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 الجريدة الرسمية 

 رسلها 
 

 رسقسع ر ود

 حيلرنات حية؛ ميت ات حيلرنية
 
 

 حيلرنات حية.  1-

 سحلم وأحشاء وأطارل صاسحة سألكل.2- 
 أمةاك وقشاوات ،  خلوات وايالا من رسالدقا وات رسةائية. 3-
حة سألكرل مرن أصرل أسباه وميت ات صيا ة ر سباه؛ بيض طيل ؛  سل طبيعئ؛ ميت رات صراس 4-

 حيلرنئ، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا.
 ميت ات أُخا من أصل حيلرنئ، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا. 5-
 

 رسقسع رسثانئ

 ميت ات نباتية

 
 

 
أ  ا  ونباتات أُخا حية؛ بصالت وبصيالت وسصو  ومرا  رابهها؛ أزلرا  مقطلدرة وأاصراه  6-

 مل قة سلزوية.
 اتات وسصو  وم نات، صاسحة سألكل.خضا ونب 7-
 دلركه وأثةا  قشاوة صاسحة سألكل؛ قشل  حةضيات وقشل  بطيخ أو  ةام. 8-
 بن و اي ومتة وبها رت وتلربل. 9-

 حبلب. 10-
ميت ررات مطرراحن؛  ررعيا نا رر؛ )ماسررب(؛ نشرراء حبررلب أو سررصو  أو م نررات؛أويلسين؛ مربررل   11-

 رسقةل )سللتين(.
 ؛ حبلب وبصو  وأثةا  متيل ة؛ نباتات سلصيا ة أو رسطب؛ قش و لف.بصو  وأثةا  زوتية 12-
 صةغ رسلك؛ صةلغ و رتي ات وايالا من  صا رت وخالصات نباتية. 13-
 ملرم ضلا نباتية؛ ميت ات أُخا من أصل نباتئ، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا. 14-
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 رسقسع رسثاسث

 يتاوبية، وميت ات تلتتها؛ حلم وملله وزولت حيلرنية أو نباتية أو م

 ملله اصرئية محضاة؛  ةلس من أصل حيلرنئ أو نباتئ

 

 حلم وملرله وزورلت حيلرنيرة أو نباتيرة أو ميتاوبيرة، وميت رات تلتتهرا؛ ملرله اصرئيرة  15-

 محضاة؛  ةلس من أصل حيلرنئ أو نباتئ.
 

 رسقسع رساربع

وأب رد تبغ مصيعة؛ ميت ات، ميت ات صيا ة ر اصوة؛ مشاوبات، ملرئل كحلسية وخل؛ تبغ 

سالمتيشا  موه رحتار ؛ ميت ات أخا محتلوة  ل   وإه كانب محتلوة  ل  نيتلتين، مع ة

 .رسبشاي مخاد رسييتلتين رس  رس سعإلنيتلتين مع ة 

محضررارت سحررلم ومحضررارت أمررةاك أو قشرراوات أو  خلوررات أو ايالررا مررن رسالدقاوررات  16-

 حشارت. رسةائية أو

 ات متاوة.متا ومصيل  17-

 كاكاو ومحضارته. 18-

 محضارت أمامها رسحبلب رو رس قيف رو رسيشاء رو رسحليب؛ دطائا. 19-

محضررارت خضررا ومحضررارت أثةررا  قشرراوة أو دلركرره ومحضررارت مررن أسررزرء أخررا مررن  20-

 رسيباتات.

 محضارت اصرئية متيل ة. 21-

 مشاوبات، ملرئل كحلسية وخل. 22-

 اصوة؛ أاصوة محضاة سلحيلرنات.بقاوا ونلاوات صيا ات ر  23-

سالمتيشررا  موه  تبررغ وأبرر رد مصرريعة؛ ميت ررات، وإه كانررب محتلوررة  لرر  نيتررلتين، معرر ة 24-

 رسبشاي. مخاد رسييتلتين رس  رس سعإلرحتار ؛ ميت ات أخا محتلوة  ل  نيتلتين مع ة 

 

 رسقسع رسخامس

 ميت ات مع نية
 س )سيا( وإمةيب.ملل؛ كباوب؛ أتابة وأح ا ؛ ملرم سبسية، كل 25-
 خامات معامه، خبث و مام. 26-
 وقلم مع نئ، زولت مع نية وميت ات تقطيالا؛ ملرم قا وة؛  ةلس مع نية. 27-
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 رسقسع رسسام 

 ميت ات رسصيا ات رستيةيائية أو رسصيا ات رسةاتبطة بها

 
أو من  ميت ات كيةيائية ايا  ضلوة؛ ماكبات  ضلوة، أو ايا  ضلوة من معامه ثةيية، 28-

 معامه أتابة نام ة أو من  ياصا مشعة أو من نظائا )أوزوتلب(.
 ميت ات كيةيائية  ضلوة. 29-
 ميت ات رسصي سة. 30-
 أمة ة  31-
خالصات سل بااــة ورسصربااة؛ مرلرم مربغرة ومشرتقاتها؛ أصرباغ؛ أسرلره مرطحية )بي ةيرب(  32-

 وملرم مللنه أُخا؛ ملانات وو نيش؛ معاسين؛ حبا.
لت  طاورة و رتي رات  طاورة ) زويلور (؛ محضرارت  طرل  أو تطاورة )كلزماتيرك( أو زو 33-

 ت ةيل )تلرسيب(.
صابله،  لرمل  ضلوة ذرت نشاط مطحئ، محضارت اسريل، محضرارت تشرحيع،  رةلس  34-

رصطيا ية،  ةلس محضاة، محضرارت صرقل أو تلةيرع،  رةلس إضراءة وأصريال مةاثلرـة، 

  مياه"، ومحضارت طب ر مياه أمامها رس  .معاسين سصيع رسيةاذج " ةلس طب ر
 ملرم ُزالسية؛ ميت ات أمامها رسيشاء رسةع د؛ اارء؛ أنزوةات. 35-
 ؛ ملرم سهلب.رال تعادبا وم ومتل ارت؛ ميت ات نا وة ديية؛ ثقاب؛ خالئط مع نية إلح رث  36-
 ميت ات تصلوا دلتلااردئ أو مييةائئ. 37-
 ميت ات كيةاووة متيل ة. 38-

 

 رسقسع رسسابع

 س رئن ومصيل اتها؛ مطاط ومصيل اته
 

 س رئن ومصيل اتها. 39-
 مطاط ومصيل اته. 40-
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 رسقـسع رسثـامن

 صالد وسللم خام، سللم م بلاة أو ُمَهيسة، سللم بلارء،

 ومصيل ات لصا رسةلرم؛ أصيال ِ  ة رسحيلرنات ورسسارسة؛

 ل ات من مصا ون رسحيلرناتسلرزم رسسلا، حقائب و ووة وأو ية مةاثلة سها؛ مصي

 )  ر مصا ون مومة رسقز(

 
 صالد وسللم خام )  ر رس للم بلارء(، سللم م بلاة أو مهيسة 41-
مصرريل ات مررن سلرر ؛ أصرريال  رر ة رسحيلرنررات ورسسررارسة؛ سررلرزم رسسررلا، حقائررب و ووررة  42-

 وأو ية مةاثلة سها؛ مصيل ات من مصا ون رسحيلرنات )  ر مصا ون مومة رسقز(.
 سللم بلارء طبيعية ودارء ُمقل ة )رصطيا ية(؛ مصيل اتها. 43-

 رسقسع رستامع

 خشب ومصيل اته؛ دحع خشبئ؛ دلين ومصيل اته؛

 مصيل ات من رسقش أو رسحللاء أو ايالا من ملرم

 رسضلا؛ أصيال صيا تئ رسُحُصا ورسسالد .

 
 خشب ومصيل اته؛ دحع خشبئ. 44-
 دلين ومصيل اته. 45-
ن رسقررش أو رسحللرراء أو ايالررا مررن مررلرم رسضررلا؛ أصرريال صرريا تئ رسُحُصـررـا مصرريل ات مرر 46-

 ورسسالد.

 

 رسقسع رسعا ا

   ائن من خشب، أو من ملرم سيلية مليلسلزوة أُخا؛

 و   أو و   مقلى )نلاوات ودضالت( بغاض إ امة رستصييع؛

 و   وو   مقلى ومصيل اتهةا

 
ة أُخا؛ و   وو   مقلى )نلاوات ودضالت(   ائن من خشب أو من ملرم سيلية مليلسلزو 47-

 بغاض إ امة رستصييع.
 و   وو   مقلى؛ مصيل ات من   يية رسسليلسلز، من و   أو و   مقلى )كاتله(. 48-
كتررررب وصررررحف وصررررل  وايالررررا مررررن ميت ررررات صرررريا ة رسطبا ررررة؛ مخطلطررررات و ووررررة  49-

 ومستيسخات وتصاميع.

 



260 

 الجريدة الرسمية 

 رسقسع رسحامي  شا

 ملرم نس ية ومصيل اتها
 مالحظات رسقسع

 حاوا طبيعئ. 50-
 صلل، وبا حيلرنئ نا ع أو خشن؛ خيلط وأقةشة ميسلسة من  عا رسخيل. 51-
 قطن. 52-
 أسيال نس ية نباتية أُخا؛ خيلط من و   وأقةشة ميسلسة ميها. 53-
  عيارت تاكيبية أو رصطيا ية؛ أ اطة وما وةاثلها من أقةشة تاكيبية أو رصطيا ية. 54-
 تاكيبية أو رصطيا ية ايا مستةاة.أسيال  55-
حشررل، سبررام وال ميسررلسات؛ خيررلط خاصررة؛ خيررلط حررزم، حبرراد وأمررار ؛ أصرريال صرريا ة  56-

 رسحباد.
 م ام وأاطية أ ضيات أُخا من ملرم نس ية. 57-
أقةشررة خاصررة ميسررلسة؛ أقةشررة بسررطل" ذرت خةررل "أوبررا " مررن مررلرم نسرر ية؛ ُمسررييات  58-

 قامة؛ مطازرت.)مرنتيال(؛ موابيج؛ أصيال  
 نسج مشابة أو مطلية أو ُمغطاة أو ُميض ة؛ أصيال نس ية سالمتخ رم رستقيئ أو رسصيا ئ. 59-

 أقةشة ُمصياة أو كاو يه. 60- 
 أسبسة وتلربع أسبسة، من مصيارت أو كاو يه.  61-
 أسبسة وتلربع أسبسة، من ايا رسةصيارت أو رستاو يه. 62-
نس ية؛ م ةل ات )أطقع(؛ أسبسة مستعةلة وأصيال نس ية أصيال أُخا سالزة من ملرم  63-

 مستعةلة؛ أمةاد وخا .

 رسقسع رسثانئ  شا

أصيال ر حصوة، أاطية  أ ، مظالت مطا، مظالت  ةس، ُ صئ مشئ، ُ صئ بةقا  ، مياط 

أزلا  ومياط رسلاومية، أسزرء لصا ر صيال؛  وش محضا، وأصيال مصيل ة ميه؛ 

 بشايعا رصطيا ية؛ مصيل ات من  

 أحصوة وطةاقات وما وةاثلها؛ أسزرء لصا ر صيال. 64-
 أاطية  أ  وأسزرؤلا. 65-
مظالت مطا، مظالت  ةس،  صئ،  صئ بةقا  ، مياط ومياط رسلاومية، وأسزرء لرصا  66-

 ر صيال.
 وش وزاب محضاره وأصيال مصيل ة ميهةا؛ أزلا  رصطيا ية؛ أصيال من  عا  67-

 بشاي.

 شارسقسع رسثاسث  

مبستل  أو أميانب( أو ميتا أو )إمصيل ات من ح ا أو س  أو إمةيب أو حاوا صخاي 

 من ملرم مةاثلة؛ ميت ات من خزل ؛ زساج ومصيل اته

مصيل ات من ح ا أو س  أو إمةيب أو حاوا صخاي )أمبسرتل  أو أميانرب( أو ميترا  68-

 أو من ملرم مةاثلة.
 ميت ات من خــزل. 69-
 ه.زساج ومصيل ات 70-
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 رسقسع رساربع  شا

 سؤسؤ طبيعئ أو مستيبب، وأح ا  كاوةة أو  بة كاوةة،

 معامه ثةيية، ومعامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية،

 ومصيل ات لصا رسةلرم؛ حلئ رسغلروة )مقل ة( ؛ نقلم
 

سؤسررؤ طبيعررئ أو مسررتيبب، وأح ررا  كاوةررة أو  رربه كاوةررة، معررامه ثةييررة، ومعررامه  اموررة  71-

  .بقشاة من معامه ثةيية، ومصيل ات لصا رسةلرم؛ حلئ رسغلروة )مقل ة(؛ نقلم متسلة

 رسقسع رسخامس  شا

 معامه  اموـة ومصيل اتها

 
 مالحظات رسقسع

 ح و  صب )ظها( وح و  وصلب )دلالذ(. 72-
 مصيل ات من ح و  صب )ظها( أو من ح و  أو من صلب )دلالذ(. 73-
 نحا  ومصيل اته. 74-
 صيل اته.نيتل وم 75-
 أسةييلم ومصيل اته. 76-

 دصل رحتياطئ المتعةاد الحف محتةل دئ رسيـظام رسةيسف. 77-
  صاص ومصيل اته. 78-
 زنك )تلتياء( ومصيل اته. 79-
 قص وا ومصيل اته. 80-
 معامه  اموة أُخا؛ خالئط مع نية خزدية )مياميب(؛ مصيل اتها. 81-
معررامه  اموررة؛ أسررزرء لررصا ر صرريال مررن معررامه  رر م، أمورت قاطعررة وأمورت مائرر ة، مررن  82-

  اموة.
 أصيال متيل ة من معامه  اموة. 83-

 

 رسقسع رسسام   شا

آالت وأسهزة آسية؛ مع رت كهابائية؛ أسزرؤلا؛ أسهزة تس يل وإذر ة رسصلت، أسهزة تس يل 

 وإذر ة رسصلت ورسصل ة دئ رإلذر ة رسةائية )تليلزوله(؛ 

 أسزرء وسلرزم لصا ر سهزة

 
 ملا الت نلووة ، مارسل ، آالت وأسهزة وأمورت آسية ؛ أسزرؤلا. 84-
آالت وأسهررزة ومعرر رت كهابائيررة وأسزرؤلررا ؛ أسهررزة تسرر يل وإذر ررة رسصررلت ، أسهررزة  85-

تس يل وإذر ة رسصرلت ورسصرل ة درئ رإلذر رة رسةائيرة )تليلزورله( ، وأسرزرء وسرلرزم لرصا 

 ر سهزة.
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 رسقسع رسسابع  شا

 مع رت نقل

 

قاطارت و ابات ومع رت سلستك رسح و وة أو ما وةاثلها، وأسزرؤلا؛ أسهرزة إ را ة آسيرة أو  86-

 كهاوآسية سطا  رسةلرصالت.
 ميا رت وسار رت وم رسات وماكبات و ابات أخا، وأسزرؤلا وسلرزمها. 87-
 ماكبات سلوة وماكبات دضائية، وأسزرؤلا. 88-
 ملن، قلر ب وميشآت  ائةة. 89-

 

 سثامن  شارسقسع ر

 أمورت وأسهزة سلبصاوات أو رستصلوا رسللتلااردئ أو رسسييةائئ،

 أو سلقيا  أو سللح  ورسةارقبة أو سلقيا  ورسضبط رس قيف؛

 أمورت وأسهزة سلطب أو سل ارحة؛ أصيال صيا ة رسسا ات؛

 أمورت ملميقية؛ أسزرء وسلرزم لصا ر مورت ور سهزة

 

صررلوا رسللتررلااردئ أو رسسررييةائئ أو سلقيررا  أو سللحرر  أمورت وأسهررزة سلبصرراوات أو رست 90-

ورسةارقبة أو سلقيا  ورسضبط رس قيف؛ أمورت وأسهزة سلطب أو سل ارحرة؛ أسرزرء وسرلرزم لرصا 

 ر مورت ور سهزة.
 أصيال صيا ة رسسا ات وأسزرؤلا. 91-
 أمورت ملميقية؛ أسزرؤلا وسلرزمها. 92-

 رسقسع رستامع  شا

 لا وسلرزمهاأملحة وذخائا؛ أسزرؤ
 

 أملحة وذخائا؛ أسزرؤلا وسلرزمها. 93-

 

 رسقسع رسعشــاوه

 ملع وميت ات متيل ـة
 

أثرراث؛ أثرراث سلطررب ورس ارحررة؛ أصرريال سألمرراة حشرراوا، حلرمررل حشرراوا، ومررائ  وأصرريال  94-

 مرخلة د  متاه آخا؛ إ ا رتال و وح رت ومسلتزمات إنا ة ايا مصكل ة مةاثلة؛ محشلة
 إ  اموة مضيية، وأصيال مةاثلة؛ مبانئ مسبقة رسصيع. نية أومضيية ، سلحات إ ال

 سعب أطلاد وأسعاب م تةعات، أصيال سلتسلية أو رساواضة ؛ أسزرؤلا وسلرزمها. 95-
 مصيل ات متيل ة. 96-
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 رسقسع رسحامي ورسعشاوه

 تحف ديية، قطع سلة ةل ات وقطع أثاوـة
 

 تحف ديية، قطع سلة ةل ات وقطع أثاوة. 97-
 )دصل رحتياطئ( المتعةاالت خاصة من قبل ر طارل رسةتعاق ة. 98-
 )دصل رحتياطئ( المتعةاالت خاصة من قبل ر طارل رسةتعاق ة. 99-

 

 رسقلر   رسعامة ستلسيا رسيظام رسةيسف
 

 تُتبع رسةبامئ رستاسية  ي  تصييف رسسـلع دئ س ود رستعاولة:
لا يررة مررلى قيةررة إ  رراموة؛ أمررا تصررييف سرريس سعيرراوون ر قسررام أو رسلصررلد أو رسلصررلد رس 1-

رسسلع دي ب أْه وتح م قانلناً تِبعاً سيصلص رسبيلم ورسةالحظات رسخاصة با قسام أو رسلصرلد، 

 وتِبعاً سلقلر   رستاسية، بشاط أال تتعا ض لصا رسقلر   مع نصلص رسبيلم ورسةالحظات.

رسصريف وإْه كراه ايرا كامرٍل أو ايرا إه كل إ ــا ٍة إس  صيٍف ما دئ بيٍ  معين تشرةل لرصر  -أ 2-

تــام رسصيع بشاط أه تتلردا ديه بحاسته رستئ وُقر م بهرا رسصرلات ر مامرية سلصريف رستامرل 

أو رستام رسصيع. تشــةل لصا رإل ا ة كصسك رسصريف رستامرل أو رسترام رسصريع )أو رسرصي وُعتبرا 

ة( مرلرء قُر م ملتتراً أو دئ حتع رسصيف رستامل أو رستام رسصيع بةقتضر  أحترام لرصا رسقا ر 

 ايا ُم ةع.

إه كررل إ ررا ة إسرر  مـررـامة مـررـا دررئ بيـررـٍ  ُمعررين  تشررةل لررصا رسةررامة مررلرء كانررب صررادة أو  -ب

مخللطة أو مشـــتاكة مـع ملرٍم أُخا. كرصسك در ه أي إ را ٍة إسر  مرلعٍة مرا مرن مرامة معييرة 

يف رسةيت ات رسةخللطة أو تشةل لصا رسسلعة رسةصيل ة كلياً أو سزئياً من لصا رسةامة. تص

 ( .3رسةاكبة ودقاً سلةبامئ رسةيصلص  ليها دئ رسقا  ة )

/ب( 2أه ملعاً ق  ت خل دئ بي ون أو أكثا، تبعاً سةا سراء درئ رسقا ر ة ) - ود وللة-إذر  ؤي   3-

 رسسابقة، أو  ي مبٍب آخا، د ه رستصييف وتع  ل  رسلسه رآلتئ:

صي وُعطئ وصلاً أكثا تح ور رً  لر  رسبيرلم ذرت رسيصرلص وُاسل رسبي  ر كثا تخصيصاً، رس .أ 

رسعامررة. إال أنرره،  يرر ما وُشرريا بيرر ره أو أكثررا، كررل  لرر  حرر ا، إسرر  سررزٍء دقررط مررن رسةررلرم 

رس رخلررة دررئ تاكيررب رسةيت ررات رسةخللطررة أو رسةاكبررة، أو إسرر  سررزٍء دقررط مررن ر صرريال 

سبيرلم تعتبررا متسراووة دررئ رسةهيرسة بشررتل م ةل رات )أطقررع( سلبيرع باست زئررة، در ه لررصا ر

رستخصرري  باسيسرربة ستلررك ر صرريال، حترر  وإْه كرراه أحرر  لررصا رسبيررلم وُعطررئ وصررلاً أكثررا 

 ركتةـاالً أو أكثا مقةً.

باسةيت ات رسةخللطة أو رسسلع رسةاكبة رسةتلنة، من ملرم مختللة أو رسيات ة  ن ت ةيرع  .ب 

( سلبيع باست زئة، ورستئ متلنات مختللة، وكصسك ر صيال رسةهيسة بشتل م ةل ات)أطقع

/ أ(، و رب أْه تصريف تبعراً سلةرامة أو سلُةترله رسرصي  3ال وةتن تصييلها تطبيقراً سلقا ر ة )

 وُْضلئ  ليها رسصلة ر مامية، وذسك إذر أمتن تح و  لصا رسصلة.
 
/ ب(، د نها تصيف 3/ أ( أو ) 3 ي ما وتعص  تصييف رسسلع بةقتض  أحتام رسقا  تين ) .ج 

صي وام متسخارً دئ رستاتيب رساقةئ من بين رسبيلم رستئ وُةتن أخصلا بعين دئ رسبي  رس

  ل  ح  ٍ ملرء . رال تبا 
 

 تَتْبع ر صيال رستئ ال وُةتن تصييلها ودف رسقلر   رسسابقة بي  ر صيال ر كثا مةاثلـة. 4-
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 سيها أمناا:باإلضادة إس  ر حتام رسسابقة، تُطبف رسقلر   رستاسية  ل  رسسلع رسةشا  إ 5-

 
 لب واالدات أسهرزة رستصرلوا ور مورت رسةلمريقية ور مرلحة وأمورت رسامرع ورسحلرئ  .أ 

ور و ية رسةةاثلة، ذرت رسشتل رسخاص أو رسة هزة الحتـلرء صيٍف معرين أو م ةل رات 

)أطقع(، ورسقابلة سالمتعةاد رسة و  ، رسُةق مة مع ر صريال رسةعر ة سهرا، تصريف مرع لرصا 

تتله من ر نلرس رسترئ تبراس  رامةً معهرا. ايرا أه لرصا رسقا ر ة ال تُطبرف  ر صيال  ي ما

  ل  ر و ية رستئ تُضلئ  ل  رسة ةلس بتاملة رسصلة ر مامية ؛

 
/ أ( أ ررالا، درر ه مررلرم رستغليررف وأو يررة رستعبيررة رسُةق مررة 5مررع مار رراة أحتررام رسقا رر ة ) .ب 

نرلرس رسترئ تُسرتخ م  رامةً درئ محتلوة  ل  ملع  تصيف مع لـصا رسسلع إذر كانرب مرن ر 

تغليلهرـا. إال أه أحترام لرصا رسلقرراة سيسرب إسزرميرة  ير ما تتررله مرلرم رستغليرف أو أو يررة 

 رستعبية قابلة سالمتعةاد رسةتتا  بلضل".
 

تصيف رسسلع قانلناً دئ رسبيرلم رسلا يرة رستابعرة سريلس رسبير  ودقراً سيصرلص ومالحظرات لرصا  6-

 ً مرع تعر ول مرا و رب -سلقلر ر  رسقانلنيرة رسةيصرلص  ليهرا أ رالا  رسبيلم رسلا ية وكرصسك ودقرا

مع رسعلع أنه ال وُةتن مقا نة رسبيلم رسلا ية إال إذر كانب من ذرت رسةستلى. ومن أسل  -تع وله

تطبيف أحتام لصا رسقا  ة، تُطبف أوضاً مالحظات ر قسرام ورسلصرلد مرا سرع وُري   لر  خرالل 

 ذسك.
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 رسقسع ر ود
 ة؛ ميت ات حيلرنيةحيلرنات حيـ

 
 -مالحظات :

 
كل ر ا ة دئ لصر رسقسع إس  نلس رو سيس معين من رسحيلره تشةل أوضا صغا ا من لصر  1-

 رسيلس أو رس يس ، ما سع وي   ل  خالل ذسك.
 

ما سع وي   ل  خالل ذسك ، د ه أوة ر ا ة دئ س ود رستعاولة إس  رسةيت ات "رسة للة"  2-

ات رو سل لب باست ةي .تشةل أوضا رسةيت ات رست  ئ نزس ماؤلا ، أو بخ 

 

 

 رسلصل ر ود

 حيلرنات حية

 

 -مالحظة :

 

 وشةل لصر رسلصل سةيع رسحيلرنات رسحية بامتثياء: 1-

رو  03.01ر مةاك ورسقشاوات، رساخلوات ورسالدقاوات رسةائية ر خا، رس رخلة دئ رسبيلم -أ

 ؛03.08أو  03.07أو  03.06

 ؛30.02وة رسةز و ة ورسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي  رستائيات رسة ها -ب

 . 95.08رسحيلرنات رس رخلة دئ رسبي   -ج
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     خيلد، حةيا، بغاد، نغاد، حية   01.01
   خيلد: -   
 %5 رسقيةة رصيلة سالنساد - - 0101.21 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0101.29 
 %5 رسقيةة ـ حةيا 0101.30 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0101.90  

     حيلرنات حية من دصيلة ر بقا   01.02
   أبقا : -  
 معلاة رسقيةة أصيلة سالنساد - -  0102.21  
 معلاة رسقيةة ايالا   - -  0102.29 
   سامل : -  
 معلاة رسقيةة دأصيلة سالنسا  - -  0102.31 
 معلاة رسقيةة ايالا   - -  0102.39 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  0102.90  

     حيلرنات حية من دصيلة رسخيازوا  01.03
 %5 رسقيةة ـ رصيلة سالنساد  0103.10  
     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة كيلل اارم 50ـ ـ تزه رقل من  0103.91  
 %5 رسقيةة ل اارم رو ركثاكيل  50ـ ـ تزه  0103.92  

     حيلرنات حية من دصيلتئ رسضسه ورسةا ز   01.04
 معلاة رسقيةة ـ ضسه  0104.10  
 معلاة رسقيةة  ـ ما ز  0104.20  

مورسن من دصيلة ساسل  مومسرتيتس وبرط وإوز ومورلك   01.05

ومساسرررات  وميرررة  ومسررراج ايييرررا )ااارررا(، حيرررة مرررن 

 ر نلرس ر سيلة 

    

     :اارم 185ـ بلزه ال وزو   ن    
 %5 رسقيةة مورسن من دصيلة ساسل  مومستيتا  - - 0105.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ  مولك ومساسات  ومية 0105.12  
 %5 رسقيةة بط  - - 0105.13 
 %5 رسقيةة إوز  - - 0105.14 
 %5 رسقيةة مساج ايييا )اااا(  - - 0105.15  
     ـ ايالا:   

 %5 رسقيةة مورسن مــن دصيــلة سـاسل  مومستيتا  - - 0105.94  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0105.99  

     حيلرنات حية أخا   01.06
     ـ ث ويات:   
 %5 رسقيةة ـ ـ حيلرنات  ئيسة 0106.11  
بحاوة )ث ويات من  تبة  ـ ـ حيتاه ومالدين وخيازوا 0106.12  

أطلمات )من  تبة  رسحيتاه(؛ خاداه بحا  و

ث ويات من (رسخيالنيات( ؛   لد بحا ودقةات  ود؛ 

 رساتبة رسلا ية  سز يليات ر ق رم(

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سةاد وحيلرنات أخا من دصيلة رس ةاد   - - 0106.13 

CAMELIDAE)) 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة أسيلة وأ رنب باوة أ رنب  - - 0106.14 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0106.19  
 %5 رسقيةة ـ زورحف )بةا ديها رسثعابين ورسسالحف( 0106.20  
       ـ طيل :   
 %5 رسقيةة ـ ـ طيل  سا حة 0106.31  
ببغررراورت )بةرررا ديهرررا رسببغررراورت رسعامورررة ورسببغررراورت  - - 0106.32  

رسصرررغياة "رسررر  ة" وببغررراورت رسةاكررراو ورسببغررراورت ذورت 

 رسعال(

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة نعام ؛ آمل )م وماول  نلديهلسي ري( - - 0106.33 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 0106.39  
   حشارت: -   
 %5 رسقيةة نحل  - - 0106.41 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 0106.49 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0106.90  
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 رسلصل رسثانئ
 سحلم وأحشاء وأطارل صاسحة سألكل

 
 مالحظــة :

 
 لصل:ال وشةل لصر رس 1-

، ايرا  02.10أو  02.08إسر   02.01رسةيت ات من ر نلرس رسةصكل ة دئ رسبيرلم مرن  .أ 

 رسصاسحة سالمتهالك رسبشاي؛

 (؛04.10حشارت صاسحة سألكل ايا حية )بي   .ب 

أو  05.11( ، ومم رسحيلرنات  )رسبي  05.04مصا ون ومثانات وِمعَ  رسحيلرنات )رسبي   .ج 

 (؛30.02رسبي  

 (.15)رسلصل  02.09 ر رسةيت ات رس رخلة دئ رسبي  رسشحلم رسحيلرنية ،   .م 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     سحلم دصيلة رالبقا ، طازسة أو مبامة    02.01
 معلاة رسقيةة ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل 0201.10  
 معلاة رسقيةة ـ قطع أخا بعظامها 0201.20  
     ـ ب وه  ظام: 0201.30  
ـرر ـ ـ رسلحررلم رسةلاومررة رسةهيررسة بشررتل قطررع سالمررتخ رم دررئ  0201.301  

 رسسي ووشات
 %15 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0201.309  
     سحلم دصيلة ر بقا ، م ة ة   02.02

 معلاة رسقيةة ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل 0202.10  
 معلاة رسقيةة ع أخا بعظامهاـ قط 0202.20  
     ـ ب وه  ظام: 0202.30  
ـرر ـ ـ رسلحررلم رسةلاومررة رسةهيررسة بشررتل قطررع سالمررتخ رم دررئ  0202.301  

 رسسي ووشات
 %15 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0202.309  
     ، طازسة أو مبامة أو م ة ة  سحلم دصيلة رسخيازوا  02.03

     مة :ـ طازسة أو مبا    
 %5 رسقيةة ـ ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل  0203.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ أدخاذ وأكتال وقطعها، بعظامها  0203.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  0203.19  
     ـ م ة ة:   
 %5 رسقيةة ـ ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل  0203.21  
 %5 رسقيةة مهاـ ـ أدخاذ وأكتال وقطعها، بعظا  0203.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  0203.29  

     طازسة أو مبامة أو م ة ة  ،ز سحلم دصيلة رسضسه أو رسةا   02.04
 معلاة رسقيةة ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل حةاله، طازسة أو مبامة  0204.10  
     ـ سحلم ضاه أخا، طازسة أو مبامة:   
 معلاة رسقيةة صال ذبائلـ ـ ذبائل كاملة وأن 0204.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ قطع أخا بعظامها 0204.22  
     -ـ ـ ب وه  ظام: 0204.23  
ـرر ـ ـ رسلحررلم رسةلاومررة رسةهيررسة بشررتل قطررع سالمررتخ رم دررئ  0204.231  

 رسسي ووشات
 %15 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0204.239  
 معلاة رسقيةة حةاله، م ة ةـ ذبائل كاملة ورنصال ذبائل  0204.30  
     ـ سحلم ضسه أخا، م ة ة:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذبائل كاملة وأنصال ذبائل 0204.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ قطع أخا بعظامها 0204.42  
     ـ ـ ب وه  ظام: 0204.43  
ـرر ـ ـ رسلحررلم رسةلاومررة رسةهيررسة بشررتل قطررع سالمررتخ رم دررئ  0204.431  

 اترسسي ووش
 %15 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0204.439  
 معلاة رسقيةة ـ سحلم دصيلة رسةا ز 0204.50  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سحررلم دصررائل رسخيررلد ورسحةيررا ورسبغرراد ورسيغرراد، طازسررة أو  0205.00  02.05

 مبامة أو م ة ة 
 %5 رسقيةة

أحشاء وأطارل صاسحة سألكل مرن دصرائل ر بقرا  ورسخيرازوا   02.06

طازسرة  ةا ز ورسخيل  ورسحةيا ورسبغراد ورسيغراد،ورسضسه ورس

 أو مبامة أو م ة ة 

    

 %5 رسقيةة ـ من دصيلة ر بقا ، طازسة أو مبامة 0206.10  
     ـ من دصيلة ر بقا ، م ة ة:   
 %5 رسقيةة ـ ـ أسسية 0206.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ أكبام 0206.22  
   ـ ـ ايالا: 0206.29  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج ـ 0206.291 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0206.299 
 %5 رسقيةة ـ من دصيلة رسخيازوا، طازسة أو مبامة 0206.30  
     ـ من دصيلة رسخيازوا، م ة ة:   
 %5 رسقيةة ـ ـ أكبام 0206.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0206.49  
 %5 رسقيةة ايالا ، طازسة أو مبامة ـ 0206.80  
 %5 رسقيةة ـ ايالا ، م ة ة 0206.90  

سحررلم وأحشرراء وأطررارل صرراسحة سألكررل مررن طيررل  رسرر ورسن   02.07

 ، طازسة أو مبامة أو م ة ة  01.05رسةصكل ة دئ رسبي  
    

     من مورسن من دصيلة ساسل  مومستيتا : -   
 %25 رسقيةة ء، طازسة أو مبامةـ ـ ايا مقطعة  سزر 0207.11  
 %25  رسقيةة ـ ـ ايا مقطعة  سزرء ، م ة ة 0207.12  
 %25 رسقيةة ـ ـ قطع وأحشاء وأطارل، طازسة أو مبامة 0207.13  
     ـ ـ قطع وأحشاء وأطارل ، م ة ة: 0207.14  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج درئ أاللرة ال  0207.143  

 كغع 7.5تقل  ن 
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0207.149  
     ـ من مولك ومساسات  ومية )حبش(:   
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطعة  سزرء ، طازسة أو مبامة 0207.24  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطعة  سزرء ، م ة ة 0207.25  
     بامة:ـ ـ قطع وأحشاء وأطارل ، طازسة أو م 0207.26  
ـ ـ ـ قطع ب وه  ظرام )مسرحب(، رسةسرتل م مرن قبرل مصرانع  0207.261  

 محضارت رسلحلم
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0207.269  
     ـ ـ قطع وأحشاء وأطارل ، م ة ة: 0207.27  
ـ ـ ـ قطرع بر وه  ظرام )مسرحب( رسةسرتل م مرن قبرل مصرانع  0207.271  

 محضارت رسلحلم
 معلاة قيةةرس

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0207.279  
     :ـ من بط   
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطع  سزرء، طازسة أو مبامة 0207.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطعة  سزرء ، م ة ة 0207.42  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ أكبام ممةة, طازسة أو مبامة 0207.43  
 %5 رسقيةة مةـ ـ ايالا ، طازسة أو مبا 0207.44  
 %5 رسقيةة م ة ة لا ،ـ ـ ايا 0207.45 
   :ـ من إوز  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطع  سزرء، طازسة أو مبامة 0207.51 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مقطعة  سزرء ، م ة ة 0207.52 
 %5 رسقيةة ـ ـ أكبام ممةة ، طازسة أو مبامة 0207.53 
 %5 رسقيةة امةـ ـ ايالا ، طازسة أو مب 0207.54 
 %5 رسقيةة م ة ة لا ،ـ ـ ايا 0207.55 
   ـ من مورسن ايييا )اااا(: 0207.60  
 %5 رسقيةة ايا مقطع  سزرء، طازسة أو مبامة- - - 0207.601 
 %5 رسقيةة ايا مقطعة  سزرء ، م ة ة - - - 0207.602 
 %5 رسقيةة ايالا ، طازسة أو مبامة - - - 0207.603 
 %5 رسقيةة م ة ة لا ،ايا - - - 0207.604 

سحلم وأحشاء وأطارل أخا صاسحة سألكل، طازسة أو مبرامة   02.08

 أو م ة ة  
    

 %5 رسقيةة ـ من أ رنب أسيلة أو باوة 0208.10  
 %5 رسقيةة ـ من حيلرنات  ئيسة 0208.30  
بحاوررة )ثرر ويات مررن  تبررة  ـرر مررن حيترراه ومالدررين وخيررازوا 0208.40  

سحيتاه(؛ من خاداه بحا وأطلمات )من  تبة رسخيالنيرات( ر

ث ويات من رساتبرة رسلا يرة  (؛ من   لد بحا ودقةات ود؛ 

 سز يليات ر ق رم(

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ من زورحف )بةا ديها رسثعابين ومالحف رسبحا( 0208.50  
 %5 رسقيةة من سةاد وحيلرنات أخا من دصيلة رس ةاد - 0208.60 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0208.90  

 رررحع وملرررن خيزورررا صرررال وملرررن طيرررل  مورسرررن، ايرررا   02.09 

مستخل  باإلذربة أو بطا  رالمتخالص ر خاى، طازسرا أو 

مبررامر أو م ةرر ر أو مةلحررا أو دررئ مرراء مةلررل أو م للررا أو 

 م خيا 

  

 %5 رسقيةة من خيزوا - 0209.10 
 %5 رسقيةة ايالا - 0209.90 

حلم وأحشراء وأطرارل، صراسحة سألكرل، مةلحرة أو درئ مراء س  02.10

مةلل، أو م للة أو م خية؛ مقيرف ومرةي  صراسل سألكرل، مرن 

 سحلم أو أحشاء أو أطارل 

    

     :ـ سحلم دصيلة رسخيازوا   
 %5 رسقيةة ـ ـ أدخاذ أو أكتال وقطعها ، بعظامها 0210.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ص و  وتخللها  حع ، وقطعها 0210.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0210.19  
 %5 رسقيةة ـ سحلم  دصيلة ر بقا  0210.20  
ـ ايالا ، بةا ديها مقيرف ومرةي  صراسل سألكرل، مرن سحرلم أو    

 أحشاء أو أطارل:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من حيلرنات  ئيسة 0210.91  
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ت مرن  تبرة بحاورة )ثر ويا ـر ـ  مرن حيتراه ومالدرين وخيرازوا 0210.92  

رسحيترررراه(؛ مررررن خادرررراه بحررررا وأطلمررررات )مررررن  تبررررة 

ثر ويات مرن (رسخيالنيات( ؛ من   لد بحا ودقةات  ودر؛ 

 رساتبة رسلا ية  سز يليات ر ق رم(

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ من زورحف )بةا ديها رسثعابين ومالحف رسبحا( 0210.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0210.99  
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 سثرسلصل رسثا
 أمةاك وقشاوات،  خلوات وايالا من رسالدقا وات رسةائية

 
 مالحظات :

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 .01.06رسث ويات رس رخلة دئ رسبي   -أ  

 (؛02.10أو رسبي   02.08)رسبي   01.16سحلم رسثـ ويات رس رخلة دئ رسبي   -ب 

سقشررراوات ورساخلورررات ر مرررةاك )بةرررا ديهرررا أكباملرررا وبيضرررها واررر م رسترررصكيا ديهرررا( ور –ج 

ورسالدقاوررات رسةائيررة ر ُخررا، رسةيتررة وايررا رسصرراسحة سالمررتهالك رسبشرراي ، إمررا بسرربب 

( ؛ مقيرف ومرةي  وكاورات متتلرة مرن 5سيسها، أو بسبب حاستهرا رسُةق مرة بهرا )رسلصرل 

ر مرررةاك أو رسقشررراوات أو رساخلورررات أو رسالدقا ورررات رسةائيرررة ر ُخرررا، ايرررا رسصررراسحة 

 (؛23.01شاي )رسبي  سالمتهالك رسب

 (.16.04 رسخبيا ى )رستاديا ( أو أب رسه رسةحضاة من بيض رسسةك )رسبي   –م 
 

" درئ لرـصر رسلصرل ، رسةيت رات رسُةق مرة بشرتل حبرات Pelletsوقصـ  بعبرا ة "كاورات متتلرة  2-

رمطلرنية أو كاووة...رسخ، رسةتتلة إما مبا راة باسضرغط رسبسريط أو ب ضرادة كةيرة قليلرة مرن 

 امة  ربطة.م
 

مقيرررف ومسررراحيف وكاورررات صررراسحة سالمرررتهالك  03.08سغاورررة  03.05ال تشرررةل رسبيرررلم مرررن  3-

 (.03.09رسبشاي )رسبي  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     أمةاك حية    03.01
   ـ أمةاك رسزوية :   
 %5 رسقيةة نهاوة  - - 0301.11 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 0301.19 
     ـ أمةاك حية أخا:    
أمررررةاك رستاوتررررا )مرررراسةل تاوتررررا، أونتل نتررررا  مرررراوتس،  - - 0301.91  

أونتل نترررررررررا  كال كرررررررررئ، أونتل نترررررررررا  أسلربلنيترررررررررا، 

أونتل نتررا  سرريالي، أونتل نترررا  أباتشررئ، أونتل نترررا  

 كاوزوسامتا( 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة النقليس )من نلس أن لوال(ـ ـ أمةاك ر 0301.92  
 ,  Cyprinus spp., Carassius spp)  مةك رسشبلط  - - 0301.93  

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

 معلاة رسقيةة

تلنررررة رالطليطررررئ ورسةحرررريط رسهررررامي ذرت ز ررررانف ز قرررراء   - - 0301.94  

 )ثلنل  ثاويل , ثلنل  أو ويتاسيس(
 %5 رسقيةة

ـرر ـ أمررةاك رستلنررة رسحةررارء ذرت رسز ررانف رسز قرراء رس يلبيررة  0301.95  

 )ثلنل  ماكلبئ(
 %5 رسقيةة

علاةم رسقيةة ـ ـ ايالا 0301.99    
أمررررةاك ، طازسررررة أو مبررررامة ،  رررر ر  ررررارئل ر مررررةاك ر خررررا    03.02

 03.04رسةصكل ة دئ رسبي  
    

رسسرةك رسصرراسحة  ـر رمرةاك دصريلة رسسراسةله، بامتـثرـياء أحشراء    

 :0302.99رس   0302.91سألكل رس رخلة دئ رسبيلم رسلا ية 

    

ل نتررررا  مرررراوتس، أمررررةاك رستاوتررررا )مرررراسةل تاوتررررا ، أونت - - 0302.11  

أونتل نترررررررررا  كال كرررررررررئ، أونتل نترررررررررا  أسلربلنيترررررررررا، 

أونتل نتررا  سرريالي، أونتل نترررا  أباتشررئ، أونتل نترررا  

 كاوزوسامتا(

 %5 رسقيةة

مرراسةله رسةحرريط رسهررامي )مررن نررلس أونتل نتررا  نياكررا،     - - 0302.13  

أونتل نتا  سل بل را، أونتل نترا  كيترا،  أونتل نترا  

 نترا  كيسرلتش،  أونتل نترا  مامرل، تشاووتشا،  أونتل

 أونتل نتا   ومول ر ( 

 %5 رسقيةة

مررراسةله ر طليطرررئ )مررراسةله مررراال ( ومررراسةله رسررر رنلب   - - 0302.14 

 )للكل للكل(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0302.19  
رمررةاك مللطحررة )بلل ونيتتيرر ري، بلثيرر ري، مييلسللمرري ري،  -    

 ري ومررريثا و ري(، بامتـثرررـياء أحشررراء مرررلسي ري، مرررتلدثاسةي

 0302.91رسسررةك رسصرراسحة سألكررل رس رخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة 

 :0302.99رس  
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أمرررررررررررةاك رسقليررررررررررر  ) ويها متيل  وبلسللمرررررررررررلمروس،  - - 0302.21  

 ليبلسللمس ليبلسللمس، ليبلسللمس متييلسيبيس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة تيسا(ـ ـ أمةاك لل ع )بلل نتتس بال 0302.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك ملم  )من نلس ملسيا( 0302.23  
 معلاة رسقيةة تابلت )بيستا ماكسيةا(  - - 0302.24 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0302.29  
مرررةك تلنرررة )مرررن سررريس ثلنرررل ( رستلنرررة رسلثابرررة ) بلنيترررل   -    

حشرراء أمخطررط رسرربطن( )كاتسررلونل  بيالمرريس(، بامررتثياء 

 0302.91رسسةك رسصاسحة سألكل رس رخلة درئ رسبيرلم رسلا يرة 

 :0302.99سغاوة 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك تلنة بيضاء )ثلنل  ر سلن ا( 0302.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك تلنة ذرت ز انف صلارء )ثلنل  رسباكا  ( 0302.32  
سرربطن( )كاتسررلونل  ـرر ـ مررةك تلنرره وثابرره )بلنيتررل مخطررط ر 0302.33  

 بيالميس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة  رسقيةة ـ ـ أمةاك رستلنة رسب وية"بيج آى")ثـلنل  أو بيسل ( 0302.34  
ـ ـ تلنة رالطليطئ ورسةحيط رسهامي ذرت ز انف ز قاء )ثلنل   0302.35  

 ثاويل , ثلنل  أو ويتاسيس(
 معلاة رسقيةة

ذرت رسز ررانف رسز قرراء رس يلبيررة ـرر ـ أمررةاك رستلنررة رسحةررارء  0302.36  

 )ثـلنل  ماكلو (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0302.39  
 ,(Clupea harengus, Clupea pallasii) مرةك  ن رة -  

 مررةك رسسررامون ,(.Engraulis spp) مررةك ر نشررلسة
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.),  مررةك

 ن رة صرغياة أو رمرباط ,  ,(.Sardinella spp)رسسرا مويال 

(Sprattus sprattus),  "مررةك رالمررقةاي "ماكاوررل 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), "مرررةك أمرررقةاي ليررر ي 
(Rastrelliger spp.), مرةك مريا (Scomberomorus 

spp.), )مةك رمقةاي صغيا)مةك مرليةاه (Trachurus 
spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), مةك كلبيرا 

(Rachycentron canadum), مررةك بررلملات دضررئ 
(Pampus spp.), مررةك صررل ي (Cololabis رسةحرريط

مرةك  ,(.Decapterus spp) مةك صل ول ,(saira رسهامي

 Xiphias) مرةك أبلمريف ,(Mallotus villosus) كرابلين
gladius), )مرررةك كاوركررراور )رستلنرررة رسلثابرررة رسشررراقية 

(Euthynnus affinis), مرةك بلنيرب (Sarda spp.), 
 ,مرةك رسسريللش ,مرةك  رسةرا سين )مرةك أوقيانلمر  ضرخع(

بامتثياء أحشاء رسسرةك ،  ,(Istiophoridae) مةك رسارمل"

رسررر   0302.91رسصررراسحة سألكرررل رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم رسلا يرررة 

0302.99: 

 

  

 معلاة رسقيةة ا باالمئ(  أمةاك رسـان ة )كللبيا لا ن س، كللبي - - 0302.41 
 معلاة رسقيةة أمةاك رالنشلسة )رن اوسيس( - - 0302.42 



276 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أمررررةاك رسسررررامون )مررررا مويا بيلتررررا رمو  ومررررا مويلبس(  - - 0302.43 

وما موييال )من نلس ما موييال(،  ن رة صرغياة أو رمرباط 

 )مبارتل  مبارتل (

 معلاة رسقيةة

كاورررل" )مرررتلمبا متلمبرررـار ، مــرررـةك ر مــرررـقةاي "ما - - 0302.44 

 متلمبا أومتار ميتل ، متلمبا سابلنيتل (
 معلاة رسقيةة

مةك ماكاول صغيا )مةك مليةاه( وأمةاك رستن  - - 0302.45 

 )تاركل و (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أمةاك كلبيا ) ركيسيتاوه كان وم( - - 0302.46 
 معلاة رسقيةة المول (أمةاك أبل ميف )ركسيليا  س - - 0302.47  
 معلاة رسقيةة ايالا - - 0302.49 
أمرررةاك مرررن  ائلرررة باسةامرررياوتي ر، كاسشررريتاو ي، ساموررر ري،  -   

ماكاو وررررر ر ، ميالنلنيررررر ر، مل وررررر ري، و مل ويلسيبي وررررر ري، 

بامررتثياء أحشرراء رسسررةك رسصرراسحة سألكررل رس رخلررة دررئ رسبيررلم 

 :0302.99رس   0302.91رسلا ية 

  

أمررةاك قررـ  )سررامو  مررل ور أو سررامو  أوسرراك وسررامو   -- 0302.51 

 ماكاوميلاسل (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك رسح و  )ميالنلسارمل  رو ليلييل ( 0302.52 
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك ملمرء )بلالكيل  ديانس( 0302.53 
 معلاة رسقيةة نازسئ )مياسلكيل  وول وديتس( - - 0302.54 
 معلاة رسقيةة مةك أالمتا بلسلك )ثيارسار كاستلسارما( - - 0302.55 
أمرررةاك رسقررر  ر ز   )ربررريض أز  ( )ماوتاوميسيسرررتل  ،  - - 0302.56 

 بلتامل، ماوتاوميسيستل  أومتارسيس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 0302.59 
، مةك ملل   (.Oreochromis spp)مةك بلطئ  -    

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
lctalurus spp.)  ،)مةك رسشبلط( (Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ) مةك ،

 Lates)، مةك نها رسييل (.Anguilla spp)ر نقليس 
niloticus)  رسسةك رسثعبان  رساأ ،(Channa spp.)، 

رسسةك رسصاسحة سألكل رس رخلة دئ رسبيلم  بامتثياء أحشاء

 :0302.99رس   0302.91رسلا ية 

  

 معلاة ةةرسقي بلطئ )أو ولكاوميس(  - - 0302.71  
 ملل  )بان اميل , ميلل و , كال وا , روتتاسل و (  - - 0302.72  

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة



277 
 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 ,.Cyprinus spp., Carassius spp)   مرةك رسشربلط - - 0302.73 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.)”.  

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أنقليس)رن لوال(  - - 0302.74 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 0302.79  
رمةاك رخا، ب متثياء أحشاء رسسةك رسصاسحة سألكل رس رخلة  -  

 :0302.99رس   0302.91 دئ رسبيلم رسلا ية 
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك كالب رسبحا وايالا من أمةاك رسقاش 0302.81  
مةك رسشليين رسبحاي ومةك مللطل طلول رسصول   - - 0302.82  

 ) رسي ري(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك أبلمن )من نلس موسلمتيتل ( 0302.83  
 معلاة رسقيةة ار كل (ـ ـ أمةاك قا و )من نلس موسيت 0302.84  
 معلاة رسقيةة أمةاك أمبل  )مبا و ري( - - 0302.85  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0302.89  
   

 
 ـ أكبام وبيض وا م تصكيا وز انف و ؤو  وذولد

أمةاك  وحلوصالت )مثانة للرئية( وايالا من أحشاء

 صاسحة سألكل:

  

 %5 ةرسقية أكبام وبيض وا م تصكيا - - 0302.91 
 %5 رسقيةة ز انف أمةاك قاش - - 0302.92 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0302.99 

أمةاك م ةر ة، بامرتثياء رسشرارئل، وايالرا مرن سحرلم ر مرةاك    03.03

  03.04رسةصكل ة دئ رسبي  
    

مرراسةله بامررتثياء أحشرراء رسسررةك رسصرراسحة سألكررل رس رخلررة دررئ  -   

 :0303.99رس   0303.91رسبيلم رسلا ية 
   

 %5 رسقيةة ـ ـ ماسةله أحةا "ملك آي" )أونتل نتا  نياكا( 0303.11  
أمررةاك أخررا مررن مررلةله رسةحرريط رسهررامي )ونتل لييررلكس   - - 0303.12 

ال بشا أونتل لييتل  كيثا، وأونتل لييلكس تشاوتشرا، 

أونتل لييرررررلكس كيسرررررلتش و أونتل لييرررررلكس مامرررررل 

 وأونتل لييلكس  مو   (

 %5 رسقيةة

ـرر ـ مرراسةله ر طليطررئ )مرراسةله مرراال ( ومرراسةله رسرر رنلب  0303.13 

 )للكل للكل(   

 

 

 %5 رسقيةة

أمررررةاك رستاوتررررا )مرررراسةل تاوتررررا، أونتل نتررررا  مرررراوتس،   - - 0303.14 

أونتل نتررررررررا  كال كررررررررئ، أونتل نتررررررررا  أسلربلنيتررررررررا، 

أونتل نتررا  سرريالي، أونتل نتررا  أباتشررئ، أونتل نتررا  

 كاوزوسامتا(

 

 

 

 %5 قيةةرس
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 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.19  
 مررررلل ، مررررةك  (.Oreochromis spp)مررررةك بلطررررئ  -    

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
lctalurus spp.)  مرةك رسشربلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.  ) مرررةك ر نقلررريس ،

(Anguilla spp.) مررةك نهارسييررل ،(Lates niloticus) ،

، بامررتثياء أحشرراء (.Channa spp)رسسررةك رسثعبرران  رسرراأ  

 0303.91 رخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة  رسسررةك رسصرراسحة سألكررل رس

 :0303.99رس  

    

 معلاة رسقيةة أمةاك بلطئ )أو ولكاوميس(  - - 0303.23  
أمةاك ملل  )بان اميل , ميلل و , كال وا ,  - - 0303.24  

 روتتاسل و (
 معلاة رسقيةة

 مةك رسشبلط  - - 0303.25 
 (Cyprinus spp., Carassius spp., 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo 
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 
Megalobrama spp.)” 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أمةاك أنقليس)رن لوال( - - 0303.26 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.29  
ـرر أمررةاك مللطحررة )بلل ونيتتيرر ري، بلثيرر ري، مييلسللمرري ري،     

ملسي ري، متلدثاسةي ري وميثا و ري(، بامتثياء أحشاء رسسرةك 

رسررر   0303.91رسصررراسحة سألكرررل رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم رسلا يرررة  

0303.99: 

    

أمررررررررررةاك رسقليرررررررررر  ) ويها متيل  وبلسللمرررررررررررلمروس،   - - 0303.31  

 لسللمس، ليبلسللمس متييلسيبيس(ليبلسللمس ليب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك لل ع )بلل نتتس بالتيسا( 0303.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك ملم  )من نلس ملسيا( 0303.33  
 معلاة رسقيةة مةك رستا  "تابلت" )بستا ماكسيةا(    - - 0303.34 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.39  
ـ مةك تلنة )من سيس ثلنل ( رستلنة رسلثابة ) بلنيتل مخطط     

رسبطن ()"كاتسلونل " بيالميس(، بامتثياء رحشاء رسسةك 

سغاوة  0303.91رسصاسحة سألكل رس رخلة دئ رسبيلم رسلا ية 

0303.99: 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك تلنة بيضاء )ثلنل  ر سلن ا( 0303.41  
 تلنة ذرت ز انف صلارء )ثلنل  رسبتا  ( ـ ـ أمةاك 0303.42  

 
 معلاة رسقيةة
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ـرر ـ مررةك تلنررة وثابررة ) بلنيتررل مخطررط رسرربطن( )كاتسررلونل   0303.43  

 بيالميس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك تلنة بيج آي )ثلنل  رو بيسل ( 0303.44  
نف ز قاء  ـ ـ أمةاك تلنة رسةحيط ر طليطئ ورسهامي ذرت ز ا 0303.45  

 )ثلنل  ثانيل , ثلنل  أو ويتاسيس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك تلنة بللدن رس يلبية )ثلنل  ماكلي( 0303.46  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.49  

 ,(Clupea harengus, Clupea pallasii) مةك  ن ة -      
 مةك رسسامون ,(.Engraulis spp) مةك رالنشلسة

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.),  مةك

 ن ة صغياة أو رمباط ,  ,(.Sardinella spp)رسسا مويال 

(Sprattus sprattus),  "مةك رالمقةاي "ماكاول 
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), "مةك أمقةاي لي ي 
(Rastrelliger spp.), مةك ميا (Scomberomorus 

spp.), )مةك رمقةاي صغيا)مةك مليةاه (Trachurus 
spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), مةك كلبيا 

(Rachycentron canadum), مةك بلملات دضئ 
(Pampus spp.), مةك صل ي (Cololabisرسةحيط رسهامي 

saira), مةك صل ول (Decapterus spp.), مةك كابلين 
(Mallotus villosus), ةك أبلميفم (Xiphias 

gladius), )مةك كاوركاور )رستلنة رسلثابة رسشاقية 
(Euthynnus affinis), مةك بلنيب (Sarda spp.),   مةك

مةك  ,مةك رسسيللش ,رسةا سين )مةك أوقيانلم  ضخع(

بامتثياء أحشاء رسسةك رسصاسحة  ,(Istiophoridae) رسارمل"

 :0303.99رس   0303.91سألكل رس رخلة دئ رسبيلم رسلا ية  

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك رسان ة )كللبيا لا ن س، كللبيا باالمئ( 0303.51  
أمةاك رسسامون )ما مويا بيلتا رمو  وما مويلبس(   - - 0303.53 

وما موييال )من نلس ما موييال(،  ن ة صغياة أو رمباط 

 )مبارتل  مبارتل (

 معلاة رسقيةة

إمقةاي "ماكاول" )متلمبا متلمباأ ،  أمةاك  - - 0303.54 

 متلمباأومتار الميتل ، متلمباسابلنيتل (  
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة مةك ماكاول صغيا )مةك مليةاه( ، تن )تاركل و ( - - 0303.55 
 معلاة رسقيةة أمةاك  كلبيا ) ركيسيتاوه كان وم( - - 0303.56 
 معلاة رسقيةة ا  سالمول (ـ ـ أمةاك أبل ميف )أكزولي 0303.57 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 0303.59 
أمرررةاك مرررن  ائلرررة باسةامرررياوتي ر، ساموررر ري ، ماكاو وررر ر،  -    

ميالنلنيررر ر ، مل وررر ري، ومل ويلسيبي وررر ري ، بامرررتثياء أحشررراء 

 0303.91رسسررةك رسصرراسحة سألكررل رس رخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة  

 :0303.99إس  

    

ـ أمررةاك رسقرر  )سررامو  مل وررا، سررامو  أوسرراك، سررامو  ـرر  0303.63 

 ماكاوميلاسل (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك رسح و  )ميالنلسارمل  رو ليلييل ( 0303.64 
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 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك ملمرء )بلالكيل  ديانس( 0303.65 
ةمعلا رسقيةة ـ ـ أمةاك نازسئ )مياسلميل  ، رواوديسيس( 0303.66   
 معلاة رسقيةة مةك أالمتا بلسلك )ثيارسار كاستلسارما( - - 0303.67 
رمرررررةاك قررررر  أز   )ربررررريض أز  ( )ماوتاوميسيسرررررتل ,   - - 0303.68  

 بلتامل, ماوتاوميسيستل  أومتارسيس(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.69  
كل رس رخلة ـ أمةاك أخا، بامتثياء أحشاء رسسةك رسصاسحة سأل    

 :0303.99إس   0303.91دئ رسبيلم رسلا ية  

   

 معلاة رسقيةة ـ ـ رمةاك كالب رسبحا وايالا من أمةاك رسقاش 0303.81  
 معلاة رسقيةة رمةاك  ليين حاي ومةك مللطل طلول رسصول ) رسي ري(  - - 0303.82  
 معلاة رسقيةة رمةاك أبلمن )موسلمتيتل (  - - 0303.83  
ـر ـ أمرةاك قرا و  )موسريتاأ كل  البراركس،  موسريتاأ كل   0303.84  

 بيتتاتل (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0303.89  
 ـ أكبام وبيض وا م تصكيا وز انف و ؤو  وذولد   

ر مةاك  وحلوصالت )مثانة للرئية( وايالا من أحشاء

 رسصاسحة سألكل:

  

 %5 رسقيةة ا م تصكياأكبام وبيض و   - - 0303.91 
 %5 رسقيةة ز انف أمةاك قاش  - - 0303.92 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 0303.99 

 ارئل أمةاك وايالا من سحلم ر مةاك )وإه كانب ملاومة(،    03.04

 طازسة أو مبامة أو م ة ة 
    

 Oreochromis) ارئل طازسة أو مبامة من مةك بلطئ   -  
spp.)  مةك ملل ،(Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceusCatla catla, Labeo 
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp. ) مةك ر نقليس ،(Anguilla 
spp.) مةك نهارسييل ،(Lates niloticus)  رسسةك رسثعبان،

  : (.Channa spp)رساأ  

  

 %5 رسقيةة رمةاك بلطئ )أو ولكاوميس( - - 0304.31 
رمرررررةاك مرررررلل  )بان امررررريل , مررررريلل و ، كال ورررررا  ،  - - 0304.32 

 روتتاسل و (
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة مةك نها رسييل )التس نيللتيتل ( - - 0304.33 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0304.39 
  ارئل طازسة أو مبامة من أمةاك أخا: -  
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رمرررةاك مرررلةله رسةحررريط رسهرررامي )رونتل لييرررلكس ناكرررا،   - - 0304.41 

ونتل لييرررررررررررلكس ال بشرررررررررررا أونتل لييترررررررررررل  كيثرررررررررررا، 

ل لييرررررلكس كيسرررررلتش و وأونتل لييرررررلكس تشاوتشرررررا، أونت

أونتل لييرررلكس مامرررل وأونتل لييرررلكس  مو  ( ، مرررلةله 

 ر طليطـئ )ماسةلماال ( وملةله رس رنلب )للكلللكل(

 %5 رسقيةة

أمرررةاك تـاوترررـا) مررراسةلتاوتا، أونتل لييرررلكس ميتررريس،   - - 0304.42 

أونتل لييرررررررلكس كال كرررررررئ، أونتل لييرررررررلكس رسلربلنيترررررررا 

 لييررررررررررلكس ربا ررررررررررئ أونتل لييررررررررررلكس سرررررررررريالي، رونتل

 وأونتل لييلكس كاوزوسامتا(

 %5 رسقيةة

مررررررررررةك مللطررررررررررل  )بلل ونيتتيرررررررررر  أي، بلثيرررررررررر ري أو    - - 0304.43 

 مييلسللمي ري، ملسي ري متلدثاسةي ري وميثا و ري(

 %5 رسقيةة

أمةاك من  ائلة باسةامرياوتي ر ، سامور ري ، ماكاو ور ر ،   - - 0304.44 

  ويلسيبي و ريميالنلني ر ، مل و ري ، ومل
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل ميف )أكزوليا  سالمول ( 0304.45 
 %5 رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل من )مروسل متيتل ( 0304.46 
 %5 رسقيةة كلب رسبحا ورمةاك قاش أخا  - - 0304.47 
 %5 رسقيةة مةك رسسليين )رساري( ومةك رسسلن ) رسي روئ( - - 0304.48 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0304.49 
   أمةاك أخا ، طازسة أو مبامة: -  
، مةك ملل   (.Oreochromis spp)مةك بلطئ  - - 0304.51 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) مةك ر نقـلـيــس ،

(Anguilla spp.) مـــةك نهــــارسييل ،(Lates 
niloticus)  رسسةك رسثعبان  رساأ ،(Channa spp.) 

 

 معلاة قيةةرس

 %5 رسقيةة رمةاك من دصيلة رسسلةله )ماسةلني ري(  - - 0304.52 
أمةاك من  ائلة باسةامرياوتي ر ، سامور ري ، ماكاو ور ر ،   - - 0304.53 

 ميالنلني ر، مل و ري  ، و مل ويلسيبي و ري
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل ميف )أكزوليا  سالمول ( 0304.54 
 %5 رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل من )مروسل متيتل ( 0304.55 
 %5 رسقيةة كلب رسبحا وأمةاك قاش أخا  - - 0304.56 
 %5 رسقيةة مةك رسشليين )رساري( ومةك رسسلن ) رسي روئ( - - 0303.57 
 ـ ـ ايالا 0304.59 

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة



282 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

،  (.Oreochromis spp) ارئل م ة ا من مةك رسبلط    -  

 Pangasius spp., Silurus spp., Clarias) مةك ملل 
spp., lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus 

carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo 

spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 
Megalobrama spp.) مةك ر نقـليـس ،(Anguilla 

spp.) مـــةك نهــــارسييل ،(Lates niloticus)  مةك ثعبان،

 :(.Channa spp)رساأ  

  

 معلاة رسقيةة رمةاك رسبلطئ )  أو ولكاوميس(  - - 0304.61 
رمررررةاك مررررلل  )  بان امرررريل , مرررريلل و , كال وررررا ,   - - 0304.62 

 تتاسل و (رو
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة مةك نها رسييل )التس نيللتيتل (  - - 0304.63 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 0304.69 
 ررررارئل م ةرررر ة مررررن أمررررةاك مررررن  ائلررررة باسةامررررياوتي ر،  -  

 سامو ري، ماكاو و ر، ميالنلني ر، مل و ري، ومل ويلسيبي و ري
  

  مررل ور أو سررامو  أوسرراك وسررامو  رمررةاك قررـ  )سررامو  - - 0304.71 

 ماكاوميلاسل (
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رمةاك ح و  )ميالنل سارمل  روتللييل (  - - 0304.72 
 معلاة رسقيةة رمةاك أملم )بلالكيل  ديانس(  - - 0304.73 
 معلاة رسقيةة رمةاك نازسئ )مياسلكيل  وول وديتس(  - - 0304.74 
 معلاة رسقيةة ك أالمتا بلالك )ثيارسار كاستلسارما(مة - - 0304.75 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 0304.79 
    ارئل م ة ة من أمةاك أخا: -  
رمرررةاك مرررلةله رسةحررريط رسهرررامي )رونتل لييرررلكس ناكرررا،   - - 0304.81 

ونتل لييرررررررررررلكس ال بشرررررررررررا أونتل لييترررررررررررل  كيثرررررررررررا، 

ش و وأونتل لييرررررلكس تشاوتشرررررا، أونتل لييرررررلكس كيسرررررلت

أونتل لييرررلكس مامرررل وأونتل لييرررلكس  مو  (, مرررلةله 

 ر طليطـئ )ماسةلماال ( وملةله رس رنلب )للكلللكل(

 معلاة رسقيةة

رمرررةاك تـاوترررـا) مررراسةلتاوتا، أونتل لييرررلكس ميتررريس،   - - 0304.82 

أونتل لييرررررررلكس كال كرررررررئ، أونتل لييرررررررلكس رسلربلنيترررررررا 

ئ أونتل لييررررررررررلكس سرررررررررريالي، رونتل لييررررررررررلكس ربا رررررررررر

 وأونتل لييلكس كاوزوسامتا(

 معلاة رسقيةة

مررررررررررةك مللطررررررررررل   )بلل ونيتتيرررررررررر  أي، بلثيرررررررررر ري أو   - - 0304.83 

 مييلسللمي ري، ملسي ري متلدثاسةي ري وميثا و ري(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل ميف )أكزوليا  سالمول ( 0304.84 
 معلاة رسقيةة (ـ ـ أمةاك أبل من )مروسل متيتل  0304.85 
 معلاة رسقيةة رمةاك   ن ة )كللبيا لا سيس، كللبيا باالمئ (  - - 0304.86 
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مررةك تلنررة )مررن سرريس ثلنررل ( رستلنررة رسلثابررة ) بلنيتررل  - - 0304.87 

 مخطط رسبطن()"كاتسلونل " بيالميس(
 معلاة رسقيةة

كلررب رسبحررا وأمررةاك قرراش أخررا ومررةك رسشررليين ) رسرراري(  - - 0304.88 

 ومةك رسسلن ) رسي روئ( 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 0304.89 
   ـ ايالا، م ة ة:  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل ميف )أكزوليا  سالمول ( 0304.91 
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمةاك أبل من )مروسل متيتل ( 0304.92  
ملل   ، مةك (.Oreochromis spp)مةك بلطئ   - - 0304.93  

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) مـةك ر نـقــليـس ،

(Anguilla spp.)  مـةــك نـهـارسييل ،(Lates 
niloticus)  مةك ثعبان  رساأ ،(Channa spp.) 

 معلاة رسقيةة

مةك أالمتا بلسلك )ثيارسار كاستلسارما( - - 0304.94    معلاة رسقيةة 
ةـامياوتيرررررـ ر، ولكليتثاوررررر ري، أمرررررةاك مرررررن  ائلرررررـة باس - - 0304.95 

سـامورررررررـ ري، ماكاو وررررررر ري، ميالنلنيررررررر ري، مياسلكسررررررري ري، 

مل و ري، ومل ويلسيبي و ري،   ر مرةك أالمرتا بلسرلك )ثيارسرا 

 كاستلسارما(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة كلب رسبحا وأمةاك قاش أخا . - - 0304.96 
 معلاة رسقيةة ) رسي روئ(مةك رسشليين )رساري( ومةك رسسلن - - 0304.97 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0304.99  

أمةاك م للة أو مةلحة أو دئ ماء مةلل؛ أمةاك م خية، وإه    03.05

 كانب مطبلخة قبل أو أثياء  ةلية رست خين
    

ـ أكبام وبيض وا م تصكيا ر مرةاك، م للرة، م خيرة، مةلحرة أو  0305.20  

 دئ ماء مةلل
 %5 رسقيةة

ـ  ارئل أمةاك، م للة أو مةلحة أو دئ ماء مةلرل، وسترن ايرا    

 م خية:
  

 Pangasius) (.Oreochromis spp) مةك بلطئ  - - 0305.31 
spp.,  ملل ، مةك  Silurus spp., Clarias spp., 

lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 
hoeveni, Megalobrama spp.)  مـةك ر نـقــليـس ،

(Anguilla spp.) مـةــك نـهـارسييل ،(Lates niloticus) ،

 (.Channa spp)رسسةك ثعبان  رساأ 

 

 %5 رسقيةة
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أمررةاك مررن  ائلررة باسةامررياوتي ر، سامورر ري, ماكاو ورر ر ،   - - 0305.32 

 ميالنلني ر، مل و ري ، ومل ويلسيبي و ري
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0305.39 
ـ أمةاك م خية، بةا ديها رسشارئل,   ر رحشراء رسسرةك رسصراسحة     

 سألكل:
    

ةحيط رسهامي )من نلس أونتل نتا  نياكا،  ـ ـ ماسةله رس 0305.41  

أونتل نتا  سل بل ا،  أونتل نتا  كيتا،  أونتل نتا  

تشاووتشا،  أونتل نتا  كيسلتش،  أونتل نتا  مامل،  

أونتل نتا   ومول ر (، ماسةله ر طليطئ )ماسةله ماال ( 

 وماسةله رس رنلب )للكل للكل(  

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة  ة )كللبيا لا ن س، كللبيا باالمئ( ـ ـ أمةاك رسان 0305.42  
رمرررةاك تـاوترررـا ) مررراسةلتاوتا، أونتل لييرررلكس ميتررريس،   - - 0305.43 

أونتل لييرررررررلكس كال كرررررررئ، أونتل لييرررررررلكس رسلربلنيترررررررا 

أونتل لييررررررررررلكس سرررررررررريالي، رونتل لييررررررررررلكس ربا ررررررررررئ 

 وأونتل لييلكس كاوزوسامتا(

 %5 رسقيةة

، مةك  (.Oreochromis spp)مةك بلطئ   - - 0305.44 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp)ملل 
lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) مـةـك ر نـقـلــيـس ،

(Anguilla spp.)  مــةك نهـارسييل ،(Lates niloticus) ،

 ،(.Channa spp)رسسةك ثعبان  رساأ  

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0305.49  
وإه كانب  ،لـ أمةاك م للة ،   ر رحشاء رسسةك رسصاسحة سألك    

 مةلحة، وستن ايا م خية:
    

ـرر ـ أمررةاك رسقرر  )سررامو  مل وررا، سررامو  أوسرراك، سررامو   0305.51  

 ماكاوميلاسل ( 
 %5 رسقيةة

، مةك  (.Oreochromis spp)مةك بلطئ   - - 0305.52 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp)ملل 
lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) مـةـك ر نـقـلــيـس ،

(Anguilla spp.) ـارسييل ، مــةك نه(Lates niloticus) ،

 (.Channa spp)رسسةك ثعبان  رساأ  

 

 

 %5 رسقيةة
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 ,Bregmacerotidaeأمةاك من  ائالت   - - 0305.53 
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae,  Moridae and 
Muraenolepididae ، بامتثياء مةك(Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

 %5 رسقيةة

 ,(Clupea harengus, Clupea pallasii) مةك  ن ة - - 0305.54 
 مةك رسسامون ,(.Engraulis spp) مةك ر نشلسة

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.),   مةك

  ن ة صغياة أو رمباط , ,(.Sardinella spp) رسسا مويال 
(Sprattus sprattus),  المقةاي "ماكاول"مةك ر 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus),  "مةك أمقةاي لي ي 

(Rastrelliger spp.), مةك ميا (Scomberomorus 
spp.),  )مةك رمقةاي صغيا)مةك مليةاه (Trachurus 

spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), مةك كلبيا 
(Rachycentron canadum),  مةك بلملات دضئ 

(Pampus spp.),   مةك صل ي (Cololabis رسةحيط
مةك   ,(.Decapterus spp) مةك صل ول ,(saira رسهامي

 Xiphias) مةك أبلميف ,(Mallotus villosus) كابلين
gladius), )مةك كاوركاور )رستلنة رسلثابة رسشاقية 

(Euthynnus affinis),  مةك بلنيب (Sarda spp.), 
مةك  ,مةك رسسيللش ,ةك  رسةا سين )مةك أوقيانلم  ضخع(م

 . ,(Istiophoridae) رسارمل"

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0305.59  
أمةاك مةلحة، وستن ايا م للة وال م خية، وأمةاك دئ مراء  -    

 مةلل ,   ر رحشاء رسسةك رسصاسحة سألكل:
    

 %5 رسقيةة لا ن س، كللبيا باالمئ( ـ ـ أمةاك رسان ة )كللبيا 0305.61  
ـرر ـ أمررةاك رسقرر  )سررامو  مل وررا، سررامو  أوسرراك، سررامو   0305.62  

 ماكاوميلاسل ( 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ أمةاك أنشلسة ، )من نلس أن اوسس( 0305.63  
، مةك  (.Oreochromis spp)مةك بلطئ  - - 0305.64 

 ,.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp)ملل 
lctalurus spp.)  مةك رسشبلط ،(Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 
idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.) مـةـك ر نـقـلــيـس ،

(Anguilla spp.)  مــةك نهـارسييل ،(Lates niloticus) ،

 ،(.Channa spp)رسسةك ثعبان  رساأ  

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0305.69 
 حلوصالت )مثانات للرئية(ز انف رمةاك ،  ؤو ، ذولد ،  -  

 وايالا من أحشاء ر مةاك رسصاسحة سألكل:
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 %5 رسقيةة ز انف مةك رسقاش - - 0305.71 
 %5 رسقيةة  ؤو   وذولد وحلوصالت )مثانات للرئية(  أمةاك - - 0305.72 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0305.79  

قشررراوات، وإه كانرررب مقشرررل ة ، حيرررة أو طازسرررة أو مبرررامة أو    03.06

م ةررر ة أو م للرررة أو مةلحرررة أو   درررـئ مررراء مةلرررل ؛ قشررراوات 

انررب ايررا مقشررل ة، وره كانررب مطبلخررة قبررل أو ، وره ك خيررة م

مطبلخة باسبخرا  ، أثياء  ةلية رست خين ؛ قشاوات ايا مقشل ة 

أو مسررللقة دررئ رسةرراء وأه كانررب مبررامة أو م ةرر ة أو م للررة أو 

 مةلحة أو دئ ماء مةلل

    

     ـ م ة ة:    
و ، ـ ـ سارم رسبحا " وك سلبستا" وأ باله )من نلس براسييل  0306.11  

 بانلسياو ، سامل (
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ  قا ب رسبحا "سلبستا" )من نلس للما و ( 0306.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ماطانات )كابل وا( 0306.14  
 %5 رسقيةة سارم بحا رسياووج )نيلاوبس نل دي يتل (  - - 0306.15 
يرررر رسل ,  بيررراه ) قاورررر   أو سةبررراي( رسةيرررراا رسبرررا مة )ب - - 0306.16 

 كان له كان له(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة  بياه ) قاو   أو سةباي( أخا - - 0306.17 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 0306.19  
حية، طازسة أو مبامة : -         
 Palinurus)سارم بحا صخاي وايالرا مرن سرارم رسبحرا  - - 0306.31  

spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة (.Homarus spp قا ب بحا )أم رسابياه ،  ا خة( ) - - 0306.32  
 %5 رسقيةة ماطانات )ملطعله ، رو قبقب(  - - 0306.33  
 %5 رسقيةة (Nephrops norvegicus)سارم بحا رسياووج  - - 0306.34  
 بيررراه ) قاوررر   أو سةبررراي( رسةيررراا رسبرررا مة )بيررر رسل ،  - - 0306.35 

(Pandalus spp., Crangon crangon) . 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة  بياه )قاو   أو سةباي( أخا . - - 0306.36 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0306.39  
   ايالا : -  
 ,.Palinurus spp., Panulirus spp)سررارم بحررا  - - 0306.91 

Jasus spp). 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة (.Homarus spp)خة(  قا ب بحا )أم رسابياه ،  ا  - - 0306.92 
 %5 رسقيةة ماطانات )ملطعله ، رو قبقب( . - - 0306.93 
 %5 رسقيةة ( (Nephrops norvegicusسارم بحا رسياووج  - - 0306.94 
 %5 رسقيةة  بياه) قاو   أو سةباي( أخا . - - 0306.95 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0306.99 

ميزو رررة أصررر ردها، حيرررة أو طازسرررة أو  خلورررات ، وإه كانرررب    03.07

مبامة أو م ة ة أو م للة أو مةلحة أو دئ ماء مةلل؛  خلورات 

م خيررة ، وره كانررب ايررا مقشررل ة، وره كانررب مطبلخررة قبررل أو 

 أثياء  ةلية رست خين

    

   (:Oystersـ  محا  )   
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 %5 رسقيةة حئ أو طازج أو مبام - - 0307.11 
 %5 ةرسقية م ة  - - 0307.12 
 %5 رسقيةة ايالا - - 0307.19 
متاسلب ) محا  ماوحئ رسشتل ( و خلوات أخا من  ائلة  -    

 ( :pectinidae ) بتتيي ري

    

 %5 رسقيةة ـ ـ حئ أو طازج أو مبام 0307.21  
 %5 رسقيةة م ة  -- 0307.22 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0307.29  
     بيانا(: ـ بلل رسبحا )من نلس ميتلل  و    
 %5 رسقيةة ـ ـ حئ أو طازج أو مبام 0307.31  
 %5 رسقيةة م ة  - - 0307.32 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0307.39  
     ـ حبا  ومبي ج:    
 %5 رسقيةة ـ ـ حئ أو طازج أو مبام. 0307.42  
 %5 رسقيةة ـ ـ م ة  0307.43  
 %5   رسقيةة ايالا - -  0307.49  
   خطبلط )أوكتلبس(ـ أ  
 %5 رسقيةة حئ رو طازج رو مبام - - 0307.51 
 %5 رسقيةة م ة  - - 0307.52  
 %5   رسقيةة ايالا - -  0307.59 
 %5   رسقيةة حلزوه،   ر حلزوه رسبحا - -  0307.60 
بطلييرررررل  و كلكرررررل وأم رسحلرررررلد  )مرررررن  ائلرررررة ر كيررررر ري,  -  

، لياتيليرر ري ، متتاورر ري ،  ر كتيسرري ري, كا مورر ري, مونامرري ري

ميزوموزماتيررررر ري ، ماوررررر ري ، مرررررةيلي ري ، مرررررلستل تي ري ،  

 ملسييي ري ، تاو ركيي ري و دييياو ري(:

  

 %5 رسقيةة ـ ـ حية أو طازسة أو مبامة 0307.71 
 %5 رسقيةة م ة ة -- 0307.72 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0307.79 
ومحررررررا  مقاتررررررل  س(أذه رسبحررررررا "ربرررررراسله" )لرررررراسيلتي -  

(Strombus spp.)  
  

حية أو طازسرة أو    (.Haliotis spp)أذه رسبحا "رباسله" - - 0307.81 

 مبامة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة حية أو طازسة أو مبامة  (.Strombus spp)محا  مقاتل  - - 0307.82 
 %5 رسقيةة م ة ة .Haliotis spp) أذه رسبحا "رباسله" ) - - 0307.83 
 %5 رسقيةة م ة ة (.trombus spp )محا  مقاتل  - - 0307.84 
 %5 رسقيةة أخا (.Haliotis spp) أذه رسبحا "رباسله"  - - 0307.87 
 %5 رسقيةة أخا ( ”(.Strombus sppمحا  مقاتل  - - 0307.88 
     ايالا: -    
 %5 رسقيةة ـ ـ حية أو طازسة أو مبامة 0307.91  
 م ة ة - - 0307.92 

 

 

 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0307.99  
الدقا وررات مائيررة،  رر ر رساخلوررات ورسقشرراوات، حيررة، طازسررة،   03.08

مبررامة، م ةرر ة، م للررة، مةلحررة أو دررئ مرراء مةلررل، ال دقاوررات 

مائيررة م خيررة,  رر ر رساخلوررات ورسقشرراوات, وره كانررب مطبلخررة 

 قبل أو أثياء  ةلية رست خين

  

 ,Stichopus japonicus)  (رسبحررررررا خيررررررا   -  
“Holothuroidea”    : 

  

 %5 رسقيةة ـ ـ حية أو طازسة أو مبامة 0308.11 
 %5 رسقيةة ةم ة  - - 0308.12 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0308.19 
   قيلص رسبحا )متيتلبل  سابلنيتل , للسلثيل ولمري(:  -  
 %5 ةةرسقي ـ ـ حية أو طازسة أو مبامة 0308.21 
 %5 رسقيةة م ة ة - - 0308.22 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0308.29 
 %5 رسقيةة قي ول رسبحا  ) وبيليةا( - 0308.30 
 %5 رسقيةة ـ ايالا  0308.90 

مقيررف و مررةي  وكاوررات متتلررة مررن أمررةاك وقشرراوات و خلوررات   03.09

 وايالا من  الدقا وات مائية، صاسحة سالمتهالك رسبشاي.

  

 %5 رسقيةة ـ من أمةاك 0309.10 
 %5 رسقيةة ايالا - 0309.90 
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 رسلصل رساربع

 

 أسباه وميت ات صيا ة ر سباه؛ بيض طيل ؛  سل طبيعئ؛

 ميت ات صاسحة سألكـل من أصل حيلرنئ،
 ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا

 
 مالحظات :

 
  ة قش ته سزئياً أو كلياً.وقص  "باسلبن"، رسحليب رستامل رس مع أو رسحليب رسةيزو 1-
 

وةتن أه وتله رسلبن رسارئب )زبامي( ماكزرً أو ميتهاً أو محتلوراً  لر   04.03 اارض رسبي   -2

متا مضال أو ملرم تحلية أخا أو دلركه رو أثةا  قشاوة )متسرارت( أو كاكراو أو  رلكلالتة 

حبرلب أو ميت رات رسةخرابز أو بها رت أو بن أو خالصات رسبن أو نباترات أو أسرزرء نباترات أو 

 رراوطة أال تسررتعةل أوررة مررامة مضررادة سغرراض رمررتب رد أي سررزء مررن متلنررات رسلرربن، كليررا رو 

 سزئيا، وأه وحاد؛ رسةيتج  ل  رسقلرم ر مامئ سلبن رسارئب )زبامي(.
 

 :04.05من أسل تطبيف رسبي   3-

 
عام تاكيبه )طازساً أو إه  با ة "زب " تعيئ رسزب  رسطبيعئ، زب  مصل رسلبن أو رسزب  رسةُ  .أ 

مةلحاً أو زنخاً ، بةا ديه رسزب  رسُةعلب دئ أو ية محتةة رسغلف( رسةشتف حصارً من رسلبن 

وزناً، و ل   %95أو أكثا وال وت اوز  %80، ورسصي وحتلي  ل  ممع سبن بيسبة 

 وزناً. %16وزناً، و ل  رسةاء بح  أقص   %2ملرم صلبة ايا مليية بح  أقص  
ال وحتلي  ل  مستحلبات مضادة ، وستيه ق  وحتلي  ل  كلل و  رسصلمولم،  إه رسزب 

 أسلره اصرئية ، أمال" تعامد و ل  بتتياوا مستيبته ايا ضا ة ُمْيت ة سحةض رسلبييك.

 
وُقص  بعبا ة "ميت ات أسباه قابلة سل لن"، رسةستحلبات من نةط"رسةاء دئ رسزوب"،  .ب 

رسلبن با تبا ا رس مع رسلحي  دقط رسةلسلم دئ  رسقابلة سلبسط ، ورسةحتلوة  ل  ممع

 وزناً. %80أو أكثا ، وستن تقل  ن  %39رسةيتج بيسبة 

 
تصيف رسةيت ات رسةتحصل  ليها بتاكيز مصل رسلبن مع إضادة رسلبن أو ممرع رسلربن، كسسبراه  4-

 ،  اوطة أْه تتلردا ديها رسخصائ  رسثالث رستاسية: 04.06دئ رسبي  
 % أو أكثا ، من وزه رسةامة رس ادة؛5ة ممع رسلبن ديها أه تتله نسب -أ
 ؛ أو%85وأال تزو   ن  %70أال تقل نسبة رسةامة رس ادة محسلبة وزناً  ن  -ب

 أه تتله مقلسبة أو قابلة سلقلسبة. -ج

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  5-

 
 (.05.11حشارت ايا حية ، ايا صاسحة سالمتهالك رآلممئ )بي   -أ

وزنراً مرن  %95رسةتحصل  ليها من مصل رسلربن رسترئ تحترلي  لر  أكثرا مرن رسةيت ات   -ب

رسالكتررلز معبررارً  يرره بررـ"الكتلز ال مررائئ"، محسررلباً  لرر  أمررا  رسةررامة رس ادررة )رسبيرر  

 (؛17.02
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رسةيت ات رسةتحصل  ليها من رسلبن بامتب رد ورح  أو أكثا من متلناته رسطبيعية ) مثل   -ج

 (؛ رو21.06أو  19.01) مثل رس مع رسزوتئ( ) رسبي   رس مع رسزب ( بةامة أخاى

رسررزالد "أسبررلمين" )بةررا ديرره ماكررزرت رثيررين أو أكثررا مررن برراوتين مصررل رسلرربن، رسةحتلوررة  -م

مرن براوتين مصرل رسلربن محسرلبة  لر  أمرا  رسةرامة رس ادرة(  %80وزنا ل  أكثرا مرن 

 (.35.04( أو رس للبلسين )رسبي  35.02)رسبي  
 

وقص  بعبا ة "حشارت" رسحشارت ايا رسحية رسصاسحة سألكل، كلياً  04.10بي   اارض رس 6-

أو سزئياً، طازسة أو مبامة أو م ة ة أو م للة أو مةلحرة أو درئ مراء مةلرل، ومقيرف أو 

مةي  تلك رسحشارت، رسصاسحة سالمتهالك رآلممئ،  اوطة أال تشةل رسحشارت ايا رسحية 

 ة بطاوقة أخاى ) ةلماً رسقسع رساربع(.رسصاسحة سألكل رسةحضاة أو رسةحللظ

 

 
 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
، وقصرر  بعبررا ة "مصررل رسلرربن رسةعرر د"، رسةيت ررات 0404.10مررن أسررل تطبيررف رسبيرر  رسلا ررئ  1-

رسةؤسلررة مررن متلنررات مصررـل رسلرربن )أي مصررل رسلرربن رسةيررزوس ميرره كررل أو بعررض رسالكتررلز أو 

ا تعيرئ أوضراً مصرل رسلربن رسرصي أضريلب إسيره متلنرات ر مرال" رسةع نيرة(، كةر  رسباوتييرات أو

 طبيعية من مصل رسلبن، وكصسك رسةيت ات رسةتحصل  ليها بخلط متلنات مصل رسلبن رسطبيعئ.
 

، د ه  با ة "زب " ال تشرةل رسزبر  رسةيرزوس مراؤا  0405.10من أســل تطبيف رسبي  رسلا ئ  2-

 (.0405.90" )رسبي  gheeأو رسسةن "
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   قع رسبي
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أسباه وقش ة، ايا ماكزة وال محتلوة  ل  متا مضرال    04.01

 أو ملرم تحلية أخا 
    

 %5 رسقيةة % وزنا1ـ تحتلي  ل   ممع  بيسبة ال تزو   ن  0401.10  
وز %  وال تت را1ـ تحتلي  ل   ممع  بيسبة  تزو   رن  0401.20  

 % وزنا6
 %5 رسقيةة

%  وال تت راوز 6ـ تحتلي  ل   ممع  بيسبة  تزو   رن  0401.40 

 % وزنا10
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة %  وزنا 10ـ تحتلي  ل   ممع  بيسبة  تزو   ن   0401.50  
أسبرراه وقشرر ة، ماكررزة أو محتلوررة  لرر  مررتا مضررال أو    04.02

 ملرم تحلية أخا
    

مسرررحل  أو حبيبرررات أو بس رررتاد صرررلبة أخرررا، ـررر بشرررتل   0402.10  

 % وزنا: 1.5تحتلي  ل  ممع بيسبة ال تزو   ن 
    

ـ ـ ـ رسحليب رسةسحل  دئ  برلرت محتةرة رسغلرف وبسرعة  0402.102  

 كغع  3ال تزو   ن 
 معلاة رسقيةة

 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ـ ايالا 0402.109   
أخرررا،  ـررر بشرررتل مسرررحل  أو حبيبرررات أو بس رررتاد صرررلبة    

 % وزنا: 1.5تحتلي  ل  ممع بيسبة تزو   ن 
    

   ـ ـ ال تحتلي  ل  متا مضال أو أي ملرم تحلية أخا: 0402.21  
 معلاة رسقيةة كغع 3ـ ـ ـ دئ  بلرت محتةة رسغلف وبسعة ال تزو   ن  0402.212 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0402.219 
   ـ ـ ايالا: 0402.29 
 معلاة رسقيةة كغع 3ـ ـ دئ  بلرت محتةة رسغلف وبسعة ال تزو   ن  ـ 0402.292 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0402.299 
   ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ ال تحتلي  ل  متا مضال أو أي ملرم تحلية أخا 0402.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0402.99  

ة مخثرراره، )زبررامي(  ؛ مخرريض، سرربن وقشرر  سرربن  رئررب   04.03

كليرررا وايررراا مرررن أنرررلرس ر سبررراه ورسقشررر ة رسةخةررراة أو 

رسةحةضرررة، وإه كانرررب ماكرررزة أو محتلورررة  لررر  مرررتا 

 لر   مضرال أو مرلرم تحليرة أخرا أو ميتهرة أو محتلورة

 دلركه أو أثةا  قشاوة )متسارت( أو كاكاو، مضادة  

    

 %25 رسقيةة ـ سبن  رئب )زبامي( 0403.20  
     ا:ـ ايال  0403.90  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ سةي  0403.901  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0403.909  

مصرررل رسلررربن، وإه كررراه ماكرررزر أو محتلورررا  لررر  مرررتا    04.04

مضال أو ملرم تحلية أخا؛ ميت ات متلنرة مرن  ياصرا 

حليب طبيعية، وإه كانرب محتلورة  لر  مرتا مضرال أو 

 دئ متاه آخا  ملرم تحلية أخا، ايا مصكل ة وال مرخلة 

    

ـ مصل رسلبن  ومصل رسلبن رسةع د وإه كاه ماكزر أو  0404.10   

 محتلوا  ل  متا مضال أو  ل  ملرم تحلية أخا
 معلاة  رسقيةة 
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   قع رسبي
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 0404.90  
زب  وايالا من ملرم ممرةة أخراى وزورلت مشرتقة مرن    04.05

 رسلبن؛ ميت ات أسباه قابلة سل لن
    

 معلاة   رسقيةة ـ زب   0405.10  
 معلاة رسقيةة ـ ميت ات أسباه قابلة سل لن 0405.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0405.90  

     سبن )بةا دئ ذسك سبن رسلبن رسةخثا(   04.06
ـررر سررربن طرررازج "ايرررا ميضرررج" )ايرررا مخثرررا أو ايرررا  0406.10  

مخةررا(، بةررا دررئ ذسررك سرربن مصررل رسلرربن، وسرربن رسلرربن 

 ةخثارس

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسباه مبشل ة أو بشتل مسحل ، من سةيع ر نلرس 0406.20  
ـررر أسبررراه معاس رررة بررراسحار ة، ايرررا مبشرررل ة وال بشرررتل  0406.30  

 مسحل  
 معلاة رسقيةة

ـ أسباه ذرت  او  ز قاء وأسباه أخا محتلوة  ل   0406.40  

  او  ميت ة بلرمطة بيسيليلم  وكيلل تئ
 معلاة رسقيةة

     ـ أسباه أخا:  0406.90  
ـر ـ ـ سبيرة رسشري   رسةسرتل مة بعبرلرت ايرا مهيرسة سلبيرع  0406.901  

باست زئة، رسةستل مة من قبل رسةصانع رسةاخصة إلنتراج 

 ر سباه

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0406.909  
     أو مطبلخ  بيض طيل  بقشاا،  طازج  أو محللظ    04.07 

   بيض ملقل سلتلاوخ: -   
 %5 رسقيةة ـ ـ من مساج من نلس ساسل  موميستيتل           0407.11 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0407.19 
   بيض طازج آخا: -  
   ـ ـ من مورسن من نلس ساسل  موميستيتل :         0407.21 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سصيا ة رسلقاحات رسبيطاوة 0407.211 
15% رسقيةة ـ ـ ايالا 0407.219   
   ـ ـ ايالا: 0407.29 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سصيا ة رسلقاحات رسبيطاوة 0407.291  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0407.299 
   ايالا: - -  0407.90 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سصيا ة رسلقاحات رسبيطاوة 0407.901 
الاـ ـ ـ اي 0407.909   %5 رسقيةة 

بيض طيل  ب وه قشاا ، ومل  )صلا  رسبريض(، طرازج    04.08

أو م لررف أو مسررلل  دررئ رسةرراء أو مطبررلخ باسبخررا ، أو 

مقلسررب، أو م ةرر  أو محلررلظ بسوررة طاوقررة أخرراى، وإه 

 كاه محتلوا  ل  متا مضال أو  ل  ملرم تحلية أخا

    

     ـ صلا  بيض )مل(:    
 ـ ـ م لف  0408.11  

 
 معلاة رسقيةة
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   قع رسبي
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0408.19  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ م لف 0408.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0408.99  

      سل طبيعئ  0409.00 04.09
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج.ـ ـ ـ  0409.004 
 %5 ةرسقية ـ ـ ـ ايالا 0409.009  

حشارت وميت ات أخا صاسحة سألكل مرن أصرل حيرلرنئ،  0410.00 04.10

 ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا 
  

   حشارت :ـ  0410.10 
 %5 رسقيةة طازسة رو مبامة رو م ة ة  - - - 0410.101 
مةلحررة رو دررئ مرراء مةلررل ، رو م للررة رو م خيررة ؛  - - - 0410.102 

 مقيف ومةي  صاسل سالكل

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 0410.109 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0410.90 
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 رسلصل رسخامس
 ميت ات أخا من أصل حيلرنئ، ايا مصكل ة

 وال مرخلة دئ متاه آخا
 

 مالحظات :

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

نررات رسةيت ررات رسصرراسحة سألكررل ) رر ر مم رسحيلرنررات رسسررائل أو رسة لررف ورسةصررا ون ورسةثا -أ

 ورسةع ، كاملة أو قطعاً(؛

 05.05رسصالد أو رس للم )بةا ديهــا رس للم بلارء(   ر رسةيت ات رس رخلة دئ رسبي   -ب

أو  41)رسلصل  05.11رسقصاصات ورسيلاوات رسةةاثـلة من رس للم رسخام رس رخلة دئ رسبي  

 (؛43رسلصل 

 ه )رسقسع رسحامي  شا(؛رسةلرم رسيس ية من أصل حيلرنئ،   ر  عا رسخيل ودضالت -ج

 ( .96.03رسحزم ورسخصل رسةحضاة سصيا ة رسةتانس ورسلارسين )رسبي   -م

 
( ، رسشعا رسةلاوز طلسياً )بشاط أال تترله 05.01وعتبا "خاماً" باسةعي  رسةقصلم دئ رسبي  ) 2-

 أطارده رس ص وة و ؤومه م ةعة معاً دئ رالت اا رسطبيعئ(.
 

س  ود، أنيراب رسليرل، درا  رسيهرا، رسلر؛، رستاكر ه رسبحراي، وأنيراب " اساً" دئ لصر ر وعتبا 3-

 رسخيزوا رسباي وقاوه وحي  رسقاه وكصسك أمياه سةيع رسحيلرنات.
 

وشةل رسبي   وعتبا ) عا خيل( د  لصر رس  ود  عا  ال وذول دصيلت  رسخيل ورسبقا. 4-

 بةامة حاملة أو ب وه.،   عا رسخيل ودضالت  عا رسخيل، وإه كانب مهيية كطبقة  05.11
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 عا بشاي  خام ، وإه  كراه مغسرلال أو ميزو را مليره ؛  0501.00 05.01

 دضالت رسشعا رسبشاي 
 %5 رسقيةة

 ررعا  ووبررا رسخيزوررا أو رسخيزوررا رسبرراي ؛  ررعا رسغاوررا    05.02

  ة رسلارسين )رسلاش( ؛ دضالتها واياا من  عا سصيا
    

 %5 رسقيةة ـ  عا و وبا رسخيزوا أو رسخيزوا رسباي ودضالته  0502.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  0502.90  

   ملغئ  [05.03]
مصا ون و مثانات ومع  حيلرنات ) ر ر ر مرةاك(، كاملرة  0504.00 05.04

أو دررئ أو قطعررا، طازسررة أو مبررامة أو م ةرر ة أو مةلحررة 

 ماء مةلل، أو م للة  أو م خية   

 معلاة رسقيةة

سللم طيل   وأسزرء أخا من طيل ، باوشها أو بزابهرا ،    05.05

 وش طيل  وأسزرؤا )وإه كاه مشصبا( ، زارب ، سةيعهرا 

خررام أو سررع و ررا  ليهررا أكثررا مررن رستيظيررف أو رستطهيررا أو 

رسةعاس ررة بقصرر  حلظها؛مسرراحيف ونلاوررات  وررش وأسررزرء 

 ش  و

    

 معلاة رسقيةة ـ  وش من ر نلرس رسةستخ مة دئ رسحشل ؛ زاب  0505.10  

 %5 رسقيةة ـ ايالا  0505.90  
 ظام وأ وم  قاوه ، خام أو ميزو ة رس لن أو رسهرالم أو    05.06

محضررراة تحضررريار بسررريطا )سترررن ايرررا مقطعرررة بس رررتاد 

خاصرررة(، أو معاس رررة بحةرررض؛ مسررراحيف ونلاورررات لرررصا 

   رسةيت ات

    

 %5 رسقيةة ـ  ظةين )باوتين  ظام( أو  ظام معاس ة بحةض  0506.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  0506.90  

 اج ؛  ظع ظها رسسلحلاة )ذبرل أو م  ( ، صرليحات درك    05.07

رسحلت )بةا ديها ر لر رب( أو ايالرا مرن ثر ويات بحاورة، 

قرراوه وقرراوه مشررعبة، حررلردا أظررادا ، مخاسررب وميرراقيا، 

ام أو محضررراة تحضررريار بسررريطا، وإنةرررا ايرررا مقطعرررة خررر

 بس تاد خاصة؛ مساحيف ونلاوات لصا رسةلرم 

    

 %5 رسقيةة  ـ  اج  ، مساحيقه ونلاواته  0507.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  0507.90  

ماساه وملرم مةاثلة ، خاما أو محضار تحضيار بسيطا ،  0508.00 05.08

ى؛ أصر رل  خلورات  أو وستن ايا مشغلسة بطاوقرة أخرا

قشررراوات  أو قيلررر وات بحاورررة و ظرررام حبرررا  ، خامرررا أو 

محضاة تحضيار بسيطا وإنةا ايا مقطعة بس تاد خاصرة 

 ؛ مساحيقها ودضالتها  

 %5 رسقيةة

   ملغئ  [05.09]
 يبا ر رهب، طيرب رسقير   )كامرتل ولم(، زبرام ومسرك؛  0510.00 05.10

ب م للررة؛ ارر م ذ ر وررل )ذبرراب ليرر ي(؛ صررلارء وإه كانرر

وميت ررات حيلرنيررة أخررا مسررتعةلة دررئ إ رر رم محضررارت 

رسصي سة طازسرة أو مبرامة أو م ةر ة  أو محللظرة مؤقترا 

 بطاوقة أخاى  

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ميت ات حيلرنية ر صل، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه    05.11

(، 3( أو )1آخررا؛ حيلرنررات ميتررة مةررا وشررةله رسلصرراله )

 ك رسبشاي ايا صاسحة سالمتهال

    

 %5 رسقيةة ـ ميئ ذكل  رالبقا   0511.10  
     ـ ايالا:    
ـ ـ  ميت ات أمةاك أو قشاوات أو  خلوات أو الدقاوات   0511.91  

 (:3مائية أخا، حيلرنات ميتة مةا وشةله رسلصل )
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بيض ر مةاك رسةلقل رسةع  سلتلاوخ 0511.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ نلاوات رمةاك  0511.912  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0511.919  
     ـ ـ ايالا: 0511.99   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بيض مومة رسحاوا)رسقز( 0511.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مومة رسقامز ورسقامز رسحيلرنئ 0511.992  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسية   لد  0511.993  
 %5 رسقيةة مسحل  مم مورسنـ ـ ـ  0511.994  
ـر ـ ـ  رعا خيرل ودضرالت، ورذر كانرب بشرتل طبقرات  لر   0511.995  

 حامل رو ب ونه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رمليج طبيعئ من أصل حيلرنئ  0511.996  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0511.999  
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 رسقسع رسثانئ

 ميت ات نباتيــة
 

 :مالحظة رسقسع 
 

" أويةرا و مت درئ لرصر رسقسرع، رسةيت رات رسةق مرة Pelletsا ة "كاوات متتلة وقص  بعب

بشتل حبات أمطلرنية أو كاوورة صرغياة..رسخ، رسةتتلرة إمرا مبا راة باسضرغط رسبسريط أو ب ضرادة 

 وزناً. %3مامة  ربطة بيسبة ال تزو   ن 

 

 :مالحظة محلية 
 

  ورستقرراوي رسةهيررسة خصيصررا تعيررئ  بررا ة "سلبررصر " أويةررا و مت دررئ لررصر رسقسررع، رسبررصو

سلز ر ررة ضررةن أاللررة أو  بررلرت مرر وه  ليهررا  بررا رت تليرر  بامررتخ رمها سلبررصر  أو رسز ر ررة أو 

  تها بةلرم كيةاووة وايا مخصصة باسحاسة رسةق مة بها سالمتهالك رسبشاي.سمعا

 

 رسلصل رسسام 
 أ  ا  ونباتات أخا حية؛ بصالت وبصيالت وسصو  وال مرخلة؛

 لدة وأاصاه ور قة سلزويةأزلا  مقط
 

 مالحظات :
 

، د ه لصر رسلصل وشةل دقرط ر  ر ا  رسحيرة  06.01مع مار اة أحتام رس زء رسثانئ من رسبي   1-

ور صرريال )بةررا ديهررا  ررتالت رسخضررا( مررن ر نررلرس رستررئ ويت هررا  ررامة بسررتانيل رسةشرراتل 

رسلصرل ال وشرةل رسبطاطرا  ورسح رئف وبائعئ ر زلا   اارض رسغرا  أو رسزويرة؛ ايرا أه لرصر

 .7)رسبطاطس( ورسبصل ورسعسقاله ورسثلم ورسةيت ات ر خا رسةصكل ة دئ رسلصل 
 

تعامل رسباقات ورسسالد ور كاسيل ور صيال رسةةاثلرة رسةحتلورة  لر  أي مرن أصريال رسبير ون  2-

يهرا ذرت رسةعاملة سهصا ر صيال ، وبصال رسيظا  ن رسللرزم رسةضرادة إس 06.04و  06.03

 من ملرم أخا.

ومررع ذسررك ، ال وشررةل لررصره رسبيرر ره أصرريال دررن رسلصررف )كررلالج( وسلحررات رسزويررة رسةةاثلررة 

 . 97.01رس رخلة دئ رسبي   
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

بصررريالت وبصرررالت وم نرررات وسرررصو  م نيرررة وبصرررلية و    06.01

)سررصرميا أو  وزومرررات(،  رقررر ة  تي رراه ومررريقاه أ ضرررية

"دررئ طررل  رسبيررات"، ميبتررة أو مزلرراة؛ نباتررات وسررصو  

رسهيررر باء ) ررريتل وا( ايرررا رس رررصو  رسةرررصكل ة درررئ رسبيررر  

12.12   

    

ـ بصيالت وبصالت وم نات وسصو  م نية وبصلية و   0601.10  

تي اه وميقاه أ ضية )سصرميا أو  وزومات(،  رق ة 

 "دئ طل  رسبيات"

 %5 ةرسقية

ـ بصيالت وبصالت وم نات وسصو  م نية وبصلية    0601.20  

وتي اه وميقاه أ ضية )سصرميا أو  وزومات(،ميبتة أو 

 مزلاة ؛ نباتات وسصو  رسهي باء ) يتل وا(:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ نباتات وسصو  رسهي باء ) يتل وا( 0601.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0601.209  

نباتات حية أخا )بةا ديها سصو لا(، دسائل و قل؛ بياض    06.02

 رسلطا
    

 %5 رسقيةة ـ دسائل  و قل ايا م ص ة  0602.10  
ـ أ  ا  وسيبات و  يارت دلركه أو أثةا  قشاوة ،   0602.20  

 صاسحة سألكل ، وإه كانب مطعةة
 %5 رسقيةة

)أزرسيرة(، ـ سيبرات و مورة ) ومممونر  وه( أو صرحارووة  0602.30   

 وإه كانب مطعةة:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أ تاد أزلا  رسقطف سغاوات رإلكثا  0602.302  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ نباتات زوية أخا 0602.303  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0602.309  
     ـ   يارت و وم، وإه كانب مطعةة: 0602.40   
 %5 رسقيةة ات رإلكثا  ـ ـ ـ أ تاد أزلا  رسقطف سغاو 0602.401  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0602.409  
     ـ ايالا: 0602.90   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أ تاد أزلا  رسقطف سغاوات رإلكثا  0602.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ نباتات زوية أخا 0602.903  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ بياض رسلطا 0602.904  
 %5 ةةرسقي ـ ـ ـ ايالا 0602.909  

أزلا  مقطلدة وبار ع أزلا ، سلباقات أو سلترزوين، نضراة    06.03

أو م للررررة، مبيضررررة، مصرررربلاة، مشررررابة، أو محضرررراة 

 بطاوقة أخاى

    

     ـ نضاة    
 %5 رسقيةة ـ ـ و وم 0603.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ قانلل 0603.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ رو كي ر )محلبية( 0603.13  
 %5 رسقيةة ـ أقحلرهـ  0603.14  
 %5 رسقيةة ـ ـ زنبف )سيليلم( 0603.15  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0603.19  
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 %5 رسقيةة ـ ايالا  0603.90  
أاصاه ور قة وأو ر  وأدياه وأسزرء أخرا مرن رسيباترات،    06.04

موه أزلا  أو بار ع، وأ شراب، وطحاسرب  وأ رية، معر ة 

، مصرربلاة، مبيضررة، سلباقررات أو سلزويررة، نضرراة، م للررة

 مشابة أو محضاة بطاوقة أخاى

    

 %5 رسقيةة ـ نضاة 0604.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0604.90  
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 رسلصل رسسابع
 خضا ونباتات وسصو  وم نات، صاسحة سألكل

 
 مالحظات :

 
 .12.14ال وشةل لصر رسلصل رسةيت ات رسعللية رس رخلة دئ رسبي   1-
 

د ه  با ة "رسخضا" تشرةل أوضراً رسلطرل   07.12 و  07.11و  07.10و 07.09دئ رسبيلم  2-

رسصراسحة سألكرل ورستةرسا ورسزوتررله ورستبرا ورسقراس ورستلمرة ورسباذن رراه ورسرص ة رسحلرلة )زوررا 

ماوس من نلس متا رتا( ، وأثةا  من سيس دليللرة )كابسريتلم( أو مرن سريس دللرل )بيةيترا(، 

سا ام )قاة رسعين( ورسةامقلش رسحلل )ماسل رنرا ورسشةا ورسبق ونس ورستزباة ورسطاخله ور

 لل تيسيس أو أو و انلم ماسل رنا(.
 

إسر     07.01سةيع رسخضا رسة للرة مرن ر نرلرس رس رخلرة درئ رسبيرلم مرن  07.12وشةل رسبي   3-

 بامتثياء: 07.11
 
 (؛07.13رسبقلد رسقانية رسيابسة رسةقشل ة )رسبي   .أ 

 ؛ 11.04إس   11.02ئ رسبيلم من رسص ة رسحللة با  تاد رسةح مة د .ب 

مقيررف ومررةي  ومسرراحيف و قررائف وحبيبررات وكاوررات رسبطاطررا )رسبطرراطس( رسةتتلررة )رسبيرر   .ج 

 (؛11.04

 (.11.06)رسبي   07.13مقيف ومةي  ومساحيف رسبقلد رسقانية رسيابسة رس رخلة دئ رسبي   .م 

 
سةسررحلقة مررن سرريس إال أنرره وسررتثي  مررن لررصر رسلصررل ر ثةررا  رسة للررة أو رسة او ررة أو ر 4-

 (.09.04)كابسيتلم( أو من سيس )بيةيتا( )رسبي  
 

 ل  رسخضا رستئ تةب معاس تها دقط  سل رسحل؛ رسةؤقرب أثيراء رسيقرل أو  07.11ويطبف رسبي   5-

رستخررزون قبررل رمررتعةاسها )مررثال بغرراز ثررانئ روكسرري  رستباوررب أو دررئ مرراء مةلررل أو متبررات أو 

 ه تبق  ايا صاسحة بحاستها لصا سالمتهالك رسةبا ا.ايالا من محاسيل رسحل؛(،  ل  ر
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     بطاطا )بطاطس(، طازسة أو مبامة   07.01
 %5 رسقيةة ـ سلبصر  0701.10  
     ـ ايالا: 0701.90  
   ( كانله رسثانئ:31إس  )( تشاون ثانئ 1ـ ـ ـ سللتاة من ) 0701.901  
ـ ـ ـ ـ رسبطاطا رستصييعية رسةستل مة من قبل مصانع تصييع  0701.9011 

 رسشيبس كة خل إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 0701.9019 
   ـ ـ ـ ايالا 0701.909  
ـ ـ ـ ـ رسبطاطا رستصييعية رسةستل مة من قبل مصانع تصييع  0701.9091 

 شيبس كة خل إنتاجرس
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 0701.9099 
 %25 رسقيةة بي و ة )طةاطع(، طازسة أو مبامة  0702.00 07.02
بصل و  سقاله وثلم وكارت وخضرا ثلميرة أخرا، طازسرة   07.03

 أو مبامة 
    

     ـ بصل و سقاله: 0703.10  
 %5 رسقيةة ( سلز س ـ ـ ـ بصل تقاوي )قيا  0703.102  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ بصل أخا 0703.103  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0703.109  
 %25 رسقيةة ـ ثلم 0703.20  
 %5 رسقيةة ـ كارت وخضا ثلمية أخا 0703.90  

كانب وملللل وقرانبيط وخضرا مةاثلرة صراسحة سألكرل مرن   07.04

 سيس بارميتا، طازسة أو مبامة  
    

 %15 رسقيةة ـ قانبيط و باوكلسئ 0704.10  
 %25 رسقيةة ـ كانب باوكسل 0704.20  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 0704.90  

خررس )الكتيتررا مرراتيلا( أو ليرر باء ) رريتل وا(، طازسررة أو   07.05

 مبامة 
    

     ـ خس   
 %25 رسقيةة ـ ـ خس  )متبب( 0705.11  
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا 0705.19  
     ـ لي باء:   
ـرررر ـ ليرررر باء وتلررررلل ) رررريتل ولم أنتيبررررل  مررررن نررررلس   0705.21  

 دلسيلمام(
 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا 0705.29  
سرز  وسلرب بقلرئ و رلن   )بي را( سلسرلطة، وسحيرة رستريس   07.06

)ماسسرريلئ( وكررادس سلتررئ ود ررل وسررصو  مةاثلررة صرراسحة 

 سألكل، طازسة أو مبامة 

    

 %15 رسقيةة ـ سز  وسلب بقلئ 0706.10  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 0706.90  

 %25 رسقيةة خيا  و قثاء و خيا  صغيا محبب، طازسة أو مبامة   0707.00 07.07
     بقلد قانية مقشل ة أو ايا مقشل ة، طازسة أو مبامة   07.08
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 دية رسامع

 %25 رسقيةة ـ بازوال )بيسلم ماتيللم( 0708.10  
 %25 رسقيةة لبيا أو داصلسيا )دي يا، وداصيلل (ـ س 0708.20  
 %25 رسقيةة ـ بقلد قانية أخا 0708.90  

     خضا أخا، طازسة أو مبامة   07.09
 %15 رسقيةة ـ لليله )أمبا رسس( 0709.20  
 %25 رسقيةة ـ باذن اه 0709.30  
 %25 رسقيةة ـ كادس،   ر رستادس رسللتئ 0709.40  
     سة:ـ دطل  وكة   
 %15 رسقيةة ـ ـ دطل  من سيس أسا وتل  0709.51  
 %15 رسقيةة ـ ـ دطل  من سيس بلسيتل  0709.52  
 %15 رسقيةة ـ ـ دطل  من سيس كيثا ولل  0709.53  
 %15 رسقيةة ـ ـ  يتاكئ )سيتييل  إو وم ( 0709.54  
)تاوتلسلمررررررا ماتسررررررلتيك، تاوتلسلمررررررا  ماتسررررررلتاكئ - - 0709.55 

سييليال ي، تاكلسلمرا أنراتلسيتلم، تاكلسلمرا موسسريلنز، ما

 تاوتلسلما كاسي اتلم(

 %15 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ كةسة )من نلس تيلبا( 0709.56 
     ـ ـ ايالا: 0709.59  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ كةسة 0709.591  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0709.599  
أو مرن سريس بيةيترا )دليللرة أو  ـ ثةا  من سريس كابسريتلم 0709.60  

 دللل(
 %25 رسقيةة

ـررر مررربانخ  و مررربانخ نيلزوالنررر ، ومررربانخ كبيررراة رسرررل    0709.70  

 )مبانخ رسح رئف(
 %25 رسقيةة

   ـ ايالا: 0709.90  
 %15 رسقيةة أ ضئ  لكئ )خا لل(  - - 0709.91 
 %15 رسقيةة زوتله  - - 0709.92 
 %15 رسقيةة كيلكابيتا(وقطين وقاس )  - - 0709.93 
 %15 رسقيةة ايالا  - - 0709.99 

خضرا )ايررا مطبلخرة أو مطبلخررة باسبخرا  أو مسررللقة دررئ   07.10

 رسةاء(، م ة ة  
    

 %5 رسقيةة ـ بطاطا )بطاطس(  0710.10  
     ـ بقلد قانية مقشل ة أو ايا مقشل ة:   
 %15 رسقيةة ـ ـ بازوال )بيسلم ماتيللم( 0710.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ سلبيا أو داصلسيا )دي يا و داصيلل ( 0710.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0710.29  
ـ مبانخ ومبانخ نيلزوالن ، ومبانخ ذو و   كبيرا )مربانخ  0710.30  

 رسح رئف(
 %25 رسقيةة

   ـ ذ ة حللة : 0710.40  
 20تقرل  ررن  ايرا رس رالزة سلبيرع باست زئررة بعبرلرت ال - - - 0710.401 

 كغع ورسةستل مة من قبل مصانع تعليب رسةلرم رسغصرئية 

 معلاة رسقيةة 

 %15 رسقيةة ايالا - - - 0710.409 
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 %5 رسقيةة ـ خضا أخا  0710.80  

5% رسقيةة ـ خليط من رسخضا 0710.90    
خضررا محللظرررة مؤقتررا وسترررن ايرررا صرراسحة بحاستهرررا لرررصا   07.11

 سالمتهالك رسةبا ا 
    

 %25 رسقيةة ـ زوتله 0711.20  
 %25 رسقيةة ـ خيا  و قثاء وخيا  صغيا  0711.40  
     ـ دطل  وكةسة:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ دطل  من سيس آسا وتل  0711.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0711.59  
     ـ خضا أخا؛ خليط  من رسخضا: 0711.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بطاطا 0711.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ بصل 0711.902  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0711.909  

خضررا م للررة، كاملررة أو مقطعررة أو مشرراحة أو متسرراة أو   07.12

 مسحلقة، وستن ايا محضاة بطاوقة أخاى 
    

 معلاة  رسقيةة  ـ بصل 0712.20  
ـ دطل ، دطرل  مرن سريس أو وتلال ورا، دطرل  لالميرة مرن    

 تياميال، وكةسة:سيس 
    

 معلاة  رسقيةة  ـ ـ دطل  من سيس آسا وتل  0712.31  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ دطل  من سيس رو وتلال وا 0712.32  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ دطل  لالمية من سيس تياميال 0712.33  
 %5 رسقيةة ـ ـ   يتاكئ )سيتييل  إو وم ( 0712.34 
يةةرسق  ـ ـ ايالا 0712.39    معلاة  
     ـ خضا أخا؛ خليط من رسخضا: 0712.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ذ ة  0712.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0712.909  

بقلد قانية وابسة، مقشل ة، وإه كانب ميزو ة رسغالسرة أو   07.13

 مللقة )ملصصة( أو متساة  
    

     ـ بازالء )بيسلم ماتيللم(: 0713.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سلبصر  0713.102 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0713.109  
     ـ حة  )سا بانزوز(: 0713.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سلبصر  0713.202 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0713.209  
     ـ سلبيا أو داصلسيا ، )دي يا ، داصيلل (:   
سيا من نلس )دي يا مان ل ليبرا أو دي يرا سلبيا أو داصل  - - 0713.31  

  رمواتا )رد(، وولتزوك( 
 معلاة رسقيةة

سلبيررررررا أو داصررررررلسيا حةررررررارء صررررررغياة )أمزوكررررررئ(   - - 0713.32  

 )داصيلل  أو دي يا أن لال وس( 
 معلاة رسقيةة

سلبيا أو داصلسيا  امورة )داصريلل  دلس را وس(، بةرا   - - 0713.33  

 ء ديها رسلاصلسيا رسبيضا

 

 معلاة رسقيةة
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سلبياء أو داصلسيا بامبا ر )دي يا مبتيارنئ أو دلنر زوا   - - 0713.34 

 مبتيارنئ(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة سلبيا )دي يا أن لوتيلالتا(  - - 0713.35 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  0713.39  
     ـ    : 0713.40  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سلبصر  0713.402 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0713.409  
ـ دلد  اوض )ديشيادابا  من نلس ماسل ( ودلد صغيا  0713.50  

 )ديشيادابا من نلس روتلويا وديشيا دابا من نلس مييل ( 
 معلاة رسقيةة

     ـ بازالء لي وة )كاسانل  كاساه(: 0713.60 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سلبصر  0713.602 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0713.609 
     ـ ايالا: 0713.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سلبصر  0713.902 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0713.909  

سرررررصو  رسةييهرررررلط )مرررررانيل ( ور  و وت ورسسرررررحلب  أو    07.14

قلقررا   ومررئ أو بطاطررا حلررلة أو سررصو  وم نررات مةاثلررة 

أو مبرامة أو م ةرر ة أو ازوراة رسيشرا أو ر ويرلسين، طازسرة 

م للة، كاملة أو مقطعة أو بشتل كاوات متتلة؛ سب رسيخيرل 

 رسهي ي )ماسل( 

    

5% رسقيةة ـ سصو  رسةيهيلط )مانيل ( 0714.10    
 %25 رسقيةة ـ بطاطا حللة 0714.20  
5% رسقيةة وام )موستل وا( - 0714.30   
 %25 رسقيةة قلقا  )كلستاميا( - 0714.40 
5% رسقيةة ولتيا )زنثلملما( - 0714.50   
5% رسقيةة ـ ايالا 0714.90    
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 رسلصل رسثامن

 
 دلركه وأثةا  قشاوة صاسحة سألكل؛

 قشل  حةضيات وقشل  بطيخ أو  ةام
 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل رسللركه ور ثةا  رسقشاوة ايا رسصاسحة سألكل. 1-

 
امة دئ نلرس بيرلم رسللركره ور ثةرا  رسقشراوة رسطازسرة تصيف رسللركه ور ثةا  رسقشاوة رسةب 2-

 رسةةاثلة.

 
إه رسللركه ور ثةا  رسقشاوة رسة للة رس رخلة دئ لصر رسلصل وةتن أه وتله معامرً تاطيبها  3-

 سزئياً باسةاء أو معاس تها سألاارض رستاسية:
 

و رستباترة، أو إضرادة سزوامة م سة رسحل؛ أو رستثبيب )مثل رسةعاس ة باسحار ة رسةعت سة ، أ - أ

 حةض رسسل بيك أو مل بات رسبلتاميلم(،

 
ستحسين رسةظهرا أو رسةحادظرة  ليره )مرثالً ب ضرادة زورلت نباتيرة أو كةيرات صرغياة مرن  - ب

  ارب رس للكلز(، بشاط أه تبق  محتلظة بصلتها كللركه أو كسثةا  قشاوة م للة.
 

رستررئ تةررب معاس تهررا دقررط  سررل رسحلرر؛  لرر  رسللركرره ور ثةررا  رسقشرراوة  08.12ويطبررف رسبيرر   4-

رسةؤقب أثياء رسيقل أو رستخرزون قبرل رمرتعةاسها )مرثال بغراز ثرانئ روكسري  رستباورب أو درئ مراء 

مةلررل أو متبررات أو ايالررا مررن محاسيررل رسحلرر؛(،  لرر  أه تبقرر  ايررا صرراسحة بحاستهررا لررصا 

 رسةبا ا.  سالمتهالك
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 ةنلس رسبضا 

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سلز رسهي  وسلز رسبارزول وسلز رستا رل )رستراسل(،   08.01

 طازسة  أو م للة، بقشالا أو ب ونه 
    

     ـ سلز رسهي  )نا سيل(:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ م لف 0801.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ بقشاته رس رخلية )رن وكا ب( 0801.12 
 %5 قيةةرس ـ ـ ايالا 0801.19  
     ـ سلز رسبارزول:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بقشاا 0801.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقشا 0801.22  
     ـ سلز رستا ل )رستاسل(:   
 معلاة  ـ ـ بقشاا 0801.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقشا 0801.32  

أثةررا  قشرراوة أخررا، طازسررة أو م للررة، بقشررالا أو   08.02

 ب ونه 
    

     ـ سلز:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بقشاا 0802.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقشا 0802.12  
     ـ بي   )من نلس كل ولل (:   
 معلاة رسقيةة  ـ ـ بقشاا 0802.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقشا 0802.22  
     ـ سلز  امي:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بقشاا 0802.31  
 معلاة قيةةرس ـ ـ مقشا 0802.32  
   ـ كستياء )كامتانيا(:   
 %5 رسقيةة ـ ـ بقشاا 0802.41 
 %5 رسقيةة ـ ـ مقشا 0802.42 
    :ـ دستف   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بقشاا 0802.51 
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقشا 0802.52 
   ـ سلز ماكاموةا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بقشاا 0802.61 
 معلاة ةرسقية ـ ـ مقشا 0802.62 
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلز رستلال )كلال( 0802.70 
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلز أ وتا 0802.80 
   ـ ايالا: 0802.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ صيلبا بقشاا 0802.91 
 %5 رسقيةة ـ ـ صيلبا مقشا 0802.92 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 0802.99 

     م لف  ملز، بةا ديه "رسبالنتاه"، طازج  أو   08.03
   ـ بالنتاه: 0803.10  
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 ـ ـ ـ طازج 0803.101 

 
    %25 رسقيةة 

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0803.109 
   ـ ايالا: 0803.90  
     %25 رسقيةة ـ ـ ـ طازج 0803.901 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0803.909 

تةرررا وترررين وأنانرررا  وأدلكرررامو )كةثررراي أماوترررئ(   08.04

 ومان ل مان لمتين، طازسة أو م للة وسلرده 
    

     ـ تةا: 0804.10  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ طازج )بلل و طب( 0804.101  
ـ ـ ـ م لف دئ أاللة ال وزو  وزنهرا  رن كيلرل ارارم  0804.103  

 ورح 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0804.109  
 %5 رسقيةة ـ تين 0804.20  
 %5 رسقيةة ا ـ أنان 0804.30  
 %5 رسقيةة ـ أدلكامو )كةثاي أماوتئ( 0804.40  
 %5 رسقيةة ـ سلردة، مان ل  ومان لمتين 0804.50  

     حةضيات، طازسة أو سادة   08.05
     ـ باتقاد: 0805.10  
 %25 رسقيةة أوا  حت  نهاوة  ها  باط 1ـ ـ ـ سللتاة من  0805.101  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0805.109  
ولمرررررلئ "مانررررر  ون" )بةرررررا ديهرررررا رستان رررررا ون  -   

ورسساتسرررلما (؛ كلةيتييرررا، وولتررريج وايالرررا مرررن 

 رسحةضيات رسةه ية:

  

ولمررررلئ أو مان  ويرررره )بةررررا ديهررررا رستان ررررا ون  - - 0805.21 

 ورسساتسلما(

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة كلةيتييا - - 0805.22 
 %15 رسقيةة ايالا - - 0805.29 
 %25 رسقيةة ـ سيةله لي ي )ساوب داوت( وبلملئ 0805.40  
سيةرررله حررررامض )مررريتاو  سيةررررله، مرررريتاو   - 0805.50  

سيةرررلنع(، سررريع )مررريتاو  ر ورنتيللسيرررا، مررريتاو  

 التيللسيا( 

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ايالا 0805.90  
      يب، طازج أو م لف   08.06

     ـ طازج: 0806.10  
    %25 رسقيةة  تشاون أود  31أوا  إس   1ـ ـ ـ سللتاة من  0806.101  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  0806.109  
 %5 رسقيةة ـ م لف 0806.20  

 ررةام و بطرريخ )بةررا ديرره رسبطرريخ ر حةررا(، وباباوررا   08.07

 "باباز"، طازج  
    

     ـ  ةام وبطيخ )بةا ديه رسبطيخ رالحةا(   
 %25 رسقيةة ـ بطيخ أحةا "مالس"ـ  0807.11  
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 %15 رسقيةة ـ ـ ايالا 0807.19  
 %15 رسقيةة ـ باباوا )باباز( 0807.20  

     تلا" وكةثاى "أساص" وملاسل، طازسة   08.08
     ـ تلا" : 0808.10  
 %25 رسقيةة  تشاون أود  31حزواره  إس   1ـ ـ ـ سللتاة من  0808.101  
 %15 رسقيةة ايالا ـ ـ ـ 0808.109  
 %15 رسقيةة ـ كةثاى "أساص"  0808.30 
 %15 رسقيةة ـ ملاسل 0808.40  

مشرررةش وكررراز وخرررلخ أو م ر  )بةرررا ديررره رسررر  ر    08.09

 ر ملس"نيتتا ون" وباقل ، طازسة  
    

 %25 رسقيةة ـ مشةش 0809.10  
   ـ كاز:   
 %25 ةةرسقي كاز حامض )باونل  ميارمل (  - - 0809.21 
 %25 رسقيةة اياا  - - 0809.29 
ـررر م ر  )خرررلخ( "باونرررل  باوسررريتا"، )بةرررا ديررره  0809.30  

 رس  ر  ر ملس "نتتا ون"(
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ باقل ، وباقل  رسسياج  0809.40  
     دلركه أخا، طازسة   08.10

 %15 رسقيةة ـ داروسة )داوز( 0810.10  
 %25 رسقيةة رسعليف وتلت  امي ـ تلت  0810.20  
 %15 رسقيةة كشةش أملم أو أبيض أو أحةا و يب رسثعلب - 0810.30 
 %25 رسقيةة ـ  ييبات ودلركه أخا من نلس )داكسيييلم( 0810.40  
 %15 رسقيةة ـ داكهة  رستيلي 0810.50  
 %15 رسقيةة ـ داكهة رس و رنياء )مو واه( 0810.60  
 %15 رسقيةة لهبامية - 0810.70 
 %15 رسقيةة ـ ايالا 0810.90  

دلركررره وأثةرررا  قشررراوة ايرررا مطبلخرررة أو مطبلخرررة   08.11

باسبخا  أو مسللقة درئ رسةراء، م ةر ة، وإه رحترلت 

  ل  متا مضال أو ملرم تحلية أخا 

    

 %15 رسقيةة ـ داروسة  )داوز( 0811.10  
أو أمرلم  ـ تلت رسعليف وتلت  امي وكشةش أبيض 0811.20  

 أو أحةا و يب رسثعلب 
 %25 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ايالا 0811.90  
دلركرره وأثةررا  قشرراوة محللظررة مؤقتررا وستررن ايررا   08.12

 صاسحة بحاستها لصا سالمتهالك رسةبا ا
    

 %25 رسقيةة ـ كاز 0812.10  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 0812.90  

دررئ رسبيررلم مررن  دلركرره، م للررة، ايررا تلررك رسةررصكل ة  08.13

؛ خليط من أثةا  قشراوة أو دلركره 0806إس   0801

 م للة من ر نلرس رسةصكل ة دئ لصر رسلصل 

    

 %5 رسقيةة ـ مشةش 0813.10  
 %25 رسقيةة ـ باقل   0813.20  
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 %25 رسقيةة ـ تلا" 0813.30  
 ـ دلركه أخا 0813.40  

 

 

 %25 رسقيةة

اوة أو من دلركه م للة من ـ خليط  من أثةا  قش 0813.50  

 ر نلرس رسةصكل ة دئ لصر رسلصل
 %25 رسقيةة

قشل  حةضيات وقشل   رةام أو بطريخ، طازسرة أو  0814.00 08.14

م ة ة أو م للة أو محللظرة مؤقترا درئ مراء مةلرل  

 أو متبات أو دئ محاسيل أو ملرم أخا سلحل؛ 

 %5 رسقيةة
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 رسلصل رستامع
 لربلبن و اي ومتة وبها رت وت

 مـالحظــات :
 

 كةا ولئ: 09.10إس   09.04تصيف مخاسيط رسةيت ات رس رخلة دئ رسبيلم من  1-

 مخاسيط رسةيت ات رسخاضعة سبي  ورح  تبق  مرخلة دئ لصر رسبي ؛ -أ

 .09.10مخاسيط رسةيت ات رسخاضعة سبيلم مختللة ت خل دئ رسبي   -ب

)بةرا درئ  09.10إسر   09.04م مرن إه إضادة ملرم أخا إس  رسةيت ات رسخاضعة سلبيرل

ذسك رسةخاسيط رسةشا  إسيها دئ رسلقاتين )أ( و )ب( أ رالا(، ال ترؤثا درئ تصرييف لرصا 

رسةيت ررات مامرمررب رسةخرراسيط رسياسةررة  يهررا محتلظررة باسصررلة ر مامررية سلةيت ررات 

 رسخاضعة سهصا رسبيلم.

ب تةثررل تلربررل مخللطررة وخالدرراً سررصسك تسررـتبع  لررصا رسةخرراسيط مررن لررصر رسلصررل؛ أمررا إذر كانرر

 (.21.03دت خل دئ رسبي  )

 ال وشةل لصر رسلصل رسلللل رسةعراول باستبيبرة )بيباكلبيبرة( وال رسةيت رات ر خرا رس رخلرة درئ 2-

 .. (12.11)  رسبي  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ميرره رسترراديين؛ قشررل  بررن، وإه كرراه محةصرراً أو ميزو ررا    09.01

وارالالت مرن برن؛ أبر رد بررن محتلورة  لر  برن بسورة نسرربة 

 كانب   

    

     ـ بن، ايا محة :     
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا ميزوس ميه رستاديين 0901.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميزوس ميه رستاديين 0901.12  
     ـ بن، محة :    
 %5 رسقيةة اديينـ ـ ايا ميزوس ميه رست 0901.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ميزوس ميه رستاديين 0901.22  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 0901.90  

      اي، وإه كاه ميتها     09.02
ـرر  رراي أخضررا )ايررا مخةررا( دررئ  بررلرت سررالزة سلترر رود  0902.10  

 كغع  3رسلل ي ال وزو  وزه محتلرلا  ن 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة مخةا( دئ  بلرت أخا ـ  اي أخضا )ايا  0902.20  
ـ  اي أملم )مخةا( و اي مخةا سزئيا، دئ  بلرت  0902.30  

 كغع  3سالزة سلت رود رسلل ي ال وزو  وزه محتلرلا  ن 
 معلاة رسقيةة

ـ  اي  أملم )مخةا( و راي  مخةرا سزئيرا، درئ  برلرت  0902.40  

 أخا
 معلاة رسقيةة

 %5 قيةةرس متة )ماتية(  0903.00 09.03
دللررل مررن نررلس بيبررا؛ دليللررة مررن سرريس "كابسرريتلم" أو   09.04

 دللل من نلس "بيةيتا"، م للة أو م او ة أو مسحلقة  
    

     ـ دللل )من سيس بيبا(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا م اوش وال مسحل  0904.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ م اوش  أو مسحل  0904.12  
"كابسيتلم)دليللة حا ة(" أو دللل من ـ دليللة من سيس    

 نلس "بيةيتا)دللل حلل(:
  

 معلاة رسقيةة م للة ، ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0904.21 
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة  - - 0904.22 

   دانيليا    09.05
 %5 رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة - 0905.10 
 %5 سقيةةر م او ة أو  مسحلقة - 0905.20 

     قادة وأزلا    اة رسقادة    09.06
     ـ ايا م او ة وال مسحلقة    
 معلاة رسقيةة ـ ـ قادة )ميياملم زوالنيتلم بللم( 0906.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 0906.19  
 %5 رسقيةة ـ م او ة أو مسحلقة 0906.20  

   قانلل )كبلش وميقاه وثةا (   09.07
 ايا م او ة وال مسحلقة - 0907.10 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة - 0907.20 
سررلز رسطيررب وبسبامررته )االدرره رسغشررائئ(، وحررب رسهرراد    09.08

 )قادلة( 
    

   ـ سلز رسطيب:   
 معلاة رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0908.11 
 %5 يةةرسق م او ة أو  مسحلقة  - - 0908.12 
   ـ بسبامة سلز رسطيب:   
 %5 رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0908.21 
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة  - - 0908.22 
   ـ حب رسهاد )قادلة(:   
 معلاة رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0908.31 
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة  - - 0908.32 

وانسله، وانسله صرييئ أو ن ةرئ )ساذبرة(،  رةا، بصو     09.09

 كزباة، كةله أو كارووة؛  ا ا  
    

   ـ بصو  كزباة:   
 معلاة رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0909.21 
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة  - - 0909.22 
   ـ بصو  كةله:   
ةمعلا رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0909.31   
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة  - - 0909.32 
ـ بصو  وانسله ، وانسله صييئ أو ن ةئ )ساذبة( ،     

 كارووة رو  ةا ؛ حبات  ا ا:
  

   ايام او ة وال مسحلقة:  - - 0909.61 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ بصو  وانسله 0909.611 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0909.619 
   م او ة أو  مسحلقة:  - - 0909.62 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بصو  وانسله 0909.621 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0909.629 

زن بيل، ز لاره، كاكع، ز تا، أو ر  اا  ) ن (، كا ي    09.10

 وبها رت وتلربل أخا 
    

   ـ زن بيل:   
 معلاة رسقيةة ايا م او ة وال مسحلقة  - - 0910.11 
 %5 رسقيةة م او ة أو  مسحلقة - - 0910.12 
 معلاة رسقيةة ـ ز لاره 0910.20  
 معلاة رسقيةة ـ كاكع 0910.30  
     ـ بها رت وتلربل أخا:    
     / ب من لصر رسلصل: 1ـ ـ مخاسيط مصكل ة دئ رسةالحظة  0910.91   
ةمعلا رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 0910.911    
 ـ ـ ـ ايالا 0910.919  

 

 

 

 %5 رسقيةة



313 
 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     ـ ـ ايالا: 0910.99   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج 0910.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 0910.999  
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 رسلصل رسعا ا
 حبلب

 
 مـالحظــات :

 

خل ديهرا إال إذر كانرب حبلبراً، وإه كانرب إه رسةيت ــات رسةصكل ة دئ بيلم لرصر رسلصرل ال تر  -أ 1-

 رسحبلب دئ ميابل أو  ل  ميقاه. لصا

 

ال وشرررةل لرررصر رسلصرررل رسحبرررلب رسةقشرررل ة أو رسةعاس رررة بطاوقرررة أخررراى ، إال أه ر  ز  -ب 

رسةقشررل  أو رسةضرراوب )رسةبرريض( أو رسةةسررل" أو رسةلةررع أو رسةعرراسج باسبخررا  وكررصسك 

، كصسك د ه حبلب رستييلر رستئ نز ب قشاتها كليرا أو 10.06كسا ته وبق  مرخالً دئ رسبي  

سزئيا من رسل دصل ماكب رسسرابلنين، موه أه تخضرع  ي  ةليرات أخراى، تبقر  مرخلرة 

 .10.08دئ رسبي  

 
 (.7رسص ة رسحللة )رسلصل  10.05ال وشةل رسبي   2-
 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ:
 

نلرس "تابتيتلم مو وم" وكصسك رسه رائن وقص  بعبا ة "حيطة )قةل( قامية"، رسحيطة من أ 1-

( مررررن 28رسيات ررررة  ررررن تالقررررئ أنررررلرس مررررن تابتيتررررلم مو وم، رستررررئ تحةررررل نلررررس رسعرررر م )

 رستاوملزومات سةثل تلك ر نلرس.
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     حيطة )قةل( وخليط حيطة مع  يلع    10.01
   طة )قةل( قامية:ـ حي   
 معلاة رسقيةة تقاوي سلبصر   - - 1001.11 
 معلاة رسقيةة ايالا- - 1001.19 
   ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة تقاوي سلبصر   - - 1001.91 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 1001.99 

    يلع )ساومر (   10.02
 %5 رسقيةة تقاوي سلبصر  - 1002.10 
 %5 رسقيةة لاايا - 1002.90 

    عيا   10.03
 معلاة رسقيةة تقاوي سلبصر  - 1003.10 
 معلاة رسقيةة ايالا - 1003.90 

    لداه   10.04
 %5 رسقيةة تقاوي سلبصر  - 1004.10 
 %5 رسقيةة ايالا  - 1004.90 

     ذ ة    10.05
 معلاة رسقيةة ـ تقاوي سلبصر  1005.10  
 معلاة سقيةةر ـ ايالا 1005.90  

     أ ز    10.06
 %5 رسقيةة ـ أ ز ايا مقشل  )أ ز بغالده رسزلاي ( 1006.10  
 %5 رسقيةة ـ أ ز مقشل  )أ ز أمةا( 1006.20  
ـرر أ ز مضرراوب كليررا أو سزئيررا وإه كرراه مةسررلحا أو  1006.30  

 ملةعا
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ كسا ة ر  ز 1006.40  
   ساالم حبلب رس  10.07

 %5 رسقيةة تقاوي سلبصر   - 1007.10 
 %5 رسقيةة ايالا  - 1007.90 

     حيطة ملمرء، مخن وحبلب رسعصاديا؛ حبلب أخا    10.08
 %5 رسقيةة ـ حيطة ملمرء 1008.10  
   ـ مخن:   
 %5 رسقيةة تقاوي سلبصر   - - 1008.21 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 1008.29 
 %5 رسقيةة ـ حبلب رسعصاديا 1008.30  
 %5 رسقيةة دلنيل )مو يتا وا(  - 1008.40 
 %5 رسقيةة كلويل - 1008.50 
 %5 رسقيةة تاوتيتيل - 1008.60 
 %5 رسقيةة ـ حبلب أخا 1008.90  
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 رسلصل رسحامي  شا

 
 ميت ات مطاحن؛  عيا نا ؛ )ماسب(؛ نشاء؛

 أويلسين؛ مربل  )سللتين(

 

 مالحظات:

 
 وشةل لصر رسلصل: ال 1-

 (؛21.01أو رسبي   09.01رسشعيا رسيا ؛ )ماسب( رسةحة  رسةحضا كب ول سلبن )رسبي   ( أ

 ؛19.01ب( رس قيف ورس اوش ورسسةي  ورسيشاء رسةحضاة رس رخلة  دئ رسبي  

 ؛19.04ج(  قائف رسص ة ورسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي   

 ؛20.05أو  20.04أو  20.01رسبيلم م( رسخضا رسةحضاة أو رسةحللظة رس رخلة دئ 

 (؛30لـ( محضارت رسصي سة )رسلصل    

 (.33و( رسيشاء رسصي سه صلة محضارت  طل  أو تطاوة أو ت ةيل )رسلصل 

إه ميت رات رسةطرراحن مرن رسحبررلب رسةبييرة دررئ رس ر ود أمنرراا، تر خل دررئ لرصر رسلصررل إذر  -أ  2-

 وزناً  ل  أما  رسةامة رس ادة: تلردات ديها معاً رسيسبتاه رستاسيتاه محسلبتين

( مرن رس ر ود )محر مة بطاوقرة أورل ز 2نسبة نشـاء تزو   ةا لل مح م دئ رسعةرلم ) 1-

 رإلمتقطابية رسةع سة(؛ و

نسبة  مام )بع  رمتبعام أوة ملرم مع نية مضادة( ال تزو   ن تلك رسةبيية دئ رسعةرلم  2-

 .23.02شاطاه، د نها ت خل دئ رسبي  (، أما رسةيت ات رستئ ال وتلدا ديها لصره رس3)

ومع ذسك، در ه نبرب رسحبرلب ، كاملرة أو مللطحرة أو بشرتل  قرائف أو مطحلنرة، تتبرع 

 .11.04مرئةاً رسبي  

 11.01إه رسةيت ات رس رخلة دئ لصر رسلصل طبقاً سألحتام رسةصكل ة أ الا ت خل درئ رسبير   -ب 

ةررا مررن خررالد ميخررل مررن نسرريج معرر نئ إذر كانررب رسيسرربة رسةيلوررة رستررئ ت 11.02و رسبيرر  

( من رس ر ود أمنراا تبعراً 5( أو )4)ااباد( ذي  يله مطابقة ستلك رسةبيية دئ رسعةلمون )

 سلحاد، ال تقل وزناً  ن رسيسبة رسةبيية إزرء كل نلس من رسحبلب رسةصكل ة دئ رس  ود.

 .11.04أو رسبي   11.03وبخالل ذسك ، ت خل تلك رسةيت ات دئ رسبي  
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 رسحبلب

(1) 

نسبة 

 رسيشاء

(2) 

 نسبة رسامام

(3) 

 نسبة رسةاو  من ميخل ذي  يله من مقا 
 ماوتاومتا 315

 )ميتاوه(
 ماوتاومتا 500

 )ميتاوه(
 حيطة و يلع

  عيا

  لداه

 ذ ة وحبلب رسسل الم

 أ ز

 حيطة ملمرء

45% 

45% 

45% 

45% 

45% 

45% 

2.5% 

3% 

5% 

2% 

1.6% 

4% 

80% 

80% 

80% 

- 

80% 

80% 

- 

- 

- 

90% 

- 

- 
 

، وقص  بعبا ة "ساوش" و "مةي " رسةيت ات رسةتحصرل  ليهرا  11.03ستطبيف أحتام رسبي   3-

 بتلتيب رسحبلب  ل  أه وتلردا ديها أح  رسشاطين رستاسيين:

 ل  ر قل من وزنها و ب أه تةا من خرالد  %95أ( إذر كانب من ميت ات رسص ة ، د ه نسبة 

 مع؛ 2يله مقامها ميخل من نسيج مع نئ ذي  

 لر  ر قرل مرن وزنهرا و رب أه  %95إذر كانب من ميت رات رسحبرلب ر خرا، در ه نسربة  ب( 

 مع. 1.25تةا من خالد ميخل من نسيج مع نئ ذي  يله مقامها 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة يط حيطة مع  يلعمقيف حيطة )قةل( أو مقيف خل 1101.00 11.01
مقيررف حبررلب،  رر ر مقيررف رسحيطررة )قةررل( أو مقيررف    11.02

 خليط رسحيطة مع  يلع  
    

 معلاة رسقيةة ـ مقيف ذ ة 1102.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 1102.90  

     ساوش ومةي  وكاوات متتلة من حبلب    11.03
     ـ ساوش ومةي :    
 معلاة رسقيةة من حيطة )قةل( ـ ـ  1103.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ذ ة 1103.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من حبلب أخا 1103.19  
 معلاة رسقيةة ـ كاوات متتلة  1103.20  

حبــلب معاس ــة بطاوقـة أخاى )مثالً ، مقشل ة أو    11.04

مللطحررة أو مرر و ة أو مقطعررة أو متسرراة أو بشررتل 

؛ 10.06ء ر  ز رسرر رخل دررئ رسبيرر   قررائف(، بامررتثيا

نبب رسحبلب، كامرل أو مللطرل أو مطحرله أو بشرتل 

  قائف 

    

     ـ حبلب مللطحة أو بشتل  قائف:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من  لداه 1104.12  
     ـ ـ من حبلب أخا:  1104.19  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من  عيا 1104.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1104.199  
ـ حبرلب أخرا معاس رة )مرثالً، مقشرل ة أو مر و ة أو     

 مقطعة أو متساة(:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من  لداه 1104.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ذ ة 1104.23  
 %5 رسقيةة ـ ـ من حبلب أخا  1104.29  
ـ نبب رسحبرلب، كامرل أو مللطرل أو بشرتل  قرائف أو  1104.30  

 مطحله
 %5 رسقيةة

مقيف أو مرةي  أو مسرحل  أو  قرائف أو حبيبرات أو    11.05

 كاوات متتلة من بطاطا 
    

 معلاة رسقيةة ـ مقيف أو مةي  أو مسحل  1105.10  
 معلاة رسقيةة ـ  قائف ، حبيبات وكاوات متتلة 1105.20  

مقيرررف أومرررةي  أو مسرررحل   مرررن رسبقرررلد رسقانيرررة    11.06

، مقيررف ومـررـةي  07.13رسيابسررة رس رخلررة دررئ رسبيرر  

ومسرررـحل  سرررب رسيخيرررل رسهيررر ي )مررراسل(، مقيرررف 

أومررررةي  أو مسررررحل ، مررررن  رس ررررصو  أو رسرررر  نات 

؛ مقيرررررف أومرررررةي  أو  07.14رس رخلرررررة درررررئ رسبيررررر  

 8مساحيف من رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلصل 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـررر مرررن رسبقرررلد رسقانيرررة رسيابسرررة رس رخلرررة درررئ رسبيررر   1106.10   

07.13 

 معلاة  رسقيةة 

ـ من رسساسل أو من رس صو  أو رسر  نات رس رخلرة درئ  1106.20  

 07.14رسبي  
 %5 رسقيةة

 معلاة  رسقيةة  8ـ من رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلصل 1106.30   
      عيا نا ؛ )ماسب(، وإه كاه محةصاً    11.07

 معلاة رسقيةة ـ ايا محة  1107.10  
 معلاة رسقيةة ـ محة  1107.20  

     نشـــاء؛ أويلسين     11.08
     ـ نشـــاء:    
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ من حيطة )قةل( 1108.11   
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ من ذ ة 1108.12   
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بطاطا  1108.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من مييهلط )مانيل ( 1108.14  
ةرسقية  ـ ـ أنلرس نشـــاء أخا 1108.19     معلاة  
 معلاة رسقيةة ـ أويلسين 1108.20  

لـاً  1109.00 11.09  معلاة رسقيةة سللتين رسحيطة )رسقةل(، وإه كاه م لـ 
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 رسلصل رسثانئ  شا

 
 بصو  وأثةا  زوتية؛ حبلب وبصو  وأثةا  متيل ة؛

 نباتات سلصيا ة أو رسطب؛ قش و لف
 

 -مالحظات :

 
ةا  ونلى رسيخيل وبصو  رسقطن وبصو  زوب رسخاوس وبصو  ديةا وشةل ، ث 12.07وشةل رسبي   1-

 رسسةسع وبصو  رسخامد وبصو  رسعصلا )قاطع( وبصو  رسخشخاش وبصو   يا )كا تيه(.
أو رسزوتررله  08.02أو رسبيرر   08.01ايررا أه لررصر رسبيرر  ال وشررةل رسةيت ررات رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 (.20أو رسلصل  7)رسلصل 

 
يف ورسسةي  ايرا رسةيرزوس زوتهةرا كةرا وشرةل أوضرا رسر قيف ورسسرةي  رس ق 12.08وشةل رسبي   2-

رسةيزوس زوتهةرا سزئيراً أو رسلرصون نرزس رسزورب ميهةرا ومرن ثرع أ ير  ت مريةهةا كليراً أو سزئيراً 

 .23.06إس   23.04بزولتهةا ر صلية. ايا أنه ال وشةل رسبقاوا رس رخلة دئ رسبيلم من 

 
عتبرا )برصو رً معر ة سلبرصر ( ، برصو  رسشرلن   )بي را( وبرصو  ، ت12.09من أسرل تطبيرف رسبير    3-

أ شاب وحشائش رسحقلد ورسةار ر  وبرصو  أزلرا  رسزويرة وبرصو  رسخضرا وبرصو  ر  ر ا  

 رسحاسية وبصو  أ  ا  رسلاكهة وبصو  رسبيقة أورستامية )ايا أنلرس ديشيادابا( ورستامس.

 ، وإه كانب مع ة سلبصر : ال ويطبف  ل  رسبصو  رستاسية 12.09ايا أه رسبي  

 (؛7أ ( رسبقلد رسقانية أو رسص ة رسحللة )رسلصل 

 ؛9ب( رسبها رت ورستلربل ور صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل 

 (؛ 10ج( رسحبلب )رسلصل 

 .12.11أو دئ رسبي   12.07إس   12.01م( رسةيت ات رس رخلة دئ رسبيلم من 

 

 ات وأسزرء رسيباتات من ر نلرس رستاسية:ديةا وشةل، رسيبات 12.11وشةل رسبي   4-

رسحبف ) وحراه( وسسراه رسثرل  )أبرل رسا رل( ورس يسريج ورسزودراء و را  رسسرل  ومختلرف 

أنلرس رسيعياس وإكليرل رس برل )حصر  رسبراه( ، ورسشرصرب، ورسةاوةيرة ورسشريل )ر دسريتين( وال 

 ما ول : 12.011وشةل رسبي  

 ؛30ر مووة رس رخلة  دئ رسلصل  ( أ

ستحضارت رسعطل  أو رست ةيل )تلرسيب( أو رستطاوة )كلزماتيك( رس رخلة دئ رسلصل ب( م

 ؛33

ج(  مبيررر رت رسحشرررارت ورسلطاورررات ومبيررر رت ر  شررراب رسضرررا ة ورسةطهرررارت أو رسةيت رررات 

 .38.08رسةةاثلة رس رخلة دئ رسبي  

ةل مرا ، در ه  برا ة "أ شراب بحاورة وطحاسرب مائيرة" ال تشر12.12من أسل تطبيف رسبي   5-

 ولئ:

 ؛21.02رستائيات رسة هاوة رسةيتة وحي ة رسخلية رس رخلة دئ رسبي   ( أ
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 ؛30.02رستائيات رسة هاوة رسةز و ة رس رخلة دئ رسبي   ( ب

 .31.05أو رسبي   31.01ج( ر مة ة رس رخلة دئ رسبي          

 

 بي  رسلا ئ :رسمالحظة 

 

سسرل ع )رسللرب رسبراي( أو رسترلسزر ذرت ، د نه وقص  بعبا ة "بصو  ر 1205.10 اارض رسبي   1-

حةض ر واوميك رسةيخلض"، بصو  رسسرل ع أو رسترلسزر رسترئ تعطرئ زوتراً ثابتراً وحترلي  لر  

 30% وزنرراً ومتلنرراً سامرر رً وحتررلي  لرر  أقررل مررن 2حةررض ر واومرريك بيسرربة تقررل  ررن 

 ميتاوملد من رس ليتل مييلالت ستل اارم.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 س رسبضا ةنل

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   دلد رسصلوا، وإه كاه متسارً    12.01
 معلاة رسقيةة تقاوي سلبصر   - 1201.10 
 معلاة رسقيةة ايالا  - 1201.90 

دـلد ملمرنئ، ايا محة  أو مطبلخ بطاوقة أخاى،    12.02

 وإه كاه مقشل رً أو متسارً 
    

  معلاة رسقيةة  تقاوي سلبصر  - 1202.30   
   ـ ايالا:  
 معلاة  رسقيةة  بقشاا - - 1202.41   
 معلاة رسقيةة مقشل رً، وإه كاه متسارً   - - 1202.42  

 %5 رسقيةة سب نا سيل )كلبار(  1203.00 12.03
 %5 رسقيةة بص  كتاه، وإه كاه متسارً   1204.00 12.04
     سزر، وإه كاه متسارً بص  رسسل ع )رسللب رسباي( أو رستل   12.05

ـررر برررصو  رسسرررل ع أو رسترررلسزر ذرت حةرررض رالواومررريك  1205.10  

 رسةيخلض
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 1205.90  
 معلاة  رسقيةة  بص   بام رسشةس، وإه كاه متسارً    1206.00 12.06
     ثةا  وبصو  زوتية أخا، وإه كانب متساة     12.07

 معلاة رسقيةة   ونلى رسيخيلثةا - 1207.10 
   ـ بصو  قطن:   
 معلاة رسقيةة تقاوي سلبصر   - - 1207.21 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 1207.29 
 معلاة رسقيةة بصو  زوب رسخاوس - 1207.30 
 معلاة رسقيةة ـ بصو  مةسع 1207.40  
 معلاة   رسقيةة ـ بصو  رسخامد 1207.50  
 %5 رسقيةة لا )قاطع( )كا ثامل  تيتتل ول (ـ بصو   ص 1207.60 
   بصو  بطيخ أو  ةام :  - 1207.70 
 معلاة رسقيةة سلبصر  - - - 1207.701 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 1207.709 
     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة ـ ـ بصو  خشخاش  1207.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1207.99  

بررصو  وثةررا  زوتيررة،  رر ر مقيررف ومررةي   مقيررف ومررةي    12.08

 رسخامد 
    

 معلاة رسقيةة ـ من دلد رسصلوا 1208.10  
     ـ ايالا: 1208.90   
ـرر ـ ـ مررن بررصو  رسقطررن أو رستترراه أو بررصو  رسخرراوس أو  1208.901  

 رسسةسع أو رسقي ب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ من بصو  رسسل ع 1208.904  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 س رسبضا ةنل

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1208.909  
     بصو  وثةا  ونلى، من ر نلرس رسةع ة سلبصر     12.09

 %5 رسقيةة ـ بصو   لن   رسستا 1209.10  
     ـ بصو  نباتات  للية:    
 %5 رسقيةة ـ ـ بصو  باميع من نلس رسلاسلا )دصة( 1209.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ بصو  باميع من نلس تاوللسيام )نلل( 1209.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ بصو   تاش 1209.23  
 %5 رسقيةة .( Lـ ـ بصو  كيتت  رسز قاء )بلربارتيسيس  1209.24  
ـرر ـ بررصو  زوره )سرراومر ( )سلسيررام ملتيللررل رم وسلسيررام  1209.25  

 .( Lبياوي  
 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 1209.29   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ تامس 1209.291  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  1209.299  
 %5 رسقيةة ـ بصو  نباتات  شبية تز س أماماً من أسل أزلا لا 1209.30  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بصو  خضا 1209.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1209.99  

ثةــا  حشيشــة رس ويا ، طازسرة أو م للرة، وإه كانرب    12.10

سررحلقة أو بشررتل كاوررات متتلررة؛ ابررا  م او ررة أو م

 حشيشة رس ويا  

    

ـ ثةا  حشيشة رس ويا  ايا م او ة وال مسرحلقة وال  1210.10  

 بشتل كاوات متتلة
 %5 رسقيةة

ـ ثةا  حشيشة رس ويا  م او ة أو مسحلقة أوبشتل  1210.20  

 كاوات متتلة؛ ابا  حشيشة رس ويا 
 معلاة رسقيةة

زرؤلرررا )بةرررا ديهرررا رسبرررصو  ورسثةرررا (، مرررن نباترررات وأس   12.11

ر نلرس رسةسرتعةلة أمامراً در  صيرـا ة رسعطرل  أو در  

رسصي سة أو د  أاـارض إبامة رسحشرـارت أو رسلطاورـات 

أو درر  أاـررـارض مةاثلررة، طازسررة أو مبررامة أو م ةرر ة 

 أوم للة، وإه كانب مقطعة أو متساة أو مسحلقة

    

 %5 ةرسقية ـ سصو  سيسيج  1211.20  
 %5 رسقيةة ـ أو ر  رستلكا 1211.30  
 %5 رسقيةة ـ قش رسخشخاش 1211.40  
 %5 رسقيةة رولي  ر - 1211.50 
 %5 رسقيةة (Prunus Africana)رستاز رإلداوقئ  سحاءـ   1211.60 
     ـ ايالا: 1211.90   
 ـ ـ ـ سصو  مل  ) ا  مل (  1211.901  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 س رسبضا ةنل

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1211.909  
قاوه خانلب )خاوب(، وأ شاب بحاوة وايالرا مرن    12.12

رسطحاسرررب رسةائيرررة، و رررلن   رسسرررتا وقصرررب رسسرررتا، 

طازسرررة أو مبرررامة أو م ةررر ة أو م للرررة، وإه كانرررب 

مطحلنررة؛ نررلى وسررب )قلررب( رسللركرره وميت ررات نباتيررة 

أخا )بةا دئ ذسك سصو  رسهي باء رسباوة ايا رسةحةصرة 

مررن رالنررلرس دصرريلة  رريتل وا أنتيبررل  مرراتيللم( مررن 

رسةسررتخ مة بصررلة أمامررية سالمررتهالك رسبشرراي، ايررا 

 مصكل ة وال مرخلة دئ متاه رخا 

    

   ـ أ شاب بحاوة وايالا من رسطحاسب رسةائية:   
 %5 رسقيةة صاسحة سالمتهالك رسبشاي - - 1212.21 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 1212.29 
     ا:ـ ايال    
 %5 رسقيةة ـ ـ  لن   رسستا 1212.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ قاوه خانلب بةا دئ ذسك بصو ا  1212.92 
 %5 رسقيةة ـ ـ قصب متا 1212.93 
 %5 رسقيةة ـ ـ سصو  رسهي باء رسباوة 1212.94 
     ـ ـ ايالا: 1212.99   
 معلاة رسقيةة  نلى وسب )قلب( رسةشةش ورسخلخ ورسباقل - - - 1212.991 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ بصو  رسقاس ورسيقطين ورستلما، ايا رسةع ة سلبصر   1212.992 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1212.999 

قرررش و صادرررـات )قشرررل ( حبرررلب، خامررراً، وإه كانرررب  1213.00 12.13

مهشةة )تبن(، مطحلنة أو مضغلطة أو بشتل كاورات 

 متتلة

 معلاة رسقيةة

لررلل سلترر   للررئ و ررلن   )بي ررا(  للررئ وسررصو  مل   12.14

 لليررة وكررأل وبامرريع )دصررة( ونلررل )مرريللره( وكانررب 

 للررررئ وتررررامس وكامررررية )بيقررررة( وميت ررررات  لليررررة 

 مةاثلة، وإه كانب بشتل كاوات متتلة 

    

 معلاة رسقيةة ـ مسحل  وكاوات متتلة من باميع )دصة أو رسلا رسلا( 1214.10  
 معلاة يةةرسق اـ ايال 1214.90  
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 رسلصل رسثاسث  شـا
 صةغ رسلك؛ صةلغ و رتي ات وايالا

 من  صا رت وخالصات نباتية
 

 مالحظة :
 

، ديةرا وشرةل، خالصرة سرصو  رسسرل  وخالصرة رستراكهن )رسبراواثاوم( ، 13.02وشةل رسبي   1-

 خالصة حشيشة رس ويا ، خالصة رسصبا وخالصة ر ديله.
 ال وشةل لصر رسبي  ما ولئ:

وزناً من رسستاوز أو  %10الصات سصو  رسسل  )رسعا  مل ( رسةحتلوة  ل  أكثا من خـ -أ

 (؛17.04رسةهيسة كةصيل ات متاوة )رسبي  
 (؛19.01خالصات  عيا نا ؛ )ماسب( )رسبي   -ب 
 
 (؛21.01خالصات بن أو  اي أو مته )رسبي   -ج 
 
 (؛22)رسلصل  رسعصا رت ورسخالصات رسيباتية رستئ تةثل مشاوبات كحلسية -م 
 
 ؛29.38أو رسبي   29.14كادل ، سليساوزون أو ر صيال ر خا رس رخلة دئ رسبي   –لـ 
 
ً من أ باا رسقللوات  %50ماكزرت قش رسخشخاش رسةحتلوة  ل  ما ال وقل  ن  -و   وزنا

 (؛29.38)رسبي  
 

و  ديات ودصائل أو ورستلر ف رسةع ة ستح  30.04أو رسبي   30.03ر مووة رس رخلة دئ رسبي   -ز 

 (؛38.22 لرمل رس م )رسبي  
 

 (؛32.03أو رسبي   32.01خالصات رس بااة أو رسصبااة )رسبي   -"
 
زولت  طاوة ، سام ة أو مائلة أو صادة ، و رتي ات  طاوة معاودة بـ"رسازويلو "،  –ط 

ولت و رتي ات زوتية مستخلصة وكصسك رسةياا رسةقطاة رسعطاوة ومحاسيل مائية من رسز

رسعطاوة أو محضارت أمامها ملرم  طاوة من ر نلرس رسةستخ مة دئ صيا ة رسةشاوبات 

 (؛33)رسلصل 
 
مطاط طبيعئ وبالته وطباخة )سلتاباكا( وسلرولد و يتل أو رسصةلغ رسطبيعية رسةةاثلة  -ي

 (.40.01)رسبي  



326 

 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

صرررةغ رسلرررك؛ صرررةلغ،  رتي رررات، صرررةلغ  رتي يرررة    13.01

 و رتي ات زوتية )كاسبالمع مثالً( ، طبيعية 

    

  معلاة رسقيةة  ـ صةغ  ابئ  1301.20  
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا  1301.90  

 صا رت وخالصرات نباتيرة؛ مرلرم بتتيييرة، بتتييرات    13.02

خاطيررة وبتتررات؛ أسررا  ـ أسررا  وايالررا مررن مررلرم م

ومتثلرررات، مشرررتقة مرررن ميت رررات نباتيرررة، وإه كانرررب 

 مع سة 

    

     ـ  صا رت وخالصات نباتية:    
 %5 رسقيةة ـ ـ أديله 1302.11  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ من سصو  رسسل  )من  ا  رسسل (  1302.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ من حشيشة رس ويا  1302.13  
ةرسقية من رولي  ر - - 1302.14   5% 
 معلاة   رسقيةة ـ ـ ايالا 1302.19   
 معلاة رسقيةة ـ ملرم بتتييية، بتتييات وبتتات 1302.20  
ـ ملرم مخاطية ومتثلات مشتقة من ميت رات نباتيرة،     

 وإه كانب مع سة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أسا  ـ أسا  1302.31  
سخانرلب أو ـ ـ ملرم مخاطية ومتثلـات مشـتـقة مرن ر 1302.32  

 من بصو ا أو من بصو  "رس لر "، وإه كانب مع سة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1302.39  
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 رسلصل رساربع  شـا
 ملرم ضلا نباتية؛ ميت ات أخا من أصل نباتئ

 ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا
 

 مالحظات :
 

 ةيت ات رستاسية:تستثي  من لصر رسلصل وتتبع رسقسع رسحامي  شا رس 1-
رسةرلرم رسيباتيرة أو أسيرال رسةررلرم رسيباتيرة مرن ر نرلرس رسةسررتخ مة أمامراً درئ صريع رسةيت ررات 

رسيس ية مهةا كانب طاوقة تحضيالا، وكصسك رسةلرم رسيباتيرة رسترئ  لس رب بقصر  رمرتعةاسها 

 دقط كةلرم نس ية.
 

وإه كراه مشرقلقاً أو ميشرل رً ، ديةرا وشـرـةل، رسبرلص رسهير ي "برامبل" )14.01وشةل رسبي   2-

طلسيررراً أو مقطعررراً برررسطلرد أو بيهاورررات مررر و ة، مبيضررراً، معاس ررراً ضررر  رال رررتعاد، ملةعررراً أو 

مصبلااً(، وملخ رسصلصال، قصبات رسغاب وما وةاثله وسب رسخيز ره ورسخيز ره رسةشرقل  

 أو رسةسحلب .
 (.44.04ال و خل دئ لصر رسبي  ق م وصليحات وأ اطة رسخشب )رسبي  

 
 (، رسحزم أو 44.05صلل رسخشب )قش رسخشب( )رسبي   14.04ال و خل دئ رسبي   3-

 (.96.03رسخصل رسةحضاة  صيال رسةتانس أو رسلارسين"رسلاش")رسبي     
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ا ة مررلرم نباتيررة مسررتعةلة بصررل ة  ئيسررية دررئ صرري   14.01

رسحصرررا ورسسرررالد )مثرررل رسبرررلص رسهيررر ي )برررامبل(، 

رسخيز ره، رسغاب، رسصلصال، رسسةا ، رسارديا، قش 

رسحبررلب رسةيظررف أو رسةبرريض أو رسةصرربلغ وسحرراء 

 رسزوزدله( 

    

 %5 رسقيةة ـ بلص لي ي )بامبل( 1401.10  
 %5 رسقيةة ـ خيز ره 1401.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 1401.90  

   ملغئ  [14.02]
   ملغئ  [14.03]
   ميت ات نباتية ايا مصكل ة أو مرخلة دئ متاه آخا   14.04

 معلاة رسقيةة ـ زاب بصو  رسقطن  1404.20  
     ـ ايالا: 1404.90   
ـ  ـ ـ ملرم نباتية مستعةلة بصل ة  ئيسية كحشل  1404.902  

)مثل رستابلك، رسشعا رسيباتئ )كاويل( ورسعشب 

وإه كانب بشتل طبقات  ل  حامل من  رسبحاي(،

 ملرم أخا أو ب وه حامل

 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ ملرم نباتية مستعةلة بصل ة  ئيسية دئ  1404.903 

صيا ة رسةتانس أو رسلارسين )مثل ذ ة رسةتانس 

"رسسل الم"( ورسبياملا ورسي يل ورالمتل 

)رسةعاول بسسيال تامبيتل(، وإه كانب ضلائا أو 

 ً  حزما

 معلاة رسقيةة

ملرم نباتية مستعةلة بصل ة  ئيسية كتابة  - - - 1404.905 

 ز ر ية ؛رستلكلبيب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1404.909  
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 رسقسع رسثاسث

 أو ميتاوبية، وميت ات تلتتها؛  حلم وملله وزولت حيلرنية أو نباتية
 ملله اصرئية محضاة؛  ةلس من أصل حيلرنئ أو نباتئ

 

 رسلصل رسخامس  شا
 ؛ا حلم وملله وزولت حيلرنية أو نباتية أو ميتاوبية، وميت ات تلتته

 ملله اصرئية محضاة؛  ةلس من أصل حيلرنئ أو نباتئ
 

 مالحظات :
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
 ؛02.09 حع رسخيزوا أو ملن طيل  رس ورسن رس رخلة دئ رسبي   - أ

 (؛18.04زب ا أو ملن أو زوب رستاكاو )رسبي   -ب 
وزنراً مرن رسةيت رات رس رخلرة  %15رسةحضارت رسصاسحة سألكل رسةحتلورة  لر  أكثرا مرن  –ج 

 بصلة  امة(؛ 21)رسلصل  04.05دئ رسبي  
 ؛23.06إس   23.04( أو رسبقاوا رس رخلة دئ رسبيلم من 23.01رسحثاالت )رسبي     -م 
رسةحلسة إس  محضارت صري سة ر حةاض رس ليية أو رسشةلس رسةحضاة أو رسةلرم رس مةة  -لـ

أو إس  ملانات أو و نيش أو صابله أو محضارت  طل  أو تطاورة أو ت ةيرل ورسزورلت 

 رسةسللية وايالا من رسةيت ات رس رخلة دئ رسقسع رسسام ؛
 (.40.02أب رد رسةطاط )داكتيس( رسةشتقة من رسزولت )رسبي    -و 
 

 (.15.10من رسزوتله بلرمطة مصوبات )رسبي  رسزولت رسةتحصل  ليها  15.09ال وشةل رسبي   2-
 

رسشحلم ورس لله ورسزولت وسزوياتها رسةعطلة بصل ة بسريطة، ورسترئ  15.18ال وشةل رسبي   3-

 تبـق  مرخلة دئ رسبيلم رسخاصة باسشحلم ورسزولت ورس لله وسزوياتها رسةةاثلة ايا رسةعطلة.
 

سسرتيا ون وقرا  رس ليسراود و ورمرب   ن رستعامد )ملب متلك( و ورمرب رسزورلت وقرا  ر 4-

 .15.22ملن رسصلل رس رخلة دئ رسبي  
 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 

سزوب رسزوتله رسبتا )رسعصاة رالوسئ( حةلضة وعبا  وتله  1509.30 اارض رسبي  رسلا ئ  -1

غ ووةترن تةييرزا  رن أنرلرس زورب رسزوترله رسبترا 100غ/2 يها كحامض أوسيرك ال تزور   رن 

 Codexمرن م ونرة ر اصورة ) 1981 -33بحسب رسخلرص رسةلضرحة درئ رسةلرصرلة ر خا 
Alimentarius.) 

 
، د ه  با ة "زوب رسسرل ع )سلرب براي(  1514.19و  1514.11 اارض رسبي ون رسلا يين  -2

أو رستلسزر ذرت حةض ر واوميك رسةيخلض" تعيئ رسزولت رسثابتة رسترئ وقرل محترلى حةرض 

 وزناً.  %2ر واوميك ديها  ن 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 حلم خيزوا)بةا ديها ملن رسخيزوا( و حلم   15.01

أو  02.09طيل  مورسن   ر رس رخلة دئ رسبي  

15.03  

  

 %5 رسقيةة ـ ملن خيزوا 1501.10 
 %5 رسقيةة ـ  حلم خيزوا أخا 1501.20 
 %5 رسقيةة يالاـ ا 1501.90 

 حلم وملله دصائل رسبقا أو رسضسه أو رسةا ز ،   15.02

  15.03  ر تلك رس رخلة دئ رسبي  
  

 معلاة رسقيةة ـ  حع رالمعاء 1502.10 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 1502.90 

متيا ون ملن و حع رسخيزوا وزورب ملرن رسخيزورا  1503.00 15.03

ماسرراون ومررتيا ون زوتررئ، وزوررب ملررن و ررحع و

زوتئ، ايا مستحلبة وال مخللطة وال محضاة بسوة 

 طاوقة أخاى

 %5 رسقيةة

ملررله وزوررلت وسزوياتهررا، مررن رمررةاك أو ثرر ويات    15.04

 بحاوة ، وإه كانب متا ا وستن ايا مع سة كيةاوواً 
  

 معلاة رسقيةة ـ زولت وسزوياتها ، من كب  رالمةاك  1504.10  
سزوياتها ، مرن رمرةاك  ر ر زورب ـ ملله وزولت و 1504.20  

 رستب  
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ملله وزولت وسزوياتها ، من ث ويات بحاوة  1504.30  
ملررن رسصررلل ومررلرم ملييررة مشررتقة ميرره )بةررا دررئ  1505.00 15.05

 -ذسك رسالنلسين(:
 معلاة رسقيةة

 حلم وملرله وزورلت حيلرنيرة أخرا وسزوياتهرا ،   1506.00 15.06

 وإه كانب متا ة وستن ايا مع سة كيةاوواً 
 معلاة رسقيةة

زوب دلد رسصلوا وسزوياته، وإه كاه متا رً، وستن    15.07

 ايا مع د كيةاوواً 
  

 معلاة رسقيةة ـ زوب خام وإه كاه ق  أزول صةغه  1507.10  
   ـ ايالا: 1507.90   
 معلاة قيةةرس كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ب 1507.901  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1507.909  

زوب دلد ملمرنئ وسزوياته، وإه كاه متا رً وستن    15.08

 ايا مع د كيةاوواً 
  

 معلاة رسقيةة ـ زوب خام  1508.10  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 1508.90  

زوب رسزوتله وسزوياته، وإه كاه متا رً وستن ايا    15.09

 مع د كيةاوواً 
  

 %25 رسقيةة ـ زوب زوتله بتا )رسعصاة رالوسئ( إكستار 1509.20 
 %25 رسقيةة ـ زوب زوتله بتا )رسعصاة رالوس (  1509.30 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %25 رسقيةة ـ ايالا من زولت زوتله بتا 1509.40 
 %25 رسقيةة ـ ايالا 1509.90  

زولت أخا وسزوياتهرا، متحصرل  ليهرا مرن زوترله  1510.00 15.10

ه كانب متا ة، وستن ايا مع سرة كيةاووراً، دقط، وإ

بةررا دررئ ذسررك مخرراسيط تلررك رسزوررلت أو سزوياتهررا مررع 

 15.09زولت أو سزويات أخا مرخلة دئ رسبي  

  

 %25 رسقيةة ـ زوب تلل رسزوتله رسخام 1510.10 
 %25 رسقيةة ـ ايالا  1510.90 

زوب نخيل وسزوياته، وإه كراه مترا رً، وسترن ايرا    15.11

 د كيةاوواً مع 
  

 معلاة رسقيةة ـ زوب خام  1511.10  
   ـ ايالا: 1511.90   
 معلاة رسقيةة كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ب 1511.903  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1511.909  

زوررلت بررصو   بررام رسشررةس وبررصو  رسقرراطع وبررصو     15.12

ا رسقطررن، وسزوياتهررا، وإه كانررب متررا ة، وستررن ايرر

 مع سة كيةاوواً 

  

   ـ زولت بصو   بام رسشةس أو رسقاطع وسزوياتها:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ زولت خام  1512.11  
   ـ ـ ايالا: 1512.19   
 معلاة رسقيةة كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ب 1512.191  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  1512.199  
   اته:ـ زوب بص ة رسقطن وسزوي    
ـ ـ زوب خام، وإه نز ب أسلرنه رسسطحية رسصرلارء  1512.21  

 )رس لميبلد( 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 1512.29  
زورررلت سرررلز رسهيررر  )كرررلبار( وزورررب نرررلى رسيخيرررل    15.13

وزوررب نخررل رسبارزوررل )رسبابامررل(، وسزوياتهررا، وإه 

 كانب متا ة، وستن ايا مع سة كيةاوواً 

  

   زوب سلز رسهي  )كلبار( وسزوياته:ـ     
 معلاة رسقيةة ـ ـ زوب خام  1513.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1513.19   
ـ زوب نلى رسيخيل وزوب نخل رسبارزورل )رسبابامرل(     

 وسزوياتها:
  

 ـ ـ زوب خام  1513.21  

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  1513.29  
وررررلت رسللررررب أو رسسررررل ع )كررررلسزر(، أو رسخررررامد، ز   15.14

وسزوياتهررا، وإه كانررب متررا ة، وستررن ايررا مع سررة 

 كيةاوواً 

  

ـرر زوررب سلررب أو مررل ع وسزئياتهررا بةحتررلى حةررض     

 روميك ميخلض:
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ زولت خام 1514.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1514.19   
   ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة زوب خامـ ـ  1514.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1514.99   

زولت وملله نباتيرة أو ميتاوبيرة أخرا ثابترة )بةرا    15.15

ديها زورب سلسلبرا( وسزوياتهرا، وإه كانرب مترا ة 

 وستن ايا مع سة كيةاووا 

  

   ـ زوب بص  رستتاه وسزوياته:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ زوب خام  1515.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1515.19   
   ـ زوب رسص ة وسزوياته:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ زوب خام  1515.21  
   ـ ـ ايالا: 1515.29   
 معلاة رسقيةة كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ب 1515.292  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1515.299  
اةمعل رسقيةة ـ زوب خاوس وسزوياته 1515.30     
 %5 رسقيةة ـ زوب مةسع وسزوياته  1515.50  
 %5 رسقيةة ـ زولت وملله ميتاوبية وسزوياتها 1515.60 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 1515.90  

ملررررله و ررررحلم وزوررررلت حيلرنيررررة أو نباتيررررة أو    15.16

ميتاوبيرررة، وسزوياتهرررا، مه  سرررة كليررراً أو سزئيررراً، 

معرررررام  مع سرررررة رالمرررررتاة )رسةتغيررررراة رمرررررتاتها( أو

رمررتاتها أو رسةحلسررة بطاوقررة )ر ولررزة(، وإه كانررب 

 متا ة وستيها ايا محضاة أكثا من ذسك 

  

 %5 رسقيةة ـ ملله و حلم وزولت حيلرنية وسزوياتها  1516.10  
   ـ ملله وزولت نباتية وسزوياتها: 1516.20   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ زوب بص  رسقطن 1516.202  
عبرلرت لت نباتيرة مه  سرة سزئيراً أو كليراً بزو - - - 1516.206  

 كغع 16تزو  معتها  ن 
 معلاة رسقيةة 

 ـ ـ ـ ايالا 1516.209  

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ميتاوبية وسزوياتها ملله وزولتـ  1516.30 
ماساوــن؛ مخــاسيـط أو محضــارت صــاسحة سألكرل    15.17

أو مررن ملررله و ررحلم وزوررلت نباتيررة أو حيلرنيررة 

ميتاوبية أو من سزويات ملله أو  حلم أو زولت 

مختللرررة مرخلرررة درررئ لرررصر رسلصرررل،  ررر ر رسررر لله أو 

رسشررررحلم ورسزوررررلت رسصرررراسحة سألكررررل وسزوياتهررررا 

  15.16رس رخلة دئ رسبي  

  

   ـ ماساون، بامتثياء رسةاساون رسسائل:  1517.10  
علاةم رسقيةة كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ب 1517.101    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1517.109  
   ـ ايالا: 1517.90   
ـر ـ ـ رسسرةية رسيباتيرة رسةصريل ة مرن زورب رسيخيرل  1517.902  

 رسةه  ج
15% رسقيةة  

 معلاة رسقيةة كغع 16عبلرت تزو  معتها  ن ـ ـ ـ ايالا، ب 1517.903  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1517.909  

لت و ـررـحلم وملـررـله حيـررـلرنية أو نباتيررة أو زوررـ 1518.00 15.18

ميتاوبية وسزوياتها، مغلية أو مؤكس ة أو ميرزوس 

ماؤلررا أو متباتررة أو ميللخررة أو ملحرر ة رس زويررات 

)مبلةاة( باستسخين دئ رسلارغ أو دئ ااز خامرل أو 

مع سرة كيةيائيرراً بطاوقرة أخرراى، ب مرتثياء مررا ورر خل 

محضرارت ايرا ؛ مخــاسيط أو 15.16ميها دئ رسبي  

صرراسحة سالكررل مررن رسشررحلم أو رسرر لله أو رسزوررلت 

رسحيلرنية أو رسيباتية أو رسةيتاوبية أو مرن سزويرات 

رسشحلم و رس لله و رسزولت رسةختللرة رسرلر مة درئ 

 لصر رسلصل، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا

 معلاة رسقيةة

   ملغئ  [15.19]
 معلاة رسقيةة وقللوات سليساويية   سليسياود، خام؛ مياا  1520.00 15.20
 ررةلس نباتيررة ) رر ر ثاسررث رس ليسررياو رت( و ررةع    15.21

نحررل و ررةلس حشررارت أخررا "ومييامسرريئ" وإه 

 كانب متا ة أو مللنة  

  

 معلاة رسقيةة ـ  ةلس نباتية 1521.10  
   ـ ايالا: 1521.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  ةع رسيحل و ةلس حشارت أخا 1521.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1521.909  

مو ار، بقاورا نات رة  رن معاس رة رسةرلرم رس لييرة أو  1522.00 15.22

 رسشةلس رسحيلرنية رو رسيباتية  
 معلاة رسقيةة
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 رسقسع رساربع

 ميت ات صيا ة ر اصوة؛ مشاوبات، ملرئل كحلسية وخل؛
ة  ل  نيتلتين، مع ة سالمتيشا  موه تبغ وأب رد تبغ مصيعة ؛ ميت ات، وإه كانب محتلو

 رحتار ؛ ميت ات أخا محتلوة  ل  نيتلتين مع ة إلمخاد رسييتلتين رس  رس سع رسبشاي
 

 مالحظة :
 

" أويةا و مت دئ لصر رسقسع، رسةيت ات رسةق مرة بشرتل Pelletsوقص  بعبا ة "كاوات متتلة  1-

أو ب ضرادة مرلرم  ربطرة بيسربة ال  حبات أمطلرنية أو كاووة كتلب إما بة ام رسضرغط رسبسريط

 وزناً. %3تزو   ن 

 
 

 رسلصل رسسام   شا
 محضارت سحلم ومحضارت أمةاك أو قشاوات أو  خلوات أو ايالا من رسالدقا وات رسةائية أو

 حشارت.
 

 مالحظات :
 

ال وشرررةل لرررصر رسلصرررل رسلحرررلم ور حشررراء ور طرررارل ور مرررةاك ورسقشررراوات ورساخلورررات  1-

رسةائية ر خا ورسحشارت، رسةحضاة أو رسةحللظة باسطا  رسةصكل ة درئ رسلصرل ورسالدقا وات 

 .05.04أو رسبي   4سللصل  6( أو رسةالحظة 3( أو )2)

 
مرن رسسر ف  %20ت خل دئ لصر رسلصل رسةحضارت رسغصرئية بشاط أه تحتلي  ل  أكثا مرن  2-

أو رسحشرارت ، أو ر مرةاك،  )الي؛ أو  ديع(، أو رسلحلم، أو ر حشراء، أو ر طرارل، أو رسر م،

 أو رسقشاوات، أو رساخلوات، أو رسالدقا وات رسةائية ر خا أو من أوة تلسيلة ميها.
ودئ حاسة رحتلرء لصا رسةحضارت رسغصرئية  ل  رثيين أو أكثا من ر صريال رسةرصكل ة أ رالا، 

 بة وزناً.( تبعاً سلةتله أو رسةتلنات رسغاس16د نها تتبع رسبي  رسةالئع من رسلصل )
وال  لررر    19.02وال تيطبرررف لرررصا ر حترررام  لررر  رسةيت رررات رسةحشرررلة رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

 .21.04أو رسبي   21.03رسةحضارت رس رخلة دئ رسبي  
 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية :

 
، وقص  بعبا ة "محضارت مت انسة" محضارت 1602.10من أسل تطبيف رحتام رسبي  . 1

طارل أو رس م أو رسحشارت، مقيقة رست انس، رسةهيسة سلبيع باست زئة رسلحلم أو ر حشاء أو ر 

كساصوة صاسحة سلاضع أو صغا ر طلــاد أو  اــــارض رسحةيـة، د  أو ية ال وزو  وزه 

 اع. 250محتلرلا رسصادئ  ن 

وستطبيف لصر رستعاوف، ال تؤخص د  رإل تبرا  رستةيرات رسضرييلة مرن رسعياصرا ر خرا رسترئ  

وقرر  تحتررلي لررصا   أضرريلب سلةحضررا مررن أسررل رستتبيررل أو رسحلرر؛ أو  اررارض أخررا. تتررله قرر

رسةحضارت  ل  كةية صغياة من قطع مائية من سحلم أو أحشاء أو أطرارل أو حشرارت. وسهرصر 

 .16.02ر وسلوة  ل  كادة رسبيلم رسلا ية رستابعة سلبي   1602.10رسبي  رسلا ئ 
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ت وايالررا مررن رسالدقا وررات رسةائيررة رسةررصكل ة بتسررةياتها إه ر مررةاك ورسقشرراوات ورساخلوررا 2-

تيتةررئ سرريلس ر نررلرس  16.05أو  16.04رسشررائعة دقررط دررئ رسبيررلم رسلا يررة رستابعررة سلبيرر ون 

 ( تحب نلس رسةسةيات.3رسةصكل ة دئ رسلصل )

 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ رسةحلئ:

 

اصرئية مت انسة" محضرارت ، وقص  بعبا ة "محضارت 1604.201من أسل تطبيف رحتام رسبي  

وتلاوعاته(، مقيقرة رست رانس، رسةهيرسة سلبيرع  1604.10رالمةاك رالخا )ايا ما لل مصكل  باسبي  

باست زئة كساصوة صاسحة سلاضع أو صغا ر طلاد أو  اـارض رسحةيـة ، د  أو ية ال وزور  وزه 

با  رستةيرات رسضرييلة مرن وستطبيف لصر رستعاوف ال وؤخص د  رإل ت اع.250محتلرلا رسصادئ  ن 

 رسعياصا ر خا رست  تتله ق  أضيلب سلتتبيل أو رسحل؛ أو  اارض أخا. 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

16.01 
 

1601.00 
م ف )بسنلر ه( وميت ات مةاثلة، من سحلم أومن 

أحشرراء وأطررارل أو مررن مم حيررلرنئ أو حشررارت؛ 

 محضارت اصرئية أمامها لصا رسةيت ات

 %15 رسقيةة

16.02 
 

محضارت وأصيال محللظة أخا من سحلم أو مرن 

 أحشاء وأطارل أو من مم حيلرنئ أو حشارت 
    

   ـ محضارت مت انسة:  1602.10  
 

1602.101 
مهيسة سلبيرع باست زئرة كساصورة صراسحة سلاضرع ـ ـ ـ 

 أو صغا  ر طلاد

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1602.109 
 %15 رسقيةة ـ من أكبام أي من رسحيلرنات  1602.20  
     :01.05ـ من رسطيل  ورس ورسن رس رخلة دئ رسبي     
 %25 رسقيةة ـ ـ من مولك ومساسات  ومية 1602.31  
   ـ ـ من مورسن من دصائل ساسل  مومستيتا : 1602.32  
 معلاة رسقيةة ل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةست 1602.321 
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1602.329 
 %15 رسقيةة ـ ـ ايالا 1602.39  
     ـ من دصيلة رسخيازوا:   
 %25 رسقيةة ـ ـ دخص رسخيزوا وقطعه 1602.41  
 %15 رسقيةة ـ ـ كتف رسخيزوا وقطعه 1602.42  
 %15 رسقيةة يها رسةخاسيطـ ـ ايالا، بةا د 1602.49  
 %15 رسقيةة ـ من دصيلة ر بقا  1602.50  
  

1602.90 
ـررر ايالرررا، بةرررا ديهرررا رسةحضرررارت مرررن مم أي مرررن 

 رسحيلرنات 
 %15 رسقيةة

16.03 
1603.00 

خالصات و صا رت سحع أو رمرةاك أو قشراوات أو 

  خلوات أو الدقاوات مائية أخا
 %5 رسقيةة

16.04 
 

حللظرررة؛ خبيرررا ى )كاديرررا ( رمرررةاك محضررراة أو م

 وأب رسه رسةحضاة من بيض ر مةاك 
    

     ـ رمةاك كاملة أو مقطعة، وستن ايا ملاومة:   
 %5 رسقيةة ـ ـ ماسةله 1604.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ  ن ة 1604.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مامون وما مويال و ن ة صغياة أو رمباط  1604.13  
 معلاة رسقيةة وتلنة وثابة )متبي اك( وبلنيتل )ما مر(ـ ـ تلنة  1604.14  
 %5 رسقيةة ـ ـ رمقةاى )ماكاول( 1604.15  
 %5 رسقيةة ـ ـ أنشلسة 1604.16  
 %5 رسقيةة ـ ـ رنقليس 1604.17 
 %5 رسقيةة ز انف مةك رسقاش - - 1604.18 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  1604.19  
     أو محللظةـ رمةاك أخا محضاة  1604.20  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   ـ ـ ـ محضارت اصرئي ة مت انسة:  1604.201  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ صاسحة سلاضع أو سصغا  ر طلاد  1604.2011 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 1604.2019 
 

1604.202 
ـرر ـ ـ  تلنررة وتلنررة وثابررة )مررتبي اك( وبلنيتررل 

 )ما مر(ملاومة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالاـ ـ ـ  1604.209  
   ـ خبيا ي )كاديا ( وأب رسه:   
 %5 رسقيةة ـ ـ خبيا ي )كاديا ( 1604.31 
 %5 رسقيةة ـ ـ أب رد خبيا ي )كاديا ( 1604.32 

16.05 
 

قشررررراوات و خلورررررات والدقا ورررررات مائيرررررة أخرررررا، 

 محضاة أو محللظة 
    

 %5 رسقيةة ـ ماطانات بحاوة )كابل وا( 1605.10  
   بياه )سةباي( :ـ  و   
 %5 رسقيةة ايا مق م دئ أو ية محتةة رسس  - - 1605.21 
 %5 رسقيةة ايالا - - 1605.29 
 %5 رسقيةة ـ  قا ب رسبحا 1605.30  
 %5 رسقيةة ـ قشاوات أخا 1605.40  
   ـ  خلوات:   
 %5 رسقيةة ـ ـ محا  1605.51 
ةلتة ـ ـ محا  ماوحئ )رمقللب( ومحا  رس 1605.52   %5 رسقيةة 
 %5 رسقيةة ـ ـ بلل رسبحا  1605.53 
 %5 رسقيةة ـ ـ حبا  ومبي ج  1605.54 
 %5 رسقيةة ـ ـ أخطبلط  1605.55 
 %5 رسقيةة ـ ـ بطلييل  وكلكل وأم رسحللد 1605.56 
 %5 رسقيةة ـ ـ أباسله )م مر (  1605.57 
 %5 رسقيةة ـ ـ حلزوه ،   ر حلزوه رسبحا 1605.58 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  1605.59 
   ـ الدقاوات مائية أخا:  

 %5 رسقيةة ـ ـ خيا  رسبحا 1605.61 
 %5 رسقيةة ـ ـ قيلص رسبحا 1605.62 
 %5 رسقيةة ـ ـ قي ول رسبحا 1605.63 

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  1605.69 
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 رسلصل رسسابع  شا
 متا ومصيل ات متاوة

 
 مالحظة :

 

 ل لصر رسلصل:ال وشة   1-

 (؛18.06أ.رسةصيل ات رسستاوة رسةحتلوة  ل  كاكاو )رسبي    

رسسررررتا رسيقررررئ كيةيائيرررراً ) رررر ر رسسررررتاوز أو رسالكتررررلز أو رسةرررراستلز أو رس للكررررلز أو   -ب

 ؛ 29.40رسلاكتلز( أو رسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي  

 .30ر مووة أو ايالا من رسةيت ات رس رخلة دئ رسلصل  -ج
 

 حظات رسبيلم رسلا ية :مال
 

، وقصر  بعبرا ة "مرتا  1701.14و 1701.13،  1701.12من أسل تطبيرف رسبيرلم رسلا يرة  1-

م سرة  99.5خام"، رسستا رسصي وحتلي وزناً بحاسته رس ادة  ل  نسبة من رسستاوز تقل  رن 

 مقاوءة بةقيا  رالمتقطاب "بلال ميتا".
 
رسقصب رسةتحصل  ليه ب وه رسطام رسةاكزي, رسصي دقط متا  1701.13وشةل رسبي  رسلا ئ  -2

م سة أو أكثا وستن أقل من  69وحتلي وزناً بحاسته رس ادة  ل  نسبة من رسستاوز تعامد 

م سة  مقاوءة دئ معيا  رالمتقطاب. ووحتلي رسةيتج دقط  ل  بلل رت مقيقة رنهي  وة  93

حاطة باورمب من مبس رسستا أو طبيعية ذرت  تل ايا ميتظع ال تاى باسعين رسة امة وم

 .وايالا من متلنات قصب رسستا
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

مرررتا قصرررب أو مرررتا  رررلن   )بي رررا( ومرررتاوز نقرررئ   17.01

 كيةاوواً ، بحاسته رسصلبة 
    

ـرر مررتا خررام ال وحتررلي  لرر  ميتهررات أو مررلرم تلررلون    

 مضادة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ متا  لن   )بي ا(  1701.12  
( من مالحظات 2ـ ـ متا قصب مح م دئ رسةالحظة ) 1701.13 

 رسبيلم رسلا ية سهصر رسلصل
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أنلرس أخا من متا رسقصب 1701.14 
     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة دةـ ـ وحتلي  ل  ميتهات أو ملرم تللون مضا 1701.91  
     ـ ـ ايالا: 1701.99  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ متا متا    1701.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  1701.999  

أنررررلرس مررررتا أخررررا، بةررررا ديهررررا رسالكتررررلز ورسةرررراستلز   17.02

ورس للكررلز ورسلاكتررلز رسيقيررة كيةاووـررـاً، دررئ حاستهـررـا 

يتهرات أو رسصلبــة؛ ملرئل متاوة ايا محتلورة  لر  م

مررررلرم تلررررلون مضررررادة؛  سررررل رصررررطيا ئ، وإه كرررراه 

مةزوساً بعسل طبيعئ؛ متا أو  سرل رمرلم، محاوقراه 

 )كارميل( 

    

     ـ الكتلز و ارب رسالكتلز:   
% وزنـررررـاً أو أكـررررـثا مررررـن 99ـرررر ـ محتلوـررررـاً  ـررررـل   1702.11  

رسالكتـررـلز، معبررارً  يرره بالكتررلز المررائئ، محسررلباً  لرر  

 امة رس ادة أما  رسة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 1702.19  
 %5 رسقيةة ـ متا رسقيقب و ارب رسقيقب  1702.20  
ـ ســللكلز و ــارب سللكلز، الوحتلي  ل  داكتلز  1702.30  

% وزناً من رسلاكتلز 20أو وحتلي  ل  أقل من  

 محسلباً  ل  رسحاسة رس ادة 

 معلاة رسقيةة

ـ ســللكلز و ــارب سللكلز كثيف ، وحتلي  ل   1702.40  

% 50% وزناً أو أكثا وستن أقل من 20داكتلز بيسبة 

 محسلباً  ل  رسحاسة رس ادة ، بامتثياء رسستا رسةيعتس 

 معلاة رسقيةة

  1702.50  ً  معلاة رسقيةة ـ داكتلز نقئ كيةاووا
لز، ـررر أنـرررـلرس أخرررا مرررن رسلاكترررلز و ـرررـارب رسلاكتـرررـ 1702.60  

% وزنررراً مرررن رسلاكترررلز 50تحترررلي  لررر  أكثرررا مرررن 

 محسلباً  ل  رسحاسة رس ادة ، بامتثياء رسستا رسةيعتس

 معلاة رسقيةة

ـ ايالا ، بةا ديها رسستا رسةحرلد، ومخراسيط مرن أنرلرس  1702.90  

أخرا مررن رسسررتا ورسســــلرئـررـل رسسررتاوة رسةحتلوررة  لرر  

 اسة رس ادة:% وزناً من رسلاكتلز، محسلباً  ل  رسح50
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسةاستلز رسيقئ كيةاووا  1702.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1702.909  

 سل رملم )مبس متا( ناتج مرن رمرتخالص أو تتاورا   17.03

 رسستا 
    

 معلاة رسقيةة ـ  سل رملم )مبس متا( من قصب رسستا  1703.10  
علاةم  رسقيةة  ـ ايالا 1703.90    

مصرريل ات مررتاوة )بةررا ديهررا رسشرريتلالته رسبيضرراء(،   17.04

 التحتلي  ل  رستاكاو 
    

 %15 رسقيةة ـ سباه رسةضغ ) لك(، وإه كاه متسلرً باسستا 1704.10  
     ـ ايالا: 1704.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 1704.901  
 %15 رسقيةة ـ ايالاـ ـ  1704.909  
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 رسلصل رسثامن  شا
 كاكاو ومحضارت رستاكاو

 
 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
 

% وزنراً مرن رسسر ف )اليظرة أو  ديعرة( أو 20رسةحضارت رسغصرئية رسةحتلورة  لر  أكثرا مرن  -أ

ات رسلحلم أو ر حشراء أو ر طرارل أو رسر م أو رسحشرارت أو ر مرةاك أو رسقشراوات أو رساخلور

 (؛16أو رسالدقا وات رسةائية ر خا، رو من أي خليط ميها )رسلصل 
 

 21.05،22.02، 19.05، 19.04،  19.01،19.02، 04.03رسةحضارت رس رخلة دئ رسبيلم  -ب
 .30.04أو  30.03،  22.08،

 

رسةصرريل ات  18.06( مررن لررصر رسلصررل، ترر خل دررئ رسبيرر  1مررع مار رراة أحتررام رسةالحظررة ) 2-

 تلوة  ل  كاكاو، وكصسك رسةحضارت رسغصرئية ر خا رسةحتلوة  ل  كاكاو.رسستاوة رسةح
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة حبلب كاكاو، وكسا رتها ، وإه كانب محةصة  1801.00 18.01
 %5 قيةةرس قشل  و صادات واالالت ونلاوات كاكاو أخا  1802.00 18.02
       يية كاكاو، وإه كاه ميزو اً ممةها    18.03

 معلاة   رسقيةة ـ ب مةها 1803.10   
   1803.20  ً  معلاة  رسقيةة  ـ ميزوس ممةها كلياً أو سزئيا

 معلاة رسقيةة زب  كاكاو، ممةه وزوته 1804.00 18.04
 مسحل  كاكاو ال وحتلي  ل  متا مضرال أو  لر   1805.00 18.05

 ملرم تحلية أخا
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 1805.001  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1805.009  

 ررلكلالته ومحضرررارت اصرئيرررة أخرررا تحترررلي  لررر     18.06

 كاكاو 
    

ـ مسحل  كاكاو وحتلي  ل  مرتا مضرال أو مرلرم  1806.10  

 تحلية أخا
 %5 رسقيةة

محضررـارت أخررا بشررتل كتررل أو أسررلر" أو قضررباه  - 1806.20  

كغع أو بشتـل مائل  أو مع رله أو  2وت اوز وزنها 

مسررحل  أو حبيبررـات أو بس ررتاد أخـررـا مةاثـررـلة دررئ 

أو ية أو دئ أاللرة سرالزة سلتر رود رسلرل ي ، وزور  

 كغع: 2وزه محتلرلا  ن 

  

 معلاة رسقيةة ت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خال 1806.201 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1806.209 
     ـ ايالا، بشتل كتل أو أسلر" أو قضباه:    
 %15 رسقيةة ـ ـ محشلة 1806.31  
 %15 رسقيةة ـ ـ ايا محشلة 1806.32  
 %15 رسقيةة ـ ايالا 1806.90  
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 رسلصل رستامع  شا
 محضــارت أمامهـا رسحبلب أو رس قيف

 رسيشاء أو رسحليب؛ دطـائــا أو
 

 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

، رسةحضررارت رسغصرئيررة رستررئ 19.02مررا  رر ر رسةيت ررات رسةحشررلة رستررئ ترر خل دررئ رسبيرر    -أ

 % مررن رسسرر ف )الرري؛ أو  ديررع( أو رسلحررلم أو ر حشرراء20تحتررلي  لرر  أكثررا مررن 
أو رساخلوررات أو ايالررا مررن  ور طررارل أو رسرر م أو رسحشررارت أو ر مررةاك أو رسقشرراوات

 ( ؛16رسالدقاوات رسةائية، أو أي خليط ميها )رسلصل 

رسةيت ات رستئ أمامها رس قيف أو رسيشاء )بستلوب..رسخ( رسةع ة خصيصاً ستغصوة  -ب 

 (؛23.09رسحيلرنات )رسبي  

 . 30ر مووة أو ايالا من ميت ات رسلصل   -ج

 
 :19.01 اارض رسبي   2-

 ؛11ة "ساوش" ساوش رسحبلب رس رخلة دئ رسلصل وقص  بعبا  -أ 
 وقص  بعبا ة "مقيف و مةي ":  -ب 

 ، و 11مقيف ومةي  رسحبلب رس رخلة دئ رسلصل  1-
 

رسرر قيف ورسسررةي  ورسةسررحل  ، مررن أصررل نبرراتئ مررن أي دصررل كرراه ، بامررتثياء مقيررف  2-

)رسبير   ( ، ومن رسبطاطرا )رسبطراطس(07.12ومةي  ومسحل  رسخضا رسة للة )رسبي  

 (.11.06( أو من رسبقلد رسقانية رسة للة )رسبي  11.05
 

وزنرراً مررن رستاكرراو  %6رسةحضررارت رسةحتلوررة  لرر  أكثررا مررن 19.04ال وشررةل رسبيرر   3-

رسررلزه رستلررئ برر وه رس مررع أو رسةحضررارت رسةتسررلة باستامررل  محسررلباً  لرر  أمررا 

كرراو رس رخلررة دررئ رسبيرر  باسشرريتلالتة أو رسةحضررارت رسغصرئيررة ر خررا رسةحتلوررة  لرر  رستا

 (.18.06)رسبي   18.06
 

، تعيررئ  بررا ة "محضرراة بطاوقررة أخرراى" تلررك رسةحضرراة أو 19.04 اررارض رسبيرر   4-

( أو 10رسةعاس ررة إسرر  حرر  وزورر   ةررا ذكررا دررئ رسبيررلم أو رسةالحظررات رستابعررة سللصررل )

 (.11رسلصل )
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ية رسامعد

خالصررررـات رسشررررعيا رسيا ـررررـ؛ )ماسررررب(؛ محضررررارت    19.01

اصرئية من رس قيف أو رس اوش أو رسسةي   أو رسيشاء 

أو خالصرات رسةاسرب، رسترئ ال تحترلي  لر  كاكرراو أو 

% وزنراً محسرلبة 40تحتلي  ليه بيسبة تقرل  رن 

 ل  أما  مامة رستاكاو رسةيزوس ممةها كليراُ، ايرا 

ئ متاه آخا؛ محضارت اصرئيرة مصكل ة وال مرخلة د

ايا محتلوة  04.04إس   04.01من ميت ات رسبيلم 

% وزنرا مرن 5 ل  كاكاو رو تحترلي  لر  رقرل مرن 

رستاكاو ومحسلبة  لر  أمرا  ميرزوس رس مرع كليرا، 

 ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا

    

محضررررارت صرررراسحة ستغصوررررة رساضررررع أو صررررغا   - 1901.10   

 بيع باست زئة:ر طلاد، مهيسة سل
    

% أو أكثا من رسحليرب؛ أاصورة 50ـ ـ ـ تحتلي  ل   1901.103  

 سحاالت ماضية خاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1901.109  
ـ مخاسيط و  ائن مستخ مة ستحضـيا ميت ات  1901.20   

 19.05رسةخابز رس رخلة دئ رسبي  
15%  رسقيةة   

     ـ ايالا: 1901.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خالصات رسشعيا رسيا ط 1901.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أاصوة سحاالت ماضية خاصة  1901.903  
ـ ـ ـ ايالا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  1901.906  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1901.909  
طبلخرررة أو محشرررلة   رررائن اصرئيرررة، وإه كانرررب م   19.02

)باسلحع أو بسوة مرامة أخراى( أو محضراة بطــاوقـرـة 

أخاى مثــل رالمباستـ  أو رسةتاونة أو رسشرعاوة أو 

رسالزرنيرررا أو رسيـرررـلكئ أو رسارديرررلسئ أو رسترررانيللنئ؛ 

 رستستسئ، وإه كاه محضارً 

    

ـررر   رررائن اصرئيرررة ايرررا مطبلخرررة ، المحشرررلة وال     

 محضاة بطاوقة أخاى:
    

 %25 رسقيةة  ـ ـ تحتلي  ل  بيض 1902.11  
 معلاة رسقيةة  ـ ـ ايالا 1902.19   
ـرر   ررائن اصرئيررة محشررلة، وإه كانررب مطبلخررة أو  1902.20  

 محضاة بطاوقة أخاى
 %25 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ   ائن اصرئية أخا 1902.30  
 ـ كستسئ 1902.40  

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ية رسامعد

كـرـا وأبـ رسهـررـا محضـررـاة مررن رسيشرراء، بشررتل تـابيــل 1903.00 19.03

 قررائف أو حبيبررات أو حبررلب مرر و ة أو نخرراالت أو 

 بس تاد مةاثلة  

 معلاة رسقيةة

أاصورررة محضرررـاة مرررن رسحبرررلب وميت رررات رسحبرررلب    19.04

رسةتحصرررـل  ليهرررا باستيليرررـش أو رستحةررري  )مثرررل 

 قائف رسص ة  "كل ه دلتس "(؛ حبلب )  ر رسص ة(  

أو بشرررتل  قرررائف أو بشـرررـتل حبرررـات  بشرررتل حبرررات

مشغلسة بطاوقة أخاى )ب متثياء رس قيف ورس راوش 

ورسسرررةي (، مطبلخرررة مسررربقاً أو محضررراة بطاوقرررة 

 أخاى، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا

    

ـرر أاصوررة محضرراة مررن رسحبررلب وميت ررات رسحبررلب  1904.10  

 متحصل  ليها باستيليـش أو رستحةي 
 %15 رسقيةة

ـر أاــصورـة محضـرـاة متحصرل  رـليها مـرـن  قائــرـف  1904.20  

حبرررلب ايرررا محةصرررة أو مرررن مخررراسيط مرررن  قرررائف 

حبلب ايا محةصرة مرع  قرائف حبرلب محةصرة أو 

 حبلب ميتلشة

 %25 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ رسباال 1904.30  
   ـ ايالا: 1904.90  

 معلاة رسقيةة  ـ ـ ـ رسلاوتة  1904.901 
 %25 رسقيةة  ـ ـ ـ ايالا  1904.909 

خبز ودطائا وكعك وبسرتلوب وايالرا مرن ميت رات    19.05

رسةخرررابز، وإه كانرررب تحترررلي  لررر  كاكررراو؛  قرررائف 

"رسررررلولا" رسةيتلشررررة )خبررررز رسقابرررراه( ورسبار رررريع 

رسلا اة مرن رسيرلس رسةسرتخ م سةحضرارت رسصري سة، 

 قررررررررائف "رسررررررررلولا" رسةبصرررررررررلمة، أو ر  ر  ز 

 ة ورسةيت ات رسةةاثل

    

 %25 رسقيةة ـ خبز لش )مقامش( 1905.10  
 %25 رسقيةة ـ خبز مع له باسزن بيل وما ابهه 1905.20  
ـ بستلوب حلل؛ دطائا ذرت تاربيع م لدة "وردل أو     

سرررررلدا"؛ و قرررررائف ميضررررر ة لشرررررة "وولرررررا" أو 

 سلداوب:

    

     ـ ـ بستلوب حلل: 1905.31   
 %15 رسقيةة مرً خاصاً ستغصوة ر طلاد ـ ـ ـ رسةع  إ  ر 1905.311  
 %25 رسقيةة  ـ ـ ـ ايالا 1905.319  
ـرر ـ دطررائا ذرت تاربيررع م لدررة "وردررل أو سررلدا"؛  1905.32  

 و قائف ميض ة لشة "وولا" أو سلداوب
 %25 رسقيةة

ـررر بقسرررةاط أو خبرررز محةررر  وميت رررات محةصرررة  1905.40  

 مةاثلة:
  

 ة , مستل مة من قبرل رسةصرانع ـ ـ ـ  قا لة م او 1905.401 

 كة خالت إنتاج.
 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ية رسامعد

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1905.409 
     ـ ايالا: 1905.90   
ـررر ـ ـ رسبار ررريع رسلا ارررة مرررن رسيرررلس رسةسرررتخ م  1905.901  

 سالمتعةاد رسصي سئ
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ خبز 1905.903  
 %15 رسقيةة سةع ة إ  رمرً خاصا ستغصوة ر طلادـ ـ ـ ايالا، ر 1905.904  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 1905.909  
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 رسلصـل رسعشاوه
 محضارت خضا، دلركه، وأثةا  قشاوة أو محضارت

 من أسزرء أخا من رسيباتات
 

 مالحظات:

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

باسطا  رسةصكل ة درئ أحر   رسخضا أو رسللركه أو ر ثةا  رسقشاوة ، رسةحضاة أو رسةحللظة -أ

 ؛11أو 8أو  7رسلصلد 

 (؛15رس لله ورسزولت رسيباتية )رسلصل  –ب

وزنراً مرن رسسر ف )الري؛ أو  ديرع(،  %20رسةحضارت رسغصرئية رسةحتلورة  لر  أكثرا مرن  -ج

ورسلحررلم، أو ر حشرراء ور طررارل، أو رسرر م، أو رسحشررارت، أو ر مررةاك، أو رسقشرراوات أو 

 (؛16من رسالدقاوات رسةائية أو من أي خليط ميها )رسلصل ايالا  رساخلوات أو

 ؛ أو19.05ميت ات مخابز وايالا من رسةيت ات رس رخلة دئ رسبي   -م

 .21.04رسةحضارت رسغصرئية رسةاكبة رسةت انسة رس رخلة دئ رسبي   -لـ

 

رم مرتاوة لالم و  يية رسللركه وثةا  رسللز رسةتسلة بةل 20.08و  20.07ال وشةل رسبي ره  2-

( أو أصريال 17.04)ملبس( ورسةيت رات رسةةاثلرة رسةهيرسة بشرتل مصريل ات مرتاوة )رسبير  

 (.18.06رسشيتلالتة )رسبي  
 

، تبعراً سلحراد، ر صريال رسةرصكل ة دقرط درئ رسلصرل 20.05و  20.04و  20.01تشرةل رسبيرلم  3-

ف رسةيت رررات ) ررر ر رسررر قيف ورسسرررةي  ومسررراحي 11.06أو رسبيررر   11.05( أو درررئ رسبيررر  7)

( ، رسترئ ترع تحضريالا أو حلظهرا بطرا  ايرا تلرك رسةشرا  إسيهرا درئ 8رسةصكل ة دئ رسلصرل 

 ( أ الا.1رسلقاة "أ" من رسةالحظة )
 

 %7 صريا رسطةراطع )رسبير و ة( رسترئ تبلرغ ديره نسربة رسةرامة رس ادرة  20.02و خل دئ رسبي   4-

 وزناً أو أكثا.
 

