجاوز K.V.A 500 (ك . ف .أ)850433000
ـ ـ تزيد قدرتها عن K.V.A 500 (ك . ف . أ)850434000
ـ مغيرات آهربية ساآنة (إليكتروستاتيكية)850440000

850450200
 ـ ـ ـ وشائع تأثير آهربائي لمزّودات الطاقة ألجهزة المعالجة الذاتّية للمعلومات ووحداتها ، وألجهزة اإلّتصاالت

 ـ ـ ـ غيرها ، يزن الواحد منها عشرة آيلوغرامات أو أقل850450300
 ـ ـ ـ غيرها850450900
 أجهزة حالقة851010000
 أجهزة أخر لمعالجة المــواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائى أو بحجز الشحنة851440000
  مسدسات ومكاوى اللحام851511000
  غيرها851519000
  ذاتية الحرآة آليًا أو جزئيًا851521000
  غيرها851529000
  ذاتية الحرآة آليًا أو جزئيًا851531000
  غيرها851539000
 أجزاء851590000
 مقاومات حرارية آهربائية851680000
ـ ـ اجهزة هاتف لشبكات خلوية او لشبكات السلكية اخر851711000
ـ ـ محطات اساسية851761000

851762000
ـ ـ اجهزة الستقبال ، تحويل وارسال او استرجاع الصوت ، الصورة او معلوماات اخر ، بما فيها اجهزة التحويل 

والتوجية
ـ ـ غيرها851769000
ـ أجزاء851770000
ـ اجهزة الرد على المكالمات الهاتفية851950000
851989200MP3 ـ ـ ـ اجهزة مصممة لقراءة مافات
ـ ـ غيرها852329000
ـ حوامل بصرية852340000
ـ ـ اجهزة تخزين غير متطاير خالية من الصمامات االليكترونية852351000
ـ ـ " بطاقات ذآية "852352000
ـ ـ غيرها852359000
ـ ـ ـ غيرها852380900
 ـ ـ ـ أجهزة إرسال ، عدا أجهزة إرسال اإلذاعة  ( راديو ) أو اإلذاعة المصّورة ( تلفزة)852550100
 ـ ـ ـ غيرها852550900
ـ أجهزة إرسال مندمجًا بها جهاز استقبال852560000
ـ آاميرات تليفزيونية852580100
 ـ ـ ـ غيرها852580900
 أجهزة رادار852610000
  أجهزة إرشاد مالحى بالراديو852691000
  أجهزة توجيه عن بعد بالراديو852692000
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 أجهزة لطرق السكك الحديدية ومايماثلها853010000
 أجهزة أخر853080000
 أجزاء853090000
 ـ ـ ـ للمرآبات المشمولة في البنود من 87.01 إلى 85311010087.05
 ـ ـ ـ أجراس إنذار ضد الحريق ، المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج853110200
 ـ ـ ـ الكواشف الدّخانّية المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج853110300
 ـ ـ ـ غيرها853110900

853120000
 لوحات الداللة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء 

(LED)
ـ أجهزة أخر853180000

853210000
 مكثفــات ثابتــة معّدة لالستعمال فى الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره  HZ 60 /50  ( هيرتـــز) يمكنها 

استيعاب قدرة تفاعلية التــقل عن K var 0.5 (آيلو فار) (مكثفات الطاقة)
  من تانتاليوم853221000
  إلكتروليتية من ألومنيوم853222000
  ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة853223000
  ذات عازل من خزف متعدد الطبقات853224000
  ذات عازل من ورق أو من لدائن853225000
  غيرها853229000
 مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)853230000
 أجزاء853290000
 مقاومات ثابتة من آربون ، مكّتلة أو ذات طبقة رقيقة853310000
  معّدة لقدرة ال تزيد عن W 20 (وات)853321000
  غيرها853329000
  معّدة لقدرة ال تزيد عن W 20 (وات)853331000
  غيرها853339000
 مقاومات متغيرة أخر، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر"853340000
 أجزاء853390000
دوائر " دارات " مطبوعة .853400000
 ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت إنتاج853620100
 ـ ـ ـ غيرها853620900
ـ ـ ـ أجهزة للوقاية من التغيرات المفاجئة في المقادير الكهربائية853630100
ـ ـ ـ غيرها853630900

853650100
 ـ ـ ـ مفاتيح آهربائّية للتّيار المتناوب تتأّلف من دوائر                     "دارات"إدخال وإخراج مرتبطة بصرّيا         (مفاتيح للتّيار  

