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  تقديــم

  

، من جانب،  " ) صرم"المشار اليها فيما بعد بـ ( إن جمهورية مصر العربية 

، واالتحاد الكونفدرالى ، ومملكة النرويجاينتتنشوإمارة ليخ، نداوجمهورية آيسل

 من جانب آخر، )"دول األفتا " بـفيما بعد جميعا  شار إليهمالم( السويسري 

   :"االطراف"ـ ار اليهم فيما بعد بويش

وباألخص  في االعتبار أهمية الروابط القائمة بين مصر ودول األفتا ، آخذين

لرغبة  وادراكا ل،١٩٩٥زرمات في ديسمبر إعالن التعاون الموقع في 

  .ارساء عالقات قوية ودائمة لتالى وباالمشتركة في تقوية تلك الروابط 
  

وتعهدهم  عضوية مصر ودول االفتا في منظمة التجارة العالمية  الىوايماء

لمنظمة والواجبات المترتبة على اتفاقية مراكش المنشئة بااللتزام بالحقوق 

الدولة األولى بالرعاية والمعاملة  مبدأى بما في ذلك ، التجارة العالمية

  .الوطنية
 

 رغبتهم في المشاركة بفاعلية في عملية التكامل االقتصادي في  الىوايماء

للبحث عن السبل  ، وتعبيرا عن استعدادهم للتعاون ة األورومتوسطيلمنطقةا

  . هذه العمليةتعزيز لوالوسائل
 

 بالمبادئ واالهداف الواردة فى ميثاق األمم المتحدة اللتزامهم تأكيداو

  . نواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا
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وزيادة  فيما بينهم وتنويع التجارةتنمية ايجاد ظروف مواتية ل في رغبةو

االقتصادي في المجاالت ذات االهتمام المشترك على اسس التجارة والتعاون 

  . المشتركة ، وعدم التمييز والقانون الدولى من المساواة، والمنفعة
 

طراف وتنمية متعدد االلمشاركة في دعم النظام التجاري  ا علىتصميماو

منظمة التجارة  مع قواعد الخاصة بالتجارة الحرة بما يتماشىعالقاتهم 

  .العالمية
 

على انه  هذه االتفاقية يمكن تفسير أى من بنود في االعتبار انه ال وآخذين

 اعفاءا من التزاماتهم الواردة في اتفاقيات دولية اخرى يمنح االطراف

  .عالميةمنظمة التجارة الوباالخص اتفاقية 
 

   .دامة التنمية المستتطوير في خلق فرص عمل من خالل وراغبين
 

            تنمية وتعميق الروابط االقتصادية  امكانيةبحثلاستعدادهم  عن اعالناو

  . االتفاقية  هذهمدها الى مجاالت اخري ال تشملهاو
 

وجهات ا مالئما لتبادل المعلومات وخلق اطارية ت االتفاقهن هذ بأقتناعاوا

   .التجارة والتنمية االقتصاديةالخاصة بالنظر 
 

 ا مشجعة للعالقات االقتصادية ظروفتوفرسهذه االتفاقية  بأن واقتناعا

  . التجارية واالستثمارية بينهمو
 

التالية  حرةالتجارة الاتفاقية اقامة منطقة برام إ ا سبق،لتحقيق م،  اوقد قرر

  )."تفاقية هذه اال" المشار اليها فيما بعد بـ (
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  الفصل األول

  احكام عامة

  

  )١ (مادةال

  األهداف

 من ية االتفاق تجارة حرة تمشيا مع إحكام هذهمنطقة مصر ودول االفتا تقيم -١

 .دولهم  والتنمية االقتصادية فى الرفاهية تدعمخالل رؤية 

تجارية بين اساس عالقات  على تقوم التىإن اهداف هذه االتفاقية  -٢

 : ، هىاقتصاديات السوق 

االتفاقية العامة  من )٢٤(، اتساقا مع المادة  تحرير تجارة السلع تحقيق: أ

   ؛ )١٩٩٤ الجات  إتفاقيةالمشار اليها فيما بعد بـ ( للتعريفات والتجارة

 التجارة فى زيادةو االستثمار تدفقاتزيادة  لالتطوير التدريجي لبيئة مالئمة: ب

   ؛الخدمات

   ؛ و لحقوق الملكية الفكرية الةمالئمة وفعضمان حماية : ج

 من خالل طراف للعالقات االقتصادية بين االالتطوير المتجانسدعم : د

  . الفنية والماليةالمساعدات 

  

  )٢(مادة ال

  االتفاقيةالعالقات التجارية التى تحكمها 
  

ل تطبق هذه االتفاقية على العالقات التجارية بين مصر ، من جانب ، ودو

  .حده ، من الجانب اآلخر فتا كل على اإل
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  )٣(مادةال

 التطبيقات االقليمية 

فى  الطرفين باستثناء ما هو وارد اراضيتطبق هذه االتفاقية على  

  ).ج(بروتوكول ال

  

  الفصل الثاني

  تجارة السلع

  

  )٤ (مادةال

  مجــالال

  

  : دول االفتاحدىإهذا الفصل على المنتجات التالية ذات منشأ مصر او يطبق 
  

 المنـسق   ممن النظـا   )٩٧( الى   )٢٥(يع المنتجات الواردة فى الفصول      جم: أ

  ؛) ١ ( فى ملحقواردة، باستثناء المنتجات ال للتعريفة الجمركية

، مـع األخـذ فـى       ) أ(بروتوكول  ال فى   واردةالسلع الزراعية المصنعة ال   : ب

   ؛)١(ملحق ال فى هذا البروتوكول ، وكذا واردةاالعتبار الترتيبات ال

   ؛ و)٢( ملحقال فى واردألسماك والمنتجات البحرية األخرى كما هو ا: ج

مـن النظـام المنـسق      ) ٢٤(الى   )١(السلع الزراعية الواردة فى الفصول      : د

   .)٣(ملحق ال فى حددللتعريفة الجمركية كما هو م
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  )٥ (مادةال

  قواعد المنشأ

  والتعاون بين اإلدارات الجمركية

  

  .األدارى التعاون طرق عد المنشأ و قوا)ب(بروتوكول ال تضمني

  

  )٦(مادة ال

  الضرائب الجمركية على الواردات

  والرسوم ذات األثر المماثل

  

 رسوم أخرى  جمركية جديدة أو أية رسوميفرض على الواردات أيةلن  -١

اعتبارا من  ، وذلك التجارة بين مصر ودول األفتا فيذات أثر مماثل 

  .نفاذ تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز ال

على الواردات واية تدريجيا تقوم مصر بتخفيض ضرائبها الجمركية  -٢

طبقا فتا االدول احدى  ذات منشأ على السلعرسوم ذات اثر مماثل 

                ) .٤(للملحق 

تقوم دول االفتا بالغاء اية ضرائب جمركية على الواردات واية رسوم  -٣

  هذه دخولي تاريخفذات أثر مماثل على المنتجات ذات منشأ مصر 

  .االتفاقية حيز النفاذ
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  )٧(مادة ال

   األساسيةالرسوم الجمركية
  

، افطرعلى الواردات بين االالمطبقة  الجمركيةالتعريفات تكون فئات  -١

  هي الفئات طبق عليها التخفيضات الواردة في هذه االتفاقية ،تالتى 

أقل مطبقة في تاريخ المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أية فئات 

وإذا ما طبق بعد دخول االتفاقية حيز . دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ 

 . تطبيق الفئات المخفضةيتمالنفاذ أى تخفيض للتعريفة الجمركية فإنه 

تبلغ االطراف كل منهم اآلخر بالفئات المطبقة لدى كل منهم في تاريخ   -٢

  .دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ 

  

  )٨( مادةال

  الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية

  

  . الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية على) ٦(المادة ايضا     تطبق 

  

  )٩ (مادةال

  واإلجراءات  ذات األثر المماثلعلى الواردات القيود الكمية 

  

 جراءات ذات أثر مماثلواية ايتم إلغاء كافة القيود الكمية على الواردات   -١

 هاعتبارا من تاريخ دخول هذ  ،تجارة بين مصر ودول األفتا العلى

  . حيز النفاذيةاالتفاق
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إجراءات ذات اثر  ية ألن تفرض أية قيود كمية جديدة على الواردات او -٢

  .مصر ودول األفتا مماثل على التجارة بين 

  

  ) ١٠ (مادةال

  الضرائب الجمركية والقيود الكمية على الصادرات

  

ر ودول االفتا أية ضرائب جمركية أو قيود كمية أو أية مص من كللن تطبق 

  .إجراءات ذات اثر مماثل على الصادرات فيما بينهم

  

  )١١( مادةال

  الضرائب الداخلية

  

 او ممارسات داخلية ذات طبيعة  تمتنع االطراف عن تطبيق أية اجراءات-١

زية بين يمعاملة تميالى بصورة مباشرة او غير مباشرة ، سواء  ، ؤديمالية ت

  . طرف آخردولةمنتجات طرف والمنتجات المماثلة ذات منشأ 
  

لن تستفيد المنتجات المصدرة الى اراضي احد االطراف من رد الضرائب  -٢

الداخلية غير المباشرة بما يتجاوز قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة 

   .عليها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
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  )١٢(مادةال

  دفوعات والتحويالتالم

  

               بـين مـصر وإحـدي دول االفتـا          بالتجـارة    تعلقةمالمدفوعات  التكون   -١

 من  مستثناه الطرف الذي يقيم فيه الدائن ،        لدولةالمدفوعات ل تلك  تحويل  و

  .أية قيود 
  

 علـى    او قيود إداريـة    قيود على تحويل العملة   األطراف عن اية    تمتنع   -٢

 التى   األجل  قصيرة او متوسطة   تسهيالت ائتمانية  قبول او   سداد، او   المنح

  . قيمينم التجارية التى يشارك فيها العملياتتغطى 

  

  )١٣(مادةال

   المواصفات الفنيةاجراءات

  

، باالجراءات الفنية فيما يتعلق تخضع حقوق والتزامات االطراف -١

ية واعتماد المطابقة، التفاقية منظمة التجارة العالموالمواصفات القياسية 

  .الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة 
  

الموصفات  الفنية واالجراءات في مجال االطراف تعاونهم عززت -٢

ف زيادة الفهم المتبادل ألنظمتهم وتسهيل  واعتماد المطابقة، بهدالقياسية

 تهيئة المجال المكانية ابرام اتفاقيات  من اجل، الدخول ألسواقهم

  .اعتراف متبادل
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 على عقد مشاورات في افطروافق االت) ١( قرةدون اإلخالل بالف -٣

أن  مصر أو احدى دول االفتاعتبر عندما تاللجنة المشتركة، نطاق 

 يمكن أن قد اتخذ إجراءات دول االفتا أو مصرواحد أو اكثر من 

 وذلك بهدف  ،تجارة إلي إيجاد أو قد أوجدت بالفعل عوائق للتؤدي

 التجارة العالمية  منظمةاتفاقيةتوافق مع يمالئم التوصل إلى حل 

 .الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة

  

  )١٤ (مادةال

   والحيوانيةمعايير الصحة والصحة النباتية

  

  والحيوانية الخاصة بالصحة والصحة النباتيةاجراءاتهم طرافطبق االت -١

اجراءات جديدة يكون من شأنها أية وال يتم اتخاذ ، بطريقة غير تمييزية 

  .اعاقة التجارة

وفقا التفاقية منظمة التجارة ) ١( فى الفقرة ة الواردالمبادئيتم تطبيق  -٢

،  والحيوانيةالعالمية الخاصة بتطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية

  . لتشكل جزءا من هذه االتفاقيةتضمينها تم والتى 

  

  )  ١٥ (مادةال

  مؤسسات التجارة الحكومية

  

 بمؤسسات التجارة الحكومية  علق   فيما يت  طرافاال تلتزاما حقوق وا  تكون -٣

 تفـسير   ومفهوم   ،   ١٩٩٤ الجات    اتفاقية  من )١٧( الحكام المادة خاضعة  
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 لتشكل جـزءا  تضمينهاتم  ، والتى ١٩٩٤ الجات تفاقيةا من )١٧ (المادة

   .هذه االتفاقيةمن 

  

  )١٦ (مادةال

  واالجراءات التعويضية الــدعــم

  

واالجراءات التعويضية للدعم  بالنسبة طراف حقوق والتزامات االتخضع -١

، واتفاقية منظمة ١٩٩٤ من اتفاقية الجات )١٦( والمادة )٦(إلحكام المادتين 

التجارة العالمية الخاصة بالدعم واإلجراءات التعويضية واتفاقية منظمة التجارة 

  . العالمية الخاصة بالزراعة
  

ع طرف م أن الدعم الممنوح يؤثر على التجارة طرافإذا وجد أحد اال -٢

 وفقا لالتفاقيات المشار إليها الئمة، فيحق لهذا الطرف اتخاذ اإلجراءات المآخر

 .الخاصة بذلك التنفيذية  واالجراءاتأعاله والتشريعات الداخلية

  

  )١٧ (مادةال

  اإلغراقمكافحة 

  

مكافحة  اجراءات فيما يتعلق بتطبيق طراف حقوق والتزامات االتخضع -١

 واالتفاقية الخاصة ١٩٩٤ الجات  اتفاقية من)٦(اإلغراق الحكام المادة 

  .١٩٩٤ الجات  اتفاقية من)٦( بتطبيق المادة
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 ،في التجارة مع طرف آخر يتم هناك اغراق االطراف أناذا وجد احد  -٢

 المناسبة وفقا لالتفاقيات المشار اتخاذ اإلجراءاتفإنه يحق لهذا الطرف 

   .ة بذلكالخاص المطبقةاليها اعاله والتشريعات الداخلية 

  

  )١٨(مادةال

  اجـراءات الوقايـة

  

اتفاقية منظمة التجارة و ١٩٩٤الجات اتفاقية  من) ١٩(تطبق أحكام المادة  -١

 .طراف بين االباجراءات الوقايةالعالمية الخاصة 
  

 الجات  اتفاقيةمن )١٩( وفقا الحكام المادة اجراءات الوقايةقبل تطبيق   -٢

الطرف يقوم ، باجراءات الوقايةة الخاصة منظمة التجارة العالمياتفاقية و

موافاة اللجنة المشتركة بكل البيانات ب فى تطبيق هذه اإلجراءات الراغب

 بهدف التوصل للوضع ة شاملدراسة من اجل اجراء مطلوبةالذات الصلة 

جري ت هذا الحل ،مثل  التوصل الى جلمن ا و.طراف  لالمقبولالى حل 

هذه  واذا لم تؤدي. ار اللجنة المشتركةت فورية في اط مشاوراطرافاال

 بدء تاريخمن  يوما ٣٠ الى اتفاق خالل طراف توصل االالىالمشاورات 

 فأنه يمكن للطرف،  لتجنب تطبيق اجراءات الوقاية اليجاد حلالتشاور

  اتفاقيةمن) ١٩(الراغب في تطبيق اجراءات الوقاية تطبيق احكام المادة 

اإلجراءات ب الخاصةالتجارة العالمية  واتفاقية منظمة ١٩٩٤الجات 

   . الوقائية
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على األطراف فأنه  وفقا الحكام هذه المادة ، اجراءات الوقاية عند اختيار -٣

لتحقيق اهداف هذه  لإلجراءات التى تسبب اقل ضرر ةعطاء اولويإ

  .االتفاقية
  

 هذه تخضعو، ية المشتركة فورا بأية إجراءات وقا اللجنة يتم اخطار-٤

 بهدف إلغاءها صورة دورية خالل اللجنة المشتركةللتشاور بجراءات اال

  .في اسرع وقت تسمح به الظروف 
  

  )١٩(مادةال

  الموائمة الهيكلية
  

 من هذه من المادة السادسة) ٢(الفقرة أحكام  استثناءا منيجوز لمصر  -١

اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة وذلك بزيادة الضرائب ، االتفاقية

 . جمركيةالضرائب الفرض اعادة  أو مركيةالج

 الوليدة أوو  الجديدة على الصناعاتفقط تطبيق هذه اإلجراءات يمكن  -٢

، أو تواجه صعوبات جسيمة، قطاعات التي تخضع إلعادة الهيكلة العلى

 دما تنطوى تلك الصعوبات على مشاكل وعلى وجه الخصوص عن

  .اجتماعية

 على واردات مصر التى تطبقية ال يجوز ان تتعدى الضرائب الجمرك -٣

التي فرضت بموجب  دول االفتا  احدىمن المنتجات التى يكون منشؤها

من القيمة، ويجب أن تحافظ على هامش % ٢٥هذه اإلجراءات عن 

ال يجوز أن يتعدى  و.االفتادول تفضيلى للمنتجات التي يكون منشؤها 

من % ٢٠جراءات اجمالى قيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه اإل
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خر سنة تتوافر اجمالى واردات المنتجات الصناعية من دول االفتا طبقا آل

 .اإلحصاءات عنها

 أجازت تطبق هذه اإلجراءات لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، إال إذا -٤

، و يوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة اللجنة المشتركة مدة أطول

 .االنتقالية

اإلجراءات على منتج معين بانقضاء فترة تزيد عن ال يجوز تطبيق هذه  -٥

 ثالث سنوات من تاريخ إلغاء كافة الضرائب الجمركية، والقيود الكمية،

 .اإلجراءات ذات األثر المماثل على المنتج المعنىوالرسوم  و

تقوم مصر بإخطار اللجنة المشتركة بأية إجراءات استثنائية تعتزم  -٦

 تعقد مشاورات فى نطاق دول األفتاحدى إتطبيقها، وبناء على طلب 

. ذلك قبل تطبيقها اإلجراءات والقطاعات المعنية، واللجنة المشتركة حول

وعند تبنى مثل هذه اإلجراءات، تزود مصر اللجنة المشتركة بجدول 

بموجب هذه أو تم زيادتها زمني إللغاء الضرائب الجمركية التي فرضت 

لتدريجى لهذه الضرائب الجمركية هذا الجدول اإللغاء احدد وي. المادة

نهاية بمعدالت سنوية متساوية، بحيث يبدأ اإللغاء في موعد ال يتجاوز 

 .وللجنة المشتركة أن تقر جدوال زمنيا مختلفا.  من تطبيقهاالسنة الثانية

على سبيل االستثناء ،   يجوز للجنة المشتركة) ٤( الفقرة  استثناء من احكام-٧

 جديدة ، ان صعوبات التى تواجه اقامة صناعات ال فى االعتبارةاخذ

لمدة ) ١( والواردة فى الفقرة دق على المعايير التى اتخذتها مصرتصا

  . الخاصة بالفترة االنتقالية اقصاها أربعة اعوام بعد االثنى عشر عاما 
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  )٢٠ (مادةال

 إعادة التصدير و النقص الخطير
  

 :إلى )١٠( المادةعندما يؤدى االلتزام بأحكام  -١

 الطرف المصدر ، بالنسبة للمنتج  عليها ثالثة يطبقالى دولةإعادة التصدير   ) أ(

  أو رسومالمعنى، قيودا تصديرية كمية ، أو رسوم تصدير أو إجراءات

  ذات اثر مماثل، أو

نقص خطير، أو تهديد بوقوعه، لمنتج اساسى للطرف المصدر،وعندما   ) ب(

إلى صعوبات عاله أها  المشار إليظروفتؤدى، أو يحتمل أن تؤدى، ال

 الطرف اتخاذ اإلجراءات المالئمة طبقا أن لهذارئيسية للطرف المصدر، ف

 .من هذه المادة) ٢(لإلجراءات الموضحة في الفقرة

من هذه ) ١(تحال الصعوبات الناشئة عن الحاالت المشار إليها في فقرة  -٢

ارات الزمة ويمكن للجنة اتخاذ أية قر. المادة إلى اللجنة المشتركة لفحصها

وإذا لم تتخذ مثل هذه القرارات خالل ثالثين .  لوضع حد لهذه الصعوبات

يوما من إحالة األمر إليها، فانه يمكن للطرف المصدر تطبيق اإلجراءات 

ويتعين أن تكون اإلجراءات غير . المالئمة بشأن تصدير المنتج المعنى

   .أن تزال عندما ال تبرر الظروف استمرارهايزيه، ويتم

التى تسبب أقل لإلجراءات تعطى األولوية فأن عند اختيار اإلجراءات  -٣

  .االتفاقية هذه داءاضطراب أل

لمشاورات دورية في اطار اللجنة المشتركة االجراءات المتخذة  تخضع  -٤

 .الظروففي اسرع وقت تسمح به بهدف إلغائها 
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  )٢١ (مادةال

  استثناءات عامة

  

و تقييد الواردات أو الصادرات حول دون حظر أ في هذه االتفاقية ما يال يوجد

           ،السياسة العامةأو اآلداب العامة، خاصة بالبضائع العابرة العتبارات أو 

             أو لحماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات أو النباتات، ،األمن العامأو 

               ة أو األثرية، أو لحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية،أو التاريخي

           ،أو اجراءات تتعلق بالذهب أو الفضة   ،أو لحماية حقوق الملكية الفكرية

          يجب اال تمثل هذه القيود و . أو المحافظة على الموارد الطبيعية المستنزفة

ن او الحظر وسائل للتمييز التعسفى او القيود المستترة على حركة التجارة بي

  .الطرفين

  

  )٢٢(مادةال

  االستثناءات األمنية

  

  :ال تمنع هذه االتفاقية أي طرف من اتخاذ أية إجراءات 
  

يعـتبرها ضـرورية لمنـع إفشــاء المعلومات بمـا يتعارض   ) أ(

  .ومصالحه األمنية األساسية 

       ،حة أو الذخيرة أو المواد الحربيةتتصل بإنتاج أو تجارة األسل  ) ب(

طوير، أو اإلنتاج الذي الغني عنه ألغراض أوبالبحوث والت

الدفاع، علي أال تخل تلك التدابير بشروط المنافسة فيما يتعلق 

   أو لألغراض العسكرية البحتة،هادفةبالمنتجات غير ال
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يعتبرها أساسية ألمنه الذاتي في حالة االضطرابات الداخلية   ) ج(

في وقت النظام،و علي القانون وعلى المحافظةالخطيرة التي تؤثر 

          ،الخطير الذى يشكل تهديدا بالحربالحرب أو التوتر الدولي 

       لتنفيذ االلتزامات التي ارتضاها بغرض الحفاظ على السالمأو

 .األمن الدوليينو
  

  الفصل الثالث

  حقوق الملكية الفكرية
  

  )  ٢٣ (مادةال

  حقوق الملكية الفكرية

  

ر تمييزية لحقوق الملكية غيعالة و حماية مناسبة وفطرافضمن االتمنح وت -١

ضد انتهاكها وبما فى ذلك هذه الحقوق نفيذ  إجراءات لتويوفروا، الفكرية

  من)٥( والملحق  ،بما يتوافق مع نصوص هذه المادة، التزوير والقرصنة

منظمة التجارة العالمية الخاصة بجوانب التجارة  االتفاقية واتفاقية هذه

 .لفكريةالملكية احقوق المتعلقة ب

 معاملة تفضيلية ال تقل عن تلك االطراف األخرى مواطنى االطرافمنح ت -٢

ويجب أن تكون االستثناءات من هذا االلتزام وفقاً . الممنوحة لمواطنيه

الملكية الفكرية حقوق من اتفاقية حماية ) ٣(لألحكام األساسية للمادة 

 .لمنظمة التجارة العالمية 
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 تقل عن تلك  معاملة تفضيلية الاف األخرىاالطر مواطنى االطرافمنح ت -٣

ويجب ان تكون االستثناءات من هذا .  دولة أخرىالممنوحة لمواطنى أية

 الملكية الفكرية لمنظمة التجارة  حقوقااللتزام وفقا الحكام اتفاقية حماية

  . منها )٥(، ) ٤(العالمية وباالخص المادتين
  

من هذه االتفاقية  )٥( لملحق بصورة دورية هذه المادة واطرافراجع االت -٤

وفي حالة تأثير مشكالت . ر المستقبليلضمان فاعلية التطبيق والتطوي

مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية على التجارة ، يتم عقد مشاورات عاجلة 

 .للتوصل الى حلول مرضية للطرفين 
  

، على دول من هذه االتفاقية )٥(ملحق البهدف تيسير تطبيق هذه المادة و -٥

 .)٧(فنية تمشيا مع الفصل  وفتا ان توفر لمصر مساعدات ماليةاال

  

  رابعالالفصل 

  اتـالخدم واراتـاالستثم
  

  )٢٤(مادةال

   االستثمار ظروف

  

لمستثمري األطراف  وشفافة، وتفضيلية، مستقرة ظروفا طراف االتوفر -١

 .دولهم األخرى الذين يستثمرون أو يرغبون في االستثمار في 
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الطرف دولة يجب ان تعامل استثمارات مستثمري أحد االطراف في  -٢

بما  من حيث الحماية واألمن متساوية عادلة ومعاملةكافة األوقات اآلخر في 

 .القانون الدولىمع  يتماشى
 

 شركات تأسيس توسيع نطاق هذه االتفاقية لتشمل حق تنظر االطراف في -٣

 المشتركة توصيات  اللجنةتقدمو. االطراف االخرى دول في أحد االطراف

  . تحقيق هذا الهدف ل

  

  )٢٥(مادةال

   االستثماراترويجت

  

 تدفق االستثمار والتكنولوجيا عبر الحدود أهمية زيادة طراف درك االت  

يشتمل التعاون في هذا يمكن ان و .التنميةكوسيلة لتحقيق النمو االقتصادي و

  :المجال على ما يلى 

لى فرص االستثمار وقنوات المعلومات الوسائل المالئمة للتعرف ع  )أ 

  ؛ االستثمار اجراءاتالخاصة ب

لترويج   لطرافتخذها اال تباإلجراءات التيتقديم المعلومات المتعلقة ) ب

المساعدات الفنية، والدعم المالي، وتامين (لالستثمارات في الخارج 

  ؛ )، ألخ االستثمارات 

 من  تدفق االستثماراتزيادةالمناخ القانوني الالزم لتشجيع توسيع نطاق  ) ج

 خالل ابرام اتفاقيات ثنائية ؛ و

 الصغيرة وبخاصة للمشروعات لالستثمارات المشتركة تطوير آليات  ) د

 .والمتوسطة 



 

- ٢٠ -

  

 يدرك الطرفان أنه من غير المالئم تشجيع االستثمارات على حساب -٢

  .الصحة ، والسالمة والبيئة معايير 

  

  )٢٦(مادة

   الخدماتتجارة

  

لتجارة االتفاقية العامة  التزاماتهم طبقا لشروط على طرافؤكد االت -١

، وبخاصة االلتزمات )"الجاتس" المشار اليها فيما بعد بـ(الخدمات 

 االولى بالرعاية للتجارة فى خر شرط الدولةالخاصة بمنح كل منهم اآل

  .هذه االلتزاماتالخدمات التى تغطيها 

  هذه المعاملة الفإن) الجاتس (ماتلتجارة الخدتفاقية العامة تماشيا مع اال -٢

 : تطبق على 

 محدد كما هو ية اتفاقأية احكام  بموجبي طرفالمزايا الممنوحة بمعرفة ا: أ

بموجب اجراءات تم تطبيقها على اساس  او س من الجات)٥(فى المادة 

  ؛ أومثل هذه االتفاقيات 

املة الدولة االولى المزايا االخرى الممنوحة طبقا لقائمة االستثناءات من مع: ب

   . اللتزاماتهم في الجاتساى طرف من ملحقة بالرعاية
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  )٢٧ (مادةال

  حق التأسيس وتحرير الخدمات

  

ى  هذه االتفاقية لتشمل حق اى طرف ف مجال توسيعفي األطراف تنظر -١

 الخدمات  توريدخر ، وتحريرتأسيس شركات فى أراضى الطرف اآل

  .خرفي طرف آالخدمات  شركات طرف الى مستهلكى اسطةبو

 األهداف الواردة فى نفيذ، لتللجنة المشتركة التوصيات الالزمة اتقدم -٢

 ان تأخذ عليهاهذه التوصيات ل اللجنة المشتركة وعند وضع). ١(الفقرة 

 األولى بالرعاية أ الدولة المستفادة من تطبيق مبدخبرة الاعتبارهافى 

 ، س فى اطار الجاتمتهتمشيا مع التزامامنوح من كل طرف لآلخر الم

 .ا منه)٥(وخاصة المادة 

 من قبلمن هذه المادة ) ١(وتتم الدراسة االولى للهدف الوارد بالفقرة  -٣

نهاية العام الخامس من تاريخ دخول  موعد اقصاه اللجنة المشتركة فى

  . االتفاقية حيز النفاذ

  

 الخامسالفصل 

  المدفوعات وانتقال رأس المال

  

  )٢٨(مادةال

   الجاريةمعامالتت المدفوعا

رية بأن تتم بعملة قابلة الجاللعمليات  لكافة المدفوعات  بالسماح االطرافتعهدت

  ) .٣٠(، وذلك وفقا الحكام المادة للتحويل
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  )٢٩(مادةال

   األموالسحركة رؤو

  

  لالستثماراألموالالتحويل بعمالت حرة لرؤوس حرية  طراف االضمنت -١

وكذلك أية عوائد ناتجة عن ، لقوانينهم ا في الشركات التى تم انشائها وفق

  . هذه االستثمارات ذلك ، والمبالغ الناتجة عن تصفيات

ؤوس األموال بين  حركة انتقال رسهيلبهدف تمشاورات  طراف االعقدت -٢

  .الالزمةظروف توافر التحقيق التحرير الكامل فور و، مصر ودول األفتا

  

  )٣٠(مادةال

  صعوبات ميزان المدفوعات

  

صعوبات جسيمة تتعلق بميزان ى دول االفتا أو مصر حداواجه تا عندم

           من دول االفتا  يجوز للطرف المعنى  أو تهديد بحدوث ذلك،المدفوعات،

 في إطار واردةشى مع الشروط الا، و بما يتموفقا لمقتضى الحالأو مصر 

قد الدولى،  صندوق الننظاممن ) ١٤(،)٨ ( والمادتين١٩٩٤ لعام الجاتاتفاقية 

فيما يتعلق بالمدفوعات الجارية اذا كانت هذه اتخاذ إجراءات تقييدية 

            من دول االفتا ويقوم الطرف المعنى . االجراءات ذات ضرورة قصوى

مع تقديم جدول ،  فوراً بهذه اإلجراءات االطراف االخرىبإبالغ أو مصر 

  .ة  ممكنفي اقرب فرصةزمنى إلزالة تلك اإلجراءات 
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  الفصل السادس

  المنافسة والموضوعات االقتصادية األخرى

  

  )٣١ (مادةال

  قواعد المنافسة الخاصة بالمشروعات

  

حيث ان ذلك التفاقية، هذه ايعتبر ما يلى غير متوافق مع األداء الصحيح ل -١

  :حدى دول األفتاإمصر و تأثير على التجارة بين قد يكون له

، االتحادات بين المشروعات وقرارات كافة االتفاقات بين المشروعات،  )أ (

             والممارسات المنسقة بين المشروعات، التي يكون هدفها أو تأثيرها منع 

   وأو تقييد أو تشويه لمنافسة؛

بصورة كلية ستخدام من جانب مشروع أو أكثر لوضع مهيمن االإساءة   )ب (

   ؛طراففي أراضى االأو لجزء جوهرى 

 حيز هذه االتفاقيةة خالل خمس سنوات من دخول تقوم اللجنة المشترك -٢

  . من هذه المادة) ١(النفاذ، بإقرار القواعد الالزمة لتنفيذ الفقرة

فأنه في حالة اذ ما ، ) ٢(غياب القواعد المشار اليها فى الفقرة حالة  فى -٣

 تخص  أو مشروعات هناك ممارسات من مشروعاعتبر اى طرف ان

 ان هذه الممارسات تسببو، ) ١(حكام الفقرة خر غير متوافقة مع اطرف آ

، محلية لصناعتها ال ماديا أو ضررالحهلمصا اضرار بالغة أو تهدد بإحداث

 اتخاذ االجراءات هيمكنفأنه ، الخاصة بها الخدماتصناعة بما في ذلك 

تلي  يوم عمل ٣٠المالئمة بعد التشاور فى اطار اللجنة المشتركة او بعد 

  .احالة ذلك للتشاور
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 األطراف تقوم، ) ٢ (طبقا للفقرة عليها يتفق اية أحكام مخالفة وبالرغم من -٤

طبقا لمتطلبات قوانينهم  الموضوعة لقيود اخذين فى االعتبار االمعلوماتتبادل ب

الوطنية المتعلقة بالسرية ، وبصفة خاصة القواعد المتعلقة بسرية األعمال 

  . والمهن

  

  )٣٢ (مادةال

  المؤسسات العامة
  

بالنسبة للمؤسسات العامة والمؤسسات التى منحت حقوق خاصة او حقوق 

 بضمان أنه اعتبارا من العام الخامس من  المشتركةتقوم اللجنة، قاصرة عليها 

 مطبقة او اجراءات، ال توجد اية تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ

         .صالحهمتتعارض مع م تعيق التجارة بين االطراف  محتفظ بهااجراءات

لن تعوق هذه االحكام اداء القانون أو بصفة خاصة االعمال الموكلة لتلك 

   .المؤسسات 
  

  ) ٣٣ (مادةال

  المشتريات الحكومية
  

وتعقد اللجنة  .التحرير المطرد للمشتريات الحكوميةهدف  علي توافق االطراف

  .المشتركة مشاورات لتحقيق هذا الهدف
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  السابعالفصل 

  المالية  الفنية واتالمساعد
  

 )٣٤ (مادةال

  األهداف والنطاق

  

المالية ، وذلك الفنية وتعلن دول االفتا استعدادها لتزويد مصر بالمساعدات  -١

  :  ، وذلك بهدفوطنية سياستهم الطبقا الهداف

 وبصفة خاصة زيادة، هذه االتفاقية  الواردة ب الشاملةاألهدافتسهيل تنفيذ :  أ

  ؛ ومار الناتجة عن هذه االتفاقية فرص التجارة واالستث

   . لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة  الذاتية مصرجهوددعم : ب
  

 وإعادة هيكلة بعملية تحرير المساعدات على القطاعات التى تأثرت وتركز -٢

 يات القطاعات التى يمكنها ان تقرب بين اقتصادصاد المصرى، وكذلكاالقت

فرص التى توفر  المصرى، وبخاصة القطاعات دول االفتا واالقتصاد

 .العمل والنمو

  

  )٣٥ (مادةال

  األساليب والوسائل
  

                    عن طريق برامج االفتا تقدم المساعدات لمصر بصورة ثنائية او -١

 .همااو مزيج من كال
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 األساليب والوسائل خدام أنسبواستعلى األطراف التعاون بهدف تحديد  -٢

 المنظمات الدولية ذات اخذا في االعتبار جهود هذا الفصل ، نفيذالفعالة لت

 . الصلة

تتعاون االطراف بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة من خالل تطبيق  -٣

، لالتفاق على الطرق والوسائل الخاصة بالمساعدةهذا الفصل على 

  .أخذها فى االعتباريمكن الجوانب الخاصة بالبيئة التى 

  :  على طرق المساعدات شتملت  -٤

  .ونقل الخبرات والتدريبتبادل المعلومات ، : أ

 او اية لتنمية ،صناديق او  ،ذات الميزة التفضيليةقروض والمنح ، ال: ب

  .وسائل مالية اخرى

  .الحلقات الدراسية وورش العملمثل  أعمال مشتركة نفيذت: ج

    .دارى االدعم فنى وال: د

  

  )٣٦ (مادةال

  مجاالت التعاون

  

اى مجال يتم االتفاق المشترك عليه بين االطراف والتى تغطى المساعدات 

مصر لالستفادة من الزيادة فى التجارة الدولية  امكانات يمكن ان تخدم وتدعم

  :واالستثمارات متضمنة على وجه الخصوص

  . باالسواق لفرص التجاريةالترويج لالترويج للتجارة ، تيسير التجارة ، : أ

  .المنشأالموضوعات الخاصة بالجمارك و: ب

  .األسماك والبيئة البحرية: ج
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والحيوانية بما في ذلك التوحيد  الفنية ، والصحة والصحة النباتية جراءاتاال: د

  .الشهاداتاصدار والقياسي 

  .إحصاءات التجارة واالستثمار: ـه

ت مثل حقوق الملكية الفكرية والمشتريات  وتطبيق القوانين فى مجاالالنظم: و

   . الحكومية

  .محلية  الشروعاتتنمية الم: ز

  

  الثامنالفصل 

  األحكام االجرائية والمؤسسية 
  

  )٣٧ (مادةال

  اللجنة المشتركة

  

هذه  لجنة مشتركة تكون مهمتها متابعة واإلشراف على تنفيذ يتم انشاء -١

  . المختصةبالجهاتا  ممثلة فيهاالطراف ، وتكون كافة يةاالتفاق

يتم عقد و،  المعلومات االطرافتبادلتية ، التفاقهذه  بغرض التنفيذ السليم ل-٢

على اللجنة و. حالة طلب اى طرففي  اللجنة المشتركة في اطارمشاورات 

 بين التجارة ازلة معوقات  زيادةالمشتركة ان تضع تحت المراجعة امكانية

 .دول االفتا ومصر

 .الواردة في هذه االتفاقية حاالت فى القراراتلمشتركة اتخاذ للجنة ا يمكن -٣

 .توصياتتقديم الموضوعات االخرى في يمكن للجنة المشتركة و
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يكون ذلك  ماعند اللجنة المشتركة بناء على طلب اى طرف جتمعت-٤

 كل طرف فى ويمثل ،  على االقلين مرة كل عامتنعقدلى ان عو ، ضروريا

  .هات المختصةاللجنة المشتركة بالج

  

  )٣٨ (مادةال

  إجراءات اللجنة المشتركة

  

  .على اساس الموافقة المشتركةاللجنة المشتركة تعمل  -١

على ان يتم  قرار اذا وافق ممثل احد االطراف باللجنة المشتركة على -٢

 ، اذا لم يتم تحديد  حيز النفاذ يدخل القرارفأن إجراءات دستورية ، استيفاء

  .ذلك التحفظ  بازالة اإلخطار  تاريخ ، فىالحقتاريخ 

  .قواعد االجراءات المنظمة العمالها تقوم اللجنة المشتركة بإقرار -٣

التى نشاء لجان فرعية ومجموعات عمل،  ان تقرر إ يمكن للجنة المشتركة-٤

 . ضرورية للمساعدة فى أتمام مهامهاتعتبرها

  

  )٣٩(مادةال

  الوفاء بااللتزامات والمشاورات
 

هداف والوفاء اإلجراءات الضرورية لضمان تحقيق اال ذ االطراف كافةتتخ-١

خالف فيما يتعلق بتفسير ر و ظهفي حال و . هذه االتفاقيةهم بموجببالتزامات

التشاور  كل جهد من خالل التعاون وتبذل االطراف، ية  االتفاقوتطبيق هذه

   .مرضي لهم إلى حل بغرض التوصل 
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آخر مطالبة كتابيا بعقد مشاورات مع طرف ل ا يجوز ألي من االطراف-٢

 أنها األمور االخرى التي يعتبرمن  أو أى إجراء فعلى أو مقترح أى بشأن

   عقد الذى يطلبيقوم الطرفو.  علي تنفيذ هذه االتفاقية تؤثريمكن ان

بهذا الطلب في نفس الوقت كتابة  ىخرف األاطربإخطار اال المشاورات

  .الخاصة بذلكت  المعلوماكافة بموإمداده
 

مشاورات في نطاق اللجنة المشتركة عقد في حالة طلب أى من االطراف  -٣

تاريخ استالم اإلخطار خـــالل عشرة أيام من فأنه يتم عقد هذه المشاورات 

 .الى حل مقبول لالطراف بغرض التوصل  وذلك،)٢( في الفقرة المشار إليه

  

  )٤٠ (مادةال

  ن التوازمؤقتة لالعادةأحكام 

  

 اذا اعتبر اى طرف من اطراف االتفاقية ان طرفا آخر قد فشل في الوفاء -١

ل التوصوفشلت اللجنة المشتركة فى  ، التزاماته بموجب هذه االتفاقيةإحدى ب

  اتخاذ المعنىللطرف ، فيجوز شهور ثالثة خالل  لالطرافمقبولالى حل 

. عالجة االختاللالعادة التوازن وماجراءات مؤقتة تكون مالئمة وضرورية 

. االتفاقيةهذه  لالجراءات التى تسبب أقل اضطراب الداء األولويةتعطى و

 المتخذة، جراءاتباالبصورة فورية  اخطار االطراف واللجنة المشتركة ويتم

. مشاورات دورية بهدف الغاء هذه االجراءاتعقد ب اللجنة المشتركة تقومو

 بقائها غير مبررة ، او اذا وفظر عندما تكون ويتم الغاء هذه االجراءات

  . وصدر قرار التحكيم وتم تنفيذه أحيل النزاع الى التحكيم،
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من هذه المادة دون مشاورات     ) ١(يمكن إتخاذ االجراءات طبقا للفقرة       -٢

 لالتفاقيـة مـن   انتهاك مادي حدوث في حاالتاللجنة المشتركة  مسبقة في   

فاقية بالتنصل من االتفاقيـة     ويكون االنتهاك المادي لهذه االت    . خرطرف آ 

على نحو التقره القواعد العامة للقانون الدولي ، او بانتهاك جسيم لعنصر            

 يكـون   عنـدما  دون التـشاور ، أو       مناخا يحول اساسي باالتفاقية  يخلق     

  .التأخير ضارا باهداف االتفاقية 

  

  )٤١ (مادةال

  التحكيم

  

 تفسير الحقوق وااللتزاما بتالمتعلقة، النزاعات بين االطرافيمكن احالة  -١

خالل مشاورات مباشرة  من ، التى لم يتم تسويتهافى اطار هذه االتفاقية

 ، يوم من تاريخ استالم طلب التشاور٩٠اللجنة المشتركة خالل أو في 

 كتابى خطارمن خالل إوذلك  النزاع، اطرف اى من بمعرفة التحكيم الى

خطار  من هذا اإلورةصيتم إرسال و . النزاعفيخر  اآلللطرف موجه

 اكثر طلب ةفى حالو . النزاعلحالةالى مصر او سكرتارية االفتا ، طبقا 

  الموضوعومتعلق بذاتمع نفس الطرف  نزاع احالة   واحدمن طرف

واحدة تختص بالنظر فى هذا تحكيم  لجنة فإنه يتم انشاء،  تحكيملجنةالى 

    . كلما كان ذلك ممكناالنزاع

 ،)٦( رقم قلملحل كيم ي ونظام عمل لجنة التحاالساسالنظام يخضع  -٢

  . النزاعافطرنهائية وملزمة الالتحكيم  وتكون قرارات لجنة
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    الثامنالفصل

  ةــكام ختاميــأح
  

  )٤٢ (مادةال

  تطوير االتفاقية

  

لتزم االطراف بمراجعة االتفاقية في ضوء التطورات االقتصادية الدولية، ت -١

في هذا النطاق وفي  يتموان ، ة العالميةاطار عمل منظمة التجار وذلك مثل

 دراسة امكانية تطوير وتعميق التعاون في اطار ،ضوء اية عوامل أخرى

 توجيهويمكن لالطراف .  تشملها الى مجاالت اخرى الااالتفاقية ومدههذه 

م توصيات كلما كان ذلك ي، وتقددراسة هذه االمكانيةلاللجنة المشتركة 

 .  المفاوضات  بدءهدفمالئما ، وخاصة ب

  

) ١(االتفاقات الناتجة عن اإلجراءات المشار إليها في الفقرة تخضع  -٢

   .اجراءاتهم الخاصة بذلك بما يتوافق مع اف طرللتصديق او موافقة اال
  

  

  )٤٣ (مادةال

  المالحق والبروتوكوالت
  

 .ها منا بهذه االتفاقية جزء ال يتجزءالملحقة المالحق والبروتوكوالت تعتبر

  . للجنة المشتركة ان تقرر تعديل تلك المالحق والبروتوكوالتويمكن
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  )٤٤ (مادةال

  التعديالت
  

                     االتفاقيـة غيـر تلـك المـشار اليهـا فـى        يتم تقديم التعديالت الخاصة بهذه    

   لالطـراف   من قبل اللجنـة المـشتركة         عليها  الموافقة تمالتى ت ) ٤٣(المادة  

دخل حيز النفاذ فى اليوم األول من الـشهر         ت، و  عليها    ةموافقأو ال  تصديق  لل

  .لقبول للتصديق أو اآخر وثيقة الثالث التالى إليداع 
  

  )٤٥ (مادةال

ة اتفاقيات  وايلتجارة الحرة ، التجارة الحدوديةاالتحادات الجمركية ، مناطق ا

  اخرى تفضيلية
  

مناطق  وأات جمركية ،  اتحادانشاءاو على بقاء هذه االتفاقية دون االال تحول 

أية اتفاقيات أخرى  وأ، ترتيبات خاصة بالتجارة الحدودية وأ، تجارة حرة

  .اذا كانت مؤثرة على الترتيبات التجارية الواردة في هذه االتفاقيةاال  ،ةتفضيلي
  

  )٤٦(مادة ال

  انضمام دول
  

التجارة الحرة االوروبية االنضمام  طقةمنفى جديد  عضو ةيمكن الى دول -١

على ، وانضمامها االتفاقية ، بشرط موافقة اللجنة المشتركة على  هذهلىا

 المنضمة والدول ة يتم التفاوض عليها بين الدولوالشروط التىاالسس 

  .اطراف االتفاقية
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 دولة منضمة ، يدخل االتفاق حيز النفاذ فى اليوم االول من بالنسبة ألية -٢

 . نضماموثائق االالشهر الثالث من تاريخ تبادل 
  

  

  )٤٧ (مادةال

  االنسحاب واالنتهاء
  

 دولة طرف االنسحاب من هذه االتفاقية وذلك عن طريق يةيمكن ال -١

 شهور من تاريخ تسلم ٦ ويكون االنسحاب سارى بعد .اخطار كتابى 

  .رالطرف األخر لإلخطا

، فإن العمل باالتفاقية ينتهي بانتهاء فترة االخطارانسحبت مصر ، ما اذا  -٢

 في نهاية منتهية  تعتبر االتفاقيةفإنحاب كافة دول االفتا وفى حالة انس

 .اخطار فترة آخر

 طقةمناية دولة من دول االفتا من المعاهدة المنشأة لاذا ما انسحبت  -٣

منسحبة  في نفس يوم انسحابها بحكم الواقعوبية تعتبر التجارة الحرة األور

 . من هذه االتفاقية

 طقةلمنالفتا من المعاهدة المنشأة فى حالة انسحاب اية دولة من دول ا -٤

لباقي التجارة الحرة األوروبية او من هذه االتفاقية ، يتم عقد اجتماع 

 . ر استمرار هذه االتفاقية  لمناقشة امالدول
  

  

  )٤٨ (مادةال

   فى تجارة السلع الزراعيةبشأن الترتيباتالعالقة 
  

 بين سلع الزراعية الخاصة بتجارة الةالترتيبات الثنائيتدخل حيز النفاذ  -١

هذه  فى تاريخ دخول )٣(والمشار اليها فى ملحق مصر ودول االفتا 
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 الترتيبات الثنائية هذهوتظل .  بالنسبة لدول االفتا ومصرالنفاذ حيز يةاالتفاق

 . فى هذه االتفاقيةاعضاءأطرافها لتجارة السلع الزراعية سارية طالما ظل 
 
من الترتيبات الثنائية أو مصر فتا  من دول االأية دولة فى حالة انسحاب  -٢

االتفاقية هذه  فأن، المبرمة بينهم الخاصة بالتجارة فى السلع الزراعية 

 سريان االفتا في نفس تاريخ وتلك الدولة من دول بين مصر الغيةتعتبر 

 .  من هذه الترتيباتاالنسحاب 

  
  

  )٤٩(المادة 

  الدخول حيز النفاذ
  

، النسبة للدول الموقعة التى صدقت على االتفاقيةبتدخل االتفاقية حيز النفاذ  -١

               التصديق وثائق اعتباراً من اليوم األول للشهر الثانى لتاريخ تبادل 

، بشرط أن تكون مصر من بين الدول التى قد أودعت وثائق الموافقةأو

  . تصديقها أو قبولها
  

 المتطلبات الدستورية لهـا     نتيجوز لدولة موقعة على االتفاقية ، اذا ما كا          -٢

، ان تطبق هذه االتفاقية بشكل مبدئي ، بشرط أن تكون مـصر قـد               تسمح

ويتم ابالغ باقي الدول الموقعة بشأن هذا التطبيـق         . صدقت على االتفاقية    

  .المبدئي 
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  )٥٠ (مادةال

  االيداع
  

  .لدول االفتابالنسبة دولة اإليداع ك حكومة النرويج تعمل
  

  

يض الالزمين للتوقيع على موقعان أدناه بان لديهم الصالحية والتفو يشهد ال      

  .هذه االتفاقية
  

، من نسختين  ٢٧/١/٢٠٠٧ ، بتاريخ )سويسرا(دافوس وقع هذا في     

وفى .  نفس الحجيةلكل منهماالعربية واإلنجليزية تين  بكل من اللغأصليتين

 الرجوع للنسخة يتمفإنه حالة وجود اى اختالف فى تفسير االتفاقية، 

 .اإلنجليزية

                       جمهورية مصر العربية  عن                                     نداآيسلعن جمهورية 
  

                ........................                              .......................  
  

  تنشتاينليخ عن امارة
  

........................  
  

  مملكة النرويجعن 
  

........................  
  

  االتحاد الكونفدرالى السويسريعن 
  

....................... 



 

  

  

  

  

  

  )١(ملحق 

  قائمه السلع المشار

  )أ)(٤(ة  إليها في الماد
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  )١(ملحق 

  )أ)(٤(ة قائمه السلع المشار إليها في الماد

  
بند فرعي النظام 

  المنسق

  مانيتول  ٢٩٠٥٤٣

بند فرعي النظام 

  المنسق

  سوربيتول  ٢٩٠٥٤٤

بند فرعي النظام 

  المنسق

  جليسيرول  ٢٩٠٥٤٥

بند فرعي النظام 

  قالمنس

٣٣٠١  
  

  زيوت عطرية

بند فرعي النظام 

  المنسق

  مواد عطرية  ٣٣٠٢١

بند فرعي النظام 

  المنسق

، ونشاء )البومينية(مواد زاللية   ٣٥٠٥ الى ٣٥٠١

  معدل وغراء

بند فرعي النظام 

  المنسق

  عوامل تهيئه  ٣٨٠٩١

بند فرعي النظام 

  المنسق

احماض دهنية صناعية،وحمض   ٣٨٢٣

                 من تكرير       

  زيت، وكحوالت دسمه صناعية
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بند فرعي النظام 

  المنسق

  )p.e.n(سوربيتول   ٣٨٢٤٦

بند فرعي النظام 

  المنسق

  صالل وجلود  ٤١٠٣ الى ٤١٠١

بند فرعي النظام 

  المنسق

  جلود بفراء خام  ٤٣٠١

بند فرعي النظام 

  المنسق

  حرير خام وفضالت حرير  ٥٠٠٣ ى ال٥٠٠١

بند فرعي النظام 

  المنسق

  صوف ووبر ناعم او خشن  ٥١٠٣ ى ال٥١٠١

بند فرعي النظام 

  المنسق

قطن خام وفضالت وقطن مندوف   ٥٢٠٣ ى ال٥٢٠١

  اوممشط

بند فرعي النظام 

  المنسق

  كتان خام  ٥٣٠١

بند فرعي النظام 

  المنسق

  قنب خام  ٥٣٠٢

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢(الملحق 

  )٤(من المادة ) ج(المشار إليه في الفقرة 

  األسماك و المنتجات البحرية االخري
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  )٢(ملحق 

  )٤(من المادة ) ج(المشار إليه في الفقرة 

 األسماك و المنتجات البحرية االخري
 
  

  )١(المادة 
  

ألحكام ادناه ) ١ (جدول تخضع األسماك والمنتجات البحرية المدرجة في ال

  .في هذا الملحق خالف ذلك هو وارد ، عدا مايةاالتفاقه هذ

  

  

  )٢(المادة 
  

تقوم دول االفتا بإعفاء المنتجات ذات المنـشأ المـصري المدرجـة فـي              

علـى   واية رسوم اخرى ذات أثر مماثل        من كافة الرسوم الجمركية   )  ١(جدولال

            فـي هـو محـدد      عدا مـا     نفاذ ،  حيز ال  يةاالتفاقهذه   دخول   الواردات في تاريخ  

  .من هذا الملحق ) ٣(المادة 
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  )١ ( جدولال
  

الفصل  

 الجمركي
 وصف السلعة البند الجمركي

٣الفصل 
 

اسماك وقشريات ،رخويات  و ال فقريات مائية اخري 

١٥,٠٤
دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك أو ثدييات بحرية ، وإن كانت  

.ير معدلة كيميائياً مكررة ولكن غ

١٥,١٦
دهـون وشحوم وزيوت حيـوانية أو نباتية ، وجزيئاتها ، مهـدرجة  

أو معاد أسترتها أو ) المتغيرة أسترتها (كلياً أو جزئياً، معدلة األسترة 

، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة ) األيلزة ( المحولة بطريقة 

.أكثر من ذلك 

ex وم وزيوت حيوانية وجزيئاتها  دهون وشح- ١٥١٦,١٠

 
  متحصل عليها كليا من االسماك او الثدييات البحرية- -

 

١٦,٠٣
خالصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو  

.الفقريات مائية أخر 

ex أو أسماك أو قشريات أو  الحيتان خالصات وعصارات لحم - ١٦٠٣,٠٠ 

.أخر رخويات أو الفقريات مائية 

١٦,٠٤
وأبداله المحضرة من ) كافيار(أسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبيارى  

.بيض األسماك 

١٦,٠٥
.قشريات ورخويات والفقريات مائية أخر ، محضرة أو محفوظة  



 

- ٤ -

الفصل  

 الجمركي
 وصف السلعة البند الجمركي

٢٣,٠١
دقـيــق ومســاحيـق وكريــات مكتــلة من لحـوم أو  

ا من أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيره

الفقريات مائية ، غير صالحة لإلستهالك البشرى ؛ حثاالت شحوم 

.حيوانية 

ـ دقيــق وســميد وكريات مكتلة من أسماك أو قـشريات أو  ٢٣٠١,٢٠

رخويات أو غيرها من الفقريات مائية

٢٣,٠٩
.محضرات من األنواع المستعملة لتـغذية الحيوانات  

ex غيرها - ٢٣٠٩,٩٠ :

 
ات سمكية قابلة للذوبانمحضر  -- 

  

  
  )٣(المادة 

  

علـي الرسـوم    االبقـاء    ،شتايننختسويسرا بما في ذلك مقاطعة لي     يجوز ل 

          الجمركية علي وارداتهم من المنتجات ذات المنـشا المـصري المدرجـة فـي              

   .)٢ (الجدول
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   )٢( الجدول
  

 وصف السلعة رقم الفصل

ex و ١٥,٠٤ ex وزيوت مخصصة لالستهالك اآلدمي دهون ١٥١٦,١٠  

ex أغذية وعلف للحيوانات ٢٣٠١,٢٠ 

ex أغذية وعلف للحيوانات ٢٣٠٩,٩٠ 

  

  
  )٤(المادة 

  

منشأ ذات  ) ٣ (جدول المنتجات المدرجة في ال     الواردات لمصر من   تخضع

في الرسوم الجمركية ، في اطار حصة سنوية كمـا          أيسلندا أو النرويج لتخفيض     

  ).٣(لجدول اهو موضح في 
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  )٣ ( جدولال

  

 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

(*)Ex 
  .أسماك حية   ٠٣,٠١

 
٠٣٠١,٩١,٠٠ 

 
 
 

٠٣٠١,٩٢,٠٠ 

٠٣٠١,٩٣,٠٠ 

٠٣٠١,٩٩,٠٠ 

   اسماك حية آخر -

سالمو تروتا، ( ســمك التروتا --

نكاس مايكس، أونكورنكاس أونكور

كالركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، 

أونكورنكاس جيالى، أونكورنكاس 

)أباتـشى، أونكورنكاس كريزوجاستر
 

)من نوع أنجويال (  سمك األنقليس --

 سمك الشبوط--

 غيرها--

 
 
 
 

%١٠٠ 

 
 
 
 

١٠٠٠ 

(*)٠٣,٠٢ 

أسماك ، طازجة أو مبردة ، عدا شرائح 

ماك األخر المذكورة األسماك ولحوم األس

 .٠٣,٠٤فى البند 

%١٠٠٠ ١٠٠ 

(*)٠٣,٠٣ 

 الشرائح وغيرها باستثناءأسماك مجمدة، 

من لحوم األسماك الداخلة فى البند 

٠٣,٠٤. 

%١٠٠٠ ١٠٠ 

                                                 
  يتم زيادتها ٠٣٠٥٦٩ ،٠٣٠٥٦١،٠٣٠٥٦٢،٠٣٠٥٦٣ ،٠٣٠٥٥٩البنود الفرعية   ، و ٠٣٠٦ ،٠٣٠٤، ٠٣٠٣، ٠٣٠٢، ٠٣٠١الحصص الممنوحة للبنود (*)  

.النفاذابتداء من العام الثاني لدخول االتفاق حيز النفاذ ،وان تكون مفتوحة دون حدود بعد ست سنوات من دخول االتفاق حيز % ١٦سنويا بمعدل 
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 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

(*)٠٣,٠٤ 

شــرائح ســمك وغــيرها مــن 

، )وإن كانت مفرومة(لحوم األســماك 

.طازجة أو مبردة أو مجمدة

%١٠٠٠ ١٠٠ 

٠٣,٠٥ 

أسماك مجففة أو مملحة أو فى ماء 

مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة 

قبل أو أثناء عملية التدخين ؛ دقيق، 

مساحيق، وكريات مكتلة من سمك، 

. البشرى لالستهالكصالحة 

  

٠٣٠٥,١٠ 
 

 ١٠٠ ٢٥% مساحيق من السمك

٠٣٠٥,٢٠ 
 

،مدخنة أو كتذكير األسماأكباد وبيض وغدد 

 مملحة 
%١٠٠ ٢٥ 

٠٣٠٥,٣٠ 
 

مجففة او مملحة شرائح سمك ،   %٢٠٠ ٢٥ 

٠٣٠٥,٤١ 
 

سالمون المحيط الهادي و االطلنطي ، 

 ٢٠٠ ٢٥% سالمون الدانوب 

٠٣٠٥,٤٢ 
 

 ٢٠٠ ٢٥% سمك الرنجة ، شرائح ، مدخن 

 ٢٠٠ ٢٥%اسماك اخري مدخنة بما فيها الشرائح ٠٣٠٥,٤٩

 ٠٣٠٥,٥١ 
 

 ١٠٠٠ ١٠٠%مجفف سمك القد ، مدخن تو 

(*) ٠٣٠٥,٥٩ 
سمك الباكاال و الساردين ، مجفف وغير 

مدخن 
%١٠٠٠ ١٠٠ 
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 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

(*)  
٠٣٠٥,٦١ 

٠٣٠٥,٦٢ 

٠٣٠٥,٦٣ 

٠٣٠٥,٦٩ 

 سمك الرنجة ، مملح وغير مدخن 

جادوس موروا ، جادوس (  سمك القد --

)أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس 

من نوع " ( أنـشـوا "  سمك أنشوجة --

)أنجرولس 

 غيرها - -

 
 

%١٠٠ 

 
 
 
 

١٠٠٠ 
 
 

(*)٠٣,٠٦ 

قشريات ، وإن كانت مقشورة ، حية أو 

طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو 

مملحـة أو فى مــاء ممـلح ؛ 

قـشريــات غـير مقـشورة ، مطبوخة 

بالبخار أو مسلوقة فى الماء ، وإن كانت 

ة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مبرد

فى ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات 

مكتلة من قشريات، صالحة لإلستهالك 

. البشرى

 
 
 

%١٠٠ 

 
 
 
 

٥٠٠ 
 

                                                 
  يتم زيادتها ٠٣٠٥٦٩ ،٠٣٠٥٦١،٠٣٠٥٦٢،٠٣٠٥٦٣ ،٠٣٠٥٥٩ البنود الفرعية   ، و٠٣٠٦ ،٠٣٠٤، ٠٣٠٣، ٠٣٠٢، ٠٣٠١الحصص الممنوحة للبنود (*)  

.النفاذابتداء من العام الثاني لدخول االتفاق حيز النفاذ ، وان تكون مفتوحة دون حدود بعد ست سنوات من دخول االتفاق حيز % ١٦سنويا بمعدل 
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 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

٠٣,٠٧ 

رخويات، وإن كانت منزوعة األصداف ، 

حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو 

مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ 

يات والقشريات، الفقريات مائية عدا الرخو

حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو 

مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ دقيق، 

مساحيق، وكريات مكتلة من الفقريات 

مائية عدا القشريات ، صالحة لإلستهالك 

. البشرى

 
 
 

٪٥٠ 

 
 
 

٣٠٠ 

١٥,٠٤ 

دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك أو 

ثدييات بحرية ، وإن كانت مكررة ولكن 

.غير معدلة كيميائياً 

 
٪٥٠ 

 
٣٠٠ 

١٦,٠٣ 

خالصات وعصارات لحم أو أسماك أو 

قشريات أو رخويات أو الفقريات مائية 

.أخر 

  

Ex.١٦٠٣ 

خالصات وعصارات لحم أو أسماك أو 

قشريات أو رخويات أو الفقريات مائية 

.أخر 

٪٣٠٠ ٥٠ 
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 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

١٦,٠٤ 

أسماك محضرة أو محفوظة ؛ خبيارى 

اله المحضرة من بيض وأبد) كافيار(

.األسماك 
  

 
١٦٠٤,١١ 

١٦٠٤,١٢ 

 ١٦٠٤,١٣ 

١٦٠٤,١٤ 

١٦٠٤,١٥ 

١٦٠٤,١٦ 

 أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير -

:مفرومة 

 سالمون--

 رنجة--

 سردين وساردينال ورنجة صغيرة أو --

أسبرط 

 تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت --

)ساردا(األطلنطى 

)ماكريل( أسقمرى --

 أنشوجة--

 
 
 

٪٢٥ 

 
 
 

١٠٠ 

    اسماك ، كاملو او قطعا ، غير مفرومة - 

١٦٠٤,١٩ 
 

 ٢٠٠ ٥٠%  غيرها- -

١٦٠٤,٢٠ 
 

 ٥٠ ١٥%: أسماك أخر محضرة أو محفوظة  - -

 ٥٠ ١٥%وأبداله) كافيار(خبيارى  - - ١٦٠٤,٣٠

١٦,٠٥ 
قشريات ورخويات والفقريات مائية أخر ، 

 ١٠٠ ٢٥٪.محضرة أو محفوظة 
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 رقم الفصل

البند الجمركي 

وفقا للتعريفة 

 المصرية

 
 وصف السلعة

نسبة 

التخفيض 

 المطبقة

 الحصة

)بالطن(  

٢٣,٠١ 

دقـيــق ومســاحيـق وكريــات 

مكتــلة من لحـوم أو أحشاء وأطراف 

أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو 

غيرها من الفقريات مائية ، غير صالحة 

لإلستهالك البشرى ؛ حثاالت شحوم 

.حيوانية 

  

٢٣٠١,٢٠٠٠ 

ـ دقيــق وســميد وكريات مكتلة من 

 رخويات أو أسماك أو قـشريات أو

غيرها من الفقريات مائية

 
%٥٠ 

 
٣٠٠ 

٢٣,٠٩ 
محضرات من األنواع المستعملة لتـغذية 

  .الحيوانات 

 ١٠٠ ٣٠% غيرها - ٢٣٠٩,٩٠٩٠

  
  ) ٥(المادة 
  

 في امكانية تخفيض رسومه الجمركية      استعداده للنظر عن   كل طرف يعلن  

ذا كانت االوضاع االقتصادية    ، أو ا   هذا الملحق    هو وارد في  عن ما بطريقة اسرع   

العامة للقطاع وسياساته المتعلقة بذلك تسمح فأنه يقـوم بتحـسين االشـتراطات             

من اللجنة المشتركة بالتـسريع     الذي يصدر   القرار  يحل  و .الخاصة بالنفاذ للسوق  
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 نفاذ المنتجات محل أحكام وشروط هذا الملحق        شروطفي التخفيضات او تحسين     

  .نتجاتفيما يتعلق بتلك الم

  

  ) ٦(المادة 
  

 يةسنوات من دخول االتفاق   تقوم اللجنة المشتركة في موعد ال يتجاوز خمس          -١

تجـارة االسـماك    اكبـر لتحريـر      اتخاذ خطـوات     بالنظر في حيز النفاذ ،    

يـتم مراجعـة    ولهذا الغرض ،    .  البحرية بين دول االفتا ومصر     والمنتجات

) ٣ (جـدول لمدرجة في ال الجمركية و الحصص الممنوحة للمنتجات ا رسومال

 .في هذا الملحق ) ٤(في اطار المادة 

  

في حالة عدم موافقة اللجنة المشتركة علي اتخاذ خطوات اكبـر للتحريـر ،               -٢

 بانتظام  كـل عـامين بغـرض تحقيـق الهـدف             عيقوم الطرفان باالجتما  

 ).١(المنصوص علية في الفقرة 
 
الرسوم ذات االثـر    ركية و  الجم للرسوم يتم االلغاء النهائي   أن   المتصورمن    -٣

وتقـوم اللجنـة    .  حيز النفـاذ   ية االتفاق ه عاما من دخول هذ    ١٤المماثل بعد   

 قبل هذا التاريخ بعام لمراجعة الموقف حتي يتم اتخـاذ           عالمشتركة باالجتما 

  .   في هذا الشأن نهائيقرار

  ــــــــ

  



  

  

  

  

  

  

  )٣(ملحق 

  )٤( من المادة )د(فقرة الشار اليه فى مال

  لتجارةالترتيبات الثنائية 

  السلع الزراعية
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  )٣(ملحق 

  )٤(من المادة ) د(المشار اليه فى الفقرة 

  السلع الزراعية الترتيبات الثنائية لتجارة

  
  

 من  )٢٤( الى   )١(الواردة فى الفصول     السلع الزراعية    الخاصة بتجارة الترتيبات  

التى تم التوصل   تيبات الثنائية   الترتطبق عليها   جمركية،  يفة ال المنسق للتعر لنظام  ا

   .ينتاشليختن/ النرويج  وسويسراو أيسلندااليها بين مصر و 

  

  



 

- ١ -

  

  تجارة السلع  الزراعية الخاصة بالترتيبات

  ايسلنداوبين مصر 

  

  ١مادة 

  

 ايسلنداو بين مصر  الخاصة بتجارة السلع الزراعيةالترتيباتهذه  تم أبرام

                  ٢٧/١/٢٠٠٧ فى ة التجارة الحرة بين مصر ودول االفتا ، الموقعيةوفقا التفاق

 ، امنه) ٤(مادة الخاصة  و،)  التجارة الحرة المشار اليها فيما بعد باتفاقية( 

  .تشكل جزء من أدوات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول االفتاالتى و

  

  

  ٢مادة 
  

 طبقا لما هو محدد ايسلنداع الزراعية ذات منشأ مزايا جمركية للسلمصر تمنح 

لزراعية سلع اجمركية للمزايا  ايسلندا وتمنح . الترتيبات لهذه) ١(فى الملحق 

  .الترتيبات لهذه) ٢(الملحق ب طبقا لما هو محددذات منشأ مصر 
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  ٣مادة 

  

على تلك ، طبقا لمقتضى الحال تطبق االحكام التالية من اتفاقية التجارة الحرة ، 

، ) بين االدارة الجمركيةالتعاون نشأ و المبشأن قواعد( )٥( مادةال: الترتيبات

) ١٠(مادة ال، )  ذات االثر المماثلواإلجراءاتة القيود الكميبشأن ) (٩(مادة ال

 بشأن) (١١(مادة ال، ) الجمركية والقيود الكمية على الصادرات الضرائببشأن (

) ١٥(مادة ال، ) المدفوعات والتحويالتبشأن ) ( ١٢(مادة ال، )الضرائب الداخلية

) عامة لاستثناءات  بشأن اال) (٢١(والمادة ) التجارة الحكوميةمؤسسات بشأن (

  . فى االتفاقيةبتجارة السلعالواردة بالفصل الخاص 

  

  ٤مادة 

  

 فى اطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية ميؤكد االطراف على حقوقهم والتزاماته

  .الخاصة بالزراعة

  

  ٥مادة 

  

  الصحة والصحة النباتيةإجراءاتب تعلق فيما ياألطراف توالتزاماقوق حتكون 

 الصحة بشأن تطبيق إجراءاتاقية منظمة التجارة العالمية تفال والحيوانية طبقا

  .  والحيوانيةوالصحة النباتية
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  ٦مادة 

  

 لتجارتهم مزيد من التحرير باستمرار جهودهم بهدف تحقيق األطراف يتعهد -١

 .ة، وذلك فى اطار سياستهم الزراعيةي الزراع السلعفى

تاريخ سريان هذه ت من  سنوا اربعةتتعدىخالل فترة ال تتم المراجعة االولى  -٢

 .المراجعات الالحقة خالل المراجعة االولىموعد وان يتم تحديد  ،  يةاالتفاق

  

  

  ٧ مادة

  

بين  التجارة الحرة يةتدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ فى نفس تاريخ دخول اتفاق

 ية فى اتفاقا أطرافها أطرافطالما بقي وتبقى ساريةحيز النفاذ ،  ايسلندامصر و

  .رة الحرة بين مصر ودول االفتاالتجا

  

  ٨مادة 

  

 العمل باتفاقية التجارة فأن من هذه الترتيبات ، ايسلنداانسحبت مصر او ما اذا 

  .سريان االنسحاب من هذه الترتيباتتاريخ فى نفس ينتهى  الحرة بينهما
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  ٩مادة 

  

  .هذه الترتيبات جزء ال يتجزأ منهاب المالحقتشكل 

  

 من نسختين ٢٧/١/٢٠٠٧ بتاريخ )سويسرا(دافوس ات فى تم توقيع هذه الترتيب

وفي حالة وجود أى .  لكل منهما نفس الحجية اإلنجليزيةالعربية واللغة بكل من 

  .اختالف في تفسير االتفاقية فأنه يتم الرجوع للنسخة االنجليزية 

  

  

  أيسلندا جمهورية   جمهورية مصر العربية                                

.....................                                .......................  
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  )١(ملحق 

  المزايا التى تمنحها مصر للسلع الزراعية اليسلندا

  ـــــــ
  
  

البند الجمركي 
وفقا للتعريفة 
 المصرية 

التخفيض  الوصف 
في الرسوم 
 الجمركية 

 الحصة 
)بالطن(   

Ex  ١الفصل  
Ex ٠١,٠١ 

حيوانات حية 
 خيول -

غير  ١٠٠٪ 
 محددة

 
 Ex  ٢الفصل  
Ex ٠٢,٠٤ 
Ex ٠٢,١٠,٩٠ 

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل
 لحوم الضان ، طازجة او مبردة او -

مجمدة
 لحوم الضان، مجمدة-

 
%١٠٠ 
%٢٠ 

 
٢٠٠٠ 
١٠٠ 

Ex  ٥الفصل ورة  ، غير مذكحيوانيمنتجات من أصل  
.  آخــــــروال داخلة فى مكان 

  

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها  ٠٥,٠٥
وإن كان (أو زغبها، ريش طيور وأجزاؤه 

، زغـب، جميعهــا خام أو لم )مشذباً
يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو 
المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات 

.ريش أو أجزاء ريش 

%١٠٠ ٥٠ 

ألصل غير مذكورة وال منتجات حيوانية ا ٠٥,١١
؛ حيوانات ميتة مما  مكان آخرفيداخلة 

، غير صالحة ) ٣(أو ) ١(يشمله الفصالن 
. البشرى لالستهالك

%٥٠٠  ١٠٠ 
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)٢(الملحق   

 المزايا التى تمنحها أيسلندا للسلع الزراعية المصرية
 

 
رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

   
  من الفصل

٤ 
ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض  

طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة 
لألآـل من أصل حيوانى، غير مذآورة 

 وال داخلة فى مكان آخر

 

    
  معفاة .عسل طبيعى   ٠٤٠٩

    
، غيرمنتجات أخر من أصل حيوانى  ٥الفصل 

 فى مكان آخرمذآورة وال داخلة 
 معفاة

    
  من الفصل

 ٦ 
ونباتات أخر حية؛ بصالت أشجار 

أزهار ؛وجذور وماشابهها وبصيالت
 مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

 

    
exبصالت وبصيالت ودرنات وجذور  ٠٦٠١

درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية
فى"، راقدة )جذامير أو ريزومات(

رة؛ نباتاتأو مزه ، منبتة"طور البيات
، عدا)شيكوريا(وجذور الهندباء 

  .١٢,١٢الجذور المذآورة فى البند 

 

 بصالت وبصيالت ودرنات وجذور ٠٦٠١٫١٠ 
درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية

فى"، راقدة )أو ريزومات رجذامي(

 معفاة
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 "طور البيات
 معفاة ،)شيكوريا(جذور الهندباء  ٠٦٠١٫٢٠٠١ 
    

exللباقات هار مقطوفة وبراعم أزهارأز  ٠٦٠٣ ،
ن، نضرة أو مجففة، مبيضة، أو للتزيي

مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة 
 .أخرى

 

ازهار عنكبوتية ،ازهار فالمنجو(قرنفل  ٠٦٠٣٫١٠٠١ 
او ازهار تيل ،ازهار وندر او شينشرتش

  )و عصفور الجنة

 

 ٣٠ ديسمبر الى ١فترة االستيراد من   
 ابريل

 معفاة

    
خضر ونباتات وجذور ودرنات ، صالحة ٧من الفصل 

 لألآل
 

    
ex طازجة أو مبردة) بندورة ( طماطم   ٠٧٠٢  

١٥ نوفمبر الى ١فترة االستيراد من  ٠٧٠٢٫٠٠٠١ 
 مارس

 معفاة

    
ex بصل وعسقالن وثوم وآراث وخضر ٠٧٠٣

 .ثومية أخر ، طازجة أو مبردة 
 

طازجة أوعسقالن ) ورةبند( طماطم  ٠٧٠٣٫١٠ 
 .مبردة 

 معفاة

 معفاة ثوم طازجة او مبردة ٠٧٠٣٫٢٠ 
    

ex أو هندباء) الآتيكا ساتيفا ( خس  ٠٧٠٥
 .، طازجة أو مبردة )شيكوريا ( 

 

 ٠٧٠٥٫١١١١ 
 

 معفاة ١ خالل الفترة فترة االستيرادأيسبرج 
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

  مارس١٥نوفمبر الى 
فترة االستيراد  واخر للسلطةخس مكبب ٠٧٠٥٫١١٩١ 

  مارس ١٥ نوفمبر الى ١من 
 معفاة

     
ex خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، ٠٧٠٧

 .طازجة أو مبردة 
 

 نوفمبر الى١خيار؛ فترة االستيراد من  ٠٧٠٧٫٠٠١١ 
   مارس١٥

 معفاة

 نوفمبر الى١قتاء ؛ فترة االستيراد من  ٠٧٠٧٫٠٠١٢ 
  مارس١٥

 معفاة

    
بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ،  ٠٧٠٨

 .طازجة أو مبردة 
  معفاة

    
ex خضر أخر ، طازجة أو مبردة  ٠٧٠٩.  