تحصل  ليها باسطبخ" تعيئ رسةتحصل  ليها باسةعاس ة د ه  با ة "م 20.07 اارض رسبي   5-

رسحار وة تحب رسضغط رس لي رسطبيعئ أو تحب ضغط ميخلض )دئ حيز ملاغ سزئياً( سزوامة 

 سزوسة ميتج ما ، وذسك باختزرد محتلرا من رسةاء أو بطا  أخاى.
 

مضرال إسيره ، وقص  بعبا ة " صيا ايرا مختةرا وايرا 20.09من أسل تطبيـف أحتام رسبي    6-

مرن  2ح ةا )أنظا رسةالحظة  %0.5سعصــيا رسصي ال وـزو  معيا  رستحلد ديه  ن كحلد" ر

 (.22رسلصل 
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 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
، وقصررر  بعبرررا ة " خضرررا مت انسرررة " 2005.10مرررن أسرررل تطبيرررف أحترررام رسبيررر  رسلا ررر   1-

ئة كساصوة صاسحة سلاضرع أو رسةحضارت من رسخضـا مقيقة رست انـس، رسةهيسة سلبيــع باست ز

اررع .  250صررغا  ر طلرراد أو  اررارض رسحةيررة درر  أو يررة ال  وزورر  محتلرلررا رسصررادئ  ررن 

وستطبيف لصر رستعاوف ال وؤخص د  رإل تبا  رستةيات رسضييلة مرن رسعياصرا ر خرا رستر  تترله 

 ق  أضيلب سلتتبيل أو رسحل؛ أو  اارض أخا .

 ات ضييلة من قطع صغياة مائية من رسخضا .وق  تحتلى لصا رسةحضارت  ل  كةي 

ر وسلوررة  لرر  كادررة رسبيررلم رسلا يررة ر خررا رستابعررة سلبيرر   2005.10وسهررصر رسبيرر  رسلا رر   

20.05  . 

 

، وقصر  بعبرا ة " رسةحضرارت رسةت انسرة " 2007.10من أسرل تطبيرف أحترام رسبير  رسلا ر   2-

باست زئرة كساصورة صراسحة سلاضرع أو  رسةحضارت من دلركه مقيقرة رست انرـس، رسةهيرسة سلبيرع

ارع  250صغا  ر طلاد أو  اارض رسحةية در  أو يرة ال وزور  وزه محتلرلرا رسصراد   رن 

وستطبيف لصر رستعاوف ال وؤخص د  رإل تبا  رستةيات رسضييلة مرن رسعياصرا ر خرا رستر  تترله 

 لر  كةيرات ق  أضريلب سلتتبيرل أو رسحلر؛ أو  ارارض أخرا ، وقر  تحترلى لرصا رسةحضرارت 

 ضييلة من قطع صغياة مائية من رسلاكهة .

ر وسلوررة  لرر  كادررة رسبيررلم رسلا يررة ر خررا رستابعررة سلبيرر   2007.10وسهررصر رسبيرر  رسلا رر   

20.07 . 
 

، 2009.71و   2009.61،  2009.41،  2009.31،  2009.12 اررارض رسبيررلم رسلا يررة  3-

ءة مبا راة  لر  مقيرا  براكس ستثادرة وقص  بعبا ة "قيةة باكس" م سات رسباكس رسةقراو

رسسلرئل أو باحتساب معامل رالنتسا  رسةعبرا  يره بيسربة محترلى رسسرتاوز رسةتحصرل  ليهرا 

( ميلوة إذر تةب رسقرارءة 20( ميلوة أو رسةع سة رس  )20بةقيا  رالنتسا   ي  م سة حار ة )

  ي  م سة حار ة مختللة.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 ضا ةنلس رسب

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

خضـرـا ودـلركـررـه وأثةـرـا  قشــاوـررـة وأسرزرء أخررا    20.01

مررن نباتررات، صرراسحة سألكررل، محضرراة أو محللظررة 

 باسخل أو بحةض رسخليك 

    

 %25 رسقيةة ـ خيا  وقثاء وخيا  صغيا محبب 2001.10  
     ـ ايالا: 2001.90  
 معلاة رسقيةة كغع 25معتها  ن عبلرت تزو  ـ ـ ـ ب 2001.901  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2001.909  

بير و ة )طةراطع( محضراة أو محللظرة بغيرا رسخررل    20.02

 أو حةض رسخليك 
    

 %15 رسقيةة ـ بي و ة )طةاطع( كاملة أو مقطعة 2002.10  
   :ـ ايالا 2002.90  
ال وزو   ضةن  بلرت مهيسة سلبيع باست زئةـ ـ ـ  2002.901 

 كغع 3وزه محتلرلا رسصادئ  ن 

 %15 رسقيةة

كغع  200ماكزرت رسبي و ة بعبلرت ال تقل  ن ـ ـ ـ  2002.902 

 باكس 36وبتاكيز ال وقل  ن 

 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالاـ ـ ـ  2002.909 
دطررل  وكةررسة، محضرراة أو محللظررة بغيررا رسخررل أو    20.03

 حةض رسخليك 
    

 %25 رسقيةة ـ دطل  من سيس أسا وتل  2003.10  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 2003.90  

خضرررا أخرررا محضررراة أو محللظرررة بغيرررا رسخرررل أو    20.04

حةض رسخليك، م ة ة،  ر ر رسةيت رات رس رخلرة درئ 

   20.06رسبي  

    

 %15 رسقيةة ـ بطاطا  2004.10  
 %25 رسقيةة ـ خضا أخا ومخاسيط من خضا 2004.90  

خضرررا أخرررا محضررراة أو محللظرررة بغيرررا رسخرررل أو    20.05

حةض رسخليك ايا م ة ة،  ر ر رسةيت رات رس رخلرة 

  20.06دئ رسبي  

    

 %25 رسقيةة ـ خضا مت انسة  2005.10  
     ـ بطاطا: 2005.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 2005.201  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2005.209  
 %25 رسقيةة ـ بازالء )بيزوم ماتيليلم( 2005.40  
     ـ سلبياء وداصلسياء )من نلس دي يا، داميلل (:    
 %5 رسقيةة ـ ـ سلبياء أو داصلسياء ، مقشل ة )حبات( 2005.51  
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا 2005.59  
 %25 رسقيةة ـ لليله )رمبا رسس( 2005.60  
 %25 رسقيةة ـ زوتله 2005.70  
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 %15 رسقيةة ـ ذ ة حللة )زواميس، من نلس ماكا رتا( 2005.80  
     ـ خضا أخا ومخاسيط من خضا:    
 %25 رسقيةة ـ ـ بار ع بامبل )بلص لي ي( 2005.91  
     ـ ـ ايالا: 2005.99  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 2005.991  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2005.999  

خضررررا ودلركرررره وأثةررررا  قشرررراوة وقشررررل  دلركرررره  2006.00 20.06

وأسررررزرء أخررررا مررررن رسيباتررررات، محللظررررة باسسررررتا 

 )بطاوقة رستقطيا أو رستلةيع ، أو رستبلل ( 

 %25 رسقيةة

ماب  ولالم دلركه، وخبري  )مرامالم( أو لراوس    20.07

متحصررل  ليهررا  أو   ررن دلركرره أو أثةررا  قشرراوة،

 باسطبخ، وإه أضيف إسيها متا أو ملرم تحلية أخا

    

 %15 رسقيةة ـ محضارت مت انسة  2007.10  
     ـ ايالا:    
 %25 رسقيةة ـ ـ دلركه حةضية )حةضيات( 2007.91  
 %15 رسقيةة ـ ـ ايالا  2007.99  

دــلركه وأثةرا  قشــاوـرـة وأسرزرء أخرا مرن نباترات    20.08

اسحة سألكرررل، محضررراة أو محلـلظرررـة بطاوقـرررـة صررر

أخاى، وإه أضيـف إسيها متا أو ملرم تحليرة أخرا 

أو مشاوبات  وحية، ايرا مرصكل ة وال مرخلرة درئ 

 متاه آخا 

    

ـرر أثةررا  قشرراوة ودررلد مررلمرنئ وبررصو  أخررا، وإه     

 كانب مخللطة معاً:
    

   ـ ـ دلد ملمرنئ: 2008.11 
رسلررلد رسسررلمرنئ رسةسررتل مة مررن قبررل  ـرر ـ ـ زبرر ة 2008.111 

 رسةصانع كة خالت إنتاج 
 معلاة رسقيةة 

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2008.119 
   ـ ـ ايالا، بةا ديها رسةخاسيط: 2008.19  
   ( :8رثةا  قشاوة محةصة من رسلصل ) - - - 2008.191 
   يية رسبي   رو   يية رسلستف بعبرلرت ال - - - - 2008.1911 

 كغع  20وقل وزنها  ن 

 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا  - - - - 2008.1919 
   ( :8ثةا  قشاوة  من رسلصل ) ايالا من - - - 2008.192 
  يية رسبي   رو   يية رسلستف بعبرلرت ال  - - - - 2008.1921 

 كغع  20وقل وزنها  ن 

 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 2008.1929 
ايالرررا ، بةرررا ديهرررا رسبرررصو  رسةحةصرررة مرررن  - - - 2008.199 

 (12( و )7رصيال رسلصلين )

 %15 رسقيةة

   :ـ أنانا  2008.20  
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ـ ـ ـ حبيبات أو لاوس أو   ن مسرتل مة مرن قبرل  2008.201 

 رسةصانع كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2008.209 
   حةضية )حةضيات(: ـ دلركه 2008.30  
ـ ـ ـ حبيبات أو لاوس أو   ن مسرتل مة مرن قبرل  2008.301 

 رسةصانع كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2008.309 
 %15 رسقيةة ـ كةثاى )إساص( 2008.40  
   ـ مشةش: 2008.50  
اةمعل رسقيةة كغع دةا دل  25ـ ـ ـ ضةن  بلرت من  2008.501   
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2008.509 
 %25 رسقيةة ـ كاز 2008.60  
   ـ خلخ )م ر ( بةا ديها رسيتتا ون: 2008.70  
 معلاة رسقيةة كغع دةا دل  25ـ ـ ـ ضةن  بلرت من  2008.701 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2008.709 
   ـ داروسة )داوز(: 2008.80  
 معلاة رسقيةة كغع دةا دل  25 بلرت من ـ ـ ـ ضةن  2008.801 
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2008.809 
ـ ايالا، بةرا ديهرا رسةخراسيط  ر ر رس رخلرة درئ رسبير      

 2008.19رسلا ئ 
    

 %15 رسقيةة ـ ـ قلب رسيخيل 2008.91  
ترررررررلت بررررررراي )داكسررررررريييلم مررررررراكاوكابله،  - - 2008.93 

بلرررررئ داكسرررريييلم أوكسررررريتلكس(؛ تررررلت بررررراي س

 آو روئ(:-"سيي لنباي" )داكسيييلم داوتيس

  

ـ ـ ـ لاوس رو   ن دلركه مستل م من قبل  2008.931 

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2008.939 
 %15 رسقيةة ـ ـ مخاسيط 2008.97 
     ـ ـ ايالا: 2008.99   
ه مسررتل م مررن قبررل ـرر ـ ـ لرراوس رو   ررن دلركرر 2008.992  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2008.999  
 صرريا دلركرره أو أثةررا  قشرراوة )بةررا ديرره مررالدة    20.09

رسعيرررب ومررراء سرررلز رسهيررر ( و صررريا خضرررا، ايرررا 

مختةررا وال مضررال إسيرره مشرراوبات  وحيررة، وإه 

 أضيف إسيه متا أو ملرم تحلية أخا 

    

      صيا باتقادـ     
 ـ ـ م ة : 2009.11   
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كغع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت من   2009.111  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2009.119  
ـرر ـ ايررا م ةرر ، ال تزورر  قيةررة "برراكس" ديرره  ررن   2009.12  

20:- 
    

كغرع  25يعئ بعبلرت مرن ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطب 2009.121  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.129  
     ـ ـ ايالا: 2009.19   
كغع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت من   2009.191  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.199  
     ـ  صيا ساوب داوت؛  صيا بلملئ:    
     -:20ـ ـ ال تزو  قيةة "باكس" ديه  ن   2009.21  
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.211  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.219  
     ـ ـ ايالا: 2009.29   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.291  

  دةا دل
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.299  
     ـ  صيا من أي نلس آخا من رسحةضيات:    
     :20ـ ـ ال تزو  قيةة "باكس" ديه  ن   2009.31  
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.311  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.319  
     ـ ـ ايالا : 2009.39   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.391  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.399  
     ـ  صيا أنانا :    
     :20ـ ـ ال تزو  قيةة "باكس" ديه  ن  2009.41   
كغرع  25بعبلرت مرن  ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ 2009.411  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.419  
     ـ ـ ايالا : 2009.49   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.491  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.499  
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 %15 رسقيةة ـ  صيا طةاطع )بي و ة( 2009.50  
     ـ  صيا  يب )بةا ديه مالدة رسعيب(:    
     :20ـ ـ ال تزو  قيةة "باكس" ديه  ن  2009.61   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.611  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.619  
     ـ ـ ايالا: 2009.69   
كغرع  25اكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن ـ ـ ـ م 2009.691  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.699  
     ـ  صيا تلا":    
     :20ـ ـ ال تزو  قيةة "باكس" ديه  ن   2009.71  
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.711  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.719  
     ـ ـ ايالا: 2009.79   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.791  

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.799  
ـرر  صرريا مررن أي نررلس أخررا مررن رسللركرره أو أثةررا      

 قشاوة و رسخضا:
    

)داكسيييلم ماكاوكابله,  ـ ـ  صيا تلت باي  2009.81 

داكسيييلم روكسيتلكس(؛ صيا تلت باي سبلئ 

 آو روئ(:-داكسيييلم داوتيس  "سيي لنباي" )

  

كغع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت من   2009.811 

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.819 
   :ـ ـ ايالا  2009.89 
كغع  25ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت من  ـ   2009.891 

 دةا دل 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مبس رستةا ب وه إضادة متا   2009.892 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2009.899 
     ـ خليط  صائا: 2009.90   
كغرع  25ـ ـ ـ ماكزرت رسعصيا رسطبيعئ بعبلرت مرن  2009.902  

 دةا دل 
 معلاة ةةرسقي

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2009.909  
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 رسلصل رسحامي ورسعشاوه
 محضارت اصرئية متيل ة

 
 مالحظات:

 

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 ؛07.12مخاسيط رسخضا رس رخلة دئ رسبي   -أ  

 (؛09.01أب رد رسبن رسةحةصة رٍسةحتلوة  ل  بن بسوة نسبة كانب )رسبي   –ب 

 (؛09.02 اي ميته )رسبي    –ج 

 ؛ 09.10إس    09.04رسبها رت ورستلربل وايالا من ميت ات رسبيلم من  -م  

، رسترئ 21.04أو رسبير   21.03رسةحضارت رسغصرئية   ر رسةيت ات رسةلصلدة دئ رسبير   –لـ 

وزناً من رسس ف )الي؛ أو  ديع( أو رسلحلم أو ر حشراء  %20تحتلي  ل  أكثا من 

أو رسحشرارت أو ر مرةاك أو رساخلورات أو رسقشراوات أو ور طارل أو رسر م رسحيرلرنئ 

 ( ؛16ايالا من رسالدقاوات رسةائية أو من أوة م ةل ة ميها )رسلصل 

 ؛ 24.04ميت ات رسبي   -و

أو رسبيرر   30.03رسخةيرراة رسةهيررسة كسمووررة أو ايالررا مررن رسةيت ررات رس رخلررة دررئ رسبيرر   -ز

 ؛30.04

 .35.07بي  ر نزوةات رسةحضاة رس رخلة دئ رس -"
 

 .21.01/ ب أ الا دئ رسبي  1ت خل خالصات ر ب رد رسةشا  إسيها دئ رسةالحظة  2-
 

وقصرر  بعبررا ة " محضررارت اصرئيررة ماكبررة مت انسررة "  21.04مررن أسررل تطبيررف أحتررام رسبيرر   3-

رسةحضررارت رسةتلنررة مررن خلرريط مقيررف رست ررانس مررن مررامتين أو مررن  رر ة مررلرم أمامررية مثررل 

رسللركرره أور ثةا رسةهيررسة سلبيررع باست زئررة كساصوررة صرراسحة  ك أو رسخضررا أورسلحررلم أو ر مررةا

سلاضع أو صغا  ر طلاد أو  اارض رسحةية، دئ أو ية ال وزور  وزه محتلرلرا رسصرادئ  رن 

اع. وستطبيف لصر رستعاوف، ال وؤخص در  رإل تبرا  رستةيرات رسضرييلة مرن رسعياصرا ر خرا  250

تتبيررل أو سلحلرر؛ أو  اررارض أخررا. ووةتررن أه تحتررلي لررصا رستررئ تتررله قرر  أضرريلب سلخلرريط سل

 رسةحضارت  ل  كةية ضييلة من قطع صغياة مائية من متلناتها .
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

خـررـالصات وأ ور" وماكررزرت بررن أو  رراي أو متررة    21.01

أمامررها ومحضررارت أمامررها لررصا رسةيت ـررـات أو 

رسررررربن أو رسشررررراي أو رسةترررررة؛ ليررررر باء ) رررررتل وا( 

محةصرررة أو ايالرررا مرررن أبررر رد رسررربن رسةحةصرررة 

 وأ ورحها وخالصاتها وماكزرتها 

    

ـرر خالصررات وأ ور" وماكررزرت بـررـن، ومحضررارت     

أمامررها لررصا رسخالصررات أو ر  ور" أو رسةاكررزرت 

 أو أمامها رسبن:

    

   -كزرت:ـ ـ خالصات وأ ور" وما 2101.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 2101.111 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2101.119 
ـرر ـ محضررارت أمامررها رسخالصررات أو ر  ور" أو  2101.12  

 رسةاكزرت أو أمامها رسبن
 %5 رسقيةة

خالصررررات وأ ور" وماكررررزرت  ـررررـاي أو متـررررـة  - 2101.20  

امها لـصا رسخالصات أو ر  ور" أو ومحضارت أم

 :رسةاكزرت أو أمامها رسشاي أو رسةتة

  

رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت رنتراج  - - - 2101.201 

  ل  ره ال تتله مهيسة سلبيع باست زئة.

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 2102.209 
أبر رد ـ لي برـاء ) رتل وا( محةصرة أو ايالرا مرن  2101.30  

 رسبن رسةحةصة وخالصاتها وأ ورحها وماكزرتها
 %5 رسقيةة

خةررائا )حيررة دعاسررة أو ميتررة ايررا دعاسررة(؛ كائيررات    21.02

م هاوة أخــا وحي ة رسخلية، ميترة ) ر ر رسلقاحرات 

(؛ مسررراحيف محضرررراة 30.02رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

 سلتخةيا 

    

 %5 رسقيةة ـ خةائا حية دعاسة 2102.10  
ـرر خةررائا ميتررة ايررا دعاسررة؛ كائيررات م هاوررة أخررا  2102.20  

 وحي ة رسخلية، ميتة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ مساحيف محضاة سلتخةيا 2102.30  
صلصررات محضرراة ومحضررارت سلصلصررات؛ تلربررل    21.03

 مخللطة؛ مقيف ومساحيف خامد وخامد محضا 
    

 %5 رسقيةة ـ صلصة رسصلوا 2103.10  
طةررراطع "بيررر و ة" مسرررةاة كرررتش آب ـررر صلصرررة  2103.20  

 وصلصات طةاطع أخا
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ مقيف ومساحيف خامد وخامد محضا 2103.30  
     ـ ايالا: 2103.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  2103.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا   2103.909  
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وح ة 
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ومحضرررارت إ ررر رملا ؛ محضرررارت  حسررراء ومرررا    21.04

 اصرئية ماكبة مت انسة 
    

 %5 رسقيةة ـ حساء وما  ومحضارت إ  رملا 2104.10  
     ـ محضارت اصرئية ماكبة مت انسة: 2104.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 2104.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2104.209  

مثل رررات )آورررس كررراوع، بلظرررة ..إسرررخ( ومثل رررات  2105.00 21.05

 أخاصاسحة سألكل، وإه رحتلت  ل  كاكاو 
 %5 رسقيةة

محضارت اصرئية ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه    21.06

 آخا 
    

ـرررر ماكرررررزرت بررررراوتين ومررررلرم باوتيييرررررة مع سرررررة  2106.10  

 خصائصها رسليزوائية
 معلاة  رسقيةة 

     ا :ـ ايال  2106.90  
ـ ـ ـ محضارت كحلسية ماكبة من ر نلرس  2106.902  

 رسةستعةلة دئ صيا ة رسةشاوبات
 %5 رسقيةة

ـرر ـ ـ رسةحضررارت رسغصرئي ررة رسةعرر ة دقررط كساصوررة  2106.903  

 سلحاالت رسةاضية رسخاصة
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ رسةيت ات رسةتحصل  ليها من رسلبن بلرمطة  2106.904  

أو أكثا من  ياصاا رسطبيعية  رمتب رد  يصا

 بةامة أخاى، رسةع ة ستغصوة ر طلاد

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مسحل  رسشارب 2106.905  
ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبرل رسةصرانع كةر خالت  2106.908  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ـ ايالا: 2106.909   
رئية رسةهيسة سلبيع  ل   تل ـ ـ ـ ـ رسةتةةات رسغص 2106.9091  

 مستحضارت صي النية بغاض رسحلاظ  ل  رسصحة
 %5 رسقيةة

15% رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 2106.9099    
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 رسلصل رسثانئ ورسعشاوه
 مشاوبات، ملرئل كحلسية وخل

 
 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

حضرراة  اررارض رسطهررئ ( ، رسة22.09ميت ررات لررصر رسلصررل )ايررا تلررك رس رخلررة دررئ رسبيرر   -أ

 (؛21.03وباستاسئ د نها ال تصلل سالمتعةاد كةشاوبات )بصلة  امة رسبي  

 (؛25.01ماء رسبحا )رسبي   –ب 

 رسةرراء رسةقطررا أو رسةرراء رسقابررل سلتلصرريل رستهابررائئ أو رسةرراء ذو رسيقرراوة رسةةاثلررة )رسبيرر  -ج
 ( ؛28.53

وزنرراً )رسبيرر   %10بة تزورر   ررن  رسةحاسيررل رسةائيررة رسةحتلوررة  لرر  حةررض رسخليررك بيسرر -م

 (؛29.15

 ؛30.04أو رسبي   30.03ر مووة رس رخلة دئ رسبي   -لـ

 (.33محضارت رسعطل  أو رست ةيل )رسلصل   -و

 
، وتع تعيين "معيرا  رستحرلد رسح ةرئ" 21،  20من أسل تطبيف أحتام لصر رسلصل ورسلصلين  2-

 ميلوة. 20دئ م سة حار ة 
 

، وقصر  بعبرا ة "مشراوبات ايرا كحلسيرة" رسةشراوبات 22.02ام رسبير  من أسرل تطبيرف أحتر 3-

ح ةاً . أما رسةشاوبات رستحلسية دتر خل  %0.5رستئ ال وزو  معيا  رستحلد رسح ةئ ديها  ن 

 تبعاً سلحاد. 22.08أو دئ رسبي   22.06إس   22.03دئ رسبيلم من 
 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ:
 

، وقص  بعبا ة "أنبرصة درلر ة" ر نبرصة رسترئ 2204.10 من أسل تطبيف أحتام رسبي  رسلا ئ

ميلوة، تترله سهرا زورامة ضرغط تعرامد أو تزور   20 ي  حلظها دئ أو ية مغلقة دئ م سة حار ة 

 با . 3 ن 

 

 :مالحظة محلية
 

( مرررن سرر رود رستعاولرررة 22سغاوررات رمررتيلاء رسامرررع رسيررل ئ  لرر  ر صررريال رسررلر مة باسلصررل )

يةة معا رسلتا سألصيال رستئ تام بعبرلرت تقرل أو تزور   رن  برلة رسلترا، رس ةاكية وتع رحتساب ق

  ل  أما  قيةة  بلة رسلتا رسلرح .
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ميرررراا، بةررررا ديهررررا رسةيرررراا رسةع نيررررة رسطبيعيررررة أو    22.01

إسيهررا  رإلصررطيا ية ورسةيرراا رسغازوررة، ايررا مضررال

 متا أو ملرم تحلية أخا وايا ميتهة ؛ سلي  وثلج 

    

   ـ مياا مع نية ومياا اازوة : 2201.10  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مياا مع نية 2201.101 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مياا اازوة 2201.109 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 2201.90  

ازوررة، ميرراا ، بةررا ديهررا رسةيرراا رسةع نيررة ورسةيرراا رسغ   22.02

رسةحتلوة  ل  متا مضال أو ملرم تحلية أخرا أو 

ميتهرررة، ومشررراوبات أخرررا ايرررا كحلسيرررـة،  ررر ر 

 صرررائا رسللركررره أو رسثةرررا  رسقشررراوة أو رسخضرررا 

 20.09رس رخلة دئ رسبي  

    

مياا، بةـا ديها رسةياا رسةع نية ورسةياا رسغرـازوة ،  - 2202.10  

ا أو رسةحتلوة  ل  متا مضال أو ملرم تحلية أخر

 ميتهة 

15% رسقيةة  

   ـ ايالا:   
25% رسقيةة سعة ) بياة( من ايا كحلد - - 2202.91   
   ايالا : - - 2202.99 
أاصوة متتاملة  لر   رتل مشراوبات سرالزة  - - - 2202.991 

 سالمتخ رم سحاالت ماضية خاصة

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة  ايالا - - - 2202.999   
 0.85 رسقيةة عه )بياة( مصيل ة من رسشعيا رسيا ط )ماسب(  س 2203.00 22.03

 مويا /ستا
نبيص من  يب طرازج، بةرا درئ ذسرك ر نبرصة رسةقرلرا    22.04

باستحلد؛ مالدة رسعيب  ر ر رسر رخل ميهرا درئ رسبير  

20.09 

    

   ـ نبيص دلر : 2204.10  
 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2204.101 

 مويا /ستا
 16منانيا/ سترا وال تت راوز  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.102 

 مويا / ستا

 7.5 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا مويا / ستا  16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.109 

 مويا /ستا
ـ أنبصة أخا ؛ مالده  يب ميرع أو أوقرف إختةا لرا     

 ب ضادة كحلد :
    

 ستا: 2 ية ال تزو  معتها  ن ـ ـ دئ أو 2204.21  
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 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة
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 رالمتيلاء
 دية رسامع

 منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2204.211 

 

 

 3.5 رسلتا

 مويا /ستا

 16منانيا/ سترا وال تت راوز  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.212 

 مويا / ستا

 7.5 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا مويا / ستا  16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.219 

 مويا /ستا
سترا وال تت راوز  2دئ أو ية تزور  مرعتها  رن  - - 2204.22 

 ستا: 10

  

 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2204.221 

 مويا /ستا
 16منانيا/ سترا وال تت راوز  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.222 

 مويا / ستا

 7.5 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا مويا / ستا  16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.229 

 مويا /ستا
   ـ ـ ايالا: 2204.29  
 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2204.291 

 مويا /ستا
 16منانيا/ سترا وال تت راوز  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.292 

 مويا / ستا

 7.5 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا ا مويا / ست 16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.299 

 مويا /ستا
   ـ أنلرس أخا من مالدة رسعيب: 2204.30  
 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2204.301 

 مويا /ستا
 16منانيا/ سترا وال تت راوز  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.302 

 مويا / ستا

 7.5 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا ويا / ستا م 16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2204.309 

 مويا /ستا
داملت وأنبصة أخا من  يب طازج ميتهة بيباتات    22.05

 أو ملرم  طاوة 
    

   ستا: 2ـ دئ أو ية ال تزو  معتها  ن  2205.10  
 5.7 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2205.101 

 مويا /ستا
 8.5 رسلتا / ستا منانيا 4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2205.109 

 مويا /ستا
   ـ ايالا: 2205.90  
 5.7 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2205.901 

 مويا /ستا
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 8.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2205.909 

 مويا /ستا
مشررراوبات مخةررراة أخرررا )مثرررل  رررارب تلرررا" أو  2206.00 22.06

و أ ز"مررررراكيه"(؛ كةثررررراى أو محلرررررلد رسعسرررررل أ

مخررراسيط مرررن مشررراوبات مخةررراة ومخررراسيط مرررن 

مشرراوبات مخةرراة مررع مشرراوبات ايررا كحلسيررة، 

 ايا مصكل ة وال مرخلة د  متاه آخا 

 2 رسلتا

 مويا /ستا

كحررلد إوثيرررل ايرررا معطرررل )ايرررا محرررلد(،  يرررا ا    22.07

% أوأكثرررا ح ةررراً؛ كحرررلد 80رستحرررلس  رسح ةرررئ 

أخرا معطلرة إوثيل معطل )محرلد( وأ ور" كحلسيرة 

 )محلسة(، بسي م سة كحلسية 

    

ـ كحلد إوثيـل ايا معطل )ايا محلد(  يــا ا  2207.10   

ً 80رستحلس  رسح ةئ   % أو أكثا ح ةا
  معلاة رسقيةة 

ـ كحلد إوثـيل معطل )محرلد( وايراا مرن ر  ور"  2207.20  

رستحلسيررة ر خررا، رسةعطلررة )رسةحلسررة( بررسي م سررة 

 كحلسية

اةمعل رسقيةة  

كحررلد إوثيررل ايررا معطررل )ايررا محررلد( وقررل  يررا     22.08

% ح ةاً؛ مشراوبات 80رستحلد رسح ةئ ديه  ن 

 وحيرررة، مشررراوبات كحلسيرررة معطررراة )سيترررل ز(، 

 وايالا من رسةشاوبات رساوحية ر خا 

    

ـ مشاوبات  وحية نات ة  ن تقطيا رسيبيص أو تلرل  2208.20  

 رسعيب )أو مى دئ(:
  

 6 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.201 

 مويا /ستا
 20 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.209 

 مويا /ستا
   ـ ووستئ: 2208.30  
 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.301 

 مويا /ستا
 16ال تت راوز منانيا/ سترا و 4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.302 

 مويا / ستا

 15 رسلتا

 مويا /ستا
 20 رسلتا مويا / ستا  16ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.309 

 مويا /ستا
ـ  وم ومشاوبات  وحية أخا نات ة  ن تقطيا  2208.40  

 ميت ات قصب رسستا رسةخةاة:
  

 3.5 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.401 

 مويا /ستا
 9.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.409 

 مويا /ستا
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   ـ سن وسييلا: 2208.50  
 4.75 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.501 

 مويا /ستا
 11.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.509 

 مويا /ستا
   ـ دلمكا: 2208.60  
 3.3 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.601 

 مويا /ستا
 11.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.609 

 مويا /ستا
ـ مشاوبات كحلسية معطاة )سيتل ز( ومشاوبات  2208.70  

 كحلسية معاودة بامع كل مواد:
  

 5.5 رسلتا امنانيا/ ست 4ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.701 

 مويا /ستا
 12.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.709 

 مويا /ستا
     ـ ايالا: 2208.90   
ـ ـ ـ كحلد إوثيل ايا محلد )ايا معط ل(،  2208.905  

رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج أو 

 سالمتخ رم رسطبئ 

 %5 رسقيةة

   :ـ ـ ـ ايالا 2208.909  
 3 رسلتا منانيا/ ستا 4ـ ـ ـ ـ بقيةة ال تزو   ن  2208.9091 

 مويا /ستا
 11.5 رسلتا منانيا/ ستا  4ـ ـ ـ ـ بقيةة تزو   ن  2208.9099 

 مويا /ستا
خل صاسل سألكل وأب رد خل صاسحة سألكرل متحصرل   2209.00 22.09

  ليها من حةض رسخليك  
    

 معلاة رسقيةة قبل رسةصانع كة خالت إنتاج رسةستل م من - - - 2209.001  
 %15 رسقيةة ايالا - - - 2209.009  
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 رسلصل رسثاسث ورسعشاوه
 بقاوا ونلاوات صيا ات ر اصوة؛ أاصوة

 محضاة سلحيلرنات
 

 مالحظة:

 
رسةيت ررات مررن ر نررلرس رسةسرتعةلة ستغصوررة رسحيلرنررات، ايررا مررصكل ة وال  23.09وشررةل رسبير   1-

ه آخا، رسةتحصل  ليها من معاس ة رسةلرم رسيباتية أو رسحيلرنية، ورستئ نتي رة مرخلة دئ متا

سصسك تتله ق  دق ت رسخصائ  ر مامية سلةامة ر صلية،  ر ر رسيلاورات ورسبقاورا ورسةيت رات 

 رسيباتية رسثانلوة رسيات ة  ن لصا رسةعاس ة.
 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ :
 

وقص  بعبا ة "بصو  رسسل ع )سلب باي( أو رستلسزر، ذرت ،  2306.41 اارض رسبي  رسلا ئ  1-

 .12" سللصل 1حةض ر واوميك رسةيخلض"، رسبصو  رسةعادة دئ مالحظة رسبي  رسلا ئ "
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  قع رسبي 
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 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

مقيـرررـف ومسرررـاحيف وكاوـرررـات متتلرررة مرررن سحرررلم أو    23.01

ل أو رمرةاك أو قشراوات أو  خلورات أحشاء وأطرار

أو ايالررررا مررررن ال دقاوررررات مائيررررة ، ايررررا صرررراسحة 

 سالمتهالك رسبشاي ؛ حثاالت  حلم حيلرنية 

    

ـرر مقيررـف ومساحيررـف وكاوررات متتلررة ، مررن سحررلم أو  2301.10  

 أحشاء أو أطارل؛ حثاالت  حلم حيلرني ة

 معلاة رسقيةة

متتلررة مررن رمررةاك أو  ـرر مقيـررـف ومـررـةي  وكاوــررـات 2301.20  

 قشاوات أو  خلوات أو ايالا من ال دقاو ات مائية
 معلاة رسقيةة

نخاسة ونخاسة ساوش وايالرا ، مرن بقاورا اابلرة أو    23.02

طحرررن أو معاس رررة رسحبرررلب أو رسبقرررلد، وإه كانرررب 

 بشتل كاوات متتلة 

    

 معلاة رسقيةة ـ من ذ ة 2302.10  
 معلاة سقيةةر ـ من حيطة )قةل( 2302.30  
 معلاة رسقيةة ـ من حبلب أخا 2302.40  
 معلاة رسقيةة ـ من بقلد 2302.50  

بقاوررا صرريا ة رسيشرراء وبقاوررا مةاثلررة ، تلررل  ررلن      23.03

)بي ا( وتلل قصب رسستا واياا من نلاورات وبقاورا 

صيا ات رسستا ورسبياة ورستقطيا، وإه كانرب بشرتل 

 كاوات متتلة 

    

 معلاة رسقيةة ـ بقاوا صيا ة رسيشاء وبقاوا مةاثلة 2303.10  
ـ تلل  لن   وتلل قصرب رسسرتا وايراا مرن نلاورات  2303.20  

 صيا ة رسستا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ بقاوا ونلاوات صيا ة رسبياة أو رستقطيا 2303.30  
كسب واياا من بقاورا صرلبة ، وإه كانرب م او رة  2304.00 23.04

ة أو بشرررتل كاورررات متتلرررة، نات رررة  رررن أو مطحلنررر

 رمتخارج زوب دلد رسصلوا 

 معلاة رسقيةة

كسب وايراا مرن بقاورا صرلبة، وإه كانرب م او رة  2305.00 23.05

أو مطحلنرررة أو بشرررتل كاورررات متتلرررة نات رررة  رررن 

 رمتخارج زوب رسللد رسسلمرنئ 

 معلاة رسقيةة

كسرررب وايررراا مرررن بقاورررا صرررلبة أخرررا، وإه كانرررب    23.06

 ة أو مطحلنة أو بشتل كاورات متتلرة نات رة م او

 ررررن رمررررتخالص رسزوررررلت أو رسرررر لله رسيباتيررررة أو 

أو  23.04رسةيتاوبيررة،  رر ر رس رخلررة ميهررا دررئ رسبيرر  

  23.05رسبي  

    

 معلاة رسقيةة ـ من بصو  رسقطن 2306.10  
 معلاة رسقيةة ـ من بصو  رستتاه 2306.20  
 ـ من بصو   بام رسشةس 2306.30  

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     ـ من بصو  رسللب أو رسسل ع )كلسزر(:    
ـ ـ من بصو  سلب أو مل ع بةحتلى حةرض ر ومريك  2306.41  

 ميخلض
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2306.49  
 معلاة رسقيةة ـ من سلز رسهي  أومن رستلبار 2306.50  
علاةم رسقيةة ـ من سلز أو نلى رسيخيل 2306.60    
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2306.90  

 %5 رسقيةة  ورمب نبيص؛ طاطيا خام 2307.00 23.07
مررلرم نباتيررة ونلاوررات أو دضررالت أو بقاوررا وميت ررات  2308.00 23.08

نباتيررة ثانلوررة، وإه كانررب بشررتل كاوررات متتلررة، مررن 

ر نرررلرس رسةسرررتعةلة درررئ تغصورررة رسحيلرنرررات، ايرررا 

 آخا مصكل ة أو مرخلة  دئ متاه

 معلاة رسقيةة

     محضارت من ر نلرس رسةستعةلة ستغصوة رسحيلرنات    23.09
 %5 رسقيةة ـ أاصوة كالب أو قطط، مهيسة سلبيع باست زئة 2309.10  
     ـ ايالا: 2309.90   

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ماكزرت ر  الل 2309.901 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ إضادات  للية )باوةتس( 2309.902 

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ محضارت حليب ستغصوة رسع لد  2309.903  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2309.909  
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 رسلصل رساربع ورسعشاوه
؛ ميت ات، وإه كانب محتلوة  ل  نيتلتين، مع ة سالمتيشا  موه تبغ وأب رد تبغ مصيعة

 رس  رس سع رسبشاي رحتار ؛ ميت ات أخا محتلوة  ل  نيتلتين مع ة إلمخاد رسييتلتين
 

 
 :مالحظات

 
 (.30ال وشةل لصر رسلصل رسس ائا رسطبية )رسلصل  -1

 

ودرئ نلرس رسلقرب درئ أي بير  آخرا مرن لرصر رسلصرل  24.04قابل سلتصييف دئ رسبي   أي ميتج -2

 .24.04و ب أه وصيف دئ رسبي  

 

لرمررطة أمرة وقصرر  بعبررا ة "رالمتيشررا  موه رحتررار " رالمتيشررا  ب 24.04 اررارض رسبيرر   -3

 تسخين أو أوة أمورت أخا ب وه رحتار .

 
 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ:

 

، وقص  بعبا ة "تبغ ر  سيلة" )معسل( رستبغ رسةع  2403.11 اارض رسبي  رسلا ئ  -1

سلت خين دئ ر  سيلة "رسشيشة" ورسةتله من خليط من رستبغ و رس ليسياون، وإه كاه 

وإه كاه مضادا إسيه  ،مبس متا أو متا محتلوا  ل  زولت  طاوة أو خالصات أو

نتهات دلركه. إال أنه وستثي  من لصر رسبي  رسلا ئ رسةيت ات رسةع ة سلت خين دئ 

 ر  سيلة "رسشيشة" ايا رسةحتلوة  ل  تبغ.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     ا مصيع؛ دضالت تبغ تبغ خام أو اي   24.01
     ـ تبغ بسلوقاته و اوقه )بسضال ه(: 2401.10   
   

2401.103 
 %45 رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 

 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2401.109  
     ـ تبغ ميزوس رسسلوقات ورسعاو  ، كلياً أو سزئياً: 2401.20   
 %45 رسقيةة ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  ـ ـ 2401.203  
 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2401.209  
     ـ دضالت تبغ: 2401.30   
 %45 رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  2401.303  
 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2401.309  

 هررا، وسلررائف صررغياة سلررائف اليظررة )مرري ا ( بسنلر   24.02

)مرري ا وللل ( وسلررائف  اموررة )مرر ائا(، مررن تبررغ 

 أو من أب رسه 

    

سلائف اليظة )مري ا ( بسنلر هرا وسلرائف صرغياة  - 2402.10  

 )مي ا وللل (، محتلوة  ل  تبغ
 %150 رسقيةة

 %150 رسقيةة ـ سلائف  اموة )م ائا( محتلوة  ل  تبغ 2402.20  
     ـ ايالا: 2402.90   
ـ ـ ـ سلائف اليظة )مري ا ( بسنلر هرا محتلورة  لر   2402.901  

 أب رد تبغ
 %150 رسقيةة

 %150 رسقيةة ـ ـ ـ سلائف  اموة )م ائا( محتلوة  ل  أب رد تبغ 2402.902  
أنـلرس أخـرـا مرن تبرغ مصريع أو أبر رد تبرغ مصريعة؛    24.03

 تبغ مت انس أو م  م؛ خالصات وأ ور" تبغ 
    

تبغ سلت خين، وإه إحتلى  ل  أب رد تبغ بسي نسبة  ـ   

 كانب:
    

ر  سيلة "رسشيشة" )معسل(  رسةح م دئ  ـ ـ تبغ 2403.11 

 ( سهصر رسلصل1مالحظة رسبي  رسلا ئ  قع )
 %150 رسقيةة

   ـ ـ ايالا : 2403.19 
ـرر ـ ـ رستبررغ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت  2403.191 

 س ائا إنتاج سصيا ة رس
 %75 رسقيةة

 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2403.199 
     ـ ايالا:    
   ـ ـ تبغ "مت انس" أو م  م: 2403.91  
 %45 رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 2403.911 
 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2403.919 
     ـ ـ ايالا: 2403.99   
 خالصات وأ ور" رستبغـ ـ ـ  2403.993  

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  2403.994 

 إنتاج
 %45 رسقيةة

 %150 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2403.999  
ميت ات محتلوة  ل  تبرغ أو تبرغ م ر م أو نيترلتين    24.04

أو أب رد تبغ أو أب رد نيتلتين مع ة سالمتيشا  موه 

ات أخرا محتلورة  لر  نيترلتين معر ة رحتار ؛ ميت ر

 إلمخاد رسييتلتين رس  رس سع رسبشاي

    

   ـ مع ة سالمتيشا  موه رحتار :  
   ـ ـ محتلوة  ل  تبغ أو تبغ م  م : 2404.11 
ميت رررات تبرررغ  معررر ة سالمتيشرررا  مرررن خرررالد  - - - 2404.111 

 رالسهزة رالستتاونية رو رستهابائية

 %150 رسقيةة

 %150 رسقيةة ايالا  - - - 2404.119 
   ـ ـ ايالا، محتلوة  ل  نيتلتين: 2404.12 
مررلرئل معرر ة سالمتيشررا  مررن خررالد رالسهررزة  - - - 2404.121 

 رالستتاونية أو رستهابائية

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 2404.129 
   ـ ـ ايالا: 2404.19 
خررالد رالسهررزة  مررلرئل معرر ة سالمتيشررا  مررن - - - 2404.191 

 رالستتاونية أو رستهابائية

 %5 رسقيةة

 %150 رسقيةة ايالا - - - 2404.199 
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سالمتخ رم  ن طاوف رسلع 2404.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ سالمتخ رم  ن طاوف رس ل  2404.92 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2404.99 
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 رسقسع رسخامس
 ت ات مع نيةمي

 
 رسلصل رسخامس ورسعشاوه

 ملل؛ كباوب؛ أتابة وأح ا ؛ ملرم سبسية؛ كلس )سيا( وأمةيب
 

 مالحظات:
 

( أمنراا، إال 4ال و خل دئ بيلم لصر رسلصل، ما سع وي   ل  خالل ذسك مع مار اة رسةالحظة ) 1-

رم كيةيائيرة إلزرسرة رسةيت ات دئ حاستها ر وسية )رسخام( أو رسةغسلسة )وإه تع ذسك بلرمطة مرل

رسشلرئب موه أه وتغيا تتلويها( أو رسة او رة أو رسةطحلنرة أو رسةسرحلقة مرحقاً نا ةرـاً أو 

رسةيخلسة أو رسةغابلة أو رسةاكزة باستعلوع أو باسلصل رسةغياطيسئ أو بسي طرا  ميتانيتيرة أو 

كلسررب، أو تررع ديزوائيررة أخا)بامررتثياء رسبلررل ة( وستيهررا ال تشررةل رسةيت ررات رستررئ حةصررب أو 

رسحصلد  ليها باسخلط أو أخضعب  ي  ةليات أخا أكثا من رسعةليات رسةرصكل ة باستخصري  

 دئ كل بي .

 

ووةتن أه تحتلي ميت ات لصر رسلصل  ل  ملرم مضادة مضامة سلغبا ، بشراط أال ترؤمي لرصا 

 رإلضادة إس  سعل رسةيتج قابالً المتعةاالت خاصة ب الً من رمتعةاسه رسعام.

 

 ال وشةل لصر رسلصل: 2-

 (؛28.02رستباوب رسةتسامئ )زلا رستباوب( ورستباوب رسةامب ورستباوب رسغاوي )رسبي   -أ 

 وزناً أو أكثا من رسح و  رسةتح  مقر  رً كسوكسري  %70ر تابة رسةللنة رستئ تحتلي  ل   -ب
 (؛28.21( )رسبي  Fe2 O3رسح و وك )

 ؛30رسلصل  ر مووة ورسةيت ات ر خا رس رخلة دئ -ج

 (؛33محضارت رسعطل  أو رستطاوة أو رست ةيل )رسلصل  - م

 ؛(38.16 رسبي )خليط رس وسلميب رسة كلك  -لـ

( ؛ متعبات رسلسيلساء، ومرا  رابهها 68.01تاربيع وأح ا  رستبليط و صف رسطا  )رسبي   -و

 (؛68.02( ؛ أسلر" ر  مورز سألمقف ورسلرسهات )رسبي  68.02)رسبي  

 (؛71.03أو رسبي  71.02 رستاوةة و به رستاوةة )رسبي  ر ح ا   -ز

 2.5رسبلل رت رسةز و ة )  ر رسعياصرا رسبصراوة(، رسترئ ال وقرل وزه رسلرحر ة ميهرا  رن  - "

؛ رسعياصرا 38.24اارم مرن كلل ور  رسصرلمولم أو أوكسري  رسةغيسريلم رس رخلرة درئ رسبير  

 (؛90.01رسبي  رسبصاوة من كلل و  رسصلمولم أو أوكسي  رسةغيسيلم )

 (؛95.04طبا يا رسبليا مو )رسبي   -ط

 (.96.09طبا يا رستتابة أو رسامع وطبا يا رسخياطين )رسبي   -ي
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ودرئ نلرس رسلقرب درئ أي بير  آخرا مرن لرصر رسلصرل  25.17كل ميتج قابل سلتصييف دئ رسبي   3-

 .25.17و خل دئ رسبي  

 
سبياسيب )رسزساج رسباكانئ( ورستلل ورب ايرا ديةا وشةل: رسليامتيلسيب ور 25.30وشةل رسبي   4-

رسةةرر مة؛ ر تابررة رسةللنررة، وإه كانررب متلسررة أو مخللطررة بعضررها برربعض ؛ أكامرري  رسح ورر  

رسةيتية رسطبيعية ؛ زب  رسبحرا رسطبيعرئ )ما رلم( وإه كراه قطعراً مصرقلسة؛ كهامراه طبيعرئ؛ 

ره أو بس تاد مةاثلرة، ايرا زب  رسبحا رسةتتل وكهاماه متتل، بشتل صلائل أو قضباه أو  ي 

قلسبتهرررا؛ كهامررراه أمرررلم؛ مرررتاونتيانيب )وإه كررراه متلسررراً( ،  ررر ر أوكسررري   مشغلسة بع  

 رسستاوتييلم ؛ كسا رت رسخزل أو رآلسا )رسقامي ( أو رسخامانة.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

دئ ذسك ملل رسطعام ورسةلل رسةعطل( ملل  امي )بةا  2501.00 25.01

وكلل و  صلمولم نقرئ، وإه كراه محلرلالً باسةراء أو 

محتلوررراً  لررر   لرمرررل مضرررامة سلتتترررل أو مسرررا  ة 

 سإلنسياب؛ ماء رسبحا 

25% رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ماكبات ح و  كباوتية )بياوب( ايا محةصة  2502.00 25.02
 ر ر رستباورب رسةتسررامئ  كباورب مرن سةيرع ر نرلرس، 2503.00 25.03

)زلررررا رستباوررررب( ورستباوررررب رسةامررررب ورستباوررررب 

 رسغاوي 

 معلاة رسقيةة

     سارديب طبيعئ    25.04
 معلاة رسقيةة ـ مسحل  أو  قائف 2504.10  
 معلاة رسقيةة ـ اياا 2504.90  

 ماد طبيعية مرن سةيرع ر نرلرس، وإه كانرب مللنرة،    25.05

لوة  ل  معامه مةا و خل دئ بامتثياء رساماد رسةحت

  26رسلصل 

    

 %5 رسقيةة ـ  ماد ميليسية و ماد ماو )كلر تز(  2505.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  2505.90  

ماو "كلر تز" )  ر رساماد رسطبيعية(؛ كلر تزورب،    25.06

وإه كرراه مشررصباً تشررصوباً أوسيرراً، أو مقطعـررـاً تقطيعـررـاً 

بغيرراا، إسرر  كتررل أو أسررلر"  بسرريطاً دقررط ، باسيشررا أو

 بشتل مستطيل أو مابع 

    

 %5 رسقيةة ـ ماو )كلر تز( 2506.10  
     ـ كلر تزوب: 2506.20   
  2506.201  ً  معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خاماً أو مشصباً تشصوباً أوسيا
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ اياا 2506.209  

  صلصرررراد صررررييئ )كرررراوسين( وايرررراا مررررن اضررررا 2507.00 25.07

 ً  كاوسييية، وإه كاه متلسا
 معلاة رسقيةة

أنلرس اضا  أخا )بامرتثياء رسغضرا  رسةةر م رسر رخل    25.08

( ور ن رسلمرررررريب ورستيانيررررررب 68.06دررررررئ رسبيرررررر  )

ورسسرررليةانيب وإه كانرررب متلسرررة؛ ملسيرررب؛ أتابرررة 

  املط أو مويا  

    

 معلاة رسقيةة ـ بيتلنيب 2508.10  
 معلاة رسقيةة حار ةـ اضا  متحةل سل 2508.30  
   :ـ أنلرس أخا من رسغضا  2508.40  
 معلاة رسقيةة رسطيية رسةستخاسة من رسبحا رسةيب - - - 2508.401 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 2508.409 
 معلاة رسقيةة ـ أن رسلميب، كيانيب ومليةانيب 2508.50  
 معلاة رسقيةة ـ ملسيب 2508.60  
 معلاة رسقيةة ة  املط أو مويا ـ أتاب 2508.70  
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 معلاة رسقيةة طبا يا  2509.00 25.09
دلمـرررـلات كاسسـرررـيلم طبيعرررئ ودلمرررلات أسلمييرررلم    25.10

 كلسئ طبيعئ وطبا يا دلملاتئ 
    

 معلاة رسقيةة ـ ايا مطحلنة 2510.10  
 معلاة رسقيةة ـ مطحلنة 2510.20  

س(؛ كابلنررررات كباوتررررات بررررا ولم طبيعررررئ )بررررا وتي   25.11

با ولم طبيعرئ )وورصر وب(، وإه كانرب متلسرة،  ر ر 

  28.16أوكسي  رسبا ولم رس رخل دئ رسبي  

    

 معلاة رسقيةة ـ كباوتات با ولم طبيعئ )با وتيس( 2511.10  
 معلاة رسقيةة ـ كابلنات با ولم طبيعئ )ووصر وب( 2511.20 

وتابيلسيرررب  مقيرررف حلاورررات ميليسرررية )كيزول رررل  2512.00 25.12

ومواتلميب مثالً( وأتابة ميليسية مةاثلرة، ذرت ثقرل 

 ، وإه كانب متلسة1نل ئ ظالاي ال وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

ح رررا خلررراه )خلرررال(؛ مررريباذج )ح رررا صررريلاة(؛    25.13

كل رن وم طبيعئ و قيف طبيعئ وملرم  حص طبيعية 

 أخا، وإه كانب معاس ة باسحار ة 

    

 معلاة رسقيةة اه )خلال( ـ ح ا خل 2513.10  
ـ مريباذج ، كل رنر م طبيعرئ ،  قيرف طبيعرئ ومرلرم  2513.20  

  حص طبيعية أخا 
 معلاة رسقيةة

أ مورز ، وإه كرراه مشررصباً تشصوبـررـاً أوسيرراً، أو مقطعرراً  2514.00 25.14

دقررط، باسيشررا أو بغيرراا، إسرر  كتررل أو أسررلر" بشررتل 

 مستطيل أو مابع 

 معلاة رسقيةة

 خررام وتاردرراتين وروتلمررين وأح ررا  كلسررية أخررا    25.15

سليحب أو رسبياء ذرت ثقل نل ئ ظالاي ال وقل  ــن 

، ومامرررا، وإه كررراه مشرررصباً تشرررصوباً أوسيررراً، أو 2.5

مقطعرراً دقررط، باسيشررا أو بغيرراا، إسرر  كتررل أو أسررلر" 

 بشتل مستطيل أو مابع 

    

     ـ  خام وتارداتين :    
     أو مشصباً تشصوباً أوسياً:ـ ـ خاماً  2515.11   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ كتل  2515.113 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2515.119  
ـ ـ مقطعراً دقرط باسيشرا أو بغيراا، إسر  كترل أو أسرلر"  2515.12   

 بشتل مستطيل أو مابع:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ كتل 2515.121 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2515.129  
ـرر أوتلمررين وأح ررا  كلسررية أخررا سليحررب أو رسبيرراء؛  2515.20  

 ماما

 

 

 %5 رسقيةة
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سارنيب وح را مرةاقئ )باوديراي( وبازسرب وح را    25.16

 ملرررئ وأح رررا  أخرررا سليحرررب أو رسبيررراء، وإه كانرررب 

مشرررصبه تشرررصوباً أوسيررراً، أو مقطعرررة دقرررط، باسيشررراأو 

 بغياا، إس  كتل أو أسلر" بشتل مستطيل أو مابع 

    

     ـ سارنيب :  
     ـ ـ خاماً أو مشصباً تشصوباً أوسياً:  2516.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  كتل  2516.113 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2516.119  
ـ ـ مقطعراً دقرط، باسيشراأو بغيراا، إسر  كترل أو أسرلر"  2516.12    

 بشتل مستطيل أو مابع :
    

 معلاة رسقيةة  ـ ـ ـ كتل  2516.121  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2516.129  
 %5 رسقيةة ـ ح ا  ملئ  2516.20  
 %5 رسقيةة ـ أح ا  أخا سليحب أو رسبياء 2516.90  

حص ، وحصباء، وأح ا  م او ة أو متساة، من    25.17

ر نررررلرس رسةسررررتعةلة  ررررامة سلخامررررانة أو ساصررررف 

ا، رسطا  أو رسستك رسح و وة أو  نلرس رساصف ر خ

حصرررر  رسشررررلرط  وأح ررررا  رسصررررلره، وإه كانررررب 

معاس ررة برراسحار ة؛ حصررباء خبررث وحصررباء نلاوررات 

صيا ية مةاثلة، وإه إ تةلب  ل  رسةلرم رسةرصكل ة 

دررئ رس ررزء رالود مررن لررصر رسبيرر ؛ حصررباء مقطانررة؛ 

حبيبررات و ررظاوا ومسرراحيف رح ررا  مرخلررة دررئ رسبيرر  

 ةوره كانب معاس ة باسحار  25.16رو رسبي   25.15

    

ـ حص  وحصباء وأح ا  م او ــة أو متساة من  2517.10  

ر نلرس رسةسـتعةلة  امة سلخامـانة أو ساصف 

رسطا  أو رسستك رسح و وة أو  نلرس رساصف ر خا 

، حص  رسشلرط ء وأح ا  رسصلره، وإه كانب 

 معاس ة باسحار ة 

 %5 رسقيةة

 ية مةاثرـلة، ـ حصباء خبــث وحصباء نلاوــات صيا 2517.20  

وإه إ ررتةلب  لرر  مررلرم مرخلررة دررئ رسبيرر  رسلا ررئ 

2517.10 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ حصباء مقطانة 2517.30  
ـ حبيبات و ظاوا ومساحيف أح ا  مرخلة دئ رسبي      

، وإه كانب معاس ة 25.16أو رسبي   25.15

 باسحار ة:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ من  خام  2517.41  
 ـ ـ ايالا  2517.49  

 

 

 %5 رسقيةة
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موسلميرب، وإه كرراه متلسرراً أو ملبرر رً، بةـررـا دررئ ذسررك     25.18

رسرررر وسلميب رسةشررررصب تشررررصوباً أوسيرررراً، أو مقطـررررـع 

تقطيعــاً بســيطاً دقــط، باسيـرـشا أو بغيراا، إسر  كترل 

 أو أسلر" بشتل مستطيل أو مابع
 

    

 معلاة يةةرسق ـ موسلميب ايا رسةتلس أو رسةلب  2518.10  
 معلاة رسقيةة ـ موسلميب متلس أو ملب  2518.20  

كابلنرررات مغيسررريلم طبيعرررئ )مغيزورررب(؛ ماايسررريا     25.19

ميصهاة كهابائياً؛ ماايسيا تامة رإلحتار  )ملب ة(، 

وإه رحترررلت  لررر  كةيرررات قليلرررة مرررن أكامررري  أخرررا 

مضادة قبل رستلبي ؛ أوكسي  مغيسيلم آخا، وإه كاه 

 نقياً 

    

 معلاة رسقيةة ـ كابلنات مغيسيلم طبيعئ )مغيزوب( 2519.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2519.90  

سبس ؛ أنهي  وب؛ سر  )مؤسرف مرن سربس متلرس    25.20

أو كباوتات كاسسيلم(، وإه كاه مللناً أو مضاداً إسيه 

 كةيات قليلة من مسا ات أو مبطيات رستلا ل 

    

 معلاة رسقيةة ـ سبس ؛ أنهي  وب 2520.10  
 معلاة   رسقيةة ـ س  2520.20   

(؛ ح ا Fluxح ا سياي )كلسئ( مسا   سلصها ) 2521.00 25.21

سياي وأح ا  كلسية أخا من ر نلرس رسةستخ مة 

 دئ صيا ة رستلس أو رالمةيب  

 %5 رسقيةة

كلررس حررئ وكلررس مطلررس وكلررس مررائئ،  رر ر أوكسرري     25.22

 28.25لين دئ  رسبي  ولي  وكسي  رستاسسيلم رس رخ
    

 %5 رسقيةة ـ كلس حئ 2522.10  
 %5 رسقيةة ـ كلس مطلس 2522.20  
 %5 رسقيةة ـ كلس مائئ 2522.30  

رمةيب مائئ بتادة أنلر ه، بةا ديه رالمةيب رسةتتل    25.23

 ايا رسةطحله رسةسة  "كليتا" وإه كاه مللناً 
    

25% رسقيةة ـ كليتا 2523.10    
     ـ رمةيب بل تالن     
  2523.21  ً 25% رسقيةة ـ ـ رمةيب أبيض، وإه تع تللويه إصطيا يا  
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 2523.29    
25% رسقيةة ـ رمةيب أسلمييئ 2523.30    
 معلاة رسقيةة ـ أنلرس رمةيب مائئ أخا 2523.90  

     حاوا صخاي )رمبستل  أو أميانب(   25.24
 كاومي والوب ـ 2524.10  

 

 

 معلاة رسقيةة 
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 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2524.90  
     ميتا، بةا ديها رساقائف ايا رسةيتظةة؛ دضالت ميتا    25.25

ـرر ميتررا خررام وميتررا مقطعررة صررلائل أو  قررائف ايررا  2525.10  

 ميتظةة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ مسحل  ميتا 2525.20  
 معلاة رسقيةة ـ دضالت ميتا 2525.30 

مرررتياتيب طبيعرررئ )ح رررا مليرررئ(، وإه كررراه مشرررصباً    25.26

تشرررصوباً أوسيررراً، أو مقطعررراً تقطيعررراً بسـرررـيطاً دقـرررـط ، 

باسيشررررـا أو بغررررـياا إسرررر  كتـررررـل أو أسررررلر" بشـررررـتل 

 مستطيل أو مابع؛ طلف )تاسك( 

    

 معلاة رسقيةة ـ ايا م او ة وال مسحلقة 2526.10  
 معلاة رسقيةة ة أو مسحلقة ـ م او  2526.20  

   ملغئ  [25.27]
بل رت طبيعيرة وماكزرتهرا )وإه كانرب متلسرة(، مرا   2528.00 25.28

مرن ميراا ملحيرة طبيعيرة؛ رسةستخلصرة   ر رسبل رت 

حةض بل وك طبيعئ محتلي  ل  نسبة ال تزو   ن 

محسلباً  لر    H3BO3% من حةض رسبل وك 85

 رسلزه رس ال 

    

ـ ـ ـ بل رت صلمولم طبيعية وماكزرتهرا )وإه كانرب  2528.001  

 متلسة(

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2528.009  
     دل مبا ؛ سيلميب؛ نللين ونللين ميييب؛ دلل مبا     25.29

 معلاة رسقيةة ـ دل مبا  2529.10  
     ـ دلل مبا :    
مررن دلل ورر   % وزنرراً أو أقررل97ـرر ـ وحتررلي  لرر   2529.21  

 رستاسسيلم
 معلاة رسقيةة

% وزنراً مرن دلل ورر  97ـر ـ وحترلي  لر  أكثرا مرن  2529.22  

 رستاسسيلم
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ سيلميب ؛ نللين ونللين ميييب 2529.30  
     ملرم مع نية ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا    25.30

     ل وب، ايا مة مة:ـ ديامتيلسيب؛ بياسيب وكل 2530.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ بياالوب ايا مة م 2530.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2530.109  
 معلاة رسقيةة ـ كيساروب، إبسلميب )مللات مغيسيلم طبيعئ( 2530.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2530.90  
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 رسلصل رسسام  ورسعشاوه
 خامات معامه، خبث و مام

 :مالحظات

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
 (؛25.17خبث رسةعامه ورسيلاوات رسصيا ية رسةةاثلة رسةحضاة كحصباء )رسبي   -أ
 (؛25.19كابلنات رسةغيسيلم رسطبيعية )مغيزوب(، وإه كانب متلسة ، )رسبي   -ب

 (؛27.10وحل خزرنات زولت رسيلط رسةتلنة أماماً من لصا رسزولت ) -ج
 ؛31اتئ( رسياتج  ن  ةلية نزس رسللملل ، رس رخل دئ رسلصل رسخبث رسقا  ي )رسللمل -م

رسيال خبث رسةعامه أو ر سيال رسصخاوة، أو ر سيال رسةع نية رسةةاثلة )رسبي    -لـ 

 (؛68.06

نلاوات أو خامة رسةعامه رسثةيية أو رسةعرامه رسعامورة رسةتسرلة بقشراة مرن معرامه ثةييرة؛  -و

عامه ثةيية أو  ل  ماكبات من معامه ثةيية، مرن نلاوات وخامة أخاى محتلوة  ل  م

أو  71.12ر نرررلرس رسةسرررتخ مة بصرررل ة  ئيسرررية المرررتاساس رسةعرررامه رسثةييرررة )رسبيررر  

 (؛85.49
رسيحا  أو رسييتل أو رستلباسب، نصف رسخام )مات( رسيات ة  ن أوة  ةلية صها )رسقسرع  -ز 

 رسخامس  شا(.

، وقصرر  بعبررا ة "خامررات رسةعررامه"،  26.17إسرر   26.01مررن أسررل تطبيررف أحتررام رسبيررلم مررن  2-

رسةعررامه مررن ر نررلرس رسةعاودررة دررئ  لررع رسةعررامه ورستررئ تسررتعةل دعررالً دررئ صرريا ة رستعرر ون 

أو رسةعررامه رس رخلررة دررئ رسقسررةين  28.44المررتخالص رسزئبررف أو رسةعررامه رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 ون و ل  أوة حاد ال تشرةل رساربع  شا أو رسخامس  شا، وإه كانب ايا مع ة سصيا ة رستع

رسةعررامه رستررئ أخضررعب سعةليررات ايررا تلررك رسةتبعررة  ررامة دررئ  26.17رسرر   26.01رسبيررلم مررن 

 صيا ة رستع ون.

 دقط  ل : 26.20ويطبف رسبي   3-

خبث و مام وبقاوا من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسصيا ة إما المرتخارج رسةعرامه أو كقا ر ة  –أ 

ة سلةعامه ، بامتثياء رسامام ورسبقاوا رسيات ة  ن حا  نلاوات سصيا ة رسةاكبات رستيةيائي

 ( ؛ و26.21رسبل وات )رسبي  

رسةحتلوة  ل  رسز نيخ ، وإه كانب محتلوة  لر  معرامه مرن ر نرلرس  خبث و مام وبقاوا -ب   

 رسةستعةلة إما المتخارج رسز نيخ أو رسةعامه أو سصيا ة ماكباتها رستيةيائية.
 

 م رسلا ية:مالحظات رسبيل

، وقصرر  بعبررا ة "وحررل رسبيررزون رسةحتلوررة  لرر   صرراص  2620.21 اررارض رسبيرر  رسلا ررئ  1-

ووحررل ماكبررات ضرربط إ ررعاد وقررلم رسةحاكررات رسةحتلوررة  لرر   صرراص"، رسلحررل رسةتحصررل 

 ليهررا مررن خزرنررات رسبيررزون رسةحتررلي  لرر   صرراص وخزرنررات ماكبررات ضرربط إ ررعاد وقررلم 

مثررل ، تتررا إوثيررل رساصرراص( ، ورسةتلنررة أمامرراً مررن رسةحاكررات رسةحتلوررة  لرر   صرراص )

  صاص وماكبات  صاص وأوكسي  رسح و .
، رسةحتلورة  لر  ز نريخ أو زئبرف أو ثراسيلم ، أو مخاسيطهرا ، مرن ر نرلرس  خبث و مام وبقاوا 2-

رسةستعةلة المتخارج رسز نيخ أو لصا رسةعامه أو سصيا ة ماكباتها رستيةيائية، ت خل دئ رسبي  

 .2620.60 ئ رسلا
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 دية رسامع

خامررات ح ورر  وماكزرتهررا، بةرررا ديهررا بياوررب رسح وررر     26.01

 رسةحة  ) مام رسبياوب( 
    

ـررر خامرررات ح وررر  وماكزرتهررررا،  ررر ر بياورررب رسح ورررر      

 رسةحة :
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا متتلة 2601.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ متتلة 2601.12  
 معلاة رسقيةة ـ بياوب ح و  محة  ) مام رسبياوب( 2601.20  

خامات مي ييز وماكزرتها، بةا ديها خامات رسةي ييرز  2602.00 26.02

رسح و وررة وماكزرتهررا رسةحتلوررة  لرر  مي ييررز بيسرربة 

 % وزناً أو أكثا، محسلبة  ل  رسةيتج رس ال 20

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة خامات نحا  وماكزرتها 2603.00 26.03
 معلاة رسقيةة خامات نيتل وماكزرتها 2604.00 26.04
 معلاة رسقيةة خامات كلباسب وماكزرتها 2605.00 26.05
 معلاة رسقيةة خامات أسلمييلم وماكزرتها 2606.00 26.06
 معلاة رسقيةة خامات  صاص وماكزرتها 2607.00 26.07
 معلاة رسقيةة خامات زنك )تلتياء( وماكزرتها 2608.00 26.08
 معلاة رسقيةة خامات قص وا وماكزرتها 2609.00 26.09
 معلاة رسقيةة خامات كاوم وماكزرتها 2610.00 26.10
 معلاة رسقيةة خامات تي ستين وماكزرتها 2611.00 26.11
     خامات ول رنيلم أو ثل ولم وماكزرتها    26.12

 معلاة رسقيةة ـ خامات ول رنيلم وماكزرتها 2612.10  
 معلاة رسقيةة ـ خامات ثل ولم وماكزرتها 2612.20  

     خامات ملسيب نيلم وماكزرتها    26.13
 معلاة رسقيةة ـ محةصة 2613.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2613.90  

 معلاة رسقيةة خامات تيتانيلم وماكزرتها 2614.00 26.14
خامرررات نيلبيرررلم ، تانتررراسلم، دانرررامولم أو ز كلنيرررلم    26.15

 وماكزرتها 
    

 معلاة رسقيةة ـ خامات ز كلنيلم وماكزرتها 2615.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2615.90  

     خامات معامه ثةيية وماكزرتها    26.16
 معلاة رسقيةة ـ خامات دضة وماكزرتها 2616.10  
 معلاة رسقيةة اـ ايال 2616.90  

     خامات أخا وماكزرتها    26.17
 معلاة رسقيةة ـ خامات أنتيةله وماكزرتها 2617.10  
 ـ ايالا 2617.90  

 
 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

خبث محبب )خبث  ملئ( ناتج  ن صيا ة رسح ور  أو  2618.00 26.18

 رسصلب
 معلاة رسقيةة

ظاوا تطاوررف خبررث واثرراء )ايررا رسخبررث رسةحبررب(،  رر 2619.00 26.19

 )قشل ( ودضالت أخا من صيا ة رسح و  أو رسصلب 
 معلاة رسقيةة

خبث و مــام وبقــاوـرـا ) ر ر مخللرات صريا ة رسح ور     26.20

أورسصرررررلب(، تحترررررلي  لررررر  ز نررررريخ أو معرررررامه أو 

 ماكباتها رسةع نية

    

     ـ محتلوة بصل ة  ئيسية  ل  زنك :    
 رة  رن  ةليرات رس لليرة باسزنرك ـ ـ مخللات صلبة نات 2620.11  

 )مات رس للية(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2620.19  
     ـ محتلوة بصل ة  ئيسية  ل   صاص :    
ـ ـ  ورمب بيزون محتلوة ل   صاص و ورمب  2620.21  

 رسةاكبات رسةانعة سال ت اج رسةحتلوة  ل   صاص
 %5 رسقيةة

 %5 سقيةةر ـ ـ ايالا 2620.29  
 معلاة رسقيةة ـ محتلوة بصل ة  ئيسية  ل  نحا  2620.30  
 معلاة رسقيةة ـ محتلوة بصل ة  ئيسية  ل  أسلمييلم 2620.40  
ـ محتلوة  ل  ز نيخ أو ثاسيلم أو مخاسيطها ، من  2620.60  

رالنلرس رسةستعةلة دئ رمتخارج رسز نيخ أو تلك 

 يةاووةرسةعامه أو دئ صيا ة ماكباتها رست

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا :    
ـ ـ محتلوة  ل  أنتيةرلره أو بياوليرلم أو كرامميلم أو  2620.91  

 كاوم أو مخاسيطها
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2620.99  
خبررث و مررام أخررا، بةررا دررئ ذسررك  مررام  شررب رسبحررا،    26.21

  مام وبقاوا حا  رسيلاوات رسبل وة
    

 %5 رسقيةة  مام وبقاوا حا  رسيلاوات رسبل وةـ  2621.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 2621.90  
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 رسلصل رسسابع ورسعشاوه
 وقلم ما وةاثلها، زولت مع نية وميت ات تقطيالا؛

 ملرم قا وة؛  ةلس مع نية

 
 مالحظات:

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

بامررتثياء رسةيثرراه ورسباوبرراه رسةاكبررات رسعضررلوة رسةيلصررلة رسةحرر مة رسصررلات كيةيائيرراً ،    -أ

 ؛27.11رسيقيين رسلصون وتبعاه رسبي  

 ؛30.04أو رسبي   30.03ر مووة رس رخلة دئ رسبي   -ب

أو  33.02أو 33.01 رسهير  وكابلنات رسةخللطررة ايررا رسةشرربعة ورستررئ تر خل دررئ رسبيررلم -ج

38.05. 

ال تشةل  27.10ر مة دئ رسبي  ره  با ة "زولت رسيلط أو زولت رسةلرم رسةع نية رسقا وة" رسل 2-

دقط زولت رسيلط وزولت رسةعامه رسقا ورة دحسرب، وإنةرا تشرةل أوضراً رسزورلت رسةةاثلرة وتلرك 

رستئ تتسسف بصل ة  ئيسية من لي  وكابلنات مخللطة ايرا مشربعة، رسةتحصرل  ليهرا بسورة 

 ة.طاوقة، بشاط أه وزو  وزه رسعياصا ايا رسعطاوة ديها  ن وزه رسعياصا رسعطاو
ومع ذسك د ه تلك رسعبا ة ال تشةل رسبلسئ أوسيلييات رستاكيبية رسسائلة ، ورستئ وتقطرا أقرل مرن 

ملليبا  بامرتعةاد طاوقرة  1.013ميلوة محلسة إس   300ميها ح ةاً دئ م سة حار ة  60%

 (.39تقطيا ميخلضة رسضغط )رسلصل 
ا رسةحتلوة بشتل  ئيسئ  لر  ، وقص  بعبا ة "دضالت رسزولت" رسبقاو27.10 اارض رسبي   3-

زولت نلط وزولت متحصل  ليها من ملرم مع نية قا وة )كةا لرئ ملصرلدة درئ رسةالحظرة 

 " سهصر رسلصل( ، وإه كانب مةزوسة باسةاء. ولصا تشةل بصل ة خاصة:2"

رسزوررلت اررـيا رسصرراسحة المررتعةاسها ر صررلئ )كزوررلت رستشررحيع ورسزوررلت رسهي  وسيتيررة    -أ

 ت، رسةستهلتة(؛ ووزولت رسةحلال

وحل رسزوــلت رسةتستية من خزرنات رسةيت ات رسيلطية رسةحتلوة بشتل  ئيسرئ  لر  مثرل – ب 

لصا رسزولت و ــل  إضادــات  اسية رستاكيز )مثل ، رسةيت ات رستيةيائية( رسةسرتعةلة درئ 

 صيا ة رسةيت ات ر صلية؛ و

ء ، كتلررك رسيات ررة  ررن رنسررتاب رسزوررلت بشررتل مسررتحلبات دررئ رسةرراء أو مةزوسررة باسةررا– ج 

رسزوررلت أو طلررل رسصررها وج ورسخزرنررات أو رسيات ررة  ررن اسررل رسصررها وج ورسخزرنررات أو 

 رمتعةاد زولت رسقطع سعةليات رسشغل.

 

 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
، وقص  بعبا ة "أنتارميب" رسلحع رسح اي  2701.11من أسل تطبيف أحتام رسبي  رسلا ئ  1-

)محسلبة  ل  رسةيتج رس ال موه رسةلرم  %14ديه نسبة رسةلرم رسطيا ة ت اوز  رسصي ال

 رسةع نية(.
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، وقص  بعبا ة )دحع ح اي قا ي( رسلحع رسصي 2701.12من أسل تطبيف أحتام رسبي  رسلا ئ  2-

)محسلبة  ل  رسةيتج رس ال موه رسةلرم رسةع نية(  %14 تت اوز ديه نسبة رسةلرم رسطيا ة

كيلرل كراسل ي سلتيلررلاارم  5.833وزور  حر  قلتره رسحار ورة )مرعارته(  رن ورسرصي وعرامد أو 

 رسلرح  )محسلبة  ل  رسةيتج رساطب موه ملرم مع نية(.
 

،   2707.40، 2707.30،  2707.20،  2707.10مرن أسرل تطبيرف أحترام رسبيرلم رسلا يررة  3 -

ن( وقصرررر  بعبررررا رت "بيررررزود" )بيررررزون( و "تلسيررررلد" )تلسررررلون( و"زوليررررلد" )زولرررري

% وزنراً مرن رسبيرزون أو رستلسرلون أو 50و"نلتاستين" رسةيت رات رسةحتلورة  ـرـل  أكثرا مرن 

 رسزولين أو رسيلتاسين وذسك  ل  رستلرسئ.
 

، درر ه "رسزوررلت رسخليلررة ورسةحضررارت" لرر  تلررك رسترر  2710.12 اررارض رسبيرر  رسلا ررئ  4 -

ميلوة ودقراً  210 سة حار ة ح ةـاً أو أكـثا )بةا د  ذسك رسلاق (  ي  م %90تتقطا بيسبة 

 ( . ASTM D 86)رسةعامسة سطاوقة 3405 (ISOسطاوقة )

 

، وقصر  بعبرا ة "مورزد حيرلي" رالمرتيارت 27.10 ارارض تطبيرف رسبيرلم رسلا يرة سلبير    5 -

أحاموررة رسقللوررة مررن ر حةرراض رس لييررة رسةسررتخ مة كلقررلم، رسةشررتقة مررن ملررله وزوررلت 

 مستعةلة. ة وإه كانبحيلرنية أو نباتية أو ميتاوبي
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

دحررع ح رراي؛ دحررع ح رراي متتررل، قلرسررب أو كررارت ومررلرم    27.01

 وقلم صلبة مةاثلة مصيل ة من دحع ح اي 
    

     ـ دحع ح اي، وإه كاه مسحلقاً وستن ايا متتل:    
 معلاة رسقيةة ميبـ ـ أنتار 2701.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ دحع ح اي قا ي 2701.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ دحع ح اي آخا 2701.19  
ـ دحع ح اي متتل، قلرسب أوكارت وملرم وقلم صلبة  2701.20  

 مةاثلة مصيل ة من دحع ح اي
 معلاة رسقيةة

 سي ييررب )دحررع حرر وث رستتررلون(، وإه كرراه متررتالً، بامررتثياء   27.02

 رستهاماه رالملم 
    

 معلاة رسقيةة ـ سي ييب، وإه كاه مسحلقاً، وستن ايا متتل 2702.10  
 معلاة رسقيةة ـ سي ييب متتل 2702.20  

خيررل  )طحلررب رسلقررلم(، )بةررا دررئ ذسررك قررش رسخيررل (، وإه  2703.00 27.03

 كاه متتالً 
 معلاة رسقيةة

من دحع ح اي أو مرن دحع م ةا )كلك( أو نصف م ةا،  2704.00 27.04

 سي ييب أو من خيل ، وإه كاه متتالً؛ دحع معلسات 
 معلاة رسقيةة

ااز دحع ح اي وااز مائئ وااز ملس رت واازرت مةاثلة  2705.00 27.05

 ،   ر اازرت رسيلط وايالا من رسهي  وكابلنات رسغازوة 
 معلاة رسقيةة

أو مرن خيرل  ،  قطاره مقطا من دحع ح اي ، من سي ييب 2706.00 27.06

وايررراا مرررن قطررراره معررر نئ ، وإه كررراه مقطرررارً سزئيررراً أو 

 ميزو اً ميه رسةاء ، بةا دئ ذسك رسقطاره رسة  م 

 معلاة رسقيةة

زورررلت وميت رررات أخرررا نات رررة  رررن تقطيرررا قطررراره رسلحرررع    27.07

رسح رراي دررئ م سررات حررار ة  اسيررة؛ ميت ررات مةاثلررة وزورر  

سعياصررررا ايررررا وزه رسعياصررررا رسعطاوررررة ديهررررا  ررررن وزه ر

 رسعطاوة 

    

 معلاة رسقيةة ـ بيزود )بيزون( 2707.10  
 معلاة رسقيةة ـ تلسيلد )تلسلون( 2707.20  
 معلاة رسقيةة ـ زوللد )زولين( 2707.30  
 معلاة رسقيةة ـ نلتاسين 2707.40  
% 65مخاسيط لي  وكابلنات  طاوة أخا ورستر  وتقطرا  - 2707.50  

اً ) بةررا ديرره رسلاقرر  ( درر  م سررة حررار ة ميهررا أو أكررـثا ح ةرر

)رسةعامسررررررة  3405( ISOميلوررررررة ودقرررررراً سطاوقررررررة ) 250

 ( ASTM D 86سطاوقة

 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ زولت كاولزوت 2707.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2707.99  

اي أو زدب وزدب م ةرا، نات راه مرن قطراره رسلحرع رسح ر     27.08

 من قطاره مع نئ آخا 
    



381 
 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ زدب 2708.10  
 %5 رسقيةة ـ زدب م ةا 2708.20  

زولت نلط وزولت متحصل  ليها من ملرم مع نيرة قا ورة،  2709.00 27.09

 خاماً 
 %5 رسقيةة

زولت نلط وزولت متحصل  ليها من ملرم مع نيرة قا ورة،    27.10

ل ة وال مرخلررة دررئ مترراه  رر ر رسخررام؛ محضررارت ايررا مررصك

% وزنراً مرن زورلت 70آخا، محتلورة  لر  مرا ال وقرل  رن 

رسرريلط أو مررن زوررلت مع نيررة قا وررة،  لرر  أه تتررله لررصا 

رسزوررلت رسعيصررا ر مامررئ دررئ لررصا رسةحضررارت؛ نلاوررات 

 رسزولت

    

ـ زولت نلط وزولت متحصل  ليها من ملرم مع نية     

وال مرخلة دئ قا وة، ايا خام، محضارت ايا مصكل ة 

ً من 70متاه آخا محتلوة  ل  ما ال وقل  ن  % وزنا

زولت نلط أو من زولت ملرم مع نية قا وة،  ل  أه تتله 

لصا رسزولت رسعيصا ر مامئ دئ لصا رسةحضارت،   ر 

 رسةحتلوة  ل  موزد حيلي و  ر دضالت رسزولت:

    

     ـ ـ زولت خليلة ومحضارتها: 2710.12   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رثيا رسبتاود 2710.121  
ـ ـ ـ زولت رستشحيع وملرم تشحيع متلنة من زولت تشرحيع  2710.122  

 وملرم مضادة
15% رسقيةة  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2710.129  
     ـ ـ ايالا: 2710.19   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ديلد روول ثقيل 2710.191  
تشحيع متلنة من زولت تشرحيع  ـ ـ ـ زولت رستشحيع وملرم 2710.193  

 وملرم مضادة
15% رسقيةة  

   ـ ـ ـ ايالا: 2710.199  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - - 2710.1993 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 2710.1999 
زوررلت نلررط وزوررلت متحصررل  ليهررا مررن مررلرم مع نيررة  - 2710.20  

حضررارت ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ قا وررة، ايررا خررام، م

% وزنرراً مررن 70مترراه آخررا محتلوررة  لرر  مررا ال وقررل  ررن 

زولت نلط أو من زولت ملرم مع نية قا وة،  ل  أه تتله 

لرررصا رسزورررلت رسعيصرررا ر مامرررئ درررئ لرررصا رسةحضرررارت، 

 رسةحتلوة  ل  موزد حيلي,   ر دضالت رسزولت:

  

متلنة من زولت تشرحيع ـ ـ ـ زولت رستشحيع وملرم تشحيع  2710.203 

 وملرم مضادة:

  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت  إنتاج  2710.2032 
 %15 رسقيةة ايالاـ ـ ـ ـ  2710.2039 
 معلاة رسقيةة ايالا،رسةستل مة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاجـ ـ ـ  2710.204 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2710.209  
     ـ نلاوات زولت    
ـ ـ محتلوة  ل  مأوليييل بلسئ كلل وييت  )كلل وة(  2710.91  

(PCBs )( أو  ل  تياديييل بلسئ كلل وييت  )كلل وة

(PCTs( )( أو  ل  بسوليييل باوميييت  )باوميةPBBs) 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2710.99  
     أخا اازرت نلط ولي  وكابلنات اازوة    27.11

     ـ مسيلة:     
 %5 رسقيةة ـ ـ ااز طبيعئ 2711.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ باوباه 2711.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ بلتاه  2711.13  
 %5 رسقيةة ـ ـ إثيلين، باوبلين، بلتيلين وبلتامون 2711.14  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2711.19  
     ـ دئ حاسة اازوة:    
 %5 رسقيةة ـ ااز طبيعئـ  2711.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2711.29  

لرالم نلطررئ )دررازسين(؛  ررةع رسبرا ردين،  ررةع نلطررئ مقيررف    27.12

رستبلل ، " رةع مرالك" أو زوكاورب،  رةع س ييرب،  رةع 

خيررل ،  ررةلس مع نيرررة أخررا، وميت رررات مةاثلررة متحصرررل 

  ليها بعةليات تاكيبية أو بعةليات أخا، وإه كانب مللنة  

    

     ـ لالم نلطئ )دازسين(: 2712.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج   2712.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2712.109  
% وزناً من 0.75 ةع با ردين محتلي  ل  أقل من  - 2712.20  

 رسزوب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2712.90  
م ةا )كلك( نلط، قا  نلطئ و ورمب أخا من زولت نلط    27.13

 أو من زولت ملرم مع نية قا وة 
    

     ـ م ةا )كلك( نلط:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا متلس 2713.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ متلس 2713.12  
 معلاة رسقيةة قا  نلطئ - 2713.20  
أو مرن زورلت مرلرم مع نيرة  ـ  ورمب أخرا مرن زورلت نلرط 2713.90  

 قا وة:
  

 %5 رسقيةة متبقئ رستقطيا رسلارائ - - - 2713.901 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 2713.909 

قرررا  ورمرررللب، طبيعيررراه؛  يسرررب قرررا ي أو زوترررئ و مررراد    27.14

 قطارنية؛ رمللتيب وصخل  رمللتية 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 قيةةرس ـ  يسب قا ي أو زوتئ و ماد قطارنية 2714.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 2714.90  

مخراسيط قـا ورـة أمامرها رالملـرـلب أو رسقرا   رسطبيعررـياه أو  2715.00 27.15

رسقـررـا  رسيلطررئ أو رسقطـررـاره رسةعرر نئ أو زدـررـب رسقطررـاره 

 "( backsـ  cutرسةع نئ )مثل، رسةعاسين رسقا وة، "

 %5 رسقيةة

 معلاة  رسقيةة  ي  رختيا ي( رسطاقة رستهابائية )ب  2716.00 27.16



384 

 الجريدة الرسمية 

 رسقسع رسسام 
 ميت ات رسصيا ات رستيةيائية أو رسصيا ات رسةاتبطة بها

 
 مالحظات:

 
)أ( إه رسةيت ات )ما  ر خامات رسةعرامه رسةشرعة( ، رسترئ تترلردا ديهرا ر وصرال رسرلر مة درئ  1-

درئ أي بير   ، و ب أه ت خل دئ أحر  لرصون رسبير ون وسريس28.45أو رسبي   28.44رسبي  

 آخا من س ود رستعاولة.

)ب( مررع مار رراة أحتررام رسلقرراة )أ( أ ررالا، درر ه سةيررع رسةيت ررات رستررئ تتررلردا ديهررا ر وصررال 

، و ب أه ت خل دئ أح  لصا 28.52أو رسبي   28.46أو رسبي   28.43رسةصكل ة دئ رسبي  

 رسبيلم وسيس دئ أي بي  آخا من لصر رسقسع .

 
( أ الا ، د ه رسةيت رات رسةحضراة بةقراموا معراواة أو رسةهيرسة 1الحظة )مع مار اة أحتام رسة 2-

،  33.03، 32.12، 30.06، 30.05، 30.04سلبيررع رست زئررة و ررـب أه ترر خل دررئ أحرر  رسبيررلم 

وسيس دئ أي بير  آخرا مرن  38.08، أو 37.07، 35.06، 33.07، 33.06، 33.05، 33.04

 س ود رستعاولة.

 
تل م ةل ات مؤسلة من رثيين أو أكثا من رسةتلنات رسةيلصلة، رسترئ إه رسةيت ات رسةهيسة بش 3-

وتبررع بعضررها أو كلهررا سهررصر رسقسررع ، ورسةعرر ة سخلطهررا معررا سلحصررلد  لرر  أحرر  رسةيت ررات رستررئ 

وشةلها رسقسع رسسام  أو رسقسع رسسابع، و ب إخضرا ها سلبير  رسخراص بهرصر رسةيرتج ر خيرا ، 

 :بشاط أه وتلردا دئ رسةتلنات ما ولئ

)أ( أنه وةتن رستعال  ليها بصل ة ورضحة من كيلية  تهييتها  ل  أنها مع ة سالمتخ رم معا 

 موه أه وسبف ذسك إ امة تعبيتها؛

 )ب( أه تق م معا ؛ و

 )ج( أه وةتن رستحقف، بسبب طبيعتها أو نسب كةياتها، من أنها متةلة سبعضها رسبعض.

 

دررئ بيرر  رو أكثررا مررن رسقسررع رسسررام  كلنرره ذكررا  يرر ما وتررلدا دررئ رسةيررتج ر وصررال رسررلر مة  -4

 ي لا و خل لصر رسةيتج درئ رسبير  ،  38.27باالمع أو رسلظيلة وكصسك رسلصف رسلر م دئ رسبي  

 .38.27رسصي تضةن إ ا ة رس  رسةيتج باالمع أو رسلظيلة وسيس دئ رسبي  
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 رسلصل رسثامن ورسعشاوه

 و ايا  ضلوةميت ات كيةيائية ايا  ضلوة ؛ ماكبات  ضلوة أ

 من معامه ثةيية أو من معامه أتابة نام ة أو من  ياصا

 مشعة أو من نظائا )روزوتلب(

 

 مالحظات:

 ما سع وي   ل  خالل ذسك ، داه بيلم لصر رسلصل تطبف دقط  ل : 1-

رسعياصا رستيةيائية رسةيلصلة ورسةاكبات رسةيلصلة رسةح مة رسصلات كيةيائيا ، وره رحترلت  -أ

 ؛ ل   لرئب

 رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقاة )أ( أ الا رسةصربة دئ رسةاء )محاسيل مائية(؛ -ب

رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقاة )أ( أ الا مصربة دئ مصوبات أخا بشاط أه تةثرل رالذربرة درئ  -ج

لررصا رسةررصوبات  ةليررة  اموررة وضرراو وة ستهييررة لررصا رسةيت ررات وره تتررله قرر  رتبعررب دقررط 

رو رسيقررل ،  لرر  رال و عررل رسةررصوب لررصا رسةيت ررات صرراسحة سرربعض   اررارض تتعلررف با مرراه

 رالمتعةاالت رسخاصة بخالل رمتعةاالتها رسعامة؛

رسةيت ررات رسةررصكل ة أ ررالا دررئ رسلقررارت )أ( أو )ب( أو)ج( ورسةضررال إسيهررا مررامة تثبيررب  -م

 ضاو وة سحلظها رو نقلها )بةا دئ ذسك رسةضال إسيها مامة مضامة سلتتتل(؛

يت ات رسةصكل ة دئ رسلقارت )أ( أو )ب( أو )ج( أو )م( أ الا مضادا إسيها مامة سةيع رسة -لـ

رسغبا  رو مامة مللنة ستسهيل تةييزلا رو س ور ئ ر ماه ، بشاط رال ت عل لصا رالضادات 

 رسةيتج أكثا مالئةة المتعةاالت خاصة خالل رالمتعةاد رسعام.

 

(، 28.31الت ، رسةثبترررة بةرررلرم  ضرررلوة )رسبيررر   رررالوة  لررر  رسررر روثيلناوب ورسسلللكسررري  2-

( ، ورسسياني رت وأكامي لا، 28.36وكابلنات ودل  كابلنات رسقلر   ايا رسعضلوة )رسبي  

(، ودلةييررررات ومرررريانات 28.37ورسسرررياني رت رسةاكبررررة ، سلقلر ررر  ايررررا رسعضررررلوة )رسبيررر  

ضلوة رس رخلة دئ رسبيلم ( ، ورسةيت ات رسع28.42وثيلميانات رسقلر   ايا رسعضلوة )رسبي  

( ، داه ماكبات رستابله رستاسية 28.49ورستابي رت )رسبي   28.52و  28.46إس   28.43من 

 دقط ت خل دئ لصر رسلصل:

أكامي  رستابله ومياني  رسهير  وسين وأحةراض رسللةيييرك ورالوزومريانيك ورسثيلمريانيك  -أ

 (؛28.11ي  وايالا من أحةاض رسسيانلسين رسبسيطة ورسةاكبة )رسب

 (؛28.12أكامي  لاسي رت رستابله )رسبي   -ب

 (؛28.13ثانئ كباوتي  رستابله )رسبي   -ج

رسثيلكابلنررررررات ، ورسسرررررريلييلكابلنات ، ورستللررررررل و كابلنررررررات ، ورسسلييلمرررررريانات،  -م

ورستللل ومررريانات ، ورستتارثيرررل مرررياناتل مري أمييرررل كاومرررات ) ويترررات( وايالرررا مرررن 

 (؛28.42 ر   ايا  ضلوة ، تخضع )سلبي  ميانات ماكبة ذرت قل

 (، 28.47دل  أكسي  رسهي  وسين )رسةاء ر وكس ييئ( مقس  بةامة رسيل وا )رسبي  -لـ
وأوكسررئ كباوتيرر  رستابررله ، لاسيرر رت رسثيلكا بلنيررل، ورسسرريانلسين ولاسي رترره، ورسسررييامي     

 (.31اسسيلم وره كاه نقيا )رسلصل ( ، بامتثياء ميانامي  رست28.53 ومشتقاته رسةع نية )رسبي  

( مررن رسقسررع رسسررام  درراه لررصر رسلصررل ال 1مررع مار رراة ر حتررام رسررلر مة دررئ رسةالحظررة  قررع ) 3-

 وشةل:

كلل و  رسصلمولم أو أوكسي  رسةغيسيلم وره كانا نقيين كيةيائيا ورسةيت رات ر خرا رسرلر مة  -أ

 دئ رسقسع رسخامس؛

( رسسرابقة مرن مالحظرات 2 ر ما ذكا دئ رسةالحظة )ايا  ضلوة ما   –ماكبات  ضلوة  -ب

 لصر رسلصل؛
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 ؛31، من رسلصل 5أو  4,3,2رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسةالحظات أ قام  -ج

 

؛ مرلرم 32.06رسةيت ات ايا رسعضلوة من رسيلس رسةستعةل كةضرييات ، رس رخلرة درئ رسبير   -م

يبات أو  قرائف، رس رخلرة قابلة سلتزسج )داوب( وايالا من زساج ، بشتل مسحل  أو حب

 ؛32.07دئ رسبي   

( ؛ رسةحضارت رسةهيسة ستعبية أسهزة رطلاء رسحاوف 38.01رس ارديب رالصطيا ئ )رسبي   -لـ

( ؛ مزوالت رسحبا رسةهيسة دئ أاللة 38.13 أو رسقصرئف رسةعبسة إلطلاء رسحاوف ، )رسبي  

رسةستيبتة )  ر رسعياصا  ( ؛ ورسبللل رت38.24سلبيع باست زئة رس رخله دئ رسبي  )

رسبصاوة( من لاسي رت رسةعامه رسقللوة أو رسقللوة رستاربية )ر  ضية( رستئ ال وقل وزه 

 (؛38.24اع )رسبي  2.5رسلرح ة ميها  ن 

ر ح رررا  رستاوةرررة رو  ررربه رستاوةرررة )رسطبيعيرررة رو رستاكيبيرررة أو رسة ررر مة( أو تاربهرررا رو  -و

( ، وكصسك رسةعرامه رسثةييرة وخالئطهرا رسرلر مة 71.05إس   71.02مسحلقها )رسبيلم من 

 ؛71دئ رسلصل 

 رسةعررررررامه وره كانررررررب نقيررررررة ، ورسخالئررررررط رسةع نيررررررة رو رسخالئررررررط رسةع نيررررررة رسخزديررررررة -ز

"مررياميب"بةا ديهررا رستابيرر رت رسةع نيررة رسةلبرر ة )كابيرر رت مع نيررة مبلرر ة مررع معرر ه(، 

 رس رخلة دئ رسقسع رسخامس  شا؛ 

وبصرلة خاصرة مرا كراه ميهرا مرن لاسير رت رسةعرامه رسقللورة رو رسقللورة  رسعياصا رسبصراوة -"

 (.90.01رستاربية )رسبي   

 

إه ر حةاض رسةاكبرة رسةحر مة رسصرلات كيةيائيرا ورسةتلنرة مرن حةرض ايرا معر نئ مةرا لرل  4-

ور م دئ رسلصل رسلا ئ رسثانئ من لصر رسلصرل ، وحةرض معر نئ مةرا لرل ور م درئ رسلصرل 

 .28.11من لصر رسلصل أوضا ، تتبع رسبي  رسلا ئ رساربع 
 

دقط ر مرال" ودرل  أمرال" رسةعرامه رو رالملنيرلم مرا سرع  28.42إس   28.26تشةل رسبيلم من  5-

 .28.42وي   ل  خالل ذسك ، داه ر مال" رسةزموسة رو رسةاكبة ت خل دئ رسبي  

 

 دقط  ل : 28.44وطبف رسبي   6-

( 84( ورسبلسلنيلم ) قةره رسرص ي 61سباوميثيلم ) قةه رسص ي ( ور43رستتيتيلم ) قةه رسص ي  -أ

 ؛84وسةيع رسعياصا رستئ لئ ذرت  قع ذ ي وزو   ن 

رسيظائا رسةشرعة رسطبيعيرة رو رالصرطيا ية )بةرا درئ ذسرك رسيظرائا رسةشرعة سلةعرامه رسثةييره رو  -ب

مخللطررة ديةررا رسةعررامه رسعاموررة رس رخلرره دررئ رسقسررةين رساربررع  شررا ورسخررامس  شررا( وره كانررب 

 بييها؛

رسةاكبررات رسعضررلوة رو ايررا رسعضررلوة مررن لررصا رسعياصررا رو رسيظررائا ، مررلرء كانررب محرر مة  -ج

 رسصلات كيةيائيا أم ال ، وره كانب مخللطة ديةا بييها ؛

رسخالئررط ورستبرر مرت )بةررا ديهررا رسخالئررط رسةع نيررة رسخزديررة )مررياميب( ورسةيت ررات رسخزديررة  -م

صا رسعياصرررا رو لرررصا رسيظرررائا رو ماكباتهرررا رسعضرررلوة رو ايرررا ورسةخررراسيط رسترررئ تتضرررةن لررر

ميتاوكيرل ي درئ  Bq/g (0.002 74رسعضلوة ورستئ سها ق  ة ر رعا يه نل يرة تزور   رن 

 رسغارم رسلرح ( ؛

  ياصا رسلقلم )رسخارطيش( رسةستهلتة )تعاضب سال عاس( سلةلا الت رسيلووة؛ -لـ

 عةاد.رسةخللات رسةشعة وره كانب قابلة سالمت -و

وقص  بعبا ة )نظرائا(  28.45 و 28.44من رسل تطبيف أحتام لصا رسةالحظة ون  رسبي ون 

 رآلتئ:
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 رسييلكلي رت رسةيلامة   ر تلك رسةلسلمة دئ رسطبيعة بحاسة نظيا رحامي ؛ -

مخاسيط رسيظائا سصرت رسعيصا، رسترئ ترع راياؤلرا بلرحر  أو أكثرا مرن نظائالرا رسعياصرا رسترئ  -

 ا رسيظائاي رسطبيعئ ق    د رصطيا ياً.وتله تاكيبه

 

 

دلمررلي  رسيحررا  )رسيحررا  رسللمررلل ي( رسةحتررلي  لرر  أكثررا مررن  28.53ورر خل دررئ رسبيرر   7-

 وزناً من رسللملل . 15%

 

رسعياصرررا رستيةيائيرررة )مثرررل رسسليسررريلم "رسسررريليتله" ورسسررريليييلم( ، رسترررئ ترررع تيشررريطها  8-

ر رسلصل بشاط ره تتله  ل  أ تاد ايا مشرغلسة سالمتعةاد دئ رالسيتتاونيات ت خل دئ لص

رو بشتل رمطلرنات رو قضباه. وحييةا تقطع  ل  ليية رقارص رو  قائف رو ر تاد مشابهة 

 .38.18 دانها ت خل دئ رسبي  

 
 مالحظة رسبي  رسلا ئ:

 

وقص  بعبا ة " مح مة رسصرلات كيةاووراً" سةيرع ماكبرات  2852.10 اارض رسبي  رسلا ئ  .1

رسعضلوة وايا رسعضلوة رسةستلدية سشاوط رسلقارت من )أ( سغاوة )لـ( من رسةالحظة رسزئبف 

 .29( سللصل 1أو رسلقارت من )أ( سغاوة )"( من رسةالحظة ) 28( سللصل 1)
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

      ياصا كيةيائية    
     وم، ولم دلل ، كلل ، با   28.01

 %5 رسقيةة ـ كلل  2801.10  
 معلاة رسقيةة ـ ولم 2801.20  
 معلاة رسقيةة ـ دلل ؛ باوم 2801.30  

كباوب متسامئ )زلا رستباورب( أو كباورب مامرب؛  2802.00 28.02

 كباوب ااوي 
 معلاة رسقيةة

كابله )لباب رستابرله وايراا مرن أ رتاد رستابرله  2803.00 28.03

 خلة أو رسةصكل ة دئ متاه آخا( ايا رس ر
 معلاة رسقيةة

     لي  وسين، اازرت نام ة وايالا من رسالدلزرت    28.04
 معلاة رسقيةة ـ لي  وسين 2804.10  
     ـ اازرت نام ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أ سله 2804.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2804.29  
 %5 رسقيةة ـ  نتاوسين 2804.30  
 %5 رسقيةة ـ أوكس ين 2804.40  
 معلاة رسقيةة ـ بل وه ؛ تيلل ولم 2804.50  
     ـ ميليسيلم )ميليتله(:    
% وزنراً مرن 99.99ـر ـ تحترلي  لر  مراال وقرل  رن  2804.61  

 رسسيليتله
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2804.69  
 معلاة رسقيةة ـ دلملل  2804.70  
 معلاة رسقيةة ـ ز نيخ 2804.80  
 معلاة رسقيةة ـ ميليييلم 2804.90  

معامه قللوة أو معامه قللورة تاربيرة ؛ معرامه أتابرة    28.05

نررام ة ،مررتان ولم ووتاوررلم ، وإه كانررب مخللطررة أو 

 متح ة ديةا بييها ؛ زئبف 

    

     ـ معامه قللوة أو معامه قللوة تاربية :    
 معلاة رسقيةة لمولمـ ـ ص 2805.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ كاسسيلم 2805.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2805.19  
معامه أتابة نام ة، متان ولم ووتاولم، وإه كانب  - 2805.30  

 مخللطة أو متح ة ديةا بييها
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ زئبف 2805.40  
ة ايا ايا  ضلوة وماكبات ركسي ييي أحةاض    

  ضلوة من ال دلزرت
    

كلل و  لي  وسين )حةرض لير  وكلل وك(؛ حةرض    28.06

 كلل وكباوتيك 
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 معلاة رسقيةة ـ كلل و  لي  وسين )حةض لي  وكلل وك( 2806.10  
 معلاة رسقيةة ـ حةض كلل وكباوتيك 2806.20  

 معلاة ةةرسقي حةض كباوتيك؛ حةض كباوتيك زوتئ )أوسيلم(  2807.00 28.07
 معلاة رسقيةة حةض أزوتيك )نيتاوك( ؛ أحةاض ملللنتاوك 2808.00 28.08
خامس أوكسي  ثانئ رسللملل ، حةرض دلمرلل وك    28.09

وأحةرررراض بررررلسئ دلمررررلل وك، وإه كانررررب محرررر مة 

 رسصلات كيةيائياً أم ال

    

 معلاة رسقيةة ـ خامس أوكسي  ثانئ رسللملل  2809.10  
 معلاة رسقيةة دلملل وك وأحةاض بلسئ دلملل وك  ـ حةض 2809.20  

 معلاة رسقيةة أكامي  رسبل وه ؛ أحةاض بل وك  2810.00 28.10
أحةرراض ايررا  ضررلوة أخررا وايالررا مررن ماكبررات    28.11

 أوكس ييية ايا  ضلوة من الدلزرت 
    

     ـ أحةاض ايا  ضلوة أخا:    
 معلاة رسقيةة ي  ودلل وك(ـ ـ دلل و  رسهي  وسين )حةض ل 2811.11  
 معلاة رسقيةة مياني  رسهي  وسين )حةض لي  وميانيك( - - 2811.12 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2811.19   
ـ ايالا، من ماكبات روكس ييي ة ايرا  ضرلو ة مرن     

 الدلزرت:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ثانئ أوكسي  رستابله 2811.21  
سرررري  رسسيلسرررريلم )ثررررانئ أوكسرررري  ـرررر ـ ثررررانئ أوك 2811.22  

 رسسيليتله(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2811.29  
ماكبات لاسلسييات وماكبات كباوب من الدلزرت     

 لاسي رت وروكسيهاس رت من ال دلزرت
    

     لاسي رت وأكامي  لاسي رت من الدلزرت    28.12
     ـ كلل و رت وأكامي  كلل و :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثانئ كلل و  رستابلنيل )دلم ين(  2812.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أوكسئ كلل و  رسللملل   2812.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثاسث كلل و  رسللملل   2812.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ خامس كلل و  رسللملل   2812.14  
اةمعل رسقيةة ـ ـ أحامي كلل و  رستباوب  2812.15    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثانئ كلل و  رستباوب   2812.16  
 معلاة رسقيةة ـ ـ كلل و  رسثيلنيل   2812.17  
   ـ ـ ايالا:  2812.19  
 معلاة رسقيةة ثالثئ كلل و  رسز نيخ - - - 2812.191 
 معلاة رسقيةة روكسي  ثالثئ كلل و  رسلسلل  - - - 2812.193 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 2812.199 
 ايالا  - 2812.90 

 

 معلاة رسقيةة
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كباوتيرر رت مررن ال دلررزرت؛ ثاسررث كباوتيرر  رسللمررلل     28.13

 رست ا ي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ثانئ كباوتي  رستابله 2813.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2813.90  
قلر   ايا  ضلوة وأكسي رت ولي  وكسي رت     

 ودل  أكسي رت مع نية
    

     نشام  المائئ أو محللسه رسةائئ    28.14
 معلاة رسقيةة ـ نشام  ال مائئ 2814.10  
 معلاة رسقيةة ـ محللد نشام  مائئ 2814.20  

لي  وكسي  رسصلمولم )صلمر كاوورة(؛ لي  وكسري     28.15

رسبلتامرررريلم )بلتامررررا كاووررررة(؛ دررررل  أوكسرررري رت 

 رسصلمولم أو رسبلتاميلم 

    

     ـ لي  وكسي  رسصلمولم )صلمر كاووة(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سام  2815.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ دئ محللد مائئ )الرمل صلمر كاووة( 2815.12  
 معلاة رسقيةة ـ لي  وكسي  رسبلتاميلم )بلتاما كاووة( 2815.20  
 معلاة رسقيةة ـ دل  أوكسي رت رسصلمولم أو رسبلتاميلم 2815.30  

لي  وكسي  ودرل  أوكسري  رسةغيسريلم ؛ أوكسري رت    28.16

ولي  وكسرري رت ودررل  أوكسرري رت رسسررتاونتيلم أو 

 رسبا ولم 

    

 معلاة رسقيةة ـ لي  وكسي  ودل  أوكسي  رسةغيسيلم 2816.10  
ـررر أوكسررري رت ولي  وكسررري رت ودرررل  أوكسرررري رت  2816.40  

 رسستاونتيلم أو رسبا ولم
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أوكسي  رسزنك )تلتياء(؛ دل  أوكسي  رسزنك 2817.00 28.17
كل رن وم رصطيا ئ، وإه كاه محر م أو ايرا محر م    28.18

رسصررلات كيةاوورراً؛ أوكسرري  أسلمييررلم؛ لي  وكسرري  

 أسلمييلم  

    

ـ كل رن وم رصطيا ئ، مح م أو ايا مح م رسصرلات  2818.10  

 ً  كيةاووا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أوكسي  أسلمييلم، ايا رستل رن وم رإلصطيا ئ 2818.20  
 معلاة رسقيةة ـ لي  وكسي  أسلمييلم 2818.30  

     أوكسي رت ولي  وكسي رت رستاوم    28.19
 معلاة رسقيةة ـ ثاسث أوكسي  رستاوم 2819.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2819.90  

     أوكسي رت مي ييز    28.20
 ـ ثانئ أوكسي  مي ييز 2820.10  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2820.90  
أوكسرري رت ولي  وكسـررـي رت رسح ورر ؛ أتابررة مللنررة    28.21

% وزناً أو أكثا من رسح و  رسةتحر  70محتلوة  ل  

 ( Fe2O3مق  رً كسوكسي  رسح و وك )

    

 معلاة رسقيةة سح و ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت ر 2821.10  
 معلاة رسقيةة ـ أتابة مللنة 2821.20  

أوكسررري رت ولي  وكسررري رت رستلباسرررب؛ أوكسررري رت  2822.00 28.22

 كلباسب ت ا وة 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أوكسي رت تيتانيلم 2823.00 28.23
أوكسررري رت رساصررراص ؛  صررراص أحةرررا و صررراص    28.24

 باتقاسئ 
    

 معلاة رسقيةة أوكسي  رساصاص ر حامي )سيثا ج ، ماميتلت(ـ  2824.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2824.90  

ليرررر  رزون ولي  وكسرررريل أمررررين وأمالحهةررررا ايررررا    28.25

رسعضرررلوة؛ قلر ررر  أخرررا ايرررا  ضرررلوة؛ أوكسررري رت 

 ولي  وكسي رت ودل  أوكسي رت معامه أخا 

    

مالحهةررا ايرررا ـرر ليررر  رزون ولي  وكسرريل أمرررين وأ 2825.10  

 رسعضلوة 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أوكسي  ولي  وكسي  رسليثيلم 2825.20  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت رسلانامولم 2825.30  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت رسييتل 2825.40  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت رسيحا  2825.50  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت رس امانيلم وثانئ أوكسي  رسزواكلنيلم 2825.60  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت رسةلسب نيلم 2825.70  
 معلاة رسقيةة ـ أوكسي رت ر نتيةله 2825.80  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2825.90  
أمررال" ودررل  أوكسرري رت أمررال" مررن رحةرراض ايررا     

 وة أو معامه  ضل
    

دلل و رت، دلل وميليتات ودلل و أسلمييات وأمال"    28.26

 رسللل  ر خا رسةاكبة 
    

     ـ دلل و رت:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من رسلمييلم 2826.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2826.19  
ـررر مرررام  دلرررل و رسلمييرررات رسصرررلمولم )كاولسيرررب  2826.30  

 تاكيبئ(
 معلاة ةةرسقي

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2826.90  
كلل وررر رت، أوكسررري رت ولي  وكسررري رت رستلل وررر ؛    28.27

باومي رت وأوكسي رت رسباوم؛ ولمو رت وأوكسي رت 

 رسيلم 
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 معلاة رسقيةة ـ كلل و  رسيشام  )ر ملنيلم( 2827.10  
 معلاة رسقيةة ـ كلل و  رستاسسيلم 2827.20  
      رت أخا:ـ كلل و    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من مغيسيلم 2827.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسلمييلم 2827.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نيتل 2827.35  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 2827.39  
     ـ أوكسي رت ولي  وكسي رت رستلل و  :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نحا   2827.41  
 معلاة رسقيةة يالا ـ ـ ا 2827.49  
     ـ باومي رت وأوكسي رت رسباوم :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ باومي رت رسصلمولم أو رسبلتاميلم 2827.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2827.59  
 معلاة رسقيةة ـ ولمو رت وأوكسي رت رسيلم 2827.60  

 ليبلكلل وتات ؛ ليبلكلل وترات رستاسسريلم رست را ي   28.28

 ؛ كلل وتات ؛ ليبلباوميتات 
    

ـرررررررررر ليبلكلل وتررررررررررات كاسسرررررررررريلم ت ـــــررررررررررـا ي   2828.10  

 وليبلكلل وتات كاسسيلم أُخا                     
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2828.90  
كلل رت ودل  كلل رت ؛ باومرات ودرل  باومرات ؛    28.29

 ولمرت ودل  ولمرت 
    

      رت :ـ كلل    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من صلمولم 2829.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2829.19  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2829.90  

كباوتيررر رت وبرررلسئ كباوتيرررر رت وره كانرررب محرررر مة    28.30

 ً  رسصلات كيةاووا
    

 معلاة رسقيةة ـ كباوتي رت رسصلمولم 2830.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2830.90  

     مروثيلنات وملللكسيالت    28.31
 معلاة رسقيةة ـ من صلمولم 2831.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2831.90  

     كباوتيات ، وثيلكباوتات    28.32
 معلاة رسقيةة ـ كباوتيتات رسصلمولم 2832.10 
 معلاة رسقيةة ـ كباوتيتات أخا 2832.20  
 معلاة رسقيةة ـ ثيلكباوتات 2832.30  

     كباوتات ؛  ب ؛ دل  كباوتات    28.33
     ـ كباوتات رسصلمولم :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ كباوتات ثيائئ رسصلمولم 2833.11  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2833.19  
     ـ كباوتات أخا :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من مغيسيلم 2833.21  
 معلاة رسقيةة يلمـ ـ من رسلمي 2833.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نيتل 2833.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نحا  2833.25  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من با ولم 2833.27  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2833.29  
 معلاة رسقيةة ـ  ـــب 2833.30  
 معلاة رسقيةة ـ دل  كباوتات 2833.40  

     ت )أزوتيتات وأزوتات( نيتاوتات ؛ نيتار   28.34
 معلاة رسقيةة ـ نيتاوتات 2834.10  
     ـ نيتارت :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلتاميلم 2834.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2834.29  

دلمررررررررررلييات )ليبلدلمررررررررررليتات(، دلمررررررررررللنات    28.35

)دلمررليتات(، ودلمررلات وبررلسئ دلمررلات وإه كرراه 

ً مح م رسصلات كيةا  ووا

    

ـرررررر دلمررررررلييات )ليبلدلمررررررليتات( ودلمررررررللنات  2835.10  

 )دلمليتات(
 معلاة رسقيةة

     ـ دلملات :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أحامي رسصلمولم أو ثيائئ رسصلمولم 2835.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلتاميلم 2835.24  
ت ـر ـ لير  وسين أو ثلدلمرلات رستاسسريلم )دلمرلا 2835.25  

 ثيائئ رستاسسيلم(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ دلملات أخا من كاسسيلم 2835.26  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2835.29  
     ـ بلسئ دلملات:    
ـ ـ ثاسرث دلمرلات رسصرلمولم )تراري برلسئ دلمرلات  2835.31  

 رسصلمولم(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2835.39  
كابلنرررررات؛ درررررل  كابلنرررررات؛ كابلنرررررات رسيشرررررام     28.36

 رست ا وة رسةحتلوة  ل  كابامات رسيشام  
    

 معلاة رسقيةة ـ كابلنات ثيائئ رسصلمولم  2836.20  
ـررر كابلنرررات رسصرررلمولم رسهي  وسيييرررة )بيتابلنرررات  2836.30  

 رسصلمولم( 
 معلاة رسقيةة

اةمعل رسقيةة ـ كابلنات رسبلتاميلم  2836.40    
 معلاة رسقيةة ـ كابلنات رستاسسيلم 2836.50  
 معلاة رسقيةة ـ كابلنات رسبا ولم 2836.60  
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     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ كابلنات رسليثيلم 2836.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ كابلنات رسستاونتيلم 2836.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2836.99  

     امي  مياني  ومياني رت ماكبة مياني رت، أك   28.37
     ـ مياني رت وأكامي  مياني :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من صلمولم 2837.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2837.19  
 معلاة رسقيةة ـ مياني رت ماكبة 2837.20  

[28.38]      
     ميليتات؛ ميليتات رسةعامه رسقللوة رست ا وة    28.39

     ـ من صلمولم:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميتا ميليتات رسصلمولم 2839.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2839.19  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2839.90  

     بل رت؛ دل  بل رت    28.40
     ـ  ربع بل رت ثيائئ رسصلمولم )بل كس متا (:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ المائية 2840.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2840.19  
 معلاة رسقيةة ـ بل رت أخا 2840.20  
 معلاة رسقيةة ـ دل  بل رت 2840.30  

     أمال" رحةاض مع نية أو دل  أحةاض مع نية    28.41
 معلاة رسقيةة ـ ثيائئ كاومات رسصلمولم 2841.30  
 معلاة قيةةرس ـ كاومات وثيائئ كاومات أخا ؛ دل  كاومات 2841.50  
     ـ مي انيتات، مي انات وبامي يات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بامي يات بلتاميلم 2841.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2841.69  
 معلاة رسقيةة ـ ملسيب رت 2841.70  
 معلاة رسقيةة ـ تي ستات )وسلارمات( 2841.80  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2841.90  

ال" أخرررا مرررن أحةررراض ايرررا  ضرررلوة أو درررل  أمررر   28.42

أكامرري  أحةرراض ايررا  ضررلوة )بةررا ديهررا مرريليتات 

رالسةييلم وره كانب مح مة رسصرلات كيةاووراً( ،  ر ر 

 رالزو رت

    

ـ ميليتات مزموسة أو ماكبة، بةا ديها ميليتات  2842.10  

 ً  رالسةييلم وره كانب مح مة رسصلات كيةاووا
 معلاة رسقيةة

 ـ ايالا 2842.90  

 

 

 معلاة رسقيةة
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     متلاقات    
معرررامه ثةييرررة ااوورررة؛ ماكبرررات  ضرررلوة أو ايرررا    28.43

 ضلوة من معامه ثةيية، وإه كانب مح مة أو ايرا 

 مح مة رسصلات كيةاوواً؛ مةلغةات رسةعامه رسثةيية 

    

 معلاة رسقيةة ـ معامه ثةيية ااووة 2843.10  
     ـ ماكبات رسلضة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ نتارت رسلضة 2843.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2843.29  
 معلاة رسقيةة ـ ماكبات رسصلب 2843.30  
 معلاة رسقيةة ـ ماكبات أخا؛ مةلغةات 2843.90  

 ياصا كيةاووة مشعة ونظائا مشرعة )بةرا درئ ذسرك    28.44

رسعياصرررا رستيةاوورررة ورسيظرررائا رسقابلرررة سإلنشرررطا  أو 

سخصرربة( وماكباتهررا ؛ مخررراسيط ومخللررات تتضرررةن ر

 لصا رسةيت ات 

    

ول رنــيلم طبيعئ وماكباته؛ خالئط وتب مرت )بةرا  - 2844.10  

درررئ ذسرررك رسخالئرررط رسةع نيرررة رسخزديرررة مرررياميب"(، 

ميت ررات خزديررة ومخرراسيط محتلوررة  لرر  ول رنيررلم 

 طبيعئ أو ماكبات ول رنيلم طبيعية 

 معلاة رسقيةة

( U235ـررررر ول رنيرررررلم ايرررررئ بعيصرررررا ول رنيرررررلم ) 2844.20  

وماكباترره؛ بللتلنيررلم وماكباترره؛ خالئررط وتبرر مرت 

)بةرررررا درررررئ ذسرررررك رسخالئرررررط رسةع نيــرررررـة رسخزديرررررة 

"مررررياميب"(، ميت ـررررـات خــزديـررررـة ومخــاسيـررررـط 

محتلورررة  لررر  ول رنيرررلم ايرررئ بعيصرررا ول رنيرررلم 

(U235أو بـللتـلنيــلم أو ماكبات لصا رسةيت ات ) 

 معلاة رسقيةة

ـررر ول رنيــرررـلم رسةخلرررف ديررره  يصرررا رسيل رنـرررـيلم  2844.30  

(U235 وماكباترره؛ ثـررـل ولم وماكباترره؛ خــررـالئط )

وتبرررر مرت )بةررررا ديهررررا رسخالئررررط رسةع نيررررة رسخزديررررة 

"مررررياميب"(، وميت رررررات خزديــرررررـة ومخــاسيـرررررـط 

محتــلوــة  ل  رسيل رنـــيلم رسةخلرف ديــرـه  يصرا 

ل ورررررلم أو ماكبرررررات لرررررصا ( ثU235رسيل رنيرررررلم )

 رسةيت ات

 معلاة رسقيةة

 ياصا ونظائا وماكبات مشعة،  ر ر رس رخلرة درئ  -   

أو  2844.20، أو 2844.10رسبيررررررررررلم رسلا يررررررررررة 

؛ خالئررررط، تبرررر مرت )بةررررا ديهررررا رسخالئررررط 2844.30

رسةع نيرررة رسخزديرررة "مرررياميب"(، ميت رررات خزديرررة 

ومخاسيط محتلوة  ل  لصا رسعياصا أو  ل  رسيظرائا 

 أو رسةاكبات؛ بقاوا مشعة :

  

تاوتيررلم وماكباترره؛ خالئررط، تبرر مرت )بةررا ديهررا  - - 2844.41 

رسخالئررط رسةع نيررة رسخزديررة "مررياميب"(، ميت ررات 

 خزدية ومخاسيط محتلوة  ل  تاوتيلم أوماكباته

 معلاة رسقيةة
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أو  227-أو أكتيييرررررررررررررررررلم 225-أكتيييرررررررررررررررررلم - - 2844.42 

-أو كل وررلم    240-أو كل وررلم 253-كرراسيلل نيلم

أو   243-أو كل ورررررررررررلم 242-أو كل ورررررررررررلم 241

-أو  روسررررتييلم 253-أو  روسرررتييلم  244-كل ورررلم

أو   208-أو بلسلنيرررررلم 148-أو سررررراموسيييلم 254

 223-أو  رمولم  210-أو بلسلنيلم  209-بلسلنيلم

وماكباتهرررا؛  232-أو ول رنيرررلم 230-أو ول رنيرررلم

رسةع نيرة رسخزديرة  خالئط ، تب مرت )بةا ديها رسخالئط

"مررياميب"( ، ميت ررات خزديررة ومخرراسيط محتلوررة 

  ل  لصا رسعياصا أو رسةاكبات

 معلاة رسقيةة

 ياصررا ونظررائا وماكبررات مشررعة أخررا؛ خالئررط  - - 2844.43 

وتبرر مرت أخررا )بةررا ديهررا رسخالئررط رسةع نيررة رسخزديررة 

"مررياميب"(، ميت ررات خزديرررة ومخرراسيط محتلورررة 

 سيظائا أو رسةاكبات ل  لصا رسعياصا رو ر

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة بقاوا مشعة - - 2844.44 
 ياصرررا وقرررلم )خرررارطيش( مسرررتهلتة )تعاضرررب  - 2844.50  

 سإل عاس(، خاصة باسةلا الت رسيلووة
 معلاة رسقيةة

؛ ماكبرات 28.44نظائا،  ر ر تلرك رس رخلرة درئ رسبير     28.45

إه كانب  ضلوة أو ايا  ضلوة من تلك رسيظائا، و

 مح مة أو ايا مح مة رسصلات كيةاوواً 

    

 معلاة رسقيةة ـ ماء ثـقـيل )أوكسي  موتاوولم( 2845.10  
 معلاة رسقيةة وماكباته 10-ـ بل وه ايئ بـ بل وه 2845.20 
 معلاة رسقيةة وماكباته 6-ـ سيثيلم ايئ بـ سيثيلم 2845.30 
 معلاة رسقيةة 3-ـ ليليلم 2845.40 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2845.90  

ماكبات، اـرـيا  ضلوـرـة أو  ضلوـرـة، مرن معرامه    28.46

أتابة نام ة من وتاولم أو مرتان ولم أو مرن مخراسيط 

 لصا رسةعامه 

    

 معلاة رسقيةة ـ ماكبات مياولم 2846.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2846.90  

أوكسرر ييئ(، وإه دررل  أوكسرري  رسهيرر  وسين )مرراء  2847.00 28.47

 كاه م ة رً باسبلسة )ول وا( 
 معلاة رسقيةة

[28.48]    ملغئ  
كابي رت، وإه كانب مح مة أو ايرا محر مة رسصرلات    28.49

 كيةاوواً 
    

 معلاة رسقيةة ـ من كاسسيلم 2849.10  
 معلاة رسقيةة ـ من ميلسيلم )ميليتله( 2849.20  
 ـ ايالا 2849.90  

 
 معلاة رسقيةة
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لــي  وـررررـ رت ونيتاورررر رت وأزورررر رت وميلسررررـي رت  2850.00 28.50

وبررررـل و رت، وإه كانررررب محرررر مة أو ايررررا محرررر مة 

رسصررلات كيةاوورراً،  رر ر رسةاكبررات رستررئ تعتبررا مرررن 

  28.49رستابي رت رس رخلة دئ رسبي  

 معلاة رسقيةة

[28.51]    ملغئ  
ماكبررات  ضررلوة وايررا  ضررلوة مررن زئبررف،  رر ر   28.52

 اترسةلغة
  

 2852.10 -  ً  معلاة رسقيةة مح مة رسصلات كيةاووا
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2852.90 

دلمرررلي رت، وإه كانرررب محررر مة رسصرررلات كيةاووررراً،    28.53

بامتثياء دلملل رت رسح و ؛ ماكبرات ايرا  ضرلوة 

أخرررا ) بةرررا درررئ ذسرررك رسةررراء رسةقطرررا ورسةررراء رسقابرررل 

رسةةاثلرة ( ؛  سلتلصيل رستهابرائئ ورسةراء ذو رسيقراوة

لررلرء مررائل ) بةررا ديرره رسهررلرء رسسررائل رسررصى نز ررب 

ميه رسغازرت رسيام ة( ؛ للرء مضغلط ؛ ملغةات   ر 

 ملغةات رسةعامه رسثةيية

    

 معلاة رسقيةة ـ كلل و  رسسيانلسين ) كلل مياه( 2853.10  
  2853.  90  معلاة رسقيةة ـ ايالا. 
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 رسلصل رستامع ورسعشاوه
 يائية  ضلوةميت ات كية

 
 مالحظات:

 
 ما سع وي   ل  خالل ذسك، د ه بيلم لصر رسلصل تشةل دقط: 1-

 رسةاكبات رسعضلوة رسةيلصلة رسةح مة رسصلات كيةيائياً وإه رحتلت  ل   لرئب؛   - أ
رسةخرراسيط مررن رثيررين أو أكثررا مررن رسةتشررابهات )أوزوميررارت( مررن ذرت رسةاكررب رسعضررلي؛   -ب

تثياء رسةخررررراسيط مرررررن متشرررررابهات )أوزوميرررررارت( وإه رحترررررلت  لررررر   رررررلرئب ، بامررررر

رسهيررر  وكابله رسرررالمو ي )رسالحلقرررئ( ) ررر ر رسسرررتاول أوزوميرررارت( وإه كانرررب مشررربعة 

 (؛27)رسلصل 
وأثيررارت وإمرريتيالت وإمررتارت  29.39إسرر   29.36رسةيت ررات رسررلر مة دررئ رسبيررلم مررن  -ج 

، وإه كانب محر مة أو 29.41، وميت ات رسبي   29.40رسستا وأمالحها رس رخلة دئ رسبي  

 ايا مح مة رسصلات كيةيائياً؛

رسةيت ررات رسةررصكل ة دررئ رسلقررارت )أ( أو )ب( أو )ج( أ ررالا رسةصربررة دررئ رسةرراء )محاسيررل   -م

 مائية(؛
رسةيت ررات رسةررصكل ة دررئ رسلقررارت )أ( أو )ب( أو )ج( أ ـررـالا مصربـررـة دررئ مصوبررـات أخررا   -لررـ

موة وضاو وة ستهيية لصا رسةيت رات وأه تترله قر  بشاط أه تتله لصا رإلذربة  ةلية  ا

أتبعب دقط   اارض تتعلف بر ور ئ ر مراه أو بةقتضريات رسيقرل،  لر  أال و عرل رسةرصوب 

 لصا رسةيت ات صاسحة سبعض رالمتعةاالت رسخاصة   ر رمتعةاالتها رسعامة؛
لـ( ورسةضرال إسيهرا رسةيت ات رسةصكل ة أ الا دئ رسلقارت )أ( أو )ب( أو )ج( أو )م( أو ) -و 

 مثبب )بةا دئ ذسك رسةضال إسيها  امل مضام سلتتتل( ضاو ي سحلظها أو سيقلها؛
رسةيت ررررات رسةررررصكل ة دررررئ رسلقررررارت )أ( أو )ب( أو )ج( أو )م( أو )لررررـ( أو )و( أ ررررالا،   -ز

رسةضال إسيها مــامة سةيع رسغبا  أو مامة مللنة أو مامة ذرت  رئحة مةيزة أو مامة مقييرة 

سهل تةييزلا أو س ور ئ ر مراه بشراط أال ت عرل لرصا رإلضرادات رسةيرتج صراسل سربعض سي

 رالمتعةاالت رسخاصة ايا رمتعةاالته رسعامة؛

رسةيت ـات رستاسيرة رسةخللرة رسةعراواة )بقرلة تاكيرز قيامرية(، إلنتراج أصرباغ ر زو: أمرال"   -"

ا ر مرال" ور مييرات رسقابلرة رس وازونيلم، ورساوربط رسثيائية رسةسرتعةلة سرالزمورج مرع لرص

 سلتحلول إس  ماكبات موازوتية وأمالحها.
 

 ال وشةل لصر رسلصل:  2-
 ؛15.20أو رس ليساود رسخام رس رخل دئ رسبي   15.04أصيال رسبي   -أ
 (؛22.08أو رسبي   22.07كحلد رإلوثيل )رسبي   -ب
 (؛27.11رسةيثاه ورسباوباه )رسبي   -ج

 ؛ 28سللصل  2صكل ة دئ رسةالحظة ماكبات رستابله رسة -م

 30.02رسةيت ات رسةيا ية رس رخلة دئ رسبي   -لـ 

 (؛31.05أو  31.02رسبلسة )رسيل وا( )رسبي   - و
(، ورسةرلرم رسةللنرة رسعضرلوة 32.03رسةلرم رسةللنرة مرن أصرل نبراتئ أو حيرلرنئ )رسبير   -ز 

يية أو رسةسرتعةلة كعلرمرل رستاكيبيرة ورسةيت رات رسعضرلوة رستاكيبيرة مرن ر نرلرس رسةضر

( وكصسك ر صباغ وايالا مرن رسةرلرم رسةللنرة 32.04مسا  ة سلتبييض رسضلئئ )رسبي  

 (؛32.12رسةهيسة دئ أ تاد أو أاللة سلبيع باست زئة )رسبي  
 (؛35.07ر نزوةات )رسبي    -" 
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بشررتل أقررارص ،أو  رسةيتاس ليرر ، رسهتسررامثيلين تتررارمين، أو رسةررلرم رسةةـررـاثلة رسةهيـررـسة -ط 

 ي ره أو أ تاد مةاثلة سالمتعةاد كلقلم، وكصسك رسلقلم رسسائل ورسغازرت رسةسيلة مرن 

رسيلس رسةستعةل ستعبية أو إ امة تعبية ق رحات رسس ائا ورسق رحات رسةةاثلة، دئ أو ية 

مع 300ال تت اوز معتها 
3
 (؛36.06)رسبي   

رسحاورف أو درئ قرصرئف معر ة إلطلراء رسحاورف رسةيت ات رسةهيسة كشحيات  سهزة إطلاء  -ي 

؛ مـزوالت رسحبرا رسةهيرسة درئ أاللرة سلبيرع باست زئرة ، رس رخلرة  38.13دئ رسبي   رس رخلة

 ؛ أو38.24دئ رسبي  
رسعياصا رسبصاوة، وبصلة خاصة تلك رسةصيل ة مرن طاطيرارت رإلوثيلرين ثيرائئ أمرين  -ك 

 (.90.01مثال )رسبي  

 

ف  ليهرا بيرر ره أو أكثرا مررن بيرلم لررصر رسلصرل ترر خل درئ رسبيرر  رسرصي وررام ر صريال رسترئ ويطبرر 3-

 متسخارً دئ رستاتيب رساقةئ.

 

إسر   29.13ومرن  29.11إسر   29.08، ومرن  29.06إسر   29.04كل إ ا ة دئ رسبيرلم مرن   4-

، إسررر  رسةشرررتقات رسةهل يرررة أو رسةسرررللية أو رسةيتانرررة أو رسةيترررازة ، تشرررةل أوضررراً  29.20

رسةاكبررة مثررل رسةشررتقات رسةسررللية رسةهل يررة أو رسةيتانررة رسةهل يررة أو رسةيتررازة  رسةشررتقات

رسةسللية أو رسةيتانة رسةسرللية رسةهل يرة .إه رسة ةل رات رسةيتانرة أو رسةيترازة ، و رب أال 

 .29.29تعتبا كلظائف نيتاوسييية باسةعي  رسةلسلم دئ رسبي  
، تقتصرررا "رسلظرررائف 29.22، 29.18، 29.14، 29.12، 29.11مرررن أسرررل تطبيرررف رسبيرررلم 

ر وكس ييية" )رسة ةل ات ذرت رسخصائ  رسعضلوة رسةةيزة رسةحتلوة  لر  ر ُوكسر ين( 

 .29.20سغاوة  29.05 ل  رسلظائف أُ وكس ييية رسةشا  إسيها دئ نصلص رسبيلم من 
ة مرن إمتارت رسةاكبات رسعضلوة ذرت رسلظيلة رسحةضية رستئ ت خل دئ رسلصرلد رسلا ير  -أ 5-

( مع ماكبات  ضلوة مرخلة درئ لرصا رسلصرلد رسلا يرة تصريف مرع رسةاكرب 7( إس  )1)

 رس رخل دئ أح  بيلم لصا رسلصلد رسلا ية ورسصي وام متسخارً دئ رستاتيب رساقةئ.
إمررتارت كحررلد رإلوثيررل مررع رسةاكبررات رسعضررلوة ذرت رسلظيلررة رسحةضررية رستررئ ترر خل دررئ  -ب

تصيف مع رسةاكبات ذرت رسلظيلة رسحةضية رسةياظاة  (7( إس  )1رسلصلد رسلا ية من )

 سها.
 ،  د ه:28( سللصل 2( سلقسع رسسام  ورسةالحظة )1مع مار اة أحتام رسةالحظة ) -ج

ر مال" اـيا رسعضلوة من رسةاكبات رسعضلوة مثل رسةاكبات ذرت رسلظيلرة رسحةضرية  1-

خل درئ رسلصرلد رسلا يرة مرن أو رسلييلسية أو ر ويلسيرة أو رسقلر ر  رسعضرلوة رسترئ تر 

تصيف دئ رسبي  رسةالئع سلةاكب رسعضرلي رسةيراظا  29.42( أو دئ رسبي  10( إس  )1)

 سها؛
( 1ر مال" رسةتتلنة باستلا ل بين ماكبات  ضلوة مرخلة دئ رسلصرلد رسلا يرة مرن ) 2-

، تصررريف درررئ رسبيررر  رسةيامرررب سلةاكرررب رسقا ررر ي أو  29.42( أو درررئ رسبيررر  10إسررر  )

)بةا دئ ذسك رسةاكبات ذرت رسلظيلة رسلييلسية أو ر ويلسية( رستئ ترع تشرتيلها سلحةض 

 ميه، ورسصي وام متسخارً دئ رستاتيب رساقةئ دئ رسلصل؛

 ت خل رسةاكبات رستيامقية رستاربط،   ر رسةيت ات رسخاضعة سللصل رسلا ئ رستامع 3-
XI)  29يب رساقةئ دئ رسلصل ، دئ رسبي  رسصي وام متسخارً دئ رستات29.41( أو رسبي 

مع رسةاكبات رسةيامبة سلشظاوا رسيات ة  ن تلتيك سةيع رساوربط رسةع نية،   ر 

 رستابلنية.-رساوربط رسةع نية



400 

 الجريدة الرسمية 

تصيف رستحلالت رسةع نية دئ نلس رسبي  رسصي وبي  ديه رستحلد رسةياظا سها إال ديةا وتعلف  -م 

 (.29.05ميها باإلوثانلد )رسبي  
  رت ر حةاض رستابلكسيلية دئ نلس بي  ر حةاض رسةياظاة سها.تصيف لاسي -لـ 

لررئ ماكبررات  ضررلوة تحتررلي سزوياتهررا،  29.31و  29.30رسةاكبررات رسررلر مة دررئ رسبيرر ون  6-

باإلضادة إس  ذ رت رسهي  وسين أو ر وكس ين أو رسييتاوسين،  ل  ذ رت  ياصرا أخرا ايرا 

و رسز نيخ أو رساصاص( ورستئ تراتبط مبا راة مع نية أو  ل   ياصا مع نية )مثل رستباوب أ

 بص رت رستابله.
 -)ماكبرررات  ضرررلوة  29.31)ماكبرررات رستباورررب رسعضرررلوة( ورسبيررر   29.30الوشرررةل رسبيررر  

ايا ضلوة أخا( رسةشتقات رسةسللية أو رسةهل ية )بةا ديها رسةشتقات رسةاكبة( رستئ، بغرض 

له دقررط قرر   بطررب مبا رراة ذ رت رسيظررا  ررن رسهيرر  وسين ور وكسرر ين ورسييترراوسين، تترر

رستباوب ورسهاسلسييات باستابله ولئ رستئ تتسبها خلرص رسةشرتقات رسةسرلليه رو رسةهل يرة 

 )أو رسةشتقات رسةاكبة(.

 

ر وبلكسررري رت ذرت رسحلقرررة رسثالثيرررة رو درررل   29.34و  29.33و  29.32ال تشرررةل رسبيرررلم  7-

لقية( من ر س لي رت رو مرن رسثيلرس لير رت رو أوكسي رت رستيتله أو رسبلسيةيارت رس و وة )رسح

ر نهي  ورر رت مررن رالحةرراض رستابلكسرريلية متعرر مة رسقلر رر  رو رالمررتارت رس و وة)رسحلقيررة( 

سلتحررلالت رسةتعرر مة رسهي  وكسررريل رو رسلييررلالت ذرت ر حةرراض متعررر مة رسقلر رر  وروةيررر رت 

(Imides.  ر حةاض متع مة رسقلر ) 

 ير ما وترله متراه رسرص رت ايرا رسةيسر ةة )ايارسةت انسرة( درئ  تطبف لرصا ر حترام دقرط

 رسحلقة نات ا حصار  ن وظيلة مو وة )حلقية( رو  ن رسلظائف رسةصكل ة ليا. 

 :29.37 اارض رسبي   8-
تشةل  با ة "لاملنات"  لرمل إطال  أو تيشيط رسهاملنات ومثبطـرـات رسهاملنرات  -أ 

 ومضامرت رسهاملنات؛
ة "رسةسررتعةلة بصررل ة  ئيسررية كهاملنررات"، سرريس دقررط  لرر  مشررتقات تيطبررف  بررا  -ب

رسهاملنات ونظائالا رسبييلوة رسةستعةلة بصل ة  ئيسية  ثالا رسهاملنئ، بل أوضاً 

 ل  مشتقات رسهاملنات ونظائالا رسبييلوة رسةستعةلة بصل ة  ئيسرية كلمرائط درئ 

 رسعةلية رستاكيبية سةيت ات لصر رسبي .
 

 م رسلا ية:مالحظات رسبيل
ضررةن أي بيرر  مررن لررصر رسلصررل، درر ه مشررتقات أي ماكررب كيةيررائئ )أو م ةل ررة ماكبررات  1-

كيةيائية(، تصيف دئ ذرت رسبي  رسلا ئ رسصي وبي  ديره لرصر رسةاكرب )أو م ةل رة رسةاكبرات( 

بشرراط أال تتررله قرر   ررةلها أي بيرر  دا ررئ آخررا أكثررا تخصيصرراً، و لرر  أال ولسرر  دررئ تسلسررل 

ذرت رسعالقررة أي بيرر  دا ررئ متبقررئ وشررةل تقسرريع تحررب تسررةية "ايالررا"  رسبيررلم رسلا يررة

 سألصيال ر خا رسةتبقية.

 
 ال تيطبف  ل  رسبيلم رسلا ية سهصر رسلصل. 29سللصل  3ره رسةالحظة  2-
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رسةهل ية أو رسسللية  .  لي  وكابلنات ال مو وة ومشتقاتها1  

 أو رسةيتانة
  

     لي  وكابلنات ال مو وة )ال حلقية(    29.01
 معلاة رسقيةة ـ مشبعة  2901.10  
     ـ ايا مشبعة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ إوثيلين 2901.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ باوبين )باوبلين( 2901.22  
 معلاة رسقيةة ميارتهاـ ـ بيلتين )بيلتيلين( وأوزو 2901.23  
 معلاة رسقيةة ـ مرون وأوزوباون 3،  1ـ ـ بيلتا ـ  2901.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2901.29  

     لي  وكابلنات مو وة )حلقية(    29.02
ـ ميتالنية )ميتالنات(، ميتلييية )ميتلييات( ميتللتابييية     

 )ميتللتابييات(:
    

 معلاة رسقيةة لليتساهـ ـ ميتل 2902.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2902.19  
 معلاة رسقيةة ـ بيزون 2902.20  
 معلاة رسقيةة ـ تلسلون 2902.30  
     ـ زولييات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أو ثل ـ زولين 2902.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميتا ـ زولين 2902.42  
 معلاة ةرسقية ـ ـ با ر ـ زولين 2902.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أوزوميارت زولين رسةخللطة 2902.44  
 معلاة رسقيةة ـ متياون 2902.50  
 معلاة رسقيةة ـ أوثيل بيزون 2902.60  
 معلاة رسقيةة ـ كلمين 2902.70  
     ـ ايالا: 2902.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ نلثاسين نقئ  2902.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2902.909  

     مشتقات رسهي  وكابلنات رسةهل ية    29.03
ـرر مشررتقات رسهيرر  وكابلنات رسالمو وررة )رسالحلقيررة( رستلل وررة     

 رسةشبعة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ كلل وميثاه )كلل و  رسةيثيل( وكلل وروثاه )كلل و  ر وثيل( 2903.11  
 معلاة رسقيةة رسةيثيلين( ـ ـ ثيائئ كلل وميثاه )كلل و  2903.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ كلل ودل م )ثالثئ كلل وميثاه( 2903.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ  با ئ كلل و رستابله 2903.14  
 معلاة رسقيةة ثيائئ كلل و  ر وثيلين(   ISO( )1  ،2ـ ـ ثيائئ كلل و روثاه ) 2903.15  
   ـ ـ ايالا: 2903.19  
 معلاة رسقيةة ـ ثالثئ كلل و إوثاه )ميثيل كلل ودل م(1،1،1ـ ـ ـ  2903.191 
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2903.199 
ـ مشتقات كلل وة ايا مشبعة من لي  وكابلنات ال مو ورة )ال     

 حلقية(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ كلل و  رسليييل )كلل و إوثيلين( 2903.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثالثئ كلل وإوثيلن 2903.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ  با ئ كلل وإوثيلين )بياكلل إوثيلين( 2903.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2903.29  
   مشتقات لي  وكابلنات ال مو وة )ال حلقية( دلل وة مشبعة:  
 معلاة رسقيةة (HFC-23)ـ ـ ثالثئ دلل وميثاه  2903.41 
 معلاة رسقيةة (HFC-32)ـ ـ ثيائئ دلل وميثاه  2903.42 
ثيرررررررائئ دلل وإوثررررررراه  -2،1، (HFC-41)دلل وميثررررررراه  - - 2903.43 

(HFC-152)  ثيائئ دلل وإوثاه  -1،1و(HFC-152a) 

 معلاة رسقيةة

ثالثررررررررئ  -1،1،1، (HFC-125)إوثرررررررراه وخررررررررامس دلل  - - 2903.44 

 ثالثرررئ دلل وإوثررراه-2، 1،1و  (HFC-143a)دلل وإوثررراه 
(HFC-143)  

علاةم رسقيةة  

و  (HFC-134a)دلل وإوثرررررررررراه   بررررررررررا ئ - 2، 1،1،1 - - 2903.45 

 (HFC-134) با ئ دلل وإوثاه   - 2، 2،1،1

 معلاة رسقيةة

-HFC)مررررررررررابع دلررررررررررل وباوبين  - 3،3،3، 2، 1،1،1 - - 2903.46 
227ea)  ،1،1،1 ،2، ،3،2 - مام  دلل وباوبين (HFC-

236cb)   ،1،1،1 ،2، ،3،3 - نمررررام  دلررررل وباوبي 
(HFC-236ea)  مررام  دلررل وباوبين   - 3،3،3، 1،1،1و

(HFC-236fa) 

 معلاة رسقيةة

و  (HFC-245fa)خرررامس دلرررل وباوبين  - 3،3، 1،1،1 - - 2903.47 

  (HFC-245ca) خامس دلل وباوبين  - 3،2، 2، 1،1

 معلاة رسقيةة

و  (HFC-365mfc)خررامس دلل وبلترراه  - 3،3، 1،1،1 - - 2903.48 

-HFC-43)  موترا دلرل وبيتين -5،5،5،  4،3،2، 2، 1،1،1
10mee)  

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - 2903.49 
مشرررتقات ليررر  وكابلنات ال مو ورررة )ال حلقيرررة( دلل ورررة ايرررا   

 مشبعة:

  

 (HFO-1234yf) ربررررع دلررررل وباوبين  - 3،  3،  3،  2 - - 2903.51 

-(Z)و  (HFO-1234ze)  ربع دلرل وباوبين -3، 3، 3، 1،

-HFO) بررررلتين -2-مررررام  دلررررل و -4،4,4 ، 1،1،1
1336mzz)  

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - 2903.59 
مشرررتقات ليررر  وكابلنات ال مو ورررة )ال حلقيرررة( باوميرررة أو  -  

 ولموة:

  

 معلاة رسقيةة ميثيل باومي  )باوملميثاه( - - 2903.61 
 معلاة رسقيةة ثيائئ باومل روثاه(-2,1) (ISO)مي  روثيلين ثيائئ باو - - 2903.62 
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 معلاة رسقيةة ايالا - - 2903.69 
مشتقات مهل ية من لي  وكابلنات ال مو وـة، تحتـلي  ل   -   

 رثيين أو أكثا من لاسلسييات مختللة:
  

 معلاة رسقيةة HCFC-22)كلل وثانئ دلل وميثاه ) - - 2903.71  
 معلاة رسقيةة (HCFC-123)ل وثاسث دلل وإوثانات ثانئ كل - - 2903.72  
 معلاة رسقيةة (HCFC-141,141b)ثانئ كلل و دلل و إوثانات  - - 2903.73  
 معلاة رسقيةة (HCFC-142.142b)كلل و ثانئ دلل و إوثانات  - - 2903.74  
-HCFC)ثررررررانئ كلررررررل و خررررررامس دلررررررل و باوبييررررررات  - - 2903.75  

225.225ca,225cb) 
 معلاة ةةرسقي

، (Halon-1211)باومرررل كلررررل و ثررررانئ دلررررل و ميثررررـاه  - - 2903.76 

وثررانئ باومررل  (Halon-1301)باومررل ثاسررث دلررل و ميثرراه 

 (Halon-2402) ربع دلل و إوثانات 

 معلاة رسقيةة

   ايالا، دل  مهل ية مع رسللل ون ورستلل ون دقط: - - 2903.77 
 معلاة رسقيةة ميثاهـ ـ ـ كلل و ثالثئ دلل و  2903.771 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خةامئ كلل و دلل و إوثاه 2903.772 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  با ئ كلل و ثيائئ دلل و إوثانات 2903.773 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مبا ئ كلل و دلل و باوبانات 2903.774 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ م رمئ كلل و ثيائئ دلل وباوبانات 2903.775 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خةامئ كلل و ثالثئ دلل و باوبانات 2903.776 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  با ئ كلل و  با ئ دلل و باوبانات  2903.777 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ثالثئ كلل و خةامئ دلل و باوبانات 2903.778 
   ـ ـ ـ ايالا: 2903.779 
 معلاة رسقيةة و باوباناتـ ـ ـ ـ ثيائئ كلل و م رمئ دلل  2903.7791 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ كلل و مبا ئ دلل و باوبانات 2903.7792 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 2903.7799 
 معلاة رسقيةة مشـــتقات أُخا دل  مهل ية - - 2903.78 
   ايالا: - - 2903.79 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ كلل و  با ئ دلل و إوثانات 2903.791 
ـ ـ ـ مشتقات رسةيثاه ، رإلوثاه أو رسباوباه،  ر خاى، رسةهل ية  2903.792 

 دقط مع رسللل ون ورستلل ون

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ مشتقات رسةيثاه، رإلوثاه أو رسباوباه رسةهل ية دقط مع  2903.793 

 رسللل ون ورسباومين 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2903.799 
تقات مهل ية من لي  وكابلنات ميتالنية أو ميتلييية مش -  

 أو ميتللتيابييية:
  

 HCHمام  كلل وميتلللتساه )  - 6، 5، 4، 3، 2، 1 - - 2903.81 

(ISO(بةا ديها سيي ره ،)ISO  ،INN ) 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة (ISO( و لبتاكلل )ISO(، كلل مره )ISOرس  ون ) - - 2903.82 
 معلاة رسقيةة (ISOمياكس ) - - 2903.83 
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 معلاة رسقيةة ايالا - - 2903.89 
   ـ مشتقات مهل ية من لي  وكابلنات  طاوة:  
كلررل وبيزون ، أو ثررل ـ ثانررـئ كلررل وبيزون وبررـا ر ـ ثررانئ  - - 2903.91 

 كلل وبيزون
 معلاة رسقيةة

لتراه ( )كللدييISO( و م.م.ت )ISOمام  كلل وبيزون ) - - 2903.92  

((INN ، 1 ، 1،1  ـرر     ثيررائئ) بررئ ـ 2، 2ـ ثاسررث كلل ررـ

 كلل وديييل ( إوثاه(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ( ISOخامس كلل وبيزون )  - - 2903.93 
 معلاة رسقيةة مام  باوملثيائئ رسليييالت - - 2903.94 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 2903.99  

ت رسةسللية، رسةيتانة أورسةيترازة، وإه مشتقات رسهي  وكابلنا   29.04

 كانب مهل ية 
    

 معلاة رسقيةة ـ مشتقات مسللية دقط وأمالحها ورمتيارتها رإلوثيلية 2904.10  
 معلاة رسقيةة ـ مشتقات ميتانة دقط أو ميتازة دقط  2904.20  
حةض ملللنيك بيادلل وأوكتاه وأمالحه ودلل و   -  

 تاه :رسسلللنيل بيادلل وأوك

  

 معلاة رسقيةة حةض ملللنيك بيادلل وأوكتاه  - - 2904.31 
 معلاة رسقيةة ملللنات ر ملنيلم  بيادلل وأوكتاه  - - 2904.32 
 معلاة رسقيةة ملللنات رسليثيلم بيادلل وأوكتاه  - - 2904.33 
 معلاة رسقيةة ملللنات رسبلتاميلم بيادلل وأوكتاه  - - 2904.34 
 معلاة رسقيةة أمال" أخا سحةض ملللنيك بيادلل وأوكتاه  - - 2904.35 
 معلاة رسقيةة دلل و  رسسلللنيل بيادلل وأوكتاه  - - 2904.36 
     ـ ايالا: 2904.90   
 معلاة رسقيةة ثاسث كلل و نتاو ميثاه )كلل وبتاون( - - 2904.91  
 معلاة رسقيةة ايالا - - 2904.99  
تها رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيتانة أو  كحلالت ومشتقا .2   

 رسةيتازة
    

كحلالت ال مو وة )الحلقية( ومشتقاتها رسةهل ية أو رسةسللية    29.05

 أو رسةيتانة أو رسةيتازة 
    

     ـ كحلالت أحاموة رسهي  وكسيل، مشبعة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميثانلد )كحلد رسةيثيل( 2905.11  
 OLـ  2)كحلد رسباوبيل( وباوباه ـ  OLـ  1ـ ـ باوباه ـ  2905.12  

 )كحلد رالوزوباوبيل(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )كحلد رسبلتيل رسعامي( OLـ 1ـ ـ بيلتاه ـ 2905.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيلتانلالت أخا 2905.14  
ةمعلا رسقيةة ـ ـ أوكتلنلد )كحلد ر وكتيل( وأوزوميارته 2905.16    
ـ 1ـ OLـ )كحلد رسلل ول( وم رمئ موتاه 1ـ OLـ ـ موموتاه  2905.17  

 ـ )كحلد رسستيا ول(1ـ OL)كحلد رسستيل(  ور وكتاموتاه 
 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا : 2905.19   
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 معلاة رسقيةة بيلتانلد )كحلد رسبياكلسيل( -2-ثيائئ ميثيل  -، 3،3ـ ـ ـ  2905.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالاـ  2905.199  
     ـ كحلالت أحاموة رسهي  وكسيل )ملنلكحلالت( ايا مشبعة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ كحلالت تابييية ال مو وة )ال حلقية( 2905.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2905.29  
     ـ مولالت )كحلالت ثيائية رسهي  وكسيل(:    
 معلاة رسقيةة )إثياه مولد( ـ ـ إثيلين سليتلد 2905.31  
 معلاة رسقيةة ـ مولد( 2،  1ـ ـ باوبلين سليتلد )باوباه ـ  2905.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2905.39  
     ـ كحلالت سةا ية )متع مة رسهي  وكسيل( أخا:    
مورلد  3، ـ 1ـ )لي  وكسئ ميـثرـيل( باوبراه ـ 2ـ إوـثــيل ـ 2ـ ـ  2905.41  

 ئ ميثيللد باوباه()ثالث
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ خةامئ أ وثاوتلد 2905.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مانيتلد 2905.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ م ـ سللميتلد )مل بيتلد( 2905.44  
 معلاة رسقيةة ـ ـ سليساود 2905.45  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2905.49  
مو وة )الحلقية(، مهل ية، مسللية، ـ مشتقات كحلالت ال    

 ميتانة أو ميتازة:
    

 معلاة رسقيةة (INNـ ـ إثتلل  دييلد ) 2905.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2905.59  

كحلالت مو وة )حلقية( ومشــتقاتهــا رسةهل ية أو رسةسللية أو    29.06

 رسةيتانة أو رسةيتازة 
    

     ة أو ميتللتابييية:ـ ميتالنية أو ميتلييي    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميثلد 2906.11  
ـ ـ ميتلللتسانلد وميثيل ميتللليتسانلالت وثيائئ ميثيل  2906.12  

 ميتلللتسانلالت
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ميتاوالت وإويلميتلالت 2906.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2906.19  
     بيزون(:ـ  طاوة )ذرت حلقة     
 معلاة رسقيةة ـ ـ كحلد رسبيزول 2906.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2906.29  
دييلالت ودييلالت كحلالت ومشتقاتها رسةهل ية أو  .3    

 رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة
    

     دييلالت ؛ دييلالت ـ كحلالت    29.07
     ـ دييلالت رحاموة )ملنلدييلالت(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ دييلد )لي  وكسئ بيزون( وأمالحه 2907.11  
 ـ ـ كاوزوالت وأمالحها 2907.12  

 

 معلاة رسقيةة
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ـرر ـ أوكتيررل دييررلد، نلنيررل دييررلد وأوزوميارتهةررا؛ أمررال" لررصا  2907.13  

 رسةيت ات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ نلتلالت وأمالحها 2907.15  
 معلاة رسقيةة يالاـ ـ ا 2907.19  
     كحلالت: –ـ دييلالت سةا ية )بلسئ دييلالت(؛ دييلالت     
 معلاة رسقيةة ـ ـ  وزو مييلد وأمالحه 2907.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ لي  وكييله )كييلد( وأمالحه 2907.22  
، Aأوزوباوبيـلي وــن ثيائئ دييـلد )متتا  دييلد  - 4،  4ـ ـ  2907.23  

 ديييللد باوباه( وأمالحهاثيائئ 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2907.29  
مشتقات رسلييـلالت أو كحرلالت رسلييرلد رسةهل يرة أو رسةسرللية    29.08

 أو رسةيتانة أو رسةيتازة 
    

     ـ مشتقات مهل ية دقط وأمالحها:    
 معلاة رسقيةة (ISOـ ـ خامس كلل ودييلد ) 2908.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2908.19  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ( وأمالحه ISOـ ـ مويلميب ) 2908.91  
 DNOC (ISO))كاورررزود    -أو-ثيرررائئ نيتررراو - 4,6  - - 2908.92 

 وأمالحه
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2908.99  
ي  رالثيرا ودرل  إثيارت ودرل  أكامري  رستحرلد ودرل  أكامر .4    

أكامي  أميتاالت ونصرف أمريتاالت ودرل  أكامري  رستيترله 

وروبلكسرررري رت ذرت حلقررررات ثالثيررررة ورمرررريتاالت ونصررررف 

رميتاالت ومشتقاتها رسةهل يرة أو رسةسرللية أو رسةيتانرة أو 

 رسةيتازة

    

 -دييررررلالت، أثيررررارت  -كحررررلالت، أثيررررارت  -أثيررررارت، أثيررررارت    29.09

دل  أكامي  رستحرلد ودرل  أكامري  رالثيرا دييلالت، و-كحلالت 

ودرررل  أكامررري  أمررريتاالت ونصرررف أمررريتاالت ودرررل  ركامررري  

رستيترله )وإه كانرب محرر مة أو ايرا محرر مة رسصرلات كيةاوورراً(، 

 ومشتقاتها رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة

    

 ـررر أثيرررارت ايرررا مو و رررة ومشرررتقاتها رسةهل يرررة أو رسةسرررللية أو    

 رسةيتانة أو رسةيتازة:   
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ثيائئ إثيل إثيا 2909.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2909.19  
ـررررر إثـرررررـيارت مــرررررـيتالنية أو متليييــرررررـة أو مـرررررـيتللتيابييية  2909.20  

 ومشتــقاتها رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة 
 معلاة رسقيةة

ـ أثيارت  طاوة ومشتقاتها رسةهل يرة أو رسةسرللية أو رسةيتانرة  2909.30  

 أو رسةيتازة

 

 معلاة رسقيةة
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ـ كحلالت رإلثيا ومشتقاتها رسةهل يرة أو رسةسرللية أو رسةيتانرة     

 أو رسةيتازة :
    

أوكسررررررئ ثيررررررائئ روثررررررانلد )ثيررررررائئ إوثيلررررررين  2،  2ـرررررر ـ  2909.41  

 سليتلد"مرو لد"(
 معلاة رسقيةة

ـ ـ إثيارت أحاموة رسبلتيل مرن إوثيلرين سليترلد أو ثيرائئ أوثيلرين  2909.43  

 سليتلد
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ إثيررارت آخررا أحاموررة ر ستيررل مررن إوثيلررين سليتررلد أو ثيررائئ  2909.44  

 أوثيلين سليتلد
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2909.49  
يارت ـ كحرررلالت ـ دييرررلالت، ـررر إثيـرررـارت ـ دييرررـلالت، إثـرررـ 2909.50  

ومشـــتررررررـقاتها رسةهل يــــررررررـة  أو رسةسررررررللية أو رسةيتانررررررة أو 

 رسةيتازة 

 معلاة رسقيةة

ـرر دـررـل  أكامرري  رستحررلد ودــررـل  أكامرري  رإلثيررا ودررل  أكامرري   2909.60  

أميتاالت ونصف رميتاالت ودل  ركامي  رستيترله ومشـترـقاتها  

 انة أو رسةيتازة رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيت

 معلاة رسقيةة

إوبلكسي رت ، إوبلكسئ كحلالت، إوبلكسئ دييلالت وإوبلكسئ    29.10

إوثارت، ذرت حلقة ثالثية ، ومشتقاتها رسةهل ية أو رسةسللية أو 

 رسةيتانة أو رسةيتازة 

    

 معلاة رسقيةة ـ روكسياره )أوكسي  رإلثيلين( 2910.10  
 معلاة رسقيةة اره )أوكسي  رسباوبلين(ـ ميثيل أوكسي 2910.20  
 معلاة رسقيةة إوبلكسئ باوباه )إوب  كلل و لي  ون( 3، ـ  2 -كلل و  -1ـ  2910.30  
 معلاة رسقيةة (ISO( )INNـ ثيائئ رول  ون ) 2910.40  
 معلاة رسقيةة (ISOرن  ون ) - 2910.50 

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2910.90 
االت ونصف رميتاالت ، وإه كانب ذرت وظيلة أوكس ييية رميت 2911.00 29.11

أخرررراى، ومشررررتقاتها رسةهل يررررة أو رسةسررررللية أو رسةيتانررررة أو 

 رسةيتازة 

 معلاة رسقيةة

     ماكبات ذرت وظيلة أس لاو وة .5    
أس ليررررر رت، وإه كانررررررب ذرت وظيلرررررة أوكسرررررر ييية أخرررررراى ؛    29.12

  ردل ماس لي  بلسيةيارت مو وة )حلقية( من أس لي رت ؛ با
    

     ـ أس لي رت ال مو وة )الحلقية( موه وظيلة أوكس ييية أخاى :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميثاناد )دل ماس لي ( 2912.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ إوثاناد )رميتاس لي ( 2912.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2912.19  
     أوكس ييية أخاى :ـ أس لي رت مو وة )حلقية( موه وظيلة     
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيز أس لي  2912.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2912.29  
ـ أس لي رت ـ كحلالت ، أس لي رت ـ أثيارت ، أس لي رت ـ دييلالت     

 وأس لي رت ذرت وظيلة أوكس ييية أخاى:
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 معلاة رسقيةة ي (ـ ميثلكسئ بيزرس ل 3لي  وكسئ ـ  4ـ ـ دانيلين ) 2912.41  
 معلاة رسقيةة ـ لي  وكسئ بيزرس لي ( 4إوثلكسئ ـ  3ـ ـ إوثيل دانيلين ) 2912.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2912.49  
 معلاة رسقيةة ـ بلسيةارت مو وة )حلقية( من أس لي رت 2912.50  
 معلاة رسقيةة ـ با ر دل ماس لي  2912.60  

29.13 2913.00 
 

مهل ية أو مسللية أو ميتانة أو ميتازة من رسةيت ات مشتقات 

 29.12رس رخلة دئ رسبي  
 معلاة رسقيةة

ماكبات ذرت وظيلة كيتلنية )ميتلنية( وماكبات ذرت  .6    

 وظيلة كيتلنية
    

كيتلنررررات وكلويلنررررات ، وإه كانررررب ذرت وظيلررررة أوكسرررر ييية    29.14

يتانررررة أو أخرررراى، ومشررررتقاتها رسةهل يررررة أو رسةسررررللية أو رسة

 رسةيتازة 

    

     ـ كيتلنات ال مو وة )الحلقية( موه وظيلة أوكس ييية أخاى :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ رميتله 2914.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بلتانله )ميثيل أثيل كيتله( 2914.12  
ةمعلا رسقيةة ـ أوه )ميثيل أوزوبيلتيل كيتله( 2ميثيل بيتاه ـ  -  4ـ ـ  2914.13    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2914.19  
ـ كيتلنات ميتالنية أومريتلييية أومريتللتابييية ، موه وظيلرة     

 أوكس ييية أخاى:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ميتللتسانله وميثيل ميتلللتسانلنات 2914.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أولنلنات وميثيل أولنلنات 2914.23  
 معلاة قيةةرس ـ ـ ايالا 2914.29  
     ـ كيتلنات  طاوة موه وظيلة أوكس ييية أخاى:    
 معلاة رسقيةة ـ ورح ( 2ديييل باوباه ـ  1ـ ـ ديييل رميتله ) 2914.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2914.39  
 معلاة رسقيةة ـ كيتلنات ـ كحلالت ، كيتلنات ـ أس لي رت 2914.40  
 معلاة رسقيةة الت وكيتلنات ذرت وظيلة أوكس ييية أخاىـ كيتلنات ـ دييل 2914.50  
     ـ كلويلنات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أنثاركلويله 2914.61  
 معلاة رسقيةة ( INN) ()ولبي كا ويله   Q10كلرنزوع  - - 2914.62 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2914.69  
   زة:ـ مشتقات مهل ية أو مسللية أو متيانة أو متيا   
 معلاة رسقيةة (ISOكلل موتله ) - - 2914.71 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 2914.79 
أحةاض كا بلكسيلية وأنهي  و رتها ولاسي رتها ودل   .7    

أكامي لا ودل  أكامي  أحةاضها ومشتقاتها رسةهل ية أو 

 رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة
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موررررة المو وررررة )الحلقيررررة( مشرررربعة أحةرررراض كا بلكسرررريلية أحا   29.15

وأنهي  ورر رتها ولاسيررـ رتها ودررل  أكامي لـررـا ودـررـل  أكامرري  

أحةاضرررها ؛ مشرررتقاتها رسةهل يرررة أو رسةسرررللية أو رسةيتانرررة أو 

 رسةيتازة 

    

     ـ حةض رسيةليك )رسلل ميك( وأمالحه ورمتيارته :    
ةمعلا رسقيةة ـ ـ حةض رسيةليك )رسلل ميك( 2915.11    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمال" حةض رسيةليك )رسلل ميك( 2915.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمتيارت حةض رسيةليك )رسلل ميك( 2915.13  
     ـ حةض رسخليك وأمالحه ؛ أنهي  و  رسخليك :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض رسخليك  2915.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أنهي  و  حةض رسخليك 2915.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2915.29  
     ـ رمتيارت حةض رسخليك :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ خالت رإلوثيل 2915.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ خالت رسليييل 2915.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ خالت رسبلتيل رسعامي 2915.33  
 معلاة رسقيةة (ISOـ ـ خالت ثيائئ نلمب ) 2915.36  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2915.39  
ـر أحرامي ـ، ثيرائئ ـ أو ثالثرئ كلرل و حةرض رسخليرك وأمالحهرا  2915.40  

 ورمتيارتها
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ حةض باوبيلنيك وأمالحه ورمتيارته 2915.50  
 معلاة رسقيةة ـ أحةاض بلتانيلك وأحةاض بيتانيلك وأمالحها ورمتيارتها 2915.60  
ـرررر حةررررض نخليررررك )باسةيتيررررك( وحةررررض ملييررررك )رمررررتيا وك(  2915.70  

 وأمالحها ورمتيارتها
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2915.90  
أحةاض كا بلكسيلية أحاموة المو ورة )الحلقيرة( ايرا مشربعة،    29.16

وأحةاض كا بلكسيلية أحاموة مو ورة )حلقيرة(، وأنهي  ور رتها 

ا ودـررررـل  أكامرررري  أحةاضررررها ؛ ولاسيرررر رتها ودررررل  أكامي لـررررـ

 مشــتقاتها رسةهل يــة أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة 

    

ـرر أحةـررـاض كا بلكســيليــررـة أحــاموــررـة المو وــررـة )الحلقيررة(     

ايا مشبعة وأنهي  و رتها  ولاسير رتها ودرل  أكامري لا ودرل  

 أكامي  أحةاضها ومشتقاتها:

    

 معلاة رسقيةة ض أكاوليك وأمالحهـ ـ حة 2916.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمتيارت حةض أكاوليك  2916.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض ميثاكاوليك وأمالحه 2916.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمتيارت حةض ميثاكاوليك 2916.14  
 معلاة ةرسقية ـ ـ أحةاض أوسييك وسييلسيك وسييلسيييك، وأمالحها ورمتيارتها 2916.15  
 معلاة رسقيةة (ISOـ ـ بييابتاول ) 2916.16 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2916.19  
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ـ أحةاض كا بلكسيلية أحاموة ميتالنية أو ميتلييية أو  2916.20  

ميتلل تابييية وأنهي  و رتها ولاسي رتها ودل  أكامي لا 

 ودل  أكامي  أحةاضها ومشتقاتها

 معلاة رسقيةة

أحةاض كا بلكسيلية أحاموة  طاوة وأنهي  و رتها ـ  2916.30  

ولاسي رتها ودل  أكامي لا ودل  أكامي  أحةاضها، 

 ومشتقاتها:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض بيزووك وأمالحه وأمتيارته 2916.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ دل  أوكسي  رسبيزوول وكلل و  رسبيزوول 2916.32  
 معلاة رسقيةة ليك وأمالحهـ ـ حةض ديييل رسخ 2916.34  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2916.39  

أحةرراض كا بلكسرريلية سةا يررة، أنهيرر  رتها، لاسيرر رتها، دررل     29.17

أكامررري لا ودرررل  أكامررري  أحةاضرررها؛ مشرررتقاتها رسةهل يرررة أو 

 رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة 

    

قــية( كا بلكسيلية سةا ية المو وة )ال حل ـ أحةاض    

أكامي لا ودل  أكامي   وأنهي  و رتها ولاسي رتها ودل 

 :أحةاضها، ومشتقاتها

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض أوكساسيك وأمالحه ورمتيارته 2917.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض أموبيك وأمالحه ورمتيارته 2917.12  
 معلاة رسقيةة هةاـ ـ حةض أزوالك وحةض ميباميك، وأمالحهةا ورمتيارت 2917.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أنهي  و  ماسييك 2917.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2917.19  
ـ أحةاض كا بلكسيلية سةا ية ميتالنية أو ميتلييية أو  2917.20  

ميتللتابييية وأنهي  و رتها ولاسي رتها ودل  أكامي لا ودل  

 أكامي  أحةاضها، ومشتقاتها

 معلاة رسقيةة

ـ أحةاض كا بلكسيلية سةا ية  طاوة، ورنهي  رتها     

ولاسي رتها ودل  أكامي لا ودل  أكامي  أحةاضها، 

 ومشتقاتها:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أو ثلدثاالت ثيائئ أوكتيل 2917.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أو ثلدثاالت ثيائئ نلنيل أو ثيائئ موسيل 2917.33  
 معلاة رسقيةة من حةض رو ثلدثاسيك ـ ـ رمتيارت أخاى 2917.34  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أنهي  و  دثاسيك 2917.35  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض تيادثاسيك وأمالحه 2917.36  
 معلاة رسقيةة ـ ـ تيادثاالت ثيائئ ميثيل 2917.37  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2917.39  

ة إضرررررادية أحةررررراض كا بلكسررررريلية ذرت وظيلرررررة أوكسررررر ييي   29.18

وأنهي  وررر رتها، ولــاسي رتهرررـا، درررل  أكامررري لا، درررل  أكامررري  

أحةاضرررها؛ مشرررتقاتها رسةهل يرررة أو رسةسرررللية أو رسةيتانرررة أو 

 رسةيتازة 
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ـررر أحةــرررـاض كا بــرررـلكسيلية ذرت وظيلرررة كحلسيرررة سترررن موه     

وظيلة أوكســـــ ييية أخاى، وأنهــي  و رتها ولاسي رتها ودل  

 ، ودل  أكامي  أحةاضها ومشتقاتها:أكامي لا

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض الكتيك )سبييك( وأمالحه ورمتيارته 2918.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض طاطاوك 2918.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمال" ورمتيارت حةض رسطاطاوك 2918.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض متياوك )حةض رسليةلنيك( 2918.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أمال" ورمتيارت حةض رسستاوك )حةض رسليةلنيك( 2918.15  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض سللكلنيك وأمالحه ورمتيارته 2918.16  
حةض لي  وكسئ أميتيك )حةرض   -2-ثانئ ديييل -2،  2 - - 2918.17 

 بيزسيك(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة (ISOـ ـ كلل وبيزوالت ) 2918.18  
     ـ ـ ايالا: 2918.19  
 معلاة رسقيةة لي  وكسئ خليك -2-ثيائئ دييل  2،2ـ ـ ـ حةض  2918.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2918.199  
ـررر أحةررراض كا بلكســرررـيلية مرررع وظيلرررة ديــرررـيلسية وسترررن موه     

وظيلــررررـة أوكسـررررـ ييية أخرررراى، وأنهــررررـي  و رتها ولاسيرررر رتها 

 ودل  أكامي  أحةاضها ومشتقاتها: ودل  أكامي لا،

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض رسساسيسليك وأمالحه 2918.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض أو ثل ـ رمتيل ماسيسليك، أمالحه ، رمتيارته 2918.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمتيارت حةض ماسيسليك آخا وأمالحها 2918.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2918.29  
ـرر أحةرراض كا بلكســررـيلية ذرت وظيلررة أس لـررـي وة أو كيتلنيررة،  2918.30  

وسترررررن موه وظيلرررررة أوكسررررر ييية أخررررراى، وأنهـرررررـي  و رتها 

ولاسيررررر رتها ودرررررل  أكامررررري لا، ودرررررل  أكامررررري   أحةاضرررررها 

 ومشتقاتها

 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:    
ث حةررررررررررض ثاسرررررررررر - ISO( )2  ،4  ،5ترررررررررئ ) 5،  4، 2 - - 2918.91  

 كلل دييلكسل(، أمالحه ورمتارته
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2918.99  
أمتيارت أحةاض ايا  ضلوة من ايا رسةعامه وأمالحها  .8    

 ومشتقاتها رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة
    

رمتيارت رسللملل وك وأمالحهرا بةرا درئ ذسرك رسالكتلدلمرلات؛   29.19

 تقاتها رسةهل ية أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة مش
  

 ثيائئ باوملباوبيل( - 3،  2ـ دلملات ثالثئ ) 2919.10  
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 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2919.90  

رمررتيارت أحةرراض ايررا  ضررلوة أخررا مررن ال معررامه )بامررتثياء    29.20

ا؛ مشتقاتهـررررـا رمررررتيارت لاسيرررر رت رسهي  وسيـررررـن(، وأمالحهرررر

 رسةهــل ية أو رسةســللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة

    

ـ رمتـيارت ثـيلدلملل وك )ثيــلتـات رسللملل ( وأمالحها؛     

 مشتقاتها رسةهل ية  أو رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة:
    

 -( )ميثيل ISO( وبا ثيله ميثيل )ISOـ ـ با رثيله ) 2920.11  

 با ثيله( 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2920.19  
رمتيارت رسللمليب وأمالحها؛ ومشتقاتها رسةهل ية أو  -  

 رسةسللية أو رسةيتانة أو رسةيتازة :

  

 معلاة رسقيةة ثيائئ ميثيل رسللمليب  - - 2920.21 
 معلاة رسقيةة ثيائئ روثيل رسللمليب  - - 2920.22 
 معلاة رسقيةة ميثيل رسللمليب ثالثئ - - 2920.23 
 معلاة رسقيةة ثالثئ روثيل رسللمليب  - - 2920.24 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 2920.29 
 معلاة رسقيةة (ISOرن وملسلاه ) - - 2920.30 
 معلاة  رسقيةة ـ ايالا  2920.90  
     ماكبات ذرت وظيلة نيتاوسييية .9    

     يية ماكبات ذرت وظيلة أمي   29.21
     ـ أمييات أحاموة المو وة )الحلقية( ومشتقاتها؛ أمالحها:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميثيل أمين، ثيائئ أو ثالثئ ميثيل أمين، وأمالحها 2921.11  
)ه ، ه ثـــــيائئ ميثيل أمييل( إوثيل كلل رو   -2 - - 2921.12 

 لي  وكلل رو 

 معلاة رسقيةة

، ه ثـــــيائئ إوثيل أمييل( إوثيل كلل رو  )ه  -2 - - 2921.13 

 لي  وكلل رو 

 معلاة رسقيةة

) ه ، ه ثـــــيائئ أوسلباوبيل  أمييل( إوثيل كلل رو   -2 - - 2921.14 

 لي  وكلل رو 

 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا : 2921.19   
 معلاة رسقيةة كلل و إوثيل( إوثيل أمين – 2ـ ـ ـ ثيائئ ) 2921.191  
كلل و إوثيل( ميثيل  - 2(  )ثيائئ )INNـ ـ ـ كلل وميثاون ) 2921.192  

 أمين(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ( )ثالثئ )كلل و إوثيل( أمين(INNـ ـ ـ ثالثئ كلل وميثاون  ) 2921.193  
  2921.194 - - - N  ,N -  ، ثيائئ أستيل )ميثيل ، إوثيلn-  باوبيل أو

 كلل وروثيل وأمالحها رسحامضي ة -2ت أوزوباوبيل( أمييا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2921.199  
     ـ أمييات سةا ية المو وة )الحلقية( ومشتقاتها؛ أمالحها:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ إوثيلين ثيائئ أمين وأمالحه 2921.21  
 معلاة ةةرسقي ـ ـ م رمئ ميثيلين ثيائئ أمين وأمالحه 2921.22  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2921.29  
ـرررر أمييررررات أحاموررررة أو سةا يررررة مرررريتالنية أو مرررريتلييية، أو  2921.30  

 ميتللتابييية ومشتقاتها؛ أمالحها
 معلاة رسقيةة

     ـ أمييات أحاموة  طاوة ومشتقاتها؛ أمالحها:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أنيلين وأمالحه 2921.41  
 معلاة رسقيةة ـ مشتقات ر نيلين وأمالحه ـ 2921.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ تلسلو ويات ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات 2921.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثيائئ ديييل أمين ومشتقاته؛ أمال" لصا رسةيت ات 2921.44  
يتا نادثيل أمين )ب - 2نادثـيل أمين )أسلا ـ نادثيل أمين(،  - 1ـ ـ   2921.45  

 ـ نادثيل أمين(   ومشتقاتها ؛ أمال" لصا رسةيت ات 

 معلاة رسقيةة

(، موتسامليتامين INN(، بيزديتامين )INNـ ـ رمليتامين ) 2921.46  

(INN( روثيل رمليتامين ،)INN( دييسا ملامين ،)INN ،)

(، ميلييل كس INN(، سيلامليتامين )INNسيليتامين )

(INN( دييتامين ،)INN؛ وأمالح)ها 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2921.49  
     ـ أمييات سةا ية  طاوة ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات:    
ـ ـ أو ثل، ميتا، با ر ـ ديييلين ثيائئ أمين وثيائئ  2921.51  

 أمييلتلسلويات ومشتقاتها؛ أمال"  لصا رسةيت ات
 معلاة رسقيةة

 معلاة يةةرسق ـ ـ ايالا 2921.59  
     ماكبات أمييية ذرت وظيلة أوكس ييية    29.22

ـ كحلالت أميييــة، ايا تلك رستئ تحتلي  ل  أكثا من نلس     

ورح  من رسلظائف ر وكس ييية؛ إثيارتها وأمتيارتها؛ أمال" 

 لصا رسةيت ات:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أحامي إوثانلد أمين وأمالحه 2922.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ثيائئ إوثانلد أمين وأمالحه 2922.12  
 معلاة رسقيةة ( وأمالحهINNموتستاوباوبلكزولين ) - - 2922.14  
 معلاة رسقيةة ثـالثئ إوثـانـلد أمين  - - 2922.15 
 معلاة رسقيةة ثيائئ إوثانلد أملنيلم ملللنات بيادلل وأوكتاه - - 2922.16 
 معلاة رسقيةة انلد رمين وإوثيل ثانئ إوثانلد رمينميثيل ثانئ إوث - - 2922.17 
 معلاة رسقيةة ) ه ، ه ثـــــيائئ أوسلباوبيل  أمييل( إوثانلد -2 - - 2922.18 
     ـ ـ ايالا: 2922.19   
ـ ثيائئ رستيل )ميثل أو روثل رو  امي 2ـ N,Nـ ـ ـ كلل و   2922.193  

مال" رسباوتييية باوبيل رو روسل باوبيل( رمييل روثل ور 

 رسةياظاة

 معلاة رسقيةة

ـر ثيرائئ رستيرل )ميثرل رو روثرل رو  رامي باوبيرل رو 2ـ N,Nـ ـ ـ  2922.194  

 روسل باوبيل( رمييل روثانلد ور مال" رسباوتييية رسةياظاة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2922.199  
أخا، وإثـيارتها  ـ نادـتلالت أمييية ودييلالت أمييية    

ورمتيارتها، ايا تلك رستئ تحتــلي  ل  أكثــا من نلس ورح  

 من رسلظائف ر وكسي ييية؛ أمال" لصا رسةيت ات:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أحةاض أمييللي  وكسئ نلثاسين ملللنيك وأمالحها 2922.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2922.29  
لنررات أميييررة وكييلنــررـات أميييررة، ايررا ـر رس ليرر رت أميييررة وكيت    

تلرررك رسترررئ تحترررلي  لررر  أكثرررا مرررن نرررلس ورحررر  مرررن رسلظرررائف 

 ر وكس ييية؛ أمال" لصا رسةيت ات:

    

(، نرررل  ميثررراموه INN(، ميثررراموه )INNرمليبرررا رمله ) - - 2922.31  

(INN؛ وأمالحها) 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2922.39  
أمييية، ايا تــــلك رستئ تحتلي  ل  أكثا من نلس  ـ أحةاض    

ورح  من رسلظائف ر وكس ييية، وأمــــتيارتها؛ أمال" لصا 

 رسةيت ات

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ سيسين ورمتيارته؛ أمال" لصا رسةيت ات 2922.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض سللتاميك وأمالحه 2922.42  
 معلاة رسقيةة يلك وأمالحهـ ـ حةض رآلنثارن 2922.43  
 معلاة رسقيةة ( وأمالحهINNـ ـ تيلي ون ) 2922.44  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2922.49  
ـ دييرلالت كحلسيرة أميييرة ودييرلالت حةضرية أميييرة وماكبرات  2922.50  

 أخا ذرت وظيلة أوكس ييية
 معلاة رسقيةة

ا يررررة؛ سيسرررريثييات أمررررال" ولي  وكسرررري رت )رالملنيررررلم( رساب   29.23

ورسللمرررلل رمييرررل سيبيررر رت أخرررا، وإه كانرررب محررر مة رسصرررلات 

 ً  كيةاووا

    

 معلاة رسقيةة ـ كلسين وأمالحه 2923.10  
 معلاة رسقيةة ـ سيسيثييات ودلملل رمييلسيبي رت أخا 2923.20  
 معلاة رسقيةة  با ئ إوثيل أملنيلم بيادلل وأوكتاه ملللنات - 2923.30 
 معلاة رسقيةة  ثيائئ موسيل ثيائئ ميثيل أملنيا بللل وأكتاه ملللنات - 2923.40 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2923.90  

ماكبررررات ذرت وظيلررررة كابلكسرررر  أمي وررررة؛ ماكبررررات حةررررض    29.24

 كابلنيك ذرت وظيلة أمي وة 
    

ـ أمي رت المو وة )الحلقية( )بةا ديها رستابامات "رسالحلقية"(     

 ا؛ أمال" لصا رسةيت ات:ومشتقاته
    

 معلاة رسقيةة (INNـ ـ ميباوبامات ) 2924.11  
( ISO(، كاومررررل  رحررررامي )ISOـرررر ـ دلل ورمررررتيامي  ) 2924.12  

 (ISOودلملات رالمي وه )
 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ايالا 2924.19  

 
 معلاة رسقيةة
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مو ورررة )حلقيرررة( )بةرررا ديهرررا رستابامرررات رسحلقيرررة(  ـررر أميررر رت    

 رسةيت ات: مشـتــقاتها؛ أمال" لصاو
    

 معلاة رسقيةة -ـ ـ ول ويات  ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات: 2924.21  
حةض رميتيال نتارنيليك(  -Nـ حةض أميتامي  رسبيزووك )2ـ ـ  2924.23  

 وأمالحه
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة (INNـ ـ روثييامات ) 2924.24  
 معلاة رسقيةة (ISOلل )رالك - - 2924.25 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2924.29  

ماكبررات ذرت وظيلررة كا بلكسررية إمي وررة )بةررا ديهررا رسسررتا ون    29.25

 وأمالحه( وماكبات ذرت وظيلة أمييية 
    

     ـ روةاو رت ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ متا ون وأمالحه  2925.11  
 معلاة رسقيةة (INNـ ـ اللتيثيةاو  ) 2925.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا   2925.19  
     ـ أميييات ومشتقاتها، وأمال" لصا رسةيت ات:    
 معلاة رسقيةة (ISOـ ـ كلل موةيلاوم ) 2925.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2925.29  

     ماكبات ذرت وظيلة نيتاولية    29.26
 معلاة رسقيةة ـ ركاوللنيتاول 2926.10  
 معلاة رسقيةة ميانل سلرني ون )ثيائئ مياه ثيائئ أميـ ( -1ـ  2926.20  
( وميط INN( وأمالحه؛ ميثاموه )INNـ دييباو بل كس ) 2926.30  

 ثيائئ ديييل بيلتاه( - 4،  4-ثيائئ ميثيل رمييل  -2-ميانل -4)

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة يل رميتلرميتلنتاولديي -رسلا - 2926.40 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2926.90  

 معلاة رسقيةة أو أزوكسئ  -، آزو -ماكبات رس وازو 2927.00 29.27
 معلاة رسقيةة مشتقات  ضلوة من رسهي  رزون رو من رسهي  وكسيالمين  2928.00 29.28
     ماكبات ذرت وظيلة نيتاوسييية أخاى    29.29

 معلاة رسقيةة ـ روزوميانات 2929.10  
     ـ ايالا: 2929.90   
  2929.901 - - -  N  ,N -  ، ثيائئ رستيل )ميثيل ، روثيلn -  باوبيل أو

 روزوباوبيل( ثيائئ لاسي رت دلملل  رمي وك
 معلاة رسقيةة

باوبيل أو إوزوباوبيل(    - nـ ـ ـ ثيائئ رستيل )ميثيل ، إوثيل،   2929.902  

N , N -  ، ثيائئ أستيل  )ميثيل ، إوثيلn -  باوبيل أو

 إوزوباوبيل( أمي رت رسلسلل 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2929.909  
ايا  ضلوة وماكبات مو وة ايا  -ماكبات  ضلوة  .10    

 ميس ةة، أحةاض نلكليتية وأمالحها، ملللنامي رت
    

     ماكبات كباوب  ضلوة    29.30
 معلاة رسقيةة ثيائئ ميثيل رمييل( روثانثيلد N,N)- 2ـ  2930.10 
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 معلاة رسقيةة ـ ثيلكابامات وثيائئ ثيلكابامات 2930.20  
 معلاة رسقيةة أو  با ئ كباوتي رت ثيل رم –، ثيائئ  -ـ أحامي  2930.30  
 معلاة رسقيةة ـ ميثيلنين  2930.40  
  2930.60 - 2-(N,N روثانيثيلدثانئ روثي )معلاة رسقيةة ل رمييل 
لي  وكسررئ روثيررل( مررلسلي  )ثيلثررانئ سليتررلد  -2) متررا  - 2930.70 

((NN) 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة (ISO( وميثامي ودل )ISOكبتادلد ),(ISOرس وتا ب ) - 2930.80 
     ـ ايالا: 2930.90   
يررل رو روسررل باوبيررل( ـرر ـ ـ رستيررل )ميثررل روثررل رو  ررامي باوب 2930.901  

 رستيل -دلمللنل ثيلالت أ
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ اازرت رسخامد رستباوتية 2930.902  
ثيائئ رثيل  -2-أ ثيائئ كباوب -أ ميتله دسلل  ثيلالت أ - - - 2930.903  

 رمييل رثيل ور مال" رالستيلية رو رسباوتييية رسةياظاة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة لي  وكسئ رثيل( -2ـ ـ ـ ثيل ثيائئ اليتلد: كباوتي  ثانئ ) 2930.904  
  2930.905 - - - NN - 2-  باوبيررل رو  -ثيررائئ رستيررل )ميثررل رو رثيررل رو س

 روسل باوبيل( رمييل روثاه ثيلد
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2930.909  
     ا:   ايا  ضلوة أخ -ماكبات  ضلوة    29.31

 معلاة رسقيةة ـ   با ئ ميثيل رساصاص و  با ئ روثيل رساصاص 2931.10  
 معلاة رسقيةة ماكبات ثالثئ بلتيل رسقص وا - 2931.20  
   مشتقات  ضلوة دلملل وة ايا مهل ية: -  
 معلاة رسقيةة ثيائئ ميثيل ميثيل دلملـلنيب - - 2931.41 
 معلاة رسقيةة يل دلملـلنيبثيائئ ميثيل باوب - - 2931.42 
 معلاة رسقيةة ثيائئ روثيل روثيل دلملـلنيب - - 2931.43 
 معلاة رسقيةة  حامض ميثيل دلمللنيك - - 2931.44 
ملل حرامض ميثيرل دلمرللنيك و)رمييلروةييلميثيرل( ول ورا  - - 2931.45 

(1:1) 

 معلاة رسقيةة

ثالثئ روكسا ثالثئ  - 6,4,2,5,3,1 -ثالثئ باوبيل - 6,4,2 - - 2931.46 

 ثالثئ روكسي -6,4,2دلمليياه )صلب( 

 معلاة رسقيةة

ثيررررررائئ  -2،  3،  1 -روكسرررررري و-2-ميثيررررررل-2-روثيررررررل-5) - - 2931.47 

 أول( ميثيل ميثيل ميثيل دلملـلنيب-5-أوكسادلملل وياه
 معلاة رسقيةة

 9، 3- با ئ أوكسا -10، 8، 4،  2 -ثيائئ ميثيل -  9،  3 - - 2931.48 

 ثانئ أوكسي  - 9،3رون وتين  [ 5.5] ثيائئ دلملامبياو -
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة  ايالا - - 2931.49 
   ـ مشتقات  ضلوة دلملل وة مهل ية:   
 معلاة رسقيةة  ثانئ كلل و  مثيل دلمللويك - - 2931.51 
 معلاة رسقيةة  ثانئ كلل و  باوبيل دلمللويك - - 2931.52 
 2931.53 - - O-(3- )كلل وباوبيرررررررررررررلO-[4-3-نيتررررررررررررراو-

 ميثيل دلمللنلثيلنات )ثالثيللل وميثيل(ديييل[
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة (ISO)ثالثئ كلل دله  - - 2931.54 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 2931.59 
 معلاة رسقيةة ايالا - 2931.90 

 ة رو )ذ رت( ايا ماكبات مو وة  )حلقية( ايا ميس ةة مع ذ   29.32

 ميس ةة روكس ييية دقط 
    

ـرر ماكبررات تتضررةن بييتهررا حلقررة ديررل ره )وره كانررب مه  سررة(     

 ايا ميصهاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ  با ئ لي  وديل ره 2932.11  
 معلاة رسقيةة ديل أس لي  )ديل  أس لي (  -2ـ ـ  2932.12  
 معلاة رسقيةة  با ئ لي  و ديل ديل ولـ ـ كحلد ديل  دل ول وكحلد  2932.13  
 معلاة رسقيةة  متارسلز - - 2932.14 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2932.19  
 معلاة رسقيةة ـ الكتلنات 2932.20  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ روزوماداود 2932.91  
 معلاة رسقيةة أوه - 2 -( باوباه YL - 5 -بيزومرولكسيل  1،3) -1ـ ـ  2932.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيباوناد 2932.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ماداود 2932.94  
 معلاة رسقيةة ـ ـ  با ئ لي  و كانابيتلالت ، سةيع  )رالوزوميارت( 2932.95  
 معلاة رسقيةة (ISO)كابلدل ره  - - 2932.96 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2932.99  

ات مو وة )حلقية( ايا ميس ةة ذرت ذ ة أو )ذ رت( ايا ماكب   29.33

 ميس ةة نيتاوسييية دقط 
    

ـ ماكبات تتضرةن بييتهرا حلقرة بيرارزود )وره كانرب مه  سرة(     

 ايا ميصهاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ دييازوه )رنتبياون( ومشتقاته 2933.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2933.19  
تضةن بييتها حلقرة رمير رزود )وره كانرب مه  سرة( ـ ماكبات ت    

 ايا ميصهاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ لي  رنتلون ومشتقاته 2933.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2933.29  
ـ ماكبرات تتضرةن بييتهرا حلقرة بياور ون )وره كانرب مه  سرة(     

 ايا ميصهاة:
    

لاةمع رسقيةة ـ ـ بياو ون وأمالحه 2933.31    
 ـ ـ باوباو ون وأمالحه 2933.32  

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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، (INN)، بيزوتارمي  (INN)، رنيلاو ون (INN)رسليتانيل  - - 2933.33  

، مرولييلكسرررررررين (INN)، كا ديتانيرررررررل (INN)باومازبرررررررام 

(INN) مرولييلكسيالت ،(INN) موبيبانله ،(INN) ديتانيرل ،

(INN) كيتلبيةيررررر وه ،(INN)يررررر رت ، ميثيرررررل ديي(INN) ،

ومريط  (INN)، بيثير ون (INN)، بثير ون (INN)بيتازومين 

A دييسررريتلي ون ،(INN) (PCP) ،  دييلبياوررر ون(INN) ،

، (INN)، باوبيررارم (INN)، بياوتارميرر  (INN)بيبررارم ود 

و ثالثررررررررئ  (INN)؛  ميليتانيررررررررل (INN)وتاوةيبياورررررررر ون 

 ؛ أمال" لصا رسةيت ات(INN)روبامون

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ديتاسييات أخا ومشتقاتها 2933.34 
 معلاة رسقيةة كلويلكلي ويلد- 3ـ ـ  2933.35 
 معلاة رسقيةة ANPP)ديييثيل باوباو ون -N-رنيلييل -4ـ ـ  2933.36 
 معلاة رسقيةة (NPP)باوباو وه -4-ديييثيل-Nـ ـ  2933.37 
     ـ ـ ايالا: 2933.39   
 معلاة رسقيةة كييلكللسي نيل -3بيزوالت  BZـ ـ ـ  2933.391  
 معلاة رسقيةة كييلكللسي نيل -3ـ ـ ـ  2933.392  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 2933.399  
ماكبررات تتضررةن بييتهررا حلقررة كييررلسين أو أوزوكييررلسين )وره  -    

 كانب مه  سة( ايا ميصهاة:
    

 معلاة سقيةةر ( وأمالحهINNـ ـ سيلل دانلد ) 2933.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2933.49  
ـ ماكبات تتضةن بييتها حلقة بياوةي ون )وره كانرب مه  سرة(     

 رو حلقة بيبارزون:
    

ـ ـ ماسلنيل ول وا )حةض با بيتيل وك( ومشتقاته ؛ أمال" لرصا  2933.52  

 رسةيت ات
 معلاة رسقيةة

(، INNا بيترررررررررررررررررررراد )(، رملبINNرسلبا بيترررررررررررررررررررراد ) - - 2933.53  

(، بيلتلبا بيترررررراد، INN(، بيلتررررررل بيترررررراد )INNبا بيترررررراد)

(، INN(، ميثررررـيل دييـــررررـلبا بيتاد )INNمـــررررـيتللبا بيتاد )

(، INN(، دييلبا بيترررررررررررررررررررررراد )INNبيتلبا بيترررررررررررررررررررررراد )

(، INN(، مــــرررررررـيتلبا بيتاد )INNمــــرررررررـيتبيلتابا بيتاد )

 (؛ أمال" لصا رسةيت اتINNديييـــل بيتاد )

 معلاة سقيةةر

ـرر ـ مشررتقات أخررا مررن ماسلنيررل ول وررا )حةررض با بيلتياوررك( ؛  2933.54  

 أمال" لصا رسةيت ات
 معلاة رسقيةة

(، ميثاكلرسله INN(، ميتللكلرسلز )INNـ ـ سلبارزوالم ) 2933.55  

(INN( زروبباود ،)INN؛ وأمال" لصا رسةيت ات ) 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  2933.59  
ـ ماكبرات تتضرةن بييتهرا حلقرة تاورازون )وره كانرب مه  سرة(     

 ايا ميصهاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ميالمين 2933.61  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2933.69  
     ـ الكتامات:    
 معلاة رسقيةة كاباوالكتام( -ليتساه الكتام )روبسيلله  - 6ـ ـ  2933.71  
 معلاة رسقيةة (INN( ، ميثيل باولله )INNكللبازرم ) ـ ـ 2933.72  
 معلاة رسقيةة ـ ـ الكتامات أخا  2933.79  
     ـ ايالا:    
، (INN)، كامازوبام (INN)ر سبارزوالم  - - 2933.91  

(، كلل رزوبات، INNكللنازوبام ) (،INNكلل موازوبلكسي  )

، INN) م )، رمتازوال ((INN(، موازوبام INNمسل رزوبام)

(، دللنيتارزوبام INN، دللموازوبام )(INN) إوثيل سلدالزوبات

(INN( دلل رزوبام ،)INN( لاالزوبام ،)INN سل رزوبام ،)

INN)( سل ميتازوبام  ،) (INN( مازوي ود ،INN،)  

(، INN) (، نيةتازوبام INN(، مي رزوالم )INNمي رزوبام )

أوكسازوبام (، INN) (، نل  مرزوبام INNنتارزوبام )

(INN بيازوبام ،)INN)) ( بارزوبام ،INN بياوداسياوه ،)

(INNتيةازوبام ،)  (INN تتارزوبام ،) (INN وتاوازوالم ،)

(INN؛ أمال" لصا رسةيت ات) 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة (ISOميثيل ) –رزويلل   - - 2933.92 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2933.99  

ووررررة )نيلكليتيررررة( وأمالحهررررا وره كانررررب محرررر مة أحةرررراض نل   29.34

 رسصلات كيةاوواً؛ ماكبات مو وة  )حلقية( ايا ميس ةة أخا
    

ـ ماكبرات تتضرةن بييتهرا حلقرة ثيرازود )وإه كانرب مه  سرة(،  2934.10  

 ايا ميصهاة
 معلاة رسقيةة

ـ ماكبات تتضرةن بييتهرا ذرت حلقـرـة بيزوثـرـيازود )وإه كانرب  2934.20  

  سة(، ايا ميصهاة أكثا من ذسكمه 
 معلاة رسقيةة

ـ ماكبات تتضةن بيية ذرت حلقات دييلثيازون )وره كانب  2934.30  

 مه  سة( ايا ميصهاة أكثا من ذسك 
 معلاة رسقيةة

     :ـ ايالا    
(، كللتيازوبام INN(، باوتيزوالم )INNـ ـ أمييل كس ) 2934.91  

(INN( كللكسازوالم ،)INNمك ،)(  ستاومل رميINN ،)

(، ميزوكا ب INN(، كيتازوالم )INNلاسلكسازوالم )

(INN( أوكسازوالم ،)INN( بيةلسين ،)INN ،)

(، ملديتاسين INN(، دييةتزرزون )INNدي وةتارزون )

(INN؛ أمال" لصا رسةيت ات) 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ديتاسييات أخا ومشتقاتها 2934.92 
 معلاة رسقيةة ايالا ـ ـ 2934.99  

   ملللنامي رت  29.35
 معلاة رسقيةة مثييل بيادلل وروكتاه– Nملللنامي  - 2935.10 
 روثيل بيادلل وروكتاه– Nملللنامي  - 2935.20 

 

 معلاة رسقيةة
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لي  وكسئ روثيلN-(2- )-)روثيل-Nملللنامي  - 2935.30 

 بيادلل وروكتاه 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة لي  وكسئ روثيل( بيادلل وروكتاه-2)-N-)روثيل-Nمي سللنا - 2935.40 
 معلاة رسقيةة  ملللنامي رت أخا بيادلل وروكتاه - 2935.50 
 معلاة رسقيةة  ايالا  - 2935.90 
     باوديتــامييـــات وديتـــامييـــات ولاملنــات .11    

تاكيبيرا )بةرا ديهرا باوديتامييات وديتامييات، طبيعية أو ميت رة    29.36

رسةاكررزرت رسطبيعيررة( ومشررتقاتها رسةسررتعةلة بصررل ة  ئيسررية 

ديتامييات، مخللطة ديةا بييها رم ال، وإه كانب محللسرة درئ أي 

 مصوب 

   
 
 
  

     ـ ديتامييات ومشتقاتها، ايا مخللطة:    
 معلاة رسقيةة ( ومشتقاتهاAـ ـ ديتامييات ) 2936.21  
 معلاة رسقيةة ( ومشتقاتهB1مين )ـ ـ ديتا 2936.22  
 معلاة رسقيةة ( ومشتقاتهB2ـ ـ ديتامين ) 2936.23  
 معلاة رسقيةة ( ومشتقاتهB5ـ  بيتلثيييك )ديتامين  DLـ أو  Dـ ـ حةض  2936.24  
 معلاة رسقيةة ومشتقاته B6ـ ـ ديتامين  2936.25  
 معلاة رسقيةة ومشتقاته B12ـ ـ ديتامين  2936.26  
 معلاة رسقيةة ومشتقاته Cـ ـ ديتامين  2936.27  
 معلاة رسقيةة ومشتقاته Eـ ـ ديتامين  2936.28  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ديتامييات أخا ومشتقاتها 2936.29  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا بةا دئ ذسك رسةاكزرت رسطبيعية 2936.90  
 

29.37 
سيلكلتاويررات، لاملنرات، باومررتاسالن ويات، ثامبلكسرييات، و  

طبيعيرة رو ميت رة تاكيبيرا؛ مشرتقاتها ونظائالرا رستاكيبيرة، بةرا 

ديهرررا رسبرررلسئ ببتاوررر رت رسحلقيرررة رسةع سرررة، رسةسرررتعةلة بصرررل ة 

  ئيسية كهاملنات

    

ـررر لاملنرررات برررلسئ ببتاوررر ، لاملنرررات رسبررراوتين ولاملنرررات     

 رسلليتلباوتين، مشتقاتها ورمثاسها رسبييلوة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملماتتاوبين، مشتقاته ورمثاسه رسبييلوة 2937.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رالنسلسين وأمالحه 2937.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2937.19  
     ـ لاملنات متياولموة، مشتقاتها ورمثاسها رسبييلوة:    
كل تيزوه ولي  وكل تيزوه وباو  نيزوه  - - 2937.21  

تيزوه( وباو  نيزوسله )موهي  و )موهي  وكل 

 لي  وكل تيزوه(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ مشتقات لاملنات رسقشاة دل  رستللوة، مهل ية 2937.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمتاوسييات وباوسستلسييات 2937.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2937.29  
ت، سيلكلتاويرات، مشرتقاتها ـ باومرتاسالن ويات، ثاومبلكسرييا 2937.50  

 ورمثاسها رسبييلوة
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ايالا 2937.90  
. سليتلزو رت وأ باا قللوات طبيعية أو ميت ة تاكيبياً، 12    

 وأمالحها، إثيارتها، إمتيارتها، ومشتقاتها ر خــا
    

إثيارتهررا،  سليتلزورر رت، طبيعيررة رو ميت ررة تاكيبيرراً، أمالحهررا،   29.38

 رمتيارتها، ومشتقاتها ر خا
    

 معلاة رسقيةة ـ  وتلمي  ) وتين( ومشتقاته 2938.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  2938.90  

أ باا قللوات  طبيعية أو ميت ة تاكيبياً، أمالحها، أثيارتها،    29.39

 أمتيارتها، ومشتقاتها ر خا
    

     تقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات:ـ ر باا قللوات رالديله ومش    
(؛ INNماكزرت قش رسخشخاش؛ بيلباويل دين ) - - 2939.11  

(، رثيل مل دين، روتل دين INNكلمروين، مروهي  وكلمروين )

(INN( لياوون، لي  وكلموه ،)INN لي  ومل دله ،)

(INN( مل دين، ناوتلمل دين ،)INN أوكسيتلموه ،)

(INN( أوكسيةل دله ،)INN ،)( دلستلمونINN ،)

 (، ثيابين؛ أمال" لصا رسةيت اتINNثيباكله )

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2939.19  
     ـ ر باا قللوات رستييا ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات: 2939.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ كييي ون ومشتقاته  2939.201  
علاةم رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  2939.209    
 معلاة رسقيةة ـ كاديين وأمالحه  2939.30  
     ـ أ باا قللوات رالولي  ر ومشتقاتها؛ أمالحها:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ رولي  ون وأمالحه 2939.41  
 معلاة رسقيةة ( وأمالحه  INNـ ـ أ باا رولي  ون "بسلمو إدي  ون" ) 2939.42  
 معلاة رسقيةة   وأمالحه (INN)ـ ـ كاثيين  2939.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ نل دي  ون وأمالحه 2939.44 
، ميتامليترررامين (INN)ـرر ـ سيللميتامليترررامين، ميتامليترررامين  2939.45 

  وسةيب وأمالحها

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2939.49  
إوثيلرررين ثيرررائئ أمرررين(  -ـررر ثيرررلديلين وأمييرررلديلين )ثيرررلديلين     

 ها؛ أمال" لصا رسةيت ات:ومشتقات
    

 معلاة رسقيةة ( وأمالحهINNـ ـ ديييتيلين ) 2939.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2939.59  
     ـ ر باا قللوات رإل سلتين )رس اومر ( ومشتقاتها؛ أمالحها:    
 معلاة رسقيةة ( وأمالحهINNـ ـ إ سل متاون ) 2939.61  
 معلاة رسقيةة ( وأمالحهINNن )ـ ـ إ سل تامي 2939.62  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض رسليساسيك وأمالحه 2939.63  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 2939.69  
   ـ ايالا من أصل نباتئ:   
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ـ ـ كلكاوين، روت لنـــين؛ أمال" ورمتارت ومشتقات أخرا سهرصا  2939.72 

 رسةيت ات 

 معلاة رسقيةة

 معلاة يةةرسق ـ ـ ايالا  2939.79  
   ايالا: - 2939.80  
 معلاة رسقيةة نيتلتين ورمالحه - - - 2939.801 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 2939.809 
     . مــاكبــــات  ضــلوــة أخــــا13    

مررتا نقررئ كيةاوورراً، بامررتثياء رسسررتاوز ورسالكتررلز ورسةرراستلز  2940.00 29.40

ورمرريتيالت ورمررتيارت مررتا ورس للكررلز ورسلاكتررلز؛ رثيررارت 

أو  29.37وأمالحهررررا ايررررا رسةيت ررررات رسةررررصكل ة دررررئ رسبيررررلم 

 29.39أو  29.38

 معلاة رسقيةة

     مضامرت حيلوة )أنتئ بيلتيك(    29.41
ـرر بيسررلين ومشررتقاتها ذو بييررة حةررض بيسررلييئ؛ أمررال" لررصا  2941.10  

 رسةيت ات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة قاته؛ أمال" لصا رسةيت اتـ متاووبتلميسين ومشت 2941.20  
 معلاة رسقيةة ـ تتارميتلين ومشتقاتها؛ أمال" لصا رسةيت ات 2941.30  
 معلاة رسقيةة ـ كلل ر ملييتلد ومشتقاته؛ أمال" لصا رسةيت ات 2941.40  
 معلاة رسقيةة ـ أ وثاوميسين ومشتقاته؛ أمال" لصا رسةيت ات 2941.50  
 معلاة رسقيةة الاـ اي 2941.90  

 معلاة رسقيةة ـ ماكبات  ضلوة أخا  2942.00 29.42
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 رسلصل رسثالثله
 ميت ات صي سة

 
 مالحظات:

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -
ر اصوة أو رسةشاوبات مثل أاصوة رسحةيرة وأاصورة ماضر  رسسرتا أو ر اصورة رسةقرلرة  -أ

سةع نية،   ر رسةحضارت رسةغصورة ورإلضادات رسغصرئية ورسةشاوبات رسةقلوـة ورسةياا ر

 رسةع ة سلحقن دئ ر و مة )رسقسع رساربع(؛

رسالصقات )رستئ تيتقل محتلواتها  با  مثل ر قارص،  لك رسةضغ أو رسةيت ات، -ب

رس ل (، رسةحتلوة  ل  نيتلتين ورسةع ة سلةسا  ة  ل  رإلقالس  ن رست خين )رسبي  

 (؛24.04

سررحل  ب قررة المررتعةاسه دررئ طررب ر مررياه )رسبيرر  رس رر  رسةتلررس خصيصرراً أو رسة -ج

 (؛25.20
رسةياا رسةقطاة رسعطاورة أو رسةحاسيرل رسةائيرة سلزورلت رسعطاورة رسصراسحة سالمرتعةاالت  -م

 (؛33.01رسطبية )رسبي  

، وإه كانرب ذرت خصرائ  33.07إسر   33.03رسةحضارت رسلر مة دئ رسبيــلم مــن  -لـ

  السيةأو وقائية؛

ورسترئ تحترلي  لر  مرلرم طبيرة   34.01سةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي  رسصابله ور -و

 مضادة؛

 (؛34.07رسةحضارت رستئ أمامها رس   سالمتعةاد دئ طب ر مياه )رسبي   -ز
 أو  (؛35.02زالد رس م ايا رسةع  المتعةاالت  السية أو وقائية )رسبي   -"

 .38.22كلر ف رستشخي  رس رخلة دئ رسبي   -ط

 
، د ه  با ة  " ميت ات ميا ية " تيطبف  ل  رسببتي رت ورسباوتييرات 30.02اارض رسبي     2-

( رسترئ تر خل مبا راة درئ تيظريع رسعةليرات رسةيا يرة كا سسرام 29.37)  ر رس رخلة دئ رسبي  

( وأسررزرء ر سسررام رسةضررامة ور سسررام رسةضررامة رسةقتانررة MABرسةضررامة وحيرر ة رسخليررة )

ورالنتادياونررات  "interleukins"ضررامة رسةقتانررة ورالنتاسلكييررات وأسررزرء ر سسررام رسة

"interferon's (IFN)  ورستيةلكييررررات"chemokines"  وبعررررض  لرمررررل رستيترررراز

ومتلنات رس م و لرمل تحليرز م ةل رات رس رارثيع  (GF)و لرمل رسيةل  (TNF)رسل مئ 

(CSF).  