المتناوب بثيروستر معزول)

853650200
 ـ ـ ـ مفاتيح آهربائية ، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة ، تتألف من ترانزستور وبطاقة للمنطق                                

(تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط ال يزيد عن 1000 فولت
ـ ـ ـ مفاتيح مفصلية آهرو-آلية معدة لتيار ال تزيد شدته عن 11 أمبير853650300
 ـ ـ ـ غيرها ، المستورد من قبل المصانع آمدخالت إنتاج853650400
 ـ ـ ـ غيرها853650900
ex 8537.20(فولت) لوحات آهربائية لجهد " توتر "يزيد عن 1000 7
  ألنابيب األشعة الكاثودية854091000
  غيرها854099000
 صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء854110000
  ذات معدل تبدد يقل عن 1 وات854121000
  غيرها854129000
 مقومات ترانزستورية " ثايرستورات" و "دياك" و "تراياك" ، عدا األدوات الحساسة للضوء854130000
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854140000
 أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، وإن آانت  مجمعة فى شكل وحدات 

أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء
 أدوات شبه موصلة أخر854150000
 بللورات بيزو  آهربائية مرآبة854160000
 أجزاء854190000

854231000
ـ معالجات واجهزة تحكم وان آانت مدمجة بالذاآرات ، المحوالت ، الدوائر المنطقية ، المضخمات ، دوائر 

التوقيت وغيرها من الدوائر.
ـ ذاآرة854232000
ـ مضخمات854233000
ـ غيرها854239000
 أجزاء854290000
ـ مسرعات الجزيئات854310000
 موّلدات إشارات854320000
ـ ـ رقاع (آروت) وبطاقات تقاربية854370100
ـ أجهزة إلمداد السياجات  بالطاقة الكهربائية854370800
 ـ ـ ـ غيرها854370900
 آابالت من ألياف بصرية854470000
 من زجاج854610000
 من خزف854620000
 غيرها854690000
 قطع عازلة من خزف854710000
 قطع عازلة من لدائن854720000
 تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء860110000
 تزود بالطاقة بواسطة مدخرات آهربائية860120000
 قاطرات ديزل آهربائية860210000
 غيرها860290000
 تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء860310000
 غيرها860390000

860400000

مرآبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو مايماثلها، وإن آانت ذاتية الدفع ( مثل ورش التصليح وعربات 
ذات روافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجــارب ومرآبات لفحص وإختبار خطوط 

السكك الحديدية ) .

860500000

عربـــات ســكك حــديــدية أو مايماثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع ؛ عربات األمتعة أو البريد وغيرها من 
عربات السكك الحديدية أو مايماثلها ، معّدة الستعماالت خاصة ، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها فى البند 

. ( 86.04
 عربات صهاريج وما يماثلها860610000
ـ عربــات ذات تفــريغ ذاتى ، عــدا ما يــدخــل منها فى البند الفرعي 8606300008606.10
  مغطاة ومغلقة860691000
  مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد إرتفاعها عن 60 سم860692000
  غيرها860699000
  بوجيات (هياآل حاملة) وبيسل  بوجيات (محاور حاملة) ، للجر860711000
  بوجيات (هياآل حاملة)وبيسل  بوجيات (محاور حاملة) ، أخر860712000
  غيرها ، بما فى ذلك األجزاء860719000
  فرامل هوائّية وأجزاؤها860721000
  غيرها860729000
 محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدامات ، وأجزاؤها860730000
  للقاطرات860791000
ـ ـ ـ غيرها المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج860799100
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ـ ـ ـ غيرها860799900

860800000

معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزةآلية (بما فيها الكهروآلية) لإلشارة واألمان والرقابة 
والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها ، للطرق البريــة أو المائيــة الداخليـة أو للمواقف أو 

لمنشآت الموانى أو المطارات ؛ أجزاؤها .

860900000
حاويــات ( بما فى ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجّهزة خصيصًا للنقل بوسيلة أو أآثر من وسائل النقل .