 طازجة او)أرتى شوآس ( خرشوف  ٠٧٠٩٫١٠ 
 مبردة

 معفاة

 معفاة طازجة او مبردة)أسباراجس ( هليون  ٠٧٠٩٫٢٠ 
 معفاة  طازجة او مبردةآمأه ٠٧٠٩٫٥٢ 
خ آبيرة، وسباننخ وسبانخ نيوزيالندسبا ٠٧٠٩٫٧٠ 

 طازجة او)سبانخ الحدائق(األوراق 
 مبردة

 معفاة

 معفاة زيتون ٠٧٠٩٫٩٠٠٣ 
    

ex بوخةغير مطبوخة أو مط(خضر  ٠٧١٠
.، مجمدة )بالبخار أو مسلوقة فى الماء

 

 معفاة بازالء مجمدة ٠٧١٠٫٢١ 
 معفاة  مجمدةلوبياء أو فاصولياء ٠٧١٠٫٢٢ 
بقول قرنية مقـشورة أو غير مقـشورة ٠٧١٠٫٢٩ 

 مجمدة بخالف البازالء واللوبيا
 معفاة
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 معفاة  مجمدةسبانخ وسبانخ نيوزيالند ٠٧١٠٫٣٠ 
  معفاة  مجمدةذرة حلوة ٠٧١٠٫٤٠  بروتوآول أ

 معفاة خضر اخرى مجمدة ٠٧١٠٫٨٠ 
 معفاة  مجمدهخليط من الخضر ٠٧١٠٫٩٠ بروتوآول أ

    
ex مثًال ، بغــاز( ضر محفوظة مؤقتًا خ ٠٧١١

ثانى أوآســيد الكبريت أو فى ماء مملح
)أو مكبرت أو فى محاليل حفظ أخر 
ولكن غير صالحة بحالتها هذه

 .لإلستهالك المباشر 

 

بصل، محفوظ بطريقة مؤقتة ولكنه غير ٠٧١١٫١٠ 
 صالح لالستهالك المباشر 

 معفاة

 معفاة زيتون ٠٧١١٫٢٠ 
    

ex طعة أوخضر مجففة، آاملة أو مق ٠٧١٢
، ولكنمشرحة أو مكسرة أو مسحوقة

 .غير محضرة بطريقة أخرى 

 

 معفاة بصل  ٠٧١٢٫٢٠ 
 معفاة فطور من جنس أجاريكوس ٠٧١٢٫٣١ 
من عائلة" ( آذان يهوذا " آذان الخشب  ٠٧١٢٫٣٢ 

 )فطريات أوريكوالريا 
 معفاة

 معفاة يالفطر هالمى من عائلة تيرم ٠٧١٢٫٣٣ 
 معفاة غيرها ٠٧١٢٫٣٩ 
وطماطم وجزر بخالف خليط’ذرة حلوة ٠٧١٢٫٩٠٠١ 

 من الخضروات 
 معفاة

فيما عداخضر أخر ؛ خليط من الخضر٠٧١٢٫٩٠٠٩ 
 البطاطس

 معفاة

    
، وإنبقــول قرنية يــابســه، مقـشورة  ٠٧١٣

آانــت منزوعة الغـــاللة أو مفـلقـة أو
 معفاة
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 .مكسرة 
    

واألروروت) مانيوق(جذور المنيهوط   ٠٧١٤
والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه،
وجــذور ودرنــات مماثــلة غــزيـرة
النشــاء أو األينولين، طازجة أو مبردة
أو مجمدة أو مجففة، آاملة أو مقطعة
أو بشكل آريات مكتلة ؛ لب النخيل

 ) .ساجو(الهندى 

 معفاة

    
؛اآه وأثمار قشرية صالحة لألآلفو  ٨الفصل 

 قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام
 معفاة

    
 معفاة بن وشاى ومته وبهارات وتوابل  ٩الفصل 
    

من الفصل 
١٠ 

  حبوب 

 معفاة أخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
    

من الفصل 
١١ 

؛)مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  
 )لوتين ج(دابوق  أينولين؛ ؛نشاء

 

    
ex أو دقيق خليط) قمح (دقيق حنطة  ١١٠١

 حنطة مع شيلم
 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
    

ex قمح ( دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة  ١١٠٢(
 .أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم 

 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

ex ات مكتلة منجريش وسميد وآري ١١٠٣
 .حبوب 

 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
    

ex مثــًال(حبــوب معالجــة بطريقـة أخرى  ١١٠٤
أو، مقـشورة أو مفلطحة أو مدورة 
،)مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق

بإستثناء األرز الداخل فى البند
، آامل أو مفلطح؛ نبت الحبوب١٠,٠٦

 .رقائق أو مطحون أو بشكل 

 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
    

ex دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية ١١٠٦
، دقيق٠٧,١٣اليابسة الداخلة فى البند 

وسميد ومسحوق لب النخيل الهندى
، دقيق وسميد ومسحوق)ساجو(

الجذور أو الدرنات الداخلة فى البند
، دقيق وسميد ومساحيق٠٧,١٤
  .٨ات المذآورة فى الفصل المنتج

 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات 
    

 معفاة، وإن آان محمصًا) مالت(شعير ناشظ   ١١٠٧
    

ex نشـــاء ؛ أينولين  ١١٠٨  
 معفاة )قمح ( من حنطة نشا  ١١٠٨٫١١

 معفاة من ذرةنشا  ١١٠٨٫١٢ 
 معفاة )مانيوق ( من منيهوط نشا  ١١٠٨٫١٤ 
 معفاة أنواع نشـــاء أخر ١١٠٨٫١٩ 
 معفاة أينولين ١١٠٨٫٢٠ 
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

    
، وإن آان)قمح ( جلوتين الحنطة   ١١٠٩

 مجففًا
 معفاة

    
من الفصل 

١٢ 
تية؛ حبوب وبذوربذور وأثمار زي 

نباتات للصناعة أو ؛وأثـمار متنوعة
 ؛ قـش وعلفالطب

 

    
 اةمعف فول الصويا ، وإن آان مكسرًا  ١٢٠١

    
فــول ســودانى ، غـير محمص أو  ١٢٠٢

مطبوخ بطريقة أخرى، وإن آان
 مقشورًا أو مكسرًا 

 معفاة

    
 معفاة )  آوبرا ( لب نارجيل   ١٢٠٣

    
 معفاة بذر آتان وإن آان مكسرًا  ١٢٠٤

    
أو الكولزا) اللفت البرى ( بذر السلجم   ١٢٠٥

 .، وإن آان مكسرًا 
 معفاة

    
 معفاة بذر عباد الشمس ، وإن آان مكسرًا  ١٢٠٦

    
ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن آانت  ١٢٠٧

 مكسرة
 معفاة

    
دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا  ١٢٠٨

 .دقيق وسميد الخردل 
 معفاة

    
 معفاةبذور وثـمار ونوى من األنواع المعدة  ١٢٠٩
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 للبذار
    

شيشــة الدينار، طازجة أوثمــار ح  ١٢١٠
، وإن آانت مجروشة أومجففة

مسحوقة أو بشكل آريات مكتلة؛ غبار
 حشيشة الدينار

 معفاة

    
بما فيها البذور(نباتات وأجزاؤها،   ١٢١١

، من األنواع المستعملة أساسًا)الثمارو
فى صنــاعــة العطور أو فى الصــيدلة

رات أوأو فى أغــراض إبـــادة الحشـــــ
الفطريــات أو فى أغــراض مماثلة،
طازجة أو مجففة، وإن آانت مقطعة أو

 .مكسرة أو مسحوقة

 معفاة

    
، وأعشاب)خروب(قرون خرنوب   ١٢١٢

بحرية وغيرها من الطحالب المائية،
وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة
أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن

)بقل(آانت مطحونة ؛ نوى ولب 
بما فى(الفواآه ومنتجات نباتية أخر 

ذلك جذور الهندباء البرية غير
المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس

من األنواع المستخدمة بصفة) ساتيفوم
أساسية لإلستهالك البشرى ، غير

 .مذآورة وال داخلة فى مكان آخر 

 معفاة

    
)بنجر(ملفوف لفتى علفى وشـونـدر   ١٢١٤

ر علفية وآأل وبرسيمعلـفى وجذو
وآرنب علفى) سنفوان(ونفــل ) فصة(

 معفاة
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

ومنتجات) بيقة ( وترمس وآرسنة 
علفية مماثلة ، وإن آانت بشكل آريات

 .مكـتلة 
    
صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات وغيرها  ١٣الفصل 

 من عصارات وخالصات نباتية
 معفاة

    
 منمواد ضفر نباتية ؛ منتجات أخر  ١٤الفصل 

  أصل نباتى
 غير مذآورة وال داخلة فى مكان آخر

 معفاة

    
من الفصل 

١٥ 
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو 

  نباتية ، ومنتجات تفككها ؛
دهون غذائية محضرة ؛ شموع من

 أصل حيوانى أو نباتى

 

     
تـقة منهدهن الصوف ومواد دهنية مشـ  ١٥٠٥

 ) بما فى ذلك الالنولين( 
 معفاة

    
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر  ١٥٠٦

وجزيئاتها ، وإن آانت مكررة ولكن
 .غير معدلة آيميائيًا 

 معفاة

    
 معفاة زيت الزيتون  ١٥٠٩

    
بما(زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة   ١٥١٥

وجزيئاتها ، وإن) فيها زيت جوجوبا
.آانت مكررة ولكن غير معدلة آيميائيا 

 معفاة

    
 معفاة، خام؛ مياه)جلسرين ( جليسرول  بروتوآول أ ١٥٢٠
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 .وقلويات، جلسرينية
    

عدا الجليسريدات( شمــــوع نباتية   ١٥٢١
وشموع نحل وشموع) الثالثية 
خـــــر وبيــــــاض الحــــــوتحشرات أ

، وإن آانت مكررة أو)سبيرماسيتى(
 .ملونة 

 معفاة

    
ا ناتجــة عــن معــالجــة؛ بقــايــديجـرا  ١٥٢٢

المــواد الدهنية أو الشموع الحيوانية
 أو النباتية

 معفاة

    
من الفصل 

١٧ 
  سكر ومصنوعات سكرية 

    
)بنجر ( سكر قصب أو سكر شوندر   ١٧٠١

.وسكروز نقى آيميائيًا ، بحالته الصلبة
 معفاة

    
أنواع سكر أخر، بما فيها الالآتوز  ١٧٠٢

وز والفرآتوز النقيةلتوز والجلوآوالما
؛ سوائـلآيميائيــًا، فى حالتها الصلبــة

وسكرية غـير محتويـة على منكهات أ
اعى،؛ عسل إصطنمواد تلوين مضافه

وإن آان ممزوجًا بعسل طبيعى؛ سكر
 ) .آراميل(، محروقان أو عسل أسود

 معفاة

    
ex ناتج من)دبس سكر ( عسل أسود  ١٧٠٣ 

 .ص أو تكرير السكرإستخال
 

 معفاة اخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات  
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

من الفصل 
١٨ 

  آاآاو ومحضرات الكاآاو 

    
، وإن آانتحبوب آاآاو، وآساراتها  ١٨٠١

 محمصه
 معفاة

    
قشور وعصافات وغالالت ونفايات  ١٨٠٢

 آاآاو أخر
 معفاة

    
 معفاةمها، وإن آان منزوعًا دسعجينة آاآاو  ١٨٠٣

    
 معفاة .، دسمه وزيته زبد آاآاو  ١٨٠٤

    
مسحوق آاآاو اليحتوى على سكر )أ(بروتوآول  ١٨٠٥

 .مضاف أو على مواد تحلية أخر 
 معفاة

    
من الفصل 

٢٠ 
، وأثمار قشريةمحضرات خضر، فواآة 

أو محضرات من أجزاء أخر من
 النباتات

 

    
حضرة أو محفوظةم) طماطم ( بندورة   ٢٠٠٢

 .بغير الخل أو حمض الخليك 
 معفاة

    
 محفوظةفطور وآمأة ، محضرة أو  ٢٠٠٣

 .بغير الخل أو حمض الخليك
 معفاة

    
ex خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير ٢٠٠٤

الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا
  .٢٠,٠٦المنتجات الداخلة فى البند 

 

 معفاةميس ، من نوعزيا(  ذرة حلوة  ٢٠٠٤٫٩٠٠١ 
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

 )ساآاراتا 
 معفاة )أرتى شوآس( خرشوف  ٢٠٠٤٫٩٠٠٢ 
 معفاة  زيتون أخضر او اسود ٢٠٠٤٫٩٠٠٣ 
 معفاة بازالء وفاصوليا خضراء ٢٠٠٤٫٩٠٠٤ 
 معفاة  محضرات أساسها دقيق البقول  ٢٠٠٤٫٩٠٠٥ 
    

)مرمالد( ربى وهالم فواآه، وخبيص م  ٢٠٠٧
أو أثمارأو هريس أو عجن فواآه 

قشرية، متحصل عليها بالطبخ ، وإن
.أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر 

 معفاة

    
فواآه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر  ٢٠٠٨

من نباتات صالحة لألآل، محضرة أو
محفـوظـة بطريقــة أخــرى، وإن
أضـيـف إليهـا سكر أو مواد تحلية أخر

ورة والأو مشروبات روحية ، غير مذآ
 .داخلة فى مكان آخر 

 معفاة

    
)بما فيه سالفة العنـب(عصـير فواآه   ٢٠٠٩

وعصير خضر، غير مختمر وال مضاف
إليه مشروبات روحية، وإن أضيف إليه

 .سكر أو مواد تحلية أخر

 معفاة

    
من الفصل 

٢٢ 
  مشروبات ، سوائل آحولية وخل 

    
لمعدنية الطبيعيةمياه، بما فيها المياه ا  ٢٢٠١

أو اإلصطناعية والمياه الغازية، غير
سكرأو مواد تحلية أخرمضاف إليها 
 .؛ جليد وثلجوغير منكهة

  معفاة
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رقم الفصل 
 الجمرآي 

البند الجمرآي 
وفقا للتعريفة 
 األيسلندية 

الرسم  لعة وصف الس
الجمرآي 
 المطبق 

    
من الفصل 

٢٣ 
بقايا ونفايات صناعات األغذية ؛ أغذية 

 محضرة للحيوانات
 

    
نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من  ٢٣٠٢

جةبقـايا غربلة أو طحن أو معال
الحبوب أو البقول ، وإن آانت بشكل

 .آريات مكتلة 

 معفاة

  أخرى فيما عدا اطعمة الحيوانات   
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  الترتيبات الخاصة بتجارة السلع  الزراعية

  النرويجبين مصر و

  

  ١مادة 

  

النرويج الترتيبات الخاصة بتجارة السلع الزراعية بين مصر وهذه تم أبرام 

 فى ة، الموقعتجارة الحرة بين مصر ودول االفتا اليةوفقا التفاق

وخاصة  ،) المشار اليها فيما بعد باتفاقية التجارة الحرة  ( ٢٧/١/٢٠٠٧

تشكل جزء من أدوات إقامة منطقة تجارة حرة التى  ، وامنه) ٤(المادة 

  .بين مصر ودول االفتا

  

  ٢مادة 

  

طبقا لما هو  النرويجتمنح مصر مزايا جمركية للسلع الزراعية ذات منشأ 

 مزايا جمركية للسلع النرويجوتمنح . لهذه الترتيبات) ١( فى الملحق محدد

  .الترتيباتلهذه ) ٢(طبقا لما هو محدد بالملحق الزراعية ذات منشأ مصر 

  

  ٣مادة 

  

تطبق االحكام التالية من اتفاقية التجارة الحرة ، طبقا لمقتضى الحال ، على 

 والتعاون بين االدارة بشأن قواعد المنشأ( )٥( المادة: تلك الترتيبات

، ) لمماثلبشأن القيود الكمية واإلجراءات ذات االثر ا) (٩(، المادة )الجمركية
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، ) بشأن الضرائب الجمركية والقيود الكمية على الصادرات() ١٠(المادة 

بشأن المدفوعات ) ( ١٢(، المادة ) الضرائب الداخليةبشأن) (١١(المادة 

) ٢١(والمادة ) بشأن مؤسسات التجارة الحكومية) (١٥(، المادة ) والتحويالت

لخاص بتجارة السلع فى الواردة بالفصل ا) بشأن االستثناءات العامة ( 

  .االتفاقية

  

  ٤مادة 
  

 فى اطار اتفاقية منظمة التجارة ميؤكد االطراف على حقوقهم والتزاماته

  .العالمية الخاصة بالزراعة

  

  ٥مادة 
  

إجراءات الصحة والصحة ب تعلق األطراف فيما يتتكون حقوق والتزاما

مية بشأن تطبيق إجراءات النباتية والحيوانية طبقا التفاقية منظمة التجارة العال

  . الصحة والصحة النباتية والحيوانية

  

  ٦مادة 
  

يتعهد األطراف باستمرار جهودهم بهدف تحقيق مزيد من التحرير  -١

 .لتجارتهم فى السلع الزراعية، وذلك فى اطار سياستهم الزراعية

تاريخ سريان  اربعة سنوات من تتعدىتتم المراجعة االولى خالل فترة ال  -٢

تفاقية ،  وان يتم تحديد موعد المراجعات الالحقة خالل المراجعة االهذه 

 .االولى
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  ٧ مادة
  

تدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ فى نفس تاريخ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين 

 أطرافها أطرافا فى طالما بقيحيز النفاذ ، وتبقى سارية النرويج مصر و

  .تااتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول االف

  

  ٨مادة 

  

 العمل باتفاقية فأن من هذه الترتيبات ، النرويجاذا ما انسحبت مصر او 

 فى نفس تاريخ سريان االنسحاب من هذه  ينتهىالتجارة الحرة بينهما

  .الترتيبات

  

  ٩مادة 

  

  .المالحق بهذه الترتيبات جزء ال يتجزأ منهاتشكل 

  

 من ٢٧/١/٢٠٠٧خ  بتاري)سويسرا(دافوس تم توقيع هذه الترتيبات فى 

وفي حالة .  لكل منهما نفس الحجية اإلنجليزيةالعربية واللغة بكل من نسختين 

  .وجود أى اختالف في تفسير االتفاقية فأنه يتم الرجوع للنسخة االنجليزية 

  

  

  النرويج مملكة       جمهورية مصر العربية                             

      .......................................                                 
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  )١(ملحق 

  للنرويج للسلع الزراعية مصرالمزايا التى تمنحها 
  

  
البند الجمرآي وفقا 
 للتعريفة المصرية 

التخفيض في  الوصف 
الرسوم 

 الجمرآية 

 الحصة 
)بالطن(    

 
٠٤٫٠٦ 

 
٩٠ ١٠ ٠٦ ٠٤ 
 
 
Ex ٢٠ ٠٦ ٠٤ 
  
 
Ex ٣٠ ٠٦ ٠٤  
 
 
Ex ٤٠ ٠٦ ٠٤  
 
Ex ٩٠ ٠٦ ٠٤  

بما فى ذلك جبن اللبن (جبن 
) .المخثر

 
غير " ( غير منضج " ـ جبن طازج 

بما فى ذلك ) مخثر أو غير مخمر 
جبن مصل اللبن ، وجبن اللبن 

، في عبوات تزيد وزنها عن المخثر 
 آجم ٢٠

 أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، -
 ،في عبوات تزيد من جميع األنواع

   آجم٢٠وزنها عن 

 أجبان معالجة بالحرارة، غير -
،في مبشورة وال بشكل مسحوق

   آجم٢٠عبوات تزيد وزنها عن 

في  ، أجبان ذات عروق زرقاء-
 آجم٢٠عبوات تزيد وزنها عن 

 اجبان اخر ، في عبوات تزيد -
 آجم ، غير شاملة ٢٠وزنها عن 

جبن االبقار االبيض في الماء المملح 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
٥٠%  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
١٠٠ 
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  )٢(ملحق 

السلع الزراعية من مصر الي واردات الرسوم الجمركية المفروضة علي 

 النرويج

 
تقوم النرويج بالتخفيض او اإلعفاء من الرسوم الجمركية علي السلع الزراعية ذات المنشأ المصري كما 

  )٥(هو مشار إليه في العمود 
  

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

بصالت وبصيالت ودرنات وجذور درنية ٠٦٫٠١
جذامير أو( أرضية وبصلية، تيجان، وسيقان

، منبتة أو"فى طور البيات" ، راقدة )ريزومات
،)شيكوريا(مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء 

 معفاه   .١٢,١٢عدا الجذور المذآورة فى البند 
    

ex فسائل ) بما فيها جذورها(باتات حية أخر ن ٠٦٫٠٢ ،
   .وطعوم ؛ بياض الفطر 

    فسائل دون جذورها وطعوم- 

  
 قطع غير جذرية او في انابيب لالغراض - - 

   :البستانية 

٠٦٠٢٫١٠١٠ 
 ١٥ من النباتات الخضراء في الفترة من - - -

 معفاه معفاه٠٫٥٪  ابريل٣٠ديسمبر إلي 
: غيرها - - -      

آامبنيوال ، بنت ) آل االصناف( بيجونيا  - - - - ٠٦٠٢٫١٠٢١
القنصل ،زهرة الجميل، خطمية 

 ٢٥٪ ٥١٫٠%٥١٫٠٪  .، آاتي الملتهبة ، بتيونيا)سكسهب(
  البنفسج االفريقي ، سكافيوال، - - - - ٠٦٠٢٫١٠٢٢

 ١٥٪ ٥١٫٠٪٥١٫٠٪ ).حلزونية الثمار(ستربتوقربوس 
                                                 

   فقطهذا العمود من اجل المعلومات -  ١
   فقطهذا العمود من اجل المعلومات -  ٢
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البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 ١من ) آريزانثيمم( اقحوان ، اقحوان - - - - ٠٦٠٢٫١٠٢٣
 ١٥٪ ٥١٫٠٪٥١٫٠٪ . اآتوبر١٥ابريل الي 

) بيالرجونيوم -جارونيا(  عتر - - - -  ٠٦٠٢٫١٠٢٤  ٪٣٥٪ ٥١٫٠٪٥١٫٠ 
 معفاه ٥١٫٠%٥١٫٠%   غيرها - - - - ٠٦٠٢٫١٠٢٩

 فسائل دون جذورها أخري ، بما في ذلك - - :  
   الطعوم 

 معفاه معفاه٠٫٥٪  فسائل دون جذورها أخري- - - ٠٦٠٢٫١٠٩١
 معفاه معفاه٠٫٥%   طعوم - - - ٠٦٠٢٫١٠٩٢
 فواآه أو أثمار وشجيرات وجنبات ، ـ أشجار ، ٠٦٠٢٫٢٠٠٠

 معفاه معفاه٠٫٣٠ قشرية ، صالحة لألآل ، وإن آانت مطعمة

 
أو صحراوية) رود دندرون( جنبات وردية -
   ، وإن آانت مطعمة)أزالية(

:  ازلية هندية- -     

٠٦٠٢٫٣٠١٢ 

  غيرها - - -
 ٢٣ نوفمبر الى  ١٥ فى الفترة من  - - - -

 ١٤٫٥% ١٧٫٠٪١٧٫٠٪ ديسمبر 

٠٦٠٢٫٣٠١٣ 
 ١٤ ديسمبر الي ٢٤ في الفترة من - - - - 

 معفاه ١٧٫٠%١٧٫٠% نوفمبر 
 معفاه معفاه٠٫٠٣  غيرها - - ٠٦٠٢٫٣٠٩٠

    : شجيرات ورود ، وإن آانت مطعمة- 
 معفاه ٦٤٪٦٤٪  اصول - -  ٠٦٠٢٫٤٠٠٢

٠٦٠٢٫٤٠٠٣ 
 فسائل بجذورها ،غير مغلفة ،مهيئة للبيع - -
 معفاه ٦٤٪٦٤٪  لتجزئهبا

٠٦٠٢٫٤٠٠٤ 
 

٠٦٠٢٫٤٠٠٨ 

 ورود عارية الجذور بدون أي نوع من بيئة - -
 الزراعة، غير مجهزة للبيع بالتجزئة

  
  غيرها - -

٪٦٤
٪٦٤

 
٪٦٤ 
٪٦٤ 

 معفاه
 
 

%٥٥ 
: غيرها -      

 معفاه معفاه١٫٠٪  اصول- - ٠٦٠٢٫٩٠٢٠
    : غيرها - -   
: بجذور ملفوفة او بيئة زراعية اخري - - -       



 

- ٧ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

٠٦٠٢٫٩٠٣٠ 

، شجرة الدراسينا ، )عثق ، شمشاد ( بقس - - - -
شرابة (ا، اروآاريا،الدبق آاميلين
،آلمية ،ماجنوليا )رند(، غار )الراعي

، )ها ماما ليس (،نخيل ،مشترآة 
.اوآوبة،سرخس المدفاه، شوك النار  ٪١٫٠

 

 

 

 معفاه معفاه

  
 االشجار و المتسلقات غير مشار اليها باعاليه و -  -  -  -

:النباتات المعمرة ما عدا النباتات العشبية     

٠٦٠٢٫٩٠٤١ 
 اشجار وجنبات ، بخالف المذآور - - - - - 

 معفاه معفاه١٫٠٪  أعاله
. النباتات المعمرة ما عدا النباتات العشبية - -  -  -  - ٠٦٠٢٫٩٠٤٢  معفاه معفاه١٫٠٪ 

: نباتات عشبية - - - -       

٠٦٠٢٫٩٠٥٠ 
 

 ١٥ نباتات االصص الخضراء من - - - - -
 ابريل وآذلك عندما ٣٠ديسمبر الي 

تستورد آجزء من مجاميع مختلطة من 
.النباتات   ٪١٫٠

 

 معفاه معفاه
: غيرها - - - - -     
 ١ نباتات االصص الخضراء من - - - - - - 

. ديسمبر ١٤مايو الي     
٠٦٠٢٫٩٠٦١ 

آونديم،آروتن،ديفنباخيا،بوتس،سكندبسس،لبالب
، السرخس السلمى،)حبل المساآين(آبير

سوليتروليا،دموع) الشمسية(ببروميا، شليرا
الطفل ، آذلك عندما تستورد آجزء من مجاميع

٧٥٪ .نباتات مختلطة

 

 

 

%٦٥% ٧٥ 
 شيشة الطحال ، بيجونيا شمعية ،  - - - - - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٦٢

  نبات العنكبوتى ، يونيمس يابانى ،ال
، أراليا يابانية ، )مغزل اليابانية ( 

         يكس ، مونستيرة ، فلورندرون
رادرمكيرا، ) شجرة الحب( 

ستريوسبيرم، سنجونيوم ، لبالب 
 ٢٥% ٧٥%٧٥%آذلك عندما تستورد آجزء من 



 

- ٨ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 .مجاميع نباتات مختلطة

 وآذلك عندما تستورد  غيرها ،- - - - - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٦٣
آجزء من مجاميع مختلطة من 

. النباتات   %٧٥

٧٥%  

 معفاه 
 
٠٦٠٢٫٩٠٦٤ 

  نباتات أصص بزهور - - - - - - 
 فتية،  - - - - - 

أرجيرانثيمم،اقحوان،بيجونيا،بيجونيادائ
مة التزهير، بيجونيا درنيه،بيدنس زهرة
نهر البجع،

،آف مريم ،)آامبنيوال(اللؤلؤية،جريس
لية، اقحوان آل االنواع ماعداده

األقحوان عريض الزهر ، قرنفل ، بنت
القنصل ،زهرة الجميل، جربيرا ،

 آاتىخطمية،هيدرانجيا،بلسمينا،
الملتهبة، لولبيليا، لوبوالريا،آل انواع
البيالرجونيوم، آل انواع البتيونيا،

البنفسج) آعب الثلج( زهرة الربيع 
،شيخةاالفريقى، سكافيوال

فربيناادية،شيخة،المخملية،ابوخنجر،رم
، بنفسج،زينيا، آذلك عندما)ناظلى(

تستورد آجزء من مجاميع مختلطة من
 ٧٥٪٧٥٪ .النباتات

 
 

%٦٥ 
زهرة (، النجمية)أخيمانس( مقرورة  - - - - - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٦٥

حافرية عشبية،آابسكيم أنم ) الربيع
،آازرانثيس، فينكا،ديبلدينا، نبات 

بى ،اوستيوسبيريم،نبات السمك الذه
، سلطان  ) الرمادية(أآتوبر،الشيخة 

حلز(الزهور،باذنجان،ستربتوآاربوس
٧٥٪، آذلك عندما تستورد )ونية الثمار

 

 

 

%٣٠% ٧٥ 



 

- ٩ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 .آجزء من مجاميع نباتات مخلطة
 غيرها ، بما في ذلك ما يتم - - - - - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٦٦

استيراده آجزء من مجاميع النباتات 
٧٥٪ المختلطة

 

 معفاه ٧٥%
   : قطع مجذرة ونباتات صغيرة - - - - - -  

 بيوجنيا من آل االنواع ،آامبنيوال،  - - - - - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٦٧
آريزانثيم من االنواع ماعدا 

الكرنيرانثيم عريض الزهر، شجرة 
زهرة ( مريم،بنت القنصل ،فوشية 

، خطمية، آاتى اللهبية، )الجميا
ا،البنفسج بيالرجونيوم،بيتوني

٧٥٪ .االفريقى، سكافيوال، جلوآسينيا

 

%٣٨% ٧٥ 
 معفاه ٧٥%٧٥٪  غيرها - - - - - - - ٠٦٠٢٫٩٠٦٨
 معفاه ٧٥%٧٥٪   غيرها - - - - - - ٠٦٠٢٫٩٠٦٩

 
٠٦٠٢٫٩٠٧١ 

: غيرها - - - -  
أو لفات ) منخفضة( حشائش فى اطباق  - - - - -
 ٦٥% ٧٥%٧٥٪ .اسطوانية

 معفاه ٧٥%٧٥٪  غيرها - - - - - ٠٦٠٢٫٩٠٧٩
 معفاه معفاه١٫٠٪. بدون جذور ملفوفة او بيئة زراعية أخرى - - -  ٠٦٠٢٫٩٠٨٠

     
أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو ٠٦٫٠٣

للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة ،
   .مشربة ، أو محضرة بطريقة أخرى 

: طازجة-      
الست (ان،جنستا، السنط شقائق النعم - - 

،السلحبيات،حوذان،الليالك )المستحية
  ،ارجينثيمم،مارجريتا البيضاء 

   ابريل٣٠ نوفمبر الى ١، من )أقحوان(
 ١٥ ديسمبر الى ١٥ دنرانثيما وأقحوان من 

  مارس 
   مايو ١٥ نوفمبر الى ١قرنفل شائع من 

 مارس ورود ٣١ ديسمبر الى ١معفاة سيا من 
   ١ مارس توليب من ٣١ نوفمبر الى ١من 



 

- ١٠ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 . مايو٣١مايو الى 
الست (شقائق النعمان،جنستا، السنط - - -  ٠٦٠٣٫١٠١١

،السلحبيات،حوذان،الليالك آذلك )المستحية
عندما يستورد آجزء من باقات مختلطة أو 

 ٠٫٦٠٠٫٦٠ .مايشبهها

 
 

 معفاه
 ٣٠ نوفمبر الي ١ ارجرانثيمم،أقحوان من  - - -  ٠٦٠٣٫١٠١٢

 ١٥ داندرانثيما و أقحوان من ابريل ،
 ١ مارس ، قرنفل شائع من ١٥ديسمبر الي 
 ١ مايو ، فريسيا  من ١٥نوفمبر الي 
 ١ مارس ،ورود من ٣١ديسمبر الي 
 مايو ١ مارس ، توليب من ٣١نوفمبر الي 

آذلك عندما يستورد آجزء . مايو٣١الي 
 ٠٫٦٠٠٫٦٠  .من باقات مختلطة او ما يشابهها

 
 
 
 
 
 

 معفاه
: غيرها - -      

، انتريوم ،استر )رجل االسد( عباءة السيدة  - - -  ٠٦٠٣٫١٠٩١
، استيلب ،سنتوريا، ديانش ،قرنفل شائع من

 اآتوبر ، شيخ الربيع ، ٣٠ مايو الي ١٦
جربيرا، جالديولس ، جلبان ، لياتريس 

،فيزوستاجية، الفضية ،زهرة الجرب،حي 
صفورالعالم،العصي الذهبية ،سوليداستر ،ع

الجنة،زهرة العنق ، زينيا،آذلك عندما 
يستورد آجزء آجزء من باقات مختلطة او 

٠٫٦٠ .ما يشبهها

 
 
 
 
 

٠٫٦٠ 

 
 
 
 
 

 معفاه
: غيرها - - -      

 ابريل، آذلك ٣٠ يونيو الي ١توليب من  - - - -  ٠٦٠٣٫١٠٩٢
عندما يبستورد آجزء من باقات مختلطة 

 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ .او ما يشابهها 
الزنبق آذلك عندما يستورد آجزء من   - - - -   ٠٦٠٣٫١٠٩٣

 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ .باقات مختلطة او ما يشابهها 
 اآتوبر آذلك ٣١ ابريل الي ١ورود من   - - - -   ٠٦٠٣٫١٠٩٤

عندما يستورد آجزء من باقات مختلطة او 
 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ .ما يشابهها 

 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ مايو الي ١يمم واقحوان من  ارجريرانث - - - -  ٠٦٠٣٫١٠٩٥



 

- ١١ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 مارس الي ١٦ اآتوبر ، اقحوان من ٣١
 ديسمبر آذلك عندما يستورد آجزء ١٤

 .من باقات مختلطة او ما يشابهها 
جيبسوفيال آذلك عندما يستورد آجزء من  - - - -  ٠٦٠٣٫١٠٩٦

 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ .باقات مختلطة او ما يشابهها
االستروميريا آذلك عندما يستورد آجزء  - - - -  ٠٦٠٣٫١٠٩٧

 ٢١٢٪ ٢٤٩٪٢٤٩٪ .من باقات مختلطة او ما يشابهها
 نوفمبر ، ٣٠ ابريل الي ١ فريسيا من  - - - -   ٠٦٠٣٫١٠٩٨

ابريس ، ليمونيوم ، ستاتيس ، مانهيوال، 
نارآيسيس آذلك عندما يستورد آجزء من 

همعفا ٢٤٩٪٢٤٩٪ .باقات مختلطة او ما يشبهها   
 غيرها ، بما في ذلك الذي يتم استيراده - - - - ٠٦٠٣٫١٠٩٩

 معفاه ٢٤٩٪٢٤٩٪ آجزء من الباقات المخلوطة
 معفاه ٠٫٦٠٠٫٦٠  غيرها - ٠٦٠٣٫٩٠٠٠

    
أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء أخر من ٠٦٫٠٤

النباتـات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأعشاب
باقات أو للزينة ،، طحالب وأشنة ، معدة لل

نضرة ، مجففة ، مصبوغة ، مبيضة ، مشربة
   .أو محضرة بطريقة أخرى

 معفاه معفاه١٫٢٪  طحالب وأشنة- ٠٦٠٤٫١٠٠٠
    غيرها-  

    نضرة- -   
٠٦٠٤٫٩١١٠ 

 معفاه ٦٧٪٦٧٪  اآتوبر٣١ يونيو الي ١ميدنير فيرن واسبرجس من  - - - 
: غيرها - - -        

 نوفمبر الي١ميدنير فيرن واسبرجس من  - - - -  ٠٦٠٤٫٩١٩١
 معفاه معفاه٠٫١٢  مايو٣١

 معفاه معفاه٠٫١٢  أشجار الكريسماس - - - -  ٠٦٠٤٫٩١٩٢
 معفاه معفاه٠٫١٢  غيرها - - - -  ٠٦٠٤٫٩١٩٩
 معفاه معفاه٣٫٩%  غيرها - -  ٠٦٠٤٫٩٩٠٠

ex ة أو مبردةطازج) بطاطس ( بطاطا  ٠٧٫٠١   
):بخالف البذور ( غيرها -     



 

- ١٢ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

:  مايو ١٤ يوليو  الي ١٦ في الفترة من - -      
بخالف المقشورة وان آانت مقطعة أو (  غيرها -  -  - ٠٧٠١٫٩٠٢٩

)مشرحة  

١٫١٢١٫١٢ 

٠٫٩٥  
ويتم منح 

حصة معفاة 
من الرسوم 

الجمرآية 
قدرها 
 طن ١٣١٠

خالل الفترة 
 ١من 

ديسمبر إلي 
مايو ١٤  

    
ex طازجة أو مبردة) بندورة (  طماطم  ٠٧٫٠٢   
 معفاه معفاهمعفاه  مايو ٩ نوفمبر الي ١ في الفترة من - ٠٧٠٢٫٠٠١١

    
ex بصل وعسقالن وثوم وآراث وخضر ثومية أخر ٠٧٫٠٣

   .، طازجة أو مبردة 
   : بصل وعسقالن- 
    بصل  - - 
   : يونيو٣٠سبتمبر الى  ١ فى الفترة من - - -  

 ٠٫٨٩ ١٫٠٩١٫٠٩  بصل احمر - - - -  ٠٧٠٣٫١٠١٢
 ٠٫٨٩ ١٫٠٩١٫٠٩  غيرها - - - - ٠٧٠٣٫١٠١٩

   : اغسطس ٣١ يوليو الى ١ فى الفترة من - - -  
 ١،٨٢ ٢٫١٤٢٫١٤ بصل احمر - - - -  ٠٧٠٣٫١٠٢٢
 ١،٨٢ ٢٫١٤٢٫١٤ غيرها - - - -  ٠٧٠٣٫١٠٢٩

    ن  عسقال - -   
 ٠٫٧٩ ٩٫٠٢١٫٠٩  يونيو٣٠ سبتمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٧٠٣٫١٠٣١
 ١٫٨٤ ٩٫٠٢٢٫١٤  اغسطس ٣٠ يوليو الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٧٠٣٫١٠٣٢

 معفاه معفاه٠٫٠٣ ثوم  -  ٠٧٠٣٫٢٠٠٠ 
    آراث وخضر ثومية أخر- 

 ٥٫٨٦ ٦٫٦٦٦٫٦٦   آراث  - - ٠٧٠٣٫٩٠٠١



 

- ١٣ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 ٥٫٨٦ ٦٫٦٦٦٫٦٦  بصل ربيعي - - ٠٧٠٣٫٩٠٠٢
خضر ثومية اخر  - - ٠٧٠٣٫٩٠٠٩  ٥٫٨٦ ٦٫٦٦٦٫٦٦ 

ex آرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة ٠٧٫٠٤
   .لألآل من جنس براسيكا طازجة أو مبردة 

   قرنبيط وقرنبيط بروآولى -  
   :قرنبيط - -   

 معفاه ٠٫١٨٠٫١٨  نوفمبر٣٠توبر الى  اآ١٥فى الفترة من - - -  ٠٧٠٤٫١٠٣١
 معفاه معفاهمعفاه  مايو٣٠ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٧٠٤٫١٠٤١

   : آرنب بروآسل- 
 معفاه معفاه٠٫٢٤  سبتمبر ٢٠ يونيو الى ١فى الفترة من  - -  ٠٧٠٤٫٢٠٢٠

   :غيرها  -  
   :آرنب ابيض  - -   

 معفاه معفاه٠٫٠٥  سبتمبر٣٠ اغسطس الى ١لفترة من  فى ا - - -  ٠٧٠٤٫٩٠٣٠
   :آرنب احمر  - -   

 معفاه معفاه٠٫٠٥  سبتمبر٣٠ اغسطس الى ١فى الفترة من  - - -   ٠٧٠٤٫٩٠٥٠
 معفاه ٠٫٦٤٠٫٦٤ آرنب صينى - -  ٠٧٠٤٫٩٠٦٠

   : غيرها - -   
 معفاه ٩٫١٦٠٫٨٠)غير آرنب سافوياوآرنب آيرلس( غيرها  - - -  ٠٧٠٤٫٩٠٩٩

    
ex شيكوريا ( أو هندباء ) الآتيكا ساتيفا ( خس  ٠٧٫٠٥(،

   .طازجة أو مبردة 
   :خس -  
   :)مكبب( خس -- 
    خس - - -  

 ٢٨/٢٩ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - - -  ٠٧٠٥٫١١٣٠
 معفاه معفاهمعفاه فبراير

   :غيراها - - -  
 ٢٨/٢٩ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - - -  ٠٧٠٥٫١١٧٠

 معفاه معفاهمعفاه فبراير
    

ex للسلطة،) بنجر(جزر ولفت بقلى وشوندر  ٠٧٫٠٦
وآرفس لفتى وفجل) سالسيفى(ولحية التيس 

  وجذور مماثلة صالحة لألآل، طازجة أو مبردة



 

- ١٤ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

. 
   :  جزر ولفت بقلى-   

 معفاه ٣٫١٤٠٫٨٠ لفت بقلى - -  ٠٧٠٦٫١٠٣٠
    

ex خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو  ٠٧٫٠٧
   .مبردة 

   ):ملتوي(خيار سناك  -  
 معفاه معفاهمعفاه  مارس٩ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - -  ٠٧٠٧٫٠٠٣٠

    
ex بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة  ٠٧٫٠٨

   .أو مبردة 
 ٨٫٧٩ ٩٫٢٩٩٫٢٩ )بيسوم ساتيفوم ( ء  بازال- ٠٧٠٨٫١٠٠٠

حصة 
 ٦٠قدرها 

طن معفاة 
من الرسوم 
  الجمرآية

 
 

٠٧٠٨٫٢٠٠١ 
  )فيجنا ، فاصيلوس (  لوبياء وفاصولياء -

 فاصوليا خضراء ،فصوليا  - -
،فاصوليا )شمعية(اسبرجس،فاصوليا وآس 

 ٤٫٨١ ٥٫٣١٥٫٣١ سترينج
 ، فول غير الفاصوليا الخضراء(غيرها  - -  ٠٧٠٨٫٢٠٠٩

االسبرجس، فاصوليا الوآس الشمعية 
 معفاه ٥٫٣١٠٫٥٠ )،فاصوليا سترينج

 بيسوم ( بازالءبخالف ال(  بقول قرنية اخر - ٠٧٠٨٫٩٠٠٠
 معفاه ٠٫١٢٠٫١٢ ) )ساتيفوم

     
ex خضر أخر ، طازجة أو مبردة  ٠٧٫٠٩.   

   :)أرتى شوآس (  خرشوف -  
 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨  نوفمبر ٣٠ يونيو الى ١  فى الفترة من- -  ٠٧٠٩٫١٠١٠
 معفاه معفاهمعفاه  مايو٣١ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - -  ٠٧٠٩٫١٠٩٠

   :)أسباراجس (  هليون -    
 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨  نوفمبر ١٤ مايو الى ١فى الفترة من  - -  ٠٧٠٩٫٢٠١٠



 

- ١٥ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 معفاه معفاهمعفاه   ابريل٣٠ نوفمبر الى ١٥فى الفترة من  - -  ٠٧٠٩٫٢٠٩٠
 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  باذنجان-  ٠٧٠٩٫٣٠٠٠

   : فطور وآمأه -    
 معفاه ٠٫٣٠٠٫٣٠  فطور من جـنـس أجاريكوس-- ٠٧٠٩٫٥١٠٠
 معفاه معفاه٠٫٢٤  آمأه-- ٠٧٠٩٫٥٢٠٠
 معفاه ٠٫٣٠٠٫٣٠  غيرها-- ٠٧٠٩٫٥٩٠٠

  
  ثمار من جنس آابسيكوم أو من جنس بيمنتا - 

   )فلة أو فلفل فلي( 
   : فلفل حلو  - -   

 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  نوفمبر ٣٠ يونيو الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٧٠٩٫٦٠١٠
 معفاه ٠٫١٢٠٫١٢  مايو٣١ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٧٠٩٫٦٠٢٠
 معفاه معفاهمعفاه  غبرها  - -  ٠٧٠٩٫٦٠٩٠

 
 آبيرة  سبانخ وسبانخ نيوزيالند ، وسبانخ- 

   :)سبانخ الحدائق (               األوراق 
 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  ابريل ٣٠ أآتوبر إلى ١فى الفترة من  - -  ٠٧٠٩٫٧٠٢٠

   : غيرها- 
 معفاه ٠٫٠٩٠٫٠٩  زيتون - -  ٠٧٠٩٫٩٠١٠
آبر - - ٠٧٠٩٫٩٠٢٠  معفاه ٠٫٦٠٠٫٦٠ 

    ذرة حلوه-  -   

٠٧٠٩٫٩٠٥٠ 
الف المخصصة ألغراض بخ(  غيرها - - - 

)التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
):بخالف البقدونس الملفوف (  غيرها - -       

 معفاه ١٩٫٢٨٠٫٨٠  آوسة - - -  ٠٧٠٩٫٩٠٩١
 معفاه ١٩٫٢٨٠٫٨٠  غيرها - - -  ٠٧٠٩٫٩٠٩٩

    
ex غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو( خضر  ٠٧٫١٠

   .، مجمدة )مسلوقة فى الماء 
 ٢٫٩٧ ٣٫٤٩٣٫٤٩ )بطاطس (  بطاطا -  ٠٧١٠٫١٠٠٠

   : بقول قرنية مقـشورة أو غير مقـشورة - 
 ٥٫٣٢ ٦٫٢٦٦٫٢٦ )بيسوم ساتـيـفوم (  بازالء -- ٠٧١٠٫٢١٠٠

   )فيجنا فاصيلوس (  لوبياء أو فاصولياء -- 
غير الفاصوليا الخضراء ، فاصوليا (  غيرها  - - -  ٠٧١٠٫٢٢٠٩

 معفاه ١٢٫٠٧٠٫٥٠رجس ،فاصوليا الوآس الشمعية ، فاصوليا االسب



 

- ١٦ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 )االسترينج
) )ساتيفوم بيسوم ( بازالءبخالف ال(  غيرها - -  ٠٧١٠٫٢٩٠٠  معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤ 

٠٧١٠٫٣٠٠٠ 
 سبانخ وسبانخ نيوزيالند ، وسبانخ آبيرة  - 

 معفاه ١٣٫٩٤٠٫٨٠ )سبانخ الحدائق  (          األوراق

٠٧١٠٫٨٠١٠ 

   خضر أخر-
ارتي ( و خرشوف ) اسباراجس(  هليون - -

 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ )شوآس 
 ٤٫٦٦ ٦٫٢٦٦٫٢٦  بقدونس ملفوف - - ٠٧١٠٫٨٠٣٠
 معفاه ٠٫٦٠٠٫٦٠ فطر - -  ٠٧١٠٫٨٠٤٠
 ٣٫٢٨ ٤٫٠٨٤٫٠٨  بصل-  - ٠٧١٠٫٨٠٥٠
 ٧٫٧٠ ٨٫٥٠٨٫٥٠  آرفس - - ٠٧١٠٫٨٠٦٠

  
بخالف اقرنبيط ، البقدونس الملفوف(  غيرها - -

    ):، البصل ، و الكرفس 
 ٧٫٤٣ ٨٫٢٣٨٫٢٣  جزر - - - ٠٧١٠٫٨٠٩١
 معفاه ٨٫٢٣٠٫٨٠ قرنبيط بروآولى  - - -  ٠٧١٠٫٨٠٩٤
 معفاه ٨٫٢٣٠٫٨٠ فلفل حلو - - -  ٠٧١٠٫٨٠٩٥

    
ex أوآســيد مثًال ، بغــاز ثانى ( خضر محفوظة مؤقتًا  ٠٧٫١١

الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل حفظ 
   المباشر لالستهالكولكن غير صالحة بحالتها هذه ) أخر 

   : زيتون-   
 معفاه معفاه٠٫٠٩  في ماء مملح- -  ٠٧١١٫٢٠١٠
 معفاه معفاه٠٫١٨  غيرها - -  ٠٧١١٫٢٠٩٠

    : آبر-   
 معفاه معفاه٠٫٠٦  في ماء مملح- - ٠٧١١٫٣٠١٠
 معفاه معفاه٠٫٦٠  غيرها- -  ٠٧١١٫٣٠٩٠

    
ex خضر مجففة، آاملة أو مقطعة أو مشرحة أو ٠٧٫١٢

مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة
   .بطريقة أخرى 

 معفاه معفاه١٢٫٣٨ بصل -  ٠٧١٢٫٢٠٠٠

  
من عائلة " آذان يهوذا " ـ  فطور ، وآذان الخشب 

  كوالريا ، فطر هالمى من عائلة تيرميال ، فطريات أوري



 

- ١٧ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 :وآمأه 
 معفاه معفاه٠٫٠٦  فطور من جنس أجاريكوس--  ٠٧١٢٫٣١٠٠

٠٧١٢٫٣٢٠٠ 
من عائلة " ( آذان يهوذا "  آذان الخشب --

 معفاه معفاه٠٫٠٦ )فطريات أوريكوالريا 
 معفاه معفاه٠٫٠٦   فطر هالمى من عائلة تيرميال-- ٠٧١٢٫٣٣٠٠

   غيرها -- 
 معفاه معفاه٠٫٠٦  آمأه - - - ٠٧١٢٫٣٩٠١
 معفاه معفاه٠٫٠٦  غيرها - - -  ٠٧١٢٫٣٩٠٩

   :  خضر أخر ؛ خليط من الخضر-  
 معفاه معفاه٠٫٠٣ ثوم - -  ٠٧١٢٫٩٠٢٠

   :ذرة حلوة - -   

٠٧١٢٫٩٠٤٠ 
بخالف المخصص الغراض (  غيرها - - - 

)التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
)بخالف البطاطس (  غيرها - - :      

 معفاه معفاه١٢٫٣٨   طماطم- - - ٠٧١٢٫٩٠٩١
 معفاه معفاه١٢٫٣٨  جزر - - - ٠٧١٢٫٩٠٩٢
 معفاه معفاه١٢٫٣٨  غيرها ، بما فيها خليط الخضر - - -  ٠٧١٢٫٩٠٩٩

     
ex بقــول قرنية يــابســه ، مقـشورة ، وإن آانــت  ٠٧٫١٣

   .ـــاللة أو مفـلقـة أو مكسرة منزوعة الغ
 معفاه معفاه٢٫٥١ )بيسوم ساتيفوم (  بازالء - ٠٧١٣٫١٠٠٠

   :)جاربانزوز (  حمص - 
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ٠٧١٣٫٢٠٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
   ) :فيجنا ، فاصيلوس (  لوبياء أو فاصولياء - 

اء أو فاصولياء من نوع فيجنا ــ ـ  لوبي ٠٧١٣٫٣١٠٠
) L(. أو فيجنا رادياتا)   L(.  مانجوهيبر
 معفاه معفاه٢٫٥١ ويلكزيك

" ـ ـ  لوبيــاء أو فــاصوليــاء حمراء صغيرة  ٠٧١٣٫٣٢٠٠
 معفاه معفاه٢٫٥١ )فـاصيــلوس أو فيجنـا أنجوالريس" (أدزوآى 

لوس فاصي( ـ ـ  لوبياء أو فاصوليـاء عادية   ٠٧١٣٫٣٣٠٠
 معفاه معفاه٢٫٥١ ، بما فيها الفاصولياء البيضاء) فولجاريس 

 معفاه معفاه٢٫٥١  غيرها--  ٠٧١٣٫٣٩٠٠



 

- ١٨ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

    : عدس-  
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ٠٧١٣٫٤٠٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
) فيشيا فابا من نوع ماجور ( ـ  فول عريض  

ع إيكوينا وفيشـيا فيشيا فابا من نو( وفول صغير
   )فابا من نوع مينور 

بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ٠٧١٣٫٥٠٩٠
) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 

    
ex واألروروت ) مانيوق(جذور المنيهوط  ٠٧٫١٤

والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه، 
وجــذور ودرنــات مماثــلة غــزيـرة النشــاء أو 

زجة أو مبردة أو مجمدة أو األينولين، طا
مجففة، آاملة أو مقطعة أو بشكل آريات مكتلة 

   ) .ساجو(؛ لب النخيل الهندى 
   : بطاطا حلوة- 

بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ٠٧١٤٫٢٠٩٠
) التغذية   معفاه معفاه٠٫٠٣ 

    
آمثرى(  أناناس وأفوآادو تمر ، تين ، ٠٨٫٠٤

نجو ومانجوستين ،وجوافة وما) أمريكى
   طازجة أو مجففة

 معفاه معفاه٠٫٠٣ : تمر- ٠٨٠٤٫١٠٠٠
   : تين-   

 معفاه معفاه٠٫٠٩  طازجه - -  ٠٨٠٤٫٢٠١٠
 معفاه معفاه٠٫٠١  غيرها - -  ٠٨٠٤٫٢٠٩٠
 معفاه معفاهمعفاه  اناناس -  ٠٨٠٤٫٣٠٠٠
اهمعف معفاه٠٫٠٤ )آمثرى أمريكى (  أفوآادو - ٠٨٠٤٫٤٠٠٠  

   : جوافة ، مانجو ومانجو ستـين-  
 معفاه معفاه٠٫٠٤ جوافه - -  ٠٨٠٤٫٥٠٠١
 معفاه معفاه٠٫٠٤  مانجو- -  ٠٨٠٤٫٥٠٠٢
 معفاه معفاه٠٫٠٤ مانجو ستـين - -  ٠٨٠٤٫٥٠٠٣

    



 

- ١٩ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

ex حمضيات طازجة أو مجففة  ٠٨٫٠٥.   
    برتقال-  

٠٨٠٥٫١٠٩٠ 
 ألغراض بخالف المخصص( غيرها - -  

) التغذية   
 ١٠٠ لكل ٠٫٤٠
 معفاه معفاه  طن

بما فيه التانجارين " ( ماندرين "  يوسفى -    
؛ آلمنتينا، ويلكنج  وغيرها من ) والساتسوماس 

   :الحمضيات المهجنة

٠٨٠٥٫٢٠٩٠ 
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -  

) التغذية   
 ١٠٠ لكل ٠٫٤٠
 معفاه معفاهطن

 

 جريب فروت بما فيه البوميلو ( ليمون هندى -
(:  

   

٠٨٠٥٫٤٠٩٠ 
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -  

) التغذية   
 ١٠٠ لكل ٠٫٤٠
 معفاه معفاهطن

سيـتروس ليمون، سيـتروس ( ليمون حامض-  
سيتروس  أورانتيفوليا، سيتروس( ، ليم )ليمونوم

   :)التيفوليا 

 
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -  

) غذية الت    
 معفاه معفاهمعفاه ليمون حامض  - -  ٠٨٠٥٫٥٠٢٠

  ليم   - -  ٠٨٠٥٫٥٠٣٠
 ١٠٠ لكل ٠٫٤٠
 معفاه معفاهطن

: غيرها -      

٠٨٠٥٫٩٠٩٠ 
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -  

) التغذية   
 ١٠٠ لكل ٠٫٤٠
 معفاه معفاهطن

    
 معفاه معفاه .عنب ، طازج أو مجفف  ٠٨٫٠٦
    
، )بما فيه البطيخ األحمر ( شمام وبطيخ  ٠٨٫٠٧

  .، طازج ) باباز ( ابايا ـــوب
 معفاه معفاه 

    
ex وسفرجل ، طازجة " إجاص " تفاح وآمثرى  ٠٨٫٠٨.  



 

- ٢٠ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

    :آمثرى وسفرجل -  
   : آمثرى  - -   

 معفاه ٠٫٠٢٠٫٠٢  اغسطس ٣٠ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٨٫٢٠١٢
 معفاه معفاه٠٫٠٩ سفرجل - -  ٠٨٠٨٫٢٠٦٠

    
ex بما فيه الدراق(مشمش وآرز وخوخ أو دراق  ٠٨٫٠٩

   .وبرقوق، طازجة ") نكتارين " األملس 
   : مشمش-   

 معفاه ٠٫٠٦٠٫٠٦  اغسطس ١٥ مايو الى ١٦فى الفترة من  - -  ٠٨٠٩٫١٠١٠
 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  مايو١٥سطس الى  اغ١٦فى الفترة من  - -  ٠٨٠٩٫١٠٩٠

  
بما فيه " (برونوس بريسكيا ) "خوخ( دراق - 

   :")نكتارين" الدراق األملس 
   :)خوخ( دراق - -    

 معفاه ٠٫١٢٠٫١٢  اغسطس ١٥ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٣٠١٠
 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  مايو١٥ اغسطس الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٣٠٢٠

   :نكتارين - -   
 معفاه ٠٫١٢٠٫١٢  اغسطس ١٥ مايو الى ١٦ فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٣٠٣٠
 معفاه ٠٫٢٤٠٫٢٤  مايو١٥ اغسطس الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٣٠٩٠

   :برقوق وبرقوق السياج -   
   :برقوق  - -   

 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥  يونيو٣٠ل الى  ابري١٥فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٤٠١٠
 معفاه ٠٫٣٦٠٫٣٦  اغسطس ٢٠ يوليو الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٤٠٢١
 معفاه ٠٫٧٢٠٫٧٢  اآتوبر ٣١ اآتوبر الى ١١فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٤٠٤١
 معفاه ٠٫٣٦٠٫٣٦  ابريل ١٤ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٠٨٠٩٫٤٠٥١
 معفاه معفاه٠٫١٨  برقوق السياج - -  ٠٨٠٩٫٤٠٦٠

    
ex فواآه أخر ، طازجة  ٠٨٫١٠.   

   :)فريز(  فراولة -   
 معفاه ٠٫١٨٠٫١٨  يونيو١٥ ابريل الى ١٥ فى الفترة من  - -   ٠٨١٠٫١٠١١

   : اآتوبر٣١ يونيو الى ٩ فى الفترة من - -   
 معفاه ٧٫٢١١٫٩٢  اآتوبر٣١ى  سبتمبر ال١٠فى الفترة من  - - -  ٠٨١٠٫١٠٢٥
 معفاه ١٣٫٢٩٠٫٣٦  مارس٣١ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - -  ٠٨١٠٫١٠٣٠
 معفاه ٠٫٣٦٠٫٣٦  ابريل ١٤ ابريل الى ١ فى الفترة من  - -  ٠٨١٠٫١٠٤٠



 

- ٢١ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

    : غيرها-   
 معفاه معفاهمعفاه  فريز السحاب- - ٠٨١٠٫٩٠١٠
 معفاه معفاه٠٫٠٦  غيرها-  ٠٨١٠٫٩٠٩٠

    
ex فواآه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة  ٠٨٫١١

بالبخار أو مسلوقة فى الماء، مجمدة ، وإن 
   إحتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر

   :)فريز(  فراولة -  
 محتوية علي سكر مضاف او مواد تحلية - -  ٠٨٫١١٫١٠٠١

 ٦٫٩٩ ٨٫٥٩٨٫٥٩ اخري 
رها  غي- - ٠٨٫١١٫١٠٠٩  ٦٫٩٩ ٨٫٥٩٨٫٥٩ 

 توت العليق وتوت عادي ، آشمش ابيض أو -  
:احمر أو اسود وعنب الثعلب     

    غيرها- 
 ٦٫٩٩ ٨٫٥٩٨٫٥٩  )نوع من التوت ( آاو بري   ٠٨٫١١٫٩٠٠١
 ٦٫٩٩ ٨٫٥٩٨٫٥٩  فريز السحاب- - ٠٨٫١١٫٩٠٠٢
 ٧٫٥٤ ٨٫٥٩٨٫٥٩  آرز - -    ٠٨٫١١٫٩٠٠٣
نب االحراج  ع- -  ٠٨٫١١٫٩٠٠٤  ٧٫٥٤ ٨٫٥٩٨٫٥٩ 
 ٧٫٥٤ ٨٫٥٩٨٫٥٩  غيرها - -  ٠٨٫١١٫٩٠٠٨

    
ex مثًال، (فواآه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتًا  ٠٨٫١٢

بغـاز ثانى أوآسيد الكبريت أو فى ماء مملح أو 
، )مكبرت أو فى محاليل أو مواد أخر للحفظ

ولكن غير صالحة بحالتها هذه لإلستهالك 
   .المباشر 

    غيرها - 
)حمضيـات (  فواآه حمضية -- ٠٨١٢٫٩٠١٠  معفاه معفاهمعفاه 
 معفاه معفاهمعفاه  مشمش وخوخ- - ٠٨١٢٫٩٠٢٠

    
 معفاه معفاه٤٫٥% ) .ماتيــــه(مته  ٠٩٫٠٣
    
؛ فليفلة من نوع )بيبر(فلفل من نوع  ٠٩٫٠٤

 معفاه معفاه، مجففة )بيمنتا(أو فلفل من نوع ) آابسيكوم(



 

- ٢٢ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 .وشة أو مسحوقة أو مجر
    

)جاذبة(بذور يانسون، يانسون صينى أو نجمى  ٠٩٫٠٩
 معفاه معفاه .، شمر ، آزبرة ، آمون ، آراوية ؛ عرعر 

    
، وأوراق  ، زعتر ، آرآم زنجبيل ، زعفران ٠٩٫١٠

 معفاه معفاه .، وآارى وبهارات وتوابل أخر )  رند (غار 
    

ex أرز  ١٠٫٠٦.   
   :)أرز بغالفه الزهري (  أرز غير مقشور -  

بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٠٠٦٫١٠٩٠
) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 

   :)أرز أسمر (  أرز مقشور -  
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٠٠٦٫٢٠٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
جزئيًا ، وإن آان أرز مضروب آليًا أو - 

   :ممسوحًا أو ملمعًا
 معفاه معفاه٠٫١٢ لالستهالك اآلدمى - -  ١٠٠٦٫٣٠١٠
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٠٠٦٫٣٠٩٩

) التغذية   معفاه معفاه٠٫٠٤ 
   : آسارة األرز-   

 معفاه معفاه٠٫١٢ لالستهالك اآلدمى - -   ١٠٠٦٫٤٠١٠
بخالف المخصص الغراض  ( غيرها- -   ١٠٠٦٫٤٠٩٩

) التغذية   معفاه معفاه٠٫٠٤ 
    

ex فــول ســودانى ، غـير محمص أو مطبوخ ١٢٫٠٢
   .بطريقة أخرى، وإن آان مقشورًا أو مكسرًا 

   : بقـشره-   
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٢٠٢٫١٠٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
   :آان مكسرًا مقـشورًا ، وإن -  

 معفاه معفاهمعفاه  )بخالف اغراض العلف (  غيرها -- ١٢٠٢٫٢٠٩٠
    



 

- ٢٣ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

ex بذور وثـمار ونوى من األنواع المعدة للبذار  ١٢٫٠٩.   
 معفاه معفاه٠٫٧٢  بذور شـونـدر السكر-  ١٢٠٩٫١٠٠٠
 بذور نبـاتـات عشـبـية تـزرع أسـاسـًا من أجل-  ١٢٠٩٫٣٠٠٠

 معفاه معفاهفاهمع أزهارها
   : غيرها -  
   : بذور خضر--  

 خيار ، قرنبيط ، عسقالن، آرات، بقدونس - - - ١٢٠٩٫٩١١٠
 معفاه معفاه٠٫١٨ ، بذور الخس ، و الهندباء 

: غيرها - - -      
 معفاه معفاه٠٫٧٢  بذور الكرنب- - - - ١٢٠٩٫٩١٩١
فاهمع معفاه٠٫٧٢  غيرها - - - -  ١٢٠٩٫٩١٩٩  
 معفاه معفاهمعفاه  غيرها - -  ١٢٠٩٫٩٩٠٠

    
، )بما فيها البذور والثمار ( نباتات وأجزاؤها ،  ١٢٫١١

من األنواع المستعملة أساسًا فى صنــاعــة 
العطور أو فى الصــيدلة أو فى أغــراض إبـــادة

الحشـــــرات أو الفطريــات أو فى أغــراض 
 وإن آانت مقطعة أو مماثلة، طازجة أو مجففة،

 معفاه معفاه .مكسرة أو مسحوقة 
    

ex وأعشاب بحرية)خروب(قرون خرنوب  ١٢٫١٢ ،
وغيرها من الطحالب المائية، وشوندر السكر
وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو

)قلب(مجففة، وإن آانت مطحونة ؛ نوى ولب 
ذوربما فى ذلك ج(الفواآه ومنتجات نباتية أخر 

الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة
من األنواع) شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم

المستخدمة بصفة أساسية لإلستهالك البشرى ،
   .غير مذآورة وال داخلة فى مكان آخر 

   : قرون خرنوب ، بما فى ذلك بذوره-  
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٢١٢٫١٠٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
   : أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية-  



 

- ٢٤ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

بخالف المخصص الغراض ( غيرها - -   ١٢١٢٫٢٠٩٠
) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 

الدراق(المشـمـش والخـوخ ) قلب(ـ  نـوى ولب   ١٢١٢٫٣٠٠٠
 معفاه معفاهمعفاه :والبرقوق") نكتارين " بما فيه الدراق األملس

   :ها  غير- 
   : شــونــدر السكر--  

بخالف المخصص الغراض ( غيرها - - -   ١٢١٢٫٩١٩٠
) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 

: غيرها - -      
بخالف المخصص الغراض ( غيرها - - -   ١٢١٢٫٩٩٩٠

) التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
    

بما( دهن الصوف ومواد دهنية مشـتـقة منه  ١٥٫٠٥
 معفاه معفاه٠٫٠٢ ) .ى ذلك الالنولين ف

    
ex شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها  ١٥٫٠٦

   .، وإن آانت مكررة ولكن غير معدلة آيميائيًا 
: غيرها -      
 معفاه معفاه٠٫٠٥.دهون وزيوت العظام وزيوت لحوم االرجل  - -  ١٥٠٦٫٠٠٢١

: غيرها - -     
 معفاه معفاه٠٫٠٢  غيرها - - - ١٥٠٦٫٠٠٩٩

    
ex زيت الزيتون وجزيئاته، وإن آان مكررًا ولكن  ١٥٫٠٩

.غير معدل آيميائيًا     
) :العصرة األولى( زيت بكر -     

)بخالف المخصص الغراض التغذية(ها  غير-   ١٥٠٩٫١٠٩٠  معفاه معفاهمعفاه 
: غيرها -      

) لمخصص الغراض التغذية بخالف ا( غيرها -  ١٥٠٩٫٩٠٩٠  معفاه معفاهمعفاه 
    
ex بما فيها زيت( زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة  ١٥٫١٥

وجزيئاتها ، وإن آانت مكررة ولكن) جوجوبا 
   .غير معدلة آيميائيا 

   : زيت سمسم وجزيئاته - 



 

- ٢٥ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

بخالف المخصص الغراض (  غيرها - -   
) التغذية     

 معفاه معفاه٠٫٠٥ زيت خام  - - - ١٥١٥٫٥٠٢٠
: غيرها -     

زيوت قشرة مكسرات الكيشو لغير غرض  - -  ١٥١٥٫٩٠٢١
) ما عدا زيت التانج(األآل ،زيوت األخشاب 

 معفاه معفاهمعفاه .وزيت االوتوسيكا لغير غرض االآل
 زيت جوجوبا وجزيئاته، غير مخصص - - ١٥١٥٫٩٠٣٢

 معفاه معفاهمعفاه الغراض التغذية 
    
ex زيـوت وشــحوم ودهــون حيــوانية أو نباتيــة ١٥٫١٨

وجزيئاتها ، مغلية أو مؤآسدة أو منزوع ماؤها
أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزيئات

بالتسخين فى الفراغ أو فى غاز خامل) مبلمرة(
أو معدلة آيميائيا بطريقة أخرى، بإستثناء ما

 ؛ مخاليــط أو١٥,١٦يدخل منها فى البند 
محضـرات غير صالحة لألآل من الشحوم أو
الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من
جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة
الواردة فى هذا الفصل، غير مذآورة والداخلة

   .فى مكان آخر
بخالف المخصص الغراض ( غيرها -  : 

) التغذية    
زيت التانج و الزيوت المماثلة من زيوت  - -  ١٥١٨٫٠٠٢١

 معفاه معفاهمعفاه االخشاب وزيت االتوسيكا
 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨  زيوت مجففة - -  ١٥١٨٫٠٠٣١
، مغلي الكــتان بذر زيت - - ١٥١٨٫٠٠٤١  معفاه ٠٫٠٧٠٫٠٨ 

    
ex استخالصناتج من ) دبس سكر ( عسل أسود  ١٧٫٠٣ 

   .أو تكرير السكر 
   :من قصب السكر) دبس سكر ( عسل أسود  -  

بخالف المخصص ألغراض (  غيره - -   ١٧٠٣٫١٠٩٠
) التغذية  معفاه معفاهمعفاه 



 

- ٢٦ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

   : غيره-  
بخالف المخصص ألغراض (  غيره - -   ١٧٠٣٫٩٠٩٠

) التغذية  معفاه معفاهمعفاه 
    

ex خضر وفواآه وأثمار قـشرية وأجزاء أخر من ٢٠٫٠١
باتات ، صالحة لألآل ، محضرة أو محفوظةن

   .بالخل أو بحمض الخليك 
   :غيرها  -  
   : خضروات  - -  

 معفاه ٠٫٦٠٠٫٦٠  آبر - - - ٢٠٠١٫٩٠١٠
    

ex محضرة أو محفوظة بغير) طماطم ( بندورة  ٢٠٫٠٢
   .الخل أو حمض الخليك 

   :غيرها -  
لوقة او لب طماطم، محتوي طماطم مس  - -  ٢٠٠٢٫٩٠١٠

وزن % ٢٥الطماطم الجاف ليس اقل من 
تتكون داخليا من طماطم وماء وان آانت 

تحتوي ملح او مواد حافظة اخري او التتبيل 
 معفاه معفاه٠٫٢١ .في حاويات مفرغه اخري

: غيرها - -      
 معفاه معفاه١٢٫٩٧  حاويات مفرغه من الهواء - - -  ٢٠٠٢٫٩٠٩١
 معفاه معفاه١٢٫٩٧  غيرها - - ٢٠٠٢٫٩٠٩٩

    
فطور وآمأة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل  ٢٠٫٠٣

.أو حمض الخليك   
.(٠٫٦) ١٠٠٢ 
.(٠٫٦) ١٠٠٨ 

.٢٠٠٠ 
 (معفاه)

(٠٫٦) ٫٩٠٠١ 
 معفاه (٠٫٦) ٩٠٠٩.

    
خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو  ٢٠٫٠٥

جات حمض الخليك غير مجمدة ، عدا المنت
    .٢٠,٠٦الداخلة فى البند 

 معفاه ٠٫٦٠٠٫٦٠ زيتون -  ٢٠٠٥٫٧٠٠٠



 

- ٢٧ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

    
ex فواآه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر من ٢٠٫٠٨

نباتات صالحة لألآل، محضرة أو محفـوظـة
بطريقــة أخــرى، وإن أضـيـف إليهـا سكر أو
مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية ، غير

   ..خلة فى مكان آخر مذآورة وال دا

  
 أثمار قـشرية وفول سودانى وبذور أخر ، - 

   :وإن آانت مخلوطة معًا 
   : فول سودانى--  
)بخالف زبدة الفول السوداني (  غيرها - - - :      

٢٠٠٨٫١١٩١ 
بخالف المخصص ألغراض ( غيره - -  - -  

) التغذية  معفاه ٢٫٤%٢٫٤% 

 
 المخاليط بخالف المذآورة في  غيرها ، بما فيها-

    ٢٠٠٨١٩البنود 
   : قـلب النخيل--  

٢٠٠٨٫٩١٩٠ 
بخالف المخصص ألغراض ( غيره - - -  

) التغذية  معفاه معفاه٦٫٠% 
    
ex وعصير) بما فيه سالفة العنـب(عصـير فواآه  ٢٠٫٠٩

خضر، غير مختمر وال مضاف إليه مشروبات
كر أو مواد تحليةروحية، وإن أضيف إليه س

   .أخر
   : عصير برتـقال -  
   : مجمد--   
   : أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر- - -    

 معفاه ٠٫٢٣٠٫٢٣ ٦٧فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة  - - -- -  ٢٠٠٩٫١١١١
 معفاه ٠٫٢٣٠٫٢٣ غيرها  - - - -  ٢٠٠٩٫١١١٩

   :غيرها- - -   
 معفاه معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها - - - - ٢٠٠٩٫١١٢٠

   :غيره - - - -   
 معفاه معفاهمعفاه  مرآز - - - - -  ٢٠٠٩٫١١٣٠

   : غيره  - - - -   

 معفاه ٦٧٠٫٠٨٠٫٠٨فيه عن " برآس " ال تـزيد قيمة  - - - -- -  ٢٠٠٩٫١١٩١



 

- ٢٨ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨   غيره - - - - - -  ٢٠٠٩٫١١٩٩

 

فيه عن " برآس " ال تـزيد قيمة غير مجمدة   --
٢٠   

 معفاه ٠٫٢٣٠٫٢٣ : أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر- - -   ٢٠٠٩٫١٢١٠
 معفاه معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها -  - - ٢٠٠٩٫١٢٢٠
 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨ غيره - - -  ٢٠٠٩٫١٢٩٠

   :هغير - -   
    : أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر- - -   

 معفاه ٠٫٢٣٠٫٢٣ ٦٧فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة  - - -- -  ٢٠٠٩٫١٩١٢
 معفاه ٠٫٢٣٠٫٢٣  غيره - - - -  ٢٠٠٩٫١٩١٩

   : غيره- - -   
فاهمع معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣  أوعية تزن بمحتوياتها - -  - - ٢٠٠٩٫١٩٢٠  

   : غيره- - - -   

 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨ ٦٧فيه عن " برآس " ال تـزيد قيمة  - - - -- - ٢٠٠٩٫١٩٩٢
 معفاه ٠٫٠٨٠٫٠٨ غيره - - - - -  ٢٠٠٩٫١٩٩٩

   ) :جريب فروت (  عصير ليمون هندى -   

 معفاه معفاهمعفاه ٢٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة --  ٢٠٠٩٫٢١٠٠
 معفاه معفاهمعفاه  غيره-- ٢٠٠٩٫٢٩٠٠

   : عصير من أى نوع آخر من الحمضيات -    

   :٢٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة -- 
 معفاه معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها -  - - ٢٠٠٩٫٣١١٠

   :غيره  - - -   
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ مضاف اليها سكر - - - -  ٢٠٠٩٫٣١٩١
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ غيره - - - -  ٢٠٠٩٫٣١٩٩

   : غيره  - -  
 معفاه معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها -  - - ٢٠٠٩٫٣٩١٠

   : غيره  - - -  
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥  مضاف اليها سكر  - - - -  ٢٠٠٩٫٣٩٩١
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ غيره - - - -  ٢٠٠٩٫٣٩٩٩

   :نـانـاس  عصير أ-   

   :٢٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قـيمة --  



 

- ٢٩ -

البند 
الجمرآي 

وفقا للتعريفة 
ية النرويج  

 وصف السلعة

التعريفة 
النوعية او 

القيمية 
المربوطة وفقا 

لمنظمة 
التجارة 
١العالمية   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
٢المطبقة   

التعريفة 
 أو ةالنوعي

القيمية 
المطبقة 

علي 
الواردات 
 من مصر 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
    

 معفاه معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها -  - - ٢٠٠٩٫٤١١٠
 معفاه ٠٫١٠٠٫١٠  غيره - - -  ٢٠٠٩٫٤١٩٠

   :غيره  - -  
همعفا معفاهمعفاه  آجم أو أآثر ٣ أوعية تزن بمحتوياتها -  - - ٢٠٠٩٫٤٩١٠  
 معفاه ٠٫١٠٠٫١٠ غيره - - -  ٢٠٠٩٫٤٩٩٠
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ )بندورة (  عصير طماطم -  ٢٠٠٩٫٥٠٠٠

   ) :بما فيه سالفة العنب (  عصير عنب - 

 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ :٣٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة --  ٢٠٠٩٫٦١٠٠
 معفاه ٠٫١٥٠٫١٥ غيره - -  ٢٠٠٩٫٦٩٠٠

    
ex لة ونخالة جريش وغيرها ، من بقـايا غربلةنخا ٢٣٫٠٢

أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن
   .آانت بشكل آريات مكتلة 

   :من ذرة -   
بخالف المخصص ألغراض (  غيرها - -  ٢٣٠٢٫١٠٩٠

)التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
   :من أرز -   

 بخالف المخصص ألغراض(  غيرها - -  ٢٣٠٢٫٢٠٩٠
)التغذية   معفاه معفاهمعفاه 

   :من بقول - 
بخالف المخصص ألغراض (  غيرها - -  ٢٣٠٢٫٥٠٩٠

)التغذية   معفاه معفاهمعفاه 
  

 



 

- ١ -

  الترتيبات الخاصة بتجارة السلع  الزراعية

  سويسرابين مصر و
  

  ١مادة 
  

الترتيبات الخاصة بتجارة السلع الزراعية بين مصر هذه تم أبرام  -١

 فى ةالموقعارة الحرة بين مصر ودول االفتا ، التجيةوفقا التفاقسويسرا و

اصة  وخ،) المشار اليها فيما بعد باتفاقية التجارة الحرة  ( ٢٧/١/٢٠٠٧

تشكل جزء من أدوات إقامة منطقة تجارة حرة التى  ، وامنه) ٤(المادة 

  .بين مصر ودول االفتا

 طالما بقيتتاين ختنشوتطبق هذه الترتيبات بطريقة مماثلة على امارة لي -٢

 بين سويسرا ١٩٢٣ مارس ٢٩معاهدة االتحاد الجمركى المبرمة فى 

 . وأمارة ليختنشتاين سارية
  

  ٢مادة 
  

 طبقا لما هو محدد سويسرا مزايا جمركية للسلع الزراعية ذات منشأ تمنح مصر

وتمنح سويسرا مزايا جمركية للسلع الزراعية . لهذه الترتيبات ) ١(فى الملحق 

  .الترتيباتلهذه ) ٢(ذات منشأ مصر طبقا لما هو محدد بالملحق 
  

  ٣مادة 
  

قتضى الحال ، على تلك تطبق االحكام التالية من اتفاقية التجارة الحرة ، طبقا لم

، ) بشأن قواعد المنشأ والتعاون بين االدارة الجمركية( )٥( المادة: الترتيبات



 

- ٢ -

) ١٠(، المادة ) بشأن القيود الكمية واإلجراءات ذات االثر المماثل) (٩(المادة 

 بشأن) (١١(، المادة ) بشأن الضرائب الجمركية والقيود الكمية على الصادرات(

) ١٥(، المادة ) بشأن المدفوعات والتحويالت) ( ١٢(، المادة )يةالضرائب الداخل

) بشأن االستثناءات العامة ) ( ٢١(والمادة ) بشأن مؤسسات التجارة الحكومية(

  .الواردة بالفصل الخاص بتجارة السلع فى االتفاقية
  

  ٤مادة 
  

لعالمية  فى اطار اتفاقية منظمة التجارة اميؤكد االطراف على حقوقهم والتزاماته

  .الخاصة بالزراعة
  

  ٥مادة 
  

إجراءات الصحة والصحة النباتية ب تعلق األطراف فيما يتتكون حقوق والتزاما

والحيوانية طبقا التفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق إجراءات الصحة 

  . والصحة النباتية والحيوانية
  

  ٦مادة 
  

 من التحرير لتجارتهم امزيديتعهد األطراف باستمرار جهودهم بهدف تحقيق  -١

 .تهم الزراعيةافى السلع الزراعية، وذلك فى اطار سياس

تاريخ سريان  اربعة سنوات من تتعدىتتم المراجعة االولى خالل فترة ال  -٢

، وان يتم تحديد موعد المراجعات الالحقة خالل المراجعة االتفاقيةهذه 

  .االولى
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  ٧ مادة
  

ى نفس تاريخ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ ف

 أطرافها أطرافا فى اتفاقية طالما بقيمصر وسويسرا حيز النفاذ ، وتبقى سارية 

  .التجارة الحرة بين مصر ودول االفتا
  

  ٨مادة 
  

 العمل باتفاقية التجارة فأناذا ما انسحبت مصر او سويسرا من هذه الترتيبات ، 

  .نفس تاريخ سريان االنسحاب من هذه الترتيباتفى ينتهي الحرة بينهما 
  

  ٩مادة 
  

  .المالحق بهذه الترتيبات جزء ال يتجزأ منهاتشكل 

  

 من نسختين ٢٧/١/٢٠٠٧ بتاريخ )سويسرا(دافوس تم توقيع هذه الترتيبات فى 

وفي حالة وجود أى .  لكل منهما نفس الحجية اإلنجليزيةالعربية واللغة بكل من 

  . االتفاقية فأنه يتم الرجوع للنسخة االنجليزية اختالف في تفسير

  

  

    االتحاد الكونفدرالى السويسري     تنشتاين خ إمارة ليجمهورية مصر العربية    

                 
       ............................................................            ............................       ......................      
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  )١(ملحق        

  لسويسرا للسلع الزراعية مصرالمزايا التى تمنحها 
  
  

البند الجمركي 
وفقا للتعريفة 
 المصرية 

التخفيض في  الوصف 
الرسوم 

 الجمركية 

 الحصة
)بالطن (   

    ألبان  
ـ بشكل مسحوق أو حبيبـات أو بأشكال   

نسبة التزيد عن صلبة أخر، تحتوى على دسم ب
وزناً % ١,٥  

%٥٠٠٠ ١٠٠ 

  لألطفال  - -١٠ ١٠ ٠٢ ٠٤
 

  

 بخالف المخصص لألطفال ، في عبوات - -٩٠ ١٠ ٠٢ ٠٤
  كجم ٢٠ال يقل وزنها عن 

  

ـ بشكل مسحوق أو حبيبـات أو بأشكال   
صلبة أخر، تحتوى على دسم بنسبة التزيد عن 

وزناً % ١,٥  

  

ر مضاف او مواد  غير محتوية علي سك- - 
 تحليه أخري 

  

"نصف دسم"  لألطفال ، - - -١٠ ٢١ ٠٢ ٠٤    
 أخري ، في عبوات ال يقل وزنها عن - - -٩١ ٢١ ٠٢ ٠٤

  كجم٢٠
  

 محتوية علي سكر مضاف او مواد تحليه - - 
 أخري 

  

"نصف دسم"  لألطفال ، - - -١٠ ٢٩ ٠٢ ٠٤    
ال يقل وزنها عن  أخري ، في عبوات - - -٩١ ٢٩ ٠٢ ٠٤

  كجم٢٠
  

) .بما فى ذلك جبن اللبن المخثر(جبن      
%٧٥ 

 
٢٠٠ 

غير مخثر أو " ( غير منضج " ـ جبن طازج ٩٠ ١٠ ٠٦ ٠٤
بما فى ذلك جبن مصل اللبن ، ) غير مخمر 
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البند الجمركي 
وفقا للتعريفة 
 المصرية 

التخفيض في  الوصف 
الرسوم 

 الجمركية 

 الحصة
)بالطن (   

 وجبن اللبن المخثر 
Ex أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع -٢٠ ٠٦ ٠٤ 

 األنواع  
  

Ex أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة وال -٣٠ ٠٦ ٠٤ 
 بشكل مسحوق 

  

Ex أجبان ذات عروق زرقاء -٤٠ ٠٦ ٠٤    
Ex احبان اخر ، غير شاملة جبن االبقار -٩٠ ٠٦ ٠٤ 

 االبيض في الماء المملح
  

 مواد بكـتـيـنـية ، بكـتـيـنـات - ٢٠ ٠٢ ١٣
 وبكـتـات

 مفتوحة  ١٠٠%

   

شمس زيت بذور عباد ال  
 

%١٠٠ 
 

٥٠٠٠ 
    زيت خام، غير مهيأ للبيع بالتجزئة- ١١ ١٢ ١٥
، غير مهيأة للبيع )شبه مكرر (  منقي -٩١ ١٩ ١٢ ١٥

 بالتجزئة 
  

 
 
 
 
 
١٠ ١٠ ٠١ ١٩

؛ )مالت(خـالصـات الشــعير الناشــظ 
محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو 

السـميد  أو النشــاء أو خــالصات 
ت ، التى ال تحتــوى على كاكاو أو المــال

وزناً % ٤٠تحتوى عليه بنسبة تقل عن 
محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع 

دسمها كلياُ، غير مذكورة والداخلة فى مكان 
آخر؛ محضرات غذائية من األصناف الداخلة 

 ، غير ٠٤,٠٤ إلى ٠٤,٠١فى البنود من
قل محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة ت

وزناً محسوبة على أساس مادة % ٥عن 
الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة 

.والداخلة فى مكان آخر
 

 
 
 

 
 

%١٠٠ 

 مفتوحة



 

- ٦ -

البند الجمركي 
وفقا للتعريفة 
 المصرية 

التخفيض في  الوصف 
الرسوم 

 الجمركية 

 الحصة
)بالطن (   

، مهيأة للبيع محضرات من ألبان للرضع -  
 بالتجزئة 

محضرة أو محفوظة بغير ) طماطم ( بندورة  ٩٠ ٠٢ ٢٠
بخالف الطماطم الكاملة الخل أو حمض الخليك 

   كجم٥ المقطعة وزنها الصافي  يزيد عن او
 

%١٠٠ ٥٠ 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- ٧ -

          
)٢(ملحق   

 

 المزايا التى تمنحها سويسرا لمصر 

 

تقوم سويسرا بخفض أو الغاء الرسوم الجمركية على السلع ذات منشأ مصر كما             

 لكل بند جمركي في الجدول التالى عندما تكون المزايا الممنوحة مدرجة            هو وارد 

فأن سويسرا لن تطبق تعريفة جمركيـة اعلـى مـن تلـك             ) ٣(في العمود رقم    

  .الموضحه في ذلك العمود 
  

  

ان المزايا الواردة في نطاق الحصة الجمركية المحددة لمصر مـضمونة بغـض             

اصة بذلك في نطـاق منظمـة التجـارة         النظر عن استيفاء الحصة الجمركية الخ     

  .العالمية 
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التعريفة  وصف السلعة البند الجمرآي

المربوطة 
وفقا لمنظمة(

التجارة 
 ١)العالمية

تعريفة 
الدولة 
األولي 

بالرعاية 
٢المطبقة

التعريفة 
التفضيلية 
 المطبقة

تخفيض فئة 
التعريفة 
الجمرآية 
التفضيلية 
المطبقة على
الدولة االولى
  بالرعاية

 ١٠٠/فرنك( 
 )آجم

/فرنك(
١٠٠ 
 )آجم

/فرنك(
١٠٠ 
  )آجم

١٠٠/فرنك( 
 )آجم

٤ ٣   ٢ ١ 
      

 ، طازجة أو ٠١٫٠٥لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألآل من طيور الدواجن المذآورة فى البند  .٠٢٠٧
 :.مبردة أو مجمدة 

 

     :س من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكا- 
      غير مقطعة ألجزاء ، طازجة أو مبردة-- 

 ٦٫٠٠  ٣٠٫٠٠ ١٣٥٫٠٠ )٦حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١٠ ١١
     : غير  مقطعة ألجزاء ، مجمدة--  

 ١٠٫٠٠  ٣٠٫٠٠ ١٣٥٫٠٠ )٦حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١٠ ١٢
      

    :مبردة أو مجمدة  صالحة لألآل، طازجة أولحوم وأحشاء وأطراف أخر .٠٢٠٨

     : غيره -  
exمعفاه ٦٫٠٠ ٦٫٠٠   من نعام-- ١٠ ٩٠  

      
     )بما فى ذلك جبن اللبن المخثر(جبن  .٠٤٠٦

 جبن آخر ، لالستهالك المباشر في إطار حصة معفاة - ٩٠
 %٧٥      طن للسنة٢٠٠قدرها 

      
     :عسل طبيعى  .٠٤٠٩

  معفاه ٣٨٫٠٠ ٣٨٫٠٠  للعمليات الصناعية-  
  ١٩٫٠٠ ٣٨٫٠٠ ٣٨٫٠٠  غيره- 
      

فى " ، راقدة )جذامير أو ريزومات(بصالت وبصيالت ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية  .٠٦٠١
  .١٢٫١٢ة فى البند ، عدا الجذور المذآور)شيكوريا(، منبتة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء "طور البيات

     ، راقدة )جذامير أو ريزومات(ـ بصالت وبصيالت ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية   
 :"فى طور البيات " 

 ١٧٫٠٠  ٣٨٫١٠ ٣٩٫٠٠  تيوليب- -  ١٠ ١٠

                                                 
  هذا العمود من اجل المعلومات فقط -١
  هذا العمود من اجل المعلومات فقط -٢
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  معفاه ٣٩٫٠٠ ٣٩٫٠٠  غيره- -  ٩٠ ١٠
فى " ، راقدة )جذامير أو ريزومات(يجان، وسيقان أرضية ـ بصالت وبصيالت ودرنات وجذور درنية وبصلية، ت 

 :"طور البيات 
 ١٫٤٠  ١٫٤٠ ١٨٫٧٠ )شيكوريا( نبات الهندباء- -  ١٠ ٢٠
 مع بعض التربة توضع فى االنابيب أو االصص  - -  ٢٠ ٢٠

  معفاه ٢٢٫٠٠ ٢٢٫٠٠ بخالف نباتات التيوليب وشيكوريا

     :غيرها - -  
  معفاه ٧٣٫٠٠ ٧٣٫٠٠  ة براعم او زهور  فى هيئ---  ٩١ ٢٠
  معفاه ٣٩٫٠٠ ٣٩٫٠٠ غيرها - - -  ٩٩ ٢٠

      
  :، فسائل وطعوم ؛ بياض الفطر) بما فيها جذورها(نباتات حية أخر  .٠٦٠٢

  معفاه ٦٫٨٠ ٦٫٨٠  فسائل دون جذورها وطعوم-  ٠٠ ١٠
     : شجيرات ورود ، وإن آانت مطعمة-  
     : غيره- -  

  ٣٫٨٠ ٢٣٫٨٠ ٢٣٫٨٠  بالجذور عارية - - -  ٩١ ٤٠
  ٣٫٨٠ ٢٣٫٨٠ ٢٣٫٨٠  غيره- - -  ٩٩ ٤٠

     : غيره-  
     : غيره- -  

ex ٢٫٠٠ ٢٢٫٠٠ ٢٢٫٠٠  بالجذور عارية ، نباتات الزينة - - -  ٩١ ٩٠  
ex ١٥٫٠٠ ٢٢٫٠٠ ٢٢٫٠٠  بالجذور عارية ، اخرى - - -  ٩١ ٩٠  

  ٤٫٦٠ ١٩٫٦٠ ١٩٫٦٠ يرهاغ - - -  ٩٩ ٩٠
      
      

أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة ، مشربة ، أو محضرة  .٠٦٠٣
 .بطريقة أخرى 

      نضرة-  
     : اآتوبر٢٥ مايو الى ١فى الفترة من  - -  
      قرنفل- - -   

  معفاه ٢٥٫٠٠ ٢٥٫٠٠ )١٣حصة رقم ( ر حصة تعريفية فى اطا - - - -  ٣١ ١٠
      : شجيرات ورود - - - 

  معفاه ١٢٫٥٠ ١٣٫٠٠ )١٣حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٤١ ١٠
     :غيرها - - -  
    )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  

  ٢٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٢٥٫٠٠  نباتات خشبية - - - - -  ٥١ ١٠
  ٢٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٢٥٫٠٠   غيره- - - - - ٥٩ ١٠

     : ابريل٣٠ اآتوبر الى ٢٦فى الفترة من  - -  
           تيوليب- - - ٧١ ١٠

٣٢٫٠٠  
        

٣٢٫٠٠  
   معفاه 

   معفاه   معفاه   معفاه   شجيرات ورد- - - ٧٢ ١٠
     :غيره - - -  

              نباتات خشبية - - - -  ٩١ ١٠
٦٫٠٠  

          
٦٫٠٠  

   معفاه 

               غيره- - - - ٩٩ ١٠
٦٫٠٠  

          
٦٫٠٠  

   معفاه 
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     : غيره-  
  معفاه معفاه معفاه   مجففه، طبيعية- -  ١٠ ٩٠
  معفاه ٦٣٫٠٠ ٦٣٫٠٠  ...)مقصورة،مصبوغة،مشربه،الخ( غيرها - -  ٩٠ ٩٠

      
     :طازجة أو مبردة ) طس بطا( بطاطا  .٠٧٠١

     : غيره  
 ex في )١٤حصة رقم (  تستورد في إطار حصة تعريفية - -(* ١٠ ٩٠ ،

  . طن  في السنة٢٦٩٠إطار حصة تعريفية قدرها 
٦٫٠٠  ٦٫٠٠ ٧٫٠٠ 

      
     :طازجة أو مبردة) بندورة ( طماطم  .٠٧٠٢

     :طماطم شيرى  -  
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  ابريل٣٠ اآتوبر الى ٢١من فى الفترة  - -  ١٠ ٠٠

     ):طماطم بلم( طماطم بيرتى  -  
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  ابريل٣٠ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - -  ٢٠ ٠٠

   ):طماطم بيف( مم أو أآثر ٨٠طماطم اخرى قطرها  -  

  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  ابريل٣٠ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - - ٣٠ ٠٠
     : غيره-  

  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  ابريل٣٠ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - -   ٩٠ ٠٠
      

  :بصل وعسقالن وثوم وآراث وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة  .٠٧٠٣

     : بخالف المجاميع بصل وعسقالن-  
     : اخرى  بصل وعسقالن - -  
     ):آلوبوالت( بصل ابيض ، سيقلن خضراء  - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ :  مارس٣١ اآتوبر الى ٣١ فى الفترة من  - - - -   ٢٠ ١٠
     : اآتوبر٣٠ ابريل الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٢١ ١٠
     مم٣٥ بصل ابيض مسطح ال يتجاوز قطره - - - : 

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ : مارس٣١ اآتوبر الى ٣١فى الفترة من  - - - -  ٣٠ ١٠
     : اآتوبر ٣٠ ابريل الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٣١ ١٠
     ):ليمبوجونى( بصل برى  - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ : مايو٢٩ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - - -  ٤٠ ١٠
     : مايو١٥ مايو الى ٣٠ فى الفترة من  - - - -   

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم (  فى اطار حصة تعريفية - - - - -  ٤١ ١٠
      : مم أو أآثر ٧٠ بصل ذو  قطر - - - 

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠  مايو٢٩ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - - -   ٥٠ ١٠
     : مايو١٥ مايو الى ٣٠ فى الفترة من - - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٥١ ١٠
٠٧٠٣١٠٣٠/١٠٣٩مم، ابيض أو احمر،بخالف األصناف المذآورة في البنود  ٧٠ بصل ال يقل قطره عن - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠  مايو٢٩ الى  مايو١٦فى الفترة من  - - - -  ٦٠ ١٠
     : مايو١٥ مايو الى ٣٠فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٦١ ١٠
     :بصل اخرى - - -  



 