 )م( من لصر رسلصل تعتبا: 4حظة ورسةال 30.04و  30.03من أسل تطبيف أحتام رسبي ون  3-

 كةيت ات ايا مخللطة : -أ 

 رسةيت ات ايا رسةخللطة رسةصربة دئ رسةاء )رسةحاسيل رسةائية(؛ 1 -
 ؛ 29أو رسلصل  28كادة أصيال رسلصل  2 -

رسةعراواة أو رسةحللسررة دررئ أي  13.02رسخالصرات رسيباتيررة رسبسريطة رس رخلررة درئ رسبيرر   3 - 

 مصوب؛
 خللطة:كةيت ات م -ب 

 رسةحاسيل ورسةعلقات رسغاووة )  ر رستباوب رسغاوي(؛  1 -
 رسخالصات رسيباتية رسةتحصل  ليها من معاس ة مخاسيط رسةلرم رسيباتية؛   2 -
 ر مال" ورسةياا رسةاكزة رسةتحصل  ليها من تبخيا رسةياا رسةع نية رسطبيعية.  3 -

ية ورستئ و ب أه تصريف درئ لرصر رسبير  وسريس ملى ر صيال رستاس 30.06ال و خل دئ رسبي    4 -

 دئ أي بي  آخا من س ود رستعاولة.
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رسخيلط رس ارحية رسةعقةة، ورسةلرم رسةةاثلة رسةعقةة )بةا ديهرا رسخيرلط رسةعقةرة   -أ  
رسقابلرررة سالمتصررراص رسةسرررتعةلة درررئ رس ارحرررة أو طرررب ر مرررياه(، ورسللرصرررف 

 ارحة إلاال  رس او"؛رسةعقةة سألنس ة رسعضلوة رسةستعةلة دئ رس 
 رساقائف ورسلتائل رسةعقةة؛  -ب 
ملقلات رسيزوف رسقابلة سالمتصاص رسةعقةة رسةستعةلة دئ رس ارحة أو دئ طب   -ج 

ر مياه ؛حلرسز إستصا  معقةة رسةستعةلة دئ رس ارحة أو دئ طب ر مياه 
 وإه كانب قابلة سالمتصاص.

با  ررعة رسسررييية )أ ررعة إكررس(  رسةحضررارت رسةعتةررة رسةسررتعةلة دررئ رسلحرر   -م 
وكصسك رسةلرم رستا رلة رسترئ تعطر  سلةاضر   ارارض رستشرخي  رسطبرئ، ولرئ 
ميت ات ايرا مخللطرة مهيرسة ب ا رات معراواة أو ميت رات مخللطرة مؤسلرة مرن 

 متلنين أو أكثا صاسحة سيلس رالمتعةاالت؛
ستعةيرة أو رستعةيرة ر مووة رسللةية وم ةل ات رست ا ب رسسراواوة رسقائةرة  لر  ر  - ـل

رسةزموسة ورسترئ تسرتعةل درئ رست را ب رسسراواوة، مهيرسة بةقراموا معراواة، وإه 
 رحتلت  ل  أمووة دعاسة.

ر مةيب واياا من رسةيت ات رسةستعةلة دئ حشل ر مياه؛ ر مةيب رسةستعةل   -و 
 ستاميع رسعظام؛

 رسحقائب ورسعلب رسةع ة سإلمعال ر وسئ؛  -ز 
ع رسحةررل رستيةيائيررة رستررئ أمامررها رسهاملنررات أو رسةيت ررات ر خررا محضررارت ميرر  -" 

 أو رسةبي رت رسةيلوة؛ 29.37رس رخلة دئ رسبي  
محضررارت مق مررة بشررتل لررالم ، معرر ة سالمررتخ رم دررئ رسطررب رسبشرراي أو رسطررب  -ط 

رسبيطررراي كةرررامة مزوترررة سررربعض أسرررزرء رس سرررع أثيررراء رسعةليرررات رس ارحيرررة أو 
 مل  بط بين رس سع ور مورت رسطبية. رسلحلصات رسطبية أو كعا

نلاوررات محضرررارت رسصررري سة، ولررئ ميت رررات رسصررري سة ايررا رسصررراسحة سلغررراض  -ي 
 .-بسبب رنتهاء م ة صالحيتها مثالً  -ر صلئ رسصي أ  ت سه 

ت هيزرت وةتن رستعال  ليها بسنها سالمرتعةاد درئ سارحرة رسلتحرات، أي أكيرا      -ك
ب ح رث دتحة دئ رسقلسله أو دئ رالمعراء رس قيقرة  تستخ م دئ رسعةليات رس ارحية

 أو دئ رس هاز رسبلسئ، مقطعة بس تاد معيية ور سزرء رسالصقة رسخاصة بها.

 مالحظات رسبيلم رسلا ية:
 

 ، تعامل ر صيال رستاسية: 3002.14و  3002.13 اارض رسبي ون رسلا يين  -1
    لرئب؛كةيت ات ايا مخللطة، رسةيت ات  رسيقية وره رحتلت  ل ( أ)
 كةيت ات تع خلطها: ( ب)

 رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقاة )أ( أ الا رسةصربة دئ رسةاء أو دئ مصوبات أخا؛ (1)
( أ رالا رسةضرال سهرا مرامة مثبترة 1رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقاتين )أ( و )ب( ) (2)

 سزوم حلظها أو نقلها؛
لورة  لر  ( أ الا رسةحت2( و )ب( )1رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقارت )أ( و)ب( ) (3)

 أوة إضادات أخا .
ر موورررة رسةحتلورررة  لررر  ر تةيسرررييين  3004.60و 3003.60وشرررةل رسبيررر ره رسلا يررراه  -2

(INN)   سلتياود  ن طاوف رسلع متح ة مع متلنات صي النية دعاسة أخا أو رسةحتلورة  لر
أي مررن رسةتلنررات رسلعاسررة رستاسيررة، وإه كانررب متحرر ة مررع متلنررات صرري النية دعاسررة أخررا: 

؛  (INN)؛ ر تيةلتيل  (INN)؛ حةض ر تليييك أو أمالحه؛ أ تيييةلد INN) اكينأملمو
؛ ثيررائئ لي  ور تةيسرررييين  (INN)؛ كلررل وكين (INN)؛ر تيسررلنات (INN)ر تيةيثيررا

(INN) ؛ سلملررررررررررررررررانتاون(INN) ؛ مللررررررررررررررررلكين(INN) ؛ بيبرررررررررررررررراركين(INN)  ؛
 .(INN)أو ملسللموكسين (INN)باواوةيثامين
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
يظام  مز رس

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ارر م وايالررا مررن أ ضرراء معرر ة سلعررالج رسعضررلي،    30.01

م للة، وإه كانرب مسرحلقة؛ خالصرات مرن ار م أو 

مرررن أ ضررراء أخرررا أو مرررن إدارزرتهرررا، معررر ة سلعرررالج 

رسعضررررلي؛ كبرررر ون )ليبررررا ون( وأمالحرررره ؛ مـررررـلرم 

سالمرتعةاد درئ  بشــاوة أو حيلرنيــة أخــا محضــاة

رسطب رسعالسئ أو رسلقائئ ، ايرا مرصكل ة وال مرخلرة 

 دئ متاه آخا

    

ـررر خالصرررات مرررن اررر م أو مرررن أ ضررراء أخرررا أو مرررن  3001.20  

 إدارزرتها
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا: 3001.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ قانيات  يله  3001.901  
م للرة، وإه كانرب  ـر ـ ـ ار م وايالرا مرن أ ضراء، 3001.902  

 مسحلقة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3001.909  
مم بشاي؛ مم حيلرنئ محضا سالمرتعةاد درئ رسطرـب    30.02

رسعالسررئ أو رسلقررائئ أو سلتشررخي  رسطبررـئ؛ أمصرراد 

مضررررامة وايالررررا مررررن متلنررررات رسرررر م ورسةيت ررررات 

رسةيا يررررة، وإه كانررررب مع سررررة أو متحصررررل  ليهررررا 

رستقييررررة رسحيلورررة؛ سقاحررررات و تلكسررررييات بعةليرررات 

وكائيات م هاوه مز و ة )  ر رسخةائا( وميت رات 

 مةاثلة؛ مزر س سلخالوا، وإه كانب مع سة

    

أمصررررراد مضرررررامة وايالرررررا مرررررن متلنرررررات رسررررر م  -   

ورسةيت ررات رسةيا يررة وإه كانررب مع سررة أو متحصررل 

  ليها بعةليات رستقيية رسحيلوة:

  

 معلاة رسقيةة مضامة وايالا من متلنات رس م  أمصاد - - 3002.12 
رسةيت ررات رسةيا يررة ايررا مخللطررة، ايررا مهيررسا  - - 3002.13 

 ب ا ات معاواة أو بس تاد أو بساللة سلبيع باست زئة 

 معلاة رسقيةة

رسةيت ررررات رسةيا يررررة  مخللطررررة، ايررررا مهيررررسا  - - 3002.14 

 زئة ب ا ات معاواة أو بس تاد أو بساللة سلبيع باست 

 معلاة رسقيةة

رسةيت ررات رسةيا يررة رسةهيررسة ب ا ررات معرراواة أو  - - 3002.15 

 بس تاد أو بساللة سلبيع باست زئة 

 معلاة رسقيةة

سقاحررات و تلكسررييات وكائيررات م هاوررة مز و ررة  -   

 )  ر رسخةائا( وميت ات مةاثلة:

  

 معلاة رسقيةة سقاحات سلطب رسبشايـ ـ  3002.41 
 3002.  42  معلاة رسقيةة سقاحات سلطب رسبيطايـ ـ  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3002.49 
   مزر س سلخالوا، وإه كانب مع سة: -  
 ـ ـ ميت ات  الج باسخالوا 3002.51 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
يظام  مز رس

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3002.59 
     ـ ايالا : 3002.90   
علاةم رسقيةة ـ ـ ـ ماكسيتلكسين   3002.901    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  وسين  3002.902  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3002.909  

أموورررة )بامرررتثياء ر صررريال رسةرررصكل ة درررئ رسبيرررلم    30.03

( مؤسلررة مررن مترررلنين 30.06أو  30.05أو  30.02

أو أكثررا مخللطررة ديةررا بييهررا سالمررتعةاد دررئ رسطررب 

اموا رسعالسرررئ أو رسلقرررائئ، وسترررن ايرررا مهيرررسة بةقررر

 معاواة أو بس تاد أو بساللة مع ة سلبيع باست زئة

    

ـ تحتلي  ل  بيســلييـــات أو  ل  مشـتــقاتها ،  3003.10  

ذرت بيية حةض بيسلييئ ، أو  ل  

 متابتلماوسييات أو مشتقاتها

 معلاة رسقيةة

ـ  ايالا، تحتلي  ل  مضامرت حيلوة رخا )أنتئ  3003.20  

 بيلتيك( 
لاةمع رسقيةة  

ـ ايالا، تحتلي  ل  لاملنات أو  ل  ميت ات     

 :29.37أخا مرخلة دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ تحتلي  ل  أنسلسين 3003.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3003.39  
   : ايالا، تحتلي  ل  أ باا قللوات أو مشتقاتهاـ    
 معلاة قيةة رس تحتلي  ل  رول  ون أو أمالحه - - 3003.41 
 معلاة رسقيةة ( أو أمالحهINNتحتلي  ل  بسيلموإول  ون ) - - 3003.42 
 معلاة رسقيةة تحتلي  ل  نل رول  ون أو أمالحه - - 3003.43 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3003.49 
ايالررا، تحتررلي  لرر  رسةتلنررات رسلعاسررة رسةضررامة  - 3003.60 

( 2يرلم رسلا يرة )سلةال وا رسةرصكل ة درئ مالحظرة رسب

 سهصر رسلصل

 معلاة رسقيةة 

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  3003.90  
أموورررة )بامرررتثياء ر صررريال رسةرررصكل ة درررئ رسبيرررلم    30.04

( متلنررة مررن ميت ررات 30.06أو  30.05أو  30.02

مخللطة أو ايا مخللطة مع ة سالمتعةاد دئ رسطرب 

ديها  رسعالسئ أو رسلقائئ، مهيسة بةقاموا معاواة )بةا

تلك رسةحضاة كانظةة تعط   برا رس لر ( أو بس رتاد 

 أو بساللة سلبيع باست زئة

    

ـ تحتلي  ل  بيسيلييـــات أو  لر  مشتـرـقاتها، ذرت  3004.10  

بيية حةض بيســـلييئ، أو  ل   متابتلميسييات أو 

 مشتقاتها

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
يظام  مز رس

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ  ايالا، تحتلي  ل  مضامرت حيلوة أخا 3004.20  
ـ ايالا ، تحتلي  ل  لاملنات أو  ل  ميت ات     

 : 29.37أخا مرخلة  دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ تحتلي  ل  أنسلسين 3004.31  
ـ ـ تحتلي  ل  لاملنات رسقشاة دل  رستللوة،  3004.32  

 مشتقاتها أو نظائالا رستاكيبية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3004.39  
ايالررررا، تحتررررلي  لرررر  أ ررررباا قللوررررات أو  لرررر   -   

 مشتقاتها:

  

 معلاة رسقيةة  تحتلي  ل  رالول  ون أو أمالحه - - 3004.41 
أو   (INN)تحتلي  ل  بسيلموإول  ون  - - 3004.42 

 أمالحه

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة تحتلي  ل  نل رول  ون أو أمالحه - - 3004.43 
   ايالا - -  3004.49 
ايالا ، تحتلي  ل  دتيامييات أو ميت ات أخا  - 3004.50  

 29.36مصكل ة دئ رسبي  
 معلاة رسقيةة

ايالا تحتلي  ل  رسةتلنات رسلعاسة رسةضامة  - 3004.60 

( 2سلةال وا رسةصكل ة دئ مالحظة رسبيلم رسلا ية )

 سهصر رسلصل 

 معلاة رسقيةة

 معلاة قيةةرس ـ ايالا  3004.90  
حشل ،  اش )ازى(، ر بطة وأصيال مةاثلة )مثل    30.05

رسضةامرت ورسلصاقات ورستةامرت(، مشابة أو مغطاة 

بةلرم صي سة أو مهيراة سلبيرع باست زئرة، المرتعةاالت 

 طبية أو سارحية أو سطب رالمياه أو رسبيطاة 

    

ـرر ضررةامرت الصررقة وايالررا مررن أصرريال ذرت طبقررة  3005.10  

 قة الص
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  3005.90  
محضارت وأصريال صري سة، مرصكل ة درئ رسةالحظرة    30.06

 ( سهصر رسلصل 4)
    

ـ خيلط سارحية معـقةة، وأصيال مةاثلة معقةة  3006.10  

سخياطة رس او" )بةا ديها رسخيلط رسةعقةة رسقابلة 

ب سالمتصاص رسةستعةلة دئ رس ارحة رو دئ ط

رالمياه(، ورسللرصف رسةعقةة  سألنس ة رسعضلوة 

رسةستعةلة دئ رس ارحة إلاال  رس او" ؛ دتائل 

معقــةة ومــ رمرت  من دتــائل معقةة؛ وملقلات 

رسيــزوف رسةعقةة رسةاصة  سل ارحة أو سطب 

رالمياه؛ حلرسز رستصا  معقةة رسةستعةلة دئ 

رس ارحة أو دئ طب ر مياه، وإه كانب قابلة 

 سإلمتصاص

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
يظام  مز رس

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

محضارت معتةة سللح  با  عة  رسسرييية؛ مرلرم  - 3006.30  

 كا لة تعط  سلةاض  سلتشخي  رسطبئ
 معلاة رسقيةة

رمررةيب وايرراا مررن ميت ررات مسررتعةلة دررئ حشررل  - 3006.40  

 رالمياه؛ رمةيب ستاميع رسعظام
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ال ر وسئـ رسحقائب ورسعلب رسةع ة سإلمع  3006.50  
ـ محضارت كيةاووة سةيع رسحةل أمامها رسهاملنات  3006.60  

أو رسةبي رت  29.37أو ايالا من ميت ات رسبي  

 رسةيلوة

 معلاة رسقيةة

ـ محضارت مق مة بشتل لالم، معر ة سإلمرتعةاد درئ  3006.70  

رسطب رسبشاي أو رسطب رسبيطاي كةامة مزوتة سبعض 

ثيرررررراء رسعةليررررررات رس ارحيررررررة أو أسررررررزرء رس سررررررع أ

رسلحلصررررات رسطبيررررة أو كعامررررل  بررررط بررررين رس سررررع 

 ور مورت رسطبية

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا :    
ـر ـ ت هيرزرت وةترن رستعرال  ليهرا بانهرا سالمرتعةاد  3006.91  

 دئ سارحة رسلتحات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ نلاوات محضارت رسصي سة 3006.92  
ر مووة رسللةية وم ةل ات رست ا ب رسساواوة  - - 3006.93 

رسقائةة  ل  رستعةية أو رستعةية رسةزموسة ورستئ 

تستعةل دئ رست ا ب رسساواوة، مهيسة بةقاموا 

 معاواة

 معلاة رسقيةة
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 ي ورسثالثلهرسحامرسلصل 
 أمة ة

 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 ؛05.11مم رسحيلرنات رس رخل دئ رسبي   -أ 
)أ( 2رسةيت ات رسةيلصلة رسةح مة رسصلات كيةيائياً )ايا تلك رسةصكل ة دئ رسةالحظات  -ب 

 أمناا(؛ 5)أ( أو  4)أ( أو 3أو 
بللل رت كلل و  رسبلتاميلم رسةز و ة )ما  ر ر رسعياصرا رسبصراوة( ورسترئ ال وقرل وزه  -ج 

صراوة مرن كلل ور  ؛ رسعياصرا رسب38.24ارع، رس رخلرة درئ رسبير   2.5ميهرا  رن  رسلرح ة

 (.90.01رسبلتاميلم )رسبي  

 

دقرررط ر صررريال رستاسيرررة، بشررراط أال تترررله مهيرررسة با  رررتاد أو ر اللرررة  31.02وشرررةل رسبيررر   2-

 :31.05رسةلصلدة دئ رسبي   قع 

 
 رسةيت ات رسلر مة أمناا: -أ 

 نتارت رسصلمولم، وإه كانب نقية؛  1 -
 نتارت )ر ملنيلم(، وإه كانب نقية؛  2 -
 ر مال" رسةزموسة من مللات ر ملنيلم ونتارت ر ملنيلم، وإه كانب نقية؛   3 -
 مللات ر ملنيلم وإه كانب نقية؛  4 -
ر مررال" رسةزموسررة )وإه كانررب نقيررة( أو مخرراسيط نتررارت رستاسسرريلم ونتررارت رسيشررام     5-

 )ر ملنيلم(؛
 رستاسسيلم ونتارت رسةغيسيلم؛ ر مال" رسةزموسة )وإه كانب نقية( أو مخاسيط نتارت   6-
 ميانامي  رستاسسيلم وإه كاه نقياً أو مشاباً باسزوب؛   7 -

 رسبلسة )رسيل وا( وإه كانب نقيـة.8 -   

 
 ر مة ة رسةتلنة من أي من رسةيت ات رسةلصلدة دئ رسلقاة )أ( أ الا مخللطة معاً. -ب 

 
رسةيت ات رسةلصرلدة درئ رسلقراة )أ( أو ر مة ة رسةتلنة من كلل و  ر ملنيلم أو أي من  -ج 

ضرلوة خاسيرة مرن )ب( أ الا مخللطة مع رسطبا ريا أو رس ربس أو مرع مرلرم أخرا ايرا  

 رسق  ة رإلخصابية.
ر مة ة رسسرائلة رسةتلنرة مرن محاسيرل مائيرة أو نشرام وة مرن رسةيت رات رسةشرا  إسيهرا درئ  -م 

 ط لصا رسةيت ات.( أ الا، أو من مخاسي8( أو )2رسلقاة رسلا ية )أ( )

ر صررريال رستاسيرررة دقرررط، بشررراط أال تترررله مهيرررسة با  رررتاد أو ر اللرررة  31.03وشرررةل رسبيررر   3-

 :31.05رسةلصلدة دئ رسبي  
 رسةيت ات رسلر مة أمناا: -أ 

 رسخبث رسياتج  ن  ةلية نزس رسللملل  ؛  1 -
عاس ة بحار ة تلل  ، رسةتلسة أو رسة25.10رسللملاتات رسطبيعية رسةصكل ة دئ رسبي    2 -

 تلك رسةطللبة إلزرسة رسشلرئب؛
 ملبا دلملاتات "دل  رسللملاتات" )ملامة أو مزموسة أو ثالثية(؛  3 -

 %0.2لي  وسين أو ثلدلملات رستاسسيلم رسةحتلوة  لر  دلرل  بيسربة ال تقرل  رن   4 -

 وزناً محسلباً  ل  رسةيتج رسالمائئ دئ رسحاسة رس ادة.
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نة مرن أي مرن رسةيت رات رسةلصرلدة درئ رسلقراة )أ( أ رالا، مخللطرة معراً، ر مة ة رسةتل -ب 

 بغض رسيظا  ن نسبة رسللل  رسةح مة كح  داصل.
ر مرررة ة رسةتلنرررة مرررن أي مرررن رسةيت رررات رسةلصرررلدة درررئ رسلقررراة )أ( أو )ب( أ رررالا،   -ج 

رسةخللطررة مررع رسطبا رريا أو رس رربس أو مررع أي مررلرم ايررا  ضررلوة خاسيررة مررن رسقرر  ة 

 خصابية، بغض رسيظا  ن نسبة رسللل  رسةح مة كح  داصل.رإل

 
مررلى ر صرريال رستاسيررة، بشرراط أال تتررله مهيررسة با  ررتاد أو ر اللررة  31.04ال وشررةل رسبيرر   4-

 :31.05رسةلصلدة دئ رسبي  
 رسةيت ات رسلر مة أمناا : -أ   

 وايالا( ؛أمال" رسبلتاميلم رسطبيعية رسخام )كا ناسيب، كيييب وميلليييب   1 -
)ج(  1كلل و  رسبلتاميلم وإه كاه نقيراً، مرع مار راة ر حترام رسرلر مة درئ رسةالحظرة   2 -

 أ الا؛
 مللات رسبلتاميلم ، وإه كانب نقية؛  3 -
 رسةغيسيلم، وإه كانب نقية. -مللات بلتاميلم   4 -

 
 )أ( أ الا مخللطة معاً. ر مة ة رسةتلنة من أي من رسةيت ات رسةلصلدة دئ رسلقاة -ب              

 

ثيرررائئ ليررر  وسين أو ثلدلمرررلات ر ملنيرررلم )دلمرررلات ر ملنيرررلم ر حرررامي( وليررر  وسين  5-

أو ثلدلملات ثيائئ أملنيلم )دلملات ر ملنيلم رسثيائئ( ، وإه كانب نقيرة وكرصسك مخراسيط 

 .31.05لصا رسةيت ات ديةا بييها تصيف دئ رسبي  

 
، ال تشةل  با ة "أمة ة أخا" إال رسةيت ات من ر نلرس 31.05  من أسل تطبيف أحتام رسبي 6-

رسةسرررتعةلة كسمرررة ة ورسةحتلورررة، كةترررله أمامرررئ،  لررر  ورحررر   لررر  ر قرررل مرررن رسعياصرررا 

 رسةخصبة ولئ رسييتاوسين أو رسللملل  أو رسبلتاميلم.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أمرررة ة مرررن أصرررل حيرررلرنئ أو نبررراتئ، وإه كانرررب  3101.00 31.01

مخللطررة ديةررا بييهررا أو معاس ررة كيةاوورراً؛ أمرررة ة 

نات ة  رن خلرط أو معاس رة كيةاوورة سلةيت رات مرن 

 أصل حيلرنئ أو نباتئ 

 معلاة رسقيةة

     أمة ة نيتاوسييية )أزوتية( ، مع نية أو كيةاووة    31.02
   ه كانب بشتل محاسيل مائية:ـ رسبلسة )ول وا( وإ 3102.10  
 معلاة رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ  - - - 3102.101 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 3102.109 
ـ كباوتات ر ملنيـــلم )رسـيـشام (؛ أمال" مزموسرة     

ومخررررراسيط مــرررررـن كباوترررررات ر ملنيرررررلم ونترررررارت 

 ر ملنيلم:

    

   ـ ـ كباوتات ر ملنيلم: 3102.21  
 معلاة رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ - - - 3102.211 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 3102.219 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 3102.29  
 معلاة رسقيةة ـ نتارت ر ملنيلم، وإه كانب دئ محاسيل مائية 3102.30  
ـرررر مخرررراسيط نـررررـتارت ر ملنيررررلم مررررع كابلنـررررـات  3102.40  

من مرلرم ايرا  ضرلوة ايرا رستاسســيلم أو ايالا 

 مخصبة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ نتارت رسصلمولم 3102.50  
ـ أمال" مزموسة ومخاسيط من نتارت رستاسسيلم  3102.60  

 ونتارت ر ملنيلم:
  

 معلاة رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ  - - - 3102.601 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 3102.609 
سيط من رسبلسه )ول وا( ونتارت ر ملنيرلم درئ ـ مخا 3102.80  

 محاسيل مائية أو نشام وة
 %5 رسقيةة

ـ ايالا ، بةا دئ ذسك رسةخاسيط ايرا رسةرصكل ة درئ  3102.90  

 رسبيلم رسلا ية رسسابقة
 معلاة رسقيةة

     أمة ة دلملاتية ، مع نية أو كيةاووة    31.03
   :ـ دل  رسللملات )ملبا دلملات(   
% وزنرراً أو ركثررا مررن ثيررائئ 35تحتررلي  لرر   - - 3103.11 

 ( P2O5رسللملل  خامس أوكسي )

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3103.19 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3103.90  

     أمة ة بلتامية، مع نية أو كيةاووة    31.04
   :ـ كلل و  رسبلتاميلم 3104.20  
 معلاة رسقيةة ةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رس 3104.201 
   ـ ـ ـ ايالا: 3104.209 



432 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ.  - - - - 3104.2091 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 3104.2099 
     ـ كباوتات رسبلتاميلم: 3104.30   
% وزنراً مرن  52محتلوة  ل  ما وزور   رن  - - -  3104.301  

 :سي  رسبلتاميلمأوك

  

 %5 رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ - - - - 3104.3011 
 %5 رسقيةة ايالا - - - - 3104.3019 
   :ـ ـ ـ ايالا 3104.309  
 %5 رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ - - - - 3104.3091 
 %5 رسقيةة ايالا - - - - 3104.3099 
     ـ ايالا: 3104.90   
مللات رسةغييسيلم ومللات رسبلتاميلم ـ ـ ـ  3104.901  

 % وزناً من أوكسي  رسبلتاميلم 30رسةحتلوة ل  
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3104.909  
أمررة ة مع نيررة أو كيةاووررة محتلوررة  لرر  إثيررين أو    31.05

ثالثة من رسعياصرا رسةخصربة نيتراوسين ودلمرلل  

رسلصرررل  وبلتامررريلم؛ أمرررة ة أخرررا؛ ميت رررات لرررصر

مهيرسة أقارصرراً أو بس ررتاد مةاثلرة أو دررئ  بررلرت ال 

 كغع قائع  10وزو  وزه رسلرح ة ميها  ل  

    

ـررر ميت ــرررـات لرررصر رسلصــرررـل مهيــرررـسة أقارصررراً أو  3105.10   

بس تاد مةاثلة أو دئ  بلرت ال وزور  وزه رسلرحر ة 

 -كغع قائع: 10ميها  ل  

    

اسسيلم رسةحتلي  ل  أكثا من ـ ـ ـ ميانامي  رست 3105.101  

 % وزناً من رسييتاوسين  25
 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ كباوتات رسبلتاميلم رسةحتلوة  ل  أكثا من  3105.102  

 % وزناً من ثانئ أوكسي  رسبلتاميلم  52
 %5 رسقيةة

رسبلتاميلم رسةحتلوة  -ـ ـ ـ كباوتات رسةغييسيلم  3105.103  

كسي  رسبلتاميلم % وزناً من أو 30 ل  أكثا من 

(K2O) 

 %5 رسقيةة

   :ـ ـ ـ ايالا 3105.109  
 %5 رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ - - - - 3105.1091 
 %5 رسقيةة ايالا - - - - 3105.1099 
ـررر أمرررة ة مع نيــرررـة أو كيةاوورررة محتلوــرررـة  لررر   3105.20  

رسعياصرررررررا رسةخصررررررربة رسثـــرررررررـالثة رسييتررررررراوسين  

 لمورسللملل  ورسبلتامي

 %5 رسقيةة

ـرررر ليرررر  وسين أو ثلدلمررررلات ثيررررائئ ر ملنيررررلم  3105.30  

 )دلملات ثيائئ أملنيٍلم(

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ ثيائئ لي  وسين أو ثلدلملات ر ملنيلم  3105.40  

)دلملات أحامي ملنيلم( ، وإه كانب مخللطة مع 

لي  وسين أو ثلدلملات ثيائئ أملنيلم )دلملات 

 ثيائئ أملنيلم(

 معلاة رسقيةة

ـ أمة ة مع نية أوكيةاووة أخاى محتلوة  ل      

 رسعيصاون رسةخصبين رسييتاوسين ورسللملل :
    

   :ـ ـ محتلوة  ل  نتارت ودلملات 3105.51  
 %5 رسقيةة سالمتخ رم رسز ر ئ  - - - 3105.511 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3105.519 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 3105.59  
ـ أمة ة مع نية أو كيةاووة محتلوة  ل   3105.60  

 رسعيصاون رسةخصبـين رسللملل  ورسبلتاميلم
 %5 رسقيةة

   ـ ايالا: 3105.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3105.901 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3105.909 
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 رسلصل رسثانئ ورسثالثله
 و رسصبااة؛ ملرم مربغة ومشتقاتها؛خالصات سل بااة أ

 أصباغ وأسلره مطحية )بي ةيب( وملرم مللنة أخا؛
 ملانات وو نيش؛ معاسين؛ حبا

 
 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

رسعياصا أو رسةاكبات رسةيلصـلة رسةح مة رسصلات كيةيائيراً )بامرتثياء مرا ور خل ميهرا درئ  -أ  

ايا رسعضلوة مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة كةضرييات  (، ورسةيت ات32.04و 32.03رسبي ون 

، ورسزساج رسةتحصل  ليه من رستلر تز رسةيصها أو ايراا مرن  32.06رس رخلة دئ رسبي  

، وكرصسك ر صرباغ 32.07رسةيصهاة با  ـرـتاد رسةرصكل ة درئ رسبير   )رسسيليتا )رسسيليس

 ؛32.12ت زئة من رسبي  وايالا من ملرم رستللون رسةهيسة بس تاد أو دئ أاللة سلبيع باس

 
إسر   29.36رس ربغات وايالا من رسةشتقات رس ربغة من رسةيت ات رس رخلة درئ رسبيرلم مرن  -ب 

 ؛35.04إس   35.01أو دئ رسبيلم من  29.41أو رسبي   29.39

 
 (.27.15رسةعاسين من إمللب وايالا من معاسين رسس  رسقا وة ر خا )رسبي   -ج 
 

سةخاسيط من أمال" رس وازونيلم رسةثبترة ورسراوربط رسثيائيرة إلنتراج أصرباغ ر 32.04وشةل رسبي   2-

 ر زو.
 

رسةحضارت رسترئ أمامرها مرلرم  32.06و  32.05و  32.04و  32.03ت خل أوضاً دئ رسبيلم  3-

 25.30، ر سلره رسسطحية )بي ةيب( رس رخلة دئ رسبي  32.06تللون )بةا ديها ما وتعلف باسبي  

، ورساقائف ورسةساحيف رسةع نية(، من ر نرلرس رسةسرتعةلة ستلرلون رسةرلرم أو 28أو دئ رسلصل 

رسةع ة ستستعةل كةتلنات دئ صيا ة محضارت رستللون . ومع ذسك، د ه لصا رسبيرلم ال تشرةل 

ر سررلره رسسررطحية رسةبرر مة دررئ ومررط ايررا مررائئ،  لرر   ررتل مررائل أو مع ررله، مررن ر نررلرس 

(، وال رسةحضررارت ر خررا رس رخلررة دررئ رسبيررلم 32.12رسبيرر  رسةسررتعةلة دررئ صرريا ة رسرر لانات )

 .32.15، و  32.13،  32.12، 32.10، 32.09، 32.08، 32.07

رسةحاسيرل ) ر ر رستللمورله( رسةتلنرة مرن أي مرن رسةيت رات رسةرصكل ة درئ  32.08وشةل رسبي   4-

 %50صوب دئ مصوبات  ضلوة طيا ة،  ي ما وت اوز وزه رسة 39.13إس   39.01رسبيلم من 

 من وزه رسةحللد.

من أسل تطبيف أحتام لصر رسلصل ال تساي  با ة "ملرم تللون"  ل  رسةيت رات مرن ر نرلرس  5-

رسةسررتعةلة كةررلرم ماسيررة دررئ رسرر لانات رسزوتيررة، وإه كانررب صرراسحة أوضرراً سالمررتخ رم كررسسلره 

 مطحية دئ رس لانات رسةائية.

عبرا ة "أو ر  رسخرتع" دقرط ر و ر  رساقيقرة مرن ، وقص  ب32.12من أسل تطبيف أحتام رسبي   6-

رسيررلس رسةسررتعةل سلطبا ررة، مررثالً، سطبا ررة أاللررة رستتررب و رس لررلم و ررارئط رسقبعررات، ورستررئ 

 تتتله من:

مساحيف مع نية متيالية رس قرة )بةرا ديهرا مسراحيف رسةعرامه رسثةييرة(، أو أسرلره مرطحية  - أ

 ـا؛بهالم )سيالتين( أو باربط آخ متتلة باسغارء أو
معامه )بةا ديها رسةعامه رسثةيية( أو أسلره مطحية، مثبتة  ل  صلائل حاملة من أوة  -ب

 مامة كانب.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

خالصات مربغة من أصل نباتئ؛ ملرم مربغرة وأمالحهرا،    32.01

 خا وإثيارتها، ورمتيارتها، ورسةشتقات ر 
    

 %5 رسقيةة ـ خالصة رستيباركل 3201.10  
 %5 رسقيةة ـ خالصة رسةيةلزر )ر كاميا أو رسسيط( 3201.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 3201.90  

32.02 
 

مررررلرم مربغررررة  ضررررلوة تاكيبيررررة ؛ مررررلرم مربغررررة ايررررا   

 ضرررلوة؛ محضرررارت مربغرررة، وإه رحترررلت  لررر  مرررلرم 

سالمرررتعةاد قبرررل مربغرررة طبيعيرررة؛ محضرررارت إنزوةيرررة 

 رس بااة 

    

 معلاة رسقيةة ـ ملرم مربغة  ضلوة تاكيبية 3202.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3202.90  

مرررلرم تلرررلون مرررن أصرررل نبررراتئ أو حيرررلرنئ )بةرررا ديهرررا  3203.00 32.03

خالصررات رسصرربااة وستررن بامررتثياء رسلحررع رسحيررلرنئ(، 

كل ة وإه كانب مح مة رسصلات كيةاووراً؛ محضرارت مرص

( سهصر رسلصل قا  تها ملرم تللون مرن 3دئ رسةالحظة )

 أصل نباتئ أو حيلرنئ 

 معلاة رسقيةة

مررررلرم تلررررلون  ضررررلوة تاكيبيررررة، وإه كانررررب محرررر مة    32.04

رسصرررلات كيةاووررراً؛ محضرررارت قا ررر تها مرررلرم تلرررلون 

( سهرررصر 3 ضرررلوة تاكيبيرررة مرررصكل ة درررئ رسةالحظرررة )

نرررررلرس رسلصررررل؛ ميت ررررات  ضررررلوة تاكيبيررررة مررررن ر 

رسةسررتعةلة كعلرمررل سلتبيرريض رسضررلئئ أو مررن ر نررلرس 

رسةضررريية )سلمييلدرررل (، وإه كانرررب محررر مة رسصرررلات 

 ً  كيةاووا

    

ـ ملرم تــللون  ضلوة تاكيـبـية ومحضارت أمامها     

 ( سهصر رسلصل:3لصا رسةلرم مصكل ة دئ رسةالحظة  )
    

 معلاة رسقيةة ر صباغـ ـ أصباغ مب مة ومحضارت أمامها لصا  3204.11  
ـ ـ أصباغ حةضيــة، وإه كانب مةع نة ومحضارت  3204.12  

أمامها لصا ر صباغ؛ أصباغ  مامخة ومحضارت 

 أمامها لصا ر صباغ 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أصباغ قا  وة ومحضارت أمامها لصا ر صباغ 3204.13  
 معلاة رسقيةة مها لصا ر صباغ ـ ـ أصباغ مبا اة ومحضارت أما 3204.14  
ـ ـ أصباغ رسارقلم )بةا دئ ذسك ر صباغ رسقـابلة  3204.15  

سالمتعةاد بحاستـــها كسسلره مطحية( ومحضارت 

 Vat Dyesأمامها لصا ر صباغ 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أصباغ متلا لة ومحضارت أمامها لصا ر صباغ 3204.16  
 معلاة رسقيةة أسلره مطحية ومحضارت أمامها لصا ر سلرهـ ـ  3204.17  
مررلرم تلررلون كا وتيييررة ومحضررارت أمامررها لررصا  - - 3204.18 

 رسةلرم

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ ـ ايالا، بةـــا دئ ذسك مخاسيط رثيين أو أكثا من  3204.19  

ملرم رستـــللون رسلر مة دئ رسبيلم رسلا ية من 

  3204.19إس   3204.11

 معلاة يةةرسق

ميت رررات  ضرررلوة تاكيبيرررة مرررن ر نرررلرس رسةسرررتعةلة  - 3204.20  

 كعلرمل سلتبييض رسضلئئ )رسللل ميب(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3204.90  
أسلره مامبة )سرك(؛ محضرارت مرصكل ة درئ رسةالحظرة  3205.00 32.05

 ( سهصر رسلصل أمامها أسلره مامبة )سك( 3)
 %5 رسقيةة

( 3ملرم تللون أخا؛ محضارت مصكل ة دئ رسةالحظرة )   32.06

 32.03سهررصر رسلصررل،  رر ر تلررك رسةررصكل ة دررئ رسبيررلم 

؛ ميت ات ايا  ضلوة من ر نرلرس 32.05و  32.04و

رسةسررتعةلة كرررسسلره مضرريية )سلمييلدرررل (، وإه كانرررب 

 مح مة رسصلات كيةاوواً 

    

ثررانئ ـرر أسررلره مررطحية )بي ةيررب( ومحضررارت أمامررها     

 أوكسي  رستيتانيلم:
    

% وزناً أو أكثا من ثانئ أوكسي  80ـ ـ محتلوة  ل   3206.11  

 رستيتانيلم محسلبة  ل  رسةامة رس ادة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3206.19  
 معلاة رسقيةة ـ أسلره مطحية ومحضارت أمامها ماكبات رستاوم 3206.20  
     خا ومحضارت أخا:ـ ملرم تللون أ    
ـرر ـ أستارمررا ون "الزو م" ومحضررارت أمامررها لررصا  3206.41  

 رسةلرم
 معلاة رسقيةة

ـ ـ سيثلبرله وأسرلره مرطحية أخرا ومحضرارت أمامرها  3206.42  

 كباوتي  رسزنك
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 3206.49  
ة كعلرمرل ـ ميت ات ايا  ضلوة من ر نلرس رسةسرتعةل 3206.50  

 مضيية )سلمييلدل (
 معلاة رسقيةة

أسررررلره مررررطحية )بي ةيررررب( وأسررررلره حاسبررررة سلضررررلء    32.07

)معتةررات( محضرراة وأسررلره محضرراة وماكبررات قابلررة 

سلتررزسج، ملانررات سطررالء رسلخررا  ورسخررزل )إوي ررلب( 

وملانات سةا رة مــائـرـلة ورسةحضــرـارت رسةةاثلرة مرن 

سطررالء باسةييررا أو ر نررلرس رسةسررتعةلة سطررالء رسخررزل ور

درررئ صررريا ة رسزسررراج؛ مرررلرم قابلرررة سلتزسيج)داورررب( 

وايالرررا مرررن زسررراج، بشرررتل مسرررحل  رو حبيبرررات رو 

  قائف

    

ـ أسلره مطحية محضاة، ومعـتـةات محضاة، وأسلره  3207.10  

 محضاة ومحضارت مةاثلة
 معلاة رسقيةة

خزل ـ ماكبات قابلة سلتزسج، ملانات سطالء رسلخا  ورس 3207.20  

 ومحضارت مةاثلة 
 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
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وح ة 

 رالمتيلاء
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 معلاة رسقيةة ـ ملانات سةا ة مائلة ومحضارت مةاثلة 3207.30  
ـ ملرم قابلة سلتزسج )داوب( وايالا من زساج، بشتل  3207.40  

 مسحل  أو حبيبات أو  قائف
 معلاة رسقيةة

ملــانــات وو نيش )بةــا دئ ذسك أسلره رسةييــا ورسلك(    32.08

مها بلسيةارت تاكيبية أو بلسيةيارت طبيعية مع سة أما

كيةاوواً، مب مة أو مصربة دئ ومرط ايرا مرائئ؛ محاسيرل 

 ( من لصر رسلصل 4معادة دئ رسةالحظة )

    

     ـ أمامها بلسيستيارت: 3208.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3208.105  
 %25 رسقيةة ـ ايالا ـ ـ 3208.109  
     ـ أمامها بلسيةيارت أكاوليتية أو ديييلية: 3208.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3208.205  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3208.209  
     ـ ايالا: 3208.90   
 معلاة رسقيةة إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت  3208.905  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3208.909  

ملــانــات وو نيش )بةــا دئ ذسك أسلره رسةييــا ورسلك(    32.09

أمامرررها برررلسيةيارت تاكيبيرررة أو برررلسيةيارت طبيعيرررة 

 مع سة كيةاوواً، مب مة أو مصربة دئ ومط مائئ 

    

     يييلية:ـ أمامها بلسيةيارت أكاوليتية أو د 3209.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3209.104  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3209.109  
     ـ ايالا: 3209.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3209.904  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3209.909  

ات وو نيش أخا )بةا دئ ذسرك أسرلره رسةييرا ورسلرك ملان  32.10

ورس لانات رسةائية(؛ أسلره مرطحية مائيرة محضراة مرن 

 رسيلس رسةستعةل دئ صقل رس للم 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3210.004  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3210.009  

 معلاة رسقيةة ضــــاةم للــات مح 3211.00 32.11
أسرررلره مرررطحية )بةرررا درررئ ذسرررك رسةسررراحيف ورساقرررائف    32.12

رسةع نية( مب مة درئ ومرط ايرا مرائئ، بشرتل مرائل أو 

مع ررله مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ صرريا ة رسرر لانات 

)بةرررا درررئ ذسرررك أسرررلره رسةييرررا(؛ أو ر  رسخرررتع؛ أصرررباغ 

ومررلرم تلررلون أخررا مهيررسة بس ررتاد أو دررئ أاللررة سلبيررع 

 باست زئة 

    

 ـ أو ر  ختع 3212.10  

 
 معلاة رسقيةة



438 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 3212.90   
أسررررررلره سلليانيـررررررـن ورسطـررررررـلبة وسامررررررام  رسللحررررررات    32.13

)رسالدترررات( أو ستعــ وـرررـل تـرررـ  ج ر سرررلره أو سلتسرررلية 

وأسررررلره مةاثلررررة، بشررررتل أقررررارص أو دررررئ أنابيررررب أو 

ت( أو أو ية أو دئ أاللة زساسات أو قلر وا )باطةانا

 مةاثلة 

    

 %5 رسقيةة ـ م ةل ات ر سلره 3213.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3213.90  

معرراسين ستثبيررب رسزسرراج، ورمررةيب  رتي ررئ، ماكبررات    32.14

سل للطة وايالرا مرن معراسين رسسر ؛ معراسين رسحشرل؛ 

محضررررارت طررررالء رسسررررطل" ايررررا متحةلررررة سلحررررار ة 

رس ـررـ  ره رس رخــليـررـة أو ر  ضيـررـات أو سللرسررـهات أو 

 رسســــقلل أو ما ابهها 

    

ـ معاسين ستـثـبـيب رسزساج، ورمةيب  رتي ئ، ماكبات  3214.10   

 سل للطة وايالا من معاسين رسس ؛ معاسين رسحشل:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج   3214.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3214.109  
     ـ ايالا :  3214.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج   3214.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3214.909  

حبررا رسطبا ـررـة ، حـررـبا رستتابررة أو رسامررع وأنررلرس حبررا    32.15

 أخا، وإه كانب ماكزة أو بشتل سام  
    

     ـ حبا رسطبا ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ رملم  3215.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3215.19  
     ـ ايالا: 3215.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3215.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3215.909  
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 رسلصل رسثاسث ورسثالثله
 ، و رتي ات  طاوة " زويلو "؛زولت  طاوة

 محضارت  طل  أو تطاوة )كلزماتيك( أو ت ةيل )تلرسيب(
 

 مالحظات:
 

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 
 ؛13.02و 13.01 رسارتي ات رسزوتية رسطبيعية أو رسخالصات رسيباتية رس رخلة دئ رسبي ون -أ 
 ؛34.01رسصابله ورسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي   -ب

رستابيتين من رسصةغ أو من ر خشاب رسصيلباوة أو نات ة  ن صيع   يية رسل    أ ور" -ج

 .38.05 بطاوقة "رسسللات" أو رسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي  

 

تساي دقط  ل  رسةلرم رس رخلرة درئ رسبير   33.02إه  با ة "ملرم  طاوة" رسلر مة دئ رسبي   2-

صرلها مرن لرصا رسةرلرم و لر  رسةيت رات رسعطاورة ، و ل  رسةتلنات رسعطاوة رستئ ترع د33.01

 رستاكيبية.

 
، بصررلة خاصررة،  لرر  رسةيت ررات، مررلرًء كانررب  33.07إسرر   33.03تطبررف أحتررام رسبيررلم مررن  3-

مخللطة أو ايا مخللطة )  ر رسةياا رسةقطاة رسعطاوة ورسةحاسيل رسةائيرة سلزورلت رسعطاورة(، 

بيرلم ومهيرسة درئ أاللرة سلبيرع باست زئرة بقصر  رسصاسحة سالمتعةاد كةيت ات مرخلة دئ لرصا رس

 لصا رالمتعةاالت.

 
تشرررةل  برررا ة "محضرررارت  طرررل  أو تطاورررة )كلزماتيرررك( أو ت ةيرررل )تلرسيرررب(" بررراسةعي   4-

 ديةا تشةل، رسةيت ات رستاسية: 33.07رسةصكل  دئ رسبي  
هررا ر كيررا  رسصررغياة رستررئ تحتررلي أسررزرء نباتررات  طاوررة؛ محضررارت معطرراة تيتشررا  رئحت

برراالحتار ؛ رسررل   رسةعطررا ورسررل   رسةشرراب أو رسةطلررئ بةررلرم ت ةيررل؛ محاسيررل سلع مررات 

رسالصرررقة أو سلعيرررله رالصرررطيا ية؛ رسحشرررل ورسلبرررام ورسالميسرررلسات رسةشرررابة أو رسةطليرررة أو 

 رسةغطاة باسعطل  أو ملرم رست ةيل؛ محضارت ت ةيل )تلرسيب( مع ة سلحيلرنات.
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  قع رسبي 
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 سفرسةي
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

زوررلت  طاوررة )وإه كرراه رستررابين ميزو رراً ميهررا( ،    33.01

بشررةعها أو ب ونرره؛  رتي ررات  طاوررة " زويلورر "؛ 

 رتي ات زوتيرة مستخلصرة ؛ زورلت  طاورة ماكرزة 

دئ  حلم، أو دئ زولت ثابترة، أودرئ  رةلس أو مرا 

و رسيقرع؛ وةاثلها، متحصل  ليهرا بطاوقرة رستشراوب أ

ميت رررات ثانلورررة تابيييرررة متبقيرررة مرررن  ةليرررة نرررزس 

رستابين من رسزولت رسعطاورة ؛ ميراة مقطراة  طاورة 

 ومحاسيل مائية من زولت  طاوة

    

     ـ زولت  طاوة من حةضيات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من باتقاد 3301.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من سيةله )ميتاو  سيةله( 3301.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3301.19  
     ـ زولت  طاوة من ايا رسحةضيات:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من رسيعياس رسللللئ )ميثابيبياتا( 3301.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أصيال رسيعياس ر خا 3301.25  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  3301.29  
 معلاة ةةرسقي ـ  رتي ات  طاوة " زويلو " 3301.30  
     ـ ايالا: 3301.90   
ـ ـ ـ مياا مقط اة  ومحاسيل مائية من زولت  طاورة،  3301.901  

 مع ة  اارض طبية
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3301.902  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3301.909  
م  طاوة ومخاسيط )بةرا ديهرا رسةحاسيرل مخـاسيط مــلر   33.02

رستحلسيررة( قا رر تها مررامة أو أكثررا مررن لررصا رسةررلرم 

رسعطاوررة، مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة كةررلرم خررام دررئ 

رسصيا ة؛ محضارت أخا قا  تها ملرم  طاوة، مرن 

 ر نلرس رسةستعةلة دئ صيا ة رسةشاوبات

    

غصرئيرة أو ـ مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة درئ رسصريا ات رس 3302.10   

 صيا ة رسةشاوبات 
 معلاة  رسقيةة 

 معلاة   رسقيةة  ـ ايالا 3302.90   
 %5 رسقيةة  طل  ومياا سلت ةيل )أو ـ مي تلرسيب( 3303.00 33.03
مستحضارت ت ةيل أو زوية )متياج( ومستحضارت    33.04

سلعياوة باسبشاة )ايا ر موورة(، بةرا ديهرا محضرارت 

ضرررارت إكسررراب رسسرررةاة رسلقاورررة مرررن رسشرررةس ومح

)رسلررررله رسباونررررزي(؛ محضررررارت رسعياوررررة باسيرررر ون 

 ورسق مين
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 رالمتيلاء
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 %5 رسقيةة ـ محضارت ت ةيل رسشلاا  3304.10  
 %5 رسقيةة ـ محضارت ت ةيل رسعيله 3304.20  
 %5 رسقيةة ـ محضارت سلعياوة باسي ون ورسق مين  3304.30  
     ـ ايالا    
 %5 رسقيةة وإه  كانب مضغلطة ـ ـ مساحيف،  3304.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  3304.99  

     مستحضارت رسعياوة باسشعا    33.05
 %5 رسقيةة ـ  امبل  3305.10  
 %5 رسقيةة ـ مستحضارت ست عي  رسشعا أو تةليسه   3305.20  
 %5 رسقيةة ـ ملةعات سلشعا  3305.30  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  3305.90  

مستحضرررارت سلعياورررة بررراسلع أو رالمرررياه، بةرررا ديهرررا    33.06

معررراسين ومسررراحيف تثبيرررب رالمرررياه رإلصرررطيا ية؛ 

خيلط سلتيظيف ما بين رالمرياه )منتراد دلرل (، درئ 

  بلرت داموة مهيسة سلبيع باست زئة

    

 %5 رسقيةة ـ محضارت سلعياوة باالمياه  3306.10  
 %5 رسقيةة مياه )منتاد دلل (ـ خيلط سلتيظيف ما بين رال 3306.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  3306.90  

محضرررارت معررر ة سإلمرررتعةاد قبرررل رسحالقرررة أو أثيررراء    33.07

رسحالقررررررة أو بعرررررر  رسحالقررررررة، ومررررررزوالت رسرررررراورئل 

رس ســ وـرررـة، ومحضـرررـارت رإلمـرررـتحةام، ومرررزوالت 

رسشعا، ومحضارت  طل  أو تطاوة أو ت ةيل أخا، 

ة دررئ مترراه آخــررـا؛ مررزوالت ايررا مررصكل ة وال مرخلرر

 ورئل محضاة سألمراكن، وإه كانرب ايرا معطراة أو 

 ذرت خلرص تطهياوة

    

 %5 رسقيةة ـ محضارت سالمتعةاد قبـل أو أثياء أو بع  رسحالقة  3307.10  
 %5 رسقيةة ـ مزوالت رساورئل رس س وة ومضامرت رسعا   3307.20  
حضرررارت رالمرررتحةام ـررر أمرررال" رسحةرررام رسةعطررراة وم 3307.30  

 ر خا 
 %5 رسقيةة

ـ محضــارت ستعطـــيا أو إزرسة  ورئل ر ماكن بةا     

 ديها رسةحضارت رسةعطاة  سلطقل  رس ويية:
    

ـرر ـ "آسا برراتئ" ومحضررارت أخررا  طرراة تيتررـشا  3307.41  

  رئحتها باسحا  
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  3307.49  
     :ـ ايالا 3307.90   
ـرررر ـ ـ محاسيررررل سلع مررررات رسالصررررقة أو سأل ررررين  3307.901  

 رالصطيا ية
 %5 رسقيةة

5% رسقيةة محضارت تاطيب رسعيله - - - 3307.902   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3307.909  
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 رسلصل رساربع ورسثالثله
 صابله،  لرمل  ضلوة ذرت نشاط مطحئ، محضارت اسيل،

 ية و ةلس محضاة، محضارت صقلمحضارت تشحيع،  ةلس رصطيا 
 أو تلةيع،  ةلس إضاءة وأصيال مةاثلة، معاسين سصيع رسيةاذج،
 " ةلس طب ر مياه" ومحضارت طب ر مياه أمامها رس  

 مالحظات:
 

 ال وشةل لصر رسلصل :1- 
رسةخاسيط رسصاسحة سألكل أو رسةحضارت رسغصرئية من  رحلم أو زورلت حيلرنيرة أو نباتيرة أو  -أ

 (؛15.17ية، من ر نلرس رسةستعةلة كةحضارت سلك رسقلرسب )رسبي  ميتاوب
 رسةاكبات رسةيلصلة رسةح مة رسصلات كيةيائياً؛ -ب
رسشامبل، محضارت رسعياوة با مياه، معاسين و الرت رسحالقرة أو محضرارت رالمرتحةام  -ج

أو  33.05رستررئ تحتررلي  لرر  صررابله أو  لرمررل  ضررلوة أخررا ذرت نشرراط مررطحئ )رسبيرر  
 (.33.07أو  33.06

، ال تيطبف كلةة "صابله" إال  ل  رسصابله رسقابل 34.01من أسل تطبيف أحتام رسبي   2-
 34.01سلصوباه دئ رسةاء وو لز أه وحتلي رسصابله ورسةيت ات ر خا رس رخلة دئ رسبي  

 ل  ملرم مضادة )مثل مطهارت أو مساحيف  حص أو ملرم ماسية أو ر مووة( وتبق  
، إذر كانب دقط  ل  ليية 34.01ت رستئ تحتلي  ل  مساحيف  حص مرخلة دئ رسبي  رسةيت ا

 34.05 قضباه أو قطع أو بس تاد مقلسبة. أما إذر كانب بس تاد أخا دت خل دئ رسبي  
 كةساحيف رس لئ ورسةحضارت رسةةاثلة.

تعيرئ  ، د ه  با ة " لرمل  ضلوة ذرت نشاط مرطحئ"،34.02من أسل تطبيف أحتام رسبي   3-
ميلورة وتتراك سةر ة  20 ي  م سرة  %0.5رسةيت ات رستئ  ي ما تخلط مع رسةاء بتاكيز ق  ا 

 ما ة ورح ة بيلس م سة رسحار ة د نها:
ً موه دصل رسةامة ايا رسقابلة  -أ  ً ثابتا ً أو نصف  لال أو مستحلبا تعط  مائالً  لادا

 سلصوباه؛
تخلض رستلتا رسسطحئ سلةاء إس   -ب 

 مرون/مع( أو أقل. 45نيلتن/ متا ) 4.5   10×-2
رسةيت رات  34.03وقص  بعبا ة "زولت رسيلط ورسزولت رسةع نية رسقا وة" رسرلر مة درئ رسبير    4-

 .27سللصل  2رسةعادة دئ رسةالحظة 
مع مار اة رالمتثياءرت رسةيصرلص  ليهرا أمنراا، در ه  برا ة " رةلس رصرطيا ية و رةلس   5-

 تيطبف دقط  ل : 34.04محضاة" رسلر مة دئ ن  رسبي  
رسةيت ات رسعضلوة رستئ سها صلة رسشةلس رسةيت ة كيةيائيراً، وإه كانرب قابلرة سلرصوباه درئ  -أ

 رسةاء؛
 ليها من  ةلية خلط  ةلس مختللة؛ رسةيت ات رسةتحصل   -ب   

رسةيت ات رستئ سها صلة رسشةلس وأمامها نلس أو أكثا من رسشةلس أو رسبا ردين وتحتلي  -ج 
  حلم أو  رتي ات أو ملرم مع نية أو ملرم أخا. ل  

 وال وشةل لصر رسبي :      
، حتر  وإه كانرب سهرا 38.23أو  34.02أو 15.16رسةيت ات رس رخلة درئ رسبيرلم  -أ 

 صلة رسشةلس؛
رسشررةلس رسحيلرنيررة ايررا رسةخللطررة أو رسشررةلس رسيباتيررة ايررا رسةخللطررة، وإه  -ب 

 ؛15.21رسبي   كانب متا ة أو مللنة، رس رخلة دئ
، إه كانررب 27.12رسشـررـةلس رسةع نيررـة ورسةيت ررات رسةةاثلررة رس رخلررة دررئ رسبيرر   -ج 

 مخللطة ديةا بييها أو مللنة دقط؛
، 34.05)رسبيرررلم  مرررائلرسشرررةلس رسةخللطرررة، رسةبررر مة أو رسةصربرررة درررئ ومرررط  -م 

 ،..رسخ(.38.09
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 ءرالمتيلا
 دية رسامع

صابله ؛ ميت ات ومحضارت الرمل  ضلوة مع ة    34.01

سإلمررتعةاد كصررابله  لرر  لييررة قضررباه أو قطررع أو 

بس تاد مقلسبة، وإه رحتلت  لر  صرابله؛ ميت رات 

ومحضرررارت الرمرررل  ضرررلوة معررر ة سغسرررل رس لررر ، 

بشررتل مررائل أو كرراوع ومهيررسة سلبيررع باست زئررة، وإه 

بـررررررـام رحتررررررلت  لرررررر  صررررررابله؛ و   وحشررررررل وس

والميسرررررررلسات، مشرررررررابة رو مطليرررررررة أو مغطررررررراة 

 باسصابله، أو بةامة ميظلة

    

ـ صابله وميت ات ومحضارت الرمل  ضلوة،     

 ل  لييـة قضباه أو قطع أو بس تاد مقـلسبة، 

وو   وحشـل وسبــام وال ميسلسات، مشابة أو 

 مطلية أو مغطاة باسصابله، أو بةامة ميظلة:

    

مع ة سالمتعةاد كةلرم ت ةيل"تلرسيب" )بةا ـ ـ  3401.11  

 ديها رسةيت ات رسةحتلوة  ل  ملرم طبية( 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  3401.19  
 %5 رسقيةة ـ صابله بس تاد أخا  3401.20  
ـ ميت ات ومحضارت الرمل  ضلوة سغسل رسبشاة  3401.30  

 مهيسة سلبيع باست زئة وره رحتلت  ل  صابله
 %25 سقيةةر

 لرمل  ضلوة ذرت نشاط مطحئ )  ر رسصرابله(؛    34.02

محضررارت الرمررل، ومحضررارت اسرريل )بةررا ديهررا 

محضررارت رسغسرريل رسةسررا  ة( ومحضررارت تيظيررف، 

وإه رحتلت  ل  صابله،   ر تلك رس رخلة درئ رسبير  

34.01 

    

 لرمرررل  ضرررلوة أنيلنيرررة )مررراسبة رسشرررحية( ذرت  -    

 ب مهيسة سلبيع باست زئة:نشاط مطحئ، وإه كان
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أحةاض أستيل بيزون ملللنية خطية وأمالحها 3402.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3402.39  
ـ  لرمل  ضلوة ذرت نشاط مطحئ أخا، وإه كانب    

 باست زئة: مهيسة سلبيع
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ كاتيلنية )ملسبة رسشحية( 3402.41  
 معلاة رسقيةة ايا أولنية - - 3402.42 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 3402.49 
 ـ محضارت مهيسة سلبيع باست زئة 3402.50  

 

 

 

 

 

 

 %25 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 ءرالمتيلا
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  3402.90  
محضارت سلتشـــحيع )بةـرـا ديهـرـا محضرارت زورلت    34.03

رسقطـررـع ، ومحضررارت حررل رسباراررئ أو رسصررلرميل، 

ضارت مضامة سلص أ أو رستآكل، ومحضارت حل ومح

رسقلرسرررب، أمامرررها مرررلرم تشرررحيع( ومحضرررارت مرررن 

ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ تزويررب أو تشررحيع رسيسررج أو 

رس لرر  أو رسلررارء أو اــيالـررـا مررن رسةررلرم، بامررتثياء 

% وزنرا رو ركثرا مرن 70رسةحضارت رسةتظةية  ل  

رسزورررلت رسيلطيرررة رو مرررن زورررلت رسةرررلرم رسةع نيرررة 

 رسقا وة كةتلنات أمامية

    

ـ محتلوة  ل  زولت نلطيرة أو زورلت مرلرم مع نيرة     

 قا وة:
    

محضررارت سةعاس ررة رسةررلرم رسيسرر ية أو رس لرر  أو  - - 3403.11   

 رسلارء أو ايالا من رسةلرم:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 3403.112  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3403.119  
     ـ ـ ايالا: 3403.19   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 3403.192  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3403.199  
     ـ ايالا:    
ـ ـ محضارت سةعاس ة رسةلرم رسيس ية أو رس ل  أو  3403.91   

 رسلارء أو ايالا من رسةلرم:
    

 معلاة رسقيةة  ة سالمتعةاد رسصيا ئـ ـ ـ رسةع 3403.912  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3403.919  
     ـ ـ ايالا: 3403.99   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  3403.992  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3403.999  

      ةلس إصطيا ية و ةلس محضاة    34.04
   لين( )بلسئ روثيلين رس ليتلد(:ـ من بلسئ )أوكسيثي 3404.20  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 3404.201 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3404.209 
 %5 رسقيةة ـ ايالا  3404.90  

محضرررررـارت تلةيرررررع ومعررررراسين سألحصورررررة وسألثررررراث    34.05

وسأل ضرررررريات وسلعابررررررات وسلزسرررررراج أو رسةعررررررامه، 

ومعراسين رس لرئ ومحضرارت مةاثلرة )وإه مساحيف 

كانرررب  لررر   رررتل و   أو مرررلرم حشرررل أو سبرررام أو 

الميسررررلسات أو سرررر رئن خللوررررة أو مطرررراط خلررررلي، 

مشابة أو مطلية أو مغطاة بةثرل لرصا رسةحضرارت(، 

 34.04ب متثياء رسشةلس رس رخلة دئ رسبي  
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ـررر محضرررارت تلةيرررع ومعررراسين ومحضرررارت مةاثلرررة  3405.10   

 ة أو رس ل سألحصو
5%  رسقيةة   

ـرررر محضـررررـارت تلةيـررررـع ومعــاسـررررـين ومحضـررررـارت  3405.20  

مةــاثــلة سصيانـــة ر ثاث رسخشربئ أو ر  ضريات أو 

 ايالا من رسةصيل ات رسخشبية

 %5 رسقيةة

ـ محضارت تلةيع ومحضارت مةاثلرة سلعابرات،  ر ر  3405.30  

 ملرم تلةيع رسةعامه
 %5 رسقيةة

ـ معاسين ومسراحيف رس لرئ وايالرا مرن محضرارت  3405.40  

 رس لئ
 %5 رسقيةة

5%  رسقيةة  ـ ايالا 3405.90     
 %5 رسقيةة  ةلس إضاءة، وأصيال مةاثلة  3406.00 34.06
معرراسين سصرريع رسيةرراذج، بةررا دررئ ذسررك مررا كرراه ميهررا   34.07

مهيررررس ستسررررلية ر طلرررراد ؛ محضررررارت مررررن رسيررررلس 

أو "بةاكبررات  رسةعرراول "بشررةلس طررب ر مررياه"

طبرررع ر مرررياه"، مهيرررسة بشرررتل م ةل رررات أو درررئ 

أاللة سلبيع باست زئة أو  ل   تل أسرلر" أو بشـرـتل 

حـررررـصورت حصررررـاه أو  يرررر ره أو بس ررررتاد مةاثلررررة؛ 

محضررارت رخررا معرر ة سالمررتعةاد دررئ طررب رالمررياه 

أمامررها رس رر  )مررن رس رربس رسةتلررس رو كباوتررات 

 رستاسسيلم(

    

 %5 رسقيةة ع رالمياه "ماكبات طبع رالمياه"ـ  ةع طب 3407.001  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 3407.009  
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 رسلصل رسخامس ورسثالثله

 ملرم زالسية؛ ملرم أمامها رسيشاء رسةع د؛ اارء؛ أنزوةات
 

 مالحظات:
 

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
 (؛21.02رسخةائا )رسبي     -أ
ت  السية أو وقائية(، ر مووة سزويات رس م )  ر زالد رس م ايا رسةع  المتعةاال - ب

 (؛30ورسةيت ات ر خا، رس رخلة دئ رسلصل 
 (؛32.02رسةحضارت ر نزوةية سالمتخ رم دئ رس بااة ر وسية )رسبي   -ج 

 ؛34رسةحضارت ر نزوةية سليقع أو رسغسيل أو ايالا من رسةيت ات رس رخلة دئ رسلصل   -م    
 (؛39.13رسباوتييات رسةقساة )رسبي   -لـ 
 (.49ميت ات صيا ة رسطبا ة من لالم "سيالتين" )رسلصل   -و 

 
، تعيئ  با ة "مكستاون" ميت ات تحلل رسيشراء، ورسترئ تترله 35.05 اارض تطبيف رسبي   2-

معبرررارً  يهرررا "باس كسرررتاوز"  %10نسررربة محتلواتهرررا مرررن رسسرررتا رسةخترررزد، ال تزوررر   رررن 

 محسلبة  ل  أما  رسةامة رس ادة.
درئ رسبير   تر خل %10 لصر رسيلس رسةحتلوة  ل  رسستا رسةختزد بيسبة تزو   رن إه ميت ات 

17.02. 
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 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سبيررين )كررازوين(، أمالحرره ومشررتقاته ر خررا؛ اررارء    35.01

 رس بيين  
    

 معلاة رسقيةة ـ سبيين )كازوين(  3501.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3501.90  

زالد "أسبررلمين" )بةررا دررئ ذسررك رسةاكررزرت رسةتلنررة    35.02

مرررن إثيرررين أو أكثرررا مرررن باوتييرررات مصرررل رسلررربن، 

% وزنررراً مرررن لرررصا 80رسةحتلورررة  لررر  أكثرررا مرررن 

رسباوتييررات محسررلبه  لرر  أمررا  رسةررامة رس ادررة(، 

 أمالحه ومشتقاته ر خا 

    

     ـ زالد رسبيض:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ م لف 3502.11  
 معلاة رسقيةة لاـ ـ ايا 3502.19  
ـ زالد رسلبن، بةا دئ ذسك ماكزرت إثيين أو أكثرا مرن  3502.20  

 باوتييات مصل رسلبن
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3502.90  
لالم )بةا درئ ذسرك رسهرالم رسةهيرس  لر   رتل صرلائل   35.03

ة، وإه كانررب مشررغلسة رسسررطل أو مسررتطيلة أو مابعرر

مللنرررة( ومشرررتقاته؛ ارررارء رسسرررةك "أورررزن ال "؛ 

أنلرس اارء أخا، من أصل حيلرنئ، بامتثياء ارارء 

  35.01رس بييين رس رخل دئ رسبي  

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ لالم )سيالتين( ومشتقاته 3503.001  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3503.009  

لضررةله )ببتررله( ومشررتقاته ؛ مررلرم باوتيييررة أخررا  3504.00 35.04

ومشتقاتها، ايا مرخلة وال مرصكل ة درئ متراه آخرا؛ 

مسرراحيف صررالد )سلررلم ايررا م بلاررة(، وإه كانررب 

 معاس ة باستاوم 

 معلاة رسقيةة

موتستاون واياا من أنلرس رسيشاء رسةعر د )رسيشراء    35.05

 رسصي مربف تهليةره أو رمرتاته مرثالً(؛ ارارء أمامره

نشررراء أو موتسرررتاون أو ايررراا مرررن أنرررلرس رسيشررراء 

 رسةع د 

    

 معلاة رسقيةة ـ موتستاون واياا من أنلرس رسيشاء رسةع د 3505.10  
     ـ اارء: 3505.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3505.203 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3505.209  

ء محضا واياا من رسةلرم رسالصقة رسةحضراة، اار   35.06

ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا؛ ميت ررات 

صرراسحة سالمررتعةاد كغررارء أو مررلرم الصررقة، مهيررسة 

سلبيع باست زئة كغارء أو ملرم الصقة، ال وزو  وزنها 

 رسصادئ  ن كيلل اارم ورح  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

الصقة ـ ميت ــات صاسحة سالمتعةاد كغارء أو ملرم  3506.10  

، مهيــسة سلبيــع باست زئة كغارء  أو ملرم الصقة وال 

 :وزو  وزنها رسصادئ  ن كيلل اارم ورح 

  

 معلاة رسقيةة   رسةع ة سالمتعةاد دئ طب ر مياه ـ ـ ـ  3506.101 
ـ ـ ـ اارء حار ي أمامه رسبلسيةارت  رسةستل م  3506.102 

من قبل مصانع رسللط رسصحية ورسحلاظات  

 خالت إنتاجكة 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3506.109 
     ـ ايالا:    
ـ ـ ملرم الصقة أمامها رسبلسيةارت رس رخلة دئ   3506.91  

 أو رسةطاط : 39.13إس   39.01رسبيلم من 
   

ـ ـ ـ اارء حار ي بشتل حبيبات  رسةستل م من قبل  3506.911 

 رسةصانع  كة خالت إنتاج

ةةرسقي  معلاة 

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3506.919 
 معلاة رسقيةة   ـ ـ ايالا  3506.99   

أنزوةات؛ أنزوةات محضراة ايرا مرصكل ة وال مرخلرة    35.07

 دئ متاه آخا 
    

 معلاة رسقيةة ـ أنلحة ورسةاكزرت رسيات ة  يها 3507.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3507.90  
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ثالثلهرسلصل رسسام  ورس  
 با وم ومتل ارت؛ ميت ات نا وة ديية؛ ثقاب؛
 خالئط مع نية إلح رث رال تعاد؛ ملرم سهلب

 
 مالحظات:

 
ال وشةل لصر رسلصل رسةاكبات رسةح مة رسصلات كيةيائياً، رسةق مرة  لر  حر ة،  ر ر رسةاكبرات   1-

 )ب( أمناا.2)أ( أو  2رسةصكل ة دئ رسةالحظات 
 

 دقط: 36.06لرم سهلب" باسةعي  رسةصكل  دئ رسبي  وقص  بعبا ة "أصيال من م 2-

ميتاس لي  وليتسا ميثلين تتارمين ور صيال رسةةاثلة، رسةهيسة دئ أ تاد )أقارص، أصرابع   -أ

أو بس ررتاد مةاثلررة( سالمررتعةاد كلقررلم؛ رسلقررلم رسررصي أمامرره رستحررلد، ورسلقررلم رسةحضررا 

 رسةةاثل، بس تاد صلبة أو  به صلبة )  ييية(؛
لقرلم رسسررائل وارراز رسلقرلم رسةسرريل رسةهيررس درئ أو يررة مررن ر نرلرس رسةسررتعةلة ستعبيررة أو رس -ب

مع 300إ امة تعبية ق رحات رسس ائا أو رسلال ات رسةةاثلة رستئ ال تت اوز معتها 
3

 ؛ 
 رسةشا ل رسارتي ية، ملق رت رسيا  وما وةاثلها. –ج 
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 متيلاءرال
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة مساحيف با وم  3601.00 36.01
 %5 رسقيةة متل ارت محضاة،   ر مساحيف رسبا وم  3602.00 36.02
دتائل سألماه؛ دتائل سلتل يرا؛ كبسرلالت سإل رتعاد أو  3603.00 36.03

 سلتل يا؛ أمورت إ عاد؛ مل ارت كهابائية
  

 %5 رسقيةة دتائل سألماه - 3603.10 
 %5 رسقيةة دتائل سلتل يا - 3603.20 
 %5 رسقيةة كبسلالت سإل تعاد  - 3603.30 
 %5 رسقيةة كبسلالت سلتل يا - 3603.40 
 %5 رسقيةة أمورت إ عاد - 3603.50 
 %5 رسقيةة مل ارت كهابائية - 3603.60 

أسعرررراب نا وررررة وقررررصرئف إ ررررا ة وصررررلر وخ مانعررررة    36.04

ت رسضرررباب وايالرررا مرررن سسرررـقلط رسبرررام وإ رررـا ر

 ر صيال رسيا وة رسليية 

    

 %5 رسقيةة ـ أسعاب نا وة 3604.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  3604.90  

ثقرراب )كباوررب(،  رر ر ر صرريال رسيا وررة رس رخلررة دررئ  3605.00 36.05

 36.04رسبي  
 %5 رسقيةة

دياومياولم وخالئط مع نيرة أخرا إلحر رث رإل رتعاد    36.06

ر  تاد؛ أصيال من ملرم سهلب كةرا لرئ من سةيع 

 ( سهصر رسلصل 2مح مة دئ رسةالحظة )

    

ـ وقلم مائــل وااز وقلم مســيل دئ  بلرت ال  3606.10  

مع 300تـت اوز معتها 
3
من ر نلرس  رسةسـتـعةلة  

سـتعبيـة أو إ امة تعبية قـــ رحات رسس ائا أو 

 رسلال ات رسةةاثلة

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 3606.90   
ـرر ـ ـ ح ررا رسلال ررة رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع  3606.901  

 رسلال ات
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3606.909  
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 رسلصل رسسابع ورسثالثله
 ميت ات تصلوا دلتلااردئ أو مييةائئ

 
 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل رسيلاوات أو رسلضالت. 1-
 

دلتلااردئ" دئ لصر رسلصل رسعةلية رستئ وتع بلرمطتها تشتيل رسصل   وقص  بتلةة "تصلوا 2-

رسةائيررة بطاوقررة مبا رراة أو ايررا مبا رراة، بلعررل رسضررلء أو ايرراا مررن أ ررتاد رإل ررعاس  لرر  

 مطل" حسامة سلضلء، بةا ديها رسسطل" رسحسامة سلحار ة.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 معدية رسا

أسررررلر" وأدررررالم مسررررطحة سلتصررررلوا رسللتررررلااردئ،    37.01

محسسة، ايا مصل ة، من أوة مامة  ر ر رسرل   أو 

رسررل   رسةقررلى أو رسيسررج؛ أدررالم سلتصررلوا رسلررل ي 

مسطحة، محسسة، ايا مصرل ة، وإه كانرب مهيرسة 

 دئ أاللة 

    

 %5 رسقيةة ـ سلتصلوا با  عة رسسييية )أ عة إكس( 3701.10  
 %5 رسقيةة ـ أدالم سلتصلوا رسلل ي 3701.20  
 255ـ أسلر" وأدالم أخا، وزو  أي مرن سلرنبهرا  رن  3701.30  

 مليةتا 
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ سلتصلوا رسللتلااردئ رسةلله )بلسئ كاوم( 3701.91  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 3701.99  

لات، سلتصلوا رسللتلااردئ، محسسة، أدالم بشتل س   37.02

ايررا مصررل ة، مررن أوررة مررامة  رر ر رسررل   أو رسررل   

رسةقررلى أو رسيسررج؛ أدررالم سلتصررلوا رسلررل ي بشررتل 

 سلات، محسسة، وايا مصل ة 

    

 %5 رسقيةة ـ سلتصلوا با  عة رسسييية )أ عة إكس( 3702.10  
 105ـ أدرالم أخرا، ايرا مثقبرة ال وزور   اضرها  رن     

 يةتا:مل
    

 %5 رسقيةة ـ ـ سلتصلوا رسللتلااردئ رسةلله )بلسئ كاوم( 3702.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا، تتضةن مستحلب لاسي رت رسلضة 3702.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3702.39  
 105ـرر أدررالم أخررا، ايررا مثقبررة وزورر   اضررها  ررن     

 مليةتا:
    

مليةتررا وبطـررـلد وـررـزو   610بعرراض وزورر   ررن  - - 3702.41  

 متا، سلـتـصلوــا رسةلله )بلسئ كاوم( 200 ن 
 %5 رسقيةة

مليةــتا وبطلد وــزو   610ـ ـ بعاض وـزوــ   ن  3702.42  

متا،   ر تـلك رسةستعةلة سلتصلوا  200 ن 

 رسللتلااردئ رسةلله

 %5 رسقيةة

 مليةتا وبطلد ال وزو   ن 610ـ ـ بعاض وزو   ن  3702.43  

 متا 200
 معلاة رسقيةة

 610مليةتا وال وزو   رن  105ـ ـ بعاض وزو   ن  3702.44  

 مليةتا
 %5 رسقيةة

ـ أدرالم أخرا، سلتصرلوا رسللترلااردئ رسةلرله )برلسئ     

 كاوم(:
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 معدية رسا

 %5 رسقيةة مليةتا  16ـ ـ بعاض ال وزو   ن  3702.52  
 35ز مليةتا وال وت او 16بعاض وزو   ن   - - 3702.53  

متا،  سلشارئل  30مليةتا وبطلد ال وزو   ن 

 رإلو ابية رسشلادة )مالو ز(

 %5 رسقيةة

 35مليةــتا وال وت اوز  16ـ ـ بعاض وزو   ن  3702.54  

متا،   ر رسةستعةلة  30مليةتا وبطلد ال وزو   ن 

 دئ رسشارئل رإلو ابية رسشلادة

 %5 رسقيةة

 35ةتا وال وت ــاوز ملي 16ـ ـ بعاض وزو   ن  3702.55  

 متا 30مليةـــتا وبطلد وزو   ن 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة مليةتا  35ـ ـ بعاض وزو   ن  3702.56  
     ـ ايالا:    
مع وبطلد ال وزو   رن   35بعاض ال وــزو   ـن  - -  3702.96 

 م 30
 معلاة رسقيةة

ن مررع وبطررلد وزورر   رر 35بعرراض ال وـررـزو   ررـن  - -  3702.97 

 م 30
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة مع 35بعاض وــزو   ـن  - - 3702.98 
و   وو   مقلى ونسج، سلتصرلوا رسللترلااردئ،    37.03

 محسسة، وايا مصل ة 
    

 %5 رسقيةة مليةتا  610ـ سلات وزو   اضها  ن  3703.10  
ـررر ايالرررا، سإلمرررتعةاد درررئ رستصرررلوا رسللترررلااردئ  3703.20  

 سئ كاوم( رسةلله )بل
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا   3703.90  
أسلر" وأدالم وو   وو   مقلى ونسرج، سلتصرلوا  3704.00 37.04

 رسللتلااردئ مصل ة وستن ايا مظهاة
 %5 رسقيةة

أسررررلر" وأدررررالم سلتصررررلوا رسللتررررلااردئ، مصررررل ة  3705.00 37.05

 ومظهاة،  ر أدالم رستصلوا رسسييةائئ 
    

 %5  رسقيةة  رستعليةية رالخبا وة - - - 3705.001  
رالدررالم رسةصررغاة )ميترراو درريلع(  رر ر رستعليةيررة  - - - 3705.002  

 ورالخبا وة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 3705.009  
أدررررالم مررررييةائية، مصررررل ة ومظهرررراة، صررررامتة أو    37.06

 ناطقة، أو مؤسلة من تس يل صلت  دقط 
    

 مليةتا أو أكثا 35بعاض  ـ 3706.10  

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 معدية رسا

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3706.90  
محضـررررـارت كيةاوورررررة سالمررررتعةاد درررررئ رستصرررررلوا    37.07

رسللتررلااردئ ) رر ر رسررل نيش أو رسغررارء أو رسةررلرم 

رسالصررررقة ورسةحضررررارت رسةةاثلررررة(؛ ميت ررررات ايررررا 

مخللطة المتعةاالت رستصلوا رسللترلااردئ، مهيرسة 

اموــا معراواة أو مهيرسة سلبيرع باست زئرة بشرتل دئ مق

 سالز سالمتعةاد رسةبا ا 

    

 معلاة  رسقيةة  ـ مستحلبات سلتحسيس 3707.10   
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3707.90  
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 رسلصل رسثامن ورسثالثله
 ميت ات كيةيائية متيل ــة

 

 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 رسةح مة رسصلات كيةيائياً، بامتثياء ما ولئ:رسةيت ات رسةيلصلة ،  )أ(
 (؛38.01رس ارديب رالصطيا ئ )رسبي    1 -
مبيررر رت سلحشرررارت ورسقرررلر ض ورسلطاورررات ور  شررراب رسضرررا ة، ملقلرررات رإلنبرررات   2 -

وميظةات نةل رسيباتات، مطهرارت وميت رات مةاثلرة، مهيرسة با  رتاد أو درئ ر اللرة 

 ؛38.08رسةصكل ة دئ رسبي  
رسةيت ات رسةهيـسة كشحيات  سهزة إطلاء رسحاورف أو كقرصرئف إلطلراء رسحاورف )رسبير   3 -

 (؛38.13
 ( أمناا2رسةلرم رسةاسعية رسةعتة ة رسةح مة دئ رسةالحظة ) 4 -
 ( أمناا؛3رسةيت ات رسةصكل ة دئ رسلقارت )أ( أو )ج( من رسةالحظة ) 5 -

ة أو ايالرا مرن رسةرلرم ذرت رسقيةرة رسغصرئيرة، ب( مخاسيط رسةيت ات رستيةيائية ورسةلرم رسغصرئي(

 21.06مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ تحضرريا ر اصوررة رسةعرر ة سالمررتهالك رسبشرراي )رسبيرر  

 بصل ة  امة(؛
 ؛24.04ج( ميت ات رسبي  (
 

خبث و مام وبقاوا )بةا ديها رسلحل،   ر وحل رسصال رسصحئ(، محتلوة  ل  معامه أو  )م( 

)رسبير   26)ب( سللصرل 3)أ( ،  3ستئ تستلدئ  اوط رسةالحظترين ز نيخ أو مخاسيطها ور

 (؛26.20
 (؛30.04و   30.03)لـ( ر مووة )رسبي ره

)و( رسةحلزرت )رسلمائط رستيةيائية(، رسةستهلتة، من رسيلس رسةستخ م دئ رمتخالص رسةعامه 

رسةحلرزرت  (،26.20رسعاموة أو ستصييع رسةاكبرات رستيةيائيرة مرن رسةعرامه رسعامورة )رسبير  

رسةسرررتهلتة مرررن رسيرررلس رسةسرررتخ م بصرررل ة أمامرررية درررئ رمرررتاساس رسةعرررامه رسثةييرررة 

(، أو رسةحلـزرت رسةتلنـة من معامه أو خالئط مع نية بشرتل مسرحل  براسغ 71.12)رسبي 

 رسيعلمة )مسحله( أو نسيج مع نئ )رسقسع رساربع  شا أو رسقسع رسخامس  شا(.

صرر  بعبررا ة "مررلرم ماسعيررة معتةرر ة"، رسةررلرم رسةاسعيررة ، وق 38.22 اررارض رسبيرر   )أ(  2-

رسةصحلبة بشهامة تبين أ قاماً بقريع رسخرلرص رسةعتةر ة ورسطرا  رسةسرتخ مة ستح ور  لرصا 

رسقيع وم سة رسةصر رقية رسةاتبطرة بترل قيةرة ورسصراسحة  ارارض رستحليرل أو رسةعراواة أو 

 رسةاسعية.
 تصييف رسةلرم رسةاسعية رسةعتة ة، د ه سلبي  ، وس 29،  28)ب( بامتثياء ميت ات رسلصلين  

 ر وسلوة  ل  أي بي  آخا دئ س ود رستعاولة.38.22
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 وسيس دئ اياا من بيلم س ود رستعاولة: 38.24ت خل رسةيت ات رآلتية دئ رسبي   3-
رسبلررل رت رسةز و ررة ) رر ر رسعياصررا رسبصرراوة( مررن أوكسرري  رسةغيسرريلم أو مررن لاسيرر رت  -أ

رسقللوة أو رسةعامه رسقللوة رستاربية )ر  ضية( ، ورسترئ ال وقرل وزه رسلرحر ة ميهرا  رسةعامه

 اارم؛ 2.5 ن 
 زوب ديلزد ، وزوب موبل )زوب رسعظام(؛ -ب
 مزوالت رسحبا رسةهيسة دئ أاللة سلبيع باست زئة؛ -ج 
صحيل رسةاكبات ستصحيل رستتابة  ل  و   رالمتيساخ وايالا من رسسلرئل ور  اطة ست -م 

 (, رسةهيسة دئ أاللة سلبيع باست زئة؛96.12رستتابة )  ر رس رخلة دئ رسبي  
  ا( الختبا  م سة حار ة ر داره.أصيال من خزل قابل سالنصها  )مثل مخا وط مي -لـ

وقص  بعبا ة "نلاوات رسبل وات" حيثةا و مت دئ س ود رستعاولة، رسيلاوات مرن ر نرلرس رسترئ  4-

سةيازد رسستيية ورسليام  ورسةطا ع ورسةستشـليات ورسةتاسا ورسةتاتب ..رسخ وتع ت ةيعها من ر

، وكيامات رسطا  ور  صلة ومخللات رسبياء ورسه م. تحتلي نلاوات رسبلر وات بصرل ة  امرة 

 لرر  أنررلرس متعرر مة مررن رسةررلرم مثررل رسلرر رئن ورسةطرراط ورسخشررب ورسررل   ورسةررلرم رسيسرر ية 

 ور ثاث رسةحطع وايالا من ر صيال رستاسلة أو رسةهةلة.صرئية ورسزساج ورسةعامه ورسةلرم رسغ
 إال أه  با ة "نلاوات رسبل وات" ال تشةل:

رسةررلرم أو رسةصرريل ات رستررئ تررع دازلررا مررن رسيلاوررات، مثررل نلاوررات رسلرر رئن أو رسةطرراط أو  -أ

تهابائيرة رسخشب أو رسل   أو رسةلرم رسيس ية أو رسزساج أو رسةعامه و رسيلاوات ورسخامة رس

ورإلستتاونية )بةا ديها رسبطا وات رسةستهلتة( رستئ تبق  مرخلة دئ بيلملا رسخاصة ب  رود 

 رستعاولة؛ 

 رسيلاوات رسصيا ية؛ -ب
 ؛30من رسلصل  4نلاوات محضارت رسصي سة رسةعادة دئ رسةالحظة  -ج

 )أ( أمناا. 6نلاوات رسعيامرت ، كةا لئ معادة دئ رسةالحظة  -م

 
، وقص  بعبا ة "وحل رسصال رسصحئ"، رسلحل رسيراتج  رن محطرات  38.25رسبي    اارض  5-

معاس ررة ميرراا رسصررال رسصررحئ دررئ رسةرر ه، ووشررةل رسيلاوررات رسيات ررة  ررن رسةعاس ررة ر وسيررة 

 ونلاوات رستيظيف ورسلحل ايا رسثابب.
 (.31وستثي  من لصر رسلصل، رسلحل رسثابب رسةيامب سالمتخ رم كسةام )رسلصل 

 
 ، د ه  با ة "نلاوات أخا" تيطبف  ل :38.25اارض رسبي    6-

نلاوات رسعيامرت، ولرئ رسيلاورات رسيات رة  رن ر بحراث ورستحاسيرل ورستشرخي  ورسةعاس رات  -أ 

رسطبيررة، وايالررا مررن رسةعاس ررات رسطبيررة ورس ارحيررة أو طررب ر مررياه أو رسطررب رسبيطرراي، 

و لر  مرلرم صري سة ورسترئ تتطلرب  ورستئ تحتلي دئ رسغاسب  ل   لرمل مسببه سألمرارض

 إسارءرت خاصة سلتخل  ميها )مثالً ، رسضةامرت رسةللثة ورسقلازرت ورسحقن رسةستعةلة(؛
 نلاوات رسةصوبات رسعضلوة؛ -ب 
نلاوات محاسيل تيظيف رسةعامه ورسسلرئل رسهي  وسيتية وملرئل رسلارمل ومرلرئل مضرامة  -ج 

 سلت ة ؛
رستيةيائيررة ورسصرريا ات رسةاتبطررة بهررا ومررع ذسررك ، درر ه  بررا ة رسيلاوررات ر خررا سلصرريا ات  -م 

"نلاوات أخا" ال تشرةل رسيلاورات رسةحتلورة بصرل ة  ئيسرية مرع زورلت رسريلط أو رسزورلت 

 (.27.10رسةتحصل من رسةلرم رسةع نية رسقا وة )رسبي  

، وقص  بعبا ة "موزد حيلي" رإلمتيارت أحاموة رسقللوة من 38.26 اارض رسبي   -7

 حةاض رس ليية رسةستخ مة كلقلم، رسةشتقة من  حلم وزولت حيلرنية أو نباتية أو ر

 ميتاوبية وإه كانب مستعةلة.
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 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 

 38.08 دقط ر صيال رس رخلة دئ رسبي  3808.59و  3808.52وشةل رسبي ره رسلا ياه  -1
أس  ون   (وزو(؛ أس وتا ب )روزورسةحتلوة  ل  ورح ة أو أكثا من رسةلرم رستاسية: أستلل )ر

بييابتاول )روزو(؛ كامليتلل  )روزو( )تلكسادين(؛   ميثيل )روزو(-)روزو(؛ أزويلل 

)روزو(؛ كلل موةلل م )روزو(؛  )روزو(؛ كلل مون )روزو(؛ كبتادلد )روزو(؛ كابلدل ره

 -ثاسث كلل و -1،1،1،  (INN) كللدييلتين) )روزو DDT كلل وبيزوالت )روزو(؛ 

-أو-ثانئ نيتاو-4،6؛ INN)رس  ون )روزو، كلل وديييل(روثاه(؛ ثيائئ-متا )با ر2,2

أو رمتيارته؛  روزو(( أو أمالحه؛ مرويلمب )روزو(، أمالحه  DNOC) كاوسلد )

باومل روثاه(؛ ثانئ كلل و   ثانئ-2,1رن وملسلاه )روزو(؛ ثانئ باومي  رالوثيلين )روزو( )

دلل ورميتامي  )روزو(؛ مابع كلل و  )روزو(؛  كلل و روثاه(؛ثانئ -2,1رالوثيلين )روزو( )

  (HCH (مام  كلل وميتللليتساه-6,5,4,3,2,1 مام  كلل و بيزون )روزو(؛
؛ ماكبات رسزئبف؛ ميثارمي ودل  )روزو(؛ رحامي (INNروزو((، بةا ديها سيي ره )روزو،

ميثيل  –با رثيله  روزو(؛كاوتلدل  )روزو(؛ أوكسياره )أوكسي  رالوثيلين(؛ با رثيله )

با رثيله(؛ رثيارت خامس كلل ودييلد )روزو(، أمالحه أو رمتيارته؛ -)روزو(؛ )ميثيل

وأمالحه؛ ملللنلأمي رت مشبع بللل وروكتين؛  حةض ملللنيك مشبع بللل وروكتين

 -5,4,2روزو( )) T-5,4,2دلملامي وه )روزو(؛  دلل و  ملللنيل مشبع بللل وروكتين؛

أمالحه أو رمتيارته؛ ماكبات ثالثئ بلتيل  كلل و دييلكسئ رميتيك، حةض ثاسث

 رسقص وا؛ ثالثئ كلل ودله )روزو(.

 

 38.08دقط ر صريال رس رخلرة درئ رسبير   3808.69سغاوة  3808.61تشةل رسبيلم رسلا ية  - 2

(، ISO(، بيليثرررراون )ISO(، بيرررر ولكا ب )ISOمرررراوباميثين )-رسةحتلوررررة  لرررر  رسلررررا

(، روترررلديباوكس ISO ,INN(، مستررراميثاون )ISO(، مررريلللثاون )ISO) كلل وديرررابيا

(INN( دييتاوثيرررررررله ،)ISOالمبررررررر ر ،)-( مررررررريهاسلثاونISO( مررررررراالثيله ،)ISO ،)

 (.ISO( أو بابتسل  )ISOميثيل )-باوةيلل 

 

دقرط رسةخرراسيط ورسةحضرارت رسةحتلوررة  3824.89سغاوررة  3824.81تشرةل رسبيررلم رسلا يرة  - 3

أكثا من رسةلرم رستاسية: أوكسياره )أوكسي  رالوثيلين(؛ ديييالت ثيائيرة برلسئ   ل  ورح ة أو

؛ دييريالت ثالثيرة برلسئ كلل ورة (PCBs)؛ ديييالت ثيائية برلسئ كلل ورة (PBBs)باومية 

(PCTs) ثانئ باملباوبيل(؛ رس  ون ) -3,2ثالثئ دلملات ) ؛ISO(  ؛ كرامليتلل)ISO 

ISO( ؛ كلل مون)تلكسادين( )ISO)( ؛ كلل موتلهISO ؛)DDT (ISO كللدييلتين( )

((INN) كلل وديييل(روثررراه(؛ مرولرررر  ون )-متا )برررا ر2,2 -ثاسرررث كلرررل و-1،1،1؛ISO 

،INN(؛ رن ومللاه)ISO( ؛ رنر  ون)ISO( ؛  مرابع كلرل و)ISO( ؛  ميراكس)ISO ؛)

 INN((، بةرا ديهرا سيير ره )ISO)  HCHمرام  كلل وميتللليتسراه )-6,5,4,3,2,1
ISO)( ؛ خررامس كلررل وبيزونISO( ؛ مررام  مررتلل وبيزون)ISO ؛ حةررض مررلللنيك)

بياودلل وروكتررررراه وأمالحررررره؛ مرررررلللنلأمي رت بياودلل وروكتررررراه؛ دلل وررررر  مرررررلللنيل 

بياودلل وروكتاه أو رثيارت  ربع أو خامس أو مام  أو مابع أو ثامن باوملثانئ ديييل؛ 

 سسلسلة.ة رقصيات رستلل وة دييا رسبار

% 48لئ مخاسيط ماكبات ب  سة كلل وة تزور   رن سسلسلة ة رقصيات رستلل وة اديي رسبار

 .y=1-3و  x  =10-13حيث ، Cly  C×H(2×-y+2)وزناً باسصيغة رس زويية رستاسية: 
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د ه "نلاورات رسةرصوبات رسعضرلوة" لرئ  3825.49و 3825.41 اارض رسبي ون رسلا يين  -4

 ضررلوة، ايررا صرراسحة سالمررتعةاد بشررتلها نلاوررات تحتررلي بصررل ة  ئيسررية  لرر  مررصوبات 

 رسحاسئ كةيت ات أوسية، وإه كانب مع ة المتعامة رسةصوبات. 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
سارديررررب رصررررطيا ئ؛ ســارديـررررـب ارررراوي أو  رررربه    38.01

ااوي؛ محضارت أمامها رس ارديب أو كابله أخرا، 

سين أو كتررررل أو أسررررلر" أو ايالررررا مررررن بشررررتل معررررا

 رسةيت ات نصف رسةصيعة  

    

 معلاة رسقيةة ـ سارديب رصطيا ئ 3801.10  
 %5 رسقيةة ـ سارديب ااوي أو  به ااوي 3801.20  
ـررر   رررائن كابلنيرررة سألقطررراب رستهابائيرررة ومعررراسين  3801.30  

 مةاثلة ستبطين ر داره
 معلاة رسقيةة

 معلاة سقيةةر ـ ايالا 3801.90  
دحع ميشرط؛ ميت رات مع نيرة طبيعيرة ميشرطة؛ لبراب    38.02

 حيلرنئ، بةا دئ ذسك رسهباب رسحيلرنئ رسةستيلص 
    

 معلاة رسقيةة ـ دحع ميشط 3802.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3802.90  

 معلاة رسقيةة زوب "طلد أوول"، وإه كاه متا رً  3803.00 38.03
ـرررـاسيل رسغسـرررـل رسةتبقيـرررـة مرررن صررريا ة   ررررائن مح 3804.00 38.04

رسسليــللز، وإه كانب ماكزة أو ميزو اً ميهرا رسسرتا 

أو معاس ررة كيةاوورراً، بةررا دررئ ذسررك مررلللنات رسل يررين، 

بامرررتثياء زورررب "رسطرررلد أوورررل" رسررر رخل درررئ رسبيررر  

38.03 

 معلاة رسقيةة

أ ور" تررررررابيتين مررررررن صررررررةلغ أو مررررررن ر خشرررررراب    38.05

نات رررة  رررن  ةليرررة  تصرررييع   ييرررة  رسصررريلباوة أو

رسررل   بطاوقررة رستباوتررات )رسسررللات(، وايالررا مررن 

أ ور" تابيتيييررة نات ررة  ررن  ةليررة رستقطيررا أو  ررن 

معاس ررات أخررا سألخشرراب رسصرريلباوة؛ موبيتررين خررام ؛ 

تابيتين كباوتيتئ )ملليتئ( وايراا مرن رسبا رمريةين 

تل بييررلد  –رسخررام؛ زوررب صرريلبا وحتررلي  لرر  رسلررا 

 له  ئيسئكةت

    

ـرررر أ ور" تررررابيتين مررررن صررررةلغ أو مررررن ر خشرررراب  3805.10  

رسصيلباوة أو نات ة  ن  ةلية تصييع   يية رسل   

 بطاوقة رستباوتات )رسسللات(

 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا: 3805.90   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ إو ا ود  3805.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3805.909  

قلللنيررررة وأحةررررراض  رتي يررررة، ومشرررررتقاتها؛ أ ور"    38.06 

 وزولت قلللنية؛ صةلغ مصهل ة 
    

 ـ قلللنية وأحةاض  رتي ية 3806.10  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـ أمال" قلللنية، أمال" أحةاض  رتي ية، أو أمال"  3806.20  

مشـتـقاتهةا،   ر أمال" رسقلللنية  ومشتقاتها 

 رسةع سة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ صةلغ رمتاوة 3806.30  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3806.90  

قطررراره خشرررب؛ زورررلت قطررراره خشرررب؛ كاورررلزوت  3807.00 38.07

خشررب؛ كحررلد خشرررب "نادتررا"؛ زدرررب نبرراتئ؛ زدرررب 

سطرررالء بارميرررل رسبيررراة ومحضرررارت مةاثلرررة أمامرررها 

 رسقلللنية أو ر حةاض رسارتي ية أو رسزدب رسيباتئ

 %5 رسقيةة

مبي رت سلحشارت ورسقرلر ض ورسلطاورات ور  شراب    38.08

رسضررا ة، ملقلررات رإلنبررات وميظةررات نةررل رسيبـررـات، 

ومطهارت وميت ات مةاثلة، مهيرسة بس رتاد أو أاللرة 

سلبيرررع باست زئرررة أو كةحضرررارت أو أصررريال مةاثلرررة 

)كا  اطة ورسلتائل ورسشرةلس رسةتباترة وأو ر  قترل 

 رسصباب( 

    

ةحر مة درئ رسةالحظرة رسبير  رسلا رئ  قرع ـ رالصيال رس   

 ( سهصر رسلصل:1)

    

 3808.52 - -DDT  (ISO(كللدييرلتين( ،)INN درئ أاللرة )

 اارم: 300ال وزو  رسلزه رسصادئ سةحتلواتها   ن 

  

 %5 رسقيةة دئ  بلرت نادثة - - - 3808.521 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3808.529 
   ـ ـ ايالا  3808.59 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة  3808.591  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3808.599  
ر صرريال رسةحرر مة دررئ مالحظررة رسبيرر  رسلا ررئ  قررع  -  

 ( سهصر رسلصل :2)

  

دئ راللة ال وزو  رسلزه رسصرادئ سةحتلواتهرا  رن  - - 3808.61 

 اارم: 300

  

 %5 رسقيةة دئ  بلرت نادثة  - - - 3808.611 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3808.619 
ـرر ـ دررئ راللررة وزورر  رسررلزه رسصررادئ سةحتلواتهررا  ررن  3808.62 

 كغع: 7.5اارم وستن ال وت اوز 300

  

 %5 رسقيةة دئ  بلرت نادثة - - - 3808.621 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3808.629 
   ايالا: - - 3808.69 
 %5 رسقيةة دئ  بلرت نادثة - - - 3808.691 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3808.699 
     ايالا: -    
     مبي رت حشارت: - -  3808.91  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
     ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة:  3808.911   
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9112 

 أو  باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة 

ت حشاوة قاتلة )  ر رسةحضارت ـ ـ ـ ـ ايالا، مبي ر 3808.9113  

 رسةيلاة أو رسطا مة سلحشارت(
 %5 رسقيةة 

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9119  
ـ ـ ـ أقارص مشابة بةلرم مبي ة تستخ م بسسهزة  3808.912  

حار وة، سالمتعةاد رسةيزسئ  )أقارص قاتل 

 رسيامل (:

  

باومير  رسةيثيرل( ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه ) 3808.9121 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9129 
   ـ ـ ـ ايالا: 3808.919  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9191 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

لاةمع رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا, مصائ  سصب رسحشارت 3808.9192   
 معلاة رسقيةة رسةستل مة من قبل رسةصانع  كة خالت رنتاجـ ـ ـ ـ  3808.9194 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9199 
     مبي رت دطاوات: - - 3808.92   
   ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة: 3808.921  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9211 

 ل و ميثاهأو باومل كل
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9219 
ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع )ضةن  3808.922  

  بلرت ايا مهيسة سلبيع باست زئة( كة خالت إنتاج:
  

ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9221 

 أو باومل كلل و ميثاه
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9229 
   ـ ـ ـ ايالا: 3808.929  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9291 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9299 
مبي رت أ شراب، ملقلرات رإلنبرات وميظةرات نةرل  - - 3808.93   

 رسيبات:
    

   ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة  3808.931  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9311 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9319 

 
 %5 رسقيةة
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ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع )صةن  بلرت ايا  3808.932  

 إنتاج: مهيسة سلبيع باست زئة( كة خالت
 معلاة رسقيةة

ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9321 

 أو باومل كلل و ميثاه
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9329 
   ـ ـ ـ ايالا: 3808.939  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9391 

 و ميثاهأو باومل كلل 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9399 
     مطهارت: - - 3808.94   
   ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة: 3808.941  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9411 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9419 
   ـ ـ ـ ايالا: 3808.949  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9491 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9499 
     ايالا: - -  3808.99  
   ـ ـ ـ دئ  بلرت نادثة: 3808.991  
مير  رسةيثيرل( ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باو 3808.9911 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9919 
   ـ ـ ـ ايالا: 3808.999  
ـر ـ ـ ـ رسةحتلورة  لر  باوملميثراه )باومير  رسةيثيرل(  3808.9991 

 أو باومل كلل و ميثاه
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 3808.9999 
أو ت هيرررز، ومسرررا ات سلصررربااة أو  لرمرررل تهييرررة    38.09

ستثبيرررب مرررلرم رستلرررلون، وميت رررات ومحضرررارت أخرررا 

)كةحضررارت تهييررة أو تثبيررب ر سررلره(، مررن ر نررلرس 

رسةسررتعةلة دررئ صرريا ات رسيسرريج ورسررل   ورس لررلم 

ورسصرريا ات رسةةاثلررة، ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ 

 متاه آخا 

    

اةمعل رسقيةة ـ أمامها ملرم نشلوة 3809.10    
   :ـ ايالا  
ـرر ـ مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ صرريا ة رسيسررج أو   3809.91  

 رسصيا ات رسةةاثلة
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ صرريا ة رسررل   أو  3809.92  

 رسصيا ات رسةةاثلة
 معلاة رسقيةة
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ـرر ـ مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ صرريا ة رس لررلم أو  3809.93  

 اثلةرسصيا ات رسةة
 معلاة رسقيةة

محضــارت ستيظيرـف مـرـطل" رسةعـرـامه؛ محضـرـارت    38.10

مسررررـا  ة سصررررها رسةعررررامه "دلتررررس" ومحضررررارت 

مسرررا  ة أخرررا سلحرررام رسةعرررامه؛ مسررراحيف و  رررائن 

ماكبررررة مررررن معرررر ه ومررررلرم أخررررا سلحررررام رسةعررررامه؛ 

محضرررارت مرررن ر نرررلرس رسةسرررتعةلة ستسرررل أو حشرررل 

 قضباه أو  ي ره رسلحام 

    

ـررر محضرررارت ستيظيرررف مـرررـطل" رسةعرررامه؛ مسررراحيف   3810.10  

 و  ائن مؤسلة من معامه وملرم أخا سلحام رسةعامه:
    

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج أو  3810.101  

 رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3810.109  
   ـ ايالا: 3810.90 
ـر ـ ـ رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةسرتلزمات إنتراج  3810.901 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3810.909 
محضارت ضبط إ عاد وقلم رسةحاكرات، ومحضرارت    38.11

ميررع رستسكسرر  ورستصررةغ، محضررارت تحسررين سزوسررة 

رسزوررلت، ومحضررارت ميررع تآكررل رسةعررامه وإضررادات 

ا، سلزوررررلت رسةع نيررررة )بةررررا دررررئ ذسررررك محضرررراة أخرررر

رس ررررازوسين( أو سلسررررلرئل ر خررررا رسةسررررتعةلة سرررريلس 

 ر اارض كزولت مع نية 

    

     ـ محضارت ضبط إ عاد وقلم رسةحاكات:    
 %5 رسقيةة ـ ـ أمامها ماكبات رساصاص  3811.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  3811.19  
     ـ إضادات سزولت رستشحيع:    
 %5 رسقيةة ـ ـ محتلوة  ل  زولت نلطية أو زولت مع نية قا وة  3811.21  
5% رسقيةة ـ ـ ايالا  3811.29    
5% رسقيةة ـ ايالا  3811.90    

مســا ـررررررررررـات محضـررررررررررـاة سباكيررررررررررة رسةطرررررررررراط    38.12

)أكسرريلياوتل (؛ ملرر نات ماكبررة سلةطرراط أو رسلرر رئن، 

ارت ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا؛ محضرر

مضرررامة سلتسكسررر  ومثبترررات ماكبرررة أخرررا سلةطررراط أو 

 رسل رئن 

    

 معلاة رسقيةة ـ مسا ات محضاة سباكية رسةطاط 3812.10  
 معلاة رسقيةة ـ مل نات ماكبة سلةطاط أو رسل رئن 3812.20  
ـرر محضررارت مضررامة سلتسكسرر  ومثبتررات ماكبررة أخررا    

 :سلةطاط أو سل رئن
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 -2، 1ثاسث ميثيرل  -2،2،4روسي لميارت مخاسيط  - - 3812.31 

 (TMQثانئ لي  وكييلسين )

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3812.39 
محضررارت و ررحيات  سهررزة إطلرراء رسحاوررف؛ قررصرئف  3813.00 38.13

 معبسة إلطلاء رسحاوف
  

ـ ـ ـ رسةحتلوة  ل  باومل كلل و ثيائئ دلل و ميثاه،  3813.001 

ئ دلل و ميثاه أو ثيائئ باومل  با ئ باومل ثالث

 دلل و إوثانات

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ رسةحتلوة  ل  ميثاه، إوثاه أو باوباه كابلنات  3813.002 

 ( HBFCsرسهي  وباوم ورسللل  )
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ رسةحتلوة  ل  ميثاه، إوثاه أو باوباه كابلنات  3813.003 

 (HCFCsرسهي  وكلل  ورسللل  )
 معلاة قيةةرس

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةحتلوة  ل  باومل كلل و ميثاه  3813.004 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3813.009 

مصوبات ومخللات  ضرلوة ماكبرة، ايرا مرصكل ة وال   3814.00 38.14

مرخلة دئ متاه آخرا؛ محضرارت معر ة إلزرسرة رسر لاه 

 أو رسل نيش 

    

ل  ميثاه، إوثاه أو باوباه كابلنات ـ ـ ـ رسةحتلوة   3814.002 

( وإه كانب محتلوة  ل  CFCsرستلل  ورسللل  )

 (HCFCsكابلنات رسهي  وكلل  ورسللل  )

 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ رسةحتلوة  ل  ميثاه، إوثاه أو باوباه كابلنات  3814.003 

( وستن  ايا HCFCsرسهي  وكلل  ورسللل  )

 (CFCsمحتلوة  ل  كابلنات رستلل  ورسللل  )

 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ رسةحتلوة  لر   برا ئ كلل ور  رستابرله، باومرل  3814.004 

ثالثئ كلرل و إوثراه )ميثيرل  - 1،1،1كلل و ميثاه أو 

 كلل ودل م( 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3814.005 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3814.009 

ضارت سب ء رستلا ل، ميظةات ومسا ات رستلا رل مح   38.15

، ومحضارت وميطة محلزة ايا مرصكل ة وال مرخلرة 

 دئ متاه آخا 

    

     ـ محلزرت  ل  حامل :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ تحتلي  ل  رسييتل أو ماكبات رسييتل كةامة دعاسة 3815.11  
ةرين ـ ـ تحترلي  لر  معر ه ثةرين أو ماكبرات معر ه ث 3815.12  

 كةامة دعاسة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3815.19  
 ـ ايالا 3815.90  

 

 

 معلاة رسقيةة
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رمةيب ومرالط وخامرانة، وماكبرات مةاثلرة متحةلرة  3816.00 38.16

 رر ر  ،سلحررار ة، بةررا ديهررا خلرريط رسرر وسلميب رسةرر كلك

  38.01ميت ات رسبي  

 معلاة رسقيةة

بيزويات مخللطة ورستاول نلتاسييرات مخللطرة ، رستاول  3817.00 38.17

  29.02أو رسبي   27.07  ر تلك رسةصكل ة دئ رسبي  
 معلاة رسقيةة

 ياصرررررررا كيةاوورررررررة ميشرررررررطة المرررررررتعةاسها درررررررئ  3818.00 38.18

رإلستتاونيرررات، بشرررتل أقرررارص أوصرررلائل  قائقيرررة أو 

بس تاد مةاثلة؛ ماكبات كيةاوورة ميشرطة المرتعةاسها 

 ات دئ رإلستتاوني

 معلاة رسقيةة

مررلرئل سللارمررل رسهي  وسيتيررة ومررلرئل محضرراة أخررا  3819.00 38.19

سيقل رسحاكة رسهي  وسيتية، التحتلي  ل  زورلت نلرط 

وال  ل  زولت مع نية قا وة أو تحتلي  ل  أقرل مرن 

 % وزناً من لصا رسزولت70

  

ـر ـ ـ رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةسرتلزمات إنتراج  3819.001 

 خ رماتها رسخاصةالمت
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3819.009 
محضرررارت مضرررامة سلت ةررر  ومرررلرئل مانعرررة ستترررلون  3820.00 38.20

 رس لي 
 %5 رسقيةة

محضارت وميطة المتيبات رستائيرات رسة هاورة )بةرا  3821.00 38.21

ديهررا رسلياومررات ومررا وةاثلهررا( أو رسخالوررا رسيباتيررة أو 

 رسحيلرنية رسبشاوة رو 

 %5 رسقيةة

كــلر ف سلتشخيــ  أو سلةختبـرـارت  ـرـل  حامـرـل،  3822.00  38.22

وكــلر ــف محضاة سلتشخي  أو سلةختبــارت، وإه 

كــانب  ل  حامــل، وإه كانب مهيسة بشتل أطقع  ر ر 

 ؛ ملرم ماسعية معتة ة30.06تلك رس رخلة دئ رسبي  

    

ارت  ل  حامل ـ كلر ف سلتشخي  أو سلةختب  

وكلر ف محضاة سلتشخي  أو سلةختبارت، وإه 

 كانب  ل  حامل، وإه كانب مهيسة بشتل أطقع

  

 معلاة رسقيةة ـ ـ سلةال وا 3822.11 
سلزوتا وايالا من ر مارض رستئ ويقلها رسبعرلض  - - 3822.12 

 Aedesمن سيس إو وس 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رس مستح و  ديات أو  لرمل   ـ ـ 3822.13 
   ـ ـ ايالا: 3822.19 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أ اطة سلح  تاكيز رس للكلز 3822.191 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3822.199 
 معلاة رسقيةة ايالا - 3822.90 

أحةاض مليية صيا ية أحاموة رستابلكسيليك؛ زولت    38.23

 ا ية حةضية نات ة  ن رستتاوا؛ كحلالت ممةة صي
    

ـ أحةراض ملييرة صيا يـرـة أحامورة رستابلكســيلرـيك؛     

 زولت حةضية نات ة  ن رستتاوا:
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 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض رس لن )متيا وك( 3823.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حةض رسزوب )أوسييك( 3823.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أحةاض مليية من زوب "رسطلد أوول" 3823.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3823.19  
 معلاة رسقيةة ـ كحلالت ممةة صيا ية 3823.70  

 وربط محضراة سقلرسرب رسسربك؛ ميت رات ومحضرارت    38.24

رسصيا ات رستيةاووة ورسصريا ات رسةاتبطرة بهرا )بةرا 

دررئ ذسررك مخرراسيط رسةيت ررات رسطبيعيررة(، ايررا مررصكل ة 

وال مرخلررررة دررررئ مترررراه آخررررا؛ مخللررررات رسصرررريا ات 

تيةاووررة ورسصرريا ات رسةاتبطررة بهررا، ايررا مررصكل ة رس

 وال مرخلة دئ متاه آخا 

    

 معلاة رسقيةة ـ  وربط محضاة سقلرسب رسسبك 3824.10  
ـ كابي رت مع نية ايرا متتلرة مخللطرة ديةرا بييهرا أو  3824.30  

 مع  وربط مع نية
 معلاة رسقيةة

     رسخامانة: ـ إضادات محضاة سالمةيب أو رسةالط أو  3824.40  
ـرر ـ ـ سالمررتعةاد رسةخبرراي أو رسةسررتل م مررن قبررل  3824.401  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3824.409  
     ـ مالط وخامانة، ايا متحةلة سلحار ة:  3824.50  
لاةمع رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3824.501    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3824.509  
ـررر مرررل بيتلد ،  ررر ر مرررا وررر خل درررئ رسبيررر  رسلا رررئ  3824.60  

2905.44 
 معلاة رسقيةة

ـ ر صيال رسةح مة دئ مالحظة رسبي  رسلا ئ  قع     

 ( سهصر رسلصل:3)

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ تحتلي  ل  أوكسياره )أوكسي  رإلوثلين(  3824.81  
ـ ـ تحتلي  ل  ثيائئ رسليييالت رسةعاس ة باستلل نات  3824.82  

(، ثالثئ رسليييالت رسةعاس ة PCBsرسةتع مة )

( أو ثيائئ رسليييالت PCTsباستلل ويات رسةتع مة )

 (PBBsرسةعاس ة باسباومات رسةتع مة )

 معلاة رسقيةة

ثانئ باوملباوبيل(  2،  3ـ ـ تحتلي  ل  ثالثئ ) 3824.83  

 رسللملات
 معلاة قيةةرس

( ISOكامليتلل  ) ,(ISOتحتلي  ل  أس  ون ) - - 3824.84 

كلل موتله  ,(ISOكلل مون ) ,)تلكسادين( 

(ISO), DDT (ISO كللدييلتين( )(INN) ،

-متا )با ر2,2 -ثاسث كلل و-1،1،1

(، ISO ،INNثانئ رس  ون ) ,كلل وديييل(روثاه(

(،  مابع كلل  ISO(، رن  ون )ISOرن ومللاه )

(ISO( مياكس  ،)ISO.) 

 %5 رسقيةة 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
مام  - -6,5,4,3,2,1تحتلي  ل  - - 3824.85 

((، بةا ديها ISO)  HCHكلل وميتللليتساه )

 (ISO ،INNسيي ره )

 %5 رسقيةة

( مام  ISOتحتلي  ل  خامس كلل وبيزون ) - - 3824.86 

  ( ISOمتلل و بيزون )
 %5 رسقيةة

يك بياودلل وروكتاه تحتلي  ل  حةض ملللن - - 3824.87 

أو أمالحه، ملللنلأمي رت بياودلل وروكتاه أو 

 دلل و  ملللنيل بياودلل وروكتاه

 %5 رسقيةة

تحتلي  ل  رثيارت  ربع أو خامس أو مام    - - 3824.88 

 أو مابع أو ثامن باوملثانئ ديييل

 %5 رسقيةة

 %5 يةةرسق سسلسلةت كلل وة قصياة ردييا رباتحتلي  ل   - - 3824.89 
     ـ ايالا:   
رسةخاسيط رسةحضارت رسةتلنة بصل ة  ئيسية من - - 3824.91 

ثانئ  -2,3,1-أوكسي و -2-ميثيل -2-إوثيل -5)

أول( ميثيل دلمللنات ومتا  5-أوكسادلمللوياه

ثانئ  -1,2,3-أوكسي  -2ميثيل -2-إوثيل-5)

 أول ميثيل دلمللنات-5-أوكسادلمللناه 

 %5 رسقيةة 

رمتيارت بلسئ سالوتلد من حامض ميثيل  - - 3824.92 

 دلمللنيك

 %5 رسقيةة

   ايالا: - - 3824.99 
ربات رسز ر يرة، مراء نشرام ي و أوكسري   3824.991  ـر ـ ـ رسةخص 

 متخلف  ن  ةلية تيقية ااز رالمتصبا"

5% رسقيةة  

 %5 رسقيةة أمال" رسبحا رسةيب - - - 3824.993 
سالمررررتعةاد رسةخبرررراي أو سالمررررتعةاد ايالررررا،  - - - 3824.994  

رسصرريا ئ أو رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت 

 إنتاج.

 معلاة رسقيةة

ايالررررررا،  رسةسررررررتل م مررررررن قبررررررل رسةصررررررانع  - - - 3824.995  

 كةستلزمات إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3824.999 
يائيرة ورسصريا ات رسةاتبطرة مخللات رسصريا ات رستية   38.25

بها ، ايا مصكل ة وال مرخلرة درئ متراه آخرا؛ نلاورات 

رسبل وات؛ وحل رسصال رسصرحئ؛ نلاورات أخرا محر مة 

 سهصر رسلصل 6دئ رسةالحظة 

    

 %5 رسقيةة نلاوات رسبل وات ـ 3825.10  
 %5 رسقيةة ـ وحل رسصال رسصحئ 3825.20  
 معلاة ةةرسقي ـ نلاوات رسعيامرت 3825.30  
     ـ نلاوات رسةصوبات رسعضلوة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ مهل ية 3825.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 3825.49  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
نلاوررررررات محاسيررررررل تيظيررررررف رسةعررررررامه ورسسررررررلرئل  - 3825.50  

رسهي  وسيتيررررة ومررررلرئل رسلارمررررل ومررررلرئل مضررررامة  

 سلت ة 

 %5 رسقيةة

رسصررريا ات ـررر نلاورررات أخرررا سلصررريا ات رستيةيائيرررة و    

 رسةاتبطة بها:
   

 %5 رسقيةة ـ ـ محتلوة بصل ة  ئيسية  ل  متلنات  ضلوة  3825.61  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  3825.69  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  3825.90  

موزد حيلي ومخاسطيه، ايا محتلي أو محتلي  ل   3826.00 38.26

% وزنا من زولت نلط أو زولت متحصل 70أقل من 

 من ملرم مع نية قا وة  ليها

 معلاة رسقيةة

مخررراسيط محترررـلوة  لررر  مشـتــقـرررـات مهل ـرررـية مرررن   38.27

رسةيثررراه أو رالوثررراه أو رسباوبررراه، ايرررا مرررصكل ة وال 

 مرخلة دئ متاه آخا

  

 (CFCs)محتلوررة  لرر  كلررل و دلررل و رستابلنررات  -  

وإه كانررررب محتلوررررة  لررررئ ليرررر  و كلررررل و دلررررل و 

يادلرررررررل و رستابلنرررررررات ، ب(HCFCs)رستابلنرررررررات 

(PFCs)  أو ليررر  و دلرررل و رستابلنرررات(HFCs) ؛

محتلوررررة  لرررر  ليرررر  و باومررررل دلررررل و رستابلنررررات 

(HBFCs) ؛ محتلوررة  لرر   ربررع كلل ورر  رستابررله؛

ثالثررئ كلررل و رإلوثرراه )مثيررل  1,1,1 –محتلوررة  لررئ 

 كلل و دل م(:

  

 (CFCs)محتلوة  ل  كلل و دلرل و رستابلنرات  - - 3827.11 
كانررررب محتلوررررة  لررررئ ليرررر  و كلررررل و دلررررل و وإه 

، بيادلرررررررل و رستابلنرررررررات (HCFCs)رستابلنرررررررات 
(PFCs)  أو لي  و دلل و رستابلنات(HFCs) 

 معلاة رسقيةة

محتلوررة  لرر  ليرر  و باومررل دلررل و رستابلنررات  - - 3827.12 
(HBFCs) 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة محتلوة  لئ  ربع كلل و  رستابله - - 3827.13 
ثالثئ كلل و رإلوثاه )مثيل  1,1,1 –محتلوة  لئ  - - 3827.14 

 كلل و دل م(
 معلاة رسقيةة

محتلوررة  لرر  باومررل كلررل و ثيررائئ دلررل و ميثرراه  - 3827.20 
(Halon-1211)  أو باومررررل ثالثررررئ دلررررل و ميثرررراه
(Halon-1301)   أوإوثانرررات ثيرررائئ باومرررل  برررا ئ

 (Halon-2402)دلل و 

 %5 رسقيةة

 لرررئ ليررر  و كلرررل و دلرررل و رستابلنرررات  محتلورررة -  
((HCFCs وإه كانررررب محتلوررررة  لررررئ بيادلررررل و ،

أو ليررر  و دلرررل و رستابلنرررات  PFCs)رستابلنرررات )
(HFCs)  وستررن ايررا محتلوررة  لررئ كلررل و دلررل و

 :CFCs)رستابلنات )
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
محتلوة  ل  ملرم مرخلة درئ رسبيرلم رسلا يرة مرن  - - 3827.31 

 2903.48إس   2903.41
 معلاة رسقيةة

ايالرررا، محتلورررة  لررر  مرررلرم مرخلرررة درررئ رسبيرررلم  - - 3827.32 

  2903.75رس   2903.71رسلا ية من 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - 3827.39 

محتلوررة  لررئ مثيررل رسباوميرر  )باومررل ميثرراه( أو  - 3827.40 

 باومل كلل و ميثاه

 معلاة رسقيةة

أو  (HFC-23ه )محتلوة  لئ ثالثئ دلل و رسةيثرا -  

وستررن ايررا محتلوررة  (PFCs)بيادلررل و رستابلنررات 

أو ليرر  و  (CFCs) لررئ كلررل و دلررل و رستابلنررات 

 :(HCFCs)كلل و دلل و رستابلنات 

  

 معلاة رسقيةة (HFC-23محتلوة  لئ ثالثئ دلل و رسةيثاه ) - - 3827.51 

 معلاة رسقيةة ايالا - - 3827.59 

( HFCs و كابلنررات )محتلوررة  لرر  ليرر  و كلررل -  

أخررررا، وستررررن ايررررا محتلوررررة  لررررئ كلررررل و دلررررل و 

أو ليررررر  و كلرررررل و دلرررررل و  (CFCs)رستابلنرررررات 

 :(HCFCs)رستابلنات 

  

 – 1،1،1% أو أكثرا وزنررا مررن 15محتلورة  لرر   - - 3827.61 

 (HFC-143aثالثئ دلل و رإلوثاه )
 معلاة رسقيةة

ئ أ رررالا، ايالرررا، ايرررا مرخلرررة درررئ رسبيررر  رسلا ررر - - 3827.62 

% أو أكثا وزنا من خةامئ دلرل و 55محتلوة  ل  

( وستررررن ايررررا محتلوررررة  لرررر  HFC-125إوثرررراه )

مشررررتقات ليرررر  وكابلنات ال مو وررررة دلل وررررة ايررررا 

 مشبعة.

 معلاة رسقيةة

ايالررا، ايررا مرخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة أ ررالا،  - - 3827.63 

% أو أكثا وزنا من خةامئ دلرل و 40محتلوة  ل  

 ( HFC-125إوثاه )

 معلاة رسقيةة

ايالررا، ايررا مرخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة أ ررالا،  - - 3827.64 

 2-1،1،1% أو أكثرررا وزنرررا مرررن 30محتلورررة  لررر  

( ستررررن ايررررا HFC-134a بررررا ئ دلررررل و إوثرررراه )

محتلورررة  لرررر  مشررررتقات ليرررر  وكابلنات ال مو وررررة 

 (.HFOsدلل وة ايا مشبعة )

 معلاة رسقيةة

مرخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة أ ررالا، ايالررا، ايررا  - - 3827.65 

% أو أكثا وزنا من خةامئ دلرل و 20محتلوة  ل  

% أو أكثرررا وزنررراً مرررن 20و  (HFC-32ميثررراه )

 (HFC-125خامس دلل و إوثاه )

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ايالررا، ايررا مرخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة أ ررالا،  - - 3827.68 

محتلوررة  لرر  مررلرم مرخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يررة مررن 

 2903.48إس   2903.41

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - 3827.69 

 %5 رسقيةة ايالا - 3827.90 
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 رسقسع رسسابع
 س رئن ومصيل اتها؛ مطاط ومصيل اته

 
 مالحظات:

 
إه رسةيت ات رستئ تتله م ةل ات مؤسلرة مرن  ر ة  ياصرا ميلصرلة رستابعرة بتاملهرا أو   (1)

وسهل رستعال  ليها  لر  أنهرا معر ة بعر  رسخلرط  ه تترله  ب زء ميها سهصر رسقسع ورستئ

ميت ات تابعة سلقسع رسسام  أو رسسابع، ت خل درئ رسبير  رسعائر  سلةيرتج ر خيرا بشراط أه 

 تتله  ياصالا رسةتلنة:
)أ( وةتررن رستعررال  ليهــررـا بصررل ة ورضررحة مررن حيررث كيليررة تهييتهررا  لرر  أنهررا معرر ة 

 سالمتخ رم معا موه إ امة تعبية؛
 )ب( مق مة معــاً؛ و

 )ج( وةتن رستحقف من حيث طبيعتها أو نسب كةياتها من أنها متةلة سبعضها رسبعض.

 
، دررر ه رسلررر رئن ورسةطررراط 39.19أو 39.18 بامرررتثياء ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيررر ون   (2)

ورسةصرريل ات مررن لررصا رسةررلرم رسةطبل ررة ورسةتضررةية صررل رً أو  مررلماً أو نصلصرراً، 

 ي ما ال تتله رسطبا ة أو رسصرل  ديهرا م رام أمرا ثرانلي برل وترله  49تصيف باسلصل 

 سها رسصلة رسائيسية  ي  رالمتعةاد.
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 رسلصل رستامع ورسثالثـله
 س رئن ومصيل اتها

 
 مالحظات:

 
 39.14إسر   39.01تعيئ  با ة "س رئن" دئ س ود رستعاولرة رسةرلرم رس رخلرة درئ رسبيرلم مرن  1-

ا خا سئ )بصل ة  امة رسحار ة ورسضرغط، مرع رمرتعةاد مرصوب أو ورستئ إذر ما أخضعب ستسثي

مامة مل نه  ي  رالقتضاء(، وتله ب متانها، دئ أثياء  ةلية  رسبلةاة أو دئ ماحلة الحقرة، أه 

تتخص أ تاالً باسقلسبة أو باسصب أو باسسحب أو باستاقيف أو بسوة  ةليرة أخراى، تظرل محتلظرة 

 ا رسخا سئ.بها  ي ما ويتهئ دعل لصر رستسثي
تشةل  برا ة "سر رئن" درئ سر ود رستعاولـرـة أوضراً ر سيرال رسةباكيرة، ايرا أه لرصر رستعبيرا ال 

 ويطبف  ل  رسةلرم رستئ تعتبا كةلرم نس ية مرخلة دئ رسقسع رسحامي  شا.

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 2-

 34.03أو   27.10محضارت رستشحيع رس رخلة دئ رسبي ون  -أ   

 ؛34.04أو رسبي   27.12خلة دئ رسبي  رسشةلس رس ر -ب 
 (؛29رسةاكبات رسعضلوة رسةيلصلة رسةح مة رسصلات كيةيائياً )رسلصل  -ج
 (؛30.01رسهيبا ون أو أمالحه )رسبي   –م 
رسةحاسيل )  ر رستلسلموله( رسةتلنة من أي من رسةيت ات رس رخلة  دئ رسبيلم   –لـ 

 %50،  ي ما وزو  وزه رسةصوب  ن دئ مصوبات  ضلوة طيا ة 39.13إس   39.01من

 ؛32.12(؛ أو ر  رسختع رس رخلة دئ رسبي  32.08من وزه رسةحللد )رسبي  
 ؛34.02رسعلرمل رسعضلوة ذرت رسيشاط رسسطحئ أو رسةحضارت رس رخلة دئ رسبي   -و 
 (؛38.06رسصةلغ رسةصهل ة أو رسصةلغ ر متياوه )رسبي   -ز 
 (؛38.22رت  ل  حامل من س رئن )رسبي  رستلر ف سلتشخي  أو سلةختبا -ي 

رضادات محضراة سلزورلت رسةع نيرة )بةرا ديهرا رس رازوسين( أو سلسرلرئل ر خرا رسةسرتعةلة  -" 

 (.38.11سصرت ر اارض كزولت مع نية )رسبي  

رسسررلرئل رسهي  وسيتيررة رسةحضرراة رستررئ أمامررها رسبررلسئ سليتررلالت رسررل رسسررليتلنات أو  -ط 

 (. 38.19)رسبي    39س رخلة دئ رسلصل رسبلسيةتارت ر خا ر
 وكصسك رسةصيل ات من مطاط تاكيبئ؛ 40رسةطاط رستاكيبئ كةا لل معال دئ رسلصل -ك 

( أو رسصررياموف أو حقائررب ر متعررة أو 42.01أصرريال  رر ة رسحيلرنررات ورسسررارسة )رسبيرر   –د 

 ؛42.02حقائب رسي  ور و ية ر خا رس رخلة دئ رسبي  
 ؛46ا ورسسالد وايالا من ر صيال رس رخلة دئ رسلصل مصيل ات رسحص –م 
 ،48.14أاطية رس   ره رس رخلة دئ رسبي   –ه 
 رسةيت ات رس رخلة دئ رسقسع رسحامي  شا )رسةلرم رسيس ية ومصيل اتها(؛ -  
ر صيال رس رخلة دئ رسقسع رسثانئ  شرا )مثرل ر حصورة وأاطيرة رسراأ  ومظرالت رسةطرا  -س  

 صئ رسي  ورسسياط ومياط رساكلب، وأسزرؤلا(؛ومظالت رسشةس و 
 ؛71.17أصيال حلئ رسغلروة )رسةقل ة( رس رخلة دئ رسبي   –ل 
 ميت ات رسقسع رسسام   شا )آالت، أسهزة ومع رت آسية أو كهابائية(؛ -ص
 أسزرء مع رت رسيقل  رسلر مة دئ رسقسع رسسابع  شا؛ -  
 أطا رسيظا رت وأمورت رسامع(؛)مثل، رسعياصا رسبصاوة و 90أصيال رسلصل  - 
 )مثل، أظال وصياموف رسسا ات( 91أصيال رسلصل -ش
 )مثل، ر مورت رسةلميقية وأسزرؤلا(؛ 92أصيال رسلصل  -ت 
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)مثررل، ر ثرراث ووحرر رت ومسررتلزمات رإلنررا ة ورسللحررات رإل  رراموة  94أصرريال رسلصررل  -ث

 رسةضيية ورسةبانئ رسةسبقة رسصيع(؛ 
 ثل، رسلعب وأسعاب رسة تةعات وسلرزم رساواضة(؛)م 95أصيال رسلصل  -خ
)مثررل، رسلررارسين ور ز ر  ورسحابتررات رسةيزسقررة  رسةسرريية أو ايررا  96أصرريال رسلصررل   -ذ 

رسةسريية ور مشرراط وقصربات رسغالوررين ومبامررع رسسر ائا ومررا وةاثرـلها وأسررزرء رسقررلر وا 

)رسحلرمررل( ر حاموررة أو رسعازسررة ومررا وةاثلهررا وأقررالم رسحبررا وأقررالم رساصرراص ورسةياصررب 

 رسثيائية أو رسثالثية رسقلرئع ور صيال رسةةاثلة (

 
ملى رسةيت ات رسةتحصل  ليها بلرمطة رستاكيرب  39.11إس   39.01ال و خل دئ رسبيلم من  -3

 رستيةيائئ رسةي  سة ضةن رسة ةل ات رستاسية:
مررن ح ةهرا دررئ  %60ن رسبرلسئ أوسيلييرات رستاكيبيررة رسسرائلة رستررئ وتقطرا أقــررـل مر  -أ  

ملليبررا   يرر  رمررتخ رم  1.013م سررة ميلوـررـة بعرر  رستحررلد إسرر   300م سررة حررار ة 

 (؛39.02و  39.01رسةيخلض )رسبي ون   ةلية رستقطيا ذرت رسضغط
 (؛39.11أن ون )رسبي   –رسارتي ات ايا  اسية رسبلةاة من نلس كلما وه  -ب 
وحر رت  لر   5وحر رت رسةلنرلمارت بهرا  رسبلسيةيارت رستاكيبية ر خرا رسترئ متلمرط –ج 

 ر قل؛
 (؛39.10رسسليتلنات )رسبي   -م  
 ورسباوبلسيةيارت ر خا(. 39.09رساوزوالت )رسبي   -لـ 

 

تشةل  با ة "بلسيةيارت ماكبة" سةيع رسبلسيةيارت رستئ ال تةثل أي وح ة من ملنلمارتها   4-

 لية سلبلسيةا.وزناً أو أكثا من رسةتلنات رست %95رسةلامة نسبة 
و اارض تطبيف لصر رسلصل، وما سع وي   ل  خالل ذسك، د ه رسبلسيةيارت رسةاكبرة )بةرا 

ديهررا ميت ررات رسبلةرراة رسةاكبررة برراستتثيف أو باإلضررادة أو باستتتيررل أو برراستطعيع( ومخرراسيط 

 ً  رسبلسيةيارت، تتبع رسبي  رسصي وشةل رسبرلسيةيارت ذرت وحر ة رستلملنرلما رسترئ تتلرل  وزنرا

  ل  سةيع وح رت رستلملنلما ر خا كل  ل  ح ة.
ومن أسل تطبيف لصا رسةالحظة، در ه وحر رت رستلملنرلما رسةتلنرة سبرلسيةيارت مرخلرة درئ  

 ذرت رسبي  و ب أه تعامل  ل  أنها وح ة ورح ة )أي تحتسب معاً(،
درر ه  إذر سررع تتررن أي وحرر ة ملررامة مررن وحرر رت رستلملنررلما متللقررة وزنرراً  لرر  ايالررا،    

رسبلسيةارت رسةاكبة أو مخاسيط رسبلسيةا، حسب رسحاد ، و ب أه تصيف درئ رسبير  رسرصي ورام 

 متسخارً دئ رستاتيب رساقةئ بين تلك رسبيلم رسلرسب أخصلا دئ رال تبا  بيلس رسق  .
 

إه رسبررلسيةارت رسةع سررة كيةيائيرراً رستررئ تغيررات ديهررا دقررط ر سررزرء رسةلحقررة بسلسررلة رسبررلسيةا  5-

يسررية بلرمررطة رستلا ررل رستيةيررائئ، ويبغررئ أه تصرريف دررئ رسبيرر  رسةيامررب سلبررلسيةا ايررا رسائ

 رسةع د. وال تيطبف لصا ر حتام  ل  رسبلسيةيارت رسةاكبة رسةطعةة.

 
، تيطبف  با ة "ر  تاد ر وسيرة"  لر  ر  رتاد 39.14إس   39.01ودقاً سةلهلم رسبيلم من  6-

 رستاسية دقط:
 دئ ذسك رستب مرت )مستحلبات ومعلقات( ورسةحاسيل. ملرئل و  ن، بةا  -أ
كتررل ايررا ميتظةررة أو قطررع أو مسرراحيف أو سرراوش )بةررا ديهررا مسرراحيف رسقلسبررة( وحبيبررات  -ب

 و قائف وأ تاد ايا متةامتة مةاثلة.
رسيلاوات ورسلضالت ورسقصاصرات ورسخرامة رسعائر ة سةرامة ورحر ة قابلرة   39.15ال وشةل رسبي   7-

 (.39.14إس   39.01ر ة، رسةحلسة إس  أ تاد أوسية )رسبيلم من سلتل ه باسحا
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، وقصر  بعبرا ة "أنابيرب وملرمريا وخرارطيع" رسةيت رات 39.17من أسل تطبيف أحترام رسبير   8-

رسة لدة وإه كانب مصيعة أو نصف مصيعة، من رسيلس رسةستعةل بصرل ة  امرة درئ نقرل أو 

رطيع رسحرر رئف رسةضرلعة ور نابيرب رسةثقبررة(. تلصريل أو تلزورع رسغرازرت أو رسسررلرئل )مثرل خرا

ومع ذسك، د ه لصا رسعبا ة تشةل أوضاً أاللة رسس ف )اليظة أو  ديعة( ور نابيرب رسةسرطحة 

ر خا. إال أنه بامتثياء ما ذكا أخيارً، د ه ر صيال رستئ سها مقطع  اضئ مرخلئ ايا مرئاي 

يهررا مرراة ونصررف مررن رسعرراض( أو لررئ أو بيضرراوي أو مسـررـتطيل )ورستررئ ال وت رراوز رسطررلد د

بشررتل مضررلع ميررتظع، د نهررا ال تعتبررا كسنابيررب أو ملرمرريا أو خررارطيع، وإنةررا تعتبررا كس ررتاد 

 خاصة )باوديالت(.

 
، وقص  بعبا ة "أاطيرة سر  ره أو مرقلل مرن رسلر رئن" رسةيت رات 39.18ودقاً سةلهلم رسبي   9-

خ رم سزخادررة رس رر  ره أو رسسررقلل مررع، رسقابلررة سالمررت 45بشررتل سلررائف بعرراض ال وقررل  ررن 

ومتلنة من س رئن مثبتة بصلة مرئةة  ل  حامل من أي مامة ايرا رسرل   ورسترئ تترله طبقرة 

رسلرر رئن ديهررا ) لرر  رسلسرره رسظررالا( محببررة أو ميقل ررة أو مللنررة أو مطبل ررة بزخررا ل أو 

 مزخادة بسي طاوقة كانب.

 
عبرررا ة "ر سرررلر" ورسصرررلائل ور اشرررية ، وقصررر  ب 39.21و 39.20ودقررراً سةلهرررلم رسبيررر ون  10-

)ر دالم( ورسصلائل رساقيقة ور  اطة ورسق م ورسصليحات" لرصا ر صريال ذرتهرا ) ر ر تلرك 

(، ورستتررل مررن أ ررتاد لي مررية ميتظةررة، وإه كانررب مطبل ررة أو 54رسةررصكل ة دررئ رسلصررل 

بعررة مشررغلسة رسسررطل بطاوقررة أخرراى، ايررا مقطعررة، أو مقطعررة إسرر  أ ررتاد مسررتطيلة أو ما

وستيهررا ايررا مشررغلسة أكثررا مررن ذسررك )حترر  وسلأضررلب  ليهررا  ةليررة رستقطيررع لررصا صررلة 

 ر صيال رس الزة سالمتعةاد(.

 لر  ر صريال رستاسيرـة بصرلة حصراوة، مرا سرع تترن مشرةلسة برسي مرن  39.25ويطبف رسبير   11-

 رسبيلم رسسابقة رستابعة سللصل رسلا ئ رسثانئ:
ها خزرنات رسلضالت( ورس ناه ور و ية رسةةاثلة رستئ تزور  رسصها وج ورسخزرنات )بةا دي -أ 

 ستا؛ 300معتها  ن 
رسعياصا رإلنشرائية رسةسرتخ مة  لر  ر خر  درئ ر  ضريات أو رس ر  ره أو رسحرلرسزأو  -ب

 رسسقلل أو ر مطل؛
 رسةزر وب وسلرزمها؛ -ج 
 ر بلرب ورسيلردص وأطالا و تبات ر بلرب؛ -م  

 ن ور مي ة ورسبلربات ورسحلرسز رسةشابهه؛لـ رسشادات ورس  ربزو
مصا وع رسيلردص ور بلرب ورسستائا رس رخلية )بةا ديها رسستائا رسةضلعة( ور صيال  -و 

 رسةةاثلة وأسزرؤلا وسلرزمها؛
م ةل ات رسادلل رسةع ة سلتاكيب ورستثبيب بصلة مرئةة، مثالً درئ رسةتراسا ورسةخرازه  –ز 

 ورسل ش ورسةستلم ات؛
سزخررا ل ور  ررتاد رستزوييررة رسةعةا وررة و لرر  ر خرر  رسزخررا ل رسةحررززة ورسقبرراب ر –" 

 وأبارج رسحةام؛
رسللرزم ورستاكيبات رسةع ة سلتاكيب بصلة مرئةة دئ أو  ل  ر برلرب ورسيلردرص وم سرات  -ط 

رسسررالسع ورس رر  ره، وأسررزرء أخررا مررن رسةبررانئ، المرريةا رسةقررابض ورسشررياكل ور قررلر  

ف وسلحررات رسةلرراتيل رستهابائيررة ايررا رسة هررزة ورسللحررات رسلرقيررة وحةرراالت رسةيا رر

 ر خا.
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 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
دررئ أي بيرر  مررن بيررلم لررصر رسلصررل، تصرريف رسبررلسيةيارت )بةررا دررئ ذسررك رسبررلسيةيارت   (1)

 رسةاكبة"رستلبلسيةيارت"( ورسبلسيةيارت رسةع سة كيةيائياً ودقاً سألحتام رستاسية: 
 وتله لياك بي  دا ئ مسة  "ايالا" دئ نلس ملسلة رسبيلم رسلا ية :  ي ما  -أ 

 وعيئ رسةقطع"بلسئ"رسصي وسبف رمع "بلسيةا" مصيف دئ بي  دا رئ معرين   1-

(  أه وحرر ة أو وحرر رت رسةلنررلما - 6,6)مثررل بررلسئ إوثيلررين أو بررلسئ أميرر  

و أكثا من وزناً أ %95رسةتلنة سهصر رسبلسيةا، رسةحتسبة معاً، و ب أه تةثل 

 إسةاسئ متلنات رسبلسيةا.

،  3901.30إه رسبرررلسيةيارت رسةاكبرررة رسةرررصكل ة دررر  رسبيرررلم رسلا يرررة أ قرررام   2-

، تصرررريف درررر  لررررصا رسبيررررلم 3904.30و 3903.20،3903.30, 3901.40

رسلا ية بشاط أه وح رت رستلملنلما ستلك رسبرلسيةيارت رسةاكبرـة رسةرصكل ة 

 ا من إسةاس  محتلى رسبلسيةا.وزناً أو أكث %95ديهــــا تشتل 
تصيف رسبلسيةيارت رسةع سة كيةيائياً دئ رسبير  رسلا رئ رسةسرة  برـ"ايالا"،   3-

 بشاط أال تتله مرخلة دئ بي  دا ئ آخا أكثا تخصيصاً.
أ ررالا،  3,2,1إه رسبررلسيةيارت رستررئ ال تتلررف مررع رسشرراوط رسررلر مة برراسلقارت   4-

لة رسبيرلم رسلا يرة رسةتبقيرة، ورسرصي تصيف دئ رسبير  رسلا رئ مرن برين مـرـلس

وشةل رسبلسيةيارت رسةتلنرة مرن وحر ة رسةلنرلما رسترئ تتلرل  وزنراً  لر  أي 

مررن وحرر رت رستلملنررلمار خا كررل  لرر  حرر ة. وسهررصر رسغرراض، درر ه وحرر رت 

رسةلنلما رسةتلنة  ح  رسبلسيةيارت رس رخلة دئ نلس رسبير  رسلا رئ و رب أه 

قرررط برررين وحررر رت رستلملنرررلما رسةتلنرررة تحتسرررب معررراً. وو رررب رسةقا نرررة د

سلبررلسيةيارت رسررلر مة دررئ ملسررلة رسبيررلم رسلا يررة ورستررئ وةتررن أخررصلا دررئ 

 رال تبا .
  ي ما ال وتله لياك بي  دا ئ مسة  "ايالا" دئ نلس رسسلسلة:  -ب 

تصريف رسبررلسيةيارت دررئ رسبير  رسلا ررئ رسررصي وشرةل رسبررلسيةيارت مررن نلررس    1-

لـل  وزناً  ل  أي من وح رت رسةلنلما ر خرا كرل وح ة رسةلنلما رستئ تت

 لرر  حرر ة. وسهررصر رسغرراض، درر ه وحرر رت رسةلنررلما رسةتلنررة سلبررلسيةيارت 

رس رخلة دئ ذرت رسبي  رسلا ئ و ب أه تحتسب معاً .و ب رسةقا نة دقط برين 

وح رت رستلملنلما رسةتلنة سلبلسيةيارت رسلر مة دئ نلس رستسلسل ورسترئ 

  تبا .وةتن أخصلا دئ رال
تصيف رسبلسيةيارت رسةع سة كيةيائياً دئ رسبي  رسلا ئ رسةالئرع سلبرلسيةا ايرا   2-

 رسةع د .

إه مخاسيط رسبلسيةيارت و ب أه تصيف دئ ذرت رسبي  رسلا رئ رسخراص براسبلسيةيارت 

 من نلس وح رت رسةلنلما وبيلس رسيسب.
 ةل رسةل نات رسثانلوة.، د ه  با ة "مل نات"، تش3920.43 اارض رسبي  رسلا ئ  (2)
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     بلسيةيارت رإلوثيلين، دئ أ تاسها ر وسية   39.01
 معلاة رسقيةة 0.94ـ بلسئ إوثيلين بلزه نل ئ أقل من  3901.10  
 معلاة رسقيةة اأو أكث 0.94ـ بلسئ إوثيلين بلزه نل ئ وعامد  3901.20  
 معلاة رسقيةة ـ كلبلسيةيارت رإلوثيلين ـ رميتات رسليييل 3901.30  
أوسيلين وزنه رسيل ئ -أسلا -كلبلسيةارت رإلوثيلين  - 3901.40 

 0.94وقل  ن 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  3901.90  
برررلسيةيارت بررراوبلين أو أوسيلييرررات أخرررا، بس رررتاسها   39.02

 ية  ر وس
    

 معلاة رسقيةة ـ بلسئ باوبلين 3902.10  
 معلاة رسقيةة ـ بلسئ أوزوبلتلين 3902.20  
 معلاة رسقيةة ـ كلبلسيةيارت رسباوبلين 3902.30  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3902.90  

     بلسيةيارت رسستياون، بس تاسها ر وسية   39.03
     ـ رسبلسئ متياون:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ قابلة سلتة م 3903.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3903.19  
 معلاة رسقيةة (SANـ كلبلسيةيارت متياون ـسكاوللنتارول ) 3903.20  
ـرر كلبررلسيةيارت أكاوللنتاروررل ـ بلتررامون ـ مررتياون  3903.30  

(ABS) 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3903.90  
لل ور  رسليييرل أو ر وسيلييرات رسةهل يرة بلسيةيارت ك  39.04

 ر خا، بس تاسها ر وسية 
    

 معلاة رسقيةة ـ بلسئ )كلل و  رسليييل(، ايا مةزوج بةلرم أخا 3904.10  
     ـ بلسئ )كلل و  رسليييل( أخا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مل ه 3904.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مل ه 3904.22  
 معلاة رسقيةة كلبلسيةيارت من كلل و  رسليييل رميتات رسليييلـ  3904.30  
 معلاة رسقيةة ـ كلبلسيةيارت أخا من كلل و  رسليييل 3904.40  
 معلاة رسقيةة ـ بلسيةيارت كلل و  رسلييلي ون 3904.50  
     ـ بلسيةيارت دلل وة:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ بلسئ تتاردلل و إوثيلين 3904.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3904.69  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3904.90  

برررلسيةيارت رمررريتات رسليييرررل أو رمرررتيارت رسليييرررل   39.05

ر خررا، بس ررتاسها ر وسيررة ؛ بررلسيةيارت ديييررل أخررا، 

 بس تاسها ر وسية  

    

     ـ بلسئ )أميتات رسليييل(:   
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

لاةمع رسقيةة ـ ـ دئ تب مرت مائية 3905.12    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3905.19  
     ـ كلبلسيةيارت رميتات رسليييل:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ دئ تب مرت مائية 3905.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3905.29  
ـرر بررلسئ )كحررلد رسلييـيررـل( ، وإه كرراه محتلورراً  لرر   3905.30  

 م ةل ات أمـيـتات ايا متحلله باسةاء
اةمعل رسقيةة  

     ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ كلبلسيةيارت 3905.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3905.99  

     بلسيةيارت أكاوليتية بس تاسها ر وسية   39.06
 معلاة رسقيةة ـ بلسئ )ميتا كاوالت رسةيـثـيل( 3906.10    

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3906.90  
برررلسئ إوثرررارت أخرررا و رتي رررات برررلسئ رمررريتاالت و  39.07

أوبلكسرري وة ، بس ررتاسها ر وسيررة ؛ بررلسئ كابلنررات، 

 رتي رررات رستي ورررة، رمرررتارت برررلسئ ر سيرررل وبرررلسئ 

 رمتارت أخا، بس تاسها ر وسية 

    

 معلاة رسقيةة ـ بلسئ رميتاالت 3907.10  
   ـ بلسئ إثيارت أخا:   
 معلاة رسقيةة مللناتمتا )بلسئ أوكسيثيلين( ميثيل دل - - 3907.21 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3907.29 
 معلاة رسقيةة ـ  رتي ات أوبلكسي وة 3907.30  
 معلاة رسقيةة ـ بلسئ كابلنات 3907.40  
 معلاة رسقيةة ـ  رتي ات رستي وة  3907.50  
   :ـ بلسئ )إوثـيلين تيادثاالت(   
 معلاة رسقيةة اارم أو أ ل مل/  78ذو مؤ ا سزوسة وبلغ  - - 3907.61 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3907.69 
 معلاة رسقيةة ـ بلسئ )حةض رسالكتيك(  3907.70  
     ـ بلسئ رمتيارت أخا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مشبعة 3907.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3907.99  

       بلسئ أمي رت بس تاسها ر وسية   39.08
، ـ  6,9، ـ  6,6، ـ 12، ـ   11، ـ  6ـر برلسئ أمير  ـ  3908.10  

 6,12أو ـ  6,10
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3908.90  
 رتي ررررررات أميييررررررة و رتي ررررررات دييلسيررررررة وبررررررلسئ   39.09

 ول وثانات، بس تاسها ر وسية 
    

 ـ  رتي ات ول وا؛  رتي ات ثيلول وا 3909.10  
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 معلاة رسقيةة ـ  رتي ات رسةيالمين  3909.20  
   ـ  رتي ات أمييية أخا:   
خام،  MDIبلسئ )ميثيلين ديييل روزوميانيب( ) - - 3909.31 

MDI )بلسيةياك 

 معلاة رسقيةة 

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 3909.39 
 معلاة رسقيةة ـ  رتي ات دييلسية  3909.40  
 معلاة رسقيةة ناتـ بلسئ ول وثا 3909.50  

 معلاة رسقيةة ميليتلنات بس تاسها ر وسية 3910.00 39.10
أنرررر ون،  - رتي ررررات رسرررريلط،  رتي ررررات رستلمررررا وه   39.11

وبلسئ تابييات، وبلسئ كباوتي رت، بلسئ ملللنات، 

مررن لررصر  3وميت ررات أخررا مررصكل ة دررئ رسةالحظررة 

رسلصررل، ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا، 

 ا ر وسية بس تاسه

    

ـ  رتي ات رسـيـلـط و رترـي ات كلمرا وه و رترـي ات  3911.10  

أنـ وـررـن أو  رتي ررات رستلمررا وه ـ أنـ وـررـن وبررلسئ 

 تابييات

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ديييلين ميثيل دلمللنات(-3،1بلسئ ) - 3911.20 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3911.90  

ه رستيةاووررة، ايررا مررصكل ة وال مرريليلسلز ومشررتقات  39.12

 مرخلة دئ متاه آخا، بس تاسها ر وسية 
    

     ـ رميتات ميليلسلز:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مل نة 3912.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مل نة 3912.12  
 معلاة رسقيةة ـ نتارت ميليلسلز )بةا دئ ذسك رستلسلموله(  3912.20  
     ز:ـ إثيارت رسسيليلسل   
 معلاة رسقيةة ـ ـ كا بلكسئ ميثيل رسسيليلسلز وأمالحه 3912.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 3912.39  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3912.90  

بررررررلسيةارت طبيعيررررررة )مثررررررل حةررررررض ر س ييررررررك(   39.13

وبرررررلسيةيارت طبيعيرررررة مع سرررررة )مثرررررل رسباوتييرررررات 

 رسةقسررررراة، ورسةشرررررتقات رستيةاوورررررة مرررررن رسةطررررراط

رسطبيعررئ(، ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا، 

 بس تاسها ر وسية 

    

 معلاة رسقيةة ـ حةض ر س ييك وأمالحه ورمتارته 3913.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 3913.90  

مبررامالت أولنيررة أمامررها رسبررلسيةيارت رس رخلررة دررئ  3914.00 39.14

 سية، بس تاسها ر و 39.13إس   39.01رسبيلم من 
 معلاة رسقيةة

     نلاوات وقصاصات ودضالت، من رسل رئن   39.15
 معلاة رسقيةة ـ من بلسيةيارت رإلوثيلين 3915.10  
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 معلاة رسقيةة ـ من بلسيةيارت رسستياون 3915.20  
 معلاة رسقيةة ـ ميبلسيةيارت كلل و  رسليييل 3915.30  
 معلاة رسقيةة ـ من س رئن أخا 3915.90  

 1 عيارت ملرامة وت راوز مقرا  مقطعهرا رسعاضرئ   39.16

مررع وقضررباه و يرر ره وأ ررتاد خاصررة مررن رسلرر رئن، 

وإه كانرررب مشرررغلسة رسسرررطل وسترررن ايرررا مشرررغلسة 

 بطاوقة أخاى 

    

     ـ من بلسيةيارت رإلوثيلين: 3916.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خيلط ملامة  3916.101  
ل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرت 3916.102  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3916.109  
     ـ من بلسيةيارت كلل و  رسليييل: 3916.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خيلط ملامة  3916.201  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3916.202  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3916.209  
     ـ من س رئن أخا: 3916.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خيلط ملامة  3916.901  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3916.902  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3916.909  
أنابيرررررب وملرمررررريا وخرررررارطيع وسلرزمهرررررا )مثرررررل   39.17

 رصل، ور كلرس ورسلصالت(، من رسل رئن رسلل
    

ـ مصا ون إصطيا ية )أاللة م ف وما وةاثـــلها(  3917.10  

 من باوتين مقس  أو من س رئن ميليلسلزوة
 معلاة رسقيةة

     ـ أنابيب وملرميا وخارطيع، صلبة:   
   ـ ـ من بلسيةيارت رإلوثيلين: 3917.21  
 معلاة رسقيةة ن قبل رسةصانع كة خالت إنتاجرسةستل م م - - - 3917.211 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3917.219 
   ـ ـ من بلسيةيارت رسباوبلين: 3917.22  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج - - - 3917.221 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3917.229 
   يل:ـ ـ من بلسيةيارت كلل و  رسليي 3917.23  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج - - - 3917.231 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 3917.239 
   ـ ـ من س رئن أخا: 3917.29  
 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج - - - 3917.291 
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 %5 رسقيةة ايالا - - - 3917.299 
     رميا وخارطيع أخا:ـ أنابيب ومل   
ـ ـ أنــابـيب وملرميا وخارطــيع مانة تتحةل  ل   3917.31  

 (:Mpaمي ابامتاد ) 27.6ر قل م سة ضغط 
  

ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع  3917.311 

رسةاخصة إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة 

ةسية ورسطاقة رسب ولة ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسش

 أوطاقة رساوا" أو طاقة رسةياا(

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3917.319 
ـرر ـ ايالررا، ايررا مقررلرة وال متحرر ة بطاوقررة مررا مررع  3917.32  

 ملرم أخا، موه سلرزم: 
  

ـ ـ ـ رسةستل م مرن قبرل مصرانع رسةسرتلزمات رسطبيرة  3917.321 

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا ـ ـ  3917.329 
ـرر ـ ايالررا، ايررا مقررلرة وال متحرر ة بطاوقررة مررا مررع  3917.33  

 ملرم أخا، مع رسللرزم
 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 3917.39  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج   3917.394  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3917.399  
     ـ سلرزم: 3917.40  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج   3917.402  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3917.409  

أاطيرررة أ ضررريات مـرررـن رسلررر رئن، وإه كانرررب الصرررقة   39.18

ذرتيررراً، بشرررتل سلرررات أو تاربيرررع أو بالطرررات؛ أاطيرررة 

س  ره أو مرقلل مرن رسلر رئن، كةرا لرئ معادرة درئ 

 سهصر رسلصل  9 رسةالحظة

    

     ـ من بلسيةيارت كلل و  رسليييل: 3918.10  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أاطية س  ره وأمقف 3918.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3918.109  
     ـ من س رئن أخا: 3918.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أاطية س  ره وأمقف 3918.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3918.909  

أسررلر" وصررلائل وأاشرررية )أدررالم( وصررلائل  قيقرررة   39.19

وأ رراطة وقرر م وايالررا مررن أ ررتاد مسررطحة مرررن 

 س رئن، الصقة ذرتياً، وإه كانب بشتل سلات 

    

     مع: 20ـ دئ سلات ال وزو   اضها  ن  3919.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3919.104  
 ـ ـ ـ من رسيلس رسعاكس   عة رسشةس 3919.105 
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3919.109  
     ـ ايالا: 3919.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3919.902 
 %5 رسقيةة ايالا، من رسيلس رسةخص  ال عة رسشةس- - - 3919.903 
 %5 رسقيةة الاـ ـ ـ اي 3919.909  

39.20 
  

أسررلر" وصررلائل وأاشرررية )أدررالم( وصررلائل  قيقرررة  

وأ اطة وق م، مرن سر رئن ايرا خللورة، ايرا مقرلرة 

وال ميضرر ة وسيسررب  لرر  حامررل وال متحرر ة بطاوقررة 

 مةاثلة مع ملرم أخا 

    

     ـ من بلسيةيارت رإلوثيلين: 3920.10  
 %5 رسقيةة رسةطبل ة ـ ـ ـ رسللائف رسشلادة ) ود(،  3920.101  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3920.102  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.109  
     ـ من بلسيةيارت رسباوبلين: 3920.20  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسللائف رسشلادة ) ود(، رسةطبل ة  3920.201  
رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  ـ ـ ـ ايالرا، 3920.202  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.209  
     ـ من بلسيةيارت رسستياون: 3920.30  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.309  
     سليييل:ـ من بلسيةيارت كلل و  ر   
% وزنرراً مررن 6ـرر ـ محتلوررة  لرر  مررا ال وقررل  ررن  3920.43  

 رسةل نات:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.431  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.439  
     ـ ـ ايالا: 3920.49  
 معلاة رسقيةة إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت  3920.491  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.499  
     ـ من بلسيةيارت ر كاوليك:   
     ـ ـ من بلسئ )ميثا كاوالت رسةيـثـيل(: 3920.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.511  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.519  
     ايالا: ـ ـ 3920.59  
 ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.591  
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.599  
ـ مــن برلسئ كابــلنـرـات أو  رتي ـرـات رستي وـرـة، أو    

 رمتيارت بلسئ ر سيل أو بلسئ رمتيارت أخا:
    

     ـ ـ من بلسئ كابلنات: 3920.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.611  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.619  
     ـ ـ من بلسئ )إوـثـيلين تيادـثاالت(: 3920.62  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.621  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.629  
     ـ ـ من بلسئ رمتيارت ايا مشبعة: 3920.63  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.631  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.639  
     ـ ـ من بلسئ رمتيارت أخا: 3920.69  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.691  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.699  
     ـ من رسسيليلسلز أو من مشتقاته رستيةاووة:   
     ـ ـ من ميليلسلز م  م: 3920.71  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.712  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.719  
     ز:ـ ـ من رميتات ميليلسل 3920.73  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ سلائف  لادة ) ود( من رسسللداه رسةطبلس 3920.731  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3920.732  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.739  
     ـ ـ من مشتقات ميليلسلزوة أخا: 3920.79  
 %5 رسقيةة ة ) ود( من رسسللداه رسةطبلسـ ـ ـ سلائف  لاد 3920.791  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3920.792  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.799  
     ـ من س رئن أخا:   
     ـ ـ من بلسئ )بلتيارد رسليـييل(: 3920.91  
 معلاة رسقيةة صانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسة 3920.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3920.919  
     ـ ـ من بلسئ أمي رت: 3920.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.921  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3920.929  
     ـ ـ من  رتي ات أمييية: 3920.93  
 ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.931  
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وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3920.939  
     ـ ـ من  رتي ات دييلسية: 3920.94  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.941  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.949  
     ئن أخا:ـ ـ من س ر 3920.99  
ـ ـ ـ رسللائف رسشلادة ) ود( من مامة رسبلسئ رثيلين  3920.991  

 ورسبلسئ باوبلين وو   رسسللداه رسةطبل ة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3920.996  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3920.999  

ـررررـية )أدـررررـالم( وصلائـررررـل أسررررلر" وصلائـررررـل وأاش  39.21

  قيقة وأ اطة وق م أخا، من س رئن 
    

     ـ ميت ات خللوة:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من بلسيةيارت رسستياون 3921.11  
   ـ ـ من بلسيةيارت كلل و  رسليييل: 3921.12  
ـر ـ ـ رالسرلر" رسصرلبة  رسةسرتل مة مرن قبرل رسةصرانع  3921.121 

 كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3921.129 
 %5 رسقيةة ـ ـ من بلسئ ول وثانات 3921.13  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ميليلسلز م  م 3921.14  
     ـ ـ من س رئن أخا: 3921.19  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ من إثيلين ديييل رمتيب 3921.191  
ل م مررن قبررل ـرر ـ ـ سلررائف مررن بررلسئ إوثلررين، رسةسررت 3921.192  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3921.199  
     ـ ايالا: 3921.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3921.905  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3921.909  

مغررررراطس، أحرررررلرض ما رررررات )موش(، مغامرررررل،   39.22

رمرررتبارء )بي وررره(، مرررارحيض ومقا ررر لا أحرررلرض 

وأاطيتهرررررا، خزرنرررررات تررررر دف رسةيررررراا )مررررريللنات( 

 وأصيال مةاثلة المتعةاالت صحية، من س رئن 

    

5% رسقيةة ـ مغاطس، أحلرض ما ات )موش( ومغامل 3922.10    
5% رسقيةة ـ مقا   وأاطية مارحيض 3922.20    
 %5 رسقيةة ـ ايالا 3922.90  

ل سيقل أو تعبية رسبضائع، مرن سر رئن؛ مر رمرت أصيا  39.23

 وكبسلالت وايالا من أصيال رإلاال ، من س رئن 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   ـ صياموف و لب وأقلاص وأصيال مةاثلة: 3923.10  
ـ ـ ـ رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع كةسرتلزمات إنتراج  3923.101 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 سقيةةر ـ ـ ـ ايالا 3923.109 
     ـ أكيا  وسعب )بةا دئ ذسك رسةخا وط(:   
     ـ ـ من بلسيةيارت رإلوثيلين: 3923.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3923.212  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  3923.219  
     ـ ـ من س رئن أخا: 3923.29  
 معلاة رسقيةة ل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةست 3923.293  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3923.299  
     ـ قلر وا وزساسات ومور   وأصيال مةاثلة: 3923.30  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3923.303  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3923.309  
     وبتارت وحلرمل مةاثلة:ـ متبات  3923.40  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 3923.401  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3923.409  
ـ م رمرت وأاطيرة وكبسرلالت وايالرا مرن أصريال  3923.50  

 رإلاال 
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا: 3923.90  
 معلاة رسقيةة قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من  3923.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3923.909  

أمورت مائرر ة ومطرربخ وأورنررئ ميزسيررة أخررا وأمورت   39.24

 سليظادة ورسعياوة باسصحة، من س رئن
    

 %5 رسقيةة ـ أمورت مائ ة ومطبخ 3924.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 3924.90  

بياء من سر رئن، ايرا مرصكل ة أو أصيال ت هيزرت رس  39.25

 مرخلة دئ متاه آخا 
    

ـ صها وج وخزرنات ومناه وأو يرة مةاثلرة تت راوز  3925.10  

 ستا 300معتها 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أبلرب ونلردص وأطالا و تبات ر بلرب 3925.20  
ـ مصا وع أبلرب ونلردص، رسستـائـا رس رخلية  3925.30  

بةا دئ ذسك رسستائارسةضلعة( رسبالمتـيتية )

 وأصيال مةاثلة وأسزرؤلا 

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 3925.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسع الت رسبالمتيتية  3925.901  
 ـ ـ ـ  ر سلر" رسةستخ مة دئ  زد ر بيية 3925.902 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3925.909  
رسل رئن ومصريل ات مرن رسةرلرم  مصيل ات أخا من  39.26

  39.14إس   39.01ر خا رس رخلة دئ رسبيلم من 
    

 %5 رسقيةة ـ أمورت متتبية وم  مية  3926.10  
ـ أسبسة وسلرزم أسبسة )بةا دئ ذسك رسقلازرت  3926.20  

اموة، ورسقلازرت بال أصابع، وقلازرت تتسل ــرسع

 :ر صابع ر  بع معاً ورإلبهام ميلامرً(

    

 سبسرة رسةسرتل مة مرن قبرل رسةصرانع ر ـر ـ ـ سرلرزم 3926.201  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3926.209  
     ـ تاكيبات سألثاث وسلعابات أو ما وةاثلها: 3926.30  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ تاكيبات سألثاث 3926.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 3926.309  
 %5 رسقيةة ـ تةاثيل، أصيال أخا سلزوية 3926.40  
     ـ ايالا: 3926.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ر كيا  رسةستهلتة رسةع ة المتخ رم رسةاض  3926.901  
 معلاة  رسقيةة ـ ـ ـ رسةالقط رسةع ة ستطعيع ر  تاد 3926.902 
 معلاة رسقيةة رسقلرسب ـ ـ ـ سلرزم صيا ة ر حصوة، بةا ديها 3926.903  
رالو يررة رسبالمررتيتية رسةسررتخ مة دررئ حضررانة  - - - 3926.904 

 بيض رالمةاك

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ حلةات سزساسات رساضا ة 3926.907  
ـ ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  3926.908  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 يةةرسق ـ ـ ـ ايالا 3926.909  
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 رسلصل ر  بعله
 مطاط ومصيل اته

 
 مالحظات:

وقص  بتلةة "مطاط" دئ س ود رستعاولة، ما سرع وري   لر  خرالل ذسرك ، رسةيت رات رستاسيرة،  1-

حت  وإه كانب مباكية أو مقساة: رسةطاط رسطبيعئ ورسبالتة ورسطباخة )سلتاباكا( ورس لرولد 

رستاكيبئ وأب رد رسةطراط رسةشرتقة مرن رسزورلت  ورسشيتل ورسصةلغ رسطبيعية رسةةاثلة ورسةطاط

 )داكتيس( ، وكصسك ر صيال رسة  مة من لصا رسةيت ات.
 

 ال وشةل لصر رسلصل: 2-
 ميت ات رسقسع رسحامي  شا )رسةلرم رسيس ية ومصيل اتها(؛  -أ  
 (؛64أصيال ر حصوة وأسزرؤلا )رسلصل  -ب 
 ؛ 65رسحةام( ،رس رخلة دئ رسلصلأاطية رساأ  وأسزرءلا )بةا دئ ذسك طلرقئ  –ج 

ر مورت ور سهزة رآلسية أو رستهابائية وأسزرءلا )بةا دئ ذسك ر صريال رستهابائيرة مرن    -م 

 سةيع ر نلرس(، رسةصيل ة من رسةطاط رسةقس ، رستابعة سلقسع رسسام   شا؛
 ؛96أو  94أو  92أو  90ر صيال رسلر مة دئ رسلصلد     لـ 
) ررر ر قلرررازرت رساواضرررة، ورسقلرررازرت برررال أصرررابع،  95رخلرررة درررئ رسلصرررل ر صررريال رس   -و 

وقلازرت تتسل ر صابع ر  بع معاً ورإلبهام ميلامرً ، ور صيال رس رخلة دئ رسبيرلم مرن 

 ( .40.13 إس   40.11
 

 لر   40.05و  40.03إسر   40.01تيطبف  با ة "ر  تاد ر وسية" رس رخلة درئ رسبيرلم مرن  3-

 سية دقط:ر  تاد رستا
رسسلرئل ورسع ائن )بةا درئ ذسرك  صرا رت رسةطراط رسطبيعرئ"التتس"، وإه أخضرعب   -أ  

 سباكية أوسية ، ورستب مرت ورسةحاسيل ر خا(؛
رستتل ايا رسةيتظةة رسشتل ورسقطع ورستارت ورسةساحيف ورسحبيبرات ورسلترات ور  رتاد  -ب 

 ايارسةتةامتة رسةةاثلة.
( مررن لررصر رسلصررل ودررئ رسبيرر  1يبررئ" رسررلر مة دررئ رسةالحظررة )تيطبررف  بررا ة "مطرراط تاك  4-

  ل : 40.02
رسةررلرم رستاكيبيررة ايررا رسةشرربعة رستررئ وةتررن تحلولهررا نهائيرراً إسرر  مررلرم ايررا قابلررة   -أ  

سلتل ه براسحار ة وذسرك بباكيتهرا بلرمرطة رستباورب، ورسترئ ال تيقطرع  ير  تة ور لا 

 18ئ م سررة حررار ة تتررارو" بررين )إطاستهررا( بيسرربة ثررالث مررارت طلسهررا ر صررلئ درر

م سررة ميلوررة، ورستررئ  يرر  إخضررا ها ستة ورر  وعررامد مثلرر  طلسهررا ر صررلئ،  29و

 تستعي  طلالً ال وت اوز ماة ونصف من طلسها ر صلئ خالد خةس مقائف.
ومررن أسررل تطبيررف لررصر رالختبررا ، د نرره وسررةل ب ضررادة رسةررلرم رسالزمررة سلترراربط 

رستبراكن ؛ كةرا وسرةل أوضراً بلسرلم رسةرلرم  مثل ميشـطات أو مسا ات رسةتعـاكس

(.و ل  رسعتس من ذسك ، ال وسةل بلسرلم 3( و)2ب ) 5رسةصكل ة دئ رسةالحظات 

 أوة مامة ايا الزمه سلتاربط رسةتعاكس كاسةلرم رسةل نة ورسةلرم رسةة مة ورسةاسية؛
 (؛وTMرسثيلبالمب )  -ب 
بلررر رئن رصرررطيا ية ، ورسةطررراط رسةطررراط رسطبيعرررئ رسةعررر د بررراستطعيع أو رسةخلرررلط   -ج 

رسطبيعئ ايا رسةبلةــا، ومخاسيط ملرم تاكيبية ايا مشبعة مع بلسيةيارت تاكيبية 

 اسيررة مشرربعه، بشرراط أه  تتررلردا دررئ سةيررع رسةيت ررات رسةررصكل ة أ ررالا  رراوط 

 رسباكيه ورستة م ورالمتعامة رسةح مة دئ  رسلقاة )أ( أ الا .
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، رسةطرراط ومخرراسيط رسةطرراط رسةضررادة، قبررل أو بعرر  40.02و  40.01)أ( ال وشررةل رسبيـررـ ره  5-

 رستخثا، مع:
رسةسا ات أو رسةبطيات أو رسةيشرطات أو رسعلرمرل رسةباكيره ر خرا ) ر ر رسترئ تضرال  1-

 ستحضيا  صا رت رسةطاط رسطبيعئ"رسالتتس"رسصي أخضع سباكية أوسية( ؛
 ر تلك رستئ تضال دقط ستسهيل ر سلره رسسطحية )بي ةيب( ورسةلرم رسةللنة ر خا ،   2-

 تةييزلا؛
رسةلرم رسةل نة أو  لرمل رستة م )ما   ر رسزولت رسةع نية رسةستخ مة دئ حاسة رسةطاط  3-

رسةة م باسزوب( ، ورسةلرم رسةاسية، رسخاملة أو رسلعاسة، و لرمل رستقلوة، ورسةصوبات 

 ة )ب( أمناا؛رسعضلوة، أو أي ملرم أخا، بامتثياء تلك رسةسةل" بها باسلقا
)ب(  وبق  رسةطاط أو مخاسيط رسةطاط، رستئ تحتلي  لر  رسةرلرم رسةرصكل ة أمنراا، مرخلرين درئ 

، ودقرراً سلحرراد، بشرراط أه وحررتل؛ كررل مررن رسةطرراط أو مخرراسيط 40.02أو  40.01رسبيرر ون 

 رسةطاط بصلته ر مامية كةامة خام :
  لرمل رالمتحالب أو رسعلرمل رسةضامة سللزوسة؛  1 -
 كةيات قليلة من ميت ات تلتك  لرمل رالمتحالب؛  2 -

 كةيات قليلة س رً مةا ولئ:  3 -
رسعلرمرررل رسحسامرررة سلحرررار ة )بصرررل ة  امرررة سلحصرررلد  لررر  رسةطررراط رسالتترررس 

رسحسا  سلحار ة(،  لرمل ذرت نشاط مطحئ كاتيلنيرة )بصرل ة  امرة سلحصرلد 

، ومضررامرت   لرر  مطرراط "رسالتتررس" رسةحتررلي  لرر   ررحيات كهابائيررة ملسبررة(

رستسكسررر ، أو رسةخثرررارت، أو  لرمرررل رستلترررب، أو رسعلرمرررل رسةقاومرررة سلت ةررر ، أو 

رسعلرمرررل رسةسرررا  ة  لررر  رستحرررلد إسررر  مرررائل اررراوي ، ورسعلرمرررل رسحادظرررة ، 

ورسةثبتررات،  لرمررل ضرربط رسلزوسررة، أو ايالررا مررن رإلضررادات رسةةاثلررة  اررارض 

 خاصة.
 ة "نلاوررات ودضررالت وقصاصررات"، رسيلاوررات ، وقصرر  بعبررا 40.04 اررارض تطبيررف رسبيرر   6-

ورسلضالت ورسقصاصات رسةتبقية من  ةلية تصييع و غل رسةطاط ور صريال رسةصريل ة مرن 

 رسةطاط، ايا رسصاسحة سالمتخ رم نهائياً بحاستها بسبب رستقطيع أو رإللتارء أو  مباب أخا.
 

مرع، تصريف  5ا رسعاضرئ  رن رسخيلط من رسةطاط رسةبراكن، رسترئ وزور  أكبرا مقرا  سةقاطعهر 7-

 (.40.08كس اطة أو  ي ره أو أ تاد خاصة )رسبي  
 

مرريل  نقررل رسةررلرم ومرريل  نقررل رسحاكررة ومرريل  رآلالت رسةصرريل ة مررن  40.10وشررةل رسبيرر   8-

أقةشة نس ية مشابة أو مطـلية أو مغطاة أو ميض ة باسةطاط، وكصسك رسسيل  رسةصيل ة من 

 طلية أو مغطاة أو ميض ة أو ملبسة باسةطاط.خيلط أو حباد نس ية مشابة أو م
 

 40.03، 40.02،  40.01وقصرر  بعبررا رت "أسررلر""، "صررلائل"، "أ رراطة"، دررئ رسبيررلم  9-

دقط، ر سلر" ورسصلائل ور  اطة ورستتل ذرت رسشرتل رسهي مرئ رسةيرتظع،  40.08 ، و40.05

حتر  وإه أ طالرا لرصر ايا رسةقطعة أو رسةقطعة بصل ة بسيطة بس تاد مسرتطيلة أو مابعرة، 

رستقطيع صلة ر صيال رس الزة ، ملرًء كانرب مطبل رة أو مشرغلسة رسسرطل بطاوقرة أخراى، 

 وستن سيسب مقطعة بس تاد أخا أو مشغلسة ب  سة أكثا من ذسك.
 