 جرارات صغيرة (موتوآيلتور)870110000
 جرارات طرق للمقطورات النصفية870120000
 جرارات بجنازير870130000
 غيرها870190000
 سّيارات قالبة " دمبر "، مصممة لالستعمال خارج الطرق العامة870410000
  يزيد وزنها اإلجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن واليتجاوز 20 طن870422000
  يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) 20 طن870423000
  يزيد وزنها اإلجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن870432000
 غيرها870490000
 سّيارات رافعة870510000
 سّيارات " دريك " للحفر أو السبر870520000
 سّيارات إطفاء الحرائق870530000
 سّيارات خلط الخرسانة870540000
ـ للسّيارات الداخلة في البند 87071000087.03
ـ غيرها :-870790000
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرخصة لتصنيع وتجميع المرآبات آمدخالت انتاج870810100
ـ ـ ـ غيرها870810900
ـ ـ أحزمة األمان870821000
 ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرّخصة لتصنيع وتجميع المرآبات آمدخالت إنتاج870829100
 ـ ـ ـ غيرها870829900
 ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرّخصة لتجميع وتصنيع المرآبات870840100
 ـ ـ ـ غيرها870840900
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرخصة لتجميع وتصنيع المرآبات870850100
 ـ ـ ـ غيرها870850900
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرخصة لتصنيع وتجميع المرآبات آمدخالت انتاج870870100
ـ ـ ـ غيرها870870900
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع المرخصة لتصنيع وتجميع المرآبات آمدخالت انتاج870880100
ـ ـ ـ غيرها870880900
ـ ـ مبرادات حرارة بالماء (رادياتيرات)  واجزاؤها870891000
ـ ـ آاتمات صوت ومواسير عادم  واجزاؤها870892000
ـ ـ معشقات (دبرياج أو آلتش) وأجزاؤها870893000
 ـ ـ ـ المستوردة بشكل وحدات من قبل المصانع المرّخصة لتجميع وتصنيع المرآبات870894100
 ـ ـ ـ غيرها870894900
 ـ ـ ـ المسكوبات الحديدّية بأشكال أّولّية آقطع غيار (Blanks) ، والتي تحتاج إلى صقل وتجليخ870899100
ـ ـ ـ المستورد من قبل المصانع آمستلزمات انتاج الستخداماتها الخاصة870899210
ـ ـ ـ غيرها870899290

870899400
 ـ ـ ـ صينّية ربط القاطرة بنصف المقطورة ، ولوازمها ، المستوردة من قبل المصانع المرّخصة لصناعة                                        

المقطورات وأنصاف المقطورات
 ـ ـ ـ غيرها870899900
  آهربائية870911000
  غيرها870919000
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دبابات ومرآبات حربية مدرعة أخر، ذات محّرآات، وإن آانت مسلحة، وأجزاؤها .871000000
 دون آلية دفع871310000
 غيرها871390000
 للمقاعد ذات العجالت أو العربات األخر للمعاقين871420000

880100000
بالونات ومناطيد مسيرة ؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا " وغيرها من المرآبات الجوية غير 

المصممة للدفع بقوة محّرآة
اليتجاوز وزنها فارغة 2000 آج880211000
يتجاوز وزنها فارغة 2000 آج880212000
طائــــرات عادية ومرآبات جوية أخر، اليتجاوز وزنها فارغة 2000 آج880220000
طائـــرات عادية ومرآبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 آج واليتجاوز 15000 آج880230000
طائرات عادية ومرآبات جوية أخر ، يتجاوز وزنها فارغة 15000 آج880240000

880260000
 مرآبات فضائية (بما فى ذلك األقمار الصناعية) وعربات إطالق المرآبات الفضائية  أو المرآبات المدارية

 مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها880310000
 مجموعة الهبوط وأجزاؤها880320000
 أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية880330000
 غيرها880390000

880400000
مظالت هبوط " باراشــوت " (بما فى ذلك مظالت الهبوط المسيرة ومظالت المنحدرات) و" ورتوشوت " ؛ 

أجزاؤها ولوازمها .

880510000
 أجهزة إطالق المرآبات الجوية، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المرآبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات 

المماثلة ، و أجزاؤها
  أجهزة محاآاة " سيميوليتور " وأجزاءها880521000
  غيرها880529000

890110000
 ســفن وبــواخر رحالت وســفن مماثــلة معّدة بصفة رئيسية لنقل األشخاص ؛ معديات " فيرى بوت " من جميع 