- ١١ -

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠  مايو٢٩ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - - -  ٧٠ ١٠
     : مايو ٣٠ مايو الى ١٥فترة من  - - - -  

  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٧١ ١٠
  معفاه ٢٫٩٠ ٢٫٩٠ عسقالن - - -  ٨٠ ١٠
  معفاه معفاه معفاه  ثوم-  ٠٠ ٢٠

     : آراث وخضر ثومية أخر-  
 )قطع ، للتعبئة فى حاويات صغيرة الطول أخضر ، ابيض فقط عندما ي١/٦آحد أقصى ( آرات طويل - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  فبراير الى نهاية فبراير١٦فى الفترة من  - - -  ١٠ ٩٠
     : فبراير ١٥ مارس الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ٩٠
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ير الى نهاية شهر نوفمبر  فبرا١٦فى الفترة من  - - -  ٢٠ ٩٠

     : فبراير ١٥ مارس الى ١ فى الفترة من - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ٩٠
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  غيره  - -  ٩٠ ٩٠

      
 :من جنس براسيكا طازجة أو مبردةآرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة لألآل  .٠٧٠٤

     : قرنبيط وقرنبيط بروآولى- 
     : آلمون  - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  ابريل٣٠ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ١٠ ١٠
     : نوفمبر ٣٠ مايو الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ١٠
     : رومانسيكو - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  ابريل٣٠ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٢٠ ١٠
     : نوفمبر ٣٠ مايو الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ١٠
     :غيره - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  ابريل٣٠ ديسمبر الى ١من  فى الفترة  - - -  ٩٠ ١٠
     : نوفمبر ٣٠ مايو  الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٩١ ١٠
     : آرنب بروآسل-  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  اغسطس٣١ فبراير الى ١فى الفترة من  - -  ١٠ ٢٠
     : يناير ٣١ سبتمبر الى ١ الفترة من فى - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١١ ٢٠
     :غيره  -  
     : آرنب احمر- -  

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ : مايو٢٩ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - -  ١١ ٩٠
     : مايو ١٥ مايو الى ٣٠فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١٨ ٩٠
     :آرنب ابيض- -  

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ : مايو١٤ مايو الى ٢فى الفترة من  - - -  ٢٠ ٩٠
     : مايو١ مايو الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ٩٠
     : آرنب شتوى سافوى - -  

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ : مارس٣١ مارس الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٣٠ ٩٠



 

- ١٢ -

     : مارس١٥ ابريل الى ١فى الفترة من  - - -  
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ )١٥حصة رقم (  فى اطار حصة تعريفية - - - -  ٣١ ٩٠

     : آرنب سافوى - -  
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ : مايو٢٤ مايو الى ١١فى الفترة من  - - -  ٤٠ ٩٠

     : مايو١٠ مايو الى ٢٥فى الفترة من  - - -  
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٤١ ٩٠

     : بروآليه- - 
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل ٣٠ ديسمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٥٠ ٩٠

     : نوفمبر ٣٠ مايو الى ١فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٥١ ٩٠

     :آرنب صينى - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل ٩ مارس الى ٢فى الفترة من  - - -  ٦٠ ٩٠

     : مارس١ ابريل الى ١٠فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٦١ ٩٠

     باك شول - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل ٩ مارس الى ٢فى الفترة من  - - -  ٦٣ ٩٠

     : مارس١ ابريل الى ١٠فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم (  فى اطار حصة تعريفية - - - -  ٦٤ ٩٠

     : آوهلرابل  - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ : مارس ١٤ ديسمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٧٠ ٩٠

     : ديسمبر ١٥ مارس الى ١٥فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٧١ ٩٠

     : آالى - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مايو ٢٤ مايو الى ١١لفترة من فى ا - - -  ٨٠ ٩٠

     : مايو١٠ مايو الى ٢٥فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٨١ ٩٠
  ٥٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ غيره - -  ٩٠ ٩٠

      
  :، طازجة أو مبردة)شيكوريا ( أو هندباء ) الآتيكا ساتيفا ( خس  .٠٧٠٥

     : خس - 
     :)مكبب( خس --  
     : خس ايس برج بدون اوراق خارجية - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  يناير الى نهاية فبراير١فى الفترة من  - - - -  ١١ ١١
     : ديسمبر ٣١ مارس الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( ة فى اطار حصة تعريفي - - - - -  ١٨ ١١
     : بتيفيا وخس آيس برج آخر - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  يناير الى نهاية فبراير ١ فى الفترة من  - - - -  ٢٠ ١١
     : ديسمبر ٣١ مارس الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٢١ ١١
      : غيره - - - 

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ديسمبر الى نهاية فبراير١١ فى الفترة من  - - - -  ٩١ ١١
     : ديسمبر ١٠ مارس الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٩٨ ١١
     :غيره  - -  
     :آوس خس  - - -  



 

- ١٣ -

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ديسمبر الى نهاية فبراير٢١فى الفترة من  - - - -  ١٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠ مارس الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ١١ ١٩
     : التيجنيو - - -  
     :ن خس ورق السنديا - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ديسمبر الى نهاية فبراير ٢١فى الفترة من  - - - - -  ٢٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠ مارس الى ١ فى الفترة من  - - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - - -  ٢١ ١٩
      ريد لوللو - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ديسمبر الى نهاية فبراير٢١فى الفترة من  - - - - -  ٣٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠ مارس الى ١فى الفترة من  - - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - - -  ٣١ ١٩
      لوللو آخر - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ نهاية فبراير ديسمبر الى ٢١فى الفترة من  - - - - -  ٤٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠ مارس الى ١ فى الفترة من  - - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - - -  ٤١ ١٩
     :غيرها - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ديسمبر الى نهاية فبراير٢١فى الفترة من  - - - - -  ٥٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠ مارس الى ١فى الفترة من  - - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - - -  ٥١ ١٩
     :غيرهاا - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  فبراير ١٤ ديسمبر الى ٢١فى الفترة من  - - - -  ٩٠ ١٩
     : ديسمبر ٢٠الى  فبراير ١٥فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٩١ ١٩
      ):شيكوريا ( الهندباء -  
 )شيكوريوم أنتيبوس من نوع فوليوسام (  هندباء  وتلوف - - 

 
   

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  سبتمبر ٣٠ مايو الى ٢١فى الفترة من  - - -  ١٠ ٢١
     : مايو٢٠ اآتوبر الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ٢١
      

وآرفس لفتى وفجل وجذور مماثلة صالحة ) سالسيفى(للسلطة، ولحية التيس ) بنجر(جزر ولفت بقلى وشوندر  .٠٧٠٦
 :لألآل، طازجة أو مبردة

     : جزر ولفت بقلى- 
     : جزر--  
      فى حزم- - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  مايو٢٤ مايو الى ١١فى الفترة من  - - - -  ١٠ ١٠
     : مايو١٠ مايو الى ٢٥فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ١١ ١٠
     :  غيرها - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  مايو٢٤ مايو الى ١١فى الفترة من  - - - -  ٢٠ ١٠
     : مايو ١٠ مايو الى ٢٥فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٢١ ١٠

     : لفت بقلي - -  
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  يناير ٣١ يناير الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٣٠ ١٠



 

- ١٤ -

     : يناير ١٥ فبراير الى ١فى الفترة من  - - -  
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٣١ ١٠

     :غيرها -  
     :للسلطة ) بنجر ( شوندر- -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  يونيه٢٩ يونيه الى ١٦فى الفترة من  - - -  ١١ ٩٠
     : يونيو١٥ يونيو الى ٣٠رة من فى الفت - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١٨ ٩٠
     ):سالسيفي( لحية التيس - - 

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  سبتمبر١٤ مايو الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٢١ ٩٠
     : مايو١٥ سبتمبر الى ١٥فى الفتره من  - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢٨ ٩٠
     : آرفس لفتي - -  
   ): سم٧باالوراق قطر الجذر أقل من (  آرفس شربة  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يناير ١٤ يناير الى ١فى الفترة من  - - - -  ٣٠ ٩٠
     : ديسمبر ٣١ يناير الى ١٥فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٣١ ٩٠
     :غيرها - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يوليو٢٩ يونيو الى ١٦فى الفترة من  - - - -  ٤٠ ٩٠
     : يونيو١٥ يونيو الى ٣٠فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥ حصة رقم (فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٤١ ٩٠
     ):بخالف فجل الهورس( فجل  - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يناير الى نهاية فبراير١٦فى الفترة من  - - -  ٥٠ ٩٠
     : يناير ١٥ مارس الى ١ فى الفترة من - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٥١ ٩٠
      :  فجل صغير -  -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  فبراير ٩ يتناير الى ١١فى الفترة من  - - -  ٦٠ ٩٠
     : يناير ١٠ فبراير الى ١٠  فى الفترة من - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٦١ ٩٠
  ٥٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ غيرها - -  ٩٠ ٩٠

      
     :خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .٠٧٠٧

     : خيار-  
     : خيار للسلطه- -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل١٤ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - - -  ١٠ ٠٠
     : اآتوبر ٢٠ ابريل الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ٠٠
     :خيار توسترانو او سيلسد - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل١٤ اآتوبر  الى ٢١فى الفترة من  - - -  ٢٠ ٠٠
     : اآتوبر ٢٠ ابريل الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ٠٠
 : سم١٢ سم وال يتعدي ٦ خيار للحفظ ، طوله يزيد عن - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل١٤ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - - -  ٣٠ ٠٠
     : اآتوبر ٢٠ ابريل الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٣١ ٠٠
     :خر  خيار ا- - 



 

- ١٥ -

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل١٤ اآتوبر الى ٢١فى الفترة من  - - -  ٤٠ ٠٠
     : اآتوبر ٢٠ ابريل الى ١٥ فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٤١ ٠٠
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ :  قثاء وخيار صغير محبب-  ٥٠ ٠٠

      
   :بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة  .٠٧٠٨

     :)بيسوم ساتيفوم (  بازالء -  
     :بازالء حلوه - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مايو١٩ اغسطس الى ١٦فى الفترة من  - - -  ١٠ ١٠
     : اغسطس ١٥ مايو الى ٢٠فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( طار حصة تعريفية  فى ا - - - -  ١١ ١٠
     :غيرها - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مايو ١٩ اغسطس الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٢٠ ١٠
     : اغسطس ١٥ مايو الى ٢٠فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ١٠
      ) : فيجنا ، فاصيلوس( لوبياء وفاصولياء  - 

  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  لوبياء او فاصولياء التي يجب ان تكون مقشورة- -  ١٠ ٢٠
     ):فاصوليا آوآو او بياتونى(  فاصوليا سورود  - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يونيو ١٤ نوفمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -   ٢١ ٢٠
     : نوفمبر ١٥ يونيو الى ١٥ترة من فى الف - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢٨ ٢٠
     :او لوبياء و فاصولياء طويلة ) اسباراجس( هليون - - 

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يونيو ١٤ نوفمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٣١ ٢٠
     : نوفمبر ١٥ يونيو الى ١٥ فى الفترة من - - -   

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٣٨ ٢٠
     ):آجم / ٥٠٠رفيع جدا على األقل (فاصوليا سترنج  - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يونيو ١٤ نوفمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٤١ ٢٠
     : نوفمبر ١٥ى  يونيو ال١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٤٨ ٢٠
     :غيرها - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يونيو١٤ نوفمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -  ٩١ ٢٠
     : نوفمبر ١٥ يونية الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( يفية فى اطار حصة تعر - - - -  ٩٨ ٢٠
     : بقول قرنية أخر-  
      غيرها- -  
      لالستهالك األدمى- - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مايو٣١ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - - - -  ٨٠ ٩٠
     : اآتوبر ٣١ يونيه الى ١فى الفترة من  - - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم (  حصة تعريفية فى اطار - - - - -  ٨١ ٩٠
  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ غيرها - - -  ٩٠ ٩٠

      
     :خضر أخر ، طازجة أو مبردة .٠٧٠٩

     :)أرتى شوآس (  خرشوف -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ . مايو٣١ نوفمبر الى ١ فى الفترة من   - -  ١٠ ١٠

     : اآتوبر ٣١  يونيو الى١فى الفترة من  - -  



 

- ١٦ -

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية   - - -  ١١ ١٠
     )أسباراجس (  هليون -  
     : اخضر)أسباراجس ( هليون - - 

  معفاه معفاه معفاه  ابريل ٣٠ يونيو الى ١٦فى الفترة من  - - -  ١٠ ٢٠
     :و يوني١٥ مايو الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه معفاه معفاه )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ٢٠
  معفاه ٦٫٠٠ ٦٫٠٠  غيره - -  ٩٠ ٢٠

     : باذنجان-  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مايو٣١ اآتوبر الى ١٦ فى الفترة من  ١٠ ٣٠

     : اآتوبر ١٥ يونيو الى ١فى الفترة من  - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( اطار حصة تعريفية فى  - - -  ١١ ٣٠

     : آرفس عدا الكرفس اللفتى-  
     : آرفس اخضر - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل٣٠ يناير الى ١فى الفترة من  - - -  ١٠ ٤٠
     : ديسمبر٣١ مايو الى ١فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم  ( فى اطار حصة تعريفية - - - -  ١١ ٤٠
       - -  آرفس 

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل٣٠ يناير الى ١فى الفترة من  - - -  ٢٠ ٤٠
     : ديسمبر ٣١ مايو الى ١ فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٢١ ٤٠
     :غيره  - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  يناير ١٤ يناير الى ١فى الفترة من  - - -  ٩٠ ٤٠
     : ديسمبر ٣١ يناير الى ١٥فى الفترة من  - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٩١ ٤٠
     : فطور وآمأه - 

  اهمعف ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  فطور من جـنـس أجاريكوس--  ٠٠ ٥١
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  آمأه--  ٠٠ ٥٢
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  غيرها--  ٠٠ ٥٩

    )فليفلة أو فلفل (  ثمار من جنس آابسيكوم أو من جنس بيمنتا -  
     :فلفل حلو- -  

  معفاه ٦٫٠٠ ٦٫٠٠  مارس٣١ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ١١ ٦٠
  معفاه معفاه معفاه  غيرها--  ٩٠ ٦٠

  :)سبانخ الحدائق (  سبانخ وسبانخ نيوزيالند ، وسبانخ آبيرة  األوراق -  

      سبانخ ،سبانخ نيوزيلندا - - 
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  فبراير١٤ ديسمبر الى ١٦فى الفترة من  - - -  ١٠ ٧٠

     : ديسمبر ١٥ فبراير الى ١٥ فى الفترة من - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم (  تعريفية فى اطار حصة - - - -  ١١ ٧٠
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ غيرها - -  ٩٠ ٧٠

     :غيرها -  
     : بقدونس - - 

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  مارس ١٤ يناير الى ١فى الفترة من  - - -  ٤٠ ٩٠
     : ديسمبر٣١ مارس الى ١٥ فى الفترة من - - -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٥حصة رقم ( تعريفية فى اطار حصة  - - - -  ٤١ ٩٠
     ):بما فى ذلك أزهار الكوسة(  آوسه  -  

  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  ابريل ١٩ اآتوبر الى ٣١ فى الفترة من  - - -  ٥٠ ٩٠



 

- ١٧ -

     : اآتوبر ٣٠ ابريل الى ٢٠فى الفترة من  - - -  
  معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ )١٤حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ٥١ ٩٠
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ . جرجير وهندباء برية - -  ٨٠ ٩٠

     : غيرها - - 
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠  غيرها- - -  ٩٩ ٩٠

      
)مثًال ، بغــاز ثانى أوآســيد الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل حفظ أخر ( خضر محفوظة مؤقتًا  .٠٧١١

 . بحالتها هذه لإلستهالك المباشر ولكن غير صالحة

  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  زيتون- ٠٠ ٢٠
  معفاه معفاه معفاه  آبر- ٠٠ ٣٠
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  خيار وقـثـاء وخيار صغير- ٠٠ ٤٠

     : فطور وآمأه - 
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  فطور من جنس أجاريكوس-- ٠٠ ٥١
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  غيرها-- ٠٠ ٥٩

      أخر ؛ خليط من الخضر خضر- 
exمعفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  )بيمنتا(أو من نوع ) آابسيكوم( بصل من نوع - - ٩٠٩٠  

      
 .خضر مجففة، آاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى  .٠٧١٢

  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  بصل- ٠٠ ٢٠
من عائلة فطريات أوريكوالريا ، فطر هالمى من عائلة تيرميال ، وآمأه " آذان يهوذا " ـ  فطور ، وآذان الخشب  

: 
  معفاه معفاه معفاه  فطور من جنس أجاريكوس-- ٠٠ ٣١
من عائلة فطريات " ( آذان يهوذا "  آذان الخشب -- ٠٠ ٣٢

 )أوريكوالريا 
  معفاه معفاه معفاه

  معفاه معفاه معفاه المى من عائلة تيرميال فطر ه-- ٠٠ ٣٣
  معفاه معفاه معفاه  غيرها-- ٠٠ ٣٩

      خضر أخر ؛ خليط من الخضر- 
   : بطاطس ،وان آانت مقطعة او مشرحة ولكنها غير محضرة بطريقة اآثر من ذلك- - 

  ١٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ )١٤حصة رقم (  فى اطار حصة تعريفية  - - -  ٢١ ٩٠
     :غيرها - -  

ex آجم ، ثوم وطماطم ،٥ في أوعية ال تزيد حمولتها عن - - - ٨١ ٩٠ 
 غير مخلوطة

  معفاه ١٧٫٠٠ ١٧٫٠٠

  ١٤٫٠٠ ٣٤٫٠٠ ٣٤٫٠٠  غيرها- - -  ٨٩ ٩٠
      

  :بقــول قرنية يــابســه ، مقـشورة ، وإن آانــت منزوعة الغـــاللة أو مفـلقـة أو مكسرة  .٠٧١٣
     :)بيسوم ساتيفوم ( ازالء  ب-  
     : آاملة ، غير معالجة- - 

  معفاه ٠٫٨٥ ٠٫٨٥ غيرها - - -  ١٩ ١٠
     :غيرها - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيرها - - -  ٩٩ ١٠
     :)جاربانزوز (  حمص -  



 

- ١٨ -

     : آاملة ، غير معالجة- - 
  معفاه معفاه معفاه غيرها - - -  ١٩ ٢٠

      غيرها  - -  
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيرها - - -  ٩٩ ٢٠

     ) :فيجنا ، فاصيلوس (  لوبياء أو فاصولياء -  
 :ويلكزيك) L(. أو فيجنا رادياتا)   L(.  اء أو فاصولياء من نوع فيجنا مانجوهيبرــ ـ  لوبي  
     : آاملة، غير معالجة- - - 

  عفاهم معفاه معفاه عيرها - - - -  ١٩ ٣١
     :غيرها - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ غيرها - - - -  ٩٩ ٣١
فـاصيــلوس أو فيجنـا " (أدزوآى " ـ ـ  لوبيــاء أو فــاصوليــاء حمراء صغيرة  

  )أنجوالريس
  

     : آاملة، غير معالجة- - - 
  معفاه ٠٫٨٥ ٠٫٨٥ غيرها - - - -  ١٩ ٣٢

     :غيرها - - -  
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ غيرها - - - -  ٩٩ ٣٢

    فيها الفاصولياء البيضاء ، بما) فاصيلوس فولجاريس ( ـ ـ  لوبياء أو فاصوليـاء عادية  
     : آاملة، غير معالجة- - - 

  معفاه معفاه ٠٫٨٥ غيرها - - - -  ١٩ ٣٣
     :غيرها - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيرها - - - -  ٩٩ ٣٣
     :اغيره - -  
     : آاملة، غير معالجة- - - 

  معفاه معفاه معفاه  غيرها - - - -  ١٩ ٣٩
     :غيرها - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ غيرها - - - -  ٩٩ ٣٩
     : عدس - 
     : آاملة، غير معالجة-  - 

  معفاه معفاه معفاه غيرها - - -  ١٩ ٤٠
     :  غيرها- -  

  معفاه معفاه معفاه غيرها  - - -  ٩٩ ٤٠
فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشـيا فابا من نوع مينور ( وفول صغير) فيشيا فابا من نوع ماجور ( ـ  فول عريض  

( 
     : آاملة، غير معالجة- - 
     : للبذار - - - 

  معفاه معفاه ١٤٫٠٠ )فيشيا فابا من نوع مينور( فول صغير - - - - ١٥ ٥٠
  معفاه معفاه ١٤٫٠٠   غيره- - - -  ١٨ ٥٠
  معفاه معفاه معفاه  غيره- - - ١٩ ٥٠

     : غيره - -  
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠   غيره- - -  ٩٩ ٥٠

     :  غيره- 
     : آاملة ،غير معالجة- -  

  معفاه معفاه معفاه  غيره- - - ١٩ ٩٠
     : غيره - - 

  عفاهم ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيره- - - ٩٩ ٩٠
      



 

- ١٩ -

واألروروت والسحلب، قلقاس رومى، بطاطا حلوه، وجــذور ودرنــات مماثــلة ) مانيوق(جذور المنيهوط  .٠٧١٤
غــزيـرة النشــاء أو األينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، آاملة أو مقطعة أو بشكل آريات مكتلة ؛ لب

 ) .ساجو(النخيل الهندى 
     :)مانيوق ( ط  جذور منيهو-  

  معفاه ٠٫٧٥ ٠٫٨٥  غيرها - -  ٩٠ ١٠
      بطاطا حلوه- 

  معفاه ٠٫٧٥ ٠٫٨٥  غيرها - -  ٩٠ ٢٠
     :غيرها -  

  معفاه ٠٫٧٥ ٠٫٨٥  غيرها - -  ٩٠ ٩٠
      

 :مجففةوجوافة ومانجو ومانجوستين ، طازجة أو ) آمثرى أمريكى ( تمر ، تين ، أناناس وأفوآادو  .٠٨٠٤
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  تمر- ٠٠ ١٠

     : تين- 
  معفاه معفاه معفاه طازجه - -  ١٠ ٢٠
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ مجففه - -  ٢٠ ٢٠
  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  أناناس- ٠٠ ٣٠
  معفاه ١٫٦٠ ١٫٦٠ )آمثرى أمريكى (  أفوآادو - ٠٠ ٤٠
  همعفا ١٫٠٠ ١٫٠٠  جوافة ، مانجو ومانجو ستـين- ٠٠ ٥٠

      
     :حمضيات طازجة أو مجففة  .٠٨٠٥
  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  برتقال- ٠٠ ١٠
؛) بما فيه التانجارين والساتسوماس " ( ماندرين "  يوسفى - ٠٠ ٢٠

 آلمنتينا، ويلكنج  وغيرها من الحمضيات المهجنة
  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠

  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ )جريب فروت بما فيه البوميلو (  ليمون هندى - ٠٠ ٤٠
(، ليم )سيـتروس ليمون، سيـتروس ليمونوم( ليمون حامض- ٠٠ ٥٠

 )سيتروس  أورانتيفوليا، سيتروس التيفوليا 
  معفاه معفاه ١٫٠٠

  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  غيرها- ٠٠ ٩٠
      

     .عنب ، طازج أو مجفف  .٠٨٠٦
      طازج- 
      : عنب المائدة - - 

ex يوليو ، في اطار ١٤ يناير الي ١ خالل الفترة من - - - ١٢ ١٠ 
 . طن في العام ١٢٠٠حصة تعريفية  قدرها 

  معفاه ١٥٫٠٠ ١٥٫٠٠

  معفاه معفاه معفاه  مجفف-  ٠٠ ٢٠
      

   .، طازج ) باباز ( ابايا ـــ، وب)بما فيه البطيخ األحمر ( شمام وبطيخ  .٠٨٠٧
     ) :ألحمربما فيه البطيخ ا( شمام وبطيخ - 

  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ "دالع "  بطيخ أحمر -- ٠٠ ١١
  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  غيره-- ٠٠ ١٩
  معفاه معفاه معفاه )باباز (  بابايا - ٠٠ ٢٠

      
     :وسفرجل ، طازجة" إجاص " تفاح وآمثرى  .٠٨٠٨

     : آمثرى وسفرجل- 
      : لعمل السيدر أو التقطير - - 

 ٢٫٠٠  ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ )٢٠حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١١ ٢٠
     :  آمثري وسفرجل آخر- - 



 

- ٢٠ -

     : في عبوات مفتوحة- - - 
 ٢٫٠٠  ٢٫٠٠ ٤٫٠٠  ونيو٣٠ ابريل الى ١ فى الفترة من  - - - -  ٢١ ٢٠

     : مارس ٣١ يوليو الى ١فى الفترة من  - - - -  
 ٢٫٠٠  ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ )١٧حصة رقم ( حصة تعريفية فى اطار  - - - - -  ٢٢ ٢٠

     : في عبوات أخري - - - 
 ٢٫٥٠  ٥٫٠٠ ٧٫٠٠  يونيو٣٠ ابريل الى ١ فى الفترة من  - - - -  ٣١ ٢٠

     : مارس ٣١ يوليو الى ١فى الفترة من  - - - -  
 ٢٫٥٠  ٥٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٧حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ٣٢ ٢٠

      
  :وبرقوق، طازجة") نكتارين " بما فيه الدراق األملس (مشمش وآرز وخوخ أو دراق  .٠٨٠٩

     : مشمش-  
     : في عبوات مفتوحة- - 

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠  يونيو ٣٠ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ١١ ١٠
      يونيو ٣٠ نوفمبر الى ١فى الفترة من  - - -  

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠ )١٨حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١٨ ١٠
     : في عبوات أخري - -  

 ٥٫٠٠  ٥٫٠٠ ٧٫٠٠  يونيو٣٠ سبتمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ٩١ ١٠
      اغسطس٣١ يوليو الى ١فى الفترة من  - - -  

 ٥٫٠٠  ٥٫٠٠ ٧٫٠٠ )١٨حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ٩٨ ١٠
     : آرز- 

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠  مايو١٩ سبتمبر الى ١فى الفترة من  - - -  ١٠ ٢٠
     : اغسطس٣١ مايو الى ٢٠فى الفترة من  - - -  

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠ )١٨حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - -  ١١ ٢٠
بما فيه الدراق األملس" (برونوس بريسكيا ) "خوخ( دراق - 

 :")نكتارين" 
    

exمعفاه ٤٫٠٠ ١١٫٠٠  يونيو ٣٠ يناير الى ١خوخ فترة االستيراد من  - -  ١٠ ٣٠ 
***) 

 

exمعفاه ٤٫٠٠ ١٢٫٠٠  يونيو٣٠ يناير الى ١  نكتارين فترة االستيراد من - -  ٢٠ ٣٠ 
***) 

 

      طن في العام ٥٠٠في إطار حصة معفاة قدرها ***)  
     : برقوق وبرقوق السياج- 
     : في عبوات مفتوحة- -  
     )بما فيه الدمسون(خوخ  - - -  

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠  يونيو٣٠ اآتوبر الى ١ فى الفترة من  - - - -  ١٢ ٤٠
     : سبتمبر ٣٠ يوليو الى ١فى الفترة من  - - - -  

 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠ )١٨حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - - - -  ١٣ ٤٠
 ٣٫٠٠  ٣٫٠٠ ٥٫٠٠  برقوق السياج - - -  ١٥ ٤٠

     : في عبوات أخري - - 
     )بما فيه الدمسون(خوخ  - - -  

 ١٠٫٠٠  ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠  يونيو٣٠ اآتوبر الى ١ فى الفترة من  - - - -  ٩٢ ٤٠
     : سبتمبر ٣٠ يوليو الى ١فى الفترة من  - - - -  

 ١٠٫٠٠  ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ )١٨حصة رقم ( فية فى اطار حصة تعري - - - - -  ٩٣ ٤٠
 ١٠٫٠٠  ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ برقوق سياج - - -  ٩٥ ٤٠

      
     :فواآه أخر، طازجة  .٠٨١٠



 

- ٢١ -

     :)فريز(  فراولة - 
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  مايو ١٤ سبتمبر الى ١ فى الفترة من  - -  ١٠ ١٠

     : اغسطس ٣١ مايو الى ١٥فى الفترة من  - -  
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ )١٩حصة رقم ( فى اطار حصة تعريفية  - - -  ١١ ١٠

      
فواآه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء، مجمدة ، وإن إحتوت على سكر  .٠٨١١

 :مضاف أو مواد تحليه أخر

           )فريز(فراوله  -  ٠٠ ١٠
٣٨٫٠٠  

        
٣٨٫٠٠  

١٥٫٠٠  

exفراوله التحتوى على سكر مضاف بغرض التصنيع-  ٠٠ ١٠             
٣٨٫٠٠  

        
٣٨٫٠٠  

  معفاه

     : غيرها-  
           عنبية - -  ١٠ ٩٠

٢٠٫٠٠  
        

٢٠٫٠٠  
   معفاه 

     : أثمار قشرية وفواآه استوائية - - 
   اهمعف   معفاه   معفاه   آارامبوالس - - -  ٢١ ٩٠
              غيرها - - -  ٢٩ ٩٠

٩٫٠٠  
          

٩٫٠٠  
   معفاه 

              غيرها- -  ٩٠ ٩٠
٩٫٠٠  

          
٩٫٠٠  

   معفاه 

      
مثًال، بغـاز ثانى أوآسيد الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل (فواآه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتًا  .٠٨١٢

  :، ولكن غير صالحة بحالتها هذه لإلستهالك المباشر )أخر للحفظأو مواد 

     :غيرها -  
  معفاه ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  : أثمار قشرية وفواآه استوائية - - ١٠ ٩٠

ex ٦٫٥٠ ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ : فراولة اخر - - ٨٠ ٩٠  
ex ٣٫٥٠ ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ : غيرها ، بخالف الفراولة - - ٨٠ ٩٠  

      
 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواآه مجففة ٠٨٫٠٦ الى ٠٨٫٠١فة غير تلك المذآورة فى البنود من فواآه، مجف .٠٨١٣

 :من األنواع المذآورة فى هذا الفصل 
  معفاه ٣١٫٠٠ ٣١٫٠٠  مشمش-  ٠٠ ١٠

     : برقوق- 
  معفاه معفاه معفاه   آاملة - - ١٠ ٢٠
  معفاه معفاه معفاه   غيرها- -  ٩٠ ٢٠
  ٢٩٫٠٠ ٣٨٫٠٠ ٣٨٫٠٠  تفاح-  ٠٠ ٣٠

     : فواآه أخر- 
     " :أجاص " آمثري - - 

  ٧٫٦٠ ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠    آاملة - - - ١١ ٤٠
  معفاه معفاه معفاه  غيرها - - -  ١٩ ٤٠

     : غيرها - -  
     : الفواآه الحجرية االخرى- - -  

  معفاه معفاه معفاه  غيرها  - - - - ٨٩ ٤٠
     : غيرها - - -  

ex ٢٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ :  فواآه استوائية ، آخر- - - - ٩٩ ٤٠  
     خليط من األثمار القشرية أو الفواآه المجففة من هذا - 



 

- ٢٢ -

 :الفصل 
 أو ٠٨٠١ من األثمار القشرية الموجودة في البنود - - 

٠٨٠٢: 
    

  وز العادي أو الج/وزنا من اللوز و % ٥٠ محتوية علي أآثر من - - - 

ex ١٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  فواآه استوائية ، آخر- - - - ١٩ ٥٠  
     : غيرها - - - 

ex ١٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠   فواآه استوائية ، آخر- - - -  ٢٩ ٥٠  
      

 :، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة )بيمنتا(أو فلفل من نوع ) آابسيكوم(؛ فليفلة من نوع )بيبر(فلفل من نوع  .٠٩٠٤

     ) :من نوع بيبر( فلفل - 
  معفاه معفاه معفاه : غير مجروش وال مسحوق-- ٠٠ ١١
  معفاه ٧٫٥٠ ٧٫٥٠  مجروش أو مسحوق-- ٠٠ ١٢

 :، مجفف أو مجروش أو مسحوق) بيمنتا(أو فلفل من نوع ) آابسيكوم ( ـ فليفــلة من نوع  

  معفاه معفاه معفاه غير مصنعه - -  ١٠ ٢٠
  معفاه ٧٫٥٠ ٧٫٥٠ غيرها - -  ٩٠ ٢٠

      
     :قرفة وأزهار شجرة القرفة .٠٩٠٦
  معفاه معفاه معفاه  غير مجروشة أو مسحوقة- ٠٠ ١٠
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  مجروشة أو مسحوقة-  ٠٠ ٢٠

      
  معفاه معفاه معفاه  ) .آبوش وسيقان وثمار(قرنفل  .٠٩٠٧

      
  :، شمر ، آزبرة ، آمون ، آراوية ؛ عرعر ) جاذبة(ينى أو نجمى بذور يانسون، يانسون ص .٠٩٠٩
  معفاه ٢٫٥٠ ٢٫٥٠ )جاذبة( بذور يانسون أو بذور يانسون صينى أو نجمى - ٠٠ ١٠
  معفاه ٢٫٥٠ ٢٫٥٠  بذور آزبرة- ٠٠ ٢٠
  معفاه ٠٫٤٠ ٠٫٤٠  بذور آمون- ٠٠ ٣٠
  معفاه ٠٫٤٠ ٠٫٤٠   بذور آراوية- ٠٠ ٤٠
  معفاه ٢٫٥٠ ٢٫٥٠ بذور شمر ؛ حبات عرعر -  ٠٠ ٥٠

      
 :، وآارى وبهارات وتوابل أخر ) رند ( زنجبيل ، زعفران ، آرآم ، زعتر ، وأوراق غار  .٠٩١٠
  معفاه ٣٫٧٥ ٣٫٧٥   زنجبيل-  ٠٠ ١٠
  معفاه ٦٨٫٠٠ ٦٨٫٠٠  زعفران- ٠٠ ٢٠
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  آرآم- ٠٠ ٣٠
  معفاه ٨٫٥٠ ٨٫٥٠ )رند ( ار  زعتر ؛ أوراق غ- ٠٠ ٤٠
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  آارى- ٠٠ ٥٠

     : بهارات وتوابل أخر - 
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠ لهذا الفصل) ب (١ مخاليط مذآورة فى المالحظة -- ٠٠ ٩١
  معفاه ٥٫٠٠ ٥٫٠٠  غيرها-- ٠٠ ٩٩

      
      :أرز .١٠٠٦

     :)أرز بغالفه الزهري (  أرز غير مقشور - 
  معفاه معفاه معفاه غيرها - -  ٩٠ ١٠

     :)أرز أسمر (  أرز مقشور -  



 

- ٢٣ -

  معفاه معفاه معفاه  غيرها - -  ٩٠ ٢٠
   : أرز مضروب آليًا أو جزئيًا ، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا- 

  معفاه ٠٫٧٥ ٠٫٧٥  غيرها - -  ٩٠ ٣٠
     : آسارة األرز- 

  معفاه ٠٫٧٥ ٠٫٧٥  غيرها - -  ٩٠ ٤٠
      

     :حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ؛ حبوب أخر  .١٠٠٨
     : حبوب العصافير- 
     :غيرها - -  

  معفاه معفاه معفاه  غيرها - - -  ٩٠ ٣٠
      

     :نشـــاء ؛ أينولين  .١١٠٨
     : نشـــاء - 
     :)قمح (  من حنطة --  

  معفاه ٢٫٥٠ ٢٫٥٠ غيرها - - -  ٩٠ ١٢
      

 :فــول ســودانى ، غـير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن آان مقشورًا أو مكسرًا  .١٢٠٢
     : بقـشره-  
     :غيرها - -  

  معفاه معفاه معفاه  لالستهالك اآلدمى - - -  ٩١ ١٠
  معفاه ٠٫١٠ ٧١٫٠٠  غيرها - - -  ٩٩ ١٠

     :كسرًا مقـشورًا ، وإن آان م- 
     :غيرها - -  

  معفاه معفاه معفاه  لالستهالك اآلدمى - - -   ٩١ ٢٠
  معفاه ٠٫١٠ ٩٢٫٠٠  غيرها - - -  ٩٩ ٢٠

      
     :بذور وثـمار ونوى من األنواع المعدة للبذار  .١٢٠٩

     : بذور شـونـدر السكر-  
  معفاه معفاه معفاه  غيرها - -  ٩٠ ١٠

     :ور نباتـات علـفـية  بذ-  
  معفاه معفاه ٢٦٫٠٠ )فصة (  بذور برسيم من نوع الفالفا -- ٠٠ ٢١
  معفاه معفاه ٢٦٫٠٠ )نفل (  بذور برسيم من نوع تريفوليام -- ٠٠ ٢٢
  معفاه معفاه ٢٦٫٠٠  بذور عكرش-- ٠٠ ٢٣
  معفاه معفاه ٢٦٫٠٠  )L. بوابراتـنسيس (  بذور آـنـتكى الزرقاء -- ٠٠ ٢٤

     :غيرها - -  
بذور حشائش غذاء الديوك ، حشيشة الشوفان االصفر - - -  ٨٠ ٢٩

 .، حشائش الشوفان الطويل ، حشيشة البروم
  معفاه معفاه ٢٦٫٠٠

  معفاه معفاه معفاه   غيرها - - -  ٩٠ ٢٩
  معفاه معفاه معفاه  بذور نبـاتـات عشـبـية تـزرع أسـاسـًا من أجل أزهارها- ٠٠ ٣٠

     : غيرها - 
  معفاه معفاه معفاه  بذور خضر-- ٠٠ ٩١

     : غيرها-- 
     :غيرها - - -  

  معفاه معفاه معفاه  غيرها - - - -  ٩٩ ٩٩
 .     



 

- ٢٤ -

، من األنواع المستعملة أساسًا فى صنــاعــة العطور أو فى )بما فيها البذور والثمار ( نباتات وأجزاؤها ،  .١٢١١
الصــيدلة أو فى أغــراض إبـــادة الحشـــــرات أو الفطريــات أو فى أغــراض مماثلة، طازجة أو مجففة، وإن 

 :آانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة 
  معفاه معفاه معفاه ) عرق سوس (  جذور سوس - ٠٠ ١٠
  معفاه معفاه معفاه  جذور جـنسـنـج - ٠٠ ٢٠
  معفاه معفاه معفاه  أوراق الكوآا - ٠٠ ٣٠
  معفاه معفاه معفاه  قـش الخشـخـاش - ٠٠ ٤٠
  معفاه معفاه معفاه  غيرها - ٠٠ ٩٠

      
، وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة )خروب(قرون خرنوب  .١٢١٢

بما فى ذلك (لفواآه ومنتجات نباتية أخر ا) قلب(أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن آانت مطحونة ؛ نوى ولب 
 )جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم

      : قرون خرنوب ، بما فى ذلك بذوره- 
   معفاه   معفاه   معفاه     بذور قرون الخروب- - ١٠ ١٠

      : غيرها- -   
   معفاه   معفاه   معفاه     غيره- - - ٩٩ ١٠

     : أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية-  
   معفاه   معفاه   معفاه   غيرها - -  ٩٠ ٢٠
   معفاه   معفاه   معفاه   المشـمـش والخـوخ والبرقوق) قلب(ـ  نـوى ولب  ٠٠ ٣٠

     : غيرها - 
     : شــونــدر السكر-- 

   معفاه   معفاه   معفاه   غــيرها  -- ٩٠ ٩١
     : غيرها - -  
     : بذور شيكوريا مجففه - - -  

   معفاه   معفاه   معفاه   غيرها - - - -  ١٩ ٩٩
     :غيرها - - -  

   معفاه   معفاه   معفاه   غيرها - - - -  ٩٨ ٩٩
      

جار وغيرها من مواد مخاطيـة  أ-عصارات وخالصات نباتية ؛ مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ؛ أجار  .١٣٠٢
 :ومكـثــفات ، مشتقة من منتجات نباتية ، وإن آانت معدلة 

     : عصارات وخالصات نبـاتـية - 
   معفاه   معفاه   معفاه   أفـيـون--  ٠٠ ١١ 
   معفاه   معفاه   معفاه  )من عرق السوس (  من جذور السوس --  ٠٠ ١٢ 
   معفاه   معفاه   معفاه  ينار من حشـيشــة الد--  ٠٠ ١٣ 
 من خالصة الكرآهن أو من جذور الـنـباتـات المحتوية --  ٠٠ ١٤ 

 على روتـيـنون
   معفاه   معفاه   معفاه 

   معفاه   معفاه   معفاه   غـــيرها --  ٠٠ ١٩ 
  : مواد مخاطية ومكـثـفـات مشـتـقـة من منـتجات نباتـية ، وإن آانت معدلة - 

   معفاه   معفاه   معفاه   أجار– أجار --    ٠٠ ٣١ 
 :، وإن آانت معدلة"الجوار"ـ ـ مواد مخاطية ومكـثـفـات مشـتـقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور  

   معفاه   معفاه   معفاه    لألغراض التقنية - - -   ١٠ ٣٢ 
   معفاه   معفاه   معفاه   غيرها  - - -    ٩٠ ٣٢ 
   معفاه   معفاه   معفاه   غيرها  - -    ٠٠ ٩٠ 

      
  :) بما فى ذلك الالنولين ( دهن الصوف ومواد دهنية مشـتـقة منه  .١٥٠٥



 

- ٢٥ -

     :دهن الصوف والخام  -   
   معفاه   معفاه   معفاه     غيرها- -  ١٩ ٠٠

     : غيرها- 
              غيرها- -  ٩٩ ٠٠

٣٫٠٠  
        

٣٫٠٠  
   معفاه 

      
 .شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها ، وإن آانت مكررة ولكن غير معدلة آيميائيًا  .١٥٠٦

      : غيرها- 
ex في خزانات أو أوعية اسطوانية ، لألغراض التقنية فقط- - ٩١ ٠٠          

١٧٠٫٠٠  
      

١٤٨٫٠٠ 
              

١٤٨٫٠٠  
ex غيرها ، لألغراض التقنية فقط- -  ٩٩ ٠٠           

١٧٠٫٠٠  
    

١٥٨٫٢٠ 
           

١٥٨٫٢٠  
      
      

  :زيت الزيتون وجزيئاته، وإن آان مكررًا ولكن غير معدل آيميائيًا  .١٥٠٩
     ) :العصرة األولى( زيت بكر -  
     : غيرها - - 

 لتر ، في ٢يد عن  في اوعية زجاجية ذات سعة ال تز- - - ٩١ ١٠
  طن في العام٥٠٠اطار حصة تعريفية قدرها 

  معفاه١٠١٫٢٠ ١٧١٫٠٠

ex معفاه ١٫٠٠ ١٧١٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط-  - -   ٩٩ ١٠   
ex طن في ٥٠٠ غيرها ، في اطار حصة تعريفية قدرها - - - ٩٩ ١٠ 

 .العام
  معفاه١٤٤٫٠٠ ١٧١٫٠٠

     : غيرها-    
      :غيرها - - 

ex لتر ، ٢ في أوعية زجاجية ذات سعة ال تزيد عن - - - ٩١ ٩٠ 
 لألغراض التقنية فقط

   معفاه ١٫٠٠ ١٧١٫٠٠

ex ٥٫٥٠ ١٠١٫٢٠ ١٧١٫٠٠  لتر ٢ في أوعية زجاجية ذات سعة ال تزيد عن - - - ٩١ ٩٠ 
ex معفاه ١٫٠٠ ١٧١٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط-  - - ٩٩ ٩٠   
 ex ٥٫٥٠ ١٤٤٫٠٠ ١٧١٫٠٠  غيرها  - - -   ٩٩ ٩٠ 

      
وجزيئاتها ، وإن آانت مكررة ولكن غير معدلة آيميائيا ) بما فيها زيت جوجوبا ( زيوت ودهون نباتية أخر ثابتة  .١٥١٥

: 
     : زيت بذر الكــتان وجزيئــاتــه - 
     : زيت خام -- 

ex١٣٣٫٧٠ ١٣٣٫٧٠ ١٥٩٫٠٠ لتقنية فقط غيرها ، لألغراض ا-  - - ٩٠ ١١ 
     : زيت الذرة وجزيئاته - 
      : زيت خام-- 

ex١٣٣٫٧٠ ١٣٣٫٧٠ ١٥٩٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط-  - - ٩٠ ٢١ 
     : غيرها - -   
     :غيرها - - -   

exفي خزانات أو أوعية اسطوانية ، لألغراض التقنية - - - -  ٩١ ٢٩ 
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط- - - - ٩٩ ٢٩ 
      : زيت تانغ وجزيئاته-  
     :غيرها - -   



 

- ٢٦ -

ex في خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - ٩١ ٣٠ 
 ١٣٩٫٧٠ ١٣٩٫٧٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex ١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠ ض التقنية  غيرها ، لألغرا- - - ٩٩ ٣٠ 
      : زيت تانغ وجزيئاته- 
      : غيرها- -   

exفي خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - ٩١ ٤٠ 
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية - - - ٩٩ ٤٠ 
     : زيت سمسم وجزيئاته - 
     : غيرها - -   
     : زيوت خام--   

ex١٣٣٫٧٠ ١٣٣٫٧٠ ١٨٤٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط- - - ١٩ ٥٠ 
     : غيرها - - -    

exفي خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - - ٩١ ٥٠ 
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠ لتقنية فقط غيرها ، لألغراض ا- - - - ٩٩ ٥٠ 
     : غيرها -   
      نبت الزيت - - 
     : غيرها - - -   

ex١٣٣٫١٠ ١٣٣٫١٠ ١٨٤٫٠٠  خام ، لألغراض التقنية - - - - ١٣ ٩٠ 
     : غيرها - - - -   

exفي خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - - ١٨ ٩٠ 
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط- - - - ١٩ ٩٠ 
     : زيت جوجوبا وجزيئاته- - 
     : غيرها - - -   

exفي خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - - ٢٨ ٩٠ 
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠  التقنية فقط غيرها ، لألغراض- - - - ٢٩ ٩٠ 
     : غيرها - -    

exفي خزانات ، أو براميل معدنية ، لألغراض التقنية - - - ٩٨ ٩٠  
 ١٤٥٫٠٠ ١٤٥٫٠٠ ١٨٤٫٠٠ فقط

ex١٥٥٫٢٠ ١٥٥٫٢٠ ١٨٤٫٠٠  غيرها ، لألغراض التقنية فقط- - - ٩٩ ٩٠ 
      

المتغيرة أسترتها (اتية ، وجزيئاتها ، مهـدرجة آليًا أو جزئيًا، معدلة األسترة دهـون وشحوم وزيوت حيـوانية أو نب .١٥١٦
 :، وإن آانت مكررة ولكنها غير محضرة أآثر من ذلك) األيلزة ( أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ) 

     : دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها -   
      : غيرها - - 

exأو براميل معدنية ، لألغراض التقنية   في خزانات - - - ٩١ ٢٠ ،
 فقط

        
٢٠٠٫٠٠  

          
١٫٠٠  

                
  ١٫٠٠  

exغيرها ، لألغراض التقنية فقط- - - ٩٩ ٢٠         
٢٠٠٫٠٠  

       
١٫٠٠  

                
  ١٫٠٠  

      



 

- ٢٧ -

تها ، مغلية أو مؤآسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو زيـوت وشــحوم ودهــون حيــوانية أو نباتيــة وجزيئا .١٥١٨
بالتسخين فى الفراغ أو فى غاز خامل أو معدلة آيميائيا بطريقة أخرى، ) مبلمرة(منفوخة أو موحدة الجزيئات 

   ؛ مخاليــط أو محضـرات١٥٫١٦بإستثناء ما يدخل منها فى البند 
     : مخاليط غير صالحة لألآل من الزيوت النباتية - 

ex معفاه ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠   غيرها ، لألغراض التقنية- - ١٩ ٠٠  
     . زيت فول صويا ايبوآسيديز -    

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيرها - - ٨٩ ٠٠
      

  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  .، خام ؛ مياه وقلويات ، جلسرينية) جلسرين ( جليسرول  ١٥٢٠٫٠٠٠٠
      

( وشموع نحل وشموع حشرات أخـــــر وبيــــــاض الحــــــوت ) ا الجليسريدات الثالثية عد( شمــــوع نباتية  .١٥٢١
 :، وإن آانت مكررة أو ملونة ) سبيرماسيتى 

      : شموع نباتية- 
   معفاه   معفاه   معفاه  شمع آاموبا - -    ١٠ ١٠ 
   معفاه   معفاه   معفاه   غير معالجه - - -   ٩١ ١٠
   معفاه   معفاه   معفاه  )مقصورة  ،ملونة ، الخ(معالجه  - - -   ٩٢ ١٠

     : غيرها -   
   معفاه   معفاه   معفاه  غير معالجه - -   ١٠ ٩٠
            )مقصورة  ،ملونة ، الخ(معالجه  - - -   ٢٠ ٩٠

٥٫٠٠  
        

٥٫٠٠  
   معفاه 

      
ـة عــن معــالجــة المــواد الدهنية أو ديجـرا ؛ بقــايــا ناتجـ ١٥٢٢٫٠٠٠٠

 الشموع الحيوانية أو النباتية
   معفاه   معفاه   معفاه 

      
     :عجينة آاآاو ، وإن آان منزوعًا دسمها  .١٨٠٣
  معفاه ٢٨٫٠٠ ٢٨٫٠٠  بدسمها- ٠٠ ١٠

      
  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ .زبد آاآاو ، دسمه وزيته  ١٨٠٤٫٠٠٠٠

      
مسحوق آاآاو اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد  ١٨٠٥٫٠٠٠٠

  معفاه ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ .تحلية أخر 

      
خضر وفواآه وأثمار قـشرية وأجزاء أخر من نباتات ، صالحة لألآل ، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض  .٢٠٠١

 :الخليك 
     :غيرها -  
     :فواآه وأثمار قـشرية - -  

  معفاه ٢١٫٠٠ ٢١٫٠٠  استوائيه- - -  ١١ ٩٠
      

  :محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ) طماطم ( بندورة  .٢٠٠٢

     :غيرها  -  
     :  آجم٥ في اوعية ال تزيد سعتها عن - - 

 لب طماطم ومرآزات ومسلوقة فى حاويات مفرغة  - - -  ٢١ ٩٠
و أآثر بالوزن أ% ٢٥الهواء الستخراج جاف محتوية على 

 .مكونة من طماطم وماء
 معفاه معفاه ٤١٫٠٠

 



 

- ٢٨ -

      
 فطور وآمأة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك  .٢٠٠٣
  معفاه ٤٦٫٨٠ ٤٦٫٨٠  فطور ، من جنس أجاريكوس- ٠٠ ١٠
  معفاه معفاه معفاه  آمأة- ٠٠ ٢٠
  معفاه ٤٦٫٨٠ ٤٦٫٨٠  غيرها- ٠٠ ٩٠

      
 : ٢٠٫٠٦ر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة فى البند خض .٢٠٠٤

     : خضر أخر ومخاليط من خضر-  
      آجم٥ في أوعية ال تزيد سعتها عن - - 

  معفاه معفاه ٢٩٫٠٠ زيتون - - -  ١٢ ٩٠
      

و هريس أو عجن فواآه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ ، وإن أ) مرمالد ( مربى وهالم فواآه، وخبيص  .٢٠٠٧
 :أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر 

ex معفاه ٣٢٫٠٠ ٣٢٫٠٠  محضرات متجانسه من فواآه استوائية -  ٠٠ ١٠  
     : غيرها-  
     :غيرها - -  
     :غير محتويه على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى - - -  

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  استوائيةفواآـه وأثمار قشرية - - - -  ١١ ٩٩
    :محتويه على سكر مضاف او مواد تحلية اخرى - - - 

  معفاه ٢١٫٠٠ ٢١٫٠٠  استوائيةفواآـه وأثمار قشرية من  - - - -  ٢١ ٩٩
      

 أو محفـوظـة بطريقــة أخــرى، وإن فواآه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر من نباتات صالحة لألآل، محضرة .٢٠٠٨
 :أضـيـف إليهـا سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية ، غير مذآورة وال داخلة فى مكان آخر 

  : أثمار قـشرية وفول سودانى وبذور أخر ، وإن آانت مخلوطة معًا -  
     : فول سودانى--   

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  غيرها  - - -    ٩٠ ١١ 
      : غيرها ، بما فيها المخاليط- - 

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠   استوائيةفواآـه وأثمار قشرية  - - -    ١٠ ١٩ 
  ٣٫٥٠ ١١٫٠٠ ١١٫٠٠  غيرها   - - -    ٩٠ ١٩ 
  معفاه ١٨٫٠٠ ١٨٫٠٠  أناناس-  ٠٠ ٢٠ 

     )حمضيات (  فواآه حمضية - 
اف أو مواد تحليه  عجائن ، غير محتوية علي سكر مض- -  ١٠ ٣٠ 

  ٥٫٥٠ ١٨٫٠٠ ١٨٫٠٠  أخر

  : ٢٠٠٨١٩ غيرها ، بما في ذلك المخاليط بخالف المذآورة في البند - 
            قـلب النخيل--  ٠٠ ٩١ 

٢٨٫٠٠  
      

٢٨٫٠٠  
   معفاه 

     : مخاليط-- 
            من الفواآه االستوائية - - -  ١١ ٩٢ 

٢٨٫٠٠  
        

٢٨٫٠٠  
   عفاهم 

     : غيرها - - 
    : عجائن ، غير محتوية علي سكر مضاف أو مواد تحليه أخر- - - 

  معفاه ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ من الفواآه االستوائية ، و األثمار القشرية االستوائية - - - -  ١١ ٩٩ 
     :غيرها - - -   
     : فواآه اخرى - - - -   

  معفاه ٢٥٫٥٠ ٢٥٫٥٠  ية االستوائية  األثمار القشر- - - - -  ٩٦ ٩٩ 



 

- ٢٩ -

      
وعصير خضر، غير مختمر وال مضاف إليه مشروبات روحية، وإن ) بما فيه سالفة العنـب(عصـير فواآه  .٢٠٠٩

 :أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر
     : عصير برتـقال - 
     : مجمد-- 

  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠.تحلية أخر اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد  - - -  ١٠ ١١
٢٠ ١١  - - - r ٣٥٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠. يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  

     ٢٠فيه عن " برآس " ال تـزيد قيمة   غير مجمده - -   
  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠ اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ١٠ ١٢
  ٣٥٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠ .حتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر ي  - - - ٢٠ ١٢

     :غيرها - -  
  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠.اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ٣٠ ١٩ 
  ٣٥٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠.يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر    - - -  ٤٠ ١٩

     :رتعصير جريب فو -  
     :٢٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة -- 

  ٣٥٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠ .يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ٢٠ ٢١
     :غيرها - -  

  معفاه معفاه ١٤٫٠٠.اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ١٠ ٢٩
  ٣٥٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ٤٩٫٠٠ . أو على مواد تحلية أخر يحتوى على سكر مضاف  - - -  ٢٠ ٢٩

      : نوع آخر من الحمضيات أي عصير من - 
     :٢٠فيه عن " برآس "  ال تـزيد قيمة -- 
    : اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر - - -  

  معفاه معفاه معفاه )سواء آان أم لم يكن ثابت(  عصير ليمون خام  - - - -  ١١ ٣١
     :غيرها - -  
     :اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  

  معفاه معفاه معفاه  آوتو زراعى - - - -  ١١ ٣٩
  ٦٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠   غيرها - - - - ١٩ ٣٩

     :عصير اناناس -  
     :٢٠عن " برآس " قيمة فيه  ال تـزيد - - 

  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠.ى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر اليحتو - - -  ١٠ ٤١
 - معفاه ٣٥٫٠٠ ٣٥٫٠٠  .يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ٢٠ ٤١

     : غيرها- -  
  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠.اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  ١٠ ٤٩
  معفاه ٣٥٫٠٠ ٣٥٫٠٠  - - -.اف أو على مواد تحلية أخر حتوى على سكر مضت  ٢٠ ٤٩
  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠  عصير طماطم -  ٠٠ ٥٠

      ) : العنب سالفهبما فيه (  عصير عنب - 
     :غيرها - -  

  ١٠٠٫٠٠٥٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  )٢٢حصة رقم (  استيراد فى اطار حصة تعريفية   - - -  ١٠ ٦٩
     :الفاآهة أو الخضراوات  عصير من أي نوع من - 

  ١٠٫٠٠ ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠  عصير خضروات - -  ١٠ ٨٠
     : غيرها- -  
    :اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  - - -  

  معفاه ٦٫٠٠ ٦٫٠٠   من الفاآهة االستوائية - - - - ٨١ ٨٠
  ١٤٫٤٠ ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠  غيرها - - - - ٨٩ ٨٠

    :ى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر يحتو - - -  
  معفاه ١٤٫٠٠ ١٤٫٠٠   من الفاآهة االستوائية - - - - ٩٨ ٨٠



 

- ٣٠ -

  ٤٥٫٥٠ ٥٩٫٥٠ ٥٩٫٥٠  غيرها - - - -  ٩٩ ٨٠
     : خليط عصائـر- 
     :عصير خضروات  - -  
      يحتوى على عصير الثمرة التفاحية - - -  

حصة رقم ( يراد فى اطار حصة تعريفية  است     - - - -  ١١ ٩٠
٢١(  

١٦٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠  

  ١٣٫٠٠ ١٧٫٠٠ ١٧٫٠٠  غيرها - - -  ٢٩ ٩٠
     :غيرها - -  
   :يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  غيرها ،ال- - -    
     : غيرها - - - -  

  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  أساسها الفواآه االستوائية- - - - - ٦١ ٩٠
  معفاه ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  غيرها - - - - - ٦٩ ٩٠

   :يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر  غيرها ،ال- - - 
     :غيرها - - - -  

  معفاه ١٨٫٠٠ ١٨٫٠٠  أساسها الفواآه االستوائية- - - - - ٩٨ ٩٠
  معفاه ١٨٫٠٠ ١٨٫٠٠  غيرها - - - - -  ٩٩ ٩٠
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  )٤(ملحق 

  )٦(من المادة ) ٢(المشار إليه فى الفقرة 

بشان إلغاء الرسوم الجمركية و الرسوم ذات األثر 

المماثل على واردات المنتجات الصناعية بين مصر 

  و دول االفتا

  
  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

- ٢ -

- ٢ -

  )٤(ملحق 

  )٦( المادة من) ٢( فى الفقرة المشار إليه

 واردات األثر المماثل علىة و الرسوم ذات بشان إلغاء الرسوم الجمركي

   مصر و دول االفتابينالمنتجات الصناعية 

  

دول في  تلغي الرسوم الجمركية  و الرسوم ذات األثر المماثل المطبقة            -١

هذه  دخول   عند من المنتجات ذات المنشأ المصري        على وارداتها  االفتا

 . حيز النفاذاالتفاقية 

  

 المماثل المطبقـة    األثرت  تلغي تدريجيا الرسوم الجمركية و الرسوم ذا       -٢

 ، والمدرجة دول االفتا منشأمن المنتجات ذات  هاعلي وارداتمصر في 

  :الموضح ادناه  ،طبقا للجدول الزمنىالجداول المرفقة بهذا الملحقفي 

 الجمركيـة   ةبالضري ، تخفض )أ( لفئةباجات المدرجة   تفيما يخص المن    - أ

   :كاآلتى المماثل األثرالرسوم ذات و

 تخفض الضريبة الجمركية    ، حيز النفاذ    هذه االتفاقية دخول    تاريخ في -

  ؛األساسيةمن الفئة % ٢٥ إلي أخر رسم وأى

 . من الرسوم الجمركية  يلغى ما تبقى٢٠٠٨أول يناير  في -

  

، تخفـض الـضريبة     ) ب( فئـة فيما يخص المنتجات المدرجـة بال       - ب

  : الرسوم ذات األثر المماثل كاآلتىالجمركية و

الضريبة الجمركية وأى رسم أخـر       ، تخفض     ٢٠٠٨ أول يناير في   -

  من الفئة األساسية؛% ٩٠ إلى



 

 

- ٣ -

- ٣ -

الضريبة الجمركية وأى رسم أخر  ، تخفض  ٢٠٠٩أول يناير  في -

  من الفئة األساسية؛% ٧٥ إلى

الضريبة الجمركية وأى رسم أخر ، تخفض   ٢٠١٠أول يناير  في -

  من الفئة األساسية؛% ٦٠ إلى

 وأى رسم أخر خفض الضريبة الجمركية، ت  ٢٠١١أول يناير في  -

  من الفئة األساسية؛% ٤٥ إلى

الضريبة الجمركية وأى رسم أخر ، تخفض   ٢٠١٢أول يناير  في -

  من الفئة األساسية؛% ٣٠ إلى

الضريبة الجمركية وأى رسم أخر ، تخفض   ٢٠١٣أول يناير  في -

  من الفئة األساسية؛% ١٥ إلى

 وأى  الجمركيةضريبة من الى ما تبقيلغى،   ٢٠١٤أول يناير  في -

  .رسم آخر

  

، تخفض الضريبة الجمركية    ) ج (فئةفيما يخص المنتجات المدرجة بال     -ج

  : الرسوم ذات األثر المماثل كاآلتىو

 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١٠أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٩٥

الضريبة الجمركية وأى رسـم أخـر       ، تخفض     ٢٠١١أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٩٠إلى

الضريبة الجمركية وأى رسـم أخـر       ، تخفض     ٢٠١٢أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٧٥إلى



 

 

- ٤ -

- ٤ -

الضريبة الجمركية وأى رسـم أخـر       ، تخفض     ٢٠١٣أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٦٠إلى

الجمركيـة وأى رسـم أخـر       الضريبة  ، تخفض    ٢٠١٤أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٤٥إلى

الضريبة الجمركيـة وأى رسـم أخـر        ، تخفض    ٢٠١٥أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٣٠إلى

الضريبة الجمركية وأى رسـم أخـر       ، تخفض     ٢٠١٦أول يناير   في   -

  من الفئة األساسية؛% ١٥إلى

 وأى   الجمركيـة  بةالـضري  من   ، يلغى ما تبقى     ٢٠١٧أول يناير    في -

  .رسم آخر

  

، تخفض الضريبة الجمركيـة     ) د (فئةفيما يخص المنتجات المدرجة بال     -د

  : الرسوم ذات األثر المماثل كاآلتىو
 
 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١١أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٩٠

 وأى رسم أخر إلى   الضريبة الجمركية   ، تخفض     ٢٠١٢أول يناير   في   -

  من الفئة األساسية؛% ٨٠

 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١٣أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٧٠

 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١٤أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٦٠



 

 

- ٥ -

- ٥ -

 رسم أخر إلى  الضريبة الجمركية وأى    ، تخفض     ٢٠١٥أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٥٠

 مركية وأى رسم أخر إلى    ، تخفض الضريبة الج     ٢٠١٦أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٤٠

 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١٧أول يناير   في   -

  من الفئة األساسية؛% ٣٠

 أخر إلى الضريبة الجمركية وأى رسم     ، تخفض     ٢٠١٨أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ٢٠

 الضريبة الجمركية وأى رسم أخر إلى     ، تخفض     ٢٠١٩أول يناير    في -

  من الفئة األساسية؛% ١٠

 وأى  الجمركيـة الـضريبة    من   ، يلغى ما تبقى     ٢٠٢٠أول يناير    في -

  .رسم آخر

  

  

  ــــــــــــــ



رقم البند 
الجمركى

الفئةالوصف

٢٥٠١٠٠
ملح عادى (بما فى ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم 
نقى، وإن كان محلوالً بالماء أو محتوياً على عوامل مضادة للتكتل أو 

مساعدة لإلنسياب ؛ ماء البحر
أ

أمركبات حديد كبريتية ( بيريت ) غير محمصة ٢٥٠٢٠٠

٢٥٠٣٠٠
كبريت من جميع األنـــواع ، عدا الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) 

والكبريت المـــرسب والكـبـــريت الغروى
أ

جرافيت طبيعى ٢٥٠٤
أ- مسحوق أو رقائــق٢٥٠٤١٠
أ- غيره٢٥٠٤٩٠

٢٥٠٥
رمال طبيعية من جميع األنواع ، وإن كانت ملونة ، بإستثناء الرمال 

المحتوية على معادن مما يدخل فى الفصل ٢٦ .
أ- رمال سـيـليسـية ورمال مرو ( كوارتــز ٢٥٠٥١٠
ب- غيرها ٢٥٠٥٩٠

٢٥٠٦
مرو "كوارتز" (عدا الرمال الطبيعية) ؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً 

تشذيباً أولياً ، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى كتل 
أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .

أ- مرو ( كوارتـز )٢٥٠٦١٠
- كوارتـزيت :

أ-- خاماً أو مشذبـاً تـشذيـباً أولـيا٢٥٠٦٢١ً
أ-- غيره٢٥٠٦٢٩

أصلصال صينى ( كاولين ) وغيره من غضار كاولينية ، وإن كان مكلساً .٢٥٠٧٠٠

٢٥٠٨
أنواع غضار أخر ( بإستثناء الغضار الممدد الداخل فى البند ٦٨,٠٦ ) 

واألندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة ؛ موليت ؛ أتربة 
شاموط أو ديناس .

أ- بنتونيت٢٥٠٨١٠
أ- أتربة نزع األلوان وأتربة إزالة المواد الدهنيــــة ( أتربة فولر )٢٥٠٨٢٠
أ- غضار متحمل للحرارة٢٥٠٨٣٠
أ- أنواع أخر من الغضار٢٥٠٨٤٠
أ- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت٢٥٠٨٥٠
أ- موليت٢٥٠٨٦٠
أ- أتربة شاموط أو ديناس٢٥٠٨٧٠
أطباشـــيـر .٢٥٠٩٠٠

٢٥١٠
فوســفات كالســيوم طبيعى وفوسفات ألومنيوم كلسى طبيعى 

وطباشير فوسفاتى .
ب- غير مطحونة٢٥١٠١٠
ب- مطحونة٢٥١٠٢٠

الرسوم الجمركية والرسوم ذات االثر المماثل المطبقة على الواردات
مرفق لملحق (٤)



٢٥١١
كبريتات باريوم طبيعى ( باريتيس ) ؛ كربونات باريوم طبيعى (ويذاريت ) 

، وإن كانت مكلسة ، عدا أوكسيد الباريوم الداخل فى البند ٢٨,١٦ .
أ- كبريتات باريوم طبيعى ( باريتيس )٢٥١١١٠
أ- كربونات باريوم طبيعى ( ويذاريت )٢٥١١٢٠

٢٥١٢٠٠
دقيق حفريات سيليسية ( كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثالً ) وأتربة 
سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعى ظاهـــــرى اليـــــــزيد 

عن ١، وإن كــانت مكلسة .
أ

٢٥١٣
حجر خفان ( خفاف ) ؛ سنباذج ( حجر صنفرة ) ؛ كوراندوم طبيعى 

وعقيق طبيعى ومواد شحذ طبيعية أخر ، وإن كانت معالجة بالحرارة .
- حجر خفان ( خفاف ) :

٢٥١٣١١
-- خــاماً أو قطعــاً غــير منتـظمة ، بما فيـه الخفـــان 

المجـــروش أو المكسر ( بمسكيس )
أ

أ-- غيره٢٥١٣١٩
- سـنـباذج ، كوراندم طبيعى ، عقـيق طبيعى ومواد شحذ طبيعية أخر٢٥١٣٢٠

٢٥١٤٠٠
أردواز ، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطعاً فقط ، بالنشر أو بغيره 

، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .
أ

٢٥١٥

رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل 
نـوعى ظــاهــرى اليقــل عــن ٢,٥ ، ومرمر ، وإن كان 

مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح 
بشكل مستطيل أو مربع .

- رخام وترافرتين :
ج-- خاماً أو مشذباً تـشذيباً أوليا٢٥١٥١١ً

٢٥١٥١٢
-- مقطعاً فقط بالنـشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو 

مربع
ج

ج- أيكوسين وأحجــــار كلسية أخر للنحت أو البنــــــاء ؛ مرمر٢٥١٥٢٠

٢٥١٦
جرانيت وحجر سماقى ( بروفيرى ) وبازلت وحجر رملى وأحجار أخر 

للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيباً أولياً ، أو مقطعة فقط ، 
بالنشرأو بغيره ، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .

- جرانيت :
ج-- خاماً أو مشذباً تـشذيباً أوليا٢٥١٦١١ً
ج-- مقطعاً فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع٢٥١٦١٢

- حجر رملى :
ج-- خاماً أو مشذباً تشذيباً أوليا٢٥١٦٢١ً
ج-- مقطعاً فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع٢٥١٦٢٢
ج- أحجار أخر للنحت أو البناء٢٥١٦٩٠

٢٥١٧

حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من األنواع المستعملة 
عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف 
األخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ 

حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن إشتملت على المواد 
المذكورة فىالجزء األول من هذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا 

ومساحيق أحجار داخلة فى البند ٢٥,١٥ أو البند ٢٥,١٦، وإن كانت 
معالجة بالحرارة .



٢٥١٧١٠

ـ  حصى وحصباء وأحجار مجروشـة أو مكسرة من األنواع 
المسـتعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو 

ألنواع الرصف األخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت 
معالجة بالحرارة

أ

٢٥١٧٢٠
ـ  حصباء خبــث وحصباء نفايـات صناعية ممـــاثـلة ، وإن 

إشتملت على المواد الداخلة فى البند الفرعى ٢٥١٧,١٠
أ

أ- حصباء مقطرنة٢٥١٧٣٠
- حبيبات وشـــظايا ومساحيق أحجار داخلة فى البند ٢٥,١٥ أو البند 

٢٥,١٦ ، وإن كانت معالجة بالحرارة :
أ -- من رخام٢٥١٧٤١
أ -- غيرها٢٥١٧٤٩

٢٥١٨
دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبداً ، بما فى ذلك الدولوميت المشذب 

تشذيباً أولياً ، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى كتل 
أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ تراب الدولوميت المدكوك.

أ- دولوميت غير مكلس أو ملبد٢٥١٨١٠
أ- دولوميت مكلس أو ملبد٢٥١٨٢٠
أ- تراب الدولوميت المدكوك٢٥١٨٣٠

٢٥١٩
كربونات ماغنسيوم طبيعى (مغنزيت) ؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً ؛ 
ماغنسيا تامة اإلحتراق (ملبدة) ، وإن إحتوت على كميات قليلة من 

أكاسيد أخر مضافه قبل التلبيد ؛ أوكسيد ماغنسيوم آخر ، وإن كان نقياً.
أ- كربونات ماغنسيوم طبيعى ( مغـنزيت )٢٥١٩١٠
أ- غيرها٢٥١٩٩٠

٢٥٢٠
جبس ؛ أنهيدريت؛ جص ( مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم ) 

، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات 
التفاعل.

ب- جبـس ؛ أنهـيدريت٢٥٢٠١٠
أ - جص٢٥٢٠٢٠

٢٥٢١٠٠
حجر جيرى( كلسى ) مساعد للصهر ( فلكس ) ؛ حجر جيرى وأحجار 

كلسية أخر من األنواع المستخدمة فى صناعة الكلس أو األسمنت
أ

٢٥٢٢
كلس حى وكلس مطفأ وكلس مائى،عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم 

الداخلين فى البند ٢٨,٢٥.
أ- كلس حى٢٥٢٢١٠
أ- كلس مطفأ٢٥٢٢٢٠
أ- كلس مائى٢٥٢٢٣٠

٢٥٢٣
أسمنت مائى بكافـة أنواعه ، بما فيه األسمنت المكتل غير المطحون 

المسمى " كلنكر" وإن كان ملوناً.
ج- كلنكر٢٥٢٣١٠

- أسمنت بورتالند :
ج-- أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعيا٢٥٢٣٢١ً
ج-- غيره٢٥٢٣٢٩
ج- أسمنت ألومينى٢٥٢٣٣٠
ج- أنواع أسمنت مائى أخر٢٥٢٣٩٠
أحرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) .٢٥٢٤٠٠



ميكا،بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضالت ميكا.٢٥٢٥
أ- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة٢٥٢٥١٠
أ- مسحوق ميكا٢٥٢٥٢٠
أ- فضالت ميكا٢٥٢٥٣٠

٢٥٢٦
ستياتيت طبيعى (حجر دهنى)، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً 

تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشـر أو بغـيره الى كتــل أو ألواح بشــكل 
مستطيل أو مربع ؛ طلق ( تالك )

ب- غير مجروشة وال مسحوقة٢٥٢٦١٠
أ - مجروشة أو مسحوقة٢٥٢٦٢٠

٢٥٢٨

بورات طبيعية ومركزاتها ( وإن كانت مكلسة ) ، ما عدا البورات 
المفصولة من محلول الملح الطبيعى؛ حمض بوريك طبيعى محتوى على 
نســبة التـــزيد عن ٨٥%  من حمض البوريك  H٣BO٣محسوباً 

على وزن المنتج الجاف
أ- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها ( وإن كانت مكلسة )٢٥٢٨١٠
أ- غيرها٢٥٢٨٩٠
فلسبار ؛ ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار .٢٥٢٩
أ- فلسبار٢٥٢٩١٠

- فلورسبار :
أ-- يحتوى على ٩٧% وزناً أو أقـل من فلوريد الكالسيوم٢٥٢٩٢١
أ-- يحتوى على أكـثـر من ٩٧% وزناً من فلوريد الكالسيوم٢٥٢٩٢٢
أ- ليوسيت ؛ نفلين ونفـلين سينـيت٢٥٢٩٣٠
مواد معدنية غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر.٢٥٣٠
أ- فيرمكيوليت ، بيرليت وكلوريت ، غير ممددة٢٥٣٠١٠
أ- كيسرايت ، إبسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعى)٢٥٣٠٢٠
أ- غيرها٢٥٣٠٩٠

خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .٢٦٠١

- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص :
أ-- غيرمكتلة٢٦٠١١١
أ-- مكتلة٢٦٠١١٢
أ- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)٢٦٠١٢٠

٢٦٠٢٠٠
خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها 
المحتوية على منجنيز بنسبة ٢٠% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج 

الجاف .
أ

أخامات نحاس ومركزاتها .٢٦٠٣٠٠
أخامات نيكل ومركزاتها .٢٦٠٤٠٠
أخامات كوبالت ومركزاتها .٢٦٠٥٠٠
أخامات ألومنيوم ومركزاتها .٢٦٠٦٠٠
أخامات رصاص ومركزاتها .٢٦٠٧٠٠
أخامات زنك ( توتياء ) ومركزاتها .٢٦٠٨٠٠
أخامات قصدير ومركزاتها .٢٦٠٩٠٠
أخامات كروم ومركزاتها .٢٦١٠٠٠
أخامات تنجستين ومركزاتها .٢٦١١٠٠



خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .٢٦١٢٠٠
أ- خامات يورانيوم ومركزاتها٢٦١٢١٠
أ- خامات ثوريوم ومركزاتها٢٦١٢٢٠
خامات موليبدنيوم ومركزاتها .٢٦١٣
أ- محمصة٢٦١٣١٠
أ- غيرها٢٦١٣٩٠
أخامات تيتانيوم ومركزاتها ٢٦١٤٠٠
خامات نيوبيوم ، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .٢٦١٥
أ- خامات زركونيوم ومركزاتها٢٦١٥١٠
أ- غيرها٢٦١٥٩٠
خامات معادن ثمينة ومركزاتها .٢٦١٦
أ- خامات فضة ومركزاتها٢٦١٦١٠
أ- غيرها٢٦١٦٩٠
خامات أخر ومركزاتها .٢٦١٧
أ- خامات أنتيمون ومركزاتها٢٦١٧١٠
أ- غيرها٢٦١٧٩٠
أخبث محبب (خبث رملى) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب.٢٦١٨٠٠

٢٦١٩٠٠
خبث وغـثاء ( غير الخبث المحبب ) ، شظايا تطريق ( قشور ) 

وفضالت أخر من صناعة الحديد أو الصلب .
أ

٢٦٢٠
رمــاد وبقــايــا ( عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب ) ، 

تحتوى على زرنيخ أو معادن أو مركبات معدنية .
- محتوية بصورة رئيسية على زنك :

أ-- مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك ( مات الجلفنة )٢٦٢٠١١
أ-- غيرها٢٦٢٠١٩

- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :

٢٦٢٠٢١
-- وحول البنزين المحتوى على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال 

وقود المحركات المحتوية على رصاص
أ

أ-- غيرها٢٦٢٠٢٩
أ- محتوية بصورة رئيسية على نحاس٢٦٢٠٣٠
أ- محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم٢٦٢٠٤٠

٢٦٢٠٦٠
ـ  محتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثـاليوم أو مخاليطها ، من األنواع 
المستعملة فى إستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها 

الكيميائية
أ

 -  غيرها:

٢٦٢٠٩١
-- محتوية على أنـتـيمون أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم ، أو 

مخاليطها
أ

أ-- غيرها٢٦٢٠٩٩

٢٦٢١
خبث ورماد أخر ، بما فى ذلك رماد عشب البحر ، رماد وبقايا حرق 

نفايات البلديات .
أ- رماد وبـقايا حرق نـفايات البلديات٢٦٢١١٠
أ- غيرها٢٦٢١٩٠

٢٧٠١
فحم حجرى ؛ فحم حجرى مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة 

مماثلة مصنوعة من فحم حجرى .



- فحم حجرى ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكتل:
أ-- أنـتراسيت٢٧٠١١١
أ-- فحم حجرى قارى٢٧٠١١٢
أ-- فحم حجرى آخر٢٧٠١١٩

٢٧٠١٢٠
 ـ  فحم حجرى مكـتل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثـلة 

مصنوعة من فحم حجرى
أ

٢٧٠٢
ليجنيت ( فحم حديث التكوين )، وإن كان مكتالً ، بإستثناء الكهرمان 

األسود.
أ- ليجنيت ، وإن كان مسحوقـاً ، ولكن غير مكـتل٢٧٠٢١٠
أ- ليجنيت مكـتل٢٧٠٢٢٠
أخنور ( طحلب الوقود ) ، ( بما فى ذلك قش الخنور ) ، وإن كان مكتالً .٢٧٠٣٠٠

٢٧٠٤٠٠
فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى أو من 

ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكتالً ؛ فحم معوجات .
ج

٢٧٠٥٠٠
غاز فحم حجرى وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثـلة ، عدا 

غازات 
النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية

ب

٢٧٠٦٠٠
قطران مقطر من فحم حجرى ، من ليجنيت أو من خنور ، وغيره من 
قطران معدنى ، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء ، بما فى 

ذلك القطران المجدد .
ج

٢٧٠٧
زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجرى فىدرجات 

حرارة عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن 
العناصر غير العطرية

ب- بنزول ( بنزين )٢٧٠٧١٠
ب- توليول ( تولوين )٢٧٠٧٢٠
ج- زيلول ( زيلين )٢٧٠٧٣٠
ج- نفـتالين٢٧٠٧٤٠

٢٧٠٧٥٠
ـ  مخاليط هيدروكربونات عطرية أخر والتى يتقطر ٦٥% منها أو 

أكـثر حجماً ( بما فيه الفاقد ) فــــى درجــة حرارة ٢٥٠ مئوية 
STM D بطريقة االولى٨٦

ب

ب- فـينوالت٢٧٠٧٦٠
- غيرها :

ب-- زيوت كريوزوت٢٧٠٧٩١
ب-- غيرها٢٧٠٧٩٩

٢٧٠٨
زفـت وزفـت مجمـر ، نـاتجــان من قطران الفحم الحجرى أو من 

قطران معدنى آخر .
ب- زفت٢٧٠٨١٠
ب- زفت مجمر٢٧٠٨٢٠
أزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً .٢٧٠٩٠٠

٢٧١٠

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، عدا الخام ؛
 محضرات غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر ، محتوية على ما ال يقل 
عن ٧٠% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قـارية ، على أن 
تكون هذه الزيوت العنصر األساسى فى هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت .



ـ  زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام)
 ومحضـرات غـير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر، محتوية بنسبة 

٧٠%  أو أكثر وزناً عـلى زيوت نفـط أو زيوت متحصل عليها من مواد 
معدنية قارية، والتى تكون هذه الزيوت العنصر األساسى فى هذه 

المحضرات ، عدا نفايا الزيوت:
-- زيوت ومحضرات ، خـفـيـفـة :٢٧١٠١١

٢٧١٠١١١٠

ـ ـ ـ  بنـــزين بمـا فــى ذلك بنـزين الطيران ، وقود 
نـفاثـــات من نوع البنـزين ، أرواح بيضاء (هوايت سبيريت)، 

كيروسين بما فى ذلك وقود الـنفاثـات من نوع الكيروسين ، غاز أويل ( 
سوالر )، كيروسين منزوع الرائحه ، ديزل أويل

ج

ج--- غيرها٢٧١٠١١٩٠
-- غيرها :٢٧١٠١٩

٢٧١٠١٩١٠
ـ ـ ـ نفط مصفى (مكرر) جزئياً بما فى ذلك الزيوت المقطرة أولياً 

(تـريد كرود) ، فويل أويل (مازوت) ، زيوت المحوالت
ج

ج--- غيرها٢٧١٠١٩٩٠
 - نـفـايا الزيوت : 

٢٧١٠٩١
ـ ـ محتويـة عــلى داى فينيـل بـــولى كلـــــورينيـتد ( 

كلوريـة ) (PCBs) أو على تيرفينيـل بولى كلــــورينيتد ( كلورية 
( PBBs ) ( برومية ) أو على باى فينيل برومينيتد (PCTs) (

ب

ب-- غيرها٢٧١٠٩٩
غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر .٢٧١١

- مسـيلة :
أ-- غـاز طبيعى٢٧١١١١
أ-- بروبـان٢٧١١١٢
أ ـ ـ بيوتان٢٧١١١٣
 -- إثـيـلين ، بروبـيلين ، بوتـيلين وبوتـادين :٢٧١١١٤

أ--- بروبـيلين٢٧١١١٤١٠
أ--- غيرها٢٧١١١٤٩٠
أ-- غيرها٢٧١١١٩

- فى حالة غازية :
أ-- غاز طبيعى٢٧١١٢١
أ-- غيره٢٧١١٢٩

٢٧١٢

هالم نفطى ( فازلين ) ؛ شمع البارافين ، شمع نفطى دقيق التبلور ، " 
شمع سالك " أو زوكريت، شمع لجنـيت ، شمع خنور، شموع معدنية 

أخر ، ومنتجـات مماثـلة متحصل عليـها بعمـليات تركيبية أو 
بعمليات أخر، وإن كانت ملونة .

أ- هالم نفطى ( فازلين )٢٧١٢١٠
أ- شمع بارافـين محتوى على أقـل من ٠,٧٥% وزناً من الزيت٢٧١٢٢٠
أ- غيرها٢٧١٢٩٠

٢٧١٣
مجمر ( كوك ) نفط ، قار نفطى ورواسب أخر من زيوت نفط أو من 

زيوت مواد معدنية قارية .
- مجمر ( كوك ) نفط :

أ-- غير مكلس٢٧١٣١١



أ-- مكلس٢٧١٣١٢
أ- قـار نـفطى٢٧١٣٢٠
أ- رواسب أخر من زيوت نـفط أو من زيوت مواد معدنية قـارية٢٧١٣٩٠

٢٧١٤
قار وأسفلت ، طبيعيان ؛ شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية ؛ 

أسفلتيت وصخور أسفلتية .
أ- شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية٢٧١٤١٠
أ- غيرها٢٧١٤٩٠

٢٧١٥٠٠
مخــاليـط قـاريـة أسـاسـها األسـفــلت أو القـار  الطبيعـيان 

أو القــار النفطــى أو القـطـران المعـدنى أو زفــت 
القـطـران المعدنى ( مثل ، المعاجين القارية ، " كت باك " ) .