دقرط، رسعير ره ور  رتاد  40.08ووقص  بعبا رت " ي ره" و "أ تاد خاصة" رسلر مة دئ رسبير  

ة بررسطلرد معييررة أو مشررغلسة رسسررطل، وستررن ايررا مشررغلسة بطاوقررة رسخاصررة، وإه كانررب مقطعرر

 أخاى.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
مطاط طبيعئ، بالتة، طباخة )سلتاباكا(، سلرورلد،  ريتل   40.01

وصةلغ طبيعية مةاثلة، بس تاسها ر وسيرة أو بشرتل أسرلر" 

 أو صلائل أو أ اطة 

    

ـررر  صرررا رت رسةطررراط رسطبيعرررئ )التترررس(، وإه أخضرررعب  4001.10  

 سباكية أوسية
 معلاة رسقيةة

     ـ مطاط طبيعئ بس تاد أخا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسلر" م خية 4001.21  
 معلاة رسقيةة (TSNRـ ـ مطاط طبيعئ مح م رسصلات ديياً ) 4001.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4001.29  
ـ بالترة، طباخرة )سلتاباكرا(؛ سلروـرـلد؛  ريتل؛ وصرةلغ  4001.30  

 طبيعية مةاثلة 
 %5 رسقيةة

مطررراط تاكيبرررئ وأبررر رد مطـرررـاط )دررراكتيس( مشرررتقة مرررن   40.02

رسزوررلت، بس ررتاسها ر وسيررة أو بشررتل أسررلر" أو صررلائل أو 

 40.01أ اطة؛ مخاسيط أي من رسةيت ات رس رخلة دئ رسبي  

لرصر رسبير ، بس رتاسها ر وسيرة أو بشرتل مع أي مرن ميت رات 

 أسلر" أوصلائل أو أ اطة

    

(؛ مطاط متياون SBRبيلتامون ) -ـ مطاط متياون    

 :(XSBRبيلتامون كا بلكسيلئ )

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ  صا رت )التتس( 4002.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4002.19  
 معلاة قيةةرس ( BRـ مطاط بيلتامون ) 4002.20  
( ؛ IIRـ مطاط أوزوبيــلتين ـ أوــزوباون )بيلتيل( )   

أو  CIIRمطاط أوزوبيلتين ـ أوزوباون  مهل ن )

BIIR:) 

    

 معلاة رسقيةة ( IIRـ ـ مطاط أوزوبيلتين ـ أوزوباون )بيلتيل( ) 4002.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4002.39  
     (:CRامون( )ـ مطاط كلل وباون )كلل وبيلت   
 معلاة رسقيةة ـ ـ  صا رت )التتس( 4002.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4002.49  
     (:NBRـ مطاط أكاوللنتاول ـ بيلتامون )   
 معلاة رسقيةة ـ ـ  صا رت )التتس( 4002.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4002.59  
 معلاة رسقيةة ( IRـ مطاط أوزوباون ) 4002.60  
 معلاة رسقيةة ( EPDMـ مطاط إوثيلين ـ باوبلين ـ مرون، ايا مقتانة ) 4002.70  
مع أي مرن ميت رات  40.01ـ مخاسيط أي من ميت ات رسبي   4002.80  

 لصر رسبي  
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ  صا رت )التتس( 4002.91  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة  ـ ـ ايالا 4002.99  

مطاط م  م بس تاسه ر وسية أو بشرتل أسرلر" أو صرلائل أو  4003.00 40.03

 أ اطة
 معلاة رسقيةة

نلاورررات ودضرررالت وقصاصرررات، مرررن مطررراط ايرررا مقسررر ،  4004.00 40.04

 ومساحيف وحبيبات متحصل  ليها ميها
 معلاة رسقيةة

مطاط ماكـرـب، ايرا مبراكن، بس ـرـتاسه ر وسيـرـة أو بشرتل   40.05

 سلر" أو صلائل أو أ اطة أ
    

 معلاة رسقيةة ـ مطاط مضال إسيه لباب رسلحع أو رسسليتا )رسسيليس(  4005.10  
ـرر محاسيررل؛ تبرر مرت ايررا تلررك رس رخلررة دررئ رسبيرر  رسلا ررئ  4005.20  

4005.10 
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسلر" وصلائل وأ اطة 4005.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا                                     4005.99  

أ تاد أخا من مطاط ايا مبراكن )مثرل رسعير ره ور نابيرب   40.06

ور  ررررتاد رسخاصررررة(، وأصرررريال أخررررا )مثررررل ر قررررارص 

 ورسحلقات( 

    

 معلاة رسقيةة ـ أ تاد خاصة ستلبيس رإلطا رت رسةطاطية 4006.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  4006.90  

 معلاة   رسقيةة خيلط وحباد أو أمار ، من مطاط مباكن 4007.00 40.07
أسلر" وصلائل وأ اطة و ي ره وأ تاد خاصة من مطاط   40.08

 مباكن،   ر رسةطاط رسةقس  
    

     ـ من مطاط خللي:   
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ أسلر" وصلائل وأ اطة 4008.11  
 معلاة  رسقيةة  لاـ ـ ايا 4008.19  
     ـ من مطاط ايا خللي:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسلر" وصلائل وأ اطة  4008.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4008.29  

أنابيب وملرميا وخارطيع، من مطاط مباكن ايا مقسر ،   40.09

 مع أو ب وه سلرزمها )مثل رسللرصل ور كلرس ورسلصالت( 
    

     أو متح ة بطاوقة أخاى بةلرم أخا: ـ ايا مقلرا   
     ـ ـ ب وه سلرزم: 4009.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 4009.112  
ر كةرام رسةطاطيرة رسةسرتل م مرن قبرل مصرليع ر سبسرة ـ ـ ـ  4009.113 

 كةستلزمات إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 قيةةرس ـ ـ ـ ايالا 4009.119  
     ـ ـ مع سلرزم: 4009.12  
ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو وزو   ن  4009.121  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا, رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 4009.122 



490 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.129  
     وقة أخاى بةع ه دقط:ـ مقلرة أو متح ة بطا   
     ـ ـ ب وه سلرزم: 4009.21  
ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو وزو   ن  4009.211  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.219  
     ـ ـ مع سلرزم: 4009.22  
ي أو وزو   ن ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساو 4009.221  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.229  
     ـ مقلرة أو متح ة بطاوقة أخاى بةلرم نس ية دقط:   
     ـ ـ ب وه سلرزم: 4009.31  
ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو وزو   ن  4009.311  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

( 0.75سهرا مقطرع مرئراي وقطالرا رسر رخلئ وسراوي ) ـر ـ ـ 4009.312  

( إنرش ورسةسرتل م مرن قبرل مصرانع 1إنش وال وزو   رن )

 جأسهزة رطلاء رسحاوف كة خالت إنتا

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.319  
     ـ ـ مع سلرزم: 4009.32  
وزو   ن  ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو 4009.321  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.329  
     ـ مقلرة أو متح ة بطاوقة أخاى بةلرم أخا:   
     ـ ـ ب وه سلرزم: 4009.41  
ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو وزو   ن  4009.411  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 %5 يةةرسق ـ ـ ـ ايالا 4009.419  
     ـ ـ مع سلرزم: 4009.42  
ـ ـ ـ سها مقطع مرئاي وقطالا رس رخلئ وساوي أو وزو   ن  4009.421  

 رنشات 3
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4009.429  
     ميل  نقل ملرم وميل  نقل حاكة، من مطاط مباكن   40.10

     ـ ميل  نقل ملرم:   
 معلاة رسقيةة رة بةع ه دقط ـ ـ مقل 4010.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مقلرة بةلرم نس ية دقط  4010.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4010.19  
 ـ ميل  نقل حاكة:   
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـ ـ مـــيل  نــقــل حــاكة مقلــلة بـــ وه نهــــاوــات، ذرت  4010.31  

، (، محززةVمقطــع  اضئ  ــــــبه  ميحال )بشتل 

 مع  180مع وال وت اوز  60بةحيط خا سئ وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

ـ ـ مـــــيل  نقـــــل حاكة مقلـــــلة ب وه نهاوـــات ، ذرت  4010.32  

(، ايا محززة، Vمقطع  اضئ  به ميحال )بشتل 

 مع  180مع وال وت اوز  60بةحيط خا سئ وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

حاكررة مقللررة برر وه نهاوررات، ذرت مقطررع ـرر ـ مـررـيل  نقررل  4010.33  

(، محززة، بةحيط خا سئ V اضئ  به ميحال )بشتل 

 مع 240مع وال وت اوز  180وزو   ن 

 %5 رسقيةة

ـ ـ ميل  نقل حاكة مقللة ب وه نهاوات، ذرت مقطع  4010.34  

(، ايا محززة، بةحيط V اضئ  به ميحال )بشتل 

 مع  240مع وال وت اوز   180خا سئ وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ميل  نقل حاكة متزرمية، مقللة ب وه نهاورات، بةحريط  4010.35  

 مع 150مع وال وت اوز  60خا سئ وزو   ن 
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ميل  نقل حاكة متزرمية، مقللة ب وه نهاوات، بةحيط  4010.36  

 مع 198مع وال وت اوز  150خا سئ وزو   ن 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالاـ  4010.39  
     إطا رت خا سية للرئية س و ة، من مطاط   40.11

ـرر مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة سسرريا رت رساكررلب )بةررا دررئ ذسررك  4011.10  

 ميا رت رالمتيشن وميا رت رسسبا (
 %5 رسقيةة

     ـ من ر نلرس رسةستعةلة سلحادالت ورسشاحيات: 4011.20  
( 20  سيطرات قطالرا رسر رخلئ ال وقرل  رن )ـ ـ ـ تاكب  لر 4011.201  

 إنش 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4011.209  
 %5 رسقيةة ـ من ر نلرس رسةستعةلة سلطائارت 4011.30  
 %5 رسقيةة ـ من ر نلرس رسةستعةلة سل ر سات رسيا وة 4011.40  
 %5 ةرسقية ـ من ر نلرس رسةستعةلة سل  رسات رسعاموة 4011.50  
من ر نلرس رسةستعةلة  لر  رسةاكبرات ورالالت رسز ر يرة  - 4011.70 

 رو رسحارسية

 %5 رسقيةة

من ر نلرس رسةستعةلة  ل  رسةاكبرات ورآلالت رإلنشرائية  - 4011.80 

 أو رستع ويية أو رسةياوسة رسصيا ية:

  

مررن رالنررلرس رسةسررتعةلة سلةاكبررات ورالالت رالنشررائية  - - - 4011.801 

ورسةياوسررة رسصرريا ية، معرر ة الطررا ت ح و وررة )سرريط( ذرت 

 مع  61قطا ال وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

من رالنلرس رسةستعةلة سلةاكبرات ورالالت رالنشرائية  - - -   4011.802 

ورسةياوسررة رسصرريا ية ، معرر ة الطررا ت ح و وررة )سرريط( ذرت 

 مع  61قطا  وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

 ايالا - - - 4011.809 

 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا -  4011.90 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
إطـررـا رت خا سيررة للرئيررة م رر مة )ملبسررة( أو مسررتعةلة،   40.12

من مطراط، إطرا رت مصرةتة أو إطـرـا رت سـرـلداء )نصرف 

مصةتة(، أ اطة سإلطا رت قابلة سلتبر ول وبطانرات أنابيرب 

 )دالبس(، من مطاط 

    

     ـ إطا رت خا سية م  مة:   
ـ ـ من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسسيا رت )بةا دئ ذسك  4012.11  

 ميا رت رإلمتيشن وميا رت رسسبا (
 %5 رسقيةة

ـرر ـ مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ رسحررادالت )ر تلبيسررات(  4012.12  

 ورسشاحيات
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةاكبات رس لوة 4012.13  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4012.19  
     ـ إطا رت خا سية مستعةلة: 4012.20  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصانع تلبريس رإلطرا رت كةر خالت  4012.201  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4012.209  
   :ـ ايالا 4012.90  
يررب ـرر ـ ـ أ رراطة سإلطررا رت قابلررة سلتبرر ول وبطانررات أناب 4012.901 

)دالبررس(، مررن مطرراط رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع تلبرريس 

 رإلطا رت كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4012.909 
     أنابيب مرخلية للرئية، من رسةطاط   40.13

ـ من رسيـلس رسةستعةل دئ رسسيا رت )بةا دئ ذسك ميا رت  4013.10  

 حادالت أو رسشاحيات رالمتيشن وميا رت رسسبا (، أو رس
 %5 رسقيةة

ـرررر مررررن رسيررررلس رسةسررررتعةل دررررئ رسرررر  رسات رسعاموررررة )ذرت  4013.20  

 رسع لتين(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 4013.90  
أصررريال سالمرررتعةاد رسصرررحئ ورسصررري سئ )بةرررا درررئ ذسرررك   40.14

 ضرا ات ر طلراد(، مرن مطرراط مبراكن  ايرا مقسرر ، وإه 

   تضةيب أسزرء من مطاط مقس 

    

 معلاة رسقيةة ـ ورقيات سةيع رسحةل 4014.10  
     ـ ايالا: 4014.90  
 ـ ـ ـ رسلصالت رسةع ة  كيا  رسبلد 4014.901  

 

 

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4014.909  

أصيال أسبسة وسلرزمهرا )بةرا درئ ذسرك رسقلرازرت رسعامورة ،   40.15

وقلازرت تتسل ر صرابع ر  برع معراً ورسقلازرت بال أصابع، 

ورإلبهررام ميلررامرً(، مررن مطرراط مبرراكن ايررا مقسرر  س ةيررع 

 ر اارض

    

ـ قلازرت  اموة، وقلازرت بال أصابع، وقلازرت تتسل    

 ر صابع ر  بع معاً ورإلبهام ميلامرً:
    

ـر ـ مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة درئ رسطرب أو رس ارحرة أو طرب  4015.12  

 أو رسطب رسبيطاير مياه 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4015.19  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4015.90  

     مصيل ات أخا من مطاط مباكن ايا مقس    40.16
     ـ من مطاط خللي: 4016.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 4016.101  
 %5 رسقيةة يالاـ ـ ـ ا 4016.109  
     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة ـ ـ أاطية أ ضيات وبسط 4016.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ مةاحئ  4016.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حلقات ودلرصل )سلرنات( 4016.93  
ـر ـ ورقيرات صر مات معر ة سامرل رسسرلن، وإه كانرب قابلرة  4016.94  

 سليلخ
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ا قابلة سليلخـ ـ أصيال أخ 4016.95  
     ـ ـ ايالا: 4016.99  
ـرر ـ ـ أصرريال مطاطيررة سلةاكبررات ورسةعرر رت رس رخلررة دررئ  4016.992  

 88، 86رسلصلد 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 4016.993  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4016.999  

مطاط مقس   )إوبلنيب مثالً(  من سةيع  ر  رتاد، بةرا درئ  4017.00 40.17

 ذسك رسيلاوات ورسلضالت ؛ مصيل ات من رسةطاط رسةقس   
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ نلاوات ودضالت ومساحيف 4017.001  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ م رمرت قلر وا 4017.002  
رنررش أو  3ـر ـ ـ رنابيرب ذرت مقطررع  اضررئ مرئرراي بقطررا  4017.004  

 أكثا
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسةستل م من  4017.008  

 قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4017.009  
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 رسقسع رسثامن
 صالد وسللم خام ، وسللم م بلاة أو مهيسة وسللم بلارء ومصيل ات لصا رسةلرم؛

 ؛ل   ة رسحيلرنات ورسسارسة؛ سلرزم رسسلا وحقائب و ووة وأو ية مةاثلة سهاأصيا
 مصيل ات من مصا ون رسحيلرنات )  ر مصا ون مومة رسقز(

 
 رسلصل رسحامي ور  بعله

 صالد وسللم خام )  ر رس للم بلارء(، وسللم م بلاة أو مهيسة
 

 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 (؛05.11ات رسةةاثلة من صالد أو سللم خام )رسبي  رسقصاصات أو رسيلاو -أ
أو رسبيررر   05.05سلرررلم رسطيرررل  أو أسرررزرء سلرررلم رسطيرررل ، باوشرررها أو بزابهرررا )رسبيررر   -ب

 ، ودقاً سلحاد(؛67.01
( ؛ايا 43رسصالد ورس للم رسخام ، رسة بلاة أو رسةهيسة ، بشعالا أو بصلدها )رسلصل  –ج 

 ، رس لرلم رسخرام بشرعالا أو بصرلدها مرن دصرائل ، وباستح ور41أنه ت خل درئ رسلصرل 

رسبقررا )بةررا دررئ ذسررك رس ررامل ( ، ودصررائل رسخيررل ورسضررسه )بامررتثياء سلررلم خررارل 

إمتارخاه ، وباومتيل، وكاركلد ، وأايام إواره أو ما  ابهها ، وسللم خارل رسهير  

أو رستبب  ورسصين وميغلسيا ورستبب(، ورسةا ز )بامتثياء سللم ما ز رسيةن أو ميغلسيا

وصغا لا(، و رسخيازوا )بةا دئ ذسـك رسخيرازوا رسباورة ر ماوتيرة"بتا ي"( ورسشرةلر 

 ورسانة ور وائل ورسظباء ورستالب. ورس ةاد )بةا ديها رس ةاد وحي ة رسسيام( ورسغزاله
 

، رسصالد ورس للم رستئ أخضعب سعةلية مبااة  لر  41.06إس   41.04ال تشةل رسبيلم من  -أ 2-

 ،ودقاً سلحاد(. 41.03إس   41.01هين )بةا ديها رس بااة ر وسية( ، )رسبيلم من رسلس
، د ه  با ة "صالد وسللم معاس ة قبل رست ليرف 41.06إس   41.04 اارض رسبيلم من  -ب

محتلظرررة باسقشررراة رسخا سيرررة )كامرررب("، تشرررةل رسصرررالد ورس لرررلم رسةعرررام مبااتهرررا أو 

 باسيقع قبل  ةلية رست ليف. تللويها أو تشاوبها س  سة رإل باس

 
وقص  بعبـا ة "سل  م  م"، حيثةا و مت دئ سـ ود رستعاولة ، ر صيال رسةصكل ة دقط دئ  3-

 .41.15رسبي   
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  قع رسبي 

 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

صررالد وسـررـللم خررام مررن دصرريلتئ رسبقررا )بةررا ديهررا    41.01

رسخيل )طاورة أو مةلحرة أو م للـرـة أو  رس امل ( أو

متلسـررـة أو محةضـررـة أو محللظررة بطاوقـررـة أخرراى، 

وستيها ايا م بلاة أو ماققة "با  ةاه" أو مهيـسة 

أكـررررـثا مررررن ذسررررك(، وإه كانررررب ميزو ررررة رسشررررعا أو 

 مشطل ة

    

ـ صالد وسللم  كاملة ، ايا مشطل ة ، ال وت اوز   4101.20  

كغع إذر كاه م للــاً  8ا وزه رس ل  رسلرح  ميه

كغع إذر كاه مةلحاً ولل سال  10بصل ة أوسيـة، أو 

ً ولل  طب أو  16أو  كغع إذر كاه طاواً، أو مةلحا

 محللظاً بطا  أخا 

 معلاة رسقيةة

ـ صالد وسللم خام كاملة، وت اوز وزه رس لر  رسلرحر   4101.50  

 كغع  16ميها 
 معلاة رسقيةة

ةرررا ديهرررا صرررالد رسظهرررا وصرررالد رسظهرررا ـرر ايالرررا ، ب 4101.90  

 رسيصلية وصالد رس لرنب
 معلاة رسقيةة

صالد وسللم دصيــلة رسضسه، خــام )طاوة أو مةلحة    41.02

أو م للررررة أو متلسررررة أو محةضـررررـة أو محللظـررررـة 

بطاوقـررـة أخرراى، ستيهـررـا اـررـيا م بـررـلاة أو ماققررة 

"با  رررةاه" أو مهيرررسة أكثرررا مرررن ذسرررك(، وإه كانرررب 

 ررة رسصررلل"ميتلده" أو مشررطل ة،  رر ر تلررك ميزو

 )ج( سهصر رسلصل 1رسةستثياة بةلسب رسةالحظة 

    

 معلاة رسقيةة ـ بصلدها: 4102.10  
     ـ ميزو ة رسصلل:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ محةضة 4102.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4102.29  

أو م للرة صــالد وســللم خام أخا )طاوة أو مةلحرة    41.03

أو متلسررة أو محةضررة أو محللظررة بطاوقررة أخرراى، 

ستيها ايرا م بلارة أو ماققرة "با  رةاه" أو مهيرسة 

أكثررررا مررررن ذسررررك(، وإه كانررررب ميزو ررررة رسشررررعا أو 

 1مشطل ة،  ر ر تلرك رسةسرتثياة بةلسرب رسةالحظرات 

 )ج( سهصر رسلصل  1)ب( أو 

    

 معلاة رسقيةة ـ من رسزورحف 4103.20  
 من دصيلة رسخيازوا ـ 4103.30  

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 

 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4103.90  
صررالد وسلررلم م بلاررة أو "كامررب"، مررن دصرريلتئ    41.04

رسبقا )بةا ديها رس امل ( أو رسخيل، ميزو ة رسشعا، 

وإه كانررب مشرررطل ة، وستررن ايرررا محضرراة بطاوقرررة 

 أخاى

    

     ـ بحاستها رساطبة )بةا ديها"ووب بلل"(:    
ـ ـ أوسه رس للم رسخا سية بةسامها رسطبيعيرة، كاملرة،  4104.11  

 ايا مشطل ة؛ قطع من أوسه رس للم
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4104.19  
     ـ بحاستها رس ادة )كامب(:    
ـ ـ أوسه رس للم رسخا سية بةسرامها رسطبيعيرة ، كاملرة  4104.41  

 ن أوسه رس للمايا مشطل ة؛ قطع م
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4104.49  
سلررلم م بلاررة أو"كامررب"، مررن دصرريلة رسضرررسه ،    41.05

ميزو ررة رسصررلل، وإه كانررب مشررطل ة وستررن ايررا 

 محضاة بطاوقة أخاى

    

 معلاة رسقيةة ـ بحاستها رساطبة )بةا ديها"وت بلل"(  4105.10  
 معلاة رسقيةة دة )كامب(ـ بحاستها رس ا 4105.30  

صررررالد سلررررلم حيلرنررررات أخررررا، ميزو ررررة رسشررررعا أو    41.06

رسصررلل، وسلررلم حيلرنررات برر وه  ررعا، م بلاررة أو 

"كامب"، وإه كانرب مشرطل ة وسترن ايرا محضراة 

 بطاوقة أخاى

    

     ـ من دصيلة رسةا ز:    
اةمعل رسقيةة ـ ـ بحاستها رساطبة )بةا ديها "ووب بلل"( 4106.21    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاستها رس ادة )كامب( 4106.22  
     ـ من دصيلة رسخيازوا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاستها رساطبة )بةا ديها"وت بلل"( 4106.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاستها رس ادة )كامب( 4106.32  
 معلاة رسقيةة ـ من رسزورحف 4106.40  
     ـ ايالا :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاستها رساطبة )بةا ديها"وت بلل"( 4106.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاستها رس ادة )كامب( 4106.92  

سلرررررلم محضررررراة بعررررر  رس باارررررة أو بعررررر  رست ليرررررف    41.07

)كامتييج( ، وسللم ماققة "با  ةاه" من دصيلتئ 

رسبقا )بةا ديها رس امل ( أو رسخيل، ميزو ة رسشعا، 

مشرررطل ة،  ررر ر تلرررك رس رخلرررة درررئ رسبيررر  وإه كانرررب 

41.14  
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  قع رسبي 

 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     ـ سللم كاملة:    
ـ ـ أوسه رس للم رسخا سية بةسامها رسطبيعيرة، كاملرة،  4107.11  

 ايا مشطل ة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ قطع من أوسه رس للم 4107.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4107.19  
     سلرنب رس ل : ـ ايالا، بةا ديها    
ـ ـ أوسه رس للم رسخا سية بةسامها رسطبيعيرة، كاملرة،  4107.91  

 ايا مشطل ة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ قطع من أوسه رس للم 4107.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4107.99  

   ملغئ  [41.08]
   ملغئ  [41.09]
   ملغئ  [41.10]
   ملغئ  [41.11]
سلرررررلم محضررررراة بعررررر  رس باارررررة أو بعررررر  رست ليرررررف  4112.00 41.12

)كامتييج(، وسللم ماققة "با  رةاه"، مرن دصريلة 

رسضسه، ميزو ة رسصلل، وإه كانرب مشرطل ة،  ر ر 

 41.14تلك رس رخلة دئ رسبي  

 %5 رسقيةة

سلرررررلم محضررررراة بعررررر  رس باارررررة أو بعررررر  رست ليرررررف    41.13

)كامررررتييج( ، وسلررررلم ماققررررة "با  ررررةاه"، مررررن 

حيلرنررات أخررا، ميزو ررة رسشررعا أو رسصررلل، وسلررلم 

محضرراة بعرر  رس بااررة ، وسلررلم ماققررة "با  ررةاه" 

من حيلرنرات بر وه  رعا، وإه كانرب مشرطل ة،  ر ر 

 41.14تلك رس رخلة دئ رسبي  

    

 %5 رسقيةة ـ من دصيلة رسةا ز 4113.10  
 معلاة رسقيةة ـ من دصيلة رسخيازوا 4113.20  
 معلاة رسقيةة رسزورحفـ من  4113.30  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4113.90  

ســـللم مطــارة "رسةعاودــة باسشاملر" )بةا دئ ذسرك    41.14

رس لرررلم رسبيضررراء(؛ سلرررلم ملةعرررة أو متسرررلة؛ سلرررلم 

 مةع نة

    

ـرر سلررلم مطررارة "رسةعاودررة باسشرراملر" )بةررا دررئ ذسررك  4114.10  

 رس للم رسبيضاء(

 

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 

 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ سللم ملةعة أو متسلة؛ سللم مةع نة 4114.20  
سلرررلم م ررر مة، أمامرررها رس لررر  أو أسيادررره، أسلرحررراً أو    41.15

صلائل أو أ اطة، وإه كانب بشتل سلات؛ قصاصرات 

ونلاوات أخا من سللم طبيعية مهيسة أو سللم م  مة، 

ايا صاسحة ستصييع رسةيت ات رس ل وة؛ نشا ة سللم، 

 ها ومقيقهامسحلق

    

ـ سللم م  مة، أمامها رس ل  أوأسياده، أسلرحاً أو  4115.10  

 صلائل أو أ اطة، وإه كانب بشتل سلات
 معلاة رسقيةة

قصاصات ونلاوات أخا مرن سلرلم طبيعيرة مهيرسة أو  - 4115.20  

سللم م  مة، ايا صاسحة ستصييع رسةيت ات رس ل وة؛ 

 نشا ة سللم، مسحلقها ومقيقها 

 معلاة قيةةرس
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 رسلصل رسثانئ ور  بعله
 مصيل ات من سل ؛ أصيال   ة رسحيلرنات ورسسارسة؛ سلرزم رسسلا،
 حقائب و ووة وأو ية مةاثلة؛ مصيل ات من مصا ون رسحيلرنات

 )  ر مصا ون مومة رسقز(
 

 مالحظات:

 

لر( )بةرا درئ  اارض  لصر رسلصل، تشةل  با ة " سللم" رس للم رسةطارة )رسةعاودة باسشرام -1

ذسررك رس لررلم رسبيضرراء رسشرربيهة بهررا( ورس لررلم رسةلةعررة و رس لررلم رسةلةعررة رسةتسررلة ورس لررلم 

 رسةةع نة.
 

 -ال وشةل لصر رسلصل:   2-
رسخيررلط رس ارحيررة رسةعقةررة أو رسةررلرم رسةعقةررة رسةةاثلررة إلاررال  رس رراو" )رسبيرر    -أ   

 (؛30.06

مورة ورسقلرازرت برال أصرابع وقلرازرت تتسرل ر سبسة وسلرزمها ) ر ر رسقلرازرت رسعا  -ب 

ر  بررع معرراً ورإلبهررام ميلررامرً( مررن سلرر ، رسةبطيررة بلررارء طبيعيررة أو رصررطيا ية 

وكررصسك ر سبسررة وسررلرزم ر سبسررة مررن سلرر ، رسةتضررةية أسررزرء خا سيررة مررن دررارء 

، ودقراً سلحراد( ، إال إذر كانرب 43.04أو رسبير   43.03طبيعية أو رصطيا ية )رسبي 

 سزرء ال تزو   ن كلنها م ام زخا ل بسيطة؛لصا ر 
 (؛56.08ر صيال رس الزة رسةصيل ة من رسشباك )رسبي    -ج 
 ؛64أصيال رسلصل   -م 
 ؛65أاطية رساأ  وأسزرؤلا رسلر مة دئ رسلصل      –لـ 
 ؛66.02رسسياط، ومياط رسلاومية وايالا من أصيال رسبي    -و 
الررا مررن أصرريال حلررئ رسغلروررة "رسةقلرر ة" )رسبيرر  أز ر  ر كةررام، ر مرراو  واي  -ز 

 (؛71.17
سررررلرزم أو زخررررا ل  رررر ة رسحيلرنررررات ورسسررررارسة )مثررررل ، رساكرررراب ورسشررررتيةة   -" 

 ور بازوع(، رسةق مة  ل   ح ة )رسقسع رسخامس  شا بصلة  امة(؛
ر وتا  رسةلميقية وسللم رسطبلد ور مورت رسةةاثلة وايالا من أسرزرء ر مورت   -ط 

 (؛92.09لميقية )رسبي  رسة
 )مثل ، ر ثاث ووح رت ومستلزمات رإلنا ة(؛  94أصيال رسلصل   -ى 
)مثل ، سعب ر طلاد وأسعاب رسة تةعات وأصريال رستسرلية أو  95أصيال رسلصل   -ك 

 رساواضة(؛
ر ز ر  ، أز ر  رسترربس )رستبسررله(، قلرسررب ر ز ر  أو ر سررزرء ر خررا رسةةاثلررة   -د 

 (.96.06ال، أز ر  ايا تامة رسصيع )رسبي  ستلك ر صي
 

 ال وشةل:  42.02" أ الا، د ه رسبي 2باإلضادة إس  أحتام رسةالحظة " )أ( 3-
ر كيرا  رسةصريل ة مرن صرلائل رسلرر رئن، وإه كانرب مطبل رة، أو مرزومة بةقررابض،  1-

 (؛39.23ايا رسةصةةة سالمتخ رم  ل  رسة ى رسطلول )رسبي  
 (.46.02رسضلا )رسبي   ر صيال من ملرم 2-
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، رسةحتلوة  لر  أسرزرء مرن معرامه ثةييرة أو معرامه 42.03و  42.02)ب( إه أصيال رسبيلم 

 اموة متسلة بقشاة من معامه ثةييرة، أو مرن سؤسرؤ طبيعرئ أو مسرتيبب، أو مرن أح را  

كاوةة أو  به كاوةة )طبيعية أو تاكيبية أو م ر مة(، تبقر  مرخلرة درئ لرصا رسبيرلم حتر  

إه كانررب لررصا ر سررزرء تشررتل أكثررا مررن م ررام تاكيبررات أو زخررا ل بسرريطة، بشرراط أال و

تضلئ لصا ر سرزرء رسصرلة رسائيسرية  لر  تلرك ر صريال . أمرا إذر أضرلب لرصا ر سرزرء 

 .71 صلتها رسائيسية  ل  تلك ر صيال، د نها تصيف دئ رسلصل 
 

سرة وسرلرزم ر سبسرة"، تشرةل ديةرا ، در ه  برا ة "ر سب42.03مرن أسرل تطبيرف أحترام رسبير    4-

تشةل، رسقلازرت رسعاموة ورسقلرازرت برال أصرابع وقلرازرت تتسرل ر صرابع ر  برع معراً ورإلبهرام 

ميلررامرً )بةررا دررئ ذسررك قلررازرت رساواضررة ورسلقاوررة( ورسةررآز  وايالررا مررن ر سبسررة رسلرقيررة، 

أمراو  رسسرا ات )رسبير  ورسحةاالت، ور حزمة، وأحزمة ر كتال وأماو  رسةعاصرع، بامرتثياء 

91.13.) 



501 
 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أصيال رسسارسة ورسع ة س ةيرع رسحيلرنرات )بةرا درئ  4201.00 42.01

ذسررررررررك رسسرررررررراوج، رسعرررررررر م، وأطررررررررلر  ومقرررررررراوم 

رسحيلرنات"أ مرررن"وورقيات رساكرررب، وكةامرررات درررع 

اوج ومرتارت رسترالب رسحيلره، أاطية وأسابرة رسسر

 وما وةاثلها(، من سةيع رسةلرم

 %5 رسقيةة

صرررياموف نقرررل ر متعرررة، وحقائرررب ر سبسرررة، حقائرررب    42.02

أمورت ت ةيررررل ومحرررراد؛ سلةسررررتي رت، حقائررررب ورررر  

سألو ر ، وحقائب م  مية، ومحاد؛ نظا رت و لب 

ميررراظيا وأاللرررة آلالت رستصرررلوا، و لرررب سرررألمورت 

وأسابرررة رسةس مرررات  رسةلمررريقية، و لرررب رسبيرررام ،

وأو يررة مةاثلررة ؛ أكيررا  مررلا، حقائررب أو أكيررا  

سألطعةرررة ورسةشررراوبات ، ومحررراد؛ أمورت رسزويرررة ، 

وحقائررررب ظهررررا ،وحقائررررب ورررر ، وأكيررررا  تسررررل ، 

ومحررراد؛ وأكيرررا  نقرررلم ، وراللرررة خرررارئط، و لرررب 

سلس ائا، وأكيا  تبغ  و لب سلعر م وحقائرب أمورت 

رت و لرب  واضية وراللة سلزساسات و لب م رللا

مسرراحيف و لررب  مورت رسةائرر ة ورسةطرربخ ورو يررة 

مةاثلة ، مرن سلر  طبيعرئ رو م ر م ، رو مرن صرلائل 

س رئن ، رو من مرلرم نسر ية ، رو مرن رسيرال مباكيرة 

رو مررن و   مقررلى ، رو مغطرراة بتاملهررا رو معظةهررا 

 بهصة رسةلرم رو باسل  

    

، حقائب  ـ صياموف نقل ر متعة ، وحقــائب ر سبســة    

أمورت ت ةيل ، ومحاد؛ سلةستي رت، وحقائب و  

 سألو ر  وحقائب م  مية ور و ية رسةةاثلة:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ بسطل خا سئ من سل  طبيعئ أو من سل  م  م 4202.11  
   :ـ ـ بسطل خا سئ من س رئن أو من ملرم نس ية 4202.12  
 %5 رسقيةة حقائب م  مية - - - 4202.121 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 4202.129 
   :ـ ـ ايالا 4202.19  
 %5 رسقيةة  حقائب م  مية - - - 4202.191 
 %5 رسقيةة  ايالا  - - - 4202.199 
ـ حقائب و ، وإه كانب بحةاالت سلتتف ، بةا دئ ذسك     

 رسحقائب ب وه مقابض:
    

 %5 رسقيةة   م  مـ ـ بسطل خا سئ من سل  طبيعئ أو من سل 4202.21  
بسطل خا س  من صلائل من س رئن أو من   - - 4202.22  

 ملرم نس ية
 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4202.29  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ أصيال من رسيلس رسرصي وحةرل  رامة درئ رس يرب أو     

 دئ حقائب و ووة:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ بسطل خا سئ من سل  طبيعئ أو من سل  م  م 4202.31  
بسطل خا س  من صلائل من س رئن أو من  - - 4202.32  

 ملرم نس ية
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4202.39  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ بسطل خا سئ من سل  طبيعئ أو من سل  م  م 4202.91  
بسررطل خررا س  مررن صررلائل مررن سرر رئن أو مررن   - - 4202.92  

 ملرم نس ية
 %5 رسقيةة

   ـ ـ ايالا:  4202.99  
ـ ـ ـ ررسةستل م من قبل رسةصرانع كةسرتلزمات إنتراج  4202.991 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4202.999 
     أسبسة وسلرزم أسبسة، من سل  طبيعئ أو م  م    42.03

 %5 رسقيةة ـ أسبسة  4203.10  
زرت بال أصابع، وقلازرت تتسل ـ قلازرت  اموة، قلا    

 :ر صابع ر  بع معاً ورإلبهام ميلامر

    

 %5 رسقيةة ـ ـ مصةةة خصيصاً سةةا مة رساواضة 4203.21  
   ـ ـ ايالا:  4203.29  
ـ ـ ـ رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع كةسرتلزمات إنتراج  4203.291 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة يالاـ ـ ـ ا 4203.299 
 %5 رسقيةة ـ أحزمة وحةاالت وأحزمة أكتال  4203.30  
 %5 رسقيةة ـ سلرزم أسبسة أخا  4203.40  

   ملغئ  [42.04]
 %5 رسقيةة أصيال أخا من سل  طبيعئ أو م  م  4205.00 42.05
مصيل ات من مصا ون ) ر ر مصرا ون مومة رسقرز(  4206.00 42.06

ةصاره رال ل  أو من مثانرات أو رسغشاء رسخا سئ سل

 أو من أوتا  رسعضالت  

 %5 رسقيةة
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 رسلصل رسثاسث ور  بعله
 سللم بلارء طبيعية، ودارء مقل ة )رصطيا ية(؛

 مصيل اتها
 مالحظات:

 
، وقصر  بتلةرة "درارء" أويةرا و مت درئ 43.01بامتثياء سللم رسلارء رسخام رس رخلة دئ رسبي   1-

رسحيلرنرررات رسة بلارررة أو رسةهيررسة ايرررا رسةيزو رررة رسشرررعا أو  سرر ود رستعاولرررة، سلرررلم سةيررع

 رسصلل.

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 2-

، 67.01أو رسبيرر   05.05سلررلم رسطيررل  أو أسررزرء سللملررا ، باوشررها أو زابهررا )رسبيرر    -أ  

 تبعاً سلحاد(؛
 ،41رسصررالد ورس لررلم رسخررام اـررـيا رسةيزو ررة رسشـررـعا أو رسصررـلل رس رخلررة دررئ رسلصررل  –ب 

 )ج( ميه؛ 1بةلسب رسةالحظة 
رسقلررـازرت رسعاموررة ورسقلررازرت بررال أصررابع وقلررازرت تتسررل ر صررابع ر  بررع معرراً ورإلبهررام  –ج 

ميلامرً رسةصيل ة من سللم وسلرلم بلرارء طبيعرـية أو مرن سرـللم وسلرلم بلرارء مقلر ة 

 (؛42.03)رسبي  
 ؛64أصيال رسلصل   -م 

 ؛65دئ رسلصل  أاطية رساأ  وأسزرؤلا، رس رخلة –لـ 
)مثررل سعررب ر طلرراد، أسعرراب رسة تةعررات وأصرريال رستسررلية وسررلرزم  95أصرريال رسلصررل   -و 

 رساواضة(؛

 

، سـللم رسلرارء وأسزرؤلرا رسة ةعرة ب ضرادة مرلرم أخرا، وسلرلم رسلرارء  43.03وشةـل رسبيــ   3-

 أخا.وأسزرؤلـا رسةخيطة معاً بشتل أسبسة أو أسزرؤلا أو سلرزمها أو بشتل أصيال 

 
، تبعراً سلحراد، ر سبسرة وسلرزمهرا مرن سةيرع ر نرلرس 43.04أو رسبير   43.03و خل دئ رسبير     4-

(، رسةبطية بلارء طبيعيرة أو رصرطيا ية 2)  ر ما رمتثي  من لصر رسلصل بةلسب رسةالحظة 

وكصسك ر سبسة وسلرزمها رسةحتلوة  ل  أسزرء خا سية من دارء طبيعية أو رصطيا ية متر  

 ب لصا ر سزرء تزو   ن كلنها م ام زخا ل بسيطة.كان

 
تعتبا "درارء مقلر ة" براسةعي  رسةقصرلم درئ سر ود رستعاولرة، مرا حصرل  ليره تقلير رً سللرارء   5-

بتثبيب ر صلرل أو رسلبا أو ايالا من ر سيال بلرمطة رسلصف أو رسخياطة  ل  رس لرلم أو 

سةقلر ة رسةتحصرل  ليهرا باسيسرج أو باستصرييا رسيسج أو ايالا من رسةلرم، بامتثياء رسلارء ر

 (.60.01أو رسبي   58.01)بصلة  امة رسبي  
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سلررلم بلررارء خررام )بةررا دررئ ذسررك رسرراؤو  ورسررصولد    43.01

ور ق رم ور سزرء أو رسقطع ر خا، صاسحة سإلمتعةاد 

رسلررارء(،  رر ر رس لررلم رسخررام رس رخلررة دررئ  دررئ صرريا ة

 41.03و 41.02و 41.01رسبيلم 

    

دارء رسةيك )رسليزوه(، كاملة ، مع أو ب وه رسراأ   - 4301.10  

 أو رسصول أو ر ق رم
 %5 رسقيةة

دررررـارء رسخررررارل رستاسيرررررة: خررررـارل إمرررررتارخاه أو  - 4301.30  

ء باومتيرررل أو كاركرررلد أو إوررراره أو ماوشرررابهها، درررار

خــارل رسهــي  أو رسصين أو ميغلسيا أو رستبب، كاملة، 

 مع أو ب وه رساأ  أو رسصول أو ر ق رم

 %5 رسقيةة

ـ دارء رسثعلب، كاملة، مع أو ب وه رساأ  أو رسصول أو  4301.60  

 ر ق رم
 %5 رسقيةة

ـ دارء أخرا، كاملرة، مرع أو بر وه رسراأ  أو رسرصول أو  4301.80  

 ر ق رم
 %5 رسقيةة

 ؤو ، ذولد، أق رم، أسزرء أخا أو قطع صاسحة  - 4301.90  

 سالمتعةاد دئ صيا ة رسلارء
 %5 رسقيةة

سللم بلارء م بلاة أو مهيسة )بةا درئ ذسرك رسراؤو     43.02

ورسرررصولد ور قررر رم ور سرررزرء أو رسقطرررع ر خرررا(، وإه 

كانررب ايررا م ةعررة أو م ةعررة )برر وه إضررادة مررلرم 

 43.03ة دئ رسبي  أخا(،   ر تلك رس رخل

    

ـ سللم درارء كاملرة، مرع أو بر وه رسراأ  أو رسرصول أو     

 ر ق رم، ايا م ةعة:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من دارء رسةيك )رسليزوه( 4302.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4302.19  
ـررر  ؤو  أو ذورررلد أو أقررر رم أو قطرررع وأسرررزرء، ايرررا  4302.20  

 م ةعة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ دارء كاملة وقطعها وأسزرؤلا، م ةعة 4302.30  
     أسبسة، سلرزم أسبسة وأصيال أخا من رسلارء    43.03

 %5 رسقيةة ـ أسبسة وسلرزم أسبسة 4303.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 4303.90  

 %5 رسقيةة دارء مقل ة )إصطيا ية( ومصيل اتها 4304.00 43.04
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 رسقسع رستامع
  اته ؛ دحع خشبئ؛ دلين ومصيل اته؛خشب ومصيل

 مصيل ات من رسقش أو من رسحللاء أو من ملرم رسضلا ر خا؛
 أصيال صيا تئ رسحصا ورسسالد

 

 رسلصل رساربع ور  بعله
 خشب ومصيل اته؛ دحع خشبئ

 
 مالحظات:

 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
و مسحل  مرن ر خشاب بشتل  ظاوا أو نشا ة أو رسخشب بشتل مهاو  أو م اوش أ -أ 

ر نرلرس رسةسرتعةلة بصرلة  ئيسرية درئ صريا ة رسعطرل  أو درئ رسصري سة أو درئ أاررارض 

 (؛12.11إبامة رسحشارت ورسلطاوات أو دئ أاارض مةاثلة )رسبي  
رسخيز ره )رسبلص رسهي ي "رسبامبل"( أو رسةلرم ر خا ذرت رسطبيعة رسخشربية، مرن رسيرلس  -ب

ستهـا رسخرام وإه كانرب مشرقلقة أو ميشرل ة طلسيراً رسةستخ م بصلة  ئيسية سلضلا ، بحا

 (؛14.01أو مقطعة بسطلرد )رسبي  
رسخشـب بشتل  ظاوا أو نشا ة أو م اوش أو مسحل  مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة  بصرلة  –ج 

 (؛14.04 ئيسية دئ رسصبااة أو رس بااة )رسبي  
 (؛38.02رسلحع رسةيشط )رسبي   -م  

 ؛42.02 لـ ر صيال رس رخلة دئ رسبي 
 ؛46ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  -و  
 ؛ 64أصيال ر حصوة وأسزرؤلا رسةصكل ة دئ رسلصل  -ز  
 )مثل ،  صئ رسةشئ ورسةظالت وأسزرؤلا(؛ 66ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  -" 
 ؛ 68.08ر صيال رس رخلة  دئ رسبي    –ط 
 ؛ 71.17حلئ رسغلروة )رسةقل ة( رس رخلة دئ رسبي   –ى 

أصيال رسقسع رسسام   شا أو رسسابع  شا) مثل: أسزرء رآلالت ومحاد؛ وأاطية  -ك 

 وخزرئن رآلالت ور سهزة و  م إصال" وضبط رتزره رسع الت "رس ورسيب"(؛
 أصيال رسقسع رسثامن  شا )مثل، صياموف رسسا ات، ور سهزة رسةلميقية وأسزرؤلا(؛ -د 
 (؛93.05أسزرء ر ملحة رسيا وة )رسبي   -م  
)مثرل: ر ثراث أو وحر رت ومسرتلزمات رإلنرا ة أو سرلرزم  94ر صيال رس رخلة درئ رسلصرل –ه 

 رإلضاءة أو رسةبانئ مسبقة رسصيع(.
)مثل، سعب ر طلاد وأسعاب رسة تةعرات وأمورت وسرلرزم  95ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  -  

 رساواضة(؛
ين وأسزرؤلررا ور ز ر  وأقررالم )مثررل ، االوررين رسترر خ 96ر صرريال رس رخلررة درر  رسلصررل  –س 

رساصررراص ورسةياصرررب )رسحلرمرررل( ر حامورررة أو رسثيائيرررة أو رسثالثيرررة رسقرررلرئع ور صررريال 

 ؛96.03 رسةةاثلة(، ب متثياء رسهياكل ورسةقابض رسةصيل ة من رسخشب  صيال رسبي  
 )مثل، رستحف رسليية( . 97ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  –ل 

 

سلصررل، وقصرر  بعبررا ة "خشررب متثررف" رسخشررب رسررصي أخضررع سةعاس ررة ودقرراً سةلهررلم لررصر ر 2-

كيةيائية أو ديزوائية )دئ حاسة رسصلائل رسة ةعة و ب أه تتله رسةعاس رة بةرا وزور   رن رسحر  

رسررالزم سة ررام رستةامررك( بحيررث تزورر  كثادترره أو صررالبته ودررئ نلررس رسلقررب تحسررن مقاومترره 

 أو رستهابائية.رسةيتانيتية أو مقاومته سلةؤثارت رستيةيائية 
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 ـل  ر صيـال رسةصيل ة من أسرلر" مقرائف أو  44.21حـت   44.14تطبف أحتام رسبيلم من  3-

سزويات رسخشب "رسحبيبئ" أو أسلر" مةاثلة أو من أسلر" من أسيال، أو مرن رسخشرب رسةيضر  

"رسصلائحئ" أو من رسخشب رسةتثف، مثلةرا تطبرف  لر  ر صريال رسةةاثلرة، رسةصريل ة مرن 

 شب رسطبيعئ، رسةقابلة ستلك ر صيال.رسخ
 

قر  تترله مشرغلسة با  رتاد رسترئ تهيرس بهرا   44.12أو  44.11أو  44.10إه ميت ات رسبيلم  4-

، أي ق  تتله مقلمة أو مةلسرة أو مثقبرة أو مقطعرة أو مهيرسة بس رتاد  44.09أصيال رسبي  

تضلئ  ليها لصا رسعةليرة  ايا مابعة وال مستطيلة، أو أخضعب  وة  ةلية أخاى، بشاط أال

 صلة ر صيال رس رخلة دئ بيلم أخا.

 

رسعرر م رستررئ تتررله نصرراسها أو أسزرؤلررا رسعاملررة أو مررطحها رسعامررل أو  44.17ال وشررةل رسبيرر   5-

 .82من رسلصل  1ر سزرء رسعاملة ر خا متلنة من أي من رسةلرم رسةح مة دئ رسةالحظة 
 

ا، ومررا سررع ورري   ليرره خالدرراً سررصسك، درر ه أي إ ررا ة إسرر  أ ررال 1مررع مار رراة أحتررام رسةالحظررة  6-

 با ة "خشب" دئ أي بي  من بيلم لرصر رسلصرل تيطبرف أوضراً  لر  رسبرلص رسهير ي )برامبل( 

 ورسةلرم ر خا ذرت رسطبيعة رسخشبية .
 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية: 

 
رسثانلورة ، وقص  بعبا ة " كاوات من خشب" رسةيت ات 4401.31 اارض رسبي  رسلا ئ   .1

كاسشررظاوا أو رسيشررا ة أو رساقررائف رسيات ررة  ررن معاس ررة رسخشررب أسيررا أو صرريا ة ر ثرراث أو 

ايالا من رسعةليات رستحلولية سلخشب، رستئ كتلب إما مبا اة باالنضرغاط أو ب ضرادة مرامة 

مع  25% وزنا. وسهصا رستاوات  تل رمطلرنئ بقطا ال وزو   ن 3 ربطة بيسبة ال تتع ى 

 مع. 100وت اوز وبطلد ال 
 

درر ه  بررا ة "قلرسررب رسخشررب" تعيررئ رسةيت ررات مثررل  4401.32 اررارض رسبيرر  رسلا ررئ   - 2

نشا ة رسخشب أو  ظاوا رسخشب أو  قائف رسخشب رسيات ة  ن  ةليات رستشرغيل رآلسرئ درئ 

صيا ة رسخشب أو صيا ة ر ثاث أو  ةليات تحلول رسخشب ر خا، ورستئ تتله متتلة إمرا 

وزنرراً. إه لررصا رسقلرسررب  %3ضررغط أو ب ضررادة مررامة  ربطررة بيسرربة ال تت رراوز مبا رراة باس

تتله بشتل وحر رت مسرةا وة )رمرلييية( أو متعر مة رسسرطل" أو إمرطلرنية رسشرتل بحيرث 

 مع.  25وت اوز رسح  ر من  سةقطعها رسعاضئ 

 

" إسر  خشرب مصر  ا S-P-Fوشريا خشرب مرن نرلس " 4407.13 اارض رسبي  رسلا رئ   - 3

رمل مختلطة من خشب رستانلب ورسصيلبا ورسشل" بحيث تختلرف نسربة كرل نرلس ميهرا  حل

 وتتله ايا مح مة.

 

" إس  خشب مص  ا Hem-firوشيا خشب من نلس " 4407.14 اارض رسبي  رسلا ئ   -4

حلرمل مختلطة من رسشلكاره رسغابئ ورسشل" بحيث تختلف نسربة كرل نرلس ميهرا وتترله 

 ايا مح مة.
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44.01 
 

خشررب وقررلم، قطعرراً مسررت واة أو حطبرراً أو أاصرراناً أو  

حزماً أو بس تاد مةاثلة؛ خشب بشتل  قائف أو  ظاوا؛ 

نشرررا ة ونلاورررات ودضرررالت خشرررب، وإه كانرررب متتلرررة 

 بشتل قطع أو قلرسب أو كاوات أو أ تاد مةاثلة 

  
 

  

خشب وقلم بشتل قطعاً مست واة أو حطباً أو أاصاناً  -   

 أو حزماً أو بس تاد مةاثلة:
  

من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" - - 4401.11   معلاة رسقيةة 
من ايا  ائلة رسةخاوطيات  "رسصيلباوات" - - 4401.12   معلاة رسقيةة 
     ـ خشب بشتل  قائف أو ظاوا:   
 معلاة رسقيةة  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" من - - 4401.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4401.22  
ـ نشا ة ونلاوــات ودضــالت، وإه كانب متتلة بشتل    

 قطع أو قلرسب أوكاوات أو بس تاد مةاثلة: 
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ كاوات من خشب 4401.31 
 معلاة رسقيةة قلرسب رسخشب ـ ـ 4401.32 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4401.39 
نشا ة ونلاوات ودضالت خشب، ايا متتلة: -      
 معلاة رسقيةة نشا ة خشب - - 4401.41 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4401.49 

دحع خشبئ )بةا دئ ذسك دحع رسقشل  أو رسيرلى( ، وإه   44.02

 كاه متتالً 
    

 معلاة رسقيةة ـ من بامبل )رسبلص رسهي ي( 4402.10  
 معلاة رسقيةة من قشل  أو نلى - 4402.20 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4402.90  

خشررب خررام ، وإه كرراه مقشررل رً رو ميررزوس رسلحرراء رو   44.03

 مابعاً بصل ة بسيطة

  

معررررراسج باسررررر لاه أو با صرررررباغ أو بررررراستاولزوت أو  -  

 بعلرمل حل؛ أخا:
    

 %5 رسقيةة من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" - - 4403.11 
 %5 رسقيةة من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" - - 4403.12 
     ـ ايالا ، من  ائلة رسةخاوطيات " رسصيلباوات":   
( أصغا مقا  سةقطعها pinus sppمن رسصيلبا ) - - 4403.21 

 مع أو أكثا: 15رسعاضئ 

  

ـ ـ ـ خشب سصيا ة  ي ره رسثقاب، سصوس رسخشب  4403.211 

 سصيا ة رسخشب

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.219 
   ( ، أخا:pinus sppمن رسصيلبا ) - - 4403.22 
ـ ـ ـ خشب سصيا ة  ي ره رسثقاب، سصوس رسخشب  4403.221 

 سصيا ة رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.229 
 Picea)ورستانلب  (.Abies spp)من رسشل" - - 4403.23 

spp.)  مع أو  15، أصغا مقا  سةقطعها رسعاضئ

 أكثا:

  

ـ ـ ـ خشب سصيا ة  ي ره رسثقاب، سصوس رسخشب  4403.231 

 سصيا ة رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.239 
 Picea)ورستانلب   (.Abies spp)من رسشل" - - 4403.24 

spp.):رخا ، 

  

ـ ـ ـ خشب سصيا ة  ي ره رسثقاب، سصوس رسخشب  4403.241 

 سصيا ة رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.249 
مع أو  15ايالا، أصغا مقا  سةقطعها رسعاضئ  - - 4403.25 

 أكثا:

  

اب، سصوس رسخشب خشب سصيا ة  ي ره رسثق - - - 4403.251 

 سصيا ة رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 4403.259 
   ايالا: - - 4403.26 
خشب سصيا ة  ي ره رسثقاب، سصوس رسخشب  - - - 4403.261 

 سصيا ة رسخشب

 معلاة رسقيةة

ايالا - - - 4403.269   معلاة رسقيةة 
     ـ ايالا، من ر خشاب رالمتلرئـية:   
ـ ـ ميارنتئ أحةا قاتع، ميارنتئ أحةا دراتل، وميارنترئ  4403.41  

 باكاو:
    

ـرر ـ ـ خشررب سصرريا ة  يرر ره رسثقرراب، سررصوس رسخشررب  4403.411  

 سصيا ة رسخشب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.419  
 معلاة رسقيةة خشب رسساج أو رستيك - - 4403.42 
     :ـ ـ ايالا 4403.49  
ـرر ـ ـ خشررب رسحررل  سصرريا ة  يرر ره رسثقرراب، سررصوس  4403.491  

 رسخشب سصيا ة رسخشب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.499  
     ـ ايالا:   
     (:Quercus sppـ ـ من خشب بللط "مي واه") 4403.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سصوس رسخشب سصيا ة رسخشب 4403.911  
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وح ة 
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.919  
( أصررغا مقررا  سةقطعهررا Fagus sppـرر ـ  مررن زره ) 4403.93 

 مع أو أكثا: 15رسعاضئ 

  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سصوس رسخشب سصيا ة رسخشب 4403.931 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 4403.939 
   ( ، رخا:Fagus sppمن زره ) - - 4403.94 
 معلاة رسقيةة ـ ـ سصوس رسخشب سصيا ة رسخشب ـ 4403.941 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 4403.949 
( ، أصغا مقا  Betula sppـ ـ من   ا رسقَضباه )  4403.95 

 مع أو أكثا: 15سةقطعها رسعاضئ 

  

ـر ـ ـ سصريا ة  ير ره رسثقراب؛ سرصوس رسخشرب سصريا ة  4403.951 

 رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالاـ ـ  4403.959 
   ( ، رخا:Betula sppـ ـ من   ا رسقَضباه )  4403.96 
ـر ـ ـ سصريا ة  ير ره رسثقراب؛ سرصوس رسخشرب سصريا ة  4403.961 

 رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.969 
   (:Populus sppمن رسحل  و رسحل  رساسارج )  - - 4403.97 
ـ سصريا ة  ير ره رسثقراب؛ سرصوس رسخشرب سصريا ة  ـر ـ 4403.971 

 رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.979 
   (:Eucalypyus sppـ ـ من رستييا ) 4403.98 
ـر ـ ـ سصريا ة  ير ره رسثقراب؛ سرصوس رسخشرب سصريا ة  4403.981 

 رسخشب

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.989 
     ـ ـ ايالا: 4403.99  
ـر ـ ـ سصريا ة  ير ره رسثقراب؛ سرصوس رسخشرب سصريا ة  4403.991  

 رسخشب
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4403.999  
خشب أطلر ؛  كائز مللقة؛ أوتام وخلربيا من خشرب،   44.04

م ببرررة ايرررا ميشرررل ة طلسيررراً؛  صرررئ خشررربية مشرررصبة 

ة وال مقلمررة وال بصررل ة بسرريطة وستررن ايررا مخاوطرر

مشـررـغلسة بطاوقررـة أخرراى، مالئةـررـة سصرريا ة  صررئ 

رسةشئ أو رسةظالت أو مقــابـض رسعــ م أو مــا وةاثــلها 

 ؛ قــ م وصليحــات و ارئل من خشب أو ما وةاثلها

    

 معلاة رسقيةة ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4404.10  
 معلاة رسقيةة سصيلباوات"ـ من ايا رسةخاوطيات "ر 4404.20  

 صلل رسخشب؛ مقيف رسخشب 4405.00 44.05

 
 %5 رسقيةة
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 رررلر ض مرررن خشرررب سلسرررتك رسح و ورررة ورسترررارم ومرررا   44.06

 وةاثلها 
    

   :ـ ايا مشابة   
 %5 رسقيةة من  ائلة رسةخاوطيات " رسصيلباوات" - -  4406.11 
 %5 رسقيةة باوات"من ايا  ائلة رسةخاوطيات " رسصيل - - 4406.12 
   ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" - - 4406.91 
 %5 رسقيةة من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" - - 4406.92 

خشرررب ميشرررل  أو مقطرررع طلسيررراً أومشررراحاً أو مقطعررراً   44.07

بطاوقة رستقشيا رسر رئاي، وإه كراه مةسرلحاً أو ميعةراً 

 6لارً( أو ملصررلد رسيهاوررات، وزورر  مررةته  ررن )مصرري

 ملليةتارت

    

   ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات":   
 معلاة رسقيةة (Apinus sppمن رسصيلبا ) - - 4407.11 
 picea( ورستررانلب )Abies sppمررن رسشررل"  ) - - 4407.12 

spp) 

 معلاة رسقيةة

( وصرريلبا picea spp)تررانلب ) S-P-F مررن  - - 4407.13 

(pinus spp( "و ل )Abies spp)) 

 معلاة رسقيةة

 Tsuga) ررررلكاره اابررررئ ) Hem-firمررررن  - - 4407.14 
heterophylla( "و ل ،)Abies spp)) 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  ـ ـ  4407.19 
     ـ من ر خشاب رالمتلرئية:   
 معلاة ةةرسقي (Swietenia sppـ ـ ماللسيئ ) 4407.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ دياوال، إمبلوا وبلسا 4407.22  
 معلاة رسقيةة رسساج أو رستيك - - 4407.23 
ـ ـ ميارنتئ أحةا قاتع، ميارنتئ أحةا دراتل، وميارنترئ  4407.25  

 باكاو
 معلاة رسقيةة

ـررر ـ سرررلره أبررريض، ميارنترررئ أبررريض، مرررياروا أبررريض،  4407.26  

 ميارنتئ أصلا وآاله
 معلاة يةةرسق

 معلاة رسقيةة ـ ـ مابيللئ 4407.27  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رواوكل 4407.28  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4407.29  
     ـ ايالا   
 معلاة رسقيةة (Quercus spp") ـ ـ من بللط "مي واه 4407.91  
 معلاة رسقيةة (Fagus sppـ ـ من زره ) 4407.92  
 معلاة رسقيةة (Acer sppسقيقب )ـ ـ من ر 4407.93  
 معلاة رسقيةة (Prunus sppـ ـ من كاز ) 4407.94  
 معلاة رسقيةة (Fraxinus sppمن  مام )ـ ـ  4407.95  
 معلاة رسقيةة (Betula sppمن رسقضباه ) ـ ـ 4407.96 
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 معلاة رسقيةة (Populous sppمن رسحل  ورسحل  رساسارج ) - - 4407.97 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4407.99  

صررلائل سلتلبرريس )بةررا ديهررا رسةتحصررل  ليهررا بتشرراول   44.08

رسخشب رسةيض (، وصلائل سصيا ة رسخشرب رسةتعراكس 

أو مرررن ر خشررراب رسةيضررر ة رسةةاثلرررة، وأخشررراب أخرررا 

ميشرل ة طلسيرراً، أو مشرراحة أو مقشررل ة "مسررطحة"، 

وإه كاه كانب مةسلحة أو ميعةة أو م ةعة باستاركرب 

 مع 6ملصلسة رسيهاوات، بسةك ال وزو   ن  أو

    

 معلاة رسقيةة ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4408.10  
     لرئية:رالمتـ من ر خشاب    
ـ ـ ميارنتئ أحةرا قراتع، ميارنترئ أحةرا دراتل، ميارنترئ  4408.31  

 باكاو 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  4408.39  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  4408.90  

خشرررـب، )بةـرررـا درررئ ذسرررك ر سـرررـلر" ورسقطـرررـع اـررررـيا   44.09

رسة ةعررة سأل ضرريات رسخشرربية "رسبا كيرره"(، مشررغلد 

بس رررتاد خاصرررة )ملسرررن، مقررراوض، محرررزز، مررر  ج، 

(، محر ب، مهيرس Vمشطلل رسحلرل، ملصلد بشرتل )

بشررتل طيررلل أو مرر و  ومررا  ررابه(  لرر  طررلد أي مررن 

هاواترره أو مررطلحه، وإه كرراه مةسررلحا أو حلردرره أو ن

 ميعةا )مصيلار( رو ملصلد رسيهاوات

    

 %5 رسقيةة ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4409.10  
     ـ من ايا رسةخاوطيات "رسصيلباوات":   
 %5 رسقيةة ـ ـ من بامبل )رسبلص رسهي ي( 4409.21  
 %5 ةرسقية من رخشاب رمتلرئية - - 4409.22 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4409.29  

أسررررلر" مررررن سزويررررات رسخشررررب "حبيبررررئ" ورسررررلر" "   44.10

أو ويت  متارن  بل م" وأسلر" "وولابل م" من خشب 

أو من ملرم نباتية أخا، وإه كانرب متتلرة بارتي رات أو 

 بةلرم  ضلوة أخا

    

     ـ من خشب:   
 معلاة رسقيةة بيبئ"ـ ـ رسلر" من سزويات رسخشب "ح 4410.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رسلر" "أو ويت   متارن  بل م" 4410.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4410.19  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4410.90  

أسلر" من أسيال رسخشب أو من ملرم خشبية أخا ، وإه   44.11

 كانب متتلة بارتي ات أو بةلرم  ربطة  ضلوة أخا  
      

     أسلر" من أسيال متلمطة رستثادة: ـ   
     ملع: 5ـ ـ ذرت مةاكة ال تزو   ن  4411.12  
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.121  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4411.129  
     ملع: 9ملع وال تت اوز  5ـ ـ ذرت مةاكة  تزو   ن  4411.13  
ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.131  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4411.139  
     ملع: 9ـ ـ ذرت مةاكة تزو   ن  4411.14  
ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.141  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4411.149  
     ـ ايالا:   
اع/مع 0.8ـ ـ ذرت كثادة تزو   ن  4411.92  

3
:     

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.921  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4411.929  
اع/مرع 0.5ـ ـ ذرت كثادرة تزور   رن  4411.93  

3
 0.8وال تت راوز  

اع /مع
3
: 

    

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.931  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة 

 معلاة رسقيةة  ـ ـ ـ ايالا 4411.939  
اع/مع 0.5ـ ـ ذرت كثادة ال تزو   ن  4411.94  

3
:     

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4411.941  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة 

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4411.949  
خشررب متعرراكس "أبلترراج"، وخشررب مصررلل "ملرربس"   44.12

 )متسل بقشاة خشبية( وخشب ميض  مةاثل 
   

 معلاة رسقيةة ـ من بامبل )رسبلص رسهي ي( 4412.10  
ـ خشــب متعاكس رخا متله حصـارً من صلائل خشب    

 مع: 6ال وزو  مةك رسلرح ة ميها  ن 
    

وتضةــن  ل  ر قـــل طبقـة ورح ة خا سية من  - - 4412.31  

 ر خشاب رالمتلرئية
 معلاة رسقيةة

ايالررا، ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن  - - 4412.32  

 ر خشاب ايا رسةخاوطية

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ايالررا، ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن  - - 4412.33 

 Alnusة مرن أنرلرس رالسر   )ر خشاب ايرا رسصريلباو
spp( رسامام ، )Fraxinus spp( رسزره  ،)Fagus 
spp ( مرررررن رسقَضرررررباه ،)Betula spp رستررررراز  ,)

(Prunus spp( رستسررتياء ،)Castanea spp ،)

 Eucalyptus(، رستييررررا )Ulmus sppم مر  )
spp( رس رررلز ،)Carya spp كسرررتياء رسحصررراه ،)

(Aesculus spp( سررريع ،)Tilia spp) رسقيقرررب ،

(Acer spp( " بلرررلط " مررري واه ،)Quercus 
spp( مسرررب ،)Platanus spp  رسحرررل  و رسحرررل ،)

 Robinia(،  وبيييررا )Populus sppرساسررارج ) 
spp( خشررب رستلسيررب ،)Liriodendron spp أو )

 (Juglans sppرس لز )

 معلاة رسقيةة 

ايالا، ذو طبقة خا سية ورح ة  ل  ر قل من  - - 4412.34 

ر خشاب من ايا رسةخاوطيات ايا مصكل ة تحب رسبي  

 4412.33رسلا ئ 

 معلاة رسقيةة 

ايالرررا، كلترررا رسطبقترررين رسخرررا سيتين مرررن خشرررب  - - 4412.39  

 رسةخاوطيات
 معلاة رسقيةة

   :(LVLرخشاب ميض ة ومصلحة ) -  
ر خشراب  مرن ذو طبقرة خا سيرة ورحر ة  لر  ر قرل - - 4412.41 

 رالمتلرئية:

  

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.411 

 رسبا كيه

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.419 
ايالررا، ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن  - - 4412.42 

 ر خشاب من ايا رسةخاوطيات:

 معلاة 

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.421 

 سبا كيهر

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.429 
ايالا، كلتا رسطبقتين رسخا سيتين من ر خشاب مرن   - - 4412.49 

 رسةخاوطيات:

  

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.491 

 رسبا كيه

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.499 
"بلررلك بررل م" ، "المررن بررل م" ،   ةأسررلر" ميضرر م  -  

 "باتن بل م" :

  

ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن ر خشرراب  - - 4412.51 

 رالمتلرئية

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ايالررا، ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن  - - 4412.52 

 ر خشاب من ايا رسةخاوطيات

 معلاة رسقيةة

ن رسخا سيتين من ر خشاب مرن  ايالا، كلتا رسطبقتي - - 4412.59 

 رسةخاوطيات

 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:   
ذو طبقرررة خا سيرررة ورحررر ة  لررر  ر قرررل ر خشررراب  - - 4412.91 

 رالمتلرئية:

  

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.911 

 رسبا كيه

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.919 
ايالررا، ذو طبقررة خا سيررة ورحرر ة  لرر  ر قررل مررن  - - 4412.92 

 ر خشاب من ايا رسةخاوطيات:

  

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.921 

 رسبا كيه

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.929 
ايالا، كلتا رسطبقتين رسخا سيتين من ر خشاب مرن  - - 4412.99 

 رسةخاوطيات:

  

ـرر ـ ـ أسررلر" مشررغلسة سأل ضرريات ورس رر  ره مررن نررلس  4412.991  

 رسبا كيه
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4412.999  
خشرررررب متثرررررف، بشرررررتل كترررررل أو أسرررررلر" أو أ ررررراطة  4413.00 44.13

 وصليحات أو أ تاد خاصة )باوديالت(
 معلاة رسقيةة

رسةاروررا أو مررا  أطررا مررن خشررب سللحررات أو رسصررل  أو 4414.00 44.14

 وةاثلها
  

 %5 رسقيةة من أخشاب رمتلرئية  - 4414.10 
 %5 رسقيةة ايالا - 4414.90 

صررياموف و لررب وأقلرراص وأو يررة رمررطلرنية وأو يررة   44.15

مةاثلة، من خشب؛ بترارت كبيراة سلترابالت مرن خشرب؛ 

طبليررات وطبليررات صررياموف وقلر رر  تحةيررل أخررا، مررن 

 ت من خشب خشب؛ أطلر  مثبتة سلطبليا

    

ـ صياموف و لب وأقلاص وأو ية رمطلرنية وأو ية  4415.10  

 مةاثــلة؛ بتارت كبياة سلتابالت:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  لب رسثقاب رسلا اة 4415.101  
ـرر ـ ـ صررياموف وأقلرراص، معرر ة دقررط ستعبيررة رسةيت ررات  4415.102  

 رسز ر ية
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة سلتابالتـ ـ ـ بتارت  4415.103  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4415.109  
ـررر طبليرررات وطبليرررات صرررياموف وقلر ررر  تحةيرررل أخرررا؛  4415.20  

 أطلر  مثبتة سلطبليات:
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـرر ـ ـ طبلي ررات صررياموف معرر ة دقررط ستعبيررة رسةيت ررات  4415.201  

 رسز ر ية
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4415.209  
منرراه )بارميررل( كبيرراة وصررغياة وايالررا مررن أصرريال  4416.00 44.16

صرريا ة رسرر ناه وأسزرؤلررا، مررن خشررب، بةررا دررئ ذسررك 

 ر طلر  

 %5 رسقيةة

 ررر م، لياكرررل  ررر م، مقرررابض  ررر م، لياكرررل ومقرررابض   44.17

دارسين )داش( أو متانس، من خشب؛ قلرسب سألحصورة 

 بةا ديها قلرسب رسش  ورستلميع، من خشب  

    

 معلاة رسقيةة سب ر حصوةـ قلر ـ ـ 4417.001  
ـرر ـ ـ لياكررل ومقررابض سلةتررانس, رسةسررتل مة مررن قبررل   4417.003 

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالاـ ـ ـ  4417.009  
مصرريل ات ن ررا ة سلتاكيررب دررئ ر بييررة، وأصرريال مررن   44.18

خشب سألاارض رإلنشائــية، بةا دئ ذسك أسلر" رسخشب 

رسخللوـررررـة، أسررررلر" ر  ضرررريات رسة ةعررررة "با كيرررره"، 

 سلوحات ودلف رستسقيف )قامي  خشبئ( 

    

ـررر نلردرررص ، نلردرررص أبرررلرب )نلردرررص دانسرررية(، ولياكلهرررا    

 وأطالا:
  

 %25 رسقيةة من أخشاب رمتلرئية - - 4418.11 

 %25 رسقيةة ايالا  - - 4418.19 

   ـ أبلرب وأطالا و تباتها:   
 %25 رسقيةة من أخشاب رمتلرئية - - 4418.21 
 %25 رسقيةة ايالا  - - 4418.29 
 

4418.30 
أ ةرر ة و ررلر ض ايررا رسةيت ررات رس رخلررة دررئ رسبيررلم  -

 4418.89رس   4418.81رسلا ية من 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ لياكل خشبية مؤقتة س  ع رسخامانة رسةصبلبة 4418.40  
 %5 رسقيةة تسقيف )قامي  خشبئ(ـ سلوحات ودلف رس 4418.50  
   رسلر" ر ضيات م ةعة: -  
من خيز ره أو وتضةــن  ل  ر قـــل طبقـة ورح ة ـ ـ  4418.73  

 خا سية )طبقة رستلبيس( من خيز ره
 %5 رسقيةة  

ايالا،   ضيات رسلسيلساء )ملزرويك(  - - 4418.74    %5 رسقيةة 
ات ايالا، متع مة رسطبق - - 4418.75    %5 رسقيةة 
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4418.79  
   ميت ات ر خشاب سألاارض رإلنشائية ورسهي مية: -  
   :خشب ميض  مغاى )رس للالم( - - 4418.81 
 %5 رسقيةة أ ة ة و لر ض - - - 4418.811 
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج  - - - 4418.812 
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ايالا - - - 4418.819 
   (:X-Lam أو   CLTخشب ميض  متقاطع )  - - 4418.82 
 %5 رسقيةة أ ة ة و لر ض - - - 4418.821 
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج  - - - 4418.822 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 4418.829 
 %5 رسقيةة Ɪبشتل حال  لر ض  - - 4418.83 
   ايالا: - - 4418.89 
 %5 رسقيةة أ ة ة و لر ض - - - 4418.891 
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج  - - - 4418.892 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 4418.899 
     ـ ايالا: 4418.90  
   بلص لي ي ) بامبل(: من - - 4418.91  
 معلاة رسقيةة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاجرسةستل م  - - - 4418.911 
 %5 رسقيةة  ايالا - - - 4418.919 
   أسلر" رسخشب رسخللوة : - - 4418.92 
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج  - - -  4418.921 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 4818.929 
   ايالا: - - 4418.99  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج. - - - 4418.991 
 %5 رسقيةة ايالا- - - 4418.999 

   أمورت مائ ة وأمورت مطبخ من خشب  44.19
   :بلص لي ي ) بامبل(ـ من   
أسلر" رسخبز وأسلر" تقطيع ورسلر" مةاثلة - - 4419.11   %5 رسقيةة 
 %5 ةة رسقي  ي ره تياود رسطعام - - 4419.12 
ايالا: - - 4419.19     
رسةستل م من قبل مصانع رسبلظة ورسةثل ات  - - - 4419.191 

 كة خالت رنتاج
 معلاة رسقيةة

ايالا - - - 4419.199   %5 رسقيةة 
 %5 رسقيةة من أخشاب رمتلرئية - 4419.20 
   ايالا: - 4419.90 
ةثل ات رسةستل م من قبل مصانع رسبلظة ورس - - - 4419.901 

 كة خالت رنتاج
 معلاة رسقيةة

ايالا - - - 4419.909   %5 رسقيةة 
خشب مطعع وخشب ميقرلش؛  لرب وصرياموف صرغياة   44.20

سلة رررللارت أو رسحلرررئ وأصررريال مةاثلرررة مرررن خشرررب؛ 

تةاثيل وأصيال زوية أخا من خشب؛ أصيال أثاث مرن 

  94خشب ايا رس رخلة دئ رسلصل 
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 الجريدة الرسمية 

 ي  قع رسب
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   وية أخا، من خشب:ـ تةاثيل وأصيال ز   
 %5 رسقيةة من أخشاب رمتلرئية - - 4420.11 

 %5 رسقيةة ايالا - - 4420.19 

 %5 رسقيةة ـ ايالا  4420.90  
     أصيال أخا من خشب   44.21

 %5 رسقيةة ـ مشاسب أسبسة 4421.10  
 %5 رسقيةة تلربيب - 4421.20 

     ـ ايالا:   
   ي )بامبل(:من بلص لي  - - 4421.91 
ملرمررررريا وبترررررارت سلغرررررزد ورسيسررررريج وسخيرررررلط  - - - 4421.911  

 رسخياطة، وأصيال مةاثلة من خشب مخاوط 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خالوا رسيحل رسخشبية 4421.912  
ـرر ـ ـ رسعيرر ره رسخشرربية رسةسررتل مة مررن قبررل رسةصررانع  4421.913  

 كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خادضات رسلساه 4421.914  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4421.919  
   ايالا - - 4421.99 
ـ ـ ـ ملرميا وبتارت سلغزد ورسيسيج وسخيلط رسخياطة،  4421.991 

 وأصيال مةاثلة من خشب مخاوط

 معلاة رسقيةة

5% رسقيةة ـ ـ ـ خالوا رسيحل رسخشبية 4421.992   
ـ ـ رسعيرر ره رسخشرربية رسةسررتل مة مررن قبررل رسةصررانع ـرر  4421.993 

 كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ خادضات رسلساه 4421.994 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4421.999 
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسخامس ور  بعله
 دـلين ومصيل اته

 
 مالحظة:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-
 

 ؛64ة دئ رسلصل أصيال ر حصوة وأسزرؤلا رس رخل -أ 
 
 ؛65أاطية رساأ  وأسزرؤلا رس رخلة دئ رسلصل  -ب 
 
) مثل، سعب ر طلاد وأسعاب رسة تةعات وأمورت وسلرزم  95ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  -ج 

 رساواضة(.



519 
 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

طاوقة بسيطة؛ نلاوات دلين طبيعئ، خام أو محضا ب   45.01

 دلين؛ دلين مهاو  أو م اوش أو مسحل  
    

 معلاة رسقيةة ـ دلين طبيعئ، خام أو محضا بطاوقة بسيطة 4501.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 4501.90  

دلرررين طبيعرررئ، ميرررزوس رسقشررراة أو مابرررع بصرررل ة  4502.00 45.02

بسررريطة، أو درررئ  رررتل كترررل مسرررتطيلة )بةرررا ديهرررا 

سرررلر"، صرررلائل أو أ ررراطة )بةرررا ديهرررا رسةابعرررة(، أ

 ر  تاد ر وسية مست قة رسحلرل سصيا ة رسس رمرت(

 معلاة رسقيةة

     مصيل ات من دلين طبيعئ    45.03
 معلاة رسقيةة ـ رسس رمرت 4503.10  
     ـ ايالا: 4503.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ حلقات وأقارص وحلرمل سلس رمرت 4503.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4503.909  

دلررين متتررل )بللرصررف أو برر ونها( ومصرريل ات مررن    45.04

 دلين متتل 
    

كتل ومتعبات ورسلر" وصرلائل وأ راطة ؛ تاربيرع  - 4504.10 

بالطات من سةيع رال تاد ؛أمطلرنات مصرةته ،بةرا 

 دئ ذسك ر قارص

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة  ايالا - 4504.90 
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 رسسام  ور  بعلهرسلصل 
 مصيل ات من قش أو حللاء أو ايالا من ملرم رسضلا؛

 مصيل ات حصا ومالد
 

 مالحظات:
 

وقص  بعبا ة "ملرم ضلا" دئ لصر رسلصل، رسةلرم رستئ لئ بحاسة أو بشرتل مالئرع سلضرلا أو  1-

رس  د أو رسعةليات رسةةاثلة؛ ولرئ تشرةل رسقرش وأديراه رسصلصرال ورسبرلص رسهير ي )برامبل 

أمررل رسهيررر ( ور مرررل وقصررربات رسغررراب وأ ررراطة رسخشرررب، ومرررلخ رسيباترررات ر خرررا، )مثرررل، و

ر  اطة من سحاء رسيباتات أو من ر و ر  رسضيقة ورسارديا أو ر  اطة رسةتحصرل  ليهرا مرن 

أو ر  رسيباتات رسعاوضة( أو ر سيال رسيس ية رسطبيعيرة ايرا رسةغزوسرة أو رسشرعيارت رسةلرامة 

رسةةاثلة من س رئن وأ اطة رسل  ، ما   ر رسسرلخ مرن سلر  أو سلر  م ر م أو ورسق م ور  تاد 

أ ررراطة رسلبرررام أو رسالميسرررلسات أو رسشرررعا رسبشررراي أو  رررعا رسخيرررل أو دتائرررل أو خيرررلط أو 

 .54رسشعيارت رسةلامة ورسصليحات ور  تاد رسةةاثلة من رسةلرم رسيس ية رس رخلة دئ رسلصل 
 

 ال وشةل لصر رسلصل: 2-
 ؛48.14اطية رس   ره رس رخلة دئ رسبي  أ -أ 
خيررلط رسحررزم ورسحبرراد ورسقلل )رسحبرراد رسغليظررة(، مضررلل ة أو ايررا مضررلل ة )رسبيرر   -ب 

 (؛56.07
 ؛65أو رسلصل  64ر حصوة وأاطية رساأ  أو أسزرؤلا، رس رخلة دئ رسلصل  -ج 
 (؛87رسةاكبات أو أب رنها رسةصيعة من أصيال صيا ة رسسالد )رسلصل  -م 
 )مثل ، ر ثاث ووح رت ومستلزمات رإلنا ة(. 94ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  -لـ 

 
تعتبا "مرلرم ضرلا وضرلائا وأصريال مةاثلرة مرن مرلرم ضرلا متاربطرة براستلرزي" براسةعي   3-

، ر صيال رسةتلنة من ملرم رسضلا ورسضرلائا ور صريال رسةةاثلرة 46.01رسةقصلم دئ رسبي  

تاربطرة براستلرزي، بشرتل مسرطل، وإه كانرب بلرمرطة أ بطرة مرن من ملرم ضرلا مت راو ة م

 ملرم نس ية مغزوسة.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ضلائا وميت ات مةاثلة من ملرم ضرلا ، وإه كانرب   46.01

م ةعة بشتل أ اطة؛ ملرم ضلا، ضلائا وميت ات 

لسة أو متاربطررررة مةاثلررررة مررررن مررررلرم ضررررلا، ميسرررر

برراستلرزي، بشررتل مسررطل، وإه كانررب أصررياداً تامررة 

 رسصيع )مثل رسحصا ورسبسط ورسحلرسز( 

    

     ـ حصا وبسط وحلرسز من ملرم نباتية:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من رسبلص رسهي ي )بامبل( 4601.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أمل رسهي  4601.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 4601.29  
     ـ ايالا :   
     ـ ـ من رسبلص رسهي ي )بامبل(: 4601.92  
ـ ـ ـ ضرلائا وأصريال مةاثلرة مرن مرلرم ضرلا ، وإه  4601.921  

 كانب م ةعة بشتل أ اطة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4601.929  
     ـ ـ من أمل رسهي : 4601.93  
لرة مرن مرلرم ضرلا ، وإه ـ ـ ـ ضرلائا وأصريال مةاث 4601.931  

 كانب م ةعة بشتل أ اطة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4601.939  
     ـ ـ من ملرم نباتية أخا: 4601.94  
ـ ـ ـ ضرلائا وأصريال مةاثلرة مرن مرلرم ضرلا ، وإه  4601.941  

 كانب م ةعة بشتل أ اطة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4601.949  
     ـ ـ ايالا: 4601.99  
ـ ـ ـ ضرلائا وأصريال مةاثلرة مرن مرلرم ضرلا ، وإه  4601.991  

 كانب م ةعة بشتل أ اطة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4601.999  
أصيال صيـرـا ة رسسرالد، رسةتحصرل  ليهرا مبا راة   46.02

بشتلها من ملرم ضلا أو مصيل ــة مــن ر صريال 

؛ مصيل ات من سلل )سيف 46.01سبي  رس رخلة دئ ر

 نباتئ( 

    

     ـ من ملرم نباتية:   
     ـ ـ من رسبلص رسهي ي )بامبل(: 4602.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ قلف سةعاصا رسزوب  4602.111  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة دقط ستعبية رسةيت ات رسز ر ية  4602.112  
 %5 يةةرسق ـ ـ ـ ايالا  4602.119  
     ـ ـ من أمل رسهي : 4602.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ قلف سةعاصا رسزوب  4602.121  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة دقط ستعبية رسةيت ات رسز ر ية  4602.122  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  4602.129  
     ـ ـ ايالا: 4602.19  
 %5 ةرسقية ـ ـ ـ قلف سةعاصا رسزوب  4602.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة دقط ستعبية رسةيت ات رسز ر ية  4602.192  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  4602.199 
     ـ ايالا: 4602.90  
 %5 رسقيةة قلف سةعاصا رسزوب - - - 4602.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة دقط ستعبية رسةيت ات رسز ر ية 4602.903  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 4602.909  
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 رسقسع رسعا ـــا
   ائن من خشب أو ملرم سيلية ميليلسلزوة أخا؛

 و   وو   مقلى )نلاوات ودضالت( بغاض إ امة رستصييع؛
 و   وو   مقلى ومصيل اتهةا

 
 رسلصل رسسابع ور  بعله

   ائن من خشب أو ملرم سيلية ميليلسلزوة أخا؛ و   وو   مقلى
 غاض إ امة رستصييع)نلاوات ودضالت( ب

 
 مالحظــة:

 
، د ه  با ة "  ائن رسخشب رستيةيائية سإلذربة" تعيئ   ائن 47.02 اارض تطبيف رسبي    1-

وزناً أو أكثا، وذسرك درئ حاسرة  %92رسخشب رستيةيائية رسةحتلوة  ل  سزء ال وصوب بيسبة 

وزنراً  %88بيسربة   ائن رسخشب رسةصيل ة بطاوقة رسصلمر أو رستباوتات )رسسرللات(، أو 

أو أكثا دئ حاسة   ائن رسخشرب رسةصريل ة بطاوقرة رستباوتيرب )ثرانئ رسسرلليب( وذسرك بعر  

مررن لي  وكسرري   %18مررا ة مررن وضررعها دررئ محلررلد رسصررلمر رستاووررة رسةحتررلي  لرر  

ميلوررة، وباسيسرربة سع ررائن رسخشررب رسةصرريل ة بطاوقررة  20رسصررلمولم  يرر  م سررة حررار ة 

 من وزنها. %0.15( دي ب أال تت اوز نسبة رسامام ديها  ن رستباوتيب )ثانئ رسسلليب
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة   ائن خشب آسية  4701.00 47.01
 معلاة رسقيةة   ائن خشب كيةاووة، بطاوقة رإلذربة  4702.00 47.02
مصيل ة بطاوقرة رسصرلمر أو   ائن خشب كيةاووة،    47.03

 رستباوتات )رسسللات(،   ر رسع ائن بطاوقة رإلذربة 
    

     ـ ايا مقصل ة )ايا مبيضة(:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4703.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4703.19  
     ل ة:ـ  به مقصل ة أو مقص    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4703.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4703.29  

  ائن خشب كيةاووة، مصيل ة بطاوقة رستباوتيرب،    47.04

   ر رسع يية بطاوقة رإلذربة 
    

     ـ ايا مقصل ة )ايا مبيضة(:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4704.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4704.19  
     ـ  به مقصل ة أو مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من  ائلة رسةخاوطيات "رسصيلباوات" 4704.21  
 معلاة رسقيةة يلباوات"ـ ـ من ايا  ائلة رسةخاوطيات "رسص 4704.29  

  ائن خشب متحصل  ليها بةعاس ة آسيرة وكيةيائيرة  4705.00 47.05

 مشتاكة
 معلاة رسقيةة

  ائن من أسيال متحصل  ليها من نلاوات ودضالت    47.06

رسل   ورسل   رسةقلى معر ة إل رامة رستصرييع أو مرن 

 ملرم سيلية ميليلسلزوة أخا 

    

 معلاة رسقيةة صو  رسقطنـ   ائن زاب ب 4706.10  
  رررائن مرررن أسيرررال متحصرررل  ليهرررا مرررن نلاورررات  - 4706.20  

ودضررررالت رسررررل   ورسررررل   رسةقررررلى معرررر ة إل ررررامة 

 رستصييع

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا ، من رسبلص رسهي ي )بامبل( 4706.30  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ آسية 4706.91  
 معلاة رسقيةة كيةاووة ـ ـ 4706.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ متحصل  ليها بعةليات آسية وكيةاووة معا 4706.93  

 و   أو و   مقلى )نلاوات ودضالت( مستعام    47.07
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ و   أو و   مقلى كاردــب ايا مقصل ، أو من  4707.10  

 و   أو و   مقلى مةلج
 %5 رسقيةة

لى آخا، مصيلس بصل ة  ئيسية و   أو و   مق - 4707.20  

 من   ائن كيةيائية مقصل ة  ايا مللنة دئ كتلتها
 %5 رسقيةة

ـ و   أو و   مقـلى مصريلس بصرل ة  ئيسرية مرن  4707.30  

  رررررائن آسيـرررررـة )مثرررررل و   رسصرررررحف ورسة رررررالت 

 ورسةطبل ات رسةةاثلة(

 %5 رسقيةة

ـررر ايالرررا، بةرررا درررئ ذسرررك رسيلاورررات ورسلضرررالت ايرررا  4707.90  

 رسةلاوزة
 %5 رسقيةة
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 امن ور  بعلهثرسلصل رس
 و   وو   مقلى؛ مصيل ات من   ائن
 رسل  ، أو من و   أو من و   مقلى

 
 مالحظات:

 
 اارض تطبيف لصر رسلصل ، وما سع وي   لر  خرالل ذسرك ، تشرةل  برا ة "و  " رسرل    1-

 ةتا رسةابع.ورسل   رسةقلى ، موه ر خص بعين رال تبا  رسسةاكة أو رسلزه باس
 

 ال وشةل لصر رسلصل: 2-
 ؛30ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -أ 
 ؛ 32.12أو ر  رسختع رس رخلة دئ رسبي   –ب 
 (؛33رسل   رسةعطا أو رسل   رسةشاب أو رسةطلئ بةحضارت ت ةيل )رسلصل –ج 
رسل   أو حشل رسسريليلسلز رسةشراب أو رسةطلرئ أو رسةغطر  بصرابله أو بةرامة ميظلرة   -م 

 (؛34.05( أو بةلةعات أو بةعاسين أو بةحضارت مةاثلة )رسبي  34.01)رسبي  
 ؛ 37.04إس   37.01لـ  رسل   أو رسل   رسةقلى رسةحسس رس رخل دئ رسبيلم من 

 (؛38.22رسل   رسةشاب بتلر ف سلتشخي  أو سلةختبارت )رسبي    -و 
ةيت ررات رسةؤسلررة مررن طبقررة رسلرر رئن رسةيضرر ة أو رسةقررلرة بررل   أو بررل   مقررلى أو رس  -ز 

رسل   أو رسل   رسةقلى رسةطليرة أو رسةغطراة باسلر رئن  ير ما وت راوز مرةك  ورح ة من

لررصا رسلرر رئن نصررف رسسررةك رستلررئ، وكررصسك رسةصرريل ات مررن لررصا رسةررلرم  رر ر أاطيررة 

 (؛39)رسلصل  48.14 رس   ره رس رخلة دئ رسبي  
 م رسسلا(؛)مثل سلرز 42.02ر صيال رس رخلة دئ رسبي   –" 
 )مصيل ات حصا ومالد(؛ 46ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ط 
 (؛11رسخيلط من و   ور صيال رسةيسلسة ميها )رسقسع  –ى 
 ؛65أو رسلصل  64ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ك 
( ورسةيتررا رسةثبتررة  لرر  و   أو و   68.05رسررل   أو رسررل   رسةقررلى رسشرراحص )رسبيرر    -د 

( )ومررع ذسررك، درر ه رسررل   أو رسررل   رسةقررلى رسةطلررئ بةسررحل  68.14مقررلى )رسبيرر  

 رسةيتا و خل دئ لصر رسلصل(؛
 14رسررل   أو رسقرر م رساقيقررة مررن معرر ه  لرر  حامررل مررن و   أو و   مقررلى )رسقسررع    -م 

 ، بشتل  ام(؛15رورسقسع 
 ؛92.09ر صيال رس رخلة دئ رسبي    -ه 
رسلعررب وأسعرراب رسة تةعررات وأمورت وسررلرزم  )مثـررـل 95ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصررـل  -  

  رساواضة(؛
)مثل ر ز ر  ورسللط ورسلرقيات رسصحية ورسحلاظات  96ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  س ـ

 وبطانات رسحلاظات ورسللط رسةبطية(. 
تشرةل رسرل   أو رسرل    48.05إسر   48.01، در ه رسبيرلم مرن 7مع مار اة أحتام رسةالحظرة  3-

أخضع سعةلية رستةليس أو رستلةيع أو رسصرقل أو سعةليرات ت هيرز نهرائئ مةاثلرة، رسةقلى رسصي 

أو ما كاه ميها باملم مائية زرئلة أو بسطل مغاى، وكصسك رسرل   ورسرل   رسةقرلى وحشرل 

رسسرريليلسلز أو طبقررات مررن أسيررال رسسرريليلسلز رسةللنررة أو رسةاخةررة دررئ رسع ييررة بسوررة طاوقررة 

، ال ورر خل دررئ لررصا رسبيررلم رسررل   أو 48.03اً سررصسك درئ رسبيرر  كانرب، ومررا سررع ورري   ليرره خالدرر

رسرل   رسةقرلى أو حشررل رسسريليلسلز أو طبقررات مرن أسيررال رسسريليلسلز، رستررئ تةرب معاس تهررا 

 بطاوقة أخاى.
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وقص  بعبا ة  "و   صحف" دئ لصر رسلصل رسل   ايا رسةطلرئ، مرن رسيرلس رسةسرتعةل درئ  4-

ال رسخشرب رسةتحصرل  ليهرا بلرمرطة  ةليرات آسيرة أو طبا ة رسصرحف، ورسرصي تةثرل ديره أسير

% وزنا من رسةحتلى رستلـئ سألسيال، ايا رسةغاى أو 50 ةليات آسية كيةيائية ما ال وقل  ن 

ميتاومتررا  2.5رسةغرراى ب  سررة خليلررة،  لرر  كررل وسرره ب  سررة خشررلنة مررطل تزورر   ررن 

ارع/م 40 رـن  (، ورسصي ال وقرـل وزنرا1MPa)ميتاوه( )بةقا  با كاميال سلطبا ة 
2
وال  

اع/م 65وت اوز 
وويطبف ذسك دقط  ل  رسل   با  تاد رستاسيرة: )أ( بشرتل أ راطة أو سلرات  2

مع؛ أو )ب( صلائل مستطيلة ) بةا ديها رسةابعة( وت اوز أح  أضرال ها  28وت اوز  اضها 

 مع دئ حاستها ايا رسةطلوة. 15مع ورسضلع رآلخا وت اوز  28
 

، وقص  بعبا ة "و   وو   مقلى من ر نلرس رسةستعةلة دئ رستتابة  48.02 اارض رسبي   5-

 أو رسطبا ررررررررررة أو ايالررررررررررا مررررررررررن أاررررررررررارض دررررررررررن رسخررررررررررط ورسامررررررررررع"سارديك" و 

"و   وو   مقررلى ايررا مثقررب معرر  سبطاقررات وأ رراطة رستثقيررب" رسررل   ورسررل   رسةقررلى 

هررا رسةصرريلس بصررل ة  ئيسررية مررن   ييررة مبيضررة )مقصررل ة( أو مررن   ييررة متحصررل  لي

 آسية ، تلئ بسي من رسشاوط رستاسية: -بطاوقة آسية أو كيةيائية 
اع / م 150)أ( باسيسبة سلل   أو رسل   رسةقلى رسصي ال وزه أكثا من 

2
: 

أو أكثا من ر سيال رسةتحصل  ليها بعةليات آسية أو كيةيائية  %10رسةحتلي  ل    -أ 

 آسية ، و -
اع / م 80أال وزه أكثا من  1-

2
 ، أو 

 أه وتله مللناً دئ رستتلة؛ 2-
  مام ، و %8رسةحتلي  ل  أكثا من  -ب 

اع / م %80أال وزه أكثا من  1- 
2
 ، أو 

 أه وتله مللناً دئ رستتلة؛ 2-
 أو أكثا؛ أو %60 مام وسه م سة سةعاه  %3رسةحتلي  ل  أكثا من  -ج 

عراه أقرل مرن مرن  مرام، وسره م سرة سة %8وال وت ــاوز  %3رسةحتلي  ل  أكثا من  -م 

اع/م KPa 2.5ومؤ ا مقاومة رنلال  ال وت اوز  60%
2

 ؛ أو
أو أكثرا، ومؤ را  %60 مام أو أقرل مرن ذسرك وسره م سرة سةعراه  %3لـ  رسةحتلي  ل  

اع / م KPa 2.5مقاومة رنلال  ال وت اوز 
2
. 

اع / م 150)ب( باسيسبة سلل   أو رسل   رسةقلى رسصي وزه أكثا من 
2
: 

 لناً دئ رستتلة ؛ أوأه وتله مل  -أ  
 أو أكثا، و %60سه م سة سةعاه   -ب 

 ميتاومتا )ميتاوه( أو أقل، أو 225بسةك   1 -
 508ميتاومترررا )ميتررراوه( وسترررن ال وت ررراوز  225بسرررةك أكثرررا مرررن   2 -

 ؛ أو%3ميتاومتا )ميتاوه( ونسبة من رسامام تزو   ن 
تاومتا مي 254، وبسةك ال وت اوز %60ب  سة سةعاه أقل من   -ج 

 . %8 ن  )ميتاوه( ونسبة  مام تزو 
رسررل   أو رسررل   رسةقررلى سلتا رريل أو  48.02ومرع ذسررك ال تطبررف رسبيرر  

و   ر كيررا  رسصررغياة سلشرراي(، أو رسررل   أو  سلتصررلية )بةررا دررئ ذسررك

 رسل   رسةقلى رسةلب .
 

رسرصي وقص  بعبا ة "و   وو   مقلى كاردب" دئ لرصر رسلصرل، رسرل   ورسرل   رسةقرلى    6-

تةثل ديه ر سيال رسةتحصل  ليهرا كيةيائيراً بطاوقرة رسسرللات أو رسصرلمر نسربة ال تقرل  رن 

 وزناً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال. 80%
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ما سع تي   با رت رسبيلم  ل  خالل ذسك، د ه رسرل   ورسرل   رسةقرلى وحشرل رسسريليلسلز  7-

 48.01بير ره أو أكثرا درئ رسبيرلم مرن  أو طبقات أسيال رسسيليلسلز رستئ ويطبف  ليهرا وصرف

 ، تصيف دئ رسبي  رسصي وام متسخارً من حيث رستاتيب رساقةئ دئ س ود رستعاولة.48.11إس  
 

مرـلى رسرـل  ، ورسرل   رسةقرلى و حشرل رسسرليللز  48.09سغاوة  48.03ال و خل دئ رسبيلم  8-

 وطبقات ر سيال رسسليللزوة رسةق مة بسح  ر  تاد رستاسية:

 مع؛ أو  36بشتل أ اطة أو سلات وت اوز  اضها  أـ

مع ورسضلع رآلخرا وت راوز  36ب.صلائل مستطيلة ) بةا ديها رسةابعة( وت اوز أح  أضال ها 

 مع دئ حاستها ايا رسةطلوة. 15

 
 دقط ما ولئ: 48.14وعتبا "و   حائط" وأاطية س  ره مةاثلة باسةعي  رسةقصلم دئ رسبي   9-

مررع ، رسةعرر   160مررع وال وزورر   ررن  45شررتل سلررات ال وقررل  اضررها  ررن رسررل   رسةقرر م ب -أ 

 خصيصاً ستزوين رس   ره ورسسقلل:
محبررب أو مبصررلم أو ملررله رسسررطل أو مطبررلس بامررلمات أو مزخررال رسسررطل   1 -

أخاى )مثالً، بزاب رسةلرم رسيس ية(، وإه كاه مطليراً أو مغطر  بلر رئن  بطاوقة 

 وقائية  لادة؛
 رسسطل نتي ة س مج مقائف من خشب أو من قش... رسخ؛ايا مستلي   2 -
مطلئ أو مغط   ل  رسلسره بلر رئن، وتترله طبقرة رسلر رئن محببرة أو مبصرلمة أو   3 -

 مللنة أو مطبل ة باملم أو مزخادة بطاوقة أخاى؛ أو
مغط  رسلسه بةلرم ضلا، وإه كانـب مضةلمة إس  بعضها بشتل س رئل متلرزوة،   4 -

 أو ميسلسة؛
رسحلرل )رسطيلل( ور دا وز،من و   ، رسةعاس ة باسطاوقة رسةصكل ة أ رالا، وإه كانرب  –ب 

 بشتل سلات، رسةع ة خصيصاً ستزوين رس   ره أو رسسقلل؛
أاطية رسحلرئط أو رس ر  ره مرن و   رسةصريل ة مرن  ر ة أسرلر" )برانل( بشرتل سلرات أو  -ج 

ة أو  مرةاً  ير  تثبيتهرا  لر  صلائل )طالحئ(، رسةطبل ة بحيث تشتل ميظرارً أو سلحر

 رسحائط أو رس  ر .
إه رسةصرريل ات رسةثبتررة  لرر  حامررل مررن و   أو و   مقررلى، رسةعرر ة سالمررتخ رم  لرر  حررـ  

 . 48.23ملرء كساطية أ ضيات أو أاطية س  ره، ت خل دئ رسبي  
 

، وإه رسصلائل أو رسبطاقرات ايرا رسة ةعرة، رسةقطعرة بقيامرات معييرة 48.20ال وشةل رسبي   10-

 كانب مطبل ة أو مبصلمة أو مثقبة.
 

، ديةا وشةل، بطاقات رسل   ورسل   رسةقلى رسةثقب آلالت رس اكا م أو  48.23وشةل رسبي   11-

 رآلالت رسةةاثلة ورسةسييات من و   )مرنتال(.

 
رسرل    49، و خل درئ رسلصرل 48.21أو رسبي   48.14بامتثياء ر صيــال رس رخلة دئ رسبي   12-

رسرل   رسةقررلى أو حشررل رسسرريليلسلز ومصريل ات لررصا رسةررلرم، رسةطبل ررة أو رسةصررل ة  أو

 ورستئ ال وتله سلطبا ة ديها م ام مو  ثانلي باسيسبة المتعةاسها ر مامئ.
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 مالحظات رسبيلم رسلا ية:
وقص  بعبا ة رسل   ورسل   رسةقلى رسةسة  "كاردب الويا" باسةعي  رسةقصرلم درئ رسبير ون  1-

، رسررل   أو رسررل   رسةقررلى، رسةقرر م بشررتل سلررات، رسررصي 4804.19و  4804.11لررا يين رس

أخضع سعةليات تهيية أو صقل آسية، ورسصي تةثل ديه أسيال رسخشب رسةتحصرل  ليهرا بةعاس رة 

وزناً من رسةحتلى  %80كيةيائية بطاوقة رسصلمر أو رستباوتات "رسسللات" نسبة ال تقل  ن 

ارع/م 115ورسصي وزه رسةتا رسةابع ميه أكثرا مرن  رستلئ سة ةلس ر سيال،
2
وتترله مقاومتره  

رس نيا سالنلال  )بةقيا  ملسن( معامسة سلقيع رسة  سة دئ رس  ود رستاسئ، أما من أسل معر الت 

 ر وزره ر خا ديتع رمتيلائها أو رمتيتاسها قياماً سةا لل مصكل  دئ ن  رس  ود.

 
 رسلزه

اع / م
2
  

 إلنلال  )ملسن(رسةقاومة رس نيا س

KPa 
115 393 
125 417 
200 637 
300 824 
400 961 

 

، وقصررر  بعبرررا ة "و   كاردرررب 4804.29و  4804.21تطبيقررراً  حترررام رسبيررر ون رسلرررا يين  2-

سألكيا  رستبياة" رسل   أو رسل   رسةقلى رسةق م بشتل سلات، رسصي أخضرع سعةليرة تهييرة أو 

ل رسةتحصررل  ليهررا بةعاس رة كيةيائيررة بطاوقررة رسصررلمر أو صرقل آسررئ، ورسررصي تةثررل ديره ر سيررا

وزنراً مرن رسةحترلى رستلرئ سة ةرلس ر سيرال،  %80رستباوتات "رسسللات" نسربة ال تقرل  رن 

ارع/م 60ورسصي ال وقل وزه رسةتا رسةابع ميره  رن 
2
ارع/م 115وال وزور   رن  

2
وتترلردا ديره  

 إح ى رسخصائ  رستاسية:

م KPa 3.7لسن وعامد أو وزو   ن سه مؤ ا رنلال  بةقيا  م -أ
2

/اع و ـرـامل تةر م وزور   رن 

 دئ رت اا رآلسة. %2دئ رالت اا رستقاطعئ ووزو   ن  4.5%

سره مقاومرة منيررا سلتةرز  ورالنقطراس باسشرر  كةرـا لرل مبررين درئ رس ر ود رسترراسئ، أمرا مرن أسررل  -ب 

 ود.مع الت ر وزره ر خا ديتع رمتيلاؤلا قياماً سةا لل مصكل  دئ رس  

 
 رسح  ر من  سةقاومة رستةز  رسلزه

mN نيلتن( )ملئ 
 رسح  ر من  سإلنقطاس باسش 

K N / m 
اع / م

 إت اة رآلسة باإلضادة  إت اا رآلسة 2

 آسئ رإلت اا رستقاطعئ
 إت اا 

 تقاطعئ
 إت اا رآلسة باإلضادة

 آسئ رإلت اا رستقاطعئ
60 700 1,510 1.9 6 
70 830 1,790 2.3 7.2 
80 965 2,070 2.8 8.3 
100 1,230 2,635 3.7 10.6 
115 1,425 3,060 4.4 12.3 
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وقصرر  بعبررا ة )و   نصررف كيةيررائئ معرر  سلتحزوررز "دلررلتيج"( برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسبيرر   3-

، رسل   رسةق م بشتل سلات ورسصي تةثل ديه ر سيال ايا رسةقصرل ة )ايرا 4805.11رسلا ئ 

ال خشب صلبة متحصل  ليها بعةليات آسية و كيةاووة معا، نسبة ال رسةبيضة( رسيات ة من أسي

وزناً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال، ومقاومته سلضغط، مقامة بطاوقرة  %65تقل  ن 

CMT 30  نيلتن / اع  1.8مقيقة( ، تزو   ن  30)رختبا "كل و ات  مي وع"مع تهيية سة ة

/ م
2
 ميلوة. 23ب  سة حار ة  %50وذسك  ي ما تتله رساطلبة رسيسبية  

 

رسل   ، بشتل سلرات، رسةصريلس بصرل ة  ئيسرية مرن   ييرة  4805.24وشةل رسبي  رسلا ئ  4-

 130رسقش رسةتحصل  ليها بعةليات آسية و كيةاووة معا، مةا ال وقل وزنه باسةتا رسةابع  رن 

ع تهييرة )رختبا "كل و ات  مير وع"م CMT 30اع، ومقاومته سلضغط رسةقامة  ل  طاوقة 

نيلتن / اع / م 1.4مقيقة( تزو   ن  30سة ة 
2
 %50، وذسك  ي ما تترله رساطلبرة رسيسربية  

 ميلوة. 23ب  سة حار ة 
 

رسل   ورسل   رسةقلى ، رسةصيل ين كليراً أو  4805.25و  4805.24تشةل رسبيلم رسلا ية  5-

لاورات ودضرالت(.  بصل ة  ئيسية من   يية رسل   أو رسل   رسةقلى رسةعرام تصرييعهةا )ن

إه رسل   رسةسة "تسب الويا"وةتن أه وتله مغط  رسسرطل بطبقرة مرن رسرل   مصربلاة 

أو متلنة من   يية ايرا معرام تصرييعها ، مبيضرة أو ايرا مبيضرة. إه لرصا رسةيت رات سهرا 

/ م KPa 2مؤ ا رنلال  بةقيا  ملسن ال وقل  ن 
2
 / اع. 

 

، رسرررل   4805.30عي  رسةقصرررلم درررئ رسبيررر  وقصررر  بعبرررا ة "و   مرررلليب سلتغليرررف" بررراسة 6-

رسةصقلد آسياً ورسصي تةثـل ديره ر سيرال رسخشربية رسةتحصرل  ليهرا بةعاس رة كيةيائيرة بطاوقرة 

وزناً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال، وال تزور   %40"ثيائئ رسسلليب" نسبة تزو   ن 

م KPa 1.47ل  ررن ، ومؤ ررا رالنلررال  "بةقيررـا  مررلسن" ال وقرر %8نسرربة رسامررام  ررن 
2
  /

 اع.

 

، 4810.22وقصرر  بعبررا ة "و   مطلررئ خليررف رسررلزه" برراسةعي  رسةقصررلم باسبيرر  رسلا ررئ  7-

ارع / م 72رسل   رسةطلئ  ل  وسهيه ورسصي ال وت اوز وزنه رستلئ 
2
وال وت راوز وزه طبقرة  

اررع / م 15رسطررالء  لرر  كررل وسرره 
2

،  لرر  حامررل، تةثررل ديرره أسيررال رسخشررب رسةتحصررل  ليهررا 

 وزناً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال.  %50بطاوقة آسية نسبة ال تقل  ن
 

 
 مالحظه رسبي  رسلا ئ رسةحلئ:

" باسةعي  رسةقصلم باسبي  رسلا ئ رسةحلئ A4و   كتابة وطبا ة من قيا   وقص  بعبا ة " -1

 ISO216 ودقا سلةلرصلة رسقيامية رس وسية A4و   رستتابة ورسطبا ة من قيا  ،  4802.563

إنش(، وودقا سلةلرصلة  X 11.69إنش  8.27) ملع X 297ملع  210بشتل صلائل بسبعام 

 ملع زوامة أو نقصانا.  2رسةصكل ة د نه وسةل بت اوز لصا ر بعام سغاوة 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة لائل و   صحف بشتل سلات أو ص 4801.00 48.01
و   وو   مقلى، ايا مطلئ، من رسيلس رسةستعةل   48.02

دررئ رستتابررة أو رسطبا ررة أو ايالررا مررن أاررارض دررن 

رسامررع ورسخررط "سارديررك"، و   وو   مقررلى ايررا 

مثقررب، سبطاقررات وأ رراطة رستثقيررب، بشررتل سلررات أو 

صررلائل مابعررة أو مسررتطيلة، بررسي قيررا  كرراه،  رر ر 

؛ 48.03أو رسبيررر   48.01بيررر  رسرررل   رسررر رخل درررئ رس

 و   وو   مقلى و وي رسصيع

    

 معلاة رسقيةة ـ و   وو   مقلى، و وي رسصيع 4802.10  
ـ و   وو   مقلى من رسيلس رسرصي وسرتعةل كحامرل  4802.20  

سلررررل   أو رسررررل   رسةقررررلى رسحسررررا  سلضررررلء أو 

 سلحار ة أو رستهاباء

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة مل سل   رسحائط ورس   رهـ و   مع  كحا 4802.40  
ـ و   وو   مقــلى آخا، ال وحتلي  ــل  أسيـــال    

آسية، أو  -متحصـــل  ليهــا بطاوقة آسية أو كيةيائية 

رسصي ال وزو  محتلرا رستلئ من لصا ر سيال  ن 

 % وزناً :10

    

اع / م 40ـ ـ وزه أقل من  4802.54  
 معلاة  رسقيةة  2

اررع / م 40ـرر ـ وررزه  4802.55  
2
 150أو أكثررا وستررن ال وت رراوز  

اع/ م
2

 ، بشتل سلات
 معلاة   رسقيةة

اع / م 40ـ ـ وزه  4802.56  
2
اع  150أو أكثا وستن ال وت اوز  

/ م
2

مع،  435، بشتل صلائل الوتحاوز أح  أضال ها 

مع، دئ حاستها ايا  297وال وت اوز رسضلع رآلخا 

 رسةطلوة:

    

 %5 رسقيةة  A4ـ ـ ـ و   كتابة وطبا ة من قيا   4802.563 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4802.569  
اررع / م 40ـرر ـ ايالررا، مةررا وررزه  4802.57  

2
أو أكثررا وستررن ال  

اع / م 150وت اوز 
2 

 معلاة  رسقيةة 

اع / م 150ـ ـ وزه أكثا من  4802.58  
 معلاة  رسقيةة  2

ـا، محتـــلرا رستلئ من ـ و   و   مقــــلى آخــ   

آسية،  -أسيال متحصل  ليها بطاوقة آسية أو كيةيائية 

 % وزناً:10وزو   ن 

    

  معلاة رسقيةة  ـ ـ بشتل سلات 4802.61  
بشرررتل صرررلائل، ال وت ررراوز طرررلد أحررر  أضرررال ها  - - 4802.62  

مع، دئ  297مع، وال وت اوز طلد رسضلع رآلخا 435

 حاستها ايا رسةطلوة

 

 

 معلاة  رسقيةة 

 معلاة   رسقيةة ـ ـ ايالا 4802.69  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
و   مرررن رسيرررلس رسةعررر  سإلمرررتعةاد كرررل   ت ةيرررل  4803.00 48.03

)تلرسيررب( أو سةياموررل إزرسررة مررلرم رستطاوررة، سةيا ررف 

رالوررررر ي ورسةائررررر ة، ورسةيا رررررف ور و ر  رسةةاثلرررررة 

سإلمررررررررتعةاالت رسةيزسيررررررررة أورسصررررررررحية، حشـررررررررـل 

ـررـن أسيــررـال مرريليلسلزوة، رسسـررـيليلسلز وطبقـررـات م

وإه كانب م ع ة، أو مثيية أو مبصلمة أو مثقبة، رو 

مللنة رسسطل رو مزخادة رسسطل رو مطبل ة، بشتل 

 سلات رو صلائل

    

15% رسقيةة رسحشل رسسليللزي   - - - 4803.001    
25% رسقيةة ايالا - - - 4803.009    

بشرتل سلرات و   وو   مقلى، كاردب ايرا مطلرئ،   48.04

أو  48.02أو صررلائل،  رر ر مررا ورر خل ميرره دررئ رسبيرر  

  48.03رسبي  

    

     ـ و   وو   مقلى "كاردب الويا"   
     ـ ـ ايا مبيض: 4804.11  
ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.111  

 وسه ورح 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4804.119  
     ـ ـ ايالا: 4804.19  
ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.191  

 وسه ورح 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4804.199  
     ـ و   كاردب سصيع ر كيا  رستبياة:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مبيض 4804.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4804.29  
و   مقلى كاردب آخرا، برلزه ال وزور   رن ـ و   و   

اع / م 150
2
: 

    

 معلاة  رسقيةة   ـ ـ ايا مبيض 4804.31  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 4804.39  
و   وو   مقررررلى كاردررررب آخررررا، بررررلزه أكثررررا  -   

اع / م 150من
2
اع / م 225وستن أقل من  

2
: 

    

 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايا مبيض 4804.41  
ـ ـ مبيض بطاوقة ملح ة دئ كتلته ورسصي تةثل ديه  4804.42  

ر سيال رسخشبية رسةتحصل  ليـها بطاوقــة كيةاووة 

ً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس 95أكـثا من % وزنا

 ر سيال

 

 

 معلاة  رسقيةة 

     ـ ـ ايالا: 4804.49  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.491  

 ح وسه ور
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4804.499  
ارع /  225ـ و   وو   مقرلى كاردرب آخرا، برلزه    

م
2
 أو أكثا: 

    

     ـ ـ ايا مبيض:  4804.51  
ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.511  

 وسه ورح 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4804.519  
ـ ـ مبيض بطاوقة ملح ة دئ كتلته ورسصي تةثل ديه  4804.52  

ر سيال رسخشبية رسةتحصل  ليها بطاوقة كيةاووة 

ً من رسةحتلى رستلئ سة ةلس 95أكــثا من  % وزنا

 ر سيال:

    

ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.521  

 وسه ورح 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  ايالا 4804.529  
     ـ ـ ايالا: 4804.59  
ـ ـ ـ و   حزم وتغليف ايا مصقلد أو مصقلد  ل   4804.591  

 وسه ورح 
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4804.599  
و   وو   مقلى آخـرـا، ايرا مطلرئ ، بشرتل سلرات   48.05

أو صررلائل، ايررا مشررغلد أو معرراسج بطررا  أكثررا مررن 

 من لصر رسلصل 3ئ رسةالحظة تلك رسةح مة د

    

     ـ و   مع  سلتحزوز "دللتيج":   
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ و   نصف كيةيائئ، مع  سلتحزوز 4805.11  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ و   قش، مع  سلتحزوز 4805.12  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 4805.19  
     ـ  " تسب الويا" )من أسيال معام تصييعها(:   
اع / م 150ـ ـ بلزه ال وت اوز  4805.24  

 معلاة  رسقيةة  2
اع / م 150ـ ـ بلزه وت اوز  4805.25  

 معلاة  رسقيةة  2
 %5 رسقيةة ـ و   ملليب سلتغليف 4805.30  
 معلاة  رسقيةة  ـ و   وو   مقلى سلتا يل 4805.40  
 %5 رسقيةة ـ و   وو   مقلى ملب  4805.50  
     الا:ـ اي   
اع / م 150ـ ـ بلزه ال وت اوز  4805.91  

  معلاة رسقيةة  2
اع / م 150ـ ـ بلزه وت اوز  4805.92  

2
/ ماع  225وأقل من 

2
 

 

 

 معلاة   رسقيةة

اع / م 225ـ ـ بلزه  4805.93  
2
 معلاة  رسقيةة  أو أكثا 
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
و   و   مقرررلى متبرررات "با  رررةاه" )ماقرررف(،   48.06

، و   سيقرررررل رسامـرررررـع، و   و   كتررررريع سلشرررررحلم

معررراول باستاوسـرررـتاد، وايررراا مرررن و   مصرررقلد 

  لال أو نصف  لال، سلات أو صلائل

    

 %5 رسقيةة ـ و   وو   مقلى متبات "با  ةاه" )ماقف( 4806.10  
     ـ و   كتيع سلشحلم: 4806.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  4806.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4806.209  
 %5 رسقيةة ـ و   نـقل رسامع 4806.30  

ـ و   كاوستاد وايراا مرن و   مصرقلد  رلال أو  4806.40 

 نصف  لال
 %5 رسقيةة

و   وو   مقررلى م ةررع )طبقررات مسررطحة م ةعرره  4807.00 48.07

باسلصرف(، ايررا مطلرئ رسسررطل وال مشراب، وإه كرراه 

 خل، سلات أو صلائلمقلى من رس ر

 معلاة  رسقيةة 

و   وو   مقررلى، مةررلج )وإه كرراه مغطرر  بطبقررة   48.08

مرررطحية مسرررتلوة باسلصرررف(، أو م عررر  أو مثيررر ، أو 

مبصلم أو مثقرب، سلرات أو صرلائل،  ر ر رسرل   مرن 

 48.03ر نلرس رسةصكل ة دئ رسبي  

    

  4808.10  ً  %5 ةرسقية ـ و   وو   مقلى مةلج وإه كاه مثـقـبا
ـ و   كاردب، م ع  أو مثيئ، وإه كاه مبصلماً، أو  4808.40 

 ً  مثقبا
 معلاة رسقيةة

 معلاة   رسقيةة ـ ايالا 4808.90  
و   كابله، و   رمتيسراخ ذرترئ وايراا مرن و     48.09

رالمتيساخ أو رسيقرل )بةرا درئ ذسرك رسرل   رسةطلرئ أو 

 رسةشـررـاب رسةعرر  آلالت رالمتيسرراخ "رالمتيسررل" أو

أسلر" ر ودسرب(، وإه كراه مطبل راً، بشرتل سلرات أو 

 صلائل

    

 ـ و   رمتيساخ ذرتئ 4809.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4809.90  

و   وو   مقررررلى، مطلررررئ  لرررر  وسرررره ورحرررر  أو   48.10

وسهرررين باستررراوسين )اضرررا  صرررييئ( أو بةرررلرم ايرررا 

أخا، بةامة  ربطة   ضلوة أخا، ب وه أي ملرم طالء

أو بررر ونها، وإه كـرررـاه ملرررله رسسـرررـطل أو مزخرررال 

رسسطل أو مطبل اً، بشتل سلات أو صرلائل مسرتطيلة 

 أو مابعة، بسي قيا  كاه

    

ـ و   وو   مقلى من رسيلس رسةستعةل سلتتـابة أو    

رسطبا ة أو سغيالا من أاارض دن رسامع ورسخط 

متحصل  ليها "ساردـيك"، ايا محتلي  ل  أسيال 

آسية أو رسل   رسصي تةثل  -بطاوقة آسيـة، أوكيةيائية 

% وزناً من 10ديه تلك ر سيال نسبة ال تزو   ن 

 رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال: 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ بشتل سلات 4810.13  
مررع  435بشررتل صررلائل ال وت رراوز أحرر  أضررال ها  - - 4810.14  

مرع ، درئ حاستهرا ايرا  297خرا وال وت اوز رسضلع رآل

 رسةطلوة

 معلاة  رسقيةة 

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4810.19  
و   وو   مقلى من رسيلس رسةستـعةل سلتتابرة أو  -   

رسطبا ررة أو سغيالررا مررن أاررارض دـررـن رسامررع ورسخررط  

"سارديك"، رسصي تةثـل ديه ر سيال رسةتحصرل  ليهرا 

% وزنراً 10أكثـا من آسية  -بطاوقة آسية أو كيةيائية 

 من رسةحتلى رستلئ سة ةلس ر سيال:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ و   مطلئ خليف رسلزه 4810.22  
 معلاة رسقيةة اـ ـ ايال 4810.29  

رسيلس   ن ـ و   وو   مقلى كاردب،   ر   

رسةستعةل سلتتابة أو رسطبا ة أو سغيالا من أاارض 

 :دن رسامع ورسخط ورستصلوا"سارديك"

    

ـ ـ مبيض بطاوقة ملح ة دئ كتـلـته ورسصي تةثــل  4810.31  

ديه ر سيال رسخشبية رسةتحصل  ليها بطاوقـــة 

ً من رسةحتلى 95كيةاووة نســبة تزو   ن  % وزنا

اع  150رستلئ سة ةلس ر سيال،  وبلزه ال وت اوز 

/ م
2
  

 %5 رسقيةة

ـه ورسصي تةثل ـ ـ مبيض بطاوقة ملح ة دئ كتـلتــ 4810.32  

ديه ر سيال رسخشبية رسةتحصل  ليها طاوقـــة 

% وزناً من رسةحتلى 95كيةاووة نسـبة تزو   ن 

اع / م 150رستلئ سة ةلس ر سيال وبلزه وت اوز 
2

 

 

 

 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 4810.39  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ و   مقلى مع  سصيا ة  لب رسثقاب   4810.391  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  4810.399  
     ـ و   وو   مقلى آخا:   
     ـ ـ متع م رسطبقات: 4810.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ و   مقلى مع  سصيا ة  لب رسثقاب 4810.921  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ م لله، ايا مطبلس  4810.922  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4810.929  
     ـ ـ ايالا: 4810.99  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ و   مقلى مع  سصيا ة  لب رسثقاب 4810.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4810.999  

و   وو   مقررلى وحشررل رسسرريليلسلز وطبقررات مررن   48.11

أسيررال مرريليلسلزوة، مطليررة أو مشررابة أو مغطرراة أو 

مللنة رسسطل أو مزخادة رسسطل أو مطبل ة، بشتل 

طيلة أو مابعرررة، بررسي قيرررا  سلررات أو صرررلائل، مسررت

، 48.03كررراه،  ررر ر ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم 

 4810أو   48.09

    

و   وو   مقرررلى، مطلرررئ أو مشررراب أو مغطررر   - 4811.10  

 باسقطاره أو رسقـا  أو با مللب
 %5 رسقيةة

     ـ و   وو   مقلى مصةغ أو الصف:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ الصف ذرتياً  4811.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4811.49  
ـررر و   وو   مقرررلى، مطلرررئ أو مشررراب أو مغطررر     

 بــل رئـن )ب مـتـثـياء رسةلرم رسالصقة(:
    

اع / م 150ـ ـ مبيض، بلزه وت اوز  4811.51  
 معلاة   رسقيةة 2

 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 4811.59  
أو مغطرر   ـرر و   وو   مقـررـلى، مطلررئ أو مشرراب 4811.60  

بشرررـةع، أو بشرررـةع بررراردين أو مرررتيا ون أو زورررب أو 

 سليساود

 معلاة  رسقيةة 

ـ و   وو   مقلى وحشل رسسيليلسلز وطبقرات مرن  4811.90  

 أسيال ميليلسلزوة، أخا
 معلاة  رسقيةة 

 معلاة رسقيةة كتل وأسلر" ما حة، من   ائن رسل   4812.00 48.12
طعررراً بقيامرررات معييرررة أو و   مررر ائا، وإه كررراه مق  48.13

 بشتل مداتا أو أنابيب 
    

 %5 رسقيةة ـ بشتل مداتا أو أنابيب 4813.10  
 معلاة رسقيةة مع 5ـ بشتل سلات ال وزو   اضها  ن  4813.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا   4813.90  

و   حرررائط وأاطيرررة سررر  ره مةاثلرررة ؛ و    رررلال   48.14

 سلزساج )دتاودانئ( 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـ و   حائـــط وأاطية ســ  ره مةاثـــلة، مترله مرن  4814.20  

و   مطلئ أو مغطر   لر  وسهره رسخرا سئ بطبـرـقة 

س رئـرـن، محبـرـبة أو مبصرـلمة أو مللنرة أو مطبل ررة 

 باملم أو زخا ل أو مزخادة بطاوقة أخاى

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 4814.90  
   ملغئ  [48.15]
له، و   رمتيسراخ ذرترئ وايراا مرن و   و   كاب  48.16

رالمتيساخ أو رسيقل )  ر ر صريال رس رخلرة درئ رسبير  

(، و   رمتيسررل وأسررلر" أودسررب، مررن و  ، 48.09

 وإه كانب مهيسة دئ  لب

    

 معلاة رسقيةة ـ و   رمتيساخ ذرتئ 4816.20  
     ـ ايالا: 4816.90  
 %5 رسقيةة ساخ مةاثلـ ـ ـ و   كابله أو و   رمتي 4816.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ و   رمتيسل 4816.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4816.909  

مغللررات )ظرراول( وبطاقررات  مررائل وبطاقررات باورر    48.17

ايا مصرل ة وبطاقرات سلةارمرلة، مرن و   أو و   

مقلى؛  لب وسعب ومحراد؛ ومرا وةاثلهرا، مرن و   

ت مرن أو ر  أو و   مقلى، محتلوة  لر  م ةل را

 رسةارملة

    

 %5 رسقيةة ـ مغللات )ظاول( 4817.10  
ـرررر بطاقررررات  مررررائل وبطاقررررات باورررر  ايررررا مصررررل ة  4817.20  

 وبطاقات سلةارملة
 %5 رسقيةة

ـ  لب وسعب ومحادـ؛ وما وةاثلها، من و   أو  4817.30  

و   مقلى، محتلوة  ل  م ةل ات من أو ر  

 رسةارملة

 %5 رسقيةة

   صررررحئ بةررررا ديرررره و   رست ةيـررررـل )تلرسيررررب( و  48.18

وماوةاثلرره، حشررل رسسرريليلسلز أو طبقررات مررن أسيررال 

مرررريليلسلزوة مررررن ر نررررلرس رسةسررررتخ مة سألاررررارض 

رسةيزسية أو رسصحية، بشتل سلرات ال وت راوز  اضرها 

مررررع أومقطعرررراً بس ررررتاد معييررررة؛ مياموـررررـل وـررررـ   36

اطيرررة ومياموـرررـل إزرسرررة مرررلرم رستطاورررة، ميا ـرررـف، أ

رسةياضرر  أو رسطرراوالت، دررلط رسةائرر ة، راطيررة أمرراة 

ورالصرريال رسةةاثلررة سالاررارض رسةيزسيررة أو رسصررحية 

أو سالمتخ رم دئ رسةستشليات، رسبسة وسلرزم أسبسرة، 

مررررن   ررررائن رسررررل   أو رسررررل   رسةقررررلى أو حشررررل 

 رسسيليلسلز أو من طبقات من رسيال ميليلسلزوة

    

 %5 رسقيةة ـ و   صحئ  4818.10  
 %5 رسقيةة ـ ميامول ، وميامول إزرسة ملرم رستطاوة وميا ف  4818.20  
 %5 رسقيةة ـ أاطية ودلط رسةياض  أو رسطاوالت  4818.30  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ أسبسة وسلرزم أسبسة  4818.50  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  4818.90  

 لب وصرياموف وأكيرا  كبيراة أو صرغياة ومخرا وط   48.19

ا، مرن و   وو   مقرلى أو حشرل وسعب والف أخ

رسسررريليللز أو طبقرررات مرررن أسيرررال مررريليللزو ة؛  لرررب 

سحل؛ ر و ر  ورسةللرات ورسامرائل ومرا وةاثلهرا، مرن 

و   أو و   مقررررلى، مررررن رسيررررلس رسةسررررتعةل دررررئ 

 ارسةتاتب ورسةحالت رست ا و ة وما وةاثله

    

     ـ  لب وصياموف، من و   أو و   مقلى مةلج: 4819.10  
ـ ـ ـ  لب مرن رسرل   رسةقرلى، مثقبراً سلتهلورة، رسةعر   4819.101  

 سيقل رسصيصاه 
 %15 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4819.109  
ـ  لب وصياموف قابلة سلطئ، مرن و   أو و   ايرا  4819.20  

 مةلج
 %25  رسقيةة 

     مع أو أكثا: 40ـ أكيا  وبلغ  اض قا  تها    
ـ أكيررا  مررن و  ، معرر ة سلتعبيررة باسةيت ررات ـرر ـ  4819.301  

 رسصيا ية
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4819.309  
     ـ أكيا  أخا، سعب ومخا وط: 4819.40  
ـررر ـ ـ أكيرررا  مرررن و   معررر ة سلتعبيرررة باسةيت رررات  4819.401  

 رسصيا ية
 معلاة رسقيةة

رسةصانع كةر خالت  ـ ـ ـ رسةخا وط رسةستل مة من قبل 4819.403  

 إنتاج    
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4819.409  
   :ـ أاللة أخا، بةا دئ ذسك سعب رمطلرنات رستس يل 4819.50  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ  لب رسثقاب 4819.501 
ع، وإه كاه مغط  بطبقة  - - - 4819.502   لب رستاتله رسةشة 

ملع، رسةستل م  0.2 ن  من ر سةييلم ال وزو  مةتها

 ستعبية رسةيت ات رسصيا ية أو رسز ر ية

 معلاة رسقيةة

 لب رستاتله رس رئاوة، رسةستل مة من قبل  - - - 4819.503 

 مصانع ر سباه ، ستعبية أسباه رسةثلثات

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4819.509 
مائل وما وةاثلها  لب سحل؛ ر و ر  ورسةللات ورسا - 4819.60  

مررررن ر نررررلرس رسةسررررتعةلة دررررئ رسةتاتررررب ورسةحررررالت 

 رست ا و ة وما وةاثلها

 

 

  

 

 %25 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
مررر الت، مدررراتا رسةحامررربة، مدررراتا رس يرررب، مدررراتا   48.20

رسطلبات، مداتا إوصاالت، مداتا و   رسامائل، مدراتا 

مصكارت، ملتارت وأصيال مةاثلرة، مدراتا رستةرا ون، 

شررررال، مصرررريلات )سلصررررلحات م ةل ررررات و   رسي

رسةيلصلة أو ايالا(، مللات وأاللة رسةللات وايالا 

من أصيال م  مية أو متتبيرة أو مارمرلة رخرا، بةرا 

ديهررا  زم ومدررراتا "رسةانيللسرر " وره ر رررتةلب  لررر  

م ةل رررات مرررن و   رستابرررله، مرررن و   رو و   

مقررررررلى؛ م رررررراميع حلرررررر؛ رسيةرررررراذج ورسصررررررل  رو 

 و   رو و   مقلىرسة ةل ات وراللة كتب، من 

    

ـ م الت، مداتا رسةحامبة، مداتا رس يب، مداتا  4820.10  

رسطلبات، مداتا إوصاالت، مداتا و   رسامائل، مداتا 

 مصكارت، ملتارت وأصيال مةاثلة

15% رسقيةة  

     ـ مداتا رستةا ون: 4820.20  
ـرر ـ ـ ستعلرريع رسخررط، محتلوررة  لرر  نةرراذج مطبل ررة  4820.201  

 ليعسلتع
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4820.209  
ـرر مصرريلات ) رر ر راللررة رستتررب( ومللررات واالدررات  4820.30  

 مللات 
 %5 رسقيةة

ـ  زم و قية م ةعة ومداتا ذرت رو ر    و ة  4820.40  

 )مانيللس (، وره رحتلت  ل  و   كابله
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ م اميع حل؛ رسيةاذج ورسصل   4820.50  
     ـ ايالا:  4820.90  
ـرر ـ ـ رسرر داتا رسة  مررية،  رر ر مدرراتا رسةحاضررارت  4820.901  

 رس امعية
25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4820.909    
 قرراس مررن سةيررع ر نررلرس مررن و   أو و   مقررلى،   48.21

 وإه كانب مطبل ة 
    

 معلاة رسقيةة ـ مطبل ة 4821.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 4821.90  

بترررارت وملرمررريا ومتبرررات وحلرمرررل مةاثلرررة، مرررن   48.22

  رررائن رسرررل   أو رسرررل   أو رسرررل   رسةقرررلى، وإه 

 كانب مثقبة أو مقس اة  

    

 ـ من ر نلرس رسةستعةلة دئ سف رسخيلط رسيس ية   4822.10  

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا  4822.90  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
أخررررا مررررن و   أو و   مقررررلى أو حشررررل  أصرررريال  48.23

رسسريليللز أو طبقرات مررن أسيرال مريليللزو ة ، مقطعررة 

بس تاد معيية، مصيل ات أخا من   ائن رسرل   أو 

من و   أو من و   مقرلى أو مرن حشرل رسسريليللز 

 أو من طبقات من أسيال ميليللزو ة

    

 معلاة رسقيةة ـ و   وو   مقلى سلتا يل  4823.20  
ـررر أو ر  خطرررلط بيانيرررة مطبل رررة ومعررر ة  سهرررزة  4823.40  

 رستس يل رسصرتئ، بشتل صلائل أو سلات أو أقارص 
 %5 رسقيةة

ـ صلرنئ وأطبا  وأكرلرب ومرا وةاثلهرا، مرن و   أو    

 و   مقلى:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من رسبلص رسهي ي )بامبل( 4823.61  
15% رسقيةة ـ ـ ايالا  4823.69    
 %5 رسقيةة أصيال مقلسبة أو مضغلطة من   ائن رسل    ـ 4823.70  
     ـ ايالا: 4823.90  
ـ ـ ـ نةاذج تلصيل ر سبسة؛ رسل   رساقيف رسةطبلس  4823.901  

 ورسةقطع رسةع  ستغليف رسةيت ات رسز ر ية
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ بطاقات وأ اطة  نلرد رس اكا م وآلالت تثقيب  4823.904  

وما وةاثلها؛ مثقبة أو ايا مثقبة؛ أو ية رسبطاقات 

مستعةلة دئ مصانع رسغزد إلحتلرء خصل رسةلرم 

 رسيس ية

 معلاة رسقيةة

 والت و قية معقةة تستخ م ستعبية رالمورت  - - - 4823.905 

 رسطبية

 معلاة رسقيةة

ـر ـ ـ ايالرا، رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  4823.908  

 إنتاج 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة  ـ ـ ـ ايالا 4823.909  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رستامع ور  بعله 

 كتب وصحف وصل  وايالا من ميت ات صيا ة رسطبا ة؛
 مخطلطات و ووة ومستيسخات وتصاميع

 
 مالحظـات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1-

 (؛37رسصل  رسسلبية ورإلو ابية  ل  حلرمل  لادة )رسلصل   -أ  

و رسترررارت ر  ضرررية، رسبرررا زة أو رسيررراداة، وإه كانرررب مطبل رررة رسخرررارئط و رستصررراميع أ -ب 

 (؛90.23)رسبي 
 ؛95أو ر  رسلعب أو ر صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل  -ج 
رسصرررررررل  ر صرررررررلية، رسةحلرررررررل ة"سارديا"أو رسةطبل رررررررة باسضرررررررغط أو رسةطبل رررررررة  -م 

ام رسباو ورة ( ورسطلربع رسباو ورة ورسةاسيرة ور ختر97.02)رسبيــ   باسح ا"سيتلسارديا"

وظررراول رسيرررلم ر ود وأصررريال رسةارمرررلة )مثرررل رسظررراول ورسبطاقرررات( ومرررا  رررابهها، 

، وكررصسك رسقطررع ر ثاوررة رستررئ 97.04رسةلمررلمة بطررابع، مررن ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 .97وت اوز  ةالا مائة  ام أو ر صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل 

 
، مرا لرل ميقرلد برآالت رالمتيسراخ أو مرا 49م رسلصل وقصـ  بتلةة "مطبل ة" ودقــاً سةلهل  2-

لل ميتج بلرمطة آسة سلةعاس رة رسصرتيرة سلةعللمرات أو براسيقش أو باستصرلوا أو باالمتيسراخ 

 رسضلئئ أو باالمتيساخ رسحار ي أو باآلسة رستاتبة.
 

سك ، رسصحف ورسيشارت رس و وة رسةغللة برل   مقرلى أو رسة لر ة وكرص49.01ت خل دئ رسبي   3-

م ةل ررات رسصررحف أو رسيشررارت رس و وررة رسةلضررل ة دررئ اررالل ورحرر ، وإه كانررب محتلوررة 

  ل  إ النات.
 

 :49.01و خل أوضاً دئ رسبي   4-
م اميع نسرخ رسصرل  رسةحلرل ة )سارديرا( ونسرخ رستحرف رسلييرة أو رسامرلمات ..رسرخ،   -أ 

أكثرا وذسرك  رستئ تترله مؤسلرات كاملرة وماقةرة رسصرلحات ووةترن سةعهرا درئ م لر  أو

 تلك رسصل  مصحلبة بيصلص تتعلف بها أو بصانعيها؛  ي ما تتله 
 رسللحات رسةصل ة رإلوضاحية رسةصاحبة سلتتب ورسة ل رت ورسةتةةة سها؛ و -ب 
رستتب بشتل مالزم أو صلحات ميلصلة من أي قيـا ، ورستئ تتله مؤسلاً كرامالً أو سرزًء  -ج 

 ست لي .ميه ورسةع ة سلحبك أو رستغليف أو ر
ايا أه رسصرل  ورسامرلم رستلضريحية رسةطبل رة"سارديا"ايا رسةحتلورة  لر  نصرلص ورسترئ 

 .49.11تشتل مالزم أو صلحات متلاقة من أي قيا  كاه تتبع رسبي  

 
ال وشةل رسةطبل رات رسةعر ة  49.01من لصر رسلصل، د ه رسبي   3مع مار اة أحتام رسةالحظة  5-

ات ورسةيشررل رت ورستتاسلسررات رست ا وررة ور مسررة رسسرريلوة رستررئ أمامرراً سإل رراله )مثررل: رستتيبرر

تص   من قبل رسشاكات رست ا وة ومطبل رات رس  اورة رسسرياحية( ، لرصا رسةطبل رات تصريف 

 .49.11دئ رسبي  
 

، تلرك  49.03تعتبا"م اميع مصل ة أو كتب مصل ة سألطلاد"، باسةعي  رسةقصلم دئ رسبي   6-

 يصا ر مامئ ووتله رسي  ديها ثانلواً.رستئ تتله رسصل  ديها رسع
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

كتررب وكتيبررات ومطبل ررات مةاثلررة، وإه كانررب مررن    49.01

 أو ر  ميلصلة 
    

 معلاة رسقيةة ـ من أو ر  ميلصلة، وإه كانب مطلوة 4901.10  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ قلرميس وململ ات، وأسزرء متسلسلة ميها 4901.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 4901.99  

صرررحف وم رررالت ونشرررارت مو ورررة مطبل رررة، وإه    49.02

 كانب مصل ة أو مشتةلة  ل  إ النات 
    

 معلاة رسقيةة ـ تص    ل  ر قل أ بع مارت دئ رالمبلس 4902.10  
 معلاة سقيةةر ـ ايالا 4902.90  

م رراميع صررل  أو كتررب مصررل ة وم رراميع أو كتررب  4903.00 49.03

 سلامع أو سلتللون، سألطلاد  
 %5 رسقيةة

أو ر  ملميقية مطبل ة أو مخطلطرة؛ مصرل ة أو  4904.00 49.04

 ايا مصل ة، وإه كانب م ل ة 
 %5 رسقيةة

مصل رت سغاردية مرن سةيرع ر نرلرس، بةرا درئ ذسرك    49.05

وخررارئط رس رر  ره؛ ومصررل رت رسةسرراحة، ر طلررس 

 ورستارت ر  ضية، مطبل ة 

    

 %5 رسقيةة بشتل كتب أو كتيـبات - 4905.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 4905.90  

تصـرررـاميع و مرررلم لي مـرررـية، أصرررـلية، مامرررلمة  4906.00 49.06

باسي ، سلعةا ة أو رسهي مة أو رسصيا ة أو رست ا ة أو 

رض رسةةاثلررة؛ نصررلص متتلبررة رسةسرراحة أو ر اررا

باسيرر ؛ نسررخ ميقلسررة باستصررلوا رسللتررلااردئ  لرر  

و   محسررررررس أوميقلسررررررة برررررراستابله سألصرررررريال 

 رسةصكل ة أ الا 

 %5 رسقيةة

طلربررع باو وررة وماسيررة ومررا وةاثلهررا، ايررا مبطلررة،  4907.00  49.07

ملضل ة درئ رستر رود أو معر ة سللضرع درئ رستر رود 

تله ديرره سهررصا رسطلربررع دررئ رسبلرر  رسررصي تتررله أو مررت

قيةة مح مة  ل  رسلسة معترال بهرا؛ و   ملمرلم 

)مر ملغ( بطررابع؛ أو ر  نقرر ؛ مدرراتا  رريتات؛ أمررهع 

 ومي رت وصتلك وما وةاثلها

    

مدرررراتا رسشرررريتات، بامررررتثياء مدرررراتا رسشرررريتات  - - - 4907.001  

 (Traveller Chequesرسسياحية )
 %5 رسقيةة

 معلاة سقيةةر ـ ـ ـ ايالا 4907.009  
أو ر  سيقررررل أو رمتيسرررراخ رسصررررل  أو رسامررررلم أو    49.08

 ما ابه من سةيع ر نلرس 
    

 معلاة رسقيةة ـ أو ر  مطبل ة بةحضارت قابلة سلتزسج 4908.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 4908.90  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

49.09 
 

 

بطاقررررات باو وررررة مطبل ررررة أو مصررررل ة؛ بطاقررررات  4909.00

ت، وإه كانب مصرل ة، أو مطبل ة سلتهانئ ورس  لر

 دئ ظاول، أو محتلوة  ل  ملرم تزويية 

 %5 رسقيةة

تقرراووع مررن سةيررع ر نررلرس، مطبل ررة، بةررا دررئ ذسررك  4910.00 49.10

 تقاووع رسةتاتب ذرت ر و ر  رسةيلصلة 
 %5 رسقيةة

مطبل رررات أخرررا، بةرررا درررئ ذسرررك رسصرررل  ورسصرررل     49.11

 ة "سارديا" ورسصل  رسللتلااردي رسةطبل ة 
    

ـرر مطبل ررات سل  اوررة ورإل رراله، كتاسلسررات ت ا وررة  4911.10   

 وما وةاثلها:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مطبل ات سل  اوة رسسياحية سلةةلتة دقط  4911.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  4911.109  
     ـ ايالا:    
ـرر ـ صررل ، وصررل  مطبل ررة "سارديررا"، وصررل   4911.91  

 ديةدلتلاار
 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا:  4911.99  
ـ ـ ـ سلحات رستعليع؛ أصيال صـــل  مطبل ة  4911.991  

)صلائل(، سصـــيع رستـــتب رسةصل ة، أو م اميع 

 رسصل  رسةع ة سألطلاد 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 4911.999  
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 رسقسع رسحامي  شا
 ملرم نس ية ومصيل اتها

 :مالحظات
 

 ال وشةل لصر رسقسع: 1-

( ؛  رررعا رسخيرررل 05.02وبرررا أو  رررعا رسحيلرنرررات رسةسرررتعةل سصررريا ة رسلرررارسين )رسبيررر     -أ

 (؛05.11ودضالته )رسبي  

 (،   ر أقةشة رستا يل67.04أو   67.03أو  05.01رسشعا رسبشاي ومصيل اته )رسبي    -ب
ةةاثلة دهئ ت خل درئ رسبير  من  عا بشاي سةعاصا رسزولت ورالمتعةاالت رس رو رستصلية

 ؛59.11

 ؛14زاب بصو  رسقطن ورسةيت ات رسيباتية ر خا، رس رخلة دئ رسلصل  –ج 
أو ر صريال رسةصريل ة  25.24أسيال رسحاوا رسصخاي )أمبسرتل ( رس رخلرة درئ رسبير   –م 

 ؛68.13أو 68.12 من حاوا صخاي أو رسةيت ات ر خا رس رخلة  دئ رسبي  

؛ خيلط سلتيظيف ما بين  30.06أو رسبي   30.05رخلة دئ رسبي  ر صيال رس  –لـ 

 ؛33.06ر مياه"مرنتاد دلل "، دئ  بلرت داموة سلبيع باست زئة، رس رخلة دئ رسبي  
 ؛37.04إس   37.01رسيسج رسةحسسة رس رخلة دئ رسبيلم من  –و 
رسصررليحات مررع، و 1رسشررعيارت رسةلررامة رستررئ وزورر  أكبررا مقررا  سةقطعهررا رسعاضررئ  ررن  –ز 

مرع، مرن  5ور  تاد رسةةاثلة )مثل رسقش رالصطيا ئ(، ورستئ وزو   اضها رسظالا  ن 

(، وكررصسك رسضررلائا ورسيسررج وايالررا مررن أصرريال صرريا ة رسحصررا أو 39سرر رئن )رسلصررل 

   (؛46رسسالد رسةصيل ة من لصا رسشعيارت رسةلامة أو رسصليحات )رسلصل
ة ورسلبررررام ورسالميسررررلسات )ر قةشررررة ايررررا ر قةشررررة رسةيسررررلسة ور قةشررررة رسةصرررريا –" 

رسةيسلسة(، رسةشابة أو رسةطلية أو رسةغطاة أو رسةيض ة بلر رئن، ور صريال رسةصريل ة 

 ؛39ميها، رس رخلة دئ رسلصل 
ر قةشررررة رسةيسررررلسة ور قةشررررة رسةصررررياة ورسلبررررام ورسالميسررررلسات )ر قةشررررة ايررررا  –ط 

رسةيضر ة بةطراط، ور صريال رسةصريل ة رسةيسلسة(، رسةشابة أو رسةطلية أورسةغطراة أو 

 ؛40ميها، رس رخلة دئ رسلصل 
( وأصررريال رس لرررلم بلرررارء ، 43أو رسلصرررل  41رس لرررلم بشرررعالا أو بصرررلدها )رسلصرررل   -ى

أو رسبيرر  43.03رسطبيعيررة أو رسةقلرر ة )رالصررطيا ية(، ومصرريل اتها، رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 ؛43.04

 ؛42.02أو رسبي   42.01بي  ر صيال من ملرم نس ية رس رخلة دئ رس –ك 
 )مثل حشل رسسليللز(؛ 48ميت ات وأصيال رسلصل  –د 
أصيال ر حصوة وأسزرؤلا ورسطةاقات وورقيات رسسريقاه ور صريال رسةةاثلرة رس رخلرة درئ  –م 

 ؛64رسلصل 
 ؛65 بيتات رسشعا وايالا من أاطية رساأ  وأسزرؤلا رس رخلة دئ رسلصل  -ه 
 ؛67أصيال رسلصل  - 
( وكررررصسك أسيررررال رستابررررله 68.05رسةررررلرم رسيسررررـ ية رسةتسررررلة بةررررلرم  رررراحصة )رسبيرررر   –س 

 ؛68.15ومصيل اتها رس رخلة دئ رسبي  
أسيال رسزساج ور صيـال رسةصيل ة مرن أسيـرـال رسزسراج ، بامرتثياء رسةطرازرت بخيرلط  -ل

 (؛70من أسيال زساسية  ل  نسج ظالاة ر  ضية )رسلصل 
 ثل ر ثاث وسلرزم ر ماة ووح رت ومستلزمات رالنا ة(؛)م 94أصيال رسلصل  -ص 
)مثررل سعررب ر طلرراد وأسعرراب رسة تةعررات وأمورت وسررلرزم و رربتات  95أصرريال رسلصررل  -  

 رساواضة(؛
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)مثررل، رسلررارسين و م ةل ررات رسخياطررة سلسررلا و رسحابتررات رسةسرريية  96أصرريال رسلصررل   -  

سةيا ررف رسصررحية ورسلرقيررات رسصررحية )مررحابات( ور  رراطة رسةحبرراة سررآلالت رستاتبررة ور

 ورسحلاظات وبطانات رسحلاظات ورسللط رسةبطيه(؛ أو
 .97أصيال رسلصل  -ش 

 
أو رسبير   58.09أو درئ رسبير   55إسر   50إه رسةيت ات رسقابلة سلتصييف درئ رسلصرلد مرن  -أ 2-

ب رسةحتلوة  ل  خليط من مامتين نس يتين أو أكثا و ب أه تصيف كةا سل كانر ،59.02

تتتررله بتاملهررا مررن رسةررامة رسيسرر ية رسغاسبررة وزنرراً  لرر  أي ورحرر ة مررن رسةررلرم رسيسرر ية 

 ر خا.
و ي ما ال وتله لياك مامة نسر ية ااسبره وزنراً، در ه رسةيت رات و رب أه تصريف كةرا سرل 

كانررب متلنررة باستامررل مررن تلررك رسةررامة رسيسرر ية رسةشررةلسة باسبيرر  رسررصي وررام متررسخارً دررئ 

 بين رسبيلم رستئ وةتن أخصلا بعين رال تبا   ل  ح  ملرء. رستاتيب رساقةئ من

 

 ستطبيف رسقا  ة أ الا : -ب 
( 56.05( ورسخيررلط رسةةع نررة )رسبيرر  51.10تعامررل خيررلط برراوع  ررعا رسخيررل )رسبيرر   1-

كةامة نس ية صادة ، ورسلزه رسلرسب ر تبا ا لل كامل م ةلس وزه متلناتها؛ مرن 

 ، تعتبا رسخيلط رسةع نية كةا سل كانب مامة نس ية؛أسل تصييف ر قةشة رسةيسلسة 

إه رختيررا  رسبيرر  رسةيامررب و ررب أه وبرر أ بتح ورر  رسلصررل أوالً، ومررن ثررع رسبيرر  رسةةتررن  2-

تطبيقرره مرخررل لررصر رسلصررل ، بغررض رسيظررا  ررن أوررة مررلرم نسرر ية ايررا مرخلررة دررئ لررصر 

 رسلصل؛
و رب أه وعرامال كلصرل  مرع أي دصرل آخرا، د نهةرا 55و  54 ي ما وت رخل رسلصراله  3-

 ورح ؛
 ي ما وشيا أح  رسلصلد أو رسبيلم إس  ميت ات مؤسلة من ملرم نس ية مختللة، در ه  4-

 لصا رسةلرم تعامل كةامة نس ية ورح ة.

 
 3تيطبف أوضاً أحتام رسلقاتين )أ( و )ب( أ الا  ل  رسخيلط رسةشا  إسيها دئ رسةالحظات  -ج 

 أمناا. 6و  5و  4و

 
مار راة رإلمرتثياءرت رسرلر مة درئ رسلقراة )ب( أمنـرـاا ، تعتبرا درئ لرصر رسقسرع "خيرلط )أ( مع  3-

حررزم وحبررراد وأمرررار  وقلرررل  )حبرراد اليظرررة("، رسخيرررلط )رسةلرررامة أو رسةزوورررة أو 

 رسةتع مة رسزوي( رسةصيل ة:
 موسيتتس؛ 20000من حاوا طبيعئ أو دضالته بةقا  وت اوز  1 -
ة )بةا دئ ذسك رسةصيل ة من  عياتين ملرامتين أو من أسيال تاكيبية أو رصطيا ي 2-

 موسيتتس؛ 10000( ، بةقا  وت اوز 54أكثا مةا و خل دئ رسلصل 
 من قيب أو كتاه: 3 -

 موسيتتس؛ أو 1429ملةعة أو مصقلسة، بةقا  ال وقل  ن   -أ 
 موسيتتس؛ 20000ايا ملةعة وال مصقلسة، بةقا  وت اوز   -ب                  
 أسيال رسيا سيل )سلز رسهي ( مؤسلة من ثالث طاقات أو أكثا؛من  4 -

 موسيتتس؛ أو 20000من أسيال نباتية أخا ، بةقا  وت اوز     5 -     
 مقلرا بخيلط من مع ه. 6 -
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 ال تيطبف ر حتام رسلر مة أ الا  ل :  )ب( 
ر ما كراه خيلط رسصلل أو رسلبا أو ايالا من رسشعا رسحيلرنئ وخيلط رسل  ،   1-  

 ميها مقلى بخيلط من مع ه؛
، ورسخيرررلط 55خصرررل رسشرررعيارت رستاكيبيرررـة أو رالصرررطيا ية رس رخلرررة درررئ رسلصرررل  -2

بامررات سلةتررا، رس رخلررة دررئ  5رسةتعرر مة رسشررعيارت برر وه زوي أو بررزوي أقررل مررن 

 ؛ 54رسلصل 
، 50.06 رررعا مسرررـييا سلصررري  )خيرررلط أحشررراء موم رسحاورررا( رس رخلرررة درررئ رسبيررر   -3

 ؛ 54يارت رسةلامة رس رخلة دئ رسلصل ورسشع

؛ تخضررع رسخيررلط رسةقررلرا بخيررلط مررن  56.05رسخيررلط رسةةع نررة رس رخلررة دررئ رسبيرر   -4

 ( أ الا؛ و6مع ه  حتام رسلقاة )أ( )
رسخيلط رسقطيليرة )رسةخةلرة( وخيــرـلط رسبراوع وخيرلط رسسلسرلة رس رخلرة درئ رسبير   5-

56.06. 
 

ت رسةبييررة دررئ رسلقرراة )ب( رستاسيررة ، تعتبررا "خيررلط مهيررسة سلبيررع )أ(  مررع مار رراة رإلمررتثياءر 4-

، رسخيررلط )رسةلررامة أو رسةزووررة أو  55،  54،  52،  51،  50باست زئررة" دررئ رسلصررلد 

 رسةتع مة رسزوي( رسةهيسة كةا ولئ:
من رسحلرمل، ال وزو  وزنها )بةا درئ  ما وةاثلها ل  بطاقات أو بتارت أو ملرميا أو  1-

 ل(  ن:ذسك رسحام
اع سخيلط رسحاوا رسطبيعرئ أو دضرالته أو خيرلط رسشرعيارت رستاكيبيرة أو  85  -أ  

 رالصطيا ية؛ أو
 اع سغيالا من رسخيلط؛ 125   -ب 

 بشتل كارت أو كبب أو  لل أو  ليالت ال وت اوز وزنها: 2-
 3000اررع سخيررلط رسشررعيارت رستاكيبيررة أو رالصررطيا ية بةقررا  أقررل مررن   85 –أ 

 أو سخيلط رسحاوا رسطبيعئ أو دضالته؛ موسيتتس،
 موسيتتس؛أو  2000اع س ةيع رسخيلط رسيس ية ر خا بةقا  أقل من 125 -ب 
 اع سغيالا من رسخيلط؛ 500 -ج 

بشتل  لل مقسةة تقسريةاً ثانلوراً إسر   ر ة  رليالت أصرغا ملحر ة رسرلزه، ملصرلسة  3-

  وزه رسشرـليلة رسلرحر ة بلرمطة خيلط داصلة ت علها مسرتقلة  رن بعضرها ، وال وزور

  ن:
اع سخيلط رسحاوا رسطبيعئ أو دضالته أو خيلط رسشـرـعيارت رستاكيبيرة أو  85  -أ  

 رالصطيا ية؛ أو
 اع سغيالا من رسخيلط . 125  -ب 

 )ب( ال تيطبف ر حتام رسلر مة أ الا  ل :
 رسخيلط رسةلامة من سةيع رسةلرم رسيس ية بامتثياء: 1-

 ة من رسصلل أو رسلبا رسيا ع، ايا رسةقصل ة؛ ورسخيلط رسةلام -أ 
رسخيررلط رسةلررامة مررن رسصررلل أو رسررلبا رسيررا ع، رسةقصررل ة أو رسةصرربلاة أو  -ب

 موسيتتس؛ 5000رسةطبل ة، بةقا  وت اوز 
 رسخيلط رسةزووة أو رسةتع مة رسزوي، ايا رسةقصل ة:  2 -
 يتها؛ أومن رسحاوا رسطبيعئ أو دضالته ، أواً كانب طاوقة تهي  -أ 
من رسةلرم رسيس ية ر خرا )بامرتثياء رسصرلل أو رسرلبا رسيرا ع( رسةهيرسة بشرتل   -ب

  لل أو  ليالت؛
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رسخيلط رسةزووة أو رسةتع مة رسزوي من رسحاورا رسطبيعرئ أو دضرالته ، مقصرل ة أو  3-

 موسيتتس أو أقل؛ و 133مصبلاة أو مطبل ة، بةقا  

 
ةتعررر مة رسرررزوي، مرررن سةيرررع رسةرررلرم رسيسررر ية، رسخيرررلط رسةلرررامة أو رسةزوورررة أو رس 4-

 رسةهيسة:
 بشتل  لل أو  ليالت متقاطعة رسخيلط؛ أو  -أ  
 لرر  حلرمررل أو بسوررة طاوقررة أخرراى ترر د  لرر  رمررتعةاسها دررئ صرريا ة   -ب 

ارت أو تررررسيسررريج )مثرررل ملرمررريا آالت رسرررزوي، أو مخرررا وط"كله"أو ب

 نلرد رستطاوز(.أنابيب مخاوطيةأو أمطلرنية أو مهيسة بشتل  ارنف  

 

 ، وقصررررررر  بعبرررررررا ة 55.08و  54.01و  52.04أحترررررررام رسبيرررررررلم  طبيرررررررفل تسرررررررمرررررررن أ  - 5

 "خيلط رسخياطة" رسخيلط رسةزووة أو رسةتع مة رسزوي رستئ وتلردا ديها ما ولئ:
اررع  1000مهيررسة  لرر  حلرمررل )مثررل رسبتررارت أو رسةلرمرريا( بررلزه ال وزورر   ررن   -أ  

 )بةا دئ ذسك رسحامل(؛
 هيسة سالمتخ رم كخيلط خياطة؛ وم  -ب 
 .Zببام نهائئ بشتل   -ج 
 

من أسل تطبيف أحتام لرصر رسقسرع، وقصر  بعبرا ة "خيرلط  اسيرة رسةتانرة" رسخيرلط ذرت قرلة  - 6 

 ( وتت اوز رسح وم رستاسية:(cN/texتةامك معبارً  يها بع م رسسيتييلتن دئ رستتس 
 من/تتس. 60أخا أو من بلسيستا خيلط ملامة من ناولله أو من بلسئ أمي رت  - 
 53خيلط مزووة أو متع مة رسزوي من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا أو مرن بلسيسرتا  -

 من / تتس.
 من/تتس. 27ط ملامة أو مزووة أو متع مة رسزوي من حاوا رسلستلز خيل -

 
 تعتبا"أصياداً سالزة"دئ لصر رسقسع: -   7

 مابعة وال مستطيلة؛ر صيال رسةقطعة بس تاد ايا   -أ  
ر صررريال رسةتحصرررل  ليهرررا بشرررتل نهرررائئ وسرررالزة سالمرررتخ رم )أو رسترررئ وةترررن   -ب 

رمررتعةاسها بعـررـ  دصررلها  ررن بعضررها بة ررام قطررع رسخيررلط ايررا رسةتشررابتة( موه 

خياطررة أو أوررة  ةليررة أخرراى )مثررل بعررض رسةةامررل ورسةيا ررف وأاطيررة رسةياضرر  

 ور و حة رسةابعة ور حامة(؛

يال رسةقطعة بقيامات معيية رستئ وتله ورح ر من أطاردها  ل  ر قل  متللدا أو ج ـ ر ص

مثييا باسحار ة وذرت حلرل مست قة أو مضغلطة بصل ة ظالاة سلعياه بييةا 

تتله أطاردها ر خا معاس ة بسوة طاوقة ملصلدة دئ أي من رسلقارت رسلا ية 

ة ذرت رسحلرل رسةقصلصة سهصا رسةالحظة, وال تعتبــا كسصيال سالزة ر قةش

 "بال حلر ئ" رستئ ميع تيسيلها باسق  رسحار ي أو بسوة طاوقة بسيطة أخاى؛

ر صيال رسةتللدة أو رسةثيية ر طارل بسورة طاوقرة، أو ذرت رسهر ب رسةعقرلمة مرن   -م 

أوة حادة ملرًء كانب مصيل ة من خيلط رسصيف نلسه أو من خيلط إضادية، وال 

ة ر قةشرة ذرت رسحرلرل رسةقصلصرة"بال حلر رئ "رسترئ ميرع تعتبا أصياداً سالز

 تيسيلها بللف أطاردها أو بسوة طاوقة بسيطة أخاى؛
ر صرريال رسةقطعررة بس ررتاد وقيامررات ورستررئ تةررب  ليهررا  ةليررة مررحب سرربعض   -لـ 

 خيلطها؛

 



548 

 الجريدة الرسمية 

ر صيال رسة ةعة باسخياطة أو باسلصف أو بسوة طاوقة أخاى )  ر رسقطع رسيس ية   -و 

سلة من قطعتين أو أكثا برسطلرد ومرن ذرت رسيرلس ووصرلب نهاواتهرا سلحصرلد رسةؤ

 ل  قطع أكثا طلالً وكصسك رسقطع رسةؤسلة من نل ين أو أكثا من رسيسج رسة ةعرة 

 بشتل طبقات وإه كانب تتضةن ملرم حشل(؛
ا ديهررا رستاو رريه، رسةشررغلسة بس ررتاد معييررة، مررلرًء قرر مب ةررأصرريال رسةصرريارت ب  -ز 

 يلصلة أو بشتل وتضةن   م من رسلح رت بسطلرد )أثلرباً(.كلح رت م
 د ه: 60إس   50من أسل تطبيف أحتام رسلصلد من  -   8

، مرا سرع وري   لر  خرالل ذسرك، 60ورسلصرل  55إس   50ال تيطبف رسلصـلد من  أ( )

،  لررر  ر صررريال رس رررالزة بررراسةعي  رسةقصرررلم درررئ 59إسررر   56ورسلصرررلد مرررن 

 ( أ الا؛ و7رسةالحظة )
،  لرر  ر صرريال رس رخلررة دررئ 60ورسلصررل  55إسرر   50ال تيطبررف رسلصررلد مررن  ( )ب

 . 59إس   56رسلصلد من 
 

، ر قةشة رسةؤسلة مرن  55إس   50تعتبا من ر قةشة رسةيسلسة رس رخلة دئ رسلصلد من  -   9

خيررلط نسرر ية متلرزوررة  لرر   ررتل طبقـررـات ملضررل ة دررل  بعضررها رسرربعض بات الررات 

ة أو قائةة. ولصا رسطبقات مضةلمة إس  بعضها  ي  نقاط تقاطع رسخيرلط تشتل زوروا حام

 بالصف أو باربط حار ي.
 

تصريف دررئ لرصر رسقسررع رسةيت رات رسةطاطررة رسترئ تتتررله مرن مررلرم نسر ية مضررةلمة إسرر     -10 

 خيلط من مطاط.
 
 مرررررن أسرررررل تطبيرررررف أحترررررام لرررررصر رسقسرررررع، دررررر ه  برررررا ة "مشرررررابة" تشرررررةل أوضررررراً     -11

 "."رسةغةلمة
 

 مررررن أسررررل تطبيررررف أحتررررام لررررصر رسقسررررع، درررر ه  بررررا ة "بررررلسئ أميرررر " تشررررةل أوضرررراً    -12

 "ر  رمي ".
من أسل تطبيف أحتام لصر رسقسع، وأويةا و م درئ سر رود رستعاولرة، وقصر  بعبرا ة خيرلط     -13 

( لئ خيرلط ذرت رسشرعيارت )بةرا ديهرا رسشرعيارت إالمتلمياتاكيبية قابلة سلةط )خيلط 

من ملرم نس ية تاكيبية )  ر رسخيلط رسةع سة بييتها "رستتستل وة"( رستئ ال رسةلامة( 

تتقطرع  يرر   ر لا سثالثررة رضرعال طلسهررا ر صرلئ، ورستررئ إذر مطرب إسرر  ضرعف طلسهررا 

ر صلئ، تعلم خالد دتراة تقرل  رن خةرس مقرائف سطرلد ال وت راوز مراة ونصرف رسةراة 

 طلسها ر صلئ.

، د ه ر سبسة من ملرم نسر ية رستابعرة سبيرلم مختللرة، و رب ما سع وي   ل  خالل ذسك    -14  

أه تصيف دئ رسبيلم رسخاصة بتل ميها، حت  وإه كانب مهيرسة بشرتل م ةل رات سلبيرع 

 باست زئة.

( من رسقسع رسحامي  شا، تصيف رسيسج ور سبسة وايالا من 1مع مار اة رسةالحظة )      -15

كيةيائيررة أو آسيررة أو إستتاونيررة إلكسررابها ر صرريال رسيسرر ية رسةشررتةلة  لرر  متلنررات 

مزورر رً مررن رسلظررائف، وإه كانررب مي م ررة ديهررا أو ضررةن ر سيررال أو رسقةرراش، تصرريف 

باسبيلم رستابعة سها باسقسع رسحامي  شا  ل  أه تظل محتلظة باسصلة ر مامرية سلسرلع 

 رس رخلة دئ لصر رسقسع.

نسر ية"، ر سبسرة رس رخلرة درئ رسبيرلم  من أسل تطبيف لصا رسةالحظة ، وقصر  بعبرا ة "أسبسرة

 .62.11إس   62.01ومن  61.14إس   61.01من 
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 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
دئ لصر رسقسع، و ي  رالقتضاء أويةا و م دئ س ود رستعاولة، وقص  باسعبا رت رستاسيرة مرا   1 -

 وقابلها من تعا وف مح مة:

 

 خيلط ايا مقصل ة )أ(
 لئ رسخيلط رستئ :

ا رسلررله رسطبيعررئ سألسيررال رسةتلنررة سهـررـا، وسررع و ررا قصررالا أو صرربااتها سهرر 1 -

 )وإه كاه دئ رستتلة( أو طبا تها؛ أو
 سيس سها سله مح م )رسةسةاة"خيلط  ماموة"( ، مصيل ة من رسيساسة. 2 -

 
ن ستلررك رسخيررلط أه تتررله قرر   لس ررب بةررامة تهييررة ايررا مللنررة أو مللنرره ترروة

بة ررام رسغسـررـل باسصررابله( ، ودررئ حـررـاسة ر سيـررـال بسصررباغ ايررا ثابتررـة )تـررـزود 

رستاكيبيررة أو رالصررطيا ية، وةتررن أه تتررله قرر   لس ررب دررئ كتلتهررا بةررلرم مزولررة 

 سلةعاه )مثل ثانئ أوكسي  رستيتانيلم(.

 
 خيلط مقصــل ة )ب( 

 لئ رسخيلط رستئ :
أساوررب  ليهررا  ةليررة رسقصررا أو رسةصرريل ة مررن أسيررال مقصررل ة أو، مررا سررع  1-

ي   ل  خالل ذسك ، رستئ صبغب باسلله ر بيض )وإه كاه درئ رستتلرة( أو و

 رسةعاس ة بةامة تهيية بيضاء؛
 تحتلي  ل  خليط من أسيال ايا مقصل ة وأسيال مقصل ة؛ أو  2- 

تتله مزووة أو متعر مة رسرزوي ورسةؤسلرة مرن خيرلط ايرا مقصرل ة وخيرلط  3-  

 مقصل ة.
 

  ة(خيلط مللنة )مصبلاة أو مطبل)ج( 

 
 لئ رسخيلط:

رسةصرربلاة )وإه كرراه دررئ رستتلررة( بغيررا رسلررله ر برريض أو بلررله ايررا ثابررب أو  -1

 رسةطبل ة أو رسةصيل ة من أسيال مصبلاة أو مطبل ة؛
 
رسةؤسلررة مررن خلرريط مررن ر سيررال رسةصرربلاة بررسسلره مختللررة أو مررن خلرريط مررن  -2 

بلرررله  ر سيرررال ايرررا رسةقصرررل ة أو رسةقصرررل ة مرررع أسيرررال مللنرررة )خيرررلط

ة( ، أو رسةطبل ررة بلررله أو أكثررا  لرر  أبعررام طرررسيشررب"ما د"أو خيررلط مخلل

 دتب و كسنها ميقطة )خيلط مل اة أو ماقشة(؛
 رسةتحصل  ليها من رسلتائل أو رسخصل رسةطبل ة؛ أو -   3
رسةزووة أو متع مة رسزوي رسةؤسلة من خيرلط ايرا مقصرل ة أو مقصرل ة مرع  4 -  

ً نررخيررلط ملل رستعـررـا وف رسةبييـررـة أ ررالا، مررع تعرر ول مررا و ررب  ة. تيطبررف أوضررا

تع وله،  ل  رسشعيارت رسةلرامة أو رسصرليحات ور  رتاد رسةةاثلرة رسرلر مة درئ 

 . 54رسلصل 
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 أقةشة ميسلسة ايا مقصل ة )م(  
لئ ر قةشة رسةيسلسة رسةصيل ة من خيلط ايا مقصل ة ورستئ سع ورتع قصرالا 

لك رسيسج أه تتله ق   لس ب بةامة تهيية ايا أو صبااتهاأو طبا تها، ووةتن ست

 مللنة أو صبغب بسصباغ ايا ثابتة )ماوعة رسزورد( .
 

 أقةشة ميسلسة مقصل ة )لـ( 
 لئ ر قةشة رسةيسلسة رستئ:

تع قصرالا )تبييضرها( أو ، مرا سرع وري   لر  خرالل ذسرك ، رسةصربلاة بلرله  -1

 أبيض أو رسةعاس ة بةامة تهيية بيضاء، أثلرباً؛
 ةؤسلة من خيلط مقصل ة؛ أورس -2
 رسةؤسلة من خيلط ايا مقصل ة وخيلط مقصل ة. -3

 

 أقةشة ميسلسة مصبلاة )و( 
 لئ ر قةشة رسةيسلسة :

رسةصبلاة بلله ملح  ايا رسلله ر بريض )مرا سرع وري   لر  خرالل ذسرك( أو  -1

رسةعاس رة بةررامة مللنررة ايرا رسلررله ر برريض )مرا سررع ورري   لر  خررالل ذسررك(، 

 أو أثلرباً؛
 رسةؤسلة من خيلط مللنة بلله ملح .  - 2

 
 أقةشة ميسلسة من خيلط مختللة ر سلره )ز( 

 لئ ر قةشة رسةيسلسة )  ر رسيسج رسةطبل ة( :

رسةؤسلة من خيلط مختللة ر سلره أو من خيرلط مللنره بر  سات متلاوترة مرن  1 -

 سله ورح  )ايا رسلله رسطبيعئ سألسيال رسةتلنة سها(؛

 ة من خيلط ايا مقصل ة أو مقصل ة ومن خيلط مللنة؛ أومؤسل  2 -
 مؤسلة من خيلط بلله رسيشب "ما د" أو خيلط مخللطة. 3 - 

 )ودئ سةيع رسحاالت ال تؤخص خيلط رسحلر ئ ور طارل بعين رال تبا (.
 

 أقةشة ميسلسة مطبل ة )"( 
ن خيرلط لئ ر قةشة رسةيسلسة رستئ تةب طبا تها أثلرباً، وإه كانب مصيل ة مر

مختللة ر سلره )وتعتبا أوضراً أقةشرة ميسرلسة مطبل رة تلرك رسترئ تحةرل  مرلماً 

متحصررل  ليهررا مررثالً بلرمررطة دا رراة، أو مسرر    ش، أو و   رسيقررل، أو نثررا 

 رسزاب أو بطاوقة طبع رسباتيك(.
إه  ةلية رستلةيع )رسةاماة( ال تؤثا  ل  تصييف رسخيرلط أو رسيسرج ضرةن ديرات 

 ة دئ رستعا وف أ الا.ر صيال رسلر م
 

إه رستعا وف رسةح مة أ الا دئ رسلقارت من )م( إسر  )"( تطبرف، مرع تعر ول 

 ما و ب تع وله،  ل  ر قةشة رسةصياة أو رستاو يه.
 

 نسج مامة )ط( 
ة نس ية وةا ديها كل خيط من رسلحةرة )رسخيرلط رسعاضرية( باستيراوب درل  ييلئ ب

رسطلسيررة(، ووةررا كررل خرريط مررن رسسرر ى  وتحررب خيررلط  رسسرر ى رسةتتاسيررة )رسخيررلط

 باستياوب دل  وتحب رسخيلط رسةتتاسية من رسلحةة.
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يتين سر ، ورسةحتلورة  لر  مرامتين ن63إسر   56تعتبا ر صيال رس رخلة دئ رسلصلد مرن  -أ  2 -

أو أكثا كسنها متلنة كلياً من رسةامة رسيس ية رسلرسب ر تةاملا ستصييف أصيال رسلصرلد 

رسةتلنة من نلـس رسةلرم رسيس ية وذسرك تطبيقراً  حترام   58.09رسبي   أو 55إس   50من 

 "من لصر رسقسع.2رسةالحظة" 
 

 ستطبيف لصا رسقا  ة: -ب
ال وؤخص بعرين رال تبرا   ير  رالقتضراء، مرلى رس رزء رسرصي وعتةر  كسمرا  سلتصرييف  1-

 "من رسقلر   رسعامة ستلسيا س ود رستعاولة؛3ودف رسقا  ة"
 

عين رال تبا  ر  ضرية  ير ما تترله رسةيت رات رسيسر ية متلنرة مرن أ ضرية ال تؤخص ب 2-

 نس ية ومطل مخةلئ أو مز م؛
 

ومصريل اتها، در ه ر  ضرية دقرط لرئ  58.10ئ حاسة رسةطازرت رس رخلة درئ رسبير  د 3-

رستئ وـ ب أه تؤخرص بعرـين رال تبرا . ومرع ذسرك، در ه رسةطرازرت موه أ ضرية ظرالاة 

رئيررة ومقصلصررة ر  ضررية( ومصرريل اتها، و ررب أه تصرريف تبعرراً )رستيةيائيررة أو رسهل

 سخيلط رستطاوز وح لا.
 

 مالحظة محلية :

 

) أ ( مرن مالحظرات  7ر سبسة رسةقصلصة ورستئ تعتبا رصياداً كاملرة ودرف رسةالحظرة  قرع  – 3

،  61.08،  61.07،  61.06،  61.05رسقسع رسحرامي  شرا وتصريف درئ رسبيرلم رستاسيرة : 

تعل  من رسامع رس ةاكئ رسةلح   اوطة رمتيارملا  62.08،  62.07،  62.06،  62.05

 من قبل رسةصانع رسةاخصة سصيا ة رسةالبس.
 



552 

 الجريدة الرسمية 

 رسلصـــل رسخةســــــله
 حــاوــا طبيعئ

 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة   ارنف موم رسحاوا صاسحة سلحل 5001.00 50.01
 معلاة رسقيةة حاوا خام )ايا مغزود(  5002.00 50.02
دضالت حاوا )بةا دئ ذسرك  رارنف موم رسحاورا ايرا  5003.00 50.03

 رسصاسحة سلحل ، ودضالت خيلط رسحاوا ورسيساسة( 
 معلاة رسقيةة

خيرررلط حاورررا ) ررر ر رسخيرررلط رسةغزوسرررة مرررن دضرررالت  5004.00 50.04

 لبيع باست زئة رسحاوا( ايا مهيسة س
 معلاة رسقيةة

خيلط مغزوسة من دضالت رسحاوا ، ايا مهيرسة سلبيرع  5005.00 50.05

 باست زئة 
 معلاة رسقيةة

خيررلط حاوررا وخيررلط مغزوسررة مررن دضررالت رسحاوررا،  5006.00 50.06

مهيررسة سلبيررع باست زئررة ؛ خيررلط أحشرراء موم رسحاوررا 

 ) عا مسييا سلصي ( 

 %5 رسقيةة

     ميسلسة من حاوا أو من دضالته أقةشة    50.07
 معلاة رسقيةة ـ أقةشة ميسلسة من دضالت مشاقة رسحاوا 5007.10  
% وزنــاً أو 85ـ أقةشة ميسلسة أخا تحتلي  ـل   5007.20  

أكــثا من رسحاوا أو دضالته ،   ر دضالت مشاقة 

 رسحاوا

 معلاة رسقيةة

ةمعلا رسقيةة ـ أقةشة ميسلسة أخا 5007.90    
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 رسلصل رسحامي ورسخةسـله
 صلل، وبا حيلرنئ نا ع أو خشن؛

 خيلط وأقةشة ميسلسة من  عا رسخيل
 

 مالحظـة
 

 و م دئ س ود رستعاولـة: حيثةا 1-
 

 وقص  بعبا ة "رسصلل" ر سيال رسطبيعية رستئ تيةل  ل  أسسام رسخارل أو رسحةاله؛ -أ 
 

الما أو رسليتلنرة أو رس ةرل )بةرا ديهرا رس ةرل "وبا نا ع" وبا ر سباكا أو رسعبا ة   بصقو -ب

وحي  رسسيام( أو رسياك أو ما ز ر ن ل ر"رسةلليا"أو ما ز رستبــب أو مرا ز رستشرةيا 

رسشررائعة(، أو ر  رنررب )بةررا ديهررا أ رنررب ر ن ررل ر(  أو مررا وةاثلهررا ) رر ر أنررلرس رسةررا ز

 ور  رنب رسباوة، أو رسقي   أو رسارسلن ره أو دس  رسةسك؛
 
وقص  بعبا ة "وبا خشـن" وبا رسحيلرنات ايرا رسةرصكل ة أ رالا ،  ر ر رسرلبا ورسشرعا  -ج 

 (.05.11( و عا رسخيل )رسبي  05.02 صيال رسلارسين"رسلاش")رسبي  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     صلل ، ايا مي ول وال مةشط    51.01
     ليه بةا ديه رسصلل رسةغسلد  ل  رسظها:ـ ب     
 معلاة رسقيةة ـ ـ صلل سز 5101.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5101.19  
     ـ ميزوس مليه وايا متابن )ايا ملحع(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ صلل سز 5101.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5101.29  
 معلاة قيةةرس ـ صلل متابن )ملحع( 5101.30  

     وبا نا ع أو خشن ، ايا مي ول وال مةشط    51.02
     ـ وبا نا ع:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ما ز رستشةيا 5102.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5102.19  
 معلاة رسقيةة ـ وبا خشن 5102.20  

دضررالت صررلل أو وبررا نررا ع أو خشررن ، بةررا ديهررا    51.03

 ، ب متثياء رسيساالت  دضالت رسخيلط
    

 معلاة رسقيةة ـ دضالت تةشيط رسصلل أو رسلبا رسيا ع 5103.10  
 معلاة رسقيةة ـ دضالت أخا من صلل أو وبا نا ع 5103.20  
 معلاة رسقيةة ـ دضالت وبا خشن 5103.30  

 معلاة رسقيةة نساالت صلل أو وبا نا ع أو خشن 5104.00 51.04
نا ع أو خشن ، مي ول أو مةشط )بةا  صلل ووبا   51.05

 ديه رسصلل رسةةشط رسلاط( 
    

 معلاة رسقيةة ـ صلل مي ول  5105.10  
     ـ صلل مةشط:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ صلل مةشط داط 5105.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5105.29  
     ـ وبا نا ع ، مي ول أو مةشط:    
 معلاة رسقيةة رستشةياـ ـ من ما ز  5105.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5105.39  
 معلاة رسقيةة ـ وبا خشن، مي ول أو مةشط 5105.40  

خيرررلط مرررن صرررلل ميررر ول ، ايرررا مهيرررسة سلبيرررع    51.06

 باست زئة 
    

 معلاة رسقيةة % وزناً أو أكثا من رسصلل85ـ تحتلي  ل   5106.10  
 معلاة رسقيةة % وزناً من رسصلل85ـ تحتلي  ل  أقل من  5106.20  

     خيلط من صلل مةشط ، ايا مهيسة سلبيع باست زئة    51.07
 معلاة رسقيةة % وزناً أو أكثا من رسصلل85ـ تحتلي  ل   5107.10  
 معلاة رسقيةة % وزناً من رسصلل85ـ تحتلي  ل  أقل من  5107.20  

، ايررا  خيررلط مررن وبررا نررا ع )ميرر ول أو مةشررط(   51.08

 مهيسة سلبيع باست زئة 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ مي ودة 5108.10  
 معلاة رسقيةة ـ مةشطة 5108.20  

خيررلط مررن صررلل أو مررن وبررا نررا ع ، مهيررسة سلبيررع    51.09

 باست زئة  
    

% وزنراً أو أكثرا مرن رسصرلل أو 85ـ تحتلي  لر   5109.10  

 من رسلبا رسيا ع 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالاـ  5109.90  
خيلط مرن وبرا خشرن أو مرن  رعا رسخيرل )بةرا ديهرا  5110.00  51.10

خيررلط برراوع  ررعا رسخيررل(، وإه كانررب مهيررسة سلبيررع 

 باست زئة 

    

 %5 رسقيةة مهيسة سلبيع باست زئة - - -  5110.001  
 معلاة رسقيةة ايالا - - -  5110.009  

من وبا نا ع  أقةشة ميسلسة من صلل مي ول أو   51.11

 مي ول 
    

% وزناً أو أكثا من رسصلل أو 85ـ تحتلي  ل      

 من رسلبا رسيا ع:
    

اع / م 300ـ ـ بلزه ال وزو   ن  5111.11  
 معلاة رسقيةة 2

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5111.19  
ـ ايالا، مخللطة بصـل ة  ئيســيــة أو حصــاو ة  5111.20  

 بـي ة أو إصطيا يــــ ةمع  عــيارت تاكيـ
 معلاة رسقيةة

ـ ايالا ، مخللطة بصل ة  ئيسـية أو حصاوة مع  5111.30  

 أسيال تاكيـبـية أو إصطيا ية ايا مستةاة 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا    5111.90  
أقةشة ميسلسة من صلل مةشط أو من وبرا نرا ع    51.12

 مةشط 
    

% وزنراً أو أكثرا مرن رسصرلل أو 85ـ تحتلي  لر      

 من رسلبا رسيا ع:
    

اع / م 200ـ ـ بلزه ال وزو   ن  5112.11  
2
 معلاة رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  5112.19  
ـ ايالا، مخللطة بصل ة  ئيسـية أو حصاوة مع  5112.20  

  عـيارت تاكيـبـية أو إصطيا ية
 معلاة رسقيةة

ا ، مخــللطـررررـة بصـررررـل ة  ئـيسـررررـية أو ـرررر اـررررـيال 5112.30  

حصرراوة مررع أسيررـال تاكيـبررـية أو إصررطيا ية ايررا 

 مستةاة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5112.90  
 معلاة رسقيةة أقةشة ميسلسة من وبا خشن أو من  عا رسخيل 5113.00 51.13
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 رسلصل رسثانئ ورسخةسله
 رسقطــــن

 
 مالحظة رسبيلم رسلا يـة

 
، وقص  بعبا ة "منريع" )مرا  5211.42و  5209.42أسل تطبيف أحتام رسبي ون رسلا يين  من 1-

وعررال بيسررج رس ييررز( ، رسيسررج ذرت رسخيررلط مختللررة ر سررلره، رسةيسررلسة بطاوقررة رستلوررل 

"مرياسيه" ثالثيررة أو  با يررة رسخيررلط، بةرا ديهررا نسررج رستلوررل رسةتعراج، بلسرره مؤسررف مررن 

رسلرحرر  وتتررله خيررلط رسلحةررة بهررا ايررا مقصررل ة، مقصررل ة، خيررلط رسسرر ى ذرت رسلررله 

 مصبلاة بلله  مامي أو مللنة بلله ذي م سة أدتل من سله خيلط رسس ى.
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

 معلاة رسقيةة قطن ايا مي ول وال مةشط  5201.00 52.01
     ديها دضالت رسخيلط ورسيساالت( دضالت قطن )بةا    52.02

 معلاة رسقيةة ـ دضالت خيلط 5202.10  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ نساالت 5202.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5202.99  

 معلاة رسقيةة قطن مي ول أومةشط 5203.00 52.03
     است زئة  خيلط سلخياطة من قطن ، وإه كانب مهيسة سلبيع ب   52.04

     ـ ايا مهيسة سلبيع باست زئة:    
 معلاة رسقيةة % وزناً أو أكثا من رسقطن85ـ ـ تحتلي  ل   5204.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  5204.19  
 %5 رسقيةة ـ مهيسة سلبيع باست زئة  5204.20  

% 85خيررلط قطررن ) رر ر خيررلط رسخياطررة(، تحتررلي  لرر     52.05

 أكثا من رسقطن، ايا مهيسة سلبيع باست زئة  وزناً أو
    

     ـ خيلط ملامة من أسيال ايا مةشطة:     
 14موسريتتس أو أكثرا )ال وزور   رن  714.29ـر ـ مقامرها  5205.11  

  قع متاي(
 معلاة رسقيةة

موسيتتس وستن ال وقـل  ن  714.29ـ ـ مقامها أقل من  5205.12  

 قع متاي وال وت اوز  14موسيتتس )وزو   ن  232.56

  قع متاي( 43

 معلاة رسقيةة

موسيـتـتس وستن ال وقل  ن  232.56مقامها أقل من  - - 5205.13  

 قع متاي وال وت اوز  43موسيـتــتس )وزو   ن  192.31

  قع متاي( 52

 معلاة رسقيةة

موسيتتس وستن ال وقل  ن  192.31ـ ـ مقامها أقل من  5205.14  

 80 قع متاي وال وت اوز   52)وزو   ن  موسيتتس 125

  قع متاي(

 معلاة رسقيةة

 قررع  80موسرريتتس )وزورر   ررن  125ـرر ـ مقامررها أقررل مررن  5205.15  

 متاي(
 معلاة رسقيةة

     ـ خيلط ملامة من أسيال مةشطة:    
 14موسريتتس أو أكثرا )ال وزور   رن  714.29ـر ـ مقامرها  5205.21  

  قع متاي(
 معلاة رسقيةة

موسيــتتس وستن ال وقل  ن  714.29مقامها أقــل من  - - 5205.22  

 قع متراي وال وت راوز  14موسيـتتس )وزو   ن  232.56

  قع متاي(  43

 معلاة رسقيةة

موسيـتتس وستن ال وقـل  ن  232.56مقامها أقل من  - - 5205.23  

 قع متاي وال وت اوز  43موسيـتـتس )وزو   ن  192.31

 متاي( قع  52

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

موسيـرـتتس وسترن ال وقرل  رن  192.31ـ ـ مقامها أقل مرن  5205.24  

 80 قرع متراي وال وت راوز  52موسيتتس )وزو   رن  125

  قع متاي(

 معلاة رسقيةة

موسيـتـتس وستن ال وقل  ن  125ـ ـ مقامها أقل من  5205.26  

ز  قع متاي وال وت او 80موسيـتــتس )وزو   ن  106.38

  قع متاي( 94

 معلاة رسقيةة

موسـيـتـتس وستن ال وقل  106.38مقامها أقــل من  - - 5205.27  

 قع متاي وال  94موسيـتـتس )وزو   ن  83.33 ن 

  قع متاي( 120وت اوز 

 معلاة رسقيةة

 قرع  120موسيتتس )وزور   رن  83.33ـ ـ مقامها أقل من  5205.28  

 متاي(
 معلاة رسقيةة

     ط مزووة أو متع مة رسزوي من أسيال ايا مةشطة :ـ خيل    
موسيتتس أو أكثا )ال  714.29ـ ـ مقامها سلخيط رسةلام  5205.31  

  قع متاي سلخيط رسةلام(  14وزو   ن 
 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  714.29مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5205.32  

 قررع  14موسرريتتس )وزورر  ن  232.56وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 43متاي وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  232.56مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5205.33  

 قررع  43موسرريتتس )وزورر  ن  192.31وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 52متاي وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة
 
 

موسررريتتس  192.31ل مرررن مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقررر - - 5205.34  

 قرع متراي  52موسيتتس )وزو   ن  125وستن ال وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80وال وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسيتتس )وزو  ن  125ـ ـ مقامها سلخيط رسةلام أقل من  5205.35  

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80
 معلاة رسقيةة

     أسيال مةشطة: ـ خيلط مزووة أو متع مة رسزوي ، من    
موسيـتتس أوأكثا)ال  714.29ـ ـ مقامها سلخيط رسةلام 5205.41  

  قع متاي سلخيط رسةلام(14وزو  ن
 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  714.29مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5205.42  

 قررع  14موسرريتتس )وزورر   ررن 232.56وستررن ال وقررل  ررن 

 رسةلام(  قع متاي سلخيط 43متاي وال وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  232.56مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5205.43  

 قررع  43موسرريتتس )وزورر   ررن 192.31وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 52متاي وال وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسيــترـتس  192.31مقامها سلخيــط رسةلام أقرل مرن  - -  5205.44  

 قرع متراي  52موسيتتس )وزو   ن  125وستن ال وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80وال وت اوز

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

موسريتتس وسترن ال  125مقامها سلخيط رسةلام أقل مرن  - - 5205.46  

 قرع متراي وال  80موسيتتس )وزو   رن  106.38وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 94وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  106.38ها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن مقامررر - - 5205.47  

 قع متاي  94موسيتتس )وزو  ن 83.33وستن ال وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 120وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسريتتس )وزور   83.33مقامها سلخيط رسةلام أقل من  - - 5205.48  

  قع متاي سلخيط  رسةلام( 120 ن 
 معلاة رسقيةة

قطررن ) رر ر خيررلط رسخياطررة(، تحتررلي  لرر  أقررل مررن  خيررلط   52.06

 % وزناً من رسقطن، ايا مهيسة سلبيع باست زئة 85
    

     ـ خيلط ملامة، من أسيال ايا مةشطة:    
 14موسريتتس أو أكثرا )ال وزور   رن  714.29ـر ـ مقامرها  5206.11  

  قع متاي(
 معلاة رسقيةة

موسيتتس وستن ال وقل  ن  714.29ـ ـ مقامها أقـــل من  5206.12  

 قع متاي وال وت اوز  14موسيتتس )وزو   ن  232.56

  قع متاي( 43

 معلاة رسقيةة

موسيــررـتتس وستررن ال وقررل  232.56مقامررها أقـررـل مررن  - - 5206.13  

 قرررع متررراي وال  43موسررريتتس )وزوررر   رررن  192.31 رررن 

  قع متاي( 52وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسيتتس وستن ال وقل  ن  192.31أقل من ـ ـ مقامها  5206.14  

 80 قع متاي وال وت اوز   52موسيتتس )وزو   ن  125

  قع متاي(

 معلاة رسقيةة

 قررع  80موسرريتتس )وزورر   ررن  125ـرر ـ مقامررها أقررل مررن  5206.15  

 متاي(
 معلاة رسقيةة

     ـ خيلط ملامة ، من أسيال مةشطة:    
 14يتتس أو أكثرا )ال وزور   رن موسر 714.29ـر ـ مقامرها  5206.21  

  قع متاي(
 معلاة رسقيةة

موســيررـتتس وستررن ال وقررل  714.29مقامررها أقـررـل مررن  - - 5206.22  

 قرررع متررراي وال  14موسررريتتس )وزوررر   رررن  232.56 رررن 

  قع متاي( 43وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسيتــتس وستن ال وقل  ن  232.56مقامها أقــل من  - - 5206.23  

 قع متراي وال وت راوز  43موسيتـتس )وزو   ن  192.31

  قع متاي( 52

 معلاة رسقيةة

موسيـرـتتس وسترن ال وقرل  رن  192.31ـ ـ مقامها أقل مرن  5206.24  

 80 قع متراي وال وت راوز   52موسيتتس )وزو   ن  125

  قع متاي(

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

 قررع  80موسرريتتس )وزورر   ررن  125ـرر ـ مقامررها أقررل مررن  5206.25  

 متاي(
 معلاة رسقيةة

     ـ خيلط مزووة أو متع مة رسزوي، من أسيال ايا مةشطة:    
موسريتتس أو أكثرا )ال  714.29ـ ـ مقامها سلخيــط رسةلرام  5206.31  

  قع متاي سلخيط رسةلام( 14وــزو   ن 
 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  714.29مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5206.32  

 قررع  14موسرريتتس )وزورر   ررن 232.56ن ال وقررل  ررن وسترر

  قع متاي سلخيط رسةلام( 43متاي وال وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  232.56مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5206.33  

 قررع  43موسرريتتس )وزورر   ررن  192.31وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 52متاي وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موســيــتتس  192.31مقامها سلخيط رسةلام أقل من  - - 5206.34  

 قع متاي  52موسيتتس )وزو   ن  125وستن ال وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسررررريتتس  125مقامرررررها سلخررررريط رسةلرررررام أقرررررل مرررررن - - 5206.35  

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80)وزو  ن
 معلاة رسقيةة

     ـ خيلط مزووة أو متع مة رسزوي ، من أسيال مةشطة:    
موسيـررـتتس أو أكثررا  714.29مقامررها سلخرريط رسةلــررـام  - - 5206.41  

  قع متاي  سلخيط رسةلام( 14)ال وزو   ن 
 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  714.29مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5206.42  

 قررع  14س )وزورر   ررنموسرريتت 232.56وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 43متاي وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسررريتتس  232.56مقامرررها سلخررريط رسةلرررام أقرررل مرررن  - - 5206.43  

 قررع  43موسرريتتس )وزورر   ررن  192.31وستررن ال وقررل  ررن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 52متاي وال وت اوز 

 معلاة رسقيةة

موسرريتتس  192.31ـط رسةلررام أقررل مررن مقامررها سلخيرر - - 5206.44  

 قرع متراي  52موسيتتس )وزور   رن 125وستن ال وقل  ن 

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80وال وت اوز

 معلاة رسقيةة

موسيتتس )وزور  ن  125مقامها سلخيط رسةلام أقل من - - 5206.45  

  قع متاي سلخيط رسةلام( 80
 معلاة رسقيةة

     رسخياطة( ، مهيسة سلبيع باست زئة خيلط قطن )  ر خيلط    52.07
 %5 رسقيةة % وزناً أو أكثا من رسقطن85ـ تحتلي  ل   5207.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 5207.90  

% وزنرراً أو 85أقةشررة ميسررلسة مررن قطررن، تحتررلي  لرر     52.08

 200أكثا من رسقطن، ال وزه رسةترا رسةابرع ميهرا أكثرا مرن 

 اع 

    

     :ـ ايا مقصل ة    
 معلاة رسقيةة اع100ـ ـ بيسج مامة، ال وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.11  
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

 معلاة رسقيةة اع 100ـ ـ بيسج مامة، وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.12  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5208.13  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5208.19  
     ـ مقصل ة:    
 100ـ ـ بيسج مرامة، ال ورزه رسةترا رسةابرع ميهرا أكثرا مرن  5208.21  

 اع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة اع100ـ ـ بيسج مامة، وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.22  
أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ  5208.23  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5208.29  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة اع100ـ ـ بيسج مامة، ال وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.31  
 معلاة رسقيةة عا100ـ ـ بيسج مامة، وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.32  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5208.33  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5208.39  
     ـ من خيلط مختللة ر سلره:    
 معلاة قيةةرس اع100ـ ـ بيسج مامة، ال وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.41  
 معلاة رسقيةة اع100ـ ـ بيسج مامة، وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.42  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5208.43  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5208.49  
     ـ مطبل ة:    
 معلاة رسقيةة اع100ـ بيسج مامة، ال وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  ـ 5208.51  
 معلاة رسقيةة اع100ـ ـ بيسج مامة، وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من  5208.52  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5208.59  

% وزنرراً أو 85أقةشررة ميسررلسة مررن قطررن، تحتررلي  لرر     52.09

 اع  200ه رسةتا رسةابع ميها أكثا من أكثا من رسقطن، وز
    

     ـ ايا مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة  5209.11  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5209.12  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5209.19  
     ـ مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5209.21  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5209.22  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5209.29  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5209.31  
ج تلورل "مرياسية" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا ـ ـ بيس 5209.32  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5209.39  
     ـ من خيلط مختللة ر سلره:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5209.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ منيع 5209.42  
سيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا ـ ـ بيسج تلورل "مريا 5209.43  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5209.49  
     ـ مطبل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5209.51  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5209.52  

 ديه رستلول رسةتقاطع
علاةم رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5209.59  
% 85أقةشررة ميسررلسة مررن قطررن، تحتررلي  لرر  أقررل مررن    52.10

وزناً من رسقطن، مخللطة بصرل ة  ئيسرية أو حصراوة مرع 

أسيررال تاكيبيررة أو إصررطيا ية، ال وررزه رسةتررا رسةابررع ميهررا 

 اع  200أكثا من 

    

     ـ ايا مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ بيسج مامة ـ 5210.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5210.19  
     ـ مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5210.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5210.29  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5210.31  
مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا ـ ـ بيسج تلورل " 5210.32  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5210.39  
     ـ من خيلط مختللة ر سلره:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5210.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5210.49  
     ـ مطبل ة:    
 ـ ـ بيسج مامة 5210.51  

 
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5210.59  
% 85أقةشررة ميسررلسة مررن قطررن، تحتررلي  لرر  أقررل مررن    52.11

وزناً من رسقطن، مخللطة بصرل ة  ئيسرية أو حصراوة مرع 

أسيال تاكيبية أو إصطيا ية، وزه رسةتا رسةابع ميهرا أكثرا 

 اع  200من 

    

     مقصل ة: ـ ايا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5211.11  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5211.12  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5211.19  
 معلاة رسقيةة ـ مقصل ة 5211.20  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة بيسج مامة ـ ـ 5211.31  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5211.32  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5211.39  
     ـ من خيلط مختللة ر سلره:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5211.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ منيع 5211.42  
ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا ئ رسخيرلط، بةرا  5211.43  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5211.49  
     ـ مطبل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بيسج مامة 5211.51  
ئ رسخيرلط، بةرا ـ ـ بيسج تلورل "مرياسيه" ثالثرئ أو  برا  5211.52  

 ديه رستلول رسةتقاطع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5211.59  
     أقةشة ميسلسة أخا، من قطن    52.12

     اع:  200ـ ال وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من     
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة 5212.11  
ةمعلا رسقيةة ـ ـ مقصل ة 5212.12    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5212.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5212.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5212.15  
 اع: 200ـ وزه رسةتا رسةابع ميها أكثا من     

 

 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة 5212.21  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ مقصل ة  5212.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5212.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5212.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5212.25  
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 رسلصل رسثاسث ورسخةسله
 

 أسيال نس ية نباتية أخا؛ خيلط من و  
 وأقةشة ميسلسة ميها
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية

 رسامع

كترراه خررام أو معرراسج وستررن ايررا مغررزود؛ مشرراقة ودضررالت    53.01

 رستتاه )بةا ديها دضالت رسخيلط ورسيساسة( 
    

 معلاة رسقيةة ـ كتاه خام أو معطن 5301.10  
ـ كتاه، متسا، محللج، مةشف أو مةشط، أو معاسج     

 بطاوقة أخاى، وستن ايا مغزود:
    

 معلاة رسقيةة محللجـ ـ متسا أو  5301.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5301.29  
 معلاة رسقيةة ـ مشاقة ودضالت كتاه 5301.30  

قيررب )كانررابس مرراتيلا(، خررام أو معرراسج وستررن ايررا مغررزود؛    53.02

 مشاقة ودضالت رسقيب )بةا ديها دضالت رسخيلط ورسيساسة( 
    

 معلاة رسقيةة ـ قيب خام أو معطن 5302.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5302.90  

53.03 
 

سرلت وأسيرال نسر ية سحائيرة أخــــــــــرـا )بامرتثياء رستتراه   

ورسقيررب ورسارمرر (، خامرراً أو معاس ررة وستررن ايررا مغزوسررة؛ 

مشرراقة ودضررالت لررصا ر سيررال )بةررا ديهررا دضررالت رسخيررلط 

 ورسيساسة( 

    

  5303.10  ً  معلاة رسقيةة أو معطية ـ سلت وأسيال نس ية سحائية أخا، خاما
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5303.90  

   ملغئ  [53.04]
أسيررال سررلز رسهيرر ، أباكررا )قيررب مررانيال أو ملزرتتسررتيليس  5305.00 53.05

نئ(،  رمئ وأسيال نس يــة نباتيــة أخــا ايرا مرصكل ة وال 

مرخلة دئ متاه آخا، خامراً أو معاس رة وسترن ايرا مغزوسرة؛ 

ت لررصا ر سيررال )بةررا ديهررا دضررالت رسخيررلط مشرراقة ودضررال

 ورسيساسة( 

 معلاة رسقيةة

     خيــــلط كتـــــاه    53.06
 معلاة رسقيةة ـ ملامة 5306.10  
 معلاة رسقيةة ـ مزووة أو متع مة رسزوي  5306.20  

خيلط من سلت أو من أسيال نس ية سحائية أخا مرخلرة درئ    53.07

  53.03رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ملامة  5307.10  
 معلاة رسقيةة ـ مزووة أو متع مة رسزوي  5307.20  

     خيلط من أسيال نس ية نباتية أخا؛ خيلط من و      53.08
 معلاة رسقيةة ـ خيلط من أسيال سلز رسهي  5308.10  
 معلاة رسقيةة ـ خيلط من قيب 5308.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  5308.90  

     أقةشة ميسلسة من كتاه    53.09
     % وزناً أو أكثا من رستتاه:85ـ تحتلي  ل      
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5309.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5309.19  
     % وزناً من رستتاه:85ـ تحتلي  ل  أقل من     
 معلاة قيةةرس ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5309.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5309.29  

أقةشة ميسلسة من سلت أو من أسيال نس ية سحائيرة أخرا    53.10

  53.03مرخلة دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ايا مقصل ة  5310.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  5310.90  

قةشررة أقةشررة ميسررلسة مررن أسيررال نسرر ية نباتيررة أخررا؛ أ 5311.00 53.11

 ميسلسة من

 خيلط من و  

 معلاة رسقيةة
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 رسلصل رساربع ورسخةسله

 
  عيارت تاكيبية أو رصطيا ية؛

 رصطيا ية أو ق م وأ تاد مةاثلة من أقةشة تاكيبية 

 
 مالحظات:

 
بعبا ة "أسيال تاكيبية أو رصطيا ية" حيثةا و مت دئ س ود رستعاولرة، ر سيرال ايرا  وقص  1-

ت )رسةستةاة( من بلسيةيارت  ضلوة متحصرل  ليهرا صريا ياً ب حر ى رسةستةاة، ورسشعيار

 رسعةليتين رستاسيتين:
 

بلةاة ملنلميارت  ضلوة، إلنتاج بلسيةارت مثل رسبرلسئ أمير رت أو رسبرلسئ أمرتارت أو  -أ 

رسبرررلسئ ول وثررراه أو رستعررر ول رستيةيرررائئ سلبرررلسيةارت رسةيت رررة بهرررصا رسطاوقرررة )مثرررل 

 رسةحضاة بامالة رسبلسئ"خالت رسليييل"؛ أو رسبلسئ"كحلد رسليييل"( 
 
باستصووب أو رسةعاس ة رستيةيائيرة سبرلسةيارت  ضرلوة طبيعيرة )مثرل رسسريليللز( إلنتراج  –ب 

بلسيةارت مثل حاورا كلبارملنيرلم )كرلباو( أو حاورا رسلسرتلز أو باستعر ول رستيةيرائئ 

وتييرررات أخررراى، أو سبرررلسيةارت  ضرررلوة طبيعيرررة )مثرررل رسسررريليللز، أو رسترررازون، أو با

 حةض رالس ييك( إلنتاج بلسيةارت مثل خالت رسسليللز رو رالس ييات.
 

  بعبررررا ة "تاكيبيررررة" ر سيررررال رسةعادررررة دررررئ رسلقرررراة )أ(، كةررررا وقصرررر  بعبررررا ة صرررروق

"رصطيا ية" ر سيال رسةعادة دئ رسلقاة )ب( . وأما رسقر م ور  رتاد رسةةاثلرة رس رخلرة 

 تعتبا  عيارت تاكيبية أو رصطيا ية.دال  54.05أو  54.04دئ رسبي  

 
له سعبا تئ "تاكيبية" و "رصطيا ية" نلس رسةعانئ  ير  رمرتعةاسهةا ديةرا تو ب أه و

 وخ  تعبيا "ملرم نس ية".
 