األنواع
 سفن صهاريج890120000
 سفن برادات ، عدا الداخلة فى البند الفرعى 8901300008901.20
 سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل األشخاص والبضائع معًا890190000
سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .890200000
 قابلة للنفخ890310000
  قوارب شراعية ، وإن آانت مزودة بمحّرك مساعد890391000
  قوارب بمحّرآات، عدا القوارب ذات المحّرك الخارجى (غير الثابت)890392000
  غيرها890399000
سفن قاطرة وسفن دافعة .890400000
 سفن جارفة أو آاسحة " آراآات "890510000
 أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنتاج890520000
 غيرها890590000
 سفن حربية890610000
 غيرها890690000
 طوافات قابلة للنفخ890710000
 غيرها890790000
سفن ومنشآت عائمة أخر ، قيد التحطيم " للتخريد ".890800000
 مجاهر أخر901180000
 مقاييس األبعاد901510000
 مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح األرض (تاآيوميتر)901520000
 مقاييس االستواء901530000
 أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئى901540000
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 ـ ـ ـ أجهزة قياس سرعة الرياح واتجاهها901580100
 ـ ـ ـ غيرها901580900
  أجهزة تخطيط القلب (رسام القلب الكهربائى)901811000
  أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية901812000
  أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى901813000
  أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعى901814000
  غيرها901819000
 أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء901820000
ـ ـ حقن ، بإبر أو بدونها :-901831000
  إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح901832000
  غيرها901839000
  آالت حفر االسنان ، وإن آانت مشترآة مع معدات أخر لطب االسنان على قاعدة واحدة901841000
  غيرها901849000
 أجهزة وأدوات أخر  لطب العيون901850000
 أجهزة وأدوات أخر901890000
 ـ ـ ـ أحواض المساج وتجهيزاتها ، عدا األصناف المستوردة من قبل المراآز الصحّية901910100
 ـ ـ ـ غيرها901910900

901920000
 أجهزة عالج باألوزون أو باألوآسجين أو باستنشــاق المواد الطبية ، أجهزة إنعــاش بالتنفس اإلصطناعى 

وغيرها من أجهزة العالج بالتنفس

902000000
أجهـــزة تنــفس أخر وأقنعة غــاز ، باستثناء األقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة 

لالستبدال .
 أصناف وأجهزة لتقويم األعضاء أو جبر الكسور902110000
  اسنان إصطناعية902121000
  غيرها902129000
  مفاصل إصطناعية902131000
  غيرها902139000
 أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء األجزاء واللوازم902140000
 منظمات نبضات القلب ، باستثناء األجزاء واللوازم902150000
 غيرها902190000
  أجهزة للتصوير الطبقى " المقطعى " يتحكم بها آمبيوتر902212000
  غيرها الستعماالت طب االسنان902213000
  غيرها الستعماالت طبية أو جراحية أو للطب البيطرى902214000
  الستعماالت أخر902219000
  الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب االسنان أو للطب البيطرى902221000
  الستعماالت أخر902229000
 أنابيب أشعة سينية902230000
 غيرها ، بما فيها األجزاء واللوازم902290000

902300000
أجهزة وأدوات ونماذج مصممــة خصيصــًا للشــرح (مثــًال فــى التعـــليم أو المعارض) ، وال تصلح لالستعمال 

ألغراض أخر
  تحتوى على سائل ، للقراءة المباشرة902511000
ex 9026.10اجهزة لقياس السوائل
ex 9026.20اجهزة لقياس الضغط
ex 9026.80اجهزة لقياس أخر
 ـ ـ ـ معّدة لالستعمال الصناعي902710100
 ـ ـ ـ غيرها902710900

902720000
) أو بالتغيير الكهربائي  للترآيز                      ـ أجهــــزة التحليـــــل بالفصل الكروماتوغرافي                      (آروماتوغراف

(إلكتروفوريسيز)
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902730000

ـ أجهزة قياس أطوال موجة الطيف           (سبكترومتر) ، أو لقياس آثافة ألوان موجة الطيف             (سبكتروفوتومتر) أو
لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) باستخدام اإلشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)

ـ أجهزة وأدوات أخر تستخدم اإلشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت  الحمراء)902750000
ـ ـ ـ مقاييس فترات التعرض للضوء عدا المعدة لالستعمال الصناعي902780100
ـ ـ ـ غيرها902780900
ـ عدادات غازات902810000
ـ عدادات سوائل902820000
ـ عدادات آهرباء902830000

903141000
  لفحص األقراص الرقيقــــة أو األدوات من أشــــباه الموصالت ، أو لفحص األقنعة أو الشبيكات الضوئية 