أ

أالطاقة الكهربائية .٢٧١٦٠٠
 ١. عناصر كيميائية

فلور ، كلور ، بروم ، يود .٢٨٠١
ج- كلور٢٨٠١١٠
أ- يود٢٨٠١٢٠
أ- فـلور ؛ بروم٢٨٠١٣٠
أكبريت متسامى (زهر الكبريت) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى .٢٨٠٢٠٠

٢٨٠٣٠٠
كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو 

المذكورة فى مكان آخر ) .
ب

هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من الالفلزات .٢٨٠٤
ب- هيدروجين٢٨٠٤١٠

- غازات نادرة :
أ-- أرجون٢٨٠٤٢١
أ-- غيرها٢٨٠٤٢٩
ب- نـتروجين٢٨٠٤٣٠
ب- أوكسجين٢٨٠٤٤٠
أ- بورون ؛ تـيلوريوم٢٨٠٤٥٠

- سيليسيوم ( سيليكون ) :
أ-- محتوى على ماال يقل عن ٩٩,٩٩% وزناً من السيليكون٢٨٠٤٦١
أ-- غيرها٢٨٠٤٦٩
أ- فوسفور٢٨٠٤٧٠
أ- زرنيخ٢٨٠٤٨٠
أ- سيلينيوم٢٨٠٤٩٠

٢٨٠٥
معادن قـلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أتربة نادرة ، سكانديوم 

ويتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق .
- معادن قـلوية أو معادن قـلوية تـرابـية :

أ-- صوديوم٢٨٠٥١١
أ-- كالسـيوم٢٨٠٥١٢
أ-- غيرها٢٨٠٥١٩

٢٨٠٥٣٠
- معادن أتـربة نــادرة ، سكانـديــوم ويـتريوم ، وإن كانت 

مخلوطة أو متحدة فيما بينها
أ

أ- زئبق٢٨٠٥٤٠



٢ . أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من الفلزات
كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك ) ؛ حمض كلوروكبريتيك .٢٨٠٦
ب- كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك )٢٨٠٦١٠
ب- حمض كلوروكبريتيك٢٨٠٦٢٠
جحمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتى ( أوليوم ) .٢٨٠٧٠٠
جحمض أزوتيك ( نيتريك ) ؛ أحماض سلفونتريك .٢٨٠٨٠٠

٢٨٠٩
خامس أوكسيد ثانى الفوسفور ؛ حمض فوسفوريك ؛ أحماض بولى 

فوسفوريك ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم ال .
أ- خامس أوكسيد ثـانى الفوسفور٢٨٠٩١٠
أ- حمض فوسفوريك وأحماض بولى فوسفوريك٢٨٠٩٢٠
أأكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .٢٨١٠٠٠

٢٨١١
أحماض غـير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية 

من ال فلزات .
- أحماض غير عضوية أخر :

ب-- فلوريد الهيدروجين ( حمض هيدروفلوريك )٢٨١١١١
ب-- غيرها٢٨١١١٩

- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من ال فلزات :
ب-- ثانى أوكسيد الكربون٢٨١١٢١
ب-- ثانى أوكسيد السيلسيوم (ثانى أوكسيد السيليكون)٢٨١١٢٢
ب-- ثانى أوكسيد الكبربت٢٨١١٢٣
ب-- غيرها٢٨١١٢٩

٣. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت
من ال فلزات

هاليدات وأكاسيد هاليدات من ال فلزات .٢٨١٢
أ- كلوريدات وأكاسيد كلوريد٢٨١٢١٠
أ- غيرها٢٨١٢٩٠
كبريتيدات من ال فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجارى .٢٨١٣
أ- ثـانى كبريتيد الكربون٢٨١٣١٠
أ- غيرها٢٨١٣٩٠

 ٤- قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية
نشادر ال مائى أو محلوله المائى .٢٨١٤
أ- نشادر ال مائى٢٨١٤١٠
أ- محلول نشادر مائى٢٨١٤٢٠

٢٨١٥
هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا 

كاوية ) ؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .
- هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) :

ب-- جامد٢٨١٥١١
ب-- فى محلول مائى ( غواسل صودا كاوية )٢٨١٥١٢
أ- هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا كاوية )٢٨١٥٢٠
أ- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم٢٨١٥٣٠

٢٨١٦
هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق 

أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .
أ- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم٢٨١٦١٠



أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم٢٨١٦٤٠
أأوكسيد الزنك ( توتياء ) ؛ فوق أوكسيد الزنك .٢٨١٧٠٠

٢٨١٨
كوراندوم إصطناعى ، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً ؛ 

أوكسيد ألومنيوم ؛ هيدروكسيد ألومنيوم .
أ- كوراندوم إصطناعى ، محدد أو غير محدد الصفات كيميائيا٢٨١٨١٠ً
أ- أوكسيد ألومنيوم ، غير الكوراندوم اإلصطناعى٢٨١٨٢٠
أ- هيدروكسيد ألومنيوم٢٨١٨٣٠
أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .٢٨١٩
أ- ثــالـث أوكســـيد الكـــروم٢٨١٩١٠
أ- غيره٢٨١٩٩٠
أوكسيدات منجنيز .٢٨٢٠
أ- ثـانى أوكسيد منجنيز٢٨٢٠١٠
أ- غيره٢٨٢٠٩٠

٢٨٢١
أوكسـيدات وهيدروكســيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتويــــــة 
عـــــلى ٧٠% وزنــاً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد 

Fe٢Oالحديديك ٣

أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد٢٨٢١١٠
أ- أتربة ملونة٢٨٢١٢٠
أأوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ؛ أوكسيدات كوبالت تجارية ٢٨٢٢٠٠
أأوكسيدات تيتانيوم .٢٨٢٣٠٠
أوكسيدات الرصاص ؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى .٢٨٢٤
ب - أوكسيد الرصاص األحادى (ليثارج ، ماسيكوت)٢٨٢٤١٠
ب - رصاص أحمر ورصاص برتقالى٢٨٢٤٢٠
ب - غيرها٢٨٢٤٩٠

٢٨٢٥
هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأمالحهما غير العضوية ؛ قواعد أخر غير 

عضوية ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخر .
أ- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأمالحهما غير العضوية٢٨٢٥١٠
أ- أوكسيد وهيدروكسيد الليـثـيوم٢٨٢٥٢٠
أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم٢٨٢٥٣٠
أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل٢٨٢٥٤٠
أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس٢٨٢٥٥٠
أ- أوكسيدات الجرمانيوم وثانى أوكسيد الزيركونيوم٢٨٢٥٦٠
أ- أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم٢٨٢٥٧٠
أ- أوكسيدات األنتيمون٢٨٢٥٨٠
أ- غيرها٢٨٢٥٩٠

٥ . أمالح وفوق أمالح معدنية ، من أحماض
غير عضوية

٢٨٢٦
فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأمالح الفلور األخر المركبة 

.
- فلوريدات :

أ-- من نشادر (أمونيوم) أو صوديوم٢٨٢٦١١
أ-- من الومنيوم٢٨٢٦١٢



أ-- غيرها٢٨٢٦١٩
أ- فلوروسيليكات الصوديوم أو البوتاسيوم٢٨٢٦٢٠
أ- سادس فلورو الومينات الصوديوم (كريوليت تركيبى)٢٨٢٦٣٠
أ- غيرها٢٨٢٦٩٠

٢٨٢٧
كلوريدات ، أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد ؛ بروميدات وأوكسيدات 

البروم ؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .
أ- كلوريد النشادر (األمونيوم)٢٨٢٧١٠
أ- كلوريد الكالسيوم٢٨٢٧٢٠

- كلوريدات أخر :
أ-- من ماغنسيوم٢٨٢٧٣١
أ-- من الومنيوم٢٨٢٧٣٢
أ-- من حديد٢٨٢٧٣٣
أ-- من كوبالت٢٨٢٧٣٤
أ-- من نيكل٢٨٢٧٣٥
أ-- من زنك (توتياء)٢٨٢٧٣٦
أ-- غيرها٢٨٢٧٣٩

- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :
أ-- من نحاس٢٨٢٧٤١
أ-- غيرها٢٨٢٧٤٩

- بروميدات وأوكسيدات البروم :
أ-- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم٢٨٢٧٥١
أ-- غيرها٢٨٢٧٥٩
أ- يوديدات وأوكسيدات اليود٢٨٢٧٦٠

٢٨٢٨
هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارى؛ كلوريتات؛ 

هيبوبروميتات.
ب- هيبوكلوريتات كالسيوم تجارى وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر٢٨٢٨١٠
أ- غيرها٢٨٢٨٩٠
كلورات وفوق كلورات ؛ برومات وفوق برومات ؛ يودات وفوق يودات .٢٨٢٩

- كلورات :
أ-- من صوديوم٢٨٢٩١١
أ-- غيرها٢٨٢٩١٩
أ- غيرها٢٨٢٩٩٠
كبريتيدات ؛ بولى كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم ال.٢٨٣٠
أ- كبريـتيدات الصوديوم٢٨٣٠١٠
أ- كبريـتيد الزنك ( تـوتـياء )٢٨٣٠٢٠
أ- كبريـتيد الكادميوم٢٨٣٠٣٠
أ- غيرها٢٨٣٠٩٠
دايثيونات وسلفوكسيالت .٢٨٣١
أ- من صوديوم٢٨٣١١٠
أ- غيرها٢٨٣١٩٠
كبريتيات ؛ ثيوكبريتات .٢٨٣٢
أ- كبريتيتات الصوديوم٢٨٣٢١٠
أ- كبريتيتات أخر٢٨٣٢٢٠



أ- ثـيوكبريتات٢٨٣٢٣٠
كبريتات ؛ شب ؛ فوق كبريتات .٢٨٣٣

- كبريتات الصوديوم :
ب-- كبريتات ثنائى الصوديوم٢٨٣٣١١
ب-- غيرها٢٨٣٣١٩

- كبريتات أخر :
أ-- من ماغنسيوم٢٨٣٣٢١
أ-- من الومنيوم٢٨٣٣٢٢
أ-- من كروم٢٨٣٣٢٣
أ-- من نيكل٢٨٣٣٢٤
أ-- من نحاس٢٨٣٣٢٥
أ-- من زنك ( تـوتـياء )٢٨٣٣٢٦
أ-- من باريوم٢٨٣٣٢٧
أ-- غيرها٢٨٣٣٢٩
أ- شـــب٢٨٣٣٣٠
أ- فوق كبريتـات٢٨٣٣٤٠
نيتريتات ؛ نيترات ( أزوتيتات وأزوتات ) .٢٨٣٤
أ- نيـتريـتات٢٨٣٤١٠

- نيـترات :
أ-- من بوتاسيوم٢٨٣٤٢١
أ-- غيرها٢٨٣٤٢٩

٢٨٣٥
فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، فوسفونات (فوسفيتات ) ، وفوسفات ؛ بولى 

فوسفات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم ال .
أ- فوسفينات ( هيـبوفوسفيـتات ) وفوسفونات (فوسفـيـتات )٢٨٣٥١٠

- فوسفات :
أ-- من أحادى الصوديوم أو ثـنائى الصوديوم٢٨٣٥٢٢
أ-- من ثـالثى الصوديوم٢٨٣٥٢٣
أ-- من بوتاسيوم٢٨٣٥٢٤
أ-- هيدروجين أورثـوفوسفات الكالسيوم ( فوسفات ثـنائى الكالسيوم )٢٨٣٥٢٥
أـ ـ فوسفات أخر من كالسيوم٢٨٣٥٢٦
أ-- غيرها٢٨٣٥٢٩

- بولى فوسفات :
أ-- ثـالث فوسفات الصوديوم ( تـراى بولى فوسفات الصوديوم )٢٨٣٥٣١
أ-- غيرها٢٨٣٥٣٩

٢٨٣٦
كربونات ؛ فوق كربونات ؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على 

كربامات النشادر .
أ- كربونات الـنـشادر التجارية وغيرها من كربونات الـنـشادر٢٨٣٦١٠

- كربونات ثـنائى الصوديوم :
أ--- دستورى٢٨٣٦٢٠١٠
ب--- غيرها٢٨٣٦٢٠٩٠

- كربونات الصوديوم الهيدروجينية ( بيكربونات الصوديوم ) :
أ--- دستورى٢٨٣٦٣٠١٠
ب--- غيرها٢٨٣٦٣٠٩٠



أ- كربونات البوتاسيوم٢٨٣٦٤٠
أ- كربونات الكالسيوم٢٨٣٦٥٠
أ- كربونات الباريوم٢٨٣٦٦٠
أ- كربونات الرصاص٢٨٣٦٧٠

- غيرها :
أ-- كربونات الليـثـيوم٢٨٣٦٩١
أ-- كربونات السترونتـيوم٢٨٣٦٩٢
أ-- غيرها٢٨٣٦٩٩
سيانيدات ، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .٢٨٣٧

- سيانـيدات وأكاسيد سيانـيد :
أ-- من صوديوم٢٨٣٧١١
أ-- غيرها٢٨٣٧١٩
أ- سيانيدات مركبة٢٨٣٧٢٠
أفلمينات ، سيانات وثـيوسيانات .٢٨٣٨٠٠
سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .٢٨٣٩

- من صوديوم :
أ-- ميتا سـيليـكات الصوديوم٢٨٣٩١١
أ-- غيرها٢٨٣٩١٩
أ- من بوتاسيوم٢٨٣٩٢٠
أ- غيرها٢٨٣٩٩٠
بورات ؛ فوق بورات .٢٨٤٠

- رابع بورات ثـنائى الصوديوم ( بوركس مكرر ):
أ-- ال مائـية٢٨٤٠١١
أ-- غيرها٢٨٤٠١٩
أ- بورات أخر٢٨٤٠٢٠
أ- فوق بورات٢٨٤٠٣٠
أمالح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .٢٨٤١
أ- ألوميـنات٢٨٤١١٠
أ- كرومات الزنـك ( توتـياء ) أو الرصاص٢٨٤١٢٠
أ- ثـنائى كرومات الصوديوم٢٨٤١٣٠
أ- كرومات وثـنائى كرومات أخر ؛ فوق كرومات٢٨٤١٥٠

- منجانـيـتات ، منجانـات وبرمنجنـات :
أ-- برمنجنات بوتاســيوم٢٨٤١٦١
أ-- غيرها٢٨٤١٦٩
أ- موليبدات٢٨٤١٧٠
أ- تـنجسـتات ( ولفرامات )٢٨٤١٨٠
أ- غيرها٢٨٤١٩٠

٢٨٤٢
أمـــالح أخــــر من أحماض غير عضوية ( بما فيها 

سليـــــــــكات األلومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات 
كيميائيــاً أم ال ) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية ، عدا االزيدات .

٢٨٤٢١٠
ـ  ســيليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها ســيلـيـكات 

األلومنــيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم ال
أ



أ- غيرها٢٨٤٢٩٠
٦.  متفرقــــــات

٢٨٤٣
معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة 

، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛ ملغمات المعادن 
الثمينة.

أ- معادن ثـمينة غروية٢٨٤٣١٠
- مركبات الـفضة :

أ-- نـترات الفضة٢٨٤٣٢١
أ-- غيرها٢٨٤٣٢٩
أ- مركبات الذهب٢٨٤٣٣٠
أ- مركبات أخر ؛ ملغمات٢٨٤٣٩٠

٢٨٤٤
عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما فى ذلك العناصر الكيميائية 
والنظائر القابلة لإلنشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات 

تتضمن هذه المنتجات .

٢٨٤٤١٠
ـ  يورانــيوم طبيعى ومركباته ؛ خالئط وتبددات (بما فى ذلك الخالئط 

المعدنية الخزفية " ســيرميت") ، منتجات خزفيــــة ومخاليط 
محتوية على يورانيوم طبيعى أو مركبات يورانيوم طبيعية

أ

٢٨٤٤٢٠

ـ  يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (٢٣٥ U) ومركباته ؛ بلوتونيوم 
ومركباته ؛ خالئــط وتبددات ( بما فى ذلك الخــــالئط 

المعدنيـــة الخزفية " سيرميت " )، منتجــات خــزفيــة 
 (U ٢٣٥) ومخاليــط محتويــة على يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم

أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات

أ

٢٨٤٤٣٠

ـ  يورانيـــوم المخفف فيه عنصر اليورانــيوم (٢٣٥ U) ومركباته 
؛ ثــــوريوم ومركباته ؛ خالئط وتبددات (بما فيها الخالئط المعدنية 
الخزفية "سيرميت ")، ومنتجات خزفيـــة ومخاليط محتويــة على 

اليورانـــيوم المخفف فيـــه عنصر اليورانيوم (٢٣٥ U) ، ثوريوم 
أو مركبات هذه المنتجات

أ

٢٨٤٤٤٠

ـ عناصـــر ونظائـــر ومركبات مشـــعة ، عدا الداخـــلة 
فى البنــــود الفرعية ٢٨٤٤,١٠، ٢٨٤٤,٢٠ أو ٢٨٤٤,٣٠ ؛ خالئط 

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

مخلفات مشعة

أ

٢٨٤٤٥٠
ـ  عنـــاصر وقـــود ( خراطـيـش ) مســـتهلكة (تعرضت 

لإلشعاع ) ، خاصة بالمفاعالت النـووية
أ

٢٨٤٥
نظائر ، عدا تلك الداخلة فى البند ٢٨,٤٤ ؛ مركبات عضوية أو غير 
عضوية من تلك النظائر ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات 

كيميائياً .
أ- ماء ثـقـيل ( أوكسيد ديـترويوم )٢٨٤٥١٠
أ- غيره٢٨٤٥٩٠

٢٨٤٦
مركبــات ، غــير عضويــة أو عضويــة ، من معادن أتربة 

نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط هذه المعادن .
أ- مركبات سيريوم٢٨٤٦١٠
أ- غيرها٢٨٤٦٩٠



أفوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا)٢٨٤٧٠٠

٢٨٤٨٠٠
فوسفورات ( فوسفيدات ) ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات

 كيميائياً، بإستثناء فوسفورات الحديد ( فيرو فوسفور ) .
أ

كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .٢٨٤٩
أ- من كالسيوم٢٨٤٩١٠
أ- من سيلسيوم ( سيليكون )٢٨٤٩٢٠
أ- غيرها٢٨٤٩٩٠

٢٨٥٠٠٠

هــيدريــدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسـيدات وبـوريدات ، وإن 
كانت 

محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، عدا المركبات التى تعتبر من 
الكربيدات الداخلة فى البند ٢٨,٤٩ .

أ

٢٨٥١٠٠

مركبات غير عضوية أخر ( بما فى ذلك الماء المقطر والماء القابل 
للتوصيل الكهربائى والماء ذو النقاوة المماثلة ) ؛ هواء سائل ( بما فيه 

الهواء السائل الذى نزعت منه الغازات النادرة ) ؛ هواء مضغوط ؛ 
ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة .

أ

١. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
هيدروكربونات ال دورية ( ال حلقية ) .٢٩٠١
أ- مشـبعة٢٩٠١١٠

- غير مشـبعة :
أ-- إيـثـيلين٢٩٠١٢١
أ-- بروبـين ( بروبـيلين )٢٩٠١٢٢
أ-- بيوتـين ( بيـوتـيلين ) وأيزوميراتها٢٩٠١٢٣
أ-- بـيـوتا - ١ ، ٣ - داين وأيزوبرين٢٩٠١٢٤
أ-- غيرها٢٩٠١٢٩
٢٩٠٢. ( حلقية ) هيدروآربونات دورية

- سيكالنية (سيكالنات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوتربينية (سيكلوتربينات) 
:

أ-- سيكلوهيكسان٢٩٠٢١١
أ-- غيرها٢٩٠٢١٩
ب- بنزين٢٩٠٢٢٠
أ - تولوين٢٩٠٢٣٠

- زيلينات :
أ-- أورثو - زيلين٢٩٠٢٤١
أ-- ميتا – زيلين٢٩٠٢٤٢
أ-- بارا – زيلين٢٩٠٢٤٣
أ-- أيزوميرات زيلين المخلوطة٢٩٠٢٤٤
أ- ستيرين٢٩٠٢٥٠
أ- إيـثـيل بنزين٢٩٠٢٦٠
أ- كومين٢٩٠٢٧٠

- غيرها :
بـ ـ ـ نفتالين٢٩٠٢٩٠١٠
أـ ـ ـ غيرها٢٩٠٢٩٠٩٠
مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .٢٩٠٣



- مشتـقات الهيدروكربونات الالدورية (الالحلقية) الكلورية المشبعة :

٢٩٠٣١١
-- كلوروميثان ( كلوريد الميـثـيل ) وكلورو إيـثان ( كلوريد 

اإليـثـيل )
أ

أ-- ثـنائى كلوروميـثان ( كلوريد الميثيلين )٢٩٠٣١٢
أ-- كلوروفورم ( ثالثى كلوروميثان )٢٩٠٣١٣
أ-- رباعى كلورو الكربون٢٩٠٣١٤
أ-- ١ ، ٢ - ثنائى كلوروإيثان ( ثـنائى كلوريد اإليـثـيلين )٢٩٠٣١٥
أ-- غيرها٢٩٠٣١٩

- مشتـقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات ال دورية ( ال حلقية ) 
:

أ-- كلوريد الفيـنـيل ( كلورو إيـثـيلين )٢٩٠٣٢١
أ-- ثـالثـى كلوروإيـثـيلين٢٩٠٣٢٢
أ-- رباعى كلوروإيـثـيلين ( بيركلورإيـثـيلين )٢٩٠٣٢٣
أ-- غيرها٢٩٠٣٢٩

أ- مشتـقات هيدروكربونات ال دورية (الحلقية) فلورية أو برومية أو يودية٢٩٠٣٣٠

 - مشتـقات مهلجنة من هيدروكربونات ال دورية (ال حلقية)، تحتوى 
على إثـنـين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :

أ-- ثـالثى كلورو فلورو ميـثان٢٩٠٣٤١
أ-- ثـنائى كلورو ثنائى فلورو ميثان٢٩٠٣٤٢
أ-- ثـالثى كلورو ثـالثى فلورو ايثـانات٢٩٠٣٤٣
أ-- ثنائى كلورو رباعى فلورو ايثانات وكلورو خماسى فلورو ايثان٢٩٠٣٤٤
أ-- مشتقات أخر فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط٢٩٠٣٤٥

٢٩٠٣٤٦
ـ ـ  برومو كلورو ثـنائى فلورو ميثان ، برومو ثالثى فلورو ميثان 

وثنائى برومو رباعى فلورو ايثانات
أ

أ-- مشتقات فوق مهلجنة أخر٢٩٠٣٤٧
أ-- غيرها٢٩٠٣٤٩

- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكالنية ، أو سيكلينية أو 
سيكلوتربينية:

أ-- ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ - سداسى كلورو سيكلوهكسان٢٩٠٣٥١
أ-- غيرها٢٩٠٣٥٩

- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :
أ-- كلوروبنزين ، أورثو - ثنائى كلوروبنزين ، وبارا - ثنائى كلوروبنزين٢٩٠٣٦١
أـ ـ سداسى كلوروبنزين ، د . د . ت (١ ، ١، ١ - ثالثى كلورو - ٢ ، ٢٩٠٣٦٢
أ-- غيرها٢٩٠٣٦٩

٢٩٠٤
مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترنة أوالمنترزة، وإن كانت 

مهلجنة.
أ- مشتقات مسلفنة فقط وأمالحها وأستيراتها اإليثيلية٢٩٠٤١٠
أ- مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط٢٩٠٤٢٠
أ- غيرها٢٩٠٤٩٠

٢. كحوالت ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

٢٩٠٥
كحــوالت ال دورية ( الحلقية ) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو 

المنترنة أو المنترزة .



- كحوالت أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة :
أ-- ميثانول ( كحول الميثيل )٢٩٠٥١١

٢٩٠٥١٢
- -  بروبان - ١ - OL ( كحول البروبــيل ) وبروبــان - ٢ - 

OL ( كحول االيزوبروبيل)
أ

أ-- بيوتان -١- OL (كحول البوتيل العادى)٢٩٠٥١٣
أ-- بيوتانوالت أخر٢٩٠٥١٤
أ-- بنتانول (كحول األميل) وأيزوميراته٢٩٠٥١٥
أ-- أوكتونول (كحول األوكتيل) وأيزوميراته ٢٩٠٥١٦

٢٩٠٥١٧
 OL ( كحول اللوريل ) وســداســى ديكان -OL -ـ ـ  دوديكان ١

 -١-
( كحول الستيل) واألوكتاديكان ١- OL- (كحول الستياريل)

أ

أ-- غيرها٢٩٠٥١٩
- كحوالت أحادية الهيدروكسيل (مونوكحوالت) غير مشبعة :

أ-- كحوالت تربينية ال دورية ( ال حلقية )٢٩٠٥٢٢
أ-- غيرها٢٩٠٥٢٩

- ديوالت ( كحوالت ثـنائية الهيدروكسيل ) :
أ-- إثيلين جليكول ( إيثان ديول )٢٩٠٥٣١
أ-- بروبيلين جليكول ( بروبان - ١ ، ٢ - ديول )٢٩٠٥٣٢
أ-- غيرها٢٩٠٥٣٩

- كحوالت جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخر :

٢٩٠٥٤١
ـ ـ ٢ - إيـثــيل -٢- ( هيدروكسى ميـثـيل ) بروبان - ١ ، ٣- 

ديول
 ( ثـالثى ميـثـيلول بروبان)

أ

أ-- خماسى أريـثريتول٢٩٠٥٤٢
أ-- غيرها٢٩٠٥٤٩

- مشتـقات كحوالت الدورية ( الحلقية)، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو 
منترزة :

٢٩٠٥٥١(INN) أ-- إثـكلوروفينول
أ-- غيرها٢٩٠٥٥٩

٢٩٠٦
كحــوالت دوريــة ( حلقية ) ومشــتقاتهــا المهلجنة أو 

المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
- سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية :

أ-- منتول٢٩٠٦١١

٢٩٠٦١٢
-- سيكلوهكسانول وميثـيل سيكلوهيكسانوالت وثنائى ميثيل 

سيكلوهكسانوالت
أ

أ-- سيتروالت وإينوسيتوالت٢٩٠٦١٣
أ-- تربينوالت٢٩٠٦١٤
أ-- غيرها٢٩٠٦١٩

- عطرية ( ذات حلقة بنزين ) :
أ-- كحول البنزيل٢٩٠٦٢١
أ-- غيرها٢٩٠٦٢٩

٣. فينوالت ؛ وفينوالت - كحوالت ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة
 أو المنترنة أو المنترزة



فينوالت ؛ فينوالت – كحوالت .٢٩٠٧
- فينوالت احادية (مونوفينوالت) :

أ-- فينول ( هيدروكسى بنزين ) وأمالحه٢٩٠٧١١
أ-- كريزوالت وأمالحها٢٩٠٧١٢
أ-- أوكتيل فينول ، نونيل فينول وأيزوميراتهما ؛ أمالح هذه المنـتجات٢٩٠٧١٣
أ-- زيلنوالت وأمالحها٢٩٠٧١٤
أ-- نفتوالت وأمالحها٢٩٠٧١٥
أ-- غيرها٢٩٠٧١٩

- فينوالت جماعية ( بولى فينوالت ) ؛ فينوالت - كحوالت :
أ-- ريزورسينول وأمالحه٢٩٠٧٢١
أ-- هيدروكينون ( كينول ) وأمالحه٢٩٠٧٢٢

٢٩٠٧٢٣
 ، A ـ ـ  ٤ ، ٤- أيزوبروبيـليديــن ثـنائى فينـول (متكرر فينول

ثنائى 
فينيلول بروبان) وأمالحها

أ

أ-- غيرها٢٩٠٧٢٩

٢٩٠٨
مشتـقات الفـيـنوالت أو كحوالت الفـيـنول المهلجنة أو المسلفنة أو 

المنترنة أو المنترزة .
أ- مشتـقات مهلجنة فقط وأمالحها٢٩٠٨١٠
أ- مشتـقات مسلفنة فقط وأمالحها وأستيراتها٢٩٠٨٢٠
أ- غيرها٢٩٠٨٩٠

٤. إثيرات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد اإلثير، 
وفوق أكاسيد الكيتون ، وأيبوكسيدات ذات حلقـــة ثالثيــة ، 

وأسيتاالت ونصف أسيتاالت ، ومشـــتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو 
المنترنة أو المنترزة

٢٩٠٩

إثيرات ، إثيرات - كحوالت ، إثيرات - فينوالت ، إثيرات - كحوالت - 
فينــوالت، وفوق اكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد اإلثير، وفوق أكاسيد 

الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفـات كيميائيــاً)، 
ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

- إثيرات الدورية ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 
أ-- ثنائى إثيل إثير٢٩٠٩١١
أ-- غيرها٢٩٠٩١٩

٢٩٠٩٢٠
ـ  إثيرات سيكالنية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو 

المسلفنة
 أو المنترنة أو المنترزة

أ

أ- أثيرات عطرية ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة٢٩٠٩٣٠
- كحوالت اإلثير ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 

:
أ-- ٢ ، ٢ أوكسى ثنائى ايثـانول (ثنائى إيثيلين جليكول " دايجول ")٢٩٠٩٤١

٢٩٠٩٤٢
-- إثيرات أحادية الميثيل من إيـثـيلين جليكول أو ثنائى إيـثـيلين 

جليكول
أ

٢٩٠٩٤٣
-- إثيرات أحادية البوتيل من إيـثـيلين جليكول أو ثنائى إيـثـيلين 

جليكول
أ



٢٩٠٩٤٤
-- إثيرات آخر أحادية األلكيل من إيـثـيلين جليكول أو ثنائى إيـثـيلين 

جليكول
أ

أ-- غيرها٢٩٠٩٤٩

٢٩٠٩٥٠
ـ  إثيــرات - فينـوالت ، إثيرات - كحوالت - فينوالت ، 

ومشتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
أ

٢٩٠٩٦٠
ـ  فوق أكاســـيد الكحول وفوق أكاسيد اإلثير وفوق أكاسيد الكيتون 

ومشـتـقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
أ

٢٩١٠
إيبوكسيدات ، إيبوكسى كحوالت، إيبوكسى فينوالت وإيبوكسى إيثرات، 

ذات حلقة ثالثية ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 
المنترزة .

أ - اوكسيران (أوكسيد اإلثيلين)٢٩١٠١٠
أ - ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)٢٩١٠٢٠
أ - ١- كلورو-٢ ، ٣- إيبوكسى بروبان ( إيبى كلوروهيدرين )٢٩١٠٣٠
أ - غيرها٢٩١٠٩٠

٢٩١١٠٠
أسيتاالت ونصف أسيتاالت ، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، 

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
أ

٥. مركبات ذات وظيفة ألدهيدية

٢٩١٢
ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ؛ بوليميرات دورية 

(حلقية) من ألدهيدات؛ بارافورمالدهيد .
- ألدهيدات ال دورية ( الحلقية ) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :

أ-- ميثانال ( فورمالدهيد )٢٩١٢١١
أ-- إيثانال ( أسيتالدهيد )٢٩١٢١٢
أ-- بيوتانال (بيوتير ألدهيد ، أيزومر عادى)٢٩١٢١٣
أ-- غيرها٢٩١٢١٩

- ألدهيدات دورية ( حلقية ) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :
أ-- بنــزألدهيد٢٩١٢٢١
أ-- غيرها٢٩١٢٢٩
أ- ألدهيدات - كحوالت٢٩١٢٣٠

ـ ألدهـــيدات - إثـــيرات ، ألدهيدات - فينـــوالت، 
وألدهـــيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى :

أ-- فانيلين ( ٤ - هيدروكسى - ٣ - ميثوكسى بنزالدهيد )٢٩١٢٤١
أ-- إيثيل فانيلين ( ٣- إيثوكسى - ٤ - هيدروكسى بنزالدهيد )٢٩١٢٤٢
أ-- غيرها٢٩١٢٤٩
أ- بوليمرات دورية ( حلقية ) من ألدهيدات٢٩١٢٥٠
أ- بارا فورمالدهيد٢٩١٢٦٠

٢٩١٣٠٠
مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة فى

 البند ٢٩,١٢ .
أ

٦. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية

٢٩١٤
كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها 

المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
- كيتونات ال دورية (الحلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :

أ-- أسيتون٢٩١٤١١



أ-- بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)٢٩١٤١٢
أ--  ٤- ميثيل بنتان - ٢ – one (ميثيل أيزوبيوتيل كيتون)٢٩١٤١٣
أ-- غيرها٢٩١٤١٩

- كيتونات سيكالنية أوسيكلينية أوسيكلوتربينية، دون وظيفة أوكسجينية 
أخرى:

٢٩١٤٢١( camphor  الثالثةاالولى) أ - - كافور
أ-- سيكوهكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات٢٩١٤٢٢
أ-- أيونونات وميثيل أيونونات٢٩١٤٢٣
أ-- غيرها٢٩١٤٢٩

- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى:
٢٩١٤٣١( one - فينيل بروبان - ٢ ) أ-- فينيل أسيتون
أ-- غيرها٢٩١٤٣٩
أ- كيتونات - كحوالت ، كيتونات - ألدهيدات٢٩١٤٤٠
أ- كيتونات - فينوالت ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى٢٩١٤٥٠

- كوينونات :
أ-- أنـثراكوينون٢٩١٤٦١
أ-- غيرها٢٩١٤٦٩
أ- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو متنرنة أو متنرزة٢٩١٤٧٠

٧. أحماض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها
 وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 

المنترزة

٢٩١٥
أحماض كاربوكسيلية أحادية الدورية (الحلقية) مشبعة وأنهيدريداتها 
وهاليـداتهــا وفــوق أكــاســيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ 

مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
- حمض النمليك ( الفورميك ) وأمالحه وأستيراته :

أ-- حمض النمليك ( الفورميك )٢٩١٥١١
أ-- أمالح حمض النمليك ( الفورميك )٢٩١٥١٢
أ-- أستيرات حمض النمليك ( الفورميك )٢٩١٥١٣

- حمض الخليك وأمالحه ؛ أنهيدريد الخليك :
ج-- حمض الخليك٢٩١٥٢١
أ-- خالت الصوديوم٢٩١٥٢٢
أ-- خالت الكوبالت٢٩١٥٢٣
أ-- أنهيدريد حمض الخليك٢٩١٥٢٤
أ-- غيرها٢٩١٥٢٩

- أستيرات حمض الخليك :
أ-- خالت اإليـثـيل٢٩١٥٣١
أ-- خالت الفينيل٢٩١٥٣٢
أ-- خالت البوتيل العادى٢٩١٥٣٣
أ-- خالت األيزوبوتيل٢٩١٥٣٤
أ-- خالت ٢- أيثـوكسى إيـثـيل٢٩١٥٣٥
أ-- غيرها٢٩١٥٣٩
أ- أحادى -، ثنائى - أو ثالثى كلورو حمض الخليك وأمالحها وأستيراتها٢٩١٥٤٠
أ- حمض بروبيونيك وأمالحه وأستيراته٢٩١٥٥٠



أ- أحماض بوتانـيوك وأحماض بنتـانـيوك ، وأمالحها وأستيراتها٢٩١٥٦٠

٢٩١٥٧٠
- حمض نخليك ( بالميتيك ) وحمض دهنيك (استياريك) وأمالحها 

وأستيراتها
أ

أ- غيرها٢٩١٥٩٠

٢٩١٦

أحماض كاربوكسيلية أحادية الدورية (الحلقية) غير مشبعة، وأحماض 
كاربوكسيلية أحادية دورية (حلقية) ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق 
اكــاســيدهــا وفــوق أكاســيد أحماضها ؛ مشــتقاتها 

المهلجنــة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

ـ  أحماض كاربوكســيلية أحادية الدورية (الحلقية) غير مشبعة 
وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها :

أ-- حمض أكريليك وأمالحه٢٩١٦١١
أ-- أستيرات حمض أكريليك٢٩١٦١٢
أ-- حمض ميثـاكريليك وأمالحه٢٩١٦١٣
أ-- أستيرات حمض ميثاكريليك٢٩١٦١٤
أ-- أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأمالحها وأستيراتها٢٩١٦١٥
أ-- غيرها٢٩١٦١٩

٢٩١٦٢٠
 - أحماض كاربوكســيلية أحادية ســـيكالنية أو ســـيكلينية أو 

ســــيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد 
أحماضها ومشتقاتها

أ

- أحماض كاربوكســـيلية أحـــادية عطرية وأنهـــيدريداتها 
وهالـــيداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :

أ-- حمض بنزويك وأمالحه وأستيراتـــه٢٩١٦٣١
أ-- فوق أوكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل٢٩١٦٣٢
أ-- حمض فينيل الخليك وأمالحه٢٩١٦٣٤
أ-- أسترات حمض فينيل الخليك٢٩١٦٣٥
أ-- غيرها٢٩١٦٣٩

٢٩١٧
أحماض كاربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها 

وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 
أوالمنترزة .

ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية الدورية (الحلقــية ) وأنهيدريداتها 
وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :

أ-- حمض أوكساليك وأمالحه وأستيراته٢٩١٧١١
أ-- حمض أديبيك وأمالحه وأستيراته٢٩١٧١٢
أ-- حمض أزاليك وحمض سيباسيك ، وأمالحهما وأستيراتهما٢٩١٧١٣
أ-- أنهيدريد مالييك٢٩١٧١٤
أ-- غيرها٢٩١٧١٩

٢٩١٧٢٠
ـ أحماض كاربوكســـيلية جماعية ســـيكالنية أو ســـيكلينية أو 

ســـيكلوتربينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد 
أحماضها، ومشتقاتها

أ

ـ أحماض كاربوكســـيلية جماعية عطرية ، وأنهـــيدريداتها 
وهاليـــداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، ومشتقاتها :

أ-- أورثوفثاالت ثنائى بيوتيل٢٩١٧٣١



أ-- أورثوفثاالت ثنائى أوكتيل٢٩١٧٣٢
أ-- أورثوفثاالت ثنائى نونيل أو ثـنائى ديسيل٢٩١٧٣٣
أ-- أستيرات أخر من حمض اورثـوفـثـاليك٢٩١٧٣٤
أ-- أنهيدريد فثـاليك٢٩١٧٣٥
أ-- حمض تيرفثاليك وأمالحه٢٩١٧٣٦
أ-- تيرفثاالت ثنائى ميثيل٢٩١٧٣٧
أ-- غيرها٢٩١٧٣٩

٢٩١٨
أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، 

وهــاليداتهـا ، فــوق أكاسيدها ، فوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها 
المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

- أحماض كاربوكسـيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية 
أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها 

ومشتقاتها :
أ-- حمض الكتيك ( لبنيك ) وأمالحه وأستيراته٢٩١٨١١
أ-- حمض طرطريك٢٩١٨١٢
أ-- أمالح وأستيرات حمض الطرطريك٢٩١٨١٣
أ-- حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )٢٩١٨١٤
أ-- أمالح وأستيرات حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )٢٩١٨١٥
أ-- حمض جلوكونيك وأمالحه وأستيراته٢٩١٨١٦
أ-- غيرها٢٩١٨١٩

ـ أحماض كاربوكســـيلية مع وظيفة فيـــنولية ولكن دون 
وظيفـــة أوكســجينية

 أخرى ، وأنهـيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاســيدها وفـــوق أكاسيد 
أحماضها ومشتقاتها :

أ-- حمض الساليسليك وأمالحه٢٩١٨٢١
أ-- حمض أورثـو - استيل ساليسليك ، أمالحه ، أستيراته٢٩١٨٢٢
أ-- أستيرات حمض ساليسليك آخر وأمالحها٢٩١٨٢٣
أ-- غيرها٢٩١٨٢٩

٢٩١٨٣٠
ـ  أحماض كاربوكســـيلية ذات وظيفة ألدهــيدية أو كيتونية ، ولكن 

دون وظيفة أوكسجيـنـيـــة أخرى ، وأنهــيدريداتــهــا 
وهاليداتهــا وفوق اكاســيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها

أ

أ- غيرها٢٩١٨٩٠

٨. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأمالحها ومشتقاتها
 المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

٢٩١٩٠٠
أستيرات الفوسفوريك وأمالحها بما فى ذلك الالكتوفوسفات ؛ مشتقاتها

 المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .
أ

٢٩٢٠
أستيرات أحماض غير عضوية أخر، من غير المعادن ( بإستـثـناء 

أستيرات هاليــدات الهــيدروجيــن ) ، وأمــالحها ؛ 
مشــتقاتها المهلجنـة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .

٢٩٢٠١٠
ـ أستـيرات ثـيوفوسفوريك ( ثيــوتـات الفوسفور) وأمالحها؛ 

مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
أ

أ- غيرها٢٩٢٠٩٠



٩. مركبـــات ذات وظيفـــة نيتروجينيــة
مركبات ذات وظيفة أمينية .٢٩٢١

- أمينات أحادية الدورية ( الحلقية ) ومشتـقاتها ؛ أمالحها :
أ-- ميثيل أمين ، ثنائى أو ثالثى ميثيل أمين ، وأمالحها٢٩٢١١١
أ-- ثنائى إيثيل أمين وأمالحه٢٩٢١١٢
أ-- غيرها٢٩٢١١٩

- أمينات جماعية الدورية ( الحلقية ) ومشتقاتها؛ أمالحها :
أ-- إيثيلين ثنائى أمين وأمالحه٢٩٢١٢١
أ-- سداسى ميثيلين ثنائى أمين وامالحه٢٩٢١٢٢
أ-- غيرها٢٩٢١٢٩

٢٩٢١٣٠
ـ  أمينات أحادية أو جماعية سيكالنية أو سيكلينية، أو سيكلوتربينية 

ومشتقاتها؛ أمالحها
أ

- أمينـات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أمالحها :
أ-- أنـيـلين وأمالحه٢٩٢١٤١
أ-- مشتـقات األنـيلين وأمالحه٢٩٢١٤٢
أ-- تولويدينات ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٢١٤٣
أ-- ثنائى فينيل أمين ومشتقاته ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٢١٤٤

٢٩٢١٤٥
ـ ـ   ١- نافثـيل أمين ( ألفا - نافثيل أمين ) ، ٢ - نافثيل أمين ( بيتا -

 نافثيل أمين ) ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات
أ

٢٩٢١٤٦

ـ ـ امفـيتـامــين (INN)، بنزفـيتـامين (INN)، ديسكا 
،(INN) مفـيتامــين

 ،(INN) فينكامفــامــين ،(INN) ايتيــالمفيتـــامين 
 ،(INN) ميفـينوركس ،(INN) ليفامفيـتامين ،(INN) ليفيتـــامين

فـنـترمين (INN)؛ أمالح هذه المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٢١٤٩
- أمينات جماعية عطرية ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

٢٩٢١٥١
ـ ـ أورثو ، ميتا، بارا - فينيلين ثنائى أمين وثـنائى أمينوتولوينات 

ومشتقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات
أ

أ-- غيرها٢٩٢١٥٩
مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .٢٩٢٢

ـ  كحوالت أمينيــة ، غـــير تـــلك التى تحتوى على أكثر من 
نوع واحد من الوظائف األوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح هذه 

المنتجات :
أ-- أحادى إيثانول أمين وأمالحه٢٩٢٢١١
أ-- ثـنائى إيثـانول أمين وأمالحه٢٩٢٢١٢
أ-- ثـالثى إيثـانـول أمين وأمالحه٢٩٢٢١٣
أ-- ديكسترو بروبوزيفين (INN) وأمالحـه٢٩٢٢١٤
أ-- غيرها٢٩٢٢١٩

ـ  نافـتوالت أمينيـــة وفيــنوالت أمينية أخر، غير تـلك التى 
تحتــوى على أكثــر من نوع واحد من الوظائف األوكسيجينية ، 

إثيراتها وأستيراتها ؛ أمالح هذه المنتجات :
أ-- أحماض أمينوهيدروكسى نفـثـالين سلفونيك وأمالحها٢٩٢٢٢١
أ-- أنيسيدينات ، ثـنائى أنيسيدينات ، فينيتيدينات وأمالحها٢٩٢٢٢٢



ب-- غيرها٢٩٢٢٢٩
ـ ألدهــيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونـــات أمينية ، غير تلك 
التى تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسجينية ؛ أمالح 

هذه المنتجات :

٢٩٢٢٣١
ـ ـ  أمفيبارامون (INN) ، ميثـادون (INN) ، نورميـثادون (INN) ؛ 

أمالح هذه المنتجات
ب

بغيرها --٢٩٢٢٣٩
ـ  أحماض أمينية، غير تلك التى تحتوى على أكثر من نوع واحد من 

الوظائف
 األوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

أ-- ليسين وأستيراته ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٢٢٤١
أ-- حمض جلوتاميك وأمالحه٢٩٢٢٤٢
ب-- حمض اآلنـثرانيلك وأمالحه٢٩٢٢٤٣
ب-- تيليدين (INN) وأمالحه٢٩٢٢٤٤
أ - - غيرها٢٩٢٢٤٩

٢٩٢٢٥٠
ـ  فينوالت كحولية أمينية وفينوالت حمضية أمينية ومركبات أخر ذات 

وظيفة
 أوكسجينية

أ

٢٩٢٣
أمالح وهيدروكسيدات األمنيوم الرباعية ؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات 

أخر وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم ال .
أ- كولين وأمالحه٢٩٢٣١٠
أ- ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر٢٩٢٣٢٠
أ- غيرها٢٩٢٣٩٠

٢٩٢٤
مركبات ذات وظيفة كربوكسى أميدية ؛ مركبات حمض كربونيك ذات 

وظيفة أميدية .
ـ  أميدات الدورية ( الحلقية ) ( بما فيها الكربامات الالحلقية ) 

ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :
٢٩٢٤١١(INN) أ-- ميـبروبامات
أ-- غيرها٢٩٢٤١٩

ـ  أميدات دورية ( حلقية ) ( بما فيها الكربامات الحلقية ) ومشتـقاتها ؛
 أمالح هذه المنتجات :

أ-- يورينات ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٢٤٢١
ب-- حمض  ٢- اسيتامايدو البنزويك (N - حمض أسيتال نثرانيليك) وأمالحه٢٩٢٤٢٣
٢٩٢٤٢٤( INN ) أ-- إيـثـينامات
أ-- غيرها ٢٩٢٤٢٩

٢٩٢٥
مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكارين وأمالحه)

 ومركبات ذات وظيفة إيمينية .
- إيميدات ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

أ-- سكارين وأمالحه٢٩٢٥١١
٢٩٢٥١٢(INN) أ-- جلوتيـثـيمايد
أ-- غيرها٢٩٢٥١٩
أ- إيمينات ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٢٥٢٠
مركبات ذات وظيفة نيتريلية .٢٩٢٦



أ- أكريلونيتريل٢٩٢٦١٠
أ- ١-  سيانو جوانيدين ( ثـنائى سيان ثـنائى أميد )٢٩٢٦٢٠

٢٩٢٦٣٠
ـ  فينبرو بوركس (INN) وأمالحه ؛ ميثـادون (INN) وسيط ( ٤ - 

سيانو 
- ٢ - داى ميثـيل أمينو - ٤،٤ - داى فينيل بيوتان

أ

أ- غيرها٢٩٢٦٩٠
أمركبات الديازو - ، أزو - أو أزوكسى .٢٩٢٧٠٠
أمشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيالمين .٢٩٢٨٠٠
مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .٢٩٢٩
أ- أيزوسيانات٢٩٢٩١٠
أ- غيرها٢٩٢٩٩٠

١٠. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ،
 أحماض نوكليكية وأمالحها ، سلفوناميدات

مركبات كبريت عضوية .٢٩٣٠
أ- ثـنائى ثـيوكربونات ( أكسانتات )٢٩٣٠١٠
أ- ثيوكربامات وثنائى ثيوكربامات٢٩٣٠٢٠
أ- أحادى - ، ثنائى - أو رباعى كبريتيدات ثيورام٢٩٣٠٣٠
أ- ميـثـيونين٢٩٣٠٤٠
أ- غيرها٢٩٣٠٩٠
أمركبات عضوية - غير عضوية أخر .٢٩٣١٠٠

٢٩٣٢
مركبات دورية ( حلقية ) غير منسجمة مع ذرة ( أو ذرات ) غير 

منسجمة أوكسجينية فقط .
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير 

منصهرة :
أ-- رباعى هيدروفيوران٢٩٣٢١١
أ-- ٢-  فيورألدهيد ( فيور فيورألدهيد )٢٩٣٢١٢
أ-- كحول فيور فيوريل وكحول رباعى هيدروفيورفيوريل٢٩٣٢١٣
أ-- غيرها٢٩٣٢١٩

- الكتونات :
أ-- كومارين وميثيل كومارينات وإيثيل كومارينات٢٩٣٢٢١
أ-- الكتونات أخر٢٩٣٢٢٩

- غيرها :
أ-- أيزوسافرول٢٩٣٢٩١
٢٩٣٢٩٢one - بروبان - ٢ ( YL - ١ ، ٣- بنزودايوكسول - ٥ ) -أ-- ١
أ-- بيبرونال٢٩٣٢٩٣
أ-- سافرول٢٩٣٢٩٤
أ-- تتـراهيدروكانا بينوالت ( جميع األيزوميرات)٢٩٣٢٩٥
أ-- غيرها٢٩٣٢٩٩

٢٩٣٣
مركبات دورية ( حلقية ) غير منسجمة ذات ذرة ( أو ذرات ) غير 

منسجمة نيتروجينية فقط .
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير 

منصهرة :
أ-- فينازون ( أنـتـيبـيرين ) ومشتـقاتـه٢٩٣٣١١



أ-- غيرها٢٩٣٣١٩
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول(وإن كانت مهدرجة)، غير 

منصهرة:
أ-- هيدرانتوين ومشتـقاته٢٩٣٣٢١
أ-- غيرها٢٩٣٣٢٩

- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) ، غير 
منصهرة :

أ-- بيريدين وأمالحه٢٩٣٣٣١
ب-- بيبريدين وأمالحه٢٩٣٣٣٢

٢٩٣٣٣٣

 ، (INN) بيزيتراميد ، (INN) انيلريدين ، (INN) ـ ـ  الفـنـتانيل
 ، (INN) ايفينوكسيالت ، (INN) دايفينوكسين ، (INN) برومازيبام

 ،(INN) كيتوبيميدون ، (INN) فنتانيل ،(INN) دايبــيبـــــانون
 (INN) بيـثـيدين ، (INN) نبتـــازوسين ،(INN)ميثـيل فينيدات
 ، (INN) فينوبيريدين ، (P)(INNالثالثةP) وسيط االولى، فينيسيكليدين
بيبرادول(INN) ،  بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN) ، تريميبريدين 

(INN) ؛ أمالح هذه المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٣٣٣٩
ـ  مركبـات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين ( وإن كانت 

مهدرجة)، غير منصهرة :
أ-- ليفورفانول (INN) وأمالحه٢٩٣٣٤١
أ-- غيرها٢٩٣٣٤٩

ـ  مركبات تـتضمن بنيــتها حلقة بــيريمــيديــن (وإن كانت 
مهدرجة ) أو حلقة بيبرازين :

أ-- مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأمالحه٢٩٣٣٥٢

٢٩٣٣٥٣

 ، (INN) باربـيتال ، (INN) أموباربيـتال ، (INN) ـ ـ الوباربيـتال
بيوتـــل

 بـيـتال (INN) ، سيكلوباربـيـتال (INN) ، ميـثـيل فينوباربـيتال 
 ، (INN) فينــوباربيتال ، (INN) بنـــتوباربيتال ، (INN)
سيكوباربيتال (INN) ، فينيل بيتال (INN)  ؛ أمالح هذه المنتجات

أ

أ-- مشـتـقات أخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك)؛ أمالح هذه الم٢٩٣٣٥٤

٢٩٣٣٥٥
، (INN) ميثاكوالون ، (INN) ميكلوكوالون ، (INN) ـ ـ لوبرازوالم

 زيببرول (INN) ؛ أمالح هذه المنتجات
أ

أ-- غيرها٢٩٣٣٥٩
- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة)، غير 

منصهرة :
أ-- ميالمين٢٩٣٣٦١
أ-- غيرها٢٩٣٣٦٩

- الكتامات :
أ-- ٦-  هيكسان الكتام ( إيبسيلون - كابروالكتام)٢٩٣٣٧١
٢٩٣٣٧٢(INN) وميـثـيبريلون ، (INN) أ-- كلوبازام
أ-- الكتامات أخر٢٩٣٣٧٩

- غيرها :



٢٩٣٣٩١

 (INN) كلوراديزو يبوكسيد ، (INN) كامازيبام ، (INN) ـ ـ البنزازوالم
، كلونازيبام (INN)، ديلورازيبام (INN) ، وايزيبام (INN)، استازوالم 

(INN) ، اثـيل لوفالزيبات (INN)، فلوديا زيبام (INN) ، فلونيترازيبام 
 (INN) لورازيبام ، (INN) هالزيبان ، (INN) فلورازيبام ، (INN)

،لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN) ، ميدازيبام (INN)، ميدازوالم 
(INN)  ، نيميتازيبام (INN) ، نيترازيبام (INN) ، نوردازيبام 

 ، (INN) برازيبام ،(INN) بنيازيبام ، (INN) أوكسازوالم،(INN)
تيمازيبام (INN) ، تترازيبام (INN) ، ترايزوالم (INN) ؛ أمالح هذه 

المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٣٣٩٩

٢٩٣٤
أحمــاض نووية ( نيوكليكيــة ) وأمالحها وإن كانت محددة الصفات 

كيميائياً أم ال ؛
 مركبات أخر دورية (حلقية) غير منسجمة أخر .

٢٩٣٤١٠
- مركبات تـتضمن بنيتها حلقة ثيازول ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير 

منصهرة
أ

٢٩٣٤٢٠
ـ  مركبـــات تـتـضمن بنـيـتها حلقــة بنـــزوثــيازول ( 

وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة أكثر من ذلك
أ

٢٩٣٤٣٠
ـ  مركبــات تــتـضمن بنيتهــا حلقـــة فيــنوثيــازين ( 

وإن كانت مهدرجة ) ،  غيرمنصهرة أكثر من ذلك
أ

- غيرها :

٢٩٣٤٩١

 ، (INN) كلوتـيازيـبام ،(INN) بروتيزوالم ،(INN) ـ ـ أميـنوركس
 ،(INN) هالوكسازوالم ،(INN) دكستروموراميد ، (INN) كلوكسازوالم
كيتازوالم (INN)، ميزوكارب (INN)، أوكسازوالم (INN)، بيــمولين 
 (INN) فـيـنمتــزازيــــن ، (INN) فـنديمترازيــن ،(INN)

،سوفـنـتالين (INN) ؛ أمالح هذه المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٣٤٩٩
أسلفوناميدات .٢٩٣٥٠٠

١١. بروفيتــامينـــات وفيتـــامينـــات وهرمونــات

٢٩٣٦
بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيباً (بما فيها المركزات 

الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت 
مخلوطة فيما بينها أم ال، وإن كانت محلولة فى أى مذيب .

أ- بروفيتامينات غير مخلوطة٢٩٣٦١٠
- فيتامينات ومشتقاتها ، غير مخلوطة :

أ - - فيتامينات (A) ومشتقاتها٢٩٣٦٢١
أ - - فيتامين ( B١) ومشتقاته٢٩٣٦٢٢
أ - - فيتامين ( B٢) ومشتقاته٢٩٣٦٢٣

٢٩٣٦٢٤
 ( Bأو فيتامين  ٥ Bفيتامين ٣) بانتوثينك - DL أو D حمض - - 

ومشتقاتها
أ

أ - - فيتامين B٦ ومشتقاته٢٩٣٦٢٥
أ - - فيتامين  B١٢ ومشتقاته٢٩٣٦٢٦
أ - - فيتامين  C ومشتقاته٢٩٣٦٢٧



أ-- فيتامين E ومشتقاته٢٩٣٦٢٨
أ-- فيتامينات أخر ومشتقاتها٢٩٣٦٢٩
أ- غيرها ، بما فى ذلك المركزات الطبيعية٢٩٣٦٩٠

٢٩٣٧
هرمونات، بروستا جالندينات ، ثرمبوكينات ، ليكوترينات ، طبيعية أو 
منتجة بعمليات تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية ، بما فيها البولى 

ببتايدات المعدلة السلسلة ، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .
ـ  هرمونات بولى ببتـأيـد ، هرمونات البروتين ، هرمونات 

الجليكوبروتـين ،
 مشتــقاتها ونظائرها البـنـيوية :

أ-- سوماتـوتـتروبـين ، مشتـقاتــه ونظائـره البـنـيوية٢٩٣٧١١
أ-- األنسولين وأمالحه٢٩٣٧١٢
أ-- غــيرها٢٩٣٧١٩

- هرمونات السيـترويد ، ومشتـقاتها ونظائـرها البـنـيوية :

٢٩٣٧٢١
ـ ـ كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهــيدروكورتيزون) 

وبريد نيزولون (ديهيدروهيدروكورتيزون)
أ

أ-- مشـتـقات هرمونات القـشرة فوق الكلوية ، مهلجنة٢٩٣٧٢٢
أ-- أستروجينات وبروجيستوجينات٢٩٣٧٢٣
أ-- غيرها٢٩٣٧٢٩

- هرمونــات كاتيكوالمينية ، مشتـقاتها ونظائرها البنيوية :
أ-- أيـبـنـفرين٢٩٣٧٣١
أ-- غيرها٢٩٣٧٣٩
أ- مشتـقات أحماض أمينية٢٩٣٧٤٠

٢٩٣٧٥٠
-  بروســتا جالندينات ، ثرمبوكسينات ، ليكوترينات ، مشتـقاتها 

ونظائـــــرها البنيوية
أ

أ- غيرها٢٩٣٧٩٠
١٢.جليكوزيدات وأشباه قلويات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ،

 وأمالحها ، إثيراتها ، إستيراتها ، ومشتقاتها األخــر .

٢٩٣٨
جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أمالحها، إثيراتها ، أستيراتها ، 

ومشتقاتها األخر .
أ- روتوسيد ( روتين ) ومشتـقاته٢٩٣٨١٠
أ- غيرها٢٩٣٨٩٠

٢٩٣٩
أشباه قلويات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أمـالحهــا ، أثيراتها 

،
 أستيراتها ، مشتقاتها األخر .

- أشباه قلويات األفيون ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

٢٩٣٩١١

ـ ـ مركزات قـــش الخشـخـــاش ؛ بيــوبريـنـورفـــين 
(INN) ، كودايــــــين ، دايهيدروكودايين (INN) ، اثـيل مورفين، 

ايتورفين (INN) ، هيرويـين ، هيدروكدون (INN) ، هيدرومورفون 
(INN) ، مورفين ، نايكومورفــين (INN)  ، أوكســـيكودون 

(INN) ، أوكســيمورفون (INN) ، فولكوديــن (INN)  ، ثيـباكون 
(INN) ، ثـيـبايـين ؛ أمالح هذه المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٣٩١٩



- أشباه قلويات الكينا ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات 
أ-- كينين وأمالحه٢٩٣٩٢١
أ-- غيرها٢٩٣٩٢٩
أ- كافيـين وأمالحه٢٩٣٩٣٠

- أيفيدرينات وأمالحها :
أ-- إيفيدرين وأمالحه٢٩٣٩٤١
أ-- أشباه إيفيدرين " سودو إيفـيدرين " (INN) وأمالحه٢٩٣٩٤٢
أ-- كاثـيين (INN) وأمالحه٢٩٣٩٤٣
أ-- غيرها٢٩٣٩٤٩

ـ  ثيـوفيـلين وأمينوفيــلين ( ثـيوفيلين - إيثـيلين داى أمين ) 
ومشتـقاتها ؛ أمالح هذه المنتجات :

أ-- فيـنـيتـيلين (INN) وأمالحه٢٩٣٩٥١
أ-- غيرها٢٩٣٩٥٩

- أشباه قلويات اإلرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها؛ أمالحها :
أ-- إرجو مترين (INN ) وأمالحه٢٩٣٩٦١
أ-- إرجو تامين (INN) وأمالحه٢٩٣٩٦٢
أ-- حمض الليسرجيك وأمالحه٢٩٣٩٦٣
أ-- غيرها٢٩٣٩٦٩

- غيرها :

٢٩٣٩٩١
ـ ـ كوكايين ، ايغونين ، ليفوميتـــا مفيـتــامين ، 

 ، (INN)مثــيامفيتامين
ميتا مفيتامين ريسيمات ؛ أمالح وأستيرات ومشتـقات أخر لهذه المنتجات

أ

أ-- غيرها٢٩٣٩٩٩
١٣. مــركبــــات عضــويــة أخــــــــــــر

٢٩٤٠٠٠
سكر نقى كيميائياً ، بإستثناء السكروز والالكتوز والمالتوز والجلوكوز 

والفركتوز ؛ أثيرات وأسيتيالت وأستيرات سكر وأمالحها ، غير المنتجات 
المذكورة فى البنود ٢٩,٣٧ أو ٢٩,٣٨ أو ٢٩,٣٩ .

أ

مضادات حيوية ( أنتى بيوتيك ) .٢٩٤١
أ- بنسلين ومشتـقاته ذو بنية حمض بنسلينى ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٤١١٠
أ- ستربتوميسين ومشتـقاتـه ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٤١٢٠
أ- تـتراسيكلين ومشتـقاتـه ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٤١٣٠
أ- كلورا مفنيوكول ومشتـقاته ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٤١٤٠
أ- أريـثروميسين ومشتـقاتـه ؛ أمالح هذه المنتجات٢٩٤١٥٠
أ- غيرها٢٩٤١٩٠
أمركبات عضوية أخر .٢٩٤٢٠٠

٣٠٠١

غدد وغيرها من أعضاء معدة للعالج العضوى، مجففة، وإن كانت 
مسحوقة؛

 خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعالج 
العضوى؛ كبدين (هيبارين) وأمالحه ؛ مواد بشرية أو حيوانية أخر 

محضرة لإلستعمال فى الطب العالجى أو الوقائى، غير مذكورة وال داخلة 
فى مكان آخر.

أ- غدد وغيرها من أعضاء ، مجففة ، وإن كانت مسحوقة٣٠٠١١٠
أ- خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها٣٠٠١٢٠



أ- غيرها٣٠٠١٩٠

٣٠٠٢

دم بشــرى؛ دم حيــوانى محضــر لإلســتعمال فى الطب 
العالجى أو الوقائى أو

 للتشخيص الطبى؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات 
المناعية المعدلة، وإن كان متحصالً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية؛ 

لقاحات وتوكسينات، وكائنات مجهرية مزروعة (بإستثناء الخمائر) 
والمنتجات المماثلة .

٣٠٠٢١٠
ـ  أمصال مضـــادة وغـــيرها من مكونات الدم ، والمنتجات 
المناعية المعدلة ، وإن كان متحصالً عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية

أ

أ- لـقاحات للطب البشرى٣٠٠٢٢٠
أ- لـقاحات للطب البـيطرى٣٠٠٢٣٠
أ- غيرها٣٠٠٢٩٠

٣٠٠٣

أدوية (بإستثناء األصناف المذكورة فى البنود ٣٠,٠٢ أو ٣٠,٠٥ أو 
٣٠,٠٦) مؤلفة من مكونـين أو أكـثر مخلوطة فيما بينها لإلستعمال 

فى الطب العالجى أو الوقائى، ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال 
أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .

٣٠٠٣١٠
ـ  تحتوى على بنسلينات أو على مشـتـقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، 

أو على ستربتومايسينات أو مشتـقاتها
ج

ج- تحتوى على مضادات حيوية أخر (أنتى بـيوتيك)٣٠٠٣٢٠
ـ تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند ٢٩,٣٧، 

ولكن ال تحتوى على مضادات حيوية ( أنتى بـيوتيك ) :
أ-- تحتوى على أنسولين٣٠٠٣٣١
ج-- غيرها٣٠٠٣٣٩

٣٠٠٣٤٠
ـ تحتــوى عــلى أشــباه قــلويات أو مشـتـقاتها، ولكن 

التحتوى على هرمونات
 أو منتجات أخر داخلة فى البند ٢٩,٣٧ وال على مضادات حيوية

ج

- غيرها :

٣٠٠٣٩٠١٠

ـ ـ ـ أدوية لمنع الحمــل ، أدويـــة األورام وزراعة 
األعضــاء ، أدوية القــلب واألوعية الدمويـــة ، أدوية البلهارسيا، 

البدائل الصناعية للبالزما ، أدوية األمراض المستعصية والمزمنة 
والـنـفسية والعصبية

أ

ج--- غيرها٣٠٠٣٩٠٩٠

٣٠٠٤

أدوية (بإستثناء األصناف المذكورة فى البنود ٣٠,٠٢ أو ٣٠,٠٥ أو 
٣٠,٠٦)مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة لإلستعمال فى 

الطب العالجى أو الوقائى، مهيأة بمقادير معايرة ، بما فيها تلك المعدة 
إلعطائها عبر الجلد أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .

٣٠٠٤١٠
ـ تحتوى على بنسيلينات أو على مشتـقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، أو 

على ستربتوميسينات أو مشتقاتها
ج

ج- تحتوى على مضادات حيوية أخر٣٠٠٤٢٠
ـ تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند ٢٩,٣٧ ، 

ولكن التحتوى على مضادات حيوية :
أ-- تحتوى على أنسولين٣٠٠٤٣١



٣٠٠٤٣٢
-- تحتوى على هرمونات القـشرة فوق الكلوية ، مشتـقاتها ونظائرها 

البنيوية
ج

ج-- غيرها٣٠٠٤٣٩

٣٠٠٤٤٠
ـ  تحتــوى عــلى أشــباه قلويات أو مشـتـقاتها ، ولكن التحتوى 
على هرمونات أو منتجات أخر داخلة فى البند ٢٩,٣٧ وال على مضادات 

حيوية
ج

٣٠٠٤٥٠
- أدوية أخر تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند 

٢٩,٣٦
ج

- غيرها :

٣٠٠٤٩٠١٠

ـ ـ ـ أدوية لمنع الحمل ، أدويـــة األورام وزراعـــة األعضاء 
، أدوية القـــلب واألوعية الدمويـة ، أدوية البلهارسيا ، البدائل 

الصناعية للبالزما ، أدوية األمراض المسـتعصية والمزمنة والـنـفسية 
والعصبـية

أ

ج--- غيرها٣٠٠٤٩٠٩٠

٣٠٠٥
حشو ، شاش ( غزى ) ، اربطة وأصناف مماثلة ( مثل ، الضمادات 

واللصاقات والكمادات ) ، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلة أو مهياة للبيع 
بالتجزئة، إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو البيطرة .

ب- ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة الصقة٣٠٠٥١٠
ب- غيرها٣٠٠٥٩٠
محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة فى المالحظة (٤) من هذا الفصل .٣٠٠٦

٣٠٠٦١٠

 ـ  خيوط جراحية معـقمة ، وأصناف مماثلة معقمة لخياطة الجروح، 
واللواصق المعقمة لألنسجة العضوية المســتعملة فى الجراحة إلغالق 
الجروح ؛ فـتائل معـقــمة وســدادات مــن فـتــائل معقمة ؛ 

موقـفات النــزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب األسنان

ب

أ- كواشف تحديد فـئات وفصائل أو عوامل الدم٣٠٠٦٢٠

٣٠٠٦٣٠
ـ  محضرات معتمة للفحص باألشــــعة الســينية ؛ مواد كاشفة 

تعطى للمرضى للـتـشخيص الطبى
أ

٣٠٠٦٤٠
ـ  أســمنت وغيره من منتجات مستعملة فى حشو األســـنان ؛ 

أســـمنت لترميم العظام
أ

أ- الحقائب والعلب المعدة لإلسعاف األولى٣٠٠٦٥٠

٣٠٠٦٦٠
ـ  محضــرات كيميـائــية لمنــــع الحمل أساسها الهرمونات 

أو المنـتجات األخر الداخلة فى البند ٢٩,٣٧ أو المبـيدات المنوية
أ

٣٠٠٦٧٠

ـ  محضرات مقدمة بشكل هـالم ، معدة لإلستعمال فى الطب البشرى أو 
الطب البـــيطرى كمــادة مــزيتــة لبعض أجــزاء الجسـم 

أثـناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بـين 
الجسم واألدوات الطبية

ب

ب- نـفايا محضرات الصيدلة٣٠٠٦٨٠

٣١٠١٠٠

أسمدة من أصل حيوانى أو نباتى، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو 
معالجة 

كيميائياً ؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل 
حيوانى أو نباتى .

أ

أسمدة نيتروجينية (أزوتية)، معدنية أو كيميائية.٣١٠٢
ج- البولة ( يوريا ) وإن كانت بشكل محاليل مائية٣١٠٢١٠



ـ كبريتات األمونيـــوم ( الـنـشادر ) ؛ أمالح مزدوجة ومخاليط 
مـــن كبريتات األمونيوم ونـترات األمونيوم :

أ-- كبريـتات األمونيوم٣١٠٢٢١
ج-- غيرها٣١٠٢٢٩
ج- نـترات األمونيوم ، وإن كانت فى محاليل مائية٣١٠٢٣٠

٣١٠٢٤٠
ـ مخاليط نــترات األمونيوم مع كربونــات الكالســيوم أو غيرها 

من مواد غير عضوية غير مخصبة
أ

ج- نـترات الصوديوم٣١٠٢٥٠
ج- أمالح مزدوجة ومخاليط من نـترات الكالسيوم ونـترات األمونيوم٣١٠٢٦٠
ج- سياناميد الكالسيوم٣١٠٢٧٠

٣١٠٢٨٠
- مخاليط من البوله ( يوريا ) ونترات األمونيوم فى محاليل مائية أو 

نشادرية
ج

ج- غيرها ، بما فى ذلك المخاليط غير المذكورة فى البنود الفرعية السابقة٣١٠٢٩٠
أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .٣١٠٣
ج- فوق الفوسفات ( سوبر فوسفات )٣١٠٣١٠
ج- خبث قاعدى ( ناتـج عن عملية نزع الفوسفور )٣١٠٣٢٠
ج- غيرها٣١٠٣٩٠
أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .٣١٠٤
أ- كارناليت وسيلفـينيت وأمالح بوتاسيوم طبيعية خام أخر٣١٠٤١٠
أ- كلوريد البوتـاسيوم٣١٠٤٢٠
أ- كبريتات البوتاسيوم٣١٠٤٣٠
أ- غيرها٣١٠٤٩٠

٣١٠٥

أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثالثة من العناصر 
المخصبة:

 نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخر؛ منتجات هذا الفصل مهيأة 
أقــراصاً أو بأشكال مماثــلة أو فـى عبـوات ال يزيد وزن الواحدة 

منها على ١٠ كجم قائم .

٣١٠٥١٠
ـ منتجات هذا الفصل مهيـــأة أقراصاً أو بأشكال مماثــلة أو فى 

عبوات اليزيد وزن الواحدة منها على ١٠ كجم قائم
أ

٣١٠٥٢٠
ـ  أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثالثة 

النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
أ

أ- هيدروجين أورثوفوسفات ثـنائىاألمونيوم (فوسفات ثـنائى أمونيوم )٣١٠٥٣٠

٣١٠٥٤٠
ـ  ثنائى هيدروجين أورثوفوسفات األمونيوم (فوسفات أحادى أمونيوم ) ، 

وإن كانـت مخلوطة مع هـيدروجين أورثـوفوسـفات ثنائى أمونيوم 
(فوسفات ثنائى أمونيوم)

أ

ـ  أسـمدة معدنية أو كيميائية أخر محتوية على العنصريـن 
المخصبــين النـيـتروجين والفوسفور :

أ-- محتوية على نـترات وفوسفات٣١٠٥٥١
أ-- غيرها٣١٠٥٥٩

٣١٠٥٦٠
ـ أســمدة معدنيـــة أو كيميائية محتوية على العنصريـــن 

المخصبـين الفوسفور والبوتاسيوم
أ

أ- غيرها٣١٠٥٩٠



٣٢٠١
خالصات دابغة من أصل نباتى ؛ مواد دابغة وأمالحها ، وإثيراتها ، 

وإستيراتها ، والمشتقات األخر .
أ- خالصة الكيـبراكو٣٢٠١١٠
أ- خالصة الميموزا ( األكاسيا أو السنط )٣٢٠١٢٠
أ- غيرها٣٢٠١٩٠

٣٢٠٢
مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، 
وإن إحتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية لإلستعمال قبل 

الدباغة .
أ- مواد دابغة عضوية تركيـبـية٣٢٠٢١٠
أ- غيرها٣٢٠٢٩٠

٣٢٠٣٠٠

مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى ( بما فيها خالصات الصباغة ولكن 
بإستثناء الفحم الحيوانى) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات 
مذكورة فى المالحظة (٣) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل 

نباتى أو حيوانى .

أ

٣٢٠٤

مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ 
محضرات 

قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة فى المالحظة (٣) من هذا 
الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من األنواع المستعملة كعوامل للتبييض 

الضوئى أو من األنواع المضيئة ( لومينوفور ) ، وإن كانت محددة 
الصفات كيميائياً .

ـ  مواد تــلوين عضوية تركيـبـية ومحضرات أســـاسها هذه 
المواد مذكورة فى المالحظة (٣) من هذا الفصل :

ب-- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه األصباغ٣٢٠٤١١

٣٢٠٤١٢
ـ ـ أصباغ حمضيــة ، وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه 

األصباغ ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه األصباغ
ب

ب  ـ ـ اصباغ قاعدية ومحضرات اساسها هذه االصباغ  ٣٢٠٤١٣
ب-- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه األصباغ٣٢٠٤١٤

٣٢٠٤١٥
ـ ـ أصباغ الراقود ( بما فى ذلك األصباغ القـابلة لإلستعمال 

بحالتـــها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه األصباغ Vاالولى  
Vatdyes

ب

ب-- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه األصباغ٣٢٠٤١٦
ب-- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه األلوان٣٢٠٤١٧

٣٢٠٤١٩
-- غيرها ، بما فى ذلك مخاليط إثـنـين أو أكثر من مواد التـــلوين 

الواردة فى البنود الفرعية من ٣٢٠٤,١١ إلى ٣٢٠٤,١٩
ب

٣٢٠٤٢٠
ـ  منـتجات عضوية تركيـبية من األنواع المستعملة كعوامل 

للتبـيـيض الضوئى (الفلورسنت)
ب

ب- غيرها٣٢٠٤٩٠

٣٢٠٥٠٠
ألوان مرسبة (لك) ؛ محضرات مذكورة فى المالحظة (٣) من هذا الفصل

 أساسها ألوان مرسبة (لك) .
أ



٣٢٠٦

مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة فى المالحظة (٣) من هذا الفصل، 
عدا 

تلك المذكورة فى البنود ٣٢,٠٣ و٣٢,٠٤ و ٣٢,٠٥؛ منتجات غير 
عضوية من األنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفـور) ، وإن كانت 

محددة الصفات كيميائياً .
- ألوان سطحية ( بيجمنت ) ومحضرات أساسها ثانى أوكسيد الـتيتانيوم :

ج-- محتوية على ٨٠% وزناً أو أكثر من ثانى أوكسيد التيتانيوم محسوباً على٣٢٠٦١١
ب - - غيرها ٣٢٠٦١٩
ب- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم٣٢٠٦٢٠
ب- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكادميوم٣٢٠٦٣٠

- مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :
ب-- ألترامارين " الزورد " ومحضرات أساسها هذه المواد٣٢٠٦٤١
ب-- ليـثوبون وألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك٣٢٠٦٤٢

٣٢٠٦٤٣
ـ ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها هكساســيانــوفيرات ( 

ســيانيدات الحديد وسيانيدات الحديديك )
ب

ب-- غيرها٣٢٠٦٤٩

ب- منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور)٣٢٠٦٥٠

٣٢٠٧

ألوان سطحية ( بيجمنت ) وألوان حاجبة للضوء ( معتمات ) محضرة 
وألوان

 محضرة ومركبات قابلة للتزجج ، دهانات لطالء الفخار والخزف 
(إينجوب ) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من األنواع 

المستعملة لطالء الخزف والطالء بالمينا أو فى صناعة الزجاج ؛ مواد 
قابلة للتزجج ( فريت ) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو 

رقائق .

٣٢٠٧١٠
- ألوان سطحية محضرة ، ومعـتـمات محضرة ، وألوان محضرة 

ومحضرات مماثلة
ج

٣٢٠٧٢٠
- مركبات قابلة للتزجج ، دهانات لطالء الفخار والخزف ومحضرات 

مماثلة
ب

ب- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة٣٢٠٧٣٠

٣٢٠٧٤٠
- مــواد قابلة للتزجج ( فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو 

حبيبات أو رقائق
ب

٣٢٠٨
دهانات وورنيش ( بما فى ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات 

تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو مذابة فى وسط 
غير مائى؛ محاليل معرفة فى المالحظة (٤) من هذا الفصل .

ج- أساسها بوليستيرات٣٢٠٨١٠
ج- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية٣٢٠٨٢٠
ج- غيرها٣٢٠٨٩٠

٣٢٠٩
دهانات وورنيش ( بما فى ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات 
تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة فى وسط 

مائى.
ج- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية٣٢٠٩١٠
ج- غيرها٣٢٠٩٩٠



٣٢١٠٠٠
دهانات وورنيش أخر ( بما فى ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية 

)؛
 ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل فى صقل الجلود .

ج

مجففــات محضــــرة .٣٢١١
أ--- فى عبوات ال تقل عن ٢٥ كجم٣٢١١٠٠١٠
ب--- غيرها٣٢١١٠٠٩٠

٣٢١٢

ألوان سطحية ( بما فى ذلك المساحيق والرقائق المعدنية ) مبددة فى 
وسط 

غير مائى ، بشكل سائل أو معجون من األنواع المستعملة فى صناعة 
الدهانات ( بما فى ذلك ألوان المينا ) ؛ أوراق الختم ؛ أصباغ ومواد 

تلوين أخر مهيأة بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .
أ- أوراق خـتم٣٢١٢١٠
ج- غيرها٣٢١٢٩٠

٣٢١٣

ألوان للفنانين والطلبة ولرسامى اللوحات (الالفتات ) أو لتعديل تدرج 
األلوان

 أو للتسلية وألوان مماثلة ، بشكل أقراص أو فى أنابيب أو زجاجات أو 
قوارير ( برطمانات ) أو أوعية أو أغلفة مماثلة .

ب- مجموعات األلوان٣٢١٣١٠
ب- غيرها٣٢١٣٩٠

٣٢١٤

معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيرها من 
معاجين السد ؛ معاجين الحشو؛ محضرات طالء السطوح غير متحملة 

للحـرارة للواجـهــات أو الجــدران الداخـليـة أو األرضيـات أو 
الســقوف أو ماشابهها .

٣٢١٤١٠
ـ معاجين لتـثـبـيت الزجاج ، وأسمنت راتنجى ، مركبات للجلفطة 

وغيرها من معاجين السد ؛ معاجين الحشو
ب

ج- غيرها٣٢١٤٩٠

٣٢١٥
حــبر الطباعــة ، حــبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن 

كانت مركزة أو بشكل جامد .
- حبر الطباعة :

ب-- أسود٣٢١٥١١
ب-- غيره٣٢١٥١٩
ب- غيره٣٢١٥٩٠

٣٣٠٢

مخـاليط مــواد عطرية ومخاليط ( بما فيها المحاليل الكحولية ) 
قاعدتها مادة

 أو أكثر من هذه المواد العطرية ، من األنواع المستعملة كمواد خام فى 
الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية ، من األنواع المستعملة 

فى صناعة المشروبات
ج- غيرها ٣٣٠٢٩٠
جعطور ومياه للتجميل ( أو - دى تواليت ) .٣٣٠٣٠٠

٣٣٠٤
مستحضرات تجميل أو زينة ( مكياج ) ومستحضرات للعناية بالبشرة ( 

غير األدوية ) ، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات 
إكساب السمرة ( اللون البرونزى ) ؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .



ج- محضرات تجميل الشفاه٣٣٠٤١٠
ج- محضرات تجميل العيون٣٣٠٤٢٠
ج- محضرات للعناية باليدين والقدمين٣٣٠٤٣٠

- غيرها :
ج-- مساحيق ، وإن  كانت مضغوطة٣٣٠٤٩١
ج-- غيرها٣٣٠٤٩٩
مستحضرات العناية بالشعر .٣٣٠٥
ج- شامبو٣٣٠٥١٠
ج- مستحضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة٣٣٠٥٢٠
ج- ملمعات للشعر ( الكر )٣٣٠٥٣٠
ج- غيرها٣٣٠٥٩٠

٣٣٠٦
مستحضرات للعناية بالفم أو األسنان ، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت 
األسنان اإلصطناعية ؛ خيوط للتنظيف ما بين األسنان ( دنتال فلوس ) ، 

فى عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .
ج- محضرات للعناية باألسنان٣٣٠٦١٠
ج- خيوط للـتـنظيف ما بـين األسنان (دنـتال فلوس )٣٣٠٦٢٠
ج- غيرها٣٣٠٦٩٠

٣٣٠٧

محضرات معدة لإلستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة ، 
ومزيالت الروائح الجسدية ، ومحضرات اإلستحمام ، ومزيالت الشعر ،  
ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل أخر ، غير مذكورة والداخلة فى 

مكان آخـــر ؛ مزيالت روائح محضرة لألماكن، وإن كانت غير معطرة 
أو ذات خواص تطهيرية .

ج- محضرات لإلستعمال قبـل أو أثناء أو بعد الحالقة٣٣٠٧١٠
ج- مزيالت الروائح الجسدية ومضادات العرق٣٣٠٧٢٠
ج- أمالح الحمام المعطرة ومحضرات اإلستحمام األخر٣٣٠٧٣٠

ـ محضرات لتعطير أو إزالة روائح األماكن بما فيها المحضرات المعطرة 
للطقوس الدينية :

ج-- " آجارباتى " ومحضرات أخر عطرة تـنـتـشر رائحتها بالحرق٣٣٠٧٤١
ج-- غيرها٣٣٠٧٤٩

- غيرها :
ج--- محضرات للعدسات الالصقة٣٣٠٧٩٠١٠
ج--- غيرها٣٣٠٧٩٠٩٠

٣٤٠١

صابون ؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لإلستعمال كصابون 
على

هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ 
منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو 
كريم ومهيأة للبيع بالتجزئة ، وإن إحتوت على صابون؛ ورق وحشو 
ولبــاد والمنسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة 

منظفة .

ـ  صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئـة قضبان أو 
قطع أو بأشــكال مقولبة ، وورق وحشـو ولباد وال منسوجات ، مشربة 

أو مطلية أو مغطاة بالصابون ، أو بمادة منـظفة :



٣٤٠١١١
-- معدة لإلستعمال كمواد تجميل " تواليت " ( بما فيها المنتجات المحتوية 

على مواد طبية )
ج

ج-- غيرها٣٤٠١١٩
- صابون بأشكال أخر :

٣٤٠١٢٠١٠
--- زيت خروع متصبن ، مكرونة صابون من ملح صوديومى لمخاليط 
أحماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة

ب

ج--- غيره٣٤٠١٢٠٩٠

٣٤٠١٣٠
ـ  منتجـــات ومحضرات غواسل عضويـــة معدة لغســـل 

الجلد ، بشكل سائـل
 أو كريم ، مهـيأة للبيع بالتجزئة ، وإن إحتوت على صابون

ج

٣٤٠٢
عوامل عضوية ذات نشاط سطحى ( عدا الصابون ) ؛ محضرات غواسل، 
ومحضرات غسـيل ( بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ) ومحضرات 
تنظيف ، وإن إحتوت على صابون ، عدا تلك الداخلة فى البند ٣٤,٠١ .

- عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :
ب-- أنيونية ( سالبة الشحنة )٣٤٠٢١١
ب-- كاتيونية ( موجبة الشحنة )٣٤٠٢١٢
ب-- غير أيونية٣٤٠٢١٣
ب-- غيرها٣٤٠٢١٩
ج- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٢٢٠

- غيرها :
ب--- محضرات غواسل غير مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٢٩٠١٠
ب--- غيرها٣٤٠٢٩٠٩٠

٣٤٠٣

محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل 
البراغى

 أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل 
القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من األنواع المستعملة فى 

تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، بإستثناء 
المحضرات المتضمنة على ٧٠% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو 

من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .

- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :
-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من 

المواد:
ب--- مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٣١١١٠
أ--- غيرها٣٤٠٣١١٩٠
-- غيرها :٣٤٠٣١٩
ب--- مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٣١٩١٠
أ--- غيرها٣٤٠٣١٩٩٠

- غيرها :

٣٤٠٣٩١
-- محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من 

المواد:
ب--- مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٣٩١١



أ--- غيرها٣٤٠٣٩١٩
-- غيرها :٣٤٠٣٩٩
ب--- مهيأة للبيع بالتجزئة٣٤٠٣٩٩١٠
أ--- غيرها٣٤٠٣٩٩٩٠
شموع إصطناعية وشموع محضرة .٣٤٠٤
أ- من اللجنيت المعدل كيميائيا٣٤٠٤١٠ً
أ- من بولى أوكسى إيثيلين (بولى إيثـيلين جليكول)٣٤٠٤٢٠
ب- غيرها٣٤٠٤٩٠

٣٤٠٥

محضــرات تلميـع ومعاجين لألحذية ولألثاث ولألرضيات وللعربات 
وللزجاج

 أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على 
شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو المنسوجات أو لدائن خلوية أو مطاط 

خلوى، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، بإستثناء 
الشموع الداخلة فى البند ٣٤,٠٤ .

ج- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو الجلد٣٤٠٥١٠

٣٤٠٥٢٠
ـ  محضــرات تلميــع ومعــاجين ومحضــرات مماثــلة 

لصيانة األثـاث الخشبى أو األرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية
ج

ج- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن٣٤٠٥٣٠
ج- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى٣٤٠٥٤٠
ج- غيرها٣٤٠٥٩٠
جشموع إضاءة ، وأصناف مماثلة .٣٤٠٦٠٠

٣٤٠٧

معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهيأ لتسلية األطفال؛ 
محضرات من النوع المعروف " بشموع طب األسنان " أو " بمركبات طبع 

األسنان " ، مهيأة بشكل مجموعات أو فى أغلفة للبيع بالتجزئة أو على 
شكل ألواح أو بشــكل حــدوات حصـان أو عيدان أو بأشكال 

مماثلة؛ محضرات أخر معــدة لإلســتعمــال فى طـب األســنان 
أســاســها الجـص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم ) .