رسخصل من  رعيارت تاكيبيرة أو رصرطيا ية رسةرصكل ة  54.03و  54.02ال ت خل دئ رسبي ون  2-

 .55دئ رسلصل 
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خيلط رسخياطة من  عيارت تاكيبية أو إصرطيا ية ،    54.01

 وإه كانب مهيسة سلبيع باست زئة 
    

     ـ من  عيارت تاكيبية: 5401.10   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مهيسة سلبيع باست زئة  5401.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  5401.109  
     ـ من  عيارت إصطيا ية: 5401.20   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مهيسة سلبيع باست زئة  5401.201  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  5401.209  

خيلط مرن  رعيارت تاكيبيرة ) ر ر خيرلط رسخياطرة(،    54.02

ايا مهيسة سلبيع باست زئة ، بةا ديها رسخيلط رسةلامة 

 سيتتس مو 67رستاكيبية بةقا  أقل من 

    

ـ خيلط  اسية رسةتانة من ناولله أو من بلسئ     

 :, وإه كانب مع سة رسبيية )رستتستل وة(أمي رت أخا
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ من ر مي رت 5402.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5402.19  
وإه كانررب  خيررلط  اسيررة رسةتانررة مررن بلسيسررتارت , - 5402.20  

 تستل وة(مع سة رسبيية )رست
 معلاة رسقيةة

ـرررررررررر خيررررررررررلط مع سررررررررررة رسبييررررررررررة  )مسررررررررررحلبة     

 ومضخةة("تتستل وة":
    

ـ ـ مـن نــاولله أو من بلسئ أمي رت أخا، ال وزو   5402.31  

 تتس 50مقا  رسخيط رسةلام ميها  ن 
 معلاة رسقيةة

ـ ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا، وزور  مقرا   5402.32  

 تتس 50يها  ــن رسخيط رسةلام م
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلسيستارت 5402.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلسئ باوبلين 5402.34  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5402.39  
ـ خيلط أخا، ملامة ، ايا ملـتـلسة أو ملــتلسة بةا     

 بامة دئ رسةتا: 50ال وزو   ن 
    

 معلاة رسقيةة سلةط )رالمتلميا(ـ ـ قابلة  5402.44  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا ، من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا 5402.45  
ـرر ـ ايالررا ، مررن بلسيسررتارت ، سزوياتهررا ملسهررة  5402.46  

 (P.O.Yسزئياً )
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا ، من بلسيستارت  5402.47  
 معلاة رسقيةة لسئ باوبلينـ ـ ايالا ، من ب 5402.48  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  5402.49  
بامرة  50ـ خيلط أخا، ملامة، ملتلسة بةا وزو   ن     

 دئ رسةتا:
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 يسفرسة
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا 5402.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلسيستارت 5402.52  
  معلاة  رسقيةة من بلسئ باوبلين - - 5402.53 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5402.59  
     ـ خيلط أخا ، مزووة أو متع مة رسزوي:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا 5402.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من بلسيستارت 5402.62  
 معلاة رسقيةة  من بلسئ باوبلين - - 5402.63 
 معلاة رسقيةة يالاـ ـ ا 5402.69  

خيرررررلط مرررررن  رررررعيارت إصرررررطيا ية ) ررررر ر خيرررررلط    54.03

رسخياطرررة(، ايرررا مهيرررسة سلبيرررع باست زئرررة، بةرررا ديهرررا 

 67رسشعيارت رسةلامة رإلصطيا ية بةقرا  أقرل مرن 

 موسيتتس 

    

 معلاة رسقيةة ـ خيلط  اسية رسةتانة من حاوا رسلستلز 5403.10  
     ـ خيلط أخا، ملامة:    
ـ ـ من حاوا رسلستلز، ايا ملتلسة أو ملتلسة بةا ال  5403.31  

 بامة دئ رسةتا  120وزو   ن 
 معلاة رسقيةة

 120ـ ـ من حاوا رسلسرتلز ، ملتلسرة بةرا وزور   رن  5403.32  

 بامة دئ رسةتا 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ من رميتات رسسيليلسلز  5403.33  
 معلاة ةةرسقي ـ ـ ايالا  5403.39  
     ـ خيلط أخا ، مزووة أو متع مة رسزوي:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من حاوا رسلستلز 5403.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من رميتات رسسيليلسلز 5403.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5403.49  

موسرريتتس رو  67 ررعيارت ملررامة تاكيبيررة بةقررا     54.04

 1سةقطعها رسعاضرئ  لر  أكثا ، ال وزو  ركبا مقا  

مررررع ؛ صررررليحات ور رررررتاد مةاثلررررة )مثررررل رسقرررررـش 

رسصرررريا ئ( مررررن مررررلرم نسرررر ية تاكيبيررررة، ال وزورررر  

 مع  5 اضها رسظالا  ن 

    

     ـ  عيارت ملامة:     
 معلاة رسقيةة ـ ـ قابلة سلةط )رالمتلميا( 5404.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا ، من بلسئ باوبلين 5404.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  5404.19  
 ـ ايالا  5404.90  

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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موسريتتس   67 عيارت ملامة إصرطيا ية بةقيرا   5405.00 54.05

رو ركثا، ال وزو  ركبرا مقرا  سةقطعهرا رسعاضرئ  رن 

مرررع ؛ صررررليحات وأ ررررتاد مةاثلرررة )مثررررل رسقررررـش  1

رسصررريا ئ( مرررن مرررلرم نسررر ية إصرررطيا ية، ال وزوررر  

 مع  5اضها رسظالا  ن مقا   

 معلاة رسقيةة

خيرررلط مرررن  رررعيارت تاكيبيرررة رو رصرررطيا ية ) ررر ر  5406.00 54.06

 خيلط رسخياطة( ، مهيسة سلبيع باست زئة 
 %5 رسقيةة

أقةشررة ميسررلسة مررن خيررلط ذرت  ررعيارت تاكيبيررة،    54.07

بةا ديها ر قةشة رسةتحصل  ليها من رسةلرم رس رخلة 

  54.04دئ رسبي  

    

ـ أقةشرة ميسرلسة متحصرل  ليهرا مرن خيرلط  اسيرة  5407.10  

رسةتانررة مررن نرراولله مررن بررلسئ أميرر رت رخررا أو مررن 

 بلسيستارت

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أقةشة ميسلسة من صليحات أو أ تاد مةاثلة 5407.20  
 معلاة رسقيةة سلقسع رسحامي  شا 9ـ أقةشة مح مة دئ رسةالحظة  5407.30  
% وزنرا أو 85ـ أقةشة ميسلسة أخا، تحتلي  ل      

 أكثا من  عيارت ناولله رو بلسئ رمي رت أخا:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5407.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5407.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5407.43  
اةمعل رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5407.44    
% وزناً أو 85ـ أقةشة ميسلسة أخا، تحتلي  ل      

ركثا من  عيارت رسبلسيستا رسةع سة رسبيية 

 )تتستل وة(:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5407.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5407.52  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5407.53  
 معلاة رسقيةة مطبل ة ـ ـ 5407.54  
% وزناً 85ـ أقةشة ميسلسة أخا ، تحتلي  ل       

 أو ركثا من  عيارت رسبلسيستا:
    

% وزناً أو أكثا من  عيارت 85ـ ـ تحتلي  ل   5407.61  

 رسبلسيستا ايا رسةع سة رسبيية )ايا تتستل وة(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5407.69  
% رو ركثا 85شة ميسلسة أخا تحتلي  ل  ـ أقة     

 وزناً أو أكثا من رسشعيارت رستاكيبية:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5407.71  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5407.72  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5407.73  



572 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 يسفرسة
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5407.74  
% 85ةشة ميسلسة أخا، تحتلي  ل  أقل من ـ أق    

وزناً من رسشعيارت رستاكيبية، مخللطة بصل ة 

  ئيسية أو حصار باسقطن:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5407.81  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5407.82  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5407.83  
 معلاة رسقيةة مطبل ةـ ـ  5407.84  
     ـ أقةشة ميسلسة أخا:     
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5407.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5407.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5407.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5407.94  

يارت إصرطيا ية أقةشة ميسلسة من خيلط ذرت  ع   54.08

، بةرررا ديهرررا ر قةشرررة رسةتحصرررل  ليهرررا مرررن رسةرررلرم 

  54.05رس رخلة دئ رسبي  

    

ـ أقةشرة ميسرلسة متحصرل  ليهرا مرن خيرلط  اسيرة  5408.10  

 رسةتانة من حاوا رسلستلز
 معلاة رسقيةة

% وزناً أو 85ـ أقةشة ميسلسة أخا ، تحتلي  ل      

تاد مةاثلة أكثا من  عيارت أو من صليحات أو أ 

 ، إصطيا ية:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5408.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5408.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5408.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5408.24  
     ـ أقةشة ميسلسة أخا:     
 معلاة رسقيةة مقصل ةـ ـ ايا مقصل ة أو  5408.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5408.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5408.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5408.34  
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 رسلصل رسخامس ورسخةسله
 أسيال تاكيبية أو رصطيا ية ايا مستةاة

 
 مالحظـة:

 
 55.01ة برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسبيرر ون خصررالً مررن  ررعيارت تاكيبيررة أو رصررطيا ي تعتبررا 1-

، رسخصل رسةؤسلة من م ةل ة  عيارت متلرزورة برسطلرد ملحر ة ومسراووة سطرلد 55.02و

 لصا رسخصل، ورسةتلدا ديها رسةلرصلات رستاسية:

 أه وت اوز طلد رسخصلة متاون؛  -أ 

 بامات دئ رسةتا؛ 5أه تتله رسخصلة ملتلسة بسقل من   -ب 

 موسيتتس؛ 67سشعياة رسلرح ة  ن أه وقل مقا  ر  -ج 

يةررا وتعلررف بخصررل رسشررعيارت رستاكيبيررة دقررط : و ررب أه تتررله رسخصررل مسررحلبة، د  -م 

 % من طلسها؛100بحيث ال وةتن مطها إس  أكثا من 

 موسيتتس. 20,000أه وزو  رسةقا  رإلسةاسئ سلخصلة  ن   -لـ 

 .55.04أو رسبي   55.03  أما رسخصل رستئ ال وت اوز طلسها رسةتاون، دت خل دئ رسبي
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
     خصل من  عيارت تاكيبية    55.01

   ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أ رمي رت 5501.11 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5501.19 
 معلاة رسقيةة بلسيستارتـ من  5501.20  
 معلاة رسقيةة ـ أكاوليك أو ملم أكاوليك 5501.30  
 معلاة رسقيةة ـ من بلسئ باوبلين 5501.40  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5501.90  

   خصل من  عيارت إصطيا ية   55.02
 معلاة رسقيةة  من أميتات ميلللز - 5502.10 
 معلاة رسقيةة  ايالا  - 5502.90 

أسيال تاكيبيرة ايرا مسرتةاة، ايرا مي ودرة وال مةشرطة وال    55.03

 محضاة بطاوقة أخاى سلغزد 
    

     ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ر رمي رت 5503.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5503.19  
 معلاة رسقيةة ـ من بلسيستارت 5503.20  
 معلاة رسقيةة ـ أكاوليك أو ملم أكاوليك 5503.30  
 معلاة رسقيةة ـ من بلسئ باوبلين 5503.40  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5503.90  

أسيال إصطيا ية ايا مستةاة، ايا مي ودة وال مةشطة وال    55.04

 محضاة بطاوقة أخاى سلغزد 
    

 معلاة رسقيةة ـ من حاوا رسلستل  5504.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5504.90  

دضرررالت أسيرررال نسررر ية تاكيبيرررة أو إصرررطيا ية )بةرررا ديهرررا    55.05

 نلاوات رسلضالت ودضالت رسخيلط ورسيساسة( 
    

 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية 5505.10  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال إصطيا ية 5505.20  

محضراة  أسيال تاكيبية ايا مستةاة، مي ودة أو مةشطة أو   55.06

 بطاوقة أخاى سلغزد 
    

 معلاة رسقيةة ـ من ناولله أو من بلسئ أمي رت أخا 5506.10    
 معلاة رسقيةة ـ من بلسيستارت 5506.20  
 معلاة رسقيةة ـ أكاوليك أو ملم أكاوليك 5506.30  
 %5 رسقيةة  من بلسئ باوولين - 5506.40 
 ـ ايالا 5506.90  

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
أسيرررال إصرررطيا ية ايرررا مسرررتةاة، مي ودرررة أو مةشرررطة أو  5507.00 55.07

 محضاة بطاوقة أخاى سلغزد
 معلاة رسقيةة

خيرررلط سلخياطرررة مرررن أسيرررال تاكيبيرررة أو إصرررطيا ية ايرررا    55.08

 مستةاة، وإه كانب مهيسة سلبيع باست زئة 
    

     ـ من أسيال تاكيبية ايا مستةاة: 5508.10   
 %5 رسقيةة هيسة سلبيع باست زئةـ ـ ـ م  5508.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  5508.109  
     ـ من أسيال إصطيا ية ايا مستةاة: 5508.20   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مهيسة سلبيع باست زئة  5508.201  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  5508.209  

ا خيرررلط ) ررر ر خيرررلط رسخياطرررة( مرررن أسيرررال تاكيبيرررة ايررر   55.09

 مستةاة، ايا مهيسة سلبيع باست زئة 
    

% وزناً أو أكثرا مرن أسيرال ايرا مسرتةاة 85ـ تحتلي  ل      

 من ناولله أو اياا من رسبلسئ  أمي رت:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملامة 5509.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مزووة أو متع مة رسزوي 5509.12  
ن أسيرال ايرا مسرتةاة % وزناً أو أكثرا مر85ـ تحتلي  ل      

 من بلسيستا:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملامة 5509.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مزووة أو متع مة رسزوي 5509.22  
% وزناً أو أكثا من أسيال أكاوليك أو ملم 85ـ تحتلي  ل      

 أكاوليك ايا مستةاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملامة 5509.31  
 معلاة رسقيةة أو متع مة رسزوي ـ ـ مزووة 5509.32  
% وزنراً أو أكثرا مرن أسيرال 85ـ خيلط أخـــا، تحتلي  ل      

 تاكيـبـــية ايا مستةاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملامة 5509.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مزووة أو متع مة رسزوي 5509.42  
     ـ خيلط أخا، من أسيال ايا مستةاة من بلسيستا:    
ـ ـ مخللطرة بصرل ة  ئيسرية أو حصراوة بسسيرال إصرطيا ية  5509.51  

 ايا مستةاة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بصلل أو وبا نا ع 5509.52  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بقطن 5509.53  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5509.59  
خيرررلط أخرررا، مرررن أسيرررال أكاوليرررك أو مرررلم أكاوليرررك ايرررا  ـررر    

 مستةاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بصلل أو وبا نا ع 5509.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بقطن 5509.62  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5509.69    
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     ـ خيلط أخا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أوحصاوة بصلل أو وبا نا ع 5509.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بقطن 5509.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5509.99  

خيررلط ) رر ر خيررلط رسخياطررة( مررن أسيررال إصررطيا ية ايررا    55.10

 مستةاة، ايا مهيسة سلبيع باست زئة 
    

% وزناً أو أكثا من أسيال إصطيا ية ايا 85ـ تحتلي  ل      

 مستةاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ملامة 5510.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مزووة أو متع مة رسزوي 5510.12  
ـ خيلط أخا، مخللطرة بصرل ة  ئيسرية أو حصراوة بصرلل  5510.20  

 أو وبا نا ع
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة خا، مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بقطنـ خيلط أ 5510.30  
 معلاة رسقيةة ـ خيلط أخا 5510.90  

خيررررلط ) رررر ر خيررررلط رسخياطررررة(، مررررن أسيررررال تاكيبيررررة أو    55.11

 إصطيا ية ايا مستةاة، مهيسة سلبيع باست زئة 
    

% وزنراً 85ـ من أسيال تاكيبية ايا مستةاة، تحتلي  لر   5511.10  

 من تلك ر سيال أو أكثا
 %5 رسقيةة

ـرر مررن أسيررال تاكيبيررة ايررا مسررتةاة، تحتررلي  لرر  أقررل مررن  5511.20  

 % وزناً من تلك ر سيال85
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ من أسيال إصطيا ية ايا مستةاة 5511.30 
أقةشــة ميسلسة من أسيرال تاكيبيرة ايرا مسرتةاة، تحترلي    55.12

 لك ر سيال % وزناً أو أكثا من ت85 ل  
    

% وزناً أو أكثرا مرن أسيرال ايرا مسرتةاة 85ـ تحتلي  ل      

 من بلسيستا:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5512.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5512.19  
% وزناً أو أكثا من أسيال أكاوليك أو ملم 85ـ تحتلي  ل      

 أكاوليك ايا مستةاة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5512.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5512.29  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ايا مقصل ة أو مقصل ة - - 5512.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5512.99  

أقةشة ميسلسة مرن أسيرال تاكيبيرة ايرا مسرتةاة ، تحترلي    55.13

ناً من تلك ر سيرال، مخللطرة بصرل ة % وز85 ل  أقل من 

اع / م 170 ئيسية أو حصاوة بقطن ، بلزه ال وت اوز 
2
  

    

     ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيستا، بيسج مامة 5513.11  
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ـ ـ من أسيال ايا مستةاة ، من بلسيستا ، بيسج تلول  5513.12  

سيه" ثالثئ أو  با ئ رسخيلط ، بةا ديه رستلول "ميا

 رسةتقاطع

 معلاة رسقيةة

ة، مررن  5513.13   ـرر ـ  أقةشررة ميسررلسة أخررا، مررن أسيررال ايررا مسررتةا 

 بلسيستا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5513.19  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة ا، بيسج مامة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيسـت 5513.21  
ـرر ـ أقةشررة ميسررلسة أخررا، مررن أسيررال ايررا مسررتةاة، مررن  5513.23  

 بلسيستا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5513.29  
     ـ من خيلط مختللة ر سلره:    
ةمعلا رسقيةة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيسـتا، بيسج مامة  5513.31    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5513.39  
     ـ مطبل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة ، من بلسيسـتا، بيسج مامة  5513.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5513.49  

أقةشة ميسلسة مرن أسيرال تاكيبيرة ايرا مسرتةاة ، تحترلي    55.14

% وزناً من تلك ر سيرال، مخللطرة بصرل ة 85 ل  أقل من 

اع /م 170 ئيسية أو حصاوة بقطن ، بلزه وت اوز 
2
  

    

     ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة من بلسيستا ، بيسج مامة 5514.11  
ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيستا، بيسج تلول  5514.12  

ه" ثالثئ أو  با ئ رسخيلط بةا ديه رستلول "مياسي

 رسةتقاطع

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5514.19  
     ـ مصبلاة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال ايا مستةاة من بلسيستا ، بيسج مامة 5514.21  
ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيستا، بيسج تلول  5514.22  

مياسيه" ثالثئ أو  با ئ رسخيلط بةا ديه رستلول "

 رسةتقاطع

 معلاة رسقيةة

ـرر ـ أقةشررة ميسررلسة أخررا ، مررن أسيررال ايررا مسررتةاة مررن  5514.23  

 بلسيستا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5514.29  
 معلاة رسقيةة ـ من خيلط مختللة ر سلره  5514.30  
     ـ مطبل ة:    
 ـ ـ من أسيال ايا مستةاة من بلسيستا، بيسج مامة 5514.41  

 

 

 معلاة رسقيةة
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ـ ـ من أسيال ايا مستةاة، من بلسيستا، بيسج تلول  5514.42  

"مياسيه" ثالثئ أو  با ئ رسخيلط  بةا ديه رستلول 

 رسةتقاطع

 معلاة رسقيةة

ة مررن ـرر ـ أقةشررة ميسررلسة أخررا ، مررن أسيررال ايررا مسررتةا 5514.43    

 بلسيستا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا 5514.49  
     أقةشة ميسلسة أخا من أسيال تاكيبية ايا مستةاة    55.15

     ـ من أسيال ايا مستةاة من بلسيستا:    
ـ ـ مخللطة بصل ة  ئـيســـية أو حصاوة من أسيـــال حاوا  5515.11  

 ةرسلستلز، ايا مستةا
 معلاة رسقيةة

ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بشعيارت تاكيبية أو  5515.12  

 إصطيا ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بصلل أو وبا نا ع 5515.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5515.19  
     ة:ـ من أسيال أكاوليك أو ملم أكاوليك ايا مستةا    
ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بشعيارت تاكيبية أو  5515.21  

 إصطيا ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ مخللطة بصل ة  ئيسية أوحصاوة بصلل أو وبا نا ع 5515.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5515.29  
     ـ أقةشة ميسلسة أخا:    
 ئيسية أو حصاوة بشعيارت تاكيبية أو ـ ـ مخللطة بصل ة  5515.91  

 إصطيا ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 5515.99  
     أقةشة ميسلسة ، من أسيال إصطيا ية ايا مستةاة    55.16

% وزناً أو أكثا من أسيال إصطيا ية ايا 85ـ تحتلي  ل      

 مستةاة:
    

 معلاة قيةةرس ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5516.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5516.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5516.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5516.14  
% وزناً من أسيال إصطيا ية ايا 85ـ تحتلي  ل  أقل من     

مسررـتةاة، مخللطررة بصررل ة  ئيسررية أو حصرراوة بشررعيارت 

 تاكيبية أو إصطيا ية:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5516.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5516.22  
 ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5516.23  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5516.24  
% وزناً من أسيال إصطيا ية ايا 85ـ تحتلي  ل  أقل من     

سية أو حصاوة بصلل أو مستةاة، مخللطة بصل ة  ئي

 وبا نا ع:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5516.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5516.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5516.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5516.34  
ة % وزنرراً مررن أسيررال إصررطيا ي85ـرر تحتررلي  لرر  أقررـل مررن     

 ايا مستةاة، مخللطة بصل ة  ئيسية أو حصاوة بقطن:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة 5516.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5516.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5516.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5516.44  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ايا مقصل ة أو مقصل ةـ ـ  5516.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 5516.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط مختللة ر سلره 5516.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 5516.94  
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 رسلصل رسسام  ورسخةسله
 حشل، سبام، وال ميسلسات؛ خيلط خاصة؛

 خيلط حزم، حباد وأمار ؛ أصيال صيا ة رسحباد
 

 مالحظات:
 

 وشةل لصر رسلصل: ال 1-
أ( رسحشررل ورسلبررـام ورسالميسررلسات، رسةشررابة أو رسةطليررة أو رسةغطرراة بةررلرم أو بةحضررارت )

، أو رسصررابله أو رسةررلرم 33)مثررل: محضررارت رسعطررل  أو رستطاوررة رس رخلررة دررئ رسلصررل 

ت ، أو محضررارت رستلةيررع ورسةعرراسين أو رسةحضررار34.01رسةيظلررة رس رخلررة دررئ رسبيرر  

(، 38.09، أو رسةلرم رسةلييرة سليسرج رس رخلرة درئ رسبير  34.05رسةةاثلة رس رخلة دئ رسبي 

  ي ما وتله سلةلرم رسيس ية صلة رسحامل دقط؛
 ؛58.11( رسةيت ات رسيس ية رس رخلة دئ رسبي  )ب

احيف أو حبيبات رسةلرم رسشاحصة رسطبيعية أو رالصرطيا ية ،  لر  حامرل مرن سبرام أو س)ج( م

 (؛68.05سلسات )رسبي  ال مي
 (؛68.14رسةيتا رسةتتلة أو رسة  مة،  ل  حامل من سبام أو من ال ميسلسات )رسبي   )م( 
ر و ر  ورساقائف من مع ه  ل  حامرل مرن سبرام أو ال ميسرلسات ) رامة رسقسرع رساربرع  )لـ(

  شا أورسقسع رسخامس  شا(؛

لاظات وبطانرات رسحلاظرات ورسلرلط )و(  رسللط )رسةيا ف( رسصحية ورسلرقيات رسصحية ورسح

 .96.19رسةبطية  ور صيال رسةةاثلة رس رخلة دئ رسبي  
 

تشةل  با ة "سبام" سبام رإلبراة وكرصسك رسةيت رات رسترئ تترسسف مرن طبقرة مرن أسيرال نسر ية    2-

 باسغاز" بامتخ رم أسيال من نلس رسطبقة. -ُم ع تةامتها بعةلية "ت ةيع 
 

 ل  رستلرسئ رسلبام ورسالميسلسات، رسةشابة أو رسةطليرة أو  56.03و  56.02وشةل رسبي ره    3-

 رسةغطاة أو رسةيض ة بل رئن أو مطاط، مهةا كانب طبيعة تلك رسةلرم )ايا خللوة أو خللوة(.
 أوضاً رسالميسلسات رستئ تشتل رسل رئن أو رسةطاط ديها مامة رستةامك. 56.03ووشةل رسبي  

 ال وشةاله: 56.03و  56.02إال أه رسبي ون 
اب أو رسةطلررئ أو رسةغطرر  أو رسةيضرر  بلرر رئن أو مطرراط ، ورسةحتررلي  لرر  شرررسلبررام رسة ( أ)

أو مطرراط % وزنرراً أو أقررل مررن مررلرم نسرر ية ، وكررصسك رسلبـررـام رسةغةررل  كليرراً بلرر رئن 50

 (؛40أو رسلصل  39)رسلصل 

يرة كليراً أو مغطراة )ب( رسالميسلسات ، مرلرًء كانرب مغةرل ة كليراً بلر رئن أو مطراط ، أو مطل

 لر  وسهيهرا بتلرك رسةررلرم ، بشراط أه وترله رسطرالء أو رستغطيررة ظرالاة ومائيرة برراسعين 

أو  39رسة امة، بغض رسيظا  ن أي تب الت دئ رسلله نات ة  ن لرصا رسعةليرات )رسلصرل 

 (؛40رسلصل 

أو ال  )ج( ر سلر" أو رسصلائل أو ر  اطة من س رئن خللوة أو مطاط خلرلي متحر ة مرع سبرام

لسات ،  ي ما تتله رسةامة رسيس ية ملسلمة كحامل دقط  اارض رستقلورة )رسلصرل سمي

 (.40أو رسلصل  39

رسخيلط رسيس ية وال رسصليحات أو ر  تاد رسةةاثلة رس رخلرة درئ رسبير   56.04ال وشةل رسبي   4-

ظررالاة وال  ، رستررئ وتررله ديهررا رستشرراوب أو رسطررالء أو رستغطيررة ايررا54.05أو رسبيرر   54.04

بصل ة  امة( ؛ وستطبيف لصا رسقا ر ة، ال  55إس   50مائية باسعين رسة امة )رسلصـلد من 

 تؤخص بعين رال تبا  تب الت رسلله رسيات ة  ن لصا رسعةليات.
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ر رسحشرل ؛ حشل مرن مرلرم نسر ية وأصريال مرن لرص   56.01

مرررع )زارررب(  5أسيرررال نسررر ية ال وزوررر  طلسهرررا  رررن 

 وابا  نس ئ و ق  من ملرم نس ية 

    

     ـ حشل من ملرم نس ية وأصيال من لصر رسحشل:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من قطن 5601.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 5601.22  
علاةم رسقيةة ـ ـ ايالا 5601.29    
 معلاة رسقيةة ـ زاب وابا  نس ئ و ق  من ملرم نس ية: 5601.30  

   سبام ، وإه كاه مشاباً أو مطلياً أو مغط  أو ميض رً   56.02
 معلاة  رسقيةة  ـ سبام إباة وميت ات "رست ةيع ـ باسغاز" سألسيال 5602.10   
ـرر سبررام آخررا، ايررا مشرراب وال مطلررئ وال مغطرر   وال     

 ميض :
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 5602.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 5602.29  
 معلاة رسقيةة ـ اياا 5602.90  

أقةشة ايرا ميسرلسة، وإه كانرب مشرابة أو مطليرة    56.03

 أو مغطاة أو ميض ة 
    

     ـ من  عيارت تاكيبية أو إصطيا ية:    
اع / م 25ـ بلزه ال وزو   ن ـ  5603.11  

5% رسقيةة 2  
ارع / م 25ـ ـ بلزه وزو   ن  5603.12  

2
 70وسترن ال وت راوز  

اع / م
2 

5% رسقيةة  

ج / م 70ـ ـ بلزه وزو   ن  5603.13  
2
 150وستن ال وت راوز  

اع / م
2 

 معلاة رسقيةة

اع / م 150ـ ـ بلزه وزو   ن  5603.14  
 معلاة رسقيةة 2

     ا:ـ ايال    
اع / م 25ـ ـ بلزه ال وزو   ن  5603.91  

 معلاة رسقيةة 2
ارع / م 25ـ ـ بلزه وزو   ن  5603.92  

2
 70وسترن ال وت راوز  

اع / م
2 

 معلاة رسقيةة

اررع / م 70ـرر ـ بررلزه وزورر   ررن  5603.93  
2
وستررن ال وت رراوز  

اع / م 150
2 

 معلاة رسقيةة

ماع /  150ـ ـ بلزه وزو   ن  5603.94  
 معلاة رسقيةة 2

خيرررلط وحبررراد مرررن مطررراط، مغطررراة بةرررلرم نسررر ية؛    56.04

خيررلط نسرر ية وصررليحات وأ ـررـتاد مةاثـررـلة مـررـن 

أو رسبيرررر   54.04ر صيـررررـال رس رخـررررـلة دررررئ رسبيرررر  

، مشرررررابة أو مطليرررررة أو مغطررررراة أو مغللرررررة 54.05

 بةطاط أو س رئن
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة  رسقيةة  نس ية ـ خيلط وحباد من مطاط ، مغطاة بةلرم  5604.10  
     ـ ايالا:  5604.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايا مهياة سلبيع باست زئة  5604.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 5604.909  

خيــلط نســ ية مةعــ نـرـة ، وإه كــانـرـب بـرـاوةاً ،  5605.00 56.05

مؤسلرررة مرررن خيرررلط نسررر ية أو صرررليحات أو أ رررتاد 

، 54.05أو رسبير   54.04 خل دئ رسبير  مةاثلة مةا و

مضررةلمة إسرر  معرر ه بشررتل خيررلط أو صررليحات أو 

 مساحيف أو مغطاة بةع ه 

 معلاة رسقيةة

خيررلط برراوع ، وبرراوع مررن صررليحات وأ ررتاد مةاثلررة   5606.00 56.06

، ) ر ر   54.05أو رسبير   54.04مةا و خل دئ رسبير  

ل( و  ر خيلط باوع  رعا رسخير 56.05أصيال رسبي  

؛ خيررررلط قطيليررررة )بةررررا ديهررررا رسخيررررلط رسقطيليررررة 

 رسةزابة( ؛ خيلط رسسلسلة 

 معلاة  رسقيةة 

خيلط حزم وحباد وأمرار ، مرلرًء كانرب مضرلل ة    56.07

أو م  وسة أم ال، وإه كانب مشابة مطلية رو مغطاة 

 رو مغللة باسةطاط أو باسل رئن 

    

نررلس ـرر مررن مرريزرد رو مررن أسيررال نسرر ية رخررا مررن      

 "أسال ":
    

 %5 رسقيةة ـ ـ خيلط  بط رو حزم 5607.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 5607.29  
     ـ من بلسئ روثيلين رو بلسئ باوبلين:    
 %5 رسقيةة ـ ـ خيلط  بط أو حزم 5607.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 5607.49  
 %5 رسقيةة ـ من رسيال تاكيبية أخا 5607.50  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5607.90  

 باك بعيله معقلمة، من خيلط  حزم أو أمرار  أو    56.08

حباد، قطعا أو أطلرالً؛  باك سرالزة سصري  رالمرةاك 

 وايالا من رسشباك رس الزة ، من ملرم نس ية 

    

     ـ من ملرم نس ية إصطيا ية أو تاكيبية:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ  باك سالزة سصي  رالمةاك 5608.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 5608.19  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 5608.90  

أصيال مصيل ة من خيرلط رو صرليحات أو أ رتاد   5609.00 56.09

أو  54.05أو رسبير   54.04مةاثلة، مرخلرة درئ رسبير  

مررن خيررلط حررزم أو أمررار  أو حبرراد، ايررا مررصكل ة 

 وال مرخلة دئ متاه آخا  

 معلاة  رسقيةة 
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 رسلصل رسسابع ورسخةسله
 م ام وأاطية أ ضيات أخا من ملرم نس ية

 
 مالحظات:

 
من أسل تطبيرف أحترام لرصر رسلصرل، وقصر  بعبرا ة "مر ام وأاطيرة أ ضريات أخرا مرن مرلرم   1-

نس ية" أاطية ر  ضيات رستئ تتله ديها رسةرلرم رسيسر ية بةثابرة رسسرطل رسظرالا سلصريف 

 ً ر صيال رستئ تترلدا ديهرا خصرائ  أاطيرة ر  ضريات مرن   ي  رمتعةاسه، كةا تشةل أوضا

 ملرم نس ية ، وستيها مع ة المتعةاسها دئ أاارض أخا.
 

 ال وشةل لصر رسلصل رسطبقات رستحتية رسلرقية  اطية ر  ضيات. 2-
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أخرا مرن مرلرم نسر ية ، ذرت  م ام وأاطية أ ضيات   57.01

 خةل معقلم أو ملللل، وإه كانب سالزة 
    

 %15 رسقيةة ـ من صلل أو من وبا نا ع 5701.10  
 %15 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 5701.90  

مررر ام وأاطيرررة أ ضررريات أخرررا مرررن مرررلرم نسررر ية،    57.02

ميسررلسة، ايررا مررا لررل بسوبررا  أو بسسيررال مغـررـاوزة، 

ب سـررـالزة، بةررا ديهررا ر نررلرس رسةعاودررة وإه كــانـررـ

"باستليع" أو "رسشرلماك" أو "رستامرانئ"، وايالرا 

 من رسبسط رسةةاثلة رسي ووة رسيسج 

    

ـرر "كلرريع"، " ررلماك"، "كامررانئ" وبسررط مةاثلررة  5702.10  

 و ووة رسيسج
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ أاطية أ ضيات من أسيال سلز رسهي   5702.20  
     ايالا، مخةلية، ايا سالزة: ـ    
 %15 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 5702.31  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية تاكيبية أو إصطيا ية 5702.32  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 5702.39  
     ـ ايالا ، مخةلية ، سالزة:    
 %15 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 5702.41  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية تاكيبية أو إصطيا ية 5702.42  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 5702.49  
 %15 رسقيةة ـ ايالا ، ايا مخةلية ، ايا سالزة 5702.50  
     ـ ايالا ، ايا مخةلية ، سالزة:    
 %15 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 5702.91  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية تاكيبية أو إصطيا ية 5702.92  
 %15 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 5702.99  

مرر ام وأاطيررة أ ضرريات أخررا مررن مررلرم نسرر ية )بةررا    57.03

ديهرررا رسعشررربئ "ن يرررل"( ، ذرت أوبرررا  ، وإه كانرررب 

 سالزة 

    

 %15 رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 5703.10  
   له أو من بلسئ أمي رت أخا:ـ من ناول   
 %15 رسقيةة  شبئ )ن يل(  ـ ـ 5703.21 
 %15 رسقيةة ايالا  ـ ـ 5703.29 
   ـ من ملرم نس ية تاكيبية أو إصطيا ية ، أخا:   
 %15 رسقيةة  شبئ )ن يل(  ـ ـ 5703.31 
 %15 رسقيةة ايالا  ـ ـ 5703.39 
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %15 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 5703.90  
م ام وأاطية أ ضيات أخا ، من سبرام ، ايرا مرا لرل    57.04

 بسوبا  أو بسسيال مغاوزة، وإه كانب سالزة 
    

م 0.3ـ مابعات ال تت اوز مساحة مطحها  5704.10  
 %15 رسقيةة 2

م 0.3مابعررات تت رراوز مسرراحة مررطحها   - 5704.20 
2
وستررن ال  

م1تزو   ن 
2 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة اـ ايال 5704.90  
م ام أخا وأاطيرة أ ضريات أخرا مرن مرلرم نسر ية،  5705.00 57.05

 وإه كانب سالزة 
 %15 رسقيةة



586 

 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثامن ورسخةسله

 أقةشة خاصة ميسلسة؛ أقةشة بسطل" ذرت خةل"أوبا "
 من ملرم نس ية؛ مسييات )مرنتال(؛ موابيج؛

 أصيال  قامة؛ مطازرت
 

 مالحظات:

 
، رسةشرابة أو رسةطليرة أو 59سللصرل  1صل رسيسج رسةشا  إسيها دئ رسةالحظة ال وشةل لصر رسل 1-

 .59رسةغطاة أو رسةيض ة ور صيال ر خا رسةصكل ة دئ رسلصل 

 

أقةشررة ميسررلسة ذرت خةررل مررن خيررلط رسلحةررة )قصررياة رسخةررل  58.01وشررةل أوضرراً رسبيرر     2-

، بحيررث ال وظهررا  لرر  سررع تقرر  أوبا لررا بعرر  ورستررئ"قطيلررة" وطلولررة رسخةررل "بيلررلش"( 

 مطحها أوة أوبا .

 

، رسيسرج رسترئ وترله 58.03وقص  بعبا ة "نسج بعق ة ازورة" براسةعي  رسةقصرلم درئ رسبير     3-

م رلا كله أو بعضه مؤسف من خيلط أ ضية ثابتة )خيرلط مسرتقيةة( ومرن خيرلط متحاكرة 

ة أو مو ة كاملرة )خيلط مور ة(، بحيث تتةل ر خياة مع خيلط ر  ضية رسثابترة نصرف مو 

 أو أكثا ، ستشتل حلقات )ز مرت( ورستئ من خالسها تةا خيلط رسلحةة وتحتبس بها.

 

رسشررباك بعيررله معقررلمة، رسةصرريل ة مررن خيررلط حررزم أو أمررار  أو  58.04ال وشررةل رسبيرر    4-

 .56.08حباد، رس رخلة دئ رسبي  

 

 :58.06لم باسبي   ارئطاً )أقةشة ميسلسة ضيقة رسعاض( باسةعي  رسةقص تعتبا 5-

ة رسةيسلسة ذرت رسس رء ورسلحةة )بةا دئ ذسك رسيسج ذرت رسخةل(، رسترئ ال وت راوز شر قة -أ 

مررع، بشرراط أه وتررله سهررا حررلرل "حلر ررئ" أصررلية؛ ورسقطـررـع رستررئ ال  30 اضررها 

مررع، رسيات ررة  ررن  ةليررة قرر  رسيسررج وسهررا حررلرل ايررا أصررلية،  30وت رراوز  اضررها 

 تحصل  ليها بسوة طاوقة أخاى ؛ وميسلسة أو مصةغة أو م

 مع دئ حاد بسطها؛ و 30ر قةشة رسةيسلسة ر نبلبية، رستئ ال وت اوز  اضها  -ب

مررع دررئ حرراد  30رسشررارئط مائررـلة رسقرر  ذرت رسحررلرل رسةثييررة، رستررئ ال وت رراوز  اضررها  -ج 

 بسطها.

 58.08أما رسشارئط ذرت ر ل رب رسةيسلسة دي ب أه ت خل دئ رسبي  

 
، تشةل ديةا تشةل، أ ةاد رستطاوز 58.10ه  با ة "مطازرت" باسةعي  رسةقصلم دئ رسبي  إ 6-

رستئ تتع بلرمطة خيلط من مع ه أو من أسيال رسزساج  ل  أ ضرية نسر ية ظرالاة، وتشرةل 

أوضاً رسبا  )رستاتا( أو رسخاز أو رسزخا ل رستزويية من ملرم نس ية أو من مرلرم أخرا، رسترئ 

اطة إس  أ ضية من مرلرم نسر ية .رسر وابيج رسةشرغلسة براإلباة ال تر خل درئ تضع بلرمطة رسخي

 .58.05بل ت خل دئ رسبي   58.10رسبي  
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، در ه لرصر رسلصرل وشرةل أوضراً ر صريال رسةصريل ة مرن 58.09باإلضادة إس  ميت رات رسبير   7-

 ةاثلة.خيلط من مع ه من ر نلرس رسةستعةلة دئ ر سبسة، ورسةلاو ات أو المتعةاالت م
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أقةشة ميسلسة ذرت خةل )قصياة رسخةل "قطيلة"    58.01

وطلولرررة رسخةرررل "بيلرررلش"(، ونسرررج مرررن خيـرررـلط 

قطيليرة " رريييل"،  ر ر ر صرريال رس رخلرة دررئ رسبيرر  

  58.06أو رسبي   58.02

    

 معلاة رسقيةة وبا نا ع ـ من صلل أو 5801.10  
     ـ من قطن:    
ـرر ـ أقةشررة ميسررلسة ذرت خةررل مررن رسلحةررة، ايررا  5801.21  

 مقصلصة
 معلاة رسقيةة

ـرررر ـ أقةشررررة ميسررررلسة ذرت خةررررل مررررن رسلحةررررة،  5801.22  

 مقصلصة، مضلعة "كل م وي"
 معلاة رسقيةة

علاةم رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا، ذرت خةل من رسلحةة 5801.23    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة من خيلط قطيلية " يييل" 5801.26  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة ذرت خةل من رسس ى 5801.27 
     ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية:    
ـرر ـ أقةشررة ميسررلسة ذرت خةررل مررن رسلحةررة، ايررا  5801.31  

 مقصلصة
 معلاة رسقيةة

شررررة ميسررررلسة ذرت خةررررل مررررن رسلحةررررة، ـرررر ـ أقة 5801.32  

 مقصلصة، مضلعة "كل م وي"
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة أخا، ذرت خةل من رسلحةة 5801.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة من خيلط قطيلية" يييل" 5801.36  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقةشة ميسلسة ذرت خةل من رسس ى 5801.37 
 معلاة رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا  5801.90  

أقةشـررـة ميســلسـررـة مـررـز مة مررن رسيررلس رالمررلي ئ    58.02

)نسررررج رسةيا ررررف ومررررا وةاثلهررررا "تيرررراي"(،  رررر ر 

؛ أقةشرررة ذرت 58.06ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

أوبا  مرن مرلرم نسر ية،  ر ر رسةيت رات رس رخلرة درئ 

  57.03رسبي  

    

يسلسة مز مة من رسيلس رالملي ئ )نسج ـ أقةشة م  5802.10  

 رسةيا ف وما وةاثلها "تياي"(، من  قطن
 %5  رسقيةة 

ـ أقةشة ميسلسة مز مة من رسيلس رالملي ئ )نسج  5802.20  

رسةيا ف وما وةاثلها "تياي"(، من  ملرم نس ية 

 أخا 

 %5 رسقيةة

 ـ أقةشة ذرت أوبا  من ملرم نس ية  5802.30  

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

نسرج بعقر ة ازوررة،  ر ر ر صريال رس رخلررة درئ رسبيرر   5803.00 58.03

58.06 
 معلاة رسقيةة

ترررلد وترررلد بلبييرررل، وأقةشرررة  ررربتية أخرررا،  ررر ر    58.04

ر قةشة رسةيسلسة أو رسةصياة بةا ديها رستاو ريه؛ 

مسررييات )مرنررتال( أثلربرراً، أ رراطة أو زخررا ل،  رر ر 

 60.06س  إ 60.02ر قةشة رس رخلة دئ رسبيلم من 

    

 %5 رسقيةة ـ تلد وتلد بلبييل ، وأقةشة  بتية أخا  5804.10  
     ـ مسييات آسية رسصيع:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 5804.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 5804.29  
 %5 رسقيةة ـ مسييات و ووة رسصيع  5804.30  

موررابيج و ووررة رسيسررج )مررن رنررلرس سررلباله ودالنرر    5805.00 58.05

وروبلمرله وبلديره ومرا وةاثلهرا( ومورابيج مشرغلسة 

برراالباة )برراسغازة رسصررغياة أو برراسغازة رسةتقاطعررة( 

 وره كانب سالزة

 %5 رسقيةة

، 58.07 رررارئط  ررر ر رالصررريال رس رخلرررة درررئ رسبيررر     58.06

 ررارئط برر وه سحةررة مررن خيررلط رو رسيررال متلرزوررة 

 عة بةامة الصقة )بلس وكة( م ة

    

ـ  ارئط من قطيلة رو بللش رو من نسج من خيلط   5806.10  

 قطيلية رو من نسج مز مة من رسيلس رالملي ئ
 معلاة رسقيةة

% رو ركثا وزناً من 5ـ  ارئط رخا ، تحتلي  ل    5806.20  

 خيلط قابلة سلةط رو خيلط مطاط
 معلاة رسقيةة

     ـ  ارئط رخا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من قطن  5806.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية  5806.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا  5806.39  
ـ من  ارئط ب وه سحةة من خيلط رو رسيال   5806.40  

 متلرزوة م ةعة بةامة الصقة )بلس وكة(
 معلاة رسقيةة

)رتيتا ون( و ا رت ورصيال مةاثلة من مرلرم   قاس   58.07

نسررر ية ، رثلربرررا رو  رررارئط رو مقطعرررة با رررتاد رو 

 مقاويس معيية ، وستن ايامطازة 

    

 معلاة  رسقيةة  ـ ميسلسة  5807.10  
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا    5807.90  

ضلائا أثلرباً؛ أصيال  قامة تزوييي ة مةاثلرة، أثلربراً    58.08

ه تطاوز،   ر رسةصري اة ميهرا ، طراز  رار وب وب و

 وأصيال مةاثلة

    

  5808.10  ً  %5 رسقيةة ـ ضلائا أثلربا
   ـ ايالا: 5808.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  ار يب م ام  5808.901 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 5808.909 
نسج من خيلط من مع ه ونسرج مرن خيرلط نسر ية  5809.00 58.09

مرررن رالنرررلرس  56.05مةع نرررة مرررن رسبيررر   مع نيرررة رو

رسةسررررتعةلة سالسبسررررة رو رسةلاو ررررات رو  اررررارض 

 مةاثلة ، ايا مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا 

 معلاة رسقيةة

     مطازرت أثلربا رو  ارئط أو زخا ل    58.10
ـ مطازرت ب وه ر ضية ظالاة )مطازرت كيةاووة   5810.10  

 رال ضية(رو للرئية ومطازرت مقصلصة 
 %5 رسقيةة

     ـ مطازرت أخا:     
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن   5810.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية   5810.92  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية رخا  5810.99  

ميت رررات نسررر ية ذرت حشرررل ، رثلربرررا ، تتترررله مرررن   5811.00 58.11

سر ية مضرةلمة إسر  حشرل طبقة أو أكثا من ملرم ن

برراسغاز رو بطاوقررة أخرراى ،  رر ر رسةطررازرت رس رخلررة 

  58.10دئ رسبي  

 معلاة  رسقيةة 
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 رسلصل رستامع ورسخةسله
 نسج مشابة أو مطلية أو مغطاة أو ميض ة؛
 أصيال نس ية سالمتخ رم رستقيئ أو رسصيا ئ

 
 مالحظات:

 
لر مة دررئ لررصر رسلصررل، ر قةشررة مررا سررع ورري   لرر  خررالل ذسررك، وقصرر  بتلةررة "نسررج" رسرر  1-

، كةرا وقصر  58.06و  58.03ودرئ رسبير ون  55إس   50رسةيسلسة رسلر مة دئ رسلصلد من 

 58.08بها رسضلائا وأصيال رسعقامة ور صيال رستزويية رسةةاثلة، أثلرباً، رس رخلة درئ رسبير  

 .60.06إس   60.02ور قةشة رسةصياة أو رستاو يه رس رخلة دئ رسبيلم من  
 

 :59.03وشةل رسبي   2-
 

ج رسةشابة أو رسةطلية أو رسةغطراة أو رسةيضر ة بلر رئن، مهةرا بلرغ وزه رسةترا رسةابرع سيس)أ( ر

 ميها ومهةا كانب طبيعة رسل رئن )ايا خللوة أو خللوة(، بامتثياء:
رسيسررج رستررئ ال وتررله رستشرراوب أو رسطررالء أو رستغطيررة ديهررا ظررالاة ومائيررة برراسعين  -1

بصررررلة  امررررة(  60أو رسلصرررل  58ورسلصررررل  55إسرررر   50)رسلصررررلد مرررن  رسة رررامة

؛وستطبيررف لررصا رسقا رر ة ، ال تؤخررص بعررين رال تبررا  تبرر الت رسلررله رسيات ررة  ررن لررصا 

 رسعةليات؛
مرع،  7رسةيت ات رستئ ال وةتن أه تلف و وواً ، موه أه تتتسرا، حرلد رمرطلرنة قطالرا  -2

 بصل ة  امة(؛ 39يلوة )رسلصل م سة م 30و  15دئ م سة حار ة تتارو" بين 
رسةيت ات رستئ تتـله نسر ها إمرا مغةرل ة كليراً أو مطليرة باستامرل أو مغطراة  لر  كرال  - 3

رسلسهين بل رئن، بشاط أه وتله لصر رسطرالء أو لرصا رستغطيرة ظرالاة ومائيرة براسعين 

 (؛39رسة امة بغض رسيظا  ن تب الت رسلله رسيات ة  ن لصا رسعةليات )رسلصل 
رسيسج رسةطلية أو رسةغطراة سزئيراً بلر رئن وتحترلي  مرلماً نات رة  رن تلرك رسةعاس رات  - 4

 بصل ة  امة(؛ 60أو رسلصل  58، رسلصل 55إس   50)رسلصلد من 
ر سررلر" ، رسصررلائل أو ر  رراطة مررن سرر رئن خللوررة، رسةتحرر ة مررع نسررج  يرر ما وتررله   -5

 (؛39 رسيسيج ملسلمرً كحامل دقط و اارض رستقلوة )رسلصل
 ؛58.11رسةيت ات رسيس ية رس رخلة دئ رسبي   -6
رسيسررج رسةصرريل ة مررن خيررلط ، صررليحات أو أ ررتاد مةاثلررة ، مشررابة أو مطليررة أو  ( ب)

 . 56.04مغطاة أو مغللة بل رئن، رس رخلة دئ رسبي  
، وقصر  بعبرا ة "نسرج ميضر ة باسلر رئن"، رسةيت رات 59.03من أسل تطبيف أحتام رسبير   -3

ا بت ةيع طبقة ورح ة أو أكثا من ر قةشة مع صرليحة أو اشراء "دريلع" أو رسةتحصل  ليه

أكثا من رسل رئن ورستئ تتله متح ة مع بعضها بلرمطة  ةلية تابط لصا رسطبقات معراً، وإه 

 كانب لصا رسصلائل أو ر اشية "ر دالم" مائية باسعين رسة امة دئ مقطعها رسعاضئ.
، 59.05مررلرم نسرر ية"، برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسبيرر  وقصرر  بعبررا ة "أاطيررة سرر  ره مررن  -4

مرع، صراسحة سترزوين رس ر  ره أو  45رسةيت ات رسترئ تترله بشرتل سلرات بعراض ال وقرل  رن 

تتتله من مطل نس ئ إما مثبب  ل  حامل أو معاسج  ل  مطحه رسخللرئ  ورستئرسسقلل, 

 )باستشاوب أو باسطالء  إلتاحة  ةلية رسلصف(.
 وشةل أاطية رس   ره رسةتلنة من زاب أو ابا  من مرلرم نسر ية مثبترة إال أه لصر رسبي  ال

 ( أو  لررر  حامرررل مرررن مرررلرم نسررر ية 48.14بشرررتل مبا رررا  لررر  حامرررل مرررن و   )رسبيررر  

 بصل ة  امة(. 59.07)رسبي  



592 

 الجريدة الرسمية 

 ، ما ولئ:59.06بعبا ة "نسج مةططة"  اارض رسبي   وقص  -5
 رسةيض ة باسةطاط، رستئ: رسيسج رسةشابة أو رسةطلية أو رسةغطاة أو أ( )

 اع؛ أو 1500ال وزو  وزه رسةتا رسةابع ميها  ن   1 -
% وزناً من 50اع وتحتلي  ل  أكثا من  1500وزو  وزه رسةتا رسةابع ميها  ن   2 -

 رسةلرم رسيس ية؛
ج رسةصيل ــة مـن خيلط ، صليحات أو أ تاد مةاثلة ، مشابة أو مطلية أو مغطاة س)ب( رسي

 ؛56.04اسةطاط، رس رخلة دئ رسبي  أو مغللة ب
)ج( ر قةشررة رسةؤسلررة مررن خيررلط نسرر ية متلرزوررة متتلررة باسةطرراط، بغررض رسيظررا  ررن وزنهررا 

 باسةتا رسةابع.
صر رسبيرر  ال وشررةل ر سررلر" أو رسصررلائل أو ر  رراطة مررن مطرراط خلررلي ، رسةتحرر ة مررع لررإال أه 

(، 40ارارض رستقلورة )رسلصرل أقةشة نس ية ،  ي ما وتله رسيسيج ملسلمرً كحامرل دقرط و 

 . 58.11وال رسةيت ات رسيس ية رس رخلة دئ رسبي  
 :59.07ال وشةل رسبي   -6

ج رستررئ ال وتررله رستشررـاوب أو رسطـررـالء أو رستغطيررة ديهررا ظررالاة ومائيررة برراسعين سرررسي  -أ 

بصرررل ة  امرررة(؛  60أو رسلصـرررـل  58، رسلصرررل 55إسررر   50رسة رررامة  )رسلصرررلد مرررن 

 رسقا  ة  ال وؤخص دئ رال تبا  تب الت رسلله رسيات ة  ن لصا رسعةليات؛وستطبيف لصا 
رسيسج رسةتضةية  ملماً ) ر ر نسرج "رستانلرا" رسةتضرةية  مرلماً سلةشرال  رسةسراحية،  -ب 

 وسلةياظارسخللية سالمتلموللات "موتل رت"، أو سالمتعةاالت رسةةاثلة(؛
سررحل  رسللررين أو بةيت ررات أخررا مةاثلررة رسيسررج رسةغطرراة سزئيرراً بزاررب أو بغبررا  أو بة -ج 

ورسةتضةية  ملماً نات ة  ن تلرك رسةعاس رات؛ إال أه رسيسرج رسلباورة رسةقلر ة )رسةخةرل 

 رسةقل (، تبق  مرخلة دئ لصر رسبي ؛
ئ أخضعب سعةليرات ت هيرز  رامي رمرتعةلب ديهرا مرلرم نشرلوة أو مرلرم أخرا ترسيسج رس  -م 

 مةاثلة؛
 (؛44.08يس رسةثبتة  ل  حامل من نسج )رسبي  رسصلائل من خشب سلتلب -لـ 
رسةساحيف ورسحبيبات رسطبيعية أو رالصطيا ية رسشاحصة ، رسةثبتة  لر  حامرل مرن نسرج   -و 

 (؛68.05)رسبي  
 (؛68.14رسةيتا رسةتتلة أو رسة  مة، رسةثبتة  ل  حامل من نسج )رسبي    -ز 
لرر  حامرل مررن نسرج) امة رسقسررع رساربررع ر و ر  رساقيقرة ورساقررائف مرن معرر ه، رسةثبترة   -" 

  شا أو رسقسع رسخامس  شا(.

 
 :59.10وشةل رسبي   ال -7

مرع ، قطعراً  3ميل  نقل رسحاكة أو نقل رسةلرم ، من ملرم نس ية ، رستئ وقل مةتها  رن  -أ 

 أو أطلرالً؛

أو يل  نقــررـل رسحاكررة أو نقررل رسةررلرم ، أو رسسرريل  مررن نسررج ، رسةشررابة أو رسةطليررة مرر -ب 

 ة بةطررراط ، أو رسةصرريل ة مـررـن خيـرررـلط أو خيررـلط حررزم نسررر ية ضرررسةغطرراة أو رسةي

 (.40.10ة أو مغللة بةطاط )رسبي  مشابة أو مطلية أو مغطا
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ر صيـــال رستاسية رستئ ال ت خل دئ أي بي  آخرا مرن بيرلم رسقسرع رسحرامي  59.11ـةل رسبي  شو -8

  شا:
ً  )أ( أو مقطعرة أطرلرالً أو مقطعرة دقرط بشرتل مابرع أو مسرتطيل ) ر ر   رسةيت ات رسيسر ية ، أثلربرا

(، رسةحرر مة 59.10إسرر   59.08ر صرريال رستررئ سهررا صررلة رسةيت ررات رس رخلررة دررئ رسبيررلم مررن 

 حصارً دقط ديةا ولئ:
ر قةشة رسةيسلسة، ورسلبام أو رسيسج رسةبطية بلبام، رسةطلية، أو رسةغطاة أو رسةيض ة    1-

ة أو أكثا( ، بةطاط أو ب ل  أو بسي مامة أخاى، من ر نلرس )رسةتح ة مع طبق

رسةستعةلة دئ صيع كســلة أسهزة رسي ل، ورسيسج رسةةاثلة المتعةاالت تقيية أخا، 

بةا دئ ذسك رسيسج ضيقــة رسعاض "رسشارئط"رسةصيل ة من قطيلة مشابة بةطاط 

 ستغطية مطاوي"مس رة"رسيسيج؛
 نسج رسيخل؛ - 2
أو رستصلية ورسيسج رسسةيتة من ر نلرس رسةستعةلة دئ معاصا رسزورلت  نسج رستا يل -3

 أو المتعةاالت تقيية مةاثلة، من مامة نس ية أو من  عا بشاي؛
رسيسج رسةلب ة ، أو ايا رسةلب ة ، وإه كانب مشابة أو مطلية ، رسةيسلسة بشتل مسرطل  -4

 أو المتعةاالت تقيية أخا؛رسةتع مة رسس ى ورسلحةة ، من رسيلس رسةستخ م دئ رآلالت 
 رسيسج رسةقلرة بةع ه، من ر نلرس رسةستخ مة دئ رمتعةاالت تقيية؛ -5
رسحباد ورسضلائا وحباد رستشحيع، وايالا من ر صيال رسةةاثلرة، وإه كانرب مشرابة أو  -6

مطليررة أو مقررلرة بةعرر ه، مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ رسصرريا ة كةررلرم حشررل أو كةررلرم 

 تشحيع؛

 
إسرر   59.08 صرريال رسيسرر ية سالمررتعةاالت رستقييررة ) رر ر تلررك رس رخلررة دررئ رسبيررلم مررن ر)ب( 

( )مثل ر قةشة رسيس ية ورسلبام رسةقللة "ب وه نهاورة"، أو رسةرزومة ميهرا برسمورت 59.10

وصرل مرن ر نرـلرس رسةسرتعةلة دررئ آالت صريع رسرل   أو رآلالت رسةةاثلرة )مثرل آالت صرريع 

حاوا رسصخاي(، ورسللرصل ورسحلقات وأقارص رس لئ وايالا   يية رسل   أو أمةيب رس

 من أسزرء ر سهزة أو رآلالت(.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

نسررج مطليررة بصررةغ أو بغررارء أو بةررلرم نشررلوة، مررن    59.01

ر نررلرس رسةسررتعةلة سلتغليررف رسخررا سئ سلتتررب وايالررا 

عةاالت رسةةاثلررررة؛ نسررررج رمتشررررلال سيقررررل مررررن رالمررررت

رساملم؛ نسج محضاة سلامع با سلره "كانلرا"؛ نسرج 

"بتررارم" ومررا وةاثلهررا مررن نسررج مقسرراة مررن ر نررلرس 

 رسةستعةلة سصيا ة رسقبعات

    

ـ نسج مطلية بصةغ أو بغارء أو بةلرم نشلوة من  5901.10  

ر نلرس رسةستعةلة سلتغليف رسخا سئ سلتتب وايالا 

 ن رالمتعةاالت رسةةاثلة م

 معلاة رسقيةة

 معلاة   رسقيةة ـ ايالا  5901.90  
نسـررـج سإلطـررـا رت رسخا سيررة مررن خيررلط  اسيررة رسةتانررة    59.02

من ناولله أو بلسئ أمي رت أخا، أو من بلسيسرتارت أو 

 من حاوا رسلستلز  

    

 معلاة رسقيةة ـ من ناولله أو بلسئ أمي رت أخا 5902.10  
 معلاة رسقيةة ـ من بلسيستارت 5902.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 5902.90  

نسررج مشررابة أو مطليررة أو مغطرراة أو ميضرر ة بلرر رئن ،    59.03

  59.02  ر  تلك رس رخلة دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ ببلسئ )كلل و  دـيـيـيل(  5903.10  
 معلاة رسقيةة ـ ببلسئ ول وثاه  5903.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  5903.90  

مشررةع أ ضررية )سييلسيررلم( ، وإه كرراه مقطعرراً بس ررتاد    59.04

معييررة ؛ أاطيررة أ ضرريات متلنررة مررن طررالء أو اطرراء 

 ل  حامل من ملرم نس ية ، وإه كانب مقطعة بس تاد 

 معيية 

    

 %5 رسقيةة ـ مشةع أ ضية )سييلسيلم( 5904.10  
     ـ ايالا: 5904.90   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  ل  حامل من سبام رباة  5904.901  
ـ ـ ـ  ل  حامل من ملرم نس ية آخا مستل مة من قبل  5904.902  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 5904.909  
 %5 رسقيةة أاطية س  ره من ملرم نس ية  5905.00 59.05
      59.02لك رس رخلة دئ رسبي  نسج مةططة ،   ر ت   59.06

 معلاة رسقيةة مع  20ـ أ اطة الصقة بعاض ال وزو   ن  5906.10  
     ـ ايالا:    
 ـ ـ مصياة أو كاو يه  5906.91  

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  5906.99  
نسج أخا مشابة أو مطلية أو مغطاة؛ نسرج "رستانلرا"  5907.00 59.07

ةتضررةية  مررلماً سلةشالـررـ  رسةسرراحية، أو سلةياظررـا رس

رسخلليررة سالمت وللـررـات "موتررل رت"، أو سالمررتعةاالت 

 رسةةاثلة

  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 5907.001 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 5907.009 

مرررلرم  دتائرررل ميسرررلسة أو مضرررلل ة أو مصرررياة مرررن 5908.00  59.08

نسرر ية، سلةصررابيل ورسةلرقرر  ورسقرر رحات ورسشررةلس أو 

ماوةاثلهرررا؛  ترررائن )أاشرررية( ولاسرررة سةصرررابيل رسغررراز 

وأقةشرررة مصرررياة أنبلبيرررة معررر ة سصررريعها، وإه كانرررب 

 مشابة 

 معلاة  رسقيةة 

خرررارطيع أنبلبيرررة مرررن مرررلرم نسررر ية وأنابيرررب نسررر ية  5909.00 59.09

ه أو مررزومة مةاثلررة، وإه كانررب مبطيررة أو مقررلرة بةعرر 

 بللرزم من ملرم أخا 

 %5 رسقيةة

مرريل  نقررل رسحاكررة أو نقررل رسةررلرم، مررن مررلرم نسرر ية،  5910.00 59.10

وإه كانب مشرابة، مطليرة ، مغطراة، أو ميضر ة بلر رئن 

 أو مقلرة بةع ه أو بةلرم أخا 

 معلاة رسقيةة

ميت ررات وأصرريال نسرر ية، المررتعةاالت تقييررة، محرر مة    59.11

 ( سهصر رسلصل 8) دئ رسةالحظة
    

ـ ر قـةشة رسةيسلسة، ورسلبام ورسيسج رسةبطية بلبام،  5911.10  

رسةطلية أو رسةغطاة أو رسةيض ة بةطاط أو ب ــل  أو 

بسوـــة مـــامة أخاى من ر نلرس رسةستعةلة دئ صيع 

كسلة أسهزة رسي ل، ورسيسـج رسةةاثلة إلمتعةاالت 

يقة رسعاض تقيية أخا، بةا دئ ذسك رسيسج ض

"رسشارئط" رسةصيل ة من قطيلة مشابة بةطاط 

 ستغطية مطاوي "مس رة" رسيسيج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ نسج رسيخل، وإه كانب سالزة 5911.20  
ـ أقةشة نس ية وسبام، متصلة موه أطارل أو     

ملصلسة ر طارل ومزومة بسمورت  بــط  مــن ر نلرس 

ا ة رسل   أو دئ آالت مةاثلة رسةســتعةلة دئ آالت صي

)مثل آالت صيع   ائن رسل   أورمةيب رسحاوا 

 رسصخاي(:

    

 معلاة رسقيةة اع 650ـ ـ وزه رسةتا رسةابع ميها أقل من  5911.31  
 اع أو أكثا 650ـ ـ وزه رسةتا رسةابع ميها  5911.32  

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

يسج رسسةيتة من ـ نسج رستا يل أو رستصلية ورس 5911.40   

ر نـلرس رسةستعةلة دئ معاصا رسزولت أو ما وةاثلها ، 

 بةا دئ ذسك ما كاه ميها مصيل اً من  عا بشاي:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستعةلة دئ معاصا رسزولت 5911.401  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ر صيال رسةستخ مة دئ رسحلاظ  ل  صحة رسبيية 5911.402  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 5911.409  
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 5911.90   
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 رسلصل رسستله
 أقةشة مصياة أو كاو يــه

 
 :مالحظات

 
 وشةل لصر رسلصل: ال 1-

 
 ؛58.04رسةسييات بغازة معقلدة )مرنتال رستاو يه(، رس رخلة دئ رسبي    -أ 
و رريه، رس رخلررة دررئ رسبيرر  رساقرراس، ورسشررا رت ور صرريال رسةةاثلررة، مررن مصرريارت أو كا -ب 

 ؛58.07
ر قةشة رسةصياة أو رستاو يه، رسةشابة أو رسةطلية أو رسةغطاة أو رسةيض ة، رسةصكل ة  -ج 

يه ، رسةشرررابة أو  ررر. إال أه ر قةشرررة ذرت رسخةرررل رسةصرررياة أو رستاو 59درررئ رسلصرررل 

 .60.01رسةطلية أو رسةغطاة أو رسةيض ة ، تبق  مرخلة دئ رسبي  
 

أوضراً لرصر رسلصرل ر قةشرة رسةصريل ة مرن خيرلط مرن معر ه مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة وشةل    2-

 سألسبسة، أو سلةلاو ات أو المتعةاالت مةاثلة.
 

إه  با ة "مصياة" حيثةا و مت درئ سر ود رستعاولرة تشريا أوضراً إسر  رسةيت رات رسة ةعرة   3-

 باسغاز ورستئ تتسسف رسغازرت رسةتسلسلة ديها من خيلط نس ية.
 

 حظة رسبي  رسلا ئ:مال

 

ر قةشرة مرن  رعيارت ملرامة مرن برلسئ روثيلرين أو مرن  رعيارت  6005.35وشةل رسبي   .1

اررارم /م 30متعرر مة مررن بلسيسررتا تررزه مررا ال وقررل  ررن 
2
اررارم/م55وال وت رراوز  

2
ال وقررل  

دتحة /مع 20مقا  دتحاتها  ن 
2
دتحة /مع 100وال تزو   ن  

2
مشابة رو مطلية باسلرا  

 -أو المبر  (INN,ISO( أو مستا ميثاون )ISO( أو كلل دييابيا )ISO)ماوباميثاون –

 (.ISOميثيل )-( رو بياوةلل ISO( رو باميثاون )ISOميهاسلثاون )
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أقةشة ذرت خةل، )بةا ديها طلولرة رسخةرل(، وأقةشرة    60.01

 "، مصياة أو كاو يه مز مة "تياي
    

 معلاة رسقيةة ـ أقةشة"طلولة رسخةل" 6001.10  
     ـ أقةشة مز مة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من قطن 6001.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6001.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6001.29  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من قطن 6001.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6001.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6001.99  

أقةشـررـة مصررياة أو كاو رريه أخررا ، بعرراض ال وزورر     60.02

% وزنرراً أو أكثررا مررن 5مررع ، تحتررلي  لرر   30 ررن 

ن خيلط مطراط ، خيلط قابلة سلةط "إالمتلميا" أو م

 60.01  ر تلك رس رخلة دئ رسبي  

    

% وزنــاً أو أكثا من خيلط قابلة 5ـ تحتلي  ل   6002.40  

 سلةط "إالمتلميا" وستن ال تحتلي  ل  خيلط مطاط
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6002.90  
 30أقةشة مصياة أو كاو يه ، بعراض ال وزور   رن    60.03

 60.02،  60.01ك رس رخلة دئ رسبي ون مع   ر تل
    

 معلاة رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 6003.10  
 معلاة رسقيةة ـ من قطن 6003.20  
 معلاة رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية 6003.30  
 معلاة رسقيةة ـ من أسيال إصطيا ية 6003.40  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6003.90  

مع  30أو كاو يه ، بعاض وزو   ن  أقةشة مصياة   60.04

% وزنرراً أو أكثررا مررن خيررلط قابلررة 5، تحتررلي  لرر  

سلةررط "رإلمررتلميا" أو مررن خيررلط مطرراط ،  رر ر تلررك 

 60.01رس رخلة دئ رسبي  

    

% وزنرراً أو أكثررا مررن خيررلط قابلررة 5تحتررلي  لرر   - 6004.10  

سلةرررط "إالمرررتلميا"، وسترررن ال تحترررلي  لررر  خيرررلط 

 مطاط

ةمعلا رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6004.90  
أقةشررة مصرريارت رسسرر ى )بةررا ديهررا تلررك رسةصرريل ة    60.05

 لرر  آالت تصررييا ر  رراطة رسةز كشرره "سرراسله"( ، 

 60.04إس   60.01  ر تلك رس رخلة دئ رسبيلم من 

    

     ـ من قطن:    
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة )مبيضة( 6005.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 6005.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط متع مة ر سلره 6005.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 6005.24  
     ـ من أسيال تاكيبية:    
 1ر قةشررة رسةحرر مة دررئ مالحظررة رسبيرر  رسلا ررئ  - - 6005.35 

 سهصر رسلصل

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ة أو مقصل ة ايا مقصل ، ايالا - - 6005.36 
 معلاة رسقيةة مصبلاة  ،ايالا - - 6005.37 
 معلاة رسقيةة من خيلط ذرت أسلره مختللة  ،ايالا - - 6005.38 
 معلاة رسقيةة مطبل ة  ،ايالا - - 6005.39 
     ـ من أسيال إصطيا ية:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة )مبيضة( 6005.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 6005.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط متع مة ر سلره 6005.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 6005.44  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6005.90  

     أقةشة مصياة أو كاو ية ، أخا   60.06
 معلاة رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 6006.10  
     ـ من قطن:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة )مبيضة( 6006.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 6006.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط متع مة ر سلره 6006.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 6006.24  
     ـ من أسيال تاكيبية:    
 معلاة قيةةرس ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة )مبيضة( 6006.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 6006.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط متع مة ر سلره 6006.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 6006.34  
     ـ من أسيال إصطيا ية:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مقصل ة أو مقصل ة )مبيضة( 6006.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مصبلاة 6006.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خيلط متع مة ر سلره 6006.43  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مطبل ة 6006.44  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6006.90  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسحامي ورسستله
 أسبسة وتلربع أسبسة، من مصيارت أو كاو يه

 
 :مالحظــات

 

 .وطبف لصر رسلصل إال  ل  ر صيال رس الزة من مصيارت أو كاو يه ال 1-
 

 ال وشةل لصر رسلصل:   2-
 ؛62.12ر صيال رس رخلة دئ رسبي   -أ  

 ؛63.09ر سبسة رسةستعةلة وايالا من ر صيال ر خا رسةستعةلة رس رخلة دئ رسبي   -ب  
أسهزة تقلوع ر  ضاء ، مثل ر حزمة رسطبية رس ارحية ، وأحزمة رسلتف أو ما وةاثلهرا  -ج 

 (.90.21)رسبي  
 

 :61.04و  61.03تطبيف أحتام رسبي ون ن أسل م   3-
وقص  بعبا ة "ب سة" م ةل ة أسبسة سالزة متلنرة مرن قطعترين أو ثرالث، مصريعة مرن  -أ 

 ذرت رسقةاش، وذسك ديةا وتعلف بسطحها رسخا سئ، وتشتةل  ل :
ساكيب أو متاة ورح ة وتتله سزؤلا رسخا سئ، بامتثياء ر كةام، مرن أ برع قطرع  -

غطية رس زء رسعللي من رس سع، ووةتن أه وترله معهرا صر  وة أو أكثا مصةةة ست

ورح ة مخيطة وتله سزؤلرا ر مرامئ مصريل اً مرن ذرت قةراش رسسرطل رسخرا سئ 

سبررراقئ متلنرررات رسة ةل رررة وسزؤلرررا رسخللرررئ مصررريل اً مرررن ذرت قةررراش بطانرررة 

 رس اكيب أو رسستاة؛ و
لة من بيطلرله  رامي أو طعة سبا  ورح ة ستغطــية رس زء رسسللئ من رس سع مؤسق    -

بس سررل ضرريقة تغطررئ رساكررب أو قصيا" ررل ت" ) رر ر  مرء رسسررباحة(، أو مررن 

تيل ة"سيبة" اموررة، أو تيررل ة بشررتل بيطلررله، برر وه حةرراالت أو صرر  ة متصررلة 

 بها.
و ب أه تتله سةيع متلنات"رسب سة"من قةاش ذي بيية نس ية ورح ة، ومن ذرت  

ترله مرن نلرس رسطرارز ومتلردقرة أو ميسر ةة رسلله ورستاكيب ؛ و ب أوضـرـاً أه ت

رسقيامرات. ومرع ذسرك، در ه لرصا رسةتلنرات وةترن أه ترزوم بشراوط أنبرلبئ ) رراوط 

 مثبب مرخل رسحلرل رسةخيطة( من نسيج مختلف. نس ئ
ب معراً  ر ة متلنرات ميلصرلة ستغطيرة رس رزء رسسرللئ مرن رس سرع )مثرل ، موإذر ق 

طلرررله قصيا" رررل ت" أو تيرررل ة بيطلرررلنين  ررراموين أو بيطلرررله  رررامي مرررع بي

"سيبررة"  اموررة مررع بيطلررله أو تيررل ة بشررتل بيطلررله مررع بيطلررله(، درر ه رس ررزء 

رسسللئ رسصي وعط  ر وسلوة و ب أه وتله رسبيطلله، ودئ حاسرة بر د رسسري رت أو 

رسبيات، دي ب أه تتله رستيل ة "رس يبة" رسعامورة أو رستيرل ة بشرتل بيطلرله، أمرا 

 ا قطعاً ميلصلة.ر سبسة ر خا دتعتب
تشةــل أوضاً  با ة "ب سة" رسة ةل ات رستاسيرة مرن ر سبسرة، وإه سرع تترلردا بهرا 

 سةيع رسشاوط رسسابقة:
سبا  رسصبا"، وتترله مرن ساكيرب مرامة )قصرياة ميلاسرة( بسذوراد مسرت واة تتر س   -

  ل  رسظها إس  أملله، ومن بيطلله مخطط طلسياً؛
دارك"(، مصريلس  رامة مرن قةراش أمرلم رسلرله، وسره سبا  رسةساء )متاة بصول "    -

ساكيررب قصررياة نسرربياً مررن ر مررام، وملتلحررة بصررل ة مسررتةاة وسهررا أذورراد ضرريقة 

 مخصل ة  ل  رس انبين ومت سية من رسخلف إس  أملل؛
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سبا  رسعشاء "مرةلكن"، وتترله ديره رس اكيرب مرن طرارز مةاثرل سل اكيرب رسعامورة   -

سرزء أكبرا مرن مق مرة رسقةري (، ووتةيرز برسه طيترئ  ) اع أنه ق  وظها من خالسها

 رسص   ديه مصيل تاه من رسحاوا رسطبيعئ أو رسةقل  رسالمع.
 

وقص  بعبا ة طقع "أنسامبل" م ةل ة من ر سبسة )  ر رسب د ور صريال رس رخلرة درئ  -ب 

(، تتتله من   ة قطع مصيعة من ذرت رسقةراش، 61.09أو  61.08أو  61.07رسبيلم

 سلبيع باست زئة ، وتتسسف من:ومهيسة 
قطعة سبا  ورح ة مصةةة ستغطية رس رزء رسعلرلي مرن رس سرع ، بامرتثياء رستيرزة   -

"بللدا" رستئ وةتن أه تشتل سباماً  للوراً ثانيراً ديةرا وتعلرف دقرط برا طقع رسثيائيرة 

ت "تلويز"، وبامتثياء رسص  وة رستئ ق  تشتل أوضاً سباماً  للواً ثانياً دئ رسحاال 

 ر خاى، و
قطعة أو قطعتين من أسبسة مختللة، مصرةةة ستغطيرة رس رزء رسسرللئ مرن رس سرع،    -

ة من بيطلله  امي ، أو بيطلله بص  ة وحةاالت متصرلة بره )أودراود أو نومتل

ماسلبيب(، أو بيطلرله بس سرل ضريقة تغطرئ رساكرب، أو بيطلرله قصيا" رل ت" 

 وة أو تيل ة بشتل بيطلله.)  ر أسبسة رسسباحة(، أو تيل ة "سيبة"  ام
 

و ررب أه تتررله سةيررع متلنررات رسطقررع "ر نسررامبل" مررن قةرراش ذي بييررة نسرر ية   

من نلس رسطارز، ورسلله ورستاكيب؛ كةرا و رب أوضراً أه تترله متلردقرة  ورح ة، 

 أو ميس ةة رسقيامات.
وال تيطبررف  بررا ة "أنسررامبل"  لرر  أ موررة رساواضررة "ترراوييج"، أو أ موررة رستررزسج   

 .61.12 رخلة دئ رسبي  رس
 

ر سبسرة ب يرلب تحرب رسخصرا، رسترئ سهرا أ بطرة سانبيرة  61.06و  61.05ال وشةل رسبير ره    4-

ضامة سلخصا أو مزومة بسوة وميلة أخاى تةتن من    وتضييف رسةالبس من أملل، كةا 

ئ كل ال وشةاله ر سبسة رستئ وقل مع د   م رسغاز ديها  ن  شاة دئ رسسيتيةتا رسطلسئ د

مرع  لر  ر قرل . كةرا ال وشرةل رسبير    10مرع  10رت اا محسلباً  لر  مسراحة مقامرها 

 ر سبسة رستئ ب وه أكةام. 61.05

إه "رسقةصاه" و"رسبللزرت بشتل قةصاه" لئ أسبسة مع ة ستغطية رس زء رسعلرلي مرن رس سرع، 

إه  ولرررئ ذرت أكةرررام طلولرررة أو قصرررياة مرررع دتحرررة كاملرررة أو سزئيرررة  يررر  خرررط رسعيرررف.

"رسبللزرت" لئ أسبسة دضلاضة معر ة أوضراً ستغطيرة رس رزء رسعلرلي مرن رس سرع ستيهرا قر  

تتررله برر وه أكةررام، بلتحررة  يرر  خررط رسعيررف أو برر ونها. كةررا وةتررن أه تتررله "رسقةصرراه" 

 و"رسبللزرت بشتل قةصاه" و"رسبللزرت" ذرت واقة.
 

و أ بطة سانبية ضامة سلخصا أو أوة ر سبسة رستئ سها أ بطة سإلحتام، أ 61.09ال وشةل رسبي   5-

 وميلة أخاى سش  وتضييف رسةالبس من أملل.
 

 :61.11من أسل تطبيف أحتام رسبي     6-
وقص  بعبا ة "أسبسة وتلربع أسبسة سألطلراد"، ر صريال رسةخصصرة سصرغا  ر طلراد   -أ 

 مع؛  86رسصون ال وزو  طلد أسسامهع  ن 

ودئ بيرلم  61.11لة أه تصيف دئ آه ورح ، دئ رسبي  إه ر صيال رستئ وةتن  ود ول -ب 

 .61.11أخا من لصر رسلصل، و ب أه ت خل دئ رسبي  
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 :61.12أسل تطبيف أحتام رسبي   من 7-
وقصر  بعبرا ة "أ مورة وأطقرع رسترزسج"، ر سبسرة أو م ةل رات ر سبسرة رسترئ وةترن رستعررال 

ة بصرل ة أمامرية إل تر رئها بقصر   ليها من مظهالا رسعام ومن بييتها رسيسر ية، أنهرا معر 

 رستزسج  ل  رسثللج ) با رسسهلد أو  ل  ميح  رت رس باد( . ولئ تتتله إما من:
 مرء تزسج "أوداود تزسج"، ولل سبا  مؤسف مرن قطعرة ورحر ة مصرةع ستغطيرة رس رزء  -أ 

  رسعللي ورس زء رسسللئ من رس سع ؛ باإلضادة إس  ر كةام ورسياقة ، وةترن سهرصر رسلبرا

 أه وتضةن سيلباً أو أ بطة سألق رم ؛ أو
 

طقع تزسج "أنسامبل تزسج"، ولل م ةل ة من ر سبسرة تتترله مرن قطعترين أو ثرالث،  -ب 

 مهيسة سلبيع باست زئة وتتسسف من :
قطعررة مالبررس ورحرر ة ، مررن نررلس "أنررل رك" مررثالً ، أو مررتارت ورقيررة مررن رسرراول  -

ميزسقة )مسريية أو ايرا مسريية(، وقر   ورسةطا، أو أصيال مةاثلة، تغلف بحابتات

 تتله معها ص  وة إضادية، و
بيطلله ورح  وإه كاه وةت  إس  مرا درل  رسخصرا، أو بيطلرله ورحر  بس سرل ضريقة   -

تغطرررئ رساكرررب أو بيطلرررله ورحررر  بصررر  ة وحةررراالت متصرررلة بررره "أودررراود أو 

 ماسلبيب".
تررزسج مةاثررل سلررامرء  ن أه وتررـسسف أوضرراً طقررع رستررزسج "ر نسررامبل" مررن  مرءتررووة  

رسةصكل  دئ رسلقراة )أ( أ رالا، ومرن مرتاة "ساكيرب" بر وه أكةرام مبطيرة بحشرل 

 تلبس دل  رسامرء .

وو ب أه تتله سةيع متلنات "طقع رستزسج" مصيل ة من قةاش ذي بيية نس ية   

ورحرر ة، مررن نلررس رسطررارز ورستاكيررب، وإه كانررب بررسسلره مختللررة؛ و ررب أوضرراً أه 

 نات متلردقة أو ميس ةة رسقيامات.تتله لصا رسةتل
 

ودرئ ايراا مرن  61.13إه ر سبسة رستئ وةترن  ود وللرة أه تصريف درئ آه ورحر  درئ رسبير   8-

 .61.13، و ب أه ت خل دئ رسبي  61.11بيلم لصر رسلصل، بامتثياء رسبي  
 

رسطرال  إه أسبسة لصر رسلصل رسةصةةة ستئ تغلف دتحتها ر مامية بلضع رسطال ر وسا دل  9-

ر وةررن، تعتبررا مررن أسبسررة رساسرراد أو رسصرربية، وتلررك رسةصررةةة ستررئ تغلررف دتحتهررا ر ماميررة 

 بلضع رسطال ر وةن دل  رسطال ر وسا، تعتبا من أسبسة رسيساء أو رسبيات.
ال تطب ف لصا ر حتام إذر كراه تلصريل رسرامرء وشريا بلضرل" إسر  أنره مصرةع  حر  رس يسرين 

 موه رآلخا.
 

رسترئ ال وةترن رستةييرز ديهرا برين مرا لرل أسبسرة سلاسراد أو رسصربية و برين مرا لرل  إه ر سبسرة

أسبسررة سليسرراء أو رسبيررات، و ررب أه تصرريف دررئ رسبيررلم رستررئ تشررتةل  لرر  أسبسررة رسيسرراء أو 

 رسبيات.
 

 وةتن أه تتله أصيال لصر رسلصل مصيل ة من خيلط من مع ه.  10-
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

معرراطف ، أقبيررة ، معرراطف برر وه أكةررام "كابررات"،    61.01

 بررراءرت، أنل ركرررات )بةرررا ديهرررا مرررتارت رسترررزسج(، 

مررررتارت ورقيررررة مررررن رسرررراول ورسةطررررا، ور صرررريال 

رسةةاثلررررة سلاسرررراد أو رسصرررربية، مررررن مصرررريارت أو 

كاو ررريه، بامرررتثياء ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

61.03   

    

 %5  رسقيةة ـ من قطن 6101.20  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6101.30  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6101.90  

معرراطف ، أقبيررة ، معرراطف برر وه أكةررام "كابررات"،    61.02

 برراءرت ، أنل ركررات )بةررا ديهررا مررتارت رستررزسج( ، 

مررررتارت ورقيررررة مررررن رسرررراول ورسةطررررا، ور صرررريال 

ةةاثلة سليساء أو رسبيات، من مصيارت أو كاو يه رس

   61.04، بامتثياء ر صيال رس رخلة دئ رسبي  

    

 %5 رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 6102.10  
 %5 رسقيةة ـ من قطن 6102.20  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6102.30  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6102.90  

بررر د، أطقرررع "أنسرررامبالت"، ساكيترررات ، بليرررز رت ،    61.03

بيطللنرررات  امورررة ، وبيطللنرررات بصررر  ا وحةررراالت 

متصررلة بهررا "أودرراود أو مرراسلبيب"، وبيطللنررات 

بس سرررل ضررريقة تغطرررئ رساكرررب، وبيطللنرررات قصرررياة 

" ل ت" )  ر أسبسة رسسباحة(، سلاساد أو رسصبية 

 ، من مصيارت أو كاو يه 

    

 %5  رسقيةة ـ ب د  6103.10  
   ـ أطقع"أنسامبالت":  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6103.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6103.23  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6103.29  
    ـ ساكيتات وبليز رت:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6103.31  
 %5  رسقيةة طنـ ـ من ق 6103.32  
 ـ ـ من أسيال تاكيبية 6103.33  

 

 

 

 

 %5  رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6103.39 
ـررررر بيطـرررررـللنات  امورررررة ، وبيطللنـرررررـات بصـرررررـ  ة     

وحةررراالت متصـرررـلة بهرررا "أودررراود أو مررراسلبيب"،  

وبيطللنات بس سل ضيقة تغطرئ رساكرب، وبيطللنرات 

 قصياة " ل ت":

   

 %5 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6103.41  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6103.42  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6103.43  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6103.49  

بررر د، أطقررررع "أنسررررامبالت"، ساكيتررررات، بليررررز رت،    61.04

دسرراتين، تيررانيا "سيبررات"  اموررة، وتيررانيا بشررتل 

نرات ، بيطللنررات  امورة، وبيطللنررات بصـررـ  ا بيطلل

وحةررراالت متصرررلة بهرررا "أودررراود أو مررراسلبيب"، 

بيطللنررات بس سررل ضرريقة تغطررئ رساكررب، بيطللنررات 

قصياة " ل ت" )  ر أسبسة رسسباحة(، سليسراء رو 

 رسبيات،  من مصيارت أو كاو يه

    

     ـ ب د:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية   6104.13  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6104.19  
    ـ رطقع "أنسامبالت":     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6104.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية  6104.23  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6104.29  
    ـ ساكيتات وبليز رت:    
 %5  رسقيةة وبا نا عـ ـ من صلل رو   6104.31  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6104.32  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية  6104.33  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6104.39  
    ـ دساتين:     
 %5 رسقيةة ـ ـ من صلل رو من وبا نا ع  6104.41  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6104.42  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية  6104.43  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال رصطيا ية  6104.44  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6104.49  
    ـ تيانيا "سيبات"  اموة  وتيانيا بشتل بيطللنات:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل رو وبا نا ع  6104.51  
ةرسقية ـ ـ من قطن   6104.52    5% 
 ـ ـ من رسيال تاكيبية  6104.53  

 
 %5  رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ ـ من ملم نس ية أخا  6104.59  
ـ بيطللنات  اموة وبيطللنات بص  ا  وحةاالت      

متصلة  بها "أوداود أو ماسلبيب" وبيطللنات 

بس سل ضيقة  تغطئ رساكب وبيطللنات قصياة 

 " ل ت":

   

 %5  رسقيةة رو وبا نا عـ ـ من صلل   6104.61  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6104.62  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية  6104.63  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6104.69  

قةصرررراه سلاسرررراد أو رسصرررربية ، مررررن مصرررريارت أو    61.05

 كاو يه 
   

 %5  رسقيةة ـ من قطن   6105.10  
 %5  رسقيةة رسيال نس ية تاكيبية رو رصطيا يةـ من   6105.20  
 %5  رسقيةة  ـ من ملرم نس ية أخا   6105.90  

بللزرت ، قةصاه ، بللزرت بشتل قةصراه ، سليسراء    61.06

 رو رسبيات ، من مصيارت  أو كاو يه . 
    

 %5  رسقيةة ـ من قطن   6106.10  
 %5 رسقيةة طيا يةـ من أسيال نس ية تاكيبية رو رص  6106.20  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا   6106.90  

مرراروول مرخليررة  )كاسسررلنات أو مررليبات( ، قةصرراه    61.07

رررام  ،  أ ورب مي  سليرررلم  ،  بي امرررات ، برررارنس حة 

 امبا وأصيال مةاثلرة  ، سلاسراد أو رسصربية ، مرن 

 مصيارت  أو كاو يه  

   

    ات أو مليبات(:ـ ماروول مرخلية )كاسسلن     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6107.11  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية   6107.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6107.19  
    ـ قةصاه سليلم وبي امات:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6107.21  
 %5  رسقيةة رو رصطيا ية ـ ـ من رسيال تاكيبية   6107.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6107.29  
    ـ ايالا:     
 ـ ـ من قطن   6107.91  

 

 

 

 

 

 

 %5  رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6107.99  
قةصرررراه مرخليررررة "كلمبيييزونررررات"، سلبلنررررات ،    61.08

ول مرخليررة، وتيررانيا مرخليررة أخررا "سررلنالت"، مررارو

قةصرراه أو أثررلرب سليررلم ، بي امررات، أسبسررة ميزسيررة  

دضلاضررررررة، بررررررارنس حةررررررام، أ ورب مي  ررررررامبا  

وأصيال مةاثلرة ، سليسراء أو رسبيرات، مرن مصريارت 

 رو  كاو يه 

   

قةصرررراه مرخليررررة "كلمبيييزونررررات"، سلبلنررررات  -    

 وتيانيا مرخلية أخا "سلنالت":

   

 %5  رسقيةة يبية رو رصطيا ية ـ ـ من رسيال تاك  6108.11  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6108.19  
    ـ ماروول مرخلية:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6108.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية   6108.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6108.29  
    ثلرب سليلم وبي امات:ـ قةصاه أو أ     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6108.31  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية   6108.32  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا   6108.39  
    ـ ايالا:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6108.91  
 %5 رسقيةة رصطيا ية ـ ـ من رسيال نس ية تاكيبية رو  6108.92  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية رخا  6108.99  

قةصرراه مررن نررلس "تررئ  رريات" وقةصرراه  قصررياة    61.09

بسكةرررام أو بررر ونها  ومرررا وةاثلهرررا، مرررن مصررريارت أو 

 كاو يه 

    

 %5  رسقيةة  ـ من قطن   6109.10  
 %5  رسقيةة ـ من رسيال نس ية رخا  6109.90  

زرت "بلررررلدارت"، ومررررلوتارت "كا مو رررراه"، كيرررر   61.10

وص واوات "سيليه"، وأصريال مةاثلرة ، بسكةرام أو 

 ب ونها ، من  مصيارت أو كاو يه 

   

    ـ من صلل رو وبا نا ع:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل 6110.11  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ما ز رستشةيا 6110.12  
 %5  رسقيةة ـ ـ ايالا 6110.19  
 %5  رسقيةة ـ من قطن   6110.20  
 ـ من ملرم نس ية رصطيا ية رو تاكيبية  6110.30  

 
 %5  رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية رخا  6110.90  
رسبسررررة وتلربررررع رسبسررررة ، سصررررغا  ر طلرررراد ، مررررن    61.11

 مصيارت أو كاو يه 
    

 %5  رسقيةة ـ من قطن   6111.20  
 %5 رسقيةة ال تاكيبيةـ من رسي  6111.30  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية رخا  6111.90  

أ موررة سلاواضررة "ترراوييج" أ موررة ورطقررع سلتررزسج  ،    61.12

 أسبسة سلسباحة ،  من مصيارت  أو كاو يه 
   

    ـ ر موة رساواضة"تاوييج":     
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن   6112.11  
 %5  رسقيةة كيبيةـ ـ من رسيال تا  6112.12  
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال نس ية رخا  6112.19  
 %5  رسقيةة ـ ر موة ورطقع رستزسج  6112.20  
    ـ أسبسة مباحة سلاساد أو رسصبية:     
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية  6112.31  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية رخا  6112.39  
    سليساء أو رسبيات: ـ أسبسة مباحة     
 %5  رسقيةة ـ ـ من رسيال تاكيبية  6112.41  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية رخا  6112.49  

أسبسرررررة ، مصررررريل ة مرررررن ر قةشرررررة رسةصرررررياة  أو  6113.00 61.13

 59.06، رو  59.03رستاو يه ، رس رخلرة درئ رسبيرلم 

 .  59.07رو 

 %5 رسقيةة

    مصيارت أو كاو يه  أسبسة رخا ، من    61.14
 %5  رسقيةة ـ من قطن   6114.20  
 %5  رسقيةة ـ من رسيال تاكيبية رو رصطيا ية   6114.30  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية رخا  6114.90  

سررررلر ب نسررررائية بسرررراروول "كلسررررله" وسررررلر ب    61.15

نسائية طلولة أو نصلية وسلر ب طلولة أو قصرياة 

ن أصيال تتسرل ر  سرل أو ر قر رم رسسا  وايالا م

، بةررا ديهررا سررلر ب م  سررة رسضررغط )مثررل سررلر ب 

 تة م ر و مة(، من مصيارت أو كاو يه  

   

ـرررر سررررلر ب م  سررررة رسضررررغط )مثررررل سررررلر ب تةرررر م  6115.10  

 ر و مة(
 %5 رسقيةة

    ـ سلر ب نسائية بساروول "كلسله" أخا:   
ا  رسخريط رسةلرام ميهرا ـر ـ مرن أسيرال تاكيبيرة ، مقر 6115.21  

 موسيتتس  67أقل من 
 %5 رسقيةة

ـ ـ  من أسيال تاكيبيرة، مقرا  رسخيرلط رسةلرام ميهرا  6115.22  

 موسيتتس أو أكثا  67
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا  6115.29  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
  ةنلس رسبضا

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ سـلر ب نـسـائــية طلوــلة أو نصلية أخا، مقــا   6115.30  

 موسيتتس  67يها أقل من رسخيط رسةلام م
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع  6115.94  
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن  6115.95  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية   6115.96  
 15% رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6115.99  

قلررازرت تتسررل  قلررازرت  اموررة، قلررازرت بررال أصررابع،   61.16

ر صابع ر  بع معراً ورإلبهرام ميلرامرً، مرن مصريارت 

 أو كاو يه 

    

ـرر مشررابة أو مطليررة أو مغطرراة أو ميضرر ة بلرر رئن أو  6116.10  

 مطاط
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6116.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6116.92  
 %5 رسقيةة من أسيال تاكيبيةـ ـ  6116.93  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6116.99  

تلربررررع أخررررا سررررالزة سألسبسررررة، مررررن مصرررريارت أو    61.17

كاو يه؛ أسزرء أسبسرة أو أسرزرء تلربرع أسبسرة، مرن 

 مصيارت أو كاو يه 

    

ـ  االت، أو حة، سلا ات  يف ، ميامول  أ ،  6117.10  

 مةاثلة أخةاة ، بارقع وأصيال
 %5 رسقيةة

     ـ تلربع أخا: 6117.80   
ـ ـ ـ أ بطة  يف )كاردتات(، أ بطة  يف بشتل  6117.801  

 دار ة "بابيله" وأ بطة  يف بشتل ميامول
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6117.809  
  معلاة رسقيةة  ـ أسزرء 6117.90   
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 رسلصل رسثانئ ورسستله
 بسة، من ايا رسةصيارت أو رستاو يهأسبسة وتلربع أس

 
 مالحظات:

 
 وطبف لصر رسلصل ملى  ل  ر صريال رس رالزة رسةصريل ة مرن أورة أقةشرة نسر ية ايرا ال   1-

 (.62.12رسحشل، وال ت خل ديه ر صيال من مصيارت أو كاو ية )  ر ما وشةله رسبي  

 
 وشةل لصر رسلصل: ال     2-

مررن ر صرريال ر خررا رسةسررتعةلة رس رخلررة دررئ رسبيرر  ر سبسررة رسةسررتعةلة وايالررا   -أ 

 ؛63.09

أسهررزة تقررلوع ر  ضرراء مثررل ر حزمررة رسطبيررة رس ارحيررة وأحزمررة رسلتـررـف أو مررا   -ب 

 (.90.21)رسبي   وةاثلها

 :62.04و  62.03من أسل تطبيف أحتام رسبي ون   3-
ثرالث مصريعة وقص  بعبا ة "ب سة" م ةل ة أسبسة سالزة متلنة من قطعترين أو   -أ 

 من ذرت رسقةاش، وذسك ديةا وتعلف بسطحها رسخا سئ، وتشتةل  ل :
ساكيررب أو مررتاة ورحرر ة وتتررله سزؤلررا رسخررا سئ، بامررتثياء ر كةررام، مررن أ بررع  -

قطع أو أكثا، مصةةة ستغطية رس زء رسعللي من رس سرع، ووةترن أه وترله معهرا 

رت قةراش رسسرطل ص  وة ورح ة مخيطة وترله سزؤلرا ر مرامئ مصريل اً مرن ذ

رسخا سئ سبراقئ متلنرات رسة ةل رة وسزؤلرا رسخللرئ مصريل اً مرن ذرت قةراش 

 و رسستاة؛ وأبطانة رس اكيب 
قطعة سبا  ورح ة مصةةة ستغطية رس زء رسسللئ من رس سع مؤسلة من بيطلرله  -

 امي أو بس سل ضيقة تغطئ رساكب أو قصيا " رل ت" ) ر ر  مرء رسسرباحة(، 

اموررة أو تيررل ة بشررتل بيطلررله، برر وه حةرراالت أو صرر  ة أو تيررل ة "سيبررة"  

 متصلة بها.
و ب أه تتله سةيع متلنات "رسب سة" من قةاش ذي بييرة نسر ية ورحر ة، ومرن  

ذرت رسلررله ورستاكيررب ؛ و ررب أوضـررـاً أه تتررله مررن نلررس رسطررارز ومتلردقررة أو 

 ميس ةة رسقيامات.
وط أنبررلبئ ) رراوط نسرر ئ ومررع ذسررك ، درر ه لررصا رسةتلنررات وةتررن أه تررزوم بشررا    

 مثبب مرخل رسحلرل رسةخيطة( من نسيج مختلف.
إذر قرر مب معرراً  رر ة متلنررات ميلصررلة ستغطيررة رس ررزء رسسررللئ مررن رس سررع )مثررل:     

بيطلررلنين  رراموين أو بيطلررله  ررامي مررع بيطلررله قصرريا " ررل ت"، أو تيررل ة 

لئ رسرصي "سيبة"  اموة مع بيطلله أو تيل ة بشرتل بيطلرله(، در ه رس رزء رسسرل

وعطرر  ر وسلوررة و ررب أه وتررله رسبيطلررله، ودررئ حاسررة برر د رسسرري رت أو رسبيررات، 

دي ب أه وتله رستيل ة "رس يبة" رسعاموة أو رستيل ة بشتل بيطلله، أمرا ر سبسرة 

 ر خا دتعتبا قطعاً ميلصلة.
تشةل أوضاً  با ة "ب سة" رسة ةل ات رستاسية مرن ر سبسرة، وإه سرع تترلردا بهرا     

 ع رسشاوط رسسابقة:سةي
سبا  رسصبا"، وتتله من ساكيب مامة )قصرياة ميلاسرة( بسذوراد مسرت واة تتر س   -

  ل  رسظها إس  أملله، ومن بيطلله مخطط طلسياً؛
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سبا  رسةساء )متاة بصول "دارك"( ، مصيلس  امة من قةاش أمرلم رسلرله، وسره   -

ة اة وسهرا أذوراد ضريقساكيب قصياة نسبيــاً من ر مرام ، وملتلحرة بصرل ة مسرتة

 مخصل ة  ل  رس انبين ومت سية من رسخلف إس  أملل؛
سبا  رسعشاء "مةلكن"، وتتله ديه رس اكيب مرن طرارز مةاثرل سل اكيرب رسعامورة  -

) اع أنه ق  وظها من خالسها سزء أكبا من مق مة رسقةري (، ووتةيرز برسه طيترئ 

 المع.رسص   ديه مصيل تاه من رسحاوا رسطبيعئ أو رسةقل  رس

 
ر صريال رس رخلرة و بـا ة طقع "أنسامبل" م ةل ة من ر سبسة )  ر رسبر د عـ  بصوق -ب 

(، تتتررله مررن  رر ة قطررع مصيررـعة مررـن قةرراش 62.08أو رسبيررـ   62.07دررئ رسبيرر   

 ست زئة، وتتسسف من:با متةاثل ومهيسة سلبيع
ء رسصر  وة قطعة سبا  ورح ة مصةةة ستغطية رس زء رسعللي من رس سع ، بامرتثيا -

 "سيليه" رستئ وةتن أه تشتل أوضاً سباماً  للواً ثانياً، و
قطعة أو قطعتين من أسبسة مختللة ، مصةةة ستغطية رس زء رسسللئ من رس سع،  -

ومتلنة من بيطلله  امي، أو بيطلله بص  ة وحـةاالت متصلة به "أوداود أو 

لله قصيا " ل ت" ماسلبيب"، أو بيطلله بس سل ضيقة تغطئ رساكب، أو بيطــ

 )  ر أسبسة رسسباحة(، أو تيل ة "سيبة"  اموة أو تيل ة بشتل بيطلله.
ويبغئ أه تتـله سةيع متلنات رسطقع "ر نسامبل" من قةاش ذي بيية نس ية 

ورح ة، من نلس رسطارز ، ورسلله ورستاكيب؛ كةا و ب أوضاً أه تتله متلردقة أو 

 ميس ةة رسقيامات.
نسرامبل"  لر  أ مورة رساواضرة أو أطقرع رسترزسج رس رخلرة وال تيطبف  با ة "أ

 . 62.11دئ رسبي  
ر سبسة ب يلب تحب رسخصا، ورستئ سها أ بطة سانبية  62.06و  62.05ال وشةل رسبي ره  -4

ضامة سلخصا أو مزومة بسي وميلة أخاى تةتن من    وتضييف رآلسبسة من ر ملل. ال 

 م. ر سبسة ب وه أكةا 62.05وشةل رسبي  

إه "رسقةصاه" و"رسبللزرت بشتل قةصاه" لئ أسبسة مع ة ستغطية رس زء رسعللي من  

رس سع، ولئ ذرت أكةام طلولة أو قصياة مع دتحة كاملة أو سزئية  ي  خط رسعيف. إه 

ً ستغطية رس زء رسعللي من رس سع ستيها ق   "رسبللزرت" لئ أسبسة دضلاضة مع ة أوضا

خط رسعيف أو ب ونها. كةا وةتن أه تتله "رسقةصاه"  تتله ب وه أكةام، بلتحة  ي 

 و"رسبللزرت بشتل قةصاه" و"رسبللزرت" ذرت واقة.

 
 :62.09ل تطبيف أحتام رسبي  من أس   -5

غا  ر طلراد صروقص  بعبا ة "أسبسة وتلربع أسبسة سألطلراد"، ر صريال رسةخصصرة س ( )أ

 مع؛  86رسصون ال وزو  طلد أسسامهع  ن 

ودئ أي  62.09يال رستئ وةتن  ود وللة، أه تصيف دئ آه ورح  دئ رسبي  ( إه ر ص)ب

 . 62.09بي  آخا من لصر رسلصل، و ب أه ت خل دئ رسبي  

ودئ أي بي  آخا  62.10إه ر سبسة رستئ وةتن  ود وللة، أه تصيف دئ آه ورح  دئ رسبي   -6

 .62.10، و ب أه ت خل دئ رسبي  62.09من لصر رسلصل، ما  ر رسبي  
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، وقصرر  بعبررا ة "أ موررة وأطقررع رستررزسج" ر سبسررة أو 62.11مررن أسررل تطبيررف أحتررام رسبيرر   -7

م ةل ات ر سبسة، رستئ وةتن رستعال  ليها من مظهالرا رسعرام ومرن بييتهرا رسيسر ية أنهرا 

مع ة بصل ة أمامية ال ت رئها بقص  رستزسج  ل  رسثلرلج ) برا رسسرهلد أو  لر  ميحر  رت 

 رس باد(.

 ئ تتتله إما من :ول

)أ(   مرء تزسج "أوداود تزسج" ولل سبا  مؤسف من قطعة ورح ة مصةةة ستغطيرة رس رزء 

رسعللي  ورس زء رسسللئ من رس سع ؛ باإلضادة إس  ر كةام ورسياقة ، وةتن سهصر رسلبرا  

 أه وتضةن سيلباً أو أ بطة سألق رم؛ أو

سررة تتتررله مررن قطعتررين أو ثررالث، ب( طقررع تزسج"أنسررامبل تزسج"ولررل م ةل ررة مررن ر سب)

 مهيسة سلبيع باست زئة وتتسسف من:

قطعررة مالبررس ورحرر ة ، مررن نررلس "أنررل رك" مررثالً، أو مررتارت ورقيررة مررن رسرراول   -

ورسةطا،أو أصيال مةاثلة، تغلف بحابترات ميزسقرة )مسريية أو ايرا مسريية(، وقر  

 وتله معها ص  وة إضادية، و

  ما دل  رسخصا، أو بيطلله ورحر  بس سرل ضريقة بيطلله ورح  وإه كــاه وةت  إس -

تغطررررئ رساكررررب، أو بيطلررررله ورحرررر  بصرررر  ة وحةرررراالت متصررررلة برررره"أوداود أو 

 ماسلبيب".

ووةتررن أه وتررسسف أوضرراً طقررع رستررزسج "ر نسررامبل" مررن  مرء تررزسج مةاثررل سلررامرء 

رسةصكل  دئ رسلقاة )أ( أ الا، ومن متاة )ساكيب( ب وه أكةام مبطية بحشرل تلربس 

 ل  رسامرء.د

وو ب أه تتله سةيع متلنات "طقع رستزسج" مصيل ة من قةاش ذي بيية نس ية 

ورحرر ة، مررن نلررـس رسطـررـارز ورستاكيررب، وإه كانررب بررسسلره مختللررة؛ و ررب أوضرراً أه 

 تتله متلردقة أو ميس ةة رسقيامات.

ا وةاثلها ، ر صيال من نلس ر و حة وم62.13تعامل كةيامول سيب أو و  تابعة سلبي     -8 

رسةابعة أو رسةابعة بصل ة تقاوبية إذر سع وت اوز طلد أي ضلع ميها  62.14رسةصكل ة دئ رسبي  

 .62.14مع دت خل دئ رسبي   60يامول رستئ وزو  طلد أي ضلع بها  ن ةمع. أما رس 60
 
إه أسبسررة لررصر رسلصررل رسةصررةةة ستررئ تغلررف دتحتهررا ر ماميررة بلضررع رسطررال ر وسررا دررل    -9

ل ر وةررن، تعتبررا مررن أسبسررة رساسرراد أو رسصرربية، وتلررك رسةصررةةة ستررئ تغلررف دتحتهررا رسطررا

 رسطال ر وةن دل  رسطال ر وسا، تعتبا من أسبسة رسيساء أو رسبيات. ر مامية بلضع 
ال تطبف لصا ر حتام إذر كاه تلصيل رسامرء وشيا بلضرل" إسر  أنره مصرةع  حر  رس يسرين 

 موه رآلخ .
ال وةتن رستةييز ديهرا برين مرا لرل أسبسرة سلاسراد أو رسصربية و برين مرا لرل إه ر سبسة رستئ 

أسبسرة سليسراء أو رسبيرات، و رب أه تصريف درئ رسبيرلم رسترئ تشرتةل  لر  أسبسرة سليسرراء أو 

 رسبيات.
 
 وةتن أه تتله أصيال لصر رسلصل مصيل ة من خيلط من مع ه. -10



612 

 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

معرراطف، أقبيررة ،  معرراطف برر وه أكةررام "كابررات"،    62.01

 بررراءرت، أنل ركرررات )بةرررا ديهرررا مرررتارت رسترررزسج(، 

مررررتارت ورقيررررة مررررن رسرررراول ورسةطررررا، ور صرررريال 

رسةةاثلرة، سلاسراد أو رسصربية،  ر ر ر صريال رس رخلرة 

  62.03دئ رسبي  

    

 %5  رسقيةة  ـ  من صلل أو من وبا نا ع  6201.20  
 %5  رسقيةة ـ  من قطن 6201.30  
 %5  رسقيةة ـ من أسيال تاكيـبـية أو إصطيا ية  6201.40  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ـية أخا 6201.90  

معررراطف، أقبيرررة، معررراطف بررر وه أكةرررام "كابرررات"،    62.02

 بررراءرت، أنل ركرررات )بةرررا ديهرررا مرررتارت رسترررزسج(، 

ورسةطرررا، ور صررريال ومرررتارت ورقيرررة مرررن رسررراول 

رسةةاثلررة، سليسرراء أو رسبيررات،  رر ر ر صرريال رس رخلررة 

  62.04دئ رسبي  

   

15%  رسقيةة من صلل أو وبا نا ع - 6202.20    
15%  رسقيةة ـ  من قطن 6202.30    
15%  رسقيةة ـ  من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6202.40    
15%  رسقيةة ـ  من ملرم نس ية أخا 6202.90    

بررررر د، أطقرررررع )أنسرررررامبالت(، ساكيترررررات، بليرررررز رت،    62.03

بيطللنررررات  اموررررة، وبيطللنررررات بصرررر  ة وحةرررراالت 

متصرررلة بهرررا "أودررراود أو مررراسلبيب"، وبيطللنرررات 

بس سرررل ضررريقة تغطرررئ رساكرررب، وبيطللنرررات قصرررياة 

 " ل ت" )  ر أسبسة رسسباحة(، سلاساد أو رسصبية 

   

    :ـ ب د    
15%  رسقيةة صلل أو وبا نا عـ ـ من  6203.11    
15%  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6203.12    
15%  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6203.19    
    ـ أطقع )أنسامبالت(:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6203.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6203.23  
 %5  قيةةرس ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6203.29  
    :ـ ساكيتات وبليز رت    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6203.31  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6203.32  
 ـ ـ من أسيال تاكيبية 6203.33  

 

 

 %5  رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6203.39  
بيطللنررررررات  اموـررررررـة ، وبيطللنــررررررـات بصرررررر  ا   -    

ت "أوداود أو ماسلبيب"، بيطللنرات بس سرل وحةاال

 ضيقة تغطئ رساكب ، وبيطللنات قصياة " ل ت":

    

 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6203.41  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6203.42  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6203.43  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6203.49  

برررر د، أطقررررع "أنسررررامبالت"، ساكيتررررات، بليررررز رت،    62.04

دسررراتين، تيرررانيا "سيبرررات"  امورررة وتيرررانيا بشرررتل 

بيطللنرررات، بيطللنرررات  امورررة وبيطللنرررات بصررر  ا 

وحةرررراالت متصررررلة بهررررا "أودرررراود أو مرررراسلبيب"، 

وبيطللنات بس سرل ضريقة تغطرئ رساكرب، وبيطللنرات 

قصياة " ل ت" )  ر أسبسة رسسرباحة(، سليسراء رو 

 اترسبي

   

    ـ ب د:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.11  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6204.13  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6204.19  
    ـ أطقع )أنسامبالت(:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.21  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6204.23  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6204.29  
    ـ ساكيتات وبليز رت:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.31  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.32  
 %5  رسقيةة ةـ ـ من أسيال تاكيبي 6204.33  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6204.39  
    ـ دساتين:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.41  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.42  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6204.43  
 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال إصطيا ية 6204.44  
 %5  رسقيةة ن ملرم نس ية أخاـ ـ م 6204.49  
    ـ تيانيا "سيبات" اموة وتيانيا بشتل بيطللنات:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.51  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.52  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6204.53  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6204.59  
للنات  اموة، وبيطللنات بص  ا وحةاالت ـ بيط    

متصلة بها "أوداود أو مــاسلبيــب"، وبيطــللنات 

بــس سل ضيـقة تغطئ رساكب، وبيطــللنات قصياة 

 " ل ت":

   

 %5  رسقيةة ـ ـ من صلل أو وبا نا ع 6204.61  
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6204.62  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6204.63  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6204.69  

    قةصاه سلاساد أو رسصبية    62.05
 %5  رسقيةة ـ من قطن 6205.20  
 %5  رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6205.30  
 %5  رسقيةة ـ  من ملرم نس ية أخا 6205.90  

ليسراء بللزرت، وقةصاه، وبللزرت بشرتل قةصراه، س   62.06

 أو رسبيات 
   

 %5  رسقيةة ـ من حاوا أو من دضالت حاوا 6206.10  
 %5  رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 6206.20  
 %5  رسقيةة ـ من قطن 6206.30  
 %5  رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6206.40  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6206.90  

اة بسكةرررام أو بررر ونها ومرررا وةاثلهرررا، قةصررراه قصررري   62.07

كلسرررلنات ومررراروول مرخليرررة أخرررا، قةصررراه سليرررلم، 

بي امات، بارنس حةام، أ ورب مى  رامبا وأصريال 

 مةاثلة، سلاساد أو رسصبية 

   

    :ـ كاسسلنات وماروول مرخلية    
15%  رسقيةة ـ ـ من قطن 6207.11    
15%  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6207.19    
    ـ قةصاه سليلم وبي امات:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6207.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6207.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6207.29  
    ـ ايالا:    
 ـ ـ من قطن 6207.91  

 

 

 

 

 

 %5  رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  سقيةةر ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6207.99  
قةصررررراه مرخليرررررة "كلمبيييزونرررررات"، سلبلنرررررات،    62.08

وتيررانيا مرخليررة أخررا "سررلنالت"، مرراروول مرخليررة، 

قةصرراه أو أثررلرب سليررلم، بي امررات، أسبسررة ميزسيررة 

دضلاضررررررة، بررررررارنس حةررررررام، أ ورب مى  ررررررامبا، 

 وأصيال مةاثلة، سليساء أو رسبيات 

   

لنررررات ـرررر قةصرررراه مرخليررررة "كلمبيييزونررررات"، سلب    

 وتيانيا مرخلية أخا "سلنالت":
   

 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6208.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6208.19  
    :ـ قةصاه أو أثلرب سليلم وبي امات    
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6208.21  
 %5  ةةرسقي ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6208.22  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6208.29  
    :ـ ايالا    
15%  رسقيةة ـ ـ من قطن 6208.91    
15% رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6208.92    
15%  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6208.99    

    أسبسة وتلربع أسبسة، سصغا  ر طلاد    62.09
 %5  رسقيةة ـ من قطن 6209.20  
 %5  رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية 6209.30  
 %5  رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6209.90  

أسبسـرررـة ، مصررريل ة مرررن نسرررج مرخلرررة درررئ رسبيرررلم    62.10

  59.07أو  59.06أو  59.03أو  56.03أو  56.02
   

 %5  رسقيةة 56.03أو رسبي   56.02ـ من نسج مرخلة دئ رسبي   6210.10  
ـررر أسبسرررة أخرررا، مرررن ر نرررلرس رسةلصرررلدة درررئ رسبيررر    6210.20  

62.01  
 %5  رسقيةة

ـررر أسبسرررة أخرررا، مرررن ر نرررلرس رسةلصرررلدة درررئ رسبيررر    6210.30  

62.02 
 %5 رسقيةة

 %5  رسقيةة ـ أسبسة أخا سلاساد أو رسصبية 6210.40  
 %5  رسقيةة ـ أسبسة أخا سليساء أو رسبيات 6210.50  

أ موررة سلاواضررة "ترراوييج"، أ موررة وأطقررع سلتررزسج،    62.11

 أسبسة سلسباحة؛ أسبسة أخا 
   

    :ـ أسبسة سلسباحة    
 %5  رسقيةة ـ ـ سلاساد أو رسصبية 6211.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ سليساء أو رسبيات 6211.12  
 %5  رسقيةة ـ أ موة وأطقع رستزسج 6211.20  
    ساد أو رسصبية:ـ أسبسة أخا سلا    
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6211.32  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5  رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6211.33  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6211.39  
    ـ أسبسة أخا سليساء أو رسبيات:    
 %5  رسقيةة ـ ـ من قطن 6211.42  
 %5  رسقيةة إصطيا يةـ ـ من أسيال تاكيبية أو  6211.43  
 %5  رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6211.49  

حةائررل ثرر ي، أحزمررة  رر رمة، مشرر رت "كل مرريه"،    62.12

حةرررراالت بيطللنررررات، حةرررراالت و باطررررات سررررلر ب 

وأصيال مةاثلة وأسزرؤلا، وإه كانب مرن مصريارت 

 أو كاو يه 

   

 %5 رسقيةة ـ حةائل ث ي 6212.10  
 %5 رسقيةة زمة   رمة وأحزمة   رمة بشتل ماروولـ أح 6212.20  
 %5 رسقيةة ـ مش رت نسائية كاملة "كل ميلب" 6212.30  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6212.90  

     ميامول سيب أو و     62.13
 %5 رسقيةة ـ من قطن 6213.20  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6213.90  

ات  يرررف، وميامورررل  أ ،  ررراالت وأو رررحة، وسلا ررر   62.14

 وأخةاة وبارقع وأصيال مةاثلة 
    

 %5 رسقيةة ـ من حاوا أو من دضالت حاوا 6214.10  
 %5 رسقيةة ـ من صلل أو وبا نا ع 6214.20  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية 6214.30  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال إصطيا ية 6214.40  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6214.90  

أ بطررة  يررف )كاردتررات(، أ بطررة  يررف بشررتل دار ررة    62.15

 "بابيله"، وأ بطة  يف بشتل ميامول 
    

 %5 رسقيةة ـ من حاوا أو من دضالت حاوا 6215.10  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6215.20  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6215.90  

 %5 رسقيةة لازرت بسنلر ها ق 6216.00 62.16
تلربرع أخررا سررالزة سألسبسررة؛ أسررزرء أسبسررة أو أسررزرء    62.17

  62.12تلربع أسبسة،   ر ر صيال رس رخلة دئ رسبي  
    

 %5 رسقيةة ـ تلربع أسبسة 6217.10  
 معلاة  رسقيةة  ـ أسزرء  6217.90  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثاسث ورسستله
 ؛ م ةل ات )أطقع(؛ أصيال أخا سالزة من ملرم نس ية

 أسبسة مستعةلة وأصيال نس ية مستعةلة ؛ أمةاد وخا 
 

 مالحظات:
 

 وشةل رسلصل رسلا ئ ر ود أصياداً سالزة دقط، مهةا كاه نلس رسقةاش رسةصيل ة ميه.  1 -
 

 ال وشةل رسلصل رسلا ئ ر ود:  2 -
 ؛ 62إس   56رسةيت ات رس رخلة دئ رسلصلد من   -أ 
 .63.09ةستعةلة أو ر صيال ر خا رسةستعةلة رس رخلة دئ رسبي  ر سبسة رس  -ب 

 
 ملى ر صيال رسةح مة أمناا بصل ة حصاوة: 63.09ال وشةل رسبي    3 -

 ر صيال من ملرم نس ية: )أ( 
 ر سبسة وتلربع ر سبسة، وأسزرؤلا؛  1 -
 رسبطانيات ور حامة؛  2 -
 ب )رسحةام( أو رسةطبخ؛بياضات ر ماة أو رسةائ ة أو رستلرسي  3 -
إسرر   57.01أصرريال رسةلاو ررات،  رر ر رسسرر ام رسرر رخل دررئ رسبيررلم مررن   4 -

 ؛58.05ورس وابيج رس رخلة دئ رسبي   57.05
أصريال ر حصوررة، وأاطيرة رسرراأ  مررن سةيرع رسةررلرم، مررا  ر ر رسحاوررا رسصررخاي  )ب( 

 )ر مبستل (.
ب أه وتررلردا ديهررا معرراً وستررئ ترر خل ر صرريال رسةررصكل ة أ ررالا دررئ لررصر رسبيرر  و رر

 رسشاطاه رستاسياه:
 أه تب و  ليها آثا  رالمتعةاد رسلرضل، و  1 -
 أه تق م داطاً أو دئ باالت، أو أكيا  أو أاللة مةاثلة.  2 -

 

 :مالحظة رسبي  رسلا ئ
 

رآلصيال رسةصيل ة من ر قةشة رسةصياة م ى  6304.20وشةل رسبي  رسلا ئ  .1

( أو مستاميثاون ISO( أو كلل دييابيا )ISOماوباميثاون ) -رسةشابة أو رسةطلية باسلا

(INN ISOرو المب ر )- ( ميهاسلثاونISO( رو باميثاون )ISO  رو بياوةلل )– 

 (.ISOميثيل )
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   رصيال نس ية  رخا سالزة  
     ــة بطانيات وأحامــ   63.01

 %5 رسقيةة ـ بطانيات كهابائية 6301.10  
ـ بطانيات )  ر رستهابائية( وأحامة ، من صلل أو  6301.20  

 وبا نا ع
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ بطانيات )  ر رستهابائية( وأحامة ، من قطن  6301.30  
ـرر بطانيررات ) رر ر رستهابائيررة( وأحامررة، مررن أسيررال  6301.40  

 تاكيبية
 %5 يةةرسق

 %5 رسقيةة ـ بطانيات وأحامة أخا 6301.90  
بياضرررات سألمررراة، ورسةائررر ة ، ورستلرسيرررب )رسحةرررام(    63.02

 ورسةطبخ 
    

 %5 رسقيةة ـ بياضات سألماة، من مصيارت أو كاو يه 6302.10  
     :ـ بياضات أخا سألماة، مطبل ة    
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6302.21  
 %5 رسقيةة ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية ـ 6302.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6302.29  
     ـ بياضات أخا سألماة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6302.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6302.32  
 %5 رسقيةة ـ ـ  من ملرم نس ية أخا 6302.39  
 %5 رسقيةة ـ بياضات مائ ة ، من مصيارت أو كاو يه 6302.40  
     ـ بياضات أخا سلةائ ة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6302.51  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6302.53  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6302.59  
ر قـةشة  ـ بياضات سلتلرسيب )سلحةام( ورسةطبخ، من 6302.60  

 مة من رسيلس رالملي ئ )أقةشة  رسةيا ف وما زرسة

 وةاثلها " تياي"( ، من قطن

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6302.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية أو إصطيا ية 6302.93  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6302.99  

ةرررا ديهرررا رسةيسررر سة بثييرررات "م ربيرررة"(، مرررتائا )ب   63.03

ومتل  مرخليرة حاسبرة  مر لل قصرياة سلسرتائا أو 

 ر ماة 

    

     ـ من مصيارت أو كاو يه:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6303.12  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6303.19  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من قطن 6303.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6303.92  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6303.99  

أصيال ملاو ات أخرا ، بامرتثياء تلرك رس رخلرة درئ    63.04

  94.04رسبي  
    

     ـ أاطية أماة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من مصيارت أو كاو يه 6304.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6304.19  
ناملمرررريات رسيررررلم رسةحرررر مة دررررئ مالحظررررة رسبيرررر   - 6304.20 

 سهصر رسلصل  1رسلا ئ 

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من مصيارت أو كاو يه 6304.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مصياة وال كاو يه، من قطن 6304.92  
 %5 ةرسقية ـ ـ ايا مصياة وال كاو يه، من أسيال تاكيبية 6304.93  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مصياة وال كاو يه، من ملرم نس ية أخا 6304.99  

     أكيا  تعبية وتغليف    63.05
ـ مرن سرلت أو مرن مرلرم نسر ية سحائيرة أخرا مرخلرة   6305.10  

 :53.03دئ رسبي  
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من سلت   6305.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  6305.109  
 %5 رسقيةة ـ من قطن  6305.20  
     ـ من ملرم نس ية تاكيبية أو إصطيا ية:    
ـررر ـ أو يرررة مانرررة ومررريطة ستعبيرررة رسةرررلرم رسلررراط  6305.32  

 "رسصب"
 %5 رسقيةة

ـ ـ ايالا، متحصل  ليها من صليحات أو أ تاد  6305.33  

 مةاثـلة من بلسئ إوثـيلين أو من بلسئ باوبلين
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6305.39  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم نس ية أخا 6305.90  

أاطيرررة بضرررائع ، ظلرررل خا سيرررة وحاسبرررات  رررةس    63.06

"تان رت"؛ خيام  )بةا ديها رسظلل رسةؤقترة وأصريال 

مةاثلررررة(؛ أ ررررا ة ، سلسررررلن ورسقررررلر ب وسألسررررلر" 

رسشررار ية رسةائيررة ، وسلعابرررات رسشررار ية رسباورررة ؛ 

 ت أصيال سلةخيةا
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـرر أاطيررة بضررائع، وظلررل خا سيررة وحاسبررات  ررةس     

 "تان رت":
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6306.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6306.19  
     ـ خيام )بةا ديها رسظلل رسةؤقتة وأصيال مةاثلة(:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من أسيال تاكيبية 6306.22  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم نس ية أخا 6306.29  
 %5 رسقيةة ـ أ ا ة  6306.30  
 %5 رسقيةة ـ حشاوا أو داش "مارتب" للرئية قابلة سليلخ   6306.40  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  6306.90  

     أصيال أخا سالزة ، بةا ديها نةاذج تلصيل ر سبسة    63.07
مررل أطبررا  ودررلط نلررض ـرر مةامررل أ ضرريات، ومةا 6307.10  

 رسغبا  ودلط تيظيف مةاثلة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ متارت وأحزمة سلي اة 6307.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  6307.90  
15% رسقيةة رستةامات - - - 6307.901   
5% رسقيةة ايالا - - - 6307.909   
   م ةل ات )رطقع(  

طرع أقةشرة ميسرلسة م ةل ات )أطقع( مؤسلة من ق 6308.00 63.08

ومررن خيررلط، وإه كانررب مررع سـررـلرزم ، معرر ة سصرريع 

رسبسررررط أو رسرررر وابيج أو أاطيررررة أو دررررلط رسةياضرررر  

رسةطرررازة أو أصررريال نسررر ية مةاثلرررة ، مهيرررسة درررئ 

 أاللة سلبيع باست زئة 

 %5 رسقيةة

   مةاد وخا أ؛ رسبسة ورصيال نس ية مستعةلة  
     ا مستعةلة أسبسة مستعةلة وأصيال أخ  6309.00 63.09

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أحصوة  6309.001  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  6309.009 
رمرررررةاد وخرررررا  س وررررر ة أو مسرررررتعةلة ، دضرررررالت    63.10

وأصرريال باسيررة ، مررن خيررلط حررزم وحبرراد وأمررار  

 وحباد اليظة ، من ملرم نس ية 

    

 %5 رسقيةة ـ مصيلة )ملاوزة(  6310.10  
 %5 رسقيةة الاـ اي 6310.90  
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 رسقسع رسثانئ  شا
 أصيال ر حصوة، أاطية  أ ، مظالت مطا، مظالت  ةس،

  صئ مشئ،  صئ بةقا  ، مياط ومياط رسلاومية، أسزرء لصا ر صيال؛
  وش محضا وأصيال مصيل ة ميه؛ أزلا  رصطيا ية؛

 مصيل ات من  عا بشاي
 

 رسلصل رساربع ورسستله
 أسزرء لصا ر صيال أحصوة وطةاقات وما  ابهها؛

 

 مالحظـــات:
 

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 
أاطية ر ق رم أو ر حصوة رسةعر ة سالمرتخ رم سةراة ورحر ة، مرن مرلرم  قيقرة أو قليلرة    -أ

رسةقاومرررة)مثل رسرررل   أو صرررلائل مرررن سررر رئن( بررر وه نعـرررـاد. و رررب تصرررييف لرررصا 

 ر صيال تبعاً سلةامة رسةصيل ة ميها؛
ة من ملرم نس ية ، ب وه نعراد خا سيرة ملصرقة أو مخيطرة أو مثبترة أصيال ر حصو -ب

 أو ماكبة بسوة طاوقة أخاى باس زء رسعللي )رسلسه( )رسقسع رسحامي  شا(؛
 ؛63.09أصيال ر حصوة رسةستعةلة رس رخلة دئ رسبي   -ج 
 (؛68.12ر صيال رسةصيل ة من رسحاوا رسصخاي "ر مبستل " )رسبي    -م 
أو ر سهزة ر خا رسةستخ مة دئ تقلوع ر  ضاء ، وأسزرؤلا )رسبي   ر حصوة  -لـ

 (؛90.21
أصيال ر حصوة رستئ سها صلة سعب ر طلراد ور حصورة رسةثبرب  ليهرا قباقيرب رنرزال    -و

بع الت أو زالسات تزحلف  ل  رس لي  ؛ ورقيات قصبة رسسا  وايالا من رسلرقيات 

 (.95رسةستعةلة سةةا مة رساواضة )رسلصل 
 

، دررر ه  برررا ة "أسرررزرء" ال تشرررةل رسةسررراميا رسخشررربية 64.06 ارررارض تطبيرررف رسبيررر    2 -

ورسلرقيات ورسعاى ورسةحاسن ور بازوع ورسضلائا وأ بطة ر حصورة ورسطرا  وايالرا مرن 

أصيال رسزوية أو رسعقامة رستئ و ب أه تبقر  خاضرعة سبيلملرا رسخاصرة، وال تشرةل أوضراً 

 .96.06يال ر خا رس رخلة دئ رسبي  أز ر  ر حصوة أو ر ص
 
 

  اارض تطبيف لصر رسلصل:  3 -

تشةل  با تئ"مطاط"و"س رئن"، ر قةشة رسةيسلسة أو رسةيت ات رسيس ية   -أ 

ر خا رستئ سها طبقة خا سية من رسةطاط أو رسل رئن ظالاة ومائية باسعين 

تب الت نا ية دئ  رسة امة؛ وستطبيف لصا رسقا  ة، ال تؤخص بعين رال تبا  أي

 رسلله؛ و

ورسبيرلم  41.07إه  با ة "سلر  طبيعرئ" تشريا إسر  ر صريال رس رخلرة درئ رسبير   -ب 

 .41.14آسئ 41.12من
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 ( من لصر رسلصل:3مع مار اة أحتام رسةالحظة )  4 -

إه رسةرامة رسةتلنررة سلسرره رسحررصرء و ررب أه تحرر م ودقرراً سلةررامة رستررئ تغطررئ رس ررزء   -أ 

حة مطحه رسخا سئ، بغض رسيظا  ن رسللرزم أو إضادات رستقلوة ر كبا من مسا

مثل  قع رستاحل أو رسحلرل أو أصيال رسزوية أو ر بازوع أو رسعاى أو رإلضرادات 

 رسةةاثلة؛

إه رسةرامة رسةتلنرة سليعرل رسخرا سئ و رب أه تحر م ودقراً سلةرامة رسترئ تغطرئ أكبررا   -ب 

أو إضرررادات رستقلورررة مثرررل  مسرراحة تالمرررس ر  ض، بغرررض رسيظرررا  رررن رسلرررلرزم

 رسةساميا أو رسقضباه أو رسلرقيات رسةع نية أو رإلضادات رسةةاثلة.

 مالحظة رسبي  رسلا ئ:

 

، 6402.19، 6402.12تعتبا "أحصوة سلاواضة" باسةعي  رسةقصلم درئ رسبيرلم رسلا يرة   1 -

 ، ر صيال رستاسية دقط:6404.11، 6403.19، 6403.12

سةةا مة نشاط  واضرئ معرين، رسةرزومة أو رسةهيرسة  ه ترزوم  ر حصوة رسةصةةة    -أ 

 بةساميا أو مشابك أو ماربط أو قضباه أو ايالا من رإلضادات رسةةاثلة؛

أحصوة رالنرزال  أو رستزحلرف، وأحصورة رسترزسج، وأحصورة أسرل" رسترزسج "مريال"،   -ب 

 وأحصوة رسةصا  ة، وأحصوة رسةالكةة، وأحصوة  كلب رس  رسات.
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 الجريدة الرسمية 

 

 رسبي  قع 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أحصوة كتيةة سلةاء بيعراد خا سيرة ووسرلا مرن مطراط    64.01

أو مرررن سررر رئن، وسللهرررا ايرررا مثبترررة  ـرررـل   رسيعرررل 

رسخا سئ وال م ةعة باسخيـرـاطة أو بةسراميا با ـرـام 

 أو بةسامـــيا  ـاموة أو ببارائ أو بعةليات مةاثلة 

    

 %5 رسقيةة  ـ أحصوة تتضةن دئ مق متها ورقية مع نية 6401.10  
    :ـ أحصوة أخا    
 %5 رسقيةة  ـ ـ تغطئ رستاحل وستيها التغطئ رساكبة 6401.92  
 %5 رسقيةة  ـ ـ ايالا 6401.99  

     أحصوة أخا بيعاد خا سية ووسلا من مطاط أو س رئن    64.02
     :ـ أحصوة سلاواضة    
 %5 رسقيةة  ـ ـ أحصوة تزسج، وأحصوة أسلر" رستزسج "ميال" 6402.12  
 %5 رسقيةة  ـ ـ ايالا 6402.19  
ـ أحصوة بلسلا مرن أ راطة ومريل  مثبترة درئ ثقرلب  6402.20  

 باسيعاد
 %5 رسقيةة

   ـ أحصوة أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ تغطئ رستاحل 6402.91  

  %5 يةةرسق ـ ـ ايالا 6402.99  
أحصورررة بيعررراد خا سيرررة مرررن مطررراط أو سررر رئن أو سلررر     64.03

 طبيعئ أو م  م ووسلا من سل  طبيعئ 
    

     ـ أحصوة سلاواضة:    
  %5 رسقيةة  ـ ـ أحصوة تزسج، وأحصوة أسلر" رستزسج "ميال" 6403.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6403.19  

سلر ، ووسرلا مؤسلرة مرن ـ أحصورة بيعراد خا سيرة مرن  6403.20  

مرريل  مررن سلرر  طبيعررئ تةررا دررل  مشررط رسقرر م ستلتررف 

 حلد رإلبهام

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أحصوة أخا، تتضةن دئ مق متها ورقية مع نية  6403.40  
     ـ أحصوة أخا، بيعاد خا سية من سل  طبيعئ:    
 %5 رسقيةة ـ ـ تغطئ رستاحل 6403.51  
  %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6403.59  
     ـ أحصوة أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ تغطئ رستاحل 6403.91  

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6403.99 
أحصورررة بيعررراد خا سيرررة مرررن مطررراط أو سررر رئن أو سلررر     64.04

 طبيعئ أو سل  م  م ووسلا من ملرم نس ية 
    

     ـ أحصوة بيعاد خا سية من مطاط أو س رئن:    
ـ أحصوة سلاواضة؛ أحصوة تيـس وأحصوة كاة رسسلة ـ  6404.11  

 وأحصوة أسعاب رسقلى وأحصوة رستةاون وأحصوة مةاثلة
 %5 رسقيةة
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 رسبي  قع 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6404.19  
 %5 رسقيةة ـ أحصوة بيعاد خا سية من سل  طبيعئ أو سل  م  م 6404.20  

    أحــصوــــة أخــــــا    64.05
 %5 رسقيةة ن سل  طبيعئ أو سل  م  مـ بلسلا م 6405.10  
 %5 رسقيةة ـ بلسلا من ملرم نس ية 6405.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6405.90  

أسررزرء أحصوررة )بةررا ديهررا رسلسررلا رسةثبتررة بيعرراد ايررا    64.06

رسيعاد رسخا سية(؛ نعراد مرخليرة قابلرة سلتبر ول )دا رة 

أو ضباه(، ومرائ  كعرلب )كعرلب صرغياة( وأصريال 

ثلرررة، قابلرررة سلتبررر ول؛ طةاقرررات، وورقيرررات مررريقاه مةا

 وأصيال مةاثلة، وأسزرؤلا 

    

 معلاة رسقيةة ـ وسلا أحصوة وأسزرؤلا،   ر أسزرء رستقلوة  6406.10  
 معلاة  رسقيةة  ـ نعاد خا سية وكعلب، من مطاط أو س رئن 6406.20  
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 6406.90  
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 هرسلصل رسخامس ورسستل

 
 أاطية  أ  وأسزرؤلا

 
 مالحظات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 
 ؛63.09أ ( أاطية رساأ  رسةستعةلة رس رخلة دئ رسبي  

 ؛68.12ب(  أاطية رساأ  من رسحاوا رسصخاي )أمبستل ( رس رخلة دئ رسبي  
 (.95ج(  رسقبعات رستئ سها صلة رسلعب ، كقبعات رس م  أو أصيال رسةهاسانات )رسلصل 

 
رسقبعررات بشررتلها ر وسررئ )كلررلش( رسةخيطررة، ايررا تلررك رسةتحصررل  65.02ال وشررةل رسبيرر    2 -

  ليها دقط بخياطة ر  اطة بشتل حلزونئ.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

قبعات بشتلها ر وسئ )كللش( من سبام، ايا مقلسبة  6501.00 65.01

حلرل ؛ مورئرا )أقرارص( ورمرطلرنات وال م هزة رس

سلقبعررات )بةررا ديهررا رالمررطلرنات رسةشررقلقة طلسيرراُ(، 

 من سبام 

 %5 رسقيةة

قبعررررات بشررررتلها ر وسررررئ )كلررررلش(، مضررررلل ة أو  6502.00 65.02

مصريل ة بت ةيرع أ راطة مررن سةيرع رسةرلرم ، ايررا 

 مقلسبة وال م هزة رسحلرل وال مبطية وال مزوية 

 %5 رسقيةة

   ملغئ  [65.03]
قبعررات وأاطيررة  أ  أخررا ، مضررلل ة أو مصرريل ة  6504.00 65.04

بت ةيع أ اطة من سةيع رسةلرم ، وإه كانب مبطيرة 

 أو مزوية 

 %5 رسقيةة

قبعات وأاطية  أ  أخا مرن مصريارت أو كاو ريه   6505.00 65.05

، أو مصيل ة من مسييات أو من سبام أو من أقةشة 

 رراطة(، وإه كانـررـب نسرر ية أخررا ، أثلربرراً ) رر ر ر 

مبطيــة أو مزويـرـة؛  رـبيتات  رـعا مرن أورة مرامة ، 

 وإه كانب مبطية أو مزوية 

 %5 رسقيةة

25% رسقيةة   ةااات وحطات ورصيال مةاثلة - - - 6505.001   
5% رسقيةة ايالا - - - 6505.009   

     أاطية  أ  أخا ، وإه كانب مبطية أو مزوية    65.06
 معلاة رسقيةة أاطية  أ  ورقية ـ 6506.10  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من مطاط أو س رئن 6506.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم أخا 6506.99  

أ ررراطة ست هيرررز مرخرررل رسقبعرررات ، بطرررائن سرررالزة ،  6507.00 65.07

أاطية ، لياكل قبعات ، أطا قبعات، حلرل قبعرات ، 

 وميل  تثبيب رسقبعات 

 %5 ةرسقية
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 رسلصل رسسام  ورسستله

 
 مظالت مطا ومظالت  ةس،  صئ،  صئ بةقا  ،
 مياط ومياط رسلاومية، وأسزرء لصا ر صيال

 
 مالحظات:

 

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 (؛90.17 صئ رسقيا  وما وةاثلها )رسبي   أ( 

 صئ مشتةلة  ل  أملحة نا وة أو ميلل أو رسعصئ رسةثقلة بةع ه رساصراص  ب( 

 (؛93ا وةاثلها )رسلصل وم

)مثرل مظرالت رسةطرا ورسشرةس رسةعر ة صرارحة  95ر صيال رسلر مة دئ رسلصل  ج( 

 ستسلية ر طلاد(.

 

ر سررزرء ورسزخررا ل أو رسلررلرزم مررن مررلرم نسرر ية، ورسغلررف  66.03ال ترر خل دررئ رسبيرر    2 -

ةعررر ة ور اطيرررة ورسطرررا  ورسُشررراربات ور  بطرررة ومرررا وةاثلهرررا ، مرررن سةيرررع رسةرررلرم ، رس

. و ب أه تصريف لرصا رسلرلرزم  لر  66.02أو  66.01سألصيال رس رخلة دئ أح  رسبي ون 

 ح ة إذر كانب ايا ماكبة  ل  ر صيال رسةع ة سها ، وإه ق مب معها.
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ت مظررالت مطررا ومظررالت  ررةس )بةررا ديهررا رسةظررال   66.01

بشرررررتل  صرررررئ ، ومظرررررالت رسحررررر رئف ور صررررريال 

 رسةةاثلة( 

    

 %5 رسقيةة ـ مظالت رسح رئف وما وةاثلها 6601.10  
     ـ ايالا :    
 %5 رسقيةة ـ ـ ذرت محل  مت رخل 6601.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6601.99  

 صرررئ مشرررئ ، و صرررئ بةقا ررر  ، مرررياط ومرررياط  6602.00 66.02

 وةاثلها  رسلاومية ، وما
 %5 رسقيةة

أسررزرء وزخررا ل وسررلرزم ، سألصرريال رس رخلررة درررئ    66.03

   66.02أو  66.01رسبي ون 
    

ـرر لياكررل مظررالت ، بةررا ديهررا رسهياكررل رسةاكبررة  لرر    6603.20  

 محاو  ) صئ(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  6603.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  6603.209  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6603.90  
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 رسلصل رسسابع ورسســتله
  وش وزاب محضاره وأصيال مصيل ة ميهةا؛

 أزلا  رصطيا ية؛ أصيال من  عا بشاي
 

 مالحظــات:
 

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -
 (؛59.11نسج رستا يل أو رستصلية من  عا بشاي )رسبي    -أ 
أزلا  ، من مسييات )مرنتال( أو مطازرت أو أقةشة أخا )رسقسرع  رسزخا ل بشتل  -ب 

 رسحامي  شا(؛
 (؛64أصيال ر حصوة )رسلصل   -ج 
 ( ؛65أاطية رساأ  و بيتات رسشعا )رسلصل   -م 
 ( ؛95سعب ر طلاد وأمورت وسلرزم رساواضة وأصيال رسةهاسانات )رسلصل   -لـ 
رسزويرة ورسةياخرل مرن  رعا بشراي  ميادض رسغبرا  مرن  ورش وذر ورات مسراحيف  -و 

 (.96)رسلصل 
 

 :67.01ال وشةل رسبي    2 -
ر صرريال رستررئ ال ورر خل ديهررا رسرراوش أو رسزاررب إال كةررامة سلحشررل )مثررل:سلرزم   -أ 

 ( ؛94.04ر ماة رس رخلة دئ رسبي  
ر سبسة وتلربع ر سبسة رستئ ال وتله رسراوش أو رسزارب ديهرا مرلى سلزخادرة أو   -ب 

 رسحشل؛
ر زلا  ور و ر  رالصطيا ية، وأسزرؤلا، ور صيال رس الزة رس رخلة دئ رسبير    -ج 

67.02. 
 

 :67.02ال وشةل رسبي    3 -
 (؛70ر صيال رسةصيل ة من زساج )رسلصل   -أ

ر زلا  ور و ر  ورسثةا ،رالصطيا ية من دخا  أو ح را أو معر ه أو خشرب أو  -ب 

طعرة ورحر ة باسقلسبرة أو رسطرا  أو رسيحرب أو من ملرم أخرا ، رسةتحصرل  ليهرا ق

رسبصع أو بسوة طاوقة أخاى، وكصسك رسةؤسلة من  ر ة أسرزرء أو م ةعرة بطاوقرة 

عض )رستعشررريف( أو بررراسطا  ايرررا رسلصرررل أو رسلصرررف أو رستررر رخل بعضرررها برررب

 .رسةةاثلة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سلررلم طيررل  وأسررزرء أخررا مررن طيررل ، باوشررها أو  6701.00 67.01

بزابهررا،  وررش وأسزرئرره وزاررب وأصرريال مررن لررصا 

وقصررب رسرراوش  05.05رسةررلرم ) رر ر أصرريال رسبيرر  

 و اوقه، رسةشغلسة( 

 %5 رسقيةة

أزلررررا  وأو ر ، وثةررررا  إصررررطيا ية، وأسزرؤلررررا؛    67.02

 أصيال سالزة من أزلا  وأو ر  وثةا  إصطيا ية 
    

 %5 رسقيةة ـ من س رئن 6702.10  
   :ـ من ملرم أخا 6702.90  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 6702.901 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 6702.909 

 رررعا بشررراي، مصرررللة سرررصو ا و ؤومررره باإلت ررراا  6703.00 67.03

رسطبيعررئ، مرريعع أو مقصررل  أو محضررا بسوررة طاوقررة 

؛ صلل أو  عا حيلرنئ أو ملرم نس ية أخرا أخاى

محضاة سالمتعةاد دئ صيع رسشعا رسةسرتعا  أو مرا 

 وةاثله

 %5 رسقيةة

 رعا  أ  وسحر  وحلرسرب و مرلش وخصرل، ومرا    67.04

 رابهها، مسررتعا ة، مررن  رعا بشرراي أو حيررلرنئ أو 

من ملرم نس ية؛ مصيل ات مرن  رعا بشراي ايرا 

 مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا 

    

     ـ من ملرم نس ية تاكيبية:    
 %5 رسقيةة ـ ـ  عا مستعا  كامل 6704.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6704.19  
 %5 رسقيةة ـ من  عا بشاي 6704.20  
 %5 رسقيةة ـ من ملرم أخا 6704.90  
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 رسقسع رسثاسث  شا
 مصيل ات من ح ا أو س  أو أمةيب أو حاوا صخاي

 انب( أو ميتا أو من ملرم مةاثلة؛)أمبستل  أو أمي
 مصيل ات من خزل؛ زساج ومصيل اته

 
 رسلصل رسثامن ورسستله

 مصيل ات من ح ا أو س  أو أمةيب أو حاوا صخاي
 )أمبستل  أو أميانب( أو ميتا أو من ملرم مةاثلة

 
 مالحظــات:

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 

 ؛25ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -أ 

 48.10ورسل   رسةقلى رسةطلئ أو رسةشاب أو رسةغط ، رسر رخل درئ رسبير  رسل    -ب 

)مثل: رسرل   ورسرل   رسةقرلى رسةطلرئ أو رسةغطر  أو رسةشراب،  48.11أو رسبي 

 بةسحل  رسةيتا أو رس ارديب أو رسقا  أو ر مللب(؛

 59أو رسلصررل  56رسيسررج رسةطليررة أو رسةشررابة أو رسةغطرراة، رس رخلررة دررئ رسلصررل   -ج 

ثرررل رسيسرررج رسةطليرررة أو رسةشرررابة أو رسةغطررراة، بةسرررحل  رسةيترررا أو رسقرررا  أو )م

 رإلمللب(؛

 ؛71ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -م 

 ؛82رسع م وأسزرءلا رس رخلة دئ رسلصل   -لـ 

 ؛84.42أح ا  رسطبا ة )سيتلاارديا( رس رخلة دئ رسبي    -و 

مرلرم  ازسرة رس رخلررة درئ رسبيرر   ( ورسقطرع مررن85.46رسعرازالت رستهابائيرة )رسبيرر    -ز 

 (؛85.47)

 (؛90.18أقارص و ؤو  حلا ر مياه )رسبي    -" 

 )مثل رسسا ات و لبها(؛ 91ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ط 

ووحرر رت ومسررتلزمات رإلنررا ة )مثررل: ر ثرراث  94ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصـررـل   -ى 

 ورسةبانئ رسةسبقة رسصيع(؛

)مثل: سعب ر طلاد وأسعراب رسة تةعرات وأمورت  95دئ رسلصل ر صيال رس رخلة   -ك 

 وسلرزم رساواضة( 

، إذر كانرب مصريل ة مرن رسةرلرم رسةيصرلص  96.02ر صيال رس رخلة دئ رسبير    -د 

 96.06، ور صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر   96)ب( سللصررل 2 ليهررا دررئ رسةالحظررة 

 96.10مورز( أو دررئ رسبيرر  )مثررل أقررالم ر   96.09)مثررل ر ز ر ( أو دررئ رسبيرر  

)رسةياصررب "رسحلرمررل "  96.20)مثررل: أسررلر" ر  مورز سلامررع(؛ أو دررئ رسبيرر  

 رالحاموة رو رسثيائية رو رسثالثية رسقلرئع ورالصيال رسةةاثلة (؛ رو

 )مثل رستحف رسليية(. 97ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -م 
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، 68.02" براسةعي  رسةقصرلم درئ رسبير  تيطبف  با ة "أح ا  رسيصب ورسبيراء رسةشرغلسة  2 -

، كةا تيطبف أوضاً 25.16و  25.15 ل  مختلف أنلرس ر ح ا  رسةشا  إسيها دئ رسبي ون 

 لرررر  سةيررررع ر ح ررررا  رسطبيعيررررة ر خررررا )مثررررل: رستلر تزوررررب ورسصررررلره ورسرررر وسلميب 

 ز.لصا رسعبا ة ال تساي  ل  ح ا ر  مورب( رسةشغلسة بشتل مةاثل؛ إال أه ورسستياتي
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

تاربيع وأح ا  تبليط و صف طا ، مرن ح را طبيعرئ  6801.00 68.01

 )  ر ح ا ر  مورز( 
 %5 رسقيةة

أح رررا  نصرررب وبيررراء ) ررر ر ح رررا ر  مورز( مشرررغلسة    68.02

وأصيال مصيل ة ميها ،   ر ر صيال رسةرصكل ة درئ 

؛ متعبررات رسلسيلسرراء )رسةلزرويررك( ومررا  68.01رسبيرر  

وةاثلهرررا، مرررن ح رررا طبيعرررئ )بةرررا ديررره ر  مورز(، وإه 

كانب  ل  حامل ؛ حبيبات و ظاوا ومساحيف من ح ا 

 طبيعئ )بةا ديه ر  مورز(، ملله رصطيا يا

    

ـ تاربيع وبالط، متعبات وأصيال مةاثلة، وإه كانب  6802.10  

ةا ديها رسةابعة (، وةتن إمخاد أكبا مستطيلة رسشتل )ب

مع؛  7وسه سها ضةن مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 حبيبات و ظاوا ومساحيف مللنة إصطيا ياً 

 %25 رسقيةة

ـرر أح ررا  نصررب وبيرراء أخـررـا وأصيــررـال مصيل ــررـة     

ميهررا، مقطعررة أو ميررـشل ة بصررل ة بسرريطة وبسررطل 

 ميبسط أو مستلي:

    

 %25 رسقيةة ارداتين وماما ـ ـ  خام وت 6802.21  
 %25 رسقيةة ـ ـ سارنيب  6802.23  
 %25 رسقيةة ـ ـ أح ا  أخا  6802.29  
     :ـ ايالا    
 %25 رسقيةة ـ ـ  خام وتارداتين وماما  6802.91  
 %25 رسقيةة ـ ـ أح ا  كلسية أخا  6802.92  
 %25 رسقيةة ـ ـ سارنيب  6802.93  
 %25 رسقيةة ح ا  أخا ـ ـ أ 6802.99  

ح ا أ مورز طبيعئ مشغلد وأصيال من ح ا أ مورز  6803.00 68.03

 طبيعئ أو من أ مورز متتل )أ مورزون( 
 %5 رسقيةة

أ حيـررـة وأصيـررـال مةاثلررة ، برر وه لياكررل ، سلطحررن أو    68.04

رس اش أو نزس ر سيال أو رسشحص أو رسصقل أو رستقرلوع 

صقل و ووة، وأسزرؤلا، مرن أو رسقطع، أح ا   حص أو 

أح رررررا  طبيعيرررررة أو مرررررن مرررررلرم  ررررراحصة طبيعيرررررة أو 

إصطيا ية متتلة أو من خزل، وإه كانرب برسسزرء مرن 

 ملرم أخا 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ أ حية سلطحن أو رس اش أو نزس ر سيال 6804.10  
     ـ أ حية أخا وأصيال مةاثلة:    
 معلاة رسقيةة أو تاكيبئ، متتل  ـ ـ من ما  طبيعئ 6804.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من ملرم  احصة أخا متتلة أو من خزل  6804.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أح ا  طبيعية 6804.23  
 معلاة رسقيةة ـ أح ا   حص أو صقل و ووة 6804.30  

ملرم  احصة طبيعية أو إصطيا ية، بشرتل مسراحيف أو    68.05

لرمرل مرن مرلرم نس يـرـة أو مرن و   حبيبات ،  ل  ح

أو و   مقررلى أو مررن مررلرم أخررا، وإه كانررب مقطعررة 

 بس تاد معيية أو مخيطة أو مهيسة بسي  تل أخا 

    

 معلاة رسقيةة ـ  ل  حلرمل من أقةشة ميسلسة دقط 6805.10  
 معلاة رسقيةة ـ  ل  حلرمل من و   أو و   مقلى دقط 6805.20  
 معلاة رسقيةة رمل من ملرم أخاـ  ل  حل 6805.30  

أسيررال خبررث رسةعررامه وأسيررال صررخاوة وأسيررال مع نيررة    68.06

مةاثلرررة؛ دياميتلسيرررب مةررر م، واضرررا  مةررر م، خبرررث 

 ارررلي وميت رررات مع نيرررة مةاثلرررة مةررر مة؛ مخررراسيط 

ومصيل ات من ملرم مع نية سعزد رسحار ة أو رسصلت 

أو إلمتصررراص رسصرررلت،  ررر ر مرررا وررر خل درررئ رسبيررر ون 

  69أو دئ رسلصل  68.12أو  68.11

    

ـ أسيال خبث رسةعامه وأسيـــال صخاوة وأسيال مع نية   6806.10  

مةاثـــلة، وإه كانب مخللطة ديةا بييها، بشتل كتل أو 

 صلائل أو سلات:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من صلل صخاي 6806.104 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  6806.109  
ميتلسيـب مة م واضا  مة م وخبــث  الي ـ ديا 6806.20  

وميت ات مع نية مةاثـلة مة مة، وإه  كانب مخللطة 

 ديةا بييها

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا :  6806.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من صلل صخاي  6806.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6806.909  

ل قررا  مصرريل ات مررن رمررللب أو مررن مررلرم مةاثلررة )مثرر   68.07

 نلطئ أو زدب قطاره رسلحع( 
    

 %5 رسقيةة ـ بشتل سلات 6807.10  
 ـ ايالا 6807.90  

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أسررررلر" ذرت أطررررا وأسررررلر" وتاربيررررع "بررررالط" وكتررررل  6808.00 68.08

وأصررريال مةاثلرررة، مرررن أسيرررال نباتيرررة أو مرررن قرررش أو 

قشا ة أو قطرع صرغياة أو مقرائف أو نشرا ة أو دضرالت 

شرررب، متتلرررة بامرررةيب أو سررر  أو مرررلرم أخرررا مرررن خ

 تةامك مع نية أخا 

 %5 رسقيةة

     مصيل ات من س  أو من ماكبات أمامها رس      68.09
ـ أسلر" وصلائل وأسلر" ذرت أطا وتاربيع وبالط     

 وأصيال مةاثـــلة، ايا مزخادة:
    

ـ ـ مغطاة  ل  رسلسه أو مقلرة، بل   أو بل   مقرلى  6809.11  

 طدق
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6809.19  
 %5 رسقيةة ـ أصيال أخا  6809.90  

مصيل ات مرن رمرةيب أو مرن رسخامرانة أو مرن ح را    68.10

 رصطيا ئ، وإه كانب مسلحة  
    

ـ تــاربيع وبالط وقامي  مــقلل، وأح ا  تبـــليط     

 :وآسا )طلب( وأصيال مةاثـــلة
    

 %25 رسقيةة ـ كتل وآسا، سلبياء ـ 6810.11  
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا 6810.19  
     ـ أصيال أخا:    
ـ ـ  ياصا إنـشـائــية مسبقة رسصيع سلبياء أو سلهي مرة  6810.91  

 رسة نية
 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا  6810.99  
مصررريل ات مرررن خلررريط حاورررا صرررخاي )رمبسرررتل (    68.11

ن خلرررريط أسيررررال مرررريليلسلز بامررررةيب بامررررةيب أو مرررر

 وأصيال مةاثلة 

    

 %5 رسقيةة ـ محتلوة  ل  حاوا صخاي )رمبستل ( 6811.40  
     ـ ايا محتلوة  ل  حاوا صخاي )رمبستل (:    
 %5 رسقيةة ـ ـ صلا" مةلسة 6811.81  
ـرر ـ صررلائل أخررا وأنررلرس ذرت أطررا وتاربيررع، وقاميرر   6811.82  

 ثلة:مقلل وأصيال مةا
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ صلائل  6811.821 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6811.829 
 ـ أصيال أخا 6811.89  

 

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أسيال حاوا صرخاي مشرغلسة؛ مخراسيط أمامرها حاورا    68.12

صرررررخاي، أو أمامرررررها حاورررررا صرررررخاي وكابلنرررررات 

رسةغيسيلم؛ مصيل ات من تلك رسةخاسيط أو مرن حاورا 

ثررل رسخيررلط ورسيسررج ورسةالبررس وأاطيـررـة صررخاي )م

رسررراأ  ور حصورررة ورسللرصرررل(، وإه كانرررب مقرررلرة أو 

رو  68.11مسررلحة،  رر ر ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر  

68.13 

    

 %5 رسقيةة ـ من كاوم سيب 6812.80  
     ـ ايالا:    
     أسبسة وتلربع أسبسة ، وأحصوة و أاطية  أ : - -  6812.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ المتعةاد  ساد رإلطلاء  6812.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6812.919  
     ـ ـ ايالا: 6812.99   
ـ ـ ـ رسيال من حاوا صخاي مشغلد؛ محاسيرل أمامرها  6812.991  

حاوا صخاي أو بقا  ة من حاوا صرخاي وكابلنرات 

 مغييسيلم

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خيلط 6812.992  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ حباد وأمار ، وره كانب مضلل ة 6812.993  
أسيال حاوا صخاي مضغلطة سصيا ة رسللرصل  - - - 6812.994 

 ، بشتل صلائل رو سلات 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6812.999  
أمورت إحتتراك )مثررل صررلائل وسلرات وأ رراطة ومقرراطع    68.13

ئ ( اـرررـيا ماكبرررة، مرئاورررة وأقرررارص وحلقرررات وومرررا

سللارمرررررل أو سة ةل رررررات رستعشـرررررـيف أو ماوةاثـرررررـلها، 

أمامررررها حاوررررا صررررخاي أو مررررلرم مع نيررررة أخررررا أو 

 ميليلسلز، وإه تضةيب نس اً أو ملرم أخا

    

     ـ محتلوة  ل  حاوا صخاي )رمبستل (:  6813.20  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أمورت إحتتاك سللارمل 6813.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 6813.209  
     ـ ايا محتلوة  ل  حاوا صخاي )رمبستل (:    
 %5 رسقيةة ـ ـ أمورت إحتتاك سللارمل 6813.81  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6813.89  

ميترررا مشرررغلسة ومصررريل ات ميهرررا، بةرررا ديهرررا رسةيترررا    68.14

رسةتتلررة أو رسة رر مة، وإه كانررب مثبتررة  لرر  حامررل مررن 

 قلى أو من ملرم أخا و   أو و   م

    

ـ أسلر" وصرلائل وأ راطة مرن ميترا متتلرة أو م ر مة،  6814.10  

 وإه كانب  ل  حامل

 

 

 معلاة رسقيةة



637 
 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 6814.90  
مصرريل ات مررن ح ررا أو مررلرم مع نيررة أخررا )بةررا ديهررا    68.15

أسيررررال رستابررررله، ومصرررريل اتها، ومصرررريل ات مررررن 

م"(، ايا مصكل ة وال مرخلة درئ رسخيل  "طحلب رسلقل

 متاه آخا 

    

أسيرررال رستابرررله؛ مصررريل ات مرررن أسيرررال رستابرررله  -  

المررررتعةاالت ايررررا كهابائيررررة؛ مصرررريل ات أخررررا مررررن 

سارديرررب أو ايررراا مرررن رستابرررله، المرررتعةاالت ايرررا 

 كهابائية:

  

 %5 رسقيةة أسيال رستابله  - - 6815.11 
 %5 رسقيةة ه أقةشة من أسيال رستابل - - 6815.12 
 %5 رسقيةة مصيل ات أخا من أسيال رستابله - - 6815.13 
 معلاة رسقيةة  ايالا  - - 6815.19 
 %5 رسقيةة ـ مصيل ات من رسخيل  "طحلب رسلقلم" 6815.20  
     ـ مصيل ات أخا:    
محتلوة  ل  مغيزوب أو مغيزوا بشتل بلل رت  - - 6815.91  

سلميب بةا دئ ذسك موسيع أو متعبة )باوتال ( أو مو

 كاوميب

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6815.99  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رستامع ورسستله
 ميت ات من خزل

 
 مالحظات:

 
تيطبف أحتام لصر رسلصل دقط  ل  رسةيت ات رسخزدية رستئ  لس ب باسحار ة بع  إ طائها   1 -

 رسشتل رسيهائئ:

دقط  لر  رسةيت رات ايرا تلرك رستر  تترله  69.14إس   69.04تيطبف رسبيلم من   -أ 

 ؛69.03إس   69.01قابلة  ه ت خل د  رسبيلم من 

م سررة ميلوررة  800إه رالصرريال رستررئ تعرراسج برراسحار ة دررئ م سررة حررار ة أقررل مررن  -ب 

 اارض مثل رسةعاس ة باسارتي ات أو تسراوع رستلا رل باضرادة رسةراء أو إلزرسرة رسةراء أو 

ا، ال تعتبا معاس ة باسيرا . مثرل لرصا ر صريال تسرتثي  مرن رسلصرل رسعياصا رسطيا ة ر خ

 ؛ و 69

رسةيت ات رسخزدية رسةتحصل  ليها بةعاس ة نا وة سلةلرم رسعضرلوة، وايرا رسةع نيرة  -ج 

ورستئ مبف تحضيالا وتشتيلها  امة،  ي  م سة حار ة رسغادة. تشةل رسةلرم رسخام درئ 

بةرا ديهرا رسسريليتا رسةصرهل  ورسةرلرم رسترئ سهرا مرا تشرةل رسصلصراد ورسةرلرم رسسيليسرية 

م سة رنصرها   اسيرة مثرل ر كامري  أو رستابير رت أو رسيتاور رت أو رسغارديرب أو أي نرلس 

آخا دئ أنلرس رستابله ودئ بعض رسحاالت رسةلرم رساربطة كاسصلصاد رسةتحةرل سلحرار ة 

 أو رسللملات.

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  2 -

 ؛ 28.44ة دئ رسبي  ر صيال رس رخل  -أ 
 ؛ 68.04أصيال رسبي    -ب 
 )مثل حلئ رسغلروة "رسةقل ة"(؛ 71ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ج 
 ؛ 81.13رسخالئط رسخزدية رسةع نية )مياميب( رس رخلة دئ رسبي    -م 
 ؛ 82ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -لـ 
 (؛85.47لرم  ازسة )رسبي  ( ورسقطع من م85.46رسعازالت رستهابائية )رسبي    -و 
 (؛90.21ر مياه رالصطيا ية من خزل )رسبي    -ز 
 )مثل، رسسا ات و لبها(؛ 91ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -" 
وحرر رت ومسررتلزمات رإلنررا ة )مثررل، ر ثرراث و 94ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصررل   -ط 

 ورسةبانئ رسةسبقة رسصيع(؛
)مثل، سعب ر طلاد وأسعراب رسة تةعرات وأمورت  95ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ى 

 وسلرزم رساواضة(؛
)مثررل  96.14)مثررل ر ز ر ( أو دررئ رسبيرر   96.06ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر    -ك 

 االوين رست خين(؛
 )مثل رستحف رسليية(. 97ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -د 
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 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 اءرالمتيل
 دية رسامع

ميت ات من مقيف حلاوات ميليسية رو من رتابة   

 ميليسية مةاثلة، ورصيال متحةلة سلحار ة
  

آسررا )طررلب( وكتررل وتاربيررع وبررالط وقطررع خزديررة  6901.00 69.01

أخررررا، مررررن مقيررررف رسحلاوررررات رسسيليسررررية )مثررررل 

رستيسرررل ل  ورستاوبلسيرررب أو رسررر واتلميب( أو مرررن 

 أتابة ميليسية مةاثلة 

 %5 سقيةةر

آسررا )طررلب( وكتررل وتاربيررع وبررالط وقطررع خزديررة    69.02

مةاثلرررة سلبيررراء نا ورررة )متحةلرررة سلحرررار ة(،  ررر ر 

رسةيت ات من مقيف رسحلاوات رسسيليسية أو ر تابة 

 رسسيليسية رسةةاثلة 

    

% وزناً من  ياصا 50ـ محتلوة  ل  أكثا من   6902.10  

( أو رستاوم Ca( أو رستاسســيلم )Mgرسةغيسيلم )

(Cr كل بةلاما أو م تةعة ، معبارً  يها  بـ )

MgO  أوCaO  أوCr2O3 

 معلاة  رسقيةة 

% وزناً من 50ـ محتـلوـة  ــل  أكــثا مــن  6902.20  

أو من رسسيليتا "رسسيليس"  AL2O3أسلمييا 

(SiO2أو من خليط أو ماكب من تلك رسةيت ات ) 

 معلاة  رسقيةة 

 معلاة  رسقيةة  لاـ ايا 6902.90   
ميت ررررات نا وررررة خزديررررة أخررررا )مثررررل رسةعلسررررات    69.03

ورسبررررررلرم  ورسلللررررررات ورسسرررررر رمرت ورسحلرمررررررل 

ور نابيررررررب ورسةلرمرررررريا ورسقضررررررباه ورسبلربررررررات 

رسةيزسقرررة(،  ررر ر رسةيت رررات مرررن مقيرررف رسحلاورررات 

 رسسيليسية أو من ر تابة رسسيليسية رسةةاثلة 

    

% وزناً من رستابله 50ثا من تحتلى  ل  أكـ - 6903.10   

 رسحا:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بلرم   6903.102  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6903.109  
% وزنـاً من أسلمييا 50ـ تحتلي  ل  أكثا من  6903.20  

(AL2O3 أو من خليــط أو ماكب من ر سلمييا )

 (:SiO2ورسسيليتا "رسسيليس")

    

 %5 رسقيةة م ـ ـ ـ بلر 6903.202  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 6903.209  
     ـ ايالا:  6903.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ بلرم  6903.902  
 ـ ـ ـ ايالا 6903.909  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 اءرالمتيل
 دية رسامع

   ميت ات خزدية رخا  
آسررررا )طررررلب( بيرررراء وكتررررل تبلرررريط وايالررررا مررررن    69.04

 ر صيال رسةةاثلة، من خزل 
    

 %5 رسقيةة ـ آسا )طلب( بياء 6904.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6904.90  

قاميرر  مررقلل وأاطيررة مرر رخن و ياصررا مرر رخن    69.05

أخررا وزخررا ل معةا وررة وأصرريال إنشررائية أخررا ، 

 من خزل 

    

 %5 رسقيةة ـ قامي  مقلل 6905.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6905.90  

وم رررا ي تصررراوف ملرمررريا وأنابيرررب ومزر ورررب  6906.00 69.06

 رسةياا ، وسلرزمها ، من خزل 
 %5 رسقيةة

بالط وتاربيع من خزل سلتبليط أو رستغطية    69.07

)سل   ره أو رسةلرق (؛ متعبات دسيلساء وما 

وةاثلها من خزل، وإه كانب  ل  حامل؛ خزل 

 سلتشطب

    

ـ بالط وتاربيع  سلتبليط أو رستغطية  )سل   ره أو   

رالصيال رس رخلة دئ رسبي ون رسةلرق ( ،   ر 

 :6907.40و  6907.30رسلا يين 

  

% 0.5م سررة رمتصاصررها سلةرراء ال وزورر   ررن  - - 6907.21 

 وزنا:

  

بررالط و تاربيررع ايررا ملةعررة )ايررا مل نشررة(   - - - 6907.211 

وال مطلية باسةيياء، ايا تامرة رسصريع، رسةسرتل مة 

 من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج 

لاة مع رسقيةة   

   ايالا , ملةعه )مل نشة( رو مطلية باسةييا : - - - 6907.212 

وةتن رمخاد ركبرا مسراحة مرطل سهرا ضرةن  - - - - 6907.2121 

 مع 7مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 6907.2129 

 %15 رسقيةة  ايالا  - - - 6907.219 
% وزنرا وال 0.5ا سلةراء وزور  م سة رمتصاصه - - 6907.22 

 : %10وت اوز 

  

   ملةعه )مل نشة( رو مطلية باسةييا: - - - 6907.221 
وةتن رمخاد ركبرا مسراحة مرطل سهرا ضرةن  - - - - 6907.2211 

 مع 7مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 6907.2219 

 ايالا - - - 6907.229 

 

 

 %15 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 اءرالمتيل
 دية رسامع

   :% وزنا10م سة رمتصاصها سلةاء وزو   ن  - - 6907.23 
   ملةعه )مل نشة( رو مطلية باسةييا: - - - 6907.231 
وةتن رمخاد ركبرا مسراحة مرطل سهرا ضرةن  - - - - 6907.2311 

 مع 7مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 6907.2319 

 %15 رسقيةة لاايا - - - 6907.239 
متعبرررات دسيلسررراء ومرررا وةاثلهرررا  ررر ر رالصررريال  - 6907.30 

 : 6907.40رس رخلة دئ رسبي  رسلا ئ 

  

   ملةعه )مل نشة( رو مطلية باسةييا:  - - - 6907.301 
وةتن رمخاد ركبرا مسراحة مرطل سهرا ضرةن  - - - - 6907.3011 

 مع 7مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 6907.3019 

 %15 رسقيةة ايالا - - - 6907.309 
   :خزل سلتشطيب - 6907.40 
   ملةعه )مل نشة( رو مطلية باسةييا: - - - 6907.401 
وةتن رمخاد ركبرا مسراحة مرطل سهرا ضرةن  - - - - 6907.4011 

 مع 7مابع طلد ضلعه وقل  ن 

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ايالا - - - - 6907.4019 
 %15 رسقيةة ايالا - - - 6907.409 

   ملغئ  [69.08]
أسهزة وأصيال سلةختبارت والمرتعةاالت كيةاوورة    69.09

أو تقيية أخا، من خرزل؛ أسراره وقصراس وأو يرة 

مةاثلررة المررتعةاالت ز ر يررة، مررن خررزل؛ أو يررة 

وسرررار  وأصررريال مةاثلرررة سليقرررل أو رستعبيرررة، مرررن 

 خزل 

    

ة وأصرررريال سلةختبررررارت والمررررتعةاالت ـرررر أسهررررز    

 كيةاووة وتقيية أخا:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من بل ملين رو صييئ 6909.11  
 9ـرر ـ أصرريال ب  سررة صررالبة تعررامد أو تزورر   ررن  6909.12  

 (Mohsبةقيا  )
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 6909.19  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6909.90  

م اسئ" ومغامل وقلر   مغامل أحلرض اسيل "   69.10

وأحررلرض رمررتحةام وأحررلرض رمررتبارء "بي ورره" 

ومقا ررررر  مرررررارحيض وخزرنرررررات تلاورررررغ رسةيررررراا 

)ميلله(، ومباود وأصيال صرحية ثابترة مةاثلرة، 

 من خزل 

    

 %25 رسقيةة  ـ من بل ملين رو صييئ 6910.10  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 اءرالمتيل
 دية رسامع

 %25 رسقيةة ـ ايالا 6910.90  
ة أو رسةطربخ، وأمورت ميزسيرة أورنئ وأمورت سلةائر    69.11

أخررررا، وأصرررريال سلعياوررررة باسيظادررررة رسشخصررررية أو 

 سلتلرسيب، من بل ملين رو صييئ

    

 %5 رسقيةة ـ أورنئ مائ ة وأورنئ مطبخ 6911.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6911.90  

أورنئ وأمورت سلةائر ة أو رسةطربخ، وأمورت ميزسيرة  6912.00 69.12

باسيظادـررـة رسشخصيـررـة أو  أخررا، وأصرريال سلعياوررة

سلتــلرسيــب، من ملرم خزدية أخا،  ر ر رسبل مرلين 

 رو رسصييئ 

 %5 رسقيةة

     تةاثيل صغياة وأصيال أخا سلزوية، من خزل    69.13
 %5 رسقيةة ـ من بل ملين رو صييئ 6913.10  

 %5 رسقيةة ـ ايالا 6913.90 
     مصيل ات أخا، من خزل    69.14

 %5 رسقيةة ـ من بل ملين رو صييئ 6914.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 6914.90  



643 
 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسسبعله
 زساج ومصيل اته

 
 مالحظات:

 

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

)مثررل، رسةييرراء ورسةاكبررات رسقابلررة سلتررزسج  32.07ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر   )أ( 

 ائف(؛وداوب رسزساج، وزساج آخا بشتل مسحل  أو حبيبات أو  ق

 مثل حلئ رسغلروة )رسةقل ة(؛ 71ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  )ب( 

، رسعررازالت رستهابائيررة )رسبيرر   85.44حبرراد ر سيررال رسبصرراوة رس رخلررة دررئ رسبيرر   )ج( 

 (؛85.47( أو رسقطع رسعازسة سلتهاباء )رسبي  85.46

دئ  زساج رمامئ ونلردص خللية ونلردص أخا، بسطا، سلعابات رس رخلة )م(   

 .   88رس   86رسلصلد 
           
زساج أمامئ ونلردص خللية ونلردص أخا، وإه كانب بسطا، تشتةل  ل  أسهزة    )لـ( 

تسخين أو ايالا من ر سهزة رستهابائية أو رإلستتاونية، سلعابات رس رخلة 

 . 88رس   86دئ رسلصلد 

ً  )و(  ، رسحقن تحب رس ل ، رسعيله ر سيال رسبصاوة ، رسعياصا رسبصاوة رسةشغلسة بصاوا

رالصطيا ية، مقاويس رسحار ة )تاملميتا(، مقاويس رسضغط رس رلي )برا وميتا(، 

مقاويس كثادة رسسرلرئل )لاور  وميتا( وايالرا مرن ر صريال رسرلر مة درئ رسلصرل 

 ؛ 90

، رإل رررا رت رسةضررريية ، ورسللحرررات رإل  ررراموة أو  وحررر رت ومسرررتلزمات رإلنرررا ة )ز( 

يية وايالررا مررن  ر صرريال رسةةاثلررة رستررئ تحتررلي  لرر  مصرر   رإل النيررة رسةضرر

 ؛ 94.05إضاءة مثبب بها بصل ة مرئةة وأسزرؤلا ، رس رخلة دئ رسبي  

سعرب ر طلرراد وأسعرراب رسة تةعررات وأمورت وسرلرزم رساواضررة وسررلرزم تررزوين  رر اة  )"( 

)بامررتثياء رسعيررله  95 يرر  رسةرريالم وايالررا مررن ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصررل 

 (؛95رسزساسية ايا رآلسية سل م  أو سغيالا من أصيال رسلصل 

ر ز ر  ور و ية رسعازسة رسةاكبة ونادثات رسعطل  ورسيادثات رسةةاثلة وايالا مرن  )ط( 

 . 96أصيال رسلصل 

 

 :70.05و  70.04و  70.03تطبيقا  حتام رسبيلم   2 -

قبررل تل ويرره )باستحةيررة ثررع ال وعتبا"مشررغلالً" رسزسرراج رسررصي أخضررع  وررة  ةليررة  )أ( 

 رستباو (؛

 إه رستقطيع إس  أ تاد معيية ال وؤثا  ل  تصييف أسلر" وصلائل رسزساج؛ )ب( 
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وقصرر  بعبررا ة "طبقررة ماصررة  اكسررة أو ايررا  اكسررة"، طبقررة طررالء م هاوررة  )ج(  

رسسررةاكة مررن معرر ه أو مررن ماكررب كيةيررائئ )مثررل أوكسرري  معرر ه( رستررئ تةررت  

ل  مبيل رسةثراد، أو تحسرن خصرائ  رسزسراج رسعاكسرة ر  عة تحب رسحةارء،  

دررئ رسلقررب رسررصي وبقرر  ديرره رسزسرراج محتلظررا ب  سررة مررن رسشررلادية أو نصررف 

 رسشلادية، أو رستئ تةيع رنعتا  رسضلء  ل  مطل رسزساج.
 

مرخلة دئ لصر رسبي  ، وإه كانب سها خلرص  70.06تبق  رسةيت ات رسةشا  إسيها دئ رسبي    3 -

  الزة.ر صيال رس

 

 :70.19وقص  بعبا ة "صلل رسزساج" ودقاً سةلهلم رسبي    4 -

% 60( بيسرربة ال تقررل  ررن SiO2رسصررلل رسةعرر نئ رسةحتررلي  لرر  رسسرريليتا ) )أ( 

 وزناً؛

% وستيهرا 60( بيسبة تقل  رن SiO2رسصلل رسةع نئ رسةحتلي  ل  رسسيليتا ) )ب( 

% وزنراً أو 5 رن ( بيسربة تزور  Na2Oأو  K2Oتحتلي  لر  أوكسري  قلرلي )

 % وزناً.2( بيسبة تزو   ن B2O3 ل  أوكسي  بل وك  )

أمررا ر صررلرل رسةع نيررة رستررئ ال تيطبررف  ليهررا رسةلرصررلات أ ررالا دتخضررع سلبيرر  

68.06. 
 

تشررةل  بررا ة "زسرراج" أويةررا و مت دررئ سرر ود رستعاولررة، رسةرراو )كررلر تز( رسةصررهل    5 -

 واياا من رسسيليتا "رسسيليس" رسةصهل ة.
 

 الحظة رسبي  رسلا ئ:م
، وقصرر  7013.91و  7013.31و  7013.21مررن أسررل تطبيررف أحتررام رسبيررلم رسلا يررة   - 1

بعبررا ة "كاوسررتاد رساصرراص" دقررط رسزسرراج رسررصي وحتررلي  لرر  أود أوكسرري  رساصرراص 

(PbO بيسبة ال تقل  ن )وزناً.24 % 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

كسررا ة ودضررالت وخررامة زسرراج بامررتثياء رسزسرراج مررن  7001.00 70.01

أنابيررب ر  ررعة رستاثلموررة أو ايرراا مررن رسزسرراج رسةيشررط 

 ؛ زساج  ل   تل كتل 8549رس رخل دئ رسبي  

 %5 رسقيةة

زساج ايا مشغلد، بشتل كارت )  ر رستاوات   70.02

ه أو ( أو قضبا70.18رسةتيالية رسصغا رس رخلة دئ رسبي  

  ي ره أو أنابيب 

    

 %5 رسقيةة ـ كارت 7002.10  
 %5 رسقيةة ـ قضباه أو  ي ره 7002.20  
     ـ أنابيب:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من كلر تز مصهل  أو اياا من رسسيليتا رسةصهل ة  7002.31  
ـر ـ مرن زسراج آخرا سره معامرل تةر م طرلسئ ال وت راوز  7002.32  

6- 

دررئ م سررة حررار ة تتررارو" مررا بررين ستررل كللررن   5× 10

 م سة ميلوة  300صلا و 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7002.39  
زسرراج مصرربلب وزسرراج ماقررف ، أسررلر" أو صررلائل أو   70.03

أ ررتاد خاصررة، وإه كرراه ذو طبقررة ماصررة أو  اكسررة أو 

 ايا  اكسة، وستن ايا مشغلد بطاوقة أخاى 

    

     حة:ـ أسلر" وصلائل ايا مسل   
ـ ـ مللنة دئ كتلتها أو معتةة أو مصلحة بزساج  7003.12  

آخا)مزموج( أو ذرت طبقة ماصة أو اكسة أو ايا 

  اكسة

 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 7003.19  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من زساج بصاي  7003.191  
   ـ ـ ـ ايالا:  7003.199  
اج من قبل رسةصانع ـ ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنت 7003.1991 

رسةاخصة إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة 

رسب ولة ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" 

 و طاقة رسةياا (

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا  7003.1999 
 %5 رسقيةة ـ أسلر" وصلائل مسلحة 7003.20  
 %5 رسقيةة ت(ـ أ تاد خاصة )باوديال 7003.30  

زسرراج مسررحلب وزسرراج ميلررلخ، أسلرحرراً، وإه كرراه ذر   70.04

طبقرررة ماصرررة أو  اكسرررة أو ايرررا  اكسرررة، وسترررن ايرررا 

 مشغلد بطاوقة أخاى 

    

ـ زساج، ملله دئ كتلته أو معتع، أو مصلل بزساج آخا  7004.20  

 )مزموج( أو ذو طبقة ماصة أو  اكسة أو ايا  اكسة

 

 

  

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

 معلاة رسقيةة ـ زساج آخا  7004.90  
زسـررـاج متحصـررـل  ـررـليه باستعـررـلوع "دلررلت" وزسرراج   70.05

م لل أو مصقلد رسلسه أو رسلسهين، أسلرحاً أو صلائل، 

وإه كرراه ذو طبقررة ماصررة أو  اكسررة أو ايررا  اكسررة، 

 وستن ايا مشغلد بطاوقة أخاى 

    

 اكسرة أو ايرا  ـ زساج ايرا مسرلل ذو طبقرة ماصرة أو 7005.10  

  اكسة 
 معلاة رسقيةة

     ـ زساج آخا ايا مسلل:   
ـ ـ زساج ملله دئ كتلته أو معتع أو مصلل بزساج آخا  7005.21  

 )مزموج( أو م لل رسسطل دقط
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7005.29  
 معلاة رسقيةة ـ زساج مسلل 7005.30  

أو  70.03ر نررررلرس رسررررلر مة دررررئ رسبيررررلم  زسـررررـاج مررررن 7006.00 70.06

، محييرررررراً أو مشررررررغلد رسحررررررلرل أو 70.05أو   70.04

محلل رً أو مثقلباً أو مطلياً باسةيياء أو مشرغلالً بطاوقرة 

 أخاى، وستن ب وه أطا وال مزومرً بةلرم أخا 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7006.001  
 %5 رسقيةة ايالا - - - 7006.009  

زسرراج مررسمله متررله مررن زسرراج مقســررـ  )مسررق ( أو   70.07

 ميض   
    

     ـ زساج مسمله مقس :   
ـ ـ بس تاد ومقامات ميامبة سلتاكيب دئ رسسيا رت أو  7007.11  

رسطائارت أو رسةاكبات رسلضائية أو رسبلرخا أو ايالا 

 من ومائل رسيقل: 

  

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة ست ةيع   7007.111 

 وتصييع رسةاكبات كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  7007.119 
     ـ ـ ايالا: 7007.19  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  7007.191  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  7007.199  
     ـ زساج مسمله ميض :   
ـ ـ بس تاد ومقامات ميامبة سلتاكيب دئ رسسيا رت أو  7007.21  

رسطائارت أو رسةاكبات رسلضائية  أو رسبلرخا أو ايالا 

 من ومائل رسيقل: 

  

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة ست ةيع   7007.211 

 وتصييع رسةاكبات كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا  7007.219 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

     ـ ـ ايالا: 7007.29  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7007.291  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7007.299  

     زساج  ازد متع م رسطبقات  7008.00 70.08
 معلاة رسقيةة ت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خال 7008.001  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7008.009  

ماروا من زساج بسطا أو ب ونها، بةا ديها رسةاروا سلاؤوة   70.09

 رسخللية 
    

 %5 رسقيةة ـ ماروا سلاؤوة رسخللية سلمائل رسيقل 7009.10  
     ـ ايالا:   
     ـ ـ ب وه أطا: 7009.91  
 معلاة رسقيةة اً، ايا مشغلسة أكثا من ذسكـ ـ ـ أسلرح 7009.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7009.919  
 %5 رسقيةة ـ ـ بسطا 7009.92  

قررلر وا ضررخةة )مم انررات( وقيررانئ وقررلر وا ومور     70.10

وباطةانات وأنابيرب وايالرا مرن ر و يرة رسةةاثلرة مرن 

زساج سيقل أو ستعبية رسسلع؛ باطةانات حل؛ من زسراج؛ 

 مرت وأاطية وااسقات أخا، من زساج م ر

    

 %5 رسقيةة ـ أنابيب )أمبلالت( 7010.10  
 معلاة رسقيةة ـ م رمرت، وأاطية أخا 7010.20  
     ـ ايالا: 7010.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ماطبانات رسضغط 7010.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7010.909  

ملتلحة وأسزرؤلا رسزساسيرة، دلر غ وأنابيب من زساج   70.11

ب وه تاكيبات، سلةصابيل رستهابائية و سةصام  رسضرلء 

 أو  نابيب ر  عة رستاثلموة أو ما وةاثلها 

    

 معلاة رسقيةة ـ سإلنا ة رستهابائية 7011.10  
 معلاة رسقيةة ـ  نابيب ر  عة رستاثلموة 7011.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7011.90  

[70.12]    ملغئ  
أمورت مــن زســاج مــن ر نــلرس رسةسرتعةلة سلةائر ة أو   70.13

رسةطرربخ أو رستلرسيررب أو سلةتتررب أو سلتررزوين رسرر رخلئ أو 

المررتعةاالت مةاثلررة ) رر ر ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 ( 70.18أو رسبي   70.10

    

 %5 رسقيةة ـ من خزل زساسئ  7013.10  
     شاب،   ر ما لل من خزل زساسئ:ـ كؤو  وأق ر" رس   
 ـ ـ من كاوستاد رساصاص 7013.22  

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

     ـ ـ ايالا: 7013.28  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7013.281  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7013.289  
ـرر كررؤو  وأقرر ر"  رراب أخررا ،  رر ر مررا لررل مررن خررزل    

 ئ:زساس
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من كاوستاد رساصاص 7013.33  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7013.37  
ـررر أمورت زساسيرررة سلةائررر ة ) ررر ر كرررؤو  رسشررراب( أو    

 سلةطبــــخ،   ر ما لل من رسخزل رسزساسئ:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ من كاوستاد رساصاص 7013.41  
ال وت اوز  ـ ـ من زساج سه معامل تة م طلسئ 7013.42  

6-
 10  ×

ستل كللن دئ م سة حار ة  تتارو" ما بين صلا و  5

 م سة ميلوة 300

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7013.49  
     ـ مصيل ات أخا من زساج:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من كاوستاد رساصاص  7013.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7013.99  

سإل ا ة وأصريال بصراوة مرن زسراج  أصيال من زساج 7014.00 70.14

ً 70.15)  ر رس رخلة دئ رسبي    (، ايا مشغلسة بصاوا
 معلاة رسقيةة

زسـرررـاج سلســـا ـرررـات أو رسةيبهـرررـات وزسـرررـاج مةاثرررل،   70.15

وزساج سليظا رت رسعاموة أو رسطبية )رسةصرححة سليظرا(، 

مح ب أو محيئ أو مقعا أو ماوةاثل ذسرك، ايرا مشرغلد 

ت زساج م لدة ومقاطعهرا رس رئاورة، سصريع بصاواً؛ كار

 مثل لصا ر نلرس من رسزساج 

    

 معلاة رسقيةة ـ زساج سليظا رت رسطبية )رسةصححة سليظا( 7015.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 7015.90  

آسررا )طررلب( وكترررل تبلرريط وأسرررلر" ومابعررات وتاربيرررع   70.16

 وبالط وأصيال أخا من زساج مضغلط أو مقلسب، وإه

كاه مسلحاً سإلمتعةاد دئ رسبياء أو رإلنشراءرت؛ متعبرات 

وأصيال أخا صغياة من زساج، وإه كانب  ل  حامرل، 

سللسيلساء أو  اارض تزوين مةاثلرة؛ زسراج  صاصرئ 

سإلضاءة )سليلردرص( ومرا وةاثلره؛ زسراج متعر م رسخالورا رو 

زسرراج ارراوي كررتال رو رسلرحررا برراطا رو رسلرحررا رو بشررتل 

 اد مةاثلةرص رل رو با ت

    

ـ متعبـــات وأصيــــال أخا صغياة من زساج، وإه  7016.10  

كانب  ل  حامل، سللسـيـلســاء أو  اارض تزوين 

 مةاثلة 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

 %5 رسقيةة ـ ايالا  7016.90  
أصيــرررررـال مرررررـن زسـرررررـاج سلةختبرررررارت أو سلصرررررحة أو   70.17

 سلصي سة، وإه كانب م  سة أو معاواة 
    

ـررر مرررن كرررلر تز مصرررهل  أو مرررن ايررراا مرررن رسسررريليتات  7017.10  

 رسةصهل ة:
    

ـ ـ ـ أنابيب وحلرمل من كلر تز، سلةلا الت رسةصةةة  7017.101  

سإلمخاد دئ أداره رسصها ور كس ة، إلنتاج رساقاقات 

  به رسةلصلة

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7017.109  
آخا، سه معامل تة م طلسئ ال وت اوز ـ من زساج  7017.20  

6-
 10 

ستل كللن دئ م سة حار ة  تتارو" ما بين صلا و  5× 

 م سة ميلوة 300

 معلاة   رسقيةة

 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 7017.90  
خاز زساسئ وآلس  مقل ة وأح ا  كاوةة أو  به كاوةة   70.18

 مقل ة وما وةاثلها من ميت ات صيا ة رسخاز رسزسراسئ،

ومصريل اتها،  رر ر حلرئ رسغلروررة )رسةقلر ة(؛  يررله مررن 

زساج،   ر رسعيله رإلصرطيا ية سلبشرا؛ تةاثيرل صرغياة 

وايالررا مررن أصرريال رسزويررة مررن زسرراج مشـررـغلد برريلخ 

رسلهب،  ر ر حلرئ رسغلرورة ؛ كاورات متياليرة رسصرغا مرن 

 زساج ال وت اوز قطالا ر مع

    

 به كاوةة مقل ة وما  ـ خاز وآلس  وأح ا  كاوةة أو 7018.10  

 وةاثلها من ميت ات صيا ة رسخاز رسزساسئ
 معلاة  رسقيةة 

 1ـ كاوات متيالية رسصرغا مرن زسراج ال وت راوز قطالرا  7018.20  

 مع
  معلاة  رسقيةة

 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 7018.90  
أسيرررررال مرررررن زسررررراج )بةرررررا ديهرررررا صرررررلل رسزسررررراج(   70.19

سيال رسةةشطة "دتائل" ومصيل اتها )مثل رسخيلط ور 

 ورسيسج(

    

 ـ خصل، أسيال مةشطة )دتائل(، خيرلط، سر رئل مقطعرة   
 وحصا وما وةاثلها:

    

 معلاة رسقيةة مع 50ـ ـ س رئل مقطعة، بطلد ال وت اوز  7019.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسيال مةشطة )دتائل( 7019.12  
 معلاة رسقيةة خيلط أخا، خصل  ـ ـ 7019.13 
 7019.14  ً  معلاة رسقيةة ـ ـ حصا مضةلمة آسيا
 7019.15   ً  معلاة رسقيةة ـ ـ حصا مضةلمة كيةيائيا
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7019.19  
   أقةشة مقللة آسياً: -  
 معلاة رسقيةة أقةشة ميسلسة مقللة من أسيال مةشطة "دتائل" ـ ـ 7019.61 
 معلاة رسقيةة أسيال مةشطة "دتائل"أقةشة مقللة أخا من  ـ ـ 7019.62 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 سامعدية ر

أقةشرة ميسرلسة مقللرة، حياكرة مرامة، مرن خيرلط   - -  7019.63 

 ايا مطلية وال ميض ة

 معلاة رسقيةة

أقةشررة ميسررلسة مقللررة، حياكررة مررامة، مررن خيررلط  - - 7019.64 

 مطلية أو ميض ة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة مع 30أقةشة ميسلسة ملتلحة بعاض ال وت اوز  - - 7019.65 
 معلاة رسقيةة مع 30أقةشة ميسلسة ملتلحة بعاض وت اوز  - - 7019.66 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 7019.69 
   أقةشة مضةلمة كيةيائياً : -  
 معلاة رسقيةة أو حة "بارقع" )صلائل  قيقة( - - 7019.71 
 معلاة رسقيةة أقةشة مقللة أخا - - 7019.72 
 معلاة رسقيةة أقةشة ملتلحة أخا - - 7019.73 
 معلاة رسقيةة صلل رسزساج ومصيل اته - - 7019.80 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7019.90  

   مصيل ات أخا من زساج 7020.00 70.20
رالو يررة رسزساسيررة رسةسررتخ مة دررئ حضررانة برريض  - - - 7020.001 

 رالمةاك

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 7020.009 
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 رسقسع رساربع  شا
 سؤسؤ طبيعئ أو مستيبب، وأح ا  كاوةة أو  به كاوةة،

 ومعامه ثةيية ومعامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية،
 ومصيل ات لصا رسةلرم؛ حلئ رسغلروة )مقل ة(؛ نقلم

 
 رسلصل رسحامي ورسسبعله

 سؤسؤ طبيعئ أو مستيبب، وأح ا  كاوةة أو  به كاوةة،
 ة ومعامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية،ومعامه ثةيي

 ومصيل ات لصا رسةلرم؛ حلئ رسغلروة )مقل ة(؛ نقلم
 

 مالحظـات :

 )أ( من رسقسع رسسام ، ومع مار اة رإلمتثياءرت رسرلر مة 1مع مار اة أحتام رسةالحظة   1 -

 ديةا ولئ، تصيف دئ لصر رسلصل سةيع ر صيال رسةتلنة كليا أو سزئيا: 

مررن آلسرر  طبيعيررة أو مسررتيبتة أو مررن أح ررا  كاوةررة أو  رربه كاوةررة )طبيعيررة أو   -أ   

 تاكيبية أو م  مة(؛ أو

 من معامه ثةيية أو معامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية .  -ب 

 

ر صيال رستئ ال تتله ديها رسةعرامه رسثةييرة  71.15و  71.14و  71.13ال تشةل رسبيلم  -أ  2- 

سعاموة رسةتسلة بقشاة من معامه ثةيية ملى سرلرزم بسريطة أو زخرا ل أو رسةعامه ر

قليلة ر لةية )مثل: رسحاول ور  قام ورسحلقرات ورسحرلرل(، وال تيطبرف رسلقراة )ب( 

 ( أ الا  ل  مثل لصا ر صيال.1من رسةالحظة )

ة ر صيال رسةحتلوة  لر  معرامه ثةييرة أو  لر  معرامه متسرل 71.16ال ت خل دئ رسبي   -ب

بقشاة من معرامه ثةييرة إال إذر كانرب لرصا رسةعرامه تشرتل سلرزمراً بسريطة أو زخرا ل 

 قليلة ر لةية.

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  3 -

 (؛28.43ملغةات رسةعامه رسثةيية ورسةعامه رسثةيية رسغاووة )رسبي    -أ   
ر  بطرررة رسةعقةرررة رسةسرررتعةلة درررئ رس ارحرررة ور صررريال رسةسرررتعةلة درررئ حشرررل   -ب 

 ؛30مياه ور صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل ر 
 )مثل رس لانات رسلةا ة رسسائلة(؛ 32ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ج 
 (؛38.15رسةحضارت رسلميطة رسةحلزة  ل  حامل )رسبي    -م 
 )ب(  3سيهرررررا درررررئ رسةالحظرررررة رسةشرررررا  إ 42.03أو  42.02أصررررريال رسبيررررر ون   -لـ 

 ؛42سللصل 
 ؛ 43.04أو  43.03لة دئ رسبي ون ر صيال رس رخ  -و 
 ر صيال رس رخلة دئ رسقسع رسحامي  شا )رسةلرم رسيس ية ومصيل اتها(؛  -ز 
أو  64أصيال ر حصوة وأاطية رساأ  أو ر صريال ر خرا رس رخلرة درئ رسلصرلين   -" 

 ؛65
مظالت رسةطرا ومظرالت رسشرةس و صرئ رسةشرئ ور صريال ر خرا رس رخلرة درئ   -ط 

 ؛66رسلصل 
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، 82أو دئ رسلصل  68.05أو  68.04ر صيال رسشاحصة رس رخلة دئ رسبي ون   -ى 

رسةحتلوة  ل  أتابة أو مساحيف من أح ا  كاوةة أو  به كاوةة )طبيعية أو 

رستئ تتله أسزرؤلا  82رسلر مة دئ رسلصل  تاكيبية(؛ رسع م أو ر صيال

بية أو م  مة(؛ رآلالت رسعاملة من أح ا  كاوةة أو  به كاوةة )طبيعية أو تاكي

ور سهزة رآلسية ورسةع رت رستهابائية وأسزرؤلا رسلر مة دئ رسقسع رسسام  

ً من أح ا  كاوةة أو  به    شا. إال أه ر صيال وأسزرءلا رسةصيل ة كليا

كاوةة )طبيعية أو تاكيبية أو م  مة( تبق  خاضعة سهصر رسلصل، بامتثياء 

ةشغلسين وايا رسةاكبين إلبا تس يل رسياقلت ر ز   "ملـيا"ورسةا  رس

 (؛85.22رسصلت أو إبا قارءة رسحاكئ )رسبي  
)أسهزة  لةيرة ومرا ات وآالت  92أو  91أو  90ر صيال رس رخلة دئ رسلصلد   -ك 

 ملميقية(؛
 (؛93ر ملحة وأسزرءلا )رسلصل   -د 
 ؛ 95( سللصل2ر صيال رسةشا  إسيها دئ رسةالحظة )  -م 
 من ذسك رسلصل؛ 4ودقـاً  حتام  رسةالحظة  96ستئ تصيف دئ رسلصل ر صيال ر  -ه 
( ، قطررررع 97.03رسةيت رررات ر صررررلية سليررررئ رسيحررررب وصيــررررـع رستةاثيررررل )رسبيرررر    -  

( أو رسقطع ر ثاوة رستئ وت اوز  ةالا مائة  ام )رسبي  97.05رسة ةل ات )رسبي 

  رستاوةرررة و ررربه (، ايرررا أه رسآلسررر  رسطبيعيرررة أو رسةسرررتيبتة ور ح رررا97.06

 رستاوةة، تبق  مرخلة دئ لصر رسلصل.

 

 وقص  بعبا ة "معامه ثةيية" رسلضة ورسصلب ورسبالتين.  -أ    4 -
وقص  بعبا ة "بالتين" رسبالتــين ورإلواو ولم ور ومةيلم ورسبالمولم ورساومولم   -ب 

 ورساوتيييلم.
ة أو تاكيبيرة أو م ر مة ، ال تشةل  با ة "أح ا  كاوةة أو  به كاوةرة" طبيعير  -ج 

 .96)ب( من رسلصل  2أي من رسةلرم رسةصكل ة دئ رسةالحظة 

تعتبا خالئط من معامه ثةيية، باسةعي  رسةقصلم دئ لرصر رسلصرل، رسخالئرط )بةرا درئ ذسرك   5 -

مخرراسيط رسةسرراحيف رسةع نيررة رسةلبرر ة "رسلاوررب"، وماكبررات رسسرربائك "إنتاميتاسيررك"( 

ورحرر  أو أكثررا إذر كانررب تبررـلغ نسررـبة أي مررن لررصا رسةعررامه  رسةحتلوررة  لرر  معرر ه ثةررين

% وزناً  ل  ر قل من وزه رسخليط . وتصيف خالئط رسةعامه رسثةيية ودقرا سةرا 2رسثةيية 

 ولئ:

 % وزناً أو أكثا من رسبالتين؛2تعتبا خالئط بالتين ، رسخالئط رسةحتلوة  ل    -أ  
% وزنرراً أو أكثرا مرن رسررصلب إذر 2 لر  تعتبرا خالئرط ذلرب ، رسخالئررط رسةحتلورة   -ب 

% وزنرراً مررن 2كانررب ال تحتررلي  لرر  بالتررين أو كانررب تحتررلي  لرر  أقررل مررن 

 رسبالتين؛
% وزنراً أو أكثرا مرن 2تعتبا خالئرط مرن دضرة ، رسخالئرط ر خرا رسةحتلورة  لر    -ج 

 رسلضة.

 

ثةييرة أو إسر  ما سع وي   ل  خالل ذسك، د ه كل إ ا ة دئ س ود رستعاولرة إسر  معرامه   6 -

مع ه ثةين معين تساي أوضا  ل  رسخالئط رسةعتباة خالئط من معامه ثةيية ودقاً  حتام 

( أ ررالا، ايررا أه  بررا ة "معررامه ثةييررة" ال تشررةل رسةعررامه رسةعادررة دررئ 5رسةالحظررة )

 ( ، وال رسةعامه رسعاموة أو رسةلرم ايا رسةع نية رسةطلية بةع ه ثةين.7رسةالحظة )
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بعبرا ة "معر ه  ررامي متسرل بقشراة مرن معرر ه ثةرين"، حيثةرا و مت درئ سرر ود  وقصر   7 -

رستعاولة، ر صيـال رسةؤسلـة من حامل من معر ه  رامي متسرل  لر  أحر  مرطلحه  لر  

ر قل بطبقة من مع ه ثةين، مثبب باسلحام أو باستصليل باسحار ة أو بطاوقرة آسيرة أخراى 

رستعبيررا وشررةل أوضررا رسةعررامه رسعاموررة مةاثلررة. مررا سررع ورري   لرر  خررالل ذسررك، درر ه لررصر 

 رسةطعةة بةعامه ثةيية.

 
)أ( مرن رسقسرـع رسسرام ، در ه رسةيت رات رسةشرةلسة بري   1مع مار اة أحتام رسةالحظة   8 -

و ررب أه تصرريف دررئ لررصر رسبيرر  وسرريس دررئ أي بيرر  آخررا مررن بيررلم سرر ود  71.12رسبيرر  

 رستعاولة.

 

 :71.13لهلم رسبي  وقص  بعبا ة "حلئ وم للارت" ودقا سة  9 -

رسقطررع رسصررغياة رسةسررتعةلة دررئ رسزويررة رسشخصررية )مثررل ، رسخررلرتع ور مرراو    -أ 

ورسعقرررلم ورسةشرررابك ور قرررارط ومالمرررل رسسرررا ات وتعررراسيف رسزويرررة ورسقرررالمرت 

ومبابيـس أ بطة رسعيف وأز ر  ر كةام أو ر سبسة، ور نلرط ورسةير رسيات رس وييرة 

 أو ايا رس ويية( ؛ و

ر صيال رسةع ة سالمتخ رم رسشخصئ مةا وحةل  امة أو ولضع دئ رس يرب ودرئ   -ب 

حقيبة رسي  )مثل ،  لب رسسي ا  أو رسس ائا أو رستبغ أورسز لط رو لب مساحيف 

 رست ةيل وأكيا  رسيقلم رسةز مة بةع ه ورسسبل و لب رسحللى(.

برراسلؤسؤ ره لررصة رالصرريال قرر  تتررله م ةعررة رو ميظلمررة ،  لرر  مرربيل رسةثرراد ، 

رسطبيعئ رو رسةستبب، أو ر ح ا رً رستاوةة أو  به رستاوةرة )طبيعيرة أو تاكيبيرة 

أو م  مة(، ذبل رسسلحلاء ، أم رسألس ، أو رسعاج أو رستهاماه رسطبيعئ أو رسة ر م 

 أو رسةاساه.
 

، أصررريال رسزويرررة  71.14وقصررر  بعبرررا ة "مصررريل ات رسصررريااة" ودقرررا سةلهرررلم رسبيررر    10 -

ةائ ة ورستلرسيب ورست خين ور صيال ر خا سالمتخ رم دئ رسةيرازد أو رسةتاترب وأمورت رس

 أو دئ رسطقل  رس ويية.

 
، ر صريال رسةةاثلرة سةرا 71.17وقص  بعبا ة "حلئ الروة )مقل ة(" ودقا سةلهرلم رسبير    11 -

 أ الا )بامتثياء ر ز ر  وايالا من ر صريال 9لل معال دئ رسلقاة )أ( من رسةالحظة 

، ور مشرراط ومثبتررات رسشررعا ومررا  ررابهها ومبررابيس رسشررعا  96.06رس رخلررة دررئ رسبيرر   

(، ايارسةحتلوة  ــل  سؤسؤ طبيعئ أو مستيبب، أو  لر  أح را  96.15رس رخلة دئ رسبي  

كاوةررة أو  رربه كاوةررة )طبيعيررة أو تاكيبيررة أوم رر مة( وال  لرر  معررامه ثةييررة أو معررامه 

ثةييررة )إال إذر كانررب ال تعرر و كلنهررا م ررام سررلرزم أو  اموررة متسررلة بقشرراة مررن معررامه 

 زخا ل قليلة ر لةية، أو كةلرم طالء(.
 