المستخدمة فى صناعة األدوات من أشباه الموصالت
ـ ـ ـ أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية903149300
  بوسيلة إظهار آلية فقط910111000
  غيرها910119000
  ذاتية التعبئة (أوتوماتيكيًا)910121000
  غيرها910129000
  بوسيلة إظهار آلية فقط910211000
  بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط910212000
  غيرها910219000
  ذاتية التعبئة ( أتوماتيكيًا )910221000
  غيرها910229000
 غيرها940290000
ex 9503.00العاب تثقيفية
 أزرار آباسة (حابكة بالكبس) ، وأجزاؤها960610000
  من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية960621000
  من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية960622000
  غيرها960629000
 قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ؛ أزرار غير تامة الصنع960630000
  مزودة باسنان من معادن عادية960711000
  غيرها960719000
 أجزاء960720000
 أشرطة961210000
 محبرات أختام961220000
ـ ـ ـ المستوردة من قبل المصانع آمدخالت انتاج961610100
ـ ـ ـ غيرها961610900
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ex 0402.10Infant milk , in powder form , of a fat content , by 
weight , not exceeding 1.5%

10%5.00%

ex 0402.21Infant milk , in powder form , of a fat content , by 
weight , not exceeding 1.5% , not containing 
added sugar or other sweetening matter

00.00%

ex 0402.29Other infant milk , in powder form  , of afat content 
, by weight, not exceeding 1.5% 

00.00%

ex 0402.91Other infant milk , in powder form  ,not containing 
added sugar or other sweetening matter

21%10.50%

ex 0402.99Other infant milk , in powder form .21%10.50%
0406.10Fresh (unripened or uncured )cheese, including 

whey cheese , and crud
0%0.00%

0406.20Grated or powdered cheese , of all kinds20%10.00%
0406.30Processed cheese, not grated or powdered20%10.00%
0406.40Blueveined cheese20%10.00%
0406.90Other cheese

0406.90100.00%
04069090%0.00%
0710.10Potatoes10%5.00%
0710.21Peas (Pisum sativum)21%10.50%
0710.22Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)26%13.00%
0710.29Other30%15.00%
0710.30Spinach, New Zealand spinach and orache 

spinach (garden spinach)
30%15.00%

0710.40Sweet corn21%10.50%
0710.80Other vegetables21%10.50%
0710.90Mixtures of vegetables21%10.50%
1601.00Sausages and similar products, of meat, meat offal 

or blood; food preparations based on these 
products.

23%11.50%

ex 1602.10Homogenized preparations of meat26%13.00%
1602.20Of liver of any animal21%10.50%

ex 1602.31Meat preparations of turkeys26%13.00%
ex 1602.32Meat preparations of fowls of species Gollus 

Domesticus
26%13.00%

1602.39Other meat preparations of poultry of heading 
01.05

21%10.50%

1602.41Hams and cuts thereof26%13.00%
1602.42Shoulders and cuts thereof21%10.50%

ex 1602.49Other meat preparations of swine, including 
mixtures.

21%10.50%

القائمة (3) المجموعة االولى في الملحق رقم (1)



الرسم نسبة الرسمنوع البضاعةرمز النظام المنسق
التفضيلي2010

القائمة (3) المجموعة االولى في الملحق رقم (1)

ex 1602.50Meat preparations of  bovine animals .21%10.50%
ex 1602.90Other meat preparations.21%10.50%

1901.10Preparations for infant use, put up for retail sale

190110300%0.00%
1901109017%8.50%
1902.11Uncooked pasta,not stuffed or otherwise prepared 

, containing eggs
30%15.00%

1902.19Uncooked pasta,not stuffed or otherwise prepared, 
not containing eggs

1902.19100%0.00%
1902.19900%0.00%

1902.20Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise 
prepared

30%15.00%

1902.30Other pasta0%0.00%
ex 1905.90Soup almonds
1905909030%15.00%
2004.10Potatoes20%10.00%
2004.90Other vegetables and mixtures of vegetables30%15.00%
2103.10Soya sauce30%15.00%
2103.20Tomato ketchup and other tomato sauces30%15.00%

ex 2103.90Other sauces
2103901000.00%
2103909021%10.50%
2104.10Soups and broths and preparations therefor21%10.50%
2304.00Oilcake and other solid residues, whether or not 

ground or in the form of pellets, resulting from the 
extraction of soyabean oil.

00.00%

2305.00Oilcake and other solid residues, whether or not 
ground or in the form of pellets, resulting from the 
extraction of groundnut oil.

00.00%

2306.10 Of cotton seeds00.00%
2306.20 Of linseed00.00%
2306.30 Of sunflower seeds00.00%
2306.41 Of low erucic acid rape or colza seeds00.00%
2306.49 Other5%2.50%
2306.50 Of coconut or copra00.00%
2306.60 Of palm nuts or kernels00.00%
2306.90 Other00.00%