ب

٣٥٠٦

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة ، غير مذكورة وال 
داخلة

 فى مكان آخر؛ منتجات صالحة لإلستعمال كغراء أو مواد الصقة ، مهيأة 
للبيــع بالتجزئــة كغراء أو مواد الصقة ، اليزيد وزنها الصافى عن 

كيلو جرام واحد .

٣٥٠٦١٠
ـ  منتجات صالحة لإلسـتـعمال كغراء أو مواد الصقة ، مهيــأة 

للبيــع بالتجزئة كغراء أو مواد الصقة واليزيد وزنها الصافى عن كيلو 
جرام واحد

ب

- غيرها :

٣٥٠٦٩١
ـ ـ  مواد الصقة أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من ٣٩,٠١ إلى 

٣٩,١٣ أو المطاط
ب

ب-- غيرها٣٥٠٦٩٩
أنزيمات ؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر .٣٥٠٧
أ- أنفحة والمركزات الناتجة عنها٣٥٠٧١٠
أ- غيرها٣٥٠٧٩٠



بمساحيق بارود .٣٦٠١٠٠
بمتفجرات محضرة ، عدا مساحيق البارود .٣٦٠٢٢٠٠

٣٦٠٣٠٠
فتائل لألمان ؛ فتائل للتفجير ؛ كبسوالت لإلشتعال أو للتفجير ؛ أدوات 

إشعال؛ مفجرات كهربائية .
ب

٣٦٠٤
ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مانعة لسـقوط البرد وإشـارات 

الضباب وغيرها من األصناف النارية الفنية .
ج - ألعاب نارية٣٦٠٤١٠
ب - غيرها٣٦٠٤٩٠
جثقاب ( كبريت ) ، عدا األصناف النارية الداخلة فى البند ٣٦,٠٤ .٣٦٠٥

٣٦٠٦
فيروسيريوم وخالئط معدنية أخر إلحداث اإلشتعال من جميع األشكال ؛ 

أصناف
 من مواد لهوب كما هى محددة فى المالحظة (٢) من هذا الفصل .

٣٦٠٦١٠
ـ  وقود سائل وغاز وقود مسـيل فى عبوات التـتجاوز سعتها ٣٠٠ 

سم٣ من األنواع المسـتعملة لـتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو 
الوالعات المماثلة

ب

ب- غيرها٣٦٠٦٩٠

٣٧٠١
ألواح وأفالم مسطحه للتصوير الفوتوغرافى ، محسسة ، غير مصورة ، 

من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ؛ أفالم للتصوير 
الفورى مسطحة، محسسة ، غير مصورة ، وإن كانت مهيأة فى أغلفة .

أ- للتصوير باألشعة السينية ( أشعة إكس )٣٧٠١١٠
ب- أفالم للتصوير الفورى٣٧٠١٢٠

- ألواح وأفالم أخر ، يزيد أى من جوانبها عن ٢٥٥ ملليمتر :
ب--- للتصوير باألشعة٣٧٠١٣٠١٠
ب--- غيرها٣٧٠١٣٠٩٠

- غيرها :
ب-- للتصوير الفوتوغرافى الملون ( بولى كروم )٣٧٠١٩١
-- غيرها :٣٧٠١٩٩
ب - - - للتصوير باألشعة والطباعة٣٧٠١٩٩١٠
ب--- غيرها٣٧٠١٩٩٩٠

٣٧٠٢

أفالم بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافى ، محسسة ، غير مصورة ، من 
أية 

مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ؛ أفالم للتصوير الفورى 
بشكل لفات، محسسة ، وغير مصورة .

أ- للتصوير باألشعة السينية ( أشعة إكس )٣٧٠٢١٠
ب- أفالم للتصوير الفورى٣٧٠٢٢٠

- أفالم أخر، غير مثـقبة اليزيد عرضها عن ١٠٥ ملليمتر :
ب-- للتصوير الفوتوغرافى الملون ( بولى كروم )٣٧٠٢٣١
ب-- غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة٣٧٠٢٣٢
ب-- غيرها٣٧٠٢٣٩

- أفالم أخر، غير مثـقبة يزيد عرضها عن ١٠٥ ملليمتر :

٣٧٠٢٤١
ـ ـ  بعرض يزيد عن ٦١٠ ملليمتر وبطــول يــزيد عن ٢٠٠ متر، 

للـتـصويــر الملون ( بولى كروم )
ب



٣٧٠٢٤٢
ـ ـ بعرض يـزيد عن ٦١٠ ملليمـتر وبطول يزيد عن ٢٠٠ متر، عدا 

تـلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافى الملون
ب

ب-- بعرض يزيد عن ٦١٠ ملليمتر وبطول اليزيد عن ٢٠٠ متر٣٧٠٢٤٣
ب-- بعرض يزيد عن ١٠٥ ملليمتر وال يزيد عن ٦١٠ ملليمتر٣٧٠٢٤٤

- أفالم أخر ، للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) :
-- بعرض اليزيد عن ١٦ ملليمتر وبطول ال يزيد عن ١٤ متر :٣٧٠٢٥١
أ--- األفالم المصغرة ( ميكروفيلم ) وأفالم النقل اآللى الفوتوغرافى٣٧٠٢٥١١٠
ب--- غيرها٣٧٠٢٥١٩٠
-- بعرض اليزيد عن ١٦ ملليمتر وبطول يزيد عن ١٤ متر :٣٧٠٢٥٢

٣٧٠٢٥٢١
--- األفالم المصغرة ( ميكروفيلم ) وأفالم النـقل اآللى الفوتوغرافى ، 

للتصوير السينمائى بعرض ١٦ ملليمتر
أ

ب--- غيرها٣٧٠٢٥٢٩

٣٧٠٢٥٣
ـ ـ بعــرض يزيد عن ١٦ ملليمتر وال يتجاوز ٣٥ ملليمتر وبطول 

اليزيد عن ٣٠ متر ، للشرائح اإليجابية الشفافة ( ساليدز )
ب

٣٧٠٢٥٤
-- بعرض يزيد عن ١٦ ملليمــتر وال يتجاوز ٣٥ ملليمتر وبطول 

اليزيد عن ٣٠ متر، عدا المستعملة فى الشرائح اإليجابية الشفافة
ب

٣٧٠٢٥٥
ـ ـ بعرض يزيد عن ١٦ ملليمتر وال يتجــاوز ٣٥ ملليمـــتر 

وبطول يزيد عن ٣٠ متر:
أ--- للـتصوير السينمائى٣٧٠٢٥٥١٠
أ--- غيرها٣٧٠٢٥٥٩٠

-- بعرض يزيد عن ٣٥ ملليمتر :
أ--- للـتصوير السينمائى٣٧٠٢٥٦١٠
ب--- غيرها٣٧٠٢٥٦٩٠

- غيرها :
-- بعرض اليزيد عن ١٦ ملليمتر :٣٧٠٢٩١

٣٧٠٢٩١١٠
--- األفالم المصغرة ( ميكروفيلم ) وأفالم النقل اآللى الفوتوغرافى ، 
أفالم للتصوير السينمائى بعرض ١٦ ملليمـتر ، وبطول يزيد عن ١٤ 

مـتر
أ

ب--- غيرها٣٧٠٢٩١٩٠

٣٧٠٢٩٣
ـ ـ  بعرض يزيد عن ١٦ ملليمـتر واليـتجاوز ٣٥ ملليمتر وبطول ال 

يزيد عن ٣٠ متر
ب

٣٧٠٢٩٤
ـ ـ بعـرض يزيد عن١٦  ملليمتر واليتجاوز ٣٥ ملليمتر وبطول يزيد 

عن ٣٠  متر :
ب--- للـتصوير السينمائى٣٧٠٢٩٤١٠
أ--- غيرها٣٧٠٢٩٤٩٠
-- بعرض يزيد عن ٣٥ ملليمتر :٣٧٠٢٩٥
أ--- للـتصوير السينمائى٣٧٠٢٩٥١٠
ب--- غيرها٣٧٠٢٩٥٩٠

٣٧٠٣
ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافى ، محسسة، وغير 

مصورة.
- لفات يزيد عرضها عن ٦١٠ ملليمتر :

أ--- للـتصوير باألشعة والتصوير الكهروضوئى٣٧٠٣١٠١٠
ب--- غيرها٣٧٠٣١٠٩٠



- غيرها ، لإلستعمال فى الـتصوير الفوتوغرافى الملون ( بولى كروم ) :

أ--- للـتصوير باألشعة والـتصوير الكهروضوئى٣٧٠٣٢٠١٠
ب--- غيرها٣٧٠٣٢٠٩٠

- غيرها  :
أ--- للـتصوير باألشعة والـتصوير الكهروضوئى٣٧٠٣٩٠١٠
ب--- غيرها٣٧٠٣٩٠٩٠

٣٧٠٤
ألواح وأفالم وورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافى مصورة

 ولكن غير مظهرة.
ب

٣٧٠٥
ألواح وأفالم للتصوير الفوتوغرافى ، مصورة ومظهرة ، عدا أفالم 

التصوير السينمائى .
ب- لإلستـنساخ باألوفست٣٧٠٥١٠
ب- األفالم المصغرة ( ميكروفيلم )٣٧٠٥٢٠
ب- غيرها٣٧٠٥٩٠

٣٧٠٦
أفالم سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامته أو ناطقة ، أو مؤلفة من 

تسجيل صوتى فقط .
- بعرض ٣٥ ملليمتر أو أكـثر :

ب--- سلبـية٣٧٠٦١٠١٠
ج--- إيجابـية٣٧٠٦١٠٢٠

- غيرها :
ب--- سلبـية٣٧٠٦٩٠١٠
ج--- إيجابـية٣٧٠٦٩٠٢٠

٣٧٠٧

محضــرات كيميائيــة لإلســتعمال فـى التصوير الفوتوغرافى ( 
عدا الورنيش أو الغراء أو المواد الالصقة والمحضرات المماثلة ) ؛ 
منتجات غير مخلوطة إلستعماالت التصوير الفوتوغرافى ، مهيأة فى 

مقاديــر معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز لإلستعمال المباشر 
.

ب- مستحلبات للـتحسيس٣٧٠٧١٠
ب- غيرها٣٧٠٧٩٠

٣٨٠١
جرافيت إصطناعى ؛ جرافيت غروى أو شبه غروى ؛ محضرات أساسها 
الجرافيت أو كربون أخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من 

المنتجات نصف المصنعه .
أ- جرافيت إصطناعى٣٨٠١١٠
أ- جرافيت غروى أو شبه غروى٣٨٠١٢٠
أ- عجائن كربونية لألقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين األفران٣٨٠١٣٠
أ- غيرها٣٨٠١٩٠

٣٨٠٢
فحم منشط ؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة ؛ هباب حيوانى، بما فى ذلك 

الهباب الحيوانى المستنفذ .
أ- فحم منشط٣٨٠٢١٠
أ- غيرها٣٨٠٢٩٠
أزيت " طول أويل " ، وإن كان مكرراً .٣٨٠٣



٣٨٠٤

محاليل الغسـل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز ، وإن كانت 
مركزة

 أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً ، بما فى ذلك سلفونات 
اللجنين ، بإستثناء زيت "الطول أويل" الداخل فى البند ٣٨,٠٣.

أ

٣٨٠٥

أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية
 تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات ( السلفات ) ، وغيرها من 

أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر لألخشاب 
الصنوبرية؛ ديبنتين خام ؛ تربنتين كبريتيتى ( سلفيتى ) وغيره من 
الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا - تربينول كمكون 

رئيسى.

٣٨٠٥١٠
ـ  أرواح تربنتين من صموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن 

عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات ( السلفات )
أ

أ- زيت صنوبر " باين أويل "٣٨٠٥٢٠
أ- غيرها٣٨٠٥٩٠

٣٨٠٦
قلفونية وأحماض راتنجية ، ومشتقاتها ؛ أرواح وزيوت قلفونية ؛ 

صموغ 
مصهورة .

أ- قلفونية وأحماض راتنجية٣٨٠٦١٠

٣٨٠٦٢٠
ـ  أمالح قلفونية ، أمالح أحماض راتنجية ، أو أمالح مشـتـقاتهما ، 

عدا أمالح القـلفـونية ومشـتـقـاتها المعدلة
أ

أ- صموغ أستـيرية٣٨٠٦٣٠
أ- غيرها٣٨٠٦٩٠

٣٨٠٧

قـطران خشـب ؛ زيـوت قـطران خشــب ؛ كريوزوت خشـــب ؛ 
كحــول خشب " نافتا " ؛ زفت نباتى ؛ زفت لطالء براميل البيرة 

ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو األحماض الراتنجية أو الزفت 
النباتى .

أ

٣٨٠٨

مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة، موقفات 
اإلنبات ومنظمات نموالنبات ، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال 

أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضـــــرات أو أصنـــاف مماثلة ( 
كاألشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قـتل الذباب ) .

- مبـيدات حـشرات :٣٨٠٨١٠
ب--- للزراعة٣٨٠٨١٠١٠
ب--- غيرها٣٨٠٨١٠٩٠
- مبـيدات فـطريات :٣٨٠٨٢٠
للزراعة٣٨٠٨٢٠١٠ ب---
غيرها٣٨٠٨٢٠٩٠ ب---
ب- مبـيدات أعشاب ، موقـفات اإلنبات ومنظمات نمو النبات٣٨٠٨٣٠
- مطهرات :٣٨٠٨٤٠
للزراعة٣٨٠٨٤٠١٠ ب---
غيرها٣٨٠٨٤٠٩٠ ب---

- غيرها :



للزراعة٣٨٠٨٩٠١٠ ب---
غيرها٣٨٠٨٩٠٩٠ ب---

٣٨٠٩

عوامل تهيئة أو تجهيز ، ومسرعات للصباغة أو لتثبيت مواد التلوين ، 
ومنتجــات ومحضــــرات أخــــــر ( كمحضرات تهيئة أو 

تثبيت األلوان) ، من األنواع المستعملة فى صناعات النسيج والورق 
والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر .

- غيرها :
أ-- من األنواع المستعملة فى صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة٣٨٠٩٩١
أ-- من األنواع المستعملة فى صناعة الورق أو الصناعات المماثلة٣٨٠٩٩٢
أ-- من األنواع المستعملة فى صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة٣٨٠٩٩٣

٣٨١٠

محضــرات لتنظيـف ســطوح المعــادن ؛ محضــرات 
مسـاعدة لصهر المعادن " فلكس " ومحضرات مساعدة أخر للحام 

المعادن ؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحام المعادن ؛ 
محضرات من األنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام .

٣٨١٠١٠
ـ  محضرات لتـنظيف ســطوح المعادن ؛ مساحيق وعجائن 

مؤلفـــة من معادن ومواد أخر للحام المعادن :
مساحيق٣٨١٠١٠١٠ أ---
غيرها٣٨١٠١٠٩٠ أ---
أ- غيرها٣٨١٠٩٠

٣٨١١

محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد 
والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل 

المعادن وإضافات محضرة أخر، للزيوت المعدنية (بما فى ذلك الجازولين) 
أو للسوائل األخر المستعملة لنفس األغراض كزيوت معدنية .

- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :
ب-- أساسها مركبات الرصاص٣٨١١١١
أ-- غيرها٣٨١١١٩

- إضافات لزيوت التشحيم :
أ-- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية٣٨١١٢١
أ-- غيرها٣٨١١٢٩
أ- غيرها٣٨١١٩٠

٣٨١٢
مســرعــات محضــرة لبركنة المطاط (أكسيليريتور)؛ ملدنات 

مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر ؛ 
محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن .

أ- مسرعات محضرة لبركنة المطاط٣٨١٢١٠
أ- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن٣٨١٢٢٠
أ- محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن٣٨١٢٣٠

أمحضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة إلطفاء الحريق .٣٨١٣

٣٨١٤
مذيبات ومخففات عضوية مركبة ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

؛ محضرات معدة إلزالة الدهان أو الورنيش .
أ



٣٨١٥
محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل ، ومحضرات 

وسيطة محفزة غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر .
- محفزات على حامل :

أ-- تحتوى على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة٣٨١٥١١
أ-- تحتوى على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة٣٨١٥١٢
أ-- غيرها٣٨١٥١٩
أ- غيرها٣٨١٥٩٠

٣٨١٦
أسمنت ومالط وخرسانة ، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ، عدا 

منتجات البند ٣٨,٠١ .
أ

٣٨١٧
ألكايل بنزينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة ، عدا تلك المذكورة فى 

البند ٢٧,٠٧ أوالبند ٢٩,٠٢ .
أ

٣٨١٨
عناصر كيميائية منشطة إلستعمالها فىاإللكترونيات، بشكل أقراص أو 

صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة إلستعمالها 
فى اإللكترونيات .

أ

٣٨١٩
سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة 

الهيدروليكية، التحتوى على زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية أو 
تحتوى على أقل من ٧٠% وزناً من هذه الزيوت.

أ

أمحضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .٣٨٢٠
أمحضرات وسيطة إلستنبات الكائنات المجهرية .٣٨٢١

٣٨٢٢
كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة 

للتشخيص أو للمختبــرات، وإن كــانت على حامــل ، عدا تلك 
الداخلة فى البندين ٣٠,٠٢ أو ٣٠,٠٦ ؛ مواد مرجعية معتمدة .

أ

٣٨٢٤
روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية 

والصناعات المرتبطة بها ( بما فى ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية ) ، غير 
مذكورة وال داخلة فى مكان آخر .

ب- روابط محضرة لقوالب السبك٣٨٢٤١٠
أ- أحماض نـفـتينية ، أمالحها التى ال تذوب فى الماء وأستراتها٣٨٢٤٢٠

٣٨٢٤٣٠
- كربـيـدات معدنية غير مكـتلة مخلوطة فيما بـينها أو مع روابط 

معدنية
أ

أ- إضافات محضرة لألسمنت أو المالط أو الخرسانة٣٨٢٤٤٠
أ- مالط وخرسانة ، غير متحملة للحرارة٣٨٢٤٥٠

ـ  مخاليط محتـوية على مشـتــقــات فوق مهلجــنة 
لهــيدروكربونات الدورية ( الحلقية ) محتوية على نوعين أو أكثر من 

هالوجينات :

٣٨٢٤٧١
ـ ـ محتوية على هيدروكربونات الدورية (الحلقــــية ) فوق مهلجنة 

فقط مع الفلور والكلور
أ

أ-- غيرها٣٨٢٤٧٩
ب- غيرها٣٨٢٤٩٠

٣٨٢٥
مخـلفــات الصناعات الكيميائيــة والصناعــات المرتبطة بها ، 
غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر ؛ نفايا البلديات ؛ وحول الصرف 

الصحى ؛ نفايا آخر محددة فى المالحظة ٦ لهذا الفصل .
ج- نـفايا البـلديـات٣٨٢٥١٠
ج- وحول الصرف الصحى٣٨٢٥٢٠



ج- نـفايا العيادات٣٨٢٥٣٠
- نـفايا المذيـبات العضوية :

ج-- مهلجـنة٣٨٢٥٤١
ج-- غيرها٣٨٢٥٤٩

٣٨٢٥٥٠
ـ  نـفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائـل الهيدروليكية وسوائل الفرامل 

وسوائل مضادة للتجمد
ج

- نـفايا أخر للصناعات الكيميائـية والصناعات المرتبطة بها :
ج-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية٣٨٢٥٦١
ج-- غيرها٣٨٢٥٦٩
ج- غيرها٣٨٢٥٩٠

١. األشكال األولية
بوليميرات اإليثيلين ، فى أشكالها األولية .٣٩٠١
أ- بولى إيـثـيلين بوزن نوعى أقل من ٣٩٠١١٠٠,٩٤

- بولى إيـثـيلين بوزن نوعى يعادل ٠,٩٤ أو أآـثر:

--- لإلستـخدامات الطبية ، مواسير الغاز الطبيعى، مواسير المياه ٣٩٠١٢٠١٠
(PE٨٠ , PE١٠٠) والصرف الصحى

أ

غيرها٣٩٠١٢٠٩٠ أ---
أ- آوبوليميرات اإليـثـيلين - أسيتات الفـيـنيل٣٩٠١٣٠
أ- غيرها :٣٩٠١٩٠
بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها األولية .٣٩٠٢

- بولى بروبـيلين :
لإلستخدامات الطبية٣٩٠٢١٠١٠ أ---
غيرها٣٩٠٢١٠٩٠ أ---
بولى أيزوبوتـيلين٣٩٠٢٢٠ أ-
آوبوليميرات البروبـيلين٣٩٠٢٣٠ أ-
أ- غيرها٣٩٠٢٩٠
بوليميرات الستيرين ، بأشكالها األولية .٣٩٠٣

- البولى ستيرين :
أ-- قابلة للـتمدد٣٩٠٣١١
أ-- غيرها٣٩٠٣١٩
٣٩٠٣٢٠(SAN) أ- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونترايل
٣٩٠٣٣٠(ABS) أ- كوبوليميرات أكريلونترايل - بوتادين - ستيرين
أ- غيرها٣٩٠٣٩٠

بوليميرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات المهلجنة األخر ، بأشكالها األولية .٣٩٠٤

أ- بولى ( كلوريد الفينيل ) ، غير ممزوج بمواد أخر٣٩٠٤١٠
- بولى ( كلوريد الفينيل ) آخر :

ب-- غير ملدن٣٩٠٤٢١
-- ملدن :٣٩٠٤٢٢

ب--- لإلستخدامات الطبية٣٩٠٤٢٢١٠
ب--- غيرها٣٩٠٤٢٢٩٠
أ- كوبوليميرات من كلوريد الفيـنـيل - أسيتات الفينيل٣٩٠٤٣٠



أ- كوبوليميرات أخر من كلوريد الفينيل٣٩٠٤٤٠
أ- بوليميرات كلوريد الفنيـليدين٣٩٠٤٥٠

- بوليميرات فلورية :
أ-- بولى تـترافلورو إيـثـيلين٣٩٠٤٦١
أ-- غيرها٣٩٠٤٦٩
أ- غيرها٣٩٠٤٩٠

٣٩٠٥
بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل األخر ، بأشكالها األولية ؛ 

بوليميرات فينيل أخر، بأشكالها األولية .
- بولى ( أسيتات الفينيل ) :

أ-- فى تبددات مائية٣٩٠٥١٢
أ-- غيرها٣٩٠٥١٩

- كوبوليميرات أسيتات الفينيل :
أ-- فى تبددات مائية٣٩٠٥٢١
أ-- غيرها٣٩٠٥٢٩

٣٩٠٥٣٠
ـ  بولي ( كحول الفينـيـل ) ، وإن كان محتـــوياً على مجموعات 

أسـيـتات غير متحلله بالماء
أ

- غيرها :
أ-- كوبوليميرات٣٩٠٥٩١
أ-- غيرها٣٩٠٥٩٩
بوليميرات أكريليكية بأشكالها األولية .٣٩٠٦
أ- بولى ( ميتا كريالت الميثيل )٣٩٠٦١٠
أ- غيرها٣٩٠٦٩٠

٣٩٠٧
بولى أسيتاالت وبولى إثيرات أخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها األولية 

؛ بولى كربونات، راتنجات ألكيدية ، أسترات بولى أليل وبولى أسترات 
أخر، بأشكالها األولية .

أ- بولى أسيتاالت٣٩٠٧١٠
أ- بولى إثيرات أخر٣٩٠٧٢٠
أ- راتنجات أيـبوكسيدية٣٩٠٧٣٠
أ- بولى كربونات٣٩٠٧٤٠

- راتنجات ألكيدية :
٣٩٠٧٥٠١٠(Long & Medium) أ --- طويلة أو متوسطة
أ--- غيرها٣٩٠٧٥٠٩٠
أ- بولى ( إيـثـيلـبن تيرفـثاالت )٣٩٠٧٦٠

- بولى أسترات أخر :
أ-- غير مشبعة٣٩٠٧٩١
أ-- غيرها٣٩٠٧٩٩
بولى أميدات بأشكالها األولية .٣٩٠٨

٣٩٠٨١٠
- بولى أميد - ٦ ، - ١١ ، -  ١٢، - ٦،٦ ، - ٦،٩ ، - ٦،١٠ أو - 

٦،١٢
أ

أ- غيرها٣٩٠٨٩٠
راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يوريثانات ، بأشكالها األولية .٣٩٠٩
أ- راتـنجات يوريا ؛ راتنجات ثيويوريا٣٩٠٩١٠
أ- راتـنجات ميالمين٣٩٠٩٢٠



أ- راتـنجات أمينية أخر٣٩٠٩٣٠
- راتـنجات فينولية :٣٩٠٩٤٠
ب--- بودرة كبس الفينول٣٩٠٩٤٠١٠
أ--- غيرها٣٩٠٩٤٠٩٠
أ- بولى يوريثانات٣٩٠٩٥٠
أسيليكونات بأشكالها األولية .٣٩١٠

٣٩١١
راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين، وبولى تربينات، وبولى 

كبريتيدات، بولى سلفونات، ومنتجات أخر مذكورة فى المالحظة ٣ من هذا 
الفصل، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر، بأشكالها األولية .

٣٩١١١٠
ـ  راتنجات النفط وراتـنجات كومارون وراتـنجات أندين أو راتنجات 

الكومارون - أندين والبولى تربينات
أ

أ- غيرها٣٩١١٩٠

٣٩١٢
سيليولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر، 

بأشكالها األولية .
- أسيتات سيليولوز:

أ-- غير ملدنة٣٩١٢١١
أ-- ملدنة٣٩١٢١٢
- نـترات سيليولوز ( بما فى ذلك الكولوديون ) :٣٩١٢٢٠
ج--- نترات سيليولوز مبللة بالكحول أو الماء٣٩١٢٢٠١٠
أ--- غيرها٣٩١٢٢٠٩٠

- إثـيرات السيليولوز :
أ-- كاربوكسى ميثيل السيليولوز وأمالحه٣٩١٢٣١
أ-- غيره٣٩١٢٣٩
أ- غيرها٣٩١٢٩٠

٣٩١٣
بوليميرات طبيعية ( مثل حمض األلجنيك ) وبوليميرات طبيعية معدلة ( 

مثل، البروتينات المقساة ، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعى ) ، 
غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر، بأشكالها األولية .

أ- حمض األلجنيك وأمالحه وأستراته٣٩١٣١٠
أ- غيره٣٩١٣٩٠

٣٩١٤
مبادالت أيونية أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من ٣٩,٠١ الى 

٣٩,١٣، بأشكالها األولية .
أ

نفايات وقصاصات وفضالت ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع .٢
نفايات وقصاصات وفضالت ، من اللدائن .٣٩١٥
أ- من بوليميرات اإليثيلين٣٩١٥١٠
أ- من بوليميرات الستيرين٣٩١٥٢٠
أ- من بوليميرات كلوريد الفينيل٣٩١٥٣٠
أ- من لدائن أخر٣٩١٥٩٠

٣٩١٦
شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى ١ مم وقضبان وعيدان 

وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة 
بطريقة أخرى .

ب- من بوليميرات اإليـثـيلين٣٩١٦١٠
ب- من بوليميرات كلوريد الفيـنـيل٣٩١٦٢٠
ب- من لدائن أخر٣٩١٦٩٠



٣٩١٧
أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل واألكواع 

والوصالت)، من اللدائن .

٣٩١٧١٠
ـ مصارين إصطناعية ( أغلفة سجق وما يماثــلها) من بروتين مقسى 

أو من لدائن سيليولوزية
ج

- أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة :
ج-- من بوليميرات اإليـثـيلين٣٩١٧٢١
ج-- من بوليميرات البروبـيلين٣٩١٧٢٢
ج-- من بوليميرات كلوريد الفينيل٣٩١٧٢٣
ج-- من لدائن أخر٣٩١٧٢٩

- أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :

٣٩١٧٣١
ـ ـ أنــابـيب ومواسـير وخراطــيم مرنة تـتحمل على األقل 

(MpAِ) درجة ضغط ٢٧,٦ مللى بار
ج

ج-- غيرها ، غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ، دون لوازم٣٩١٧٣٢
ج-- غيرها ، غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ، مع اللوازم٣٩١٧٣٣
-- غيرها :٣٩١٧٣٩
ب--- لمرشحات الكلى ومايماثلها من األدوات واألجهزة الطبية٣٩١٧٣٩١٠
ج--- غيرها٣٩١٧٣٩٩٠
- لوازم :٣٩١٧٤٠

ج--- لمرشحات الكلى ومايماثلها من األدوات واألجهزة الطبية٣٩١٧٤٠١٠
ج--- غيرها٣٩١٧٤٠٩٠

٣٩١٨
أغطيــة أرضيــات مــن اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتياً، بشكل 

لفات أو ترابيع أو بالطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى 
معرفة فى المالحظة  ٩ من هذا الفصل .

ج- من بوليميرات كلوريد الفينيل٣٩١٨١٠
ج- من لدائن أخر٣٩١٨٩٠

٣٩١٩
ألواح وصفائح وأغشية ( أفالم ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من 

أشكال مسطحة من لدائن، الصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .
ج- فى لفات اليزيد عرضها عن ٢٠ سم٣٩١٩١٠

- غيرها  :
ب--- فى لفات يزيد عرضها عن ٢٠ سم٣٩١٩,٩٠١٠
ب--- غيرها٣٩١٩,٩٠٩٠

٣٩٢٠
ألواح وصفائح وأغشية ( أفالم ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن 
غير خلوية ، غير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة 

مماثلة مع مواد أخر.
- من بوليميرات اإليـثـيلين :٣٩٢٠١٠

٣٩٢٠١٠١٠
--- رقائق بولى إيثيلين معالج للـتعقـيم بالغاز لـتغلـيـف مرشحات 

الكلى الصناعية
أ

ب--- غيرها٣٩٢٠١٠٩٠
ب- من بوليميرات البروبـيلين٣٩٢٠٢٠
ب- من بوليميرات الستـيرين٣٩٢٠٣٠

- من  بوليميرات كلوريد الفيـنـيل :
ب-- محتوية على ما ال يقل عن ٦% وزناً من الملدنات٣٩٢٠٤٣
ب-- غيرها٣٩٢٠٤٩



- من بوليميرات األكريليك :
ب-- من بولى ( ميتا كريالت الميـثـيل )٣٩٢٠٥١
ب-- غيرها٣٩٢٠٥٩

- مــن بولى كربـونات أو راتنجات ألكيديــة ، أو أســترات 
بـــولى أليــل أو بولى أســترات أخر :

ب-- من بولى كربونات٣٩٢٠٦١
ب-- من بولى ( إيـثـيلين تيرفـثـاالت )٣٩٢٠٦٢
ب-- من بولى أســـترات غير مشبعة٣٩٢٠٦٣
ب -- من بولى أسـترات أخر٣٩٢٠٦٩

- من السـيليولوز أو من مشـتـقاتـه الكيميائية :
ب-- من سـيليولوز مجدد٣٩٢٠٧١
ب-- من أليـاف مبركنة٣٩٢٠٧٢
ب-- من أسيـتات سـيليولوز٣٩٢٠٧٣
ب-- من مشتـقات سيليولوزية أخر٣٩٢٠٧٩

- من لدائن أخر :
ب-- من بولى ( بوتيرال الفينيل )٣٩٢٠٩١
ب-- من بولى أميدات٣٩٢٠٩٢
ب-- من راتـنجات أمينية٣٩٢٠٩٣
ب-- من راتـنجات فينولية٣٩٢٠٩٤
ب-- من لدائن أخر٣٩٢٠٩٩

٣٩٢١
ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من 

لدائن.
- منتجات خلوية :

ب-- من بوليميرات الستيرين٣٩٢١١١
ب-- من بوليميرات كلوريد الفيـنـيل٣٩٢١١٢
ب-- من بولى يوريـثـانات٣٩٢١١٣
ب-- من سيليولوز مجدد٣٩٢١١٤
ب-- من لدائن أخر٣٩٢١١٩

- غيرها :
ج--- فورمايكا وما شابه٣٩٢١٩٠١٠
غيرها٣٩٢١٩٠٩٠ ج---

٣٩٢٢
مغاطس، أحواض قدم " أحواض دوش "، أحواض غسيل " مجالى " ، 

مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه) ، مراحيض ومقاعدها وأغطيتها، خزانات 
تدفق المياه ( سيفونات ) وأصناف مماثلة إلستعماالت صحية ، من لدائن .

٣٩٢٢١٠
- مغاطس، أحواض قدم " أحواض دوش "، أحواض غسيل " مجالى "، 

مغاسل
ج

ج- مقاعد وأغطية مراحيض٣٩٢٢٢٠
ج- غيرها٣٩٢٢٩٠

٣٩٢٣
أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ، من لدائن ؛ سدادات وكبسوالت وغيرها 

من أصناف اإلغالق، من لدائن .
ج- صناديق وعلب وأقـفاص وأصناف مماثلة٣٩٢٣١٠

- أكياس وجعب ( بما فى ذلك المخاريط ) :



ج-- من بوليميرات اإليـثـيلين٣٩٢٣٢١
-- من لدائن أخر :٣٩٢٣٢٩

ج --- أكياس معقمة٣٩٢٣,٢٩١٠
ج--- غيرها٣٩٢٣,٢٩٩٠

- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :

--- زجاجات وأوعية معدة لـتعبئة الـقطرة ونـقط األنف والبالزما ٣٩٢٣٣٠١٠
والجلوآوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية

أ

غيرها٣٩٢٣٣٠٩٠ ج---
ج- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة٣٩٢٣٤٠

- سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من أصناف اإلغالق :

٣٩٢٣٥٠١٠
--- للزجاجات واألوعيــة المعدة لـتعبئة الـقطرة ونـقط األنف 

والبالزما والجلوكوز ومحلول الدم وما شابه من محضرات طبية
أ

ج--- غيرها٣٩٢٣٥٠٩٠
ج- غيرها٣٩٢٣٩٠

٣٩٢٤
أدوات مائدة ومطبخ وأوانى منزلية أخر وأدوات للنظافة والعناية بالصحة ، 

من لدائن .
ج- أدوات مائدة ومطبخ٣٩٢٤١٠
ج- غيرها٣٩٢٤٩٠
أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر .٣٩٢٥
ج- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثـلة تـتجاوز سعتها ٣٠٠ لتر٣٩٢٥١٠
ج- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب٣٩٢٥٢٠

٣٩٢٥٣٠
ـ  مصاريع أبواب ونوافذ ، الستـائـر الداخلية (بما فى ذلك الستائر 

المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها
ج

ج- غيرها٣٩٢٥٩٠

٣٩٢٦
مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد األخر الداخلة فى 

البنود من ٣٩,٠١ الى ٣٩,١٤ .
ج - أدوات مكتبـية ومدرسية٣٩٢٦١٠

ـ  ألبسة ولوازم ألبسة ( بما فى ذلك القفازات العادية ، والقفازات بال 
أصابع ، وقفازات تكسو األصابع األربع معاً واإلبهام منفرداً ):

ب--- للوقاية المهنية٣٩٢٦٢٠١٠
ج--- غيرها٣٩٢٦٢٠٩٠
- تركيبات لألثاث وللعربات أو ما يماثلها :٣٩٢٦٣٠
ج --- تركيبات للعربات٣٩٢٦٣٠١٠
ج --- غيرها٣٩٢٦٣٠٩٠
ج- تماثيل ، أصناف أخر للزينة٣٩٢٦٤٠

- غيرها :

٣٩٢٦٩٠١٠
--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات 
احتكاك لآلالت ؛ كليبات للضفائر الكهربائية، وغيرها من األصناف 

المماثلة لالستعماالت الـتـقـنية
ب

ب--- أكياس غير مجهزة ، لمرضى الجراحات العامة وجراحات األورام٣٩٢٦٩٠٢٠
أ--- عوامات لشباك الصيد٣٩٢٦٩٠٣٠

٣٩٢٦٩٠٤٠
--- بطاقات أنوال الجاكار المثـقبة وما يماثلها ، أوعية الحتواء المواد 

النسجية ، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها
ب



ب--- قوالب لصناعة األحذية٣٩٢٦٩٠٥٠
--- غيرها :

٣٩٢٦٩٠٩١
---- مشابك وكلبسات وأصناف أخر من لدائن لزوم الوصالت الوريدية 
والشريانية ، ولألدوات واألجهزة الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن

ب

أ---- بطاقات معدة النتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "٣٩٢٦٩٠٩٢
ج---- غيرها٣٩٢٦٩٠٩٩

٤٠٠١
مطاط طبيعى ، بالته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول، شيكل وصموغ 

طبيعية مماثلة ، بأشكالها األولية أو بشكل ألواح أو صفائح 
أو أشرطة .

أ- عصارات المطاط الطبيعى ( التكس ) ، وإن أخضعت لبركنة أولية٤٠٠١١٠
- مطاط طبيعى بأشكال أخر :

أ-- ألواح مدخنة٤٠٠١٢١
٤٠٠١٢٢(TSNR ) ًأ-- مطاط طبيعى محدد الصفات تـقـنيـا
أ-- غيره٤٠٠١٢٩
أ- بالته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة٤٠٠١٣٠

٤٠٠٢

مطاط تركيبى وأبدال مطــاط ( فاكتيس ) مشتقة من الزيوت ، بأشكالها 
األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات 

الداخلة فى البند ٤٠,٠١ مع أى مـن منتجــات هــذا البند ، بأشكالها 
األولية أو بشكل ألواح أوصفائح أو أشرطة .

ـ  مطـاط سـتيرين - بيوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين بـيوتادين 
: (XSBR) كاربوكسيلى

أ-- عصارات ( التكس )٤٠٠٢١١
أ-- غيرها٤٠٠٢١٩
٤٠٠٢٢٠( BR ) ب- مطاط بـيوتادين

 ؛ مطـاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (IIR) (مطــاط أيزوبيــوتين - أيــزوبرين (بيوتيل  -
: ( BIIR أو CIIR)مهلجن

٤٠٠٢٣١(IIR) ( بيوتيل ) أ-- مطاط أيزوبيــوتين - أيــزوبرين
أ-- غيرها٤٠٠٢٣٩

: (CR) ( كلوروبـيوتادين ) مطاط كلوروبرين -
أ-- عصارات ( التكس )٤٠٠٢٤١
أ-- غيرها٤٠٠٢٤٩

: (NBR) مطاط أكريلونـتريل - بـيوتادين -
أ-- عصارات ( التكس )٤٠٠٢٥١
أ-- غيرها٤٠٠٢٥٩
٤٠٠٢٦٠(IR) أ- مطاط أيزوبرين
٤٠٠٢٧٠( EPDM ) أ- مطاط إيـثـيلين - بروبـيلين - دين ، غير مقـترنه
أ- مخاليط أى من منتجات البند ٤٠,٠١ مع أى من منتجات هذا البند٤٠٠٢٨٠

- غيرها :
أ-- عصارات ( التكس )٤٠٠٢٩١
أ-- غيرها٤٠٠٢٩٩
أمطاط مجدد بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .٤٠٠٣

٤٠٠٤
نفايات وفضالت وقصاصات ، من مطاط غير مقسى ، ومساحيق وحبيبات 

متحصل عليها منها.
أ



٤٠٠٥
مطــاط مركــب ، غير مبركن ، بأشــكاله األوليــة أو بشكل 

ألواح أو صفائح أو أشرطة .
ب- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا ( السيليس )٤٠٠٥١٠
ب- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى ٤٠٠٥٢٠٤٠٠٥,١٠

- غيرها :
ب-- ألواح وصفائح وأشرطة٤٠٠٥٩١
ب-- غيرها٤٠٠٥٩٩

٤٠٠٦
أشـكال أخـر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان واألنابيب واألشكال 

الخاصة)، وأصناف أخر (مثل األقراص والحلقات ) .
ب- أشكال خاصة لـتلبيس اإلطارات المطاطية٤٠٠٦١٠
ب- غيرها٤٠٠٦٩٠
بخيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .٤٠٠٧

٤٠٠٨
ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن ، عدا 

المطاط المقسى .
- من مطاط خلوى :

ب-- ألواح وصفائح وأشرطة٤٠٠٨١١
ب-- غيرها٤٠٠٨١٩

- من مطاط غير خلوى :
ب-- ألواح وصفائح وأشرطة٤٠٠٨٢١
ب-- غيرها٤٠٠٨٢٩

٤٠٠٩
أنابيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون 

لوازمها ( مثل الفواصل واألكواع والوصالت ) .
- غير مقـواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :

ب-- بدون لوازم٤٠٠٩١١
ب-- مع لوازم٤٠٠٩١٢

- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :
ب-- بدون لوازم٤٠٠٩٢١
ب-- مع لوازم٤٠٠٩٢٢

- مقواة أو متحدة بطريقةأخرى بمواد نسجية فقط :
ب-- بدون لوازم٤٠٠٩٣١
ب-- مع لوازم٤٠٠٩٣٢

- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :
ب-- بدون لوازم٤٠٠٩٤١
ب-- مع لوازم٤٠٠٩٤٢
سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .٤٠١٠

- سيور نقل مواد :
ب-- مقواة بمعدن فقط٤٠١٠١١
ب-- مقواة بمواد نسجية فقط٤٠١٠١٢
ب-- مقواة بلدائن فقط٤٠١٠١٣
ب-- غيرها٤٠١٠١٩

- سيور نقل حركة :



٤٠١٠٣١
ـ ـ ســيور نقــل حــركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضى 

شبه منحرف (بشكلV)، محززة، بمحيط خارجى يزيد عن ٦٠ سم وال 
يتجاوز ١٨٠ سم

ب

٤٠١٠٣٢
ـ ـ سيور نقل حركة مقفـلة بدون نهايـــات ، ذات مقطع عرضى 
شبه منحرف (بشكل  V) ، غير محززة ، بمحيط خارجى يزيد عن ٦٠ 

سم وال يتجاوز ١٨٠ سم
ب

٤٠١٠٣٣
ـ ـ  ســيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضى شبه 
منحرف ( بشكل V ) ، محززة ، بمحيط خارجى يزيد عن ١٨٠ سم وال 

يتجاوز ٢٤٠ سم
ب

٤٠١٠٣٤
ـ ـ سيور نقــل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضى شبه 
منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجى يزيد عن ١٨٠ سم 

وال يتجاوز ٢٤٠ سم
ب

٤٠١٠٣٥
ـ ـ سيور نقل حركة متزامنة ، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجى يزيد 

عن ٦٠ سم وال يتجاوز ١٥٠ سم
ب

٤٠١٠٣٦
ـ ـ سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجى يزيد 

عن ١٥٠ سم واليتجاوز ١٩٨ سم
ب

ب-- غيرها٤٠١٠٣٩
إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .٤٠١١

٤٠١١١٠
ـ مـن األنــواع المســـتعملة لسـيارات الركوب (بما فى ذلك 

سيارات اإلستيشن وسيارات السباق)
ب

ب- من األنواع المستعملة للحافالت (األتوبيسات) والشاحنات٤٠١١٢٠
ب- من األنواع المستعملة للمركبات الجوية٤٠١١٣٠
ب- من األنواع المستعملة للدراجات النارية٤٠١١٤٠
ب- من األنواع المستعملة للدراجات العادية٤٠١١٥٠

- غيرها ، ذات نتـوءات بارزة أو بأشكال مماثلة :
ب-- من األنواع المستعملة لمركبات وآالت الزراعة أو الغابات٤٠١١٦١

٤٠١١٦٢
ـ ـ  من األنواع المســتعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء أو 

للتنضيد والمناولة الصناعيـــة ، معدة إلطارات حديدية " جنط " ذات 
قطر ال يزيد عن ٦١ سم

ب

٤٠١١٦٣
ـ ـ  مـــن األنواع المسـتعملة لمركبات وآالت األشغال العامة 

والبناء أو للتنضيد والمناولة الصناعيـــة ، معــدة إلطــــارات 
حديدية "جنط " ذات قطر يزيد عن ٦١ سم

ب

ب-- غيرها٤٠١١٦٩
- غيرها :

ب-- من األنواع المسـتعملة لمركبات وآالت الزراعة أو الغابات٤٠١١٩٢

٤٠١١٩٣
ـ ـ من األنواع المستعملة لمركبات وآالت األشـغال العامة والبناء أو 

للتنضيد والمناولة الصناعية، معدة إلطارات حديدية " جنط " ذات قطر ال 
يزيد عن ٦١ سم

ب

٤٠١١٩٤
ـ ـ مـــن األنواع المسـتعملة لمركبات وآالت األشغال العامة والبناء 

أو للتنضيد والمناولة الصناعية ، معدة إلطارات حديدية " جنط " ذات 
قطـــر يزيد عن ٦١ سم

ب

ب-- غيرها٤٠١١٩٩



٤٠١٢

إطــــــارات خارجية هوائية مجددة ( ملبسة ) أو مستعمــــلة 
، من مطاط ؛ إطــــــارات مصمتة أو إطــــارات 

جوفــــاء ( نصف مصمتة ) ، أشرطة لإلطارات ، بطانات أنابيب ( 
فالبس ) ، من مطاط.

 - اطارات خارجية مجددة:

٤٠١٢١١
ـ ـ من األنواع المستعملة فى الســـيارات ( بما فى ذلك 

ســـيارات اإلستـيـشـن وسيارات السابق )
ب

ب-- من األنواع المستعملة فى الحافالت (األتوبـيسات ) والشاحنات٤٠١٢١٢
ب-- من األنواع المستعملة فى المركبات الجوية٤٠١٢١٣
ب-- غيرها٤٠١٢١٩
ب- إطارات خارجية مستعملة٤٠١٢٢٠
ب- غيرها٤٠١٢٩٠
أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .٤٠١٣

٤٠١٣١٠
ـ  من األنواع المسـتعمـــلة فى السيارات ( بما فى ذلك ســيارات 

اإلستـيـــشن وسيارات السباق)، أو الحافالت (األوتوبيسات) أو 
الشاحنات

ب

ب- من األنواع المستعملة فى الدراجات العادية (ذات العجلتين )٤٠١٣٢٠
ب- غيرها٤٠١٣٩٠

٤٠١٤
أصناف لإلستعمال الصحى والصيدلى ( بما فى ذلك رضاعات األطفال ) ، 

من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .
أ- واقيات لمنع الحمل٤٠١٤١٠
ب- غيرها٤٠١٤٩٠

٤٠١٥
أصناف ألبسة ولوازمها ( بما فى ذلك القفازات العادية ، والقفازات بال 
أصابع، وقفازات تكسو األصابع األربع معاً واإلبهام منفرداً)، من مطاط 

مبركن غير مقسى لجميع األغراض .
ـ  قـفازات عادية ، وقفازات بال أصابع ، وقـفازات تكسو األصابع 

األربع معاً واإلبهام منـفرداً :
ج-- للجراحة٤٠١٥١١

ج-- غيرها :
ج--- للوقاية المهنية٤٠١٥١٩١٠
ج--- غيرها٤٠١٥١٩٩٠
ج- غيرها٤٠١٥٩٠
مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى .٤٠١٦
- من مطاط خلوى ٤٠١٦١٠

٤٠١٦١٠١٠
 --- أصناف لزوم الحقن والوصالت الوريدية والشريانية ، ولألدوات 

واألجهزة الطبية
ب

ب --- غيرها٤٠١٦١٠٩٠
- غيرها :

ب-- أغطية أرضيات وبسط٤٠١٦٩١
ب-- مماحى :

أ--- ممحاه لألقالم٤٠١٦٩٢١٠
ب--- غيرها٤٠١٦٩٢٩٠
ب-- حلـقات وفواصل ( جوانات )٤٠١٦٩٣



ب-- واقيات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للـنـفخ٤٠١٦٩٤
ب-- أصناف أخر قابلة للـنـفخ٤٠١٦٩٥

-- غيرها :

٤٠١٦٩٩١٠
--- أجــزاء وقطــع منفصـلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية 

وإن كانت مسلحة
أ

٤٠١٦٩٩٢٠
--- أصناف لزوم الحقن والوصالت الوريدية والشريانية ، ولألدوات 

واألجهزة الطبية
أ

ب--- غيرها٤٠١٦٩٩٩٠

٤٠١٧
مطاط مقسى ( إيبونيت مثالً ) من جميع األشكال، بما فى ذلك النفايات 

والفضالت ؛ مصنوعات من المطاط المقسى .
ب

٤١٠٤

، من فصيلـتى البـقر ( بما  " آرست " صــالل وجــلود مدبــوغة أو
فيها الجاموس )

 أو الخيل ، منزوعة الشعر ، وإن آانت مشطورة ، ولكن غير 
. محضرة بطريقة أخرى

- بحالـتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :

٤١٠٤١١
ـ ـ أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبـيعية ، كاملة ، غير مشطورة ؛ 

قطع من أوجه الجلود :
أ--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٤١١١٠
ب--- غيرها٤١٠٤١١٩٠
-- غيرها :٤١٠٤١٩
ب--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٤١٩١٠
ب--- غيرها٤١٠٤١٩٩٠

- بحالـتها الجافة ( آرست ) :

٤١٠٤٤١
 ـ ـ أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة غير مشطورة ؛ 

قطع من أوجه الجلود
ب

ب -- غيرها٤١٠٤٤٩

٤١٠٥
، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف  " آرست " جلود مدبوغة أو

، وإن آانت 
. مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى

- بحالـتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :٤١٠٥١٠
أ--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٥١٠١٠
ب--- غيرها٤١٠٥١٠٩٠
ب- بحالـتها الجافة ( كرست )٤١٠٥٣٠

٤١٠٦

صالل وجلود حيوانات أخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، وجلود 
حيوانات بدون شعر

 ، مدبوغة أو " آرست " ، وإن آانت مشطورة ولكن غير محضرة 
. بطريقة أخرى

- من فصيلة الماعز :
-- بحالـتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :٤١٠٦٢١
أ--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٦٢١١٠
ب--- غيرها٤١٠٦٢١٩٠
ب-- بحالـتها الجافة ( كرست )٤١٠٦٢٢

- من فصيلة الخـنازير :



-- بحالـتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :٤١٠٦٣١
أ--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٦٣١١٠
ب--- غيرها٤١٠٦٣١٩٠
ب-- بحالـتها الجافة ( كرست )٤١٠٦٣٢
ب- من الزواحف٤١٠٦٤٠

- غيرها :
-- بحالـتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " ) :٤١٠٦٩١
أ--- معالجة بالكروم ( وت بلو )٤١٠٦٩١١٠
ب--- غيرها٤١٠٦٩١٩٠
ب-- بحالـتها الجافة ( كرست )٤١٠٦٩٢

٤١٠٧

آرستينج ) ،  ) جــلود محضــرة بعــد الدباغــة أو بعد التجفيف
وجلود مرققة 

" بارشمان " من فصيلتى البقر ( بما فيها الجاموس ) أو الخيل ، 
منزوعة الشعر، وإن آانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 

. ٤١,١٤
- جلود كاملة :

ب-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة٤١٠٧١١
ب-- قطع من أوجه الجلود٤١٠٧١٢
ب-- غيرها٤١٠٧١٩

- غيرها ، بما فيها جوانب الجلد :
ب-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة٤١٠٧٩١
ب-- قطع من أوجه الجلود٤١٠٧٩٢
ب-- غيرها٤١٠٧٩٩

٤١١٢

جــلود محضــرة بعــد الدباغــة أو بعد التجفيف ( كرستينج ) ، 
وجلود مرققة " بارشمان " من فصيلتى البقر ( بما فيها الجاموس ) أو 

الخيل ، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند 
. ٤١,١٤

ب

٤١١٣

جلود محضــرة بعد الدباغة أو بعد التجفيـف ( كرستـيـنج ) ، وجلود 
مرققة " بارشمان " ، من حيوانات أخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، 

وجلود محضرة بعد الدباغة ، وجلود مرققة " بارشمان " من حيوانات بدون 
شعر، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة فى البند ٤١,١٤ .

ب- من فصيـلة الماعز٤١١٣١٠
ب- من فصيـلة الخـنـازير٤١١٣٢٠
ب- من الزواحف٤١١٣٣٠
ب- غيرها٤١١٣٩٠

٤١١٤
جلود مطراة " المعروفة بالشمواه " ( بما فى ذلك الجلود البيضاء ) ؛ جلود 

ملمعة أو مكسوة ؛ جلود ممعدنة .
ب- جلود مطراة " المعروفة بالشـمواه " ( بما فى ذلك الجلود البيضاء )٤١١٤١٠
ب- جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود ممعدنة٤١١٤٢٠



٤١١٥

جلود مجددة ، أساسها الجلد أو أليافه ، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة ، 
وإن كانت بشـكل لفات ؛ قصــاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية 
مهيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة 

جلود ، مسحوقها ودقيقها .

٤١١٥١٠
ـ جلود مجددة ، أساسـها الجلد أو أليـافـــه ، ألواحاً أو صفائح أو 

أشرطة ، وإن كانـت بشـكل لـفات
ب

٤١١٥٢٠
ـ قـصاصات ونـفايـات أخر من جلود طبيعـية مهـيأة أو جلود 

مجددة ، غير صالحة لـتصنـيع المنـتجات الجلدية ؛ نـشارة جلود ، 
مسحوقها ودقـيـقها

ب

٤٢٠١

أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات ( بما فى ذلك السروج ، العدد ، 
وأطواق ومقاود الحيوانات " أرسن " وواقيات الركب ، وكمامات فم 

الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكالب وما يماثلها ) ، من 
جميع المواد .

ج

٤٢٠٢

صناديق نقل األمتعة، وحقائب األلبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ 
للمستندات، 

حقائب يد لألوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب 
مناظير وأغلفة آلالت التصوير، وعلب لألدوات الموسيقية ، وعلب 

البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أآياس سفر، حقائب أو 
أآياس لألطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، 
وحقائب يد، وأآياس تسوق، ومحافظ وأآياس نقود، وأغلفة خرائط 

وعلب للسجائر، وأآياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية 
وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب ألدوات 

المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعى أومجدد، أومن 
صفـائح لدائن، أومن مواد نسجية، أومن ألياف مبرآنة أو من ورق مقوى، 

أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .

ـ  صناديق نقل األمتعة ، وحقــائب األلبســة ، حقائب أدوات تجميل 
، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد لألوراق وحقائب مدرسية واألوعية 

المماثلة :
ج-- بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد أو جلد ملمع٤٢٠٢١١
ج-- بسطح خارجى من لدائن أو من مواد نسجية٤٢٠٢١٢
ج-- غيرها٤٢٠٢١٩

- حقائب يد، وإن كانت بحماالت للكتف ، بما فى ذلك الحقائب بدون 
مقابض:

ج-- بسطح خارجى من جلد طبـيعى أو جلد مجدد أو جلد ملمع٤٢٠٢٢١
ج-- بسطح خارجى من صفائح لدائن أو من مواد نسجية٤٢٠٢٢٢
ج-- غيرها٤٢٠٢٢٩

- أصناف من النوع الذى يحمل عادة فى الجيب أو فى حقائب الـيـد :
ج-- بسطح خارجى من جلد طبـيعى أو جلد مجدد أو جلد ملمع٤٢٠٢٣١
ج-- بسطح خارجى من صفائح لدائن أو من مواد نسجية٤٢٠٢٣٢
ج-- غيرها٤٢٠٢٣٩

- غيرها :
ج-- بسطح خارجى من جلد طبيعى أو جلد مجدد أو جلد ملمع٤٢٠٢٩١



ج-- بسطح خارجى من صفائح لدائن أو من مواد نسجية٤٢٠٢٩٢
ج-- غيرها٤٢٠٢٩٩
ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعى أو مجدد .٤٢٠٣

- ألبسة :
ب---  للوقاية المهنية٤٢٠٣١٠١٠
ج--- غيرها٤٢٠٣١٠٩٠

ـ  قفـازات عادية، قفـازات بال أصابع ، وقفــازات تكسو األصابع 
األربع معاً واإلبهام منفرداً :

ب-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة٤٢٠٣٢١
-- غيرها :

ب--- للوقاية المهنية٤٢٠٣٢٩١٠
ج--- غيرها٤٢٠٣٢٩٩٠
ب- أحزمة وحماالت وأحزمة أكتاف٤٢٠٣٣٠

- لوازم ألبسة أخر :
ب--- للوقاية المهنية٤٢٠٣٤٠١٠
ب--- تيكيت وبادجات٤٢٠٣٤٠٢٠
ب--- غيرها٤٢٠٣٤٠٩٠

٤٢٠٤
أصناف من جلد طبيعى أو مجدد من النوع المستعمل فى اآلالت أو 

األجهزة اآللية أو فى اإلستعماالت التقـنية األخر .
ب

أصناف أخر من جلد طبيعى أو مجدد .٤٢٠٥
ب--- سيور لألحذية ( بردولة )٤٢٠٥٠٠١٠
ج--- غيرها٤٢٠٥٠٠٩٠

٤٢٠٦
مصنوعــات مــن مصــارين ( عـدا مصارين دودة القز ) ، أو 

من مثانات ، أو من أوتار العضالت .
- أوتار أو خيوط من مصارين ( كات جت ) :

أ--- غير معقمة لخيوط الجراحة٤٢٠٦١٠١٠
ب--- غيرها٤٢٠٦١٠٩٠
ب- غيرها٤٢٠٦٩٠

٤٣٠٢
جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة ( بما فى ذلك الرؤوس والذيول واألقدام 
واألجزاء أو القطع األخر ) ، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون 

إضافة مواد أخر ) ، عدا تلك الداخلة فى البند ٤٣,٠٣ .

- جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام، غير مجمعة :

ج-- من فراء المـنك٤٣٠٢١١

٤٣٠٢١٣
ـ ـ مـن فــراء الخراف التاليـة : خراف إستراخان وبرودتيل 

وكراكول وإيران ومايشابهها ، خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت
ج

ج-- غيرها٤٣٠٢١٩
ج- رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة٤٣٠٢٢٠
ج- فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة٤٣٠٢٣٠
ألبسة ، لوازم ألبسة وأصناف أخر من الفراء .٤٣٠٣
ج- ألبسة ولوازم ألبسة٤٣٠٣١٠
ج- غيرها٤٣٠٣٩٠
جفراء مقلدة ( إصطناعية ) ومصنوعاتها .٤٣٠٤



٤٤٠١
خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال 

مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضالت خشب ، 
وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو  كريات أو أشكال مماثلة .

٤٤٠١١٠
-  خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطبأ أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال 

مماثلة
أ

- خشب بشكل رقائـق أوشظايا :
أ-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠١٢١
أ-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠١٢٢

٤٤٠١٣٠
ـ  نشارة ونفايـات وفضــالت ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب 

أوكريات أو بأشكال مماثلة
أ

أفحم خشبى ( بما فى ذلك فحم القشور أو النوى) ، وإن كان مكتالً .٤٤٠٢

خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .٤٤٠٣

أ- معالج بالدهان أو باألصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر٤٤٠٣١٠
أ- غيرها ، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"٤٤٠٣٢٠

ـ  غيرها، من األخشاب األستوائـية المذكورة فى مـالحظة البنود 
الفرعية رقم (١) لهذا الفصل :

أ-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو٤٤٠٣٤١
أ-- غيرها٤٤٠٣٤٩

- غيرها :
أ-- من خشب بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )٤٤٠٣٩١
أ-- من خشب زان ( من نوع فاجوس )٤٤٠٣٩٢
أ-- غيرها٤٤٠٣٩٩

٤٤٠٤

خشب أطواق ؛ رآائز مفلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير 
منشورة طوليًا ؛

 عصى خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة وال 
مقوسة وال مشــغـولة بطريقـة أخــرى ، مالئمــة لصناعة عصى 
المشى أو المظالت أو مقـــابــض العـــدد أو ما يماثـــلها ؛ قـــدد 

. وصفيحات وشرائح من خشب أو ما يماثلها
أ- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٤١٠
أ- من غير المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٤٢٠
بصوف الخشب ؛ دقيق الخشب .٤٤٠٥
عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام ومايماثلها .٤٤٠٦
أ- غير مشربة٤٤٠٦١٠
أ- غيرها٤٤٠٦٩٠

٤٤٠٧
خشب منشور أو مقطع طــــــولياً أو مشرحاً أو مقطعاً 

بطريقـــــة التقشير الدائرى، وإن كان ممســـــوحاً أو منعماً 
( مصنفراً ) أو موصول النهايات ، يزيد سمكه عن ٦ ملليمترات .

أ- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٧١٠
ـ من األخشاب اإلستوائية المذكورة فى مالحظة البنود الفرعية رقم (١) 

لهذا الفصل :



أ-- فيروال ، ماهوجنى (من نوع سوتينيا) إمبويا ، وبلسا٤٤٠٧٢٤
أ-- ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانـتى باكاو٤٤٠٧٢٥

٤٤٠٧٢٦
-- لوان أبيض ، ميرانـتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانـتى أصفر 

وآالن
أ

أ-- غيرها٤٤٠٧٢٩
- غيرها :

أ-- من بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )٤٤٠٧٩١
أ-- من زان ( من نوع فاجوس )٤٤٠٧٩٢
أ-- غيرها٤٤٠٧٩٩

٤٤٠٨

بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد  ) صفائح للتلبيس
) ، وصفائح

 لصناعة الخشب المتعاآس أو غيره من األخشاب المنضدة المماثلة، 
وأخشاب أخر منشورة طوليًا ، أو مشرحة أو مقشورة " مسطحة " 

، وإن آانت ممسوحــة أو منعمة أو مجمعة بالتراآب أو موصولة 
. ٦ مم النهايات ، بسمك ال يزيد عن

أ- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٨١٠
ـ من األخشاب اإلستوائية المذكورة فى مالحظة البنود الفرعية رقم (١) 

لهذا الفصل :
ب-- ميرانتى أحمر قاتـم ، ميرانـتى أحمر فاتح ، ميرانـتى باكاو٤٤٠٨٣١
ب-- غيرها٤٤٠٨٣٩
أ- غيرها٤٤٠٨٩٠

٤٤٠٩

(بمـا فى ذلك األلــواح والقطــع غــير المجمعة لألرضيات  خشـــب ،
الخشبية 

" البارآيه ") ، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محزز، 
مدرج ، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V) ، محدب، مهيأ بشكل 

طنوف أو مدور وماشابه ) على طول أى من حوافه أو نهاياته أو 
سطوحه ، وإن آان ممسوحًا أو منعمًا ( مصنفرًا) أو موصول 

. النهايات 
ج- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٩١٠
ج- من غير المخروطيات " الصنوبريات "٤٤٠٩٢٠

٤٤١٠
ألواح من جزيئات الخشب " حبيبى " ( مثل ، األلواح المسماة " أورينتد 
ستراند بورد " والمسماة " ويفر بورد " ) ، وألواح مماثلة من خشب أو 
من مواد نباتية أخر ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد عضوية أخر .
ـ  ألواح مســـماة " أورينــتد سـترانـد بورد " وألواح مسـماة " 

ويـــفر بورد " ، من خشب :
ب-- غير مشـغولة أو منعمة فـقط٤٤١٠٢١
ب-- غيرها٤٤١٠٢٩

- غيرها ، من خشـب :
ب-- غير مشغولة أو منعمة فـقط٤٤١٠٣١
ب-- مغطاة السطح بورق مشرب بالميالمين٤٤١٠٣٢
ب-- مغطاة السطح بألواح أو صفائـح تـزينـية منضدة من لدائن٤٤١٠٣٣
ب-- غيرها٤٤١٠٣٩



ج- غيرهــا٤٤١٠٩٠

٤٤١١
ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر ، وإن كانت مكتلة 

براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر  .
- ألواح من ألياف تزيد كـثـافـتها عن٠,٨ جم/سم٣:

ب-- غير مشغولة آلياً وال مغطاة السطح٤٤١١١١
ج-- غيرها٤٤١١١٩

ـ  ألــواح مــن أليــاف تــزيــد كثــافــتها عــن ٠,٥ 
جم / سم٣ ولكن ال تـتجاوز ٠,٨ جم / سم٣ :

ب-- غير مشغولة آلياً وال مغطاة السطح٤٤١١٢١
ج-- غيرها٤٤١١٢٩

ـ ألواح من ألياف تــزيــد كثـــافــتها عــن ٠,٣٥ جم / 
سم٣ ولكن ال تـتــجاوز ٠,٥ جم / سم٣ :

ب-- غير مشغولة آلياً وال مغطاة السطح٤٤١١٣١
ج-- غيرها٤٤١١٣٩

- غيرها :
ب-- غير مشغولة آلياً وال مغطاة السطح٤٤١١٩١
ج-- غيرها٤٤١١٩٩

٤٤١٢
خشب متعاكس "أبلكاج"، وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) 

وخشب منضد مماثل .
ـ  خشــب متعاكس مكون حصـراً من صفائح خشب اليزيد سمك 

الواحدة منها عن ٦ مم :

٤٤١٢١٣
ـ ـ  ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب اإلستوائية 

المذكورة فى مالحظة البنود الفرعية رقم (١) لهذا الفصل
ج

٤٤١٢١٤
-- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب غير 

المخروطية
ج

ج-- غيره٤٤١٢١٩
- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب غير 

المخروطية :

٤٤١٢٢٢
-- ذو طبقة واحدة على األقل من األخشاب اإلستوائية المذكورة فى 

مالحظة البنود الفرعية رقم (١) لهذا الفصل
ج

٤٤١٢٢٣
-- غــيره ، يحتــوى عــلى طبـقـة واحـدة عــلى األقــل 

مـن ألواح من دقائـق أو جزيئات الخشب
ج

ج-- غيره٤٤١٢٢٩
- غيره :

٤٤١٢٩٢
-- ذوطبقة واحدة على األقل من األخشاب اإلستوائية المذكورة فى 

مالحظة البنود الفرعية رقم (١) لهذا الفصل
ج

٤٤١٢٩٣
-- غيره ، يحتوى عــلى طبقــة واحــدة عــلى األقــل 

مــن ألواح مــن دقائــق أو جزيئات الخشب
ج

ج-- غيره٤٤١٢٩٩

٤٤١٣
خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو أشكال خاصة 

(بروفيالت) .
أ

جأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها .٤٤١٤



٤٤١٥
صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ 

بكرات كبيرة للكابالت من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق وقواعد 
تحميل أخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب .

٤٤١٥١٠
ـ  صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أســطوانية وأوعية مماثــلة ؛ 

بكرات كبيرة للكابالت
ج

ج- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر؛ أطواق مثبتة للطبليات٤٤١٥٢٠

٤٤١٦
دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان 

وأجزاؤها، من خشب، بما فى ذلك األطواق .
ج

٤٤١٧
عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو 

مكانس، من خشب؛ قوالب لألحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من 
خشب .

ج

٤٤١٨
مصنوعات نجارة للتركيب فى األبنية، وأصناف من خشب لألغراض 

اإلنشـائــية ، بما فى ذلك ألواح الخشب الخلويــة ، ألواح األرضيات 
المجمعة " باركيه "، لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبى) .

ج- نوافذ، نوافذ أبواب ( نوافذ فرنسية ) ، وهياكلها وأطرها٤٤١٨١٠
ج- أبواب وأطرها وعتباتها٤٤١٨٢٠
ج- ألواح األرضيات المجمعة " باركيه "٤٤١٨٣٠
ج- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة٤٤١٨٤٠
ج- لويحات وفلق التسقيف ( قرميد خشبى )٤٤١٨٥٠
ج - غيرها٤٤١٨٩٠
جأدوات مائدة وأدوات مطبخ ، من خشب .٤٤١٩

٤٤٢٠
خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو 

الحلى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخر من خشب؛ 
أصناف أثاث من خشب غير الداخلة فى الفصل ٩٤ .

ج- تماثيل وأصناف زينة أخر ، من خشب٤٤٢٠١٠
ج- غيرها٤٤٢٠٢٠
أصناف أخر من خشب .٤٤٢١
ج- مشاجب ألبسة٤٤٢١١٠

- غيرها :
أ--- عيدان (غير محضرة) للثـقاب؛ قطع خشب "إستيك " للمواد الغذائية٤٤٢١٩٠١٠
ج--- غيرها٤٤٢١٩٠٩٠

٤٥٠١
فـلين طبيعى ، خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين 

مهروس أو مجروش أو مسحوق .
أ- فلين طبيعى ، خام أو محضر بطريقة بسيطة٤٥٠١١٠
أ- غيره٤٥٠١٩٠

٤٥٠٢
فلين طبيعى ، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ، أو فى شكل كتل 

مستطيلة (بما فيها المربعة) ، ألواح ، صفائح أو أشرطة ( بما افيها 
األشكال األولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) .

ب

مصنوعات من فلين طبيعى .٤٥٠٣
أ- السدادات٤٥٠٣١٠
أ- غيرها٤٥٠٣٩٠
فلين مكتل ( بلواصق أو بدونها ) ومصنوعات من فلين مكتل .٤٥٠٤



٤٥٠٤١٠
ـ  كتــل ومكعبــات وألواح وصفائــح وأشـــرطة ؛ 

ترابـيــع بالطات من جميع األشكال ؛ إسطوانات مصمته بما فى ذلك 
األقراص

ب

ب- غيرها٤٥٠٤٩٠

٤٦٠١

ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ 
مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة 
بالتوازى ، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنــع (مثل الحصر 

والبسط والحواجز ) .
ج- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتـية٤٦٠١٢٠

- غيرها :
ج-- من مواد نباتـية٤٦٠١٩١
ج-- غيرها٤٦٠١٩٩

٤٦٠٢
أصناف صنـاعة السالل، المتحصـل عليهـا مباشرة بشكلها من مواد 

ضفر أو مصنــوعــة مــن األصنــاف الداخــلة فى البند 
٤٦,٠١ ؛ مصنوعات من لوف ( ليف نباتى ) .

ج- من مواد نباتـية٤٦٠٢١٠
ج- غـيرها٤٦٠٢٩٠
أعجائن خشب آلية .٤٧٠١
أعجائن خشب كيميائية ، بطريقة اإلذابة .٤٧٠٢

٤٧٠٣
عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات 

(السلفات)، عدا العجائن بطريقة اإلذابة .
- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :

أ-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٣١١
أ-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٣١٩

- شبه مقصورة أو مقصورة :
أ-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٣٢١
أ-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٣٢٩

٤٧٠٤
عجائــن خشب كيميائـيـــة ، مصنوعة بطريقة الكبريتيت ، عدا 

العجينة بطريقة اإلذابة .
- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :

أ-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٤١١
أ-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٤١٩

- شبه مقصورة أو مقصورة :
أ-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٤٢١
أ-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "٤٧٠٤٢٩
أعجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .٤٧٠٥

٤٧٠٦
عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق 

المقوى معدة إلعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيليولوزية أخر .
أ- عجائن زغب بذور القطن٤٧٠٦١٠

٤٧٠٦٢٠
- عجائن من ألياف متحصـل عليها من نفايات وفضالت الورق والورق 

المقوى معدة إلعادة التصنيع
أ

- غيرها :
أ-- آليــة٤٧٠٦٩١



أ-- كيميائـية٤٧٠٦٩٢
أ-- شبه كيميائية٤٧٠٦٩٣
نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنيع .٤٧٠٧

٤٧٠٧١٠
ـ  مــن ورق أو ورق مقــوى ، كرافـــت غير مقصور ، أو من 

ورق أو ورق مقوى ، مموج
أ

٤٧٠٧٢٠
ـ  من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن 

كيميائية مقصورة غير ملونة فى كتـلتـها
أ

٤٧٠٧٣٠
ـ  مــن ورق أو ورق مقــوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن 

آليــة ( مثل ورق الصحف والمجالت والمطبوعات المماثــلة )
أ

أ- غيرها ، بما فى ذلك النفايات والفضالت غير المفروزة٤٧٠٧٩٠
أورق صحف بشكل لفات أو صفائح .٤٨٠١

٤٨٠٢

ورق وورق مقـوى ، غير مطلى من النوع المستعمل فى الكتابة أو 
الطباعة أو غيرها

 من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك "، ورق وورق مقوى غير 
مثـقب ، لبطــاقــات وأشرطــة التـثـقيب ، بشــكل لفــات أو صفـــائـح 

مربعة أو مسـتطيلة ، بــأى قيـــاس آـــان ، عـــدا الورق الداخــل 
فى البند ٤٨٫٠١ أو البند ٤٨٫٠٣؛ ورق وورق مقوى ، يدوى 

. الصنع
ب - ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع٤٨٠٢١٠

٤٨٠٢٢٠
ـ  ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق 

المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو الكهرباء
ب

ب- ورق معد كحامل للكربون٤٨٠٢٣٠
ب- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران٤٨٠٢٤٠

ـ  ورق وورق مقــوى آخــر، اليحتوى على ألياف متحصل عليها 
بطريقة آلية أو كيميائــيـــة - آليــــة، أو ال يزيـــد 

محتـــواه الكلى من هذه األلياف عن ١٠% وزناً :
ب -- يزن أقـل من ٤٠ جم / م٤٨٠٢٥٤٢

٤٨٠٢٥٥
 -- يزن ٤٠ جم / م٢ أو أكثر ولكن ال يتجاوز ١٥٠ جم/ م٢ ، بشكل 

لفات
ب

٤٨٠٢٥٦
ـ ـ  يزن ٤٠ جم / م٢ أو أكثر ولكن ال يتجاوز ١٥٠ جم / م٢ ، بشكل 

صفائح ال يتجاوز أحد أضالعها ٤٣٥ مم ، وال يتجاوز الضلع اآلخر ٢٩٧ 
مم ، فى حالـتـها غير المطوية

ب

٤٨٠٢٥٧
 -- غيره ، مما يزن ٤٠ جم / م٢ أو أكـثر ولكن ال يـتجاوز ١٥٠ جم 

/ م ٢
ب

ب -- يزن أكـثر من ١٥٠ جم / م٤٨٠٢٥٨٢

٤٨٠٢٦٠
ـ  ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلى من ألياف متحصل عليها 

بطريقة آلية أو كيميـائـية - آلية ، يـزيد عن ١٠% وزناً :
ب-- بشكل لفـات٤٨٠٢٦١

٤٨٠٢٦٢
ـ ـ  بشـكل صفائح ، ال يـتجـاوز أحد أضالعها ٤٣٥ مم ، وال 

يـتجاوز الضلع اآلخر ٢٩٧ مم ، فى حالـتـها غير المطوية
ب

ب-- غيره٤٨٠٢٦٩



٤٨٠٣

(تواليت ) أو لمناديل  ورق من النوع المعد لإلستعمال آورق تجميل
إزالة مواد التطرية،

 لمناشف األيدى والمائدة ، والمناشف واألوراق المماثلة 
لإلستعماالت المنزلية أو الصحية ، حشو السيليولوز وطبقات من 
ألياف سيليولوزية ، وإن آانت مجعدة ، أو مثنية أو مبصومة أو 
مثقبة ، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، بشكل 

. لفات أو صفائح

ب

٤٨٠٤
ورق وورق مقــوى ، كرافــت غـير مطلى ، بشـكل لفــات أو 

صفائـح ، عدا ما يدخل منه فى البند ٤٨,٠٢ أو البند ٤٨,٠٣ .
- ورق وورق مقوى " كرافـت اليـنر " :

ب-- غير مبـيـض٤٨٠٤١١
ب-- غيره٤٨٠٤١٩

- ورق كرافت لصنع األكياس الكبـيرة :
ب-- غير مبـيـض٤٨٠٤٢١
ب-- غيره٤٨٠٤٢٩

- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن ال يزيد عن ١٥٠ جم / م٢ :
ب-- غير مبـيض٤٨٠٤٣١
ب-- غيره٤٨٠٤٣٩

ـ  ورق وورق مقــوى كرافـت آخر، بوزن أكثر من ١٥٠ جم / م٢ 
ولكن أقـل من ٢٢٥ جم / م٢ :

ب-- غير مبـيض٤٨٠٤٤١

٤٨٠٤٤٢
ـ ـ مبـيض بطريقـــة موحدة فى كتـلـته والذى تـمثـل فيـه 
األلياف الخشـبـيـــة المتحصل عليـها بطريقة كيميائيــة أكـثر 

من٩٥% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع األلياف
ب

ب-- غيره٤٨٠٤٤٩
- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن ٢٢٥ جم/م٢ أو أكثر :

ب-- غير مبيض٤٨٠٤٥١

٤٨٠٤٥٢
-- مبيض بطريقة موحدة فى كـتـلـته والذى تمثل فيه األلياف الخشبية 
المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من ٩٥% وزناً من المحتوى الكلى 

لمجموع األلياف
ب

ب-- غيره٤٨٠٤٥٩

٤٨٠٥
ورق وورق مقوى آخــر ، غير مطلى ، بشكل لفات أو صفائح، غير 
مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة فى المالحظة ٣ من هذا 

الفصل .
- ورق معد للـتحزيز " فلوتـنج " :

ب-- ورق نصف كيميائى ، معد للـتحزيز٤٨٠٥١١
ب-- ورق قـش ، معد للـتحزيز٤٨٠٥١٢
ب-- غيره٤٨٠٥١٩

- " تست الينر " ( من ألياف معاد تصنيعها ) :
ب-- بوزن ال يتجاوز ١٥٠ جم / م ٤٨٠٥٢٤٢
ب-- بوزن يتجاوز ١٥٠ جم / م ٤٨٠٥٢٥٢
ب- ورق سلفيت للتغليف٤٨٠٥٣٠
ب- ورق وورق مقوى للترشيح٤٨٠٥٤٠



ب- ورق وورق مقوى ملبد٤٨٠٥٥٠
- غيره :

ب - - بوزن ال يتجاوز ١٥٠ جم / م ٤٨٠٥٩١٢
ب-- بوزن يتجاوز ١٥٠ جم / م ٢ وأقل من ٢٢٥ جم/م ٤٨٠٥٩٢٢
ب-- بوزن ٢٢٥ جم / م ٢ أو أكثر٤٨٠٥٩٣

٤٨٠٦
ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " (مرقق)، ورق كتيم للشحوم ، 
ورق لنقل الرســم ، ورق معروف بالكريســتال، وغيره من ورق 

مصقول شفاف أو نصف شفاف ، لفات أو صفائح .
ب- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان " ( مرقق )٤٨٠٦١٠
ب- ورق كتيم للـشحوم٤٨٠٦٢٠
ب- ورق نـقل الرسم٤٨٠٦٣٠
ب- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شـفاف أو نصف شـفاف٤٨٠٦٤٠

٤٨٠٧
ورق وورق مقوى مجمع ( طبقات مسطحة مجمعة باللصق ) ، غير 

مطلى السطح وال مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح .
ب

٤٨٠٨
ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية 

باللصق) ، أو مجعد أو مثنى ، أو مبصوم أو مثقب ، لفات أو صفائح ، 
عدا الورق من األنواع المذكورة فى البند ٤٨,٠٣ .

ب- ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثـقـبا٤٨٠٨١٠ً

٤٨٠٨٢٠
- ورق كرافت لألكياس الكبيرة ، مجعد أو مثـنى، وإن كان مبصوماً أو 

مثـقـباً
ب

ب- ورق كرافت آخر ، مجعد أو مثـنى ، وإن كان مبصوماً أو مثـقـبا٤٨٠٨٣٠ً
ب- غيره٤٨٠٨٩٠

٤٨٠٩

ورق كربـون، ورق إستنساخ ذاتـى وغيره من ورق اإلستنساخ أو 
النقل ( بما فى ذلك الورق المطــلى أو المشــرب المعــد آلالت 

اإلستنساخ " اإلستنسل" أو ألواح األوفست ) ، وإن كان مطبوعاً ، بشكل 
لفات أو صفائح .

ب- ورق كربون أو ورق إستـنساخ مماثـل٤٨٠٩١٠
ب- ورق إستـنساخ ذاتى٤٨٠٩٢٠
ب- غيره٤٨٠٩٩٠

٤٨١٠

ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين ( غضار 
صينى ) أو بمواد غير عضوية أخر ، بدون أى مواد طالء أخر ، بمادة 

رابطة أو بدونها ، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً 
، بشكل لفات أوصفائح مستطيلة أو مربعة بأى قياس كان .

ـ  ورق وورق مقــوى من النـوع المسـتعمل للكتـابة أو الطباعة أو 
لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافـيك"، 

غير محتو على ألياف متحصل عليها بطريقة آليـة ، أو آيميائيـــة - 
آليـــة أو الورق الذى تمثــل فيه تــلك األلياف نسبة ال تـزيد عن ١٠% 

: وزنًا من المحتوى الكلى لمجموع األلياف
ب-- بشكل لفات٤٨١٠١٣

٤٨١٠١٤
 -- بشكل صفائح ال يتجاوز أحد أضالعها ٤٣٥ مم وال يتجاوز الضلع 

اآلخر ٢٩٧ مم ، فى حالتها غير المطوية
ب

ب-- غيرها٤٨١٠١٩



ـ  ورق وورق مقــوى من النـــوع المستـعمل للكتابة أو الطباعة 
أو لغيرها من أغراض فـــن الرسم والخط " جرافيك " ، الذى تمثـل 

فيه األلياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائيــــة - آلية 
أكثـــر من ١٠% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع األلياف :

ب-- ورق مطلى خفيف الوزن٤٨١٠٢٢
ب-- غيره٤٨١٠٢٩

ـ  ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها 
من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك " :

٤٨١٠٣١
ـ ـ مبيــض بطريقة موحدة فى كتلتـه، والذى تمثل فيه األلياف 

الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسـبة تزيد عن ٩٥% وزناً من 
المحتوى الكلى لمجموع األلياف، وبوزن اليتجاوز ١٥٠جم/م٢

ب

٤٨١٠٣٢
ـ ـ مبيض بطريقة موحدة فى كتلتـه ، والذى تمثل فيه األلياف الخشبية 

المتحصل عليها بطريقـــة كيميائية نسـبة تزيد عن ٩٥% وزناً من 
المحتوى الكلى لمجموع األلياف وبوزن يتجاوز ١٥٠ جم/م٢

ب

ب-- غيره٤٨١٠٣٩
- ورق وورق مقوى آخر :

ب-- متعدد الطبقات٤٨١٠٩٢
ب-- غيره٤٨١٠٩٩

٤٨١١

ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية ، 
مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو 

مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح ، مستطيلة أو مربعة ، بأى قياس كان ، 
عدا األصناف الداخلة فى البنود ٤٨,٠٣ ، ٤٨,٠٩ ، ٤٨,١٠ .

٤٨١١١٠
ـ ورق وورق مقــــوى ، مطـــلى أو مشـرب أو مغطى 

بالقطـــران أو القـار أو باألسفلت
ب

- ورق وورق مقوى مصمغ أو الصق :
ب-- الصق ذاتـيا٤٨١١٤١ً
ب-- غيره٤٨١١٤٩

ـ  ورق وورق مقوى ، مطلى أو مشرب أو مغطى بــلدائـن ( 
بإسـتـثـناء المواد الالصقة ) :

ب-- مبـيض ، بوزن يتجاوز ١٥٠ جم / م٤٨١١٥١٢
ب-- غيره٤٨١١٥٩

٤٨١١٦٠
 ـ  ورق وورق مقــوى ، مطلى أو مشرب أو مغطى بشـمع ، أو 

بشـمع برافين أو ستيارين أو  زيت أو جليسرول
ب

٤٨١١٩٠
 - ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، 

أخر
ب

أكتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق .٤٨١٢

ورق سجائر ، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .٤٨١٣

ب- بشكل دفاتـر أو أنابـيب٤٨١٣١٠
ب- بشكل لفات اليزيد عرضها عن ٥ سم٤٨١٣٢٠
ب- غيرها٤٨١٣٩٠

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج ( فتروفانى ) .٤٨١٤



ج- ورق محبب معروف بإسم " أنجرين "٤٨١٤١٠

٤٨١٤٢٠

ـ  ورق حائط وأغطية جدران مماثــلة ، مكون من ورق مطلى أو 
مغطى على وجهه الخارجى بطبــقة لدائــن ، محبــبة أو 

مبصـومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة 
أخرى

ج

٤٨١٤٣٠
ـ ورق حائـط وأغطية جدران مماثــلة ، مكون من ورق مغطى 

عـــلى وجهه الخارجــى بمواد ضفر ، وإن كانــت مضمومة الى 
بعضها بشــكل جـدائــل متوازية ، أو منسوجة

ج

ج- غيره٤٨١٤٩٠

٤٨١٥
أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى، وإن كانت 

مقطعة بقياسات معينة .
ج

٤٨١٦
ورق كربـــون ، ورق إســتـنســاخ ذاتى وغيره من ورق 
اإلستنساخ أو النقل (عدا األصناف الداخلة فى البند ٤٨,٠٩)، ورق 

إستنسل وألواح أوفست، من ورق ، وإن كانت مهيأة فى علب .
ب- ورق كربون أو ورق إستـنساخ مماثـل٤٨١٦١٠
ب- ورق إستـنساخ ذاتى٤٨١٦٢٠
ب- ورق إسـتـنسل٤٨١٦٣٠
ب- غيره٤٨١٦٩٠

٤٨١٧
مغلفات ( ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات 

للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ ومايماثلها، من 
ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .

ج- مغلفات ( ظروف )٤٨١٧١٠
ج- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة٤٨١٧٢٠

٤٨١٧٣٠
- علب وجعب ومحافـظ ومايماثـــلها ، من ورق أو ورق مقوى، 

محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة
ج

٤٨١٨

ورق صحــى بما فيــه ورق التجميـل ( تواليت ) ومايماثله ، حشو 
السيليولوز أو طبقات من ألياف ســيلـيولوزية 

من األنواع المستخدمة لألغـراض المنزليـة أو الصحية ، بشكل لفات 
اليتجاوز عرضها  ٣٦ سم أو مقطعًا بأشكال معينة ؛ مناديل يد 
ومنــاديل إزالــة مواد التطرية ، مناشف، أغطية المنـاضـد أو 

الطاوالت ، فوط المائدة، حفاضات لألطفال، فوط وواقيات صحية، 
وأغطية أسرة واألصناف المماثلة لألغراض المنزلية أو الصحية أو 
لإلستخدام فى المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق 
أو الورق أو حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليولوزية .

- ورق صحى :
مهيأ للبيع بالتجزئـة٤٨١٨١٠١٠ ج---
غيره٤٨١٨١٠٩٠ ج---
ج- مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف٤٨١٨٢٠
ج- أغطية وفوط المناضد أو الطاوالت٤٨١٨٣٠



٤٨١٨٤٠
ـ  فــوط وواقيــات صحية ، حفــاضات وبطانــات حفاضات 

لألطفال وأصناف صحية مماثلة
ج

ج- ألبسة ولوازم ألبسة٤٨١٨٥٠
ج- غيرها٤٨١٨٩٠

٤٨١٩

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخر، 
من ورق وورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف 

سيليولوزية؛ علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل ومايماثلها، من ورق 
أو ورق مقوى من النوع المستعمل فى المكاتب والمحالت التجارية وما 

يماثلها .
ج- علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى مموج٤٨١٩١٠
ج- علب ، صناديق قابلة للطى من ورق أو ورق غير مموج٤٨١٩٢٠
ج- أكياس يـبلغ عرض قاعدتها ٤٠ سم أو أكثر٤٨١٩٣٠
ج- أكياس أخر ، جعب ومخاريط٤٨١٩٤٠
ج- أغلفة أخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل٤٨١٩٥٠

٤٨١٩٦٠
ـ علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل ومايماثلها من األنواع المستعملة 

فى المكاتب والمحالت التجارية ومايماثلها
ج

٤٨٢٠

سجالت ، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب ، دفاتر الطلبات ، دفاتر 
إيصاالت ، دفاتر ورق الرسائل ، دفــــــاتر مذآرات،

 مفكرات وأصناف مماثلة ، دفاتر الـتـمــارين ، مجموعـــات ورق 
الـنشــاف ، مصنفات ( للصفحات المنفصلة أو غيرها ) ، ملفات 

وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة 
أخر، بما فيها رزم ودفاتر " المانيفولد" وإن إشتملت على 

مجموعات من ورق الكربــون ، مــن ورق أو ورق مقــوى ؛ 
مجامـع حفــظ النمــاذج أو الصــور أو المجموعات وأغلفة آتب، من 

ورق أو ورق مقوى.

٤٨٢٠١٠
ـ  سجالت ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر 

اإليصاالت ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف 
مماثـلة

ج

ج- دفاتر التمارين٤٨٢٠٢٠
ج- مصنفات ( غير أغلفة الكتب ) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات٤٨٢٠٣٠

٤٨٢٠٤٠
- رزم ودفاتر " مانيفولد " وإن إشـتملت على مجموعات من ورق 

الكربون
ج

ج- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات٤٨٢٠٥٠
ج- غيرها٤٨٢٠٩٠
رقاع من جميع األنواع من ورق أو ورق مقوى ، وإن كانت مطبوعة .٤٨٢١
ج- مطبوعة٤٨٢١١٠
ج- غيرها٤٨٢١٩٠

٤٨٢٢
بكــرات ومواســير ومكبــات وحوامل مماثـلة ، من عجائن 

الورق أو الورق أو الورق المقوى ، وإن كانت مثقبة أو مقساة .
ج- من األنواع المستعملة فى لف الخيوط النسجية٤٨٢٢١٠
ج- غيرها٤٨٢٢٩٠



٤٨٢٣

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من 
ألياف سـيليـولوزية ، مقطعــة بأشـكال معينة؛ مصنوعات أخر من 

عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيليولوز أو 
من طبقات من ألياف سيليولوزية .

- ورق مصمغ أو الصق ، بشكل أشرطة أو لفات :
ج-- ذاتى اللصق٤٨٢٣١٢
ج-- غيره٤٨٢٣١٩
ج- ورق وورق مقوى للترشيح٤٨٢٣٢٠

٤٨٢٣٤٠
ـ أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجهزة التسجيل الذاتى ، بشكل 

صفائح أو لفات أو أقراص
ب

ج- صوانى وأطباق وأكواب وما يماثـلها من ورق أو ورق مقوى٤٨٢٣٦٠
- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق :

اوعية تستخدم فى تعبئة البيض٤٨٢٣٧٠١٠ ب---
ج--- غيرها٤٨٢٣٧٠٩٠

- غيرها :

--- بطاقات أنوال الجاآار المثـقبـة وما يماثــلها ؛ أصناف أخر ٤٨٢٣٩٠١٠
مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها

أ

غيرها٤٨٢٣٩٠٩٠ ج---
كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة .٤٩٠١
أ- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية٤٩٠١١٠

- غيرها :
أ-- قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها٤٩٠١٩١
أ-- غيرها٤٩٠١٩٩

٤٩٠٢
صحف ومجالت ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة 

على إعالنات .
أ- تصدر على األقل أربع مرات فى األسبوع٤٩٠٢١٠
أ- غيرها٤٩٠٢٩٠

٤٩٠٣
مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، 

لألطفال.
أ

٤٩٠٤
أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة ، وإن 

كانت مجلدة .
أ

٤٩٠٥
مصورات جغرافية من جميع األنواع ، بما فى ذلك األطلس وخرائط 

الجدران، ومصورات المساحة والكرات األرضية ، مطبوعة .
أ- كرات أرضية٤٩٠٥١٠

- غيرها :
أ-- بشكل كتب أو كتيـبات٤٩٠٥٩١
أ-- غيرها٤٩٠٥٩٩

٤٩٠٦

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

محسس أو منقولة بالكربون لألصناف المذكورة أعاله .

أ



٤٩٠٧

طوابع بريدية وماليــة ومايماثـــلها ، غير مبطلة، موضوعة فى 
التداول أو معدة للوضع فى التداول فى البلد الذى 

تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف 
بها؛ ورق موســـوم ( مدموغ ) بطابع ؛ أوراق نقد ؛ دفاتر شيكات ؛ 

.  أسهم وسندات وصكوك ومايماثلها
أ--- طوابع بريدية ومالية ( بندرول ) ، ورق موسوم ( مدموغ ) بطابع٤٩٠٧٠٠١٠

أوراق نـقد وأسهم وسـندات٤٩٠٧٠٠٢٠ أ---
غيرها٤٩٠٧٠٠٩٠ ب---

أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع األنواع .٤٩٠٨

ب- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للتزجج٤٩٠٨١٠
ب- غيرها٤٩٠٨٩٠

٤٩٠٩
بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهانى 

والدعوات، وإن كانت مصورة ، أو فى ظروف ، أو محتوية على مواد 
تزينية .

ج

٤٩١٠
تقاويم من جميع األنواع ، مطبوعة ، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات 

األوراق المنفصلة .
ج

٤٩١١
مطبوعات أخر، بما فى ذلك الصور والصور المطبوعة " جرافير " 

والصور الفوتوغرافية .
ج- مطبوعات للدعاية واإلعالن ، كـتـالوجات تجارية ومايماثلها٤٩١١١٠

- غيرها :
ج-- صور ، وصور مطبوعة " جرافـير " ، وصور فوتوغرافية٤٩١١٩١

-- غيرها
...إلخ٤٩١١٩٩١٠ لوحات التعليم للتـشريح وعلم النبات ب---
سمارت آارد "٤٩١١٩٩٢٠ " بطاقات معدة النتاج الكروت الذآية ب---
غيرها٤٩١١٩٩٩٠ ج---

٥٠٠٤
خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير) غير مهيأة للبيع 

بالتجزئة .

--- خيــوط مفــردة أو مجــدولة غــير معقـمة (بدون إبر ) لخيوط ٥٠٠٤٠٠١٠
الجراحة

أ

غيرها٥٠٠٤٠٠٩٠ ب---
بخيوط مغزولة من فضالت الحرير ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .٥٠٠٥

٥٠٠٦
خيــــوط حرير وخيــــــوط مغـــــزولة من فضالت 

الحرير، مهيأة للبيع بالتجـــــزئة ؛ خيـــــوط أحشــــاء 
دود الحريــــــر ( شعر مسينا للصيد ) .

ب

أقمشة منسوجة من حرير أو من فضالته .٥٠٠٧
ج- أقمشة منسوجة من فضالت مشاقة الحرير٥٠٠٧١٠

٥٠٠٧٢٠
- أقمشة منسـوجة أخر تحـتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الحرير أو 

فضالته ، عدا فضالت مشاقة الحرير
ج

ج- أقمشة منسوجة أخر٥٠٠٧٩٠
أنساالت صوف أو وبر ناعم أو خشن .٥١٠٤٠٠



٥١٠٥
صوف ووبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط 

الفرط ) .
ب- صوف مندوف٥١٠٥١٠

- صوف ممشط :
ب-- صوف ممشط فرط٥١٠٥٢١
ب-- غيره٥١٠٥٢٩

- وبر ناعم ، مندوف أو ممشط :
ب-- من ماعز الكشمير٥١٠٥٣١
ب-- غيره٥١٠٥٣٩
ب- وبر خشن ، مندوف أو ممشط٥١٠٥٤٠
خيوط من صوف مندوف ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .٥١٠٦
ب- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الصوف٥١٠٦١٠
ب- تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من الصوف٥١٠٦٢٠
خيوط من صوف ممشط ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .٥١٠٧
ب- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الصوف٥١٠٧١٠
ب- تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من الصوف٥١٠٧٢٠
خيوط من وبر ناعم ( مندوف أو ممشط ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .٥١٠٨
ب- مندوفة٥١٠٨١٠
ب- ممشطة٥١٠٨٢٠
خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة .٥١٠٩
ج- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم٥١٠٩١٠
ج- غيرها٥١٠٩٩٠

٥١١٠٠٠
خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ( بما فيها خيوط بريم شعر الخيل 

)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .
ج

أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .٥١١١
- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :

ج-- بوزن ال يزيد عن ٣٠٠ جم / م٥١١١١١٢
ج-- غيرها٥١١١١٩

٥١١١٢٠
ـ  غيرهـا ، مخلوطــة بصــورة رئيســيــة أو حصــرية مع 

شعــيرات تركيـبـية أو إصطناعية
ج

٥١١١٣٠
ـ غيرها ، مخلوطــة بصورة رئـيســية أو حصريــة مع 

أليــاف تركيـبـيـــــة أو إصطناعية غير مستمرة
ج

ج- غيرها٥١١١٩٠
أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .٥١١٢

- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :
ج-- بوزن اليزيد عن ٢٠٠ جم / م٥١١٢١١٢
ج-- غيرها٥١١٢١٩

٥١١٢٢٠
ـ غــيرهـا ، مخلوطة بصــورة رئـيســية أو حصرية مع 

شــعــيرات تركيـبـية أو إصطناعية
ج

٥١١٢٣٠
ـ  غيرها ، مخلوطة بصورة رئـيسـية أو حصرية مع ألياف 

تركيـبـيـــة أو إصطناعية غير مستمرة
ج

ج- غيرها٥١١٢٩٠
جأقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل.٥١١٣٠٠



خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .٥٢٠٤
- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :

ب-- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من القطن٥٢٠٤١١
ب-- غيرها٥٢٠٤١٩
ب- مهيأة للبيع بالتجزئة٥٢٠٤٢٠

٥٢٠٥
خيوط قطن ( عدا خيوط الخياطة ) ، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من 

القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .
- خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة :

ب-- مقاسها ٧١٤,٢٩ ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن ١٤ رقم مترى )٥٢٠٥١١

٥٢٠٥١٢
ـ ـ  مقاســها أقــل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقـل عن 

٢٣٢,٥٦ ديسيتكس ( يزيد عن ١٤ رقم مترى وال يتجاوز ٤٣ رقم مترى )
ب

٥٢٠٥١٣
ـ ـ مقاسها أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيـتـكس ولكن اليقل عن ١٩٢,٣١ 
ديسيـتــكس ( يزيد عن ٤٣ رقم مترى وال يتجاوز ٥٢ رقم مترى )

ب

٥٢٠٥١٤
ـ ـ مقاسها أقل من ١٩٢,٣١ ديسيتكس ولكن اليقل عن ١٢٥ ديسيتكس ( 

يزيد عن ٥٢ رقم مترى وال يتجاوز ٨٠ رقم مترى )
ب

ب-- مقاسها أقل من ١٢٥ ديسيتكس ( يزيد عن ٨٠ رقم مترى )٥٢٠٥١٥
- خيوط مفردة من ألياف ممشطة :

ب-- مقاسها ٧١٤,٢٩ ديسيتكس أو أكثر ( اليزيد عن ١٤ رقم مترى )٥٢٠٥٢١

٥٢٠٥٢٢
ـ ـ مقاسها أقــل من ٧١٤,٢٩ ديسيــتكس ولكن اليقل عن 

٢٣٢,٥٦ ديسيـتكس (يزيد عن ١٤ رقم مترى وال يتجاوز ٤٣ رقم مترى)
ب

٥٢٠٥٢٣
ـ ـ مقاسها أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيـتكس ولكن اليقـل عن ١٩٢,٣١ 

ديسيـتـكس (يزيد عن ٤٣ رقم مترى وال يتجاوز ٥٢ رقم مترى)
ب

٥٢٠٥٢٤
ـ ـ مقاسها أقل من ١٩٢,٣١ ديسيــتكس ولكن اليقل عن ١٢٥ 

ديسيتكس (يزيد عن ٥٢ رقم مترى وال يتجاوز ٨٠ رقم مترى)
ب

٥٢٠٥٢٦
ـ ـ مقاسها أقل من ١٢٥ ديسيـتـكس ولكن اليقل عن ١٠٦,٣٨ 

ديسيـتــكس (يزيد عن ٨٠ رقم مترى وال يتجاوز ٩٤ رقم مترى)
ج

٥٢٠٥٢٧
ـ ـ مقاسها أقــل من ١٠٦,٣٨ ديسـيـتـكس ولكن اليقل عن 

٨٣,٣٣ ديسيـتـكس (يزيد عن ٩٤ رقم مترى وال يتجاوز ١٢٠ رقم 
مترى)

ج

ج-- مقاسها أقل من ٨٣,٣٣ ديسيتكس (يزيد عن ١٢٠ رقم مترى)٥٢٠٥٢٨
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة :

٥٢٠٥٣١
ـ ـ مقاسها للخيــط المفرد ٧١٤,٢٩ ديسـيـتـكس أو أكثر ( اليزيد 

عن ١٤ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٥٣٢
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
٢٣٢,٥٦ ديسيتكس (يزيدعن ١٤ رقم مترى واليتجاوز ٤٣ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٥٣٣
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
١٩٢,٣١ ديسيتكس (يزيدعن ٤٣ رقم مترى واليتجاوز ٥٢ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ب



٥٢٠٥٣٤
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٩٢,٣١ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

١٢٥ ديسيتكس (يزيد عن ٥٢ رقم مترى واليتجاوز٨٠ رقم مترى للخيط 
المفرد)

ب

٥٢٠٥٣٥
ـ ـ مقــاسها للخيط المفرد أقــل من ١٢٥ ديسيتكس ( يزيد عن ٨٠ 

رقم مترى  للخيط المفرد )
ب

- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف ممشطة:

٥٢٠٥٤١
ـ ـ مقاسها للخيــط المفرد ٧١٤,٢٩ ديسيـتكس أو أكثـــر (اليزيد 

عن ١٤ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٥٤٢
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
٢٣٢,٥٦ ديسيتكس (يزيد عن١٤ رقم مترى واليتجاوز٤٣ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٥٤٣
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
١٩٢,٣١ ديسيتكس (يزيد عن٤٣ رقم مترى واليتجاوز٥٢ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٥٤٤
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٩٢,٣١ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

١٢٥ ديسيتكس (يزيد عن ٥٢ رقم مترى واليتجاوز٨٠ رقم مترى للخيط 
المفرد)

ب

٥٢٠٥٤٦
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٢٥ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

١٠٦,٣٨ ديسيتكس (يزيد عن٨٠ رقم مترى واليتجاوز٩٤ رقم مترى 
للخيط المفرد)

ج

٥٢٠٥٤٧
ـ ـ مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٠٦,٣٨ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
٨٣,٣٣ ديسيتكس (يزيدعن٩٤ رقم مترى واليتجاوز ١٢٠ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ج

٥٢٠٥٤٨
ـ ـ  مقاسها للخيط المفرد أقل من ٨٣,٣٣ ديسيتكس (يزيد عن ١٢٠ رقم 

مترى للخيط المفرد)
ج

٥٢٠٦
خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من 

القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .
- خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة :

ب-- مقاسها ٧١٤,٢٩ ديسيتكس أو أكثر (اليزيد عن ١٤ رقم مترى)٥٢٠٦١١

٥٢٠٦١٢
ـ ـ مقاسـها أقـل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقل عن ٢٣٢,٥٦ 

ديسيتكس (يزيد عن ١٤ رقم مترى وال يتجاوز ٤٣ رقم مترى)
ب

٥٢٠٦١٣
ـ ـ مقاسها أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيـتكس ولكن اليقل عن ١٩٢,٣١ 

ديسيتكس (يزيد عن ٤٣ رقم مترى وال يتجاوز ٥٢ رقم مترى)
ب

٥٢٠٦١٤
 -- مقاسها أقل من ١٩٢,٣١ ديسيتكس ولكن اليقل عن ١٢٥ ديسيتكس 

(يزيد عن ٥٢ رقم مترى وال يتجاوز ٨٠ رقم مترى)
ج

ب-- مقاسها أقل من ١٢٥ ديسيتكس (يزيد عن ٨٠ رقم مترى)٥٢٠٦١٥
- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :

ب-- مقاسها ٧١٤,٢٩ ديسيتكس أو أكثر (اليزيد عن ١٤ رقم مترى)٥٢٠٦٢١

٥٢٠٦٢٢
-- مقاسها أقل من ٧١٤,٢٩ ديســيـتكس ولكن اليقل عن ٢٣٢,٥٦ 

ديسيتكس (يزيد عن ١٤ رقم مترى وال يتجاوز ٤٣ رقم مترى)
ب

٥٢٠٦٢٣
-- مقاسها أقــل من ٢٣٢,٥٦ ديسيتـكس ولكن اليقل عن ١٩٢,٣١ 

ديسيتكس (يزيد عن ٤٣ رقم مترى وال يتجاوز ٥٢ رقم مترى)
ب



٥٢٠٦٢٤
-- مقاسها أقل من ١٩٢,٣١ ديسيــتكس ولكن اليقل عن ١٢٥ 

ديسيتكس (يزيد عن ٥٢ رقم مترى وال يتجاوز ٨٠ رقم مترى)
ب

ب-- مقاسها أقل من ١٢٥ ديسيتكس (يزيد عن ٨٠ رقم مترى)٥٢٠٦٢٥
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :

٥٢٠٦٣١
-- مقاسها للخيــط المفرد ٧١٤,٢٩ ديسيتكس أو أكثر ( ال يــزيد 

عن ١٤ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٦٣٢
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقل عن 
٢٣٢,٥٦ ديسيتكس (يزيد عن١٤ رقم مترى واليتجاوز٤٣ رقم مترى 

للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٦٣٣
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

١٩٢,٣١ ديسيتكس (يزيد عن٤٣ رقم مترى واليتجاوز ٥٢ رقم مترى 
للخيط المفرد)

ب

٥٢٠٦٣٤
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٩٢,٣١ ديســيــتكس ولكن اليقل 

عن ١٢٥ ديسيتكس (يزيد عن٥٢ رقم مترى واليتجاوز ٨٠ رقم مترى 
للخيط المفرد)

ب

٥٢٠٦٣٥
-- مقاسها للخيط المفرد أقــل من ١٢٥ ديســيــتكس (يزيد عن 

٨٠ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :

٥٢٠٦٤١
-- مقاسها للخيط المفـــرد ٧١٤,٢٩ ديسيــتكس أو أكثر (ال يزيد 

عن ١٤ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٦٤٢
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ٧١٤,٢٩ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

٢٣٢,٥٦ ديسيتكس (يزيد عن١٤ رقم مترى واليتجاوز ٤٣ رقم مترى 
للخيط المفرد)

ب

٥٢٠٦٤٣
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ٢٣٢,٥٦ ديسيتكس ولكن اليقل عن 

١٩٢,٣١ ديسيتكس (يزيد عن٤٣ رقم مترى واليتجاوز ٥٢ رقم مترى 
للخيط المفرد)

ب

٥٢٠٦٤٤
-- مقاسها للخيط المفرد أقل من ١٩٢,٣١ ديسيتكس ولكن اليقل عن ١٢٥ 

ديسيتكس (يزيد عن٥٢ رقم مترى واليتجاوز٨٠ رقم مترى للخيط المفرد)
ب

٥٢٠٦٤٥
-- مقــاسها للخيط المفرد أقل من ١٢٥ ديسيــتكس ( يزيد عن ٨٠ 

رقم مترى للخيط المفرد)
ب

خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .٥٢٠٧
ب- تحتوى على ٨٥% وزناً أوأكثر من القطن٥٢٠٧١٠
ب- غيرها٥٢٠٧٩٠

٥٢٠٨
أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من القطن، 

اليزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم .
- غير مقصورة :

ج-- بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨١١
ج-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨١٢

ج-- بنسج تويل "سيرجيه" ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع٥٢٠٨١٣

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٨١٩
- مقصورة :



ج-- بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٢١
ج-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٢٢

٥٢٠٨٢٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٨٢٩
- مصبوغة:

ج-- بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٣١
ج-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٣٢

٥٢٠٨٣٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٨٣٩
- من خيوط مختلفة األلوان :

ج-- بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٤١
ج-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٤٢

٥٢٠٨٤٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٨٤٩
- مطبوعة :

ج-- بنسج ساده ، اليزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٥١
ج-- بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من ١٠٠ جم٥٢٠٨٥٢

٥٢٠٨٥٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٨٥٩

٥٢٠٩
أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من القطن، 

يزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم .
- غير مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢٠٩١١

٥٢٠٩١٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٩١٩
- مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢٠٩٢١

٥٢٠٩٢٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٩٢٩
- مصبوغة :

ج-- بنسج ساده٥٢٠٩٣١

٥٢٠٩٣٢
-- بنسج تويل " سيرجية " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٩٣٩
- من خيوط مختلفة األلوان :

ج-- بنسج ساده٥٢٠٩٤١
ج-- دنيم٥٢٠٩٤٢



٥٢٠٩٤٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٩٤٩
- مطبوعة :

ج-- بنسج ساده٥٢٠٩٥١

٥٢٠٩٥٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢٠٩٥٩

٥٢١٠
أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من القطن، 
مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، 

اليزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم .
- غير مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢١٠١١

٥٢١٠١٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١٠١٩
- مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢١٠٢١

٥٢١٠٢٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١٠٢٩
- مصبوغة :

ج-- بنسج ساده٥٢١٠٣١

٥٢١٠٣٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١٠٣٩
- من خيوط مختلفة األلوان :

ج-- بنسج ساده٥٢١٠٤١

٥٢١٠٤٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١٠٤٩
- مطبوعة :

ج-- بنسج ساده٥٢١٠٥١

٥٢١٠٥٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١٠٥٩

٥٢١١
أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من القطن، 
مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، 

يزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم .
- غير مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢١١١١

٥٢١١١٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج



ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١١١٩
- مقصورة :

ج-- بنسج ساده٥٢١١٢١

٥٢١١٢٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١١٢٩
- مصبوغة :

ج-- بـنسـج ساده٥٢١١٣١

٥٢١١٣٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١١٣٩
- من خيوط مختلفة األلوان :

ج-- بنسج ساده٥٢١١٤١
ج-- دنيم٥٢١١٤٢

٥٢١١٤٣
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١١٤٩
- مطبوعة :

ج-- بنسج ساده٥٢١١٥١

٥٢١١٥٢
-- بنسج تويل " سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل 

المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٢١١٥٩
أقمشة منسوجة أخر، من قطن .٥٢١٢

- اليزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم :
ج-- غير مقصورة٥٢١٢١١
ج-- مقصورة٥٢١٢١٢
ج-- مصبوغة٥٢١٢١٣
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٢١٢١٤
ج-- مطبوعة٥٢١٢١٥

- يزن المتر المربع منها أكثر من ٢٠٠ جم :
ج-- غير مقصورة٥٢١٢٢١
ج-- مقصورة٥٢١٢٢٢
ج-- مصبوغة٥٢١٢٢٣
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٢١٢٢٤
ج-- مطبوعة٥٢١٢٢٥

٥٣٠٣
جوت وأليــاف نسجية لحائية أخر ( بإستثناء الكتان والقنب والرامى)، 
خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف ( بما 

فيها فضالت الخيوط والنسالة ) .
أ- جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خاماً أو معطنة٥٣٠٣١٠
أ- غيرها٥٣٠٣٩٠

٥٣٠٤
سيزال وألياف نسجية أخر من نوع " أجاف "، خاماً أو معالجة ولكن غير 

مغزولة ؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف (بما فيها فضالت الخيوط 
والنسالة) .



أ- سيزال وألياف نسجية أخر من نوع "أجاف"، خاما٥٣٠٤١٠ً
أ- غيرها٥٣٠٤٩٠

٥٣٠٥

ألياف جوز الهند ، أباكا ( قنب مانيال أو موزاتكستيليس نى ) ، رامى 
وألياف نسـجيــة نباتيــة أخــر غير مذكورة وال داخلة فى مكان 

آخر، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاقة وفضالت هذه األلياف ( 
بما فيها فضالت الخيوط والنسالة ) .

- من جوز الهند (  كوير ) :
أ-- خام٥٣٠٥١١
أ-- غيرها٥٣٠٥١٩

- من أباكا  :
أ-- خام٥٣٠٥٢١
أ-- غيرها٥٣٠٥٢٩
ب- غيرها٥٣٠٥٩٠
خيــــوط كتـــــان .٥٣٠٦
ب- مفردة٥٣٠٦١٠
ج- مزوية أو متعددة الزوى٥٣٠٦٢٠

خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند ٥٣,٠٣ .٥٣٠٧

ب- مفردة٥٣٠٧١٠
ب- مزوية أو متعددة الزوى٥٣٠٧٢٠
خيوط من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق .٥٣٠٨
ب- خيوط من ألياف جوز الهند٥٣٠٨١٠
ب- خيوط من قـنب٥٣٠٨٢٠
ب- غيرها٥٣٠٨٩٠
أقمشة منسوجة من كتان .٥٣٠٩

- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكـثر من الكـتان :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٣٠٩١١
ج-- غيرها٥٣٠٩١٩

- تحتوى على أقــل من ٨٥% وزناً من الكـتان :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٣٠٩٢١
ج-- غيرها٥٣٠٩٢٩

٥٣١٠
أقمشـــة منسوجـــة مــن جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر 

داخلة فى البند ٥٣,٠٣ .
ج- غـير مقصورة٥٣١٠١٠
ج- غـيرها٥٣١٠٩٠

٥٣١١٠٠
أقمشــة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ أقمشة منسوجة من 

خيوط من ورق .
ج

٥٤٠١
خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع 

بالتجزئة .
ج- من شعيرات تركيبية٥٤٠١١٠
ج- من شعيرات إصطناعية٥٤٠١٢٠



٥٤٠٢
خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع 
بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من ٦٧ 

ديسيتكس .
ب- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٤٠٢١٠
ب- خيوط عالية المتانة من بوليسترات٥٤٠٢٢٠

- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية " :

٥٤٠٢٣١
-- مــن نــايلون أو من بولى أميدات أخر ، ال يزيد مقاس الخيط 

المفرد منها عن ٥٠ تكس
ب

٥٤٠٢٣٢
-- من نايلون أو من بولى أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفرد منها 

عــن ٥٠ تكس
ب

ب-- من بوليسترات٥٤٠٢٣٣
ب-- غيرها٥٤٠٢٣٩

- خيوط أخر ، مفردة ، غير مفـتـولة أو مفــتولة بما ال يزيد عن ٥٠ 
برمة فى المتر :

-- من نايلون أو من بولى أميدات أخر :
٥٤٠٢٤١١٠(P.O.Y) ًب--- جزيئاتها موجهة جزئيا
ب--- غيرها٥٤٠٢٤١٩٠
٥٤٠٢٤٢(P.O.Y) ًب-- من بوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئيا
ب-- من بوليسترات ، أخر٥٤٠٢٤٣

-- غيرها :
٥٤٠٢٤٩١٠(P.O.Y) ًب--- جزيئاتها موجهة جزئيا
ب--- غيرها٥٤٠٢٤٩٩٠

- خيوط أخر، مفردة، مفتولة بما يزيد عن ٥٠ برمة فى المتر :
ب-- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٤٠٢٥١
ب-- من بوليسترات٥٤٠٢٥٢
ب-- غيرها٥٤٠٢٥٩

- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى :
ب-- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٤٠٢٦١
ب-- من بوليسترات٥٤٠٢٦٢
ب-- غيرها٥٤٠٢٦٩

٥٤٠٣
خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع 
بالتجزئة ، بما فـيهــا الشــعـيرات المفردة اإلصطنـاعيــة 

بمقــاس أقــل من ٦٧ ديسيتكس .
ب- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز٥٤٠٣١٠
ب- خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) " تكستورية "٥٤٠٣٢٠

- خيوط أخر ، مفردة :

٥٤٠٣٣١
-- من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما ال يزيد عن ١٢٠ برمة 

فى المتر
ب

ب-- من حرير الفسكوز ، مفتولة بما يزيد عن ١٢٠ برمة فى المتر٥٤٠٣٣٢
ب-- من أسيتات السيليولوز٥٤٠٣٣٣
ب-- غيرها٥٤٠٣٣٩

- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى :
ب-- من حرير الفسكوز٥٤٠٣٤١



ب-- من أسيتات السيليولوز٥٤٠٣٤٢
ب-- غيرها٥٤٠٣٤٩

٥٤٠٤

٦٧ ديسيتكس أو أآثر، اليزيد أى  شعيرات مفردة ترآيبية بمقاس
مقاس لمقطعها العرضى عن ١ مم ؛ صفيحات وأشكال

 مماثلة (مثل القش الصناعى) من مواد نسجية ترآيبية ، اليـــزيد 
عرضـــها الظـــــاهر عن ٥ مم .

ب- شعيرات مفردة٥٤٠٤١٠
ب- غيرها٥٤٠٤٩٠

٥٤٠٥
شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس ٦٧ ديسيتكس أو أكثر، اليزيد أى 

مقاس لمقطعها العرضى عن ١ مم ؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش 
الصناعى) من مواد نسجية إصطناعية، اليزيد عرضها الظاهر عن ٥ مم .

ب

٥٤٠٦
خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة 

للبيع بالتجزئة .
ج- خيوط من شعيرات تركيبية٥٤٠٦١٠
ج- خيوط من شعيرات إصطناعية٥٤٠٦٢٠

٥٤٠٧
أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها األقمشة 

المتحصل عليها من المواد الداخلة فى البند ٥٤,٠٤ .
- أقـمشـة منسوجــة متحصل عليها من خيوط عالية المتــانة من 

نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليسترات :
أ--- للسيور الناقلة واإلطارات٥٤٠٧١٠١٠
ج--- غيرها٥٤٠٧١٠٩٠
ج- أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة٥٤٠٧٢٠
ج- أقمشة محددة فى المالحظة " ٩ " من القسم الحادى عشر٥٤٠٧٣٠

- أقمشة منسوجة أخر، تحتــوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من شعيرات 
نايلون أو بولى أميدات أخر:

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٧٤١
ج-- مصبوغة٥٤٠٧٤٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٧٤٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٧٤٤

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على٨٥% وزناً أوأكثر من شعيرات 
البوليستر المعدلة البنية (تكستورية):

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٧٥١
ج-- مصبوغة٥٤٠٧٥٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٧٥٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٧٥٤

- أقــمشــة منسوجة أخر، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكـــثر من 
شــعــيرات البوليستر :

٥٤٠٧٦١
-- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة 

البنية (غير تكستورية)
ج

ج-- غيرها٥٤٠٧٦٩



- أقــمشة منسوجة أخر، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكـــثر من 
الشـعــــيرات التركيبية :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٧٧١
ج-- مصبوغة٥٤٠٧٧٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٧٧٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٧٧٤

- أقمشة منسوجة أخر ، تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من الشعـيرات 
التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٧٨١
ج-- مصبوغة٥٤٠٧٨٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٧٨٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٧٨٤

- أقمشة منسوجة أخر :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٧٩١
ج-- مصبوغة٥٤٠٧٩٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٧٩٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٧٩٤

٥٤٠٨
أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات إصطناعية ، بما فيها األقمشة 

المتحصل عليها من المواد الداخلة فى البند ٥٤,٠٥ .

ج- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز٥٤٠٨١٠

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من شعيرات أو 
من صفيحات أو أشكال مماثلة ، إصطناعية :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٨٢١
ج-- مصبوغة٥٤٠٨٢٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٨٢٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٨٢٤

- أقمشة منسوجة أخر :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٤٠٨٣١
ج-- مصبوغة٥٤٠٨٣٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٤٠٨٣٣
ج-- مطبوعة٥٤٠٨٣٤
خصل من شعيرات تركيبية .٥٥٠١
أ- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٥٠١١٠
أ- من بوليسترات٥٥٠١٢٠
أ- أكريليك أو مود أكريليك٥٥٠١٣٠
أ- غيرها٥٥٠١٩٠
أخصل من شعيرات إصطناعية .٥٥٠٢٠٠

٥٥٠٣
ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مندوفة وال ممشطة وال محضرة 

بطريقة أخرى للغزل .
أ- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٥٠٣١٠
أ- من بوليسترات٥٥٠٣٢٠
أ- أكريليك أو مود أكريليك٥٥٠٣٣٠



أ- من بولى بروبـيليـن٥٥٠٣٤٠
أ- غيرها٥٥٠٣٩٠

٥٥٠٤
ألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير مندوفة وال ممشطة وال محضرة 

بطريقة أخرى للغزل .
أ- من حرير الفسكوز٥٥٠٤١٠
أ- غيرها٥٥٠٤٩٠

٥٥٠٥
فضالت ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية ( بما فيها نفايا الفضالت 

وفضالت الخيوط والنسالة ) .
أ- من ألياف تركيـبـية٥٥٠٥١٠
أ- من ألياف إصطناعية٥٥٠٥٢٠

٥٥٠٦
ألياف تركيبية غير مستمرة ، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة 

أخرى للغزل .
أ- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٥٠٦١٠
أ- من بوليسترات٥٥٠٦٢٠
أ- أكريليك أو مود أكريليك٥٥٠٦٣٠
أ- غيرها٥٥٠٦٩٠

٥٥٠٧٠٠
ألياف إصطناعية غير مستمرة ، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة 

أخرى للغزل .
أ

٥٥٠٨
خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة ، وإن كانت 

مهيأة للبيع بالتجزئة .
ج- من ألياف تركيـبـية غير مستمرة٥٥٠٨١٠
ج- من ألياف إصطناعية غير مستمرة٥٥٠٨٢٠

٥٥٠٩
خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة 

للبيع بالتجزئة .
- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو 

غيره من البولى أميدات :
ب-- مفردة٥٥٠٩١١
ب-- مزوية أو متعددة الزوى٥٥٠٩١٢

- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :
ب-- مفردة٥٥٠٩٢١
ب-- مزوية أو متعددة الزوى٥٥٠٩٢٢

- تحتــــوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود 
أكريليك غير مستمرة :

ب-- مفردة٥٥٠٩٣١
ب-- مزوية أو متعددة الزوى٥٥٠٩٣٢

- خيوط أخـــر، تحتـــوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف 
تركيـبـــية غير مستمرة :

ب-- مفردة٥٥٠٩٤١
ب-- مزوية أو متعددة الزوى٥٥٠٩٤٢

- خيوط أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر:
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة٥٥٠٩٥١
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥٠٩٥٢
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن٥٥٠٩٥٣



ب-- غيرها٥٥٠٩٥٩
- خيوط أخر، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :

ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥٠٩٦١
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن٥٥٠٩٦٢
ب-- غيرها٥٥٠٩٦٩

- خيوط أخر :
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥٠٩٩١
ب-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن٥٥٠٩٩٢
ب-- غيرها٥٥٠٩٩٩

٥٥١٠
خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير 

مهيأة للبيع بالتجزئة .
- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :

ب-- مفردة٥٥١٠١١
ب-- مزوية أو متعددة الزوى٥٥١٠١٢
ب- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥١٠٢٠
ب- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن٥٥١٠٣٠
ب- خيوط أخر٥٥١٠٩٠

٥٥١١
خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) ، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير 

مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.

٥٥١١١٠
- من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من 

تلك األلياف
ج

٥٥١١٢٠
- من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من ٨٥% وزناً من 

تلك األلياف
ج

ج- من ألياف إصطناعية غير مستمرة٥٥١١٣٠

٥٥١٢
أقمشــة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على ٨٥% 

وزناً أو أكثر من تلك األلياف .
- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٢١١
ج-- غيرها٥٥١٢١٩

- تحتـوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك 
غير مستمرة :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٢٢١
ج-- غيرها٥٥١٢٢٩

- غيرها :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٢٩١
ج-- غيرها٥٥١٢٩٩

٥٥١٣
أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 

٨٥% وزناً من تلك األلياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، 
بوزن اليتجاوز ١٧٠ جم / م٢.
- غير مقصورة أو مقصورة :

ج-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٣١١

٥٥١٣١٢
-- من ألياف غـير مستمرة ، من بوليستر، بنسج تويل " ســيرجيه " 

ثالثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع
ج



ج-- أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر٥٥١٣١٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٣١٩

- مصبوغة :
ج-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٣٢١

٥٥١٣٢٢
-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليسـتر، بنسج تويل " سـيرجيه " 

ثالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر٥٥١٣٢٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٣٢٩

- من خيوط مختلفة األلوان :
ج-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٣٣١

٥٥١٣٣٢
-- مـن أليــاف غــير مســتمرة ، من بوليســتر، بنسج تويل 

"سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر٥٥١٣٣٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٣٣٩

- مطبوعة :
ج-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٣٤١

٥٥١٣٤٢
-- مــن أليــاف غير مســتمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " 

سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر٥٥١٣٤٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٣٤٩

٥٥١٤
أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 

٨٥% وزناً من تلك األلياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، 
بوزن يتجاوز ١٧٠ جم / م٢ .
- غير مقصورة أو مقصورة :

ج-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٤١١

٥٥١٤١٢
-- مـن أليــاف غــير مسـتمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " 

سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر٥٥١٤١٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٤١٩

- مصبوغة :
ج-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٤٢١

٥٥١٤٢٢
-- مـن أليــاف غــير مسـتمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " 

سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر٥٥١٤٢٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٤٢٩

- من خيوط مختلفة األلوان :
ج-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٤٣١

٥٥١٤٣٢
-- مـن أليــاف غـير مســتمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " 

سيرجيه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر٥٥١٤٣٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٤٣٩

- مطبوعة :
ج-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساده٥٥١٤٤١



٥٥١٤٤٢
-- من ألياف غيـر مسـتمرة ، من بوليستر ، بنســج تويل " 
سيرجيــه " ثـالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل المتـقاطع

ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر٥٥١٤٤٣
ج-- أقمشة منسوجة أخر٥٥١٤٤٩
أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .٥٥١٥

- من ألياف غير مستمرة من بوليستر :

٥٥١٥١١
-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز، غير 

مستمرة
ج

٥٥١٥١٢
-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو 

إصطناعية
ج

ج-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥١٥١٣
ج-- غيرها٥٥١٥١٩

- من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :

٥٥١٥٢١
-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو 

إصطناعية
ج

ج-- مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥١٥٢٢
ج-- غيرها٥٥١٥٢٩

- أقمشة منسوجة أخر :

٥٥١٥٩١
-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيـبـية أو 

إصطناعية
ج

ج-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم٥٥١٥٩٢
ج-- غيرها٥٥١٥٩٩
أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .٥٥١٦

- تحتوى على ٨٥% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٦١١
ج-- مصبوغة٥٥١٦١٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٥١٦١٣
ج-- مطبوعة٥٥١٦١٤

- تحتـــوى على أقل من ٨٥% وزناً من أليـــاف إصطناعية غير 
مســـتمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية 

أوإصطناعية:
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٦٢١
ج-- مصبوغة٥٥١٦٢٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٥١٦٢٣
ج-- مطبوعة٥٥١٦٢٤

- تحتوى على أقــل من ٨٥% وزناً من أليـــاف إصطنــــاعية 
غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٦٣١
ج-- مصبوغة٥٥١٦٣٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٥١٦٣٣
ج-- مطبوعة٥٥١٦٣٤



- تحتوى على أقـل من ٨٥% وزناً من أليـــاف إصطناعية غير 
مســـتمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٦٤١
ج-- مصبوغة٥٥١٦٤٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٥١٦٤٣
ج-- مطبوعة٥٥١٦٤٤

- غيرها :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة٥٥١٦٩١
ج-- مصبوغة٥٥١٦٩٢
ج-- من خيوط مختلفة األلوان٥٥١٦٩٣
ج-- مطبوعة٥٥١٦٩٤

٥٦٠١
حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ؛ ألياف نسجية اليزيد 

طولها عن ٥ مم ( زغب ) وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية .

٥٦٠١١٠
- فوط وواقيات صحية وحفاضات لألطفال وأصناف مماثلة للوقاية 

الصحية ، من حشو
ب

- حشو ؛ أصناف أخر من حشو :
ب-- من قطن٥٦٠١٢١
ب-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٥٦٠١٢٢
ب-- غيره٥٦٠١٢٩
ب- زغب وغبار نسجى وعقد من مواد نسجية٥٦٠١٣٠
لباد، وإن كان مشرباً أومطلياً أو مغطى أو منضداً.٥٦٠٢
ب- لباد إبرة ومنتجات " التجميع - بالغرز " لأللياف٥٦٠٢١٠

- لباد آخر، غير مشرب وال مطلى وال مغطى وال منضد:
أ-- من صوف أو وبر ناعم٥٦٠٢٢١
أ-- من مواد نسجية أخر٥٦٠٢٢٩
أ- غيره٥٦٠٢٩٠

٥٦٠٣
ال منسوجات ( أقـمشة غـير منسوجة )، وإن كـانت مشربة أو مطلية 

أو مغطاة أو منضدة .
- من شعيرات تركيـبـية أو إصطناعية :

ب-- بوزن اليزيد عن ٢٥ جم / م٥٦٠٣١١٢
ب-- بوزن يزيد عن ٢٥ جم / م٢ ولكن اليتجاوز ٧٠ جم / م٥٦٠٣١٢٢
ب-- بوزن يزيد عن ٧٠ جم / م٢ ولكن اليتجاوز ١٥٠ جم / م٥٦٠٣١٣٢
ب-- بوزن يزيد عن ١٥٠ جم / م٥٦٠٣١٤٢

- غيرها :
ب-- بوزن اليزيد عن ٢٥ جم / م٥٦٠٣٩١٢
ب-- بوزن يزيد عن ٢٥ جم / م٢ ولكن اليتجاوز ٧٠ جم / م٥٦٠٣٩٢٢
ب-- بوزن يزيد عن ٧٠ جم / م٢ ولكن اليتجاوز ١٥٠ جم / م٥٦٠٣٩٣٢
ب-- بوزن يزيد عن ١٥٠ جم / م٥٦٠٣٩٤٢

٥٦٠٤
خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية ؛ خيوط نسجية وصفيحات 

وأشــكال مماثــلة من األصناف الداخلة فى البند ٥٤,٠٤ أوالبند 
٥٤,٠٥، مشربة أومطلية أومغطاة أومغلفة بمطاط أو لدائن.

ب- خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية٥٦٠٤١٠



٥٦٠٤٢٠
- خيــوط عــالية المتــانة من بوليســتر أو من نايلون أو من 

بولى أميدات أخر أو من حرير الفسكوز ، مشربة أو مطلية
ب

ب- غيرها٥٦٠٤٩٠

٥٦٠٥٠٠

خيوط نسجية ممعدنة ، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو 
صفيحات أو أشكال مماثلة مما يدخل فى البند ٥٤,٠٤ أو البند ٥٤,٠٥ ، 

مضمومة الى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق أو مغطاة 
بمعدن .

ب

٥٦٠٦٠٠

خيوط بريم ، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل فى البند 
٥٤,٠٤ أو البند ٥٤,٠٥ ، (عدا أصناف البند ٥٦,٠٥ وعدا خيوط بريم 
شعر الخيل) ؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة) ؛ خيوط 

السلسلة .

ج

٥٦٠٧
خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم ال ، 
وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن .

ج- من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر من البند ٥٦٠٧١٠٥٣,٠٣
- من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع " أجاف " :

ج-- خيوط ربط أو حزم٥٦٠٧٢١
ج-- غيرها٥٦٠٧٢٩

- من بولى إيثـيلين أو بولى بروبـيلين :
ج-- خيوط ربط أو حزم٥٦٠٧٤١
ج-- غيرها٥٦٠٧٤٩
ج- من ألياف تركيـبـية أخر٥٦٠٧٥٠
ج- غيرها٥٦٠٧٩٠

٥٦٠٨
شباك بعيون معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، قطعاً أو 

أطواالً؛ شباك جاهزة لصيد األسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من 
مواد نسجية .

- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيـبـية :
ج-- شباك جاهزة لصيد األسماك٥٦٠٨١١
ج-- غيرها٥٦٠٨١٩
ج- غيرها٥٦٠٨٩٠

٥٦٠٩٠٠
أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ، داخلة فى 

البند ٥٤,٠٤ أو البند ٥٤,٠٥ أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، 
غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر .

ج

٥٧٠١
سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو 

ملفوف، وإن كانت جاهزة .
ج- من صوف أو من وبر ناعم٥٧٠١١٠
ج- من مواد نسجية أخر٥٧٠١٩٠

٥٧٠٢

سجاد وأغطيـة أرضيات أخر من مواد نسجية ، منسوجة ، غير ما هو 
بأوبار أو بألياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة ، بما فيها األنواع المعروفة 

" بالكليم " أو " الشوماك " أو " الكرمانى"، وغيرها من البسط المماثلة 
اليدوية النسج.

ج- "كليم"، "شوماك" ، "كرمانى" وبسط مماثـلة يدوية النسج٥٧٠٢١٠
ج- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند٥٧٠٢٢٠

- غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :



ج-- من صوف أو وبر ناعم٥٧٠٢٣١
ج-- من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية٥٧٠٢٣٢
ج-- من مواد نسجية أخر٥٧٠٢٣٩

- غيرها ، مخملية ، جاهزة :
ج-- من صوف أو وبر ناعم٥٧٠٢٤١
ج-- من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية٥٧٠٢٤٢
ج-- من مواد نسجية أخر٥٧٠٢٤٩

- غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة :
ج-- من صوف أو وبر ناعم٥٧٠٢٥١
ج-- من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية٥٧٠٢٥٢
ج-- من مواد نسجية أخر٥٧٠٢٥٩

- غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :
ج-- من صوف أو وبر ناعم٥٧٠٢٩١
ج-- من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية٥٧٠٢٩٢
ج-- من مواد نسجية أخر٥٧٠٢٩٩

٥٧٠٣
سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، ذات أوبار ، وإن كانت 

جاهزة.
ج- من صوف أو وبر ناعم٥٧٠٣١٠
ج- من نايلون أو من بولى أميدات أخر٥٧٠٣٢٠
ج- من مواد نسجية تركيـبـية أو إصطناعية ، أخر٥٧٠٣٣٠
ج- من مواد نسجية أخر٥٧٠٣٩٠

٥٧٠٤
سجاد وأغطية أرضيات أخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو بألياف 

مغروزة، وإن كانت جاهزة .
ج- مربعات التـتجاوز مساحة سطحها ٠,٣ م٥٧٠٤١٠٢
ج- غيرها٥٧٠٤٩٠
جسجاد أخر وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .٥٧٠٥٠٠

٥٨٠١
أقمشـة منسوجة ذات خمـل (قـصـيرة الخمل "قطفة" وطويلة الخمل 

"بيلوش ") ، ونسج من خيــوط قطيفية " شينيل " ، عدا األصناف 
الداخلة فى البند ٥٨,٠٢ أو البند ٥٨,٠٦ .

ج- من صوف أو وبر ناعم٥٨٠١١٠
- من قطن :

ج-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة٥٨٠١٢١

٥٨٠١٢٢
-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة ، مضلعة " 

كوردورى "
ج

ج-- أقمشة منسوجة أخر ، ذات خمل من اللحمة٥٨٠١٢٣

٥٨٠١٢٤
-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوصة، مزردة " 

إبنجيليه "
ج

ج-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة٥٨٠١٢٥
ج-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "٥٨٠١٢٦

- من ألياف تركيبية أو إصطناعية :
ج-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، غير مقصوصة٥٨٠١٣١

٥٨٠١٣٢
-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ، مقصوصة، مضلعة " 

كوردورى "
ج



ج-- أقمشة منسوجة أخر ، ذات خمل من اللحمة٥٨٠١٣٣

٥٨٠١٣٤
-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى، غير مقصوصة، مزردة " 

إبنجيليه "
ج

ج-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة٥٨٠١٣٥
ج-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شيـنـيل "٥٨٠١٣٦
ج- من مواد نسجية أخر٥٨٠١٩٠

٥٨٠٢

أقمشــة منســوجــة مــزردة من النوع األسفنجى ( نسج 
المناشف ومايماثلها " تيرى " ) ، عدا األصناف الداخلة فى البند ٥٨,٠٦ 

؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة فى البند 
. ٥٧,٠٣

- أقمشـة منسوجة مزردة من النوع األسفنجى (نسج المناشف وما 
يماثـلها "تيرى " ) ، من قطن:

ج-- غير مقصورة٥٨٠٢١١
ج-- غيرها٥٨٠٢١٩

٥٨٠٢٢٠
- أقمشة منســوجة مزردة من النوع األسفنجى (نسج المناشف 

ومايماثـلها "تيرى") ، من مواد نسجية أخر
ج

ج- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية٥٨٠٢٣٠
نسج بعقدة غزية ، عدا األصناف الداخلة فى البند ٥٨,٠٦ .٥٨٠٣
ج- من قطن٥٨٠٣١٠
ج- من مواد نسجية أخر٥٨٠٣٩٠

٥٨٠٤
تول وتـول بوبينو ، وأقمشة شبكية أخر، عدا األقمشة المنسوجة أو 
المصنرة بما فيها الكروشيه ؛ مسننات ( دانتال ) أثواباً ، أشرطة أو 
زخارف ، عدا األقمشة الداخلة فى البنود من ٦٠,٠٢ إلى ٦٠,٠٦ .

ج- تول وتول بوبـينو ، وأقمشة شـبكية أخر٥٨٠٤١٠
- مسـننات آلية الصنع :

ج-- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٥٨٠٤٢١
ج-- من مواد نسجية أخر٥٨٠٤٢٩

ج- مسـنـنات يدوية الصنع :

٥٨٠٤٣٠١٠
--- من صــوف أو وبــر نــاعــم أو قطــن أو 

شـعـــيرات أو ألياف تركيـبـية أو إصطناعية
ج

ج--- غيرها٥٨٠٤٣٠٩٠

٥٨٠٥٠٠
ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبالن ، فالندر ، أوبيسون ، بوفييه 
ومايماثلها ، وديابيج مشغولة باإلبرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة 

المتقاطعة، مثالً ) ، وإن كانت جاهزة .
ج

٥٨٠٦
شرائط ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض ) ، عدا األصناف الداخلة فى 
البند ٥٨,٠٧ ؛ شرائط سداء دون لحمة ، مؤلفة من خيوط أو ألياف 

متوازية ومجمعة بواسطة الصق ( البولدوك ) .

٥٨٠٦١٠
- شـرائــط من أقـمشة منسوجة ذات خمل أو من أقـمشـــة 

مزردة مــن النوع األسفـنجى أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "
ج

٥٨٠٦٢٠
- شرائط منسوجة أخر، تحتوى على ٥% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة 

للمط (إالستومير) أو من خيوط مطاط
ج

- شرائـط منسوجة أخر :
ج-- من قطن٥٨٠٦٣١



ج-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٥٨٠٦٣٢
ج-- من مواد نسجية أخر٥٨٠٦٣٩

٥٨٠٦٤٠
- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة 

بواسطة الصق (البولدوك)
ج

٥٨٠٧
رقــاع ، وشــارات وأصنــاف ممـاثــلة مــن مواد نسجية ، 

أثواباً أو شرائطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .

ب- منسوجة٥٨٠٧١٠
ب- غيرها٥٨٠٧٩٠

٥٨٠٨
ضفائر ، أثواباً ؛ أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة ، أثواباً ، بدون 
تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ؛ شرابات " شراريب " وكرات 

تزينية " طرر " وأصناف مماثلة .
ج- ضفائـر ، أثـوابا٥٨٠٨١٠ً
ج- غيرها٥٨٠٨٩٠

٥٨٠٩٠٠

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية 
ممعدنة مما يدخل فى البند ٥٦,٠٥ ، من األنواع المستعملة فى األلبسة 
والمفروشات أو إلستعماالت مماثلة ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان 

آخر .

ج

مطرزات ، أثواباً ، شرائطاً أو زخارف .٥٨١٠
 - مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوصة 

األرضية) :
ج--- تيكيت وبادجات٥٨١٠١٠١٠
ج--- غـيرها٥٨١٠١٠٩٠

 - مطرزات أخر :
ج -- من قطن٥٨١٠٩١
ج -- من الياف تركيـبـية أو إصطناعية٥٨١٠٩٢
ج -- من مواد نسجية أخر٥٨١٠٩٩

٥٨١١٠٠
منتجات نسجية ذات حشو ، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد 

نسجية مضمومــة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات 
الداخلة فى البند ٥٨,١٠ .

ج

٥٩٠١

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

المماثلة ؛ نسج إستشفاف لنقل الرسوم ؛ نسج محضرة للرسم 
باأللوان " آانفا " ؛ نسج "بكرام" ومايماثلها من نسج مقســــاه من 

. األنواع المستعملة لصناعة القبعات
٥٩٠١١٠

 - نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من األنواع المستعملة 
للتغليف الخارجى للكتب وغيرها من اإلستعماالت المماثلة

ج

- غيرها :
ب--- نسج إستـشفاف لنقل الرسوم ؛ نسج محضرة للرسم باأللوان٥٩٠١٩٠١٠
ج--- غيرها٥٩٠١٩٠٩٠

٥٩٠٢
نسج لإلطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولى 

أميدات أخر ، أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز .
أ- من نايلون أو بولى أميدات أخر٥٩٠٢١٠



أ- من بوليسترات٥٩٠٢٢٠
أ- غيرها٥٩٠٢٩٠

٥٩٠٣
نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن ، عدا  تلك الداخلة فى 

البند ٥٩,٠٢ .
ج- بـبولى ( كلوريد الفيـنـيل )٥٩٠٣١٠
ج- ببولى يوريـثان٥٩٠٣٢٠
ج- غيرها٥٩٠٣٩٠

٥٩٠٤
مشمع أرضية ( لينوليوم ) ، وإن كان مقطعاً بأشكال معينة ؛ أغطية 

أرضيات مكونة من طالء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ، وإن 
كانت مقطعة بأشكال معينة .

ج- مشمع أرضية ( لينوليوم )٥٩٠٤١٠
ج- غيره٥٩٠٤٩٠
جأغطية جدران من مواد نسجية .٥٩٠٥٠٠
نسج ممططة ، عدا تلك الداخلة فى البند ٥٩٠٦.٥٩,٠٢
ج- أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن ٢٠ سم٥٩٠٦١٠

- غيرها :
-- مصنرة أو كروشــيه :

ج--- اللبسه الغطس٥٩٠٦٩١١٠
ج--- غيرها٥٩٠٦٩١٩٠
-- غيرها :٥٩٠٦٩٩
ج--- اللبسه الغطس٥٩٠٦٩٩١٠
ج--- غيرها٥٩٠٦٩٩٩٠

٥٩٠٧
نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة ؛ نسج " الكانفا " المتضمنة رسوماً 

للمشاهــد المسرحيــة ، أو للمناظـــر الخــلفية 
لإلستديوهــات " ديكورات " ، أو لإلستعماالت المماثلة .

ج

٥٩٠٨٠٠
فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية ، للمصابيح 

والمواقد والقداحات والشموع أو مايماثلها ؛ رتائن ( أغشية ) وهاجة 
لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .

ج

٥٩٠٩٠٠
خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجيــة مماثلة ، وإن كانت 

مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .
ج

٥٩١٠٠٠
سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، 

مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر .
ب

٥٩١١
منتجات وأصناف نسجية ، إلستعماالت تقنية ، محددة فى المالحظة (٧) 

من هذا الفصل .
ب- األقـمشة المنسوجة ، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أوالمغطاة أو٥٩١١١٠
ب- نسج النخل ، وإن كانت جاهزة٥٩١١٢٠

- أقـمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة األطراف 
ومزودة بأدوات ربط من األنــــواع المستعملة فى آالت صناعة 

الورق أو فى آالت مماثلة (مثل آالت صنع عجائن الورق أوأسمنت الحرير 
الصخرى) :

ب-- وزن المتر المربع منها أقـل من ٦٥٠ جم٥٩١١٣١
ب-- وزن المتر المربع منها ٦٥٠ جم أو أكثر٥٩١١٣٢



٥٩١١٤٠
- نسج التصفية والنسج السميكة من األنـواع المستعملة فى معاصر 

الزيوت أو ما يماثلها، بما فى ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشرى
ب

ب- غيرها٥٩١١٩٠

٦٠٠١
أقمشة ذات خمل ، ( بما فيها طويلة الخمل )، وأقمشة مزردة " تيرى "، 

مصنرة أو كروشيه .
ج- أقـمشة " طويلة الخمل "٦٠٠١١٠

- أقـمشة مزردة :
ج-- من قطن٦٠٠١٢١
ج-- من ألياف تركـيـبـية أو إصطناعية٦٠٠١٢٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٠٠١٢٩

- غيرها  :
ج-- من قطن٦٠٠١٩١
ج-- من ألياف تركـيـبـية أو إصطناعية٦٠٠١٩٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٠٠١٩٩

٦٠٠٢

أقمشة مصنرة أو آروشيه أخر ، بعرض اليزيد عن ٣٠ سم ، 
٥% وزنًا أو أآثر من خيوط قابلة للمط " تحتوى على

 إالستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند ٦٠,٠١ 
.

٦٠٠٢٤٠
- تحتوى على ٥% وزناً أو أكثر من خيوط قـابلة للمط " إالستومير " 

ولكن ال تحتوى على خيوط مطاط
ج

ج - غيرها٦٠٠٢٩٠

٦٠٠٣
أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض ال يزيد عن ٣٠ سم عدا تلك الداخلة 

فى البندين ٦٠,٠١ ، ٦٠,٠٢ .
ج- من صوف أو وبر ناعم٦٠٠٣١٠
ج- من قطن٦٠٠٣٢٠
ج- من ألياف تركـيـبـية٦٠٠٣٣٠
ج- من ألياف إصطناعية٦٠٠٣٤٠
ج- غيرهـا٦٠٠٣٩٠

٦٠٠٤
أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن ٣٠ سم ، تحتوى على 

٥% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إالستومير " أو من خيوط مطاط 
، عدا تلك الداخلة فى البند ٦٠,٠١ .

٦٠٠٤١٠
- تحتوى على ٥% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إالستومير" ، 

ولكن ال تحتوى على خيوط مطاط
ج

ج - غيرها٦٠٠٤٩٠

٦٠٠٥
أقمشــة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آالت تصنير 
األشرطة المزركشه "جالون")، عدا تلك الداخلة فى البنود من٦٠,٠١ 

إلى٦٠,٠٤ .
ج- من صوف أو وبر ناعم٦٠٠٥١٠

- من قطن :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٥٢١
ج-- مصبوغة٦٠٠٥٢٢
ج-- من خيوط مخـتـلـفة األلوان٦٠٠٥٢٣



ج-- مطبوعة٦٠٠٥٢٤
- من ألياف تركيبية :

ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٥٣١
ج-- مصبوغة٦٠٠٥٣٢
ج-- من خيوط مخـتلـفة األلوان٦٠٠٥٣٣
ج-- مطبوعة٦٠٠٥٣٤

- من ألياف إصطناعية :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٥٤١
ج-- مصبوغة٦٠٠٥٤٢
ج-- من خيوط مخـتـلـفة األلوان٦٠٠٥٤٣
ج-- مطبوعة٦٠٠٥٤٤
ج- غيرها٦٠٠٥٩٠
أقمشة مصنرة أو كروشيه ، أخر .٦٠٠٦
ج- من صوف أو وبر ناعم٦٠٠٦١٠

- من قطن :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٦٢١
ج-- مصبوغة٦٠٠٦٢٢
ج-- من خيوط مخـتـلـفة األلوان٦٠٠٦٢٣
ج-- مطبوعة٦٠٠٦٢٤

- من ألياف تركيـبـية :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٦٣١
ج-- مصبوغة٦٠٠٦٣٢
ج-- من خيوط مخـتـلـفة األلوان٦٠٠٦٣٣
ج-- مطبوعة٦٠٠٦٣٤

- من ألياف إصطناعية :
ج-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبـيضة )٦٠٠٦٤١
ج-- مصبوغة٦٠٠٦٤٢
ج-- من خيوط مخـتـلـفة األلوان٦٠٠٦٤٣
ج-- مطبوعة٦٠٠٦٤٤
ج- غيرها٦٠٠٦٩٠

٦١٠١

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات "، عباءات ، أنوراكات ( 
بما فيها سترات التزلج ) ، سترات واقية من الريح والمطـر، 

واألصنــاف المماثـــلة للرجـــال أو الصبية ، من مصنرات أو 
كروشيه ، بإستثناء األصناف الداخلة فى البند ٦١,٠٣ .

ج - من صوف أو وبر ناعم٦١٠١١٠
ج - من قطن٦١٠١٢٠
ج - من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠١٣٠
ج - من مواد نسجية أخر٦١٠١٩٠

٦١٠٢

معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات "، عباءات ، أنوراكات ( 
بما فيها سترات التزلج ) ، سترات واقية من الريح والمطــــر، 
واألصنـــاف المماثــلة للنسـاء أو البنات ، من مصنرات أو 

كروشيه ، بإستثناء األصناف الداخلة فى البند ٦١,٠٤ .
ج - من صوف أو وبر ناعم٦١٠٢١٠



ج - من قطن٦١٠٢٢٠
ج - من ألياف تركيبية أو إصطناعية٦١٠٢٣٠
ج - من مواد نسجية أخر٦١٠٢٩٠

٦١٠٣

بدل، أطقم " أنسامبالت "، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، 
وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت "، 

وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا 
ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه.

 - بدل :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٣١١
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٣١٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٣١٩

 - أطقم " أنسامبالت " :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٣٢١
ج -- من قطن٦١٠٣٢٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦١٠٣٢٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٣٢٩

- جاكيتات وبليزرات :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٣٣١
ج -- من قطن٦١٠٣٣٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٣٣٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٣٣٩

 - بنطلونات عادية ، وبـنطلونات بصـدرة وحماالت متصلة بها " 
أوفرول أو سالوبـيـت " ، وبـنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب ، 

وبـنطلونات قصيرة  " شورت " :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٣٤١
ج -- من قطن٦١٠٣٤٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٣٤٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٣٤٩

٦١٠٤

، جاآيتات ، بليزرات، فساتين، تنانير  " أنسامبالت " بدل ، أطقم
"جيبات" عادية ، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات

 عادية ، وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها "أوفرول أو 
سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الرآــب ، بنطلونات 

قصــيرة " شـورت " (عدا ألبسة السباحة )، للنساء أو البنات، من 
. مصنرات أو آروشيه

 - بدل :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤١١
ج -- من قطن٦١٠٤١٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٤١٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤١٩

 - أطقم " أنسامبالت " :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤٢١
ج -- من قطن٦١٠٤٢٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٤٢٣



ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤٢٩
- جاكيتات وبليزرات :

ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤٣١
ج -- من قطن٦١٠٤٣٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٤٣٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤٣٩

- فساتين :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤٤١
ج -- من قطن٦١٠٤٤٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٤٤٣
ج -- من ألياف إصطناعية٦١٠٤٤٤
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤٤٩

- تـنانـير "جيبات" عادية وتنانـير بشكل بنطلونات:
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤٥١
ج -- من قطن٦١٠٤٥٢
ج -- من ألياف تركيبية٦١٠٤٥٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤٥٩

 - بنطلونات عادية وبـنطلونات بصـدره وحماالت متصـلة بـها " 
أوفرول أو سالوبـيـت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب 

وبنطلونات قصيرة "شورت " :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦١٠٤٦١
ج -- من قطن٦١٠٤٦٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦١٠٤٦٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٤٦٩
قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .٦١٠٥
ج - من قطن٦١٠٥١٠
ج - من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٥٢٠
ج - من مواد نسجية أخر٦١٠٥٩٠

٦١٠٦
بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات ، من 

مصنرات أو كروشيه .
ج - من قطن٦١٠٦١٠
ج - من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٦٢٠
ج - من مواد نسجية أخر٦١٠٦٩٠

٦١٠٧
سراويل داخلية ( كالسونات أو سليبات ) ، قمصان للنوم ، بيجامات، 

بـرانــس حمــام ، أرواب دى شامــبر وأصنــاف 
ممــاثــلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .

- سراويل داخلية ( كالسونات أو سليـبات ) :
ج -- من قطن٦١٠٧١١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٧١٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٧١٩

 - قمصان للـنوم وبـيجامات :
ج -- من قطن٦١٠٧٢١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٧٢٢



ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٧٢٩
 - غيرها :

ج -- من قطن٦١٠٧٩١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٧٩٢
ج -- من مواد نسجـية أخر٦١٠٧٩٩

٦١٠٨

قـمصان داخليــة " كومبـيـنـيـزونات " ، جـوبـونـات ، 
وتـنانـير داخلية أخر "جونالت "، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب 
للنوم ، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب دى 

شامبر وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشية .
 - قمصـــان داخليـــة " كومبـيـنـيـزونات " ، جوبونات 

وتـنــانــيـــر داخلية أخر "جونالت " :
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٨١١
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٨١٩

 - سراويل داخلية :
ج -- من قطن٦١٠٨٢١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٨٢٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٨٢٩

 - قمصان أو أثواب للـنوم وبـيـجامات :
ج -- من قطن٦١٠٨٣١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١٠٨٣٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦١٠٨٣٩

 - غيرها :
ج -- من قطن٦١٠٨٩١
ج -- من ألياف تركيـبـية أوإصطناعية٦١٠٨٩٢
ج -- من مواد نسجـية أخر٦١٠٨٩٩

٦١٠٩
قمصـان من نوع " تى شيرت " وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها 

ومايماثلها، من مصنرات أو كروشيه .
ج- من قطن٦١٠٩١٠
ج- من مواد نسجية أخر٦١٠٩٩٠

٦١١٠
كنزات " بلوفرات "، وسويترات " كارديجان "، وصديريات " جيليه "، 

وأصناف مماثلة ، بأكمام أو بدونها ، من مصنرات أو كروشيه .
 - من صوف أو وبر ناعم :

ج-- من صوف٦١١٠١١
ج-- من ماعز الكشمير٦١١٠١٢
ج-- غيرها٦١١٠١٩
ج- من قطن٦١١٠٢٠
ج- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١١٠٣٠
ج- من مواد نسجية أخر٦١١٠٩٠
ألبسة وتوابع ألبسة ، لصغار األطفال ، من مصنرات أو كروشيه .٦١١١
ج - من صوف أو وبر ناعم٦١١١١٠
ج - من قطن٦١١١٢٠
ج - من ألياف تركيـبـية٦١١١٣٠
ج - من مواد نسجية أخر٦١١١٩٠



٦١١٢
أردية للرياضة " تريننج " ، أردية وأطقم للتزلج ، ألبسة للسباحة ، من 

مصنرات أو كروشيه .
- أردية للرياضة " تريـنـنج " :

ج-- من قطن٦١١٢١١
ج-- من ألياف تركيـبـية٦١١٢١٢
ج-- من مواد نسجـية أخر٦١١٢١٩
ج- أردية وأطقم الـتـزلج٦١١٢٢٠

 - ألبسة سباحة للرجال أو الصبية :
ج -- من ألياف تركيـبـية٦١١٢٣١
ج -- من مواد نسجية أخر٦١١٢٣٩

- ألبسة سباحة للنساء أو البنات :
ج -- من ألياف تركيـبـية٦١١٢٤١
ج -- من مواد نسجية أخر٦١١٢٤٩

٦١١٣
ألبسة ، مصنوعة من األقمشة المصنرة أو الكروشيه ، الداخلة فى البنود 

٥٩,٠٣ أو ٥٩,٠٦ أو ٥٩,٠٧ .
ج --- ألبسة للوقاية المهنية والغوص٦١١٣٠٠١٠
ج --- غيرها٦١١٣٠٠٩٠
ألبسة أخر ، من مصنرات أو كروشيه .٦١١٤
ج- من صوف أو وبر ناعم٦١١٤١٠
ج- من قطن٦١١٤٢٠
ج- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦١١٤٣٠
ج- من مواد نسجية أخر٦١١٤٩٠

٦١١٥

جوارب نسائية بسراويل "كولون " وجوارب نسائية طويلة أو نصفية 
وجوارب طــويــلة أو قصــيرة الســـاق وغــيرها مــن 

أصناف تكسو األرجل أو األقدام، بما فيها جوارب تمدد األوردة، من 
مصنرات أو كروشيه.

- جوارب نسائية بسراويل " كولون" :
ج-- من ألياف تركيـبـية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من٦٧ ديسيتكس٦١١٥١١
ج-- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها ٦٧ ديسيتكس أو أكثر٦١١٥١٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦١١٥١٩

٦١١٥٢٠
 - جوارب نـسـائـية طويـلة أو نصفـيــة ، مقــاس الخيـــط 

المفـــرد منها أقـــل من ٦٧ ديسيـتكس
ج

- غيرها :
-- من صوف أو وبر ناعم :

٦١١٥٩١١٠
--- جــوارب مضـــادة لـتـمـدد األوردة وما 

يـماثــلهـــا من األنواع الطبـية
ب

ج--- غيرها٦١١٥٩١٩٠
-- من قطن :

٦١١٥٩٢١٠
--- جـوارب مضــــادة لـتـمـدد األوردة ومـــا 

يـماثـــلها من األنواع الطبيــــــة
ب

ج--- غيرها٦١١٥٩٢٩٠
-- من أليــاف تركيـبـيــة :



٦١١٥٩٣١٠
--- جوارب مضــــادة لـتمـــدد األوردة وما 

يــمـــاثــلها من األنواع الطبـية
ب

ج--- غيرها٦١١٥٩٣٩٠
-- من مواد نسجية أخر :

٦١١٥٩٩١٠
--- جـوارب مضـادة لـتـمـــدد األوردة وما يــمـاثـــلها 

من األنواع الطبـية
ب

ج--- غيرها٦١١٥٩٩٩٠

٦١١٦
قفازات عادية ، قفازات بال أصابع ، قفازات تكسو األصابع األربع معاً 

واإلبهام منفرداً ، من مصنرات أو كروشيه .
- مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط :

ج--- للوقاية المهنية٦١١٦١٠١٠
ج--- غيرها٦١١٦١٠٩٠

- غيرها :
ج-- من صوف أو وبر ناعم٦١١٦٩١
ج-- من قطن٦١١٦٩٢
ج-- من ألياف تركيـبـية٦١١٦٩٣
ج-- من مواد نسجية أخر٦١١٦٩٩

٦١١٧
توابع أخر جـاهزة لأللبسة، من مصنرات أو كروشيه ؛ أجزاء ألبسة أو 

أجزاء توابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه .

٦١١٧١٠
- شاالت ، أوشحة ، لفاعات عنق ، مناديل رأس ، أخمرة ، براقع 

وأصناف مماثـلة
ج

٦١١٧٢٠
 - أربـطة عنـق ( كرافـتات ) ، أربطة عـنق بشكل فراشـة " 

بابـيــون" وأربطة عنـق بشكل مناديل
ج

ج- توابع أخر٦١١٧٨٠
ج- أجزاء٦١١٧٩٠

٦٢٠١
معاطف، أقبية ، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما 

فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، واألصناف 
المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا األصناف الداخلة فى البند ٦٢,٠٣.

 - معاطف ، أقبـيــة ، معاطف مطر ، معاطف بدون أكمام " كابـات 
" ، عباءات وأصناف مماثلة:

ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠١١١
ج -- من قطن٦٢٠١١٢
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠١١٣
ج -- من مواد نسجـية أخر٦٢٠١١٩

 - غيرها :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠١٩١
ج -- من قطن٦٢٠١٩٢
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠١٩٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠١٩٩

٦٢٠٢
معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات "، عباءات، أنوراكات (بما 

فيها سترات التزلج )، وسترات واقية من الريح والمطر ، واألصناف 
المماثلة ، للنساء أو البنات ، عدا األصناف الداخلة فى البند ٦٢,٠٤ .



 - معاطف ، أقـبـية ، معاطف مطـر ، معاطــف بدون أكمام " 
كابات "، عباءات وأصناف مماثلة :

ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٢١١
ج -- من قطن٦٢٠٢١٢
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٢١٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٢١٩

 - غيرها :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٢٩١
ج -- من قطن٦٢٠٢٩٢
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٢٩٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٢٩٩

٦٢٠٣

بدل ، أطقم ( أنسامبالت ) ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، 
وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، 

وبنطلــونـات بـأرجل ضيقـة تـغطى الركب ، وبنطلونات قصيرة " 
شورت " ( عدا ألبسة السباحة ) ، للرجال أو الصبية .

 - بدل :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٣١١
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٣١٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٣١٩

 - أطقم ( أنسامبالت ) :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٣٢١
ج -- من قطن٦٢٠٣٢٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٣٢٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٣٢٩

 - جاكيتات وبليزرات :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٣٣١
ج -- من قطن٦٢٠٣٣٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٣٣٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٣٣٩

- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدره وحماالت "أوفرول أو سالوبيت "، 
بنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الركب، وبنطلونات قصيرة " شورت " :

ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٣٤١
ج -- من قطن٦٢٠٣٤٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٣٤٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٣٤٩

٦٢٠٤

بــدل ، أطقـــم " أنســامبالت " ، جـاآيتــات ، بليزرات ، فساتــين ، 
تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات، 

بنطلونات عادية وبنطلونات بصدره وحماالت متصلة بها " أوفرول 
أو سالوبيت "، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطى الرآب، وبنطلونات 

قصيرة " شورت " ( عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .
 - بدل :



ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤١١
ج -- من قطن٦٢٠٤١٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٤١٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤١٩

 - أطقم ( أنسامبالت ) :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤٢١
ج -- من قطن٦٢٠٤٢٢
ج -- من ألياف تركيبية٦٢٠٤٢٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤٢٩

 - جاكيتات وبليزرات :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤٣١
ج -- من قطن٦٢٠٤٣٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٤٣٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤٣٩

- فساتين :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤٤١
ج -- من قطن٦٢٠٤٤٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٤٤٣
ج -- من ألياف إصطناعية٦٢٠٤٤٤
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤٤٩

- تنانير "جيـبات" عادية وتـنانـير بشكل بنطلونات:
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤٥١
ج -- من قطن٦٢٠٤٥٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٤٥٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤٥٩

 - بنطلونات عادية، وبنطــلونات بصــدره وحماالت متصلة بها " 
أوفرول أو سالوبيت" ، وبنطلونات بــأرجل ضيـقة تغطى الركب ، 

وبنطــلونات قصيرة " شورت " :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٤٦١
ج -- من قطن٦٢٠٤٦٢
ج -- من ألياف تركيـبـية٦٢٠٤٦٣
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٤٦٩
قمصان للرجال أو الصبـية .٦٢٠٥
ج - من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٥١٠
ج - من قطن٦٢٠٥٢٠
ج - من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٥٣٠
ج -  من مواد نسجية أخر٦٢٠٥٩٠
بلوزات ، وقمصان ، وبلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .٦٢٠٦
ج - من حرير أو من فضالت حرير٦٢٠٦١٠
ج - من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٦٢٠
ج - من قطن٦٢٠٦٣٠
ج - من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٦٤٠
ج - من مواد نسجية أخر٦٢٠٦٩٠



٦٢٠٧
قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ، كلسونات وسراويل داخلية 

أخر، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دى شامبر 
وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية .

- كالسونات وسراويل داخلية :
ج -- من قطن٦٢٠٧١١
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٧١٩

- قمصان للـنوم وبـيجامات :
ج -- من قطن٦٢٠٧٢١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٧٢٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٧٢٩

- غيرها :
ج -- من قطن٦٢٠٧٩١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٧٩٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٧٩٩

٦٢٠٨

قمصان داخلية "كومبـيـنــيـزونات " ، جوبونات، وتنانير داخلية أخر 
" جونالت " ، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، 

ألبسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام، أرواب دى شامبر ، وأصناف 
مماثلة ، للنساء أو البنات.

 - قمصان داخلية "كومبيـنيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية 
أخر"جونالت " :

ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٨١١
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٨١٩

- قمصان أو أثواب للـنوم وبـيجامات :
ج -- من قطن٦٢٠٨٢١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٨٢٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٨٢٩

- غيرها :
ج -- من قطن٦٢٠٨٩١
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢٠٨٩٢
ج -- من مواد نسجية أخر٦٢٠٨٩٩
ألبسة وتوابع ألبسة ، لصغار األطفال .٦٢٠٩
ج - من صوف أو وبر ناعم٦٢٠٩١٠
ج - من قطن٦٢٠٩٢٠
ج - من ألياف تركيـبـية٦٢٠٩٣٠
ج - من مواد نسجية أخر٦٢٠٩٩٠

٦٢١٠
ألبـسة، مصنوعة من نسـج داخلـة فـــى البنود ٥٦,٠٢ 

أو٥٦,٠٣ أو٥٩,٠٣ أو٥٩,٠٦ أو٥٩,٠٧.
- من نسج داخلة فى البند ٥٦,٠٢ أو البند ٥٦,٠٣:

ج--- للوقاية المهنية٦٢١٠١٠١٠
ج--- غيرها٦٢١٠١٠٩٠

 - ألبســة أخـر ، من األنواع الموصوفة فى البنود الفرعية من 
٦٢٠١,١١ الى ٦٢٠١,١٩ :

ج--- للوقاية المهنية٦٢١٠٢٠١٠



ج--- غيرها٦٢١٠٢٠٩٠
 - ألبســـة أخــر، من األنواع الموصوفة فى البنود الفرعية من 

٦٢٠٢,١١ الى   ٦٢٠٢,١٩:
ج--- للوقاية المهنية٦٢١٠٣٠١٠
ج--- غيرها٦٢١٠٣٠٩٠

- ألبسة أخر للرجال أو الصبـية :
ج --- للوقاية المهنية والغوص٦٢١٠٤٠١٠
ج--- غيرها٦٢١٠٤٠٩٠

- ألبسة أخر للنساء أو البنات :
ج --- للوقاية المهنية والغوص٦٢١٠٥٠١٠
ج--- غيرها٦٢١٠٥٠٩٠

٦٢١١
أردية للرياضة "تريننج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة 

أخر.
 - ألبسة للسباحة :

ج -- للرجال أو الصبـية٦٢١١١١
ج -- للنساء أو البنات٦٢١١١٢
ج - أردية وأطقم الـتـزلج٦٢١١٢٠

 - ألبسة أخر للرجال أو الصبـية :
ج -- من صوف أو وبر ناعم٦٢١١٣١
ج -- من قطن٦٢١١٣٢
ج -- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢١١٣٣

-- من مواد نسجية أخر :
ج--- للوقاية المهنية والغوص٦٢١١٣٩١٠
ج--- غيرها٦٢١١٣٩٩٠

 - ألبسة أخر للنساء أو البنات :
ج-- من صوف أو وبر ناعم٦٢١١٤١
ج-- من قطن٦٢١١٤٢
ج-- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢١١٤٣

-- من مواد نسجية أخر :
ج--- للوقاية المهنية والغوص٦٢١١٤٩١٠
ج--- غيرها٦٢١١٤٩٩٠

٦٢١٢
حمائل ثدى ، أحزمة شدادة، مشدات "كورسيه"، حماالت بنطلونات ، 

حماالت ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤها ، وإن كانت من 
مصنرات أو كروشيه .

ج- حمائــل ثـدى٦٢١٢١٠
ج- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل٦٢١٢٢٠
ج- مشدات نسائية كاملة " كورسيلت "٦٢١٢٣٠

- غيرها :
جـ ـ ـ اجزاء٦٢١٢٩٠١٠
جـ ـ ـ غيرها٦٢١٢٩٠٩٠
مناديل جيب أو يد .٦٢١٣
ج- من حرير أو من فضالت حرير٦٢١٣١٠
ج- من قطن٦٢١٣٢٠



ج- من مواد نسجية أخر٦٢١٣٩٠

٦٢١٤
شاالت وأوشحة، ولفاعات عنق، ومناديل رأس ، وأخمرة وبراقع 

وأصناف مماثلة .
ج- من حرير أو من فضالت حرير٦٢١٤١٠
ج- من صوف أو وبر ناعم٦٢١٤٢٠
ج- من ألياف تركيـبـية٦٢١٤٣٠
ج- من ألياف إصطناعية٦٢١٤٤٠
ج- من مواد نسجية أخر٦٢١٤٩٠

٦٢١٥
أربطة عنق ( كرافتات ) ، أربطة عنق بشكل فراشة " بابيون "، وأربطة 

عنق بشكل مناديل .
ج- من حرير أو من فضالت حرير٦٢١٥١٠
ج- من ألياف تركيـبـية أو إصطناعية٦٢١٥٢٠
ج- من مواد نسجية أخر٦٢١٥٩٠
قــفازات بأنواعها .٦٢١٦

ج--- للوقاية المهنية٦٢١٦٠٠١٠
ج--- غيرها٦٢١٦٠٠٩٠

٦٢١٧
توابع أخر جاهزة لأللبسة ؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ، عدا 

األصناف الداخلة فى البند ٦٢,١٢.
- توابع ألبسة:

ج --- كتفيات٦٢١٧١٠١٠
ج --- غيرها٦٢١٧١٠٩٠

- أجزاء:
ج --- كمر٦٢١٧٩٠١٠
ج --- غيرها٦٢١٧٩٠٩٠

١ - أصناف نسجية آخر جاهزة
بطانيات وأحرمــــة .٦٣٠١
ج- بطانيات كهربائية٦٣٠١١٠
ج- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من صوف أو وبر ناعم٦٣٠١٢٠
ج- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة ، من قطن٦٣٠١٣٠
ج- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية٦٣٠١٤٠
ج- بطانيات وأحرمة أخر٦٣٠١٩٠
بياضات لألسرة ، والمائدة ، والتواليت (الحمام ) والمطبخ .٦٣٠٢
ج- بياضات لألسرة ، من مصنرات أو كروشيه٦٣٠٢١٠

- بياضات أخر لألسرة ، مطبوعة :
ج-- من قطن٦٣٠٢٢١
ج-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٦٣٠٢٢٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٢٢٩

- بياضات أخر لألسرة :
ج-- من قطن٦٣٠٢٣١
ج-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٦٣٠٢٣٢
ج--  من مواد نسجية أخر٦٣٠٢٣٩
ج- بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه٦٣٠٢٤٠



- بياضات أخر للمائدة :
ج-- من قطن٦٣٠٢٥١
ج-- من كتان٦٣٠٢٥٢
ج-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٦٣٠٢٥٣
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٢٥٩

٦٣٠٢٦٠
 - بـياضات للتواليـت (للحمام) والمطبخ ، من األقمشة المزردة من 

النوع اإلسفنجى (أقمشـة المناشف ومايماثلها " تيرى ") ، من قطن
ج

- غيرها :
ج-- من قطن٦٣٠٢٩١
ج-- من كتان٦٣٠٢٩٢
ج-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية٦٣٠٢٩٣
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٢٩٩

٦٣٠٣
ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه")، وستور داخلية حاجبة؛ 

سجوف قصيرة للستائر أو األسرة .
- من مصنرات أو كروشيه :

ج-- من قطن٦٣٠٣١١
ج-- من ألياف تركيبية٦٣٠٣١٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٣١٩

- غيرها :
ج-- من قطن٦٣٠٣٩١
ج-- من ألياف تركيبية٦٣٠٣٩٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٣٩٩
أصناف مفروشات أخر ، بإستثناء تلك الداخلة فى البند ٩٤,٠٤ .٦٣٠٤

- أغطية أسرة :
ج-- من مصنرات أو كروشيه٦٣٠٤١١
ج-- غيرها٦٣٠٤١٩

- غيرها :
ج-- من مصنرات أو كروشيه٦٣٠٤٩١
ج-- غير مصنرة وال كروشيه ، من قطن٦٣٠٤٩٢
ج-- غير مصنرة وال كروشيه ، من ألياف تركيبية٦٣٠٤٩٣
ج-- غير مصنرة وال كروشيه ، من مواد نسجية أخر٦٣٠٤٩٩
أكياس تعبئة وتغليف .٦٣٠٥
ج- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة فى البند ٦٣٠٥١٠٥٣,٠٣
ج- من قطن٦٣٠٥٢٠

- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية :
ج-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط " الصب "٦٣٠٥٣٢

٦٣٠٥٣٣
-- غيرها، متحصـل عليها من صفيحات أو أشكال مماثـلة من بولى 

إيثـيلين أو من بولى بروبيلين
ج

ج-- غيرها٦٣٠٥٣٩
ج- من مواد نسجية أخر٦٣٠٥٩٠

٦٣٠٦
أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات" ؛ خيام ؛ أشرعة، 
للسفن والقوارب ولأللواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية؛ 

أصناف للمخيمات .



- أغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجبات شمس " تاندات " :
ج-- من قطن٦٣٠٦١١
ج-- من ألياف تركيبية٦٣٠٦١٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٦١٩

- خيام :
ج-- من قطن٦٣٠٦٢١
ج-- من ألياف تركيبية٦٣٠٦٢٢
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٦٢٩

- أشرعة :
ج-- من ألياف تركيبية٦٣٠٦٣١
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٦٣٩

- حشايا أو فرش " مراتب " هوائية قابلة للنفخ :
ج-- من قطن٦٣٠٦٤١
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٦٤٩

- غيرها :
ج-- من قطن٦٣٠٦٩١
ج-- من مواد نسجية أخر٦٣٠٦٩٩
أصناف أخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل األلبسة .٦٣٠٧

٦٣٠٧١٠
 - مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف 

مماثلة
ج

ب- سترات وأحزمة للنجاة٦٣٠٧٢٠
- غيرها :

ب--- نماذج تفصيل األلبسة٦٣٠٧٩٠١٠
ب--- للوقاية المهنية٦٣٠٧٩٠٢٠
ج--- داعمات للركب ومايماثلها٦٣٠٧٩٠٣٠
ج--- غيرها٦٣٠٧٩٠٩٠

٢ - مجموعات ( أطقم )

٦٣٠٨٠٠

مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن 
كانت مع لــوازم ، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط 

المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة فى أغلفة للبيع 
بالتجزئة .

ج

٣ - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .
جألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة .٦٣٠٩

٦٣١٠
أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضالت وأصناف بالية ، من خيوط 

حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد نسجية .
ب - مصنفة (مفروزة)٦٣١٠١٠
ج - غيرها٦٣١٠٩٠

٦٤٠١
أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها 

غــير مثبتــة عــلى  النعل الخارجى وال مجمعة بالخياطة أو 
بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغى أو بعمليات مماثلة .

ج- أحذية تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية٦٤٠١١٠
- أحذية أخر :



ج-- تغطى الركبة٦٤٠١٩١
ج-- تغطى الكاحل ولكنها التغطى الركبة٦٤٠١٩٢
ج-- غيرها٦٤٠١٩٩
أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .٦٤٠٢

- أحذية للرياضة  :
ج-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "٦٤٠٢١٢
ج-- غيرها٦٤٠٢١٩
ج- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة فى ثـقوب بالنعال٦٤٠٢٢٠
ج- أحذية أخر، تشتمل فى مقدمتها على واقية معدنية٦٤٠٢٣٠

- أحذية أخر :
ج-- تغطى الكاحل٦٤٠٢٩١
ج-- غيرها٦٤٠٢٩٩

٦٤٠٣
أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو مجدد ووجوه 

من جلد طبيعى .
- أحذية للرياضة :

ج-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "٦٤٠٣١٢
ج-- غيرها٦٤٠٣١٩

٦٤٠٣٢٠
- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعى 

تمر فوق مشط القدم لتلتف حول اإلبهام
ج

٦٤٠٣٣٠
- أحذية ذات قاعدة أو مسطح من الخشــب، ليس لها نعل داخلى وال 

غطاء معدنى واقى فى مقدمتها
ج

ج- أحذية أخر ، تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية٦٤٠٣٤٠
- أحذية أخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعى :

ج-- تغطى الكاحل٦٤٠٣٥١
ج-- غيرها٦٤٠٣٥٩

- أحذية أخر :
ج-- تغطى الكاحل٦٤٠٣٩١
ج-- غيرها٦٤٠٣٩٩

٦٤٠٤
أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعى أو جلد مجدد 

ووجوه من مواد نسجية .
- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :

٦٤٠٤١١
 -- أحذية للرياضة ؛ أحذية تـنس وأحذية كرة السلة وأحــذية ألعاب 

القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة
ج

ج-- غيرها٦٤٠٤١٩
ج- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعى أو جلد مجدد٦٤٠٤٢٠
أحــذيــــة أخــــــر .٦٤٠٥
ج- بوجوه من جلد طبيعى أو جلد مجدد٦٤٠٥١٠
ج- بوجوه من مواد نسجية٦٤٠٥٢٠
ج- غيرها٦٤٠٥٩٠

٦٤٠٦

أجزاء أحذية ( بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية ) ؛ 
نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان ) ، وسائد كعوب (كعوب 
صغيرة) وأصناف مماثلة، قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقيات سيقان 

وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .



ج- وجوه أحذية وأجزاؤها ، عدا أجزاء التقوية٦٤٠٦١٠
ج- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن٦٤٠٦٢٠

- غيرها :
-- من خشب :

ج--- كمروس لتقوية األحذية٦٤٠٦٩١١٠
ج--- غيرها٦٤٠٦٩١٩٠

-- من مواد أخر :
ج--- كمروس لتقوية األحذية٦٤٠٦٩٩١٠
ج--- غيرها٦٤٠٦٩٩٩٠

٦٥٠١٠٠
قبعات بشكلها األولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة وال مجهزة الحواف ؛ 

دوائر (أقراص) وإسطوانات للقبعات (بما فيها اإلسطوانات المشقوقة 
طولياُ)، من لباد .

ج

٦٥٠٢٠٠
قبعات بشكلها األولى (كلوش)، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من 

جميع المواد ، غير مقولبة وال مجهزة الحواف وال مبطنة وال مزينة.
ج

٦٥٠٣٠٠
قبعات وأغطية رأس أخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات أو من 

الدوائر الداخلة فى البند ٦٥,٠١ ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .
ج

٦٥٠٤٠٠
قبعات وأغطية رأس أخر ، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من 

جميع المواد ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .
ج

٦٥٠٥

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه ، أو مصنوعة من 
مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية أخر ، أثواباً (عدا األشرطة)، 
وإن كانــت مبطنـة أو مزينــة ؛ شـبيكات شـعر من أية مادة ، 

وإن كانت مبطنة أو مزينة .
ج- شبيكات شعر٦٥٠٥١٠
ج- غيرها٦٥٠٥٩٠
أغطية رأس أخر ، وإن كانت مبطنة أو مزينة .٦٥٠٦

- أغطية رأس واقية :
ج--- للوقاية المهنية٦٥٠٦١٠١٠
ج--- غيرها٦٥٠٦١٠٩٠

- غيرها :
ج-- من مطاط أو لدائن٦٥٠٦٩١
ج-- من جلود بفراء٦٥٠٦٩٢
ج-- من مواد أخر٦٥٠٦٩٩

٦٥٠٧٠٠
أشرطة لتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية، هياكل قبعات، أطر 

قبعات، حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات .
ج

٦٦٠١
مظالت مطر ومظالت شمس (بما فيها المظالت بشكل عصى ، ومظالت 

الحدائق واألصناف المماثلة) .
ج- مظالت الحدائق وما يماثلها٦٦٠١١٠

- غيرها :
ج-- ذات محور متداخل٦٦٠١٩١
ج-- غيرها٦٦٠١٩٩
جعصى مشي ، وعصى بمقاعد ، سياط وسياط الفروسية ، وما يماثلها .٦٦٠٢



٦٦٠٣
أجزاء وزخارف ولوازم ، لألصناف الداخلة فى البندين ٦٦,٠١ أو 

. ٦٦,٠٢
ج- مقابض ومماسك٦٦٠٣١٠
ج- هياكل مظالت ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور ( عصى )٦٦٠٣٢٠
ج- غيرها٦٦٠٣٩٠

٦٧٠١٠٠
جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريشها أو بزغبها ، ريش وأجزائه 

وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند ٠٥,٠٥ وقصب 
الريش وعروقه ، المشغولة) .

ج

٦٧٠٢
أزهار وأوراق ، وثمار إصطناعية ، وأجزاؤها ؛ أصناف جاهزة من 

أزهار وأوراق وثمار إصطناعية .
ج- من لدائن٦٧٠٢١٠
ج- من مواد أخر٦٧٠٢٩٠

٦٧٠٣٠٠
شعر بشــرى ، مصففة جذوره ورؤوسه باإلتجاه الطبيعى ، منعم أو 

مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ؛ صوف أو شعر حيوانى أو مواد 
نسجية أخر محضرة لإلستعمال فى صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .

ج

٦٧٠٤
شعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصل، وما شابهها ، مستعارة ، 
من شعر بشرى أو حيوانى أو من مواد نسجية ؛ مصنوعات من شعر 

بشرى غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر .
 - من مواد نسجية تركيبية :

ج -- شعر مستعار كامل٦٧٠٤١١
ج -- غيره٦٧٠٤١٩
ج - من شعر بشرى٦٧٠٤٢٠
ج - من مواد أخر٦٧٠٤٩٠

٦٨٠١٠٠
ترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق ، من حجر طبيعى (عدا حجر 

األردواز) .
ب

٦٨٠٢

مشغولة وأصناف مصنوعة  (عدا حجر األردواز) أحجار نصب وبناء
منها ، عدا األصناف المذآورة فى البند ٦٨,٠١ ؛

 مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما 
فيه األردواز)، وإن آانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من 

. (بما فيه األردواز)، ملونة إصطناعيًا حجر طبيعى

٦٨٠٢١٠
- ترابيع وبالط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غير مربعة أوغير 
مسـتطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول 

ضلعه يقل عن٧ سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً
ج

 - أحجار نصب وبناء أخــر وأصنـــاف مصنوعـــة منها ، 
مقطعة أو منـشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو :

-- رخام وترافرتين ومرمر :
ج--- أغطية األرضية والجدران٦٨٠٢٢١١٠
ج--- غيرها٦٨٠٢٢١٩٠
ج-- أحجار كلسية أخر٦٨٠٢٢٢
ج-- جرانيت٦٨٠٢٢٣
ج-- أحجار أخر٦٨٠٢٢٩

- غيرها :



ج-- رخام وترافرتين ومرمر٦٨٠٢٩١
ج-- أحجار كلسية أخر٦٨٠٢٩٢
ج-- جرانيت٦٨٠٢٩٣
ج-- أحجار أخر٦٨٠٢٩٩

٦٨٠٣٠٠
حجر أردواز طبيعى مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعى أو من 

أردواز مكتل (أردوازين) .
ب

٦٨٠٤

أرحيــة وأصنـاف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع 
األلياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع ، أحجار شحذ أو صقل 

يدوية ، وأجزاؤها ، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو 
إصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر .

ب- أرحية للطحن أو الجرش أو نزع األلياف٦٨٠٤١٠
- أرحية أخر وأصناف مماثلة :

ب-- من ماس طبيعى أو تركيبى ، مكتل٦٨٠٤٢١
ب-- من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف٦٨٠٤٢٢
ب-- من أحجار طبيعية٦٨٠٤٢٣
ب- أحجار شحذ أو صقل يدوية٦٨٠٤٣٠

٦٨٠٥
مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على 

حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر ، 
وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر .

ج- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط٦٨٠٥١٠
ج- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط٦٨٠٥٢٠
ب- على حوامل من مواد أخر٦٨٠٥٣٠

٦٨٠٦

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت 
ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوى ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ 

مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو 
إلمتصاص الصوت، عدا ما يدخل فى البندين ٦٨,١١ أو ٦٨,١٢ أو فى 

الفصل ٦٩ .

٦٨٠٦١٠
- ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت 

مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات
ب

٦٨٠٦٢٠
- فيرميكوليـت ممدد وغضار ممدد وخبـث رغوى ومنتجات معدنية 

مماثـلة ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها
ب

ب- غيرها٦٨٠٦٩٠

٦٨٠٧
مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ( مثل قار نفطى أو زفت 

قطران الفحم ) .
ب- بشكل لفات٦٨٠٧١٠
ب- غيرها٦٨٠٧٩٠

٦٨٠٨٠٠

ألواح ذات أطر وألواح وترابيع " بالط " وكتل وأصناف مماثلة ، من 
ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو 
فضالت أخر من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية 

أخر .

ب

مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .٦٨٠٩
- ألواح وصفائـــح وألواح ذات أطر وترابــيع وبالط وأصناف 

مماثـــلة ، غير مزخرفة :



ج-- مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط٦٨٠٩١١
ج-- غيرها٦٨٠٩١٩
ج- أصناف أخر٦٨٠٩٩٠

٦٨١٠
مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعى ، وإن 

كانت مسلحة  .
- تــرابيع وبالط وقرميد ســقوف ، وأحجار تبـــليط وآجر ( 

طوب ) وأصناف مماثـــلة :
ج-- كتل وآجر ، للبناء٦٨١٠١١
ج-- غيرها٦٨١٠١٩

- أصناف أخر :
ج-- عناصر إنـشـائــية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية٦٨١٠٩١
ج-- غيرها٦٨١٠٩٩

٦٨١١
مصنوعات من خليط حرير صخرى (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط 

ألياف سيليولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.
ب- صفائح مموجة٦٨١١١٠
ب- صفائح وألواح ذات أطر وترابيع وقرميد سقوف وأصناف مماثلة٦٨١١٢٠
ج- أنابيب ومواسير ولوازمهما٦٨١١٣٠
ج- أصناف أخر٦٨١١٩٠

٦٨١٢

ألياف حرير صخرى مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخرى، أو 
أساسها حرير صخرى وآربونات الماغنسيوم ؛ 

مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخرى (مثل، الخيوط 
والنسج والمالبس وأغطية الرأس واألحذية والفواصل)، وإن آـانت 

مقــواة أو مســلحة ، عدا األصناف الداخلة فى البند ٦٨٫١١ أو البند 
. ٦٨٫١٣

ب- ألبسة وتوابع ألبسة ، وأحذية و أغطية رأس٦٨١٢٥٠
ب- ورق وورق مقوى ولباد٦٨١٢٦٠

٦٨١٢٧٠
- ألياف حرير صخرى مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو 

لفات
أ

ب- غيرها٦٨١٢٩٠

٦٨١٣

(مثل، صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية  أدوات إحتكاك
وأقراص وحلقات ووسائد) غير مرآبة ، للفرامل أو 

لمجموعات التعشيق أو مايماثلها، أساسها حرير صخرى أو مواد 
معدنية أخر أو سيليولوز، وإن تضمنت نسجًا أو مواد آخر .

ج- أدوات إحتكاك للفرامل٦٨١٣١٠
ج- غيرها٦٨١٣٩٠

٦٨١٤
ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن 

كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر .

ب- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل٦٨١٤١٠

ب- غيرها٦٨١٤٩٠

٦٨١٥
مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون، 

ومصنوعاتــها ، ومصنوعات من الخنور " طحلب الوقود " ) ، 
غيرمذكورة وال داخلة فى مكان آخر .



ب- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، إلستعماالت غير كهربائية٦٨١٥١٠

ب- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "٦٨١٥٢٠
- مصنوعات أخر :

ب-- محتوية على مغنزيت أو دولوميت أو كروميت٦٨١٥٩١
ب-- غيرها٦٨١٥٩٩

منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، وأصنا - ١

٦٩٠١٠٠
آجر (طوب) وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات 
السيليسية (مثل ، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة 

سيليسية مماثلة .
ب

٦٩٠٢
آجر (طوب) وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية 
(متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو 

األتربة السيليسية المماثلة .

 - محتويــة عــلى أكــثر من ٥٠% وزنــاً مــن عنــاصر 
الماغنســـيوم (Mg) أو الكالســيوم (CA) أو الكــروم (cr) كل 

Cr٢Oأو ٣ caO أو MgO بمفرده أو مجتمعة ، معبراً عنها بـ

ب--- تحتوى على ٧٠% وزناً أو أكثر من أوكسيد الماغنسيوم٦٩٠٢١٠١٠
ب--- غيرها٦٩٠٢١٠٩٠

- محتــويـة عــلى أكــثر مــن ٥٠% وزناً من ألومينا 
االولىl٢O٣ أو من السيليكا " السيليس " (SiO٢) أو من خليط أو مركب 

من تلك المنتجات :

٦٩٠٢٢٠١٠
--- تحتوى على ٨٠% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكا أو من خليط 

من تلك المواد
ب

ب--- غيرها٦٩٠٢٢٠٩٠
- غيرها٦٩٠٢٩٠
ب--- حراريات سيليكا ومانيزيت كروم ألفران صهر الزجاج٦٩٠٢٩٠١٠
ب--- حراريات زركونيا ألومينية٦٩٠٢٩٠٢٠
ب--- غيرها٦٩٠٢٩٠٩٠

٦٩٠٣
منتجات نارية خزفية أخر (مثل ، المعوجات والبوادق والفوهات 

والسدادات والحوامل واألنابيب والمواسير والقضبان)، عدا المنتجات من 
دقيق الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة .

٦٩٠٣١٠
- تحتوى على أكــثر من ٥٠% وزنــــا من الجرافيـــت أو 

من أنواع أخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات
ب

- تحتـــوى على أكـــثر من ٥٠% وزنـاً من ألومينا 
(االولىl٢O٣) أو من خليــط أو مركب من األلومينا والسيليكا " السيليس 

: (٢SiO) "

٦٩٠٣٢٠١٠
--- تحتـوى عــلى أكـــثر من ٨٠% وزناً من ألومينا أو من 

خليط من ألومينا وسيليكا
ب

ب--- غيرها٦٩٠٣٢٠٩٠
ب- غيرها٦٩٠٣٩٠

٢ - منتجات خزفية أخر



آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من األصناف المماثلة ، من خزف .٦٩٠٤

ج- آجر (طوب) بناء٦٩٠٤١٠
ج- غيره٦٩٠٤٩٠

٦٩٠٥
قرميد سقوف وأغطية مداخن وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية 

وأصناف إنشائية أخر ، من خزف .
ج- قرميد سقوف٦٩٠٥١٠
ج- غيرها٦٩٠٥٩٠

٦٩٠٦٠٠
مواسير وأنابيب ومزاريب ومجارى تصريف المياه ، ولوازمها ، من 

خزف .
ج

٦٩٠٧

(للجدران أو المداخن)، غير  بالط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية
ملمعة (غير مورنشة) وال مطلية بالميناء ؛ مكعبات 

فسيفساء وما يماثلها ، من خزف، غير ملمعة وال مطلية بالميناء ، 
. وإن آانت على حامل

٦٩٠٧١٠
 - ترابيــع وبــالط ومكعبــات وأصنــاف مماثــلة، وإن كانت 

بشكل غير مربع أو مستطيــل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سـطح لها 
ضمن مربع طول ضلعه يقل عن ٧ سم

ج

ج- غيرها٦٩٠٧٩٠

٦٩٠٨
بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، ملمعة 

(مورنشة) أو مطلية بالميناء ؛ مكعبات فسيفساء من الخزف ومايماثلها، 
ملمعة أو مطلية بالميناء، وإن كانت على حامل .

٦٩٠٨١٠
 - ترابيــع وبــالط ومكعبــات وأصنــاف مماثــلة ، وإن 

كانت بشكل غير مربع أو مســـتطيل ، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح 
لها ضمـن مربع طول ضلعه يقل عن ٧ سم

ج

ج- غيرها٦٩٠٨٩٠

٦٩٠٩
أجهزة وأصناف للمختبرات وإلستعماالت كيميائية أو تقنية أخر، من 

خزف ؛ أجران وقصاع وأوعية مماثلة إلستعماالت زراعية، من خزف ؛ 
أوعية وجرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة ، من خزف .

- أجهزة وأصناف للمختبرات وإلستعماالت كيميائية وتقنية أخر :
ب-- من بورسلين " صينى "٦٩٠٩١١
٦٩٠٩١٢(Mohs) ب-- أصناف بدرجة صالبة تعادل أو تزيد عن ٩ بمقياس
ب-- غيرها٦٩٠٩١٩
ب- غيرها٦٩٠٩٩٠

٦٩١٠
أحواض غسيل " مجالى " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام 
وأحواض إستبراء " بيديه " ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه 

(سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف.
ج- من بورسلين " صينى "٦٩١٠١٠
ج- غيرها٦٩١٠٩٠

٦٩١١
أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية 

بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين " صينى " .
ج- أوانى مائدة وأوانى مطبخ٦٩١١١٠
ج- غيرها٦٩١١٩٠



٦٩١٢٠٠
أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ ، وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية 

بالنظافــة الشخصيــة أو للتــواليــت ، من مواد خزفية أخر ، 
عدا البورسلين " الصينى " .

ج

تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف .٦٩١٣
ج- من بورسلين " صينى "٦٩١٣١٠
ج- غيرها٦٩١٣٩٠
مصنوعات أخر ، من خزف .٦٩١٤
ج- من بورسلين " صينى "٦٩١٤١٠
ج- غيرها٦٩١٤٩٠
أنفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضالت ونفايا زجاج ؛ زجاج كتالً .٧٠٠١٠٠

٧٠٠٢
زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة 

فى
 البند ٧٠,١٨) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب .

أ- كرات٧٠٠٢١٠
ب- قضبان أو عيدان٧٠٠٢٢٠

- أنابيب :
ب-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة٧٠٠٢٣١

من زجاج آخر له معامل تمدد طولى ال يتجاوز٦-١٠ × ٥  لكل كلفن فى ٧٠٠٢٣٢
درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و ٣٠٠ درجة مئوية

ب

بغيرها ٧٠٠٢٣٩

٧٠٠٣
زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن 

كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول 
بطريقة أخرى.

- ألواح وصفائح غير مسلحة :

٧٠٠٣١٢
-- ملونة فى كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات 

طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة
ج

ب-- غيرها ٧٠٠٣١٩
ب- ألواح وصفائح مسلحة٧٠٠٣٢٠
ج- أشكال خاصة ( بروفيالت )٧٠٠٣٣٠

٧٠٠٤
زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ، ألواحاً ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو 

عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .

٧٠٠٤٢٠
- زجاج ، ملون فى كتـلتـه أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) 

أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة
ج

ب- زجاج آخر٧٠٠٤٩٠

٧٠٠٥
زجـاج متحصـل عـليه بالتعــويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول 

الوجه أو الوجهين ، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو 
عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .

ج- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة :٧٠٠٥١٠
: زجاج آخر غير مسلح -

٧٠٠٥٢١
 -- زجاج ملون فى كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو 

مجلو السطح فقط
ج

-- غيره :



ب--- بسمك اليتجاوز ٣ مم٧٠٠٥٢٩١٠

غيره٧٠٠٥٢٩٩٠ ج---
ب- زجاج مسلح٧٠٠٥٣٠

٧٠٠٦
زجــاج من األنواع الواردة فى البنود ٧٠,٠٣ أو ٧٠,٠٤ أو ٧٠,٠٥، 

محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالميناء أو 
مشغوالً بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر وال مزود بمواد أخر.

ج

زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى ( مسقى ) أو منضد .٧٠٠٧
- زجاج مأمون مقسى :

٧٠٠٧١١
-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات أو الطائرات أو 

المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل
ج

ج-- غيرها٧٠٠٧١٩
- زجاج مأمون منضد :

٧٠٠٧٢١
-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات أو الطائرات أو 

المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل
ج

ج-- غيرها٧٠٠٧٢٩
جزجاج عازل متعدد الطبقات .٧٠٠٨
مرايا من زجاج بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .٧٠٠٩
ج- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل٧٠٠٩١٠

- غيرها :
ج-- بدون أطر٧٠٠٩٩١
ج-- بأطر٧٠٠٩٩٢

٧٠١٠
قوارير ضخمة ( دمجانات ) وقنانى وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب 
وغيرها من األوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات 

حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر، من زجاج .
ب- أنابـيب ( أمبوالت )٧٠١٠١٠
ج- سدادات ، وأغطية أخر٧٠١٠٢٠
ج- غيرها٧٠١٠٩٠

٧٠١١
فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية ، بدون تركيبات، 

للمصابيح الكهربائية أو ألنابيب األشعة الكاثودية أو ما يماثلها .
أ- لإلنارة الكهربائية٧٠١١١٠
أ- ألنابيب األشعة الكاثودية٧٠١١٢٠
أغيرها٧٠١١٩٠

٧٠١٢٠٠
زجاجات داخلية لألوعية العازلة أولغيرها من األوانى العازلة المفرغة 

الهواء.
ب

٧٠١٣
أدوات مــن زجــاج مــن األنــواع المستعملة للمائدة أو المطبخ 

أو التواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلى أو إلستعماالت مماثلة ( عدا 
األصناف الداخلة فى البند ٧٠,١٠ أو البند ٧٠,١٨) .

ج- من خزف زجاجى٧٠١٣١٠
- كؤوس وأقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجى :

ج-- من كريستال الرصاص٧٠١٣٢١
ج-- غيرها٧٠١٣٢٩



- أدوات زجاجية للمائدة ( عدا كؤوس الشرب ) أو للمطبخ ، عدا ما هو 
من الخزف الزجاجى

ج-- من كريستال الرصاص٧٠١٣٣١

-- من زجاج له معامل تمدد طولى اليتجاوز ٦-١٠× ٥  لكل كلفن فى ٧٠١٣٣٢
درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و ٣٠٠ درجة مئوية

ج

ج-- غيرها٧٠١٣٣٩
- مصنوعات أخر من زجاج :

ج-- من كريستال الرصاص٧٠١٣٩١
ج-- غيرها٧٠١٣٩٩

٧٠١٤
أصنــاف من زجاج لإلشارة وأصناف بصرية من زجاج ( عدا الداخلة 

فى البند ٧٠,١٥ ) ، غير مشغولة بصرياً .
ب

٧٠١٥

زجــاج للســـاعــات أو المنبهــات وزجــاج مماثل ، وزجاج 
للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محنى أو مقعر 

أو مايماثل ذلك، غير مشغول بصرياً ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها 
الدائرية ، لصنع مثل هذه األنواع من الزجاج .

ب- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)٧٠١٥١٠
ب- غيره٧٠١٥٩٠

٧٠١٦

آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبالط وأصناف أخر 
من زجاج مضغوط أومقولب، وإن كان مسلحاً لإلستعمال فى البناء أو 
اإلنشاءات؛ مكعبـات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على 
حامل، للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة ؛ زجاج مجمع بأطر من 

رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخاليا أو زجاج رغوى كتالً أو ألواحاً 
بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .

٧٠١٦١٠
- مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، 

للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة
ج

بغيرها ٧٠١٦٩٠

٧٠١٧
أصنــاف مــن زجــاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ، وإن 

كانت مدرجة أو معايرة .
أ- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :

--- أنابيب وحوامل إختبار من آوارتز مصممة لإلستخدام فى أفران ٧٠١٧١٠١٠
الصهر واألآسدة إلنتاج رقائق أشباه الموصالت

أ

غيرها٧٠١٧١٠٩٠ أ---

- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولى اليتجاوز٦-١٠ × ٥   لكل كلفن ٧٠١٧٢٠
فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و ٣٠٠ درجة مئوية

أ

أ- غيرها٧٠١٧٩٠

٧٠١٨

خرز زجاجى وآللئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما 
يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجى، ومصنوعاتها، عدا حلى 
الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون اإلصطناعية للبشر؛ 

تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، 
عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج اليتجاوز قطرها ١ مم 

.



٧٠١٨١٠
- خرز وآللئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات 

صناعة الخرز الزجاجى
ج

ج- كريات متـناهية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرها ١ مم٧٠١٨٢٠
ج- غيرها٧٠١٨٩٠

٧٠١٩
ألياف من زجاج ( بما فيها صوف الزجاج ) ومصنوعاتها ( مثل ، 

الخيوط والنسج ) .
- خصل ، ألياف ممشطة ( فـتائـل ) ، خيوط ، جدائل مقطعة :

ب-- جدائل مقطعة ، بطول ال يتجاوز ٥٠ مم٧٠١٩١١
ب-- ألياف ممشطة ( فـتـائـل )٧٠١٩١٢
ب-- غيرها٧٠١٩١٩

- صفائح رقيقة ( فوال ) وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) وألواح 
ومنتجات مماثلة غير منسوجة :

ب-- حصر٧٠١٩٣١
ب-- صفائح رقيقة٧٠١٩٣٢
ب-- غيرها٧٠١٩٣٩
ب- نسج من ألياف ممشطة ( فـتائـل )٧٠١٩٤٠

- نسج أخر :
ب-- ذات عرض ال يتجاوز ٣٠ سم٧٠١٩٥١

٧٠١٩٥٢
-- ذات عرض يتجاوز ٣٠ سم ، بنسج ساده ، بوزن أقل من ٢٥٠ جم / 

م٢، من شعيرات اليزيد مقاس الخيط المفرد منها عن ١٣٦ تكس
ج

ب-- غيرها٧٠١٩٥٩
ب- غيرها٧٠١٩٩٠
بمصنوعات أخر من زجاج .٧٠٢٠

١ - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت وأحجار آريمة وشبه آريمة

٧١٠١
لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وإن كان مشغوالً أو مصنفاً ولكن غير مجمع 
بخيوط، وال مركب أو منظوم ؛ لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، مجمع بخيوط 

بصفة مؤقتة لسهولة النقل .
ب- لؤلؤ طبيعى٧١٠١١٠

- لؤلؤ مستنبت :
ب-- غير مشغول٧١٠١٢١
ب-- مشغول٧١٠١٢٢
ماس ، وإن كان مشغوالً ، ولكن غير مركب وال منظوم .٧١٠٢
أ- غير مصنف٧١٠٢١٠

- صناعى :
أ-- غير مشغول ، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى٧١٠٢٢١
أ-- غيره٧١٠٢٢٩

- غير صناعى :
أ-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى٧١٠٢٣١
ب-- غيره٧١٠٢٣٩



٧١٠٣

أحجــار كريمــة ( عــدا المــاس ) وأحجار شبه كريمة ، وإن 
كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة 
؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة ، مجمعة 

بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .
ب- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية٧١٠٣١٠

- مشغولة بطرق أخر :
ب-- ياقوت وسفير وزمرد٧١٠٣٩١
ب-- غيرها٧١٠٣٩٩

٧١٠٤

أحجــار كريـمـة أو شبه كريمــة تــركيبيـــة أو مجــددة ، 
وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ 
أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة 

بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .
ب- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائى٧١٠٤١٠
أ- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية٧١٠٤٢٠
ب- غيرها٧١٠٤٩٠

تراب ومسحوق ، من أحجار كريمة أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية .٧١٠٥

أ- من ماس٧١٠٥١٠
أ- غيرها٧١٠٥٩٠

٢ - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

٧١٠٦
فضة (بما فى ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببالتين)، بأشكال خام أو 

نصف مشغولة ، أو بشكل مسحوق .
ب- بشكل مسحوق٧١٠٦١٠

- غيرها :
أ-- بأشكال خام٧١٠٦٩١

-- بأشكال نصف مشغولة :
عيدان ، قضبان ، أشكال خاصة ، أسالك٧١٠٦٩٢١٠ أ---
غيرها٧١٠٦٩٢٩٠ ب---

بمعادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .٧١٠٧

٧١٠٨
ذهب ( بما فى ذلك الذهب المطلى بالبالتين ) ، بأشكال خام أو نصف 

مشغولة أو بشكل مسحوق.
- غير معد للـتداول الـنـقدى :

ب-- بشكل مسحوق٧١٠٨١١
أ-- بأشكال خام أخر٧١٠٨١٢
ب-- بأشكال نصف مشغولة أخر٧١٠٨١٣
أ- معد للتداول النقدى٧١٠٨٢٠

٧١٠٩
معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال خام أو نصف 

مشغولة.
ب

بالتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .٧١١٠
- بالتين :

ب-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق٧١١٠١١
ب-- غيرها٧١١٠١٩



- بالديوم :
ب-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق٧١١٠٢١
ب-- غيرها٧١١٠٢٩

- روديوم :
ب-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق٧١١٠٣١
ب-- غيرها٧١١٠٣٩

- إيريديوم وأوسميوم وروتينيوم :
أ-- بأشكال خام أو بشكل مسحوق٧١١٠٤١
ب-- غيرها٧١١٠٤٩

٧١١١
معــادن عادية أو فضــة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البالتين ، 

بأشكال خام أو نصف مشغولة .
ب

٧١١٢

نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن 
ثمينة؛ نفايا وفضالت أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن 

ثمينة، من األنواع المستعملة بصورة رئيسية فى إسترجاع المعادن 
الثمينة .

٧١١٢٣٠
 - رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، 

بإسـتـثـناء فضالت الصياغة
أ

- غيرها :

٧١١٢٩١
-- من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقـشرة من ذهب ، 

بإستـثناء فضالت الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر
أ

٧١١٢٩٢
-- من بالتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البالتين، 

بإستثـناء فضالت الصياغة المحتوية على معادن ثمينة أخر
أ

أ-- غيرها٧١١٢٩٩
٣ -   حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر

٧١١٣
حلى ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية 

مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :

ج-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر٧١١٣١١

٧١١٣١٩
-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن 

ثمينة
ج

ج- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة٧١١٣٢٠

٧١١٤
مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية 

مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :

ج-- من فضة ، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر٧١١٤١١

٧١١٤١٩
-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن 

ثمينة
ج

ج- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة٧١١٤٢٠

٧١١٥
مصنوعات أخــر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة 

من معادن ثمينة .
ب- محفزات بشكل أقمشة من أسالك أو ألواح شبكية من بالتين٧١١٥١٠
ب- غيرها٧١١٥٩٠



٧١١٦
مصنوعات من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه 

كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .
ج- من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت٧١١٦١٠
ج- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)٧١١٦٢٠
حلى غواية ( مقلدة ) .٧١١٧

من معادن عادية وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :
ج-- أزرار أكمام وأزرار مماثلة٧١١٧١١

ج-- غيرها :

--- حلى للمالبس واألحذية ولوازم السـفر والحقائــب اليـدويــة ٧١١٧١٩١٠
واألحزمة

ج

غيرها٧١١٧١٩٩٠ ج---
غيرها

٧١١٧٩٠١٠
--- حلى للمالبس واألحذية ولوازم السـفر والحقائــب اليـدويــة 

واألحزمة
ج

ج--- غيرها٧١١٧٩٠٩٠
نقــــــود .٧١١٨

- نقود "عمالت معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمى :
أ--- من فضة٧١١٨١٠١٠
أ--- غيرها٧١١٨١٠٩٠

- غيرها :
أ--- من ذهب او من فضة٧١١٨٩٠١٠
أ--- غيرها٧١١٨٩٠٩٠

١ - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق
حديد صب ( ظهر ) خام وحديد صب " سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر .٧٢٠١

٧٢٠١١٠
- حديد صب خام من غير الخالئط محتـو على ٠,٥% وزناً أو أقــل 

من الفوسفور
ج

٧٢٠١٢٠
 - حديد صب خام من غير الخالئط محتـو على أكثر من٠,٥% وزناً من 

الفوسفور
ج

أ- خالئط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل٧٢٠١٥٠
خـــالئــط حــديــديــة .٧٢٠٢

- حديد - منجنيز :
ب-- محتوية على أكثر من ٢% وزناً من الكربون٧٢٠٢١١
ب-- غيرها٧٢٠٢١٩

- حديد - سيليكون ( سيليسيوم ) :
ب-- محتوية على أكثر من٥٥% وزناً من السيليكون٧٢٠٢٢١
ب-- غيرها٧٢٠٢٢٩
ب- حديد - سيليكو - منجنيز٧٢٠٢٣٠

- حديد - كروم :
أ-- محتوية على أكثر من ٤% وزناً من الكربون٧٢٠٢٤١
أ-- غيرها٧٢٠٢٤٩
أ- حديد - سيليكو - كروم٧٢٠٢٥٠
أ- حديد - نيكل٧٢٠٢٦٠
أ- حديد - موليبدنيوم٧٢٠٢٧٠



أ- حديد - تـنجستين ، حديد - سيليكو - تـنجستين٧٢٠٢٨٠
- غيرها :

أ-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم٧٢٠٢٩١
أ-- حديد  - فاناديوم٧٢٠٢٩٢
أ-- حديد - نيوبيوم٧٢٠٢٩٣
أ-- غيرها٧٢٠٢٩٩

٧٢٠٣

منتجات حديدية متحصل عليها باإلختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها 
من المنتجات الحديدية األسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو

 كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها ٩٩,٩٤% وزناً على 
األقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .

أ- منـتجات حديدية متحصل عليها باإلختـزال المباشر لخامات الحديد٧٢٠٣١٠
أ- غيرها٧٢٠٣٩٠

٧٢٠٤
خردة وفضالت ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) 

ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .
أ- خردة وفضالت من حديد صب ( ظهر )٧٢٠٤١٠

- خردة وفضالت من خالئط صلب :
أ-- من صلب مقاوم للصدأ٧٢٠٤٢١
أ-- غيرها٧٢٠٤٢٩
أ- خردة وفضالت من حديد أو صلب مطلى بالقصدير٧٢٠٤٣٠

- خردة وفضالت أخر :

٧٢٠٤٤١
-- رقائـق وشظايا وفضالت التـفريز والخراطة ونـشارة وبرادة 

وسواقط عمليتى البصم والـتـقطيع، وإن كانت فى حزم
أ

أ-- غيرها٧٢٠٤٤٩
ج- سبائك ( إينجوت ) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب٧٢٠٤٥٠

٧٢٠٥
حبيبات ومساحيق ، من حديد صب خام أو حديد صب " سبيجل " أو من 

حديد أو صلب .
ج- حبيبات٧٢٠٥١٠

- مساحيق :
أ-- من خالئط صلب٧٢٠٥٢١
أ-- غيرها٧٢٠٥٢٩

حديد وصلب من غير الخالئط - ٢

٧٢٠٦
حديد وصلب من غير الخالئط ، بشكل سبائك (إينجوت ) أو بأشكال أولية 

أخر ( عدا الحديد الداخل فى البند ٧٢,٠٣ ) .
ج- سبائك٧٢٠٦١٠
أ- غيرها٧٢٠٦٩٠
منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخالئط .٧٢٠٧

- محتوية على أقل من٠,٢٥% وزناً من الكربون:

٧٢٠٧١١
 -- ذات مقطع عرضى مسـتطـيل أو مربع مقـاس عرضه يساوى أقل 

من ضعفى سمكه
ج

ج-- غيرها ، ذات مقطع عرضى مستطيل٧٢٠٧١٢
ج-- غيرها٧٢٠٧١٩
ج- محتوية على ٠,٢٥% وزناً أو أكثر من الكربون٧٢٠٧٢٠



٧٢٠٨
منتجات مسـطحة مرققة باإلسطوانات ( مدرفلة)، من حديد ، أو من 

صلب من غير الخالئط، بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة ، غير 
مكسوة وال مطلية وال مغطاة .

٧٢٠٨١٠
- بشـكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة وذات 

عالمات سطحية بارزة
ج

- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، 
منظفة كيميائياً :

ج-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر٧٢٠٨٢٥
ج-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢٠٨٢٦
ج-- بسمك أقل من ٣ مم٧٢٠٨٢٧

- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :
ج-- بسمك يزيد عن ١٠ مم٧٢٠٨٣٦
ج-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر ولكن اليتجاوز ١٠ مم٧٢٠٨٣٧
ج-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢٠٨٣٨
ج-- بسمك أقل من ٣ مم٧٢٠٨٣٩

٧٢٠٨٤٠
- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، ذات 

عالمات سطحية بارزة
ج

- غيرها ، بشـكل غير اللـفات، غـير مشغولة بأكـثر من "الدرفلة" 
بالحرارة :

ب-- بسمك يزيد عن ١٠ مم٧٢٠٨٥١
ب-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر ولكن اليتجاوز ١٠ مم٧٢٠٨٥٢
ب-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢٠٨٥٣
ب-- بسمك أقل من ٣ مم٧٢٠٨٥٤
ج- غيرها٧٢٠٨٩٠

٧٢٠٩
منتجـات مسطحة مرققة باإلسطوانات ( مدرفلة)، على البارد ، من حديد 
، أو مـن صلب من غــير الخالئــط ، بعرض ٦٠٠ مم أو أكثــر 

، غير مكسوة وال مطلية وال مغطاة .
- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :

ب--  بسمك ٣ مم أو أكثر٧٢٠٩١٥
ب-- بسمك يزيد عن ١ مم ولكن يقل عن ٣ مم٧٢٠٩١٦
ب-- بسمك ٠,٥ مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز ١ مم٧٢٠٩١٧
ب-- بسمك أقل من ٠,٥ مم٧٢٠٩١٨

- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة " على البارد :
ب-- بسمك ٣ مم أو أكثر٧٢٠٩٢٥
ب-- بسمك يزيد عن ١ مم ولكن يقل عن ٣ مم٧٢٠٩٢٦
ب-- بسمك ٠,٥ مم أو أكثر ولكن اليتجاوز ١ مم٧٢٠٩٢٧
ب-- بسمك أقل من ٠,٥ مم٧٢٠٩٢٨
ج- غيرها٧٢٠٩٩٠

٧٢١٠
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من 

صــلب من غير  الخالئط ، بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية 
أو مغطاة .

- مطلية أو مغطاة بالقصدير :
ب-- بسمك ٠,٥ مم أو أكثر٧٢١٠١١



ب-- بسمك أقل من ٠,٥ مم٧٢١٠١٢

٧٢١٠٢٠
- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصـاص 

والقصدير
ج

ب- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائى٧٢١٠٣٠
- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر :

ج-- مموجة٧٢١٠٤١
ج-- غيرها٧٢١٠٤٩
ج- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم٧٢١٠٥٠

- مطلية أو مغطاة باأللومنيوم :
ب-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم٧٢١٠٦١
ب-- غيرها٧٢١٠٦٩
ج- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن٧٢١٠٧٠
ب- غيرها٧٢١٠٩٠

٧٢١١
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صــلب 

من غير الخالئط ، بعرض أقل من ٦٠٠ مم، غير مكسوة والمطلية وال 
مغطاة .

- غيرمشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :

٧٢١١١٣
-- " مدرفلة " على جوانـبهـا األربعـة أو  داخل مجارى مقـفلة ، 

بعرض يزيد عن ١٥٠ مم وبسمك اليقـل عن ٤ مم ، بشكل غير اللفات ، 
وبدون  عالمات سطحية بارزة

ج

ج-- غيرها ، بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر٧٢١١١٤
ج-- غيرها٧٢١١١٩

- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :
ج-- تحتوى علىأقل من ٠,٢٥% وزناً من الكربون٧٢١١٢٣
ج-- غيرها٧٢١١٢٩
ج- غيرها٧٢١١٩٠

٧٢١٢
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صــلب 

من غير الخالئط ، بعرض أقــل من ٦٠٠ مم، مكسوة أو مطلية أو 
مغطاة .

ب- مطلية أو مغطاة بالقصدير٧٢١٢١٠
ب- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى٧٢١٢٢٠
ج- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر٧٢١٢٣٠
ج- مدهونة أومورنشة أو مغطاة بلدائن٧٢١٢٤٠
ج- مطلية أو مغطاة بطرق أخر٧٢١٢٥٠
ج- مكسوة٧٢١٢٦٠

٧٢١٣
عيدان، مشكلة  باإلسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة 

اللف، من حديد ، أو من صلب من غير الخالئط .

٧٢١٣١٠
- محتوية على تسنينات أو تـضليعات أو حزوز أو غيرها من 

التـشـكيالت الناتجة أثناء عملية "الدرفلة"
ج

ج- غيرها ،  من  صلب سهل القطع٧٢١٣٢٠
- غيرها :

ب-- ذات مقطع عرضى دائرى قطره أقل من ١٤مم٧٢١٣٩١
ب-- غيرها٧٢١٣٩٩



٧٢١٤
قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخالئط، غير مشغولة بأكثرمن  
الطرق أو الترقيق باإلسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة، 

بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة.
ج- مطرقة٧٢١٤١٠

٧٢١٤٢٠
- محتوية علىتسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيالت 

الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " أو مفتولة بعد " الدرفلة "
ج

ج- غيرها ، من صلب سهل القطع٧٢١٤٣٠
- غيرها :

ب-- ذات مقطع عرضى  مستطيل٧٢١٤٩١
ب-- غيرها٧٢١٤٩٩
قضبان أخر من  حديد أو من صلب من غير الخالئط .٧٢١٥

٧٢١٥١٠
- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التـشكيل أو التجهيز 

على البارد
ج

ج- غيرها، غيرمشغولة بأكثرمن التشكيل أو التجهيز على البارد٧٢١٥٥٠
ج- غيرها٧٢١٥٩٠

٧٢١٦
زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيالت) من حديد، أو من صلب من 

غير الخالئط .

٧٢١٦١٠
- مقطعهـا بشكل حرف U  أو I أو H، غير مشـغولة بأكثر من 
"الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة ، وبإرتفاع أقل من  ٨٠ مم

ج

- مقطعها بشكل " L " أو " T "، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو 
السحب  أو البثق ، بالحرارة ، وبإرتفاع أقل من  ٨٠ مم :

٧٢١٦٢١" L " ج-- مقطعها بشكل
٧٢١٦٢٢" T " ج-- مقطعها بشكل

- مقطعهـا بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو 
السحب أو البثق، بالحرارة، وبإرتفاع ٨٠ مم أو أكثر :

٧٢١٦٣١U ج--  مقطعها بشكل
٧٢١٦٣٢I ج-- مقطعها بشكل
٧٢١٦٣٣H ج-- مقطعها بشكل

٧٢١٦٤٠
- مقطعها بشكل L أوT، غير مشغولة بأكثرمن "الدرفلة" أوالسحب أوالبثق، 

بالحرارة، وبإرتفاع ٨٠ مم أو أكثر
ج

٧٢١٦٥٠
- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة أخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" 

أوالسحب أو البثق ، بالحرارة
ج

- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غيرمشغولة بأكثر من التشكيل أو 
التجهيز على البارد :

ج-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة "٧٢١٦٦١
ج-- غيرها٧٢١٦٦٩

- غيرها :

ج-- مشكلة أو مجهزة علىالبارد ، من منتجات مسطحة بالترقيق " الدرفلة "٧٢١٦٩١

ج-- غيرها٧٢١٦٩٩
أسالك  من حديد ، أو من صلب من غيرالخالئط .٧٢١٧

- غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة :
ب--- محتوية وزناً على٠,٦% أو أكثر من الكربون٧٢١٧١٠١٠



ب--- غيرها٧٢١٧١٠٩٠
- مطلية أو مغطاة بالزنك :

ب--- محتوية وزناً على ٠,٦% أو أكثر من الكربون٧٢١٧٢٠١٠
ب--- محتوية وزناً على ٠,٢٥% أو أقل من الكربون ، بقطر حتى ١,٥ مم٧٢١٧٢٠٢٠
ب--- غيرها٧٢١٧٢٠٩٠

- مطلية أو  مغطاة بمعادن عادية أخر :
ب--- محتوية وزناً على ٠,٦% أو أكثرمن الكربون٧٢١٧٣٠١٠
ب--- غيرها٧٢١٧٣٠٩٠

- غيرها :
بمحتوية وزناً على ٠,٦% أو أكثر من الكربون٧٢١٧٩٠١٠
بمغطاة باللدائن ومحتوية وزناً على ٠,٢٥% أو أقل من الكربون ، بقطر حتى٧٢١٧٩٠٢٠
بغيرها ---٧٢١٧٩٠٩٠

٣ - صلب مقاوم للصدأ ( ستانلس ستيل )

٧٢١٨
صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر ؛ منتجات نصف  

جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .
أ- سبائك وأشكال أولية أخر٧٢١٨١٠

- غيرها :
أ-- ذات مقطع عرضى مستطيل٧٢١٨٩١
أ-- غيرها٧٢١٨٩٩

٧٢١٩
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، 

بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر.
- غيرمشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، بشكل لفات :

أ-- بسمك يزيد عن ١٠ مم٧٢١٩١١
أ-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر وال يتجاوز ١٠ مم٧٢١٩١٢
أ-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢١٩١٣
أ-- بسمك أقل من ٣ مم٧٢١٩١٤

- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، بشكل غير اللفات :
أ-- بسمك يزيد عن ١٠ مم٧٢١٩٢١
أ-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر وال يتجاوز ١٠ مم٧٢١٩٢٢
أ-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢١٩٢٣
أ-- بسمك أقل من ٣ مم٧٢١٩٢٤

- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :
أ-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر٧٢١٩٣١
أ-- بسمك ٣ مم أو أكثر ولكن يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢١٩٣٢
أ-- بسمك يزيد عن ١ مم ولكن يقل عن ٣ مم٧٢١٩٣٣
أ-- بسمك ٠,٥ مم أو أكثر واليتجاوز ١ مم٧٢١٩٣٤
أ-- بسمك أقل من ٠,٥ مم٧٢١٩٣٥
أ- غيرها٧٢١٩٩٠

٧٢٢٠
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، 

بعرض يقل عن٦٠٠ مم.
- غيرمشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة  :

أ-- بسمك ٤,٧٥ مم أو أكثر٧٢٢٠١١
أ-- بسمك يقل عن ٤,٧٥ مم٧٢٢٠١٢



أ- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد٧٢٢٠٢٠
أ- غيرها٧٢٢٠٩٠

٧٢٢١٠٠
عيدان ، مرققة باإلسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة 

اللف ،
 من صلب مقاوم للصدأ.

ج

٧٢٢٢
قضبان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من 

صلب مقاوم للصدأ .
- قضبان ، غيرمشغولة بأكـثر  من "الدرفلة" أو السحب أو البـثـق، 

بالحرارة :
ج-- ذات مقطع عرضى  دائرى٧٢٢٢١١
ج-- غيرها٧٢٢٢١٩
ج- قضبان ، غيرمشغولة بأكثر  من التشكيل أو التجهيز على البارد٧٢٢٢٢٠
ج- قضبان أخر٧٢٢٢٣٠
ج- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة٧٢٢٢٤٠
أأسالك من صلب مقاوم للصدأ .٧٢٢٣٠٠

٤ - خالئط صلب  أخر ؛ قضبان  مجوفة للحفر من صلب من غير 
الخالئط أو من خالئط صلب

٧٢٢٤
خالئط صلب أخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف 

جاهزة من خالئط صلب أخر.
ج- سبائك وأشكال أولية أخر٧٢٢٤١٠
ج- غيرها٧٢٢٤٩٠

٧٢٢٥
منتجات مسطحة مرققة باإلسطوانات (مدرفلة)، من خالئط صلب أخر ، 

بعرض ٦٠٠ مم أو أكثر .
- من صلب سيليكون - كهربائى (مغناطيسى) :

أ-- ذات حبيبات موجهة٧٢٢٥١١
أ-- غيرها٧٢٢٥١٩
ج- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)٧٢٢٥٢٠
ج- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة ، بشكل لفات٧٢٢٥٣٠
ج- غيرها، غيرمشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة، بشكل غير اللفات٧٢٢٥٤٠
ج- غيرها، غيرمشغولة بأكثر  من " الدرفلة " على البارد٧٢٢٥٥٠

- غيرها :
ج-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى٧٢٢٥٩١
ج-- مطلية أو  مغطاة بالزنك بطرق أخر٧٢٢٥٩٢
ج-- غيرها٧٢٢٥٩٩

٧٢٢٦
منتجات مسطحة  مرققة باإلسطوانات (مدرفلة)، من خالئط صلب أخر، 

بعرض أقل من ٦٠٠ مم .
- من صلب سيليكون - كهربائى ( مغناطيسى ) :

أ-- ذات حبيبات موجهة٧٢٢٦١١
أ-- غيرها٧٢٢٦١٩
ج- من صلب  متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )٧٢٢٦٢٠

- غيرها :
ج-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة٧٢٢٦٩١



أ-- غيرمشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد٧٢٢٦٩٢
ب-- مطلية  أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائى٧٢٢٦٩٣
ب-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخر٧٢٢٦٩٤
ج-- غيرها٧٢٢٦٩٩

٧٢٢٧
عيدان ، مرققة باإلسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة 

اللف، من خالئط صلب أخر .
ج- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )٧٢٢٧١٠
ج- من صلب سيليكو - منجنيز٧٢٢٧٢٠
ج-  غيرها٧٢٢٧٩٠

٧٢٢٨
قضبان من خالئط صلب أخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خالئط 

صلب أخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخالئط أو من 
خالئط صلب .

ج- قضبان من صلب  متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع )٧٢٢٨١٠
ج- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز٧٢٢٨٢٠

٧٢٢٨٣٠
 - قضبان أخر، غير مشغولة بأكـــثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق 

، بالحرارة
ج

ج- قضبان أخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق٧٢٢٨٤٠
ج- قضبان أخر، غيرمشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد٧٢٢٨٥٠
ج- قضبان أخر٧٢٢٨٦٠
ج- زوايا وقطاعات  وأشكال خاصة٧٢٢٨٧٠
ج- قضبان مجوفة للحفر٧٢٢٨٨٠
أسالك من خالئط  صلب أخر .٧٢٢٩
ج- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )٧٢٢٩١٠
ج-  من صلب سيليكو - منجنيز٧٢٢٩٢٠
ج- غيرها٧٢٢٩٩٠

٧٣٠١
دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من 

عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، ملحومة، من حديد أو 
صلب .

ج- دعامات عريضة٧٣٠١١٠
ج- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة٧٣٠١٢٠

٧٣٠٢

لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام : 
 قضبان، قضبان أمان، محوالت، مقصات ، أسنة مقصات، وقضبان 

تقاطع وتوجيــه وعناصرتقاطــع أخر، وقضبان مقصات، وقضبان 
مسننة، عوارض " فلنكات " ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح 
وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو 

تثبيت هذه الخطوط .

ج- قضبان سكك حديدية٧٣٠٢١٠

أ- محوالت ، مقصات وأسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر٧٣٠٢٣٠

أ- ألواح شد وقواعد تثبيت٧٣٠٢٤٠
ج- غيرها٧٣٠٢٩٠
جمواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيالت) مجوفة، من حديد صب .٧٣٠٣٠٠



٧٣٠٤
مواسيروأنابيب وأشكال خاصة (بروفيالت)، مجوفة، غير ملحومة، من 

حديد أو صلب  .
ب- مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز٧٣٠٤١٠

- مواسير وأنابيب تبطين أو إستخراج، مواسير حفر، من األنواع 
المستعملة فى إستخراج النفط أوالغاز :

ب-- مواسير حفر٧٣٠٤٢١
ب--  غيرها٧٣٠٤٢٩

- غيرها، ذات مقطع عرضى دائرى، من  حديد أو صلب  من غير 
الخالئط:

ب-- مسحوبة  على البارد أو " مدرفلة " على البارد٧٣٠٤٣١
ب-- غيرها٧٣٠٤٣٩

- غيرها ، ذات  مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ :
ب-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد:٧٣٠٤٤١
ب-- غيرها٧٣٠٤٤٩

- غيرها، ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر :
ج-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد٧٣٠٤٥١
ج-- غيرها٧٣٠٤٥٩
ج- غيرها٧٣٠٤٩٠

٧٣٠٥
مواسير وأنابيب أخر (مثل ، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة 

مماثلة)، ذات  مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن ٤٠٦,٤ 
مم، من حديد أو صلب .

- مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة  فى خطوط نقل النفط أو الغاز :
ج-- ملحومة  طولياً بالقوس المغمور٧٣٠٥١١
ج-- غيرها  ، ملحومة طوليا٧٣٠٥١٢ً
ج-- غيرها٧٣٠٥١٩

٧٣٠٥٢٠
- مواسير وأنابيب تبطين، من األنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو 

الغاز
ج

- غيرها ، ملحومة :
ج-- ملحومة طوليا٧٣٠٥٣١ً
ج-- غيرها٧٣٠٥٣٩
ج- غيرها٧٣٠٥٩٠

٧٣٠٦
مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيالت) مجوفة أخر ( مثل، 

المضمومة الحــواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقــة بطريقة 
مماثلة ) ، من حديد أو صلب .

ج- مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز٧٣٠٦١٠

٧٣٠٦٢٠
- مواسيروأنابيب تبطين وإستخراج، من األنواع المستعملة فى إستخراج 

النفط أو الغاز
ج

٧٣٠٦٣٠
- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى دائرى ، من حديد أو صلب من 

غير الخالئط
ج

ج- غيرها ، ملحومة ، ذات  مقطع عرضى دائرى ، من صلب مقاوم للصدأ٧٣٠٦٤٠

ج- غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضى دائرى، من خالئط صلب أخر٧٣٠٦٥٠
ج- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضى غير دائرى٧٣٠٦٦٠



ج- غيرها٧٣٠٦٩٠

٧٣٠٧
لوازم مواسير أو أنابيب (مثل ، الوصالت، األكواع، األكمام ..إلخ) من 

حديد صب أو حديد أو صلب .
- لوازم مصبوبة :

ج -- من حديد صب غير قابل للطرق٧٣٠٧١١
ج-- غيرهـا٧٣٠٧١٩

- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :
ب-- شفاه رابطة " فلنشات أو فلنجات "٧٣٠٧٢١
ب-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة٧٣٠٧٢٢
ب-- لوازم وصل  األطراف باللحام٧٣٠٧٢٣
ب-- غيرها٧٣٠٧٢٩

- غيرها  :
ب-- شفاه رابطة " فلنشات " أو فلنجات "٧٣٠٧٩١
ب-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة٧٣٠٧٩٢
ب-- لوازم وصل األطراف باللحام٧٣٠٧٩٣
ب-- غيرها٧٣٠٧٩٩

٧٣٠٨

منشآت (بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند ٩٤,٠٦) 
وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود واألبراج 
والصوارى والسقوف وهياكل السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات 

األبواب والمصاريع وستائر األقفال والمساند (درابزين) والدعامات 
واألعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا 

وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايماثلها، مهيأة لإلستعمال 
فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .

ج- جسور وأجزاء جسور٧٣٠٨١٠
ج- أبراج وصوارى٧٣٠٨٢٠
ج- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب٧٣٠٨٣٠
ج- تجهيزات للسقاالت أو لتدعيم المداخل أو المنشآت واألبنية٧٣٠٨٤٠
- غيرها٧٣٠٨٩٠
ج --- عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة٧٣٠٨٩٠١٠
ج --- غيرها٧٣٠٨٩٠٩٠

٧٣٠٩٠٠

خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية 
الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو 

صلب، تتجاوز سعتها ٣٠٠ لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، 
وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .

ج

٧٣١٠

خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد 
(عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد  أو 
صلب التتجاوز سعتها ٣٠٠ لتـــر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو 

حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .
ج- بسعة ٥٠ لتر أو أكثر٧٣١٠١٠

- بسعة أقل من ٥٠ لتر :
ج-- علب تغلق باللحام أو بالثنى٧٣١٠٢١
ج-- غيرها٧٣١٠٢٩



أوعية للغاز المضغوط  أو المسيل ، من حديد صب أو حديد أو صلب .٧٣١١

٧٣١١٠٠١٠
--- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى ١٠٠ لتر ، أو لتعبئة 

غازالكلور حتى ١,١ طن
ج

ج--- غيرها٧٣١١٠٠٩٠

٧٣١٢
أسالك مجدولة ، حبال وكابالت ، وأمراس مضفورة وحبال رفع وما 

يماثلها من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .
- أسالك مجدولة ، حبال وكابالت :

ج--- من سلك صلب لإلطارات٧٣١٢١٠١٠
ج--- غيرها٧٣١٢١٠٩٠

- غيرها :
ج--- من سلك صلب لإلطارات٧٣١٢٩٠١٠
ج--- غيرها٧٣١٢٩٠٩٠

٧٣١٣٠٠
أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق ، 

أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتالً 
رخواً ، من األنواع المستعملة فى السياجات ، من حديد أو صلب  .

ج

٧٣١٤
نسج معدنية ، ( بما فيها  األشرطة المقفلة بدون نهايات)، شباك وألواح 

وسياجات شبكية من أسالك حديد أو صلب ؛ ألواح شبكية بالتمديد من 
حديد أو صلب .

- نسج معدنية منسوجة :
ج-- أشرطة مقفلة بدون نهايات لآلالت ، من صلب مقاوم للصدأ٧٣١٤١٢
ج-- أشرطة أخر مقفلة بدون نهايات لآلالت٧٣١٤١٣
ج-- نسج معدنية منسوجة أخر ، من صلب مقاوم للصدأ٧٣١٤١٤
ج-- غيرها٧٣١٤١٩

٧٣١٤٢٠
- شباك وألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسـالك 

مقاس أكبر مقطع عرضى لها يساوى ٣مم أوأكــثر ومقاس عيونها 
١٠٠سم٢ أوأكثر

ج

- شباك وألواح وسياجات شبكية أخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :
ج-- مطلية بالزنك٧٣١٤٣١
ج-- غيرها٧٣١٤٣٩

- نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخر :
ج-- مطلية بالزنك٧٣١٤٤١
ج-- مطلية بلدائن٧٣١٤٤٢
ج-- غيرها٧٣١٤٤٩
ج- ألواح شبكية بالتمديد٧٣١٤٥٠
سالسل وأجزاؤها ، من حديد صب أو  حديد أو صلب .٧٣١٥

- سالسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :
ج-- سالسل بإسطوانات دوارة٧٣١٥١١
ج--  سالسل أخر٧٣١٥١٢
ج-- أجزاء٧٣١٥١٩
ج- سالسل مانعة لإلنزالق٧٣١٥٢٠

- سالسل أخر  :
ج-- غيرمفصلية ، ذات خوابير٧٣١٥٨١
ج-- غيرها ، بحلقات ملحومة٧٣١٥٨٢



ج-- غيرها٧٣١٥٨٩
ج- أجزاء أخر٧٣١٥٩٠
بمراسى وخطاطيف سفن ، وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .٧٣١٦٠٠

٧٣١٧

مسامــير ، ومسامــير تنجـــيد ، ودبابيــس ورق الرسم 
وخـــارزات مموجة أو مشطوفه، ومشابك خارزة (عدا الداخلة فى 
البند ٨٣,٠٥) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن 

كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التى برؤوس من نحاس .

٧٣١٧٠٠١٠
--- مسامير وأسنان الـندف والتـفتـيح وما شـــابه لتـحضير 

المواد النســجية ، مسامير باالت
ج

ج--- غيرها٧٣١٧٠٠٩٠

٧٣١٨
براغى وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام 

(تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات 
النابضة)، وأصناف مماثلة، من حديد  صب أو حديد أو صلب .

- أصناف ملولبة :
ج-- براغى للخشب ، من النوع المستعمل فى خطوط السكك الحديدية٧٣١٨١١
ج-- براغى أخر للخشب٧٣١٨١٢
ج-- محاجن (شناكل) وبراغى برؤوس حلقية٧٣١٨١٣
ج-- براغى ذاتية التثبيت٧٣١٨١٤
ج-- براغى أخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها٧٣١٨١٥
ج-- صواميل " عزقات "٧٣١٨١٦
ج-- غيرها٧٣١٨١٩

- أصناف غير ملولبة :
ج--  حلقات " وردات " نابضة وغيرها من حلقات التثبيت٧٣١٨٢١
ج-- حلقات " وردات " أخر٧٣١٨٢٢
ج-- مسامير برشام٧٣١٨٢٣
ج-- خوابير ومسامير خابورية٧٣١٨٢٤
ج-- غيرها٧٣١٨٢٩

٧٣١٩

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز، بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة 
وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب ؛ دبابيس مأمونة 
ودبابيس أخر، من حديد أو صلب ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

.
ج- إبر خياطة أو رفو أو تطريز٧٣١٩١٠
ج- دبابيس مأمونة٧٣١٩٢٠
ج- دبابيس أخر٧٣١٩٣٠
ج- غيرها٧٣١٩٩٠
نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .٧٣٢٠
ج- نوابض ذات ريش وريشها٧٣٢٠١٠
ج- نوابض حلزونية٧٣٢٠٢٠
ج- غيرها٧٣٢٠٩٠

٧٣٢١

مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة 
ثانوية  بمراجل إضافية لإلستعمال فى التدفئة المركزية)، شوايات 

وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز " طباخات " ومسخنات أطباق وأجهزة  
منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجزاؤها ، من حديد أو صلب .



- أجهزة طبخ ومسخنات األطباق :
ج-- تعمل بالغاز أو بالغاز  ووقود آخر معا٧٣٢١١١ً
ج-- تعمل بوقود سائل٧٣٢١١٢
ج-- تعمل بوقود صلب٧٣٢١١٣

- أجهزة أخر :
ج-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا٧٣٢١٨١ً
ج-- تعمل بوقود سائل٧٣٢١٨٢
ج-- تعمل بوقود صلب٧٣٢١٨٣
ج- أجزاء٧٣٢١٩٠

٧٣٢٢

أجهزة إشعاع حرارى للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائى، 
وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات 

هواء ساخن (بما فيها التى بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادى أو 
المكيف)، بغير التسخين الكهربائى، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل 

بمحرك، وأجزاؤها، من  حديد صب أو حديد أو صلب .
- أجهزة إشعاع حرارى وأجزاؤها :

ج-- من حديد صب٧٣٢٢١١
ج-- غيرها٧٣٢٢١٩
ج- غيرها٧٣٢٢٩٠

٧٣٢٣

أدوات مائدة وأدوات مطبخة وغيرها من األدوات المنزلية، وأجزاؤها، 
من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات 

ووسيدات وقفازات ومايماثـلها للجلى أو التلميع أو إلستعماالت مماثلة ، 
من حديد أو صلب.

٧٣٢٣١٠
- ألياف من  حديد أو صلب ؛ إسفـنجات ووسيدات وقـفازات ومايماثلها 

للجلى أو التلميع أو إلستعماالت مماثلة
ج

- غيرها :
ج-- من حديد صب ، غير مطلى بالمينا٧٣٢٣٩١
ج-- من حديد صب ، مطلى بالمينا٧٣٢٣٩٢
ج-- من صلب مقاوم للصدأ٧٣٢٣٩٣
ج-- من حديد (عدا الحديد الصب) أو من صلب، مطلى بالمينا٧٣٢٣٩٤
ج-- غيرها٧٣٢٣٩٩
أدوات صحية وأجزاؤها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .٧٣٢٤
ج- مغاسل وأحواض غسيل ، من صلب مقاوم للصدأ٧٣٢٤١٠

- مغاطس إستحمام ( بانيوهات ) :
ج-- من حديد صب ، وإن كانت مطلية بالمينا٧٣٢٤٢١
ج-- غيرها٧٣٢٤٢٩
ج- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٧٣٢٤٩٠
مصنوعات أخر مصبوبة ، من حديد صب أو حديد أو  صلب .٧٣٢٥
ج- من حديد صب غير قابل للطرق٧٣٢٥١٠

- غيرها :
ج-- كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش٧٣٢٥٩١
ج-- غيرها٧٣٢٥٩٩
مصنوعات أخر من حديد أو صلب .٧٣٢٦

- مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :



ج-- كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش٧٣٢٦١١
ج-- غيرها٧٣٢٦١٩
ج- مصنوعات من أسالك حديد أو صلب٧٣٢٦٢٠

- غيرها :
ج--- مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد٧٣٢٦٩٠١٠
ج--- أسالك درق آلالت النسيج٧٣٢٦٩٠٢٠
ج--- غيرها٧٣٢٦٩٠٩٠
نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مرسب .٧٤٠١
أ- نحاس نصف خام ( مات )٧٤٠١١٠
أ- نحاس مرسب٧٤٠١٢٠
أنحاس غير نقى ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنفية بالتحليل الكهر٧٤٠٢٠٠
نحاس نقى وخالئط نحاسية ، بأشكال خام .٧٤٠٣

- نحاس نـقى :
أ-- أقـطاب سالبة ( كاثودات ) ومقاطعها٧٤٠٣١١
أ-- قضبان األسالك٧٤٠٣١٢
أ-- سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "٧٤٠٣١٣
أ-- غيرها٧٤٠٣١٩

- خالئط من نحاس :
أ-- خالئط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )٧٤٠٣٢١
أ-- خالئط أساسها النحاس مع القصدير ( برونز )٧٤٠٣٢٢

٧٤٠٣٢٣
-- خالئط أساسها النحـــــاس مع النيكل (كبرونيكل) أو خالئـط 

أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)
أ

أ-- خالئط نحاس أخر ( عدا الخالئط الرئيسية الداخلة فى البند ٧٤,٠٥ )٧٤٠٣٢٩
أفضالت وخردة نحاس .٧٤٠٤٠٠
أخالئط رئيسية من نحاس .٧٤٠٥٠٠
مساحيق ورقائق من نحاس .٧٤٠٦
أ- مساحيق ذات بنية غير رقائقية٧٤٠٦١٠
أ- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق٧٤٠٦٢٠
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) ، من نحاس .٧٤٠٧
ب- من نحاس نقى٧٤٠٧١٠

- من خالئط النحاس :
ب-- من خالئط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )٧٤٠٧٢١

٧٤٠٧٢٢
-- من خالئط أساسها النحــــاس مع النيكــــل (كبرونيكل) أو 

من خالئط أساسها النحـــاس مع النيكـــل والزنك (فضة النيكل)
ب

ب-- غيرها٧٤٠٧٢٩
أسالك من نحاس .٧٤٠٨

- من نحاس نقى :
ب-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن ٦ مم٧٤٠٨١١
ب-- غيرها٧٤٠٨١٩

- من خالئط النحاس :
ب-- من خالئط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )٧٤٠٨٢١

٧٤٠٨٢٢
-- من خالئط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل ) أو من خالئط 

أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)
ب



ب-- غيرها٧٤٠٨٢٩
ألواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن ٠,١٥ مم .٧٤٠٩

- من نحاس نقى :
ب-- لفات٧٤٠٩١١
ب-- غيرها٧٤٠٩١٩

- من خالئط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :
ب-- لفات٧٤٠٩٢١
ب-- غيرها٧٤٠٩٢٩

- من خالئط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):
ب-- لفات٧٤٠٩٣١
ب-- غيرها٧٤٠٩٣٩

٧٤٠٩٤٠
- من خالئط أساسها الـنحاس مع النيكل (كبرونيكل ) أو من خـــالئط 

أساسهـــــا النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )
ب

ب- خالئط أخر من النحاس٧٤٠٩٩٠

٧٤١٠
أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو 

ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) اليزيد سمكها عن ٠,١٥ مم 
(بإستثناء سمك الحامل) .

- غير مثـبتة على حامل :
ب-- من نحاس نقى٧٤١٠١١
ب-- من خالئط النحاس٧٤١٠١٢

- مثبتة على حامل :
ب-- من نحاس نقى٧٤١٠٢١
ب-- من خالئط النحاس٧٤١٠٢٢
مواسير وأنابيب من نحاس .٧٤١١
ب- من نحاس نقى٧٤١١١٠

- من خالئط النحاس :
ب-- من خالئط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )٧٤١١٢١

٧٤١١٢٢
-- من خالئط أساسها النحــــــاس مع النيكل (كبرونيكل ) أو من 

خـــــــالئط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )
ب

ب-- غيرها٧٤١١٢٩
لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصالت واألكواع واألكمام) .٧٤١٢
ب- من نحاس نقى٧٤١٢١٠
ب- من خالئط النحاس٧٤١٢٢٠

٧٤١٣٠٠
أسالك مجدولة ، كابالت ، أمراس مضفورة ، وما يماثلها من نحاس ، 

غير  معزولة للكهرباء .
ب

٧٤١٤
نسج معدنية (بما فيها األشرطة المقفلة بدون نهايات)، شباك وألواح 

شبكية، من أسالك نحاس؛ ألواح شبكية بالتمديد من نحاس .
ب- نسج٧٤١٤٢٠
ب- غيرها٧٤١٤٩٠



٧٤١٥

مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا 
الداخلة منها فى البند ٨٣,٠٥) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد 

أو صلب برؤوس من نحاس ؛ براغى وصواميل (عزقات) ومحاجن 
لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات " 
وردات "  (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة ، من نحاس .

٧٤١٥١٠
- مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشــابك خارزة ، 

وأصناف مماثلة
ب

- أصناف أخر غير ملولبة :
ب-- حلقات ( بما فى ذلك الحلقات النابضة )٧٤١٥٢١
ب-- غيرها٧٤١٥٢٩

- أصناف أخر ملولبة :
ب-- براغى ؛ صواميل ( عزقات )٧٤١٥٣٣
ب-- غيرها٧٤١٥٣٩
بنوابض من نحاس .٧٤١٦٠٠

٧٤١٧٠٠
أجهزة غير كهربائية للطهى أو للتدفئة ، من األنواع المعدة لإلستعمال 

المنزلى ، وأجزاؤها ، من نحاس .
ج

٧٤١٨
أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخر، وأجزاؤها، من نحاس؛ 

إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو إلستعماالت 
مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس .

- أدوات مائدة، وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها، من 
نحاس؛ إسـفنجات ووسـيدات وقـفازات ومايماثلها ، للجلى أوالتلميع أو 

إلستعماالت مماثلة :

٧٤١٨١١
-- إسـفنجات ووسيدات وقفازات ومايماثلها ، للجلى أو التلميع أو 

إلستعماالت مماثلة
ج

ج-- غيرها٧٤١٨١٩
ج- أدوات صحية وأجزاؤها٧٤١٨٢٠
أصناف أخر من نحاس .٧٤١٩
ج- سالسل وأجزاؤها٧٤١٩١٠

- غيرها :

٧٤١٩٩١
-- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة بأكثر 

من ذلك
ج

-- غيرها :
ج--- منشآت وخزانات وأوعية٧٤١٩٩٩١٠
ج--- غيرها٧٤١٩٩٩٩٠

٧٥٠١
نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من 

تعدين النيكل .
أ- نيكل نصف خام ( مات )٧٥٠١١٠
أ- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل٧٥٠١٢٠
نيكل بأشكال خام .٧٥٠٢
أ- نيكل غير مخلوط٧٥٠٢١٠
أ- خالئط نيكل٧٥٠٢٢٠
أفضالت وخردة نيكل .٧٥٠٣٠٠



بمساحيق ورقائق من نيكل .٧٥٠٤٠٠
قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيالت" ، أسالك ، من نيكل .٧٥٠٥

- قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيالت " :
ب-- من نيكل غير مخلوط٧٥٠٥١١
ب-- من خالئط النيكل٧٥٠٥١٢

- أسالك :
ب-- من نيكل غير مخلوط٧٥٠٥٢١
ب-- من خالئط النيكل٧٥٠٥٢٢
ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .٧٥٠٦
ب- من نيكل ، غير مخلوط٧٥٠٦١٠
ب- من خالئط النيكل٧٥٠٦٢٠

٧٥٠٧
مواســير وأنــابيب ولوازم مواســـير أو أنــابيب (مثل 

الوصالت أو األكواع أو األكمام) ، من نيكل.
- مواسير وأنابيب :

ب-- من نيكل غير مخلوط٧٥٠٧١١
ب-- من خالئط النيكل٧٥٠٧١٢
ب- لوازم مواسير وأنابيب٧٥٠٧٢٠
مصنوعات أخر من نيكل .٧٥٠٨
أ- نسج ، وشباك وألواح شبكية ، من أسالك النيكل٧٥٠٨١٠

- غيرها :

٧٥٠٨٩٠١٠
--- أقطاب للطالء بالكهرباء ، خام أو مشغولة ، بما فى ذلك المتحصل 

عليها بالتحليل الكهربائى
ج

ج--- ادوات صحية واجزاؤها٧٥٠٨٩٠٢٠
ج--- غيرها٧٥٠٨٩٠٩٠
ألومنيوم بأشكال خام .٧٦٠١
ب- ألومنيوم غير مخلوط٧٦٠١١٠
ب- خالئط ألومنيوم٧٦٠١٢٠
بخردة وفضالت من ألومنيوم .٧٦٠٢٠٠
مساحيق ورقائق من ألومنيوم .٧٦٠٣
ب-  مساحيق ذات بنية غير رقائقية٧٦٠٣١٠
ب- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق٧٦٠٣٢٠
قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيالت)، من ألومنيوم .٧٦٠٤
ج- من ألومنيوم غير مخلوط٧٦٠٤١٠

- من خالئط ألومنيوم :
ج-- أشكال خاصة مجوفة٧٦٠٤٢١
ب-- غيرها٧٦٠٤٢٩
أسالك من ألومنيوم .٧٦٠٥

- من ألومنيوم غير مخلوط :
ب-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن ٧ مم٧٦٠٥١١
ب-- غيرها٧٦٠٥١٩

- من خالئط ألومنيوم :
ب-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن ٧ مم٧٦٠٥٢١
ب-- غيرها٧٦٠٥٢٩



صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم ، يزيد سمكها عن ٠,٢ مم .٧٦٠٦
- مستطيلة أو مربعة :

ب-- من ألومنيوم غير مخلوط٧٦٠٦١١
ب-- من خالئط ألومنيوم٧٦٠٦١٢

- غيرها :
ب-- من ألومنيوم غير مخلوط٧٦٠٦٩١
ب-- من خالئط ألومنيوم٧٦٠٦٩٢

٧٦٠٧
أوراق مــن ألومنيــوم ( وإن كــانـت مطبوعة أو مثبتة على 

حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) اليتجاوز 
سمكها  (بإستثناء سمك الحامل) ٠,٢ مم .

- غير مثبتة على حامل :
ب-- مرققة باإلسطوانات ( مدرفلة ) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك٧٦٠٧١١
ب-- غيرها٧٦٠٧١٩
ب- مثبتة على حامل٧٦٠٧٢٠
مواسير وأنابيب من ألومنيوم .٧٦٠٨
- من ألومنيوم غير مخلوط٧٦٠٨١٠
ج --- لوحدات التكييف والمبدالت الحرارية والرادياتيرات٧٦٠٨١٠١٠
ج --- غيرها٧٦٠٨١٠٩٠
- من خالئط ألومنيوم٧٦٠٨٢٠
ج --- لوحدات التكييف والمبدالت الحرارية والرادياتيرات٧٦٠٨٢٠١٠
ج --- غيرها٧٦٠٨٢٠٩٠

٧٦٠٩٠٠
لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصالت واألكواع واألكمام)، من 

ألومنيوم .
ج

٧٦١٠

منشآت من ألومنيوم (بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند 
٩٤,٠٦) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور واألبراج 

والصوارى والسقوف وهياكل السقوف واألبواب والنوافذ وأطرها وعتبات 
األبواب والمساند (درابزين) والدعامات واألعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا 

وأشكال خاصة "بروفيالت " ومواسير ومايماثلها من ألومنيوم ،  مهيأة 
لإلستعمال فى المنشآت .

ج- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب٧٦١٠١٠
ج- غيرها٧٦١٠٩٠

٧٦١١٠٠
خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية 

الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها ٣٠٠ لتر، غير 
مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .

ج

٧٦١٢

 خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم 
(بما فى ذلك األوعية األنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد 

(بإسـتثناء أوعية الغاز المضغوط أو المســيل)، ال تتجــاوز 
ســعتها ٣٠٠ لــتر، غــير مــزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، 

وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .
ج- أوعية أنبوبية طرية٧٦١٢١٠
ج- غيرها٧٦١٢٩٠
جأوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .٧٦١٣٠٠



٧٦١٤
أسالك مجدولة، كابالت، أمراس مضفورة وما يماثلها ، من ألومنيوم غير 

 معزولة للكهرباء .
ج- ذات نواه من صلب٧٦١٤١٠
ج- غيرها٧٦١٤٩٠

٧٦١٥

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية، وأجزاؤها، 
من ألومنيــوم ؛ إسفنجــات ووسيدات وقفازات ومايماثلها، من 

ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو إلستعماالت مماثلة؛ أدوات صحية 
وأجزاؤها ، من ألومنيوم .

- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األدوات المنزلية ، وأجزاؤها؛ 
إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع 

أو إلستعماالت مماثلة :

٧٦١٥١١
-- إسفنجات ووسيدات وقــفازات ومايماثلها ، للجلى أو التلميع أو 

إلستعماالت مماثلة
ج

ج-- غيرها٧٦١٥١٩
ج- أدوات صحية وأجزاؤها٧٦١٥٢٠
مصنوعات أخر من ألومنيوم .٧٦١٦

٧٦١٦١٠

- مسامير ومسامير تنجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة فى البند 
٨٣,٠٥) ،  براغـــــــى وصواميل ( عزقات )، ومحاجن لولبية ( 

شناكل)، مسامير برشام"  تباشيم "، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات 
"وردات " وأصناف مماثلة

ج

- غيرها :
ج-- نسج ، شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسالك ألومنيوم٧٦١٦٩١

-- غيرها :
ب--- حلـقات ( روندالت) ألنابـيـب تعبـئة المعاجين٧٦١٦٩٩١٠
ج--- غيرها٧٦١٦٩٩٩٠
رصاص بأشكال خام .٧٨٠١
أ- رصاص نقى٧٨٠١١٠

- غيره :
أ-- محتو وزناً على األنتيمون كعنصر آخر رئيسى٧٨٠١٩١
أ-- غيره٧٨٠١٩٩
أخردة وفضالت من رصاص .٧٨٠٢٠٠

٧٨٠٣٠٠
قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) وأسالك ، من رصاص 

.
ب

٧٨٠٤
ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من رصاص ؛ مساحيق ورقائق 

من رصاص .
- ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :

٧٨٠٤١١
-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك اليتجاوز ٠,٢ مم (بإستثناء 

الحامل)
ب

ب-- غيرها٧٨٠٤١٩
ب- مساحيق ورقائق٧٨٠٤٢٠

٧٨٠٥٠٠
مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصالت واألكواع 

واألكمام)، من رصاص .
ب

بمصنوعات أخر من رصاص .٧٨٠٦٠٠



زنك بأشكال خام .٧٩٠١
- زنك غير مخلوط :

أ-- محتو على ٩٩,٩٩% وزناً أو أكثر من الزنك٧٩٠١١١
أ-- محتو على أقل من ٩٩,٩٩% وزناً من الزنك٧٩٠١١٢
أ- خالئط زنك٧٩٠١٢٠
أخردة وفضالت من زنك .٧٩٠٢٠٠
أتربة ومساحيق ورقائق من زنك .٧٩٠٣
ب- أتربة زنك (رماد الزنك)٧٩٠٣١٠
ب- غيرها٧٩٠٣٩٠
بقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) وأسالك ،  من زنك .٧٩٠٤٠٠
بألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأورق ، من زنك .٧٩٠٥٠٠

٧٩٠٦٠٠
مواســير وأنــابيــب ولوازم مــواســير أو أنابيب (مثل 

الوصالت أو األكواع أو األكمام) ، من زنك .
ب

بمصنوعات أخر من زنك .٧٩٠٧٠٠
قصدير بأشكال خام .٨٠٠١
أ- قـصديــر غــير مخلوط٨٠٠١١٠
أ- خالئـط قـصديـر٨٠٠١٢٠
أفضالت وخردة من قصدير .٨٠٠٢٠٠

بقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيالت) وأسالك ، من قصدير .٨٠٠٣٠٠

بألواح وصفائح وقدد وأشرطة ، من قصدير، يزيد سمكها عن ٠,٢ مم .٨٠٠٤٠٠

٨٠٠٥٠٠

أوراق من قـصـديـر ( وإن كانـت مطبـوعـة أو مثـبتـة عـلى 
حامل من ورق أو ورق مقــوى أو لدائـن أو حـوامـل ممـاثـلة ) 

، اليـتجـاوز سمكها ٠,٢ مم ( بإستثناء سمك الحامل ) ؛ مساحيق 
ورقائق من قصدير .