 مالحظــات رسبيلم رسلا يــة :
 

و  7110.21و  7110.11و  7108.11و  7106.10تطبيقرررا  حترررام رسبيرررلم رسلا يرررة   1 -

، وقصرر  بعبررا تئ "مسررحل " و"بشررتل مسررحل "، ر صرريال 7110.41و 7110.31

 مع. 0.5% أو أكثا من وزنها من خالد ميخل ذي  يله مقامها 90وةا  رستئ
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، وبرراسااع مةرا و م دررئ 7110.19و  7110.11مرن أسرل تطبيررف أحترام رسبيررلم رسلا يرة   2 -

)ب( مررن لررصر رسلصررل، درر ه  بررا ة "بالتررين" ال تشررةل رإلواورر ولم  4أحتررام رسةالحظررة 

 .ور ومةيلم ورسبالمولم ورساومولم ورساوتيييلم

 
، د ه كل خليط و ب أه وبي  71.10من أسل تصييف رسخالئط دئ رسبيلم رسلا ية دئ رسبي    3 -

مررع ذسرررك رسةعرر ه )رسبالترررين أو رسبرررـالمولم أو رساوموررلم أو رإلواوررر ولم أو ر ومرررةيلم أو 

 رساوتيييلم( رسغاسب وزناً  ل  أي ورح  من رسةعامه ر خا.
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 قع رسبي  
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ةنلس 

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
سؤسؤ طبيعئ رو مستيبب ورح ا  كاوةة و بة   

 كاوةة
  

سؤسرررؤ طبيعرررئ أو مسرررتيبب، وإه كررراه مشرررغلالً أو    71.01

مصرريلاً وستررن ايررا م ةررع بخيررلط، وال ماكررب أو 

ميظررلم؛ سؤسررؤ طبيعررئ أو مسررتيبب، م ةررع بخيررلط 

 بصلة مؤقتة سسهلسة رسيقل 

    

 %5 رسقيةة ؤسؤ طبيعئـ س 7101.10  
     ـ سؤسؤ مستيبب:    
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا مشغلد 7101.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ مشغلد 7101.22  

مررا ، وإه كرراه مشررغلالً، وستررن ايررا ماكررب وال    71.02

 ميظلم  
    

 %5 رسقيةة ـ ايا مصيف 7102.10  
     ـ صيا ئ:    
شررل رً أو ملللقرراً أو ـرر ـ ايررا مشررغلد، أو دقررط مي 7102.21  

 مشصباً بشتل أوسئ
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7102.29  
     ـ ايا صيا ئ:    
ـرر ـ ايررا مشررغلد، أو دقررط ميشررل رً أو ملللقرراً أو  7102.31  

 مشصباً بشتل أوسئ
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7102.39  
ا   ررربه أح ـرررـا  كاوةـرررـة ) ـرررـ ر رسةرررا ( وأح ررر   71.03

كاوةرة، وإه كانرب مشرغلسة أو مصريلة وسترن ايررا 

م ةعرررة بخيرررلط وال ماكبرررة أو ميظلمرررة؛ أح رررا  

كاوةررة ) رر ر رسةررا ( وأح ررا   رربه كاوةررة ايررا 

مصررريلة، م ةعرررة بخيرررلط بصرررلة مؤقترررة سسرررهلسة 

 رسيقل 

    

 %5 رسقيةة ـ ايا مشغلسة أو دقط ميشل ة أو بس تاد أوسية 7103.10  
     أخا: ـ مشغلسة بطا     
 %5 رسقيةة ـ ـ واقلت ومليا وزمام 7103.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7103.99  

أح ـررـا  كاوـةرررـة أو  ررربه كاوةـرررـة تــاكيبيــرررـة أو    71.04

م  مة ، وإه كانب مشغلسة أو مصيلة، وستن ايرا 

م ةعرة بخيرلط وال ماكبرة؛ أح را  كاوةرة أو  ربه 

ة ، م ةعررة كاوةررة تاكيبيررة أو م رر مة ايررا مصرريل

 بخيلط بصلة مؤقتة سسهلسة رسيقل 
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 قع رسبي  
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ةنلس 

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ ماو )كلر تز( بيزو ـ كهابائئ 7104.10  
ـ ايالا، ايا مشغلسة أو دقط ميشرل ة أو بس رتاد    

  : أوسية
  

 %5 رسقيةة رسةا   - - 7104.21 
 %5 رسقيةة ايالا - - 7104.29 
   ـ ايالا :   
 %5 رسقيةة رسةا   - - 7104.91 
 %5 رسقيةة ايالا - - 7104.99 

تارب ومسحل  ، من أح ا  كاوةة أو  به كاوةة    71.05

 ، طبيعية أو تاكيبية 
    

 %5 رسقيةة ـ من ما  7105.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 7105.90  
معامه ثةيية  ومعامه  اموة متسلة بقشاة من   

 معامه ثةيية
  

ك رسلضرررة رسةطليرررة برررصلب أو دضرررة )بةرررا درررئ ذسررر   71.06

ببالتين(، بس تاد خام أو نصف مشغلسة، أو بشرتل 

 مسحل  

    

 %5 رسقيةة ـ بشتل مسحل  7106.10  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ بس تاد خام 7106.91  
   :ـ ـ بس تاد نصف مشغلسة 7106.92  
 معلاة رسقيةة جـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتا 7106.921 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7106.929 

معامه  اموة متسلة بقشاة من دضة، بس تاد خام  7107.00 71.07

 أو نصف مشغلسة 
 %5 رسقيةة

ذلرررب )بةرررا درررئ ذسرررك رسرررصلب رسةطلرررئ بررراسبالتين(،    71.08

 بس تاد خام أو نصف مشغلسة أو بشتل مسحل  
    

     ـ ايا مع  سلت رود رسيق ي:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بشتل مسحل  7108.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بس تاد خام أخا 7108.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بس تاد نصف مشغلسة أخا  7108.13  
 معلاة رسقيةة ـ مع  سلت رود رسيق ي 7108.20  

معررامه  اموررة أو دضررة متسررلة بقشرراة مررن ذلررب،  7109.00 71.09

 غلسة بس تاد خام أو نصف مش
 %5 رسقيةة

بالتررين، بس ررتاد خررام أو نصررف مشررغلسة أو بشررتل    71.10

 مسحل  
    

     ـ بالتين:    
     ـ ـ بس تاد خام أو بشتل مسحل : 7110.11   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خام  7110.111  
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 قع رسبي  
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ةنلس 

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مسحل   7110.112  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7110.19  
     :ـ بالمولم    
     ـ ـ بس تاد خام أو بشتل مسحل : 7110.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خام  7110.211  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مسحل   7110.212  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7110.29  
     ـ  ومولم:    
     ـ ـ بس تاد خام أو بشتل مسحل :  7110.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خام  7110.311  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مسحل   7110.312  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7110.39  
     ـ إواو ولم وأومةيلم و وتيييلم:    
     ـ ـ بس تاد خام أو بشتل مسحل :  7110.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خام  7110.411  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مسحل   7110.412  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7110.49  

معـرـامه  اموررة أو دضررة أو ذلرب ، متسررلة بقشرراة   7111.00 71.11

 من رسبالتين ، بس تاد خام أو نصف مشغلسة 
    

ة بقشاة من رسبالتين ، أو  - - - 7111.001   معامه  اموة متسل 

 من معامه أخا من زماة رسبالتين 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 7111.009  
ثةييررة أو معررامه  امورررة نلاوررات ودضررالت معررامه    71.12

متسلة بقشاة من معامه ثةييرة؛ نلاورات ودضرالت 

أخا محتلوة  ل  معرامه ثةييرة أو ماكبرات معرامه 

ثةيية، من ر نلرس رسةستعةلة بصرل ة  ئيسرية درئ 

  85.49رسبي  لإمتاساس رسةعامه رسثةيية   ر أصيا

    

ـ  مام وحتلي  ل  معامه ثةيية أو ماكبات من  7112.30  

 مه ثةيية، ب متـثـياء دضالت رسصيااة معا
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
ـ ـ من ذلب، بةا ديه رسةعامه رسعاموة رسةتسلة  7112.91  

بقـشاة من ذلب، ب متـثـياء دضالت رسصيااة 

 رسةحتلوة  ل  معامه ثةيية أخا

 معلاة رسقيةة

لة ـ ـ من بالتين، بةا ديه رسةعامه رسعاموة رسةتس 7112.92  

بقشاة من رسبالتين، ب متـثـياء دضالت رسصيااة 

 رسةحتلوة  ل  معامه ثةيية أخا

 

 

 

 %5 رسقيةة
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 قع رسبي  
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ةنلس 

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7112.99  
حلئ وم للارت ومصيل ات صيااة   

 ومصيل ات رخا
  

حلئ وم رللارت وأسزرؤلرا، مرن معرامه ثةييرة أو    71.13

 ة من معامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيي
    

ـرر مررن معررامه ثةييررة، وإه كانررب متسررلة أو ملبسررة     

 بقشاة من معامه ثةيية:
    

ـ ـ من دضرة، وإه كانرب متسرلة أو ملبسرة بقشراة  7113.11  

 من معامه ثةيية أخا
 %5 رسقيةة

ـ ـ من معامه ثةيية أخا، وإه كانب متسلة أو  7113.19   

 ملبسة بقشاة من معامه ثةيية:
    

   :ـ ـ ـ من ذلب 7113.191  
 %5 رسقيةة ماصعة باالسةا  - - - - 7113.1911 
 %5 رسقيةة ايالا - - - - 7113.1919 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7113.199  
 %5 رسقيةة ـ من معامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية 7113.20  

مصيل ات صيااة وأسزرؤلا، من معامه ثةيية أو    71.14

 امه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية من مع
    

ـرر مررن معررامه ثةييررة، وإه كانررب متسررلة أو ملبسررة     

 بقشاة من معامه ثةيية:
    

ـ ـ من دضرة، وإه كانرب متسرلة أو ملبسرة بقشراة  7114.11  

 من معامه ثةيية أخا
 %5 رسقيةة

ـ ـ من معامه ثةيية أخا، وإه كانب متسلة أو  7114.19  

 بقشاة من معامه ثةييةملبسة 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ من معامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية 7114.20  
مصرريل ات أخررا مررن معررامه ثةييررة أو مررن معررامه    71.15

  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية 
    

ـ محلزرت بشتل أقةشة من أمالك أو أسلر"  بتية  7115.10  

 من بالتين
 %5 رسقيةة

   ـ ايالا: 7115.90  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةسرتلزمات إنتراج  7115.901 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7115.909 
مصيل ــات من سـؤســؤ طبيعرئ أو مسرتيبب أو مرن    71.16

أح را  كاوةرة أو  ربه كاوةرة )طبيعيرة أو تاكيبيررة 

 أو م  مة( 

    

 ـ من سؤسؤ طبيعئ أو مستيبب  7116.10  

 

 

 %5 رسقيةة
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 قع رسبي  
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ةنلس 

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـرر مررن أح ررا  كاوةررة أو  رربه كاوةررة )طبيعيررة أو  7116.20  

 تاكيبية أو م  مة( 
 %5 رسقيةة

     حلئ الروة )مقل ة(    71.17
ـرر مررن معررامه  اموررة ، وإه كانررب مطليررة بةعررامه     

 ثةيية:
    

 %5 رسقيةة ةاثلةـ ـ أز ر  أكةام وأز ر  م 7117.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7117.19  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  7117.90  

     نقــــــلم    71.18
ـرر نقررلم " ةررالت مع نيررة" ) رر ر رسيقررلم رسصلبيررة(  7118.10  

 ايا مطاوحة سلت رود رسامةئ 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا  7118.90  
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 رسقسع رسخامس  شا

 اموة ومصيل اتهامعامه  

 
 مالحظات رسقسع:

 
 ال وشةل لصر رسقســع:  1 -

رس لانات رسةحضراة ورسحبرا أو ايالرا مرن رسةيت رات رسترئ أمامرها مسراحيف أو  )أ( 

أو  32.13أو  32.12أو  32.10إسررررر   32.07 قرررررائف مع نيرررررة )رسبيرررررلم مرررررن 

 (؛32.15
رث رسشرررا ( )رسبيررر  مرررياولم ورسةخررراسيط رسةع نيرررة ر خرررا سلقررر " )إلحررر  -رسليررراو )ب( 

 (؛36.06
 ؛ 65.07أو  65.06أاطية رساأ  وأسزرءلا رس رخلة دئ رسبي ون  )ج( 
 ؛ 66.03لياكل رسةظالت أو ر صيال ر خا رس رخلة دئ رسبي   )م( 
)مثررل ، خالئررط رسةعررامه رسثةييررة أو رسةعررامه  71ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصررل  )لـ( 

 يررررررررة أو حلررررررررئ رسغلروررررررررة رسعاموررررررررة رسةتسررررررررلة بقشرررررررراة مررررررررن معررررررررامه ثةي

 "رسةقل ة"( ؛
ر صيال رس رخلرة درئ رسقسرع رسسرام   شرا )رآلالت ور سهرزة رآلسيرة ورسةعر رت  )و( 

 رستهابائية(؛
( ور صرريال ر خررا 86.08رسقضررباه رسة ةعررة سلسررتك رسح و وررة ورستررارم )رسبيرر   )ز( 

 رس رخلة دئ رسقسع رسسابع  شا )ماكبات وملن وماركب وطائارت(؛
  مورت أو ر سهزة رس رخلة دئ رسقسع رسثامن  شا، بةا ديها نلربض رسسا ات؛ر )"( 
( ور صرريال ر خررا رس رخلررة دررئ 93.06كررارت رساصرراص رسةعرر ة سلررصخياة )رسبيرر   )ط( 

 رسقسع رستامع  شا )أملحة وذخائا(؛
ووحرر رت )مثررل: ر ثرراث وحلرمررل رسحشرراوا  94ر صيــررـال رس رخررـلة دررئ رسلصررل  )ى( 

ورإل ا رت ورسللحات رإل النية رسةضريية ورسةبرانئ رسةسربقة ت ر نا ة ومستلزما

 رسصيع(؛
)مثل ، سعب ر طلاد وأسعاب رسة تةعات وأمورت  95ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  )ك( 

 وسلرزم رساواضة(؛
رسةياخل رسي ووة ور ز ر  وأقالم رسحبا رسسائل ورقرالم رساصراص بخرزره  و ورش  )د( 

ةياصرررب "رسحلرمرررل " رالحامورررة ورسثيائيرررة ورسثالثيرررة رسقرررلرئع أقرررالم رسحبرررا ورس

)مصرريل ات  96ورالصرريال رسةةاثلررة  أو ر صرريال ر خررا رس رخلررة دررئ رسلصررل 

 متيل ة(؛
 )مثل رستحف رسليية(. 97ر صيال رس رخلة دئ رسلصل  )م( 

 
 اولة:وقص  بعبا ة "أسزرء وسلرزم سالمتعةاالت رسعامة" حيثةا و مت دئ س ود رستع  2 -

 73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12أو  73.07ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيررلم  )أ( 

ور صرريال رسةةاثلررة مررن معررامه  اموررة أخررا،  رر ر ر صرريال رسةعرر ة خصيصرراً  

سالمررتعةاد حصررارً دررئ  ةليررات رسررز س دررئ رسعلررلم رسطبيررة أو رس ارحيررة أو طررب 

 (؛90.21ر مياه رو رسطب رسبيطاي )رسبي  
 سيرررلربض و ورررش رسيرررلربض، مرررن معرررامه  امورررة، بامرررتثياء نرررلربض رسسرررا ات ر )ب( 

 (؛91.14)رسبي  
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ور طرررا  83.10أو  83.08أو  83.02أو  83.01ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم  )ج(  

 . 83.06ورسةاروا من معامه  اموة ، رس رخلة دئ رسبي  
 78ومرن  76 حتر  73إه رإل ا ة إس  أسرزرء ر صريال رس رخلرة درئ رسلصرلد مرن 

( ال تسراي  لر  ر سرزرء ورسلرلرزم سالمرتعةاالت 73.15)ما  ـرـ ر رسبير    82حت  

 رسعامة باسةعي  رسةقصلم أ الا.
، در ه بيرلم رسلصرلد 83( سللصرل 1مع مار اة أحتام رسلقاة رسسرابقة ورسةالحظرة )

ال تساي  ل  أي من رسةصيل ات رس رخلة دئ  81حت   78ومن  76حت   72من 

 .83أو  82ن رسلصلي
 

 وقصرررر  بعبررررا ة "معررررامه  اموررررة" أويةررررا و مت دررررئ سرررر ود رستعاولررررة: رسح ورررر  رسصررررب   3 -

"ظهررا"، ورسح ورر ، ورسصررلب )دررلالذ( ، رسيحررا ، رسييتررل، ر سلمييررلم، رساصرراص، رسزنررك، 

رسقصرررر وا، رستي سررررتين )وسلررررارم( ، رسةلسيبرررر نيلم، رستانترررراسلم، رسةغيسرررريلم، رستلباسررررب، 

لم، رستيتانيلم، رسزواكلنيلم، ر نتيةلره، رسةي ييز، رسبياوليلم، رستراوم، رسبيزملت، رستاممي

نرررررر ولم، رسييلبيررررررلم رس امررررررانيلم، رسلانررررررامولم، رس رررررراسيلم، رسهررررررادييلم )مررررررلتيلم( ، ر 

 ، رساوييلم ورسثاسيلم.)رستلسلمبيلم(
 

ة، وقصرر  بعبررا ة "مررياميب" )خالئررط مع نيررة خزديررة(, أويةررا و مت دررئ سرر ود رستعاولرر  4 -

رسةيت ات رستئ تحتلي  ل  خالئط م هاوة ايا مت انسرة مرن متلنرات مع نيرة ومتلنرات 

خزدية. وتشةل  با ة "مياميب" أوضاً، رستابي رت رسةع نية رسةلبر ة "داورب" )كابير رت 

 مع نية ملب ة مع مع ه(.

 
 

ين قـلر   تصييف رسخالئط )  ر خالئرط رسح ور  وخالئرط رسيحرا ( كةرا  ادرب درئ رسلصرل  5 -

72 ،74: 
رسخالئط من معامه  اموة تصيف مرع رسةعر ه رسغاسرب وزنراً  لر  أي مرن رسةعرامه  )أ( 

 ر خا؛
رسخالئط رسةتلنة من معامه  اموة مرخلة دئ لصر رسقسع ومن  ياصا ايرا مرخلرة  )ب( 

ديه، تصيف كخالئط رسةعامه رسعاموة رس رخلة دئ لصر رسقسع إذر كاه م ةرلس وزه 

أو وزورر   ررن م ةررلس وزه رسعياصررا ر خررا رس رخلررة دررئ   لررصا رسةعررامه وسرراوي

 تاكيبها؛
تشةل  با ة "خالئط" رسلر مة دئ لرصر رسقسرع رسةخراسيط رسةلبر ة "رسلاورب" مرن  )ج( 

مسرراحيف مع نيررة، ورسةخرراسيط ايررا رسةت انسررة رسةتحصررل  ليهررا باسصررها ) رر ر 

 رسخالئط رسةع نية رسخزدية "مياميب"(، وماكبات رسسبائك.
 

ا سع وي   ل  خالل ذسك ، د ه كل إ ا ة دئ س ود رستعاولة إس  مع ه  امي، تعتبا م  6 -

 ( أ الا.5دقاً  حتام رسةالحظة ) املة أوضا سخالئطه رستئ و ب أه تصيف معه، و
 قلر   تصييف ر صيال رسةاكبة:  7 -

 مررا سررع ترري   ليرره رسبيررلم خالدرراً سررصسك، درر ه رسةصرريل ات مررن معررامه  اموررة )بةررا ديهررا

ر صيال من ملرم مخللطرة رسترئ تعتبرا كةصريل ات مرن معر ه  رامي بةلسرب رسقلر ر  

رستلسررياوة رسعامررة( ورسةحتلوررة  لرر  معرر نين أو أكثررا مررن رسةعررامه رسعاموررة، تصرريف مررع 

 رسةصيل ات رسةةاثلة من رسةع ه رسغاسب وزناً  ل  أي من رسةعامه ر خا.
 وستطبيف لصا رسقا  ة:
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ب )ظها( ، ورسح ور ، ورسصرلب )رسلرلالذ( أو ر نرلرس رسةختللرة وعتـبا رسح و  رسص )أ( 

 من رسح و  أو رسصلب، مع نًا ورح رً؛

تعتبررا رسخالئررط كةررا سررل كانررب بسكةلهررا مررن نررلس رسةعرر ه رسررصي وحرر م بيرر ا ودقرراً  )ب( 

 ( أ الا؛ و5سلةالحظة )

ةعر ه ك 81.13تعتبرا رسخالئرط رسةع نيرة رسخزديرة "مرياميب" رس رخلرة درئ رسبير   )ج( 

  امي ورح .

 

 وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ لصر رسقسع رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها:  8 -

 دضالت وخامة: )أ( 

 كل رسلضالت ورسخامة رسةع نية ؛ - 1    

 رسةصيل ات رسةع نية رستئ ال تصلل نهائياً سالمتعةاد  بسبب رستتسيا أو رستقطيع - 2    

 ن رالمباب .أو رستآكل أو ايالا م 

 مساحيف: )ب( 

% أو أكثررا مررن وزنهررا مررن خررالد ميخررل ذي  يررله 90لررئ رسةيت ررات رستررئ وةررا 

 مع. 1مقامها 

وقصر  باسعبرا رت رستاسيرة  81حتر   78ومرن  76حت   74 اارض تطبيف أحتام رسلصلد من  -9

 رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها :

 قضباه و ي ره  ( أ)
)رسة  دلرررة( أو رسةشرررتلة بررراسبثف أو رسةسرررحلبة أو  لررر  رسةيت رررات رسةشرررتلة با مرررطلرنات

رسةطاقة، ورستئ سيسب بشتل سلات، ذرت مقطع  اضر  مصرةب وميرتظع  لر  كامرل طلسهرا 

بشتل مرئاى أو بيضاوى أو مابع أو مستطيل أو مثلث متساوى ر ضالس أو مضرلع محر ب 

سة"، رستئ وتله متساوى ر ضالس )بةا دئ ذسك "رس ورئا رسةسطحة"  و"رسةستطيالت رسةع 

سانبرراه متقرراباله ميهررا  بشررتل أقررـلر  مح برره بييةررا وتررله رس انبرراه رآلخرراره مسررتقيةاه، 

  )متلرزواه ومتساووئ رسطلد

وقرر  وتررله سلةيت ررات ذرت رسةقرراطع رسعاضررية رسةسررتطيلة أو رسةابعررة أو رسةثلثررة أو متعرر مة 

رت رسةقطررع رسعاضررئ ر ضررالس، زوروررا مو ت  لرر  كامررل طلسهررا. إه مررةك لررصا رسةيت ررات ذ

وتشررةل  بررا ة   .رسةسررتطيل (بةررا دررئ ذسررك رسةسررتطيل رسةعرر د) وزورر   ررن  شررا  اضررها(

"قضباه و ي ره"  أوضا رسةيت ات بيلس ر  رتاد ورسةقراويس رسةتحصرل  ليهرا باسقلسبرة ، 

أو رسصب أو رستلبي ، ورستئ أساوب  ليها  ةليات الحقه إلنتاسها )ال تتع ى رستشصوب ر وسئ  

زسة رسقشل ( ، بشاط أال تتسبها لصا  رسعةليات صلة ر صيال أو رسةيت ات رس رخلة درئ أو إ

 .بيلم أخا

،رسةسرت قة  74إه قضباه ر مالك ورسسبائك رسةستطيلة رسقلر   )بيليب( رس رخلة دئ رسلصل 

ر طارل أو رسةشغلسة بطاوقة أخاى سة ام تسهيل إمخاسها دئ رآلالت ستحلولها  ل  مربيل 

د رس   ــي ره صيا ة أمالك أو رس  أنابيب، تعتبا من رسيحرا  رسخرام )ايرا رسةشرغلد( رسةثا

 . 7403رس رخلة دئ رسبي  

 .بع  إسارء رستع والت رسالزمة 81تيطبف لصا ر حتام  ل  ميت ات رسلصل .



663 
 الجريدة الرسمية 

 زوروا ور ـتاد خاصة ) باوديالت ( ( ب)
بررراسبثف أو رسةسرررحلبة أو لررر  رسةيت رررات رسةشرررـتلة باإلمرررطلرنات )رسة  دلرررة( أو رسةشرررتلة 

رسةطاقررة، أو رسةتحصررل  ليهرررا باستشررتيل أو رسثيررر ، وإه كانررب بشرررتل سلررات، ذرت مقطرررع 

 اض  ميتظع  ل  كامل طلسها ورست  ال ويطبف  ليها أى من تعا وف رسقضباه أو رسعي ره 

أو ر مررررالك أو ر سررررلر" أو رسصررررلائل أو ر  رررراطة أو ر و ر  أو رسقرررر م أو رسةلرمرررريا أو 

وتشةل  با ة "زوروا وأ تاد خاصة" أوضاً، رسةيت ات بيلس ر  تاد رسةتحصل  .نابيبر 

 ليها باسقلسبة أو رسصب أو رستلبي ، ورست  أساوب  ليها  ةليات الحقة سالنتاج  )ال  تتع ى 

رستشــصوب ر وسرئ أو إزرسرة رسقشرـل (، بشراط ر   تترله قر  أكتسربب نتي رة سهرصا رسعةليرات 

 .أو رسةيت ات رس رخلة دئ بيلم أخاصلة ر صيال 

 ) ج ( أمالك     

ل  رسةيت ات رسةشرتلة با مرطلرنات )رسة  دلة(رسةشرتلة براسبثف أو رسةسرحلبة، بشرتل سلرات،     

ذرت مقطع  اض  مصةب ميتظع  ل  كامل طلسهـا بشتل مرئراي أو بيضراوى، أو مابرع أو 

وي ر ضررالس )بةررا دررئ ذسررك مسررتطيل أومثلررث متسرراوي ر ضررالس، أو مضررلع محرر ب متسررا

"رس ورئا رسةسرطحة" و"رسةسرتطيالت رسةع سرة" ورستر  وترله سانبراه متقراباله ميهرا بشرتل 

أقـلر  مح بـة بييةا وتـله رس انباه رآلخاره مستقيةاه ومتلرزواه ومتساووئ رسطلد( . ق  

لعة زورورا تتله سلةيت ات ذرت رسةقاطع رسعاضيـة رسةسرتطيلة أو رسةابعرة أورسةثلثرة أو رسةضر

مو ت  ل  كامل طلسها . إه مـةك لصا رسةيت ات ذرت رسةقطع رسعاض  رسةسرتطيل )بةرا درئ 

 .ذسك  "رسةستطيل رسةع د" ( وزو   ن  شا  اضها

 ) م ( أسلر" و صلائل و أ اطة و أو ر  وق م  

وإه كانرب بشرتل سلرات أم ال ، ذرت مقطرع ،  ايرا رسةيت رات رسخرام((لئ رسةيت ات رسةسطحة 

ض  مصةب مستطيل رسشتل )ايا مابع(، وإه مو ت زورواا )بةا دئ ذسك "رسةستطيالت  ا

رسةع سررة " ورسترر  وتررله سانبرراه متقرراباله ميهررا بشررتل أقررلر  مح بررة بييةررا وتررله رس انبرراه 

 :رآلخاره مستقيةاه متلرزواه ومتساووئ رسطلد( ، وذرت مةك ملح ، ورست  تتله

 وزو   ن  شا  اضهاذرت  تل مستطيل أو مابع بسةك ال  -

ذرت  تل ايا مستطيل أو مابع، مرن أى مقرا  كراه، بشراط ر  تترله سهرا صرلة ر صريال أو  -

 .رسةيت ات رس رخلة دئ بيلم أخا

 

، رالسررلر" ورسصررلائل  تبقرر  مرخلررة دررئ بيررلم ر سررلر" ورسصررلائل ور  رراطة ورالو ر  ورسقرر م

ثررـل، رسحررزوز ورستضررليعات ورسةابعررات رسحاملررة   ررتاد نةطيررة )م ورال رراطة ورالو ر  رسقرر م 

ورستحبيبات ور ز ر  ورسةعييات( ، وكصسك رسةيت ات رسةثقبة أو رسةةلسرة أو رسةلةعرة أو رسةطليرة، 

 بشاط ر  تتتسب نتي ة سهصا رسعةليات صلة ر صيال أو رسةيت ات رس رخلة دئ بيلم أخا.
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 )لـ( ملرمــيا وأنـابيـب 

إه كانب بشتل سلات، ذرت مقطع  اض  ميتظع بت لوف ورحر  متصرـل ل  رسةيت ات رسة لدة، و

 ل  كامل طلسها ، بشتل مرئاي أو بيضاوى أو مستطيل أو مابع أو مثلث متسراوى ر ضرالس أو 

 .مضلع مح ب متساوى ر ضالس، وذرت س  ره ملح ة رسسةاكة

رسةسرتطيل أو رسةثلرث تعتبا أوضا كةلرمريا وأنابيرب، رسةيت رات ذرت رسةقطرع رسعاضر  رسةابرع أو 

رسةتسرراوى ر ضررالس أو رسةضررلع رسةحرر ب رسةتسرراوى ر ضررالس، وإه مو ت زوروالررا  لرر  كامررل 

طلسها، بشاط أه وتله مقطعها رسعاضرئ رسر رخل  ومقطعهرا رسعاضرئ رسخرا س  متحر ي رسةاكرز 

 وسهةا نلس رسشتل ور ت اا .

سابقة ملةعة أو مطلية أو مقلمة أو وةتن أه تتله رسةلرميا ور نابيب ذرت رسةقاطع رسعاضية رس

مللسبة أو مثقبة أو مضيقة أو ملمعة أو بشتل مخاوط ، أوم هزة بشرلاا  ربطرة ) دليشرات أو 

 .دلي ات(  أو بسطلر  أو بحلقات
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 رسلصل رسثانئ ورسسبعله
 ح و  صب )ظها( وح و  وصلب )دلالذ(

 

 
 مالحظات رسلصل :

 
لصر رسلصل وكصسك دئ رسةالحظات )م( و )لـ( و )و(  وقصـ  باسعبا رت رستاسية، رسلر مة دئ -1

 ، حيثةا و مت دئ س ود رستعاولة رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها:

 
 )أ( ح و  صب )ظها( خام

% وزنراً 2لئ خالئط كابلنية ح و وة ايا قابلة سلطا ،محتلورة  لر  أكثرا مرن  

رسعياصرا ر خرا من رستابله ورستئ وةتن أه تحتلي وزناً  ل   يصا أو أكثا مرن 

 باسيسب رسةبيية رستاسية :
 أو رقل من رستاوم. 10% -
 أو أقل من رسةي ييز. 6%  -
 أو أقل من رسللملل . 3%  -
 أو رقل من رسسيليتله )رسسليسيلم(. 8%  -

 أو رقل من م ةلس رسعياصا ر خا. 10%  -
 

 )ب( ح و  صب )مبي ل(
% وال تتعر ى 6سبة تزو   رن لئ خالئط ح و وة كابلنية تحتلي  ل  مي ييز بي

 %وزناً، وتتلدا ديها رسخصائ  رسةبيية باسلقاة )أ( أ الا .30

 

 )ج( رسخالئط رسح و وة
لئ خالئط بشتل كتل أو بس تاد أوسية مةاثلة ، أو بس تاد متحصرل  ليهرا باسصرب 

رسةسررتةا،وكصسك بشررتل حبيبررات أو مسررحل  ، وإه كانررب متتلررة، تسررتعةل بصررلة 

ية درررئ صرريا ة رسخالئرررط ر خررا أو كعلرمرررل مسررا  ة مضرررامة  امررة كةرررامة إضرراد

سألكس ة أو رستباتة أو المتعةاالت مةاثلرة درئ تعر ون رسح ور ، ورسترئ تترله بصرلة 

% وزناً أو أكثا مرن  يصرا رسح ور  مرع 4 امة ايا قابلة سلطا ، ومحتلوة  ل  

 ورح  أو أكثا من رسعياصا رستاسية:
 % من رستاوم.10أكثا من  - 
 % من رسةي ييز.30ا من أكث - 

 %  من رسللملل .3أكثا من    
 % من رسسيليتله )رسسليسيلم(.8أكثا من   -
% من م ةلس رسعياصا ر خا،   ر رستابله،  لر  أال تزور  نسربة 10أكثا من -  

 % كح  أقص  دئ كل رسحاالت.10رسيحا   ن 

 )م( صلب )دــلالذ 
، ورسترئ )بامرتثياء بعرض ر نرلرس 72.03 لئ رسةلرم رسح و وة،   ر رس رخلرة درئ رسبير 

% وزنراً 2رسةتحصل  ليها بشتل قطع مصبلبة( تترله قابلرة سلطرا  ومحتلورة  لر  

أو أقل من رستابله . ومع ذسك د ه صرلب رستراوم وةترن أه وحترلي  لر  نسرب أ لر  

 من رستابله.
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 )لـ( صلب مقاوم سلص أ
% وزنراً 10.5ن رستابرله، و % وزناً أو رقرل مر1.2لئ خالئط دلالذوة تحتلي  ل  

 أو أكثا من رستاوم، مع أو ب وه  ياصا أخا.

 )و( خالئط صلب أخا )صلب خاص( 
لئ صلب ال ويطبف  ليه تعاوف رسصلب رسةقاوم سلص أ، ووحتلي وزناً  ل  ورح  أو           

 أكثا من رسعياصا رستاسية باسيسب رسةبيية أمناا:

 أو أكثا من ر سلمييلم.   0.3%
 أو أكثا من رسبل وه"بل ".  0.0008%-
 أو أكثا من رستاوم.   0.3%-
 أو أكثا من رستلباسب.    0.3%-
 أو أكثا من رسيحا .   0.4%-
 أو أكثا من رساصاص.   0.4%-
 أو أكثا من رسةي ييز.      1.65%-
 أو أكثا من رسةلسيب نيلم.     0.08%-
 أو أكثا من رسييتل.   0.3%-
 أكثا من رسييلبيلم.أو        0.06%-
 أو أكثا من رسسيليتله )رسسيليسيلم(.   0.6%-
 أو أكثا من رستيتانيلم.          0.05%-
 أو أكثا من رستي ستين )وسلارم(.   0.3%-
 أو أكثا من رسلانامولم.   0.1%-
 أو أكثا من رسزواكلنيلم.          0.05%-
ورسللملل  ورستابله  أو أكثا من رسعياصا ر خا )  ر رستباوب   0.1%-

 ورسيتاوسين(، كل ميها  ل  ح ة.

 )ز( مبائك نات ة  ن إ امة صها خامة رسح و  أو رسصلب
لررئ ر صرريال رسةصرربلبة صررباً بسرريطاً بشررتل مرربائك )إوي ررلت( خاسيرره مررن رسزورئرر  

رسيات ة  ن  ةلية رسصب، أو بشرتل كترل، ذرت  يرلب ورضرحة  لر  رسسرطل وايرا 

رستيةيرررائئ سلح وررر  رسصرررب )ظهرررا( أو رسح وررر  رسصرررب  مطابقرررة مرررن حيرررث رستاكيرررب

 )مبي ل( أو رسخالئط رسح و وة.
 "( حبيبـات

% من وزنها من خالد ميخل ذي  يله مقامها 90لئ ر صيال رستئ وةا رقل من 

 5%  أو ركثرا مرن وزنهرا مرن خرالد ميخرل ذي  يرله مقامرها 90مع ورستئ وةا  1

 مع.

 )ط( ميت ات نصف سالزة 
سصب رسةستةا بةقاطع مصةتة، وإه كانب ق  أخضرعب سعةليرة تاقيرف لئ ميت ات ر

با مررطلرنات )م دلرررة( أوسيررة بررراسحار ة ؛ وميت ـررـات أخرررا بةقرراطع مصرررةتة ايرررا 

مشررغلسة بررسكثا مررن "رس  دلررة" ر وسيررة برراسحار ة ، أو رستررئ تررع تشررتيلها بصررل ة 

قطا رات ور  رتاد بسيطة باسطا  ، بةا دئ ذسك ر  تاد ر وسية )رسغلل( سلزوروا ورس

 رسخاصة . لصا رسةيت ات ال تق م بشتل سلات.
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 )ي( رسةيت ات رسةسطحة رسةاققة با مطلرنات )رسة  دلة(
لئ رسةيت ات رسةاققة با مطلرنات )رسة  دلة( ذرت مقطع  اضئ مصةب مستطيل 

رسشتل ، ورستئ ال ويطبف  ليها رستعاوف رسةبين دئ رسلقراة )ط( أ رالا، ورسترئ تترله 

 ا  تاد رستاسية:ب
 سلات ذرت طبقات ملللدة متاركبة  ل  رستلرسئ ، أو  -
مررع  4.75رسقطررع رسةسررتقيةة رسطررلد )ايررا رسةلللدررة(، ورستررئ وقررل مررةتها  ررن  -

مرع أو أكثرا  4.75وبعاض وساوي  ل  ر قل  شاة أضعال مةتها، أو بسرةك 

 مع  ل  أال وقل  ن ضعلئ مةتها. 150وبعاض وزو   ن 
ت ررات رسةسررطحة رسةاققررة با مررطلرنات، رسةيت ررات رسحاملررة   ررتاد تشررـةل رسةي

نةطيررة  لرر  مطحهررـا ورسيات ررة مبا رراة  ررن  ةليررة رس  دلررة )مثررل: رسحررزوز 

ورستضليعات ورسةابعات ورستحبيبات ور ز ر  ورسةعييات(، ورسةيت ات رسةثقبة أو 

 صريال رسةةلسة أو رسةصقلسة، بشاط أال تتتسرب نتي رة سهرصا رسعةليرات صرلة ر

 أو رسةيت ات رس رخلة دئ بيلم أخا.
تصيف رسةيت ات رسةسطحة رسةاققــة با مطلرنات ذرت رسشتل ايا رسةستطيل أو 

مررع أو أكثررا ، بشرراط أال  600رسةابررع، مررن أي ح ررع كانررب ، كةيت ررات  اضررها 

 تتله ق  ركتسبب صلة ر صيال أو رسةيت ات رس رخلة دئ بيلم أخا.

 

 مطلرنات )م  دلة( باسحار ة ، بشتل سلات ايا ميتظةة رسلف )ك(  ي ره ماققة با 

لئ رسةيت ات "رسة  دلة" باسحار ة ، بشــتل سلات ايا ميتظةة رسلف، ذرت مقطع 

 اضررئ مصررةب بشررتل مرئرراة أو قطا ررات مرئاوررة أو بيضرراووة أو مسررتطيلة أو 

حة" مابعة أو مثلثة، أو بشتل مضلعات أخا مح بة )بةا دئ ذسك"رسر ورئا رسةسرط

و"رسةسررتطيالت رسةع سررة"، ورستررئ وتررله سانبرراه متقرراباله ميهررا بشررتل أقررلر  

مح بة، ورس انباه رآلخاره مستقيةاه ومتساوواه دئ رسطلد ومتلرزواه(. ووةترن 

أه تتضررررةن لررررصا رسةيت ررررات تسرررريييات أو تضليعررررـات أو حررررزوز أو ايالررررا مررررن 

 رسخامانة(. رستشتيالت رسيات ة أثياء  ةلية "رس  دلة" ) ي ره تسـليل
 

 )د( قضبــاه
لئ رسةيت ات رستئ ال ويطبرف  ليهرا أي مرن رستعرـا وف رسرلر مة درئ رسلقرارت )ط( أو 

)ى( أو )ك( أ الا أو تعاوف ر مالك، ولئ ذرت مقطع  اضئ مصةب ميتظع  ل  

كامل طلسها بشتل مرئاة أو قطا رات مرئاورة أو بيضراووة أو مسرتطيلة أو مابعرة أو 

ن رسةضررلعات رسةح بررـة )بةررا دررئ ذسررك "رسرر ورئا رسةسررطحة" و مثلثررة أو ايالررا مرر

"رسةسرتطيالت رسةع سررة" ورستررئ وترله ديهررا سانبرراه متقراباله بشررتل أقررلر  مح بررة 

ورس انبرراه رآلخرراره مسررتقيةاه ومتسرراوواه دررئ رسطررلد ومتلرزورراه(. ووةتررن سهررصا 

 رسةيت ات:
تيالت رسيات ة أثياء أه تتضةن تسيييات أو تضليعات أو حزوز أو ايالا من رستش  -

  ةلية رستاقيف با مطلرنات )قضباه تسليل رسخامانة(؛
 أه تتله ملتلسة بع  رستاقيف با مطلرنات )رس  دلة(.   -

 )م( زوروا وقطا ات وأ تاد خاصة )باوديالت(
لئ رسةيت رات ذرت رسةقطرع رسعاضرئ رسةصرةب رسةيرتظع  لر  كامرل طلسهرا ورسترئ ال 

ا وف رسررلر مة دررئ رسلقررارت )ط( أو )ى( أو )ك( أو )د( ويطبررف  ليهررا أي مررن رستعرر

 أ الا أو تعاوف ر مالك.
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 .73.02أو  73.01رسةيت ات رس رخلة دئ رسبي ون  72ال وشةل رسلصل 
 

 )ه( أمالك
لررئ رسةيت ررات رسةشررتلة  لرر  رسبررا م، بشررتل سلررات، مررن أي مقطررع  اضررئ مصررةب 

وررف رسةيت ررات رسةسررطحة ميررتظع  لرر  كامررل طلسهررا ، ورستررئ ال ويطبررف  ليهررا تعا

 رسةاققة با مطلرنات )رسة  دلة(.
 

 ) ( قضباه م لدة سلحلا
لررئ رسقضررباه رسة لدررة مررن أي مقطررع  اضررئ، رسصرراسحة سصرريا ة أمورت رسحلررا، 

مرع،  52مع وال وت راوز  15ورستئ وزو  أكبا مقا  سةقطعها رسعاضئ رسخا سئ  ن 

 ن نصف أكبا مقا  سةقطعهرا  ل  أال وزو  أكبا مقا  سةقطعها رسعاضئ رس رخلئ 

 رسعاضئ رسخا سئ.
وت خل رسقضباه رسة لدة من ح و  أو صلب ورستئ ال ويطبف  ليها لصر رستعاوف درئ 

 .73.04رسبي  

 
تصيف رسةعامه رسح و وة رسةتسلة بقشراة مرن معر ه ح ور ي آخرا تبعراً سلةعر ه رسح ور ي  2 -

 رسغاسب وزناً.
 

ةتحصل  ليهرا بتامريبها بطاوقرة رستحليرل رستهابرائئ تصيف ميت ات رسح و  أو رسصلب رس 3 -

أو رسصررب باسضررغط أو باستلبيرر ، تبعرراً سشررتلها وتاكيبهررا ومظهالررا دررئ بيررلم لررصر رسلصررل 

 رسخاصة باسةيت ات رسةةاثلة رسةشتلة با مطلرنات )رسة  دلة( باسحار ة.

 

 مالحظات بيلم دا ية :

 
 عانئ رسةبيية إزرء كل ميها:وقص  باسعبا رت رستاسية دئ لصر رسلصل رسة  1 -

 
 خالئط ح و  صب )ظها( )أ( 

لئ رسح و  رسصب رسخام رسةحتلي وزنرس  لر  ورحر  أو أكثرا مرن رسعياصرا رستاسيرة 

 باسيسب رسةبيية أمناا :
 % من رستاوم0.2أكثا من   -
 % من رسيحا 0.3أكثا من   -
 % من رسييتل0.3أكثا من   -
رستاسية: ر سلمييرلم، رسةلسيبر نيلم،  % من أي من رسعياصا0.1أكثا من   -

 رستيتانيلم، رستي ستين )وسلارم( ، رسلانامولم

 صلب مهل رسقطع من ايا رسخالئط )ب( 
لررل صررلب مررن ايررا رسخالئررط، محتررلي وزنرراً،  لرر  ورحرر  أو أكثررا مررن رسعياصررا 

 رستاسية باسيسب  رسةبيية أمناا:
 % أو أكثا من رستباوب0.08  -
 رساصاصأو أكثا من  0.1%  -
 % من رسسيليييلم0.05أكثا من   -
 % من رستيلل ولم0.01أكثا من   -
 % من رسبيزملت0.05أكثا من   -
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 كهابائئ )مغياطيسئ( -صلب ميليتله  )ج( 
% 0.6لل خالئط رسصلب رسةحتلوة  ل  رسسيليتله"مليسيلم"بيسبة ال تقل  رن 

 % وزناً.0.08% ، و ل  رستابله بيسبة ال تزو   ن 6وزناً وال تزو   ن 
% وزنرراً أو رقررل مررن ر سلمييررلم موه أه وحتررلي 1ووةتررن أه وحتررلي أوضرراً  لرر  

 ل  أي  يصا آخرا بيسربة تضرلئ  لر  لرصر رسصرلب خصرائ  ايراا مرن خالئرط 

 رسصلب.

 
 )م(   صلب متحةل سلسا ات رسعاسية )سلقطع رسساوع(

ل  رن رثيرين لل خالئط رسصلب رسةحتلوة، مع أو ب وه  ياصا أخا،  لر  مرا ال وقر

مررن رسعياصررا رسررثالث رستاسيررة : ملسيبرر نيلم، تي سررتين ودانررامولم بيسرربة إسةاسيررة 

% أو أكثرا 0.6% وزناً أو أكثا من لصا رسعياصرا محسرلبة معراً، و لر  7ق  لا 

 % من رستاوم.6% إس  3من رستابله و ل  

 
 مي ييز -صلب ميليتل  )لـ( 

 لل خالئط رسصلب رستئ تحتلي وزناً  ل :
 %،0.7كابله بيسبة ال تزو   ن   -
 % ، و1.9% وزناً أو أكثا وال تزو   ن 0.5مي ييز بيسبة   -
% ، موه أه تحترلي 2.3% وزناً أو أكثرا وال تزور   رن 0.6ميليتله بيسبة   -

أي  يصررا آخررا بيسرربة تضررلئ  لرر  لررصر رسصررلب خصررائ  ايرراا مررن   ل  

 خالئط رسصلب.
 

، و رب أه تار ر  72.02ح و وة دئ رسبيرلم رسلا يرة سلبير ديةا وتعلف بتصييف رسخالئط رس  2 -

 رسقا  ة رستاسية:
وعتبررا رسخلرريط رسح ورر ي ثيائيرراً ووبيرر  تبعرراً سلبيرر  رسلا ررئ رسةالئررع )إه وسرر ( إذر كرراه ليرراك 

دقط من  ياصا رسخليط تزور  نسربته  رن رسيسربة رسةيلورة رسر نيا رسةبييرة   يصا ورح  

وقياماً  ل  ذسك، وعتبا  ل  رسترلرسئ ثالثيراً أو  با يراً )ج( سهصر رسلصل؛  1دئ رسةالحظة 

إذر كاه رثياه أو ثالث من  ياصا رسخليط تزو  نسبتها  ن رسيسبة رسةيلورة رسر نيا رسةبييرة 

 دئ رسةالحظة رسةصكل ة.
وستطبيف لصا رسقا  ة، د ه"رسعياصا ر خا"ايا رسةصكل ة بصلة مح مة، ورسةشا  إسيهرا 

 % وزناً.10هصر رسلصل ، و ب أه تزو  نسبة كل ميها  ن )ج( س 1دئ رسةالحظة 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
   ؛ ميت ات بشتل حبيبات رو مسحل ميت ات روسية   

ح و  صب )ظها( خام وح و  صب "مبي ل"، بشتل كتل    72.01

 أو بس تاد أوسية أخا 
    

% 0.5ـ ح و  صب خام من اــيا رسخالئــط محتلي  ل   7201.10  

 وزناً أو أقـــل من رسللملل 
 معلاة رسقيةة

ـ ح و  صب خام من ايا رسخالئــط محتلي  ل  أكثا من  7201.20  

 % وزناً من رسللملل 0.5
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ خالئط ح و  صب خام ؛ ح و  صب "مبي ل" 7201.50  
     خـــالئــط حــ وــ وــة    72.02

     ـ ح و  ـ مي ييز:    
 معلاة رسقيةة % وزناً من رستابله2ـ ـ محتلوة  ل  أكثا من  7202.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7202.19  
     ـ ح و  ـ ميليتله )ميليسيلم(:    
 معلاة ةرسقية % وزناً من رسسيليتله55ـ ـ محتلوة  ل  أكثا من  7202.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7202.29  
 معلاة رسقيةة ـ ح و  ـ ميليتل ـ مي ييز 7202.30  
     ـ ح و  ـ كاوم:    
 معلاة رسقيةة % وزناً من رستابله4ـ ـ محتلوة  ل  أكثا من  7202.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7202.49  
 معلاة رسقيةة ـ ح و  ـ ميليتل ـ كاوم 7202.50  
 معلاة رسقيةة ـ ح و  ـ نيتل 7202.60  
 معلاة رسقيةة ـ ح و  ـ ملسيب نيلم 7202.70  
 معلاة رسقيةة ـ ح و  ـ تي ستين ، ح و  ـ ميليتل ـ تي ستين 7202.80  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ح و  ـ تيتانيلم ، ح و  ـ ميليتل ـ تيتانيلم 7202.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ح و   ـ دانامولم 7202.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ح و  ـ نيلبيلم 7202.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7202.99  

ميت ات ح و وة متحصل  ليها باإلختزرد رسةبا ا سخامات    72.03

رسح و  وايالا من رسةيت ات رسح و ورة رالمرلي ية، بشرتل 

لررة؛ ح ورر  ذو نقرراوة قطرع أو كتررل أو كررارت أو بس ررتاد مةاث

% وزنرراً  لرر  ر قررل بشررتل قطررع أو كتررل أو 99.94قرر  لا 

 كارت أو بس تاد مةاثلة 

    

ـررر ميت رررات ح و ورررة متحصرررل  ليهرررا بررراإلختزرد رسةبا رررا  7203.10  

 سخامات رسح و 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7203.90  
ب؛ مبائك خامة ودضالت ، من ح و  صب أو ح و  أو صل   72.04

 )إوي لت( نات ة  ن إ امة صها خامة رسح و  أو رسصلب 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة ـ خامة ودضالت من ح و  صب )ظها( 7204.10  
     ـ خامة ودضالت من خالئط صلب:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من صلب مقاوم سلص أ 7204.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7204.29  
 معلاة رسقيةة ضالت من ح و  أو صلب مطلئ باسقص واـ خامة ود 7204.30  
     ـ خامة ودضالت أخا:    
ـ ـ  قائف و ظاوا ودضالت رستـلاوز ورسخارطة ونشا ة  7204.41  

وبارمة وملرقـط  ةليتئ رسبصع ورستقطيع، وإه كانب دئ 

 حزم

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7204.49  
)إوي لت( نات ة  ن إ امة صها خامة رسح و  أو ـ مبائك   7204.50  

 رسصلب
  معلاة رسقيةة 

حبيبررات ومسرراحيف، مررن ح ورر  صررب خررام أو ح ورر  صررب    72.05

 "مبي ل" أو من ح و  أو صلب 
    

 معلاة رسقيةة ـ حبيبات 7205.10  
     ـ مساحيف:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خالئط صلب 7205.21  
 معلاة رسقيةة الاـ ـ اي 7205.29  
   ح و  وصلب من ايا رسخالئط  

ح و  وصلب من ايا رسخالئط، بشتل مبائك )إوي لت( أو    72.06

 ( 72.03بس تاد أوسية أخا )  ر رسح و  رس رخل دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ـ مبائك 7206.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  7206.90  

ح ور  ، أو مرن صرلب مرن ايرا ميت ات نصف سرالزة مرن    72.07

 رسخالئط 
    

     % وزناً من رستابله:0.25ـ محتلوة  ل  أقل من     
ـ ـ ذرت مقطع  اضئ مسـتطــيل أو مابع مقا   اضه  7207.11  

 وساوي أقل من ضعلئ مةته
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا ، ذرت مقطع  اضئ مستطيل 7207.12  
 معلاة رسقيةة يالاـ ـ ا 7207.19  
 معلاة رسقيةة % وزناً أو أكثا من رستابله0.25ـ محتلوة  ل   7207.20  

ميت ــات مسرـطحة ماققرـة باالمرطلرنات )م  دلرة( ، مرن    72.08

مع أو  600ح و  ، أو من صلب من ايا رسخالئط، بعاض 

 أكثا، م  دلة باسحار ة، ايا متسلة وال مطلية وال مغطاة 

    

ـررر بشرررـتل سلرررات، ايرررا مشرررغلسة بسكـرررـثا مرررن "رس  دلرررة"  7208.10  

 باسحار ة وذرت  المات مطحية با زة
 معلاة رسقيةة

ـ ايالا ، بشتل سلات ، ايا مشغلسة بسكثا من     

 "رس  دلة" باسحار ة ، ميظلة كيةاوواً:
    

 معلاة رسقيةة مع أو أكثا 4.75ـ ـ بسةك  7208.25  
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 معلاة رسقيةة مع 4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7208.26  
 معلاة رسقيةة مع 3ـ ـ بسةك أقل من  7208.27  
ـرررررر ايالررررررا ، بشررررررتل سلررررررات ، ايررررررا مشررررررغلسة بررررررسكثا     

 من"رس  دلة"باسحار ة:
    

 معلاة رسقيةة مع 10ـ ـ بسةك وزو   ن  7208.36  
 معلاة رسقيةة مع 10مع أو أكثا وستن ال وت اوز  4.75ـ ـ بسةك  7208.37  
 معلاة رسقيةة مع 4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7208.38  
 معلاة رسقيةة مع 3ـ ـ بسةك أقل من  7208.39  
بشتل ايا رسللات ، ايا مشرغلسة برسكثا مرن "رس  دلرة"  - 7208.40  

 باسحار ة ، ذرت  المات مطحية با زة
 معلاة رسقيةة

ـــتل اـــيا رسللات، اـــيا مشــغلسة ايالـــا، بش-    

 بسكـــثا من "رس  دلة" باسحار ة:
    

 معلاة رسقيةة مع 10ـ ـ بسةك وزو   ن  7208.51  
 معلاة رسقيةة مع 10مع أو أكثا وستن ال وت اوز  4.75ـ ـ بسةك  7208.52  
 معلاة رسقيةة مع 4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7208.53  
 معلاة رسقيةة مع 3ـ ـ بسةك أقل من  7208.54  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  7208.90  

ميت ررات مسررطحة ماققررة باالمررطلرنات )م  دلررة(،  لرر     72.09

رسبا م ، من ح و ، أو من صلب من ايا رسخالئرط، بعراض 

 مع أو أكثا، ايا متسلة وال مطلية وال مغطاة  600

    

غلسة بررسكثا مررن "رس  دلررة"  لرر  ـرر بشررتل سلررات، ايررا مشرر    

 رسبا م:
    

 معلاة رسقيةة مع أو أكثا 3ـ ـ  بسةك  7209.15  
 معلاة رسقيةة مع 3مع وستن وقل  ن  1ـ ـ بسةك وزو   ن  7209.16  
 معلاة رسقيةة مع 1مع أو أكثا وستن ال وت اوز  0.5ـ ـ بسةك  7209.17  
 معلاة ةةرسقي مع 0.5ـ ـ بسةك أقل من  7209.18  
ـررررررر بشرررررررتل ايرررررررا رسللرررررررات، ايرررررررا مشرررررررغلسة برررررررسكثا     

 من"رس  دلة" ل  رسبا م:
    

 معلاة رسقيةة مع أو أكثا 3ـ ـ بسةك  7209.25  
 معلاة رسقيةة مع 3مع وستن وقل  ن  1ـ ـ بسةك وزو   ن  7209.26  
 معلاة رسقيةة مع 1مع أو أكثا وستن ال وت اوز  0.5ـ ـ بسةك  7209.27  
 معلاة رسقيةة مع 0.5ـ ـ بسةك أقل من  7209.28  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  7209.90  

ميت رررات مسرررطحة ماققرررة باالمرررطلرنات )م  دلرررة(، مرررن    72.10

 600ح و ، أو من صــلب مــن اـرـيا رسخالئرط ، بعـرـاض 

 مــع أو أكثا، متسلة أو مطلية أو مغطاة 

    

     ـ مطلية أو مغطاة باسقص وا:    
 معلاة رسقيةة مع أو أكثا  0.5ـ ـ بسةك  7210.11  
 معلاة رسقيةة مع  0.5ـ ـ بسةك أقل من  7210.12  
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ـ مطليــة أو مغطراة باساصراص، بةرا ديهرا رسةطليرة بخرـليط  7210.20  

 من رساصـاص ورسقص وا
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ مطلية أو مغطاة باسزنك باستحليل رستهابائئ 7210.30  
     ـ مطلية أو مغطاة باسزنك بطا  أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ مةلسة 7210.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7210.49  
ـ مطلية أو مغطاة بسكامري  رستراوم أو براستاوم مرع أكامري   7210.50  

 رستاوم 
 معلاة رسقيةة

     ـ مطلية أو مغطاة با سلمييلم:    
 %5 رسقيةة غطاة بخليط زنك ـ أسلمييلمـ ـ مطلية أو م 7210.61  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7210.69  
 معلاة رسقيةة ـ م للنة أو مل نشة أو مغطاة بل رئن 7210.70  
   ـ ايالا: 7210.90  
 معلاة رسقيةة رالسلر" رسةطلية باسسيارميك  - - - 7210.901 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 7210.909 

سطحة ماققة باالمطلرنات )م  دلة( من ح و ، ميت ات م   72.11

مرع،  600أو من صــلب من ايا رسخالئط، بعاض أقل من 

 ايا متسلة وال مطلية وال مغطاة 

    

     ـ ايامشغلسة بسكثا من "رس  دلة" باسحار ة:    
ـ ـ "م  دلة"  ل  سلرنبها ر  بعة أو  مرخل م ا ي  7211.13  

 4مع وبسةك ال وقل  ن  150مقـللة، بعاض وزو   ن 

 مع، بشتل ايا رسللات، وب وه  المات مطحية با زة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة مع أو أكثا 4.75ـ ـ ايالا، بسةك  7211.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7211.19  
     ـ ايا مشغلسة بسكثا من "رس  دلة" ل  رسبا م:    
 معلاة رسقيةة % وزناً من رستابله0.25 ـ ـ تحتلي  ل  أقل من 7211.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7211.29  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  7211.90  

ميت ات مسطحة ماققة باالمطلرنات )م  دلة( من ح و ،    72.12

مع،  600أو من صــلب من ايا رسخالئط، بعـاض أقل من 

 متسلة أو مطلية أو مغطاة 

    

 %5 رسقيةة لية أو مغطاة باسقص واـ مط 7212.10  
 %5 رسقيةة ـ مطلية أو مغطاة باسزنك بطاوقة رستحليل رستهابائئ 7212.20  
 %5 رسقيةة ـ مطلية أو مغطاة باسزنك بطا  أخا 7212.30  
 معلاة رسقيةة ـ م للنة أو مل نشة أو مغطاة بل رئن 7212.40  
 %5 ةةرسقي ـ مطلية أو مغطاة بطا  أخا 7212.50  
 ـ متسلة 7212.60  

 

 

 %5 رسقيةة
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 ي ره، مشتلة  باالمرطلرنات )م  دلرة( براسحار ة، بشرتل    72.13

سلات ايا ميتظةة رسلف، من ح و ، أو من صلب مرن ايرا 

 رسخالئط 

    

ـ محتلوة  ل  تسـيييــات أو تضليعات أو حزوز أو  7213.10   

 س  دلة"ايالا من رستشتيالت رسيات ة أثياء  ةلية "ر
 %25  رسقيةة

     ـ ايالا، من  صلب مهل رسقطع: 7213.20   
 معلاة رسقيةة ملع دةا موه 5.5بقطا  - - - 7213.201 
 %15 رسقيةة ملع 7.5ملع وال وت اوز  5.5بقطا وزو   ن  - - - 7213.202 
 %15 رسقيةة ملع 7.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7213.209  
     ـ ايالا:    
     مع: 14ـ ـ ذرت مقطع  اضئ مرئاي قطاا أقل من   7213.91  
 معلاة رسقيةة ملع دةا موه 5.5بقطا  - - - 7213.911 
 %15 رسقيةة ملع 7.5ملع وال وت اوز  5.5بقطا وزو   ن  - - - 7213.912 
 %15 رسقيةة ملع 7.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7213.919  
     ـ ـ ايالا: 7213.99   
 %15 رسقيةة ذرت مقطع  اضئ مرئاي --- 7213.991 
ذرت مقطررع  اضررئ ايررا مرئرراي رسةسررتل م مررن قبررل  --- 7213.992 

 رسةصانع كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7213.999  
قضبـررـاه مررن ح ورر ، أو مـررـن صـررـلب مررن ايررا رسخالئـررـط،    72.14

تيل باالمررطلرنات ايرا مشررغلسة برسكثامن  رسطررا  أو رستشر

)رس  دلررررة( أو رسسررررحب أو رسبثررررف، برررراسحار ة، بةررررا ديهررررا 

 رسقضباه رسةلتلسة بع  رس  دلة 

    

     ـ مطاقة:  7214.10  
ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7214.101  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ل م من قبل رسةصانع ملع ورسةست 5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7214.104  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
 %5 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7214.105  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7214.109  
ـ محتلوة  ل  تسيييات أو تضليعات أو حزوز أو ايالا  7214.20   

ة" أو ملتلسة من رستشتيالت رسيات ة  أثياء  ةلية "رس  دل

 بع  "رس  دلة":

    

ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7214.201  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ملع ورسةستل م من قبل رسةصانع  5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7214.204  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
 %5 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7214.205  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7214.209  
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     ـ ايالا، من صلب مهل رسقطع:  7214.30  
ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7214.301  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ع ملع ورسةستل م من قبل رسةصان 5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7214.304  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
15% رسقيةة  

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7214.305  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7214.309  
     ـ ايالا:    
     ـ ـ ذرت مقطع  اضئ  مستطيل: 7214.91   
سةصرانع ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل ر 5.5ـ ـ ـ بقطا  7214.911  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ملع ورسةستل م من قبل رسةصانع  5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7214.914  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
15% رسقيةة  

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7214.915  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7214.919  
     ـ ـ ايالا: 7214.99   
ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7214.991  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ملع ورسةستل م من قبل رسةصانع  5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7214.994  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
15% رسقيةة  

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7214.995  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7214.999  

     قضباه أخا من  ح و  أو من صلب من ايا رسخالئط    72.15
ـررر مرررن صرررلب مرررهل رسقطرررع، ايرررا مشرررغلد بسكــرررـثا مرررن  7215.10   

 رستـشتيل أو رست هيز  ل  رسبا م:
    

ملع دةا موه، رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7215.101  

 تاجكة خالت إن
 %5 رسقيةة

ملع ورسةستل م من قبل رسةصانع  5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7215.104  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
 %5 رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7215.105    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7215.109  
تيل أو رست هيرز  لر  ـ ايالا، ايامشغلسة برسكثامن رستشر 7215.50   

 رسبا م:
    

ملع دةا موه ،رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع  5.5ـ ـ ـ بقطا  7215.501  

 كة خالت إنتاج
 %5 رسقيةة

ملع ورسةستل م من قبل رسةصانع  5.5ـ ـ ـ بقطا وزو   ن  7215.504  

 كة خالت إنتاج،   ر رسةستخ م دئ إنتاج ح و  رستسليل
 %5 رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ح و  تسليل  ـ 7215.505    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7215.509  
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     ـ ايالا: 7215.90   
25% رسقيةة ـ ـ ـ ح و  تسليل  7215.905    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7215.906  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7215.909  

 تاد خاصة )باوديالت( مرن ح ور ، أو زوروا وقطا ات وأ   72.16

 من صلب من ايا رسخالئط 
    

، اــيا مشـغلسة Hأو  Iأو   Uـ مقطعهـا بشــتل حــال  7216.10  

بسكثا من "رس  دلة" أو رسسحب  أو رسبثف ، باسحار ة، 

 مع 80وب  تلاس أقل من 

 معلاة رسقيةة

ن "، ايا مشغلسة بسكثا مT" أو "Lـ مقطعها بشتل "    

"رس  دلة" أو رسسحب  أو رسبثف، باسحار ة ، وب  تلاس أقل 

 مع: 80من 

    

 معلاة رسقيةة "Lـ ـ مقطعها بشتل " 7216.21  
 معلاة رسقيةة "Tـ ـ مقطعها بشتل " 7216.22  
، ايا مشغلسة بسكثا من Hأو  Iأو  Uـ مقطعهــا بشتــل     

 80 تلاس "رس  دلة" أو رسسحب أو رسبثف، باسحار ة، وب 

 مع أو أكثا:

    

 معلاة رسقيةة Uـ ـ مقطعها بشتل  7216.31  
 معلاة رسقيةة Iـ ـ مقطعها بشتل  7216.32  
 معلاة رسقيةة Hـ ـ مقطعها بشتل  7216.33  
، ايا مشغلسة بسكثامن Tأو  Lـ مقطعها بشتل  7216.40  

 80"رس  دلة" أو رسسحب أو رسبثف، باسحار ة ، وب  تلاس 

 ع أو أكثام

 معلاة رسقيةة

ـ زوروــا وقطـا ــات وأ تاد خـاصة أخا، ايا مشغلسة  7216.50  

 بسكثا من "رس  دلة" أو رسسحب أو رسبثف، باسحار ة
 معلاة رسقيةة

ـ زوروا وقطا ات وأ تاد خاصة، ايامشغلسة بسكثا من     

 رستـشتيل أو رست هيز ل  رسبا م:
    

هرررا مرررن ميت رررات مسرررطحة بررراستاقيف ـررر ـ متحصرررل  لي 7216.61  

 "رس  دلة"
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7216.69  
     ـ ايالا:    
ـر ـ مشرتلة أو م هرزة  لر  رسبرا م، مرن ميت رات مسرطحة  7216.91  

 باستاقيف "رس  دلة"
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7216.99  
     من صلب من ايارسخالئط أمالك  من ح و ، أو    72.17

     ـ ايا مطلية أو مغطاة، وإه كانب مصقلسة: 7217.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7217.102  
 ـ ـ ـ ايالا 7217.109  

 
 %5 رسقيةة
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     ـ مطلية أو مغطاة باسزنك: 7217.20   
قبل رسةطابع سغاوات حبك وت لير  رستترب ـ ـ ـ رسةستل م من  7217.203  

 ورس داتا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7217.204  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7217.209  
     ـ مطلية أو مغطاة بةعامه  اموة أخا: 7217.30   
طابع سغاوات حبك وت لير  رستترب ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسة 7217.303  

 ورس داتا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7217.304  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7217.309  
     ـ ايالا:  7217.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7217.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7217.909  
   صلب مقاوم سلص ر )متانلس متيل(  

صررلب مقرراوم سلصرر أ بشررتل مرربائك أو بس ررتاد أوسيررة أخررا؛    72.18

 ميت ات نصف  سالزة من صلب مقاوم سلص أ 
    

 معلاة رسقيةة ـ مبائك وأ تاد أوسية أخا 7218.10  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ع  اضئ مستطيلـ ـ ذرت مقط 7218.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7218.99  

ميت ات مسطحة ماققة باالمطلرنات )م  دلة( من صرلب    72.19

 مع أو أكثا  600مقاوم سلص أ ، بعاض 
    

ـررر ايامشرررغلسة برررسكثا مرررن "رس  دلرررة" بررراسحار ة، بشرررتل     

 سلات:
    

 معلاة ةرسقية مع 10ـ ـ بسةك وزو   ن  7219.11  
 معلاة رسقيةة مع 10مع أو أكثا وال وت اوز  4.75ـ ـ بسةك  7219.12  
 معلاة رسقيةة مع  4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7219.13  
 معلاة رسقيةة مع 3ـ ـ بسةك أقل من  7219.14  
ـ ايامشغلسة بسكثا من "رس  دلة" براسحار ة، بشرتل ايرا     

 رسللات:
    

 معلاة رسقيةة مع 10ـ ـ بسةك وزو   ن  7219.21  
 معلاة رسقيةة مع 10مع أو أكثا وال وت اوز  4.75ـ ـ بسةك  7219.22  
 معلاة رسقيةة مع 4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7219.23  
 معلاة رسقيةة مع 3ـ ـ بسةك أقل من  7219.24  
     ل  رسبا م:ـ ايامشغلسة بسكثا من"رس  دلة"     
 معلاة رسقيةة مع أو أكثا 4.75ـ ـ بسةك  7219.31  
 معلاة رسقيةة مع 4.75مع أو أكثا وستن وقل  ن  3ـ ـ بسةك  7219.32  
 معلاة رسقيةة مع 3مع وستن وقل  ن  1ـ ـ بسةك وزو   ن  7219.33  
 معلاة رسقيةة مع 1مع أو أكثا وال وت اوز  0.5ـ ـ بسةك  7219.34  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة مع 0.5ـ ـ بسةك أقل من  7219.35  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7219.90  

ميت رررات مسرررطحة ماققرررة باالمرررطلرنات )م  دلرررة(، مرررن    72.20

 مع  600صلب مقاوم سلص أ، بعاض وقل  ن 
    

     ـ ايامشغلسة بسكثا من "رس  دلة" باسحار ة:    
 معلاة رسقيةة كثامع أو أ 4.75ـ ـ بسةك  7220.11  
 معلاة رسقيةة مع 4.75ـ ـ بسةك وقل  ن  7220.12  
 معلاة رسقيةة ـ ايا مشغلسة بسكثا من "رس  دلة"  ل  رسبا م 7220.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7220.90  

 يرر ره، مشررتلة باالمررطلرنات )م  دلررة( برراسحار ة، بشررتل  7221.00 72.21

 مقاوم سلص أ سلات ايا ميتظةة رسلف، من صلب
 %5 رسقيةة

قضباه من صلب مقاوم سلصر أ؛ زورورا وقطا رات وأ رتاد    72.22

 خاصة، من صلب مقاوم سلص أ 
    

ـررر قضرررباه، اـيامشــرررـغلسة بسكــرررـثا مرررن "رس  دلرررة" أو     

 رسسحب أو رسبـثـــف، باسحار ة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت مقطع  اضئ  مرئاي 7222.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7222.19  
ـ قضباه، ايامشغلسة بسكثا من رستشتيل أو رست هيز  لر   7222.20  

 رسبا م
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ قضباه أخا 7222.30  
 معلاة  رسقيةة  ـ زوروا وقطا ات وأ تاد خاصة 7222.40   

 معلاة   رسقيةة أمالك من صلب مقاوم سلص أ  7223.00 72.23
رخا؛ قضباه م لدة سلحلا من صلب من خالئط صلب   

 ايا رسخالئط رو من خالئط صلب
  

خالئررط صررلب أخررا، بشررتل مرربائك أو بس ررتاد أوسيررة أخررا؛    72.24

 ميت ات نصف سالزة من خالئط صلب أخا
   

 معلاة رسقيةة ـ مبائك وأ تاد أوسية أخا 7224.10  
 
 

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 7224.90

حة ماققرررة باالمرررطلرنات )م  دلرررة(، مرررن ميت رررات مسرررط   72.25

 مع أو أكثا  600خالئط صلب أخا، بعاض 
    

     ـ من صلب ميليتله ـ كهابائئ )مغياطيسئ(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت حبيبات ملسهة 7225.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7225.19  
ر ة، ـر ايالررا، ايررا مشررغلسة برسكثا مررن "رس  دلررة" برراسحا 7225.30  

 بشتل سلات
 معلاة رسقيةة

ـرر ايالررا، ايامشررغلسة بررسكثا مررن "رس  دلررة" برراسحار ة،  7225.40  

 بشتل ايا رسللات

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة ـ ايالا، ايامشغلسة بسكثا  من "رس  دلة"  ل  رسبا م 7225.50  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة حليل رستهابائئـ ـ مطلية أو مغطاة باسزنك بطاوقة رست 7225.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ مطلية أو  مغطاة باسزنك بطا  أخا 7225.92  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7225.99  

ميت ررات مسررطحة  ماققررة باالمررطلرنات )م  دلررة(، مرررن    72.26

 مع  600خالئط صلب أخا، بعاض أقل من 
    

     ـ من صلب ميليتله ـ كهابائئ )مغياطيسئ(:       
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت حبيبات ملسهة 7226.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7226.19  
 معلاة رسقيةة ـ من صلب  متحةل سلسا ات رسعاسية )سلقطع رسساوع( 7226.20  
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مشغلسة بسكثا من "رس  دلة" باسحار ة  7226.91  
 معلاة رسقيةة شغلسة بسكثا من "رس  دلة"  ل  رسبا مـ ـ ايام 7226.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7226.99  

 ي ره ، مشتلة باالمرطلرنات )م  دلرة( براسحار ة، بشرتل    72.27

 سلات ايا ميتظةة رسلف، من خالئط صلب أخا 
    

اةمعل  رسقيةة  ـ من صلب متحةل سلسا ات رسعاسية )سلقطع رسساوع( 7227.10     
 معلاة  رسقيةة  ـ من صلب ميليتل ـ مي ييز 7227.20   
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا  7227.90  

قضررباه مررن خالئررط صررلب أخررا؛ زوروررا وقطا ررات وأ ررتاد    72.28

خاصة، من خالئط صلب أخا؛ قضباه م لدة سلحلرا، مرن 

 صلب من ايا رسخالئط أو من خالئط صلب 

    

متحةررل سلسررا ات رسعاسيررة )سلقطررع  ـرر قضررباه مررن صررلب  7228.10  

 رسساوع(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ قضباه، من صلب ميليتل ـ مي ييز 7228.20  
ـ قضباه أخا، اــيا مشـــغلسة بسكـــثا من "رس  دلرة" أو  7228.30  

 رسسحب أو رسبثف باسحار ة
 معلاة رسقيةة

 %5 يةةرسق ـ قضباه أخا، ايا مشغلسة بسكثا من رسطا  7228.40  
ـ قضباه أخا، ايامشغلسة بسكثا من رستشرتيل أو رست هيرز  7228.50  

  ل  رسبا م
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ قضباه أخا 7228.60  
 %5 رسقيةة ـ زوروا وقطا ات  وأ تاد خاصة 7228.70  
 %5 رسقيةة ـ قضباه م لدة سلحلا 7228.80  

     أمالك من خالئط  صلب أخا    72.29
 معلاة  رسقيةة  ـ من صلب ميليتل ـ مي ييز 7229.20   
 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا  7229.90  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثاسث ورسسبعله
 مصيل ات من ح و  صب )ظها( أو ح و  أو صلب )دلالذ(

 
 مالحظــات :

 
وقص  بعبا ة "ح و  صرب" )ظهرا( درئ لرصر رسلصرل رسةيت رات رسةتحصرل  ليهرا باسصرب   1 -

 يصا رسح و  ديها لل رسغاسب وزناً  ل  كل من رسعياصا ر خا رستئ ال وتلف ورستئ وتله 

)م( مرن  1تاكيبها مع رستاكيرب رستيةيرائئ سلصرلب حسرب رستعاورف رسرلر م درئ رسةالحظرة 

 .72رسلصل 
 

وقص  بتلةة "أمالك" دئ لصر رسلصل رسةيت ات رسةشتلة  ل  رسبا م أو باسحار ة أواً كاه   2 -

 مع. 16اضئ،  ل  أال وت اوز أكبا مقا  سه  تل مقطعها رسع
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
وح ة  نلس رسبضا ة

 دية رسامع رالمتيلاء

م امات  اوضة من ح و  أو صلب، وإه كانب مثقبة أو   73.01

مصرريعة مررن  ياصررا م ةعررة؛ زوروررا وقطا ررات وأ ررتاد 

 خاصة، ملحلمة، من ح و  أو صلب 

    

 %5 رسقيةة ات  اوضةـ م ام 7301.10  
 %5 رسقيةة ـ زوروا وقطا ات وأ تاد خاصة 7301.20  

سلرزم من ح و  صب أو ح و  أو صرلب، سخطرلط رسسرتك   73.02

رسح و ورررة ورسترررارم: قضرررباه، قضرررباه أمررراه، محرررلالت، 

مقصرررات، أمرررية مقصرررات، وقضرررباه تقررراطع وتلسيررره 

و ياصرررا تقررراطع  أخرررا، وقضرررباه مقصرررات، وقضرررباه 

ض "دليتررات" ومثبتررات، زوروررا، قلر رر ، مسرريية،  ررلر 

أسررلر"  رر ، أسررلر" و وربررط رستبا رر  وايالررا مررن رسقطررع 

 رسةصةةة خصيصا سة  رو  بط رو تثبيب لصة رسخطلط 

    

 %5 رسقيةة ـ قضباه متك ح و وة 7302.10  
ـرر محررلالت، مقصررات ورمررية مقصررات، قضررباه تلسيرره  7302.30  

 و ياصا تقاطع أخا 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسلر"    وقلر   تثبيب 7302.40  
     ـ ايالا: 73.02.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  لر ض )دليتات( 7302.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7302.909  

ملرمرريا وأنابيررب وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت( م لدررة،  7303.00 73.03

 من ح و  صب
  

رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع  ـر ـ ـ رسةلرمريا ورالنابيرب 7303.001 

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7303.009   
ملرمررياوأنابيب وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت(، م لدررة،   73.04

 ايا ملحلمة، من ح و )  ر ح و  رسصب( أو صلب  
    

ـ ملرميا وأنابيب من ر نلرس رسةستعةلة دئ خطلط نقل    

 رسيلط أو رسغاز:
    

     ـ ـ من صلب مقاوم سلص أ: 7304.11  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ملرميا وأنابيب بقطا مرئاي  7304.111  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.119  
     ـ ـ ايالا: 7304.19  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ملرميا وأنابيب بقطا مرئاي  7304.191  
 ـ ـ ـ ايالا 7304.199  

 

 

 

 %25 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
وح ة  نلس رسبضا ة

 دية رسامع رالمتيلاء

ـ ملرميا وأنابيب تبطين أو رمتـخارج، ملرميا حلا،    

 من ر نلرس رسةستعةلة دئ رمتخارج رسيلط أو رسغاز:
    

 %15 رسقيةة ـ ـ ملرميا حلامن صلب مقاوم سلص أ 7304.22  
 %15 رسقيةة ـ ـ ملرميا حلا رخا 7304.23  
     ـ ـ ايالا من صلب مقاوم سلص أ: 7304.24  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ملرميا وأنابيب بقطا مرئاي  7304.241  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.249  
     ـ ـ ايالا: 7304.29  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ملرميا وأنابيب بقطا مرئاي  7304.291  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.299  
ـ ايالا، ذرت مقطع  اضئ مرئاي, من ح ور  رو صرلب    

 ئط:من ايا رسخال
    

     ـ ـ مسحلبة   ل  رسبا م أو "م  دلة"  ل  رسبا م: 7304.31  
ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن  - - - 7304.311  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
 %25 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، من ملرميا وأنابيب  7304.312  
م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل  7304.313 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.319  
     ـ ـ ايالا: 7304.39  
، وإه كانررب مقررلرة، مررن ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ - - - 7304.391  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
 %25 رسقيةة 

   ـ ـ ـ ايالا، من ملرميا وأنابيب : 7304.392  
 معلاة رسقيةة  ـ ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7304.3921 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 7304.3929 
ل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل م كة خ 7304.393 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

 

 

 

 

 

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.399  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
وح ة  نلس رسبضا ة

 دية رسامع رالمتيلاء

ـ ايالا، ذرت  مقطع  اضرئ مرئراي، مرن صرلب مقراوم    

 سلص أ:
    

     ـ ـ مسحلبة أو م  دلة  ل  رسبا م: 7304.41  
ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن  - - - 7304.411  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
 %25 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، من ملرميا وأنابيب  7304.412  
رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع  7304.413 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.419  
     ـ ـ ايالا: 7304.49  
ـ ـ ـ ملرميا ذرت ضغط  اسئ، وإه كانب مقلرة، من  7304.491  

 رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   ر نلرس 
 %25 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، من ملرميا وأنابيب  7304.492  
ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة  7304.493 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

 ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة

 رسةياا (

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.499  
ـ ايالا، ذرت مقطرع  اضرئ مرئراي، مرن خالئرط صرلب    

 أخا:
    

     ـ ـ مسحلبة  ل  رسبا م أو "م  دلة"  ل  رسبا م: 7304.51  
ـ ـ ـ ملرميا ذرت ضغط  اسئ، وإه كانب مقلرة، من  7304.511  

 رستهاباءر نلرس رسةستعةلة ستلسي  
 %25 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا من ملرميا ورنابيب 7304.512  
ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة  7304.513 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.519  
     ـ ـ ايالا: 7304.59  
ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن  - - - 7304.591  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء
 %25 رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا، من ملرميا وأنابيب  7304.592  

 

 

 %15 رسقيةة
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ج من قبل رسةصانع رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتا 7304.593 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7304.599  
 %25 رسقيةة ـ ايالا  7304.90  

رسةبا رةة، أو ملرميا وأنابيب أخا )مثرل رسةلحلمرة أو   73.05

رسةغلقة بطاوقة مةاثلرة(، ذرت  مقراطع  اضرية مرئاورة، 

مررع، مررن ح ورر  أو  406.4وزورر  قطالررا رسخررا سئ  ررن 

 صلب 

    

ـر ملرمرريا وأنابيررب مررن ر نرلرس رسةسررتعةلة  دررئ خطررلط    

 نقل رسيلط أو رسغاز:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ملحلمة طلسياً باسقل  رسةغةل   7305.11  
 %5 رسقيةة ـ ايالا ، ملحلمة طلسياً  ـ 7305.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  7305.19  
ـرر ملرمرريا وأنابيررب تبطررين، مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة دررئ  7305.20  

 رمتخارج رسيلط أو رسغاز
 %5  رسقيةة

     ـ ايالا، ملحلمة:   
     ـ ـ ملحلمة طلسياً: 7305.31  
ئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن ملرمرريا ذرت ضررغط  رراس - - - 7305.311  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
25% رسقيةة  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7305.319  
     ـ ـ ايالا: 7305.39  
ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن  - - - 7305.391  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
25% رسقيةة  

 %5 رسقيةة الاـ ـ ـ اي 7305.399  
     ـ ايالا: 7305.90  
ملرمرريا ذرت ضررغط  رراسئ، وإه كانررب مقررلرة، مررن  - - - 7305.901  

 ر نلرس رسةستعةلة ستلسي  رستهاباء   
25% رسقيةة  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7305.909  
ملرمرريا وأنابيررب وأ ررتاد خاصـررـة )برراوديالت( م لدررة   73.06

رل أو رسةلحلمرررررة أو أخرررررا )مثرررررل رسةضرررررةلمة رسحـرررررـل

رسةبا رررةة أو رسةغلقرررة بطاوقرررة مةاثلرررة(، مرررن ح وررر  أو 

 صلب 

    

ـ ملرميا وأنابيب من ر نلرس رسةستعةلة دئ خطلط نقل    

 رسيلط أو رسغاز:
    

     ـ ـ ملحلمة من صلب مقاوم سلص أ: 7306.11  
 %15 رسقيةة إنشات  6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.111  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.119  
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     ـ ـ ايالا: 7306.19  
 %15 رسقيةة إنشات  6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.191  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.199  
ـ ملرمياوأنابيب تبطين ورمتخارج، من ر نلرس    

 رسةستعةلة دئ رمتخارج رسيلط أو رسغاز
    

     من صلب مقاوم سلص أ: ملحلمة - - 7306.21  
 %15 رسقيةة إنشات 6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.211  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.219  
     ـ ـ ايالا: 7306.29  
 %15 رسقيةة إنشات 6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.291  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.299  
لمة، ذرت مقطع  اضئ مرئاي، من ح و  ـ ايالا، ملح 7306.30  

 أو صلب من ايا رسخالئط:
    

 %15 رسقيةة إنشات 6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.302  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.309  
ـرر ايالررا، ملحلمررة، ذرت  مقطررع  اضررئ مرئرراي، مررن  7306.40  

 :أصلب مقاوم سلص 
    

 %15 رسقيةة إنشات 6كثا من ـ ـ ـ بقطا مرئاي أ 7306.402  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.409  
ـ ايالا، ملحلمة ذرت مقطع  اضئ مرئاي، من خالئط  7306.50  

 صلب أخا:
    

 %15 رسقيةة إنشات 6ـ ـ ـ بقطا مرئاي أكثا من  7306.502  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7306.509  
     ايامرئاي: ـ ايالا، ملحلمة، ذرت مقطع  اضئ   
   :ـ ـ ذرت مقطع  اضئ مابع رو مستطيل 7306.61  
ملع ورسةستل مة مرن  8تيلبات تزو  مةاكتها  ن   - - - 7306.611 

 قبل رسةصانع كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة  ايالا - - - 7306.619 
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا ذرت مقطع  اضئ ايا مرئاي 7306.69  
 %25 رسقيةة ـ ايالا 7306.90  

سررلرزم مـررـلرميا أو أنابيررب )مثررل رسلصررالت، ر كررلرس،   73.07

 ر كةام ...إسخ( من ح و  صب أو ح و  أو صلب 
    

     ـ سلرزم مصبلبة:   
 ـ ـ من ح و  صب ايا قابل سلطا   7307.11  

 

 

 

25% رسقيةة  

   ـ ـ ايالا: 7307.19  
 معلاة رسقيةة ل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةست 7307.191 
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25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7307.199   
     ـ ايالا، من صلب مقاوم سلص أ:   
   ـ ـ  لاا  ربطة "دليشات أو دلي ات": 7307.21  
ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة  7307.211 

اقة ورسطاقة رسب ولة إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسط

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا (

25% رسقيةة  

%25 رسقيةة ايالا - - - 7307.219   
   ـ ـ أكلرس وملاصل محيية وأكةام ، مللسبة: 7307.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج 7307.222 
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7307.229   
   ـ ـ سلرزم وصل  ر طارل باسلحام: 7307.23  
ـ ـ ـ رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة  7307.231 

إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة 

ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة 

 رسةياا(

25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7307.239   
   ـ ـ ايالا: 7307.29  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7307.291 
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7307.299   
    ايالا: -   
25% رسقيةة ـ ـ  لاا  ربطة "دليشات" أو "دلي ات" 7307.91    
25% رسقيةة محيية وأكةام، مللسبةـ ـ أكلرس وملاصل  7307.92    
25% رسقيةة ـ ـ سلرزم وصل ر طارل باسلحام 7307.93    
     ـ ـ ايالا: 7307.99  
رسةستل م من قبل  Tـ ـ ـ رسلصالت  ل   تل حال  7307.991  

 مصانع  موتارت رست دية كة خالت إنتاج 
 معلاة رسقيةة

سةستل م كة خل ر Tـ ـ ـ رسلصالت  ل   تل حال  7307.992 

إنتاج من قبل رسةصانع رسةاخصة إلنتاج أسهزة تا ي  

رمتهالك رسطاقة ورسطاقة رسب ولة ورسةت  مة )مثل رسطاقة 

 رسشةسية، وطاقة رساوا" و طاقة رسةياا(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7307.993 
 ـ ايالاـ ـ  7307.999  

 

 

 

 

 

 

25% رسقيةة  
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ميشررآت )ب مررتثياء رسةبررانئ مسرربقة رسصرريع رس رخلررة دررئ   73.08

( وأسزرء ميشرآت )مثرل: رس سرل  ومقراطع 94.06رسبي  

رس سرررررل  وبلربرررررات رسسررررر وم ور برررررارج ورسصرررررلر ي 

ورسسقلل ولياكل رسسرقلل ور برلرب ورسيلردرص وأطالرا 

ةسران  و تبات ر برلرب ورسةصرا وع ومرتائا ر قلراد ورس

)م ربررزون( ورسرر  امات ور  ةرر ة(، مررن ح ورر  صررب رو 

ح ورررر  رو صررررلب؛ رسررررلر" وقضررررباه وزوروررررا وقطا ررررات 

ور ررتاد خاصررة ورنابيررب وملرمرريا ومررا وةاثلهررا، مهيررسة 

 سالمتعةاد دئ رسةيشست، من ح و  صب روح و  رو صلب

    

 %15 رسقيةة ـ سسل  وأسزرء سسل  7308.10  
   :ـ أبارج وصلر ي 7308.20  
ـ ـ ـ ر بارج رسةستل م كة خل إنتاج من قبل رسةصانع  7308.201 

رسةاخصة إلنتاج أسهزة تا ي  رمتهالك رسطاقة ورسطاقة 

رسب ولة ورسةت  مة )مثل رسطاقة رسشةسية، وطاقة رساوا" 

 و طاقة رسةياا (

 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7308.209 
     طالا و تبات ر بلرب:ـ أبلرب ونلردص وأ 7308.30  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  7308.301  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7308.309  
ـرر ت هيررزرت سلسررقاالت أو سترر  يع رسةرر رخل أو رسةيشررآت  7308.40  

 :ور بيية

  

ـ ـ ـ ت هيزرت مع ة ومصةةة حصارً سلسقاالت أو  7308.401 

ست  يع رسة رخل أو رسةيشآت ور بيية، رسةستل مة من 

 قبل رسةصانع كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7308.409 
     ـ ايالا: 7308.90  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ لياكل رسبيلت رسز ر ية 7308.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ لياكل مع ة سصيع رسسقلل رالمةيتية 7308.902  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7308.909  

خزرنرررات وصرررها وج وخرررلربئ وأو يرررة مةاثلرررة س ةيرررع  7309.00 73.09

رسةررلرم ) رر ر أو يررة رسغرراز رسةضررغلط أو رسةسرريل(، مررن 

سترا،  300ح و  صب أو ح و  أو صلب، تت راوز مرعتها 

ايرررا مرررزومة بت هيرررزرت آسيرررة أو حار ورررة ، وإه كانرررب 

 مبطية أو  ازسة سلحار ة 

 

 

 

 

 %25 رسقيةة
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خزرنرررات وبارميرررل ومنررراه وصرررياموف و لرررب وأو يرررة   73.10

مةاثلررة، س ةيررع رسةررلرم ) رر ر أو يررة رسغرراز رسةضررغلط أو 

رسةسريل(، مرن ح ورر  صرب أو ح ورر   أو صرلب ال تت رراوز 

ستــرررـا، ايرررا مرررزومة بت هيرررزرت آسيرررة أو  300مرررعتها 

 حار وة، وإه كانب مبطية أو  ازسة سلحار ة 

    

   ستا أو أكثا: 50بسعة   -  7310.10  
رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج  ـرر ـ ـ 7310.101 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7310.109 
     ستا: 50ـ بسعة أقل من    
     ـ ـ  لب تغلف باسلحام أو باسثيئ: 7310.21  
سةصررررةةة ستعبيررررة ميت ررررات رسلحررررلم ـرررر ـ ـ رسعلررررب ر 7310.212  

 أورسةشاوبات رسغازوة
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ ـ  لررب مطبل ررة ايررا تامررة رسصرريع، معرر ة ستعبيررة  7310.213  

 ر اصوة رسةخصصة سألطلاد  
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7310.214  
 %25 سقيةةر ـ ـ ـ ايالا 7310.219  
     ـ ـ ايالا: 7310.29  
ـرر ـ ـ ايالررا ، رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت  7310.294  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7310.299  
أو ية سلغاز رسةضرغلط  أو رسةسريل ، مرن ح ور  صرب أو  7311.00 73.11

 ح و  أو صلب 
 معلاة رسقيةة

، حبرراد وكررابالت، وأمررار  مضررلل ة  أمررالك م  وسررة  73.12

وحباد  دع وما وةاثلها من ح و  أو صلب، ايا معزوسة 

 سلتهاباء 

    

     ـ أمالك م  وسة، حباد وكابالت: 7312.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  7312.101  
15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7312.109    
   ايالا: ـ 7312.90  
رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج  - - - 7312.901 

 المتخ رماتها رسخاصة

 

 معلاة رسقيةة

15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7312.909   
أمررالك  ررائتة مررن ح ورر  أو صررلب؛ أمررالك "تل مرري "  7313.00 73.13

ملتلسررة بشررتل أطررلر ، أو ملررامة مسررطحة، )وإه كانررب 

وسرررة ملتلسرررة درررتالً  خرررلرً، مرررن ايرررا  رررائتة(، أو مزم

 ر نلرس رسةستعةلة دئ رسسياسات، من ح و  أو صلب

 

25% رسقيةة  
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نسرررج مع نيرررة، )بةرررا ديهرررا  ر  ررراطة رسةقللرررة بررر وه   73.14

نهاوررات(،  ررباك وأسررلر" ومررياسات  رربتية مررن أمررالك 

 ح و  أو صلب؛ أسلر"  بتية باستة و  من ح و  أو صلب 

    

     سة:ـ نسج مع نية ميسل   
ـ ـ أ اطة مقللة ب وه نهاوات سآلالت، من صرلب مقراوم  7314.12  

 سلص أ
25% رسقيةة  

     ـ ـ نسج مع نية ميسلسة أخا، من صلب مقاوم سلص أ: 7314.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7314.142  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7314.149    
     ـ ـ ايالا: 7314.19  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أ اطة أخا مقللة ب وه نهاوات سآلالت 7314.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا, رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7314.192  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  7314.199    
اط ـ  ـــباك وأسلر" ومياسات  بتية ، ملحلمة  ي  نق 7314.20  

رستقاطع ، من أمالك مقا  أكبا مقطع  اضئ سها 

مع100مع أوأكــثا ومقا   يلنها 3وساوي
2
 أو أكثا 

25% رسقيةة  

ـرر  ررباك وأسررلر" ومررياسات  رربتية أخررا ، ملحلمررة  يرر     

 نقاط رستقاطع:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ مطلية باسزنك 7314.31  
     ـ ـ ايالا: 7314.39  
 معلاة رسقيةة سةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ ر 7314.391  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7314.399    
     ـ نسج و باك وأسلر" ومياسات  بتية أخا :   
25% رسقيةة ـ ـ مطلية باسزنك 7314.41    
25% رسقيةة ـ ـ مطلية بل رئن 7314.42    
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 7314.49    
25% رسقيةة سلر"  بتية باستة و ـ أ 7314.50    

     مالمل وأسزرؤلا، من ح و  صب أو  ح و  أو صلب   73.15
     ـ مالمل بحلقات  بط ملصلية وأسزرؤلا:   
25% رسقيةة ـ ـ مالمل بامطلرنات مور ة 7315.11    
25% رسقيةة ـ ـ  مالمل أخا 7315.12    
 ـ ـ أسزرء 7315.19  

 
25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ مالمل مانعة سإلنزال  7315.20    
     ـ مالمل أخا:   
25% رسقيةة ـ ـ اياملصلية، ذرت خلربيا 7315.81    
25% رسقيةة ـ ـ ايالا، بحلقات ملحلمة 7315.82    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7315.89  
25% رسقيةة ـ أسزرء أخا 7315.90    
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وأسزرؤلا، من ح ور  صرب أو مارم  وخطاطيف ملن،  7316.00 73.16

 ح و  أو صلب
 %5 رسقيةة

مسامــيا ، ومسامــيا تي ـــي  ، ومبابيــس و   رسامع  7317.00 73.17

وخـــا زرت مةلسة أو مشطلده، ومشابك خرا زة ) ر ر 

( وأصرريال مةاثلررة مررن ح ورر  83.05رس رخلررة دررئ رسبيرر  

صررب أو ح ورر  أو صررلب، وإه كانررب برراؤو  مررن مررلرم 

 رستئ باؤو  من نحا  أخا،   ر 

  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7317.001 
15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7317.009   

بارائ وصلرميل ) زقرات(، ومحراسن سلسبيرة ) رياكل(   73.18

ومساميا با ام )تبا يع( وخلربيا ومساميا خابل ورة، 

سيابضرة(، وأصريال حلقات"و مرت")بةا ديها رسحلقرات ر

 مةاثلة ، من ح و   صب أو ح و  أو صلب .

    

     ـ أصيال مللسبة:   
ـرر ـ باراررئ سلخشررب، مررن رسيررلس رسةسررتعةل دررئ خطررلط  7318.11  

 رسستك رسح و وة
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ بارائ أخا سلخشب 7318.12  
 معلاة يةةرسق ـ ـ محاسن ) ياكل( وبارائ باؤو  حلقية 7318.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بارائ ذرتية رستثبيب 7318.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ بارائ أخا، وإه كانب مع  زقاتها أو حلقاتها 7318.15  
 معلاة رسقيةة ـ ـ صلرميل " زقات" 7318.16  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7318.19  
     ـ أصيال ايا مللسبة:   
 %5 رسقيةة و مرت" نابضة وايالا من حلقات رستثبيبـ ـ  حلقات " 7318.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ حلقات "و مرت" أخا 7318.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مساميا با ام 7318.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ خلربيا ومساميا خابل وة 7318.24  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7318.29  

ةرررا ديهرررا مخرررا ز إبرررا خياطرررة وإباتصرررييا ومخرررا ز، ب  73.19

رستطاوز وإبا معقلدة وأصيال مةاثلرة، مةـرـا وسـرـتعةل 

و ووــاً ، مــن ح و  أو صلب ؛ مبابيس مسملنة ومبابيس 

أخرا، مرن ح ورر  أو صرلب ، ايرا مررصكل ة وال مرخلرة دررئ 

 متاه آخا 

    

 %5 رسقيةة ـ مبابيس أماه ومبابيس أخا 7319.40  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 7319.90 

     نلربض و وش نلربض ، من ح و  أو صلب   73.20
 معلاة  رسقيةة  ـ نلربض ذرت  وش و وشها 7320.10  
 ـ نلربض حلزونية 7320.20  

 
 معلاة  رسقيةة 
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 معلاة  رسقيةة  ـ ايالا 7320.90  
ملرق  وم رد  ومياصرب ملرقر  وأدراره طربخ )بةرا ديهرا   73.21

ة سالمرتعةاد درئ رسة هزة بصل ة ثانلوة بةارسل إضرادي

رست ديرررة رسةاكزورررة(،  رررلروات وكرررلرنين وأسهرررزة طررربخ 

باسغرراز "طباخررات" ومسررخيات أطبررا  وأسهررزة ميزسيررة 

 ايا كهابائية مةاثلة، وأسزرؤلا، من ح و  أو صلب 

    

     ـ أسهزة طبخ ومسخيات ر طبا :   
  7321.11  ً  %25 رسقيةة ـ ـ تعةل باسغاز أو باسغاز ووقلم آخا معا
 %25 رسقيةة ـ ـ تعةل بلقلم مائل 7321.12  
 %25 رسقيةة ـ ايالا, بةا ديها ر سهزة رستئ تعةل بلقلم صلب 7321.19  
     ـ أسهزة أخا:   
  7321.81  ً  %15 رسقيةة ـ ـ تعةل باسغاز أو باسغاز ووقلم آخا معا
 %25 رسقيةة ـ ـ تعةل بلقلم مائل 7321.82  
 %25 رسقيةة بةا ديها ر سهزة رستئ تعةل بلقلم صلب ـ ـ ايالا, 7321.89  
     ـ أسزرء: 7321.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7321.904  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7321.909  

أسهزة إ عاس حار ي سلت دية رسةاكزورة، بغيرا رستسرخين   73.22

ن ح وررر  صرررب أو ح وررر  أو رستهابرررائئ، وأسزرؤلرررا، مررر

صلب؛ مسخيات للرء وملز ات للرء ماخن )بةا ديها 

رستررررئ ب متانهررررا أوضـررررـاً تــلزوـررررـع رسهررررلرء رسعررررامي أو 

رسةتيف(، بغيا رستسخين رستهابائئ، متضةية ماوحة أو 

نررادخ لررلرء وعةررل بةحرراك، وأسزرؤلررا، مررن مررن ح ورر   

 صب أو ح و  أو صلب

    

     سزرؤلا:ـ أسهزة إ عاس حار ي وأ   
     ـ ـ من ح و  صب: 7322.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أسزرء  موتارت رست دية ايا تامة رسصيع 7322.111  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7322.119    
     ـ ـ ايالا: 7322.19  
ـ ـ ـ أاطية  للوة وأمامية سلاموتارت، رسةستل م من  7322.191  

 اجقبل رسةصانع كة خالت إنت
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أسزرء  موتارت رست دية ايا تامة رسصيع 7322.192  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7322.199    

   ـ ايالا: 7322.90 
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتاج  7322.901 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا 7322.909 

 
25% قيةةرس  
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أمورت مائرررر ة وأمورت مطبخيررررة وايالررررا مررررن ر مورت   73.23

رسةيزسية، وأسزرؤلا، من ح و  صرب أو ح ور  أو صرلب؛ 

أسيرررررال مرررررن ح وررررر  أو صرررررلب؛ رمرررررلي ات وومررررري رت 

وقلــازرت وما وةاثــلها سل لئ أو رستلةيع أو المرتعةاالت 

 مةاثلة، من ح و  أو صلب 

    

أو صلب؛ رملـي ات وومي رت  ـ أسيال من  ح و  7323.10  

وقـلازرت وما وةاثلها سل لئ أو رستلةيع  أو المتعةاالت 

 مةاثلة:

  

ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتاج ـ  7323.101 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7323.109 
     ـ ايالا:   
 %15 رسقيةة ايا مطلئ باسةييا ـ ـ من ح و  صب، 7323.91  
 %25 رسقيةة ـ ـ من ح و  صب، مطلئ باسةييا 7323.92  
     ـ ـ من صلب مقاوم سلص أ: 7323.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أمورت مائ ة ايا تامة رسصيع 7323.931  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7323.939  
مرن صرلب، مطلرئ ـ ـ مرن ح ور  ) ر ر رسح ور  رسصرب( أو  7323.94  

 باسةييا
 %25 رسقيةة

   ـ ـ ايالا: 7323.99  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أمورت مائ ة ايا تامة رسصيع 7323.991  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7323.999  

أمورت صررحية وأسزرؤلررا، مررن ح ورر  صررب أو ح ورر  أو   73.24

 صلب 
    

 %5 رسقيةة ص أـ مغامل وأحلرض اسيل، من صلب مقاوم سل 7324.10  
     ـ مغاطس رمتحةام )بانيللات(:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من ح و  صب، وإه كانب مطلية باسةييا  7324.21  
5% رسقيةة ـ ـ ايالا 7324.29    
 %5 رسقيةة ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء 7324.90  

مصرريل ات أخررا مصرربلبة، مررن ح ورر  صررب أو ح ورر  أو    73.25

 صلب 
    

   ـ من ح و  صب ايا قابل سلطا : 7325.10  
رو   ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7325.101 

 رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7325.109 
     ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ كارت وأصيال مةاثلة  سهزة رسطحن ورس اش 7325.91  
   ـ ـ ايالا: 7325.99  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7325.991 
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7325.999 
     مصيل ات أخا من ح و  أو صلب   73.26

ـ مطاقة أو مبصلمة، وستن ايا مشغلسة أكثا مرن ذسرك    

: 
    

 معلاة رسقيةة ة رسطحن ورس اشـ ـ كارت وأصيال مةاثلة  سهز 7326.11  
     ـ ـ ايالا: 7326.19  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ورقيات أحصوة 7326.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7326.195  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7326.199  
     ـ مصيل ات من أمالك ح و  أو صلب: 7326.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7326.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7326.209  
     ـ ايالا: 7326.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ورقيات أحصوة 7326.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  7326.905  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7326.909  
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 رسلصل رساربع ورسسبعله
 نحا  ومصيـل ـاتـه

 
 مالحظة :

 
 وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ لصر رسلصل رسةعانئ رسةبيية أمناا إزرء كل ميها: -1

 )أ( نحا  نقئ:
% وزنرراً  لرر  ر قررل؛ أو رسةعرر ه 99.85لررل رسةعرر ه رسةحتررلي  لرر  رسيحررا  بيسرربة  

% وزنرراً  لرر  ر قررل ، بشرراط أال تزورر  نسرربة 97.5رسيحررا  بيسبـررـة   رسةحتررلي  لرر 

 محتلرا وزناً من أي  يصا آخا  ن رسح  رسةبين دئ رس  ود رستاسئ :
 س ود رسعياصا ر خـا

ح  رسيسبة رسةيلوة )%( رسةسةل"  رسعيصا

 به  وزنا
 0.25 (Ag) دضة
 0.5 (As) ز نيخ
 1.3 (Cd) كامميلم
 1.4 (Cr) كاوم

 0.8 (Mg) ييسيلمماا
 1.5 (Pb)  صاص
 0.7 (S) كباوب 

 0.8 (Sn) قص وا
 0.8 (Te) تلل ولم

 1 (Zn) زنك )تلتياء(
 0.3 (Zr) زواكلنيلم

 0.3 (*)  ياصا أخا ، كل ميها
ورستلبـاسب  (Be)( ورسباوليـلم Al( رسعياصا ر خا لئ  ل  مبيل رسةثاد، ر سلمييـلم )*)

(Co)   ورسح و(Fe) ةي ييز ورس(Mn) ورسييتل(Ni)  ورسسيليتله(Si). 

 
 )ب( خالئط نحا  .

لئ رسةلرم رسةع نية   ر رسيحا  ايا رسيقئ ورستئ ولل   يصا رسيحا  ديها وزناً أواً 

 من رسعياصا ر خا، بشاط:

أه تت اوز نسبة محتلرلا وزناً من  يصا ورح   ل  ر قل مرن رسعياصرا ر خرا    1 -

 ود رسسابف ؛ أورسح  رسةبين دئ رس  
 % وزناً.2.5أه وزو  م ةلس محتلواتها من تلك رسعياصا  ن نسبة  2 -

 
 )ج( خالئط  ئيسيـة .

% وزنررـاً مررن 10لررئ رسخالئررط رسةحتلوررة باإلضررادة إسرر   ياصررا أخررا،  لرر  أكثررا مررن 

رسيحا ، ايا رسقابلة سلطا  ورستئ تستخ م  امة ك ضرادات درئ صريا ة رسخالئرط ر خرا 

ا  ة ض  ر كس ة أو رستباتة أو رالمتعةاالت رسةةاثلة دئ تع ون رسةعرامه أو كعلرمل مس

 ايا رسح و وة.
% 15ومع ذسك، د ه دلملي  رسيحا  )رسيحرا  رسلسرلل ي( رسةحترلي  لر  أكثرا مرن 

 . 28.53وزناً من رسللملل  وتبع رسبي  
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 مالحظة رسبي  رسلا ئ:

 ل رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها:وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ لصر رسلص 1 -
 )أ( خالئط أمامها رسيحا  مع رسزنك )نحا  أصلا(:

 لئ رسخالئط من رسيحا  ورسزنك، مع أو ب وه  ياصا أخا . و ي  وسلم  ياصا أخا:
 وتله  يصا رسزنك لل رسغاسب وزناً  ل  أي من رسعياصا ر خا ؛  - 
نظا خالئرط رسيحرا  مرع رسييترل ورسزنرك % وزناً )أ5تشتل نسبة رسييتل ديها أقل من  - 

 "دضة رسييتل" أو "رسلضة ر سةانية"( ؛ و
% وزنررراً )أنظرررا خالئرررط رسيحرررا  مرررع 3تشرررتل نسررربة رسقصررر وا ديهرررا أقرررل مرررن   -

 رسقص وا"باونز"(.
 )ب( خالئط أمامها رسيحا  مع رسقص وا )باونز(:

 ما تلسر  ديهرا لئ رسخالئط من رسيحا  مع رسقص وا، مرع أو بر وه  ياصرا أخرا، و ير

 ياصا أخا، د ه  يصا رسقص وا وتله لل رسغاسب وزناً  ل  أي من لصا رسعياصرا، إال 

% وزنرراً أو أكثررا، دلررئ لررـصا رسحاسررة و ررلز أه تزورر  نسرربة 3إذر كانررب نسرربة رسقصرر وا 

 % وزناً.10رسزنك وزناً  ن نسبة رسقص وا  ل  أه تتله أقل من 
 ورسزنك )دضة رسييتل أو دضة أسةانية(:)ج( خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتل 

لئ رسخالئط من رسيحا  مع رسييتل ورسزنرك، مرع أو بر وه  ياصرا أخرا . وتترله نسربة 

 % وزنررررررررراً أو أكثرررررررررا )أنظررررررررررا خالئرررررررررط رسيحرررررررررا  مرررررررررع رسزنررررررررررك 5رسييترررررررررل 

 "نحا  أصلا"( .

 )م( خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتل:
ياصا أخا، وستيها ايا محتلوة درئ لئ رسخالئط من رسيحا  مع رسييتل، مع أو ب وه  

% وزنراً مرن رسزنرك . ودرئ حاسرة وسرلم  ياصرا أخرا، 1سةيع ر حرلرد  لر  أكثرا مرن 

 وتله رسييتل لل رسغاسب وزناً  ل  أي من لصا رسعياصا ر خا.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ت(؛ نحا  مامب نحا  نصف خام )ما 7401.00 74.01
نحا  ايا نقئ؛ أقطراب ملسبرة )أنرلمرت( مرن نحرا   7402.00 74.02

 سلتيلية باستحليل رستهابائئ 
 معلاة رسقيةة

     نحا  نقئ وخالئط نحامية، بس تاد خام    74.03
     ـ نحا  نقئ:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أقطاب ماسبة )كاثلمرت( ومقاطعها 7403.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ قضباه ر مالك 7403.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مبائك مستطيلة رسقلر   "بيليب" 7403.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7403.19  
     ـ خالئط من نحا :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ خالئط أمامها رسيحا  مع رسزنك )نحا  أصلا( 7403.21  
 معلاة رسقيةة رسيحا  مع رسقص وا )باونز( ـ ـ خالئط أمامها 7403.22  
ـ ـ خالئرط نحرا  أخرا ) ر ر رسخالئرط رسائيسرية رس رخلرة  7403.29  

 (74.05دئ رسبي  
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة دضالت وخامة نحا   7404.00 74.04
 معلاة رسقيةة خالئط  ئيسية من نحا  7405.00 74.05
     مساحيف و قائف من نحا    74.06

 معلاة رسقيةة ـ مساحيف ذرت بيية ايا  قائقية 7406.10  
 معلاة رسقيةة ـ مساحيف ذرت بيية  قائقية؛  قائف 7406.20  

قضررباه و يرر ره وزوروررا وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت(،    74.07

 من نحا 
    

 معلاة رسقيةة ـ من نحا  نقئ  7407.10  
     ـ من خالئط رسيحا :    
ـرر ـ مررن خالئررط أمامررها رسيحررا  مررع رسزنـررـك )نحررا   7407.21  

 أصلا( 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7407.29  
     أمالك من نحا     74.08

     ـ من نحا  نقئ:    
 معلاة رسقيةة مع  6ـ ـ وزو  أكبا مقا  سةقطعها رسعاضئ  ن  7408.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7408.19  
     ـ من خالئط رسيحا :    
ـرر ـ مررن خالئررط أمامررها رسيحررا  مررع رسزنـررـك )نحررا   7408.21  

 أصلا( 
 معلاة رسقيةة

ـ ـ من خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتــل )كباونيتل(  7408.22  

أو من خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتل ورسزنك )دضة 

 رسييتل( 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  7408.29  
أسلر" وصلائل وأ اطة، من نحا ، وزو  مةتها  رن    74.09

 مع  0.15
    

     ـ من نحا  نقئ:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلات 7409.11  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 7409.19   
ـررر مرررن خالئرررط أمامرررها رسيحرررا  مرررع رسزنرررك )نحرررا      

 أصلا(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ سلات 7409.21  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 7409.29   
     ـ من خالئط أمامها رسيحا  مع رسقص وا )باونز(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلات 7409.31  
 معلاة  رسقيةة  ـ ـ ايالا 7409.39   
ـ من خالئط أمامها رسـيحا  مع رسييتل )كباونيتل( أو  7409.40  

ييتل ورسزنك )دضة من خالئط أمامها رسيحا  مع رس

 رسييتل(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ خالئط أخا من رسيحا  7409.90  
أو ر  وقــ م مــن نحا  )وإه كانب مطبل ة أو  لر     74.10

حامل من و   أو و   مقلى أو س رئن أو  ل  حلرمل 

مرع )بامرتثياء مرةك  0.15مةاثلة( ال وزو  مةتها  رن 

 رسحامل( 

    

     مثبتة  ل  حامل: ـ ايا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نحا  نقئ 7410.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خالئط رسيحا  7410.12  
     ـ مثبتة  ل  حامل:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نحا  نقئ  7410.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خالئط رسيحا   7410.22  

     ملرميا وأنابيب من نحا     74.11
 معلاة  رسقيةة  ـ من نحا  نقئ 7411.10   
     ـ من خالئط رسيحا :    
ـرر ـ مررن خالئررط أمامررها رسيحررا  مررع رسزنررك )نحررا   7411.21   

 أصلا(
 معلاة  رسقيةة 

ـ ـ من خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتل )كباونيتل(  7411.22   

أو من خالئط أمامها رسيحا  مع رسييتل ورسزنك )دضة 

 ل(رسييت

 معلاة   رسقيةة

 ـ ـ ايالا 7411.29   

 

 

 معلاة  رسقيةة 
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

سررلرزم ملرمرريا أو أنابيررب مررن نحررا  )مثررل رسلصررالت    74.12

 ور كلرس ور كةام( 
    

 معلاة  رسقيةة  ـ من نحا  نقئ 7412.10   
 معلاة  رسقيةة  ـ من خالئط رسيحا  7412.20   

أمرررار  مضرررلل ة، ومررررا  أمرررالك م  وسرررة، كرررابالت، 7413.00 74.13

 وةاثلها من نحا ، ايا  معزوسة سلتهاباء
5% رسقيةة  

[74.14]    ملغئ  
مسرررراميا، ومسرررراميا تي يرررر ، مبررررابيس و   رسامررررع،    74.15

( 83.05مشررابك خررا زة ) رر ر رس رخلررة ميهررا دررئ رسبيرر  

وأصرريال مةاثلررة، مررن نحررا ، أو مررن ح ورر  أو صررلب 

ت( بررراؤو  مرررن نحرررا ؛ بارارررئ وصرررلرميل ) زقرررا

ومحرراسن سلسبيررة ) ررياكل( ومسرراميا با ررام وخررلربيا 

ومسرررراميا خابل وررررة وحلقررررات "و مرت")بةررررا ديهررررا 

 رسحلقات رسيابضة، ورصيال مةاثلة، من نحا (

    

ـ مساميا ومساميا تي ي ، ومبابيس و   رسامع،  7415.10  

 ومشــابك خا زة، وأصيال مةاثلة
 %5 رسقيةة

     ـ أصيال أخا ايا مللسبة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ حلقات )بةا دئ ذسك رسحلقات رسيابضة( 7415.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7415.29  
     ـ أصيال أخا مللسبة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بارائ؛ صلرميل ) زقات( 7415.33  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 7415.39  

[74.16]    ملغئ  
[74.17]    ملغئ  

مائررررررر ة وأمورت مطبخيرررررررة وميزسيرررررررة أخرررررررا، أمورت    74.18

وأسزرؤلا، مرن نحرا ؛ رمرلي ات وومري رت وقلرازرت 

ومررا وةاثلهررا سل لررئ أو رستلةيررع أو المررتعةاالت مةاثلررة، 

 من نحا ؛ أمورت صحية وأسزرؤلا، من نحا  

    

ـ أمورت مائ ة، وأمورت مطبخية وايالا من ر مورت  7418.10  

ت وومـي رت وقــلازرت رسةيـــزسية وأسزرؤلا؛ رملي ا

 وما وةاثلها، سل لئ أو رستـــلةيع 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أمورت صحية وأسزرؤلا 7418.20  
     أصيال أخا من نحا     74.19

مصبلبة أو مقلسبة أو مبصلمة أو مطاقة، وستن  - 7419.20 

 ايا مشغلسة بسكثا من ذسك :

  

سصررررريع معررررر ة سصررررريا ة خالورررررا ايرررررا تامرررررة ر  - - - 7419.201 

 رسارمويتارت

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 7419.209 
    : ايالا - 7419.80 
 معلاة رسقيةة خالوا ايا تامة رسصيع مع ة سصيا ة رسارمويتارت - - - 7419.801 
 معلاة رسقيةة قطع مع ة كسسزرء سحلرمل تس يل رسصلت  - - - 7419.802 
نسررج مع نيررة؛ نررلربض مررن نحررا ؛ أسهررزة ايررا  - - - 7419.803 

كهابائيررررة سلطهررررئ رو رست ديررررة مررررن رالنررررلرس رسةعرررر ة 

 سالمتعةاد رسةيزسئ

 %5 رسقيةة 

ر سررررزرء ورسقطررررع رسةيلصررررلة  سهررررزة رست ديررررة   - - - 7419.804 

 ورسطهل

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة مالمل وأسزرؤلا  - - - 7419.805 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 7419.809 
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسخامس ورسسبعله
 نيتل ومصيل اتـه

 
 مالحظات رسبيلم رسلا يــة :

 
 وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ لصر رسلصل رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها: 1 -

 )أ( نيتل، ايا مخللط
 % وزنراً  لر  ر قرل، باإلضرادة إسر  رستلباسرب،99لل رسةع ه رسةحترلي  لر  رسييترل بيسربة 

 بشاط:
 % وزناً ، و1.5أال تزو  نسبة رستلباسب ديه  ن  1 -

 أال تزو  نسبة محتلرا وزناً من أي  يصا آخا  ن رسح  رسةبين دئ رس  ود رستاسئ: 2- 
 

 س ود رسعياصـا ر خا
 

 ح  رسيسبة رسةيلوة رسةسةل" به وزنا رسعيصا

 Fe 0.5رسح و  
 O 0.4ر وكس ين 

 0.3 رسعياصا ر خا ، كل ميها
 

 )ب( خالئط رسييتل
لررئ رسةررلرم رسةع نيررة رستررئ وتررله  يصررا رسييتررل ديهررا لررل رسغاسررب وزنرراً  لرر  أي مررن 

 رسعياصا ر خا بشاط :
ً 1.5أه تزو  نسبة رستلباسب ديها  ن  1 -  % وزنا
أه تزو  نسـبة رحتلرئها وزناً سعيصا ورح   ل  ر قل من رسعياصرا ر خرا  رن رسحر   2-

 سسابف ، أورسةبين دئ رس  ود ر

أه وزورر  م ةررلس رسةحتررلي رستلررئ مررن رسعياصررا ر خررا  رر ر رسييتررل رسةضررال إسيرره  3-

 %.1رستلباسب  ن 
 

 9"وبغض رسيظرا  ةرا و م درئ رسةالحظرة  7508.10من أسل تطبيف أحتام رسبي  رسلا ئ  2 -   

، درر ه  بررا ة "أمررالك" تيطبررف دقررط  لرر  " )ج( مررن مالحظررات رسقسررع رسخررامس  شررا

مرع ،  6، وإه كانب بشتل سلات أم ال ، رستئ ال وت اوز أي من مقاطعها رسعاضرية رسةيت ات 

 أواً كاه  تل لصا رسةقاطع.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

نيتررل نصررف خررام )مررات( وأوكسرري  نيتررل ملبرر  وميت ررات    75.01

 وميطة أخا من تع ون رسييتل 
    

 معلاة رسقيةة ـ نيتل نصف خام )مات( 7501.10  
ـر أوكسرري  نيتررل ملبرر  وميت رات ومرريطة أخررا مررن تعرر ون  7501.20  

 رسييتل
 معلاة رسقيةة

     نيتل بس تاد خام    75.02
 معلاة رسقيةة ـ نيتل ايا مخللط 7502.10  
 معلاة رسقيةة ـ خالئط نيتل 7502.20  

 معلاة رسقيةة دضالت وخامة نيتل 7503.00 75.03
 معلاة رسقيةة مساحيف و قائف من نيتل  7504.00 75.04
قضررباه و يرر ره، زوروررا وأ ررتاد خاصررة "برراوديالت"،    75.05

 أمالك، من نيتل 
    

     ـ قضباه و ي ره، زوروا وأ تاد خاصة "باوديالت":    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نيتل ايا مخللط 7505.11  
 معلاة رسقيةة خالئط رسييتل ـ ـ من 7505.12  
     ـ أمالك:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من نيتل ايا مخللط 7505.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خالئط رسييتل 7505.22  

     أسلر" وصلائل وأ اطة وأو ر ، من نيتل    75.06
 معلاة رسقيةة ـ من نيتل ، ايا مخللط 7506.10  
 معلاة رسقيةة يتلـ من خالئط رسي 7506.20  

ملرمررريا وأنـرررـابيب وسرررلرزم ملرمررريا أو أنـرررـابيب )مثرررل    75.07

 رسلصالت أو ر كلرس أو ر كةام(، من نيتل 
    

     ـ ملرميا وأنابيب:    
 %5 رسقيةة ـ ـ من نيتل ايا مخللط 7507.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ من خالئط رسييتل 7507.12  
 %5 رسقيةة وأنابيبـ سلرزم ملرميا  7507.20  

     مصيل ات أخا من نيتل    75.08
 %5 رسقيةة ـ نسج، و باك وأسلر"  بتية، من أمالك رسييتل 7508.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  7508.90  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسسام  ورسسبعله
 أسلمييلم ومصيل اتـه

 

 مالحظات رسبيـلم رسلا ية :
 لصر رسلصل رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها:وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ   1 -

 )أ( أسلمييلم ايا مخللط 
% وزنراً  لر  ر قرل مرن ر سلمييرلم، بشراط أال 99لل رسةع ه رسةحتلي  ل  نسبة 

 تزو  نسبة محتلرا وزناً من أي  يصا آخا  ن رسح  رسةبين دئ رس  ود رستاسئ:
 س ود رسعياصا ر خا

 
 ل" به وزناح  رسيسبة رسةيلوة رسةسة رسعيصا

 1 (Fe + Siح و  + ميليتله )
 **0.1  ياصا أخا * ، كل ميها

 
 )ب( خالئط ر سلمييلم

لئ رسةلرم رسةع نية رستئ وتله ديها  يصا ر سلمييلم لل رسغاسب وزناً  لر  أي مرن 

 رسعياصار خا، بشاط :
i.  خرا أه تتله نسبة رحتلرئها وزناً  ــل   يصا ورح   ل  ر قل مرن رسعياصرا ر

أو م ةرررلس رسح وررر  ورسسررريليتله معررراً، أكبرررا مرررن رسحررر  رسةبرررين درررئ رس ررر ود 

 رسسابف؛ أو
ii.  وزناً 1أه وزو  محتلرلا رستلئ من رسعياصا ر خا  ن % 

 

، بغررض رسيظررا  ةررا و م دررئ رسةالحظررة 7616.91مررن أسررل تطبيررف أحتررام رسبيرر  رسلا ررئ   2 -

مرالك" تيطبرف دقرط  لر  " )ج( من مالحظات رسقسع رسخامس  شا ، در ه  برا ة "أ9"

مرع، أوراً  6رسةيت ات، وإه كانب بشتل سلرات، رسترئ ال وت راوز أي مرن مقاطعهرا رسعاضرية 

 كاه  تل لصا رسةقاطع.
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
( ، Mg( مااييسريلم )Cu( ، نحرا  )Crاوم )* رسعياصرا ر خرا لرئ ،  لر  مربيل رسةثراد ، كر

 ( .Zn( ، زنك )Ni( ، نيتل )Mnمي ييز )

وزنرا ، بشراط  %0.2،  ل  رال تزور   رن  %0.1** وسةل ره وتلرس  رسيحا  بيسبة أكبا من 

 وزنا . %0.05رال تزو  نسبة أي من رستاوم رو رسةي ييز  ن 
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   أسلمييلم بس تاد خام   76.01
 معلاة رسقيةة ـ أسلمييلم ايا مخللط  7601.10  
 معلاة رسقيةة ـ خالئط أسلمييلم 7601.20  

 معلاة رسقيةة خامة ودضالت من أسلمييلم  7602.00 76.02
   مساحيف و قائف من أسلمييلم   76.03

 معلاة رسقيةة ة ايا  قائقيةـ  مساحيف ذرت بيي 7603.10  
 معلاة رسقيةة ـ مساحيف ذرت بيية  قائقية ؛  قائف 7603.20  

قضررباه و يرر ره، زوروررا وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت(،   76.04

 من أسلمييلم 
  

   ـ من أسلمييلم ايا مخللط: 7604.10  
 %25 رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 7604.101 
 %25 رسقيةة ايالا - - - 7604.109 
   ـ من خالئط أسلمييلم:   
   ـ ـ أ تاد خاصة م لدة: 7604.21  
 سررلر" رسزسرراج ( spacersـرر ـ ـ مبا رر رت ودلرصررل ) 7604.211 

 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

الت ايالررا ، رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خ - - - 7604.212 

 رنتاج

 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  7604.219 
   ـ ـ ايالا: 7604.29  
 %25 رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 7604.291 
 %25 رسقيةة ايالا - - - 7604.299 

   أمالك من أسلمييلم   76.05
   ـ من أسلمييلم ايا مخللط:   
 معلاة رسقيةة مع 7زو  أكبا مقا  سةقطعها رسعاضئ  ن ـ ـ و 7605.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7605.19  
   ـ من خالئط أسلمييلم:   
 معلاة رسقيةة مع 7ـ ـ وزو  أكبا مقا  سةقطعها رسعاضئ  ن  7605.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7605.29  

مررةتها  صررلائل وأسررلر" وأ رراطة مررن أسلمييررلم، وزورر   76.06

 مع  0.2 ن 
  

   ـ مستطيلة أو مابعة :   
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسلمييلم ايا مخللط 7606.11  
   ـ ـ من خالئط أسلمييلم: 7606.12  
15% رسقيةة رسلر" رالسةييلم رسةعزوسة "أستابلن " - - - 7606.121   
 ـ ـ ـ ايالا 7606.129  

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ من أسلمييلم ايا مخللط 7606.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من خالئط أسلمييلم 7606.92  

أو ر  مررن أسلمييررـلم )وإه كــانررـب مطبل ررة أو مثبتررة   76.07

 ل  حامرل مرن و   أو و   مقرلى أو سر رئن أو  لر  

حلرمرررل مةاثلرررة( ال وت ررراوز مرررةتها )بامرررتثياء مرررةك 

 مع  0.2رسحامل( 

  

   ـ ايا مثبتة  ل  حامل:   
ـ ـ ماققرة باالمرطلرنات )م  دلرة( وسترن ايرا مشرغلسة  7607.11  

 أكثا من ذسك:
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7607.112  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7607.119  
   ـ ـ ايالا: 7607.19  
بل رسةصانع كة خالت إنتاج ـ ـ ـ رسةستل م من ق 7607.191  

 سصيا ة رسعبلرت أو أاطيتها
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ ـ ايالررا، رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت  7607.193  

 إنتاج 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7607.199  
 معلاة رسقيةة ـ مثبتة  ل  حامل  7607.20  

   ملرميا وأنابيب من أسلمييلم   76.08
   ـ من أسلمييلم ايا مخللط: 7608.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7608.102  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7608.109  
   ـ من خالئط أسلمييلم: 7608.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7608.202  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 7608.209  

سرررلرزم ملرمررريا أو أنابيرررب )مثرررل رسلصرررالت ور كرررلرس  7609.00 76.09

 ور كةام(، من أسلمييلم
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 7609.001 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7609.009 

رسصريع  ميشآت من أسلمييلم )ب متثياء رسةبانئ مسربقة  76.10

( وأسرررزرء رسةيشرررآت )مثرررل 94.06رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

رس سررررل  ومقرررراطع رس سررررل  ور بررررارج ورسصررررلر ي 

ورسسقلل ولياكل رسسقلل ور بلرب ورسيلردص وأطالرا 

و تبرررات ر برررلرب ورسةسررران  )م ربرررزون( ورسرررر  امات 

ور  ةررر ة(؛ أسرررلر" وقضرررباه وزورورررا وأ رررتاد خاصرررة 

ن رسلمييررلم ، "برراوديالت" وملرمرريا ومررا وةاثلهررا مرر

 مهيسة سالمتعةاد دئ رسةيشآت

  

 %5 رسقيةة ـ أبلرب ونلردص وأطالا و تبات سألبلرب 7610.10  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ايالا 7610.90  
خزرنررات وصررها وج وخررلربئ وأو يررة مةاثلررة، س ةيررع  7611.00 76.11

رسةررلرم ) رر ر أو يررة رسغرراز رسةضررغلط أو رسةسـررـيل( مررن 

سترا، اـرـيا مـرـزومة  300ـرـعتها أسلمييلم، تـت ــاوز م

بت هيزرت آسية أو حار وة، وإه كانب مبطية أو  ازسرة 

 سلحار ة 

 %5 رسقيةة

خزرنرررات وبارميرررل ومنررراه وصرررياموف و لرررب وأو يرررة   76.12

مةاثلررة مررن أسلمييررلم )بةررا دررئ ذسررك ر و يررة ر نبلبيررة 

رسصررلبة أو رسطاوررة( س ةيررع رسةررلرم )ب مررـتثياء أو يررة 

ط أو رسةسـرررـيل(، ال تت ـرررـاوز مـرررـعتها رسغررراز رسةضرررغل

سـرررررـتا، اـرررررـيا مـرررررـزومة بت هيرررررزرت آسيرررررة  أو   300

 حار وة، وإه كانب مبطية أو  ازسة سلحار ة

  

 %15 رسقيةة ـ أو ية أنبلبية طاوة 7612.10  
   ـ ايالا: 7612.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ر و ية رسةستخ مة دئ نقل رسحليب 7612.902  
ـرر ـ ـ ايالررا، رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت  7612.907  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7612.909  
 معلاة رسقيةة أو ية من أسلمييلم ستعبية رسغاز رسةضغلط أو رسةسيل  7613.00 76.13
أمالك م  وسة، كابالت، أمار  مضلل ة ومرا وةاثلهرا   76.14

 معزوسة سلتهاباء  ، من أسلمييلم ايا 
  

 %5 رسقيةة ـ ذرت نلرة من صلب 7614.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 7614.90  

أمورت مائررر ة وأمورت مطبخيرررة وايالرررا مرررن ر مورت   76.15

رسةيزسيررررة، وأسزرؤلررررا، مررررن أسلمييـررررـلم؛ رملي ررررـات 

وومي رت وقلازرت وما وةاثلهرا، مرن أسلمييرلم، سل لرئ 

مةاثلرررررة؛ أمورت صرررررحية  أو رستلةيرررررع أو المرررررتعةاالت

 وأسزرؤلا، من أسلمييلم 

  

أمورت مائــرررررـ ة وأمورت مطبخيــرررررـة وايالرررررا مرررررن  - 7615.10  

ر مورت رسةيزسيرررة، وأسزرؤلرررا؛ رملي رررـات وومررري رت 

 وقلازرت وما وةاثلها، سل لئ أو سلتلةيع: 

  

رملي ات وومي رت وقــلازرت وما وةاثلها، سل لئ  ـ ـ ـ 7615.101  

 لةيع تسلأو 
 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا ، ر سزرء رسةستل مة من قبل رسةصانع  7615.102  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7615.109  
 ـ أمورت صحية وأسزرؤلا 7615.20  

 

 

 

 %5 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   مصيل ات أخا من أسلمييلم   76.16
مشابك خا زة )  ر تلك ـ مســامــيا ومساميا تي ي ،  7616.10  

(، بارائ وصلرميل 83.05رس رخلة دئ رسبي  

) زقات(، ومحاسن سلسبية ) ياكل(، مساميا با ام 

"تبا يع"، خلربيا ومساميا خابل وة، وحلقات 

 "و مرت" وأصيال مةاثلة

 معلاة رسقيةة

   ـ ايالا:   
ـر ـ نسرج،  رباك، أسرلر"  ربتية، مرياسات، مرن أمرالك  7616.91  

 :ييلمأسلم
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  7616.911 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  7616.919 
   ـ ـ ايالا: 7616.99  
ـرر ـ ـ ايالررا، رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةرر خالت  7616.997  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 7616.999  
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 الجريدة الرسمية 

 سابع ورسسبعلهرسلصل رس 
 
 

 )مح لز سالمتخ رم رسةستقبلئ رسةحتةل دئ رسيظام رسةيسف(
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثامن ورسسبعله
  صاص ومصيل اته

 
 مـالحظــة رسبي  رسلا ئ:

 
 وقص  بعبا ة " صاص نقئ" رسلر مة دئ لصر رسلصل: 1 -

تلرا % وزناً  ل  ر قل من رساصاص، بشاط أال تزو  نسبة مح99.9رسةع ه رسةحتلي  ل  

 وزناً من أي  يصا آخا  ن رسح  رسةبين دئ رس  ود رستاسئ:
 

 س ود رسعيـاصا ر خـا

 

ح  رسيسبة رسةيلوة )%( رسةسةل"  رسعيصا

 ً  به وزنا
 0.02 (Ag) دضة
 0.005 (As) ز نيخ
 0.05 (Bi) بزملت
 0.002 (Ca) كاسسيلم
 0.002 (Cd) كامميلم
 0.08 (Cu) نحا 
 0.002 (Fe) ح و 
 0.002 (S) ب كباو

 0.005 (Sb) أنتيةلره
 0.005 (Sn) قص وا
 0.002 (Zn) زنك 

 0.001 (، كل ميهاTeايالا )مثل رستلل ولم 
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

      صاص بس تاد خام    78.01
 معلاة رسقيةة ـ  صاص نقئ  7801.10  
     ا:ـ ايال    
 معلاة رسقيةة ـ ـ محتلي وزناً  ل  ر نتيةلره كعيصا آخا  ئيسئ  7801.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7801.99  

 %5 رسقيةة خامة ودضالت من  صاص  7802.00 78.02
[78.03]    ملغئ  

أسلر" وصلائل وأ اطة وقر م وأو ر ، مرن  صراص؛    78.04

 مساحيف و قائف من  صاص 
    

     ـ أسلر" وصلائل وأ اطة وق م وأو ر :    
ـ ـ صلائل وأ اطة وق م وأو ر  بسةك ال وت اوز  7804.11  

 مع )بامتثياء رسحامل( 0.2

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 7804.19  
 معلاة رسقيةة ـ مساحيف و قائف 7804.20  

   ملغئ  [78.05]
      صاص  مصيل ات أخا من  7806.00 78.06

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رالنابيب رسطاوة رسةع ة ستعبية رسةعاسين  7806.001  
ـررر ـ ـ قضرررباه و يررر ره وزورورررا وأ رررتاد خاصرررة  7806.002  

 )باوديالت( وأمالك،  من  صاص 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 7806.009  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رستامع ورسسبعله
 زنك )تلتياء( ومصيل اته

 
 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية:

 
 وقص  باسعبا رت رسلر مة دئ لصر رسلصل رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها:   1 -

 زنك، اـيا مخللط )أ(
 % وزناً  ل  ر قل.97.5لل رسةع ه رسةحتلي  ل  رسزنك بيسبة 

 

 خالئط رسزنك )ب(
لرر  أي مررن لررئ رسةررلرم رسةع نيررة رستررئ وتررله ديهررا  يصررا رسزنررك، لررل رسغاسررب وزنرراً،  

 % وزناً.2.5رسعياصار خا، بشاط أه وزو  محتلرلا رستلئ من تلك رسعياصا ر خا  ن 
 

 أتابة رسزنـك )ج( 
لررئ ر تابررة رسةتحصررل  ليهررا بتتثيررف بخررا  رسزنررك، وتتررسسف مررن سزويررات كاووررة أكثررا 

% وزناً  ل  ر قل من لرصا رس زويرات  برا ميخرل 80نعلمة من مساحيف رسزنك ووةا 

ميتاوه )ميتاوميترا( . وو رب أال وقرل محتلرلرا مرن رسزنرك رسةعر نئ  63لنه قيا   ي

 % وزناً.85 ن 
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     زنك بس تاد خام    79.01
     ـ زنك ايا مخللط:    
 معلاة رسقيةة % وزناً أو أكثا من رسزنك99.99ـ ـ محتلي  ل   7901.11  
 معلاة رسقيةة % وزناً من رسزنك99.99ـ ـ محتلي  ل  أقل من  7901.12  
 معلاة رسقيةة ـ خالئط زنك 7901.20  

 معلاة رسقيةة خامة ودضالت من زنك  7902.00 79.02
     أتابة ومساحيف و قائف من زنك    79.03

 معلاة رسقيةة ـ أتابة زنك ) مام رسزنك( 7903.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 7903.90  

قضررباه و يرر ره وزوروررا وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت(  7904.00 79.04

 وأمالك،  من زنك 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة أسلر" وصلائل وأ اطة وق م وأو  ، من زنك  7905.00 79.05
[79.06]    ملغئ  

     مصيل ات أخا من زنك  7907.00  79.07
 معلاة رسقيةة ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ  7907.003  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  ايالا 7907.009  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثةانله
 قص وا ومصيل اتـه

 
 

 مالحظة رسبي  رسلا ئ :

 
 وقص  باسعبا رت رستاسية رسلر مة دئ لصر رسلصل رسةعانئ رسةبيية إزرء كل ميها: 1 -

 )أ( قص وـا، اــيا مخللط
% وزناً  ل  ر قل ، بشاط أال تزو  نسربة 99ةع ه رسةحتلي  ل  رسقص وا بيسبة لل رس

محتلرا وزنراً مرن أي مرن  يصراي رسبيزمرلت أو رسيحرا   رن رسحر  رسةبرين درئ رس ر ود 

 رستاسئ:
 

 س ود رسعياصــا ر خـا
 

 ح  رسيسبة رسةيلوة رسةسةل" به رسعيصا

 وزنا
 Bi 0.1بيزملت 
 Cu 0.4نحا  

 

 ط رسقص وــا)ب( خالئـ
لررئ رسةررلرم رسةع نيررة رستررئ وتررله  يصررا رسقصرر وا ديهررا لررل رسغاسررب وزنرراً  لرر  أي مررن 

 رسعياصا ر خا بشاط :
 % وزنـاً ؛ أو 1أه وزو  محتلرلا رستلئ من رسعياصا ر خا  ن    1 -
أه وتله محتلرلا وزناً من رسبيزملت أو رسيحا  مساوواً أو أكبا مرن رسحر  رسةبرين  2 -

 ود رسسابف.دئ رس  
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     قص وا بس تاد خام  8001.00  80.01
 معلاة رسقيةة ـ قص وا ايا مخللط 8001.10  
 معلاة رسقيةة ـ خالئط قص وا 8001.20  

 معلاة رسقيةة دضالت وخامة من قص وا  8002.00 80.02
قضررباه و يرر ره وزوروررا وأ ررتاد خاصررة )برراوديالت(  8003.00 80.03

 وأمالك، من قص وا
 معلاة رسقيةة

[80.04]    ملغئ  
[80.05]    ملغئ  
[80.06]    ملغئ  

     مصيل ات أخا من قص وا 8007.00  80.07
ر و ية وم رمرتها رسةع ة ستعبية رسةيت ات  - - - 8007.001  

 رسصيا ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ر نابيب رسطاوة ستعبية رسةعاسين  - - - 8007.002  
أو ر  مــن قصـ وا )وإه كانب مطبل ة أو  - - - 8007.003  

مثبتة  ل  حامل من و   أو و   مقلى أو س رئن أو 

مع )بامتثياء  0.2حلرمل مةاثلة(، ال وت اوز مةتها 

 مةك رسحامل(؛ مساحيف و قائف من قص وا

ةمعلا رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8007.004  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8007.009  
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 معامه  اموة أخا ؛ خالئط مع نية خزدية
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 رسامعدية 

تي ستين )وسلارم( ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضرالت    81.01

 ورسخامة 
    

 معلاة رسقيةة ـ مساحيف 8101.10  
     ـ ايالا:    
ـرر ـ تـي سـتررـين بس ررتاد خررام ، بةررا دررئ ذسررك رسررـقضباه  8101.94  

 ورسعي ره رسةتحصـــل  ليها باستـلبـي  دقط 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة مالكـ ـ أ 8101.96  
 %5 رسقيةة ـ ـ دضالت وخامة 8101.97  
   ـ ـ ايالا: 8101.99  
قضررباه و يرر ره،  رر ر رسةتحصررل  ليهررا باستلبيرر   - - - 8101.991  

دقرررط، زورورررا وأ رررتاد خاصرررة )بررراوديالت(، وأسرررلر" 

 وصلائل، وأ اطة وق م وأو ر 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8101.999  
ملسيبررر نيلم ومصررريل اته ، بةرررا درررئ ذسرررك رسلضرررالت    81.02

 ورسخامة 
    

 معلاة رسقيةة ـ مساحيف 8102.10  
     ـ ايالا:    
ـ ـ ملسيبـ نيـــلم بس تاد خام، بةــا دئ ذسرك رسقضبــرـاه  8102.94  

 ورسعي ره رسةتحصل  ليها باستـلبي  دقط 
 معلاة رسقيةة

  ر رسةتحصل  ليها باستلبي  دقط، ـ ـ قضباه و ي ره،  8102.95  

زوروا وأ تاد خاصة )باوديالت(، وأسلر" وصلائل، 

 وأ اطة وق م وأو ر 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ أمالك 8102.96  
 %5 رسقيةة ـ ـ دضالت وخامة 8102.97  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8102.99  

     ورسخامة تيتاسيلم ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضالت    81.03
تـيـتاسيلم بس تاد خام، بةا دئ ذسك رسقضباه ورسعي ره  - 8103.20  

 رسةتحصل  ليها باستلبي  دقط؛ مساحيف
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ــ دضالت وخامة 8103.30  
   ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة بلتقات - - 8103.91 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 8103.99 

     يلم ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضالت ورسخامة مغيس   81.04
     ـ مغيسيلم بس تاد خام:    
% وزنررراً  لررر  ر قرررل مرررن 99.8ـررر ـ محترررلي  لررر   8104.11  

 رسةغيسيلم
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8104.19  
 %5 رسقيةة ـ دضالت وخامة 8104.20  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 رسامعدية 

مصررريلة تبعررراً سلح رررع؛ ـررر برررارمة وخارطرررة، وحبيبرررات،  8104.30  

 مساحيف
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 8104.90  
كلباسب نصف خرام )مرات( وميت رات ومريطة أخرا مرن    81.05

تعرر ون رستلباسررب؛ كلباسررب ومصرريل اته، بةررا دررئ ذسررك 

 رسلضالت ورسخامة 

    

ـ كلباسـب نصف خام )مات( وميت ـــات وميطة أخا  8105.20  

 كلباسب بس تاد خام؛ مساحيف من تع ون رستلباسب؛
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ دضالت وخامة 8105.30  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8105.90  

     بيزملت ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضالت ورسخامة:  81.06
%مرررن بيزمرررلت،  99.99محتلورررة  لررر  أكثرررا مرررن  - 8106.10 

 وزناَ:

  

 %5 رسقيةة خام - - - 8106.101  
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8106.109  
   ايالا : - 8106.90 
 %5 رسقيةة خام - - - 8106.901 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8106.909 

[81.07]      ملغئ   
     تيتانيلم ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضالت ورسخامة    81.08

 %5 رسقيةة ـ تيتانيلم بس تاد خام؛ مساحيف  8108.20  
 %5 رسقيةة ـ دضالت وخامة 8108.30  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 8108.90  

زواكلنيررررلم ومصرررريل اته، بةررررا دررررئ ذسررررك رسلضررررالت    81.09

 ورسخامة 
    

   زواكلنيلم بس تاد خام ؛ مساحيف: -  
تحتلي  ل  أقل من سزء ورح  من رسهادييلم إس   - - 8109.21 

 سزء من رسزواكلنيلم وزناً: 500

  

 %5 رسقيةة زواكلنيلم بس تاد خام - - - 8109.211 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8109.219 
   ايالا : - - 8109.29 
 %5 رسقيةة زواكلنيلم بس تاد خام - - - 8109.291 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8109.299 
   دضالت وخامة : -  
إسر   تحتلي  ل  أقل من سزء ورحر  مرن رسهرادييلم - - 8109.31 

500  ً  سزء من رسزواكلنيلم وزنا

 %5 رسقيةة

 ايالا  - - 8109.39 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 رسامعدية 

   ايالا: -  
تحتلي  ل  أقل من سزء ورحر  مرن رسهرادييلم إسر   - - 8109.91 

500  ً  سزء من رسزواكلنيلم وزنا

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8109.99 
     دئ ذسك رسلضالت ورسخامة أنتيةلره ومصيل اته، بةا   81.10

 %5 رسقيةة ـ أنتيةلره بس تاد خام؛ مساحيف 8110.10  
 %5 رسقيةة ـ دضالت وخامة 8110.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 8110.90  

     مي ييز ومصيل اته، بةا دئ ذسك رسلضالت ورسخامة  8111.00 81.11
 %5 رسقيةة مي ييز خام  - - - 8111.001  
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8111.009  

بياوليررررلم وكاوميررررلم ولررررادييلم و وييررررلم وثرررراسيلم    81.12

كررررامميلم وسامررررانيلم ودانررررامولم وساسيررررـلم ورنرررر ولم 

ونيلبيررررلم  ) كلسلمبيررررلم (، ومصرررريل ات مررررن لررررصا  

 رسةعامه ، بةا ديها رسلضالت ورسخامة :

    

     ـ بياوليلم:    
 %5 رسقيةة احيف ـ ـ بس تاد خام؛ مس 8112.12  
 %5 رسقيةة دضالت وخامة - - 8112.13  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8112.19  
     ـ كاوميلم )كاوم(:    
 %5 رسقيةة ـ ـ بس تاد خام؛ مساحيف 8112.21  
 %5 رسقيةة دضالت وخامة - - 8112.22  
 معلاة رسقيةة ايالا - - 8112.29  
   ـ لادييلم :  
   بس تاد خام؛ دضالت وخامة؛ مساحيف : - - 8112.31 
 %5 رسقيةة خام - - - 8112.311 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8112.319 
 %5 رسقيةة ايالا - - 8112.39 
   ـ  وييلم :  
   بس تاد خام؛ دضالت وخامة؛ مساحيف : - - 8112.41 
 %5 رسقيةة خام - - - 8112.411 
 %5 يةةرسق ايالا  - - - 8112.419 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 8112.49 
     ـ ثاسيلم:    
 %5 رسقيةة ـ ـ بس تاد خام؛ مساحيف 8112.51  
 %5 رسقيةة ـ ـ دضالت وخامة 8112.52  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8112.59  
   كامميلم : -  
 %5 رسقيةة دضالت وخامة - - 8112.61 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 رسامعدية 

   ايالا : - - 8112.69 
 %5 رسقيةة بس تاد خام - - - 8112.691 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8112.699 
     ـ ايالا :     
     ـ ـ بس تاد خام؛ دضالت وخامة؛ مساحيف:  8112.92  
  8112.921  ً  %5 رسقيةة ـ ـ ـ خاما
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8112.929  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8112.99  

81.13  8113.00 
 

مع نية خزدية )مياميب( ومصيل اتها، بةا دئ  خالئط

 ذسك رسلضالت ورسخامة 
    

  8113.001 - - -  ً  %5 رسقيةة خاما
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8113.009  
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 رسلصل رسثانئ ورسثةانله
   م، وأمورت قاطعة وأمورت مائ ة، من معامه  اموة؛

 ــةأسزرؤلا من معامه  امو
 

 مالحظــات :
 

ديةررا  رر ر ملرقرر  رسلحررام وأكررلر  رسحرر رمة رسقابلررة سليقررل، ومورسيررب رسشررحص مررع لياكلهررا،   1 -

وم ةل ات )أطقع( ت ةيل وتقليع أظادا ر و ي أو ر ق رم، ور صيال رس رخلرة درئ رسبيرـ  

 ، د ه لصر رسلصل وشةل ر صيال رستئ تتله نصاسها أو أسزرؤلا رسعاملة من:82.09

 مع ه  امي ؛  -أ  

 كابي رت مع نية أو خالئط مع نية خزدية )مياميب( ؛  -ب 

أح ا  كاوةة أو  بة كاوةرة )طبيعيرة أو تاكيبيرة أو م ر مة(،  لر  حلرمرل مرن   -ج 

 معامه  اموة أو كابي رت مع نية أو خالئط مع نية خزدية )مياميب( ؛

 ولقرر  رسيصررل أو رس ررزء مررلرم  رراحصة  لرر  حلرمررل مررن معررامه  اموررة، بشرراط أال  -م 

 رسعامل رسةع نئ ديها صلته أو وظيلته ر صلية من سارء إضادة رسةامة رسشاحصة.

 
إه ر سزرء من معامه  اموة سألصيال رسلر مة دئ لصر رسلصل تصريف مرع لرصا ر صريال،   2 -

بامررتثياء ر سررزرء رسةيصررلص  ليهررا تح وررـ رً، وكررصسك مقــررـابض رسعرر م رستررئ ترر ر  باسيرر  

 .84.66س رخلة دئ رسبي  ر
 لرر  أنرره  دررئ سةيررع رسحرراالت، تسررتثي  مررن لررصر رسلصررل  ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت 

 ( من رسقسع رسخامس  شا .2رسعامة، ودقاً سةلهلم رسةالحظة )
تسررتثي  مررن لررصر رسلصررل رسرراوؤ  ورسيصرراد ور سررزرء رسقاطعررة رسخاصررة بررآالت رسحالقررة 

 .85.10تهابائية و ب ره تصيف دئ  رسبي  رستهابائية وآالت ق  رسشعا رس
 

 82.11إه رسة ةل ات )ر طقع( رسةؤسلة من ورح  أو أكثا من رسستاكين رس رخلة درئ رسبير    3 -

، و رب ره تصريف  82.15ومن   م مساٍو سها  لر  ر قرل مرن ر صريال رس رخلرة درئ رسبير  

 .82.15باسبي  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
م ررا ل و دررلش، ومعرراود ومحررادا ومعرراز ، ومررصر ي    82.01

وأمشاط؛ دؤو  وبلطرات و ر م قاطعرة مةاثلرة؛ مقصرات 

تقلررريع مرررن أي نرررلس؛ مياسرررل ومرررتاكين قرررش وم ـرررـزرت 

أ شـرررـاب ورمرررادين سلخشرررب و ررر م أخرررا مسرررتعةلة درررئ 

 رسز ر ة أو رسبساتين أو رسغابات 

    

 %5 رسقيةة م ا ل و دلشـ  8201.10  
 %5 رسقيةة ـ معاود ومحادا ومعاز  وأمشاط 8201.30  
 %5 رسقيةة ـ دؤو  وبلطات و  م قاطعة مةاثلة 8201.40  
ـرر مقصررات تقلرريع ترر ر  بيرر  ورحرر ة )بةررا دررئ ذسررك مقصررات  8201.50   

 تقطيع رس ورسن(:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مقصات رس ورسن 8201.501  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8201.509  
 معلاة رسقيةة ـ م زرت أ شاب وم زرت تقليع أخا ت ر  باسي ون 8201.60  
ـر  ر م و وورة أخرا مسرتعةلة درئ رسز ر رة أو رسبسرراتين أو  8201.90   

 رسغابات:
    

رت  8201.901   ـرر ـ ـ مياسررل ومشرراود ومررتاكين رستررأل ورسقررش ؛ م ررز 

 ومقصات ر ايام 
اةمعل رسقيةة  

 معلاة رسقيةة مصر ي - - - 8201.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8201.909  

ميا ــيا و ووة؛ نصراد ميا ريا مرن سةيـرـع ر نرلرس )بةرا    82.02

دررئ ذسررك نصرراد رسثقررب ورسشررف أو نصرراد رسةيا رريا ايررا 

 رسةسيية( 

    

 %5 رسقيةة ـ ميا يا و ووة 8202.10  
ئاورررة ونصررراد مقللرررة بررر وه نهاورررات ـررر نصررراد ميا ررريا مر 8202.20  

 " لة"
 معلاة رسقيةة

ـ نصاد ميا يا مرئاوة )بةا دئ ذسك نصراد ميا ريا رسشرف     

 ورسثـقب(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ بسسزرء  املة من صلب 8202.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء 8202.39  
 معلاة رسقيةة ـ نصاد ميا يا مالمل 8202.40  
     ـ نصاد ميا يا أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ نصاد ميا يا مستقيةة، سشغل رسةعامه 8202.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8202.99  

مبررا م، ومبررا م سلخشررب، كةا ررات وز رموررات "بيسررات"    82.03

)بةررا دررئ ذسررك ر نررلرس رسقاطعررة(، مالقررط، مقصررات سقطررع 

اطعررات باراررئ ومسرراميا، رسةعررامه، قاطعررات ملرمرريا، ق

 مثاقب تخاوع، و  م و ووة مةاثلة 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %5 رسقيةة ـ مبا م، ومبا م سلخشب، و  م مةاثلة 8203.10  
ـررر كةا رررات وز رمورررات "بيسرررات")بةا درررئ ذسرررك ر نرررلرس  8203.20  

 رسقاطعة(، مالقط، و  م مةاثلة
5% رسقيةة  

5% يةةرسق ـ مقصات سقطع رسةعامه و  م مةاثلة 8203.30    
ـرر قاطعررات ملرمرريا، قاطعررات باراررئ ومسرراميا، مثاقررب  8203.40  

 تخاوع، و  ٍم مةاثلة
 %5 رسقيةة

ملرراتيل  بررط، وملرراتيل  بررط قابلررة سلتعرر ول "إن ليزوررة"،    82.04

و ووررة )بةررا دررئ ذسررك ملرراتيل قيررا   ررزم رسلررف(؛  ؤو  

  بط قابلة سلتب ول، وإه كانب بةامتاتها 

    

     بط و ووة:ـ ملاتيل      
 %5 رسقيةة ـ ـ ايا قابلة سلتع ول )ثابتة( 8204.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ قابلة سلتع ول "إن ليزوة" 8204.12  
 %5 رسقيةة ـ  ؤو   بط قابلة سلتب ول، وإه كانب بةامتاتها 8204.20  

 رر م و ووررة )بةررا ديهررا رسقلرطررع رسةامررية سلزسرراج(، ايررا     82.05

دئ متاه آخرا؛ ملرقر  رسلحرام؛ ملزمرات  مصكل ة وال مرخلة

وما وةاثلها،   ر تلك ر سزرء رسترئ تعتبرا رسرزرء و سرلرزم 

سلع م رآلسية رو الالت رسقطع بيلرث رسةراء ؛ مريامون؛ أكرلر  

حرر رمة قابلررة سليقررل؛ مورسيررب  ررحص بهياكلهررا ترر ر  باسيرر  أو 

 باسق م

    

 %5 رسقيةة ـ أمورت ثـقب وسلسبة  8205.10  
 %5 رسقيةة ـ مطا   ومطا   ثـقيلة 8205.20  
مساحج "دا رت"، أزرميل وأزرميل مقعاة وما وةاثلها  - 8205.30  

 من أمورت قاطعة، سشغل رسخشب
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ملتات 8205.40  
     ـ   م و ووة أخا )بةا ديها رسقلرطع رسةامية سلزساج(:    
 %5 رسقيةة ـ ـ سالمتعةاد رسةيزسئ 8205.51  
   ـ ـ ايالا: 8205.59  
  

8205.591 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

  
8205.599 

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا

 %5 رسقيةة ـ ملرق  سحام 8205.60  
 %5 رسقيةة ـ ملزمات وما وةاثلها 8205.70  
، بةا ديها م ةل ات "أطقع" تحتلي  ل  رثيين ـ ايالا  8205.90   

 أو أكثا  مــن رسبيلم رسلا ية سهصر رسبي :
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ   م ميزسية 8205.901  
ـر ـ ـ مـرـيامون ؛ أكـررـلر  حر رمة قــررـابلة سلحةرل ؛ مورسيررب  8205.903 

  حص مع لياكلها ت ر  باسي  أو باسق م
 %5 رسقيةة
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8205.904 
ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات ـ ـ ـ 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8205.909  
  م تحتلي  ل  إثيين أو أكثا من ر صريال رس رخلرة درئ  8206.00 82.06

، مهيرررررسة ك ةل رررررات 82.05إسررررر   82.02رسبيرررررلم مرررررن 

 "أطقع" سلبيع باست زئة 

  

  
8206.001 

ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8206.009 
أمورت قابلررة سلتبرر ول معرر ة سلعرر م رسي ووررة وإه كانررب ترر ر     82.07

آسيرراً، أو سلعرر م رآلسيررة، )مررثالُ ، سلضررغط ورسترربس ورسبصررع 

تثقيررب ورستقعيررا ورستقررلوا ورستخرراوع ورسللسبررة ورسحلررا ورس

ورستلاوررز ورسخرراط ودررك و بررط رسباراررئ(، بةررا دررئ ذسررك 

قلرسررب مررحب وبثررف رسةعررامه وأمورت حلررا وثقررب رستابررة 

 ورسصخل 

    

     ـ أمورت حلا وثـقب رستابة ورسصخل :     
   ـ ـ ب زء  امل من خالئط مع نية خزدية )مياميب(: 8207.13  
  

8207.131 
م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج ـرر ـ ـ رسةسررتل 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.139 
   ـ ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء: 8207.19  
  

8207.191 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.199 
     ـ قلرسب محب وبثف رسةعامه:  8207.20  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ قلرسب تشتيل ر سةييلم رسةستل م من قبل رسةصانع 8207.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.209  
     ـ أمورت سلضغط ورستبس أو رسبصع أو رستخاوع: 8207.30   
 معلاة رسقيةة امه رسةستل م من قبل رسةصانعـ ـ ـ قلرسب تشتيل رسةع 8207.301  
  

8207.302 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.309  
     ـ أمورت سللسبة رس رخلية أو رسخا سية: 8207.40   
 معلاة رسقيةة لم رسةستل م من قبل رسةصانعـ ـ ـ قلرسب تشتيل ر سةيي 8207.401  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.409  
 %5 رسقيةة ـ أمورت سلثـقب،   ر أمورت ثـقب رسصخل  8207.50  
 %5 رسقيةة ـ أمورت سلتـقعيا ورستـقلوا 8207.60  
 %5 رسقيةة ـ أمورت سلتلاوز 8207.70  
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 %5 رسقيةة ـ أمورت سلخاط 8207.80  
   ـ أمورت أخا قابلة سلتب ول: 8207.90  
  

8207.901 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات إنترراج 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8207.909 
     متاكين ونصاد قاطعة، سآلالت أو ر سهزة رآلسية    82.08

اةمعل رسقيةة ـ سشغل رسةعامه 8208.10    
 معلاة رسقيةة ـ سشغل ر خشاب 8208.20  
ـررر  سهرررزة رسةطرررابخ أو سرررآلالت رسةسرررتعةلة درررئ صررريا ة  8208.30  

 ر اصوة
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ سآلالت رسةستعةلة دئ رسز ر ة أو رسبساتين أو رسغابات 8208.40  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8208.90  

ومررا وةاثلهررا سلعرر م، ايررا ماكبررة، مررن أطررارل و ؤو   8209.00 82.09

 خالئط مع نية خزدية )مياميب(
  

  
8209.001 

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8209.009 
كغرع أو أقررل ، سالمررتعةاد  10أسهرزة آسيررة تر ر  باسيرر  تررزه  8210.00 82.10

 وع ر طعةة أو ر  ابةدئ تحضيا أو تهيية أو تق 
 %5 رسقيةة

متاكين ذرت نصاد قاطعة، وره كانب مسيية، بةا دئ ذسك    82.11

مطرراوي تقلرريع رال رر ا ،  رر ر رسسررتاكين رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 ، ونصاسها 82.08

    

 %5 رسقيةة ـ م ةل ات من "أطقع" من أصيال ميل ة 8211.10  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ن مائ ة ذرت نصاد ايا قابلة سلطئـ ـ متاكي 8211.91  
     ـ ـ متاكين أخا ذرت نصاد ايا قابلة سلطئ: 8211.92   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مطاوي تقليع وتطعيع رال  ا  8211.921  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8211.929  
ـر ـ مرتاكين ذرت نصراد أخرا )بةرا درئ ذسرك مطراوي تقلريع  8211.93   

 ر   ا (:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مطاوي تقليع وتطعيع ر   ا  8211.931  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8211.939  
 %5 رسقيةة ـ ـ نصاد 8211.94  
 %5 رسقيةة ـ ـ مقابض من معامه  اموة 8211.95  

أملر  وأمورت حالقة ونصاسها )بةا دئ ذسك رسيصاد ايا    82.12

 م( تامة رسصيع بشتل أ اطة أو ق 
    

 %5 رسقيةة ـ أملر  وأمورت حالقة 8212.10  
ـ نصاد " لارت"  مورت رسحالقة رسةسملنة؛ بةا دئ ذسك  8212.20   

 رسيصاد ايا تامة رسصيع بشتل أ اطة أو ق م:
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ـ ـ ـ نصاد ايا تامة رسصيع بشتل أ اطة أو ق م،  8212.201  

 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 %5 يةةرسق

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8212.209  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء رخا 8212.90  

 %5 رسقيةة مقصات، ونصاسها 8213.00 82.13
أمورت قاطعررررة أخررررا )مثررررل أمورت قرررر  أو سررررز رسشررررعا    82.14

ومررررلرطيا ومررررتاكين رس ررررزر ون رو رسةطرررربخ ومررررتاكين 

تشررررطيا ودررررام، وقاطعررررات و  (؛ أمورت وم ةل ررررات 

ت ةيل وتقليع أظرادا رسير ون ورسقر مين )بةرا ديهرا "أطقع" 

 مبا م رالظادا( 

    

ـ قاطعات رسل   وداتحات رسامائل ومتاكين محل  8214.10  

 وباروات أقالم رساصاص، ونصاسها 
 %5 رسقيةة

ـرر أمورت وم ةل ررات "أطقررع" ت ةيررل رالظررادا )بةررا ديهررا  8214.20  

 مبا م رالظادا(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا ـ 8214.90  
مال رررف و رررلك ومغرررا ل  ارررلة )كا رررطات(، مقطعرررات    82.15

رسحللى ورستعك ومتاكين رسسةك ومتاكين رسزب ة، مالقرط 

 رسستا، وأمورت مةاثلة، سلةائ ة أو رسةطبخ 

    

ـ م ةل ات "أطقرع" مرن رصريال ميل رة، تحترلي  لر   8215.10  

 صيف ورح   ل  رالقل مطلئ بةع ه ثةين
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ م ةل ات "أطقع" أخا من أصيال ميل ة 8215.20  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ مطلية بةعامه ثةيية 8215.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8215.99  
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 رسلصل رسثاسث ورسثةانله

 
 أصيال متيل ة من معامه  اموة

 
 مالحظات :

 
سزرء من معامه  اموة دئ رسبيلم رسةالئةة سألصيال ودقاً سةلهلم لصر رسلصل، تصيف ر   1 -

رستئ تعلم سها لصا ر سزرء. ومع ذسك، ال تعتبا أسزرء سلةصيل ات رسلر مة دئ لصر 

رسلصل، ر صيال من ح و  صـب )ظها( أو ح و  أو صلب من ر نلرس رس رخلة دئ رسبيلم 

ةةاثلة من معامه ، وال ر صيــال رس73.20أو  73.18و  73.17و 73.15و  73.12

 (.81حت   78ومن  76حت   74 اموة أخا )رسلصلد من 
 

، وقصرر  بتلةررة "  ررالت ترر حاج" )كامررتل ( ، تلررك رستررئ ال 83.02ودقرراً سةلهررلم رسبيررـ    2 -

مع )بةا  75مع )بةا دئ ذسك رإلطا  إه وس ( ، أو رستئ وت اوز قطالا  75وت اوز قطالا 

تله  راض رسر والب أو رإلطرـا  رسةاكرب  ليهرا أقرل دئ ذسك رإلطا  إه وسـ ( بشاط أه و

 مع. 30من 
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أقلاد ومغاسيف "ااالت" ومزرسيج )بةلراتيل أو بتاكيبرات   83.01

حررراول أو مةرررا ولرررتل باستهابررراء(، مرررن معرررامه  امورررة؛ 

ف، مرررن معرررامه أارررال  وأطرررا برررساال ، متضرررةية مغررراسي

 اموررة؛ ملرراتيل  ي مررن ر صرريال رسسررابقة، مررن معررامه 

  اموة 

    

   ـ أقلاد: 8301.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8301.101 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8301.109 
 %5 ةةرسقي ـ مغاسيف "ااالت"، من ر نلرس رسةستعةلة سلسيا رت 8301.20  
 معلاة رسقيةة ـ مغاسيف"ااالت"، من ر نلرس رسةستعةلة سألثاث 8301.30  
     ـ مغاسيف "ااالت" أخا؛ مزرسيج بةغاسيف: 8301.40  
ـرر ـ ـ رسةعرر ة سلحقائررب )حقائررب رسسررلا وحقائررب رسيرر  ومررا  8301.401  

 وةاثلها(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة صانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسة 8301.402  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8301.409  
     ـ أاال  وأطا بساال ، متضةية مغاسيف: 8301.50  
ـرر ـ ـ رسةعرر ة سلحقائررب )حقائررب رسسررلا وحقائررب رسيرر  ومررا  8301.501  

 وةاثلها(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8301.502  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8301.509  
     ـ أسزرء: 8301.60  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8301.601  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8301.609  
 %5 رسقيةة ـ ملاتيل مق مة  ل  ح ة 8301.70  

مرن معرامه  امورة، مةرا سلرزم وتاكيبات وأصيال مةاثلة   83.02

وستعةل دئ ر ثاث ور بلرب ورسسرالسع ورسيلردرص ورسسرتائا 

وأبرر ره رسعابررات ورسسررارسة وصررياموف وخررزرئن ر متعررة، 

وما وةاثلها؛ مشاسب وحلرمل قبعرات، وتاكيبرات حاملرة، 

وتاكيبررات مةاثلررة، مررن معررامه  اموررة؛   ررالت ترر حاج 

ذرتيررة )كامررتل ( بتاكيبررات مررن معررامه  اموررة؛ ااسقررات 

 رسحاكة سألبلرب من معامه  اموة

    

 معلاة رسقيةة ـ ملصالت من سةيع ر نلرس 8302.10  
 معلاة  رسقيةة   (castors)ـ   الت ت حاج 8302.20  
ـرر تاكيبررات وسررلرزم وأصرريال أخررا مةاثلررة مةررا وسررتعةل  8302.30  

 سلسيا رت
 %5 رسقيةة

     ـ تاكيبات وسلرزم وأصيال مةاثلة أخا:   
   :ـ ـ مةا وستعةل سلةبانئ 8302.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8302.411 
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8302.419 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا، مةا وستعةل سألثاث 8302.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8302.49  
عررات وتاكيبررات حاملررة، وتاكيبررات ـرر مشرراسب وحلرمررل قب 8302.50  

 مةاثلة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ااسقات ذرتية رسحاكة سألبلرب 8302.60  
خررررزرئن مسملنررررة، صررررياموف مقررررلرة وأبررررلرب مصررررلحة  8303.00 83.03

)مسملنة( وخرزرئن رسلمرئرع ور مانرات، سلغرال رسةسملنرة، 

 لب وصياموف مسملنة سليقلم أو رسةستي رت وما وةاثلها، 

 ن معامه  اموةم

 %5 رسقيةة

 لب سلةللات وسلةصيلات، وسبطاقات رسلهامة، وصرلرن   8304.00 83.04

وحلرمرررل سرررألو ر ، وحلرمرررل سألقرررالم وحلرمرررل سألخترررام، 

وأصرريال مةاثلررة، سالمررتعةاد دررئ رسةتاتررب، مررن معررامه 

 94.03 اموة، بامتثياء أثاث رسةتاتب رس رخل دئ رسبي  

 %5 رسقيةة

سةصرررررريلات ضررررررع ر و ر  "مومرررررريهات" أو  تاكيبررررررات  83.05

سلةللررات، مامررتات و ررابتات وزوروررا  مررائل ، ومشررابك 

ر و ر ،  قاس سللهامة، وأصريال مةاثلرة سلةتاترب، مرن 

معرررامه  امورررة؛ مشرررابك خرررا زة بشرررتل أمشررراط )مرررثالً، 

 سلةتاتب وسلتي ي  وسلتغليف(، من معامه  اموة

    

ر  "مومرررريهات" أو ـرررر تاكيبررررات سةصرررريلات ضررررع ر و  8305.10  

 سلةللات:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8305.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8305.109  
 معلاة رسقيةة ـ مشابك خا زة بشتل أمشاط  8305.20  
     ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء: 8305.90  
 معلاة رسقيةة تل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ ر سزرء رسةس 8305.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8305.909  

أسرراأ  ونررلرقيس وصرريلج ميبهررة، ومررا وةاثلهررا، ايررا   83.06

كهابائية، من معامه  اموة؛ تةاثيل صغياة وأصيال أخا 

سلتزوين، من معامه  اموة؛ أطا سلصرل  رسللتلاارديرة أو 

مررن معررامه  اموررة؛ ماروررا مررن  رسللحررات أو مررا وةاثلهررا،

 معامه  اموة 

    

 %5 رسقيةة ـ أساأ  ونلرقيس وصيلج ميبهة، وما وةاثلها 8306.10  
     ـ تةاثيل صغياة وأصيال أخا سلتزوين:   
 %5 رسقيةة ـ ـ مطلية بةعامه ثةيية 8306.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8306.29  
 %5 رسقيةة ية ورسللحات أو ماوةاثلها؛ ماروا ـ أطا سلصل  رسللتلاارد 8306.30  

أنابيب وملرميا مانرة مرن معرامه  امورة، وإه كانرب مرع   83.07

 سلرزمها 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
     ـ من ح و  أو صلب: 8307.10  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصرانع أمرالك رسلارمرل ورستالترش  8307.101  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة لاـ ـ ـ ايا 8307.109  
   ـ من معامه  اموة أخا: 8307.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8307.901 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8307.909 

أاررال ، أطررا بررساال ، أبررازوع، أبررازوع بررساال ، محرراسن   83.08

) ررياكل(،  رراى، وأصرريال مةاثلررة، مررن معررامه  اموررة، 

ة أو تلربرررع رالسبسرررة ، ر حصورررة ، رسحلرررئ، مرررا ات سألسبسررر

رسي ، رستترب، رسخيرام ، رالصريال رس ل ورة ، رصريال رسسرلا 

أو رسسررارسة رو سغيالررا مررن ر صرريال رس ررالزة؛ مسرراميا 

؛ خراز  با ام م لدة، مشقلقة رسسا ، من معامه  امورة

 وبا )تاتا( , من معامه  اموة.

    

 معلاة رسقيةة ـ محاسن ) ياكل(،  اى 8308.10  
 معلاة رسقيةة ـ مساميا با ام م لدة أو مشقلقة رسسا   8308.20  
     ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء: 8308.90  
ـ ـ ـ إاال  أو أطا ب اال  أو أبازوع ب اال  أوأصيال  8308.901  

مةاثلة، من معامه  اموة، سألسبسة ور حصوة ورصيال 

غيالا من مصيل ات رس للم رسسلا ورسحقائب رسي ووة وس

 ورسيسيج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8308.909  
مـــرررـ رمرت وأاطيـرررـة )بةـرررـا درررئ ذسرررك ر اطيرررة رستاسيرررة   83.09

ور اطيررررة رسةللسبررررة ومررررر رمرت رسصررررب "رسقطرررررا ة"(، 

كبسلالت سلقيانئ، وم رمرت مللسبرة وأاطيتهرا سلبارميرل، 

ه إحتررررام رإلاررررال  أختررررام وايالررررا مررررن سررررلرزم ضررررةا

 "رستاصي "، من معامه  اموة

    

   ـ أاطية تاسية )ذرت حلرل مشا اة(: 8309.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8309.101 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8309.109 
     ـ ايالا: 8309.90  
 معلاة رسقيةة نع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصا 8309.904  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8309.909  

الدتات، سلحات رمةاء و ياوون، وسلحرات مةاثلرة، أ قرام  8310.00 83.10

وحاول و المات أخا، من معامه  اموة،  ر ر مرا ور خل 

  94.05ميها دئ رسبي  

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
م كهابررائئ أمررالك و يرر ره وأنابيررب وأسررلر" وأقطرراب سحررا  83.11

وميت ررات مةاثلررة، مررن معررامه  اموررة أو مـررـن كابيرر رت 

مع نيــة، متسلة أو محشرلة بةحضرارت مسرا  ة سصرها 

رسةعامه "دلتس"، مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة درئ رسلحرام أو 

دئ تاميب رسةعامه رسعاموة أو رستابي رت رسةع نية؛ أمالك 

و يرر ره مررن مسرراحيف معررامه  اموررة متتلررة، مررن رالنررلرس 

 ستعةلة دئ رسطالء رسةع نئ باساشرسة

    

ـرر أقطرراب سحررام متسررلة سلحررام برراسقل  رستهابررائئ ، مررن  8311.10  

 معامه  اموة
 معلاة  رسقيةة 

ـرر أمررالك محشررلة سلحررام برراسقل  رستهابررائئ، مررن معررامه  8311.20  

  اموة
 معلاة رسقيةة

ـرر  يرر ره متسررلة وأمرررالك محشررلة سلحررام باسلهررب، مرررن  8311.30  

 ه  اموةمعام
 معلاة رسقيةة

 معلة رسقيةة ـ ايالا 8311.90  
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 رسقسع رسسام   شا

 
 آالت وأسهزة آسية ؛ مع رت كهابائية ؛ أسزرؤلا ؛ أسهزة تس يل

 وإذر ة رسصلت ، أسهزة تس يل وإذر ة رسصلت ورسصل ة دئ رإلذر ة
 رسةائية )تليلزوله( ، وأسزرء وسلرزم لصا ر سهزة

 
 مالحظات :

 
 وشةل لصر رسقسـع:ال   1 -

، أو مرن 39ميل  نقل رسحاكة وميل  نقرل رسةرلرم مرن رسلر رئن رس رخلرة درئ رسلصرل  -أ 

(؛ أو ر صرريال ر خررا، مررن ر نررلرس رسةسررتخ مة  40.10)رسبيرر   مطاط مباكن

دئ رآلالت أو ر سهزة رآلسية أو رستهابائية، أو سألاارض رستقيية ر خا، من مطراط 

 (؛40.16 مباكن ايا مقس  )رسبي 

( أو مررن سلررلم بلررارء )رسبيرر  42.05ر صرريال مررن سلرر  طبيعررئ أو م رر م )رسبيرر    -ب 

(، من ر نلرس رسةسرتخ مة درئ رآلالت أو ر سهرزة رآلسيرة أو درئ ر ارارض 43.03

 رستقيية ر خا؛

رسةلرمررريا "بلبييرررات" ورسبترررارت ورسةتبرررات ورسحلرمرررل رسةخاوطيرررة "كلنرررات"   -ج 

أو  44أو  40أو  39ةةاثلة، من أورة مرامة )مرثالً، رسلصرلد وايالا من رسحلرمل رس

 أو رسقسع رسخامس  شا(؛ 48

أو  48أو  39رسبطاقات رسةثقبة آلالت رس اكا م أو سآلالت رسةةاثلرة )مرثالً، رسلصرلد   -م 

 رسقسع رسخامس  شا(؛

(، وكصسك 59.10ميل  نقل رسحاكة وميل  نقل رسةلرم، من ملرم نس ية )رسبي   -لـ 

 (؛59.11صيال ر خا من ملرم نس ية المتعةاالت تقيية )رسبي  ر 

ر ح ررا  رستاوةررة أو  رربه رستاوةررة )طبيعيررة أو تاكيبيررة أو م رر مة( رس رخلررة دررئ   -و 

، وكصسك ر صريال رسةصريل ة كليراً مرن مثرل لـرـصا  71.04إس   71.02رسبيلم من 

  )مررليا( ورسةررا  ، مررا  رر ر رسيرراقلت ر ز 71.16ر ح ررا  رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 (؛85.22رسةشغلسين ايا رسةاكبين  ل  حلرمل إلبا قارءة رسحاكئ )رسبي  

( مررن 2ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت رسعامررة برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة )  -ز 

رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  اموررة )رسقسررع رسخررامس  شررا( أو ر صرريال 

 (؛39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل 

 (؛73.04ملرميا رسحلا )رسبي    -" 

رسسرريل  رسةقللررة برر وه نهاوررات مررن أمررالك أو أ رراطة مع نيررة )رسقسررع رسخررامس   -ط 

  شا(؛

 ؛83أو رسلصل  82أصيال رسلصل   -ى 

 أصيال رسقسع رسسابع  شا؛  -ك 

 ؛ 90أصيال رسلصل   -د 

 ( ؛91أصيال صيا ة رسسا ات )رسلصل   -م 
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أو رسلررررارسين مررررن ر نررررلرس  82.07رس رخلررررة دررررئ رسبيرررر ر مورت رسقابلررررة سلتبرررر ول   -ه 

( ؛ كصسك ر مورت رسةةاثلة رسقابلـة سلتب وـل 96.03رسةستعةلة كسسزرء سآلالت )رسبي  

 40رستئ تصيف ودقاً سلةامة رسةصيل ة ميها أسزرؤلا رسعاملة )مرثالً، درئ رسلصرلد 

 (؛69.09أو رسبي   68.04أو رسبي    59أو  45،  43،   42، 

 . 95أصيال رسلصل   - 

ر  رراطة رآلالت رستاتبررة ور  رراطة رسةةاثلررة ، وإه كانررب ماكبررة  لرر  بتررارت أو  -س 

 96.12ضةن  بلرت )خارطيش( )تصيف تبعاً سلةرامة رسةتلنرة سهرا ، أو درئ رسبير  

إذر كانررب محبررراة أو محضرراة بطاوقرررة أخرراى سلطبرررع( أو رسةياصررب "رسحلرمرررل" 

ثيرررة رسقرررلرئع ورالصررريال رسةةاثلرررة رس رخلرررة درررئ رسبيررر  رالحامورررة رو رسثيائيرررة رو رسثال

96.02 
 

و  84( من كرل مرن رسلصرلين 1( من لصر رسقسع ورسةالحظة )1مع مار اة أحتام رسةالحظة )   2 -

، د ه ر سزرء ورسقطع رسةيلصلة سآلالت )بامتثياء ر سزرء ورسقطع رسةيلصلة سألصريال 85

(، تصررريف تبعررراً 85.47أو  85.46أو  85.45 أو 85.44أو  84.84رس رخلرررة درررئ رسبيرررـلم 

 سلقلر   رستاسية:

 
)بامرتثياء  85أو  84إه ر سزرء رستئ تةثل أصياداً مشةلسة دئ أي مرن بيرلم رسلصرلين ( أ)

و  85.03و  84.87و  84.73و  84.66و  84.48و  84.31و  84.09رسبيرررررررررررررررررلم 

 (، تصرررريف دررررئ سةيررررع رسحرررراالت دررررئ بيلملررررا85.48و  85.38و 85.29و  85.22

 رسخاصة؛

 
)ب( إذر كانب ر سزرء ر خا مع ة سالمتعةاد حصارً أو بصل ة  ئيسية آلسة معيية أو سع م 

أو  84.79من رآلالت رس رخلة دئ نلس رسبير  )بةرا درئ ذسرك رآلالت رس رخلرة درئ رسبير  

( ، درر ه لررصا ر سررزرء تصرريف دررئ رسبيرر  رسررصي تخضررع سرره لررصا رآلسررة أو 85.43رسبيرر  

 84.73و 84.66و 84.48و 84.31و 84.09لحررراد، أو درررئ رسبيرررلم رآلالت ، تبعررراً س

. ومع ذسك، د ه ر سرزرء رسةعر ة سالمرتخ رم  85.38و  85.29و  85.22و 85.03و

وأوضاً مع أصيال رسبيرلم   85.17 ل  حٍ  ملرء وبصل ة  ئيسية مع أصيال رسبي 

عةاد ور سررزرء رسةعرر ة سالمررت؛ 85.17، تصرريف دررئ رسبيرر  85.28حترر   85.25مررن 

 ؛85.29ت خل دئ رسبي   85.24حصارً أو بصلة  ئيسية مع أصيال رسبي  

 
و  84.66و  84.48و 84.31و 84.09تصررريف سةيرررع ر سرررزرء ر خرررا درررئ رسبيرررلم  )ج( 

، تبعرراً سلحرراد، درر ذر تعررص  ذسررك، د نهررا 85.38و 85.29و 85.22و 85.03و  84.73

 . 85.48أو رسبي  84.87تصيف دئ رسبي  
 

وي   ل  خالل ذسرك، در ه رآلالت رسةاكبرة رسةؤسلرة مرن آسترين أو أكثرا ذرت وظرائف ما سع   3 -

مختللة، رسةع ة ستئ تعةل معاً كلح ة، ورسةهيسة درئ سسرع ورحر ، وكرصسك رآلالت رسةصرةةة 

ستئ تؤمي وظيلتين مختللتين أو أكثا، باستيراوب أو باستتامرل، د نهرا تصريف تبعراً سللظيلرة 

 ين.رسائيسية دئ كلتا رسحاست
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 ي ما تتله رآلسة )بةا دئ ذسك رسة ةل ة رسةؤسلة من آالت مشرتاكة( مؤسلرة مرن متلنرات   4 -

مسررتقلة )وإه كانررب ميلصررلة أو متصررلة ديةررا بييهررا بسنابيررب، أو بررسسهزة ناقلررة سلحاكررة أو 

بتابالت كهابائية أو بسوة وميلة أخاى( مع ة  ه تعةل معاً  مرء وظيلرة محر مة بلضرل" 

، د ه رسة ةل ة تصريف درئ رسبير  رسخراص  85أو  84ة دئ أي من بيلم رسلصلين ومشةلس

 بهصا رسلظيلة.

 
 

من أسل تطبيف أحتام رسةالحظات رسسابقة، وقص  بتلةة "آالت" أي من رآلالت أو   5 -

 . 85أو  84رسلح رت أو رسةع رت أو ر سهزة ، مةا لل ور م دئ بيلم رسلصلين 

 

6-  

وخامة كهابائية ورستتاونية"، أويةا و مت دئ لصر رس  ود، وقص  بعبا ة "دضالت  ( أ)

رسة ةل ات رستهابائية ورإلستتاونية، وسلحات من مورئا مطبل ة، ورسةصيل ات 

 :رستهابائية ورإلستتاونية رستئ
أصبحب ايا صاسحة سالمتعةاد سالاارض ر مامية رستئ أ  ت سها بسبب  (1)

ب أو رستئ أصبحب ايا صاسحة رستتسيا أو رستقطيع أو سغيا ذسك من ر مبا

سالمتعةاد من رسياحية رالقتصاموة إلصالحها أو ت  و لا كئ تصبل ميامبة 

  اارضها ر مامية؛ و
تةب تعبيتها أو  حيها بشتل سيس رسغاض ميه حةاوة متلناتها من رستلف أثياء  (2)

 . ةليات رسيقل ورستحةيل ورستلاوغ
ائية ورستتاونية" وايالا من رإل ماسيات رسةختلطة من "دضالت وخامة كهاب ( ب)

 . 85.49دضالت وخامة ت خل دئ رسبي  
 من 4ال وشةل لصر رسقسع نلاوات رسبل وات ،  ل  رسيحل رسةح م دئ رسةالحظة  قع     ) ج (        

 .38رسلصل  
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 رسلصل رساربع ورسثةانله
 ملا الت نلووة، مارسل، آالت وأسهزة         

 اوأمورت آسية؛ أسزرؤل       
 

 مالحظات :
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 ؛68أ حية رسطلرحين وأح ا  رسشحص ور صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل  )أ( 
رآلالت أو ر سهزة )كاسةضخات مثالً( من ملرم خزدية ور سزرء رسخزدية سآلالت أو  )ب( 

 (؛69ر سهزة، رسةصيل ة من أوة مامة )رسلصل 
(؛ آالت وأسهررزة ومصرريل ات أخررا 70.17ت )رسبيرر  أصرريال مررن زسرراج سلةختبررار )ج( 

 (؛70.20أو رسبي   70.19سالمتعةاالت رستقيية أو أسزرؤلا مـن زساج )رسبي  
وكرصسك ر صريال رسةةاثلرة مرن  73.22أو رسبير  73.21ر صيال رس رخلة درئ رسبير   )م( 

 (؛81إس    78أو من  76إس    74معامه  اموة أخا )رسلصلد من 

  85.08س رستهابائية رس رخلة دئ رسبي  )لـ( رسةتان

؛ 85.09رستهابائيرررة سالمرررتخ رم رسةيزسرررئ ، رس رخلرررة درررئ رسبرررـي   -ر سهرررزة رآلسيرررة  )و( 

 ؛ رو   85.25أسهزة رستصلوا رساقةية رس رخلة دئ رسبي  

 )ز( مبامرت رسةحاكات ) رمويتارت(  صيال رسقسع رسسابع  شا
 ( .96.03ه محاك، رستئ تستعةل و وواً )رسبي  رسةتانس رآلسية سأل ضيات، ب و )"( 

 

سهرصر  (11( سلقسع رسسرام   شرا ومرع مار راة رسةالحظرة )3مع مار اة أحتام رسةالحظة ) 2 -

، د ه رآلالت ور سهزة رستئ تبعاً  وصادها ق  وشةلها دئ آه ورح  بي  أو أكثرا مرن  رسلصل

ودئ ذرت رسلقرب قر  وشرةلها بير   84.86من سهة، أو رسبي   84.24إس   84.01رسبيلم من 

، د نها و رب ره تبير  درئ رسبير  رسةالئرع سهرا مرن   84.80إس   84.25أو أكثا من رسبيلم من 

إسر   84.25، وسيس دئ رسبيرلم  تبعاً سلحاسة 84.86أو رسبي   84.24إس   84.01رسبيلم من 

84.80 . 

 : 84.19ومع ذسك داه رالصيال رستاسية ال ت خل دئ رسبي   ( أ)

 

 ( ؛84.36أسهزة رستلاوخ ورسحضانة سلطيل  ورس ورسن وأسهزة رالمتيبات )رسبي   ( 1)
 ( ؛84.37أسهزة تاطيب رسحبلب دئ رسةطاحن  )رسبي   ( 2)
 ( ؛84.38أسهزة رسيثا المتخارج  صا ة رسستا )رسبي   ( 3)
آالت وأسهررزة رسةعاس ررة رسحار وررة سلخيررلط أو رسيسررج أو رسةصرريل ات مررن مررلرم  ( 4)

 (؛ أو84.51ية )رسبي نس 
رالالت ، ر سهرررزة أو رسةعررر رت رسةعررر ة ستسمورررة  ةليرررات آسيرررة، ورسترررئ وعتبرررا تغيرررا  ( 5)

 ثانلواً، )وإه كاه ضاو واً باسيسبة سةهةتها(؛ رسحار ة ديها

 

 : 84.22)ب(  ال و خل د  رسبي    
 أو( ؛ 84.52(  آالت رسخياطة سغلف ر كيا ، أو ر و ية رسةةاثلة  )رسبي  1)
 . 84.72( رآلالت ور سهزة سلةتاتب، رس رخلة دئ رسبي  2)

 
 : 84.24)ج ( ال و خل دئ رسبي    

 (؛ أو84.43(  آالت رسطبا ة بيلث رسحبا )رسبي  1)
 (. 84.56( آالت رسقطع رستئ تعةل بيلث رسةاء ) رسبي  2)
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ةلها درئ آه ورحر  رسبير   إه رسع م رآلسية سشغل سةيع رسةلرم، ورسترئ تبعراً  وصرادها قر  وشر  3 -

أو  84.64، 84.61، 84.60، 84.59، 84.58، 84.57من سهة، أو أح  رسبيلم  84.56

 .84.56من سهة أخاى، ت خل دئ رسبي    84.65

 

ويطبف دقط  ل  رسع م رآلسية سشغل رسةعامه،   ر رسةخرا ط )بةرا درئ ذسرك  84.57إه رسبي   4 -

يام بسنلرس مختللة من  ةليات رستشغيل رآلسرئ وذسرك ماركز رسخارطة( ، ورستئ ب متانها رسق

 إما:
بلرمطة تغييا ذرتئ سلع م بسحبها من مخازنها ودقاً سبانرامج تشرغيل آسرئ )ماركرز  )أ( 

 تشغيل آسئ(؛
بامررتخ رم آسررئ متررزرمن أو متتررابع ، سرراؤو  وحرر رت تشررغيل مختللررة تعةررل  لرر   )ب( 

 ملامة( ، أو قطعة  غل ماكزة بلضع ثابب )آالت ذرت محطة  غل
 باسيقـرررررـل رسرررررصرتئ سقطعرررررة رسشرررررغل آسرررررئ  ؤو  وحررررر رت رستشرررررغيل رسةختللرررررة  )ج( 

 )آالت ذرت محطات  غل متع مة( .

 

، إه " خط رسقطع" سلةيت ات رسةسطحة لل خط معاس ة وتترله مرن  84.62 اارض رسبي      -5

ه "خررط رسقطررع آسررة دررك رسللررائف، آسررة تسررلوة رسللررائف، آسررة قطررع، آسررة إ ررامة رسلررف. كةررا ر

بررسطلرد معييررة" سلةيت ررات رسةسررطحة لررل خررط معاس ررة وتتررله مررن آسررة دررك رسللررائف، آسررة 

 تسلوة رسللائف ومق .
 

 84.71)أ( وقصر  بعبرا ة آالت رسةعاس رة رسصرتيرة سلةعللمرات براسةعي  رسةقصرلم درئ رسبير      - 6

 رآلالت رسقام ة  ل :
 (iرختزره بانامج أو بارمج رسةعاس ة و ل  ر  ) قرل رسبيانرات رسضراو وة رسالزمرة 

 دل رً ستيليص رسبانامج ؛
(iiإمتانية بام تها بسهلسة ودقاً سةتطلبات رسشخ  رسةستخ م ؛ ) 
(iiiأمرء  ةليات حسابية وح ملا رسةستخ م ؛ و ) 
(iv رسقيام بــ وه ت خل رإلنساه ، بتيليرص بانرامج معاس رة ورسرصي وتطلرب ميهرا أه )

 ثياء  ةلية رسةعاس ة  بقار  ميطقئ.تقلم بتع ول رستيليص أ
 

إه آالت رسةعاس ررة رسصرتيررة سلةعللمررات وةتررن أه تتررله بشررتل أنظةررة مؤسلررة مررن  رر م  )ب( 

 متغيا من رسلح رت رسةيلصلة.
 

)ج( ومع مار اة أحتام رسلقاتين )م( و )لـ( أمناا،  تعتبا ك زء من نظرام كامرل، أورة وحر ة 

 :تتلردا ديها سةيع رسشاوط رستاسية  
(i)   أه تتررله مررن رسيررلس رسةسررتخ م بصررلة حصرراوة أو  ئيسررية دررئ نظررام سلةعاس ررة

 سلةعللمات؛ رسصرتية 
(ii)    أه تتررله قابلررة سلتلصرريل بلحرر ة رسةعاس ررة رسةاكزوررة إمررا مبا رراة أو بلرمررطة

 وح ة أو أكثا من رسلح رت ر خا ؛
(iii)  ت لز أو إ ررا رأه تتررله قررام ة  لرر  رمررتقباد أو إ طرراء رسةعللمررات بشررتل  مرر

 وةتن رمتعةاسها بلرمطة رسيظام.
وحرر رت آسررة رسةعاس ررة رسصرتيررة سلةعللمررات، رسةق مررة  لرر  حرر ة، ترر خل دررئ رسبيرر   

84.71. 
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ووح رت رستخرزون  X - Yرسطابعات وسلحات رسةلاتيل وأسهزة إمخاد رإلح رثيات  

و رب   ( أ رالا،iii( و ج )ii ل  أقارص، رستئ تتلردا ديها  اوط رسلقراتين ج )

 . 84.71دئ سةيع رسحاالت أه تصيف كلح رت مرخلة دئ رسبي  
 

 مررررررا ولررررررئ  يرررررر  و وما ميلصررررررالً، وإه كرررررراه  84.71)م( وخرررررراج  ررررررن نطررررررا  رسبيرررررر       

 )ج( بس الا: 6مستلدياً س ةيع رسشاوط رسةح مة  دئ رسةالحظة          

(iو ،)إه كانب مي م ة؛( رسطابعات، آالت رستصلوا، أسهزة رسيسخ رسهاتلية )رسلاكس 

(ii أسهزة إ ماد أو رمتقباد رسصلت أو رسصل ة أو ايالا مرن رسةعللمرات، بةرا ديهرا )

أسهررزة رالتصررراالت درررئ  ررربتة مرررلتية أو ال مررلتية )مثرررل  ررربتة رسةيطقرررة رسةحليرررة أو 

 رسةلمعة(؛

(iiiمضخةات رسصلت ورسةيتاودلنات؛ ) 

(ivرستاميارت رستللزولنية، رستاميارت رساقةية، وك )اميارت رسلي ول رسةس لة؛ 

(v.ا ات رسعاض وأسهزة رسعاض رستئ ال تتضةن أسهزة رالمتقباد رستللزولنئ  ) 

 )لررررـ( رآلالت رستررررئ تتضررررةن أو تعةررررل باالتصرررراد مررررع آسررررة سلةعاس ررررة رسصرتيررررة سلةعللمررررات      

 وتررررؤمي وظيلررررة محرررر مة  رررر ر معاس ررررة رسةعللمررررات، و ررررب أه ترررر خل دررررئ رسبيرررر               

 رسةالئررررررع سلظيلتهررررررا رسخاصررررررة، وإذر تعررررررص  ذسررررررك دلررررررئ أحرررررر  رسبيررررررلم رسةتبقيررررررة              

 رسةالئةة.             

 

ديةا وشةل، رستارت رسةعراواة مرن صرلب )أي رسةصرقلسة( رسترئ ال وختلرف  84.82وشةل رسبي   - 7

%، بشراط أال وت راوز لرصر 1مقا  أكبا أو أصغا قطا ميها  رن رسقطرا رالمرةئ برسكثا مرن 

مع، أما رستارت ر خا رستئ ال ويطبف  ليهرا لرصر رستعاورف، دتر خل  0.05لا  رسةسةل" به رس

 .73.26دئ رسبي  

 

( 3( سهصر رسلصرل ورسةالحظرة )2ما سع وي   ل  خالل ذسك، ومع مار اة أحتام رسةالحظة )  - 8

ئررع مررن رسقسررع رسسررام   شررا، درر ه رآلسررة ذرت رالمررتعةاالت رسةتعرر مة ترر خل دررئ رسبيرر  رسةال

المررتعةاسها رسائيسررئ ، ودررئ حاسررة  رر م وسررلم بيرر  مالئررع المررتعةاسها رسائيسررئ أو إذر تعررص  

، 84.79. كةرا تر خل درئ رسبير  84.79تح و  رالمتعةاد رسائيسئ سها، د نهرا تر خل درئ رسبير  

آالت صررريع رسحبررراد أو ر مررررار  أو رسترررابالت )مثرررل آالت رس رررر د أو رسلترررل أو آالت صرررريع 

 مالك رسةع نية أو من رسخيلط رسيس ية أو رسةلرم ر خا أو من خليط ميها .رستابالت(، من ر 

، د ه  با ة "بح ع رس يب"، تيطبف دقرط  لر  رآلالت رسترئ ال  84.70من أسل تطبيف رسبي    - 9

 مع .   45مع   100مع  170تت اوز أبعاملا  

رستررئ  وشررا  إسيهررا بامررع ، وقصرر  بعبررا ة "رستصررييع رإلضررادئ" ) 84.85  اررارض رسبيرر   - 10

طبا ة ثالثية ر بعام( تشتيل ر سسام رسةاموة  ل  أما  نةلذج  قةرئ ، بلرمرطة إضرادة 

 وتصليف وتصلب رسةلرم ) مثل: رسةعامه، رسل رئن أو رسسيارميك ( .

(، إه 84( مرن رسلصرل ) 1( من رسقسرع رسسرام   شرا ورسةالحظرة )  1مع مار اة أحتام )        

تر خل درئ لرصر رسبير  وسريس درئ بير  آخرا مرن 84.85 ويطبف  ل  وصف رسبير   رآلالت رستئ

 .س ود رستعاولة
بعبرا تئ " أمورت  ديةرا وتعلرفأوضا  85) ب ( رسلصل 12) أ ( و 12تيطبف رسةالحظتاه   )أ( -11

ر ررررباا رسةلصررررالت " و " مورئررررا رسيتتاونيررررة متتاملررررة"  لرررر  رستررررلرسئ، كةررررا لةررررا 

. إال أنره، و ارارض لرصا رسةالحظرة 84.86ة ودرئ رسبير  مستخ متاه درئ لرصا رسةالحظر

، تشةل  با ة " أمورت ر باا رسةلصالت " أوضا ر مورت  به رسةلصلة 84.86ورسبي  

 .(LED)رسحسامة سلضلء ورسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء
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، تشررةل  بررا ة "صرريا ة  ا ررات  84.86)ب(  اررارض تطبيررف لررصا رسةالحظررة ورسبيرر      

ذرت ر سلر" رسةسطحة" صيا ة رسطبقرات رسسرللية بشرتل سلحرة مسرطحة. وال رسعاض 

تشةل صيا ة رسزساج أو ت ةيعات سلحات رس ورئا رسةطبل ة أو ايالا من رسةتلنرات 

ر ستتاونية  ل  رسللحة رسةسطحة. وال تشرةل  برا ة " ا رات رسعراض ذرت ر سرلر" 

 رسةسطحة" تقيية رنابيب ر  عة رستاثلموة.

روضررا رآلالت ور سهررزة مررن رسيررلس رسةسررتخ م بشررتل حصرراي أو  84.86)ج( وشررةل رسبيرر         

 أمامئ دئ:

(i) .صيا ة أو تصليل ر قيعة ورسشبيتات 

(ii) ت ةيع ر سهزة نصف رسةلصلة أو رس ورئا ر ستتاونية رسةتتاملة. و 
(iii)  دررع ومياوسررة وتحةبررل رو تيزوررل رسبررلالت ورساقررائف ور سهررزة نصررف رسةلصررلة 

 ةتتاملة ر ستتانية و ا ات رسعاض ذرت ر سلر" رسةسطحة.ورس ورئا رس
 

ت خل درئ ،  84( سللصل 1   شا ورسةالحظة )( سلقسع رسسام1)م( مع مار اة رسةالحظة )       

رآلالت ور سهزة رستئ ويطبف  ليها رسلصف رسرلر م درئ لرصر  رسبير  وسريس  84.86رسبي  

 دئ أي بي  آخا دئ س رود رستعاولة.
 
 

 ت رسبيـلم رسلا ية  :مالحظا
 

رآلسرئ " دقرط  تشرغيلرس ، تيطبف  با ة " ماركز8465.20من أسل تطبيف رسبي  رسلا ئ   -1

 لرر  رسعرر م رآلسيررة  سشررغل رسخشررب أو رسللررين أو رسعظررع أو رسةطرراط رسةقسرر  أو رسلرر رئن 

رسصررلبة أو رسةررلرم رسصررلبة رسةةاثلررة رستررئ وةتيهررا رسقيررام بررسنلرس مختللررة مررن  ةليررات 

ل رآلسررئ برراستغييا رسررصرتئ سررألمورت رسعاملررة مررن خررالد مخررزه أو مررا وةاثلرره ودقرراً رستشررغي

 سبانامج تشغيل آسئ.

 

، وقص  بعبا ة "أنظةة"، آالت رسةعاس ة رسصرتية 8471.49من أسل تطبيف رسبي  رسلا ئ   -2

مرن  )ج( 6سلةعللمات رستئ تتلدا دئ وح رتها رسشراوط رسةيصرلص  ليهرا باسةالحظرة 

تئ تحتلي  ل  ر قل  ل  وح ة معاس ة ماكزوة ، وح ة إمخاد ورحر ة ، ورس84رسلصل 

)مثل ، سلحة رسةلاتيل أو سهاز مسل بصاي "متانا"( ووح ة إخرارج ورحر ة )مثرل: 

 وح ة  اض مائية أو طابعة(.
 

، وقص  بعبا ة " صةامات  سهزة نقل رسحاكرة 8481.20من أسل تطبيف رسبي  رسلا ئ   -3

باسزوب أوباسهلرء رسةضغلط " رسصةامات رسةستعةلة  لر  وسره رستئ تعةل لي  وسيتياً 

رستح ورر  سيقررل "طاقررة رسسررائل" دررئ ر نظةررة رستررئ تعةررل ليرر  وسيتياً باسزوررب أوبرراسهلرء 

رسةضغلط حيث وتع تزوو  مص   رسطاقة دئ  رتل مرلرئل مضرغلطة )مرائل أو اراز( . 

رسضررغط أو ووةتررن أه تتررله لررصا رسصررةامات مررن أي نررلس )مثررل صررةامات تخلرريض 

سةيع   ر مبقية   ل  8481.20صةامات رسح ز)ض  رساسلس((.وتتله سلبي  رسلا ئ 

 .84.81رسبيلم رسلا ية سلبي  
 

دقرط  لر  رسةر حاسات بر ورسيب أمرطلرنية )إباورة( ذرت  8482.40ويطبف رسبي  رسلا ئ  -4

ملليةتررا ورستررئ وسرراوي أو وزورر  طلسهررا  ررن ثالثررة أضررعال  5قطاملحرر  ال وت رراوز 

 لا. ووةتن أه تتله لصا رس ورسيب ذرت أطارل م و ة .قطا
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ملرررا الت نلوورررة ؛  ياصرررا وقرررلم )خرررارطيش(، سرررع تتعررراض    84.01

 سإل عاس، سلةلا الت رسيلووة؛ آالت وأسهزة سللصل رسيظائاي 
    

 معلاة رسقيةة ةـ ملا الت نلوو 8401.10  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سللصل رسيظائاي وأسزرؤلا 8401.20  
 معلاة رسقيةة ـ  ياصا وقلم )خارطيش(، سع تتعاض سإل عاس  8401.30  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء ملا الت نلووة 8401.40  

مارسررل تلسيرر  رسبخررا  رسةررائئ وايرراا مررن ر بخرراة )بامررتثياء    84.02

رسةاء رسسراخن سلت ديرة رسةاكزورة ورسترئ تسرتطيع إنتراج مارسل 

 بخا  ذي ضغط ميخلض(؛ مارسل رسةياا رسةسعاة 

    

     :ـ مارسل تلسي  رسبخا  رسةائئ واياا من ر بخاة    
 45ـ ـ مارسل بسنابيب مائية وت اوز إنتاسها من رسبخا  رسةرائئ  8402.11  

 طن/ ما ة 
 معلاة رسقيةة

ـ مارسل بسنابيب مائية ال وت راوز إنتاسهرا مرن رسبخرا  رسةرائئ ـ  8402.12  

 طن/ما ة  45
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ مارسل أخا ستلسي  ر بخاة، بةا دئ ذسك رسةارسل رسةشتاكة  8402.19  
 معلاة رسقيةة ـ مارسل رسةياا رسةسعاة  8402.20  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء  8402.90  

      84.02ارسل سلت دية رسةاكزوة،   ر تلك رس رخلة دئ رسبي  م   84.03
 %25 رسقيةة ـ مارسل 8403.10  
     ـ أسزرء: 8403.90   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مقاطع مارسل رست دية رسةاكزوة من ح و  رسستب 8403.902  
علاةم رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8403.903    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8403.909  

أو رسبيرر   84.02أسهررزة مسررا  ة سلةارسررل رس رخلررة دررئ رسبيرر     84.04

)مثرررررل رسةرررررلدارت ورسةسرررررعارت ومرررررزوالت رسهبررررراب  84.03

 ومستاسعات رسغاز(؛ متثلات سآلالت رسبخا وة  

    

بيرر  أو رس 84.02ـرر أسهررزة مسررا  ة سلةارسررل رس رخلررة دررئ رسبيرر   8404.10   

84.03: 
    

 معلاة رسقيةة 8402ـ ـ ـ أسهزة مسا  ة سلةارسل رس رخلة دئ رسبي   8404.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8404.109  
 معلاة رسقيةة ـ متثلات سآلالت رسبخا وة  8404.20  
     ـ أسزرء: 8404.90   
 معلاة رسقيةة 8402  ـ ـ ـ سألسهزة رسةسا  ة سلةارسل رس رخلة دئ رسبي 8404.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8404.909  

ملسررر رت ارررازرت تعةرررل باسةررراء أو بررراسهلرء، وإه كانرررب مرررع    84.05

ميقياتهررا؛ ملسرر رت ارراز رالمررتيلين وملسرر رت اررازرت مةاثلررة 

 تعةل باسةاء، وإه كانب مع ميقياتها 
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ه كانب مع ـ ملس رت اازرت تعةل باسةاء أو باسهلرء، وإ 8405.10  

ميقياتها؛ ملس رت ااز رالمتيلين وملس رت اازرت مةاثلة 

 تعةل باسةاء، وإه كانب مع ميقياتها

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8405.90  
      يلات )تل بييات( بخا وة    84.06

 معلاة رسقيةة ـ  يلات ستسييا رسةاركب رسبحاوة  8406.10  
     ـ  يلات أخا:    
 معلاة رسقيةة )مي ا ورت( MW 40ـ ـ ذرت ق  ة تت اوز  ن  8406.81  
 معلاة رسقيةة )مي ا ورت( MW 40ـ ـ ذرت ق  ة ال تت اوز  ن  8406.82  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8406.90  

محاكات رإلحتار  رس رخلئ، ذرت متابس متياوبة أو مور ة وتع    84.07

 إنل ا وة(  رإل عاد ديها باسشا  )محاكات
    

 %5 رسقيةة ـ محاكات سلطائارت  8407.10  
     ـ محاكات ستسييا رسةاركب رسبحاوة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ رسةحاكات رسخا سية )ايا ثابتة( 8407.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8407.29  
ـ محاكات ذرت متابس متيـــاوبة من رسيلس رسةستعةل ستسييا     

 :87رخلة دئ رسلصل رسةاكبات رس 
    

مع 50ـ ـ ال تت اوز معة رمطلرناتها  8407.31   
3
:     

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ س و ة 8407.311  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8407.312  
مع 50ـ ـ تزو  معة رمطلرناتها  ن  8407.32   

3
مع 250وال تت اوز  

3
:     

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ س و ة 8407.321  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8407.322  
مرع 250ـر ـ تزور  مرعة رمرطلرناتها  رن  8407.33   

3
 1000وال تت راوز  

مع
3
: 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ س و ، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8407.333  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، س و ة 8407.334  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8407.335  
مع1000ـ ـ تت اوز معة رمطلرناتها   8407.34  

3
:     

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ س و ة، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8407.343  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، س و ة 8407.344  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8407.345  
     ـ محاكات أخا: 8407.90   
 معلاة رسقيةة ت رسثابتةـ ـ ـ رسةحاكا 8407.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8407.909  

محاكررات رإلحـررـتار  رسرر رخلئ، ذرت متررابس وررتع رإل ررعاد ديهررا    84.08

 باسضغط )محاكات  موزد أو نصف موزد( 
    

 %5 رسقيةة ـ محاكات ستسييا رسةاركب رسبحاوة  8408.10  
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تسييا رسةاكبات رس رخلة دئ ـ محاكات من ر نلرس رسةستعةلة س 8408.20   

 :87رسلصل 
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ س و ة، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8408.203  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، س و ة 8408.204  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8408.205  
     ـ محاكات أخا:  8408.90  
 معلاة رسقيةة ةـ ـ ـ رسةحاكات رسثابت 8408.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8408.909  

أسزرء مع ة حصــارً أو بصل ة  ئيسية سلةحاكات رس رخلة درئ    84.09

  84.08أو رسبي   84.07رسبي  
    

 %5 رسقيةة ـ سةحاكات رسطائارت 8409.10  
     ـ ايالا    
ت رسةتابس ـ ـ مع ة حصارً أو بصل ة  ئيسية سلةحاكات ذر 8409.91   

 رستئ وتع رإل تعاد ديها باسشا :
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ س و ة 8409.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8409.912  
     ـ ـ ايالا: 8409.99   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ س و ة 8409.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مستعةلة 8409.992  

     رسةاء، وميظةاتها   يلات )تل بييات( ومورسيب، تعةل بقلة   84.10
     ـ  يلات ومورسيب تعةل بقلة رسةاء:    
 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 1000ـ ـ ال تت اوز ق  تها  8410.11  
)كيلرررل ورت( وال   KW 1000ـررر ـ تزوررر  قــرررـ  تها  رررن  8410.12  

 )كيلل ورت( KW 10000تت ـــــــاوز
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 10000 تها ـ ـ تت اوز ق  8410.13  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء، بةا ديها رسةيظةات 8410.90  

      يلات نلاثة و يلات مردعة و يلات اازوة أخا    84.11
     ـ  يلات نلاثة:    
 معلاة رسقيةة )كيلل نيلتن( KN 25ـ ـ ال تت اوز قلة مدعها  8411.11  
 معلاة رسقيةة )كيلل نيلتن( KN 25ز قلة مدعها ـ ـ تت او 8411.12  
     ـ  يلات مردعة:    
 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 1100ـ ـ ال تت اوز ق  تها  8411.21  
 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 1100ـ ـ تت اوز ق  تها  8411.22  
     ـ  يلات اازوة أخا:    
 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 5000ـ ـ ال تت اوز ق  تها  8411.81  
 معلاة رسقيةة )كيلل ورت( KW 5000ـ ـ تت اوز ق  تها  8411.82  
     ـ أسزرء:    
 ـ ـ سلعيلات رسيلاثة أو رسعيلات رس ردعة 8411.91  

 
 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8411.99  

     محاكات وآالت محاكة أخا    84.12
 معلاة رسقيةة نلاثة،   ر رسعيلات رسيلاثة ـ محاكات 8412.10  
     ـ محاكات وآالت محاكة، تعةل بقلة رسسلرئل )لي  وسيتية(:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاكة خطية مستقيةة )رمطلرنات( 8412.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8412.29  
ـررررر  محاكرررررات وآالت محاكرررررة، تعةرررررل بررررراسهلرء رسةضرررررغلط     

 :)بييلماتيك(
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ بحاكة خطية مستقيةة )رمطلرنات( 8412.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8412.39  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  8412.80  
   ـ أسزرء: 8412.90  
 %5 رسقيةة أسزرء أنظةة تلسي  رستهاباء بامتخ رم طاقة رساوا" ـ ـ ـ 8412.901 
تل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتاج ايالا، رسةس ـ ـ ـ 8412.902 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8412.909 
مضرررخات سلسرررلرئل، وإه كانرررب محتلورررة  لررر  سهررراز قيرررا ؛    84.13

  ردعات ملرئل 
    

     ـ مضخات محتلوة أو مع ة إلحتلرء سهاز قيا :    
رسلقلم أو ملرم رستـشـحيع، مــن ر نلرس ـ ـ مضخات تــلزوـع  8413.11  

رسةستعةلة دئ محطات تلزوع رسلقلم أو رسةارئب )رس ارسات 

 أو رستارسات(

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8413.19  
مضخات ت ر  و وواً، بامتثياء رسةضخات رس رخــلة دئ رسبيـــ   - 8413.20  

 8413.19أو  8413.11رسلا ئ
علاةم رسقيةة  

ـ مضرخات رسلقـــرـلم أو رسزورلت أو مرلرئل رستباور ، سةحاكرات  8413.30  

 رإلحتار  رس رخلئ ذرت رسةتابس )باسشا أو باسضغط(
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ مضخات خامانة 8413.40  
 معلاة رسقيةة ـ مضخات إزرحة ملسبة متياوبة أخا  8413.50  
 معلاة رسقيةة ور ة أخا ـ مضخات إزرحة ملسبة م 8413.60  
 معلاة رسقيةة ـ مضخات أخا تعةل باسطام رسةاكزي  8413.70  
     ـ مضخات أخا؛  ردعات ملرئل:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مضخات  8413.81  
 معلاة رسقيةة ـ ـ  ردعات ملرئل  8413.82  
     ـ أسزرء:    
     ـ ـ سلةضخات: 8413.91   
 %5 رسقيةة ـ سةضخات رسةاء أو رسلقلم سلةحاكاتـ ـ  8413.911  
 ـ ـ ـ ايالا 8413.919  

 
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ساردعات رسسلرئل 8413.92  

مضررخات لررلرء ومضررخات تلاوررغ رسهررلرء، مضررااط ومررارو"    84.14

للرء أو اازرت أخا؛ أسهزة  رادطة أو مب سرة سلهرلرء )بشرتل 

ي م رررة بهرررا، وإه كانرررب "( بةرررارو" مHOODSأاطيرررة "

مررزومة بةيقيررات لررلرء )دالتررا( ؛ خررزرئن رسسررالمة رسبيلسلسيررة 

 رسةحتةة ورسةانعة ستساب رسغاز وإه كانب مزومة  بلالتا

    

 معلاة رسقيةة ـ مضخات تلاوغ رسهلرء 8414.10  
 %5 رسقيةة ـ مضخات للرء ت ر  باالو ي أو با  سل. 8414.20  
ر نررلرس رسةسرتعةلة دررئ آالت ومعر رت وأسهررزة ـر مضررااط مرن  8414.30  

 رستباو 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ مضااط للرء ماكبة  ل  لياكل ب ورسيب وقابلة سلقطا 8414.40  
     ـ مارو":    
ـ ـ مارو" طاوسة أو أ ض أو س  ره أو نلردص أو مقلل، ذرت  8414.51  

 )ورت(. W 125محاك كهابائئ مي مج ال تت اوز ق  ته 
15% رسقيةة  

     ـ ـ ايالا: 8414.59   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج. 8414.592  
   ـ ـ ـ ايالا: 8414.599  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ رسستائا رسهلرئية سعزد رسهلرء رسةتيف 8414.5992 
25% رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 8414.5999   
أسهررررررزة  ررررررادطة أو مب سرررررررة سلهررررررلرء )بشررررررتل أاطيرررررررة  - 8414.60   

"HOODS 120"(، ال وت اوز مقا  أكبا سانرب أدقر  سهرا 

 مع:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ، أو رسز ر ئ. 8414.601  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا. 8414.609  
 %5 رسقيةة ستساب رسغاز خزرئن رسسالمة رسبيلسلسية رسةحتةة ورسةانعة - 8414.70 
     ايالا : - 8414.80   
سةسررتعةلة دررئ صرريا ة أسهررزة رـرر ـ ـ مضررااط مررن ر نررلرس  8414.802  

 رستتييف
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسز ر ئ أو رسصيا ئ  8414.803  
 %5 رسقيةة رسحار ة  ـ ـ ـ مضااط أخا تحتلي  ل  وح رت المتاساس 8414.804 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8414.809  
     ـ أسزرء: 8414.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8414.903  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8414.909  

آالت وأسهررزة تتييررف رسهررلرء، محتلوررة  لرر  ماوحررة بةحرراك    84.15

رسحار ة ورساطلبة، بةا دئ ذسك رآلالت رسترئ وت هيزرت ستع ول 

 ال وةتن تيظيع رساطلبة ديها  ل  ح ة

    

من رسيلس رسةع  سلتثبيب  ل  رسيلردص أو رس ر  ره أو ر مرقف  - 8415.10  

 أو ر  ضيات، مؤسلة سسةاً ورح رً أو "ميلصالً":
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 %15 رسقيةة ـ ـ ـ تعةل باسطاقة رسشةسية 8415.101 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8415.109 
     ـ من رسيلس رسةستخ م دئ مقصل رت رساكاب باسسيا رت: 8415.20  
ـ ـ ـ أسهزة تتييف سلباصات، رسةستل م من قبل رسةصانع  8415.201  

 رسةاخصة ست ةيع حادالت رساكاب )رسباصات( كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8415.209  
     ـ ايالا:    
ـ ـ متضةية وح ة تباو  وصةام سعتس مو ة رستباو  أو رست دية  8415.81  

 )مضخات حار وة  اكسة(
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ايالا، متضةية وح ة تباو  8415.82  
 %15 رسقيةة ـ ـ ايا متضةية وح ة تباو  8415.83  
     ـ أسزرء: 8415.90   
رسهيتل رس رخلئ رو رسخا سئ رسةستل م من قبرل رسةصرانع  - - - 8415.902  

 كة خالت رنتاج
 معلاة رسقيةة

رسةبخارت ورسةتثلات ايا م ةعة مع رسهيتل رسةسرتل مة  - - - 8415.903 

 من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة 

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8415.909  
عةرل براسلقلم رسسرائل أو براسلقلم أسهزة إ رعاد سألدراره رسترئ ت   84.16

رسصررلب رسةسررحل  أو باسغرراز؛ ملرقرر  آسيررة، بةررا ديهررا أسزرؤلررا 

 رآلسية، كاسسللم وملااات رسامام وما وةاثلها 

    

 معلاة  رسقيةة  ـ أسهزة إ عاد سألداره رستئ تعةل باسلقلم رسسائل  8416.10  
هرررزة رإل رررعاد ـررر أسهرررزة إ رررعاد أخرررا سألدررراره، بةرررا ديهرررا أس 8416.20   

 رسةشتاكة
 معلاة  رسقيةة 

ـ ملرق  آسية، بةا ديهرا أسزرؤلرا رآلسيـــرـة، كاسسرللم وملاارات  8416.30   

 رسامام وما وةاثلها
 معلاة   رسقيةة

  معلاة  رسقيةة ـ أسزرء 8416.90  
أدرراره سلصرريا ة أو رسةختبررارت، بةررا ديهررا رسةامرر رت )أدرراره    84.17

 ةامة(، ايا كهابائية حا  رسةخللات أو رسق
    

ـرر أدـررـاره سلتحةيـررـ  أو سلصهـررـا أو سغررـيالا مررن رسةعاس ررات  8417.10  

 رسحار وة سلةعامه أو سخاماتها
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أداره رسةخابز، بةا ديها أداره صيع رسلطائا ورسبستلوب 8417.20  
     ـ ايالا: 8417.80   
 معلاة رسقيةة رسةختبارت وصيا ات رالمةيب ورسخزل  ـ ـ ـ أداره 8417.801  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8417.809  
     ـ أسزرء: 8417.90   
و   8417.10ـرر ـ ـ سألسهرررزة رسخاضرررعة سلبيررر ون رسلرررا يين  8417.901  

8417.801 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8417.909  

 رت "داورز رت" وايالرا مرن آالت ثالسات "بارمرت" وم ةر   84.18

ومعرررر رت وأسهررررزة إحرررر رث رسبرررراومة )رستباورررر  أو رست ةيرررر (، 

كهابائيررة أو ايررا كهابائيررة؛ مضررخات حار وررة مررا  رر ر آالت 

  84.15وأسهزة تتييف رسهلرء رس رخلة دئ رسبي  

    

ثالسررات مررع م ةرر رت دررئ سسررع ورحرر ، م هررزة بررسبلرب أو  -  8418.10  

 ة أو كليهةا معاً:أم رج خا سية ميلصل
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ. 8418.101  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ تعةل باسطاقة رسشةسية 8418.102 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.109  
     ـ ثالسات من رسيلس رسةيزسئ:    
   ـ ـ تعةل باسضغط: 8418.21  
 %15 رسقيةة عةل باسطاقة رسشةسيةـ ـ ـ ت 8418.211 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.219 
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا  8418.29  
     ستا: 800ـ م ة رت بشتل صياموف أدقية، ال تت اوز معتها  8418.30   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ 8418.301  
 %25 رسقيةة سطاقة رسشةسيةـ ـ ـ تعةل با 8418.302 
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.309  
     ستا: 900ـ م ة رت بشتل خزرئن  أمية، ال تت اوز معتها  8418.40   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ 8418.401  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ تعةل باسطاقة رسشةسية 8418.402 
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالاـ  8418.409  
ـ رثاث أخا )صياموف وخزرئن وورسهات بيع أو  اض وما   8418.50   

وةاثلها( سلتخزون ورسعاض، متضةية أسهزة سلتباو  أو 

 رست ةي :

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ 8418.501  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.509  
ومعررر رت وأسهرررزة تباوررر  أو ت ةيررر  أخرررا؛ مضرررخات  ـررر آالت    

 حار وة:
    

ـرر ـ مضررخات حار وررة  رر ر أسهررزة تتييررف رسهررلرء رس رخلررة دررئ  8418.61   

 :8415رسبي  
    

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ سلةتيلات  8418.611  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ 8418.612  
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 8418.619  
     ـ ـ ايالا: 8418.69   
   ـ ـ ـ وح رت رستباو  سلةتيلات: 8418.691  
ـرر ـ ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8418.6911 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة



744 

 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 8418.6919 
 معلاة رسقيةة المتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة س 8418.692  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.699  
     ـ أسزرء:    
 %25 رسقيةة ـ ـ أثاث مصةع المتيعاب أسهزة رستباو  أو رست ةي  8418.91  
     ـ ـ ايالا: 8418.99   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةتثلات ورسةبخارت  8418.991  
 رربا سررالز سلثالسررات وسلة ةرر رت، مسررتل م مررن قبررل  ـ ـرر ـ 8418.993  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ لياكل )كبائن( رسثالسات ورسة ة رت ورستلسارت 8418.994 
 %15 رسقيةة وح رت رستتثيف ورستبخيا ـ ـ ـ 8418.997 
تل مة كة خالت ـ ـ ـ ايالا، أسزرء رسثالسات ورسة ة رت رسةس 8418.998 

 إنتاج من قبل رسةصانع   ر رسهياكل )رستبائن(
 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8418.999  
آالت وأسهررزة ، ومعرر رت سلةختبررارت ورسةصررانع ، وإه كانررب    84.19

تسخن باستهاباء )ب متـثـياء ر داره ور سهرزة ر خرا رس رخلرة 

تغـيرررـيا رسحرررار ة مثرررـل (، سةعاس رررة رسةرررلرم ب85.14دررر  رسبيررر  

رستسخين أو رسطبخ أو رستحةري  أو رستقطيرا أو إ رامة رستقطيرا 

أو رستعقيع أو رسبستاة )رستعقيع بطاوقرة بامرتل ( أو رستبخيرا أو 

رست ليف أو رستتثيف أو رستباو  ،   ر رسةعر رت أو ر سهرزة مرن 

ر نلرس رسةسرتخ مة درئ ر ارارض رسةيزسيرة؛ مسرخيات دل ورة 

 خيات مياا م ةعة، ايا كهابائيةسلةاء ومس

    

ـررر مسرررخيات دل ورررة سلةررراء ومسرررخيات ميررراا م ةعرررة، ايرررا     

 كهابائية:
    

     ـ ـ مسخيات دل وة سلةاء، تعةل باسغاز: 8419.11   
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ سالمتعةاد رسةيزسئ 8419.111  
سطبررئ أو ـرر ـ ـ رسةعرر ة سالمررتعةاد رسز ر ررئ أو رسصرريا ئ أو ر 8419.112  

 رسةخباي 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا. 8419.119  
   مسخيات سلةاء تعةل باسطاقة رسشةسية: - - 8419.12 
 %15 رسقيةة سالمتعةاد رسةيزسئ   - - - 8419.121 
 %15 رسقيةة ايالا  - - - 8419.129 
     ـ ـ ايالا: 8419.19   
 معلاة رسقيةة تعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ أو رسةخباي ـ ـ ـ رسةع ة سالم 8419.191  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ خزرنات مياا معزوسة مع مبامد حار ي ستسخين رسةياا  8419.193 
 ـ ـ ـ ايالا 8419.199  

 

 

 

 %5 رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ أسهزة تعقيع طبية أو سارحية أو مخباوة: 8419.20  
     ـ أسهزة ت ليف:    
أسهزة رست ليف باست ةي ، وح رت رست ليف باست ةي   - - 8419.33 

 وأسهزة رست ليف باساش:

  

 معلاة رسقيةة رسةع  سالمتعةاد رسصيا ئ رو رسطبئ رو رسةخباي - - - 8419.331 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8419.339 
 معلاة رسقيةة ايالا ، سلةيت ات رسز ر ية  - - 8419.34 
يالررا ، سلخشررب ، سع ررائن رسررل  ، سلررل   أو سلررل   ا  - - 8419.35 

 رسةقلى

 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 8419.39   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ أو رسةخباي  8419.391  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8419.399  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة تقطيا أو إ امة تقطيا 8419.40  
 معلاة رسقيةة ـ مبامالت حار وة 8419.50  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة تسييل رسهلرء أورسغازرت ر خا 8419.60  
     ـ  آالت وأسهزة ومع رت أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ سصيا ة رسةشاوبات رسساخية أو سطهئ أو ستسخين ر اصوة 8419.81  
   ـ ـ ايالا: 8419.89 
 %5 رسقيةة مبامرت رالمتصاص وأبارج رستباو  ـ ـ ـ 8419.892 
ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سإلمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ أو رسطبرئ  8419.893 

 أو رسةخباي
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8419.899 
   ـ أسزرء: 8419.90  
 سألسهرررزة رسةعررر ة سإلمرررتعةاد رسصررريا ئ أو رسز ر رررئ أو - - - 8419.901  

 رسطبئ أو رسةخباي 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  8419.902  
ـ ـ ـ ر نابيب رسزساسية رسةلااة رسةستخ مة دئ تسخين رسةيراا  8419.903 

(vacuum tube ) 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8419.909  
 رر ر مررا كرراه ميهررا سلةعررامه أو رسزسرراج،  آالت صررقل وتاقيررف،   84.20

 ورمطلرنات سهصا رآلالت 
    

 معلاة رسقيةة ـ آالت صقل وتاقيف  8420.10  
     ـ أسزرء:    
 ـ ـ رمطلرنات  8420.91  

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8420.99  

طام أسهرررزة طـرررـام ماكرررزي، بةرررا ديهرررا أسهرررزة رست ليرررف بررراس   84.21

 رسةاكزي؛ آالت وأسهزة تا يل أو تيقية رسسلرئل أورسغازرت 
    

ـرر أسهررزة طررام ماكررزي، بةررا ديهررا أسهررزة رست ليررف برراسطام     

 رسةاكزي:
    

     ـ ـ دا زرت رسقش ة: 8421.11   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ 8421.111  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.119  
 %5 رسقيةة ـ ـ أسهزة ت ليف رسبياضات ور سبسة  8421.12  
     ـ ـ ايالا: 8421.19   
ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ أو رسطبرئ  8421.192  

 أو رسةخباي  أو صحة رسبيية
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.199  
      يل أو تـيقية رسسلرئل:ـ آالت وأسهزة تا   
     ـ ـ ستا يل أو تـيقية رسةياا:   8421.21  
15% رسقيةة ـ ـ ـ رسةتضةية رسهزة تسخين و/رو تباو  مياا رسشاب 8421.212    
ـ ـ ـ ايالا, رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ أو رسطبرئ  8421.213 

 أو رسةخباي  أو صحة رسبيية

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.219  
     ـ ـ ستا يل أو تـيقية رسةشاوبات،   ر رسةياا: 8421.22   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  8421.221  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.229  
   ـ ـ ستا يل رسزولت أو رسلقلم دئ محاكات رإلحتار  رس رخلئ: 8421.23  
ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8421.231   

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.239   
     ـ ـ ايالا: 8421.29   
ـرر ـ ـ رسةعرر ة سالمررتعةاد رسصرريا ئ أو رسز ر ررئ أو رسطبررئ أو  8421.291  

 رسةخباي  أو صحة رسبيية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رسةستل مة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج- - - 8421.292 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.299  
     ـ آالت وأسهزة تا يل أو تيقية رسغازرت:    
ـررر ـ ما رررحات سترررـيقية رسهرررلرء رسررر رخل سةحاكرررات رإلحترررار   8421.31  

 رس رخلئ
 %5 رسقيةة

حات ر سسرام رس قيقرة، وإه كانرب محلالت محلزة أو ما ر - - 8421.32 

متح ة، مع ة ستيقية أو تا يل رسغازرت رسةيبعثرة مرن محاكرات 

 ر حتار  رس رخلئ

 

 

 معلاة رسقيةة



747 
 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
     ـ ـ ايالا 8421.39   
ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ أو رسطبئ أو  8421.391  

 رسةخباي  أو صحة رسبيية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رسةستل مة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 8421.392 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.399  
     ـ أسزرء:    
ـ ـ  سهزة رسطام رسةاكزي، بةا ديهـا أسهزة رست ليــف باسطام   8421.91  

 رسةاكزي:
    

رسةخباوة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سألسهزة رسصيا ية أو رسطبية أو  8421.912  

 أو صحة رسبيية
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.919  
     ـ ـ ايالا:  8421.99  
ـ ـ ـ رسةع ة سألسهزة رسصيا ية أو رسطبية أو رسةخباوة أو صحة  8421.991  

 رسبيية
 معلاة رسقيةة

 معلاة ةرسقية ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8421.992  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8421.999  

آالت وأسهزة سغسل ر ورنئ؛ آالت وأسهزة ستيظيف أو ت ليرف    84.22

رسقيانئ )رسقلر وا( أور و ية ر خرا؛ آالت وأسهرزة سلتعبيرة أو 

رسغلررررف أو رسسرررر  أو سصررررف رساقرررراس،  لرررر  رسقيررررانئ ورسعلررررب 

سهرزة إحترام ورسصياموف ور كيا  أو ر و يرة ر خرا؛ آالت وأ

الرررف رسقيررررانئ ورسباطةانرررات ور نابيررررب ور و يرررة رسةةاثلررررة 

باستبسلالت؛ رالت وأسهزة أخا ستعبية أو تغليف رسبضائع )بةرا 

دررئ ذسررك رالت وأسهررزة رستغليررف باالنتةرراش رسحررار ي سلرر رئن(؛ 

رالت وأسهررزة ستعبيررة رسةشرراوبات رسغازوررة مررع رضررادة رسغررازرت 

 إسيها

    

     سغسل ر ورنئ: ـ آالت وأسهزة    
 %25 رسقيةة ـ ـ من رسيلس رسةع  سالمتعةاد رسةيزسئ 8422.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8422.19  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ستيظيف أو ت ليف رسقيانئ أو ر و ية ر خا 8422.20  
ـرررـف ـررر آالت وأسهرررزة سلتعبيــرررـة أو رسغــرررـلف أو رسســرررـ  أو سصـ 8422.30  

رساقاس،  ل  رسقلر وا ورسعلب ورسصياموف ور كيا  ور و يرة 

ر خـررررـا؛ آالت وأسهررررزة إحتررررام الررررف رسقيررررانئ ورسباطةانررررات 

ور نابيـرررـب ور و يرررة رسةةاثلرررة باستبسرررلالت؛ آالت وأسهرررزة 

  رسغازرت إسيها ستعبية رسةشاوبات رسغازوة مع إضادة

 معلاة رسقيةة

ستعبيررـة أو تغليرف رسبضررائع )بةرا دررئ ذسررك ـر آالت وأسهررزة أخرا  8422.40  

 آالت رستغليف باإلنتةاش  رسحار ي سل رئن(
 معلاة رسقيةة

     ـ أسزرء:  8422.90  
 8422.11ـ ـ ـ أسزرء ر سهزة رسلر مة دئ رسبي  رسلا ئ  8422.901  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  8422.9011 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 8422.9019 
ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتاج  8422.902   

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8422.909  
مريتيغارم  5أسهزة وزه )  ر رسةلرزون رسترئ تبلرغ حسامريتها    84.23

ن وأسهررزة رسعرر  ورسضرربط رسعاملررة أوأقررل(، بةررا دررئ ذسررك رسقبررابي

 باسلزه؛ صي ات ملرزون ) يا رت( س ةيع أنلرس رسةلرزون 

    

ـررر أسهرررزة وزه ر  رررخاص، بةرررا درررئ ذسرررك مرررلرزون ر طلررراد؛  8423.10  

 ملرزون  ميزسية 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة سللزه رسةستةا سلبضائع رسةيقلسة  ل  ميل  ناقلة 8423.20  
ـ أسهزة سلزه كةية ثابتة، وأسهزة وزه وقبابين ستعبية  8423.30  

رسةلرم دئ أكيا  أو  بلرت بلزه  مح م، بةا دئ ذسك ملرزون 

 رسةعاواة

 %5 رسقيةة

     ـ أسهزة وزه أخا:    
 %5 رسقيةة كغع 30ـ ـ ذرت طاقة وزه ال تت اوز  8423.81  
     كغع: 5000 اوز كغع وال تت 30ـ ـ ذرت طاقة وزه تزو   ن  8423.82   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ قبابين ذرت رسامانة 8423.821  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8423.829  
     ـ ـ ايالا: 8423.89   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ قبابين ذرت رسامانة 8423.891  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8423.899  
 %5 رسقيةة ء أسهزة وزه ـ صي ات ) يا رت( س ةيع رسةلرزون؛ أسزر 8423.90  

أسهزة آسيرة )وإه كـانـرـب تـرـ ر  باسيـرـ ( سراش ونـرـثا ونلــرـث    84.24

رسسلرئـررـل أو رسةسرراحيف؛ أسهررزة إطلرراء رسحارئررف، وإه كانررب 

معبررسة؛ مس مررات  ش وأسهررزة مةاثلررة؛ آالت وأسهررزة نلررث 

 رسبخا  أو قصل رساماد، وآالت وأسهزة مةاثلة 

    

 معلاة رسقيةة ة إطلاء رسحارئف، وإه كانب معبسةـ أسهز 8424.10  
     ـ مس مات  ش وأسهزة مةاثلة:  8424.20  
 معلاة رسقيةة ( Triggerـ ـ ـ  وؤ  رسيلث ورساش سلعبلرت ) 8424.203  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ أو رسز ر ئ 8424.204  
 معلاة رسقيةة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج ـ ـ ـ رسةستل م 8424.205 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8424.209  
ـر آالت وأسهرزة  نلرث رسبخرا  أو قرصل رسامراد، وآالت وأسهرزة  8424.30   

 مةاثلة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ أو رسز ر ئ 8424.301  
 %5 سقيةةر ـ ـ ـ ايالا 8424.309  
   أسهزة نلث سلز ر ة رو رسبستية: -  
 معلاة رسقيةة أسهزة نلث محةلسة - - 8424.41 
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 معلاة رسقيةة ايالا: - - 8424.49 
   :أسهزة أخا -  
   سلز ر ة ورسبستية: - - 8424.82 
5% رسقيةة أنظةة رساي باستيقيط - - - 8424.821   
اةمعل رسقيةة ايالا - - - 8424.829   
   :ايالا - - 8424.89 
ـ ـ ـ أسهزة تستخ م ستيظيف وإزرسة رسةللثات  ن ر قطاب  8424.891  

 رسةع نية  اللة أ باا رسةلصالت قبل  ةلية رسطالء رستهابائئ
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسطبئ أو  8424.893  

 إنتاجرسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8424.899  
     ـ أسزرء: 8424.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  سهزة إطلاء رسحارئف 8424.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سألسهزة رسصيا ية أو رسطبية أو رسز ر ية 8424.903  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8424.909  

تررارت و وردررع،  رر ر رساوردررع ذرت رسقررلرموس؛  وردـررـع ذرت ب   84.25

  وردع ذرت رمطلرنات أدقية أو  ةلموة؛  وردع " لاوتات"
    

ـ  وردع ذرت بتارت و وردع،   ر رساوردـــع ذرت رسقلرموــــرـس     

 و  ر رساوردع رسةستعةلة سادع رسةاكبات:
    

     ـ ـ تعةل بةحاك كهابائئ: 8425.11   
 معلاة رسقيةة ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  ـ ـ 8425.111  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8425.119  
     ـ ـ ايالا: 8425.19   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ   8425.191  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8425.199  
ـرررر  وردررررع ذرت رمرررررطلرنات أدقيررررة "ونررررـش"؛  وردرررررع ذرت     

 ةلموة "كابستاه":رمطلرنات  
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ تعةل بةحاك كهابائئ 8425.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8425.39  
ـررر  وردرررع ) لاوترررات(؛  وردرررع مرررن رسيرررلس رسةسرررتعةل سادرررع     

 رسةاكبات:
    

ـ ـ أنظةة  دع ثابتة سلسيا رت من ر نلرس رسةستعةلة بةارئب  8425.41  

 ات(تصليل رسسيا رت )رس ارس
 %5 رسقيةة

     ـ ـ  وردع ) لاوتات( و وردع أخا، لي  وسيتية: 8425.42   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسقابلة سلحةل  8425.421  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8425.422  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8425.423  
 ـ ـ ـ ايالا 8425.429  

 
 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8425.49  

 وردررع ذرت أذ س سلسررلن )م كررات(؛  وردررع )كرراون(، بةررا ديهررا    84.26

رساوردع رسةتحاكة  ل  كابالت معلقة؛ سسل   ردعرة متحاكرة، 

 وردررع متحاكررة  لرر  سسررل ؛ لياكررل  دررع وتيضرري  متحاكررة 

سلتيضررري  متحاكرررة ) لررر  ) لررر  إطرررا رت(، حرررامالت  ردعرررة 

 إطا رت(،  ابات مزومة بسذ س  ردعة )كاون( 

    

ـ سسل   ردعة متحاكة،  وردع متحاكة  ل  سسل ، لياكل     

 دع وتيضي  متحاكة ) ل  إطا رت(، حامالت  ردعة سلتيضي  

 متحاكة ) ل  إطا رت(:

    

     ـ ـ سسل   ردعة متحاكة  ل  قلر   ثابتة: 8426.11   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.111  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8426.119  
ـ ـ لياكل  دع وتيضي  متحاكة ) ل  إطا رت(، وحامالت  8426.12   

  ردعة سلتيضي  متحاكة ) ل  إطا رت(:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  ابات ميا ة مزومة باردعة )آسية( 8426.121  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.122  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8426.129  
     ـ ـ ايالا: 8426.19   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  وردع ذرت أذ س 8426.191  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.192  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8426.199  
     ـ  وردع )كاون( باسية: 8426.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8426.209  
     ـ  وردع )كاون( بهياكل متحاكة  ل  خط ح و ي: 8426.30   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.301  
 %5 رسقيةة ـ ايالا ـ ـ 8426.309  
     ـ آالت وأسهزة أخا، ذرتية رس دع:    
     ـ ـ  ل  إطا رت:  8426.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  ابات مزومة باردعة )كاون( 8426.411  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8426.412  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8426.419  
     ـ ـ ايالا : 8426.49   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  8426.491  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8426.499  
     ـ آالت وأسهزة أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ مصةةة سلتاكيب  ل  ماكبات تسيا  ل  رسطا  8426.91  
     ـ ـ ايالا : 8426.99   
 معلاة رسقيةة متعةاد رسصيا ئـ ـ ـ رسةع ة سال 8426.991  
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8426.999  

 ابات باوردع  لكية؛  ابات أخرا سلتيضري  م هرزة بةعر رت    84.27

  دع 
    

   :ـ  ابات ذرتية رس دع تعةل بةحاك كهابائئ 8427.10  
 معلاة رسقيةة  رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 8427.101 
 %5 رسقيةة ايالا- - - 8427.109 
   :ـ  ابات أخا ذرتية رس دع 8427.20  
 معلاة رسقيةة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 8427.201 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8427.209 
   ـ  ابات أخا: 8427.90  
 معلاة رسقيةة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 8427.901 
 %5 رسقيةة ايالا   - - - 8427.909 

آالت وأسهررزة أخررا سلادررع أو رستيضرري  أو رستحةيررل أو رستلاوررغ    84.28

)مثل رسةصا   ورسسالسع رسةتحاكة ور سهزة رسياقلة ورسيراقالت 

 رسسلتية )تليلاوك( 

    

     ـ مصا   سأل خاص ورسبضائع و وردع  ذرت قلرموس:  8428.10  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ مصا   8428.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  وردع ذرت قلرموس مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8428.102  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8428.109  
 %5 رسقيةة ـ أسهزة  ردعة أو ناقلة تعةل باسهلرء رسةضغلط 8428.20  
     ـ أسهزة  دع أو نقل أخا، ذرت  ةل مستةا سلبضائع أو رسةلرم    
 %5 رسقيةة عةاد تحب ر  ضـ ـ مصةةة خصيصاً سالمت 8428.31  
     ـ ـ ايالا، ذرت قلرموس: 8428.32   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8428.321  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8428.329  
     ـ ـ ايالا، ذرت ميل : 8428.33   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8428.331  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 8428.339  
     ـ ـ ايالا: 8428.39   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8428.391  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8428.399  
 معلاة رسقيةة ـ مالسع ومةارت متحاكة 8428.40  
ـرر نررـاقالت مررلتية "تليلاوك")بةررا  ديهررا رسيــاقــررـالت بةقا رر   8428.60  

 دررع رسةتررزس ين(؛ رستاكيبررات رآلسيررة سسررحب رسيرراقالت  وأسهررزة

 رس بلية "دلنيتيليا"

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة  وبلتات صيا ية  - 8428.70 
     ـ آالت وأسهزة أخا:  8428.90  
 ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8428.901  

 
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ذوي رال اقات ـ ـ ـ أسهزة  دع رو نقل مع ة سأل خاص 8428.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8428.909  

بلسرر وز رت وساردررات تسرررلوة رسطررا  )أن لررر وز رت( وآالت    84.29

تسرررلوة وكشرررط  )رمرررتاربا(، م رررا ل آسيرررة وآالت رمرررتخارج 

ومحةرررالت )سرررلم ( ومحةرررالت بة رررا ل وآالت مك ومحرررامد 

  صف، ذرتية رس دع 

    

     ل وز رتـ بلس وز رت وأن     
 معلاة رسقيةة ـ ـ ب يازوا 8429.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8429.19  
 معلاة رسقيةة ـ آالت تسلوة 8429.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت كشط 8429.30  
 معلاة رسقيةة ـ آالت مك ومحامد  صف 8429.40  
ـ م ا ل آسية وآالت رمتخارج، محةرالت ومحةرالت بة را ل     

 ية:آس
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ محةالت بة ا ل أمامية 8429.51  
 معلاة رسقيةة م سة 360ـ ـ آالت ذرت ليتل  للي متحاك م ى مو رنه  8429.52  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8429.59  

آالت وأسهررزة أخـررـا، سلتـســلوـررـة أو رستةهررـي  أو رستشـرررـط أو    84.30

ص أو رإلمتخارج أو رسثقب، سلتابرة أو رسحلـــا أو رســ ك أو رسا

سخامات رسةلرم رسةع نية أو خامات رسةعامه؛ آالت ااز أو نرزس 

 ر وتام؛ سا دات وطا مرت ثلج

    

     ـ آالت ااز أو نزس ر وتام: 8430.10   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ آالت نزس ر وتام 8430.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8430.109  
 معلاة رسقيةة ـ سا دات وطا مرت رسثلج 8430.20  
     ـ آالت تتسيا رسصخا أو رسلحع رسح اي وآالت حلا ر نلا :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرتية رس دع 8430.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8430.39  
     ـ آالت أخا سحلا أو مبا ر  ةا :    
ةمعلا رسقيةة ـ ـ ذرتية رس دع 8430.41    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8430.49  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا، ذرتية رس دع 8430.50  
     ـ آالت وأسهزة أخا، ايا ذرتية رس دع:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت مك أو  ص 8430.61  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8430.69  

مرتعةاد مرع رآلالت أسزرء معر ة حصرارً أو بصرل ة  ئيسرية سال   84.31

  84.30إس   84.25ور سهزة رس رخلة دئ رسبيلم من 

    

 84.25ـ سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي   8431.10  

 
 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة  84.27ـ سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي   8431.20  
     :84.28ـ سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي      
ـررر ـ سةصرررا   نقرررل ر  رررخاص أو رسبضرررائع أو سلاوردرررع ذرت  8431.31  

 رسقلرموس أو سلسالسع رسةتحاكة 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8431.39  
أو  84.29أو  84.26ـرر سررآلالت ور سهررزة رس رخلررة دررئ رسبيررلم     

84.30: 
    

 %5 رسقيةة ـ ـ قلرموس م ا ل وقابضات وكالسيب 8431.41  
 %5 رسقيةة ـ ـ نصاد رسبل وز رت أو ر ن ل وز رت 8431.42  
أسرررزرء آلالت حلرررا أو مررربا ر  ةرررا  رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم  - - 8431.43  

 8430.49أو  8430.41رسلا ية 
 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 8431.49   
 %5 رسقيةة 84.30، 84.29ـ ـ ـ أسزرء أخا سآلالت رس رخلة دئ رسبيلم  8431.491  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8431.499  

آالت وأسهزة وأمورت  مةا وستعةل دئ رسز ر ة أو رسبستية أو    84.32

رسغابات ستحضيا أو دالحة رستابة؛ محامد رسح رئف أو رسةال رب 

 رساواضية 

    

 معلاة رسقيةة ـ محا وث  8432.10  
 ـرررر آالت تلتيررررب كتررررل رستابررررة، وآالت تقليررررب وتةهيرررر  رستابررررة    

 سلز ر ة، وآالت نزس ر  شاب:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت تلتيب كتل رستابة ذرت أقارص  8432.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8432.29  
   ـ آالت رسبص  ورسغا  ورسشتل:   
 معلاة رسقيةة رالت رسبص  ورسغا  ورسشتل رسةبا ا موه حارثة  - - 8432.31 
 معلاة سقيةةر ايالا  - - 8432.39 
   ـ آالت داش وتلزوع ر مة ة رسعضلوة ورسةخصبات:    
 معلاة رسقيةة رالت داش ر مة ة رسعضلوة - - 8432.41 
 معلاة رسقيةة رالت وتلزوع رسةخصبات  - - 8432.42 
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا  8432.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8432.90  

سهزة س ي  وحص  أو م أ  رسةحاصيل رسز ر يرة بةرا آالت وأ   84.33

ديها  متابس رسقش ورسعلف، قاصات  شرب أو حشرائش؛ آالت 

ستيظيف أو ستصييف أو دراز رسبريض أو رسللركره أو ايالرا مرن 

رسةحاصيل  رسز ر ية،  ر ر رآلالت ور سهرزة رس رخلرة درئ رسبير  

84.37  

    

     ح رئف ورسةال ب:ـ قاصات ر  شاب ورسحشائش سلةاوج ورس    
 معلاة رسقيةة ـ ـ بةحاك، ذرت أمرة ق  ت و  بخط أدقئ 8433.11  
 ـ ـ ايالا 8433.19  

 
 معلاة رسقيةة
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ـ قاصات أ شاب وحشائــش أخا، بةا دئ ذسك قضباه رسقطع  8433.20  

 رستئ تاكب  ل  رس ار رت "تاركتل رت"
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ستألـ أسهزة أخا سحصام ر 8433.30  
ـرر متررابس سلقررش أو رسعلررف، بةررا دررئ ذسررك متررابس سةررع وحررزم  8433.40  

 رسقش
 معلاة رسقيةة

     ـ آالت وأسهزة سي  وحص  أخا؛ آالت م ر :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت مشتاكة سلحص  ورس  ر  8433.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت م ر   أخا 8433.52  
 معلاة رسقيةة آالت سيئ وحص  رس صو  أو رس  ناتـ ـ  8433.53  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8433.59  
ـ آالت وأسهزة ستيظيف أو تصييف أو داز رسبيض أو رسللركه  8433.60  

 أوايالا من رسةحاصيل  رسز ر ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8433.90  
     ة ميت ات ر سباه آالت رسحلب وآالت وأسهزة صيا    84.34

 معلاة رسقيةة ـ آالت حلب 8434.10  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة صيا ة ميت ات ر سباه 8434.20  
 معلاة رسقيةة ـ  أسزرء 8434.90  

معاصررا ومهررا   وآالت وأسهررزة مةاثلررة مةررا وسررتعةل دررئ    84.35

صررريا ة رسيبيرررص أو رسسررري   أو صررريا رسللركررره أو رسةشررراوبات 

 رسةةاثلة 

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة 8435.10  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8435.90  

آالت وأسهررزة أخررا مةررا وسررتعةل دررئ رسز ر ررة أو رسبسرراتين أو    84.36

رسغابرررات، أو تابيرررة رسطيرررل  رس رسيرررة أو رسيحرررل، بةرررا درررئ ذسرررك 

أسهزة رالمتيبات رسةزومة بت هيزرت آسية أو حار وة ؛ أسهرزة 

 حضانة وتلاوخ رسطيل  رس رسية 

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ستحضيا أاصوة و لف رسحيلرنات 8436.10  
ـررر آالت وأسهرررزة تابيرررة رسطيرررل  رس رسيرررة، بةرررا ديهرررا أسهرررزة     

 رسحضانة ورستلاوخ:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت وأسهزة سحضانة وتلاوخ رسطيل  رس رسية 8436.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8436.29  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا 8436.80  
     ـ  أسزرء:    
ـرر ـ آلالت وأسهررزة تابيررة رسطيررل  رس رسيررة، بةررا  ديهررا أسهررزة  8436.91  

 رسحضانة ورستلاوخ
 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ايالا 8436.99  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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و داز أو اابرـلة رسبرصو  أو آالت وأسهزة ستيظيف أو تصييف أ   84.37

رسحبررلب أورسبقررلد رسيابسررة؛ آالت وأسهررزة مةررا وسررتعةل دررئ 

رسةطرراحن أو سةعاس ررة رسحبررلب أو رسبقررلد رسيابسررة،  رر ر رآلالت 

 ور سهزة من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةزر س 

 

    

ـرر آالت ستررـيظيف أو تصييــررـف أو درراز أو اابــررـلة رسبررصو  أو  8437.10  

 رسبقلد رسيابسة رسحبلب أو
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا 8437.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8437.90  

آالت وأسهزة، ايا مرصكل ة أو مرخلرة درئ متراه آخرا مرن لرصر    84.38

رسلصرررررل، سلتحضررررريا رسصررررريا ئ أو سصيا ـرررررـة ر اصوـرررررـة أو 

رسر لله  رسةشاوبــات،   ر آالت وأسهزة رمتخالص أوتحضيا

أو رسزولت رسحيلرنية، أورس لله أو رسزورلت رسيباتيرة رسثابترة أو 

 رس لله أو رسزولت رسةيتاوبية

    

ـ آالت وأسهزة سصيا ة ميت رات رسةخرابز أو سصريا ة رسع رائن  8438.10  

 رسغصرئية 
 معلاة رسقيةة

ـرر آالت وأسهررزة سصرريا ة رسةصرريل ات رسسررتاوة أو رستاكرراو أو  8438.20  

 تلالتةرسشي
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سصيا ة رسستا 8438.30  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سصيا ة رسبياة )رس عة( 8438.40  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ستحضيا رسلحلم أو رسطيل  8438.50  
 ـررر آالت وأسهرررزة ستحضررريا  رسللركررره  أو ر ثةرررا  رسقشررراوة أو 8438.60  

 رسخضا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ  آالت وأسهزة أخا 8438.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8438.90  

آالت وأسهزة سصيــع   ائــن مـرـن مـرـلرم سيليرة مريليلسلزوة    84.39

 أو سصيع أو ت هيز رسل   أو رسل   رسةقلى  
    

 معلاة رسقيةة يليلسلزوةـ آالت وأسهزة سصيع   ائن من ملرم سيلية م 8439.10  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سصيع رسل   أو رسل   رسةقلى 8439.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ست هيز رسل   أو رسل   رسةقلى 8439.30  
     ـ أسزرء:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ آلالت وأسهزة صيع رسع ائن من ملرم سيلية ميليلزوة 8439.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8439.99  

آالت وأسهررزة سحبررك وت ليرر  رستتررب ورسرر داتا، بةررا ديهررا آالت    84.40

 وأسهزة خياطة رستتب ورس داتا 
    

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة 8440.10  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8440.90  

آالت وأسهررزة أخررا سشررغل   ييررة رسررل   أو رسررل   أو رسررل      84.41

 قلى، بةا دئ ذسك آالت وأسهزة رسق  من سةيع ر نلرس رسة
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     ـ آالت وأسهزة ق : 8441.10   
ـر ـ ـ مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة درئ قر  رسصرل  رسللتلاارديرة  8441.101  

 ورسسييةائية
 %5 رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا 8441.109  

 
 معلاة رسقيةة

كيررررا  رسصررررغياة أو ـرررر آالت وأسهررررزة سصرررريع ر كيررررا  أو ر  8441.20  

 ر ظال )رسةغللات(
 معلاة رسقيةة

ـ آالت وأسهزة سصيــع رسعـلب  )رستارتين( ورسصياموف  8441.30  

 ور نابيب ورسبارميل أو ر و ية رسةةاثلة، بغيا طاوقة رسقلسبة
 معلاة رسقيةة

ـ آالت وأسهزة سصيع أصيال من   ييرة رسرل   أو رسرل   أو  8441.40  

 ، بطاوقة رسقلسبةرسل   رسةقلى
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا 8441.80  
 معلاة رسقيةة  ـ أسزرء 8441.90  

آالت وأسهزة ومع رت )ب متثياء رالالت رس رخلة دئ رسبيرلم مرن    84.42

( ستحضــيا أو صيع ر سلر"، رإلمطلرنات 84.65حت   84.56

إمرطلرنات وايالرا مرن أو ايالا من  ياصا طابعة؛ أسرلر" و

 ياصرررررا طابعررررررة؛ أسرررررلر" وإمررررررطلرنات ورح رررررا  طبا ررررررة 

)سيتلاارديا(، محضاة الاارض رسطبا ة )مثل: رسةةسلحة أو 

 رسةحببة أو رسةصقلسة(

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ومع رت  8442.30  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء سهصا رآلالت أو ر سهزة أو رسةع رت 8442.40  
ـ أسلر" ورمطلرنات وايالا من  ياصا طابعة؛ رسلر"  8442.50  

ورمطلرنات  وأح ا  طبا ة )سيتلاارديا(، محضاة  اارض 

 رسطبا ة )مثل: رسةةسلحة أورسةحببة أورسةصقلسة(:

  

ـررر ـ ـ مرررلي  رت رسطبا رررة مظهررراة )محلرررل ة( رو تتضرررةن  8442.501 

 كال يهات

 معلاة رسقيةة

 معلاة قيةةرس ـ ـ ـ ايالا 8442.509 
آالت وأسهرررزة سلطبرررـا ة، بلرمرررطة  ر سرررلر" أو رإلمرررطلرنات    84.43

؛ آالت  84.42وايالا من رسعياصا رسطابعة رس رخلرة درئ رسبير  

طبا ررة أخررا، رآلت رمتيسرراخ رسصررل  وأسهررزة نسررخ لاتليرررة 

 )داكس( وره كانب مي م ة ؛ أسزرؤلا وسلرزمها

    

مة سلطبا ة بلرمطة رالسلر" آالت وأسهزة رسطبا ة رسةستخ  -    

أو رالمطلرنات وايالا من  ياصا رسطبا ة رس رخلة دئ رسبي  

84.42: 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ رآلت رسطبا ة باالودسب رستئ تغصى بللات و   8443.11  
ـ ـ رآلت وأسهزة أخا سلطبا ة باالودسب  تغــصى بصلائــل  8443.12  

ةتاتب )ال وت اوز مقا  رسل   من رسيلس رسةستعةل دئ رس

 مع دئ وضع ايا مطلي( 36×22رسصلحة 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ رآلت وأسهزة أخا سطبا ة رالودسب  8443.13  
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ـ ـ رآلت طبا ة باسحاول "سيتلاارديا"، رستئ تغصى بللات  8443.14  

 رسل  ، بامتثياء رآلت رسطبا ة "رسلليتسلااردية"
 معلاة رسقيةة

ـ ـ رآلت طبا ة باسحاول "سيتلاارديا"،   ر رستئ تغصى  8443.15  

 بللات رسل  ، بامتثياء رالت رسطبا ة "رسلليتسلااردية"

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ رالت رسطبا ة "رسلليتسلااردية" 8443.16  
 معلاة رسقيةة ـ ـ رالت رسطبا ة بطاوقة رسحلا )سارديا( 8443.17  
 معلاة رسقيةة ـ  ايالاـ  8443.19  
ـر طابعررات أخررا، رآلت رمتيسرراخ رسصرل  وأسهررزة نسررخ لاتليررة     

 )داكس(، وإه كانب مي م ة:
    

ـ ـ رالت وأسهزة تؤمي وظيلتين أو ركثا من وظائف رسطبا ة  8443.31  

أورمتيساخ رسصل أورسيسخ رسهاتلئ )داكس(، قابلة سلتلصيل 

 ات أو بشبتةبسسهزة رسةعاس ة رسصرتية سلةعللم

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ايالا، قابلة سلتلصيل بسسهزة رسةعاس ة رسصرتيرة سلةعللمرات  8443.32   

 أو بشبتة:
    

ـ ـ ـ أسهزة رمتيساخ باستهاباء رسساكية رستئ تعةل بيقل  8443.321  

رسصل ة رالصلية إس  رسيسخة  بلرمطة حامل وميط )طاوقة 

 ايا مبا اة(

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة رمتيساخ تعةل باستةا  أو باسطاوقة رسحار وة  8443.322  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8443.329  
     ـ ـ ايالا:  8443.39  
ـ ـ ـ أسهزة رمتيساخ باستهاباء رسساكية رستئ تعةل بيقل  8443.391  

رسصل ة رالصلية إس  رسيسخة  بلرمطة حامل وميط )طاوقة 

  اة(ايا مبا

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة رمتيساخ تعةل باستةا  أو باسطاوقة رسحار وة  8443.392  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  ايالا 8443.399  
     ـ أسزرء وسلرزم:    
ـ ـ أسزرء وسلرزم رآلت وأسهزة رسطبا ة رسةستخ مة سلطبا ة  8443.91  

من  ياصا رسطبا ة  بلرمطة رالسلر" أو رالمطلرنات وايالا

 84.42رس رخلة دئ رسبي  

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8443.99  
آالت سبثف أو محب أو تعــ وــل رسبييـــة رسيسر ية أو تقطيــرـع،  8444.00 84.44

 رسةلرم رسيس ية رستاكيبية أو رإلصطيا ية 
 معلاة رسقيةة

الت اررزد أو زوي أو دتررل آالت ستحضرريا ر سيررال رسيسرر ية؛ آ   84.45

وآالت وأسهزة أخا سصيع رسخيلط رسيسر ية؛ آالت سحرل أو سرف 

رسةرررلرم رسيسررر ية )بةرررا ديهرررا آالت سرررف خيرررلط رسلحةرررة( وآالت 

ستحضيا رسخيلط رسيس ية المرتعةاسها  لر  رآلالت رس رخلرة درئ 

  84.47أو رسبي   84.46رسبي  

    

     ـ آالت ستحضيا ر سيال رسيس ية:    
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 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت ن ل 8445.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت تةشيط 8445.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت محب رسلتائل 8445.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8445.19  
 معلاة رسقيةة ـ  آالت ازد رسةلرم رسيس ية 8445.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت زوي أو دتل 8445.30  
ـرر آالت سررف )بةررا ديهررا آالت سررف خيررلط رسلحةرره( أو آالت حررل  8445.40  

 رسةلرم رسيس ية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8445.90  
     آالت نسج )أنلرد(    84.46

 معلاة رسقيةة مع 30ـ سيسج أقةشة ال وت اوز  اضها  8446.10  
 مررع، مررن ر نررلرس ذرت 30ـرر سيسررج  أقةشررة وت رراوز  اضررها     

 رسةتلك:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أنلرد ذرت محاك 8446.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8446.29  
مع، من طارز وعةل بر وه  30ـ سيسج أقةشة وت اوز  اضها  8446.30  

 متلك
 معلاة رسقيةة

آالت وأنررلرد سلةصرريارت، آالت ت ةيررع بغـررـاز رستصررييا وآالت    84.47

د أو رسةسررييات أو رسةطررازرت أو صرريع خيررلط رسبرراوع أو رستررل

 أصيال رسعقامة أو رسضلا أو رسشباك وآالت رستلبيا 

    

     ـ آالت تصييا مرئاوة:    
 معلاة رسقيةة مع 165ـ ـ ال وت اوز قطا رمطلرناتها  8447.11  
 معلاة رسقيةة مع 165ـ ـ وت اوز قطا رمطلرناتها  8447.12  
 معلاة رسقيةة يةة؛ آالت ت ةيع بغاز رستصيياـ آالت تصييا مستق 8447.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8447.90  

آالت وأسهزة مســا ــ ة سالمرتخ رم مـرـع رآلالت رس رخـرـلة درئ    84.48

أسهرزة  :)مثرل 84.47أو  84.46أو  84.45أو  84.44رسبيلم 

موب  وأسهزة ساكا م وملقلرات ذرتيرة رسحاكرة وأسهرزة تغييرا 

(؛ أسرررزرء وسرررلرزم صررراسحة سإلمرررتعةاد حصـرررـارً أو رسةلركيـرررـك

بصررلة  ئيسررية سررآلالت أو ر سهررزة رس رخلررة دررئ لررصر رسبيرر  رو 

)مثرررررررررل:  84.47أو  84.46أو  84.45أو   84.44رسبيرررررررررلم 

رسةغررازد "رسةررارمه" وطررا رت رسةغررازد وكسرراوي آالت رسيرر ل 

ورالمشرراط ومسرراحب رسخيررلط ورسةلركيررك ورسررا  وأطرراا وربررا 

 رستصييا(

    

 84.44ـ آالت وأسهزة مســا ــ ة سآلالت رس رخلة دئ رسبيلم     

 :84.47أو   84.46أو  84.45أو 
    

ـ ـ أسهزة موب  وأسهزة ساكا م؛ آالت إلختزرد أو نسخ أو  8448.11  

تـثـقيب أو  بك رسبطاقات ،  مةا وستعةل مع أسهزة رس وب  أو 

 رس اكا م

 معلاة رسقيةة



759 
 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة الاـ ـ اي 8448.19  
أو آلالتهررا  84.44ـرر أسررزرء وسررلرزم سررآلالت رس رخلررة دررئ رسبيرر   8448.20  

 وأسهزتها رسةسا  ة
 معلاة رسقيةة

أو آلالتهررا  84.45ـرر أسررزرء وسررلرزم سررآلالت رس رخلررة دررئ رسبيرر     

 وأسهزتها رسةسا  ة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ كساوي آالت رسي ل 8448.31  
 معلاة رسقيةة ـ آلالت تحضيا ر سيال رسيس ية،   ر كساوي آالت رسي لـ  8448.32  
ـ ـ مغازد "مارمه"، وطا رت مغازد وحلقرات مور ة أو زالقرة  8448.33  

 آلالت رسغزد
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8448.39  
ـ أسزرء وسرلرزم آلالت رسيسريج )ر نرلرد( أو آلالتهرا وأسهزتهرا     

 ا  ة:رسةس
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أمشاط سألنلرد، م   وأطاا 8448.42  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8448.49  
أو  84.47ـرررر أسررررزرء وسررررلرزم سررررآلالت رس رخـــررررـلة دررررئ رسبيرررر      

  سهزتها وآلالتها رسةسا  ة:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ثقاالت وإبا وأصيال أخامةا وستعةل دئ تشتيل رسغاز 8448.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8448.59  

آالت وأسهررزة سصرريع أو ت هيررز رسلبررام أو رسالميسررلسات بشررتل  8449.00 84.49

أثلرب أو بس تاد معيية، بةا ديها آالت صيع رسقبعات مرن سبرام؛ 

 قلرسب صيع رسقبعات

 معلاة رسقيةة

وإه آالت اسررل مةررا وسررتعةل دررئ رسةيررازد أو رسةحرراد رسعامررة،    84.50

 كانب مزومة ب هاز سلت ليف
    

     كغع: 10ـ آالت ال تزو  معة كل ميها من رسغسيل رس ال  ن     
 %25 رسقيةة ـ ـ آالت ذرتية رسحاكة كلياً )دلد أتلماتيك( 8450.11  
ـرر ـ آالت أخررا، ميررر م اً بهررا  أسهرررزة ت ليررف تعةرررل بررراسطام  8450.12  

 رسةاكزي
 %25 رسقيةة

 %25 رسقيةة ايالا ـ ـ 8450.19  
 %25 رسقيةة كغع 10ـ آالت تزو  معة كل ميها من رسغسيل رس ال  ن  8450.20  
     ـ أسزرء: 8450.90   
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ  كبائن رسغساالت وإه كاه مثبب بها أسزرء أخاى 8450.902  
 معلاة ةرسقية ـ ـ ـ ايالا , مستل مة من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  8450.903 
 ـ ـ ـ ايالا 8450.909  

 

 

 

 

 

 

 %25 رسقيةة
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( سغسرل أو 84.50آالت وأسهزة )  ر رآلالت رس رخلة درئ رسبير     84.51

تيظيرررف أو  صرررا أو ت ليرررف أو كرررئ أو كررربس )بةرررا ديهـرررـا 

متابـررـس رستثبيررـب رسحررار ي( أو قصررا أو صرربغ أو تحضرريا أو 

سررررج ت هيررررز أو طررررالء أو تشرررراوب رسخيررررلط رسيسرررر ية أورسي

أورسةصيل ات رس الزة من ملرم نس ية وآالت ستغطية رسيسرج 

أو ايالررا مررن رسحلرمررل رسةسررتعةلة سصرريع أاطيررة رال ضرريات 

)مثل مشةع رال ضيات "سييلسيلم"(؛ رالت سرف أو حرل رو طرئ 

 رو ق  أو تسيين رسيسج

    

 %25 رسقيةة ـ أسهزة تيظيف باسطاوقة رس ادة 8451.10  
 ليف:ـ آالت وأسهزة ت     

 

 

    

 %25 رسقيةة كغع من رسغسيل رس ال 10ـ ـ ال تت اوز معة رسلرح ة ميها  8451.21  
     ـ ـ ايالا: 8451.29   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8451.291  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8451.299  
     رسحار ي(: ـ آالت ومتابس ك  )بةا ديها  متابس رستثبيب 8451.30   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8451.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8451.309  
     ـ آالت اسل أو قصا أو صبغ : 8451.40   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  8451.401  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8451.409  
     ف أو حل أو ط  أو ق  أو تسيين رسيسج:ـ آالت س 8451.50   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8451.501  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8451.509  
     ـ آالت وأسهزة أخا: 8451.80   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8451.801  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8451.809  
     ـ أسزرء: 8451.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8451.901  
ـ ـ ـ ايالا ، لياكل )كبرائن ( أسهرزة رست ليرف وأه كراه مثبرب  8451.902 

 بها أسزرء رخاى

 %15 رسقيةة

ـر ـ ـ أسرزرء أخرا  سهرزة رست ليرف ) ر ر رسهياكرل( رسةسرتل مة  8451.903 

 نع كة خالت رنتاجمن قبل رسةصا

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8451.909  
آالت خياطة،   ر آالت خياطة رستتب ورس داتا رس رخلة دئ رسبير     84.52

؛ أثرررراث وقلر رررر  وأاطيررررة مصررررةةة خصيصرررراً آلالت  84.40

 رسخياطة؛ إبا آلالت رسخياطة 

    

 %5 رسقيةة ـ آالت خياطة ميزسية 8452.10  
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     ـ آالت خياطة أخا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ وح رت ذرتية رسحاكة 8452.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8452.29  
 معلاة رسقيةة ـ إبا آلالت رسخياطة 8452.30  
ـ أثاث وقلر   وأاطية آلالت رسخياطة، وأسزرؤلا؛ أسزرء أخرا  8452.90  

 آلالت رسخياطة:
  

 %5 رسقيةة لر   وأاطية آلالت رسخياطة، وأسزرؤلاـ ـ ـ أثاث وق 8452.901 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8452.909 

آالت وأسهزة ستحضيا أو مباارة أو  رغل رسصرالد أورس لرلم أو    84.53

سصيع أو تصرليل أصريال ر حصورة أو ايالرا مرن رسةصريل ات 

 من رسصالد ورس للم،   ر آالت رسخياطة 

 

    

 معلاة رسقيةة أسهزة ستحضيا أو مبااة أو  غل رسصالد أو رس للمـ آالت و 8453.10  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سصيع أو تصليل أصيال ر حصوة 8453.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا 8453.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8453.90  

ب أسهررزة تيقيررة وتحلوررل رسةعررامه رسةصررهل ة، مغررا ل، قلرسرر   84.54

صب رسسبائك وآالت صرب رسةعرامه، مةرا وسرتخ م درئ  ةليرات 

 رستع ون أو مبك رسةعامه 

    

 معلاة رسقيةة ـ أسهزة تـيقية وتحلول رسةعامه رسةصهل ة 8454.10  
 معلاة رسقيةة ـ قلرسب صب رسسبائك، ومغا ل 8454.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت صب رسةعامه 8454.30  
 معلاة سقيةةر ـ أسزرء 8454.90  

     آالت تاقيف باالمطلرنات )م دلة( سلةعامه، ورمطلرناتها    84.55
 معلاة رسقيةة ـ آالت أنبلبية 8455.10  
     ـ آالت أخا:    
ـر ـ آالت "م دلرة" براسحار ة، آالت "م دلرة" براسحار ة و لر   8455.21  

 ً  رسبا م معا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة  ل  رسبا مـ ـ آالت "م دلة"  8455.22  
 معلاة رسقيةة ـ رمطلرنات آلالت رستاقيف "رس  دلة" 8455.30  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء أخا 8455.90  

  م آسية سشرغل سةيرع رسةرلرم ب قتطراس رسةرامة، بامرتخ رم حرزم    84.56

رسليررز  أو ايالررا مررن رسحررزم رسضلئيــررـة أو رسلــلتــلنيـررـة أو 

رسصرلتية أو بطاوقرة رستلاوـرـغ رستهابرائئ أو باسةلســات درل  

باسطاوقة رستيةيائية رستهابائية أو بحزم رإلستتاونات أو باسحزم 

ر ولنيرررة أو بطاوقرررة قرررل  رسبالزمرررا "رسغررراز رسةرررؤون"؛ رآلت 

 رسقطع رستئ تعةل بيلث رسةاء

    

ـ تعةل بامتخ رم حزم رسليز  أو ايالا من رسحرزم رسضرلئية أو    

 :رسللتلنية
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 معلاة رسقيةة تعةل بامتخ رم حزم رسليز   - - 8456.11 
 معلاة رسقيةة تعةل بغيالا من رسحزم رسضلئية أو رسللتلنية - - 8456.12 
 معلاة رسقيةة ـ تعةل باسةلسات دل  رسصلتية  8456.20  
 معلاة رسقيةة ـ تعةل بطاوقة رستلاوغ رستهابائئ  8456.30  
 معلاة رسقيةة قة قل  رسبالزما تعةل بطاو - 8456.40 
 معلاة رسقيةة رآلت رسقطع رستئ تعةل بيلث رسةاء - 8456.50 
 معلاة رسقيةة ـ ايالا   8456.90  

ماركز تشغيل آسئ، وآالت ذرت محطرة  رغل ملرامة وآالت ذرت    84.57

 محطات  غل متع مة، سشغل رسةعامه 
    

لاةمع رسقيةة ـ ماركز تشغيل آسئ 8457.10    
 ـ آالت ذرت محطة  غل ملامة 8457.20  

 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ آالت ذرت محطات  غل متع مة 8457.30  
     مخا ط )بةا دئ ذسك ماركز رسخارطة(، تعةل ب قتطاس رسةع ه    84.58

     :ـ مخا ط أدقية    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8458.11  
 معلاة رسقيةة ايالاـ ـ  8458.19  
     :ـ مخا ط أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8458.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8458.99  

  م آسية )بةا ديها وح رت تشغيل بةزرسرف( سلتثقيرب أو ستعر ول    84.59

وضررربط رسثقرررلب أو سلتلاورررز أو سللسبرررة رس رخليرررة ورسخا سيرررة 

س رسةع ه،   ر رسةخا ط )بةا دئ ذسرك سلةعامه  ن طاوف إقتطا

  84.58ماركز رسخارطة( رس رخلة دئ رسبي  

    

 معلاة رسقيةة ـ وح رت تشغيل بةزرسف 8459.10  
     :ـ آالت تـثـقيب أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8459.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8459.29  
     :ع ول وضبط رسثـقلبـ آالت أخا سلتـلاوز مع ت    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8459.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8459.39  
   :ـ آالت تثقيب أخا     
 معلاة رسقيةة ذرت تحتع  قةئ  - - 8459.41 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8459.49 
     :ـ آالت تلاوز )داوزة( بةيض ة ) ل   تل  كبة(    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8459.51  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8459.59  
     :ـ آالت تلاوز أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8459.61  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8459.69  
 معلاة رسقيةة ـ آالت أخا سللسبة رس رخلية أو رسخا سية 8459.70  

ة ستشصوب أو من أو  حص أو تيعيع أو صقل أو إلسرارء   م آسي   84.60

 ةليرررات ت هيرررز أخرررا سشرررغل رسةعرررامه أو رسخالئرررط رسةع نيرررة 

رسخزديررررة )مررررياميب( بلرمررررطة أح ررررا  رسشررررـحص أو رسةـررررـلرم 

رسشــاحـررـصة أو ميت ـررـات رسصررقل،  رر ر آالت قطررع أو  ررحص أو 

 84.61ت هيز رمياه رستاو ، رس رخلة دئ رسبي  

    

     :الت  حص رسسطل" رسةستلوة ـ آ    
 معلاة رسقيةة ذرت تحتع  قةئ  - - 8460.12 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8460.19  
    :ـ آالت  حص أخا    
 معلاة رسقيةة رآلت  حص ال ماكزوة ذرت تحتع  قةئ  - - 8460.22 
 معلاة رسقيةة رالت  حص رمطلرنية أخا ذرت تحتع  قةئ  - - 8460.23 
 معلاة رسقيةة ايالا ذرت تحتع  قةئ  - - 8460.24 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8460.29  
     :ـ آالت من أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت تحتع  قةئ 8460.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8460.39  
 معلاة رسقيةة ـ آالت تيعيع وصقل 8460.40  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8460.90  

 رررر م آسيررررة سلةسررررـل أو رستسررررلوة أو رستشررررقيف أو رستلرررراوض    84.61

)برراوش(، أو قطررع أو  ررحص أو ت هيررز رمررياه رسترراو ،  رر م 

آسيررة سليشررا أو رسقطررع، وايالررا مررن رسعرر م رآلسيررة رستررئ تعةررل 

ب قتطاس رسةع ه أو رسخالئط رسةع نية رسخزدية )مياميب(، ايرا 

 مرخلة وال مصكل ة دئ متاه آخا

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت تسلوة )ذرت أمرة  املة متحاكة(، آالت تشقيف 8461.20  
 معلاة رسقيةة ـ آالت تلاوض )باوش( 8461.30  
 معلاة رسقيةة ـ آالت قطع أو  حص أو ت هيز رمياه رستاو  8461.40  
 معلاة رسقيةة ـ آالت نشا أو قطع 8461.50  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8461.90  

 رر م آسيررة )بةررا ديهـررـا رسةتابـررـس( سشررغل رسةعررامه برراسطا  أو    84.62

باسقلسبة ) ما   ر آالت رست ليخ أو رستاقيف (؛    م آسيـرـة )بةرا 

ديها رسةتابس وخطلط رسقطع وخطلط رسقطع برسطلرد معييرة (، 

سشـررـغل رسةعررامه برراسثيئ أو برراسطئ أو برراستقلوع أو باستسررلوة أو 

ف رو باسقضررع )مررا  رر ر مقا ررر  برراسق  أو برراستخاوع، أو باسشرر

رسسرحب(؛ متررابس سشررغل رسةعرامه أو رستابيرر رت رسةع نيررة ايررا 

 تلك رسةصكل ة أ الا

    

آالت )بةرررا ديهرررا رسةترررابس ( سلتشرررتيل بررراسحار ة، سلطرررا  أو  -  

 :سلقلسبة ورسةطا   رسحار وة
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 معلاة رسقيةة آالت ستشتيل رسقلرسب رسةختلمة " رسةقللة "  - - 8462.11 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 8462.19 
آالت ) بةا ديهرا مترابل رسةترابس ( سثير  أو طر  أو تقرلوع أو  -  

 تسلوة رسةيت ات رسةسطحة:

  

 معلاة رسقيةة آالت تشتيل رسباوديالت  - - 8462.22 
 معلاة رسقيةة متابل رسةتابس ذرت تحتع  قةئ  - - 8462.23 
 معلاة رسقيةة ذرت  تحتع  قةئ آالت ثيئ رسصلائل - - 8462.24 
 معلاة رسقيةة آالت تشتيل رسللائف ذرت تحتع  قةئ - - 8462.25 
آالت أخررا ذرت تحتررع  قةررئ سلثيررئ أو سلطررئ أو سلتقررلوع أو  - - 8462.26 

 سلتسلوة

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8462.29 
قر  أخرا خطلط رسقطع وخطلط رسقطع بسطلرد معيية وآالت  -  

سلةيت رررات رسةسرررطحة ،   ررر ر رآلالت  ) مرررا  ررر ر رسةترررابس( 

 :رسةشتاكة سلتخاوع ورسق  معا

  

 معلاة رسقيةة خطلط رسقطع وخطلط رسقطع بسطلرد معيية  - - 8462.32 
 معلاة رسقيةة آالت رسق  ذرت تحتع  قةئ  - - 8462.33 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8462.39 
رسةتابس( ستخاوع أو تحزوز أو قضع رسةيت ات آالت ) ما   ر  -  

رسةسررطحة ، بةررا دررئ ذسررك رآلالت رسةشررتاكة سلتخرراوع ورسقرر  

 :معا

  

 معلاة رسقيةة ذرت تحتع  قةئ  - - 8462.42 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8462.49 
آالت )ما  ر رسةتابس( سشغل ر نابيرب ورسةلرمريا ورسةقراطع  -  

 رسة لدة ورسقضباه :

  

 معلاة رسقيةة ذرت تحتع  قةئ  - - 8462.51 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8462.59 
   متابس سشغل رسةعامه  ل  رسبا م: -  
   متابس لي  وسيتية: - - 8462.61 
 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  - - - 8462.611 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8462.619 
   آسية:متابس  - - 8462.62  
 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 8462.621 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8462.629 
   ( : Servoمتابس ميادل )   - - 8462.63 
 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 8462.631 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8462.639 
   ايالا : - - 8462.69 
 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ. - - - 8462.691 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8462.699 
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   ايالا : - 8462.90 
 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - -  8462.901 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8462.909 

 رر م آسيررة أخررا سشررغل رسةعررامه أو رسخالئررط رسةع نيررة رسخزديررة    84.63

 ب( تعةل موه إقتطاس رسةامة )ميامي
    

ـ مياض  محب رسقضباه ور نابيب ورسزوروا ور  تاد رسخاصة  8463.10  

 )باوديالت( ور مالك، وما وةاثلها
 معلاة رسقيةة

ـرررر آالت   ةرررراد رسللسبررررة رس رخليررررة أورسخا سيررررة باسسررررحب أو  8463.20  

 رستشتيل بامطلرنات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة شغل ر مالكـ آالت س 8463.30  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8463.90  

 ررر م آسيرررة سشرررغل رسح رررا أو رسخرررزل أو رسخامرررانة أو خلررريط    84.64

رسحاوررا رسصررخاي )رالمبسررتل ( باالمررةيب أو سشررغل رسةررلرم 

 رسةع نية رسةةاثلة أو سشغل رسزساج  ل  رسبا م 

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت نشا 8464.10  
 معلاة رسقيةة ـ آالت  حص أو صقل  8464.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا  8464.90  

  م آسية )بةا ديها آالت ااز رسةساميا أو رستشبيك أو رستغاورة    84.65

أو رست ةيرررع بطاوقرررة أخررراى( سشـرررـغل رسخشـرررـب أو رسلرررـلين أو 

رسعظــع أو رسةطاط رسةقس  أو رسل رئن رسصلبة أو رسةلرم رسصرلبة 

 لة رسةةاث

    

ـ آالت وةتيها رسقيـــام بسنلرس مختـــللة مرن  ةليرات رستشغـرـيل  8465.10  

 رآلسئ موه تغييا ر مورت رسعاملة أثياء لصا رسعةليات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة  ماركز رستشغيل رالسئ - 8465.20 
     ـ ايالا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت نشا   8465.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت تسلوة ومسل، أو تلاوز أو تشتيل )باإلقتطاس( 8465.92  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت  حص أو صقل أو تلةيع 8465.93  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت ثييلتقلوس أو ت ةيع 8465.94  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت ثـقب أو تلسين 8465.95  
 معلاة رسقيةة رئل أو قصاصاتـ ـ آالت  ف أو تقطيع آسئ  ا 8465.96  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8465.99  

أسزرء وسلرزم مع ة سإلمتعةاد حصرارً أو بصرل ة  ئيسرية درئ    84.66

، بةرا  ديهرا  84.65حت   84.56رآلالت رس رخلة دئ رسبيلم من 

حلرمل رسع م أو أمورتها رسعاملة ، مثبتات رسةشغلالت ،  ؤو  

 ؤو  رستقسرريع وايالررا مررن رست هيررزرت رسلقررع ذرتيررة رسلررتل ، 

رسخاصة رستئ تاكب  ل  رالالت؛ حلرمرل رسعر م رسي وورة ورسعر م 

 رالسية رستئ ت ر  باسي ، من أي نلس كانب.

    

 معلاة رسقيةة ـ حلرمل ر مورت رسعاملة و ؤو  رسلقع ذرتية رسلتل 8466.10  
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 معلاة رسقيةة ـ مثبتات رسةشغلالت 8466.20  
ـ  ؤو  رستقسيع وايالا من رست هيزرت رسخاصرة رسترئ تاكرب  8466.30  

  ل  رالالت
 معلاة رسقيةة

     :ـ ايالا    
 معلاة رسقيةة  84.64ـ ـ سآلالت رس رخلة دئ رسبي   8466.91  
 معلاة رسقيةة 84.65ـ ـ سآلالت رس رخلة دئ رسبي   8466.92  
 معلاة رسقيةة  84.61حت   84.56 ـ ـ سآلالت رس رخلة دئ رسبيلم من 8466.93  
 معلاة رسقيةة 84.63أو رسبي   84.62ـ ـ سآلالت رس رخلة دئ رسبي   8466.94  

  م تستعةل باسي  ، تعةل باسهلرء رسةضغلط أو لير  وسيتياً أو    84.67

 بةحاك كهابائئ أو ايا كهابائئ مي م اً بها
    

     :ـ تعةل باسهلرء رسةضغلط    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مور ة )وإه كانب طا قة( 8467.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8467.19  
     :ـ ذرت محاك كهابائئ مي مج بها    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مثاقب من سةيع ر نلرس، بةا ديها رسةثاقب رس ور ة 8467.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميا يا 8467.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8467.29  
     :ـ   م أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ميا يا ذرت مالمل 8467.81  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8467.89  
     :ـ أسزرء    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلةيا يا ذرت رسسالمل 8467.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلع م رستئ تعةل باسهلرء رسةضغلط 8467.92  
 معلاة قيةةرس ـ ـ ايالا  8467.99  

آالت وأسهررزة سحررام، وإه كانررب قررام ة  لرر  رسقطررع،  رر ر تلررك    84.68

؛ آالت وأسهزة تسرتعةل ديهرا رسغرازرت 85.15رس رخلة دئ رسبي  

 ستقسية رالمطل 

    

  8468.10  ً  معلاة رسقيةة ـ قصبات سحام تلسه و ووا
ةمعلا رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا تستعةل ديها رسغازرت 8468.20    
     ـ آالت وأسهزة أخا: 8468.80   
ستشررررتيل رالسسررررام ثالثيررررة رالبعررررام بامررررتخ رم رسزسرررراج  - - - 8468.802 

 ورسخزل.

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا, مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8468.803  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8468.809  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8468.90  

[8469]  ملغئ  
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آالت حامبة، وآالت بح ع رس يب ستس يل وإمتاساس و راض    84.70

رسةعللمرررات ذرت وظرررائف حامررربة؛ آالت محامررربة، آالت خرررتع 

رسطلربع،  آالت إص ر  رستصركا، وما وةاثلها من آالت، متضةية 

 أمرة حامبة؛ صياموف نق  مس لة

    

 ل  رسعةل بـــ وه مص   ـ آالت حامبة رستتاونيـــة قـــام ة  8470.10  

خا سئ سلطاقة رستهابائية،  وآالت بح ع رس يب ستس يل 

 ورمتاساس و اض رسةعللمات ذرت وظائف حامبة 

 معلاة رسقيةة

     :ـ آالت حامبة رستتاونية أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ متضةية أمرة طابعة 8470.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8470.29  
 معلاة رسقيةة آالت حامبة أخا ـ 8470.30  
 ـ صياموف نق  مس لة 8470.50  

 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8470.90  
آالت سلةعاس ررررررة رسصرتيررررررة سلةعللمررررررات ووحرررررر رتها؛ قا ئررررررات   84.71

مغياطيسرررية أو بصررراوة، آالت نقرررل رسةعللمرررات  لررر  حلرمرررل 

مصكل ة وال بهيية  ملز، وآالت سةعاس ة لصا رسةعللمات، ايا 

 مرخلة دئ متاه آخا 

  

ـ آالت  سلةعاس ة رسصرتيــة سلةعــللمات قابلة سلحةل ال وت اوز  8471.30  

كغع ، تـتسسف  ل  ر قل من وح ة معــــاس ة 10وزنها  

 ماكزوة وسلحة ملاتيل و ا ة  اض

 معلاة رسقيةة

   :ـ آالت  أخا سلةعاس ة رسصرتية سلةعللمات   
ـ تحتلي  ل  ر قل دئ نلس رسب ه  ل  وح ة معاس ة  ـ 8471.41  

ماكزوة مع وح ة إمخاد ووح ة  إخارج سلةعللمات أو وح ة 

 مشتاكة سإلمخاد ورإلخارج

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا، مق مة دئ  تل أنظةة 8471.49  
ة ـرر وحــررـ رت معــررـاس ة  ايررا تلررك رس رخلررة دررئ رسبيررلم رسلا يرر 8471.50  

،  مررررلرًء تضررررةيب أم ال، دررررئ نلررررس  8471.49و 8471.41

ورح  أو إثيين من أنلرس رسلح رت رستاسية: وح ة  تخزون   هرسب

 ذركاة، وح ة إمخاد، وح ة إخارج

 معلاة رسقيةة

ـرر وحرر رت إمخرراد أو وحــررـ رت إخررارج، مـررـلرًء تضررةيب أم ال،  8471.60  

 وح رت تخزون ذركاة دئ  نلس رسب ه
 اةمعل رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ وح رت تخزون 8471.70  
 معلاة رسقيةة ـ وح رت أخا آلالت رسةعاس ة رسصرتية سلةعللمات 8471.80  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8471.90  

آالت وأسهزة أخــا سلةتاتــب )مثـرـل آالت رالمتيسراخ، طـرـارز    84.72

آالت ليتترررررلاارل أو رمتيسرررررل، آالت سطبـرررررـع رسعيــاووـرررررـن، 

صررال آسررئ سررألو ر  رسيقـررـ وة، آالت درراز رسيقررلم أو  رر لا أو 

 تغليلها، آالت باي ر قالم، آالت رستثقيب أو رستشبيك(  

    

 %5 رسقيةة ـ آالت سالمتيساخ 8472.10  
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ـ آالت داز أو ط  رسةارمالت أو وضعها دئ ظاول أو سلها  8472.30  

الت، وآالت بس اطة، آالت سلض  أو الف أو ختع رسةارم

 وأسهزة سلصف أو إبطاد رسطلربع رسباو وة 

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 8472.90   
 معلاة رسقيةة (ATMـ ـ ـ أسهزة رسصارل رآلسئ ) 8472.901  
 معلاة رسقيةة رالت معاس ة رسيصلص - - - 8472.902 
 %5 رسقيةة (84.43رالت كاتبة )   ر رسطابعات رس رخلة دئ رسبي   - - - 8472.903 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8472.909  

أسررزرء وسررلرزم ) رر ر ر اطيررة ،صررياموف رسيقررل ومررا وةاثلهررا(    84.73

مع ة سالمتعةاد حصارً أو بصلة  ئيسية دئ رآلالت ور سهرزة 

  84.72حت   84.70رس رخلة دئ رسبيلم من 

    

     84.70 ـ أسزرء وسلرزم سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي     
ـ ـ سآلالت رسحامبة رإلستتاونيــة رس رخــلة دئ رسبيــلم رسلرـا ية  8473.21  

  8470.29أو  8470.21أو  8470.10
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8473.29  
 معلاة رسقيةة 84.71ـ أسزرء وسلرزم سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي   8473.30  
   :84.72سزرء وسلرزم سآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي  ـ أ 8473.40  
رسرررزرء وسرررلرزم سرررالالت ورالسهرررزة رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم  - - - 8473.401 

 8472.903و  8472.902رسلا ية 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - -  8473.409 
ـ أسرزرء وسرلرزم وةترن رمرتخ رمها  لر  حر  مرلرء مرع رآلالت  8473.50  

 84.72إس   84.70رخلة دئ بي ون أو أكثا من  رسبيلم من رس 
 معلاة رسقيةة

آالت وأسهرررزة دــرررـاز واابـرررـلة ودصـرررـل واسـرررـل وسررراش    84.74

ومحف وخلط و  ن ، ر تابة أو ر ح را  أو خامرات رسةعرامه 

أو ايالا من رسةلرم رسةع نية رسصرلبة )بةرا درئ ذسرك رسع رن أو 

شررتيل أو قلسبررة رسلقررلم رسةعرر نئ رسةسرراحيف(؛ آالت تتتيررل أو ت

رسصرررلب أو رسع رررن رسخزديرررة ور مرررةيب ورسةرررلرم رس بسرررية أو 

ايالررا مررن رسةررلرم رسةع نيررة بشررتل مسرراحيف أو   ررن؛ رالت 

 صيع قلرسب رسصب من  مل

    

     ـ آالت وأسهزة داز أو اابلة أو دصل أو اسل: 8474.10   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ آالت اابلة رسحصةة 8474.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8474.109  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة ساش أو محف 8474.20  
     :ـ آالت خلط أو   ن    
     ـ ـ خالطات رسخامانة أو رسةالط: 8474.31   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ وتع تثبيتها باسةلرقع رإلنشائية، وتعبس آسياً )ماكزوة( 8474.311  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8474.319  
 معلاة رسقيةة ـ ـ آالت وأسهزة سخلط رسةلرم رسةع نية باسقا  8474.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8474.39  
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 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا  8474.80  
     ـ أسزرء: 8474.90   
، 8474.101ـررر ـ ـ سرررآلالت رسرررلر مة باسبيررر ون رسلرررا يين  8474.901  

8474.319 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8474.909  
آالت ت ةيـرـع رسةصرابيل أو ر نابيررب أو رسصرةامات رستهابائيررة    84.75

أو رإلستتاونيرررة أو مصرررابيل  إحررر رث رسضـرررـلء رسخاطـرررـف درررئ 

أاــللة زساسية؛ آالت وأسهرزة سصيــرـع أو  ــرـغل رسزسراج أو 

 مصيل اته باسحار ة 

 

 

 

    

آالت ت ةيع رسةصابيل أو ر نابيب أو رسصةامات أو مصرابيل  - 8475.10  

إح رث رسضلء رسخاطف، رستهابائية أو رإلستتاونية، درئ أاللرة 

 زساسية 

 معلاة رسقيةة

     :ـ آالت سصيع أو  غل رسزساج أو مصيل اته باسحار ة    
 معلاة رسقيةة وسيةـ ـ آالت سصيع ر سيال رسبصاوة وأ تاسها ر  8475.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8475.29  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8475.90  

آالت ذرتيــة رسحاكــة "آسيـرـة" سبيـرـع رسبضرائع )مثرل آالت بيرع    84.76

رسطلربررع رسباو وررة أو رسسرر ائا أو رسةررسكلالت أو رسةشرراوبات(، 

 بةا ديها آالت تب ول رسعةلة 

    

     :ذرتية رسحاكة "آسية" سلةشاوبات آالت بيع -    
 %5 رسقيةة ـ ـ متضةية أسهزة تسخين أو تباو  8476.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8476.29  
     :ـ آالت أخا    
 %5 رسقيةة ـ ـ متضةية أسهزة تسخين أو تباو  8476.81  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8476.89  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء 8476.90  

آالت وأسهزة سشرغل رسةطراط أو رسلر رئن أو سصريع ميت رات مرن    84.77

لررصا رسةررلرم، ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا مررن لررصر 

 رسلصل 

    

 معلاة رسقيةة ـ آالت قلسبة باسحقن 8477.10  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة رستشتيل باسبثف 8477.20  
ةمعلا رسقيةة ـ آالت قلسبة باسيلخ 8477.30    
 معلاة رسقيةة ـ  آالت قلسبة باستلاوغ رسهلرئئ وآالت تشتيل حار ي أخا 8477.40  
    :ـ آالت قلسبة أو تشتيل أخا    
ـ ـ سقلسبة أو تلبيس رإلطا رت رسخا سية رسهلرئية أو سقلسبة أو  8477.51  

 تشتيل ر نابيب رس رخلية رسهلرئية
 معلاة رسقيةة
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 معلاة ةةرسقي ـ ـ ايالا 8477.59  
 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة أخا 8477.80  
    ـ أسزرء: 8477.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8477.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8477.909  

آالت وأسهرررزة ستحضررريا أو تصرررييع رستبرررغ، ايرررا مرررصكل ة وال    84.78

 مرخلة دئ متاه آخا من لصر رسلصل 
    

     ـ آالت وأسهزة: 8478.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ 8478.101  
 ـ ـ ـ ايالا 8478.109  

 

 

 %5 رسقيةة

     ـ أسزرء: 8478.90   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ 8478.901  
 %5 رسقيةة الاـ ـ ـ اي 8478.909  

آالت وأسهرررزة آسيرررة ذرت وظيلرررة خاصرررة قائةرررة برررصرتها، ايرررا    84.79

 مصكل ة وال مرخلة دئ متاه آخا من لصر رسلصل 
    

     ـ آالت وأسهزة سأل غاد رسعامة أو رسبياء أو ر  غاد رسةةاثلة: 8479.10   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ آالت إلنشاء رسطا  8479.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8479.109  
ـ آالت وأسهزة المتخالص أو تحضيا رس لله ورسزولت  8479.20  

 رسحيلرنية أو رس لله ورسزولت رسيباتية رسثابتة أو رسةيتاوبية 
 معلاة رسقيةة

ـ متابــس سصيــع أسلر" رس قائف "رس زويات" أو أسلر"  8479.30  

ليلية وآالت أخا ر سيال، من رسخشب أو ايالا  من رسةلرم رس

 سةعاس ة رسخشب أو رسللين 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ آالت وأسهزة سصيع رسحباد أو ر مار  8479.40  
ـ إنسراه آسرئ صريا ئ " وبرلت"، ايرا مرصكل  وال مرخرل درئ  8479.50  

 متاه آخا 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة تباو  للرء تعةل باستبخيا 8479.60  
   :سسل  صعلم رساكاب ـ  
 %5 رسقيةة من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةطا رت - - 8479.71 
 %5 رسقيةة ايالا - - 8479.79 
     :ـ آالت وأسهزة آسية أخا    
ـ ـ سةعاس رة رسةعرامه بةرا درئ ذسرك أسهرزة سرف أمرالك رسل رائع  8479.81  

 رستهابائية

 

 معلاة رسقيةة
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زة خلط أو   ن أو ساش أو محف أو اابلة أو ـ ـ آالت وأسه  8479.82  

 نخل أو ت انس أو رمتحالب أو تقليب )تحاوك(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ 8479.821  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا. 8479.829  
   ( : isostaticمتابس متلرزنة  ل  رسبا م )  - - 8479.83 
 معلاة رسقيةة سةعاس ة رسةعامه   - - - 8479.831 
 معلاة رسقيةة رسةع  سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ  - - - 8479.832 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8479.839 
     ـ ـ ايالا: 8479.89   
 رمرريات آسيررة سلررتل وإاررال  أبررلرب رسةصررا   )ليرر  رت(  - - - 8479.891 

 تقلم ب نتاج كبائن رسةصا  رسةستل مة من قبل رسةصانع رستئ 

 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رسبلربات رسخاصة بتلتيش رال خاص وكشف رسةتل ارت - - - 8479.892 
 معلاة رسقيةة  ايالا , رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ - - - 8479.894 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8479.899  
     ـ أسزرء:  8479.90  
 معلاة رسقيةة   سألسهزة رسةع ة سإلمتعةاد رسصيا ئ أو رسز ر ئ ـ ـ ـ  8479.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8479.909  

صياموــف قــلسبة سصب رسةعامه ؛ قلر   قلرسب ؛ نةاذج قلسبة    84.80

؛ قلرسب سلةعرامه ) ر ر قلرسرب صرب رسســبائـرـك( أو سلتابير رت 

 رسةع نية أو رسةطاط أو رسل رئن  رسةع نية أو سلزساج أو رسةلرم

    

 معلاة رسقيةة ـ صياموف قلسبة سصب رسةعامه 8480.10  
 معلاة رسقيةة ـ قلر   قلرسب 8480.20  
 معلاة رسقيةة ـ نةاذج قلسبة  8480.30  
     :ـ قلرسب سلةعامه أو سلتابي رت رسةع نية    
 معلاة ةةرسقي ـ ـ سلقلسبة باسحقن أو باسضغط 8480.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8480.49  
 معلاة رسقيةة ـ قلرسب سلزساج 8480.50  
 معلاة رسقيةة ـ قلرسب سلةلرم رسةع نية 8480.60  
     :ـ قلرسب سلةطاط أو رسل رئن    
 معلاة رسقيةة ـ ـ سلقلسبة باسحقن أو باسضغط  8480.71  
 ـ ـ ايالا 8480.79  

 

 

 معلاة رسقيةة
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أصررريال صررريا ة رسحيليرررات وايالرررا مرررن ر مورت رسةةاثلرررة    84.81

سلةلرميا ورسةارسل ورسخزرنرات ورسر ناه أو ر و يرة رسةةاثلرة، 

بةررا ديهرررا صرررةامات تخلررريض رسضرررغط ورسصرررةامات رسحار ورررة 

 )ثاملمتاتية( 

    

     ـ صةامات تخليض رسضغط: 8481.10   
 معلاة رسقيةة المتخ رمات رسطبيةميظةات ضغط رالوكس ين س - - - 8481.102 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8481.103 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8481.109  
ـ صةامـرـات  سهرزة نقــرـل رسحاكرة رسترئ تعةـرـل ليــرـ  وسيتياً  8481.20  

 باسزوب أو رستئ تعةل باسهلرء رسةضغلط
 معلاة رسقيةة

     ـ صةامات بلساه أو صةامات رسح ز )ض  رساسلس(: 8481.30   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8481.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8481.309  
     ـ صةامات ر ماه أو رسلائض: 8481.40   
 معلاة رسقيةة جـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتا 8481.401  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا. 8481.409  
     ـ أمورت أخا من رصيال صيا ة رسحيليات: 8481.80   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ستا ي  إمتهالك رسةياا 8481.801  
 معلاة رسقيةة صةامات سالمتخ رمات رسطبيةـ ـ ـ  8481.802 
 معلاة رسقيةة  خالت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة 8481.804  
ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8481.807   

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8481.809  
     ـ أسزرء:  8481.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8481.901  
ـرر ـ ـ رسقطررع رستررئ تاكررب  لرر   ؤو  رسةحررابس ورسصرريابيا  8481.902  

 ستا ي  رمتهالك رسةياا
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8481.909  
     م حاسات "بلد بيانج"، ذرت كارت أو  مورسيب    84.82

     ـ م حاسات ذرت كارت: 8482.10   
 معلاة رسقيةة الت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خ 8482.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8482.109  
ـ م حاسات ب ورسيب مخاوطية بةرا ديهرا رسةخرا وط ورسر ورسيب  8482.20  

 رسةخاوطية  رسة ةعة
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ م حاسات ب ورسيب بشتل بارميل 8482.30  
م ةل رات بر ورسيب ـ م حاسات ب ورسيب بشتل إبا، بةرا ديهرا  8482.40  

 بشتل أقلاص وإبا
 معلاة رسقيةة

ـرر مررر حاسات أخررا بررر ورسيب إمرررطلرنية بةررا ديهرررا م ةل رررات  8482.50  

 ب ورسيب بشتل أقلاص
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا، بةا ديها رسة حاسات رسةشتاكة )كارت مع مورسيب( 8482.80  
     :ـ أسزرء    
 معلاة رسقيةة سيب بشتل إبا، مورسيب رمطلرنيةـ ـ كارت، مور 8482.91  
   ـ ـ ايالا: 8482.99  
ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8482.991 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8482.999 
أ ةررر ة نقرررل رسحاكرررة )بةرررا ديهرررا أ ةررر ة رستامرررات ور  ةررر ة    84.83

ة( وكانترررات؛ كارمرررئ ومررربائك؛ تررراو  و  رررالت رسةادقيررر

رإلحتترررراك؛ باراررررئ ذرت كررررارت أو مورسيررررب؛  لررررب رسترررراو  

وايالررررا مررررن مغيررررارت رسسررررا ة بةررررا ديهررررا رسةغيررررارت ذرت 

رستعشررريقات رسهي  وسيتيرررة؛ طرررا رت ميظةرررة سلحاكرررة وبترررارت 

مياوسررة سلحاكررة، بةررا ديهررا رسبتررا دررئ رطررا  مشررتاك؛ معشررقات 

حاكررررة )بةررررا ديهررررا رسلصررررالت ووصررررالت مياوسررررة ال ةرررر ة رس

 رسةلصلية ( 

    

ـرر أ ةررر ة نقرررل رسحاكرررة )بةرررا ديهرررا أ ةررر ة رستامرررات ور  ةررر ة  8483.10   

 رسةادقية(، وكانتات:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصانع رسةصا   كة خالت إنتاج 8483.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.109  
     مشتةلة  ل  م حاسات ذرت كارت أو مورسيب:ـ كارمئ  8483.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصانع رسةصا   كة خالت إنتاج 8483.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.209  
     ـ كارمئ ايا مشتةلة  ل  م حاسات؛ مبائك: 8483.30   
 معلاة رسقيةة إنتاج ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت 8483.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.309  
ـ تاو  و  الت إحتتاك،   ر رسع الت رسبســـيطة  8483.40   

رسةســـــيية وايالا من  ياصا نقل رسحاكة رسةق مة  ل  

ح ة؛ بارائ ذرت كارت أو مورسيب؛  لب رستاو  وايالا من 

ـــــيقات مغيارت رسسا ة بةا ديها رسةغيارت ذرت رستعش

 رسهي و سيتية:

    

 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجايالا، ـ ـ ـ  8483.402  
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.409  
ـ طـــا رت ميظةــة سلحاكة وبتارت مياوسرة سلحاكرة، بةرا ديهرا   8483.50  

 رسبتارت دئ إطا  مشتاك:
    

 معلاة رسقيةة تل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةس 8483.502  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.509  
ـررر معشرررقات ووصرررالت مياوسرررة   ةررر ة رسحاكرررة )بةرررا ديهرررا  8483.60  

 رسلصالت رسةلصلية(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصانع رسةصا   كة خالت إنتاج 8483.601  
 %5 رسقيةة يالاـ ـ ـ ا 8483.609  
ـر   ررالت مسرريية، وايالرا مررن  ياصررا نقرل رسحاكررة رسةق مررة  8483.90  

  ل  ح ة؛ أسزرء:
    

 ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصانع رسةصا   كة خالت إنتاج 8483.901  

 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8483.909  
مرامة أخراى  دلرصل وما وةاثلها من أسرلر" مع نيرة متحر ة مرع  84.84

أو مؤسلة من طبقترين أو أكثرا مرن معر ه؛ م ةل رات أو أطقرع 

من رسللرصل وما وةاثلها مختللة رستاكيب، مهيسة درئ سعرب أو 

 أاللة مةاثلة ؛ دلرصل آسية مانعة سلتساب 

    

ـ دلرصل وما وةاثلها من أسلر" مع نية متح ة مع مامة أخاى  8484.10  

 ن مع هأو مؤسلة من طبقتين أو أكثا م
 معلاة رسقيةة

   ـ دلرصل آسية مانعة سلتساب: 8484.20  
ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8484.201 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8484.209 
   ـ ايالا: 8484.90  
إنتررراج ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات  8484.901 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8484.909 
   آالت سلتصييع رإلضادئ   84.85

 معلاة رسقيةة بتاميب رسةعامه - 8485.10 
 معلاة رسقيةة بتاميب رسل رئن أو رسةطاط - 8485.20 
   مةيب أو رسخزل أو رسزساج:بتاميب رس   أو ر  - 8485.30 
 معلاة رسقيةة سلزساج - - - 8485.301 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8485.309 
   ايالا : - 8485.80 
سع يية رسل    رورسل   رو رسل   رسةقلى  أو رسخشب   - - - 8485.801 

أورسللين أورسعظع أورسةطاط رسةقس  أو رسل رئن رسصلبة أو 

 رسةلرم رسصلبة رسةةاثلة 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8485.809 
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
   أسزرء : - 8485.90 
،  8485.301،  8485.10سآلالت رس رخلة باسبيلم  - - - 8485.901 

8485.801 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة رسةع ة سالمتعةاد رسز ر ئ أو رسصيا ئ - - - 8485.902 
 %5 رسقيةة  ايالا  - - - 8485.909 

مرن رسيرلس رسةسرتعةل بشرتل حصراي أو  ئيسرئ آالت وأسهزة    84.86

سصررريا ة رسبرررلالت رو رساقرررائف نصرررف رسةلصرررلة أو ر سهرررزة 

نصف رسةلصلة أو رسر ورئا رسةتتاملرة رالسيتتاونيرة أو  ا رات 

رسعررراض رسةسرررطحة؛ رالت وأسهرررزة مرررصكل ة درررئ رسةالحظرررة 

 )ج( سهصر رسلصل؛ أسزرء وسلرزم11

  

 الت ورساقائفـ رالت وأسهزة سصيا ة رسبل 8486.10  

 
 معلاة رسقيةة

ـر رالت وأسهرزة سصريا ة ر سهررزة نصرف رسةلصرلة أو رسرر ورئا  8486.20  

 رسةتتاملة رالسيتتاونية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ رالت وأسهزة سصيا ة  ا ات رسعاض رسةسطحة 8486.30  
 معلاة ةةرسقي )ج( بهصر رسلصل11ـ رالت وأسهزة مصكل ة دئ رسةالحظة  8486.40  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء وسلرزم 8486.90  

أسررزرء آالت أو أسهرررزة، ايرررا محتلوــررـة  ـرررـل  ملصرررالت أو    84.87

 ررلرزد أو و ررائع كهابائيـررـة أو أمورت تةررا  أو ايالررا مررن 

تاكيبات كهابائية، ايا مصكل ة وال مرخلة درئ متراه آخرا مرن 

 لصر رسلصل 

    

 %5 رسقيةة مردعة( سلسلن أو سلقلر ب، و وشهاـ  داصات )مارو"  8487.10  
   ـ ايالا: 8487.90  
ـررر ـ ـ رسةسرررتل م مرررن قبرررل رسةصرررانع كةسرررتلزمات إنتررراج  8487.901   

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8487.909   
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 رسلصل رسخامس ورسثةانله
 آالت وأسهزة ومع رت كهابائية وأسزرؤلا ؛

 سهزة تس يل وإذر ة رسصلت ، أسهزة تس يل وإذر ةأ
 رسصلت ورسصل ة دئ رإلذر ة رسةائية )تليلزوله( ، وأسزرء

 وسلرزم لصا ر سهزة
 

 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1 -

رسبطانيررات ورسلمررائ  ورسةسرران  وأكيررا  ت ديررة ر قرر رم ومررا وةاثلهررا مررن ر صرريال   -أ 

ور حصوررة وأاطيــررـة ر ذه ور صرريال ر خررا رسةرر دسة  رسةرر دسة كهابائيرراً؛ ر سبسررة،

 كهابائياً مةا ولبس أو و ثا به رإلنساه ؛
 ؛  70.11مصيل ات رسزساج رس رخلة دئ رسبي   -ب 

 . 84.86رآلالت ور سهزة رس رخلة دئ رسبي   –ج 

أسهزة رسشلط باستلاوغ من رسيلس رسةستعةل دئ  للم رسطب ورس ارحة، طب ر مرياه  –م 

 (.90.18أو رسبيطاة ) رسبي  
 .  94ر ثاث رسة دــس كهابائياً رسةصكل  دئ رسلصل  -لـ 

 
،  85.11ال تيطبررف  لرر  رسبضررائع رسةلصررلدة دررئ رسبيررلم  85.04رسرر   85.01رسبيررلم   2 -

ومع ذسك، د ه مقلمات رستيا  رستئ تعةرل بطاوقرة  85.42رو  85.41،  85.40،  85.12

 .85.04خزرئن رسةع نية تبق  مرخلة دئ رسبي   ر قلر  رسزئبقية ذرت رس

 
تشررةل  بررا ة " مرر خارت )سةا ررات( كهابائيررة" تلررك رسةق مررة  85.07 اررارض رسبيرر   3 -

بةتلنررات إضررادية تسررهع دررئ  ةررل رسةرر خاة دررئ تخررزون وتزوورر  رسطاقررة أو حةاوتهررا مررن 

ومات رسحار ورة رستلف كاسلصالت رستهابائية أو أسهزة مارقبة م سة رسحار ة ) مثل رسةقا

" ثامسررتل " ( وأمورت حةاوررة رسرر ورئا. كةررا وةتررن أه تشررةل أوضررا سررزء مررن رسغررالل 

 رسلرقئ سألصيال رستئ متستعةل  سلها.

 

دقط ر سهزة رآلسيرة رستهابائيرة رستاسيرة مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة  رامة در   85.09وشةل رسبي   - 4

 ر اارض رسةيزسية :

مطررراحن وخالطرررات رسةرررسكلالت و صرررا رت رسللركررره أو أسهرررزة تلةيرررع ر  ضررريات و  -أ 

 رسخضا ، مهةا كاه وزنها ؛

كيلررل اررارم .ومررع ذسررك، ال وشررةل لررصر رسبيرر   20ر سهررزة ر خررا بررلزه ال وت رراوز  -ب 

رسةارو" ور سهزة )ر اطية( رسشادطة أو رسةب سة سلهلرء بةارو" مي م ة بها، وإه 

وأسهرزة ت ليرف ر سبسرة ورسبياضرات ( 84.14كانرب مرزومة برسسهزة تا ريل )رسبير  

(، 84.22(، آالت اسررل ر ورنررئ )رسبيرر  84.21رستررئ تعةررل برراسطام رسةاكررزي )رسبيرر  

( وآالت رستررئ 84.50آالت اسررل رسبياضررات ور سبسررة ذرت رالمررتعةاد رسةيزسئ)رسبيرر 

( وآالت رسخياطررة 84.51( أو)رسبيرر  84.20بامررطلرنات أو برر وه رمررطلرنات )رسبيرر 

( ور سهزة رسحار وة رستهابائيرة 84.67( ورسةقصات رستهابائية )رسبي  84.52)رسبي 

 ( .85.16)رسبي   
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وقص  بعبا ة "أسهزة للرتف ذكية " أسهزة للرتف سشبتات رسهاتف  85.17 اارض رسبي   – 5

رسةحةررلد، مررزومة ب هرراز تشررغيل محةررلد، مصررةةة  مرء وظررائف رآلت رسةعاس ررة رسصرتيررة 

يل وتشغيل تطبيقات متع مة معاً، بةا ديها تطبيقات رسطال رسثاسث، وإه سلةعللمات، مثل تحة

 .كانب م م ة بةةيزرت أخاى مثل رستاميارت رساقةية وأنظةة رسةسا  ة رسةالحية
 

 :85.23 اارض تطبيف رسبي   - 6

)أ("أسهرررزة رستخرررزون رسترررئ تعتةررر   لررر   قاقرررات رسرررصركاة ورسةعاودرررة برررسمورت رسرررصركاة  

)مثرررل "بطاقرررات ذركررراة درررالش" أو "بطاقرررات رستخرررزون رالستتاونرررئ رإلستتاونيرررة" 

دالش"( ولئ أسهزة تخزون مزومة بةقبس تلصيل تتضرةن درئ ارالل ورحر  ذركراة 

"( بشرتل مورئرا م م رة ماكبرة FLASH E2PROMدالش ورح ة أو أكثا )مثرل"

 ل  سلحة مرئراة مطبل رة. ووةترن أه تتضرةن وحر ة بشرتل مرئراة م م رة و ياصرا 

 ايا ملسبة مثل رسةتثلات ورسةقاومات؛ ميلصلة

)ب( وقص  بعبا ة "بطاقات ذكية" رسبطاقات رسةتضةية مرئراة رستتاونيرة م م رة ورحر ة أو       

أكثا )معراسج مصرغا، ذركراة رسر خلد رسعشرلرئئ ) رم( أو ذركراة رسقرارءة دقرط ) وم( 

بشرررتل  ررراوحة. ووةترررن أه تحترررلي لرررصا رسبطاقرررات  لررر  أمورت تةرررا ،  ررراوط 

 غياطيسئ أو للرئئ إال أنها ال تحتلي  ل  أي  ياصا مرئاة ملسبة رو ماسبة".م

وقصرر  "بلحرر رت سلحررات رسعرراض رسةسررطحة" أمورت أو أسهررزة  85.24اررارض رسبيرر    -  7

سعاض رسةعللمرات، مرزومة باسحر  ر منر  بشا رة  راض، ولرئ مصرةةة ستترله م م رة 

 ا ات رسعاض سهصا رسلح رت تشرةل، بسصيال مرخلة دئ بيلم أخاى قبل ر متعةاد. إه 

 ل  مبيل رسةثاد ال رسحصا، تلك رستئ تتله مسطحة أو ميحييرة أو مانرة أو قابلرة سلطرئ 

أو رستة م دئ رسشتل. إه وح رت سلحات رسعراض رسةسرطحة قر  تتضرةن  ياصرا إضرادية، 

"  بةا ديها تلك رسالزمة المرتقباد إ را رت رسلير ول وتحلورل لرصا رإل را رت رسر  بتسريلس

pixels  "  ال وشررةل وحرر رت رسعرراض رستررئ  85.24 لرر  رسشا ررة. ومررع ذسررك، درر ه رسبيرر

 ,a scaler ICمررثالً: محررلالت (تتررله مررزومة بةتلنررات ستحلوررل إ ررا رت رسليرر ول 
decoder  أو رستئ سها صلة ر صيال رس رخلة دئ بيلم أخاى  )أو معاسج رستطبيقات.   

 85.24سعاض رسةسطحة ودقاً سهصا رسةالحظة ، د ه سلبي   من أسل تبيي  وح رت سلحات ر         

 رالوسلوة  ل  باقئ رسبيلم دئ س رود رستعاولة .

 

، درر ه "رسرر ورئا )رسرر ر رت( رسةطبل ررة" لررئ رسرر ورئا رسةتحصررل  85.34 اررارض رسبيرر   - 8

 ليها باستشتيل  ل  قا  ة  ازسرة بلرمرطة أي  ةليرة طبا رة )مثرل رسبصرع أو رستامريب 

ائئ أو رسحلررا( أو بلرمررطة تقييررة"مورئا ر دررالم رساقيقررة"، أو بعياصررا ملصررلة رستهابرر

سلتهابررراء أو برررسمورت تةرررا  أو بغيالرررا مرررن رسةتلنرررات رسةطبل رررة )مثرررل رسةحثرررات أو 

رسةقاومات أو رسةتثلات( بةلاملا أو متصلة ديةرا بييهرا ودرف نةرلذج مربف إ ر رما،  ر ر 

تعر د أو تضرخع إ را ة كهابائيرة )مثرل رسعياصرا رسعياصا رستئ وةتن أه تـلس  أو تقلم أو 

  به رسةلصلة(.

وال تشةل  با ة "رس ورئا رسةطبل ة" رس ورئا رسةي م ة مع  ياصا ايا تلرك رسةتحصرل 

 ليها أثياء  ةلية رسطبا ة . كةا ال تشرةل رسةقاومرات أو رسةتثلرات أو رسةحثرات رسةيلرامة 

رسرر ورئا رسةطبل ررة وةتررن أه تررزوم  رستررئ تتعامررل مررع إ ررا رت متقطعررة . ومررع ذسررك، درر ه

 بعياصا وصل ايا مطبل ة .
رس ورئا رساقيقة أو رسسةيتة رسترئ تحترلي  لر   ياصرا ملسبرة  85.42وو خل دئ رسبي   

 وماسبة متحصل  ليها أثياء رسعةلية رستقيية ذرتها  .
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 ، وقصررر  بعبرررا ة "ملصرررالت سألسيرررال رسبصررراوة وسحرررزم   85.36 ارررارض تطبيرررف رسبيررر   - 9

 وكررررابالت ر سيررررال رسبصرررراوة" رسةلصررررالت رستررررئ تةسررررك ببسرررراطة ر سيررررال رسبصرررراوة مررررن       

 طررررال إسرررر  طررررال آخررررا مرخررررل نظررررام خررررط  قةررررئ. وال تررررؤمي أي وظيلررررة أخرررراى مثررررل     

 تضخيع، رمتاساس أو تع ول رإل ا ة.    

 

 ئ أسهرررزة ر  رررعة تحرررب رسحةرررارء رسالمرررلتئ سلرررتحتع  رررن بعررر  دررر 85.37ال وشرررةل رسبيررر   - 10

 (.85.43أسهزة رالمتقباد رستللزولنئ أو ايالا من ر سهزة رستهابائية )رسبي      

 

، درر ه  بررا ة " مصررام  رسضررلء مررن رسصررةامات رسثيائيررة رسبا ثررة  85.39 اررارض رسبيرر   - 11

   :تشةل("  LEDسلضلء )
( لئ مصام  ضرلء كهابائيرة تعتةر  ( LED وح رت رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء - أ

ماتبة دئ مورئرا كهابائيرة ومحتلورة  ( LEDل  رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء )  

 ل   ياصا أخاى مثالً كهابائية أو آسية أو حار وة أو بصاوة. ولئ تحتلي روضاً  ل  

 ارارض ترلديا   85.48أو رسبير   85.36 ياصا ملسبة أو ماسبة أو أصيال مرن رسبير  

قررة. سرريس سهررصا رسلحرر رت اطرراء مصررةع ستاكيبهررا أو مصرر   رسطاقررة أو رسررتحتع دررئ رسطا

  .رمتب رسها بسهلسة دئ رإلنا ة وستسمين رالتصاد رآلسئ أو رستهابائئ

ابائية محتلورة هلئ مصام  ضلء ك( LED) سةبات رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء  - ب

( تتضةن  ياصرا أخراى مرثالً كهابائيرة أو آسيرة ( LED   ل  ورح  أو أكثا من وح رت

 أو حار وررة أوبصرراوة . رالخررتالل بررين وحرر رت رسصررةامات رسثيائيررة رسبا ثررة سلضررلء ) 
LED  ( وسةبرات رسصرةامات رسثيائيرة رسبا ثرة سلضرلء ) LED  لرل أه رسلةبرات سهرا ، )

اطررراء مصرررةع ستاكبيهرررا أو  مرررتب رسها بسرررهلسة درررئ رإلنرررا ة وسترررامين رالتصررراد رآلسرررئ 

 ورستهابائئ.

 :د ه 85.42و  85.41سبي ون اارض تطبيف ر  -أ  - 12

(  ر مورت  به رسةلصلة لئ تلك رستئ تعتة  دئ  ةلهرا  لر  تغيرا قر  تها درئ رسةقاومرة 1)      

 تحب تسثيا م اد كهابائئ أو رسةحلالت رستئ أمامها  به رسةلصالت.

وةتن أه تشرةل ر مورت  ربه رسةلصرلة  لر  م ةل رة مرن  ياصرا  ر ة، وإه كانرب 

 .بة أو ماسبة ذرت وظائف ثانلوةمزومة بعياصا ملس

 اارض لصر رستعاوف " إه رسةحلالت رستئ أمامها  به رسةلصالت" لرئ حسامرات 

أمامها  به رسةلصالت ومشغالت أمامها  به رسةلصالت ومحر ثات  نرين أمامرها 

 رربه رسةلصررالت ومؤ ررارت تصبررصب أمامررها  رربه رسةلصررالت ورستررئ لررئ أنررلرس مررن 

لصلة سلتهاباء تؤمي وظيلرة سللاورة، قابلرة ستحلورل أي رسعياصا رسةيلصلة  به رسة

ظالاة أو  ةل ديزوائئ أو كيةيائئ إسصى إ ا ة كهابائيرة أو تحلورل إ را ة كهابائيرة 

 إس   ظالاة أو  ةل ديزوائئ .

سةيع رسعياصا دئ رسةحلالت رستئ أمامها  به رسةلصالت، متح ة بصل ة ايا قابلة 

 لرر  رسةررلرم رسالزمررة رسةثبتررة بصررل ة ايررا قابلررة سللصررل، كةررا وةتررن أه تشررةل أوضرراً 

 .سللصل رستئ تعزز بياؤلا أو وظيلتها
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 :وقص  باسعبا رت رستاسية ما ولئ
" أمامها  به رسةلصالت"  تعيئ أنها م هزة أو مصيعة  لر  قا ر ة  ربه ملصرلة أو  -1

متلنة من ملرم  ربه ملصرلة، مصريعة بلرمرطة تتيلسلسيرا  ربه رسةلصرالت، بحيرث أه 

  ة أو رسةامة  به رسةلصلة تلعب مو رً مقيقاً ايا قابل سالمتب رد درئ وظيلرة أو أمرء رسقا

رسةحلالت، ودئ تشغيلها رسصي وعتة   ل  خصائ   به رسةلصالت بةا ديها رسخصائ  

 .رسليزوائية ورستهابائية ورستيةيائية ورسبصاوة
ات رسصرررلتية "ظرررلرلا ديزوائيرررة أو كيةيائيرررة" تتعلرررف بظرررلرلا مثرررل رسضرررغط ورسةلسررر -2

ورستسا س ورستصبصب ورسحاكة ورالت راا ورسترلتا وقرلة رسة راد رسةغياطيسرئ وقرلة رسحقرل 

رستهابائئ ورسضلء ورسيشاط رإل عا ئ ورساطلبرة ورستر دف وتاكيرز رسةرلرم رستيةيائيرة .. 

 .رسخ
"حسا  أمامه  به رسةلصالت" لل نلس مرن سهراز  ربه رسةلصرل مؤسرف مرن لياكرل  -3

رسصغا أو آسية تصيع دئ رستتلة أو  ل  مطل مرن أ رباا رسةلصرالت، إستتاونية متيالية 

ووقلم بلظيلة كشف رسةقاموا رسليزوائيرة أو رستيةيائيرة وتحلولهرا إسر  إ را رت كهابائيرة 

 بلعل رستغيارت رسيات ة دئ رسخلرص رستهابائية أو إزرحة رسبيية رآلسية .
لصرل مؤسرف مرن لياكرل "مشغل أمامه  به رسةلصالت" لل نرلس مرن سهراز  ربه رسة  -4

إستتاونية متيالية رسصغا أو آسية تصيع دئ رستتلة أو  ل  مطل مرن أ رباا رسةلصرالت، 

 .ووقلم بلظيلة تحلول إ ا رت كهابائية إس  حاكة ديزوائية
"مح ث  نين أمامه  به رسةلصرالت" لرل نرلس مرن سهراز  ربه رسةلصرل مؤسرف مرن   -5

ع دررئ رستتلررة أو  لرر  مررطل مررن أ ررباا لياكررل إستتاونيررة متياليررة رسصررغا أو آسيررة تصرري

رسةلصررالت، ووقررلم بلظيلررة إحرر رث رلتررزرز آسررئ أو كهابررائئ رو ذبررصبات مسرربقة رستح ورر  

 .تعتة   ل  رسهي مة رسليزوائية سهصا رسهياكل رمت ابة سعامل خا سئ
"مؤ ا تصبصب أمامه  به رسةلصالت" لل نرلس مرن سهراز  ربه رسةلصرل مؤسرف مرن   -6

اليررة رسصررغا أو آسيررة تصرريع دررئ رستتلررة أو  لرر  مررطل مررن أ ررباا لياكررل إستتاونيررة متي

رسةلصالت، ووقرلم بلظيلرة إحر رث رلترزرز آسرئ أو كهابرائئ ذو ذبرصبات مسربقة رستح ور  

  .تعتة   ل  رسهي مة رسليزوائية سهصا رسهياكل

ا مررلرم  رربه ه" لررئ أمورت  رربه ملصررلة أمامرر(LED) "صررةامات ثيائيررة با ثررة سلضررلء( 2)

بتحلول رسطاقة رستهابائية إس  أ عة مائية تحب رسحةرارء أو درل  رسبيلسر ية،  ملصلة تقلم

 .وإه كانب متصلة كهابائياً ببعضها وإه كانب م م ة بصةامات ثيائية ورقية

 ل   ياصا  85.41رس رخلة دئ رسبي  ( LED) ال تحتلي رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء

 .دئ رسطاقة ته ل إس  تلديا مص   سلطاقة أو رستحتع

 رس ورئا رإلستتاونية رسةتتاملة ، ورسة ةعات رإلستتاونية رسةصغاة لئ :   -ب 

رسرررر ورئا رسةتتاملررررة ر حاموررررة رستتلررررة رسترررر  تتررررله ديهررررا  ياصررررا رسرررر رئاة  - 1

)رسصررررررةامات رسثيائيررررررة أو رستارنزمررررررتل رت أو رسةقاومررررررات أو رسةتثلررررررات أو 

ـرررـا )بصرررلة أمامرررية( و رررـل  رسةلصرررالت رسةتاربطرررة..إسخ( ميشرررسة دررر  كتلتهـ

مرررطل مرررامة  ررربه ملصرررله سلتهابررراء )مثرررل رسسررريليتله رسةيشرررط ، ز نيخرررات 

رس ررررراسيلم، مرررررليتله رس امرررررانيلم ، دلمرررررلاو  ر نررررر ولم( مةرررررا و عرررررل تلرررررك 

  رسعياصا متح ا بصل ة ايا قابلة سللصل؛
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رسررر ورئا رسةتتاملرررة رسةه يرررة، ولررر  رسررر ورئا رستررر  ت ةرررع  لررر  حامرررل  رررازد  - 2

)زسرررراج، خررررزل ..إسررررخ( وبصررررل ة ايررررا قابلررررة سللصررررل  ةليرررراً بررررين  ورحرررر 

 ياصرررررا مررررراسبة )مقاومرررررات، متثلرررررات، ملصرررررالت..إسخ( متحصرررررل  ليهرررررا 

بلرمرررطة تقييرررة ر درررالم رساقيقرررة أو رسسرررةيتة ، و ياصرررا ملسبرررة )صرررةامات 

ثيائيرررررة، تارنزمرررررتل رت، مورئرررررا متتاملرررررة أحامورررررة رستتلرررررة..إسخ( متحصرررررل 

رسةلصررررالت؛ وتتررررله متحرررر ة ستررررل ر اررررارض   ليهررررا بلرمررررطة تقييررررة أ ررررباا

بلرمرررطة ملصرررالت مت رخلرررة وكرررابالت تلصررريل مت رخلرررة، لرررصا رسررر ورئا وةترررن 

 أه تشتةل أوضاً  ل   ياصا ايا متاربطة .

رسررر ورئا رسةتتاملرررة متعررر مة رساقيقرررة "تشرررب" رسةتلنرررة مرررن إثيرررين أو أكثرررا  - 3

ا وتترررله متحررر ة مرررن رسررر ورئا رسةتتاملرررة أحامورررة رستتلرررة رسةتصرررلة ديةرررا بييهررر

سترررل ر ارررارض ، مرررلرء كانرررب  لررر    ورحررر ة أو أكثرررا مرررن ر مرررطل رسعازسرررة 

مررع أو برر وه إطررا  مرررن رساصرراص وستررن سرريس مرررع  ياصررا مورئررا مررراسبة أو 

 ملسبة .

ومررررن أسررررـل تصررررييف ر صرررريال رسةعادررررة دررررئ لررررصا رسةالحظررررة ، تعطرررر          

م سررررر ود  لررررر  أي بيررررر  آخرررررا مرررررن بيرررررل 85.42، 85.41ر وسلورررررة سلبيررررر ون 

، رستررررئ وةتررررن أه تشررررةلها،  85.23رستعاولررررة ، ديةررررا  رررر ر دررررئ حاسررررة رسبيرررر  

 وذسك باسيظا إس  وظيلتها بصلة خاصة.

(:  لررررئ رسرررر ورئا رسةتلنررررة MCOs. رسرررر ورئا رسةتتاملررررة متعرررر مة رسةتلنررررات )4

مررررن ورحرررر ة أو أكثررررا مررررن رسرررر ورئا رسةتتاملررررة ر حاموررررة رستتلررررة أو رسرررر ورئا 

رسرررر ورئا رسةتتاملررررة رسةتعرررر مة رسشررررارئل رستررررئ تشررررتةل رسةتتاملررررة رسةه يررررة أو 

 لررررر  ر قرررررل  لررررر  أحررررر  رسةتلنرررررات رستاسيرررررة: رسحسامرررررات رسترررررئ رمامرررررها 

رسسرررررريليتله أو مشررررررغالت أو مؤ ررررررارت رستصبررررررصب أو محرررررر ثات رسررررررانين  رو 

ت ةيعرررات ميهرررا، أو رسةتلنرررات رسترررئ ترررؤمي وظرررائف ر صررريال رس رخلرررة درررئ 

و رسةحرررررا ثرررررات رس رخلرررررة درررررئ رسبيررررر  ، أ85.41أو  85.33أو  85.32رسبيرررررلم 

، رسةيشرررسة س ةيرررع ر لررر رل ور ارررارض بشرررتل ايرررا قابرررل سللصرررل درررئ 85.04

برررر ه ورحرررر  مثررررل رسرررر ورئا رسةتتاملررررة، كاسةتلنررررات رسةسررررتعةلة دررررئ رست ةيررررع 

( أو ايالررررا مررررن رسحلرمررررل ر خررررا PCB لرررر  سلحررررات رسرررر ورئا رسةطبل ررررة )

ارت أو قلر رررر  أو مررررن خررررالد  تلصرررريلها برررر بابيس أو أمررررالك تلصرررريل أو كرررر

 ح بات ) نتلئات( أو ومي رت.

 سغاض لصر رستعاوف:

.وةترررن أه تترررله "رسةتلنرررات" ميلصرررلة أو أه تصررريع  لررر  حررر ة ومرررن ثرررع 1

( أو أه MCOتاكررررب  لرررر  بقيررررة رسرررر ورئا رسةتتاملررررة  متعرررر مة رسعياصررررا )

 ت مج دئ متلنات أخا.
تحتيرررة  . وقصررر  بعبرررا ة "أمامرررها رسسرررليتله" أه تترررله ميشرررسة  لررر  طبقرررة 2

مرررررن رسسررررريليتله أو أه تترررررله مصررررريل ة مرررررن مرررررلرم  مررررريليتلنية أو أه 

 تصيع دئ قاسب سل ورئا رسةتتاملة.
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. )أ(  تتتررررررله "رسحسامررررررات رستررررررئ رمامررررررها رسسرررررريليتله" مررررررن لياكررررررل 3

رسيتتاونيرررة متياليرررة رسصرررغا أو آسيرررة تصررريع درررئ رستتلرررة أو  لررر  مرررطل 

رسليزوائيررررة أو  مررررن أ ررررباا رسةلصررررالت وتقررررلم بلظيلررررة كشررررف رسظررررلرلا

رستيةاوورررة وتحلولهرررا  رسررر  إ رررا رت كهابائيرررة بلعرررل رستغيرررارت رسيات رررة 

إه رسظررررررلرلا دررررررئ رسخررررررلرص رستهابائيررررررة أو إزرحررررررة رسبييررررررة رآلسيررررررة.  

رسليزوائيررررة أو رستيةاووررررة لررررئ تلررررك رسيات ررررة  ررررن ظررررلرلا مثررررل رسضررررغط 

ورسةلسررررات رسصررررلتية ورستسررررا س ورستصبررررصب ورسحاكررررة ورالت رررراا وتررررلتا 

سة ررراد رسةغياطيسرررئ وقرررلة رسحقرررل رستهابرررائئ ورسضرررلء ورسيشررراط وقرررلة ر

 .رال عا ئ ورساطلبة ورست دف وتاكيز رسةلرم رستيةاووة.. رسخ
)ب( تتترررله "رسةشرررغالت رسترررئ رمامرررها رسسررريليتله" مرررن لياكرررل رسيتتاونيرررة 

متياليرررة رسصرررغا أو آسيرررة تصررريع درررئ رستتلرررة أو  لررر  مرررطل مرررن أ رررباا 

ل رإل ررررا رت رستهابائيررررة رسرررر  حاكررررة رسةلصررررالت وتقررررلم بلظيلررررة تحلورررر

 ديزوائية.

)ج(  تتترررله "محررر ثات رسرررانين" مرررن لياكرررل رسيتتاونيرررة متياليرررة رسصرررغا أو 

آسيرررة تصررريع درررئ رستتلرررة أو  لررر  مرررطل مرررن أ رررباا رسةلصرررالت وتقرررلم 

بلظيلرررة إحررر رث رلترررزرز آسرررئ أو كهابرررائئ ذو ذبرررصبات مسررربقة رستح ورررر  

ياكرررررل إمرررررت ابة سعامرررررل تعتةررررر   لررررر  رسهي مرررررة رسليزوائيرررررة سهرررررصا رسه

 خا سئ.  

)م( "مؤ رررررارت رستصبرررررصب رسترررررئ رمامرررررها رسسررررريليتله" لرررررئ  برررررا ة  رررررن 

متلنرررات نشرررطة تتترررله مرررن لياكرررل رسيتتاونيرررة متياليرررة رسصرررغا أو آسيرررة 

تصرريع دررئ رستتلررة أو  لرر  مررطل مررن أ ررباا رسةلصررالت وتقررلم بلظيلررة 

  إحرررر رث رلتررررزرز آسررررئ أو كهابررررائئ ذو ذبررررصبات مسرررربقة رستح ورررر  تعتةرررر

  ل  رسهي مة رسليزوائية سهصا رسهياكل.

 
 مالحظات رسبيلم رسلا ية :

دقط كاميارت تليلزولنية  اسية رسسا ة، وكاميارت  قةية وكراميارت  8525.81وشةل رسبي   - 1

 :دي ول مس لة س وها ورح  أو أكثا من رسخصائ  رستاسية
 ؛(microsecond) مع ستل ميتاوثانية 0.5ما ة كتابة تت اوز  -   
 أو أقل ؛  nanoseconds) ( نانل 50مقة وقب  -   

  .أسف إطا  ستل ثانية 225مع د إطا  وت اوز  -    
، إه رستررراميارت رستليلزولنيرررة ورستررراميارت رساقةيرررة  8525.82ديةرررا وخررر  رسبيررر  رسلا رررئ  - 2

وكررراميارت رسليررر ول رسةسررر لة رسةقاومرررة أو رسةتحةلرررة سإل رررعاس، لرررئ رسترررئ ترررع تصرررةيةها 

  .ليحها ستشغيلها دئ بيية  اسية رإل عاسأوتص

 X103 Gy(silicon) (5 50لصا رستاميارت مصةةة ستحةل سا ة إ عاس كلية ال تقل  ن 
x 106 RAD(silicon)) . ب وه تارسع باستشغيل ، 

كرراميارت تليلزولنيررة وكرراميارت  قةيررة وكرراميارت ديرر ول  8525.83وشررةل رسبيرر  رسلا ررئ  - 3

ستحلول رسضلء   ( photocathodeية، ورستئ تستعةل كاثلم ضلئئ )مس لة، سلاؤوة رسليل

رسةلسلم إس  إستتاونات، ورستئ وةتن تضخيةها وتحلولها إلنتاج صل ة مائية. وستثي  مرن 

  ةلماً ( . 8525.89لصر رسبي  كاميارت رستصلوا رسحار ي ) رسبي  
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طة رستامرريب رسةيرر مج بهررا دقررط، مشررغالت "قا ئررات" أ ررا 8527.12وشررةل رسبيرر  رسلا ررئ  - 4

مضخع سلصلت وب وه متبا سلصلت مي مج بها، ورسقام ة  ل  رسعةل ب وه مصر   خرا سئ 

 مع .   45مع    100مع  170سلطاقة رستهابائية وذرت أبعام ال تت اوز 

، إه رسخالوا  رسةلس ة رسةستهلتة وم ةل رات  8549.19إس   8549.11 اارض رسبيلم من  - 5

رسةلس ة رسةستهلتة ورسة خارت رستهابائية رسةستهلتة لئ رستئ تتله ايا صاسحة رسبطا وات 

سألمرررتخ رم بسررربب رستتسررريا أو رستقطيرررع أو رالمرررتيلاذ أو  ي أمرررباب أخررراى أو نظرررارً سعررر م 

 إمتانية إ امة  حيها .

 

   



783 
 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

كرررات وملسررر رت كهابائيرررة ) ررر ر م ةل رررات محا   85.01

 تلسي  رستهاباء( 
    

     )ورت(: W 37.5ـ محاكات ق  تها ال تزو   ن  8501.10  
ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل،  8501.101  

 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة للاارمات أو أقلـ ـ ـ ايالا، وزه  شاة كي 8501.102  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8501.109  
ـ محاكات  املة سلتيا ون رسةستةا ورسةتـياوب  8501.20   

 )ورت(: W 37.5"رسةتامم" تزو  ق  تها  ن 
    

ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل،  8501.201  

 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة قيةةرس

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل 8501.202  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8501.209  
ـ محاكات أخا ذرت تيا  مستةا؛ ملس رت رستيا      

 :رسةستةا   ر رسةلس رت رسللستائية رسضلئية
    

     -)ورت(: W 750ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن  8501.31   
ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل،  8501.311  

 رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل 8501.312  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8501.319  
 راوز )ورت( وال تت W 750ـ ـ تزور  قر  تها  رن   8501.32  

K.W.75 )ك.ورت(:  
  

وررزه رسلرحرر  ميهررا  شرراة كيلررل اارمررات رو  - - - 8501.321 

 رقل ، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج.

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا ، وزه  شاة كيللاارمات رو رقل - - - 8501.322 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8501.329 
)ك. ورت( وال  K.W 75تها  ن ـ ـ تزو  ق   8501.33  

 )ك.ورت(  K.W 375تت اوز
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )ك.ورت( K.W 375ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8501.34  
   ـ محاكات أخا ذرت تيا  متياوب بلسه ورح : 8501.40   
وررزه رسلرحرر  ميهررا  شرراة كيلررل اارمررات رو  - - - 8501.401 

 نع كة خالت رنتاج.رقل ، رسةستل م من قبل رسةصا

 معلاة رسقيةة

وررزه رسلرحرر  ميهررا  شرراة كيلررل اارمررات رو  - - - 8501.402 

 رقل ستا ي  رمتهالك رسطاقة

 معلاة رسقيةة 

وررزه رسلرحرر  ميهررا  شرراة كيلررل اارمررات رو  - - - 8501.403 

 رقل

 

 

 %5 رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8501.409 
     :متياوب متع مة ر وسهـ محاكات أخا ذرت تيا      
     )ورت(: W 750ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن  8501.51   
ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل  8501.511  

 ، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ ـ وررزه  شرراة كيللاارمررات أو أقررل ، ستا رري   8501.512  

 رمتهالك رسطاقة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا ، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل 8501.513  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8501.519  
)ورت( وال  W 750ـرررر ـ تزورررر  قرررر  تها  ررررن  8501.52   

 -)ك.ورت(: K.W 75تت اوز
    

ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل،  8501.521  

 قبل رسةصانع كة خالت إنتاج رسةستل م من
 معلاة رسقيةة

ـرر ـ ـ وررزه  شرراة كيللاارمررات أو أقررل ، ستا رري   8501.522  

 رمتهالك رسطاقة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا ، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل 8501.523  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8501.529  
 معلاة رسقيةة )ك.ورت(  K.W. 75ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8501.53  
ـ ملس رت رستيا  رسةتياوب   ر رسةلس رت رسللستائية     

 :رسضلئية
    

 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ(  K.V.A 75ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن  8501.61  
)ك.ل.أ( وال  K.V.A 75ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8501.62  

 )ك.ل.أ( K.V.A 375تت اوز 
 معلاة رسقيةة

)ك.ل.أ( وال  K.V.A 375ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8501.63  

 )ك.ل.أ(  K.V.A 750تت اوز
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ( K.V.A 750ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8501.64  
   :ـ ملس رت دلستائية ضلئية ذرت تيا  مستةا  
   )ورت( : W 50ال تزو  ق  تها  ن  - - 8501.71 
لرحرر  ميهررا  شرراة كيللاارمرررات أو وررزه رس - - - 8501.711 

 أقل، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل  8501.712 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8501.719 
   )ورت(: W 50تزو  ق  تها  ن  - - 8501.72 
   :)ك.ورت( K.W.75ق  تها ال تت اوز   - - - 8501.721 
وررزه رسلرحرر  ميهررا  شرراة كيللاارمررات أو  - - - - 8501.7211 

 أقل، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا، وزه  شاة كيللاارمات أو أقل - - - - 8501.7212 
 معلاة رسقيةة ايالا- - - - 8501.7219 
 معلاة رسقيةة ايالا ـ ـ ـ  8501.729 
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 معلاة رسقيةة ملس رت دلستائية ضلئية ذرت تيا  متياوب - 8501.80 
م ةل رررررات تلسيررررر  رستهابررررراء ومغيرررررارت مور ة    85.02

 كهابائية 
    

ـ م ةل ات تلسي  بةحاكات إحتار  مرخلئ ذرت     

متابس وتــع رإل عاد ديها باسضغط )محاكات 

 :موزد أو نصف موزد(

    

     )ك.ل.أ(: K.V.A 75ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن   8502.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل  8502.111  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8502.119  
)ك.ل.أ( وال  K.V.A 75ـ ـ تزوــ  ق  تها  ن  8502.12  

 )ك.ل.أ( K.V.A 375تت اوز
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ(  K.V.A 375ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8502.13  
ـر م ةل ــررـات تــرـلسي  بةحاكررات إحترار  مرخلررئ  8502.20   

ذرت متررابس وررتع رإل ررعاد ديهررا باسشررا )محاكات 

 إنل ا وة(:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل  8502.201  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8502.209  
     :ـ م ةل ات تلسي  أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ تعةل بقلة رساوا" 8502.31  
     ـ ـ ايالا: 8502.39   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل  8502.391  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8502.399  
     ـ مغيارت مور ة كهابائية: 8502.40   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات أو أقل  8502.401  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8502.409  

أسررررزرء معرررر ة سالمررررتعةاد حصـررررـارً أو بصررررل ة  8503.00 85.03

أو  85.01 ئيسررية مررع رآلالت رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 85.02رسبي  

 معلاة رسقيةة

ومغيرررارت كهابائيرررة مررراكية محرررلالت كهابائيرررة    85.04

"إسيتتاومرررررتاتيتية" )مثرررررل مقلمرررررات رستيرررررا ( 

 وو ائع تسثيا كهابائئ )محثات( 

    

ـررر مثبترررات تيرررا  )باالمرررب( سةصرررابيل أو أنابيرررب   8504.10  

 رستلاوغ:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رستئ تعةل بلرمطة رسةلف 8504.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8504.109  
     :الت ذرت  لرزد كهابائية مائلةـ محل    
     )ك.ل.أ(: K.V.A 650ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن  8504.21  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8504.212 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة
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ـ ـ ـ ايالا، وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات  8504.213 

 أو أقل 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8504.219  
)ك.ل.أ( وال  K.V.A 650ـ ـ تزو  ق  تها  ن 8504.22  

 )ك.ل.أ(  K.V.A 10000تت اوز

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ(   K.V.A 10000ـ ـ تزو  ق  تها  ن 8504.23  
     :ـ محلالت أخا    
 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ( K.V.A 1ـ ـ ال تزو  ق  تها  ن  8504.31  
)ك.ل.أ( وال  K.V.A 1ـ ـ تزو  قــ  تها  ن  8504.32  

 )ك.ل.أ( K.V.A 16تت اوز 
 معلاة رسقيةة

)ك.ل.أ( وال  K.V.A 16ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8504.33  

 )ك.ل.أ(  K.V.A 500تت اوز 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة )ك.ل.أ(  K.V.A 500ـ ـ تزو  ق  تها  ن  8504.34  
    :ية ماكية )إسيتتاومتاتيتية(ائـ مغيارت كهاب 8504.40   
مغيارت ماكية السهزة رسةعاس ة رسصرتية  - - - 8504.402 

 سلةعللمات ووح رتها,والسهزة رالتصاالت

 معلاة رسقيةة

وررررررزه رسلرحرررررر  ميهررررررا  شرررررراة  ايالررررررا, - - - 8504.403 

 كيللاارمات أو أقل

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8504.409 
     :ـ و ائع تسثيا كهابائئ )محثات(، أخا    
ـ ـ ـ و ائع تسثيا كهابائئ سةزومرت رسطاقة  8504.502  

 سهزة رسةعاس ة رسصرتية سلةعللمات ووح رتها، 

 و سهزة رالتصاالت

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا، وزه رسلرح  ميها  شاة كيللاارمات  8504.503  

 و أقل أ
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8504.509  
     ـ أسزرء:  8504.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسهيتل رسخا سئ سلةحلد 8504.901  
ـ ـ ـ ت ةيعات مورئا "مر رت" مطبل ة سةيت ات  8504.902  

 8504.502رسبي  رسلا ئ 
 معلاة رسقيةة

من قبل رسةصرانع كةر خالت  ـ ـ ـ ايالا رسةستل م 8504.903 

 إنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8504.909  
مغياطيسررررريات كهابائيرررررة؛ مغياطيسررررريات مرئةرررررة    85.05

وأصرريال مهيررسة ستصرربل مغياطيسرريات مرئةررة بعرر  

مغيطتهررا؛ أظررال وكالبررات، ملزمررات ومررا وةاثلهررا 

 من  أمورت حةل أو تثبيب رسعر م، ذرت مغياطيسرية

كهابائيررررة أو مرئةررررة، وصررررالت مياوسررررة سلحاكررررة 

ومعشرررررقات ومغيرررررارت رسسرررررا ة ودارمرررررل، ذرت 

 مغياطيسية كهابائية

    

ـ مغياطيســـيات مرئةة وأصيال مهيسة ستــصبل     

 :مغياطيســيات مرئةة بع  مغيطتها
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ من مع ه 8505.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8505.19  
ـ وصالت مياوسة سلحاكة ومعشقات ومغيارت  8505.20  

 :رسسا ة ودارمل ذرت مغياطيسية كهابائية
 %5 رسقيةة

   ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء: 8505.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8505.901 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8505.909 

 ررررات خالوررررا )بطا وررررات(، ملسرررر ة خالوررررا وم ةل   85.06

 سلتهاباء 
    

 %5 رسقيةة ـ من ثانئ أوكسي  رسةي ييز  8506.10  
 %5 رسقيةة ـ من أوكسي  رسزئبف  8506.30  
 %5 رسقيةة ـ من أوكسي  رسلضة  8506.40  
 %5 رسقيةة ـ من رسليثيلم  8506.50  
 %5 رسقيةة ـ من زنك ـ للرء  8506.60  
 %5 رسقيةة خالوا وم ةل ات خالوا )بطا وات(، أخا  ـ 8506.80  
     ـ أسزرء:  8506.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أو ية رسبطا وات ، بةا ديها  ؤومها 8506.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8506.909  

مررر خارت )سةا رررات( كهابائيرررة، بةرررا درررئ ذسرررك    85.07

 ال دلرصلها، ملرء كانب مستطيلة أو مابعة أم
    

ـ م خــارت باساصــــاص، من ر نلرس رسةستعةلة  8507.10  

 إلطال  رسحاكة دئ رسةحاكات ذرت رسةتابس:
  

ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8507.101   

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8507.109     
   اصاص، أخا:ـ م خارت باس 8507.20  
من ر نلرس رسةستخ مة دئ إمخا  رسطاقة ـ ـ ـ  8507.201 

 رسةستة ة من رسطاقة رسشةسية أو طاقة رساوا"

 

 %5 رسقيةة
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ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8507.202 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8507.209 
   م خارت من رسييتل ـ كامميلم:ـ  8507.30  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8507.301   

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8507.309   
   :لي  و  مع نئ -ـ باسييتل 8507.50 
رسةع ة سلسيا رت رستهابائية و/ رو رسسيا رت  - - - 8507.501 

  ييةرسه

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8507.509 
   :أوله -ـ باسليثيلم  8507.60 
رسةع ة سلسيا رت رستهابائية و/ رو رسسيا رت  - - - 8507.601 

 رسه يية

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8507.609 
   :ـ م خارت أخا  8507.80  
رستهابائية و/ رو رسسيا رت  رسةع ة سلسيا رت - - - 8507.801 

 رسه يية

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8507.809 
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء  8507.90  

     متانس كهابائية   85.08
     :ـ ذرت محاك كهابائئ مي مج بها    
ورط  ومزومة  1500ـ ـ ذرت طاقة ال تزو   ن  8508.11  

 20ال تزو  معته  ن  بتيس سلغبا  أو و اء آخا

 سيتا 

25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ ـ ايالا 8508.19    
25% رسقيةة ـ متانس كهابائية رخا  8508.60    
     :ـ أسزرء 8508.70   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج  8508.701  
5% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8508.709    

آسيررة كهابائيررة سالمررتعةاد رسةيزسررئ، ذرت  أسهررزة   85.09

محرررراك كهابررررائئ ميرررر مج بهررررا  رررر ر رسةتررررانس 

 85.08رستهابائية رس رخلة دئ رسبي  

    

ـرررر طررررلرحين وخالطررررات رسةررررسكلالت؛  صررررا رت  8509.40  

 رسللركه أو رسخضا
 %5 رسقيةة

 ـ أسهزة أخا 8509.80  

 

 

 

 %5 رسقيةة
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 %5  رسقيةة ـ أسزرء  8509.90  
أسهرررزة حالقرررة، وأسهرررزة قررر  أو سرررز رسشرررعا،    85.10

وأسهررررزة إزرسررررة رسشررررعا، ذرت محرررراك كهابررررائئ 

 مي مج بها 

    

 %5 رسقيةة ـ أسهزة حالقة 8510.10  
 %5 رسقيةة ـ أسهزة ق  أو سز رسشعا 8510.20  
 %5 رسقيةة ـ أسهزة إزرسة رسشعا 8510.30  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء  8510.90  

ومعرررر رت سإل ررررعاد أو إطررررال  رسحاكررررة،  أسهررررزة   85.11

كهابائيررة، سةحاكررات رإلحتررار  رسرر رخلئ رستررئ وررتع 

رإل ررررررعاد ديهررررررا باسشررررررا  أو باسضررررررغط )مثررررررل 

مغياطيسررريات رإل رررعاد ورسةلسررر رت رسةغياطيسرررية 

وو ررائع رإل ررعاد و ررةعات رإلحتررار  أو  ررةعات 

رستللج ومحاكات إطال  رسحاكة( ؛ ملس رت )مثل 

يرررا  رسةتيررراوب( وقاطعرررات رسررر ويامل وملسررر رت رست

 رستيا  من رسيلس رسصي وستعةل مع لصا رسةحاكات

    

 %5 رسقيةة ـ  ةعات رإلحتار  8511.10  
ـ مغياطيسيات إ عاد؛ ملس رت مغياطيسية  8511.20  

"مويامل مغياطيسئ"؛ مورسيب مغياطيسية ميظةة  

 سلحاكة

 %5 رسقيةة

   ـ ملز ات؛ و ائع إ عاد: 8511.30  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ و ائع حث سلةحاكات رستهابائية 8511.301 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8511.309 
ـرررر محاكررررات إطررررال  رسحاكررررة، وإه كانررررب تعةررررل  8511.40  

 كةلس رت
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ملس رت أخا 8511.50  
 %5 رسقيةة ـ مع رت وأسهزة أخا 8511.80  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء 8511.90  

أسهرررررزة كهابائيرررررة سإلنرررررا ة أو رإل رررررا ة ) ررررر ر    85.12

(، أسهررررزة 85.39ر صرررريال رس رخلررررة دررررئ رسبيرررر  

كهابائيررة سةسررل رسزسرراج وإذربررة رسصررقيع وإزرسررة 

رسبخا  رسةتتثف، من ر نلرس رسةستعةلة سل  رسات 

 أو رسسيا رت 

    

ـ أسهزة إنا ة أو إ ا ة مائية من ر نلرس  8512.10  

   رسات رسعاموةرسةستعةلة دئ رس
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة إنا ة أو إ ا ة مائية، أخا 8512.20  
   :ـ أسهزة إ ا ة صلتية 8512.30  
 87.01سلةاكبات رسةشرةلسة درئ رسبيرلم مرن  - - - 8512.301 

 87.05رس  
 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة ايالا --- 8512.309 
رسصررقيع وإزرسررة ـرر أسهررزة مسررل رسزسرراج وإذربررة  8512.40  

 رسبخا  رسةتتثف:
  

رسةسرررتل مة مرررن قبرررل رسةصرررانع رسةاخصرررة  - - - 8512.401 

 ست ةيع وتصييع رسةاكبات كة خالت رنتاج

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8512.409 
 %5 رسقيةة ـ أسزرء 8512.90  

مصررابيل كهابائيررة قابلررة سلحةررل مصررةةة سلعةررل    85.13

خرراص بهررا )مثررل رسخالوررا  بلرمررطة مصرر   طاقررة

رسةلسرررررر ة رس ادررررررة أو رسةرررررر خارت أو رسةلسرررررر رت 

رسةغياطيسررية(،  رر ر أسهررزة رإلنررا ة رس رخلررة دررئ 

  85.12رسبي  

    

 %5 رسقيةة ـ مصابيل  8513.10  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء  8513.90  

أدـررـاره كهابائيـررـة سلصيا ـررـة أورسةختبررارت )بةررا    85.14

ل باسحث"باستررررسثيا" دررررئ ذسررررك تلررررك رستررررئ تعةرررر

رستهابرررائئ أو بح ـرررـز رسشـرررـحية رستهابائيـررررـة(؛ 

أسهرررزة أخرررا سلصررريا ة أو رسةختبرررارت سةعاس ـرررـة 

رسةررررلرم برررراسحار ة تعةـرررررـل باسحررررث "باسترررررسثيا" 

 رستهابائئ أو بح ز رسشحية

    

ـرر أدررراره ذرت مقاومرررة حار وررة )باستسرررخين ايرررا    

 رسةبا ا( :
  

 معلاة رسقيةة (  isostatic)  حار وة  متابس متلرزنة - - 8514.11 
 معلاة رسقيةة ايالا - - 8514.19 
ـرر أدرراره تعةررل باسحررث "باستررسثيا" رستهابررائئ أو  8514.20  

 بح ز رسشحية 
 معلاة رسقيةة

   ـ أداره أخا :    
 معلاة رسقيةة أداه تعةل بحزم إستتاونات  - - 8514.31 
 معلاة رسقيةة بالزما وتلاوغ رسهلرء أداره تعةل بسقلر   - - 8514.32 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8514.39 
ـرر أسهررزة أخررا سةعاس ررة رسةـررـلرم برراسحار ة تعةررل  8514.40  

 باسحث "باستسثيا" رستهابائئ أو بح ز رسشحية 
 معلاة رسقيةة

     ـ أسزرء: 8514.90   
دئ  ـ ـ ـ  داره رستسخين باسةقاومة رسةستخ مة 8514.901  

إنتاج ر مورت  به رسةلصلة  ل  رساقاقات  به 

 رسةلصلة

 معلاة رسقيةة

  ، 8514.30ـرر ـ ـ  سهررزة رسبيرر ون رسلررا يين  8514.902  
8514.10 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8514.909  
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آالت وأسهررزة سحررام كهابائيررة، وإه كانررب قررام ة    85.15

ئ تعةرل باسغـرـاز  ل  رسقطع )بةرا درئ ذسرك تلرك رستر

رسةسررررخن كهابائيرررراً(، تعةررررل بحررررزم رسليـررررـز  أو 

بغــيالـررـا مــررـن رسحررزم رسضررلئية أو رسلــلتلنيـررـة 

أو باسةلسرررررررات دـرررررررـل  رسصلتيـرررررررـة أو بحرررررررزم 

إستتاونرررات أو بيبضرررات مغياطيسرررية أو برررسقلر  

رسبالزما "رسغاز رسةؤون"؛ رالت وأسهزة كهابائيرة 

سةع نية رسخزدية سلاش رسساخن سلةع ه ورسخالئط ر

 "مياميب" )رسةصهل ة(

    

ـ آالت وأسهزة سلحرام بةعرامه ماسيرة ) ير ره سحرام     

 :قامية أو سيية(
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ مس مات ومتاوى رسلحام 8515.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8515.19  
     :ـ آالت وأسهزة سلحام رسةعامه باسةقاومة    
ً  ـ ـ 8515.21    معلاة رسقيةة ذرتية رسحاكة كلياً أو سزئيا
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8515.29  
ـرر آالت وأسهررزة سلحررام رسةعررامه بطاوقررة ر قررلر      

 :)بةا ديها أقلر  رسبالزما(
    

  8515.31  ً  معلاة رسقيةة ـ ـ ذرتية رسحاكة كلياً أو سزئيا
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8515.39  
     ـ آالت وأسهزة أخا: 8515.80  
ـ ـ ـ سلاش رسساخن باسةعامه أو بتابي رت رسةعامه  8515.801  

 رسةلب  ة
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8515.802  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8515.809  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8515.90  

ةررررراء أو مسرررررخيات رسةيررررراا مسرررررخيات دل ورررررة سل   85.16

رسة ةعة أو مسخيات ااطسرة، كهابائيرة؛ أسهرزة 

حار وررة كهابائيررة ست ديررة ر مرراكن أو رستابررة، أو 

إلمرررتعةاالت مةاثلرررة؛ أسهرررزة حار ورررة كهابائيرررة 

ستصررررليف رسشررررعا )مثررررل رسة للررررات ورسة عرررر رت 

ورسةترراوى رسةسررخية ستةررلوج رسشررعا( وم للررات 

ر ورررررة رالورررر ي؛ متررررراوى كهابائيرررررة؛ أسهرررررزة حا

كهابائيرررة أخرررا المرررتعةاالت ميزسيرررة؛ مقاومرررات 

حار ورررة كهابائيرررة،  ررر ر تلرررك رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

85.45 

    

ـ مسخيات دل وة سلةاء أو مسخيات رسةياا  8516.10   

 -رسة ةعة؛ مسخيات ااطسة، كهابائية:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 8516.101  
 معلاة رسقيةة رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ  8516.102 
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 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8516.109  
ـرر أسهررزة كهابائيررة ست ديررة ر مرراكن أو رستابررة أو     

 :المتعةاالت مةاثلة
    

 %5 رسقيةة ـ ـ مشعات م خاة سلحار ة 8516.21  
   ـ ـ ايالا : 8516.29  
ستابله مغطاة بل رئن وتتضرةن صلائل من ر - - - 8516.291 

ملصررالت نحامررية مسررتل مة مررن قبررل رسةصررانع 

 كة خالت رنتاج.

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة صلبات )مداوات( كهابائية - - - 8516.292   
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8516.299 
ـرر أسهررزة حار وررة كهابائيررة ستصررليف رسشررعا أو     

 :ست ليف ر و ي
    

 %5 رسقيةة م للات  عاـ ـ  8516.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ أسهزة أخا ستصليف رسشعا 8516.32  
 %5 رسقيةة ـ ـ م للات رو ي 8516.33  
 %25 رسقيةة ـ متاوى كهابائية 8516.40  
ـررررر أدررررراره تعةرررررل بةلسرررررات متياليرررررة رسصرررررغا  8516.50  

 )ميتاوووف(
 %25 رسقيةة

ملرق  )بةا ديها ـ أداره أخـــا؛ أدـــاره طبـــخ و 8516.60  

 مسطحات رسطبخ( واالوات و لروات ومحام 
 %25 رسقيةة

     :ـ أسهزة حار وة كهابائية أخا    
 %5 رسقيةة ـ ـ أسهزة إ  رم رسقهلة أو رسشاي 8516.71  
 %5 رسقيةة ـ ـ محام  خبز 8516.72  
   ـ ـ ايالا: 8516.79  
كةسررتلزمات  ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع 8516.791   

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8516.799   
 معلاة رسقيةة ـ مقاومات حار وة كهابائية 8516.80  
     ـ أسزرء: 8516.90   
 ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8516.901  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 %5 رسقيةة ايالاـ ـ ـ  8516.909  
أسهزة لاتف ، بةا ديها أسهزة للرتف ذكية    85.17

وايالا من أسهزة رسهلرتف سشبتة رسهاتف 

رسةحةلد أو سلشبتات رسالملتية رالخا؛ أسهزة 

رخا ال ماد أو رمتقباد رسصلت أو رسصل ة رو 

معللمات رخا، بةا ديها أسهزة سالتصاالت دئ 

ميطقة محلية   بتة ملتية رو الملتية )مثل  بتة

أو ملمعة(،   ر أسهزة رال ماد رو رالمتقباد 

أو  85.27، 85.25،  84.43رس رخلة دئ رسبي  

85.28 

    

أسهررزة لرراتف ، بةررا ديهررا أسهررزة للرتررف ذكيررة -    

وايالرررا مرررن أسهرررزة رسهلرترررف سشررربتة رسهررراتف 

 رسةحةلد أو سلشبتات رسالملتية رالخا :

    

 معلاة رسقيةة لتية ذرت وح رت و  الملتيةـ ـ أسهزة لاتف م 8517.11  
 معلاة رسقيةة للرتف ذكية  - - 8517.13 
أسهرررزة للرترررف أخرررا سشررربتات رسةحةرررلد أو  - - 8517.14 

 سغيالا من رسشبتات رسالملتية:

  

أسهررررزة للرتررررف أخررررا سشرررربتات رسةحةررررلد  - - - 8517.141 

 )رسخللوة(

 معلاة رسقيةة

 معلاة ةةرسقي ايالا  - - - 8517.149 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8517.18  
ـ أسهزة رخا ال ماد رو رمتقباد رسصلت رو     

رسصل ة رو معللمات رخا، بةا ديها أسهزة 

سالتصاالت دئ  بتة ملتية رو الملتية )مثل 

 : بتة ميطقة محلية أو ملمعة(

  

 معلاة رسقيةة  ـ ـ محطات أمامية   8517.61  
هزة المتقباد، تحلول ور مراد رو رمرتاساس ـ ـ أس 8517.62  

رخررا، بةررا ديهررا  معللمرراترسصررلت أو رسصررل ة رو 

 أسهزة رستحلول ورستلسية 

 معلاة رسقيةة

   ـ ـ ايالا: 8517.69  
ـ ـ ـ مسرتقبالت قابلرة سلحةرل، سلير رء أو رستيبيره أو  8517.691 

 رالمت  اء
 معلاة رسقيةة

اةمعل رسقيةة ايالا - - - 8517.699   
   ـ أسزرء :   
للرئيرات "أنتييرات" و اكسررات للرئيرات مررن  - - 8517.71 

سةيررع ر نررلرس؛ أسررزرء معرر ة سالمررتعةاد مررع لررصا 

 ر صيال
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 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8517.79 
مررررصوا ات سلصررررلت )ميتاودلنررررات( وحلرملهررررا؛    85.18

متبررارت صررلت، وإه كانررب ماكبررة دررئ لياكلهررا؛ 

ةا ات  أ  ومررررةا ات أذه ومررررةا ات وإه مرررر

كانرررب متحررر ة بةرررصواس سلصرررلت، وم ةل رررات أو 

أطقع مؤسلة من مصواس صلت "ميتادله" وورح  

أو أكثا من متبارت رسصلت؛ مضخةات كهابائيرة 

سلصبصبات رسسةعية؛ م ةل رات كهابائيرة ستضرخيع 

 رسصلت

    

     ـ مصوا ات سلصلت )ميتاودلنات( وحلرملها: 8518.10   
ـ ـ ـ مصوا ات )ميتاودلنات( ذرت تامم وتارو"  8518.101  

، بقطا ال KHZ 3.4إس   HZ 300م را ما بين 

ملع،  3ملع ور تلاس ال وت اوز  10وت اوز 

 سالمتعةاد مع أسهزة رالتصاالت

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8518.109  
     :اـ متبارت صلت، وإه كانب ماكبة دئ لياكله    
 %5 رسقيةة ـ ـ متبارت صلت ملامة، ماكبة دئ لياكلها 8518.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ متبارت صلت متع مة ماكبة دئ  نلس رسهيتل 8518.22  
     ـ ـ ايالا:  8518.29  
مةا ات بر وه أاللرة، ذرت ترامم  وترارو"   - - - 8518.291  

، KHZ 3.4إسرررر   HZ 300مرررر را مــــررررـا بررررين 

ملررع، سالمررتعةاد مررع أسهررزة  50 وت رراوز بقطررا ال

 رالتصاالت

 معلاة رسقيةة

متبرررارت صرررلت بررر وه ليترررل )ارررالل( ـررر ـ ـ  8518.292 

رسةسرررتل م كةررر خالت إنتررراج مرررن قبرررل رسةصرررانع 

 رسةاخصة إلنتاج أسهزة رستللاز

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  8518.299  
 ات أذه ومـــةا ات ـ مــــةا ات  أ  ومــــةا 8518.30   

، وإه كانــررررررررـب متحرررررررر ة بةررررررررصواس سلصررررررررلت، 

وم ةل ررات أو أطقررع مؤسلررة مررن مررصواس صررلت 

 "ميتادله" وورح  أو أكثا من متبارت رسصلت:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ م ةل ات و  خاصة بسسهزة رسهاتف رسسلتية 8518.301  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8518.309  
 %5 رسقيةة رسسةعية بصباتكهابائية سلص ـ مضخةات 8518.40  
 %5 رسقيةة ـ م ةل ات كهابائية ستضخيع رسصلت 8518.50  
 ـ أسزرء 8518.90  

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

     أسهزة تس يل أو رذر ة رسصلت   85.19
ـ أسهزة تشغل بعةلة مع نية أو أو ر  نق   8519.20  

 )بيتيلت( أو بطاقات مصادية، قطع ب ولة سليق 

 أو ومائل رخا سل دع 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة إمر ة رمطلرنات  8519.30  
     :ـ أسهزة رخا    
ـررر ـ بامرررتخ رم ومرررائل مغياطيسرررية، بصررراوة أو  8519.81  

 نصف ملصلة سلتهاباء:
  

ـرر ـ ـ مشررغالت ر رراطة كامرريب  رر ر رستررئ بح ررع  8519.811  

 رس يب
 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة MP3هزة مصةةة سقارءة مللات ـ ـ ـ أس 8519.812 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8519.819  
    :ـ ـ ايالا 8519.89   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مشغالت رمطلرنات رخا ب وه متبا صلت 8519.891  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8519.899  

   ملغئ  [85.20]
أسهرررررزة تسررررر يل وإذر رررررة رسصرررررلت ورسصرررررل ة    85.21

ديرررر ول(، وإه كانررررب متضررررةية ملرسررررف ديرررر ول )

 )تيلنا( أم ال 

    

 %5 رسقيةة ـ تعةل بس اطة مةغيطة 8521.10  
     ـ ايالا: 8521.90   
ـرر ـ ـ أسهررزة قررارءة رسقرراص رسليرر ولي رساقةررئ  8521.901  

(DVD) 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8521.909  
أو بصررل ة  ئيسررية  أسررزرء وسررلرزم معرر ة حصررارً    85.22

 85.19سالمتخ رم مرع ر سهرزة رس رخلرة درئ رسبير  

 85.21أو 

    

 %5 رسقيةة ـ  ؤو  صلت )إبا رسحاكئ( 8522.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  8522.90  

أقررررارص، ر رررراطة، أمورت تخررررزون تعتةرررر   لرررر     85.23

 قاقررررات رسررررصركاة ورسةعاودررررة بررررسمورت رسررررصركاة 

كية" وايالا من حلرمرل رالستتاونية، "بطاقات ذ

تسرر يل رسصررلت أو رسظررلرلا ر خرراى، وره كانررب 

مسررر لة ، بةرررا ديهرررا رسقلرسرررب ورالمرررطلرنات رالم 

إلنتاج رالقارص، بامتثياء رسةيت ات رسةصكل ة دئ 

  37رسلصل 

    

     :ـ حلرمل مةغيطة    
 ـ ـ بطاقات مشتةلة  ل  مسا رت مةغيطة  8523.21  

 
 %5 رسقيةة



796 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8523.29  
   :ـ حلرمل بصاوة    
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايا مس لة 8523.41 
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8523.49 
   رسقيةة :ـ حلرمل نصف ملصلة سلتهاباء    
ـ ـ أمورت تخزون تعتة   ل   قاقات رسصركاة  8523.51  

 ورسةعاودة بسمورت رسصركاة رالستتاونية 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ "بطاقات ذكية" 8523.52  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8523.59  
     ـ ايالا:  8523.80  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رمطلرنات سلحاكيات )سارمادله( 8523.801  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8523.809  

وحررر رت سلحرررات رسعررراض رسةسرررطحة، وإه كانرررب   85.24

 حسامة تعةل باسلةس تتضةن  ا ات

  

   ت أو مورئا تحتع :الـ ب وه مشغ  
   من بلل رت مائلة : - - 8524.11 
،   88.01رسةعر ة سألسهرزة رس رخلررة براسبيلم  - - - 8524.111 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.112 

8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،86.06 

 %5 رسقيةة

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.113 

84.26  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،

85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،

87.02  ،87.03  ،87.04  ،87.05  ،87.12  ،

90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33  

 %5 رسقيةة

،  84.25رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.114 

84.27   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21  ،87.11 ،90.05 ،90.07  

 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06  

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.119 
مررن صررةامات ثيائيررة  ضررلوة با ثررة سلضررلء  - - 8524.12 

(OLED:) 

  

،   88.01رسةعر ة سألسهرزة رس رخلررة براسبيلم  - - - 8524.121 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.122 

8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،86.06 

 %5 ةرسقية
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.123 

84.27  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،

85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،

87.02  ،87.03  ،87.04  ،87.05  ،87.12 ،

90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33 

 %5 رسقيةة

،  84.25زة رس رخلررة برراسبيلم رسةعرر ة سألسهرر - - - 8524.124 

84.26   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21   ،87.11 ،90.05 ،90.07  

 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.129 
   ايالا : - - 8524.19 
،   88.01ألسهرزة رس رخلررة براسبيلم رسةعر ة س - - - 8524.191 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.192 

8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،8606 

 %5 رسقيةة

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.193 

84.27  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،

85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،

87.02  ،87.03  ،87.04  ،8705  ،87.12 ،

90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33 

 %5 رسقيةة

،  84.25رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.194 

84.26   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21  ،87.11 ،90.05 ،90.07  

 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.199 
   ايالا: -  
   من بلل رت مائلة: - - 8524.91 
،   88.01رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة باسبيرر   - - - 8524.911 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.912 

8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،86.06 

 %5 رسقيةة

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.913 

84.27  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،

85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،

87.02  ،87.03  ،87.04  ،8705  ،87.12 ،

90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33 

 %5 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

،  84.25رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.914 

84.26   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21  ،87.11 ،90.05 ،90.07  

 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.919 
مررن صررةامات ثيائيررة  ضررلوة با ثررة سلضررلء  - - 8524.92 

(OLED:) 

  

،   88.01رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة باسبيرر   - - - 8524.921 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23لم رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبي - - - 8524.922 

8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،86.06 

 %5 رسقيةة

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.923 

84.27  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،

85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،

87.02  ،87.03  ،87.04  ،87.05  ،87.12 ،

90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33 

 %5 رسقيةة

،  84.25رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.924 

84.26   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21  ،87.11 ،90.05 ،90.07  

 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.929 
   ايالا: - - 8524.99 
،   88.01رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة باسبيرر   - - - 8524.991 

88.02  ،88.06 

 %5 رسقيةة

،  84.23رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 9024.992 
8805.10 ،90.22  ،86.01  ،86.02  ،86.03 

 ،86.04  ،86.05  ،86.06 

 %5 ةرسقية

،  84.15رسةعرر ة سألسهررزة رس رخلررة برراسبيلم  - - - 8524.993 
84.27  ،84.28  ،84.29  ،84.30  ،84.72  ،
85.35  ،85.36  ،85.37  ،85.48 ،87.01  ،
87.02  ،87.03  ،87.04  ،87.05  ،87.12 ،
90.06  ،90.15  ،90.23  ،90.29  ،90.33 

 %5 رسقيةة

،  84.25زة رس رخلررة برراسبيلم رسةعرر ة سألسهرر - - - 8524.994 
84.26   ،84.76  ،85.09  ،85.10  ،85.12 

 ،85.19  ،85.21  ،87.11 ،90.05 ،90.07  
 ،90.08  ،90.10  ،90.14  ،95.03  ،

95.04 ،95.05  ،95.06 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8524.999 
أسهرررزة إ مررراد  رإلذر رررة أو رإلذر رررة رسةصرررل ة    85.25

تليلزوررله(، وإه كانررب مي م ررة ب هرراز إمررتقباد )

أو سهررراز تسررر يل أو إذر رررة رسصرررلت؛ كررراميارت 

تليلزولنيررة؛ كرراميارت  قةيررة وكرراميارت رسليرر ول 

 رسةس لة "كام كل م"

    

     ـ أسهزة إ ماد: 8525.50   
ـ ـ ـ أسهزة إ ماد،   ر أسهزة إ ماد رإلذر ة  8525.501  

 ة )تللزة() رمول( أو رإلذر ة رسةصل 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8525.509  
 معلاة رسقيةة  ـ أسهزة إ ماد مي م اً بها سهاز رمتقباد  8525.60   
ـ كاميارت تللزولنية، كراميارت  قةيرة وكراميارت     

 رسلي ول رسةس لة:
    

(  1 اسية رسسا ة محر مة درئ رسبير  رسلا رئ ) - - 8525.81 

 لصل :من لار رس

  

 %5 رسقيةة ـ  ـ  ـ كاميارت تليلزولنية  8525.811 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8525.819 
ايالررا، مقاومررة أو متحةلررة سأل ررعاس محرر مة  - - 8525.82 

 ( من لصر  رسلصل : 2دئ رسبي  رسلا ئ )

  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ كاميارت تليلزولنية  8525.821 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8525.829 
ايالررررا، سلاؤوررررة رسليليررررة محرررر مة دررررئ رسبيرررر   - - 8525.83 

 ( من لصر رسلصل:3رسلا ئ )

  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ كاميارت تليلزولنية  8525.831 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8525.839 
   ايالا :  - - 8525.89 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ كاميارت تليلزولنية  8525.891 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8525.899 

أسهرررزة  رمر  وأسهرررزة إ  رررام مالحرررئ بررراسارمول    85.26

 وأسهزة تلسيه  ن بع  باسارمول 
    

 %5 رسقيةة ـ أسهزة  رمر  8526.10  
     :ـ ايالا    
 %5 رسقيةة ـ ـ أسهزة إ  ام مالحئ باسارمول 8526.91  
 %5 رسقيةة ول ـ ـ أسهزة تلسيه  ن بع  باسارم 8526.92  

أسهزة رمتقباد سإلذر ة، وإه كانب مي م ة ضةن    85.27

نلرررس رسبررر ه، ب هررراز تسررر يل أو سهررراز إلذر رررة 

 رسصلت أو بسح  أسهزة أصيال صيا ة رسسا ات  

    

ـ أسهرزة رمرتقباد سإلذر رة ) رمورل( قـــرـام ة  لر      

 :رسعةل موه مص   طاقة خا سئ
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

وررل ميرر م اً بهررا مشررغالت أ رراطة ـرر ـ أسهررزة  رم 8527.12  

 كاميب بح ع رس يب
 %5 رسقيةة

ـرر ـ أسهررزة أخررا، ميرر م اً بهررا أسهررزة ستسرر يل أو  8527.13  

 إلذر ة رسصلت
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8527.19  
ـ أسهزة رمتقباد سإلذر ة ) رمول( ايا قام ة  ل      

رسعةررل إال بةصررر   طاقرررة خررا سئ، مرررن  رسيــرررـلس 

 :سةستعةل دئ رسةاكباتر

    

أسهرررزة مي م رررة ب هررراز تسررر يل رو إذر رررة   - - 8527.21  

 رسصلت

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8527.29  
     :ـ ايالا    
ـررر ـ مي م رررة ب هررراز تسررر يل أو ب هررراز إلذر رررة  8527.91  

 رسصلت

 %5 رسقيةة

إلذر ة ـ ـ اـــيا مي م ة ب هاز تس يل أو ب هاز  8527.92  

رسصرررلت وسترررن مي م رررة بسحررر  أسهرررزة أصررريال 

 صيا ة رسسا ات

 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 8527.99   
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل مصرانع رسةعييرات رسسرةعي ة  8527.992  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8527.999  
  ا ات  اض وأسهزة  اض، ايرا مير مج بهرا   85.28

أسهرررزة رمرررتقباد رالذر رررة رسةصرررل ة )تللزورررله(؛ 

أسهرررزة رمرررتقباد رالذر رررة رسةصرررل ة )تللزورررله(، 

وره كررراه ميررر مج بهرررا سهررراز رمرررتقباد رالذر رررة 

" رمول" رو أسهرزة تسر يل رو رذر رة رسصرلت رو 

 رسصل ة

    

     :ـ  ا ات  اض ذرت رنبلبة ر عة كاثلموة    
ومعر ة سالمرتعةاد مرع قابلة سلتلصيل مبا اة  - - 8528.42  

سهرراز رسةعاس ررة رسصرتيررة سلبيانررات رسرر رخل دررئ رسبيرر  

84.71 

 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا:  8528.49  
ـررر ـ ـ رسشا رررات رسةصرررةةة سلعةرررل مرررع أسهرررزة  8528.491  

 رستةبيلتا باإلضادة إس  أسهزة أخاى
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8528.499  
     :أخاـ  ا ات  اض     
قابلة سلتلصيل مبا اة ومعر ة سالمرتعةاد مرع  - - 8528.52  

سهرراز رسةعاس ررة رسصرتيررة سلبيانررات رسرر رخل دررئ رسبيرر  

84.71  : 
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 معلاة رسقيةة إنش  32ال وزو  ح ةها  ن  - - - 8528.521 
15% رسقيةة ايالا - - - 8528.529   
     ـ ـ ايالا: 8528.59   
يالررررا، رسشا ررررات رسةصررررةةة سلعةررررل مررررع ا - - - 8528.594 

 أسهزة رستةبيلتا باإلضادة إس  أسهزة أخاى

 %15 رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8528.599    
     :ـ أسهزة  اض   
 
  

قابلة سلتلصيل مبا اة ومعر ة سالمرتعةاد مرع  - - 8528.62

سهررراز رسةعاس رررة رسصرتيرررة سلبيانرررات رسررر رخل رسبيررر  

84.71 

 معلاة رسقيةة

   ـ ـ ايالا: 8528.69  
ـ ـ ـ أسهزة  اض متع مة رسلمائط  8528.691 

(Multimedia Projectors)  تعةل باال تباط

مع أسهزة معاس ة رسةعللمات رس رخلة دئ رسبي  

 باإلضادة  سهزة أخاى 84.71

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8528.699 
)تللزوررله(، ـرر أسهررزة رمررتقباد رالذر ررة رسةصررل ة     

وره كررراه ميررر مج بهرررا سهررراز رمرررتقباد رالذر رررة 

" رمول" أو أسهرزة تسر يل رو إذر رة رسصرلت أو 

 :رسصل ة

    

ـرر ـ ايررا معرر ة الحتررلرء سهرراز أو  ا ررة سعرراض   8528.71  

 :رسصل ة
    

ـ ـ ـ أسهزة رمتقباد رسبث رستللزولنئ  برا رالقةرا   8528.711  

 رسصيا ية ) ميلا(
15% رسقيةة  

15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8528.719    
   ـ ـ ايالا، مللنة : 8528.72  
ـررر ـ ـ رسةلتترررة رسةسرررتل مة مرررن قبرررل رسةصرررانع  8528.721 

 كة خالت رنتاج

 %5 رسقيةة

15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8528.729   
15% رسقيةة ـ ـ ايالا، بسسلره رحاموة  8528.73    

أو بصل ة  ئيسرية  أسزرء مع ة سالمتعةاد حصارً    85.29

إسرر   85.24مررع ر سهررزة رس رخلررة دررئ رسبيررلم مررن 

85.28  

    

ـ للرئيات "أنتييات" و اكسات للرئيات من  8529.10   

سةيع ر نلرس؛ أسزرء مع ة  سالمتعةاد مع لصا 

 ر صيال:

    

ـر ـ ـ  سهرزة رالمرتقباد أو رإل مراد  برا ر قةرا   8529.101  

 رسصيا ية

 

 %5 رسقيةة
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ـرر ـ ـ مررن رسيررلس رسةسررتخ م مررع أسهررزة إ مرراد  8529.102  

 باسارمول، سلهاتف أو رسبا 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا   8529.109  
     ـ ايالا: 8529.90   
ـ ـ ـ  سهرزة رمرتقباد سإلذر رة ) رمورل(، ورإلذر رة  8529.901  

 رسةصل ة )تللزوله(
 معلاة رسقيةة

ـ أسررزرء أسهررزة إ مرراد،  رر ر أسررزرء أسهررزة ـرر ـ  8529.902  

رإل ماد باإلذر ـة ) رمول(، أو باإلذر ة رسةصرل ة 

)تللزة(؛ أسزرء أسهزة إ ماد م م رة مرع أسهرزة 

رمررتقباد؛ أسررزرء كرراميارت ديرر ول  قةيررة سلصررل  

 رسثابتة

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا ، سلحات رستتاونية مستل مة  8529.903 

ل رسةصانع رسةاخصة كة خالت أنتاج من قب

 ستصييع رسشا ات رستئ تعةل باسلةس

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8529.909  
أسهزة كهابائية سإل را ة أو ر مراه أو رساقابرة أو    85.30

رستحتع أو ستيظيع رسةاو ، سطا  رسسرتك رسح و ورة 

وما وةاثلها أو رسطرا  رسباورة أو رسةائيرة رس رخليرة 

أو سةيشرررآت رسةرررلرن  أو رسةطرررا رت  أو سلةلرقرررف

 ( 86.08)  ر ما و خل ميها دئ رسبي  

    

 معلاة رسقيةة ـ أسهزة سطا  رسستك رسح و وة وما وةاثلها 8530.10  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة أخا 8530.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8530.90  

 أسهزة كهابائية سلتيبيه باسصلت أو باساؤوة )مثل   85.31

ر سرراأ  ورسصررلا رت وسلحررات رس السررة أو رسبيرراه 

وأسهزة رستيبيه ض  رسساقة أو رسحاورف(،  ر ر مرا  

  85.30أو رسبي   85.12و خل ميها دئ رسبي  

    

ـرر أسهررزة تيبيرره ضرر  رسسرراقة أو رسحاوررف وأسهررزة  8531.10   

 مةاثلة
 معلاة  رسقيةة 

ل  أمورت ـ سلحات رس السة أو رسبياه رسةحتلوة   8531.20  

( أو صةامات ثيائية LCDذرت بللل رت مائلة )

 (LEDبا ثة سلضلء )

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة أخا  8531.80  
     ـ أسزرء: 8531.90   
 معلاة رسقيةة 8531.20ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  8531.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8531.909  

ة، ثابترررة أو متغيررراة، أو قابلرررة متثلرررات كهابائيررر   85.32

 سلتع ول )رسضبط رسةسبف( 
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ـرر متثلـررـات ثابتـررـة معرر ة سالمررتعةاد دررئ رسرر ورئا  8532.10  

  HZ 60/ 50رستهابائيررررررة، ذرت تررررررامم قرررررر  ا  

)لياتـــز( وةتيها رمرتيعاب قر  ة تلا ليرة التـرـقل 

 )كيلل دا ( )متثلات رسطاقة( K. var 0.5 ن 

 معلاة رسقيةة

     :ـ متثلات ثابتة أخا    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من تانتاسيلم 8532.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ إستتاوسيتية من أسلمييلم 8532.22  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت  ازد من خزل ذو طبقة ورح ة 8532.23  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ذرت  ازد من خزل متع م رسطبقات 8532.24  
 معلاة رسقيةة زد من و   أو من س رئنـ ـ ذرت  ا 8532.25  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8532.29  
ـرررر متثلررررات متغيرررراة أو قابلررررة سلتعرررر ول )رسضرررربط  8532.30  

 :رسةسبف(
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8532.90  
مقاومررات كهابائيررة ايررا حار وررة )بةررا دررئ ذسررك    85.33

" رسةقاومرررررررات رسةتغيررررررراة مثرررررررل "رساولمرررررررتات

 ومقاومات قيا  دا  رس ه  "بلتيشيلميتا"( 

    

ـ مقاومات ثابتة من كابرله، متتلرة أو ذرت طبقرة  8533.10  

  قيقة
 معلاة رسقيةة

     ـ مقاومات ثابتة أخا:    
 معلاة رسقيةة )ورت( W 20ـ ـ مع ة سق  ة ال تزو   ن  8533.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8533.29  
مات متغياة من أمالك ملللدة، بةا ديها ـ مقاو    

"رساولمتات" ومقاومات قيا  دا  رس ه  

 "بلتيشيلميتا":

    

 معلاة رسقيةة )ورت( W 20ـ ـ مع ة سق  ة ال تزو   ن  8533.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8533.39  
ـ مقاومات متغياة أخا، بةا ديها "رساولمتات"  8533.40  

 ا  رس ه  "بلتيشيلميتا"ومقاومات قيا  د
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8533.90  
 معلاة رسقيةة مورئا "مر رت" مطبل ة 8534.00 85.34
 أسهررررزة كهابائيررررة سلصررررل وقطررررع أو سلقاوررررة أو   85.35

ستقسررررريع رسررررر ورئا رستهابائيرررررة )مثرررررل رسةلررررراتيل 

ورسةيصررررهارت ومانعررررات رسصررررلر ف ومحرررر مرت 

سهررزة إمتصرراص رسصرر مات رس هرر  "رستررلتا" وأ

رستهابائيررة ووصررالت رسةآخررص رستهابائيررة وايالررا 

من رسةلصالت و لب رستلصريل(، س هر  "ترلتا" 

 )دلسب( V 1000وزو   ن 
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 %25 رسقيةة ـ ميصهارت )ديلزرت(  8535.10  
     :ـ قاطعات تيا  ذرتية رسحاكة    
 %25 رسقيةة )كيلل دلسب(  K.V 72.5ـ ـ س ه  وقل  ن  8535.21  
 %25 رسقيةة ـ ـ ايالا 8535.29  
 %25 رسقيةة ـ ملاتيل تقسيع وملاتيل وصل وقطع رستيا   8535.30  
ـ مانعات صلر ف ومح مرت سه  "تلتا"  8535.40  

 وأسهزة إمتصاص رسص مات رستهابائية
 %25 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ايالا 8535.90 
ع أو سلقاوررررة أو أسهررررزة كهابائيررررة سلصررررل وقطرررر   85.36

ستقسررررريع رسررررر ورئا رستهابائيرررررة )مثرررررل رسةلررررراتيل 

ورسةرررراحالت ) وررررالي( ورسةيصررررهارت وأسهررررزة 

إمتصاص رسص مات رستهابائيرة ووصرالت رسةآخرص 

رستهابائية وقلر   رسلةبرات "موي" وايالرا مرن 

رسةلصررالت و لررب رستلصرريل(، س هرر  "تررلتا" ال 

)دلسررب(؛ ملصررالت سألسيررال  V 1000وزورر   ررن 

 ة وسحزم وكابالت ر سيال رسبصاوةرسبصاو

    

   :ـ ميصهارت )ديلزرت( 8536.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8536.101 
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.109 
   ـ قاطعات تيا  ذرتية رسحاكة: 8536.20  
 معلاة رسقيةة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة  8536.201 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.209 
   ـ أسهزة أخا سلقاوة رس ورئا رستهابائية: 8536.30  
ـر ـ ـ أسهرزة سللقاوررة مررن رستغيرارت رسةلاسيررة دررئ  8536.301 

 رسةقاموا رستهابائية
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.309 
     :ـ ماحالت ) والي(    
   :)دلسب( V 60ـ ـ س ه  "تلتا" ال وزو   ن  8536.41  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8536.411 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.419 
   :ـ ـ ايالا 8536.49  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8536.491 
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.499 
     ـ ملاتيل كهابائية أخا وقاطعات رستيا : 8536.50   
ـ ـ ـ ملاتيل كهابائية سلتيا  رسةتياوب تتسسف من  8536.501  

مورئا "مر رت" إمخاد وإخارج ماتبطة بصاوا 

 )ملاتيل سلتيا  رسةتياوب بثياومتا معزود( 

 

 

 معلاة رسقيةة
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اتيل كهابائية ، بةا ديها رسةلاتيل ـ ـ ـ مل  8536.502  

رستهابائية رسةتحةلة سلحار ة، تتسسف من 

تارنزمتل  وبطاقة سلةيطف )تقيية بطاقة  ل  

 دلسب  1000بطاقة( مع ة سضغط ال وزو   ن 

 معلاة رسقيةة

آسيرة معر ة ستيرا  ال  -ـر ـ ـ ملراتيل ملصرلية كهراو 8536.503  

 أمبيا  11تزو    ته  ن 

 

اةمعل رسقيةة  

ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت  8536.504  

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.509  
ـرر قلر رر  سةبررات )موي(، وصررالت مآخررص كهابائيررة     

 )قلربس ومقابس(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ قلر   سةبات )موي(  8536.61  
     ـ ـ ايالا: 8536.69  
ـ ـ ـ وصالت مآخص كهابائية )مقابس وقلربس(  8536.691  

 سلتلربل رسةحل وة وسل ورئا "رس ر رت" رسةطبل ة
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.699  
ملصرررالت سألسيرررال رسبصررراوة وسحرررزم وكرررابالت ـررر   8536.70  

 :ر سيال رسبصاوة
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من بالمتيك  8536.701  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ من  خزل  8536.702  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ من نحا  8536.709  
     ـ أسهزة أخا: 8536.90   
ـر ـ ـ  ياصرا رتصراد وتلصريل سألمرالك ورستلربرل  8536.901  

 رستهابائية
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مسبا  سلاقاقات 8536.902  
ل م من قبل رسةصانع ـ ـ ـ ايالا، رسةست 8536.903 

 كةستلزمات إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت  8536.904 

 إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8536.909  
سلحـررـات "تابلللررات"، مياضرر ، خررزرئن وايالررا    85.37

و أكثـررـا مـررـن مررن حلرمررل، مررزومة ب هــازوـررـن أ

أو  85.35ر سهرررزة رس رخـرررـلة درررئ أحررر  رسبيررر ون 

، سلتحتع أو رستلزوع رستهابرائئ، بةرا ديهرا  85.36

تلرررك رسترررئ تتضرررةن أمورت أو أسهرررزة مرخلرررة درررئ 

، أسهزة رسرتحتع رساقةيرة ،  ر ر أسهرزة 90رسلصل 

  85.17رستحلول )ميتارالت( رس رخلة دئ رسبي  

    

     )دلسب(: V 1000ال وزو   ن ـ س ه  "تلتا"  8537.10  
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8537.102  
ـ ـ ـ سلحات تحتع باإلضاءة تتضةن رسهزة تا ي   8537.103 

 رمتهالك رسطاقة
 %15 رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8537.109  
     -دلسب(:) V 1000ـ س ه  "تلتا" وزو   ن  8537.20  
 ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 8537.202  

 
 معلاة رسقيةة

 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8537.209  
أسزرء مع ة سالمتعةاد حصارً أو بصلــة  ئيسـية    85.38

 85.36أو  85.35مع ر سهزة رس رخلة دئ رسبيرلم 

  85.37أو 

    

ت"، مياض ، خزرئن وايالا ـ سلحات "تابلللا 8538.10  

،  85.37من رسحلرمل سألصيال رس رخلة دئ رسبي  

 ايا مزومة بسسهزتها

 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 8538.90  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8538.902 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 وز ورسلصالت  ـ ـ ـ ايالا،  أسزرء رسقلرطع ورالبا 8538.903 

رستهابائيررة رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع مبا رراة 

 كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8538.909  
سةبات وأنابيب كهابائية تضي  بتللج رسشعيارت    85.39

أو باستلاوغ، بةا دئ ذسك ر صيال رسةسةاة 

"سةبات مقللة" ورسلةبات ور نابيب ذرت ر  عة 

رسبيلس ية أو ر  عة تحب رسحةارء؛ سةبات  دل 

قلمية؛ مصام  ضلء من رسصةامات رسثيائية 

 (LED)رسبا ثة سلضلء 

    

 %5 رسقيةة (Sealed Beamـ مصابيل مقللة ) 8539.10  
ـ سةبات وأنابيب أخا، تضئء بتللج رسشعيارت،     

بامتثياء رسلةبات ذرت ر  عة دل  رسبيلس ية أو 

 :سحةارءر  عة تحب ر

    

 %5 رسقيةة ـ ـ لاسلسييية باستي ستين 8539.21  
(، Wورت ) 200ـرر ـ ايالررا، بقرر  ة ال تزورر   ررن  8539.22  

 دلسب  100وس ه  "تلتا" وزو   ن 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  8539.29  
ـ سةبات وأنابيب تضئء باستلاوغ،   ر رسلةبات     

 :ذرت ر  عة دل  رسبيلس ية
    

ـ ـ سةبات وأنابيب "دلل ميب"، ذرت قطب مراسب  8539.31   

 :"كاثلم" ماخن 
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رسةصررررابيل رسةررررلداة سلطاقررررة مررررن رالنررررلرس  - - - 8539.311 

 رسللل وة رسة م ة

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8539.319 
ـرر ـ سةبررات ببخررا  رسزئبررف أو رسصررلمولم ؛ سةبررات  8539.32  

  نية:بهاسي رت مع
  

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ سةبات ببخا  رسصلمولم  8539.321  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8539.329  
   :ـ ـ ايالا 8539.39  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8539.391   

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8539.399 
نابيب ذرت أ عة دل  رسبيلس ية أو ـ سةبات وأ    

 :تحب رسحةارء؛ سةبات قلمية
    

 %5 رسقيةة ـ ـ سةبات قلمية 8539.41  
   ـ ـ ايالا: 8539.49  
ـ ـ ـ تعةل با  عة دل  رسبيلس ية رسةستل مة من  8539.491 

 قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8539.499 
مصام  ضلء من رسصةامات رسثيائية رسبا ثة  -  

 : (LED)سلضلء 

  

 وح رت رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء  - - 8539.51 

 (LED ) 

 %5 رسقيةة 

 سةبات رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء  - - 8539.52 

 (LED ) 

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ أسزرء  8539.90  
إستتاونيرررة ذرت قطرررب مررراسب  صرررةامات ، أنابيرررب   85.40

"كررررراثلم" مررررراخن أو برررررا م أو ضرررررلئئ )مثرررررل 

رسصةامات ور نابيب رسةلااة أو رسةعبسة ببخا  أو 

اررراز، ور نابيرررب ورسصرررةامات رسةقلمرررة رسةعبرررسة 

ببخررررررا  رسزئبررررررف وأنابيررررررب ر  ررررررعة رستاثلموررررررة 

وصةامات وأنابيب رستاميارت رستليلزولنيرة(،  ر ر 

 85.39تلك رس رخلة دئ رسبي  

    

ـ أنابيب ر  عة رستاثلموة  سهزة رمتقباد     

رإلذر ة رسةصل ة )تليلزوله(، بةا دئ ذسك أنابيب 

ر  عة رستاثلموة سشا ات  اض رسلي ول )دي ول 

 ملنيتل (:

    

 معلاة  رسقيةة  ـ ـ با سلره 8540.11   
 ـ ـ بسسلره أحاموة  8540.12  

 
 %5 رسقيةة
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تاميارت رستليلزولنية؛ أنابيب تحلول أو ـ أنابيب رس 8540.20  

 تقلوة رسصل ة؛ أنابيب أخا ذرت كاثلم ضلئئ
 %5 رسقيةة

ـ أنابيب  اض رسةعللمات ورساملم رسبيانية،  8540.40  

بسسلره أحاموة؛ أنابيب  اض رسةعللمات 

ورساملم رسبيانية، با سـلره, تظها نقاط دسلل وة 

 مع 0.4 ل  رسشا ة بتبا   أقل من

5% قيةةرس  

 %5 رسقيةة ـ أنابيب أ عة كاثلموة أخا 8540.60  
ـ أنابيب سلةلسات متيالية رسصغا "ميتاوووف"     

)مثل رسة ييتاوه ورستليستاوه وأنابيب رسةلسات 

رسةتيقلة ورستامييلتاوه(،   ر أنابيب رستحتع 

 رسشبتئ:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ م ييتاوه 8540.71  
 %5 رسقيةة لاـ ـ ايا 8540.79  
     ـ أنابيب وصةامات أخا:    
ـ ـ أنابيب وصةامات  سهزة رالمتقباد أو  سهزة  8540.81  

 رستضخيع
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8540.89  
     ـ أسزرء:    
 %5 رسقيةة ـ ـ  نابيب ر  عة رستاثلموة 8540.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8540.99  

أمورت  ررربه ملصرررلة )مرررثالً: صرررةامات ثيائيرررة،    85.41

تارنزمرررررتلتل رت، ومحررررررلالت أمامررررررها  رررررربه 

ملصررررررالت( ؛ أمورت  رررررربه ملصررررررلة حسامررررررة 

سلضلء، بةا دئ ذسك رسخالوا  رسضلئية رسللستائيرة، 

وإه كانرررب م ةعرررة درررئ  رررتل وحررر رت أو مهيرررسة 

بشررتل سلحررات؛ صررةامات ثيائيررة با ثررة سلضررلء ) 

LED ) يالررررا مررررن وإه كانررررب م ةعررررة مررررع ا

 ( ؛ LED (رسصررةامات رسثيائيررة رسبا ثررة سلضررلء 

 كهابائية ماكبة -بلل رت بيزو

  

ـ صةامات ثيائية ،   ر رسصةامات رسثيائية  8541.10  

 رسحسامة سلضلء أو رسبا ثة سلضلء
 معلاة رسقيةة

ـرر تارنزمررتل رت،  رر ر رستارنزمررتل رت رسحسامررة     

 سلضلء: 
    

 معلاة رسقيةة ( Wورت )1تب م وقل  ن  ـ ـ ذرت مع د 8541.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8541.29  
ـ مقلمات تارنزمتل وة "ثاوامتل رت" و  8541.30  

"مواك " و "تارواك"،   ر ر مورت رسحسامة 

 سلضلء 

 

 معلاة رسقيةة
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أمورت  رربه ملصررلة حسامررة سلضررلء، بةررا دررئ -   

انررررب  ذسررررك رسخالوررررا رسضررررلئية رسللستائيررررة، وإه ك

م ةعة دئ  تل وح رت أو مهيرسة بشرتل سلحرات؛ 

 (: LED صةامات ثيائية با ثة سلضلء )

  

 معلاة رسقيةة (  LEDصةامات ثيائية با ثة سلضلء )  - - 8541.41 
رسخالوررا رسضررلئية رسللستائيررة ايررا م ةعررة دررئ  - - 8541.42 

 وح رت رو مهيسة بشتل سلحات 

 

 معلاة رسقيةة

الوررررا رسضررررلئية رسللستائيررررة  م ةعررررة دررررئ رسخ - - 8541.43 

 وح رت رو مهيسة بشتل سلحات

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8541.49 
   ـ أمورت  به ملصلة أخا:   
 معلاة رسقيةة محلالت أمامها  به ملصالت - - 8541.51 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - 8441.59 
 معلاة رسقيةة ة ماكبةـ بللل رت بيزوـ كهابائي 8541.60  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8541.90  

     مورئا"مر رت"متتاملة إستتاونية    85.42
     ـ مورئا"مر رت" متتاملة إستتاونية:    
ـ ـ معاس ات وأسهزة تحتع وره كانب م م ة  8542.31  

باسصركارت، رسةحلالت، رس ورئا رسةيطقية، 

 الا من رس ورئارسةضخةات، مورئا رستلقيب واي

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ذركارت  8542.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مضخةات   8542.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8542.39  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 8542.90  

آالت وأسهزة كهابائية ذرت وظائف قائةة بصرتها،    85.43

لررصر  ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا مررن

 رسلصل 

    

 معلاة رسقيةة ـ مسا ات رس زويات  8543.10  
 معلاة رسقيةة ـ ملس رت إ ا رت 8543.20  
ـ آالت وأسهزة سطالء رسةعامه كهابائياً أو سلتحليل   8543.30  

رستهابائئ أو رإلنتقاد رستهابائئ سل زويات 

 رسةعلقة )إسيتتادل وسيز( 

 معلاة رسقيةة 

ا إستتاونيررة وأسهررزة كهابائيررة  خصررية مرر ائ - 8543.40 

 مةاثلة سلتبخيا :

  

 %5 رسقيةة م ائا رستتاونية - - - 8543.401 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 8543.409 
 ـ أسهزة وآالت أخا: 8543.70   
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رسهرررزة تتبيرررا ونرررزس رسشل ررراة ومرررزج  ـررر ـ ـ 8543.701 

 رسةلسات

 %5 رسقيةة

سالمرتقباد أو رإل مراد  برا ر قةرا  ايالرا , ـر ـ ـ  8543.702  

 رسصيا ية
 %5 رسقيةة

ـر ـ ـ آالت كهابائيرة وظيلتهرا رستاسةرة أو إ طراء  8543.703  

 معانئ رستلةات 
 معلاة رسقيةة

ن أو تعةل  8543.704   ـ ـ ـ أسهزة ذرت وظيلة مح مة تتضة 

 باإل تباط مع آسة سلةعاس ة رسصرتية سلةعللمات 
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ أطقع متع مة ر وماط ستح وث آالت رسةعاس ة  8543.705  

رسصرتية سلةعللمات ووح رتها، مهيسة سلبيع 

باست زئة، تتسسف  ل  ر قل من متبارت صلت 

و/أو مصوا ات صلت باإلضادة إس  ت ةيعات 

مورئا "مر رت" مطبل ة، ورستئ تةتن آالت 

رسةعاس ة رسصرتية ووح رتها من أمرء وظائف 

 إضادية

 معلاة رسقيةة

( Decoderـرر ـ ـ أسهررزة حررل  مررلز رسشرريلاة ) 8543.706  

تعةل باإل تباط مع أسهزة رالمرتقباد  برا ر قةرا  

 رسصيا ية

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  8543.707  
 %5 ةةرسقي ـ ـ ـ أسهزة إلم رم رسسياسات  باسطاقة رستهابائية 8543.708  
   ـ ـ ـ ايالا: 8543.709  
أسهررزة ومعرر رت ستلترريش رال ررخاص بةررا  - - - - 8543.7092 

 ديها أسهزة كشف رسةتل ارت

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 8543.7099 
     ـ أسزرء: 8543.90   
 معلاة رسقيةة 8543.10ـ ـ ـ  سهزة رسبي   8543.902  
رئا"مر رت" مطبل ة، رسةصةةة سيتع ـ ـ ـ مو 8543.903  

 مم ها دعلياً دئ آالت رسةعاس ة رسصرتية سلةعللمات
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  8543.904  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8543.909  

أمررالك وكررابالت معزوسررة )بةررا دررئ ذسررك رستررابالت    85.44

وايالررررا مررررن رسةــلصـررررـالت متحرررر ة رسةحررررل ( 

رسةعـررـزوسة سلتهــابـررـاء )بةـررـا دررئ ذسررك رسةطليررة 

باسةيياء أو رسلك أو رسةؤكس ة(، وإه كانب مرزومة 

بسمورت تلصيل طادية؛ كابالت من أسيال بصراوة  

مصيعة من أسيال مغلف كل ميها  لر  حر ة، وإه 

كانررب م ةعررة مررع ملصررالت كهابائيررة أو مررزومة 

 بسمورت طادية

    

     ـ أمالك سلف رسبلبييات "بلبيياج":    



811 
 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ من نحا   8544.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا  8544.19  
ـرر كررابالت متحرر ة رسةحررل  وايالررا مررن ملصررالت  8544.20  

 كهابائية متح ة رسةحل :
  

ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8544.201 

 ا رسخاصةإنتاج المتخ رماته
 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا 8544.209 

 
 %25 رسقيةة

ـ م ةل ات أمالك سشةعات رإلحتار   8544.30  

وم ةل ات أمالك أخا من ر نلرس رسةستعةلة 

 دئ ومائل رسيقل

 %25 رسقيةة

ـ ملصالت كهابائية أخا، س هر  "ترلتا" ال وزور      

 دلسب: 1000 ن 
    

     مورت تلصيل طادية:ـ ـ مزومة بس 8544.42   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ من رسيلس رسةستعةل سالتصاالت 8544.421  
 Flatـ ـ ـ ملصالت كهابائية ميبسطة ) 8544.422  

cable رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت ،)

 إنتاج

 معلاة رسقيةة

ايالا, رسةستل م من قبل رسةصانع  - - - 8544.423 

 كة خالت رنتاج
 %15 رسقيةة

من رالنلرس رسةزومة بت هيزرت خاصة  - - - 8544.424 

 باالسهزة رسطبية

 معلاة رسقيةة

 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8544.429  
     ـ ـ ايالا: 8544.49   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ من رسيلس رسةستعةل سالتصاالت 8544.492  
 Flatـ ـ ـ ملصالت كهابائية ميبسطة ) 8544.493  

cable رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت ،)

 إنتاج

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةعزوسة باسل    8544.494  
 %15 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8544.499  
ـرر ملصررالت كهابائيررة أخررا، س هرر  "تررلتا" وزورر   8544.60   

 دلسب: 1000 ن 
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةعزوسة باسل   8544.602  
 %25 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8544.609  
 ـ كابالت من أسيال بصاوة 8544.70  

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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أقطرررراب مررررن دحررررع ، دحةررررات رسةسررررل، دحةررررات    85.45

رسلةبررات، أو دحةررات م ةل ررات رسخالوررا رسةلسرر ة 

"رسبطا وات" وأصريال أخرا مرن سارديرب أو مرن 

ايرراا مررن رسلحررع، مررلرًء كانررب بةعرر ه أو ب ونرره، 

 نلرس رسةستعةلة دئ ر اارض رستهابائية من ر 

    

     ـ أقطاب:    
     ـ ـ من ر نلرس رسةستعةلة سألداره: 8545.11   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستعةلة دئ مصانع صها رسح و  8545.111  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8545.119  
     ـ ـ ايالا:  8545.19  
 معلاة رسقيةة ل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاجـ ـ ـ رسةست 8545.193  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8545.199  
   ـ دحةات مسل: 8545.20  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8545.201 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8545.209 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 8545.90  

      ازالت سلتهاباء من سةيع رسةلرم    85.46
 معلاة رسقيةة ـ من زساج  8546.10  
 معلاة رسقيةة ـ من خزل  8546.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8546.90  

قطع  ازسة سلتهاباء سرآلالت ور سهرزة ورسةعر رت    85.47

رستهابائية، مصيل ة كليراً مرن مرلرم  ازسرة، وإه 

 لر  قطرع مع نيرة بسريطة سلت ةيرع  كانب محتلوة

)مثل رسقلر ر  رسةللسبرة سلةبرات( أمم رب درئ كتلرة 

رسةامة رسعازسة أثياء رسقلسبة،   ر رسعازالت رس رخلة 

؛ أنابيررررب سلتة ورررر  رستهابررررائئ 85.46دررررئ رسبيرررر  

 ووصالتها، من معامه  اموة مبطية بةلرم  ازسة

    

 معلاة رسقيةة ـ قطع  ازسة من خزل  8547.10  
 معلاة رسقيةة ـ قطع  ازسة من س رئن 8547.20  
   ـ ايالا: 8547.90  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع كةسررتلزمات  8547.901   

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8547.909   
أسزرء كهابائية سآلالت أو ر سهزة، ايا مرصكل ة    85.48

 لة دئ متاه آخا من لصر رسلصل وال مرخ

 

  %5  رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   :دضالت وخامة كهابائية ورستتاونية  85.49
ـ دضالت وخامة من خالوا ملس ة وبطا وات   

ملس ة و م خارت كهابائية؛ خالوا ملس ة 

مستهلتة وبطا وات ملس ة مستهلتة وم خارت 

 كهابائية مستهلتة:

  

ت رساصاص ؛ دضالت وخامة من م خار - - 8549.11 

 م خارت حةضية باساصاص 

 %5 رسقيةة

ايالا ، محتلوة  ل   صاص أو كامميلم أو  - - 8549.12 

 زئبف

 %5 رسقيةة

مصيلة حسب رسيلس رستيةيائئ وايا محتلوة  - - 8549.13 

  ل   صاص أو كامميلم أو  زئبف 

 %5 رسقيةة

ايا مصيلة وايا محتلوة  ل   صاص أو  - - 8549.14 

 م أو زئبف كامميل

 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - 8549.19 
ـ من رسيلس رسةستعةل بصل ة أمامية المتعامة   

 معامه ثةيية :

  

تحتلي  ل  خالوا ملس ة أو بطا وات ملس ة  - - 8549.21 

أو م خارت كهابائية أو ملاتيل من زئبف أو 

زساج من أنابيب ر  عة رستاثلموة أو ايالا من 

ج رسةيشط أو متلنات كهابائية أو رسزسا

رستتاونية محتلوة  ل  كامميلم أو زئبف أو 

 صاص أو بلسئ كلل ونيتي  ثيائئ رسليييل ) 

PCBs  ) 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - 8549.29 
ـ م ةل ات كهابائية ورستتاونية وسلحات   

 ومورئا مطبل ة أخا :

  

ة أو بطا وات ملس ة تحتلي  ل  خالوا ملس  - - 8549.31 

أو م خارت كهابائية أو ملاتيل من زئبف أو 

زساج من أنابيب ر  عة رستاثلموة أو ايالا من 

رسزساج رسةيشط أو متلنات كهابائية أو 

رستتاونية محتلوة  ل  كامميلم أو زئبف أو 

  صاص أو بلسئ كلل ونيتي  ثيائئ رسليييل 

 (PCBs : ) 

  

ن رنابيب ر  عة رستاثلموة أو رسزساج م - - - 8549.311 

 اياا من رسزساج رسةيشط 

 %5 رسقيةة

متلنات كهابائية أو رستتاونية تحتلي  ل   - - - 8549.312 

كامميلم أو زئبف أو  صاص أو بلسئ كلل ونيتي  

 (  PCBsثيائئ رسليييل ) 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8549.319 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ايالا  - - 8549.39 
   ايالا :-  
تحتلي  ل  خالوا ملس ة أو بطا وات ملس ة  - - 8549.91 

أو م خارت كهابائية أو ملاتيل من زئبف أو 

زساج من أنابيب ر  عة رستاثلموة أو ايالا من 

رسزساج رسةيشط أو متلنات كهابائية أو 

رستتاونية محتلوة  ل  كامميلم أو زئبف أو 

 يائئ رسليييل  صاص أو بلسئ كلل ونيتي  ث

 (PCBs : ) 

  

رسزساج من رنابيب ر  عة رستاثلموة أو  - - - 8549.911 

 اياا من رسزساج رسةيشط 

 

 

 

 %5 رسقيةة

متلنات كهابائية أو رستتاونية تحتلي  ل   - - - 8549.912 

كامميلم أو زئبف أو  صاص أو بلسئ كلل ونيتي  

 (  PCBsثيائئ رسليييل ) 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8549.919 
 %5 رسقيةة ايالا  - - 8549.99 
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 رسقسع رسسابع  شا
 مع رت نقل

 
 مالحظات :

 
، كةرررا ال وشرررةل 95.08أو  95.03ال وشرررةل لرررصر رسقسرررع ر صررريال رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم   1 -

 .95.06رسزحادات ورسةزرسف ور صيال رسةةاثلة رس رخلة دئ رسبي  
 

رء أو سلرزم" باسةعي  رسةقصلم درئ لرصر رسقسرع ، وإه كانرب معر ة بلضرل" ال تعتبا"أسز  2 -

 سالمتعةاد دئ مع رت رسيقل، ر صيال رستاسية:

رسللرصل ورسحلقرات ومرا وةاثلهرا مرن سةيرع رسةرلرم )بير  رسةرامة رسةتلنرة ميهرا أو   -أ  

( وكررصسك ر صرريال ر خررا مررن مطرراط مبرراكن  رر ر رسةطرراط رسةقسرر  84.84رسبيرر  

 (؛40.16 )رسبي 

 2ر سزرء ورسللرزم رسةع ة سالمتعةاالت رسعامة براسةعي  رسةقصرلم درئ رسةالحظرة   -ب 

من رسقسع رسخامس  شا، من معامه  امورة )رسقسرع رسخرامس  شرا( ور صريال 

 ( ؛39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل 

 )رسع م( ؛ 82أصيال رسلصل   -ج 

 ؛ 83.06أصيال رسبي    -م 

 رر ر  ، أو أسزرءلررا،84.79سغاوررة  84.01هررزة رس رخلررة دررئ رسبيررلمرآلالت ور س   -لررـ 

 84.81رسةبامرت )رسارمويتارت(  صيال لصر رسقسرع؛ ر صريال رس رخلرة درئ رسبير 

بشراط أه تشرتل أسرزرء ال   84.83، وكصسك ر صيال رس رخلة دئ رسبي  84.82أو

 تت زأ سلةحاكات.

 ( ؛85رآلالت ورسةع رت رستهابائية )رسلصل   -و 

 ؛ 90ر صيال رسلر مة دئ رسلصل   -ز 

 ؛ 91أصيال رسلصل   -" 

 ( ؛93ر ملحة )رسلصل   -ط 

 ؛ 94.05وح رت ومستلزمات رالنا ة وأسزرؤلا رس رخلة دئ رسبي    -ى 

 ( .96.03رسلارسين من ر نلرس رسةستعةلة كسسزرء سلةاكبات )رسبي    -ك 
 

ف بر، ال تيط88حتر   86ةقصلم دئ رسلصلد من إه  با ة "أسزرء أو سلرزم" باسةعي  رس  3 -

 ل  ر سزرء ورسللرزم ايرا رسةالئةرة سالمرتخ رم حصرارً أو بصرل ة  ئيسرية مرع أصريال 

ورسلرررلرزم رسترررئ تبعررراً سةلرصرررلاتها قررر  ويطبرررف  ليهرررا  تلك رسلصلد . أما ر سزرء 

رسرصي  تلصيف بي ون أو أكثرا مرن بيرلم تلرك رسلصرلد ، د نهرا و رب أه تصريف تبعراً سلبير 

 وتلردف مع رمتعةاسها رسائيسئ .
 

 من أسل تطبيف أحتام لصر رسقسع:  4 -

إه رسةاكبات رسةصةةة خصيصاً سلسيا  ل  رسطا  رسباوة ودئ نلرس رسلقرب  لر   )أ( 

 ؛ 87رسطا  رسح و وة، و ب أه تصيف دئ بي لا رسةالئع من رسلصل 
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 ؛ 87رسةالئع من رسلصل إه رسسيا رت رسبامائية ذرت رسةحاك تصيف دئ بي لا  )ب( 

إه رسطررائارت رسةصررةةة خصيصرراً بحيررث وصرربل مررن رسةةتررن رمررتخ رمها كةاكبررات  )ج( 

 . 88سلطا  رسباوة تصيف دئ بي لا رسةالئع من رسلصل 

 

تصيف رسةاكبات ذرت رسلمائ  رسهلرئية ضةن لصر رسقسع مع رسةاكبات ر كثا مةاثلرة سهرا   5 -

 ودقاً سةا ولئ:

 

إذر كانررب مصررةةة سلسرريا دررل  طاوررف ملسرره )رسقطررا رت ذرت  86دررئ رسلصررل   -أ 

 رسلمائ  رسهلرئية(؛

إذر كانررب مصررةةة سلسرريا دررل  رسيابسررة أو دررل  رسيابسررة ورسةرراء  87دررئ رسلصررل   -ب 

 معاً؛

إذر كانب مصةةة سلسيا دل  رسةاء، وإه كانب قام ة  ل  رسامرل  89دئ رسلصل   -ج 

 قام ة أوضاً  ل  رسسيا دل  رس لي .   ل  رسشلرط  أو ر  صلة رسعائةة أو

تصريف أسررزرء وسررلرزم رسةاكبرات ذرت رسلمررائ  رسهلرئيررة بريلس رسطاوقررة كةررا سررل 

كانب أسزرء وسلرزم خاصة بتلك رسةاكبــات رستئ متخضرع سبير لا رسةاكبرات ذرت 

 رسلمائ  رسهلرئية ودقاً سألحتام رسسابقة .

 

رسلمائ  رسهلرئية وتاكيباتها مثلةاً وتصيف رسةع رت رسثابتة سطا  رسقطا رت ذرت 

تصرريف رسةعرر رت رسثابتررة سخطررلط رسسررتك رسح و وررة وتاكيباتهررا، وتصرريف أسهررزة 

رإل ررا ة ور مرراه ورساقابررة ورسررتحتع ورستلسيرره رسخاصررة بطررا  رسقطررا رت ذرت 

رسلمرررائ  رسهلرئيرررة مثلةرررا تصررريف أسهرررزة رإل رررا ة ور مررراه ورساقابرررة ورسرررتحتع 

 رسستك رسح و وة . ورستلسيه رسخاصة بخطلط
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 رسلصل رسسام  ورسثةانله
 قاطارت و ابات ومع رت رسسـتك رسح و وة أو ما وةاثلهــا ،

 وأسزرؤلـا ؛ أسهزة إ ـا ة آسيــة أو كهاو آسيـة سطا  رسةلرصـالت
 

 مـالحظـات :
 

 ال وشـةل لصر رسلصـــل:  1 -
 

ا وةاثلهرا، رسقطا رات رسعلر ض من خشب أو من خامرانة ، سلسرتك رسح و ورة أو مر  -أ 

مررن خامررـانة سلطررا  رسةلسهررة رسخاصررة باسقطررا رت ذرت رسلمررائ  رسهلرئيررة )رسبيرر  

 ( ؛68.10أو رسبي   44.06
رسلرلرزم رإلنشررائية مرن ح ورر  أو صررلب سلسرتك رسح و وررة أو مررا وةاثلهرا رس رخلررة دررئ   -ب 

 ؛73.02رسبي 
برة أو رستلسيره ، رس رخلرـة درئ رسبير  ر سهزة رستهابائية سإل ـا ة أو ر ماه أو رساقا   -ج 

85.30 . 
 

 ، ديةـا وشـةل: 86.07وشـةل رسبيـ    2 -
 

رسةحررراو  ورسررر ورسيب )رسع رررالت( ورسةحررراو  رسةاكبرررة  ـرررـل    التهرررا ور طرررلر    -أ  

 رسةع نية وماركزرس ورسيب )رسصاة رسةع نية سلع الت( وأسزرؤلـا ر خـا ؛
 بلسيات"؛ -رسقلر   "رسبلسيات" أو "بيسل رسهياكل ورسهياكل رسسللية ،  -ب 
  لب رسةحاو  ؛ أسهزة رإلوقـال )رسلارمـل( ؛  -ج 
صررر رمات رسعابرررات ، رسةحررراسن وأسهرررزة رسقطرررا ر خرررا ووصرررالت رسةةرررارت برررين   -م 

 رسعابـات ؛
 أسزرء ر ب ره .  -لـ 
 

 ةل:، ديةا وشـ 86.08( أ الا وشةل رسبي  1مع مار اة أحتام رسةالحظـة )  3 -
 

رسخطلط رسة ةعة ، ورسصرلرنئ ورس سرل  رسر ور ة ، ورسصر رمات رسثابترة سأل صرلة   -أ  

 ومقاويس ر تلاس حةلسـة رسعابـات ؛
أ ةررر ة رإل رررا ة "رسسررريةادل رت"، سلحرررات وأقرررارص رإل رررا ة رآلسيرررة ، أسهرررزة   -ب 

 رستحلول ر  ضية سلخطلط ، نقراط رسرتحتع ورإل را ة واـرـيالا مرن ر سهرزة رآلسيرة

بةا ديهرا )رستهاوآسيرة( سإل را ة أو ر مراه أو رسرتحتع درئ رسةراو  سخطرـلط رسسرتك 

رسح و وة ورستارم ورسطا  رسباوة ورسطا  رسةائية رس رخلية وت هيرزرت رسةلرقرف أو 

 رسةطا رت، وإه كانب م هزة بللرزم سإلنا ة رستهابائية .إنشـاءرت رسةلرن  أو 

 



818 

 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ة نلس

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

قرراطارت سلسررتك رسح و وررة تررزوم باسطاقررة مررن مصرر      86.01

 خا سئ أو بلرمطة م خارت كهابائية 
    

 معلاة رسقيةة ـ تزوم باسطاقة من مص   خا سئ سلتهاباء 8601.10  
 معلاة رسقيةة ـ تزوم باسطاقة بلرمطة م خارت كهابائية 8601.20  

اطارت أخررررا سلسررررتك رسح و وررررة؛  ابررررات تةررررلون قرررر  86.02

 "تي  "
    

 معلاة رسقيةة ـ قاطارت موزد كهابائية 8602.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8602.90  

 ابررات ذرتيررة رسرر دع سلسررتك رسح و وررة أو مررا وةاثلهررا،   86.03

  86.04  ر ما و خل ميها دئ رسبي  
    

 معلاة رسقيةة ا سئ سلتهاباءـ تزوم باسطاقة من مص   خ 8603.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8603.90  

ماكبررررات رسخ مررررة أو رسصرررريانة سلسررررتك رسح و وررررة أو  8604.00 86.04

ماوةاثلها، وإه كانب ذرتية رس دع )مثل و ش رستصليل 

و ابررات ذرت  وردررع و ابررات مك رسحصرر  و ابررات 

صف رسخطرلط و ابرات رست ـرـا ب وماكبرات سلحر  

 لط رسستك رسح و وة(وإختبا  خط

 معلاة رسقيةة

 ابـــات مـرـتك حــ وـرـ وة أو ماوةاثلهرا سلةسراداون،  8605.00 86.05

ايا ذرتيرة رسر دع؛  ابرات ر متعرة أو رسباور  وايالرا 

مرررن  ابرررات رسسرررتك رسح و ورررة أو ماوةاثلهرررا، معررر ة 

المررتعةاالت خاصررة، ايررا ذرتيررة رسرر دع )بامررتثياء مررا 

 (86.04و خل ميها دئ رسبي  

 معلاة رسقيةة

 ابررات مررتك ح و وررة أو مررا وةاثلهررا سيقررل رسبضررائع،   86.06

 ايا ذرتية رس دع 
    

 معلاة رسقيةة ـ  ابات صها وج وما وةاثلها 8606.10  
ـ  ابــات ذرت تلــاوغ ذرتئ،  ــ ر ما وــ خــل ميها  8606.30  

  8606.10دئ رسبي  رسلا ئ 
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ مغطاة ومغلقة 8606.91  
 60ـ ـ ملتلحة، ذرت سلرنب ثابتة وزو  إ تلا ها  رن  8606.92  

 مع

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 رسبضا ة نلس

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8606.99  
أسزرء سقراطارت وماكبرات و ابرات رسسرتك رسح و ورة   86.07

 أو ماوةاثلها 
    

لسيرات" ومحراو  ـر قلر ر  "بلسيرات" و "بيسرل ـ ب   

 و  الت، وأسزرؤلا:
    

ـ ـ بلسيات )لياكل حاملة( وبيسل ـ بلسيرات )محراو   8607.11  

 حاملة(، سل ا
 %5 رسقيةة

ـ ـ بلسيات )لياكل حاملة( وبيسل ـ بلسيرات )محراو   8607.12  

 حاملة(، أخا
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا، بةا دئ ذسك ر سزرء 8607.19  
     رمل وأسزرؤلا:ـ دا   
 %5 رسقيةة ـ ـ دارمل للرئية وأسزرؤلا 8607.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8607.29  
ـررر محررراسن وايالرررا مرررن أسهرررزة رسقطرررا، صررر رمات،  8607.30  

 وأسزرؤلا
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة ـ ـ سلقاطارت 8607.91  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8607.99  

مع رت ثابتة سخطرلط رسسرتك رسح و ورة أو مرا وةاثلهرا؛  8608.00 86.08

أسهرزة آسيرة )بةرا ديهرا رستهاوآسيرة( سإل را ة ور مرراه 

ورساقابرررة ورسرررتحتع وتيظررريع رسةررراو  سخطرررلط رسسرررتك 

رسح و وررة ومررا وةاثلهررا، سلطررا  رسباوـررـة أو رسةائيـررـة 

رس رخليررررررـة أو سلةلرقررررررف أو سةيشررررررآت رسةررررررلرن  أو 

 لارسةطا رت؛ أسزرؤ

 معلاة رسقيةة

حاووــات )بةا دئ ذسك حاووات نقل رسسلرئل( مصةةة  8609.00 86.09

وم هزة خصيصراً سليقرل بلمريلة أو أكثرا مرن ومرائل 

 رسيقل

 معلاة رسقيةة
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 رسلصل رسسابع ورسثةانله

 ميا رت وسار رت وم رسات وماكبات و ابات أخا ،
 وأسزرؤلا وسلرزمها

 
 مالحظات :

 
رسلصل رسةاكبات رسةصةةة سلسيا دقرط  لر  خطرلط رسسرتك رسح و ورة أو مرا  ال وشةل لصر  1 -

 وةاثلها.
 

مررن أسررل تطبيررف أحتررام لررصر رسلصررل، وقصرر "باس ار رت"، رسةاكبررات رسةصررةةة بصررلة   2 -

أمامرررية س رررا أو مدرررع ماكبرررات أو  ابرررات أخرررا أو أحةررراد ، وإه كـرررـانب تحترررلي  لررر  

ر مرة ة أو ايالرا مرن ر صريال، مةرا وراتبط  ت هيزرت ثانلورة سيقرل رسعر م أو رسبرصو  أو

 باالمتخ رم رسائيسئ سل ار  .
 

، كةعر رت 87.01إه رآلالت وأمورت رسعةل رسةصةةة  ه تاكب  ل  رس رار رت درئ رسبير  

قابلة سلتب ول، تبق  مرخلة دئ بيلملا رسخاصة، حت  وإه ق مب مرع رس رار ، مرلرء كانرب 

 ماكبة  ليه أم ال .
 

 87.02كل " اميهات" رسسيا رت رسةحتلوة  ل  اال سلقيامة، دئ رسبيلم من ت خل ليا  3 -

 .87.06وسيس دئ رسبي   87.04حت  
 

سةيرع رسر  رسات سألطلراد ذرت رسع لترين. أمرا م رسرات ر طلراد ر خرا  87.12وشةل رسبي    4 -

 . 95.03دئ رسبي   دت خل 

 

 :مالحظة بي  دا ئ
 : 8708.22وشةل رسبي  رسلا ئ   - 1

 ) أ ( زساج أمامئ ونلردص خللية ونلردص أخا ، بسطا ؛ و    

)ب ( زساج أمامئ ونلردص خللية ونلردص أخا ، وإه كانب  بسطا ، تشتةل  ل  أسهزة تسرخين     

 أو ايالا من ر سهزة رستهابائية أو ر ستتاونية ،

 87.01خلة دئ رسبي   ي ما تتله ميامبة المتعةاسها بصل ة حصاوة أو  ئيسية مع رسعابات رس ر

 . 87.05إس  

 
 

 مالحظات محلية :

 
تعيئ كلةة رسقيةة سلسريا رت مرن ملمورل مرية رستخلري  أو رسسرية رسترئ تليهرا قيةرة رسسريا ة  1-

 رس  و ة.
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أما باسيسبة سلسيا رت من ملمول مية ما تسبف مية رستخلي  د ه رسقيةة رسلرسب ر تةاملرا  2-

رستخلي  أو آخا مية إنتاج إذر تلقف إنتاسها ورسترئ ورتع تيزولهرا لئ رسقيةة رس  و ة دئ مية 

 ودقاً سلحاالت رستاسية :

 
تحتسررب رسقيةررة بتيزوررل  87.03)رسقيةررة*( دررئ رسبيررلم رسلا يررة رستابعررة سلبيرر  سغاوررات تطبيررف  -أ  

%  رن رسسرية رسثانيرة و 10% من لصا رسقيةة  ن رسسية رالوس  رستئ تلئ مية رسصيع و15

%  ررن رسسررية رسخامسررة وبشررتل 2%  ررن رسسررية رساربعررة و3سررية رسثاسثررة و %  ررن رس5

ستيزوررل دررئ تاركةررئ ، مررلرء كانررب لررصا رسسرريا رت مسررتعةلة رو ايررا مسررتعةلة ، ووقتصررا ر

 .رسقيةة سخةس ميلرت دقط

 

)بامرتثياء  87.04و  87.02سغاوات تطبيرف )رسقيةرة**( درئ رسبيرلم رسلا يرة رستابعرة سلبير ون  -ب

% من لصا رسقيةة  رن 7( تحتسب رسقيةة بتيزول 8704.23و  8704.10ا يين رسبي ون رسل

%  رن رسسرية رسثاسثرة و 2%  رن رسسرية رسثانيرة و 4رسسية ر وس  رستئ تلرئ مرية رسصريع و 

(  ررن رسسررية رسخامسررة وبشررتل تاركةررئ ، مررلرء كانررب لررصا 0%  ررن رسسررية رساربعررة و )1

 رستيزول دئ رسقيةة ال بع ميلرت دقط .رسسيا رت مستعةلة أو ايا مستعةلة ، ووقتصا 

 

 8701.20سغاوررررات تطبيررررف )رسقيةررررة***( سل ررررار رت رسقرررراطاة رسخاضررررعة سلبيرررر  رسلا ررررئ   -ج

ومريا رت رسشرحن رسخاضرعة  8704.10وسلسيا رت رسقالبة "ممبا" رسخاضعة سلبير  رسلا رئ 

% 15يزورل ( تحتسب رسقيةرة بت87.05ورسسيا رت رسخاضعة سلبي  ) 8704.23سلبي  رسلا ئ 

% 15%  ن رسسرية رسثانيرة و 15من لصا رسقيةة  ن رسسية ر وس  رستئ تلئ مية رسصيع و 

%  ن رسسية رسخامسة وبشرتل تاركةرئ 10%  ن رسسية رساربعة و 10 ن رسسية رسثاسثة و 

ملرء كانب لصا رسةاكبات مستعةلة أو ايا مسرتعةلة، ووقتصرا رستيزورل درئ رسقيةرة سخةرس 

 ميلرت دقط .

 

وقص  بعبا ة "مرن ديرة  8711.202و  8711.102سغاوات تطبيف رسبيلم رسلا ية رسةحلية  -3

متلتا" رسةاكبة ذرت   لتين أو ثالث   الت رسة هزة بةحاك بيزون مثبرب  لر  رس رزء 

 وال تزوررر  مرررعته  رررن  )رسخللرررئ مرررن رسشاصرررئ ذو نظرررام نقرررل حاكرررة أتلمررراتيتئ باستامرررل

( مع155)
3
 . 

 

( ر ررالا  لرر  رسسرريا رت رستالمرريتية ورسسرريا رت  2,  1سةحليررة  قررع ).ال تيطبررف رسةالحظررة ر4

رستارثية حيث وتع تح و  مالية لصا رسةاكبات وقيةتها سغاوات رحتسراب رسامرلم ورسضرارئب 

  يها من قبل متحف رسسيا رت رسةلتئ. 
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ر رت ) رر ر رسعابررات رس ررار ة رس رخلررة دررئ سررا   87.01

 ( 87.09رسبي  
  

 معلاة رسقيةة ـ  سار رت أحاموة رسةحل   8701.10  
   ـ سار رت طا  سلةقطل رت رسيصلية :   
م هزة دقط بةحاك ذو متابس وتع  - - 8701.21 

رال تعاد رس رخلئ ديها باسضغط  )موزد أو 

 نصف موزد ( 

 معلاة رسقيةة***

م هزة معاً ، سل دع ، بةحــاك ذو متــابس  - - 8701.22 

وـتع رال ــتعاد رســ رخلئ ديهــا باسضــغط 

 )موزد أو نصف موزد ( وبةحاك كهابائئ 

 معلاة رسقيةة***

م هزة معاً ، سل دع ، بةحــاك ذو   - - 8701.23 

متــابس وـتع رال ــتعاد رســ رخلئ ديهــا 

 باسشا  وبةحاك كهابائئ

 معلاة يةة***رسق

 معلاة رسقيةة*** م هزة دقط بةحاك كهابائئ سل دع - - 8701.24 
 معلاة رسقيةة*** ايالا - - 8701.29 
 معلاة رسقيةة ـ سار رت ب يازوا 8701.30  
   ـ ايالا، ذرت قلة  محاك:   
 معلاة رسقيةة كيلل ورط 18ال تزو   ن  - - 8701.91 
 37يلل ورط وال تت اوز ك 18تزو   ن  - - 8701.92 

 كيلل ورط

 معلاة رسقيةة

 75كيلل ورط وال تت اوز  37تزو   ن  - -  8701.93 

 كيلل ورط 

 معلاة رسقيةة

 130كيلل ورط وال تت اوز  75تزو   ن  - - 8701.94 

 كيلل ورط

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة كيلل ورط 130تزو   ن  - - 8701.95 
يقل  شاة أ خاص أو أكثا بةا ميا رت مع ة س  87.02

 ديهع رسسائف 
    

م هزة دقط بةحاك ذو متابس وتع رال تعاد   - 8702.10  

 رس رخلئ ديها باسضغط )موزد أو نصف موزد(
 %15 رسقيةة**

م هزة معاً، سل دع، بةحاك ذو متابس وتع  - 8702.20 

رال تعاد رس رخلئ ديها باسضغط )موزد أو 

 بائئنصف موزد( وبةحاك كها

 %15 رسقيةة**

م هزة معاً، سل دع ، بةحاك ذو متابس وتع  - 8702.30 

رال تعاد رس رخلئ ديها باسشا  وبةحاك 

 كهابائئ

 %25 رسقيةة**

 %25 رسقيةة** م هزة دقط بةحاك كهابائئ سل دع  - 8702.40 
 %25 رسقيةة** ـ ايالا 8702.90  
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ات ميا رت  كلب )خاصة( وايالرا مرن رسعابر  87.03

رسسيا ة رسةصةةة أماماً سيقل ر  خاص ) ر ر 

(، بةررررا دررررئ ذسررررك 87.02رس رخلررررة دررررئ رسبيرررر  

 ميا رت "رالمتيشن" وميا رت رسسبا  

    

ـ ميا رت مصةةة خصيصاً سلسيا  ل  رسثلج؛  8703.10 

ميا رت خاصة سيقل ر  خاص دئ مال ب 

 رس لسف، وميا رت مةاثلة:

  

 معلاة رسقيةة* ل ييةـ ـ ـ ذرت محاكات  8703.101  

ايالا، رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبرات  - - - 8703.102 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 25% رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا 8703.109 
ـ ميا رت أخا، م هزة دقط بةحاكات رحتار     

 مرخلئ ذرت متابس وتع رإل عاد ديها باسشا :
    

مع 1000وز ـ ـ معة رمطلرناتها ال تت ا 8703.21  
3
:     

 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8703.212 

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت   8703.213  
ايالرررا، رسسررريا رت رسة هرررزة ورسةؤثثرررة  - - - 8703.214  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسصغياة رسةع ة إ  رمرً ـ  8703.215  

خاصاً ستقام باسي ون موه رساسلين، المتعةاد 

رسةقع ون أو رسةصابين بشلل رساسلين معاً، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة*

ـ ـ ـ ايالا، ميا رت مصةةة سالمتعةاد خا ج  8703.216  

 500رسعامة وبسعة محاك ال تت اوز  رسطا 

مع
3 

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا 8703.219  
مرع 1000ـ ـ معة رمطلرناتها تزور   رن  8703.22  

3
وال  

مع 1500تت اوز 
3
: 

    

 معلاة رسقيةة  رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8703.222 

 معلاة رسقيةة* ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  ـ ـ ـ ايالا،  8703.223  
ايالرررا، رسسررريا رت رسة هرررزة ورسةؤثثرررة  - - - 8703.224  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسصرغياة رسةعر ة إ ر رمرً  8703.225  

خاصاً ستقرام باسير ون موه رسراسلين ، المرتعةاد 

رسراسلين معراً، أو  رسةقع ون أو رسةصابين بشرلل

ايررا رسةررزومة ب هرراز قيررامة ورر وي سلةصررابين 

 باساسل رسيساى دقط

 

 

 معلاة رسقيةة*
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا 8703.229  
مرع1500ـ ـ مرعة رمرطلرناتها تزور   رن  8703.23  

3
وال  

مع 3000تت اوز 
3
: 

    

مرع 1500ـ ـ ـ معة رمرطلرناتها تت راوز  8703.231  
3
وال  

مع 2000 ن  تزو 
3
: 

    

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.2312 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.2313  
ايالرا، رسسرريا رت رسة هرزة ورسةؤثثررة   - - - - 8703.2314  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

ـ ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسصغياة رسةع ة إ  رمرً  8703.2315  

خاصاً ستقام باسي ون موه رساسلين، المتعةاد 

رسةقع ون أو رسةصابين بشلل رساسلين معاً، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.2319  
مرع 2000ـ ـ ـ مرعة رمرطلرناتها تت راوز  8703.232  

3 
وال 

مع 2500تزو   ن 
3
: 

    

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.2321 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.2325  
ورسةؤثثة  ايالا، رسسيا رت رسة هزة - - - - 8703.2326  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

ـر ـ ـ ـ ايالررا،  رسسريا رت رسصرغياة بسررعة ال  8703.2327  

مع 2200تت اوز 
3
رسةع ة إ ر رمرً خاصراً ستقرام  

باسيرر ون موه رسرراسلين، المررتعةاد رسةقعرر ون أو 

رسةصابين بشلل رساسلين معاً، أو ايا رسةرزومة 

باساسرل رسيسراى ب هاز قيامة و وي سلةصرابين 

 دقط

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.2329  
مرع 2500ـ ـ ـ مرعة رمرطلرناتها تت راوز  8703.233  

3 
وال 

مع 3000تزو   ن 
3
: 

    

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.2331 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* إلمعال ونقل رسةلت ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت ر 8703.2334  
ايالرا، رسسرريا رت رسة هرزة ورسةؤثثررة   - - - - 8703.2335  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.2339  
مع 3000ـ ـ معة رمطلرناتها تزو   ن  8703.24  

3
:     
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 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
 معلاة رسقيةة ورسةاكبات رستارثيةرسةاكبات رستالميتية  - - - 8703.241 
 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.244  
ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.245  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا  8703.249  
حاك إحتار  ـ ميا رت أخا، م هزة دقط بة   

مرخلئ ذو متابس وتع رإل عاد ديه باسضغط 

 )موزد أو نصف موزد(

    

مع 1500ـ ـ معة رمطلرناتها ال تت اوز  8703.31  
 3

:     
 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8703.312 

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.313  
ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.314  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا 8703.319  
مع 1500ـ ـ معة رمطلرناتها تزو   ن  8703.32  

3
، وال 

مع 2500تت ــــــــــــــاوز 
3
: 

    

مع 1500   ن ـ ـ ـ معة رمطلرناتها تزو 8703.321  
3
وال  

مع 2000تت اوز 
3
: 

    

رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات  - - - - 8703.3212 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.3213  
ـ ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.3214  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.3219  
مع 2000ـ ـ ـ معة رمطلرناتها تزو   ن  8703.322  

3
 ،

مع 2500وال تت ــــــــــــــاوز 
3
: 

    

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.3221 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* معال ونقل رسةلت ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإل 8703.3224  
ـ ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.3225  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.3229  
مع 2500ـ ـ معة رمطلرناتها تت اوز  8703.33  

3
:     

مع 2500 ـ ـ ـ معة رمطلرناتها تزو   ن 8703.331  
3

 ،

مع 3000وال تت ـــــــــــاوز 
3
: 

    

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.3311 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.3314  

 
 معلاة رسقيةة*
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 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
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ـ ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.3315  

 (Camperلات )سلاحالت ورسيز
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.3319  
مع 3000ـ ـ ـ معة رمطلرناتها تت اوز  8703.332  

3
:     

رسةاكبررررررات رستالمرررررريتية ورسةاكبررررررات  - - - - 8703.3321 

 رستارثية

 معلاة رسقيةة

 علاةم رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.3324  
ـ ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.3325  

 (Camperسلاحالت ورسيزلات )
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8703.3329  
مرريا رت أخررا، م هررزة معرراً، سلرر دع، بةحرراك  - 8703.40 

ذو متابس وتع رال تعاد رسر رخلئ ديهرا باسشرا  

ئ وةتن  رحيها وبةحاك كهابائئ،   ر تلك رست

 ررن طاوررف رستلصرريل بةصرر   خررا سئ سلطاقررة 

 رستهابائية:

  

مع 1000معة رمطلرناتها ال تت اوز  - - - 8703.401 
3

 معلاة رسقيةة* 

مررع 1000مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.402 
3
 

مع 1500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

عمرر 1500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.403 
3
 

مع 2000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2000مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.404 
3 

مع 2500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.405 
3
 

مع 3000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ايالا - - - 8703.409 

رت أُخا م هزة معاً، سلر دع، بةحراك ذو ميا  - 8703.50 

متررابس وررتع رال ررتعاد رسرر رخلئ ديهررا باسضررغط 

)موزد أو نصف موزد( وبةحاك كهابائئ،   ر 

تلررك رستررئ وةتررن  ررحيها  ررن طاوررف رستلصرريل 

 بةص   خا سئ سلطاقة رستهابائية:

  

مع 1500معة رمطلرناتها ال تت اوز  - - - 8703.501 
3

 معلاة رسقيةة* 

مررع 1500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.502 
3 

مع 2000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2000مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.503 
3 

مع 2500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.504 
3 

مع 3000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة *

 ايالا - - - 8703.509 

 

 معلاة رسقيةة*
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مرريا رت أخررا، م هررزة معرراً، سلرر دع، بةحرراك  - 8703.60 

ذو متابس وتع رال تعاد رسر رخلئ ديهرا باسشرا  

وبةحرراك كهابررائئ، وةتررن  ررحيها  ررن طاوررف 

 رستلصيل بةص   خا سئ سلطاقة رستهابائية:

  

مع 1000معة رمطلرناتها ال تت اوز  - - - 8703.601 
3

 معلاة رسقيةة* 

 1000مرررررعة رمرررررطلرناتها تزوررررر   رررررن  - - - 8703.602 

مع
3

مع 1500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 1500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.603 
3
 

مع 2000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2000مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.604 
3
 

مع 2500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مررع 2500مررعة رمررطلرناتها تزورر   ررن  - - - 8703.605 
3
 

مع 3000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ايالا - - - 8703.609 

ميا رت أُخا م هزة معاً، سل دع، بةحاك ذو  - 8703.70 

متابس وتع رال تعاد رس رخلئ ديها باسضغط 

)موزد أو نصف موزد( وبةحاك كهابائئ، 

رستلصيل بةص    وةتن  حيها  ن طاوف

 خا سئ سلطاقة رستهابائية:

  

مع 1500معة رمطلرناتها ال تت اوز  - - - 8703.701 
3

 معلاة رسقيةة* 

مع 1500معة رمطلرناتها تزو   ن  - - - 8703.702 
3 

مع 2000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مع 2000معة رمطلرناتها تزو   ن  - - - 8703.703 
3 

عم 2500وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

مع 2500معة رمطلرناتها تزو   ن  - - - 8703.704 
3 

مع 3000وال تت اوز 
3

 

 معلاة رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ايالا - - - 8703.709 

ـ ميا رت أخا، م هزة دقط بةحاكات  8703.80 

 كهابائية سل دع
 معلاة رسقيةة*

     ـ ايالا: 8703.90  
تعةررل سزئيرراً  لرر  رستهابرراء ـرر ـ ـ مرريا رت  8703.901 

 )بطا وات(
 معلاة رسقيةة*

ايالرررررررررا، رسةاكبررررررررررات رستالمرررررررررريتية  - - -  8703.902 

 ورسةاكبات رستارثية

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا، ميا رت رإلمعال ونقل رسةلت  8703.903  
ـ ـ ـ ايالا، رسسيا رت رسة هزة ورسةؤثثة  8703.904  

 (Camperلات )سلاحالت ورسيز
 25% رسقيةة*

 معلاة رسقيةة* ـ ـ ـ ايالا 8703.909 
 ميا رت سيقل رسبضائع   87.04
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ـ ميا رت قالبة "ممبرا"، مصرةةة سالمرتعةاد  8704.10  

 خا ج رسطا  رسعامة 
 معلاة رسقيةة***

ـ ايالا، م هزة دقط بةحاكات إحتار  مرخلئ    

غط )موزد ذرت متابس وتع رإل عاد ديها باسض

 أو نصف موزد(:

    

ـررر ـ ال وت ررراوز وزنهرررا رإلسةررراسئ رسقرررائع )مرررع  8704.21  

 طن: 5رسحةلسة رسقصلى( 

    

 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8704.211 
ـ ـ ـ  ايالا، بتبات رس بل كبين رسةع ة إ  رمرً  8704.213  

ساسلين، المتعةاد خاصاً ستقام باسي ون موه ر

رسةقع ون أورسةصابين بشلل رساسلين معا، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا ، بتبات رس بل كبين  8704.214    
   ـ ـ ـ ايالا،  ابات مقللة )دانات(: 8704.215  
25% رسقيةة** نات نقل مشتاكـ ـ ـ ـ دا 8704.2151   
25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.2159   
     طن: 4ـ ـ ـ ايالا، بلزه ال وت اوز  8704.216  
ـرر ـ ـ ـ مرريا رت مصررةةة سالمررتعةاد خررا ج  8704.2161  

 400رسطررا  رسعامررة وبسررعة محرراك ال تت رراوز 

مع
3 

 معلاة رسقيةة**

25% *رسقيةة* ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.2169    
5% رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا 8704.219    
ـ ـ وزو  وزنها رالسةاسئ رسقائع )مع رسحةلسة  8704.22  

 طن:  20طن وال وت اوز  5رسقصلى(  ن 
  

ـر ـ ـ مرريا رت نقررل رسقةامرة وإه كانررب مررزومة  8704.221 

 بسمورت كبس أو طحن
 معلاة رسقيةة**

 معلاة رسقيةة سةاكبات رستارثيةرسةاكبات رستالميتية ور - - - 8704.222 
 معلاة رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا 8704.229 
ـ ـ وت اوز وزنها رالسةاسئ رسقائع )مع رسحةلسة  8704.23  

 طن: 20رسقصلى( 
  

 معلاة رسقيةة  رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8704.231 
 معلاة رسقيةة*** ايالا - - - 8704.239 
ايالا، م هزة دقط بةحاكات إحتار  مرخلئ ـ    

 :ذرت متابس وتع رإل عاد ديها باسشا 
    

ـررر ـ ال وت ررراوز وزنهرررا رالسةررراسئ رسقرررائع )مرررع  8704.31  

 طن: 5رسحةلسة رسقصلى( 
    

 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8704.311 



829 
 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
س بل كبين رسةع ة إ  رمرً بتبات رايالا،  ـ ـ ـ  8704.313  

خاصاً ستقام باسي ون موه رساسلين، المتعةاد 

رسةقع ون أورسةصابين بشلل رساسلين معا، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ  ايالا، بتبات رس بل كبين 8704.314    
   :الا،  ابات مقللة )دانات(ـ ـ ـ  اي 8704.315  
25% رسقيةة** دانات نقل مشتاك - - - - 8704.3151   
25% رسقيةة** ايالا - - - - 8704.3159   
     طن: 4ـ ـ ـ ايالا، بلزه ال وت اوز  8704.316  
ـ ـ ـ ـ ميا رت مصةةة سالمتعةاد خا ج  8704.3161  

 400رسطا  رسعامة وبسعة محاك ال تت اوز 

مع
3 

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.3169    
15% رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا 8704.319    
ـر ـ وزور  وزنهرا رالسةراسئ رسقرائع )مرع رسحةلسرة  8704.32  

 طن: 5رسقصلى(  ن 
  

 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8704.321 
 معلاة رسقيةة** ا.ايال - - - 8704.329 
ايالا ، م هزة معاً ، سل دع ، بةحاك ذو -  

متابس وتع رال تعاد رس رخلئ ديها باسضغ؛ 

 )موزد أو نصف موزد ( وبةحاك كهابائئ:

  

ـررر ـ ال وت ررراوز وزنهرررا رإلسةررراسئ رسقرررائع )مرررع  8704.41 

 طن: 5رسحةلسة رسقصلى( 

  

ع ة إ  رمرً ـ ـ ـ  ايالا، بتبات رس بل كبين رسة 8704.411 

خاصاً ستقام باسي ون موه رساسلين، المتعةاد 

رسةقع ون أورسةصابين بشلل رساسلين معا، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا ، بتبات رس بل كبين 8704.412   
   )دانات(: ـ ـ ـ ايالا،  ابات مقللة 8704.413 
25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ دانات نقل مشتاك 8704.4131   
25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.4139   
   طن: 4ـ ـ ـ ايالا، بلزه ال وت اوز  8704.414 
ـرر ـ ـ ـ مرريا رت مصررةةة سالمررتعةاد خررا ج  8704.4141 

 400رسطررا  رسعامررة وبسررعة محرراك ال تت رراوز 

مع
3

 

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.4149   
 %5 رسقيةة** ـ ـ ـ ايالا 8704.419 
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وزو  وزنهرا رالسةراسئ رسقرائع )مرع رسحةلسرة  - - 8704.42 

 طن: 20طن وال وت اوز  5رسقصلى(  ن 

  

ـر ـ ـ مرريا رت نقررل رسقةامرة وإه كانررب مررزومة  8704.421 

 بسمورت كبس أو طحن

 معلاة رسقيةة**

 معلاة رسقيةة** ـ ـ ايالاـ  8704.429 
ـ ـ وت اوز وزنها رالسةاسئ رسقائع )مع رسحةلسة  8704.43 

 طن 20رسقصلى( 

 معلاة رسقيةة**

ايالرررا ، م هرررزة معررراً ، سلررر دع ، بةحررراك ذو -  

متررابس وررتع رال رررتعاد رسرر رخلئ ديهررا باسشرررا  

 وبةحاك كهابائئ:

  

ع ـررر ـ ال وت ررراوز وزنهرررا رإلسةررراسئ رسقرررائع )مررر 8704.51 

 طن: 5رسحةلسة رسقصلى( 

  

ـ ـ ـ  ايالا، بتبات رس بل كبين رسةع ة إ  رمرً  8704.511 

خاصاً ستقام باسي ون موه رساسلين، المتعةاد 

رسةقع ون أورسةصابين بشلل رساسلين معا، أو 

ايا رسةزومة ب هاز قيامة و وي سلةصابين 

 باساسل رسيساى دقط

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** يالا، بتبات رس بل كبينـ ـ ـ  ا 8704.512   
   ـ ـ ـ ايالا،  ابات مقللة )دانات(: 8704.513 
25% رسقيةة** دانات نقل مشتاك - - - - 8704.5131   
25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.5139   
   طن: 4ـ ـ ـ ايالا، بلزه ال وت اوز  8704.514 
عةاد خررا ج ـرر ـ ـ ـ مرريا رت مصررةةة سالمررت 8704.5141 

 400رسطررا  رسعامررة وبسررعة محرراك ال تت رراوز 

مع
3

 

 معلاة رسقيةة**

25% رسقيةة** ـ ـ ـ ـ ايالا 8704.5149   
15% رسقيةة** ايالا - - - 8704.519   
ـ ـ وت اوز وزنها رإلسةاسئ رسقائع )مع رسحةلسة  8704.52 

 طن 5رسقصلى( 

 معلاة رسقيةة**

 معلاة رسقيةة** حاك كهابائئ سل دعايالا ، م هزة دقط بة- 8704.60 
   ـ ايالا: 8704.90  
 معلاة رسقيةة رسةاكبات رستالميتية ورسةاكبات رستارثية - - - 8704.901 
 ايالا - - - 8704.909 

 

 

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة**
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ميا رت المتعةاالت خاصة، ايا ما كاه ميهرا   87.05

معررررر رً بصرررررلة  ئيسرررررية سيقرررررل ر  رررررخاص أو 

ع، )مثرررل مررريا رت رسقطرررا، رسسررريا رت رسبضرررائ

رساردعرررة، مررريا رت إطلررراء رسحارئرررف، مررريا رت 

خلرررط رسخامرررانة، مررريا رت رستررريس، مررريا رت 

رسررراش، مررريا رت رسرررل ش رسةتيقلرررة، مررريا رت 

 رستصلوا با  عة( 

    

 %5 رسقيةة*** ـ ميا رت  ردعة 8705.10  
اةمعل رسقيةة*** ـ ميا رت "م وك" سلحلا أو رسسبا 8705.20    
 معلاة رسقيةة*** ـ ميا رت إطلاء رسحارئف 8705.30  
 معلاة رسقيةة*** ـ ميا رت خلط رسخامانة 8705.40  
     ـ ايالا: 8705.90  
ـ ـ ـ ميا رت ساش رسطا  وكيسها، أو  8705.901  

سلتصلوا با  عة؛ رسعيامرت رسةتيقلة؛ ميا رت 

 س ال رسثللج

 معلاة رسقيةة***

 %5 رسقيةة*** ـ ـ ايالا ـ 8705.909  
لياكررررررل ) امرررررريهات( م هررررررزة بةحاكررررررات،  8706.00 87.06

حتر   87.01سلةاكبات رس رخلة درئ رسبيرلم مرن 

87.05  

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ لياكل سار رت 8706.001  
ـ ـ ـ لياكل ) اميهات( رسعابات رسةصكل ة  8706.002  

، رسةستل م  87.05وسغاوة  87.02باسبيلم من 

 قبل رسةصانع رسةاخصة سهصا رسصيا ة من

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8706.009  
 87.01أب ره، سلةاكبات رس رخلة دئ رسبيلم من   87.07

 ، بةا دئ ذسك اال رسقيامة 87.05رس  
    

   :87.03ـ سلسيا رت رس رخلة دئ رسبي   8707.10  
انع رسةاخصررة رسةسررتل م مررن قبررل رسةصرر - - - 8707.101 

 ست ةيع وتصييع رسةاكبات كة خالت إنتاج

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 8707.109 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 8707.90  

أسزرء وسلرزم سلةاكبات رس رخلة دئ رسبيلم مرن   87.08

  87.05 رس  87.01
    

   ـ ورقيات رسص مات وأسزرؤلا: 8708.10  
 م من قبل رسةصانع رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل 8708.101 

 ستصييع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاج

 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.109 



832 

 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـرر أسررزرء وسررلرزم أخررا سألبرر ره )بةررا دررئ ذسررك    

 اال رسقيامة(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أحزمة ر ماه 8708.21  
أخررا  زسرراج أمررامئ ونلردررص خلليررة ونلردررص - - 8708.22 

( مرن  1مح مة دئ مالحظة رسبي  رسلا ئ  قع )

 لصر رسلصل: 

  

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة  8708.221 

 ستصييع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - -  8708.229 
   :ـ ـ ايالا 8708.29  
ع رسةاخصة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصان 8708.291 

 ستصييع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاج 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.299 
ـررر مترررابل )دارمرررل( ومترررابل مسرررا  ة )دارمرررل  8708.30  

 ميادل(؛ وأسزرؤلا:
   

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة  8708.301 

 ستصييع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.309 
     ـ  لب تغييا رسسا ة )سيابلكس( وأسزرؤلا: 8708.40  
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع رسةاخصررة  8708.401  

 ست ةيع وتصييع رسةاكبات 
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.409  
سلسا ة،  ـ محاو  مردعة ذرت تاكيبات مغياة 8708.50  

وإه كانب مزومة بةتلنات أخا سيقل رسحاكة، 

 ومحاو  حاملة؛ وأسزرؤلا:

    

ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع رسةاخصررة  8708.501  

 ست ةيع وتصييع رسةاكبات
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.509  
   ـ مورسيب )  الت( وأسزرؤلا وسلرزمها: 8708.70  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة  8708.701 

 ستصييع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.709 
أنظةررة تعليررف وأسزرؤلررا )بةررا ديهررا ماصررات  - 8708.80  

 ص مات رستعليف "أملتسيارت"(:
  

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصة  8708.801 

 ع وت ةيع رسةاكبات كة خالت إنتاجستصيي

 

 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.809 



833 
 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
     ـ أسزرء وسلرزم أخا:   
ـرررر ـ مبررررامرت حررررار ة باسةرررراء ) رمويتررررارت(  8708.91  

 وأسزرؤلا
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ كاتةات صلت وملرميا  امم  وأسزرؤلا 8708.92  
 %5 رسقيةة مباواج أو كلتش( وأسزرؤلا ـ ـ معشقات ) 8708.93  
ـر ـ طرا رت "م كسريله أو رمرتيانج" وأ ةر ة  8708.94  

 و لب رسقيامة وأسزرؤلا:
    

ـ ـ ـ رسةستل م بشتل وح رت من قبل رسةصانع  8708.941  

 رسةاخصة ست ةيع وتصييع رسةاكبات
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.949  
ـ أكيررا  للرئيررة سلسررالمة مررع نظررام رسرريلخ ـرر  8708.95  

 وأسزرؤلا
 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 8708.99  
ـ ـ ـ رسةستلبات رسح و ورة بس رتاد أوسيرة كقطرع  8708.991  

(، ورسترررئ تحتررراج إسررر  صرررقل Blanksايرررا  )

 وت ليخ 

 معلاة رسقيةة

   ـ ـ ـ رس يازوا رسةع ة سل ار رت: 8708.992  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات ـ  8708.9921 

 إنتاج المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ـ ايالا 8708.9929 
ـ ـ ـ صييي ة  بط رسقاطاة بيصف رسةقطل ة،  8708.994  

وسلرزمها، رسةستل م من قبل رسةصانع 

رسةاخصة سصيا ة رسةقطل رت وأنصال 

 رسةقطل رت

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8708.999  
 ابات، ذرتية رس دع، ايا مزومة برسسهزة  درع   87.09

أو تيضي ، من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةصانع 

أو رسةخرررازه أو رسةرررلرن  أو رسةطرررا رت، سيقرررل 

رسبضائع سةسادات قصياة؛  ابرات سرار ة مرن 

ر نررررلرس رسةسررررتعةلة  لرررر  أ صررررلة محطررررات 

رء رسعابرررات رسةرررصكل ة رسسرررتك رسح و ورررة؛ أسرررز

 أ الا 

    

     ـ  ابات:   
 %5 رسقيةة ـ ـ كهابائية 8709.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 8709.19  
 ـ أسزرء 8709.90  

 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
مبابرررات وماكبرررات حابيرررة م   رررة أخرررا، ذرت  8710.00 87.10

 محاكات، وإه كانب مسلحة، وأسزرؤلا
 %5 رسقيةة

ت نا وررررة "ملتلمرررريتل" )بةررررا ديهررررا م رسررررا  87.11

رسرر  رسات رسعاموررة بةحاكررات ثابتررة( وم رسررات 

 اموررة مررزومة بةحاكررات مسررا  ة، وإه كانررب 

 بةاكبات سانبية؛ ماكبات سانبية سل  رسات  

    

ذرت متابس  رحتار  مرخلئ ـ م هزة بةحاكات 8711.10  

مع 50ال تزو  معة رمطلرناتها  ن
3
: 

    

 معلاة رسقيةة تقام باسي ون سلةقع ون ـ ـ ـ  8711.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ من دية "متلتا" 8711.102  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.109    
ذرت متابس  رحتار  مرخلئـ م هزة بةحاكات  8711.20  

مع 50تزو  معة رمطلرناتها  ن 
3
وال  

مع 250تت اوز 
3
: 

    

 معلاة رسقيةة ع ون ـ ـ ـ تقام باسي ون سلةق 8711.201  
ـررر ـ ـ مرررن ديرررة "مرررتلتا" ال تزوررر  مرررعة  8711.202  

مع 155رمطلرناتها  ن 
3 

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.209    
ذرت متابس  رحتار  مرخلئـ م هزة بةحاكات  8711.30  

مع 250تزو  معة رمطلرناتها  ن 
3
وال  

مع 500تت اوز 
3
: 

    

 %5 رسقيةة تقام باسي ون سلةقع ون  ـ ـ ـ 8711.301  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.309    
ذرت متابس  رحتار  مرخلئـ م هزة بةحاكات  8711.40  

مع 500تزو  معة رمطلرناتها  ن 
3
وال  

مع 800تت اوز 
3
: 

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ تقام باسي ون سلةقع ون  8711.401  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.409    
ذرت متابس  رحتار  مرخلئـ م هزة بةحاكات  8711.50  

مع 800تت اوز معة رمطلرناتها 
3
: 

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ تقام باسي ون سلةقع ون  8711.501  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.509    
   بةحاك كهابائئ سل دع: - 8711.60 
 معلاة رسقيةة تقام باسي ون سلةقع ون - - - 8711.601 
 معلاة رسقيةة من دية متلتا - - - 8711.602 
25% رسقيةة ايالا - - - 8711.609   
     ـ ايالا: 8711.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ تقام باسي ون سلةقع ون  8711.901  
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8711.909    
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 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
م رسررات  اموررة ذرت   لتررين وم رسررات أخررا  8712.00 87.12

سررك رسرر  رسات ذرت رسررثالث   ررالت )بةررا دررئ ذ

 وصي و  سلتلزوع(، ب وه محاكات

5% رسقيةة  

مقا رر  ذرت   ررالت و ابررات أخررا سلةعرراقين،   87.13

 وإه كانب بةحاك أو بآسية مدع أخاى
    

 معلاة رسقيةة ـ موه آسية مدع 8713.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8713.90  

لة دئ رسبيلم مرن أسزرء وسلرزم رسةاكبات رس رخ  87.14

  87.13رس   87.11
    

ـرر سلرر  رسات رسيا وررة )بةررا دررئ ذسررك رسرر  رسات  8714.10  

 رسعاموة بةحاكات ثابتة( :
  

رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع رسةاخصررة  - - - 8714.101 

ست ةيررع وتصررييع رسرر  رسات رسيا وررة كةرر خالت 

 إنتاج 

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - - 8714.109 
ـررر سلةقا ررر  ذرت رسع رررالت أو رسعابرررات ر خرررا  8714.20  

 سلةعاقين
 معلاة رسقيةة

     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة ـ ـ لياكل وأذ س  لكية وأسزرؤلا  8714.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ أطلر  )سيلط( ورمياخ   الت  8714.92  
ـ ـ ماركز أو محاو    الت، )  ر ماركز  8714.93  

سلارمل باستعشيف ودارمل رسع الت ذرت ر

 رسةاركز(، طا رت مسيية سلع الت رسطليقة 

 %5 رسقيةة

ـ ـ دارمل، بةا دئ ذسك ماركز رسع الت ذرت  8714.94  

رسلارمل باستعشيف، ودارمل رسةاركز، 

 وأسزرؤلا

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ماوج )مقا  ( 8714.95  
، ـرررر ـ برررر رالت "مورمررررات" وأذ س ترررر ووا 8714.96  

 وأسزرؤلا
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  8714.99  
      ابات سيقل ر طلاد، وأسزرؤلا 8715.00 87.15

ـرر ـ ـ ر سررزرء رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع  8715.002  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8715.009    
مقطررررل رت " ورمل" ومقطررررل رت نصررررلية؛   87.16

 ات أخا ايا آسية رس دع؛ أسزرؤلا  اب
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 الجريدة الرسمية 

 قع 

 رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
دية 

 رسامع
ـرر مقطررل رت ومقطررل رت نصليــررـة مررن طررارز  8716.10  

 رسقادالت "كارداه"، سلستن أو سلتخييع
25% رسقيةة  

ـ مقطل رت ومقطل رت نصلية ذرتية رستحةيل  8716.20  

 أو رستلاوغ، سألاارض رسز ر ية:
    

عرر ة سل ررار رت ـرر ـ ـ ذرت موالبررين خلليررين، م 8716.201  

 رسز ر ية
 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8716.209    
ـررر مقطرررل رت ونصرررف مقطرررل رت أخرررا سيقرررل    

 رسبضائع: 
    

25% رسقيةة ـ ـ صها وج 8716.31    
     ـ ـ ايالا : 8716.39  
ـررر ـ ـ أنصرررال رسةقطرررل رت رسةعررر ة سلقطرررا  8716.391  

 باسسيا رت رسقاطاة
ةمعلا رسقيةة  

15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8716.399    
     ـ مقطل رت ومقطل رت نصلية أخا: 8716.40  
ـررر ـ ـ أنصرررال رسةقطرررل رت رسةعررر ة سلقطرررا  8716.401  

 باسسيا رت رسقاطاة
 معلاة رسقيةة

15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8716.409    
25% رسقيةة ـ  ابات أخا 8716.80    
     ـ أسزرء: 8716.90  
   ـ ـ ـ  طابات للرء: 8716.901 
رسةستل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  - - - - 8716.9011 

 رنتاج سلةقطل رت ورنصال رسةقطل رت

 معلاة رسقيةة

15% رسقيةة ايالا - - - - 8716.9019   
ـ ـ ـ  متابل ) دارمل ( ومتابل مسا  ة )  8716.902 

 دارمل ميادل (، وأسزرؤلا

15% رسقيةة  

ـ ـ ـ  ايالا، رسةستل م من قبل رسةصانع  8716.903  

كة خالت أو مستلزمات رنتاج إلمتخ رماتها 

 رسخاصة

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 8716.909    
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثامن ورسثةانله

 
 ماكبات سلوة وماكبات دضائية ، وأسزرؤلا

 

 

 مالحظة :

 

ب وه طيا " أي طائاة، ايا تلك   اارض لصر رسلصل ، وقص  بعبا ة "طائارت – 1

، مصةةة سلطياره ب وه طيا  ل  متيها. وةتن أه تتله 88.01رس رخلة دئ رسبي  

مصةةة ستحةل حةلسة أو م هزة بشتل مرئع بتاميارت  قةية م م ة أو أي سهاز 

 آخا وةتيها من أمرء وظائف ذرت دائ ة خالد طيارنها.

طيا " ال تشةل طائارت أسعاب مصةةة  ومع ذسك د ه  با ة "طائارت ب وه       

 (. 95.03حصارً  اارض رستسلية ) رسبي  
 

 مالحظات رسبيلم رسلا ية :
 
،  وقص  بعبرا ة "رسرلزه 8802.40إس   8802.11من أسل تطبيف أحتام رسبيلم رسلا ية من  - 1

ةعرر رت رسلرا غ"، وزه رآلسرة درئ حاسررة رسطيراره رسعرامي ، بامررتثياء وزه رسطراقع ورسلقرلم ورس

 )  ر رسةع رت رسةثبتة  ليها بصل ة مرئةة( .

 

، 8806.94إسرر   8806.91ورسبيررلم  8806.24إسرر   8806.21 اررارض رسبيررلم رسلا يررة  - 2

وقص  بعبا ة رسح  ر قص  سللزه  ي  رإلقالس ، رسح  ر قص  سرلزه رآلسرة درئ حاسرة رسطيراره 

 رت ورسلقلم .رسعامي ،  ي  رإلقالس ، متضةياً وزه رسحةلسة ورسةع 
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

باسلنرررررات ومياطيررررر  مسرررررياة ؛ طرررررائارت  رررررار ية  8801.00 88.01

وأ ررررا ة طررررائاة "أسيحررررة مستررررا" وايالررررا مررررن 

 رسةاكبات رس لوة ايا رسةصةةة سل دع بقلة محاكة 

 %5 رسقيةة

رسطرررائارت بررر وه طيرررا  ماكبرررات سلورررة أخرررا ،  ررر ر    88.02

)مثرل رسطرائارت رسعةلمورة   88.06رس رخلة درئ رسبير  

"رسهليلكررررلبتا" ورسطررررائارت رسعاموررررة(؛ ماكبـررررـات 

دضائيــة )بةا درئ ذسرك ر قةرا  رسصريا ية( و ابرات 

 إطال  رسةاكبات رسلضائية أو رسةاكبات رسة ر وة 

    

     ـ طائارت  ةلموة "لليلكلبتا":    
 معلاة رسقيةة كغع 2000ـ ال وت اوز وزنها دا اة ـ  8802.11  
 معلاة رسقيةة كغع 2000ـ ـ وت اوز وزنها دا اة  8802.12  
ـ طائــــارت  اموة وماكبرات سلورة أخرا، ال وت راوز  8802.20  

 كغع  2000وزنها دا اة 
 معلاة رسقيةة

ـ طائـــارت  اموة وماكبات سلوة أخا، وزور  وزنهرا  8802.30  

 كغع 15000كغع وال وت اوز  2000اة  ن دا 
 معلاة رسقيةة

ـ طائارت  اموة وماكبات سلوة أخا، وت اوز وزنها  8802.40  

 كغع 15000دا اة 
 معلاة رسقيةة

ـ ماكبات دضائية )بةا دئ ذسك ر قةا  رسصيا ية(  8802.60  

و ابات إطال  رسةاكبات رسلضائية  أو رسةاكبات 

 رسة ر وة

ةمعلا رسقيةة  

     ملغئ   [88.03]
مظالت لبلط  "با ر ـرـلت" )بةرا درئ ذسرك مظرالت  8804.00 88.04

رسهبررررررررلط رسةسررررررررياة ومظررررررررالت رسةيحرررررررر  رت( و 

 "و تل لت"؛ أسزرؤلا وسلرزمها 

 %5 رسقيةة

أسهرررزة  إطرررال  رسةاكبرررات رس لورررة؛ أسهرررزة سهبرررلط    88.05

رسةاكبررات رس لوررة  لرر  ظهررا رسسررلن، ورست هيررزرت 

أسهررزة أ ضررية سلترر  وب  لرر  رسطيرراره؛ رسةةاثلررة؛ 

 أسزرء ر صيال أ الا  

    

رسةاكبات رس لوة، وأسزرؤلا؛ أسهزة  أسهزة إطال - 8805.10  

رس لوة  ل  ظها رسسلن،  سهبلط رسةاكبات

 ورست هيزرت رسةةاثلة، و أسزرؤلا

 %5 رسقيةة

     ـ أسهزة أ ضية سلت  وب  ل  رسطياره وأسزرؤلا:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسهزة محاكاة "ميةيلسيتل " وأسزرءلا 8805.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 8805.29  

   طائارت ب وه طيا   88.06
 معلاة  رسقيةة مصةةة سيقل رساكاب - 8806.10 
 ايالا ، سلطياره باستحتع  ن بع  دقط :-  
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 250 ال وت اوز رسح  ر قص  سللزه  ي  رالقرالس - - 8806.21 

 :اع 
  

 %5 رسقيةة  مزومة بتاميارت تللزولنية  - - - 8806.211 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8806.219 
 250وت رراوز رسحرر  ر قصرر  سلررلزه  يرر  رالقررالس  - - 8806.22 

 كغع: 7اع وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية  - - - 8806.221 
 معلاة رسقيةة ا ايال - - - 8806.229 
كغرع  7وت اوز رسح  ر قصر  سلرلزه  ير  رالقرالس  - - 8806.23 

 كغع: 25وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية  - - - 8806.231 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8806.239 
كغرع  25وت اوز رسح  ر قص  سللزه  ي  رالقالس  - - 8806.24 

 كغع: 150وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.241 
 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 8806.249 
   ايالا : - - 8806.29 
 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.291 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8806.299 
   ايالا : -  
 250 قص  سللزه  ي  رالقرالس ال وت اوز رسح  ر - - 8806.91 

 :اع 
  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.911 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8806.919 
 250وت رراوز رسحرر  ر قصرر  سلررلزه  يرر  رالقررالس  - - 8806.92 

 كغع: 7اع وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.921 
 معلاة رسقيةة  ايالا - - - 8806.929 
كغرع  7وت اوز رسح  ر قصر  سلرلزه  ير  رالقرالس  - - 8806.93 

 كغع: 25وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.931 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8806.939 
كغرع  25وت اوز رسح  ر قص  سللزه  ي  رالقالس  - - 8806.94 

 كغع: 150وال وزو   ن 

  

 %5 رسقيةة مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.941 
 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8806.949 
   ايالا : - - 8806.99 
 مزومة بتاميارت تللزولنية - - - 8806.991 

 

 %5 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ايالا - - - 8806.999 
أو  88.01ة دررررئ رسبيررررلم أسررررزرء رالصرررريال رس رخلرررر  88.07

 88.06أو  88.02

  

 %5 رسقيةة مارو" وأمورت مور ة وأسزرؤلا  - 8807.10 
 %5 رسقيةة م ةل ة رسهبلط ورسزرؤلا  - 8807.20 
أسرررررزرء أخرررررا سلطرررررائارت رسعامورررررة أو رسطرررررائارت  - 8807.30 

 رسعاملموة أو رسطائارت ب وه طيا 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - 8807.90 
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 رسلصل رستامع ورسثةانله

 
 ملن وقلر ب وميشآت  ائةة

 
 مالحظة :

 
إه رسسلن ايا رستاملة أو ايا تامة رسصيع ولياكل رسسلن ، رسة ةعة أو ايا رسة ةعة أو   1 -

إذر سرع  89.06رسةلتتة، وكصسك رسسلن رستاملة ايا رسة ةعة أو رسةلتتة، تصيف دئ رسبير  

 يية من نلس معين.تتن سها رسةلرصلات ر مامية سسل
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ملن وبلرخا  حالت ومع وات "دياي برلت"، مرلن   89.01

 رررحن، زور   ومرررلن مةاثلرررة سيقرررل ر  رررخاص أو 

 رسبضائع 

    

ـ مــلن وبــلرخا  حالت ومــلن مةاثــلة مع ة  8901.10  

ر  خاص؛ مع وات "دياي  بصلة  ئيسية سيقل

 بلت" من سةيع ر نلرس 

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ملن صها وج  8901.20  
ـررر مرررلن برررارمرت،  ررر ر رس رخلرررة درررئ رسبيررر  رسلا رررئ  8901.30  

8901.20  
 معلاة رسقيةة

ـ ملن أخا سيقل رسبضائع وملن أخا سيقرل ر  رخاص  8901.90  

 ورسبضائع معاً 
 معلاة رسقيةة

ملن صي ؛ ملن مصانع وملن أخا سةعاس ة ميت ات  8902.00 89.02

 رسصي  أو حلظها
 معلاة رسقيةة

وخـررـلت وزور   أخـررـا سليزلررة أو رساواضررة؛ قررلر ب   89.03

 رست  وف وزور   خليلة "كانل"
    

   ـ قلر ب قابلة سليلخ )بةا ديها ذرت رسهياكل رسصلبة(:   
سيتع تزوو لا بةحاك ، ال  مزومة  أو مصةةة - - 8903.11 

وت اوز وزنها رسصادئ ب وه حةلسة )  ر رسةحاك( 

 كغع100

 %5 رسقيةة

ايررا مصررةةة سالمررتعةاد مررع محرراك وال وت رراوز  - - 8903.12 

 كغع  100وزنها رسصادئ ب وه حةلسة 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا  - - 8903.19 
وإه  قرررلر ب  رررار ية ، ايرررا تلرررك رسقابلرررة سلررريلخ ، -  

 كانب مزومة بةحاك مسا  :

  

 %5 رسقيةة متا  7.5بطلد ال وت اوز  - - 8903.21 
 %5 رسقيةة متا  24متا وال وزو   ن  7.5بطلد وت اوز  - - 8903.22 
 %5 رسقيةة متا 24بطلد وت اوز  - - 8903.23 
قررلر ب بةحاكررات ، ايررا تلررك رسقابلررة سلرريلخ ،  رر ر  -  

 خا سئ )ايا رسثابب (:رسقلر ب ذرت رسةحاك رس

  

 %5 رسقيةة متا  7.5بطلد ال وت اوز  - - 8903.31 
 %5 رسقيةة متا  24متا وال وزو   ن  7.5بطلد وت اوز  - - 8903.32 
 %5 رسقيةة متا 24بطلد وت اوز  - - 8903.33 
     ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة متا 7.5بطلد ال وت اوز  - - 8903.93 
 ايالا  ـ ـ 8903.99  

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 معلاة رسقيةة ملن قاطاة وملن مردعة  8904.00 89.04
مرررلن إ  رررام ضرررلئئ، مرررلن إطلررراء رسحاورررف، مرررلن   89.05

سا دة أو كامحة "كاركات"،  وردع  ائةة، وايالا 

من رسسرلن رسترئ تعتبرا رسةالحرة ديهرا ثانلورة باسقيرا  

سلظيلتهــا رسائيسرية؛ أحرلرض مرلن  ائةرة؛ أ صرلة 

 ةة أو ااطسة سلحلا أو سإلنتاج  ائ

    

 معلاة رسقيةة ـ ملن سا دة أو كامحة "كاركات" 8905.10  
 معلاة رسقيةة ـ أ صلة  ائةة أو ااطسة سلحلا أو سإلنتاج  8905.20  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8905.90  

ملن أخا، بةا ديها رسسرلن رسحابيرة وقرلر ب رسي راة،   89.06

 ف   ر قلر ب رست  و
    

 معلاة رسقيةة ـ ملن حابية 8906.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8906.90  

ميشررررآت  ائةررررة أخررررا مثررررل رسطلردررررات ورسخزرنررررات   89.07

ورسصرررياموف رسغاطسرررة إل مررراء أمامرررات رس سرررل ، 

وميصررررات رإل مرررراء و لرمررررات رسررررابط أو رإل  ررررام 

 ورسةيا رت 

    

 معلاة رسقيةة ـ طلردات قابلة سليلخ 8907.10  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 8907.90  

 %5 رسقيةة ملن وميشآت  ائةة أخا، قي  رستحطيع "سلتخاو " 8908.00 89.08
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 رسقسع رسثامن  شا

 أمورت وأسهزة سلبصاوات أو رستصلوا رسللتلااردئ
 أو رسسييةائئ أو سلقيا  أو سللح  ورسةارقبة أو سلقيا  ورسضبط رس قيف؛

 أو رس ارحة؛ أصيال صيا ة رسسا ات؛أمورت وأسهزة سلطب 
 أمورت ملميقية ؛ أسزرء وسلرزم لصا ر مورت أو ر سهزة

 

 رسلصل رستسعله
 أمورت وأسهزة سلبصاوات أو رستصلوا رسللتلااردئ أو رسسييةائئ

 أو سلقيا  أو سللح  ورسةارقبة أو سلقيا  ورسضبط رس قيف؛ أمورت وأسهزة
 لصا ر مورت أو ر سهزةسلطب أو رس ارحة؛  أسزرء وسلرزم 

 
 مالحظات:

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -
ر صيررررـال مررررن ر نررررلرس رسةسررررتخ مة دررررئ رآلالت ور سهررررزة أو تلررررك رسةعرررر ة   -أ  

( أو مرن سلر  40.16المتعةاالت تقيية أخا،من مطاط مباكن ايا مقسر  )رسبير  

 (؛59.11( أو من ملرم نس ية )رسبي  42.05طبيعئ أو م  م )رسبي  
ر حزمـة ور  بطة رسش رمة من ملرم نس ية ورسترئ تسرتة  تسثيالرا  لر  رسعضرل   -ب 

رسةرارم مرري ا أو  ر ا ، مررن خاصرريتها رسةطاطرة "رسةااطررة" دقرط )مثررل: أحزمررة 

رسررلالمة، أ بطررة رسصرر  ، أ بطررة رسرربطن، أ بطررة سلةلاصررل أو رسعضررالت( )رسقسررع 

 رسحامي  شا(؛
؛ ر صريال مرن  69.03ر ة( رس رخلرة درئ رسبير  رسةيت ات رسيا وة )رسةتحةلة سلحرا  -ج 

خررزل رسةعرر ة المررتعةاالت رسةختبررارت أو سالمررتعةاالت رستيةاووررة أو سغيالررا مررن 

 ؛69.09رالمتعةاالت رستقيية رس رخلة دئ رسبي  
، ورسةارورا مرن 70.09رسةاروا من زساج ايا رسةشغلسة بصاواً رس رخلة درئ رسبير    -م

ةيية رستئ سيسب سها صرلة رسعياصرا رسبصراوة )رسبير  معامه  اموة أو من معامه ث

 (؛71أو رسلصل  83.06
،  70.14،  70.11،  70.08،  70.07ر صيال من زسرـاج رس رخلرة درئ رسبيرلم   -لـ

 ؛ 70.17أو 70.15
مررن  2ر سرزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت رسعامررة، برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة   -و

اموررة )رسقسررع رسخررامس  شررا( ور صرريال رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  

ومررع ذسررك درر ه ر صرريال رسةعرر ة سالمررتعةاد (؛ 39رسةةاثلررة مررن سرر رئن )رسلصررل 

حصارً دئ  ةليات رسز ر رة درئ رسعلرلم رسطبيرة أو رس ارسيرة أو طرب ر مرياه أو 

 ؛ 90.21رسطب رسبيطاي ت خل دئ رسبي  
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( ؛ رسقبرابين وأسهرزة رسعر     84.13بير رسةضخات رسةحتلوة  لر  أسهرزة قيرا  )رس      -ز

ورسضبط رسعاملة باسلزه، وكصسك صي ات رسةلرزون ) يا رت( رسةق مرة  لر  حر ة 

 إسرررر  84.25(؛ آالت وأسهررررزة رسادررررع أو رستيضرررري  )رسبيررررلم مررررن 84.23)رسبيرررر  

(؛ 84.41(؛ آالت ق  رسل   ورسل   رسةقلى مرن سةيرع ر نرلرس )رسبير  84.28

ضبط رسشغل أو رسع م درئ رسعر م رآلسيرة أو آالت رسقطرع بيلرث رست هـيزرت رسخاصة ب

، بةا ديها تلك رسةرزومة برسمورت بصراوة سقرارءة رسةقراويس 84.66رسةاء من رسبي  

كرراه ميهررا أمامرراً مررن ر سهررزة  )مثررل  ؤو  رستقسرريع "رسبصرراوة"(، ايررا مررا

(؛  84.70رسبصررررراوة )مثرررررل تلسرررررتلبات رسضبـرررررـط(؛ رآلالت رسحامرررررـبة )رسبيررررر  

؛ رآلالت ور سهرزة )بةرا درئ ذسرك 84.81صةامات رو رسةع رت رالخاى من رسبي  رس

رآلالت سعرراض أو  مررع نةرراذج رسرر ورئا  لرر  رسةررلرم  رربة رسةلصررلة رسحسامررة( 

 . 84.86رس رخلة دئ رسبي  

مصابيل ر ضلرء رستا لة من رسيلس رسةستعةل سل  رسات أو رسسيا رت )رسبي    -" 

(؛ أسهزة مييةائية 85.13بائية رسقابلة سلحةل )رسبي  (؛ رسةصابيـل رستها85.12

ستس يل رسصلت أو إل امة إذر ته وكصسك أسهزة إ امة تس يله )باسيسخ  ل  

(؛ كاميارت تللزولنية 85.22؛  ؤو  صلت )رسبي  85.19حلرمل( رسبي  

(؛ أسهزة 85.25وكاميارت  قةية  وايالا من كاميارت رسلي ول رسةس لة )رسبي  

  وأسهزة رإل  ام رسةالحئ باسارمول أو أسهزة رستحتع  ن بع  باسارمول رسارمر

(؛ ملصالت ر سيال رسزساسية وأحزمة وحباد ر سيال رسزساسية 85.26)رسبي  

(. أسهزة رستحتع رساقةية ؛ ر صيال رسةسةاة "مصابيل مقللة" 85.36)رسبي  

 ؛(85.44(؛  كابالت ر سيال رسبصاوة )رسبي  85.39)رسبي  
 ؛94.05مصابيل تاكيز ر ضلرء ومصابيل ر ضلرء رستا لة رس رخلة دئ رسبي    -ط 
 ؛95ر صيال رس رخلة دئ رسلصل   -ى 

رسةياصب )رسحلرمل( أحاموة أو ثيائية أو ثالثية رسقلرئع ور صيال رسةةاثلة رس رخلرة     -ك

 ؛96.20دئ رسبي  
 ةصيل ة ميها؛مقاويس رسسعة ، رستئ تصيف ودقاً سلةامة رس  -د 
رسبتارت ورسحلرمل رسةةاثلة )رستئ تصيف تبعراً سلةرامة رسةصريل ة ميهرا درئ رسبير    -م 

 رسخامس  شا مثال( .  أو رسقسع 39.23
( أ ررالا، درر ه ر سررزرء ورسلررلرزم سررآلالت أو ر سهررزة أو 1مررع مار ررـاة أحتررام رسةالحظررة )  2 -

 دقاً سلقلر   رستاسية:ر مورت أو ر صيال رس رخلة دئ لصر رسلصل تصيف و

ر سزرء ورسللرزم رستئ تةثل أصياداً مشةلسة دئ أي بي  مرن بيرلم لرصر رسلصرل أو   -أ  

( تبقر  دررئ 90.33أو  85.48أو  84.87) ر ر رسبيررلم  91أو  85أو 84رسلصرلد 

 سةيع ر حلرد مرخلة دئ بيلملا رسخاصة ؛
اة رسسرابقة،  ير ما تترله معر ة ر سزرء ورسللرزم،   ر تلك رسةشا  إسيهرا درئ رسلقر  -ب 

سالمتخ رم حصارً أو بصل ة  ئيسية مع آسة معيية أو سهراز معرين أو أمرة معييرة 

أو مع   م من رآلالت أو ر سهرزة ور مورت رس رخلرة درئ ذرت رسبير  )بةرا درئ ذسرك 

(، 90.31أو  90.13أو  90.10رآلالت أو ر سهزة أو ر مورت رس رخلة دئ رسبيرلم 

 رسبي  رسخاص باآلسة أو رس هاز أو ر مرة؛ د نها تتبع
 . 90.33ت خل سةيع ر سزرء ورسللرزم ر خا دئ رسبي      -ج 

 سلقسع رسسام   شا  ل  لصر رسلصل. 4و  3تيطبف أوضاً أحتام رسةالحظتين   3 -
ميراظيا تح ور  ر لر رل سألمرلحة وميراظيا ر درف )باوسرتلب(  90.05ال ت خل دئ رسبي    4 -

صات أو رس بابات أو ميراظيا رآلالت ور سهرزة ور مورت رس رخلرة درئ لرصر رسلصرل أو سلغلر

 .90.13دئ رسقسع رسسام   شا، بل ت خل لصا رسةياظيا دئ رسبي  
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إه رآلالت ور سهزة ور مورت رسبصاوة سلقيرا  أو رسلحر  أو رسةارقبرة رسترئ قر  تصريف   5 -

 . 90.31تصيف دئ رسبي  و ب ره  90.31ورسبي   90.13دئ كل من رسبي  

، وقصرر  بعبررا ة "أصرريال وأسهررزة تقررلوع ر  ضرراء"، ر صرريال 90.21 اررارض رسبيرر   6 -

 ور سهزة رسةع ة:
 سللقاوة أو ستقلوع تشللات سس وة معيية ؛ أو -
 س  ع أو ستثـبيب أسزرء من رس س  إثا حاسة ماضية أو  ةلية سارحية أو إصابة. -

  ضاء ، ر حصوة ورسيعاد رس رخليرة رسخاصرة رسةصرةةة تشةل أصيال وأسهزة تقلوع ر

 ستصحيل حاالت تشللات ر ق رم ، بشاط إه تتله إما:
 مصيعة حسب رسةقا  ؛ أو (1)
مصيعة بتةيات ت ا وة ، ومق مة بشتل دامرت وسيس أزورسراً، ومصرةةة سرتالئع  (2)

 أي من رسق مين باستساوي.
 دقط: 90.32وشةل رسبي    7 -

ت وأسهررزة رستيظيـررـع رسررصرتئ سل اورراه أو رال تلرراس أو رسضررغط أو سغيالررا مررن أمور  -أ  

رسةتغيررارت دررئ رسسررلرئل أو رسغررازرت وكررصسك أمورت وأسهررزة رسةارقبررة ورسررتحتع 

رسصرتئ سلحار ة ، وإه كاه  ةلها وعتة   ل  ظالاة كهابائية تتغيا ودقراً سلعامرل 

رسعامررل إسرر  قيةررة مطللبررة  رسةررارم رسررتحتع ديرره ذرتيرراً، ورسةصررةةة إلوصرراد لررصر

ورسحلاظ  ليه  ي لا، وتثبيته ض  تقلبات محتةلة، وذسك بقيا  قيةتره رسحقيقيرة 

 بصل ة مستةاة أو مو وة ؛ و
رسةيظةرررات رسصرتيرررة سلةقررراموا رستهابائيرررة ، وكرررصسك ر مورت ور سهرررزة سلةارقبرررة   -ب 

 لررر  ظرررالاة ورسرررتحتع رسرررصرتئ سلةقررراموا اـرررـيا رستهابائيرررة رسترررئ وعتةررر   ةلهرررا 

كهابائية متغياة ودقاً سلعامل رسةارم رستحتع ديه، ورسةصرةةة إلوصراد لرصر رسعامرل 

إسرر  قيةررة مطللبررة ورسحلرراظ  ليرره  يرر لا، وتثبيترره ضرر  تقلبررات محتةلررة، وذسررك 

 بقيا  قيةته رسحقيقية بصل ة مستةاة أو مو وة .
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ة رسامعدي

أسيال بصاوة وحزم من أسيال بصاوة؛ كابالت من   90.01

؛ 85.44أسيرررال بصررراوة،  ررر ر رس رخلرررة درررئ رسبيررر  

أسلر" وصلائل من مرلرم مسرتقطبة؛   مرات )بةرا 

درررئ ذسرررك رسع مرررات رسالصرررقة( وملر ررريا ومارورررا 

وايالا من  ياصا بصراوة، مرن أورة مرامة كانرب، 

ايررا ايررا ماكبررة،  رر ر مررا كرراه ميهررا مررن زسرراج 

 مشغلد بصاوا

    

   ـ أسيال بصاوة، حزم وكابالت من أسيال بصاوة: 9001.10  
ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتراج  9001.101 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9001.109 
 %5 رسقيةة ـ أسلر" وصلائل من ملرم مستقطبة 9001.20  
 %5 رسقيةة ـ   مات الصقة 9001.30  
 %5 رسقيةة ـ   مات سليظا رت من زساج  9001.40  
   ـ   مات سليظا رت من ملرم أخا: 9001.50  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9001.501 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9001.509 
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9001.90  

  مررات وملر رريا وماروررا وايالررا مررن  ياصررا   90.02

بصاوة، من أوة مامة كانرب، ماكبرة، تشرتل أسرزرء 

أو تاكيبات سرألمورت ور سهرزة،  ر ر مرا كراه ميهرا 

 من زساج ايا مشغلد بصاواً 

    

     ـ   مات رسةائيات:   
ـ ـ  سهزة إستقاط رسصل  )رستاميارت( أو  سهزة  9002.11  

سهزة رسللتلااردية أو  اض رسصل  أو سأل

 رسسييةائية ستتبيا أو تصغيا رسصل  

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9002.19  
 %5 رسقيةة ـ ما حات )دالتا( 9002.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  9002.90  

أطرررا و كائرررب سليظرررا رت أو سألصررريال رسةةاثلرررة،   90.03

 وأسزرؤلا  
    

     ـ أطا و كائب:   
 %5 رسقيةة ـ ـ من س رئن 9003.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ من ملرم أخا 9003.19  
     ـ أسزرء: 9003.90  
ـرر ـ ـ أسررزرء ر طررا رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع  9003.901  

 رسيظا رت كة خالت إنتاج

 

 معلاة رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ة رسامعدي

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9003.909  
     وةاثلها نظا رت مصححة أو ورقية أو ايالا، وما   90.04

 %5 رسقيةة ـ نظا رت  ةسية 9004.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9004.90  

مياظيا مقابة )ملامة رسعين أو مزموسة( ومياظيا   90.05

دلتيررة وايالررا مررن رسةيرراظيا رسبصرراوة وقلر رر لا؛ 

أسهزة دلتية أخا وقلر  لا،  ر ر ر سهرزة رسللتيرة 

 رسالملتية )باسارمول( 

    

 %5 رسقيةة ـ مياظيا مقابة مزموسة رسعين 9005.10  
 %5 رسقيةة ـ أسهزة أخا  9005.80  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء وسلرزم )بةا ديها رسقلر  (  9005.90  

أسهزة رستصلوا رسللتلااردئ )  ر آالت رستصرلوا   90.06

رسسررررييةائئ(؛ أسهررررزة إحرررر رث رسضررررلء رسخرررراطف 

ور نابيب سلتصلوا رسللتلااردئ، بةا ديها رسلةبات 

رسلماضرررة،  ررر ر رسلةبرررات ور نابيرررب رسترررئ تضرررئء 

  85.39باستلاوغ رس رخلة دئ رسبي  

    

ـ أسهزة مصةةة خصيصاً سلتصلوا تحب رسةاء أو  9006.30  

سلتصـلوا رس لي أو رسلح  رسطبئ أو رس ارحئ 

سأل ضاء رس رخلية؛ أسهزة رستصلوا سةختبارت 

  رسطب رسشا ئ أو  اارض  لع رس اوةة

 %5 رسقيةة

     ـ أسهزة رستصلوا ذرت رستظهيا ورسطبع رسلل ي: 9006.40  
  9006.401  ً  %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة تصلوا ر  خاص دلتلاارديا
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9006.409  
   ـ أسهزة تصلوا أخا:  
     مع: 35ـ ـ بسدالم بشتل سلات بعاض  9006.53  
 %5 رسقيةة هزة تصلوا ر  خاص دلتلااردياـ ـ ـ أس 9006.531  
ـرر ـ ـ أسهررزة رستصلوـــررـا مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة  9006.532  

ستسررررررر يل رسةسرررررررتي رت  لررررررر  أدرررررررالم مصرررررررغاة 

)ميتاوديلع( أو  ل  بطاقات مصغاة )ميتاوديش( 

 أو  ل  ايالا من ر  تاد رسةصغاة 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  9006.539  
     ـ ـ ايالا: 9006.59  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة تصلوا ر  خاص دلتلاارديا  9006.591  
ـرر ـ ـ أسهررزة رستصلوـــررـا مررن ر نررلرس رسةسررتعةلة  9006.592  

ستسررررررر يل رسةسرررررررتي رت  لررررررر  أدرررررررالم مصرررررررغاة 

)ميتاوديلع( أو  ل  بطاقات مصغاة )ميتاوديش( 

 أو  ل  ايالا من ر  تاد رسةصغاة 

 %5 رسقيةة

ـ ـ ـ أسهزة رستصلوا من ر نلرس رسةستعةلة  9006.593 

 ستحضيا كليشيهات أو رمطلرنات رسطبا ة

 5% 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ة رسامعدي

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  9006.599  
ـ أسهزة إح رث رسضلء رسخاطف سلتصلوا    

رسللتلااردئ )بةا ديها رسلةبات ور نابيب 

 رسلماضة(:

    

اطف بسنابيرب تلاورغ ـر ـ أسهرزة إحر رث رسضرلء رسخر 9006.61  

 )دالش رستتاونئ(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9006.69  
     ـ أسزرء وسلرزم :   
 %5 رسقيةة ـ ـ  سهزة رستصلوا 9006.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9006.99  

أسهررزة تصررلوا "كرراميارت" مررييةائية، وأسهررزة   90.07

  اض مرييةائية، وإه تضرةيب أسهرزة تسر يل أو

 إذر ة رسصلت  

    

     ـ أسهزة تصلوا "كاميارت": 9007.10  
 8مع أو  دالم  16 دالم وقل  اضها  ن  - - - 9007.101  

 مع مزموسة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9007.109  
     ـ أسهزة  اض: 9007.20  
 8ملرع ، أو ر درالم  16ـ ـ ـ  دالم وقل  اضها  ن  9007.201  

 ملع مزموسة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9007.209  
     ـ أسزرء وسلرزم:   
 %5 رسقيةة ـ ـ  سهزة رستصلوا  9007.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ  سهزة رسعاض  9007.92  

أسهررررزة  رررراض صررررل  ايررررا متحاكررررة )دررررانل    90.08

مررحاي(؛ أسهررزة دلتلاارديررة ) رر ر رسسررييةائية(، 

 صغيا سلتتبيا أو رست

    

   ـ أسهزة  اض، أسهزة سلتتبيا ورستصغيا : 9008.50 
قا ئات أدالم مصغاة )ميتراوديلع( أوبطاقرات  - - - 9008.501  

مصررررغاة )ميترررراوديش( أوايالررررا مررررن ر  ررررتاد 

 رسةصغاة، وإه كانب قام ة  ل  رالمتيساخ:

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9008.509  
 %5 رسقيةة وسلرزمـ أسزرء  9008.90  

[90.09]    ملغئ  
أسهزة ومع رت سةختبرارت رستصرلوا رسللترلااردئ   90.10

أو رسسررييةائئ ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه 

آخا من لصر رسلصل؛  ا ات مضيية سلح  صل  

 ر  عة رسسلبية ؛  ا ات  اض
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ة رسامعدي

ـ أسهزة ومع رت رستظهيا رآلسئ سلل   بشتل سلات  9010.10  

ر دالم رسللتلااردية أو رسسييةائية ، أو أسهزة أو 

رسطبع رآلسئ سألدالم رسةظهاة  ل  سلات من رسل   

 رسللتلااردئ: 

  

ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كةستلزمات إنتراج  9010.101 

 المتخ رماتها رسخاصة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9010.109 
أخــــا سةختبارت رستصلوا  ـ أسهزة ومع رت 9010.50  

رسللتلااردئ أو رسسييةائئ؛  ا ات مضيية  

 سلح  صل  ر  عة رسسلبية 

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ  ا ات  اض 9010.60  
 %5 رسقيةة  ـ أسزرء وسلرزم 9010.90  

م الا )ميتاومتلبات( بصاوــة، بةا ديها م الا   90.11

م ررررالا رستصررررلوا رسللتررررلااردئ أو رسسررررييةائئ و

  اض صل  رس قائف 

    

     ـ م الا م سةة )متاول متلبية(: 9011.10  
ـ ـ ـ م الا بصاوة م سةة م هزة بةع رت،  9011.101  

مصةةة خصيصاً سةياوسة ونقل رساقاقات  به 

 رسةلصلة أو رسشبيتات  به رسةلصلة

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا  9011.109  
الا أخا سلتصلوا رسللتلااردئ أو رسسرييةائئ ـ م  9011.20  

 وم الا  اض صل :
    

ـ ـ ـ م الا سلتصلوا رسة هاي، م هزة بةع رت،  9011.201  

مصةةة خصيصاً سةياوسة ونقل رساقاقات  به 

 رسةلصلة أو رسشبيتات  به رسةلصلة

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9011.209  
 %5 رسقيةة ـ م الا أخا 9011.80  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9011.90  
 معلاة رسقيةة  9011.101ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9011.901  
 معلاة رسقيةة  9011.201ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9011.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9011.909  

م ررالا  رر ر رسة ررالا رسبصرراوة؛ أسهررزة إنحررارل   90.12

 ارل""مولاركتلس
    

ـر م رالا  ر ر رسة رالا رسبصراوة؛ أسهرزة إنحرارل  9012.10  

 "مولاركتلسارل":
    

ـ ـ ـ م الا حزم إستتاونية، م هزة بةع رت،  9012.101  

مصةةة خصيصاً سةياوسة ونقل رساقاقات  به 

 رسةلصلة أو رسشبيتات  به رسةلصلة

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9012.109  
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     ـ أسزرء وسلرزم: 9012.90  
 معلاة رسقيةة  9012.101ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9012.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9012.909  

أسهررزة سيررز ،  رر ر رسصررةامات رسثيائيررة )موررلمرت(   90.13

سلياز؛ أمورت وأسهزة بصراوة أخرا، ايرا مرصكل ة 

 وال مرخلة دئ متاه آخا من لصر رسلصل 

    

ـ مياظيا تح و  ر ل رل سالملحة؛ ميـاظيا ر دف  9013.10  

)بيامتلبات(؛ مياظيا مصةةة سآلالت ور مورت 

ور سهزة ورسةع رت رس رخلة دئ لصر رسلصل أو دئ 

 رسقسع رسسام   شا

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة سيز ،   ر رسصةامات رسثيائية سليز  9013.20  
      رت وأسهزة أخا:ـ أمورت ومع 9013.80  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ أمورت  اض ميبسطة 9013.801  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9013.809  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9013.90  
 معلاة رسقيةة 9013.801ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9013.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9013.909  

ت رسةالحرررة؛ أسهرررزة بلصرررالت، بةرررا ديهرررا بلصرررال  90.14

 وأمورت أخا سلةالحة 
    

 %5 رسقيةة ـ بلصالت، بةا ديها بلصالت رسةالحة 9014.10  
ـ أسهزة وأمورت سلةالحة رس لوة أو رسلضائية )  ر  9014.20  

 رسبلصالت(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أسهزة وأمورت أخا 9014.80  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء وسلرزم 9014.90  

أسهزة وأمورت سلةساحة )بةا ديها أسهزة رسةساحة   90.15

باستصلوا(، وسعلع تخطيط رسةياا، و لرع رسةحيطرات 

و لررع خصرررائ  رسةيررراا ور  صرررام رس لورررة و لرررع 

طبيعررررة ر  ض، بامررررتثياء رسبلصررررالت؛ مقرررراويس 

 ر بعام 

    

 %5 رسقيةة ـ مقاويس ر بعام 9015.10  
يلموسيرب( وأسهرزة مسرل ـ مزورة قيرا  رسزورورا )ث 9015.20  

 ر  ض )تاكيلميتا(
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ مقاويس رالمتلرء 9015.30  

 %5 رسقيةة ـ أمورت وأسهزة رسةساحة باستصلوا رسضلئئ 9015.40  
   ـ أسهزة وأمورت أخا: 9015.80  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة قيا  ما ة رساوا" ورت الها 9015.801 
 %5 رسقيةة ايالاـ ـ ـ  9015.809 
 ـ أسزرء وسلرزم 9015.90  

 
 %5 رسقيةة
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مرريتيغارم أو  5مررلرزون حسامررة تبلررغ حسامرريتها   90.16

 أقل، وإه كانب مزومة بصي اتها 
    

 معلاة رسقيةة مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  - - - 9016.002  
 %5 رسقيةة ايالا - - - 9016.009  

أو رسحسـاب )مثرل: آالت  أمورت سلامع أو رستخطيـط  90.17

رسامرررع، وأسهرررزة رسيسرررخ "بيترررلسارل"، مياقرررل، 

م ةل رررات "أطقرررع" سلامرررع رسهي مرررئ، مسررراطا، 

مورئرررا ماقةرررة سلحسررراب(؛ أمورت سقيرررا  رسطرررلد 

تسرررررررتخ م باسيررررررر  )مثرررررررل: ر مترررررررا  بسنلر هرررررررا 

ورسةيتاومترررارت، ومعررراويا ومقررراويس رسسرررةاكة(، 

ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا مررن لررصر 

 سلصلر

    

     ـ طاوالت وآالت  مع، وإه كانب ذرتية رسحاكة: 9017.10  
 معلاة رسقيةة "Plottersـ ـ ـ  رمةات " 9017.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9017.109  
ـرررر أمورت وأسهررررزة أخررررا سلامررررع أو رستخطرررريط أو  9017.20  

 رسحساب:
    

لرس رسةستخ مة ـ ـ ـ أسهزة إح رث أنةاط، من ر ن 9017.201  

دئ إنتاج ر قيعة أو رسشبيتات من ملرم مطلية 

 سةقاومة رسضلء

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة "Plottersـ ـ ـ  رمةات " 9017.202  
   :ـ ـ ـ ايالا 9017.209  
ر صيال ايا تامة رسصريع رسةسرتل مة مرن  - - - - 9017.2091 

 قبل رسةصانع كة خالت رنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - - 9017.2099 
     ـ ميتاومتارت، ومعاويا ومقاويس رسسةاكة: 9017.30  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9017.302  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9017.309  
     ـ أمورت أخا: 9017.80  
علاةم رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9017.802    
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9017.809  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9017.90  
 معلاة رسقيةة 9017.201ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9017.901  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ  سهزة إح رث أنةاط مةاثلة أخا 9017.902  
 9017.209السهرررررررررزة رسبيررررررررر  رسلا رررررررررئ   - - - 9017.903 

 رسةصانع كة خالت رنتاجورسةستل مة من قبل 

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9017.909  
أمورت وأسهزة سلطرب أو رس ارحرة أو طرب رالمرياه   90.18

أو رسطررب رسبيطررراي، بةرررا ديهرررا أسهرررزة رستشرررخي  

برراسلميض رال ررعا ئ )مرريتي ارل( وايالررا مررن 

أسهرررزة رسطرررب رستهابائيرررة وكرررصسك أسهرررزة إختبرررا  

 رسيظا 

    

ـ أسهزة كهابائية سلتشــخي  )بةا ديها أسهزة    

رسلح  رالمتتشادئ سلظائف رس سع أو دح  

 ومارقبة رسةع الت رسلسيلسلسية( :

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ أسهزة تخطيط رسقلب ) مام رسقلب رستهابائئ( 9018.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسهزة مسل باسةلسات دل  رسصلتية 9018.12  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسهزة تصلوا باسانين رسةغياطيسئ 9018.13  
 معلاة رسقيةة ـ ـ أسهزة تشخي  باسلميض رال عا ئ 9018.14  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 9018.19  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة أ عة دل  رسبيلس ية أو تحب رسحةارء 9018.20  
ـررر حقرررن وإبرررا وأنابيرررب قسرررطاة وكرررانيلالت ومرررا    

 وةاثلها:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ حقن ، ب با أو ب ونها 9018.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ إبا أنبلبية من مع ه وإبا خياطة رس او" 9018.32  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 9018.39  
     ـ أسهزة وأمورت أخا، سطب رالمياه:   
ـ ـ آالت حلا رالمياه، وإه كانب مشتاكة مع  9018.41  

 سطب رالمياه  ل  قا  ة ورح ة مع رت أخا
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 9018.49  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة وأمورت أخا  سطب رسعيله 9018.50  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة وأمورت أخا 9018.90  

أسهزة  ـرـالج آسرئ؛ أسهرزة ت سيـرـك؛ أسهرزة سلطرب   90.19

أو با وكسر ين رسيلسانئ؛ أسهزة  رالج برا وزوه 

أو بامتيشررررا  رسةررررلرم رسطبيررررة، أسهررررزة إنعرررراش 

برراستيلس رالصررطيا ئ وايالررا مررن أسهررزة رسعررالج 

 باستيلس 

    

ـرر أسهررزة  ررالج آسررئ؛ أسهررزة ترر سيك؛ أسهررزة سلطررب  9019.10  

 رسيلسانئ:
    

ـ ـ ـ أحلرض رسةساج وت هيزرتها،   ر ر صيال  9019.101  

 حيةرسةستل م من قبل رسةاركز رسص
 %5 رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا 9019.109  

 

 

 

 معلاة رسقيةة
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ـ أسهزة  الج با وزوه أو با وكس ين أو  9019.20  

بامتيشــا  رسةلرم رسطبية، أسهزة إنعــاش 

باستيلس رالصطيا ئ وايالا من أسهزة رسعالج 

 باستيلس

 معلاة رسقيةة

ثياء ر قيعرة أسهزة تيــلس أخا وأقيعة اــاز، بامت 9020.00 90.20

رسلرقيررة ايررا رسةررزومة بررسسزرء آسيررة أو بةا ررحات 

 قابلة سالمتب رد

 معلاة رسقيةة

أصيال وأسهزة تقلوع ر  ضاء، بةا ديها رسعتاكيز   90.21

ور حزمررررة ور  بطررررة رسطبيررررة رس ارحيررررة؛ سبررررائا 

وأصيال وأسهزة أخا س با كسل  رسعظام؛ أ ضاء 

ع سلصررع رس سررع رإلصررطيا ية؛ أسهررزة تسررهيل رسسررة

وأسهررزة أخررا تةسررك باسيرر  أو تحةررل أو تررز س دررئ 

 رس سع ستعلوض نق  أو   ز

    

 معلاة رسقيةة ـ أصيال وأسهزة ستقلوع ر  ضاء أو سبا رستسل   9021.10  
     ـ أمياه إصطيا ية وتاكيبات ستاميع ر مياه:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ رمياه إصطيا ية 9021.21  
 معلاة رسقيةة لاـ ـ ايا 9021.29  
     ـ أسزرء إصطيا ية أخا سل سع:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ملاصل إصطيا ية 9021.31  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 9021.39  
ـرر أسهررزة تسررهيل رسسررةع سلصررع، بامررتثياء ر سررزرء  9021.40  

 ورسللرزم
 معلاة رسقيةة

ـرررر ميظةررررات نبضررررات رسقلررررب، بامررررتثياء ر سررررزرء  9021.50  

 رسللرزمو
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ايالا 9021.90  
أسهزة أ عة مرييية وأسهرزة تعتةر   لر  رمرتخ رم   90.22

أ ررعة أسلررا أو بيتررا أو سامررا أوايالررا مررن رإل ررعة 

رسةؤويررة، وإه كانررب إلمررتعةاالت طبيررة أو سارحيررة 

أو سطرررب ر مرررياه أو سلطرررب رسبيطررراي، بةرررا ديهرررا 

با  رررعة وصرررةامات أسهرررزة رستصرررلوا أو رسعرررالج 

ر  رررعة رسسرررييية وملسررر رت أخرررا سأل رررعة رسسرررييية 

وملس رت رسضرغط رسعراسئ وسلحرات ومياضر  رسرتحتع 

ورسسررتائا "رسشا ررات" ورسطرراوالت ورسةقا رر  ومررا 

 وةاثلها سللح  رو رسعالج 

    

ـ أسهزة أ عة مييية، وإه كانب المتعةاالت طبية    

يطاي، بةا أو سارحية أو سطب رالمياه أو سلطب رسب

 ديها أسهزة رستصلوا أو رسعالج با  عة:

    

ـ ـ أسهزة سلتصلوا رسطبقئ "رسةقطعئ" وتحتع بهرا  9022.12  

 كةبيلتا
 معلاة رسقيةة
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 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا المتعةاالت طب رالمياه 9022.13  
ـر ـ ايالرا المرتعةاالت طبيرة أو سارحيرة أو سلطرب  9022.14  

 رسبيطاي
علاةم رسقيةة  

 معلاة رسقيةة ـ ـ المتعةاالت أخا 9022.19  
ـ أسهزة تعتة   ل  رمتخ رم أ عة رسلـرـا أو بيترا أو    

سامررا أوايالررا مررن ر  ررعة رسةؤويررة ، وإه كانررب 

المتعةاالت طبية  أو سارحيرة أو سطرب رالمرياه أو 

سلطرررب رسبيطررراي، بةرررا ديهرررا أسهرررزة رستصرررلوا أو 

 رسعالج  با  عة:

    

ـ ـ المرتعةاالت طبيرة أو سارحيرة أو سطرب رالمرياه  9022.21  

 أو سلطب رسبيطاي
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ المتعةاالت أخا 9022.29  
 معلاة رسقيةة ـ أنابيب أ عة مييية 9022.30  
 %5 رسقيةة ـ ايالا ، بةا ديها ر سزرء ورسللرزم 9022.90  

مصةةـرررررـة خصيصـرررررـاً  أسهرررررزة وأمورت ونةررررراذج 9023.00 90.23

سلشـررـا" )مثـررـالً دررئ رستعــررـليع أو رسةعررا ض(، وال 

 تصلل سالمتعةاد  اارض أخا

 %5 رسقيةة

آالت وأسهزة إلختبا  رسصالبة أو رسةتانرة )مقاومرة   90.24

رسشرررررر ( أو رسقابليررررررة سإلنضررررررغاط أو رسةاونررررررة أو 

رسخررلرص رآلسيررة ر خـررـا سلةـررـلرم )مثررل رسةعررامه أو 

 ةلرم رسيس ية أو رسل   أو رسل رئن( رسخشب أو رس

    

     ـ آالت وأسهزة إلختبا  رسةعامه: 9024.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9024.102  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9024.109  
     ـ آالت وأسهزة  أخا: 9024.80  
 معلاة ةرسقية ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9024.802  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9024.809  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9024.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 9024.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9024.909  

مقرررراويس كثادررررة وأمورت طلررررل مةاثلررررة، مقرررراويس   90.25

 حرررار ة )تامرررلميتا وبياوميترررا(، مقررراويس ضرررغط

سررررلي )بررررا وميتا(، مقاويـررررـس  طلبـررررـة رس ررررل 

)لي اوميتررررا ومرررريتاوميتا(، مسرررر لة أو ايررررا 

 مس لة، وأوة أمورت مشتاكة ميها

    

     ـ مقاويس حار ة ايا مشتاكة مع أمورت أخا:   
 معلاة رسقيةة ـ ـ تحتلي  ل  مائل، سلقارءة رسةبا اة 9025.11  
 ـ ـ ايالا: 9025.19  
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ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج أو  9025.194  

 مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9025.199  
     ـ أسهزة أخا: 9025.80  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9025.802  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9025.809  
     سلرزم:ـ أسزرء و 9025.90  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 9025.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9025.909  

أسهزة وأمورت سقيا  أو سةارقبة ودح  رس اواه   90.26

أو رإل تلررراس أو رسضرررغط أورسةتغيرررارت ر خرررا درررئ 

رسسرررلرئل أو رسغرررازرت )مثرررل: مقررراويس رس اوررراه، 

اس، مقراويس رسضرغط  "مرانلميتا"، مقاويس رإل تل

و رررر رمرت رسحـررررـار ة(،  رررر ر ر سهررررزة ور مورت 

رو  90.28أو  90.15أو  90.14رس رخلة دئ رسبيلم 

90.32 

    

ـررر سقيرررا  أو مارقبرررة ودحررر  ساوررراه أو ر تلررراس  9026.10  

 رسسلرئل 
 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ سقيا  أو مارقبة ودح  رسضغط  9026.20  
 معلاة رسقيةة ـ أسهزة وأمورت أخا 9026.80  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء وسلرزم  9026.90  

أسهرررزة وأمورت سلتحليـرررـل رسليزورررائ  أو رستيةيرررائئ   90.27

)مثل: مقاويس رإلمتقطاب "بلال وةتا" ومقاويس 

إنتسرررا  ر  رررعة " رداركترررلمتا" وأسهرررزة قيرررا  

أطرررلرد ملسرررة رسطيرررف "مررربتتاومتا" وأسهرررزة 

ل رسغازرت أو رس خاه(؛ أسهرزة وأمورت سقيرا  تحلي

أو إختبا  م سة رسلزوسة أو رسةسامية أو رستةر م رو 

رسترررلتا رسسرررطحئ رو مرررا وةاثلهرررا؛ أسهرررزة وأمورت 

سقيا  رو إختبا  رسلح رت رسحار ورة رو رسصرلت رو 

رسضلء )مقاويس دتارت رستعاض سلضلء(؛ أسهرزة 

 قطع  اضئ سللح  رسة هاي )ميتاوتلم (

    

     ـ أسهزة تحليل رسغازرت أو رس خاه: 9027.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9027.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9027.109  
ـ أسهزة رستحليل باسلصل رستاوماتلااردئ  9027.20  

)كاوماتلاارل( أو باستغييا رستهابائئ  سلتاكيز 

 )إستتاودل وسيز( 

 

 

 معلاة رسقيةة
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ـ أسهزة قيا  أطلرد ملسة رسطيف )مبتتاومتا(،  9027.30  

أو سقيا  كثادة أسلره ملسة رسطيف 

)مبتتاودلتلمتا( أو ستس يل رسطيف 

)مبتتاوسارل( بامتخ رم ر  عا ات رسبصاوة 

 )دل  رسبيلس ية أو رسةائية أو تحب رسحةارء( 

 معلاة رسقيةة

م رإل عا ات رسبصاوة ـ أسهزة وأمورت أخا تستخ  9027.50  

 )دل  رسبيلس ية، رسةائية، تحب  رسحةارء( 
 معلاة رسقيةة

   ـ أسهزة ومع رت أخا:   
أسهرررزة قيرررا  أطرررلرد ملسرررة رسطيرررف رستتلرررئ  - - 9027.81 

 مبتتاوميتا( ما )

 معلاة رسقيةة 

   ايالا : - - 9027.89 
 مقاويس دتارت رستعراض سلضرلء  ر ر رسةعر ة - - - 9027.891 

 سالمتعةاد رسصيا ئ

 %5 رسقيةة

 معلاة رسقيةة ايالا  - - - 9027.899 
ـررررر أسهرررررزة قطرررررع  اضرررررئ سللحررررر  رسة هررررراى  9027.90  

 )ميتاوتلم(؛ أسزرء وسلرزم:
    

ـ ـ ـ أسهزة قطع  اضئ سللح  رسة هاي  9027.902  

)ميتاوتلم(، مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ أو 

 رسةخباي

 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ أسزرء  سهزة أخا،   ر أسهزة تحليل رسغاز  9027.903  

اه أو أسهزة رسةيتاوتلم   أو رس خ 
 معلاة رسقيةة

ـ ـ ـ ت ةيعات مورئا "مر رت" مطبل ة،  سهزة  9027.904  

 9027.80سغاوة   9027.20رسبيلم رسلا ية 
 معلاة رسقيةة

 معلاة سقيةةر ـ ـ ـ ايالا، سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 9027.905  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9027.909  

  رمرت سلغازرت أو رسسلرئل أو رستهاباء، بةا ديهرا   90.28

 أسهزة معاواتها 
    

 %5 رسقيةة ـ   رمرت اازرت 9028.10  
 %5 رسقيةة ـ   رمرت ملرئل  9028.20  
 %5 رسقيةة ـ   رمرت كهاباء  9028.30  
     زم:ـ أسزرء وسلر 9028.90  
ـر ـ ـ أسرزرء  رر رمرت رسسررلرئل رسةسرتل م مررن قبررل  9028.901  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9028.909  
  رمرت أخا )مثل   رمرت مو رت،   رمرت إنتراج،   90.29

 رر رمرت مرريا رت ر سرراة "تاكسرريةتا"،  ررر رمرت 

 (؛ مؤ رارت رسةسادات ،   رمرت رسةسادات باسخط

رسسررا ة، ترراكلمتارت،  رر ر ر صرريال رس رخلررة دررئ 

؛ أسهررررررزة رإلبطرررررراء  90.15أو  90.14رسبيرررررر ون 

 رسظالاي سلسا ة )متاوبلمتلب( 

    



858 

 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 ة رسامعدي

ـ   رمرت مو رت،   رمرت إنتاج،   رمرت ميا رت  9029.10  

أساة )تاكسيةتا(،   رمرت مسادات و  رمرت 

 رسةسادات باسخط ، وما وةاثلها:

 

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9029.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9029.109  
ـ مؤ ارت ما ة وتاكلمتارت؛ أسهزة رإلبطـــاء  9029.20  

 رسظالاي سلسا ة )متاوبلمتلب(:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9029.202  
 معلاة رسقيةة تاكلاارلـ ـ ـ تاكلمتا،  9029.203  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9029.209  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء وسلرزم 9029.90  
أسهرررررزة قيرررررا  رستغييرررررارت رسسررررراوعة سلةقررررراموا   90.30

رستهابائية )أوميلل متلب( وأسهزة تحليل رسطيف 

وأسهررزة وأمورت أخررا سقيررا  أو مارقبررة رسةقرراموا 

س رخلررة دررئ رسبيرر  رستهابائيررة، ب مررتثياء رسعرر رمرت ر

؛ أسهررزة وأمورت سقيررا  أو كشررف ر  ررعة 90.28

رسسرررييية وأ رررعة أسلرررا وبيترررا وسامرررا ورإل رررعا ات  

 رستلنية وايالا من رال عا ات رسةؤوية

    

ـرررر أسهررررزة وأمورت سقيررررا  وكشررررف رإل ررررعا ات  9030.10  

 رسةؤوية:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.109  
ـ أسهزة قيا  أو تس يل رستغييارت رسساوعة  9030.20  

سلةقاموا رستهابائية )أوميللمتلب 

 وأوميللسارل(:

    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.209  
ارقبة ودح  ـ أسهزة وأمورت أخا، سقيا  أو م   

رس ه  "رستلتا" أو رستثادة أو رسةقاومة أو رسق  ة 

 رستهابائية)  ر تلك رسةخصصة سقيا  أو دح 
 رساقائف "وولا" أو ر مورت  به رسةلصلة(:

    

ـرر ـ أسهررزة قيررا  متعرر مة ر اررارض )ملتيةيتررا(  9030.31  

 ب وه رمرة تس يل:
    

 معلاة رسقيةة  ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 9030.311  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.319  
ـررر ـ أسهرررزة قيرررا  متعررر مة رالارررارض، ذرت رمرة  9030.32  

 تس يل:
    

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.321  
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 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.329  
     ـ ـ ايالا ب وه رمرة تس يل: 9030.33  
 معلاة رسقيةة ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ ـ  9030.331  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.339  
     ـ ـ ايالا  ذرت رمرة تس يل: 9030.39  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.391  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.399  
ـ أسهزة وأمورت أخا، مصةةة خصيصاً  9030.40  

الت رسسلتية ورسالملتية )مثل مقاوــــيس سإلتصا

رسةحامثات رسهاتلية، مقاويس مضا لة رسصلت، 

مقاويس  امل رست رخل، وأسهزة قيا  رسضلضاء 

 دئ رسخطلط "ملدلميتا"( 

 معلاة رسقيةة

     ـ أسهزة وأمورت أخا:   
ـ ـ سقيا  أو دح  رساقائف "وولا" أو ر مورت  9030.82  

 ةا ديها رس ورئا رسةتتاملة(أ باا رسةلصالت )ب
 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا، ذرت أمرة تس يل: 9030.84  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.841  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.849  
     ـ ـ ايالا: 9030.89  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9030.891  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.899  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9030.90  
 معلاة رسقيةة 9030.82ـ ـ ـ  سهزة رسبي  رسلا ئ  9030.901  
ـرر ـ ـ  سهررزة وأمورت دحرر  وقيررا  رساقاقررات  9030.902  

 ور مورت  به رسةلصلة
 معلاة رسقيةة

هزة ـ ـ ـ ت ةيعات مورئا "مر رت" مطبل ة،  س 9030.903  

 9027.84، 9030.82رسبيلم رسلا ية 

 9030.89و

 معلاة رسقيةة

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا، سألسهزة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ 9030.904  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9030.909  

أسهرررزة وأمورت وآالت سلقيرررا  أو رسلحررر  ايرررا   90.31

مصكل ة وال مرخلة دئ متراه آخرا مرن لرصر رسلصرل؛ 

 زة دح  ر سسام بلرمطة ظالسها رس انبية أسه

    

     ـ آالت ضبط تلرزه ر سزرء رسةيتانيتية: 9031.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9031.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9031.109  
     ـ طاوالت رإلختبا  رآلسية: 9031.20  
 معلاة رسقيةة اد رسصيا ئ ـ ـ ـ مع ة سالمتعة 9031.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9031.209  
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     ـ أسهزة وأمورت بصاوة أخا:   
ـ ـ سلح  رساقائف "وولا" أو ر مورت من  9031.41  

أ ــــباا رسةلصالت )بةا ديها رس ورئا رسةتتاملة(، 

أو سلح  ر قيعة أو رسشبيتات رسضلئية 

أ باا  رسةستخ مة دئ صيا ة ر مورت من

 رسةلصالت )بةا ديها رس ورئا رسةتتاملة(

 معلاة رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 9031.49  
ـ ـ ـ أمورت وأسهزة بصاوة سقيا  م سة تللث  9031.491  

 رمطل رساقاقات  به رسةلصلة باس سيةات رساقيقة
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ أسهزة قيا  ح قة رسعين 9031.492  
ـرر ـ ـ أسهررزة دحرر  ر سسررام بلرمررطة ظالسهررا  9031.493  

 رس انبية
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9031.499  
     ـ أسهزة وأمورت وآالت أخا: 9031.80  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9031.801  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9031.809  
     ـ أسزرء وسلرزم: 9031.90  
 معلاة رسقيةة 9031.41ـ ـ ـ  سهزة رسبي   9031.901  
 معلاة رسقيةة 9031.491ـ ـ ـ  سهزة رسبي   9031.902  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9031.909  

أسهزة وأمورت سلتيظيع رسصرتئ أو سلةارقبة ورسرتحتع   90.32

 رسصرتئ 
    

   ـ ميظةات م سات حار ة )ثاملمتات(: 9032.10   
 معلاة رسقيةة رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ - - - 9032.102 
 معلاة رسقيةة رسةستل مة من قبل رسةصانع كة خالت رنتاج - - - 9032.103 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 9032.109 
     ـ ميظةات ضغط )مانلمتات(: 9032.20   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ مع ة سالمتعةاد رسصيا ئ  9032.202  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9032.203  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9032.209  

     ـ أسهزة وأمورت أخا:    
   :ـ ـ لي  وسيتية أو باسهلرء رسةضغلط 9032.81   
رسةع ة سالمتعةاد رسصريا ئ؛ رسةسرتل مة مرن  - - - 9032.813 

 قبل رسةصانع كة خالت رنتاج

 معلاة قيةةرس

 %5 رسقيةة ايالا -  - - 9032.819 
   :ـ ـ ايالا 9032.89   
 رنظةة رستحتع دئ رست دية ورستباو  - - - 9032.892 

 

5% رسقيةة  
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رسةع ة سالمتعةاد رسصريا ئ؛ رسةسرتل مة مرن  - - - 9032.893 

 قبل رسةصانع كة خالت رنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9032.899 
     ـ أسزرء وسلرزم:    
ـ ـ ـ رسةع ة سالمتعةاد رسصيا ئ؛ رسةستل م من  9032.903  

 قبل رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9032.909  
أسزرء وسلرزم سرآلالت ور سهرزة ور مورت رس رخلرة  9033.00 90.33

تراه ، ايرا مرصكل ة وال مرخلرة درئ م90دئ رسلصل 

 آخا من لصر رسلصل

 %5 رسقيةة
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 رسلصل رسحامي ورستسعله
 أصيال صيا ة رسسا ات وأسزرؤلا

 
 مالحظات :

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -
 زساج وثقاالت أصيال صيا ة رسسا ات )تصيف ودقا سلةامة رسةصيل ة ميها(؛  -أ   
 تبعا سلحاد(؛ 71.17أو رسبي   71.13مالمل رسسا ات )رسبي    -ب 
( مررن 2ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاد رسعامررة برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة )  -ج 

رسقسرع رسخرامس  شرـا، مررن معرامه  امورة )رسقسررع رسخرامس  شرا( أو ر صرريال 

( أو مررن معرامه ثةييررة أو معرامه  اموررة متسررلة 39رسةةاثلرة مررن سر رئن )رسلصررل 

أه نررـلربض  (؛ إال71.15بقشرراة مررن معررامه ثةييررة )بصررل ة  امررة دررئ رسبيرر  

 ؛91.14أصيال صيا ة رسسا ات ، تصيف كسسزرء ما ات دئ رسبيـ  
 تبعاً سلحاد(؛ 84.82أو رسبي   73.26كارت رسة حاسات )رسبي    -م 
 رسةصةةة سلعةل ب وه أمرة ضبط حاكة؛ 84.12أصيال رسبي    -لـ 
 (؛84.82رسة حاسات )رسبي    -و 
ديةرا بييهرا أو مرع  ياصرا أخرا ستؤسرف  ورسترئ سرع ت ةرـع بعر  85أصيال رسلصل   -ز 

  م حاكرة  صريال صريا ة رسسرا ات أو أسرزرء مصرةةة سالمرتخ رم حصرارً أو 

 (.85بصلة  ئيسية سهصا رسع م )رسلصل 
دقط ما ات رسي  أو رس يب وما وةاثلها رستئ تترله أظادهرا مصريل ة  91.01وشةل رسبي    2 -

سلة بقشراة مرن معرامه ثةييرة أو مرن نلرس كلياً من معامه ثةيية أو من معامه  اموة مت

لررصا رسةررلرم متحرر ة مررع سؤسررؤ طبيعررئ أو مسررتيبب أو مررع أح ررا  كاوةررة أو  رربه كاوةررة 

إسرر   71.01)طبيعيررة أو تاكيبيررة أو م رر مة( ، مررن ر صرريال رس رخلررة دررئ رسبيررلم مررن 

. أما رسسا ات رستئ تتله أظادها من معامه  اموة ماصعة بةعامه ثةييرة دتر خل 71.04

 91.02دئ رسبي  
من أسل تطبيف أحتام لصر رسلصل ، وقص  بعبا ة "  ة حاكة رسسا ة"، رستاكيبرات رسترئ   3 -

وقلم بتيظيع رسحاكة ديها  قاص ونابض سلسبئ مقيف أو بلل رت كلر تز أو أي نظام آخا 

قام   ل  تح و  دتارت رسلقب مزوم بلميلة إظها  أو بيظرام وسرةل بضرع ومريلة إظهرا  

مع وال وت اوز  اضها أو  12وو ب أه ال وت اوز مةك   ة حاكة رسسا ات لصا  آسية .

 مع . 50طلسها أو قطالا 
 

( أ رالا ، در ه  ر ة رسحاكرة ور سرزرء رسقابلرة سالمرتخ رم 1مع مار اة أحترام رسةالحظرة )  4 -

معاً كع م حاكة أو كرسسزرء  صريال صريا ة رسسرا ات أو المرتعةاالت أخرا )مثرل أمورت 

 بط رس قيف( تبق  مرخلة دئ لصر رسلصل.رسض
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ما ات ور  ومرا ات سيرب ومرا ات مةاثلرة، بةرا ديهرا    91.01

مررا ات قيررا  رسلتررارت رسزمييررة بررسظال مررن معررامه 

ثةيية أو مرن معرامه  امورة متسرلة بقشراة مرن معرامه 

 ثةيية: 

    

ـرر مررا ات ورر  تعةررل كهابائيرراً، وإه إ ررتةلب  لرر  أمرة     

 :سقيا  رسلتارت رسزميية
    

 %5 رسقيةة ـ ـ بلميلة إظها  آسية دقط  9101.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  9101.19  
ـررر مرررا ات وررر  أخرررا، وإه إ رررتةلب  لررر  أمرة سقيرررا      

 رسلتارت رسزميية:
    

 %5 رسقيةة أوتلماتيتياً( ـ ـ ذرتية رستعبية ) 9101.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  9101.29  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ تعةل كهابائياً  9101.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  9101.99  

مررا ات ورر  ومررا ات سيررب ومررا ات مةاثلررة بةررا ديهررا    91.02

ما ات قيا  رسلتارت رسزميية ،  ر ر رس رخلرة درئ رسبير  

91.01  

    

ـرر مررا ات ورر  تعةررل كهابائيرراً، وإه إ ررتةلب  لرر  أمرة     

 سقيا  رسلتارت رسزميية:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ بلميلة إظها  آسية دقط 9102.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ بلميلة إظها  بصاوة رستتاونية دقط 9102.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9102.19  
أمرة سقيرررا  ـررر مرررا ات وررر  أخرررا، وإه إ رررتةلب  لررر      

 رسلتارت رسزميية:

    

 %5 رسقيةة ـ ـ ذرتية رستعبية )أتلماتيتياً( 9102.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9102.29  
     ـ ايالا:    
  9102.91  ً  %5 رسقيةة ـ ـ تعةل كهابائيا
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9102.99  

مرررا ات وميبهرررات، تعةرررل بعررر ة حاكرررة مرررا ة،  ررر ر    91.03

  91.04ةصكل ة دئ رسبي  رس
    

  9103.10  ً  %5 رسقيةة ـ تعةل كهابائيا
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9103.90  

مــا ـررررـات سلحررررات "تابلللررررات" رسقيررررامة ومررررا ات  9104.00 91.04

مةاثلة، سلسيا رت أو رسةاكبات رس لورة أو رسلضرائية أو 

 رسبلرخا أو ايالا من ومائل رسيقل 

 

 %5 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ا ات وميبهررات أخررا وايالررا مررن أصرريال صرريا ة مرر   91.05

 رسسا ات، تعةل بغيا   ة حاكة ما ة 
    

     ـ ميبهات:    
  9105.11  ً  %5 رسقيةة ـ ـ تعةل كهابائيا
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9105.19  
     ـ ما ات حائط:    
  9105.21  ً  %5 رسقيةة ـ ـ تعةل كهابائيا
 %5 ةرسقية ـ ـ ايالا 9105.29  
     ـ ايالا:    
  9105.91  ً  %5 رسقيةة ـ ـ تعةل كهابائيا
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9105.99  

أسهررزة تسرر يل رسلقررب وأسهررزة سقيررا  أو تسرر يل أو    91.06

تعيين رسلتارت رسزميية بسوة طاوقرة كانرب، مرزومة بعر ة 

حاكررة أصرريال صرريا ة رسسررا ات أو بةحرراك تزرميررئ 

رسررر ورم ومرررا ات تسررر يل )مثرررل مرررا ات ضررربط وقرررب 

 رسلقب ورستا وخ( 

    

ـرر مررا ات ضرربط وقررب رسرر ورم؛ مررا ات تسرر يل رسلقررب  9106.10  

 ورستا وخ
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 9106.90   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ   رمرت ملرقف رسسيا رت 9106.901  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9106.909  

ـب واـررـيالا مررن ر سهررزة رسةررزومة ملــاتيـررـل تــلقيـرر  9107.00 91.07

بعررر ة حاكرررة أصرررريال صررريا ة رسسرررا ات أو بةحرررراك 

 تزرميئ ستشغيل سهاز دئ وقب معين. 

    

ـررر ـ ـ ملررراتيل زميي رررة مسرررتل مة مرررن قبرررل رسةصرررانع  9107.001  

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9107.009  
      ةعة   م حاكة ما ات، كاملة وم   91.08

     ـ تعةل كهابائياً:    
ـ ـ بلميلة إظها  آسية دقط أو بسمرة تسةل بضرع ومريلة  9108.11  

 إظها  آسية
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ بلميلة إظها  بصاوة رستتاونية دقط 9108.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  9108.19  
 %5 رسقيةة ـ ذرتية رستعبية )أتلماتيتياً( 9108.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا   9108.90  

  م حاكة أصيال صيا ة رسسرا ات، كاملرة وم ةعرة،    91.09

  91.08  ر   م حاكة رسسا ات رس رخلة دئ رسبي  
    

 %5 رسقيةة ـ تعةل كهابائياً   9109.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9109.90  
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 رر م حاكررة أصرريال صرريا ة رسسررا ات، كاملررة، ايررا    91.10

م ةعررة أو م ةعررة سزئيرراً )م ةل ررات سعرر م رسحاكررة( ؛ 

 ررر م حاكرررة أصررريال صررريا ة رسسرررا ات ايرررا كاملرررة، 

م ةعة؛   م حاكة أصيال صيا ة رسسا ات ايا تامة 

 رسصيع 

    

     ـ   م حاكة ما ات )رسي  ورس يب وما وةاثلها(:    
ـر ـ كاملرة، ايرا م ةعرة أو م ةعرة سزئيراً )م ةل رات  9110.11  

 رسحاكة( سع م
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ   م حاكة ما ات ، ايا كاملة ، م ةعة 9110.12  
 %5 رسقيةة ـ ـ   م حاكة ما ات ، ايا تامة رسصيع 9110.19  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9110.90  

 91.02أو  91.01أظال رسسا ات رس رخلة دئ رسبي ون    91.11

 وأسزرؤلا 
    

معامه ثةيية أو مرن معرامه  امورة متسرلة ـ أظال من  9111.10  

 بقشاة من معامه ثةيية 
 %5 رسقيةة

ـ أظال من معامه  اموة، وإه كانب مطليه باسصلب أو  9111.20  

 رسلضة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ أظال أخا 9111.80  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء  9111.90  

 لرررب وصرررياموف )أطرررا(  صررريال صررريا ة رسسرررا ات    91.12

 رخلة دئ لصر رسلصل، وأسزرؤلا رس 
    

 %5 رسقيةة ـ  لب وصياموف 9112.20  
 %5 رسقيةة ـ أسزرء 9112.90  

     أماو  ما ات وأسزرؤلا    91.13
ـ من معامه ثةيية أو معامه  اموة متسرلة بقشراة مرن   9113.10  

 معامه ثةيية:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ من ذلب 9113.101  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا ـ 9113.109  
 %5 رسقيةة ـ من معامه  اموة، وإه كانب مطلية باسصلب أو رسلضة 9113.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  9113.90  

     أسزرء أخا  صيال صيا ة رسسا ات    91.14
 %5 رسقيةة ـ مييا 9114.30  
 %5 رسقيةة ـ قلر   وسسل  9114.40  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9114.90  
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 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثانئ ورستسعله
 أمورت ملميقية ؛ أسزرؤلا وسلرزمها

 
 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل: 1 -

 
"مررن  2ر سرزرء ورسلرلرزم سالمررتعةاالت رسعامرة براسةعي  رسةقصررلم درئ رسةالحظرة"  -أ   

رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  اموررة )رسقسررع رسخررامس  شررا( ور صرريال 

 ( ؛39ل رسةةاثلة من س رئن )رسلص

رسةصوا ات )ميتاودلنات( ، وأسهزة تضخيع وتتبيا رسصرلت، ومرةا ات رسراأ  أو  -ب 

ر ذه، وقاطعرررات رستيرررا ، ورسستاوبلمرررتلب ، وايالرررا مرررن ر مورت ور سهرررزة 

ورسةع رت رإلضادية رسةســتعةلة مع أصيال لصر رسلصرل ، وسترن ايرا مي م رة بهرا 

 (.90أو رسلصل  85 وال مشتاكة معها دئ ذرت رسصياموف )رسلصل

 (؛95.03ر سهزة ور مورت رستئ سها صلة ر سعاب )رسبي    -ج 

( أو رسةياصرررب 96.03رسلرررارسين )رسلررراش( ستيظيرررف ر مورت رسةلمررريقية )رسبيررر    -م  

 (؛96.20)رسحلرمل( أحاموة أو ثيائية أو ثالثية رسقلرئع ور صيال رسةةاثلة  )رسبي  

 (.97.06أو  97.05حف ر ثاوة )رسبي ون أصيال رسة ةل ات أو رست  -لـ 

 
إه أقررلر  رستةرراه و صررئ رسطبررلد ور صرريال رسةةاثلررة رسةسررتخ مة دررئ رسعررزل  لرر    2 -

، رسةق مة بع م متيامرب مرع 92.06أو رسبي   92.02ر مورت رسةلميقية رس رخلة دئ رسبي  

 لصا ر مورت.لصا ر مورت سالمتخ رم صارحة معها، تتبع نلس رسبيلم رستئ تخضع سها 
 

رسةق مررة مررع أمة دي ررب ره تعامررل  92.09أمررا رسبطاقررات ور قررارص، ورسللررات مررن رسبيرر  

 كسصيال ميلصلة وسيس با تبا لا تشتل سزءرً من مثل تلك رالمرة.
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 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

انل بيررررررررانل ، وإه كرررررررراه ذرتررررررررئ رسحاكررررررررة ؛ بيرررررررر   92.01

وتاي"لا بيسرررررررررتل م" وايالرررررررررا مرررررررررن ر مورت 

 رسةلميقية رسلتاوة ذرت رسةلاتيل  

    

 %5 رسقيةة ـ بيانل قائع ) ةلمى ر وتا ( 9201.10  
 %5 رسقيةة ـ بيانل بصول )أدق  ر وتا ( 9201.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9201.90  

ترا " أمورت ملميقية وتاوة أخا )مثل رسقيثا ة "رس ي   92.02

 ورستةاه و"رسها ب"(  
    

 %5 رسقيةة ـ تعزل بقل  9202.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9202.90  

   ملغئ  [92.03]
   ملغئ  [92.04]
أمورت ملمرريقية تعةررل برراسيلخ )مثررل، أو اررله ذرت    92.05

ملرراتيل, ر كل موررله, رستال ويررات ور بررلر  ومزرميررا 

 رسقررررررررررراب(,  ررررررررررر ر أو ارررررررررررله رالمتعارضرررررررررررات

 "أو كستاوله" و أو اله آسئ سلشلر س

    

 %5 رسقيةة ـ أمورت نلخ نحامية 9205.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9205.90  

أمورت ملمــيقيـررررـة تعةررررل برررراسقاس )مثـررررـل رسطبررررلد  9206.00 92.06

ور كسرررررررررريللدله ورسصيــررررررررررـلج ورسصياســررررررررررـات 

 "رسصاسات"(

 %5 رسقيةة

لت ديهرا كهابائيراً أو و رب أمورت ملميقية ويتج رسص   92.07

تضخيةه بلمائل كهابائيرة )مثرل ر و ارن ورسقيثرا ة 

 ور كل موله( 

    

 %5 رسقيةة ـ أمورت ملميقية ذرت ملاتيل   ر ر كل موله 9207.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9207.90  

  لررررررررب ملمرررررررريقية وأو اررررررررله سإلمتعارضررررررررات   92.08

يرل  آسيرة "أو كستاوله" وأو ان آسئ سلشلر س وط

مغررامة، وميا رريا ملمرريقية وأمورت ملمرريقية أخررا 

ايا مرخلة دئ أي بي  آخرا مرن لرصر رسلصرل؛ زمرا رت 

تقلي  أصلرت رسحيلرنات من سةيع ر نلرس؛ صلا رت، 

أبلر  ن رء وايالا من أمورت رسي رء ورإل ا ة، تريلخ 

 باسلع

    

 ـ  لب ملميقية 9208.10  

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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 الجريدة الرسمية 

  قع رسبي 
 مز 

رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة الا ـ اي 9208.90  
أسزرء )مثل ر سزرء رآلسية سلعلب رسةلميقية( وسرلرزم    92.09

)مثررل رسبطاقررات ور قررارص ورسللررات رسةثقبررة سررألمورت 

رسةلميقية رآلسية( سألمورت رسةلمريقية؛ أسهرزة ضربط 

رإلوقررراس "متاونرررلم" و لكـرررـات  نــانـرررـة ومزرميرررا 

 ضبط رسيغع "موابامله"، من سةيع ر نلرس

    

 %5 رسقيةة ـ أوتا  سألمورت رسةلميقية 9209.30  
     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ أسزرء وسلرزم سلبيانل 9209.91  
ـ ـ أسزرء وسلرزم سألمورت رسةلميقية رس رخلة دئ رسبي   9209.92  

92.02 
 %5 رسقيةة

ـ ـ أسزرء وسلرزم سألمورت رسةلميقية رس رخلة دئ رسبي   9209.94  

92.07 
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9209.99  
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 الجريدة الرسمية 

 رسقسع رستامع  شا
 أملحة وذخائا ؛ أسزرؤلا وسلرزمها

 

 رسلصل رسثاسث ورستسعله
 أملحة وذخائا ؛ أسزرؤلا وسلرزمها

 
 مالحظات رسلصل :

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 
 يرا، وقرصرئف )مثرل ، كبسرلالت رإل رعاد أو رستل 36ر صيال رس رخلرة درئ رسلصرل   -أ  

 رإل ا ة( ؛

( مررن 2ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت رسعامررة برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة ) -ب 

رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  اموررة )رسقسررع رسخررامس  شررا( ، أو ر صرريال 

 (؛39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل 

 (؛87.10رس بابات ورسةاكبات رسحابية رسة   ة )رسبي    -ج 

ياظيا رسةقابة ور سهزة رسبصاوة ر خا ستح و  ر ل رل، رسةع ة سالمتخ رم درئ رسة  -م 

ر مررلحة، إال إذر كانررب ماكبررة  لرر  أمررلحتها أو مق مررة معهررا ومصررةةة سلتاكيررب 

 (؛90 ليها )رسلصل 

ر قررلر  ورسسررهام ومرريلل رسةبررا زة ور مررلحة رستررئ سهررا صررلة ر سعرراب )رسلصررل   -لـ 

 (؛95

أو رسبي   97.05خائا رستئ سها صلة قطع رسة ةل ات أو رستحف )رسبي ر ملحة ورسص  -و 

97.06.) 

 
أسهزة رسارمول أو رسارمر  رس رخلة  93.06ال تشةل  با ة "أسزرؤلا" رسةصكل ة دئ رسبيـ    2 -

 .   85.26دئ رسبي  



870 

 الجريدة الرسمية 

 

  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

حة حابيررة،  رر ر رسةس مررات رسيا وررة ورالمررلحة رمررل   93.01

  93.07رس رخلة دئ رسبي  
    

ـ أملحة رسة دعية )مثل، رسة ردع، وم ردع رسقصرئف  9301.10  

 "رسهاوتز "، وم ردع رسهاوه "رسةل تا"(
 %5 رسقيةة

ـ  رسيةات رسصلر وخ؛ قاذدات رسلهب؛ قاذدات  9301.20  

 اذدات رسةةاثلةرسقيابل؛ قاذدات رسطل بي رت ورسق
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 9301.90  
 93.03مس مات نا وة،   ر تلك رسةصكل ة دئ رسبي   9302.00 93.02

 93.04أو رسبي  
 %5 رسقيةة

أمررلحة نا وررة أخررا وأسهررزة مةاثلررة تعةررل ب  ررعاد    93.03

 ررررحية متل رررراة )مثررررل: بيررررام  وكابييررررات رسصرررري  

مررررن رسلللررررة،  ورساماوررررة، أمررررلحة نا وررررة تحشرررر 

مس مات إطال  رسسهام وأسهرزة أخرا مصرةةة دقرط 

سقرررصل مرررهام رإل رررا ة، مس مرررات نا ورررة إلطرررال  

رسررررصخياة ايررررا رسحيررررة، مس مررررات بةسررررةا  سقتررررل 

 رسحيلرنات، وقاذدات رسحباد(

    

 %5 رسقيةة ـ رملحة نا وة تحش  من رسلللة 9303.10  
أو رساماوة ، ـ بيام  وكابييات  واضية أخا سلصي   9303.20  

 متضةية مامل ة ورح ة ملساء  ل  ر قل
 %5 رسقيةة

ـ بيرام  وكابييرات  واضرية أخرا سلصري  أو رساماورة،  9303.30  

 بةلرميا محززة
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا 9303.90  
أملحة أخا )مثل ، رسبيام  ورستابييرات ورسةس مرات  9304.00 93.04

اسغرراز أو بيررلربض ، رستررئ تعةررل بضررغط رسهررلرء أو ب

 93.07ورسهارورت(،   ر تلك رس رخلة دئ رسبي  

 %5 رسقيةة

أسرررزرء وسرررلرزم سألصررريال رس رخلرررة درررئ رسبيرررلم مرررن    93.05

  93.04إس   93.01
    

 %5 رسقيةة ـ سلةس مات رسيا وة 9305.10  
 %5 رسقيةة 93.03ـ سلبيام  أو رستابييات رس رخلة دئ رسبي   9305.20  
     ايالا  ـ    
 %5 رسقيةة 93.01ـ ـ سألملحة رسحابية رس رخلة دئ رسبي   9305.91  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9305.99  

قيابرررل ، قيابرررل و وورررة، طل بيررر رت، أسغرررام، قرررصرئف    93.06

وصلر وخ، وايالا من رسصخائا رسحابية وأسزرؤلا؛ 

خارطيش وذخائا أخا وأسزرؤلا، بةا ديها رسخرارم  

 رساصاص ورسس رمرت سخارطيش رسصي  وكارت 
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ـ خارطيـش سلبيــام  أو رستابييــات ذرت رسةلرميا     

" ش" سلبيام  رستئ  رسةلساء وأسزرؤلا؛ خام 

 تعةل بضغط رسهلرء:

    

     ـ ـ خارطيش: 9306.21   
اة 9306.211    %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسلا اة ، وإه كانب مصخ 
 %5 رسقيةة الاـ ـ ـ اي 9306.219  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9306.29  
     ـ خارطيش أخا وأسزرؤلا: 9306.30   
اة 9306.301    %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسلا اة ، وإه كانب مصخ 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ كارت  صاص، سخارطيش رسصي  9306.303  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ  أ  رسطلقة 9306.304  
 %5 قيةةرس ـ ـ ـ ايالا 9306.309  
 %5 رسقيةة ـ ايالا  9306.90  

مررريلل، خيررراسا، حرررارب،  مرررا" ورمرررلحة بيضررراء  9307.00 93.07

 مةاثلة، وأسزرؤلا، وأاة تها
 %5 رسقيةة
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 رسقسع رسعشـاوه
 ملع وميت ات متيل ــة

 

 رسلصل رساربع ورستسعله
 أثاث ؛ أثاث سلطب ورس ارحة ؛ أصيال سألماة )حشاوا ، حلرمل حشاوا،

 وأصيال محشلة مةاثلة(؛ وح رت ومستلزمات أنا ة ايا مصكل ة وال مرخلة ومائ 
 دئ متاه آخا؛ إ ا رت مضيية، سلحات إ النية أو إ  اموة مضيية،

 وأصيال مةاثلة؛ مبانئ مسبقة رسصيع
 

 مالحظــات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 
باسةرراء، رس رخلررة دررئ رسلرراش )رسحشرراوا( ورسلمررائ  ورسةسرران  رستررئ ترريلخ برراسهلرء أو  -أ 

 ؛63أو  40أو  39رسلصلد 

رسةاروا رسةصةةة سال تتاز  لر  ر  ض )مثرل رسةارورا رسةتحاكرة(  رس رخلرة درئ رسبير   -ب 

 ؛70.09

 ؛71أصيال رسلصل  -ج 

" مررن 2ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت رسعامررة، برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة " -م 

ة )رسقسررع رسخررامس  شررا(، أو ر صرريال رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  امورر

 ؛83.03( أو رسخزرئن رسةسملنة رس رخلة دئ رسبي  39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل

ر ثرراث رسةصررةع خصيصرراً كررسسزرء سلثالسررات وايالررا مررن أسهررزة رستباورر  أو رست ةيرر   -لررـ 

 (؛84.52؛ ر ثاث رسةصةع خصيصاً آلالت رسخياطة )رسبي  84.18رس رخلة دئ رسبي  

 ؛85رسلةبات ومصام  رسضلء وأسزرؤلا رس رخلة دئ رسلصل  –و 

)تتبرررع رسبيررر   85.18ر ثررراث رسةصرررةع خصيصررراً كرررسسزرء سألسهرررزة رس رخلرررة درررئ رسبيررر   -ز 

(، أو دئ رسبيلم مرن 85.22)تتبع رسبي   85.21أو  85.19(، أو دئ رسبيلم من 85.18

 (؛85.29)تتبع رسبي   85.28إس   85.25

 ؛87.14رخلة دئ رسبي  ر صيال رس  -" 

(، و مباصررف 90.18كارمررئ طررب ر مررياه رسةيرر مج بهررا أسهررزة سطررب ر مررياه )رسبيرر   -ط 

 (؛90.18 يامرت طب ر مياه )رسبي  

)مثررل رسعلررب ورسصياموف"ر طا" صرريال صرريا ة  91ر صرريال رس رخلررة دررئ رسلصررل  -ي 

 رسسا ات(؛

(، مياضر  95.03صرلة ر سعراب )رسبير  ر ثاث ووح رت ومستلزمات رإلنرا ة  رسترئ سهرا  -ك 

(، ر ثراث 95.04رسبليا مو رو ر ثاث ر خا رسةصةع خصيصاً  سعاب رسة تةعات )رسبي  

رسةصررةع  سعرراب رسحررلرة أو أصرريال رسزويررة ، مثررل رسلررلرنيس مررن و   )  رر ر مالمررل 

 (؛ أو 95.05رإلنا ة( )رسبي  

 (.96.20الثية رسقلرئع ور صيال رسةةاثلة )رسبي  رسةياصب )رسحلرمل( أحاموة، ثيائية، ث -د       
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، ال ت خل درئ 94.03إس   94.01إه ر صيال )  ر ر سزرء( رسةشا  إسيها دئ رسبيلم من   2 -

تلك رسبيلم إال إذر كانب مصةةة سال تتاز  لر  ر  ض .ايرا أنره تبقر  تابعرة سهرصا رسبيرلم 

رستثبيررب  لرر  رس رر  ره أو  ه تلضررع  ر صرريال رستاسيررة ، وإه كانررب مصررةةة سلتعليررف أو

 بعضها دل  بعض :

رسخزرئن، رسةتتبات )خزرئن رستتب(، وايالا من ر ثاث بادلل )بةا دئ ذسك رسادرلل  -أ 

رسةلرامة رسةق مررة مررع حلرمررل ستثبيتهررا  لر  رس رر  ره( ور ثرراث رسةتررله مررن وحرر رت 

 متةلة سبعضها رسبعض

 رسةقا   ور ماة . -ب

 
، ر سلر" من رسزساج 94.03إس   94.01ا أسزرء سألصيال رس رخلة دئ رسبيلم من ال تعتب -أ   3 -

)بةا ديها رسةاروا( أو رساخام أو رسح ا أو تلك رسةصيل ة من أوة مامة أخاى مرصكل ة 

، رسةق مررة  لرر  حررـ ة ، وإه كـررـانب مقطعررة بس ررتاد خاصررة،  69أو  68دررئ رسلصررلين 

 وستن ايا مضةلمة سعياصا أخا .

 
، رسةق مرة  لر  حر ة، و رب أال تصريف كرسسزرء 94.04ه ر صيال رس رخلة درئ رسبير  إ -ب 

 . 94.03إس   94.01 صيال رسبيلم من 
 

، وقص  بعبا ة "مبانئ مسبقة رسصريع"، رسةبرانئ رسترئ 94.06من أسل تطبيف أحتام رسبي     4 -

دئ ملقع تشيي لا، تع إن ازلا دئ رسةصيع أو رسةهيسة بشتل  ياصا ، ور ما معاً، سلت ةيع 

مثرررررررل ، رسةسررررررراكن أو مبرررررررانئ رسرررررررل ش أو رسةتاترررررررب أو رسةررررررر ر   أو رسةخرررررررازه أو 

 رسعيابا"رسهياسا" أو رسةارئب "رس ارسات" أو رسةبانئ رسةةاثلة.

تشةل رسةبانئ مسبقة رسصيع "وح رت بيراء نةطيرة" مرن صرلب )درلالذ( ، مق مرة  رامةً درئ       

هررا م هررزة مسرربقاً مررن رسرر رخل بشررتل كامررل أو ح ررع و ررتل حاووررة  ررحن قيامررية ، وستي

سللاي . إه وح رت رسبياء رسيةطية تتله  امةً مصةةة ست ةيعها مع بعضها ستشتل مبي  

 مرئع .
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

مقا ررر  أو أ رئرررك ) ررر ر مرررا وررر خل ميهرررا درررئ رسبيررر     94.01

نررررب قابلررررة سلتحررررلد إسرررر  أمرررراة، (، وإه كا94.02

 وأسزرؤلا 

    

25% رسقيةة ـ مقا   من رسيلس رسةستعةل دئ رسطائارت 9401.10    
   ـ مقا   من رسيلس رسةستعةل دئ رسسيا رت: 9401.20  
رسةستل م من قبل رسةصانع رسةاخصرة ست ةيرع  - - - 9401.201 

 وتصييع رسةاكبات كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ايالا - - - 9401.209   
   ـ مقا   مور ة قابلة ستع ول رإل تلاس :   
25% رسقيةة من خشب - - 9401.31   
25% رسقيةة ايالا  - - 9401.39   
ـ مقا  ،  ر ر مقا ر  رسحر رئف أو معر رت رسةخيةرات،    

 قابلة سلتحلد إس  أماة :
  

25% رسقيةة من خشب - - 9401.41   
25% رسقيةة ايالا  - - 9401.49   
ـ مقا   من خيز ره أو صلصال أو بلص لي ي أو     

 من ملرم مةاثلة:
    

25% رسقيةة ـ ـ من بلص لي ي )بامبل( 9401.52    
25% رسقيةة من أمل لي ي ) وطاه ( - - 9401.53   
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 9401.59    
     ـ مقا   أخا، بهياكل من خشب:    
25% رسقيةة ـ ـ مي  ة 9401.61    
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 9401.69    
     ـ مقا   أخا، بهياكل من مع ه:    
25% رسقيةة ـ ـ مي  ة 9401.71    
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 9401.79    
     ـ مقا   أخا: 9401.80   
ـر ـ ـ سألطلرراد مرن ر نرلرس رسةخصصررة ستاكرب  لرر   9401.801  

 تمقا   رسسيا ر
 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9401.809    
   ـ أسزرء:   
   من خشب :  - - 9401.91 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع رالثرراث كةرر خالت  9401.911 

 إنتاج

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9401.919   
   ايالا: - - 9401.99 
انع رالثرراث كةرر خالت ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل مصرر 9401.991 

 إنتاج
 معلاة رسقيةة
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25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9401.999   
أثاث سلطــب أو رس ارحـرـة أو طرب رالمرياه أو رسطرب    94.02

رسبيطررررراي )مثـرررررـل مياضررررر  رسعةليرررررات أو رسلحررررر  

ور ماة بت هيرزرت آسيرة سلةستشرليات ومقا ر  طرب 

رالمررياه(؛ مقا رر  رسحالقررين ومقا رر  مةاثلررة ب هرراز 

 لتلسيه ورسادع معا؛ أسزرء لصا ر صيال س

    

ـ مقا ر  طرب رالمرياه أو رسحالقرين ومقا ر  مةاثلرة،  9402.10   

 وأسزرؤلا:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ مقا   رسحالقين  9402.101  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9402.109  
 معلاة رسقيةة ـ ايالا 9402.90  

     أثاث آخا وأسزرؤا    94.03
25% رسقيةة ـ أثاث من مع ه من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةتاتب 9403.10    
25% رسقيةة ـ أثاث آخا من مع ه 9403.20    
25% رسقيةة ـ أثاث من خشب من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةتاتب 9403.30    
25% رسقيةة ـ أثاث من خشب من ر نلرس رسةستعةلة دئ رسةطابخ 9403.40    
ـ أثاث من خشرب مرن ر نرلرس رسةسرتعةلة درئ ارال  9403.50  

 رسيلم
25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ أثاث آخا من خشب 9403.60    
25% رسقيةة ـ أثاث من س رئن 9403.70    
ـ أثاث من ملرم أخا، بةا ديها رسخيز ره     

 ورسصلصال أورسبلص رسهي ي أو رسةلرم رسةةاثلة:
    

25% رسقيةة ي )بامبل(من بلص لي  - - 9403.82    
25% رسقيةة من أمل لي ي ) وطاه( - - 9403.83   
25% رسقيةة ـ ـ ايالا 9403.89    
   :ـ أسزرء   
   من خشب: - - 9403.91 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع رالثرراث كةرر خالت  9403.911 

 إنتاج

 معلاة رسقيةة

25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9403.919   
   ايالا: - - 9403.99 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م مررن قبررل مصررانع رالثرراث كةرر خالت  9403.991 

 إنتاج

 

 

 معلاة رسقيةة

 ـ ـ ـ ايالا 9403.999 

 

 

 

25% رسقيةة  
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 رسةيسف
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وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

حلرمررل حشرراوا؛ أصرريال سألمرراة وأصرريال مةاثلررة    94.04

)مثررررل: رسحشرررراوا "رسلرررراش" ورسلحررررف ورسلمائـررررـ  

ورسةسانرررـ  و"رسبرررلل"( محتلورررة  لررر  نرررلربض أو 

ة أو م هرزة مرن رسر رخل بسورة مرامة، بةرا ديهرا محشل

رسةصرريل ة مررن مطرراط خلررلي أو مررن سرر رئن خللوررة، 

 متسلة أو ايا متسلة

    

   ـ حلرمل حشاوا: 9404.10  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9404.101 
25% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9404.109   
     ـ حشاوا:    
ـرر ـ مررن مطرراط خلررلي أو مررن سرر رئن خللوررة، مررلرًء  9404.21  

 كانب متسلة أم ال
25% رسقيةة  

25% رسقيةة ـ ـ من ملرم أخا 9404.29    
25% رسقيةة ـ أكيا  نلم 9404.30    
25% رسقيةة سحف وسحف محشلة وملا ش أماة مبطية  - 9404.40   
25% رسقيةة ـ ايالا 9404.90    

لزمات إنرا ة )بةرا ديهرا أسهرزة تاكيررز وحر رت ومسرت   94.05

ر ضررلرء وأسهررزة ر ضررلرء رستا ررلة(، وأسزرؤلررا، 

ايررا مررصكل ة وال مرخلررة دررئ مترراه آخررا؛ إ ررا رت 

مضرررريية وسلحررررات إ  رررراموة أو إ النيررررة مضرررريية 

وايالررا مررن ر صرريال رسةةاثلررة رستررئ تحتررلي  لرر  

مص   إضاءة مثبرب بهرا بصرل ة مرئةرة وأسزرؤلرا، 

 رس رخلة دئ متاه رخا ايا رسةصكل ة وال

    

ـ ثاوات وأسهزة إنا ة كهابائية أخا، سلتثبيــب أو    

رستعليف دئ رسسقلل أو رس   ره،   ر  ر نلرس 

رسةستعةلة إلنا ة رسةساحات رسةتشلدة أو رسشلر س 

 رسعامة:

  

مصةةة سالمتعةاد حصارً مع مصام  ضلء مرن  - - 9405.11 

 (LED ضلء )رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سل

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة  ايالا - - 9405.19 
ـ أسهزة إنا ة سلطاوالت أو رسةتاتب أو سلرنب    

ر ماة وأسهزة إنا ة بس ة ة تاتتز  ل  ر  ض 

 سإلنا ة رس رخلية:

  

مصةةة سالمتعةاد حصارً مع مصام  ضلء مرن  - - 9405.21 

 (LED رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء )

 %5 يةةرسق

 %5 رسقيةة  ايالا - - 9405.29 
مالمل رإلنا ة من رسيلس رسةستعةل سش اة  ي   -   

 رسةيالم:
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

مصةةة سالمتعةاد حصارً مع مصام  ضلء مرن  - - 9405.31 

 (LED رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء )

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة  ايالا - - 9405.39 
     ة كهابائية أخا:ـ وح رت ومستلزمات إنا    
دلستائية ضلئية ، مصةةة سالمتعةاد حصارً مع  - - 9405.41 

مصام  ضلء من رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء 

( LED) 

 %5 رسقيةة

ايالا ، مصةةة سالمرتعةاد حصرارً مرع مصرام   - - 9405.42 

 ضررررلء مررررن رسصررررةامات رسثيائيررررة رسبا ثررررة سلضررررلء 

( LED) 

 %5 رسقيةة

   ايالا: - - 9405.49 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ تعةل باسطاقة رسشةسية 9405.491 
ـرر ـ ـ ايالررا، أسهررزة إضرراءة برر وه ظررالد سغررال  9405.492 

 رسعةليات

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9405.499 
     ـ وح رت ومستلزمات إنا ة ايا كهابائية: 9405.50   
 %5 رسقيةة ةيع ر نلرسـ ـ ـ مصابيل رستاز، من س 9405.501  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9405.509  
ـررر إ رررا رت مضررريية وسلحرررات إ  ررراموة أو إ النيرررة    

 مضيية، وما وةاثلها:
  

مصةةة سالمتعةاد حصارً مع مصام  ضلء مرن  - - 9405.61 

 (LED رسصةامات رسثيائية رسبا ثة سلضلء )

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - 9405.69 
     ـ أسزرء :    
     ـ ـ من زساج: 9405.91   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9405.911  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9405.919  
     ـ ـ من س رئن: 9405.92   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9405.921  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9405.929  
     ـ ـ ايالا: 9405.99   
 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9405.991  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9405.999 

   مبانئ مسبقة رسصيع 9406.00 94.06
 %5 رسقيةة من خشب - 9406.10 
 %5 رسقيةة دلالذ(وح رت بياء نةطية من صلب ) - 9406.20 
 ايالا: - 9406.90 
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـر ـ ـ حةامررات رسلراوبا سررال ، رسةسرتل مة مررن قبررل  9406.901 

رسةصرررررانع رسةاخصرررررة ست ةيرررررع حرررررادالت رساكررررراب 

 )رسباصات(

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9406.909 
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 رسلصل رسخامس ورستسعله

 
 سعب أطلاد وأسعاب م تةعات ، أصيال سلتسلية

 رساواضة ؛ أسزرؤلا وسلرزمها أو
 مالحظات :

 
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 (؛34.06 ةلس )رسبي    -أ  

 ؛36.04ر سعاب رسيا وة ور صيال رسليية رسيا وة رس رخلة دئ رسبي   -ب 

رسخيلط ورسشعيارت رسةلامة ورسحباد ور وتا  وما وةاثلها سصي  ر مةاك، وإه كانب  -ج 

ة وستن اـيا مهيسة بشتل خيلط م هزة سصري  ر مرةاك، مةرا مقطعة بسطلرد معييـ

 أو رسقسع رسحامي  شا؛ 42.06أو رسبي   39و خل دئ رسلصل

أو  43.03أو  42.02أكيا  سلرزم رساواضة ور و يرة ر خرا، رس رخلرة درئ رسبيرلم   -م 

 ؛43.04

أصريال ر سبسرة رساواضرة و  ؛62أو  61ر سبسرة رستيتاورة مرن نسرج، مرن رسلصرل   -لـ 

، وإه ر ررتةلب  لرر   ياصررا 62أو  61ر سبسررة رسخاصررة مررن نسررج ، مررن رسلصررل 

ورقية كاسلمي رت دئ مياطف  رسةاردف أو رساكب أو ر دخاذ ) مثرل أسبسرة رسةبرا زة 

 أو قةصاه حار  مام  كاة رسق م(؛

رساروات ور  الم وحباسها ، من ملرم نس ية ، وكرصسك ر  را ة سلسرلن أو سألسرلر"     -و

 ؛  63رسشار ية أو سلعابات رسشار ية رس رخلة دئ رسلصل 

أحصوة رساواضة )  ر أحصوة رالنزال  رسةثبب بهرا قباقيرب ذرت   رالت أو زالسرات(   - ز

، أو أاطية رساأ  رسخاصة بةةا مة رساواضرة رس رخلرة درئ 64رس رخـلة دئ رسلصل 

 ؛65رسلصل 

( 66.02رسةةاثلررة )رسبيرر    صررئ رسةشررئ ورسسررياط ومررياط رسلاومررية ور صرريال - "

 (؛66.03وكصسك أسزرؤلا )رسبي  

 ؛(70.18رسعيله رسزساسية ايا رسةاكبة، سل م  أو سغيالا من سعب ر طلاد )رسبي    - ط

( مررن 2ر سررزرء ورسلررلرزم سالمررتعةاالت رسعامررة برراسةعي  رسةقصررلم دررئ رسةالحظررة )  - ي

 شررا(، أو ر صرريال رسقسررع رسخررامس  شررا، مررن معررامه  اموررة )رسقسررع رسخررامس 

 ( ؛39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل

ر سرراأ  ورسيررلرقيس ورسصرريلج رسةيبهررة ور صرريال رسةةاثلررة، رس رخلررة دررئ رسبيرر    - ك

 ؛ 83.06

(، آالت وأسهرزة رستا رـيل أو رستيقيرة سلسرلرئل أو 84.13مضخات رسسلرئل )رسبير    - د

(، رسةحررررلالت 85.01 (، رسةحاكررررات رستهابائيررررة )رسبيرررر 84.21رسغررررازرت )رسبيرررر  

(, أقررارص، أ رراطة، أسهررزة تخررزون صررلبة مسررت وةة، 85.04رستهابائيررة )رسبيرر  

"بطاقات ذكيرة" وايالرا مرن حلرمرل تسر يل رسصرلت أو رسظرلرلا ر خراى، وره 

( أو 85.26(، أسهررزة رسررتحتع  ررن بعرر  برراسارمول )بيرر  85.23كانررب مسرر لة )بيرر  

 (؛85.43با  عة تحب رسحةارء )بي   أسهزة رستحتع  ن بع  رسالملتية رستئ تعةل
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 ابرات رسسرربا  ) رر ر رسزحادررات رسةسةاة"بلبسرل " و"تلبلسرراه" ومررا وةاثلهررا(   - م

 رس رخلة دئ رسقسع رسسابع  شا؛

 (؛87.12رس  رسات ذرت رسع لتين سألطلاد )رسبي   - ه

 (؛ 88.06طائارت ب وه طيا  ) رسبي   –  

(، أو ومررررائل مدعهررررا 89إلمتف")رسلصررررل زور   رسسرررربا  مثل"رستررررانلي" و"ر  -س

 إذر كانب من خشب(؛ 44)رسلصل 

رسيظررا رت رسلرقيررة ومررا وةاثلهررا سةةا مررة رساواضررة أو سألسعرراب دررئ رسهررلرء رسطلررف   -ل

 (؛90.04)رسبي  

 ( ؛92.08زما رت تقلي  أصلرت رسحيلرنات ورسصلا رت )رسبي    - ص

 ؛ 93ر ملحة ور صيال ر خا رس رخلة دئ رسلصل   - 

 ( ؛94.05مالمل رإلنا ة من سةيع ر نلرس )رسبي    -  

 رسةياصررررب )رسحلرمررررل( أحاموررررة، ثيائيررررة، ثالثيررررة رسقررررلرئع ور صرررريال رسةةاثلررررة     -ش

 (؛96.20)رسبي  

أوتررا  رسةضررا ب رساواضررية، ورسخيررام ور صرريال ر خررا سلةخيةررات ، ورسقلررازرت   - ت

رسترئ تتسرل ر صرابع ر  برع معراً ورإلبهرام رسعاموة ورسقلازرت بال أصابع ورسقلرازرت 

 ميلامرً ، من سةيع رسةلرم )تصيف تبعاً سلةامة رسةصيل ة ميها( .

أمورت مائرر ة ومطرربخ وأصرريال سلعياوررة رسشخصررية أو رستلرسيررب، مرر ام وأاطيررة    - ث

أ ضرريات أحزمرررة مرررلرم نسررر ية، رسبسرررة وبياضرررات سألمررراة وسلةلرئررر  وسلتلرسيرررب 

ثلة ذرت رمتخ رمات مةاثلة )تصيف تبعاً سلةامة رسةصيل ة وسلةطابخ وأصيال مةا

 ميها(.

 
ليلة ر لةية دقط مرن وشةل لصر رسلصل ر صيال رسةحتلوة  ل  زخا ل بسيطة أو سلرزم ق  2 -

 أو مسررتيبتة أو مــررـن أح ـررـا  كاوةررة أو  رربه كاوةررة )طبيعيررة أو تاكيبيررة  آلسرر  طبيعيررة

 معامه  اموة متسلة بقشاة من معامه ثةيية. أو م  مة( أو من معامه ثةيية أو من

 
 ( أ رالا ، در ه ر سرزرء ورسلرلرزم رسةعر ة سالمرتخ رم حصرارً 1مع مار اة أحتام رسةالحظرة )   3 -

 أو بصل ة  ئيسية مع ر صيال رس رخلة دئ لصر رسلصل، تصيف مع لصا ر صيال.

 

، ديةا وشرةل، أصريال لرصر رسبير  95.03( أ الا، وشةل رسبي  1مع مار اة أحتام رسةالحظة ) 4 - 

 مي م ة بصيف ورح  وأكثا مةا ال وةتن ر تبا ا م ةل ات )أطقع طبقاً سلقا  ة رستلسرياوة
، ورسترئ إذر قر مب بشرتل ميلصرل د نهرا تخضرع سبيرلم أخراى  راوطة أه تترله لرصا  /ب(3)

 ية سألسعاب.ر صيال مهيسة معاً سلبيع باست زئة وأه تتله سهصا رست ةيعات رسصلة ر مام

 

ر صيال رستئ بسبب تصةيةها أو  تلها أو رسةامة رسةصريل ة ميهرا  95.03ال وشةل رسبي   5 - 

 وةتررن رستعررال  ليهررا بسنهررا معرر ة حصررارً سلحيلرنررات، مثررل: أسعرراب رسحيلرنررات رسةيزسيررة 

 )تتبع بيلملا رسخاصة(.
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 ( : 95.08 اارض رسبي  ) – 6

 كلب رسةاللئ" سهراز أو م ةل رة ر سهرزة أو رسةعر رت رستر  وقص  بعبا ة "ت هيزرت  –أ      

تيقررل أو تلصررل أو تلسرره أ ررخاص دررل  أو  بررا مسررا  ثابررب أو محرر م ، بةررا دررئ ذسررك 

رسةسررا رت رسةائيررة ، أو ضررةن ميطقررة محرر مة بهرر ل رستسررلية أو رستاديرره بشررتل أمامررئ. 

أو معرراض . ال وةتررن ممررج لررصا رست هيررزرت مررع م ويررة ماللررئ أو ميتررزا أو ملهرر  مررائئ 

وشةل ت هيزرت رساكلب باسةاللئ رسةع رت من رسيلس رستر  ورتع تاكيبهرا بشرتل  رائع درئ 

 أماكن رسستن أو رسةال ب ؛ 

وقص  بعبا ة "أسعراب ماللرئ مائيرة" سهراز أو م ةل رة مرن ر سهرزة أو رسةعر رت رستر   –ب     

. تشرةل أسعراب تتةيز بلسلم ميطقة مح مة محتلوه  ل  ماء ، ب وه مسرا  خراص بهرا 

 رسةاللئ رسةائية دقط مع رت مصةةة تح و رً سلةال ب رسةائية ؛

وقصرر  بعبررا ة "أسعرراب تسررلية سلةاللررئ رسةتيقلررة" أسعرراب حرر؛ أو قررلة أو مهررا ة ورسترر    –ج     

تلظرف  امرل ستشرغيلها ووةترن تاكيبهرا دررئ مبير  مرئرع أو أكشراك ماخصرة متيقلررة . ال 

 (. 95.04ةتيقلة رسةع رت رس رخلة دئ رسبي  )تشةل أسعاب رستسلية سلةاللئ رس

 ال وشةل لصر رسبي  رسةع رت رس رخلة دئ متاه أكثا تخصيصاً دئ س رود رستعاولة.      

 

 :مالحظة رسبي  رسلا ئ

 
 :9504.50وشةل رسبي  رسلا ئ  -1

أسهزة أسعاب رسلي ول رستئ وتع  اض رسصل ة ميها  ل  سهاز رمتقباد تللزولنئ  ( أ)

 اض )ملنيتل ( أو  ا ة أو مطل خا سئ آخا؛ أوأو  ل  سهاز  

 أسهزة أسعاب رسلي ول رسةشتةلة  ل   ا ة دي ول, وإه كانب قابلة سلحةل. ( ب)

 

ال وشةل لصر رسبي  رسلا ئ أسهزة وآالت رسعاب رسلي ول رستئ ت ر  بقطعة نق وة أو بسو ر    

 (9504.30ي  رسلا ئ نق  أو ببطاقات بيتية أو بقطع ب ولة سها أو بلمائل مدع أخا )رسب
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

   ملغئ  [95.01]
   ملغئ  [95.02]
م رسرررات برررثالث   رررالت، م رسرررات رسقررر م رسلرحررر   9503.00 95.03

"مررتلتا"،  ابررات ب ورمررات ورسعرراب مةاثلررة ذرت 

  رررالت؛  ابرررات ممررر ؛ ممررر ؛ سعرررب أخرررا؛ نةررراذج 

غاة ونةرررراذج مةاثلرررة سلتسررررلية، مرررلرًء كانررررب مصررر

 متحاكة أم ال؛ أسعاب ر سغاز من سةيع ر نلرس

  

ـرر ـ ـ أسررزرء رسرر م  رسةسررتل م مررن قبررل رسةصررانع  9503.001 

 كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9503.009 
وأسهرزة أسعراب  Consolesأسعاب رسلي ول مرن نرلس    95.04

، أسعاب م تةعات ، بةا ديها ر سعاب رسة هزة رسلي ول

بةحرراك أو بلمرريلة حاكررة أخرراى ومياضرر  سلتسررلية 

ورسبليرا مو ورسةياضر   pintablesبةا ديهرا مياضر  

رسخاصررررة  سعرررراب أن وررررة رسقةررررا  )كررررازويل(، سعبررررة 

"رسبررررلسييج" وت هيزرتهررررا ذرتيررررة رسحاكررررة ، وآالت 

أو  سلتسررلية ترر ر  بعةررالت مع نيررة أو بررسو ر  نق وررة

ببطاقررات مصررادية أو بقطررع مع نيررة أو بررسي ومرريلة 

 مدع أخاى

    

 %5 رسقيةة ـ بليا مو وسلرزمه من سةيع رالنلرس 9504.20  
ـ أسعــاب أخا تــ ر  بقطع نقــ وة أو بسو ر  نق وة  9504.30  

أو بقطع ب ولة سها أوببطاقات مصادية، أو بسصيال 

 هيزرتها ذرتية أخا مةاثلة،   ر سعبة "رسبلسييج" وت

 رسحاكة

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ و   رسلعب 9504.40  
ـ أسهزة وآالت رسعاب رسلي ول،   ر رس رخلرة درئ رسبير   9504.50 

 9504.30 رسلا ئ
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ايالا  9504.90  
أصرريال سإلحتلرراالت أو سلةهاسانررات أو سغيالررا مررن    95.05

أسعررراب رسحرررلرة وأمورت  أنرررلرس رستسرررلية، بةرررا ديهرررا

 رس  ابة ورسةبااتة 

    

 ـ أصيال إحتلاالت  ي  رسةيالم 9505.10  

 

 

 

 

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ايالا 9505.90  
أصرريال ومعرر رت سلاواضررة رسب نيررة و سعرراب رسقررلى    95.06

ورس ةبرراز و نررلرس رساواضررة ر خا)بةررا ديهررا ترريس 

طلف، ايرا مرصكل ة رسطاوسة( أوسألسعاب دئ رسهلرء رس

وال مرخلة درئ متراه آخرا مرن لرصر رسلصرل؛ أحرلرض 

 رسسباحة، بةا ديها أحلرض سعب ر طلاد 

    

ـرر زالسررات سلررثلج وايالررا مررن معرر رت رستررزسج  لرر      

 رسثلج:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ زالسات سلثلج 9506.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ مثبتات سلزالسات 9506.12  
 %5 رسقيةة  ـ ـ ايالا 9506.19  
ـ زالسات سلةاء، وأسلر" تزحلف  ل  ر ملرج،     

 أسلر"  ار ية ومع رت أخا سلاواضة رسةائية:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ أسلر"  ار ية 9506.21  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9506.29  
     ـ  صئ رس لسف ومع رت سلسف أخا:    
 %5 رسقيةة ـ ـ  صئ ، كاملة 9506.31  
 %5 رسقيةة ـ ـ كارت 9506.32  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9506.39  
 %5 رسقيةة ـ أصيال ومع رت ستيس رسطاوسة 9506.40  
ـرر مضـررـا ب ستيـررـس رسةــال ـررـب أو ستـررـيس رساوشررة     

 ومضا ب مةاثلة، بسوتا  أو ب ونها:
    

 %5 رسقيةة ـ ـ مضا ب ستيس رسةال ب، بسوتا  أو ب ونها 9506.51  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9506.59  
     ـ كارت،   ر كارت رس لسف وكارت تيس رسطاوسة:    
 %5 رسقيةة ـ ـ كارت رستيس 9506.61  
 %5 رسقيةة ـ ـ قابلة سليلخ 9506.62  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9506.69  
ـ قباقيب إنزال  بع الت أو بزالسات، بةا ديها  9506.70  

 ا مثل لصا رسقباقيبر حصوة رسةثبب به
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
ـرر ـ أصرريال ومعررر رت سلاواضررة رسب نيرررة ورس ةبررراز  9506.91  

 وأسعاب رسقلى
 %5 رسقيةة

     ـ ـ ايالا: 9506.99   
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ورقيات رساكب 9506.991  
ـ ـ ـ ر سزرء رسةسرتل م مرن قبرل رسةصرانع كةر خالت  9506.992  

 إنتاج

 

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9506.999  
قصبات وصيانيا صي  رالمةاك وايالا من أصيال    95.07

صرري  رالمررةاك باسصرريا ة؛  رربتات إستقرراط رالمررةاك 

و بتات صي  رسلار ات ورسشربتات رسةةاثلرة؛ طيرل  

مقلرر ة )طعررع( إلستررصرب مثيالتهررا ) رر ر رس رخلررة دررئ 

وسلرزم مةاثلة سلصي  ( 97.05أو رسبي   92.08رسبي  

 أورساماوة

    

 %5 رسقيةة ـ قصبات صي  رالمةاك 9507.10  
 %5 رسقيةة ـ صيانيا صي  رالمةاك، وإه كانب مثبتة بخيطها 9507.20  
 %5 رسقيةة ـ بتارت سقصبات صي  رالمةاك 9507.30  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9507.90  

يقلرة سلعراض؛ مياك متيقل وم ةل ات حيلرنات مت   95.08

ت هيزرت  كلب براسةاللئ ، أسعراب ماللرئ مائيرة  ؛ 

أسعررراب تسرررلية سلةاللرررئ بةرررا ديهرررا ميصرررات أسعررراب 

 رساماوة ؛ مسا " متيقلة

    

 %5 رسقيةة ـ مياك متيقل وم ةل ات حيلرنات متيقلة سلعاض 9508.10  
   ـ ت هيزرت  كلب باسةاللئ وأسعاب ماللئ مائية :  
 %5 رسقيةة   سلةاللئ قطا - - 9508.21 
 %5 رسقيةة مورمات وأ رسيل مور ة وأ رسيل  - - 9508.22 
 %5 رسقيةة ميا رت رسةاللئ  - - 9508.23 
 %5 رسقيةة أسعاب محاكاة رسحاكة ومسا " متحاكة - - 9508.24 
 %5 رسقيةة أسعاب  كلب مائية - - 9508.25 
 %5 رسقيةة أسعاب ماللئ مائية  - - 9508.26 
 %5 رسقيةة ايالا - - 9508.29 
 %5 رسقيةة أسعاب تسلية سلةاللئ  - 9508.30  
 %5 رسقيةة مسا " متيقلة  - 9508.40 
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 رسلصل رسسام  ورستسعله

 مصيل ـات متيل ـة
 

 مــالحظـات :

 

 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

 

 (؛33أقالم رسزوية أو رست ةيل )رسلصل   -أ   

 )مثل أسزرء رسةظالت أو  صئ رسةشئ( ؛ 66دئ رسلصل  ر صيال رسةصكل ة  -ب 

 (؛71.17حلئ رسغلروة )رسةقل ة( )رسبي    -ج 

" مرن 2ر سزرء ورسللرزم سالمتعةاالت رسعامة باسةعي  رسةقصلم درئ رسةالحظرة "  -م 

رسقسع رسخرامس  شرا، مرن معرامه  امورة )رسقسرع رسخرامس  شرا(، أو ر صريال 

 (؛39رسةةاثلة من س رئن )رسلصل

)  م، أمورت قاطعة، أمورت مائ ة(، بةقابض أو بسسزرء أخا  82أصيال رسلصل   -لـ 

مررن مررلرم نحررب أو قلسبررة ؛ رسةقررابض ور سررزرء رسةق مررة  لرر  حرر ة تتبررع رسبيرر  

 ؛96.02أو رسبي   96.01

(، أقرالم رستخطريط  90.03مثرل أطرا و كائرب رسيظرا رت )رسبير   90أصريال رسلصرل  -و 

(، وأصررريال صررريا ة رسلرررارسين )رسلررراش( مرررن رسيرررلس 90.17رسهي مرررئ )رسبيررر  

رسةخصـ  سالمتعةاد دئ رسطـب أو رس ارحة أو طب ر مرياه أو رسطرب رسبيطراي 

 (؛90.18)رسبي  

 مثل أظال و لب وصياموف أصيال صيا ة رسسا ات(؛ 91أصيال رسلصل   -ز 

 (؛92ر مورت رسةلميقية وأسزرؤلا وسلرزمها )رسلصل   -" 

 )ر ملحة وأسزرؤلا(؛ 93رسلصل  أصيال  -ط 

 )مثل ر ثاث ووح رت ومستلزمات رإلنا ة(؛ 94أصيال رسلصل   -ى 

 )سعب ر طلاد وأسعاب رسة تةعات وأمورت وسلرزم رساواضة(؛ 95أصيال رسلصل   -ك 

 )تحف ديية وقطع م ةل ات وقطع أثاوة(. 97أصيال رسلصل   -د 

 

 :96.02ية سليحب" ودقاً سةلهلم رسبي  وقص  بعبا ة "ملرم نباتية أو مع ن 2 -

رسحبلب رسقامية، رسبصو ، رسقشل ، ر ثةا  رسقشاوة، رسةلرم رسيباتيرة رسةةاثلرة، مرن   -أ 

 ر نلرس رسةع ة سليحب )مثل سلز رستل وزو وسلز نخيل رس وم( ؛

رستهامرررراه ورسةا ررررلم )زبرررر  رسبحررررا( ورستهامرررراه رسةتتررررل، ورسةا ررررلم رسةتتررررل،  -ب 

 ر ملم وب رئله رسةع نية.ورستهاماه 
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، رسحرزم ورسخصرل ايرا 96.03وقص  بعبا ة "حزم وخصـل محضاة" ودقاً سةلهلم رسبي    3 -

رسةاكبة، رسةصيل ة مرن أوبرا  حيلرنيرة أو أسيرال نباتيرة أو ايالرا مرن رسةرلرم، رسةهيرسة 

سالمرررتخ رم موه ت زئرررة درررئ صررريع رسةترررانس أو رسلارسرررـين، أو رسترررئ ال تتطلرررب مـرررـلى 

 ةليات  غل بسيطة كتشصوب  ؤومها أو قصرها درئ مسرتلى ورحر  سترئ تصربل سرالزة 

 سهصر رالمتعةاد.
 

، 96.15أو  96.06إسر   96.01إه أصيال لـصر رسلصل،   ر تلك رس رخلة دئ رسبيرلم مرن   4 -

تبق  مرخلة دئ لصر رسلصـل ، وإه كانب مصيل ة كلياً أو سزئياً من معرامه ثةييرة أو مرن 

ة متسرلة بقشراة مرن معرامه ثةييرة أو مرن آلسر  طبيعيرة أو مسرتيبتة أو مرن معامه  امور

 أح ا  كاوةة أو  بة كاوةة )طبيعية أو تاكيبية أو م  مة( .
 

، ر صريال رسترئ تشرتل  96.15ورسبير   96.06إسر   96.01وتبق  مرخلة درئ رسبيرلم مرن 

كاوةررة )طبيعيررة أو ديهررا رسآلسرر  رسطبيعيررة أو رسةسررتيبته، أو ر ح ررا  رستاوةررة أو  رربه 

تاكيبية أو م  مة(، أو رسةعامه رسثةييرة أو رسةعرامه رسعامورة رسةتسرلة بقشراة مرن معرامه 

 ثةيية ، زخا ل بسيطة أو سلرزم قليلة ر لةية دقط .
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

أو   ررراج ،  ظرررام ،  ظرررع ظهرررا رسسرررلحلاة "ذبرررل   96.01

م  "، قرراوه وقرراوه مشررعبة، ماسرراه ، صرر ل 

ومرررررررلرم حيلرنيرررررررة أخرررررررا سليحرررررررب، مشرررررررغلسة، 

ومصيل ات من تلك رسةلرم )بةا ديها رسةصيل ات 

 رسةتحصل  ليها باسقلسبة( 

    

 %5 رسقيةة ـ  اج مشغلد ومصيل ات من  اج 9601.10  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9601.90  

 نيررررررة سليحررررررب، مشررررررغلسة، مررررررلرم نباتيررررررة أو مع 9602.00  96.02

ومصيل ات مرن لرصا رسةرلرم؛ مصريل ات مقلسبرة 

أو ميحلترررة مرررن  رررةع أو مرررن مرررتيا ون، أو مرررن 

صررةلغ أو  رتي ررات طبيعيررة، أو مررن   ررن قلسبررة 

رسيةرراذج، ومصرريل ات أخررا مقلسبررة أو ميحلتررة، 

ايا مصكل ة وال مرخلة درئ متراه آخرا؛ لرالم ايرا 

  مقسرررر  مشررررغلد ) رررر ررسهالم رسرررر رخل دررررئ رسبيرررر

 (، ومصيل ات من لالم ايا مقس 35.03

    

ـ ـ ـ رسشةع رسةعر  بشرتل أسرلر" أو أقرارص، سخالورا  9602.001  

 رسيحل
 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9602.009  
متانس ودارسين )وإه كانب تشرتل أسرزرء سرآلالت    96.03

أو ر سهرررررررزة، أو رسةاكبرررررررات(، مترررررررانس آسيرررررررة 

 ً ، ايرررا مرررزومة بةحررراك، سأل ضررريات تررر ر  وررر ووا

مةامررل أ ضرريات بيسررج أو خيررلط، ميررادض مررن 

 وش؛ حزم وخصل محضاة سصريا ة رسةترانس أو 

رسلارسين؛ ومــي رت وإمــطلرنات ملراه؛ مةامرل 

 "مقا ط" من مطاط رو من ملرم مانة مةاثلة

    

ـ متانس ودارسين مؤسلة من أاصاه مقيقة أو من  9603.10  

زماً، ملرء كانب بسو  أم ملرم نباتية أخا م ةعة ح

 ال 

 %5 رسقيةة

ـ دارسين أمياه، دارسين حالقة، دارسين  عا،     

دارسين أظادا، دارسين  ملش ودارسين أخا 

ست ةيل أو سزوية ر  خاص، بةا ديها رسلارسين 

 رستئ تشتل أسزرء سألسهزة:

    

ـررر ـ درررارسين ر مرررياه، بةرررا ديهرررا درررارسين أطقرررع  9603.21  

 ر مياه
 %5 سقيةةر

 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا  9603.29  
ـر دارســررـين سلليــررـانين، دررارسين سلتتابررة ودررارسين  9603.30  

مةاثلررررة مةررررا وسررررتخ م سلضررررع مررررلرم رستطاوررررة 

 )كلزماتيك(

 

 %5 رسقيةة
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  قع رسبي 
 مز رسيظام 

 رسةيسف
 نلس رسبضا ة

وح ة 

 رالمتيلاء
 دية رسامع

ـ دارسين ملاه أو طالء أو و نشة وما وةاثلها  9603.40  

)  ر رسلارسين رس رخلة دئ رسبي  رسلا ئ 

 ( ؛ ومي رت ورمطلرنات ملاه 9603.30

 %5 رسقيةة

ـ دارسين أخا تشرتل أسرزرء سرآلالت أو ر سهرزة أو  9603.50  

 رسةاكبات
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا: 9603.90   
ـرر ـ ـ حررزم وخصررل محضرراة سصرريا ة رسةتررانس  9603.902  

 ورسلارسين
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9603.909  
 %5 رسقيةة مياخل وااربيل، و ووة  9604.00 96.04
م ةل ـرررـات "أطقرررع" مرررلا سلت ةيرررل أو سلزويرررة  9605.00 96.05

رسشخصررررية أو سلخياطررررة أو ستيظيررررف ر حصوررررة أو 

 رسةالبس

 %5 رسقيةة

أز ر ، أز ر  كبامررررة )حابتررررة برررراستبس(؛ قلرسررررب    96.06

أز ر  وأسزرء س ةيع أصريال لرصا ر ز ر ؛ أز ر  

 أ تاد أوسية( ايا تامة رسصيع )

    

 معلاة رسقيةة ـ أز ر  كبامة )حابتة باستبس(، وأسزرؤلا  9606.10  
     ـ أز ر :    
 معلاة رسقيةة ـ ـ من س رئن، ايا مغطاة بةلرم نس ية 9606.21  
 معلاة رسقيةة ـ ـ من معامه  اموة، ايا مغطاة بةلرم نس ية 9606.22  
لاةمع رسقيةة ـ ـ ايالا 9606.29    
ـررر قلرسرررب أز ر  وأسرررزرء أز ر  أخرررا؛ أز ر  ايرررا  9606.30  

 تامة رسصيع
 معلاة رسقيةة

حابترررررات ميزسقرررررة )مسررررريية أو ايرررررا مسررررريية(،    96.07

 وأسزرؤلا 
    

     ـ حابتات ميزسقة:    
 معلاة رسقيةة ـ ـ مزومة بسمياه من معامه  اموة 9607.11  
 معلاة رسقيةة ـ ـ ايالا 9607.19  
 معلاة رسقيةة ـ أسزرء 9607.20  

أقالم حبا سال؛ أقرالم وأقرالم تس ريا براؤو  مرن    96.08

سبررام أو بغيالررا مررن  ؤو  مسررامية؛ أقررالم حبررا 

مائل بسنلر ها؛ أقرالم حبرا سليسرخ؛ أقرالم  صراص 

بخرررزره؛ مامرررتات  ورررش كتابرررة ومامرررتات أقرررالم 

 صررراص وأصرررريال مةاثلررررة؛ أسرررزرء )بةررررا ديهررررا 

بك( سألصرريال رسسررابقة،  رر ر تلررك ر اطيررة ورسةشررا

 96.09رس رخلة دئ رسبي  

    

 %5 رسقيةة ـ أقالم حبا سال  9608.10  
ـ أقرالم وأقرالم تس ريا براؤو  مرن سبرام أو بغيالرا  9608.20  

 من  ؤو  مسامية
 %5 رسقيةة
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 %5 رسقيةة ـ أقالم حبا مائل بسنلر ها 9608.30  
 %5 يةةرسق ـ أقالم  صاص بخزره  9608.40  
ـ م ةل ـــات )أطقــع( مؤسلة من أصيال مرخلة  9608.50  

دئ بي ون دا يين أو أكثا من رسبيلم  رسلا ية 

 رسسابقة 

 %5 رسقيةة

ـرر  بررلرت ايررا  )خررارطيش(  قررالم رسحبررا رس ررال  9608.60  

 مزومة باؤومها 
 %5 رسقيةة

     ـ ايالا:    
 %5 رسقيةة بة ـ ـ  وش كتابة و ؤو   وش كتا 9608.91  
     -ـ ـ ايالا: 9608.99   
ـ ـ ـ أسزرء أقالم رسحبا رس ال، رسةستل م من قبل  9608.991  

 رسةصانع كة خالت إنتاج
 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9608.999  
أقررالم  صرراص ) رر ر أقررالم رساصرراص رس رخلررة دررئ    96.09

 (،  صرررراص أقررررالم، أقررررالم تلررررلون96.08رسبيرررر  

"بامتيل"، أقالم دحع، طبا يا سلتتابرة أو رسامرع، 

 طبا يا سلخياطين 

    

ـرر أقررالم  صرراص وأقررالم تلررلون ، باصرراص محرراط  9609.10   

 بغالل:
    

ـ ـ ـ رسصلائل رسخشبية رسةحشلة باساصاص،  9609.101  

سصيا ة أقالم رساصاص رسةستل مة من قبل 

 رسةصانع كة خالت إنتاج

 معلاة رسقيةة

 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9609.109  
 %5 رسقيةة ـ  صاص أقالم رملم أو ملله 9609.20  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9609.90  

أسلر" أ مورز وأسلر" أخا سلتتابرة أو رسامرع ، وإه  9610.00 96.10

 كانب بسطا 
 %5 رسقيةة

أخترررررام باصرررررةة ، أخترررررام مؤ خرررررة أو ماقةرررررة ،  9611.00 96.11

ـلرـة )بةرا درئ ذسرك أسهرزة طبرع أو وأصيـرـال مةاثـ

نقررش رساقرراس(، و ووررة؛ صررلادات حرراول و ووررة ، 

وم ةل ات طبا ة و وورة محتلورة  لر  صرلادات 

 حاول 

 %5 رسقيةة

أ اطة سآلالت رستاتبة وأ اطة مةاثلة، محبراة أو    96.12

مهيررسة بطاوقررة أخرراى سلطبررع، مررلرء كانررب ماكبررة 

 لرررر  بترررررارت أو ضرررررةن  برررررلرت )خرررررارطيش(؛ 

ارت أختام مشرابة أو ايرا مشرابة، درئ  لرب محب

 أو ب ونها 

    

 معلاة رسقيةة ـ أ اطة 9612.10  
 ـ محبارت أختام 9612.20  

 
 معلاة رسقيةة
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ق رحات سلس ائا وايالا من رسق رحات، وإه كانب    96.13

آسيررة أو كهابائيررة وأسزرؤلررا ،  رر ر أح ررا  رسقرر " 

 ورسلتائل 

    

يررب تشررعل باسغرراز، ايررا قابلررة إل ررامة ـرر قرر رحات س 9613.10  

 رستعبية
 %5 رسقيةة 

     ـ ق رحات سيب تشعل باسغاز، قابلة إل امة رستعبية: 9613.20   
 %5 رسقيةة  ـ ـ ـ ق رحات ذرت خزرنات ااز بالمتيتية  9613.201  
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9613.209  
 %5 رسقيةة ـ ق رحات أخا  9613.80  
5%  رسقيةة  ـ أسزرء   9613.90    

االورررين تررر خين )بةرررا ديهرررا  ؤومرررها( ومبامرررع  9614.00 96.14

 مي ا  أو م ائا، وأسزرؤلا 
 %5 رسقيةة

أمشرراط ومثبتررات  ررعا وأصرريال مةاثلررة؛ مبررابيس    96.15

 ررعا، مالقررط ومشررابك وسلادررات ست عيرر  أو تةررلوج 

رسشررعا وأصرريال مةاثلررة،  رر ر رس رخلررة دررئ رسبيرر  

 زرؤلا ، وأس85.16

    

     ـ أمشاط ومثبتات  عا وأصيال مةاثلة :    
 %5 رسقيةة ـ ـ من مطاط مقس  أو من س رئن 9615.11  
 %5 رسقيةة ـ ـ ايالا 9615.19  
 %5 رسقيةة ـ ايالا 9615.90  

نادثرررات  طرررل  ونادثرررات مةاثلرررة سةرررلرم رست ةيرررل    96.16

و ؤومررررها وتاكيباتهررررا؛ ذر وررررات سلةسرررراحيف أو 

مرررري رت سلضررررع مررررلرم رست ةيررررل أو محضررررارت و

 رستطاوة 

    

ـرر نادثررات  طررل  ونادثررات مةاثلررة سةررلرم رست ةيررل  9616.10  

 و ؤومها وتاكيباتها:
  

 معلاة رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م من قبل رسةصانع كة خالت إنتاج 9616.101 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9616.109 
ي رت سلضع ملرم ـ ذر وات مساحيف أو وم 9616.20  

 رست ةيل أو محضارت رستطاوة
 %5 رسقيةة

قلر وا وأو ية أخاى  ازسرة سلحرار ة كاملرة ، ترع  9617.00 96.17

 زسها بتلاورغ رسهرلرء ؛ أسزرؤلرا ) ر ر رسزساسرات 

 رس رخلية( 

 %5 رسقيةة

نةررراذج أسسرررام سلخيررراطين "مانيتررراه" وأصررريال  9618.00 96.18

سلعرراض ورإل رراله مةاثلررة ؛ أ ررتاد ذرتيررة رسحاكررة 

 وايالا من رسةشال  رسةتحاكة سلرسهات رسعاض 

 %5 رسقيةة

رسللط )رسةيا ف( رسصحية وورقيات صحية ،  9619.00 96.19

حلاظات وبطانات رسحلاظات ورسللط رسةبطية  

 ور صيال رسةةاثلة ، من أي مامة
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ةمعلا رسقيةة ـ ـ ـ حلاظات سلةسيين، وسحاالت ماضية خاصة 9619.001   
15% رسقيةة ـ ـ ـ ايالا 9619.009   

مياصب )حلرمل( أحاموة ، ثيائيرة ، ثالثيرة رسقرلرئع  9620.00 96.20

 ور صيال رسةةاثلة من سلرزم رستاميارت

 %5 رسقيةة
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 رسقسع رسحامي ورسعشاوه
 تحف ديية ، قطع سلة ةل ات وقطع أثاوة

 

 رسلصل رسسابع ورستسعله
 ع أثاوةتحف ديية ، قطع سلة ةل ات وقط

 مالحظات :
 ال وشةل لصر رسلصل:  1 -

رسطلربع رسباو وة ورسطلربرع رسةاسيرة ، وأصريال رسةارمرلة رسةلمرلمة )رسة ملارة(    -أ  

 ؛49.07بطابع ، وما وةاثلها، ايا رسةبطـلة ، رس رخلة دئ رسبي  
نسررررج رستانلرررراا رسةتضررررةية  مررررلماً سلةشررررال  رسةسرررراحية ، وسلةيرررراظا رسخلليررررة   -ب 

(،   ر ما وةتن 59.07لموللات "موتل رت" أو المتعةاالت مةاثــلة )رسبي  سالمت

 ؛97.06إخضا ه سلبي  
رسآلسرر  رسطبيعيررة أو رسةسررتيبتة، أو ر ح ررا  رستاوةررة أو  رربه رستاوةررة )رسبيررلم مررن   -ج 

 ( .71.03إس   71.01

 

باسقلسبرة أو ر  ةراد رسلسيلساء رسةيت ة باس ةلة أو ر صيال رسةيت رة  97.01ال وشةل رسبي   –2

 رسةقل ة بسو ي حاديين ذرت طابع ت ا ي ، وإه كانب ق  صةةب أو صيعب من قبل ديانين.

 
تعتبا "صل رً أصلية محلل ة )سارديا( وصل رً أصلية مطبل ة باسضغط وصل رً أصلية   -3

، تلرررك رسصرررل  97.02مطبل رررة بررراسح ا )سيتلاارديرررا(" بررراسةعي  رسةقصرررلم درررئ رسبيررر  

مبا اة، با ملم ور بيض أو با سلره، من سلحة أو أكثا، أ  لا رسليراه كليراً  رسةسحلبة

بي ا، بغض رسيظا  ن رسطاوقة أو رسةلرم رستئ رمتعةلها رسليراه، رسةلصرلة رسطرا  رآلسيرة 

 أو رآلسية رسللتلااردية.
 
باس ةلرة ر صيال رسةيحلتة رستئ سها طابع ت را ي )رسةيت رة  97.03ال ت خــل دئ رسبيــ    -4

أو باسقلسبة أو بسو ي رسصياس( ، حت  وإه كانب لرصا رسةصريل ات قر  صرةةب أو أبر  ب 

 من قبل ديانين.

 
أ الا، د ه ر صيال مرن لرصر رسلصرل و رب ره  4رس   1 مع مار اة أحتام رسةالحظات من -أ   -5

 تصيف دئ لصر رسلصل وسيس دئ ري دصل آخا.
 سلبيلم رسسابقة من لصر رسلصل . ال ويطبف  ل  رالصيال 97.06رسبي   –ب

 
إه ر طا رسةحيطة باسللحات، أو رسصل ، أو رساملم، أو بللحات دن رسلصـف )كلالج( أو  -6

ما وةاثلها مرن سلحرات تزوييرة، أو رسصرل  ر صرلية رسةحلرل ة )سارديرا( ، أو رسةطبل رة 

رً ميهرا إذر باسضغط أو باسح ا )سيتلاارديرا( ، تصريف مرع لرصا ر صريال با تبا لرا سرزء

كانررب تتيامررب معهررا نل رراً وقيةررة. أمررا ر طررا رستررئ ال تتيامررب معهررا نل رراً وقيةررة، د نهررا 

 تصيف بصل ة ميلصلة دئ بيلملا رسخاصة .
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سلحررات وصررل  و مررلم مامررلمة كليرراً باسيرر ،  رر ر    97.01

و رر ر ر صرريال  49.06س رخلررة دررئ رسبيرر  رسامررلم ر

رسةصرريعة، رسةامررلمة أو رسةزخادررة ورر وواً؛ سلحررات 

 دن رسلصف )كلالج( ورسلسيلساء وأصيال مةاثلة 

    

   وت اوز ةالا مائة  ام:  -    
 %5 رسقيةة سلحات وصل  و ملم - - 9701.21 
 %5 رسقيةة دسيلساء - - 9701.22 
 %5 ةةرسقي ايالا  - - 9701.29 
   ـ ايالا:   
 %5 رسقيةة سلحات وصل  و ملم - - 9701.91 
 %5 رسقيةة دسيلساء - - 9701.92 
 %5 رسقيةة ايالا - - 9701.99 

صررررل  أصررررلية، محلررررل ة )سارديررررا( أو مطبل ررررة  9702.00 97.02

 باسضغط أو مطبل ة باسح ا )سيتلاارديا(
  

 %5 رسقيةة وت اوز  ةالا مائة  ام - 9702.10 
 %5 رسقيةة ايالا - 9702.90 

   تةاثيل وميحلتات أصلية، من سةيع رسةلرم 9703.00 97.03
 %5 رسقيةة وت اوز ةالا مائة  ام - 9703.10 
 %5 رسقيةة ايالا - 9703.90 

طلربرررع باو ورررة وطلربرررع ماسيرررة،  المرررات باو ورررة،  9704.00 97.04

ظررررراول رسيرررررلم ر ود، أصررررريال رسةارمرررررلة )مثرررررل 

ول ورسبطاقات( رسةلملمة )رسة ملارة( بطرابع رسظا

ومرررا وةاثلهرررا، مبطلرررة، أو ايرررا مبطلرررة،  ررر ر تلرررك 

 49.07رس رخلة دئ رسبي  

 %5 رسقيةة

م ةل رررررات وقطرررررع سة ةل رررررات  لرررررع رآلثرررررا  أو   9705.00 97.05

رسسررررالالت أو رستررررا وخ  أو  رسحيررررلره أو رسيبررررات أو 

أو رسةعررامه أو رستشرراول أو رسحلاوررات )رسةتح ررارت( 

 رسةستلكات

    

م ةل ررررات وقطررررع سة ةل ررررات  لررررع رآلثررررا  أو  - 9705.10 

 رسسالالت أو رستا وخ : 

  

ـرر ـ ـ رسةسررتل م سغاوررات  لةيررة أو تشرراوحية، أو  9705.101 

 سلةتاحف

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9705.109 
م ةل ررات وقطررع سة ةل ررات رسحيررلره أو رسيبررات  -  

 تشاول أو رسحلاوات )رسةتح ارت(:أو رسةعامه أو رس

  

 معلاة رسقيةة  ييات بشاوة وأسزرؤلا - - 9705.21 
مرررررررالالت ميقاضرررررررة أو مهررررررر ما بررررررراالنقارض  - - 9705.22 

 وأسزرؤلا :
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ـرر ـ ـ رسةسررتل م سغاوررات  لةيررة أو تشرراوحية، أو  9705.221 

 سلةتاحف

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9705.229 
   ايالا : - - 9705.29 
ـرر ـ ـ رسةسررتل م سغاوررات  لةيررة أو تشرراوحية، أو  9705.291 

 سلةتاحف

 %5 رسقيةة

 %5 رسقيةة ايالا - - - 9705.299 
   م ةل ات وقطع سة ةل ات  لع رسةستلكات: -  
   وت اوز ةالا مائة  ام: - - 9705.31 
ةةرسقي ـ ـ ـ رسةستل م سغاوات  لةية أو سلةتاحف 9705.311   5% 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 9705.319 
   ايالا : - - 9705.39 
 %5 رسقيةة ـ ـ ـ رسةستل م سغاوات  لةية أو سلةتاحف 9705.391 
 %5 سقيةة ايالا - - - 9705.399 

   قطع أثاوة وت اوز  ةالا مائة  ام   9706.00 97.06
   وت اوز ةالا ميتاه وخةسله  اماً: - 9706.10 
 معلاة رسقيةة رستتب ر ثاوة - - - 9706.101 
 %5 رسقيةة ايالا  - - - 9706.109 
   ايالا :  - 9706.90 
 معلاة رسقيةة رستتب ر ثاوة - - - 9706.901 
 %5 رسقيةة ايالا - - - 9706.909 



895 
 الجريدة الرسمية 

 رسلصل رسثامن ورستسعله
 
 
 
 
 
 

 )دصل رحتياطئ سالمتخ رم رسخاص

 ية رسيظام رسةيسف(باس ود ر طارل دئ رتلاق
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 رسلصل رستامع ورستسعله
 
 
 
 
 
 

 )دصل رحتياطئ سالمتخ رم رسخاص

 باس ود ر طارل دئ رتلاقية رسيظام رسةيسف(
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