ب

٨٠٠٦٠٠
مـواسـير وأنـابيــب ولوازم مواسـير أو أنابيب (مثل الوصالت أو 

األكواع أو األكمام ) ،  من قصدير .
ب

جمصنوعات أخر من قصدير .٨٠٠٧٠٠
تنجستين ( ولفرام ) ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠١
أ- مساحيق٨١٠١١٠

- غيرها :

٨١٠١٩٤
-- تـنجسـتـين بأشكال خام ، بما فى ذلك الـقضبان والعيدان 

المتحصـــل عليها بالتـلبـيد فقط
أ

٨١٠١٩٥
-- قـــضبـان وعـــيدان ، عدا المتحصل عليها بالـتـلبـيد 

فــقط ، زوايا وأشكال خاصة ( بروفيالت ) ، وألواح وصفائح ، 
وأشرطة وقدد وأوراق

أ

أ-- أسالك٨١٠١٩٦
أ-- فضالت وخردة٨١٠١٩٧
أ-- غيرها٨١٠١٩٩
موليبدنيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٢
أ- مساحيق٨١٠٢١٠

- غيرها :



٨١٠٢٩٤
-- موليـبـدنيوم بأشكال خام ، بما فى ذلك القضبـــان والعيدان 

المتحصل عليها بالتـلبـيد فـقط
أ

٨١٠٢٩٥
-- قضبان وعيدان ، عدا المتحصل عليها بالتلبيد فقط ، زوايا وأشكال 

خاصة ( بروفيالت ) ، وألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق
أ

أ-- أسالك٨١٠٢٩٦
أ-- فضالت وخردة٨١٠٢٩٧
أ-- غيرها٨١٠٢٩٩
تنتاليوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٣

٨١٠٣٢٠
- تـنـتـاليـــوم بأشــكال خام ، بمــا فى ذلك القـضبان 

والعيدان المتحصل عليها بالـتـلبـيد فـقط ؛ مساحيق
أ

أ- فضالت وخردة٨١٠٣٣٠
أ- غيرها٨١٠٣٩٠
ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٤

- ماغـنسـيوم بأشكال خام :
أ-- محتو على ٩٩,٨% وزناً على األقل من الماغـنسـيوم٨١٠٤١١
أ-- غيرها٨١٠٤١٩
أ- فضالت وخردة٨١٠٤٢٠
أ- برادة وخراطة ، وحبـيـبات ، مصنـفة تـبعاً للحجم ؛ مساحيق٨١٠٤٣٠
أ- غيرها٨١٠٤٩٠

٨١٠٥
كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ 

كوبالت ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .

٨١٠٥٢٠
- كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ 

كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق
أ

أ- فضالت وخردة٨١٠٥٣٠
أ- غيرها٨١٠٥٩٠
بيزموت ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت  والخردة .٨١٠٦

أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١٠٦٠٠١٠
أ--- فضالت وخردة٨١٠٦٠٠٢٠
أ--- غيرها٨١٠٦٠٠٩٠
كادميوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٧
أ- كادميوم بأشكال خام ؛ مساحيق٨١٠٧٢٠
أ- فضالت وخردة٨١٠٧٣٠
أ- غيرها٨١٠٧٩٠
تيـتانـيوم ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٨
أ- تـيـتانـيوم بأشكال خام ؛ مساحيق٨١٠٨٢٠
أ- فضالت وخردة٨١٠٨٣٠
أ- غيرها٨١٠٨٩٠
زيركونيوم ومصنوعاته  ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١٠٩
أ- زيركونيوم بأشكال خام ؛ مساحيق٨١٠٩٢٠
أ- فضالت وخردة٨١٠٩٣٠
أ- غيرها٨١٠٩٩٠
أنـتـيموان ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١١٠
أ- أنـتـيمون بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٠١٠



أ- فضالت وخردة٨١١٠٢٠
أ- غيرها٨١١٠٩٠
منجنيز ومصنوعاته ، بما فى ذلك الفضالت والخردة .٨١١١

أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١١٠٠١٠
أ--- فضالت وخردة٨١١١٠٠٢٠
أ--- غيرها٨١١١٠٠٩٠

٨١١٢
بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليـوم وهافنيـوم (سلتيوم) 

وأنديـوم ونيـوبيـوم (كولومبيوم) ورينيوم وثاليـوم ، ومصنوعات 
هذه المعادن ، بما فى ذلك الفضالت والخردة.

- بـيريليـوم :
أ-- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٢١٢
أ-- فضالت وخردة٨١١٢١٣
أ-- غيرها٨١١٢١٩

- كروميوم ( كروم ) :
أ-- بأشكال خام ؛ مساحيـق٨١١٢٢١
أ-- فضالت وخردة٨١١٢٢٢
أ-- غيرها٨١١٢٢٩

- جرمانـيوم :
أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٢٣٠١٠
أ--- فضالت وخردة٨١١٢٣٠٢٠
أ--- غـيرها٨١١٢٣٠٩٠

- فـانـاديـوم :
أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٢٤٠١٠
أ--- فضالت وخردة٨١١٢٤٠٢٠
أ--- غـيرها٨١١٢٤٠٩٠

- ثـالـيوم :
أ-- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٢٥١
أ-- فضالت وخردة٨١١٢٥٢
ب-- غيرها٨١١٢٥٩

- غيرها :
-- بأشكال خام ؛ فضالت وخردة ؛ مساحيق :

أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٢٩٢١٠
أ--- فضالت وخردة٨١١٢٩٢٢٠
أ--- غيرها٨١١٢٩٢٩٠
أ-- غيرها٨١١٢٩٩

٨١١٣
خالئط معدنية خزفية ( سيرميت ) ومصنوعاتها ، بما فى ذلك الفضالت 

والخردة .
أ--- بأشكال خام ؛ مساحيق٨١١٣٠٠١٠
أ--- فضالت وخردة٨١١٣٠٠٢٠
أ--- غيرها٨١١٣٠٠٩٠



٨٢٠١

مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذارى وأمشاط ؛ فؤوس 
وبلطات وعدد قاطعة مماثلة ؛ مقصات تقليم من أى نوع ؛ مناجل 

وسكاكين قــش ومجــزات أعشــاب وأســافين للخشب وعدد 
أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات .

أ- مجارف ورفوش٨٢٠١١٠
أ- مذارى٨٢٠١٢٠
أ- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط٨٢٠١٣٠
أ- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة٨٢٠١٤٠
أ- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما فى ذلك مقصات تقطيع الدواجن)٨٢٠١٥٠
أ- مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين٨٢٠١٦٠
أ- عدد يدوية أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات٨٢٠١٩٠

٨٢٠٢
مناشير يدوية ؛ نصال مناشير من جميع األنواع ( بما فى ذلك نصال 

الثقب والشق أو نصال المناشير  غير المسننة ) .
أ- مناشير يدوية٨٢٠٢١٠
أ- نصال مناشير شريطية مقـفلة بدون نهايات " شلة "٨٢٠٢٢٠

- نصال مناشير دائرية ( بما فى ذلك نصال مناشير الشق والثـقب ) :
أ-- بأجزاء عاملة من صلب٨٢٠٢٣١
أ-- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٢٠٢٣٩
أ- نصال مناشير سالسل٨٢٠٢٤٠

- نصال مناشير أخر :
أ-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن٨٢٠٢٩١
أ-- غيرها٨٢٠٢٩٩

٨٢٠٣
مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزراديات " بنسات " ( بما فى ذلك 

األنواع القاطعة ) ، مالقط ، مقصات لقطع المعادن ، قاطعات مواسير ، 
قاطعات براغى ومسامير ، مثاقب تخريم ، وعدد يدوية مماثلة .

أ- مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة٨٢٠٣١٠

٨٢٠٣٢٠
- كماشات وزراديات " بنسات " ( بما فى ذلك األنواع القاطعة)، مالقط، 

وعدد مماثلة
أ

أ- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة٨٢٠٣٣٠

أ- قاطعات مواسير ، قاطعات براغى ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة٨٢٠٣٤٠

٨٢٠٤
مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل " إنجليزية " ، يدوية ( بما فى 
ذلك مفاتيح قياس عزم اللف ) ؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت 

بماسكاتها.
- مفاتيح ربط يدوية :

أ-- غير قابلة للتعديل ( ثابتة )٨٢٠٤١١
أ-- قابلة للتعديل " إنجليزية "٨٢٠٤١٢
أ- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها٨٢٠٤٢٠

٨٢٠٥

عدد يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) ، غير  مذكورة وال 
داخلة فى مكان آخر ؛ مواقد اللحام ؛ ملزمات ومايماثلها ، عدا تلك 

األجزاء التى تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد اآللية ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة 
قابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم .

ب- أدوات ثـقب ولولبة٨٢٠٥١٠



ب- مطارق ومطارق ثـقيلة٨٢٠٥٢٠

٨٢٠٥٣٠
- مساحج " فارات " ، أزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثــلها من أدوات 

قاطعة ، لشغل الخشب
ب

ب- مفكات٨٢٠٥٤٠
- عدد يدوية أخر ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) :

ب-- لإلستعمال المنزلى٨٢٠٥٥١
ب-- غيرها٨٢٠٥٥٩
أ- مواقد لحام٨٢٠٥٦٠
ب- ملزمات وما يماثلها٨٢٠٥٧٠

٨٢٠٥٨٠
- ســنادين ؛ أكــوار حدادة قـــابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع 

هياكلها تدار باليد أو بالقدم
ب

٨٢٠٥٩٠
- مجموعات " أطقم " تحتوى على األقل على إثـنين مــن األصناف 

المذكورة فى البنود الفرعية السابقة
ب

٨٢٠٦٠٠
عدد تحتوى على إثنين أو أكثر من األصناف الداخلة فى البنود من 
٨٢,٠٢ إلى ٨٢,٠٥ ، مهيأة كجموعات " أطقم " للبيع بالتجزئة .

أ

٨٢٠٧

أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً ، أو للعدد 
اآللية ، ( مثالُ ، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولبة والحفر 

والتثقيب والتقعير والتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغى ) ، بما 
فى ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .

- أدوات حفر وثـقب التربة والصخور :
أ-- بجزء عامل من خالئط معدنية خزفية٨٢٠٧١٣
أ-- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٢٠٧١٩
أ- قوالب سحب وبثق المعادن٨٢٠٧٢٠
أ- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم٨٢٠٧٣٠
أ- أدوات لللولبة الداخلية أو الخارجية٨٢٠٧٤٠
أ- أدوات للثـقب ، عدا أدوات ثـقب الصخور٨٢٠٧٥٠
أ- أدوات للتـقعير والتـقوير٨٢٠٧٦٠
أ- أدوات للتفريز٨٢٠٧٧٠
أ- أدوات للخرط٨٢٠٧٨٠
أ- أدوات أخر قابلة للتبديل٨٢٠٧٩٠
سكاكين ونصال قاطعة ، لآلالت أو األجهزة اآللية.٨٢٠٨
أ- لشغل المعادن٨٢٠٨١٠
أ- لشغل األخشاب٨٢٠٨٢٠
أ- ألجهزة المطابخ أو لآلالت المستعملة فى صناعة األغذية٨٢٠٨٣٠
أ- لآلالت المستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات٨٢٠٨٤٠

- غيرها :
أ--- لآلالت المستعملة فى المواد النسجية ومصنوعاتها٨٢٠٨٩٠١٠
أ--- غيرها٨٢٠٨٩٠٩٠

٨٢٠٩٠٠
أطــراف ورؤوس ومايماثــلها للعدد ، غير مركبة ، من خالئط 

معدنية خزفية ( سيرميت ) .
أ

٨٢١٠٠٠
أجهزة آليــة تدار باليد تزن ١٠ كج أو أقل ، لإلستعمال فى تحضير أو 

تهيئة أو تقديم األطعمة أو األشربة.
ج



٨٢١١
سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة ، بما فى ذلك مطاوى تقليم 

األشجار ، عدا السكاكين الداخلة فى البند ٨٢,٠٨ ، ونصالها .
ج- مجموعات " أطقم " من أصناف منوعة٨٢١١١٠

- غيرها :
ج-- سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى٨٢١١٩١
ج-- سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى٨٢١١٩٢
ج-- سكاكين ذات نصال أخر ( بما فى ذلك مطاوى تقليم األشجار )٨٢١١٩٣
ب-- نصال٨٢١١٩٤
ج-- مقابض من معادن عادية٨٢١١٩٥

٨٢١٢
أمواس وأدوات حالقة ونصالها ( بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع 

بشكل أشرطة أو قدد ) .
- أمواس وأدوات حالقة :

ب--- أدوات حالقة٨٢١٢١٠١٠
ب--- غيرها٨٢١٢١٠٩٠

- نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة، بما فى ذلك النصال غير تامة 
الصنع بشكل أشرطة أو قدد:

ب--- شفرات أدوات حالقة تامة الصنع٨٢١٢٢٠١٠
ب--- شفرات أدوات حالقة غير تامة الصنع٨٢١٢٢٠٢٠
ب--- نصال أمواس حالقة ( بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع )٨٢١٢٢٠٣٠
ب- أجزاء أخر٨٢١٢٩٠
بمقصات ، ونصالها .٨٢١٣٠٠

٨٢١٤

أدوات قاطعة أخر ( مثل ، أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين 
الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات ورق ) ؛ أدوات 

ومجموعـــــات " أطقم " تجميل وتقليم أظــــافر اليدين 
والقدمين (بما فيها مبارد األظافر) .

٨٢١٤١٠
- قاطعات الورق وفاتحات الرسائــل وسكاكين محو وبرايات أقالم 

الرصاص، ونصالها
ب

٨٢١٤٢٠
- أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم األظافر (بما فيها مبارد 

األظافر)
ج

ب- غيرها٨٢١٤٩٠

٨٢١٥
مالعق وشوك ومغارف ومغارف رغوة ( كاشطات ) ، مقطعات الحلوى 

والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، مالقط السكر ، وأدوات مماثلة 
، للمائدة أو المطبخ .

٨٢١٥١٠
-  مجموعـــات " أطقـم " من أصناف منوعة ، تحتوى على صنف 

واحد على األقل مطلى بمعدن ثمين
ج

ج- مجموعات " أطقم " أخر من أصناف منوعة٨٢١٥٢٠
- غيرها :

ج-- مطلية بمعادن ثمينة٨٢١٥٩١
ج-- غيرها٨٢١٥٩٩

٨٣٠١

أقفال ومغاليق " غاالت " ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما 
يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية ؛ أغالق وأطر بأغالق، متضمنة 

مغاليق ، من معادن عادية؛ مفاتيح ألى من األصناف السابقة، من معادن 
عادية .



ب- أقفال٨٣٠١١٠
ب- مغاليق " غاالت " ، من األنواع المستعملة للسيارات٨٣٠١٢٠
ب- مغاليق " غاالت " ، من األنواع المستعملة لألثاث٨٣٠١٣٠

- مغاليق " غاالت " أخر ؛ مزاليج بمغاليق :
ج--- كوالين عادة أو بسلندر لألبواب والشبابيك٨٣٠١٤٠١٠
ب--- غيرها٨٣٠١٤٠٩٠
ب- أغالق وأطر بأغالق ، متضمنة مغاليق٨٣٠١٥٠
ب- أجزاء٨٣٠١٦٠
ب- مفاتيح مقدمة على حدة٨٣٠١٧٠

٨٣٠٢

لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل فى 
األثاث واألبواب والساللم والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة 

وصناديق وخزائن األمتعة، ومايماثلها ؛ مشاجب وحوامل قبعات، 
وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجالت تدحرج 

(كاستور) بتركيبات من معادن عادية ؛ غالقات ذاتية الحركة لألبواب من 
معادن عادية .

ب- مفصالت من جميع األنواع٨٣٠٢١٠
ب- عجالت تدحرج "  كاستور "٨٣٠٢٢٠
ب- تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثـلة مما يستعمل للسيارات٨٣٠٢٣٠

- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر :
ب-- مما يستعمل للمبانى٨٣٠٢٤١
ب-- غيرها ، مما يستعمل لألثاث٨٣٠٢٤٢
ب-- غيرها٨٣٠٢٤٩
ب- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة ، وتركيبات مماثلة٨٣٠٢٥٠
ب- غالقات ذاتية الحركة لألبواب٨٣٠٢٦٠

٨٣٠٣٠٠
خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع 
واألمانات، للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات 

ومايماثلها ، من معادن عادية .
أ

٨٣٠٤٠٠

علب للملفات وللمصنفات ، ولبطاقات الفهرسة ، وصوانى وحوامل 
لألوراق، وحوامل لألقالم وحوامل لألختام ، وأصناف مماثلة ، لإلستعمال 

فى المكاتب، من معادن عادية ، بإستثناء أثاث المكاتب الداخل فى البند 
. ٩٤,٠٣

ج

٨٣٠٥

تركيبات لمصنفات ضم األوراق " دوسيهات " أو للملفات، ماسكات 
وشابكات وزوايا رسائل ، ومشابك األوراق، رقاع للفهرسة ، وأصناف 
مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثالً ، 

للمكاتب وللتنجيد وللتغليف)، من معادن عادية .
ب- تركيبات لمصنفات ضم األوراق " دوسيهات " أو للملفات٨٣٠٥١٠
ب- مشابك خارزة بشكل أمشاط٨٣٠٥٢٠
ب- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٣٠٥٩٠

٨٣٠٦

أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن 
عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر 

للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أومايماثلها، من معادن عادية ؛ مرايا 
من معادن عادية .

ب- أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها٨٣٠٦١٠



- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين :
ج-- مطلية بمعادن ثمينة٨٣٠٦٢١
ج-- غيرها٨٣٠٦٢٩
ج- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايماثلها ؛ مرايا٨٣٠٦٣٠
أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .٨٣٠٧
ب- من حديد أو صلب٨٣٠٧١٠
ب- من معادن عادية أخر٨٣٠٧٩٠

٨٣٠٨

أغالق، أطر بأغالق، أبازيم، أبازيم بأغالق،  محاجن (شناكل)، عرى، 
وأصـناف مماثلة ، من معادن عادية، من النوع المستعمل لأللبسة أو 

األحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من 
األصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن 

عادية .
ب- محاجن (شناكل) ، عرى٨٣٠٨١٠
ب- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق٨٣٠٨٢٠
ج- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٣٠٨٩٠

٨٣٠٩

سدادات وأغطية ( بما فى ذلك األغطية التاجية واألغطية الملولبة 
وسدادات الصب "القطارة" ) ، كبسوالت للقنانى، وسدادات ملولبة 

وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام اإلغالق " 
الترصيص "، من معادن عادية .

ب- أغطية تاجية ( ذات حواف مشرشرة )٨٣٠٩١٠
ب- غيرها٨٣٠٩٩٠

٨٣١٠٠٠
الفتات ، لوحات أسماء وعناوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف 

وعالمات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها فى البند ٩٤,٠٥.
ج

٨٣١١

أسالك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائى ومنتجات مماثلة، 
من معادن عادية أومن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات 

مساعدة لصهر المعادن " فلكس "، من األنواع المستعملة فى اللحام أو فى 
ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ؛ أسالك وعيدان من 

مساحيق معادن عادية مكتلة، من األنواع المستعملة فى الطالء المعدنى 
بالرش .

ب- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى ، من معادن عادية٨٣١١١٠
ب- أسالك محشوة للحام بالقوس الكهربائى ، من معادن عادية٨٣١١٢٠
ب- عيدان مكسوة وأسالك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية٨٣١١٣٠
ب- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٣١١٩٠

٨٤٠١
مفاعالت نووية ؛ عناصر وقود ( خراطيش ) ، لم تتعرض لإلشعاع ، 

للمفاعالت النووية ؛ آالت وأجهزة للفصل النظائرى .
أ- مفاعالت نووية٨٤٠١١٠
أ- آالت وأجهزة للـفصل الـنـظائرى وأجزاؤها٨٤٠١٢٠
أ- عناصر وقود ( خراطيش ) ، لم تتعرض لإلشعاع٨٤٠١٣٠
أ- أجزاء مفاعالت نووية٨٤٠١٤٠

٨٤٠٢
مراجل توليد البخار المائى وغيره من األبخرة ( بإستثناء مراجل الماء 

الساخن للتدفئة المركزية والتى تستطيع إنتاج بخار ذى ضغط منخفض ) 
؛ مراجل المياه المسعرة .

- مراجل توليد البخار المائى وغيره من األبخرة :



أ-- مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائى ٤٥ طناً / ساعة٨٤٠٢١١

٨٤٠٢١٢
-- مراجل بأنابيب مائية اليتجاوز إنتاجها من البخار المائى ٤٥ طناً / 

ساعة
أ

ج-- مراجل أخر لتوليد األبخرة ، بما فى ذلك المراجل المشتركة٨٤٠٢١٩
أ- مراجل المياه المسعرة٨٤٠٢٢٠
أ- أجزاء٨٤٠٢٩٠
مراجل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة فى البند ٨٤,٠٢ .٨٤٠٣
أ- مراجل٨٤٠٣١٠
أ- أجزء٨٤٠٣٩٠

٨٤٠٤
أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند ٨٤,٠٢ أو البند ٨٤,٠٣ ( مثل 

الموفرات والمسعرات ومزيالت الهباب ومسترجعات الغاز) ؛ مكثفات 
لآلالت البخارية  .

أ- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة فى البند ٨٤,٠٢ أو البند ٨٤٠٤١٠٨٤,٠٣
أ- مكـثـفات لآلالت البخارية٨٤٠٤٢٠
أ- أجزاء٨٤٠٤٩٠

٨٤٠٥
مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات 

غاز األستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع 
منقياتها.

٨٤٠٥١٠
- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات 
غاز األستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها

أ

أ- أجزاء٨٤٠٥٩٠
عنفات ( توربينات ) بخارية .٨٤٠٦
أ- عنفات لـتسيير المراكب البحرية٨٤٠٦١٠

- عنفات أخر :
أ-- ذات قدرة تتجاوز ٤٠ MW ( ميجا وات )٨٤٠٦٨١
أ-- ذات قدرة التتجاوز ٤٠ MW ( ميجا وات )٨٤٠٦٨٢
أ- أجزاء٨٤٠٦٩٠

٨٤٠٧
محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال 

فيها بالشرر (محركات إنفجارية) .
أ- محركات للطائرات٨٤٠٧١٠

- محركات لـتسيـير المراكب البحرية :
ج-- المحركات الخارجية ( غير ثابتة )٨٤٠٧٢١
أ-- غيرها٨٤٠٧٢٩

- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات 
الداخلة فى الفصل ٨٧:

أ-- التـتجاوز سعة إسطواناتها ٥٠ سم٨٤٠٧٣١٣
أ-- تزيد سعة إسطواناتها عن ٥٠ سم٣ وال تتجاوز ٢٥٠ سم٨٤٠٧٣٢٣
ب-- تـزيد سعة إسطواناتها عن ٢٥٠ سم٣ وال تتجاوز ١٠٠٠ سم٨٤٠٧٣٣٣

-- تـتجاوز سعة إسطواناتها ١٠٠٠  سم٣ :

٨٤٠٧٣٤١٠
--- للدراجات بانواعها ، للجرارات ، لسـيارات النقـل المشترك أو 
نقـل البضائع والمواد أو لسيارات اإلستعماالت الخاصة (البند٨٧,٠٥)

أ



ب--- غيرها٨٤٠٧٣٤٩٠
ب- محركات أخر٨٤٠٧٩٠

٨٤٠٨
محركات اإلحتراق الداخلى ، ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط 

(محركات  ديزل أو نصف ديزل) .
أ- محركات لتسيير المراكب البحرية٨٤٠٨١٠

- محركات من األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل ٨٧ 
:

ج--- ذات قدرة حتى ٩٢ k w ( كيلو وات )٨٤٠٨٢٠١٠
أ--- غيرها٨٤٠٨٢٠٩٠
ب- محركات أخر٨٤٠٨٩٠

٨٤٠٩
أجزاء معدة حصــراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة فى البند 

٨٤,٠٧ أو البند ٨٤,٠٨ .
أ- لمحركات الطائرات٨٤٠٩١٠

- غيرها :

٨٤٠٩٩١
-- معـــــدة حصــراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس 

التى يتم اإلشعال فيها بالشرر
ب

ب-- غيرها٨٤٠٩٩٩
عنفات ( توربينات ) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظماتها .٨٤١٠

- عنـفات ودواليب تعمل بقوة الماء :
أ-- التـتجاوز قدرتها ١٠٠٠ K W ( كيلو وات )٨٤١٠١١
أ-- تزيد قدرتها عن١٠٠٠ KW (كيلو وات) وال تتجاوز١٠٠٠٠ KW (كيلو٨٤١٠١٢
أ-- تـتجاوز قدرتها ١٠٠٠٠ KW ( كيلو وات )٨٤١٠١٣
أ- أجزاء ، بما فيها المنظمات٨٤١٠٩٠
عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر .٨٤١١

- عنـفات نفاثــة :
أ-- التـتجاوز قوة دفعها ٢٥ KN ( كيلو نيوتن )٨٤١١١١
أ-- تـتجاوز قوة دفعها ٢٥ KN ( كيلو نيوتن )٨٤١١١٢

- عنفات دافعة :
أ-- التـتجاوز قدرتها ١١٠٠ KW ( كيلو وات )٨٤١١٢١
أ-- تـتجاوز قدرتها ١١٠٠ KW ( كيلو وات )٨٤١١٢٢

- عنفات غازية أخر :
أ-- التـتجاوز قدرتها ٥٠٠٠ KW ( كيلو وات )٨٤١١٨١
أ-- تـتجاوز قدرتها ٥٠٠٠ KW ( كيلو وات )٨٤١١٨٢

- أجزاء :
أ-- للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة٨٤١١٩١
أ-- غيرها٨٤١١٩٩
محركات وآالت محركة أخر .٨٤١٢
أ- محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة٨٤١٢١٠

- محركات وآالت محركة، تعمل بقوة السوائل ( هيدروليكية ) :
أ-- بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )٨٤١٢٢١
أ-- غيرها٨٤١٢٢٩

-  محركات وآالت محركة ، تعمل بالهواء المضغوط ( بنيوماتيك ) :
أ-- بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )٨٤١٢٣١



أ-- غيرها٨٤١٢٣٩
أ- غيرها٨٤١٢٨٠
أ - أجزاء٨٤١٢٩٠
مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على آداة قياس؛ رافعات سوائل.٨٤١٣

- مضخات محتوية أو معدة إلحتواء آداة قياس :

٨٤١٣١١
-- مضخــات تــوزيـع الوقــود أو مــواد التـشحيم ، مــن 
األنواع المستعملة فى محطات توزيع الوقود أو المرائــب ( الجراجات 

أو الكراجات )
ب

ب-- غيرها٨٤١٣١٩

٨٤١٣٢٠
- مضـخات تــدار يدوياً ، بإسـتـثـنـاء المضخات الداخلة فى 

البـــند الفرعى ٨٤١٣,١١ أو ٨٤١٣,١٩
أ

٨٤١٣٣٠
- مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائـل التبريد، لمحركات اإلحتراق 

الداخلى ذات المكابس (بالشررأو بالضغط )
ب

أ- مضخات خرسانة٨٤١٣٤٠
أ- مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر٨٤١٣٥٠
أ- مضخات إزاحة موجبة دوارة أخر٨٤١٣٦٠

- مضخات أخر تعمل بالطرد المركزى :

٨٤١٣٧٠١٠
--- مضخات أفقية ذات طرد مركزى ومحور أفقى حتى ١٤ بوصة 

بمحرك أو بدون محرك
ج

أ--- مضخات حريق٨٤١٣٧٠٢٠
ب--- غيرها٨٤١٣٧٠٩٠

- مضخات أخر ؛ رافعات سوائل :
ج-- مضخات٨٤١٣٨١
أ-- رافعات سوائل٨٤١٣٨٢

- أجزاء :
أ-- للمضخات٨٤١٣٩١
أ-- لرافعات السوائل٨٤١٣٩٢

٨٤١٤

مضخـــــــات هــــــــواء ومضخــات تفريغ الهواء ، 
مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر ؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء ( 

بشكل أغطية "HOODS ") بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة 
بمنقيات هـــــــــواء ( فالتر ) .

أ- مضخات تـفريغ الهواء٨٤١٤١٠
أ- مضخات هواء تـدار باأليدى أو باألرجل٨٤١٤٢٠

- مضاغط من األنواع المستعملة فى آالت ومعدات وأجهزة التبريد :
ب--- ألجهزة تكييف هواء السيارات٨٤١٤٣٠١٠
ج--- مضاغط أخر بقدرات حتى ٣٦٨ w ( وات )٨٤١٤٣٠٢٠
أ--- غيرها٨٤١٤٣٠٩٠
أ- مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقـطر٨٤١٤٤٠

- مراوح :

٨٤١٤٥١
-- مـــراوح طـــاولة أو أرض أو جــدران أو نـوافـــذ أو 
 ) W ســقــوف ، ذات محرك كهربائى مندمج التـتجاوز قدرته ١٢٥

وات )
ج

-- غيرها :



ج--- المراوح واالجهزة النافخة للهواء ، كاجزاء للمكانس الكهربائية٨٤١٤٥٩١٠
أ--- غيرها٨٤١٤٥٩٩٠

٨٤١٤٦٠
- أجهزة شــافـطة أو مبـــدلة للهــــواء ( بشكل أغطية " 

HOODS " ) ، اليتجاوز مقاس أكبر جانب أفـقى لها ١٢٠ سم
ج

أ- غيرها٨٤١٤٨٠
ج- أجزاء٨٤١٤٩٠

٨٤١٥
آالت وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات 

لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما فى ذلك اآلالت التى اليمكن تنظيم الرطوبة 
فيها على حدة .

٨٤١٥١٠
- من النوع المعد للـنوافـذ أو الجدران ، مؤلفـة جسماً واحـداً ، أو من 

نوع " سبليت سيستم " ( المؤلفة من جزئين منفصلين )
ج

ج- من الـنوع المستخدم فى مقصورات الركاب بالسيارات٨٤١٥٢٠
- غيرها :

٨٤١٥٨١
-- متـضمنــه وحـــدة تــبريـــد وصمام لعكس دورة 

الـتـبريد أو التــدفـئــة ( مضخات حرارية عاكسة )
ج

ج-- غيرها ، متـضمنة وحدة تـبريد٨٤١٥٨٢
ج-- غير متـضمنة وحدة تـبريد٨٤١٥٨٣
ج - أجزاء٨٤١٥٩٠

٨٤١٦
أجهزة إشعال لألفران التى تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب 

المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها اآللية ، كالسفود 
ومفرغات الرماد وما يماثلها .

أ- أجهزة إشعال لألفران التى تعمل بالوقود السائـل٨٤١٦١٠
أ- أجهزة إشعال أخر لألفران ، بما فيها أجهزة اإلشعال المشـتركة٨٤١٦٢٠

٨٤١٦٣٠
- مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها اآللية ، كالسفود ومفرغات الرماد 

ومايماثـلها
أ

أ- أجزاء٨٤١٦٩٠

٨٤١٧
أفران للصناعة أو المختبــرات ، بما فيها المرمدات ( أفران حرق 

المخلفات أو القمامة ) ، غير كهربائية .

٨٤١٧١٠
- أفــران للتحميــص أو للصهــر أو لغـيرها من المعالجات 

الحرارية للمعادن أو لخاماتها
أ

أ- أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت٨٤١٧٢٠
أ- غيرها٨٤١٧٨٠
أ - أجزاء٨٤١٧٩٠

٨٤١٨

ثالجات " برادات " ومجمدات " فريزرات " وغيرها من آالت ومعدات 
وأجهزة إحداث البرودة ( التبريد أو التجميد ) ، كهربائية أو غير 

كهربائية ؛ مضخات حرارية ماعدا آالت وأجهزة تكييف الهواء الداخلة 
فى البند ٨٤,١٥ .

- ثالجات مع مجمدات فى جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة :
ج--- ذات سعة حتى ٨٠٠ لتر٨٤١٨١٠١٠
ج--- غيرها٨٤١٨١٠٩٠

- ثالجات من النوع المنزلى :
-- تعمل بالضغط :٨٤١٨٢١
ج--- ذات سعة حتى ٨٠٠ لتر٨٤١٨٢١١٠



ج--- غيرها٨٤١٨٢١٩٠
-- تعمل باإلمتصاص ، كهربائية :٨٤١٨٢٢
ج--- ذات سعة حتى ٨٠٠ لتر٨٤١٨٢٢١٠
ج--- غيرها٨٤١٨٢٢٩٠
-- غيرها :٨٤١٨٢٩
ج--- ذات سعة حتى ٨٠٠ لتر٨٤١٨٢٩١٠
ج--- غيرها٨٤١٨٢٩٩٠
ج- مجمدات بشكل صناديق أفـقية ، التـتجاوز سعتها ٨٠٠ لتر٨٤١٨٣٠
ج- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، التـتجاوز سعتها ٩٠٠ لتر٨٤١٨٤٠

- صـــناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض أخر ، وما يماثـلها من 
أجهزة الـتـبريد أو الـتجميد ، بشكل أثـاث :

٨٤١٨٥٠١٠

--- لحفــظ الجثـث والدم ، وأجهـــزة التـبـريـد المجهـزة 
للمعـامـل المتخصصـة فــــى مجال زراعة األنســجـــة 

واألورام السرطانيـــــة وبحوث اللقاحات واألمصال والجراثيم 
المزروعة وما يماثلها

أ

٨٤١٨٥٠٢٠
--- الحاويات ( مـن أصناف البنـد ٨٦,٠٩ ) العازلة للحرارة والمعدة 
لـنقل المواد الغذائيـة والبضائع القابـلة للـتلف، والمجهزة بوحدة تبريد 

أو مصممة ألن تركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها
ب

ج--- غيرها٨٤١٨٥٠٩٠
- آالت ومعدات وأجهزة تـبريد أو تجميد أخر ؛ مضخات حرارية :

٨٤١٨٦١
 -- وحدات مـــــن الـنــوع الذى يعمل بالضغــط ، 

تـتـألــــف مكـثـفاتها من مبادالت حرارية
ب

-- غيرها :
--- وحدات إحداث البرودة٨٤١٨٦٩١٠

٨٤١٨٦٩١١
---- لثالجات ومجمدات وأجهزة تبريد لإلستعمال المنزلى ذات سعة 

حتى ٨٠٠ لتر وألجهزة تكييف الهواء
ج

ب---- غيرها٨٤١٨٦٩١٩
---غيرها٨٤١٨٦٩٩٠

٨٤١٨٦٩٩١
---- مبردات المياه وإن إشـتملت على عنصر تسخـين لإلستعماالت 

المنزلية والفنادق وما يماثلها
ب

ب---- غيرها٨٤١٨٦٩٩٩
- أجزاء :

ج-- أثـاث مصمم إلستـيعاب أجهزة التبريد أو التجميد٨٤١٨٩١
-- غيرها :

--- مكـثـفات أو مبخرات :٨٤١٨٩٩١٠
ب---- ألجهزة تكيـيف الهواء٨٤١٨٩٩١١

٨٤١٨٩٩١٢
---- لألصناف الواردة فى البنود الفرعية  ١٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٣٠ 

، ٤٠ من هذا البند
ب

ب---- غيرها٨٤١٨٩٩١٩
ب--- غيرها٨٤١٨٩٩٩٠



٨٤١٩

آالت وأجهزة ، ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء، 
(بإستـثـناء األفران واألجهزة األخر الداخلة فى البند ٨٥,١٤ ) ، 

لمعالجة المواد بتغـيـير الحرارة مثـل التسخــين أو الطبــخ أو 
التحميص أو التقطير أو إعادة التـقـطـير أو التعـقيم أو البســترة ( 
التعـقيــم بطـريقـــة باستور ) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف 
أو التبريد ، عدا المعدات أو األجهزة من األنواع المستخدمة فى األغراض 
المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية .

- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :
ج-- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز٨٤١٩١١
ج -- غيرها٨٤١٩١٩
أ- أجهزة تعقييم طبية أو جراحية أو مختبرية٨٤١٩٢٠

- أجهزة تجفيف :
أ-- للمنتجات الزراعية٨٤١٩٣١
أ-- للخشب ، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى٨٤١٩٣٢
أ-- غيرها٨٤١٩٣٩
أ- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير٨٤١٩٤٠
أ- مبادالت حرارية٨٤١٩٥٠
أ- آالت وأجهزة تسييل الهواء أوالغازات األخر٨٤١٩٦٠

-  آالت وأجهزة ومعدات أخر :
أ-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهى أو لتسخين األغذية٨٤١٩٨١

-- غيرها :
أ--- أجهزة ترسيب األبخرة الكيميائية إلنتاج أشباه الموصالت٨٤١٩٨٩١٠
أ--- غيرها٨٤١٩٨٩٩٠

- أجزاء :
ج--- ألجهزة البند الفرعى ٨٤١٩٩٠١٠٨٤١٩,٨٩١٠
ج--- غيرها٨٤١٩٩٠٩٠

٨٤٢٠
آالت صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات 

لهذه اآلالت .
أ- آالت صقل وترقيق٨٤٢٠١٠

- أجزاء :
أ-- إسطوانات٨٤٢٠٩١
أ-- غيرها٨٤٢٠٩٩

٨٤٢١
أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى؛ آالت 

وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أوالغازات .
- أجهزة طرد مركزى، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزى :

أ-- فارزات القشدة٨٤٢١١١
-- أجهزة تجفيف البياضات واأللبسة :

ج--- مجففات للمواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٢١١٢١٠
--- غيرها٨٤٢١١٢٩٠

أ-- غيرها :
أ--- أجهزة تجفيف بالطرد المركزى لمعالجة رقائق أشباه الموصالت٨٤٢١١٩١٠
أ--- غيرها٨٤٢١١٩٢٠



- آالت وأجهزة ترشيح أو تـنـقية السوائل :
-- لترشيح أو تـنـقية المياه :

ب--- لإلستعمال المنزلى٨٤٢١٢١١٠
أ--- غيرها٨٤٢١٢١٩٠
أ-- لترشيح أو تـنـقية المشروبات ،  عدا المياه٨٤٢١٢٢
ب-- لترشيح الزيوت أو الوقود فى محركات اإلحتراق الداخلى٨٤٢١٢٣
أ-- غيرها٨٤٢١٢٩

- آالت وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :
ب-- مرشحات لتـنقية الهواء الداخل لمحركات اإلحتراق الداخلى٨٤٢١٣١
أ-- غيرها٨٤٢١٣٩

- أجزاء :
-- ألجهزة الطرد المركزى ، بما فيها أجهزة التجفيــف بالطرد 

المركزى :
ب--- ألجهزة البند الفرعى ٨٤٢١٩١١٠٨٤٢١,١٩١٠
ب--- غيرها٨٤٢١٩١٩٠
ب-- غيرها٨٤٢١٩٩

٨٤٢٢

آالت وأجهزة لغسل األوانى؛ آالت وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القنانى 
(القوارير) أواألوعية األخر؛ آالت وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو 

لصق الرقاع، على القنانى والعلب والصناديق واألكياس أو األوعية 
األخر؛ آالت  وأجهزة إحكام غلق القنانى والبرطمانات واألنابيب واألوعية 

المماثلة بالكبسوالت؛ آالت  وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما 
فى ذلك آالت وأجهزة التغليف باإلنكماش الحرارى للدائن) ؛ آالت وأجهزة 

لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .

- آالت وأجهزة لغسل األوانى :
ج-- من النوع المعد لإلستعمال المنزلى٨٤٢٢١١
أ-- غيرها٨٤٢٢١٩

٨٤٢٢٢٠
- آالت وأجهزة لـتـنظـيــف أو تجفيف القـنانــى أو 

األوعيـــة األخر
أ

٨٤٢٢٣٠

 - آالت وأجهزة للتعبـئة أو الغـلق أوالسد أو لصق الرقاع ، على 
الـقـوارير والعلب والصناديق واألكياس واألوعية األخر؛آالت وأجهـزة 

إحكام غـلق القـنانى والبرطمانات واألنابـيـب واألوعية  المماثلة 
بالكبسوالت؛ آالت وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع  إضافة الغازات 

إليها

أ

٨٤٢٢٤٠
- آالت وأجهزة أخر لتعبـئة أو تغليـف البضائع (بما فى ذلك آالت 

التغليف باإلنكماش الحرارى للدائن)
أ

- أجزاء :
ج--- إلجهزة غسل االوانى لالستعمال المنزلى٨٤٢٢٩٠١٠
أ--- غيرها٨٤٢٢٩٠٩٠

٨٤٢٣
أجهــزة وزن (عــدا المــوازين التى تبـــلغ حساسيتها ٥ 
سنتيجرام أو أقل)، بما فى ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة 

بالوزن؛ صنجات موازين  ( عيارات ) لجميع أنواع الموازين .
ب- أجهزة وزن األشخاص، بما فى ذلك موازين األطفال؛ موازين منزلية٨٤٢٣١٠
ب- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنـقولة على سيور ناقـلة٨٤٢٣٢٠



٨٤٢٣٣٠
- أجهزة لوزن كميــة ثابتــة ، وأجهــــزة وزن وقـبابـيـن 

لتعبـئـــة المواد فى أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما فى ذلك 
موازين المعايرة

ب

- أجهزة وزن أخر :
ب-- ذات طاقة وزن ال تـتجاوز ٣٠ كج٨٤٢٣٨١
ب-- ذات طاقة وزن تزيد عن ٣٠ كج وال تتجاوز  ٥٠٠٠ كج٨٤٢٣٨٢
أ-- غيرها٨٤٢٣٨٩
أ- صنجات ( عيارات ) لجميع الموازين ؛  أجزاء أجهزة وزن٨٤٢٣٩٠

٨٤٢٤

أجهـــزة آليــــة ( وإن كـانــت تــدار باليــد ) لرش 
ونــثر ونفـــث السوائــل أو المساحيق ؛  أجهزة إطفاء الحرائق، 

وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آالت وأجهزة نفث 
البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجهزة مماثلة .

ب- أجهزة إطفاء الحرائـق ، وإن كانـت معبأة٨٤٢٤١٠
أ- مسدسات رش وأجهزة مماثـلة٨٤٢٤٢٠
أ- آالت وأجهزة  نـفـث البخار أو قذف الرمال، وآالت وأجهزة مماثلة٨٤٢٤٣٠

- أجهزة أخر :
أ-- أجهزة للزراعة أو البستـنة٨٤٢٤٨١

-- غيرها :

٨٤٢٤٨٩١٠
--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو إستخالص أو تنظيف رقائق أشباه 

الموصالت
أ

٨٤٢٤٨٩٢٠
--- أجهزة تستخدم لتنظيف وإزالة الملوثات عن االقطاب المعدنية ألغلفة 

أشباه الموصالت قبل عملية الطالء الكهربائى
أ

أ--- غيرها٨٤٢٤٨٩٩٠
- أجزاء :

ج--- ألجهزة البند الفرعى ٨٤٢٤,٨٩٢٠ ، ٨٤٢٤٩٠١٠٨٤٢٤,٨٩٣٠
ج--- غيرها٨٤٢٤٩٠٩٠

٨٤٢٥
روافع ذات بكرات ، وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات 

إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع " عفريتات " .
- روافع ذات بكرات وروافع ، عدا الروافع ذات القواديـس وعدا الروافع 

المستعملة لرفع المركبات :
أ-- تعمل بمحرك كهربائى٨٤٢٥١١
أ-- غيرها٨٤٢٥١٩

٨٤٢٥٢٠
- روافع ذات إسطوانات أفـقـيـة للمناجم " ونش مناجم " ؛ أجهزة رفع 

مصممة خصيصاً لإلستعمال تحت األرض
أ

- روافع أخر ذات إســـــطوانات أفـقيــــة "ونـــش" ؛ 
روافع ذات إسطوانات عمودية " كابستان "  :

أ-- تعمل بمحرك كهربائى٨٤٢٥٣١
أ-- غيرها٨٤٢٥٣٩

- روافع ( عفريتات ) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :

٨٤٢٥٤١
-- أجهـــزة رفـــع ثــابــتة للســـيارات من األنواع 

المســـتعملة بمرائــــب السيارات ( الجراجات )
أ

أ-- روافع ( عفريتات ) وروافع أخر ، هيدروليكية٨٤٢٥٤٢
أ-- غيرها٨٤٢٥٤٩



٨٤٢٦

روافع ذات أذرع للسفن ( دركات ) ؛ روافـــــــع ( كرين ) ، بما 
فيها الروافع المتحركة على كابالت معلقة ؛ جسور رافعة متحركة ، 

روافع متحركة على جسور ؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة ( على إطارات 
) ، حامالت رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) ، عربات مزودة 

بأذرع رافعة ( كرين ) .

- جســـور رافعــــة متحركة ، روافع متحركــة على 
جســور، هــياكل رفع وتـنضــيد متحركــــة ( على إطارات 

)، حامالت رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) :
أ-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة٨٤٢٦١١

٨٤٢٦١٢
-- هياكل رفع وتـنضيد متحركة (على إطارات) ، وحامالت رافعة 

للتـنضيد متحركة (على إطارات)
أ

أ-- غيرها٨٤٢٦١٩
أ- روافع ( كرين ) برجية٨٤٢٦٢٠
أ- روافع ( كرين ) بهياكل متحركة على خط حديدى٨٤٢٦٣٠

- آالت وأجهزة أخر ، ذاتية الدفع :
أ-- على إطارات٨٤٢٦٤١
أ-- غيرها٨٤٢٦٤٩

- آالت وأجهزة أخر :
أ-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق٨٤٢٦٩١
أ-- غيرها٨٤٢٦٩٩
عربات بروافع شوكية ؛ عربات أخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع .٨٤٢٧
أ- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائى٨٤٢٧١٠
أ- عربات أخر ذاتية الدفع٨٤٢٧٢٠
ج- عربات أخر٨٤٢٧٩٠

٨٤٢٨
آالت وأجهزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ ( مثل ، 

المصاعد والساللم المتحركة واألجهزة الناقلة والناقالت السلكية (تليفريك 
. (

- مصاعد لألشخاص والبضائع وروافع  ذات قواديس :
ب--- مصاعد لألشخاص والبضائع بدون الغرف٨٤٢٨١٠١٠
أ--- غيرها٨٤٢٨١٠٩٠
أ- أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط٨٤٢٨٢٠

- أجهزة رفع أو نقل أخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :
أ-- مصممة خصيصاً لإلستعمال تحت األرض٨٤٢٨٣١
أ-- غيرها ، ذات قواديس٨٤٢٨٣٢
أ-- غيرها ، ذات سيور٨٤٢٨٣٣
أ-- غيرها٨٤٢٨٣٩
أ- ساللم وممرات متحركة٨٤٢٨٤٠

٨٤٢٨٥٠
- أجهزة دفـــع عربات المناجم ، عربات تحويــــل قاطرات أو 

عربات السكك الحديدية، أجهزة قــالبة وغيرها من األجهزة المماثــلة 
لمناولة العربات التى تسير على السكك الحديدية

أ

٨٤٢٨٦٠
- ناقالت سـلكية " تليـفريك " ( بما  فيها النـاقـالت بمقاعد وأجهزة 
رفع المتزلجين) ؛ التركيبات اآللية لسحب الناقالت الجبلية " فونيكيلير "

أ

أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٢٨٩٠



٨٤٢٩
بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق ( أنجلدوزرات ) وآالت تسوية وكشط 

(أسكرابر ) ، مجارف آلية وآالت إستخراج ومحمالت (لودر) ومحمالت 
بمجارف وآالت دك ومحادل رصف ، ذاتية الدفع .

- بولدوزرات وأنجلدوزرات :
أ-- بجنازير٨٤٢٩١١
أ-- غيرها٨٤٢٩١٩
أ- آالت تسوية٨٤٢٩٢٠
أ- آالت كشط٨٤٢٩٣٠
أ- آالت دك ومحادل رصف٨٤٢٩٤٠

- مجارف آلية وآالت إستـخراج ، محمالت ومحمالت بمجارف آلية  :
أ-- محمالت بمجارف أمامية٨٤٢٩٥١
أ-- آالت ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه ٣٦٠ درجة٨٤٢٩٥٢
أ-- غيرها٨٤٢٩٥٩

٨٤٣٠
آالت وأجهزة أخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو 
الرص أو اإلستخراج أو الثقب ، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو 
خامات المعادن ؛ آالت غرز أو نزع األوتاد ؛ جارفات وطاردات ثلج .

أ- آالت غرز أو نزع األوتاد٨٤٣٠١٠
أ- جارفات وطاردات الـثـلج٨٤٣٠٢٠

- آالت تكسير الصخر أو الفحم الحجرى وآالت حفر األنفاق :
أ-- ذاتية الدفع٨٤٣٠٣١
أ-- غيرها٨٤٣٠٣٩

- آالت أخر لحفر أو سبر األعماق :
أ-- ذاتية الدفع٨٤٣٠٤١
أ-- غيرها٨٤٣٠٤٩
أ- آالت وأجهزة أخر ، ذاتية الدفع٨٤٣٠٥٠

- آالت وأجهزة أخر ، غير ذاتية الدفع :
أ-- آالت دك أو رص٨٤٣٠٦١
أ-- غيرها٨٤٣٠٦٩

٨٤٣١
أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لإلستعمال مع اآلالت واألجهزة 

الداخلة فى البنود من ٨٤,٢٥ إلى ٨٤,٣٠ .
أ- لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤٣١١٠٨٤,٢٥
أ- لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤٣١٢٠٨٤,٢٧

- لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤,٢٨ :
-- لمصاعد نـقل األشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو 

للساللم المتحركة :
ج--- أجزاء أخر لمصاعد نـقل األشخاص  أو البضائع٨٤٣١٣١١٠
أ--- غيرها٨٤٣١٣١٩٠
أ-- غيرها٨٤٣١٣٩

- لآلالت واألجهزة الداخلة فى البنود ٨٤,٢٦ أو ٨٤,٢٩ أو ٨٤,٣٠ :
أ-- قواديس مجارف وقابضات وكالليب٨٤٣١٤١
أ-- نصال البلدوزرات أو األنجلدوزرات٨٤٣١٤٢

٨٤٣١٤٣
-- أجـزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة فى البنود الفرعية 

٨٤٣٠,٤١ أو ٨٤٣٠,٤٩
أ



أ-- غيرها٨٤٣١٤٩

٨٤٣٢
آالت وأجهزة وأدوات مما يستعمل فى الزراعة أو البستنة أو الغابات 

لتحضير أو فالحة التربة ؛ محادل الحدائق أو المالعب الرياضية .
أ- محاريــث٨٤٣٢١٠

- آالت تـفـتـيت كتــل التربة ، وآالت تـقــليب وتمهيد التربة 
للزراعة ، وآالت نزع األعشاب :

أ-- آالت تـفـتـيت كتل التربة ذات أقراص٨٤٣٢٢١
أ-- غيرها٨٤٣٢٢٩
أ- آالت البذر والغرس  والـشـتـل٨٤٣٢٣٠
أ- آالت  فرش وتوزيع األسمدة العضوية والمخصبات٨٤٣٢٤٠
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٣٢٨٠
أ- أجزاء٨٤٣٢٩٠

٨٤٣٣

آالت وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها  
مكابس القــش والعلـف ؛ قــاصات عشــب أو حشائـش ؛ آالت 

لتـنـظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من 
المحاصيل الزراعية ، عدا اآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤,٣٧ .

- قاصات األعشاب والحشائـش للمروج والحدائـق والمالعب :
أ-- بمحرك ، ذات آداة قـص تدور بخط أفـقى٨٤٣٣١١
أ-- غيرها٨٤٣٣١٩

٨٤٣٣٢٠
- قاصات أعشاب وحشائـش أخر، بما فى ذلك قضبان القطع التى تركب 

على الجرارات " تراكتورات "
أ

أ- أجهزة أخر لحصاد الكأل٨٤٣٣٣٠
أ- مكابس للـقـش أو العلف ، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم الـقـش٨٤٣٣٤٠

- آالت وأجهزة جنى وحصد أخر ؛ آالت دراس :
أ-- آالت مشتركة للحصد والدراس٨٤٣٣٥١
أ-- آالت دراس  أخر٨٤٣٣٥٢
أ-- آالت جنى وحصد الجذور أو الدرنات٨٤٣٣٥٣
أ-- غيرها٨٤٣٣٥٩

٨٤٣٣٦٠
- آالت وأجهزة لتـنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها 

من المحاصيل الزراعية
أ

أ- أجزاء٨٤٣٣٩٠
آالت الحلب وآالت وأجهزة صناعة منتجات األلبان .٨٤٣٤
أ- آالت حلب٨٤٣٤١٠
أ- آالت وأجهزة صناعة منـتجات األلبان٨٤٣٤٢٠
أ-  أجزاء٨٤٣٤٩٠

٨٤٣٥
معــاصر ومهــارس وآالت وأجهــزة مماثلة  مما يستعمل فى 
صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .

أ- آالت وأجهزة٨٤٣٥١٠
أ- أجزاء٨٤٣٥٩٠

٨٤٣٦
آالت وأجهزة أخر مما يستعمل فى الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو 
تربية طيور الدواجن أو النحل ، بما فى ذلك أجهزة اإلستنبات المزودة 

بتجهيزات آلية أو حرارية ؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن.
أ- آالت وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات٨٤٣٦١٠



- آالت وأجهزة تربية طيور الدواجن ، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :

أ-- آالت وأجهزة لحضانة وتفريخ طيور الدواجن٨٤٣٦٢١
أ-- غيرها٨٤٣٦٢٩
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٣٦٨٠

-  أجزاء :

٨٤٣٦٩١
-- آلالت وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما  فيها أجهزة الحضانة 

والتفريخ
أ

أ-- غيرها٨٤٣٦٩٩

٨٤٣٧

آالت وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربـلة البذور أو الحبوب 
أوالبقول اليابسة؛ آالت وأجهزة مما يستعمل فى المطاحن أو لمعالجة 

الحبوب أو البقول اليابسة، عدا اآلالت واألجهزة من األنواع المستعملة 
فى المزارع .

٨٤٣٧١٠
- آالت لتـنظيف أو تصنيـــف أو فرز أو غربـــلة البذور 

أوالحبوب أو البقول اليابسة
أ

أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٣٧٨٠
أ- أجزاء٨٤٣٧٩٠

٨٤٣٨

آالت وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل، 
للتحضير الصناعى أو لصناعة األغذية أو المشروبات، عدا آالت وأجهزة 
إستخالص أوتحضير الدهون أوالزيوت الحيوانية، أوالدهون أو الزيوت 

النباتية الثابتة .
أ- آالت وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية٨٤٣٨١٠

٨٤٣٨٢٠
- آالت وأجهـــزة لصناعـــة المصنوعات السكريــــة ( 

الحلوى ) أو الكـاكــاو أو الشيكوالتة
أ

أ- آالت وأجهزة لصناعة السكر٨٤٣٨٣٠
أ- آالت وأجهزة لصناعة البيرة ( الجعة )٨٤٣٨٤٠
أ- آالت وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور٨٤٣٨٥٠
أ- آالت وأجهزة لتحضير  الفواكه  أو األثمار القـشرية أو الخضر٨٤٣٨٦٠
أ-  آالت وأجهزة أخر٨٤٣٨٨٠
أ- أجزاء٨٤٣٨٩٠

٨٤٣٩
آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية أو لصنع أو 

تجهيز الورق أو الورق المقوى .
أ- آالت وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليولوزية٨٤٣٩١٠
أ- آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى٨٤٣٩٢٠
أ- آالت وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى٨٤٣٩٣٠

- أجزاء :
أ-- آلالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيليولوزية٨٤٣٩٩١
أ-- غيرها٨٤٣٩٩٩

٨٤٤٠
آالت وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آالت وأجهزة خياطة 

الكتب والدفاتر .
أ- آالت وأجهزة٨٤٤٠١٠
أ- أجزاء٨٤٤٠٩٠



٨٤٤١
آالت وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما 

فى ذلك آالت وأجهزة القص من جميع األنواع .
أ- آالت وأجهزة قص٨٤٤١١٠

٨٤٤١٢٠
- آالت وأجهزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو األظرف ( 

المغلفات )
أ

٨٤٤١٣٠
- آالت وأجهــزة لصنـع العلب  ( الكراتين ) ، الصناديق ، األنابيب ، 

البراميل أو األوعية المماثلة ، بغير طريقة القولبة
أ

٨٤٤١٤٠
- آالت وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق 

المقوى، بطريقة القولبة
أ

أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٤١٨٠
أ- أجزاء٨٤٤١٩٠

٨٤٤٢

آالت وأجهزة ومعدات (بإستثناء العدد اآللية الداخلة فى البنود من 
٨٤,٥٦ حتى ٨٤,٦٥ ) ، لســبك أو صــف الحروف أو 

لـتحضــير أو صنـــع الرواسم ( كليشيهات ) ، أو األلواح ، أو 
اإلسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة ؛ حروف طباعة ورواسم ( 

كليشيهات ) وألواح ، إسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ أحجار 
طباعة ( ليتوغرافيا ) ، ورواسم وألواح وإسطوانات،  محضرة ألغراض 

الطباعة ( مثل ، الممسوحة أو المحببه أو المصقولة ) .

أ- آالت صف وتركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافى٨٤٤٢١٠

٨٤٤٢٢٠
- آالت وأجهزة ومعدات لصف الحروف أو تركيبها بطرق أخر، وإن  

كانت مزودة بتجهيزات للسبك
أ

أ- آالت وأجهزة ومعدات أخر٨٤٤٢٣٠
أ- أجزاء لهذه اآلالت أو األجهزة أو المعدات٨٤٤٢٤٠

٨٤٤٢٥٠

- حروف طباعة ورواسم(كليشيهات) وألواح وإسطوانات وغيرها من 
عناصر طابعة ؛ رواسم (كليشيهات) وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) وألواح 
وإسطوانـات ، محضــرة ألغراض الطباعة (مثـل ، الممسوحة أو 

المحببة أو المصقولة)

أ

٨٤٤٣

آالت وأجهزة للطباعة ، بواسطة حروف الطباعة أو الرواسم ( 
الكليشيهات ) أو األلواح أو اإلسطوانات وغيرها من العناصر الطابعة 

الداخلة فى البند ٨٤,٤٢ ؛ آالت طباعة بنفث الحبر، عدا تلك الداخلة فى 
البند ٨٤,٧١ ؛ آالت وأجهزة مساعدة لعمليات الطباعة .

- آالت وأجهزة للطباعة " باألوفست " :
أ-- تغذى بلفات٨٤٤٣١١

٨٤٤٣١٢
-- تغـذى بصفائح من النوع المستعمل فى المكاتب ( اليتجاوز مقاس 

الصفحة ٢٢ × ٣٦ سم)
أ

أ-- غيرها٨٤٤٣١٩
- آالت وأجهـــزة طباعة بالحروف " تيبــوغرافيــا " ، بإستثناء 

آالت الطباعة " الفليكسوجرافية " :
أ-- تغذى بلفات٨٤٤٣٢١
أ-- غيرها٨٤٤٣٢٩
أ- آالت الطباعة " الفليكسوجرافية "٨٤٤٣٣٠
أ- آالت طباعة بطريقة الحفر " جرافير "٨٤٤٣٤٠

- آالت طباعة أخر :



أ-- آالت طباعة بنفث الحبر٨٤٤٣٥١
أ-- غيرها٨٤٤٣٥٩
أ- آالت  مساعدة للطباعة٨٤٤٣٦٠
أ- أجزاء٨٤٤٣٩٠

٨٤٤٤٠٠
آالت لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع ، المواد النسجية 

التركيبية
 أو اإلصطناعية .

أ

٨٤٤٥

آالت لتحضير األلياف النسجية ؛ آالت غزل أو زوى أو فتل وآالت 
وأجهزة أخر لصنع الخيوط النسجية؛ آالت لحل أو لف المواد النسجية ( 

بما فيها آالت لف خيوط اللحمة) وآالت لتحضير الخيوط النسجية 
إلستعمالها على اآلالت الداخلة فى البند ٨٤,٤٦ أو البند ٨٤,٤٧ .

- آالت لتحضير األلياف النسجية :
أ-- آالت ندف٨٤٤٥١١
أ-- آالت تمشيط٨٤٤٥١٢
أ-- آالت سحب الفتائل٨٤٤٥١٣
أ-- غيرها٨٤٤٥١٩
أ-  آالت غزل المواد النسجية٨٤٤٥٢٠
أ- آالت زوى أو فتل٨٤٤٥٣٠
أ- آالت لف (بما فيها آالت لف خيوط اللحمه) أو آالت حل المواد النسجية٨٤٤٥٤٠
أ- غيرها٨٤٤٥٩٠
آالت نسج (أنوال) .٨٤٤٦
أ- لنسج أقمشة ال يتجاوز عرضها ٣٠ سم٨٤٤٦١٠

- لنسج  أقمشة يتجاوز عرضها ٣٠ سم، من األنواع ذات المكوك :
أ-- أنوال ذات محرك٨٤٤٦٢١
أ-- غيرها٨٤٤٦٢٩
أ- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها ٣٠ سم ، من طراز يعمل بدون مكوك٨٤٤٦٣٠

٨٤٤٧
آالت وأنوال للمصنرات، آالت تجميع بغرز التصنير وآالت صنع خيوط 

البريم أو التول أو المسننات أو المطرزات أو أصناف العقادة أو الضفر أو 
الشباك وآالت التوبير .

- آالت تصنير  دائرية :
أ-- ال يتجاوز قطر إسطواناتها ١٦٥ مم٨٤٤٧١١
أ-- يتجاوز قطر إسطواناتها ١٦٥ مم٨٤٤٧١٢
أ- آالت تصنير مستقيمة ؛ آالت تجميع بغرز التصنير٨٤٤٧٢٠
أ- غيرها٨٤٤٧٩٠

٨٤٤٨

آالت وأجهــزة مســاعــدة لإلســتخدام مــع اآلالت الداخلة فى 
البنود ٨٤,٤٤ أو ٨٤,٤٥ أو ٨٤,٤٦ أو ٨٤,٤٧ (مثل، أجهزة دوبى 
وأجهزة جاكار وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء 
ولوازم صالحة لإلستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لآلالت أو األجهزة 

الداخلة فــى هــذا البند أو فى البنود ٨٤,٤٤ أو ٨٤,٤٥ أو 
٨٤,٤٦ أو ٨٤,٤٧ (مثل،المغازل "المرادن" وطارات المغازل وكساوى 
آالت الندف واألمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك والدرق وأطره وإبر 

التصنير).



- آالت وأجهــزة مســاعدة لآلالت الداخــلة فــى البنــــود 
٨٤,٤٤ أو ٨٤,٤٥ أو ٨٤,٤٦ أو ٨٤,٤٧ :

٨٤٤٨١١
-- أجهزة دوبى وأجهزة جاكار؛ آالت إلختزال أو نسخ أو تـثـقيب أو 

شبك البطاقات ، مما يستعمل مع أجهزة الدوبى أو الجاكار
أ

أ-- غيرها٨٤٤٨١٩

٨٤٤٨٢٠
- أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند ٨٤,٤٤ أو آلالتها وأجهزتها 

المساعدة
أ

- أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة فى البند٨٤,٤٥ أوآلالتها وأجهزتها 
المساعدة :

ب-- كساوى آالت الندف٨٤٤٨٣١
أ-- آلالت تحضير األلياف النسجية، عدا كساوى آالت الندف٨٤٤٨٣٢

٨٤٤٨٣٣
-- مغازل " مرادن "، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زالقة آلالت 

الغزل
أ

أ-- غيرها٨٤٤٨٣٩
- أجزاء ولوازم آلالت النسيج (األنوال) أو آلالتها وأجهزتها المساعدة :

ب-- مواكيك٨٤٤٨٤١
أ-- أمشاط لألنوال ، درق وأطره٨٤٤٨٤٢
أ-- غيرها٨٤٤٨٤٩

- أجــــزاء ولــوازم لآلالت الداخــــلة فـى البند ٨٤,٤٧ أو 
ألجهزتها وآلالتها المساعدة :

أ-- بالتينات وإبر وأصناف أخرمما يستعمل فى تشكيل الغرز٨٤٤٨٥١
أ-- غيرها٨٤٤٨٥٩

٨٤٤٩٠٠
آالت وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الالمنسوجات بشكل أثواب أو 

بأشكال معينة، بما فيها آالت صنع القبعات من لباد ؛ قوالب صنع القبعات
أ

٨٤٥٠
آالت غسل مما يستعمل فى المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة 

بجهاز للتجفيف .
- آالت ال تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن ١٠ كجم :

ج-- آالت ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك)٨٤٥٠١١
ج-- آالت أخر، مندمجاً بها  أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزى٨٤٥٠١٢
ج-- غيرها٨٤٥٠١٩
ج- آالت تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن ١٠ كجم٨٤٥٠٢٠
ج- أجزاء٨٤٥٠٩٠

٨٤٥١

آالت وأجهزة ( عــدا اآلالت الداخلة فــى البنــد ٨٤,٥٠ ) 
لغســل أو تنظيف أو عصر أو تجفـيف أو كـى أو كبس ( بما 

فيهــا مكابــس التثبيـت الحرارى) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو 
تجهيز أو طالء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات 
الجاهزة مـن مواد نسجية وآالت لتغطيـــة النسج أو غيرها من 

الحوامــل المستعمــلة لصنع أغطيــة األرضيــات (مثــل ، 
مشــمع األرضــيــات " ليـنــوليـوم") ؛ آالت لف أو حـل أو 

طى أو قص أو تسنين النسج .

أ- أجهزة تـنظيف بالطريقة الجافة٨٤٥١١٠
- آالت وأجهزة تجفيف :



ج-- التـتجاوز سعة الواحدة منها ١٠ كجم من الغسيل الجاف٨٤٥١٢١
-- غيرها :

أ--- آالت واجهزة تجفيف للمواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٥١٢٩١٠
أ--- غيرها٨٤٥١٢٩٩٠

ب- آالت ومكابس كى ( بما فيها  مكابس التثبيت الحرارى ) :
ب--- آالت ومكابس كى للمواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٥١٣٠١٠
ب--- غيرها٨٤٥١٣٠٩٠
أ- آالت غسل أو قصر أو صبغ٨٤٥١٤٠
أ- آالت لف أو حل أو طى أو قص أو تسنين النسج٨٤٥١٥٠
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٥١٨٠

- أجزاء :
أ--- االت للمواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٥١٩٠١٠
أ--- غيرها٨٤٥١٩٠٩٠

٨٤٥٢
آالت خياطة، عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة فى البند ٨٤,٤٠ ؛ 

أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً آلالت الخياطة ؛ إبر آلالت 
الخياطة .

ب- آالت خياطة منزلية٨٤٥٢١٠
- آالت خياطة أخر :

أ-- وحدات ذاتية الحركة٨٤٥٢٢١
أ-- غيرها٨٤٥٢٢٩
أ- إبر آلالت الخياطة٨٤٥٢٣٠
ج- أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة ، وأجزاؤها٨٤٥٢٤٠
أ- أجزاء أخر آلالت الخياطة ٨٤٥٢٩٠

٨٤٥٣
آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أوالجلود أولصنع أو 

تصليح أصناف األحذية أو غيرها من المصنوعات من الصالل والجلود، 
عدا آالت الخياطة .

أ- آالت وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود٨٤٥٣١٠
أ- آالت وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف األحذية٨٤٥٣٢٠
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٥٣٨٠
أ- أجزاء٨٤٥٣٩٠

٨٤٥٤
أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك 
وآالت صب المعادن، مما يستخدم فى عمليات التعدين أو سبك المعادن .

أ- أجهزة تـنقية وتحويل المعادن المصهورة٨٤٥٤١٠
أ- قوالب صب السبائك ، ومغارف٨٤٥٤٢٠
أ- آالت صب المعادن٨٤٥٤٣٠
أ- أجزاء٨٤٥٤٩٠
آالت ترقيق باإلسطوانات ( درفلة ) للمعادن، وإسطواناتها .٨٤٥٥
أ- آالت أنبوبية٨٤٥٥١٠

- آالت أخر :
أ-- آالت " درفلة " بالحرارة ، آالت " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معا٨٤٥٥٢١ً
أ-- آالت " درفلة " على البارد٨٤٥٥٢٢
أ- إسطوانات آلالت الترقيق " الدرفلة "٨٤٥٥٣٠



أ- أجزاء أخر٨٤٥٥٩٠

٨٤٥٦

عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، بإستخدام حزم الليزر أو 
غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو 
بطريقة التفريــغ الكهـربـائى أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو 
بحزم اإللكترونات أو بالحزم األيونية أو بطريقة قوس البالزما " الغاز 

المؤين " .
- تعمل بإستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية :

أ--- المستخدمة فى إنتاج رقائق أشباه الموصالت٨٤٥٦١٠١٠
أ--- غيرها٨٤٥٦١٠٩٠
أ- تعمل بالموجات فوق الصوتية٨٤٥٦٢٠
أ- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائى٨٤٥٦٣٠

- غيرها :
أ-- لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء٨٤٥٦٩١

-- غيرها :

٨٤٥٦٩٩١٠
--- عدد آليه لشغل المواد بإستخدام الشعاع اإليونى المركز إلنتاج أو 

إصالح األقنعة والشبكات لنماذج أشباه الموصالت
أ

٨٤٥٦٩٩٢٠
--- قاطعات الليزر لقطع خطوط اإلتصال بواسطة حزم الليزر إلنتاج 

أشباه الموصالت
أ

أ--- غيرها٨٤٥٦٩٩٩٠

٨٤٥٧
مراكز تشغيل آلى ، وآالت ذات محطة شغل مفردة وآالت ذات محطات 

شغل متعددة ، لشغل المعادن .
أ- مراكز تشغيل آلى٨٤٥٧١٠
أ- آالت ذات محطة شغل مفردة٨٤٥٧٢٠
أ- آالت ذات محطات شغل متعددة٨٤٥٧٣٠
مخارط (بما فى ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن .٨٤٥٨

- مخارط أفقية :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٨١١
أ-- غيرها٨٤٥٨١٩

- مخارط أخر :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٨٩١
أ-- غيرها٨٤٥٨٩٩

٨٤٥٩

عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط 
الثقوب أو للتفريز أو لللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق 

إقتطاع المعدن، عدا المخارط ( بما فى ذلك مراكز الخراطة ) الداخلة فى 
البند ٨٤,٥٨ .

أ- وحدات تـشغيل بمزالق٨٤٥٩١٠
- آالت تـثـقـيب أخر :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٩٢١
أ-- غيرها٨٤٥٩٢٩

- آالت أخر للـتـفريز مع تعديل وضبط الـثـقوب :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٩٣١
أ-- غيرها٨٤٥٩٣٩
أ- آالت أخر لتعديل وضبط الـثـقوب٨٤٥٩٤٠



- آالت تفريز ( فريزة ) بمنضدة ( على شكل ركبة ) :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٩٥١
أ-- غيرها٨٤٥٩٥٩

- آالت تفريز أخر :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٥٩٦١
أ-- غيرها٨٤٥٩٦٩
أ- آالت أخر لللولبة الداخلية أو الخارجية٨٤٥٩٧٠

٨٤٦٠

عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو إلجراء عمليات 
تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية (سيرميت) 

بواسطة أحجار الشـحذ أو المــواد الشــاحــذة أو منـتـجــات 
الصقل ، عدا آالت قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة فى 

البند ٨٤,٦١ .

- آالت شحذ السطوح المستوية التى يمكن ضبط وضع أى من محاورها 
بدقة تعادل ٠,٠١ مم على األقل :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٠١١
أ-- غيرها٨٤٦٠١٩

- آالت شحذ أخر، يمكن ضبط وضع أى من محاورها بدقة تعادل ٠,٠١ 
مم على األقل :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٠٢١
أ-- غيرها٨٤٦٠٢٩

- آالت سن أخر :
أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٠٣١
أ-- غيرها٨٤٦٠٣٩
أ- آالت تنعيم وصقل٨٤٦٠٤٠
أ- غيرها٨٤٦٠٩٠

٨٤٦١

عــدد آليــة للمسح أو التسويـة أو التشقيـق أو التفريض (بروش) 
، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، 
وغيرها من العدد اآللية التى تعمل بإقتطاع المعدن أو الخالئط المعدنية 

الخزفية (سيرميت)، غير داخلة وال مذكورة فى مكان آخر .

أ- آالت تسوية ( ذات أداة عاملة متحركة ) ، آالت تشقيق٨٤٦١٢٠
أ- آالت تفريض (بروش)٨٤٦١٣٠
أ- آالت قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس٨٤٦١٤٠
أ- آالت نشر أو قطع٨٤٦١٥٠
أ- غيرها٨٤٦١٩٠

٨٤٦٢

عدد آلية ( بما فيهــا المكابــس ) لشغل المعادن بالطرق ، أو البصم 
بالضغط أو بالقولبة ؛ عدد آلية ( بما فيها المكابس )، لشغل المعادن 

بالثنى والتقويس أو الطى أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، 
أو القرض؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك 

المذكورة أعاله .

٨٤٦٢١٠
- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، 

مطارق
أ



- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثنى والتقويس أو الطى أو التقويم أو 
التسوية :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٢٢١
أ-- غيرها٨٤٦٢٢٩

- عدد آلية (بما فيها المكابس) للقص، عدا اآلالت المشتركة للتخريم 
والقص :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٢٣١
أ-- غيرها٨٤٦٢٣٩

- عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للتخريم أو للقرض، بما فيها اآلالت 
المشتركة للتخريم والقص :

أ-- ذات تحكم رقمى٨٤٦٢٤١
أ-- غيرها٨٤٦٢٤٩

- غيرها :
أ-- مكابس هيدروليكية٨٤٦٢٩١
أ-- غيرها٨٤٦٢٩٩

٨٤٦٣
عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) 

تعمل دون إقتطاع المادة .

٨٤٦٣١٠
- مناضد سحب القضبان واألنابيب والزوايا واألشكال الخاصة ( بروفيالت 

) واألسالك ، وما يماثلها
أ

٨٤٦٣٢٠
- آالت ألعمال اللولبة الداخلية أوالخارجية بالسحب أو التـشكيل 

بإسطوانات
أ

أ- آالت لشغل األسالك٨٤٦٣٣٠
أ- غيرها٨٤٦٣٩٠

٨٤٦٤
عـدد آليــة لشـغل الحجر أو الخـزف أو الخرسانـة أو خليط الحرير 
االصخرى ( األسبستوس ) باألسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو 

لشغل الزجاج على البارد .
- آالت نـشر :

٨٤٦٤١٠١٠
--- آالت لنشر قطع تسمى " الثانيةoules " من أشباه الموصالت أحادية 

التبلور الى شرائح أو نشر الشرائح الى بطاقات
أ

أ--- غيرها٨٤٦٤١٠٩٠
- آالت شحذ أو صقل :

أ--- المستخدمة فى معالجة رقائق أشباه الموصالت٨٤٦٤٢٠١٠
أ--- غيرها٨٤٦٤٢٠٩٠

- غيرها :
أ--- آالت تقطيع وتحزيز رقائق أشباه الموصالت٨٤٦٤٩٠١٠
أ--- غيرها٨٤٦٤٩٠٩٠

٨٤٦٥

عدد آلية ( بما فيها آالت غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو 
التجميع بطريقــة أخــرى ) لشــغل الخشــب أو الفـلين أو 

العظــم أو المطـاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة 
المماثلة .

٨٤٦٥١٠
- آالت يمكنها القيـــام بأنواع مختـــلفة من عمليات التشغــيل 

اآللى دون تغييراألدوات العاملة أثـناء هذه العمليات
أ

- غيرها :



أ-- آالت نـشر٨٤٦٥٩١
أ-- آالت تسوية ومسح ، أو تفريز أو تشكيل ( باإلقـتطاع )٨٤٦٥٩٢
أ-- آالت شحذ أو صقل أو تلميع٨٤٦٥٩٣
أ-- آالت ثـنى وتقويس أو تجميع٨٤٦٥٩٤
أ-- آالت ثـقب أو تلسين٨٤٦٥٩٥
أ-- آالت شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات٨٤٦٥٩٦
أ-- غيرها٨٤٦٥٩٩

٨٤٦٦

أجزاء ولوازم معدة لإلستعمال حصراً أو بصورة رئيسية فى اآلالت 
الداخلة فى البنود من ٨٤,٥٦ حتى ٨٤,٦٥، بما  فيها حوامل العدد أو 
أدواتها العاملة ومثبتات المشغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس 

التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التى تركب على العدد اآللية؛ 
حوامل العدد اليدوية والعدد اآللية التى تدار باليد، من أى نوع كانت .

أ- حوامل األدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح٨٤٦٦١٠
أ- مثبتات المشغوالت٨٤٦٦٢٠

٨٤٦٦٣٠
- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التى تركب على العدد 

اآللية
أ

- غيرها :
-- لآلالت الداخلة فى البند ٨٤,٦٤ :

٨٤٦٦٩١١٠
--- أجزاء آلالت البند الفرعى ٨٤٦٤,١٠١٠ ، ٨٤٦٤,٩٠١٠ ، 

٨٤٦٤,٢٠١٠
أ

أ--- غيرها٨٤٦٦٩١٩٠
أ-- لآلالت الداخلة فى البند ٨٤٦٦٩٢٨٤,٦٥

-- لآلالت الداخلة فى البنود من ٨٤,٥٦ حتى ٨٤,٦١ :

٨٤٦٦٩٣١٠
--- أجزاء آلالت البند الفرعى ٨٤٥٦,٩٩٢٠ ، ٨٤٥٦,٩٩٣٠ ، 

٨٤٥٦,١٠٢٠ ، ٨٤٥٦,٩١
أ

أ--- غيرها٨٤٦٦٩٣٩٠
أ-- لآلالت الداخلة فى البند ٨٤,٦٢ أو البند ٨٤٦٦٩٤٨٤,٦٣

٨٤٦٧
عدد تستعمل باليد ، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكياً أو بمحرك 

كهربائى أو غير كهربائى مندمجاً بها .
- تعمل بالهواء المضغوط :

أ-- دوارة ( وإن كانت طارقة )٨٤٦٧١١
أ-- غيرها٨٤٦٧١٩

- ذات محرك كهربائى مندمج بها :
أ-- مثـاقب من جميع األنواع ، بما فيها المثـاقـب الدوارة٨٤٦٧٢١
أ-- مناشــير٨٤٦٧٢٢
أ-- غيرها٨٤٦٧٢٩

- عدد أخر :
أ-- مناشير ذات سالسل٨٤٦٧٨١
أ-- غيرها٨٤٦٧٨٩

- أجزاء :
أ-- للمناشير ذات السالسل٨٤٦٧٩١
أ-- للعدد التى تعمل بالهواء المضغوط٨٤٦٧٩٢
أ-- غيرها٨٤٦٧٩٩



٨٤٦٨
آالت وأجهزة لحام ، وإن كانت قادرة على القطع ، عدا تلك الداخلة فى 

البند ٨٥,١٥ ؛ آالت وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية األسطح .
أ- قصبات لحام توجه يدويا٨٤٦٨١٠ً
أ- آالت وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات٨٤٦٨٢٠
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٦٨٨٠
أ- أجزاء٨٤٦٨٩٠

٨٤٦٩
آالت كاتبة، عدا الطابعات الداخلة فى البند ٨٤,٧١؛ آالت معالجة 

النصوص .
- آالت كاتبة ذاتية الحركة وآالت معالجة النصوص :

ب-- آالت  معالجة النصوص٨٤٦٩١١
ب-- آالت  كاتبة ذاتية الحركة ( أوتوماتيكية )٨٤٦٩١٢
ب- آالت كاتبة أخر ، كهربائية٨٤٦٩٢٠
ب- آالت كاتبة أخر ، غير كهربائية٨٤٦٩٣٠

٨٤٧٠

آالت حاسبة ، وآالت بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات 
ذات وظائف حاسبة ؛ آالت محاسبة ، آالت ختم الطوابع ،  آالت إصدار 

التذاكر ، وما يماثلها من آالت ، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد 
مسجلة.

٨٤٧٠١٠
- آالت حاسبة الكــترونيـــة قـــادرة على العمل بـــدون 

مصدر خارجى للطاقة الكهربائية، وآالت بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع 
وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة

ب

- آالت  حاسبة الكترونية أخر :
ب-- متضمنة أداة طابعة٨٤٧٠٢١
ب-- غيرها٨٤٧٠٢٩
ب- آالت  حاسبة أخر٨٤٧٠٣٠
ب- آالت محاسبة٨٤٧٠٤٠
ب- صناديق نقد مسجلة٨٤٧٠٥٠
ب- غيرها٨٤٧٠٩٠

٨٤٧١
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتهـا ؛ قارئات مغناطيسية أو 

بصرية ، آالت نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآالت لمعالجة 
هذه المعلومات، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر .

٨٤٧١١٠
- آالت تـناظرية أو تـشـابهــية " أنالوج "، أو آالت مشـتركة " 

مهجنة "، للمعالجة الذاتية للمعلومات
أ

٨٤٧١٣٠
- آالت رقمـيـة للمعالجــة الذاتـيـــة للمعـلومات قابلة للحمل ال 
يتجاوز وزنها١٠ كجم، تتألف على األقل مـــن وحــــدة معـالجة 

مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض
أ

- آالت رقمية أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :

٨٤٧١٤١
-- تحتوى على األقـل فى نــفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع 

وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعــلومات أو وحدة مشــتركة لإلدخال 
واإلخراج

أ

أ-- غيرها ، مقدمة فى شكل أنظمة٨٤٧١٤٩



٨٤٧١٥٠

- وحدات معالجة رقمـيـة ، غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 
٨٤٧١,٤١ أو البنـد الفـرعى ٨٤٧١,٤٩ ، ســـواء تضمنـت أم ال 
، فى نفس البـدن واحد أو إثـنـيـن مــــن أنــــواع الوحدات 

التالية : وحدة تخــــزين ذاكرة ، وحدة إدخال ، وحدة إخراج

أ

٨٤٧١٦٠
- وحدات إدخال أو وحدات إخراج ، سـواء تضمنـت أم ال ، وحدات 

تخزين ذاكرة فى نفس البدن
أ

أ- وحدات تخزين٨٤٧١٧٠
أ- وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات٨٤٧١٨٠
أ- غيرها٨٤٧١٩٠

٨٤٧٢

آالت وأجهـــزة أخــر للمكاتــب ( مثــل آالت اإلســتنساخ، 
طــراز هيكتوغراف أو إستنسل ، آالت لطبع العناوين ، آالت صرف 
آلى لألوراق النقدية، آالت فرز النقود أو عدها أو تغليفها ، آالت برى 

األقالم، آالت التثقيب أو التشبيك ).
ب- آالت لإلستـنساخ٨٤٧٢١٠
ب- آالت لطبع العناوين أو لبصم لوحات العناوين٨٤٧٢٢٠

٨٤٧٢٣٠
- آالت فرز أو طـــى المراسالت أو وضعها فى ظروف أو 

لفهــــا بأشرطة ، آالت لفــض أو غــــلق أو خــــتم 
المراســــــالت ، وآالت وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية

ب

- غيرها :
ب--- آالت صرف آلى لألوراق النقدية٨٤٧٢٩٠١٠
ب--- غيرها٨٤٧٢٩٠٩٠

٨٤٧٣
أجزاء ولوازم (عدا األغطية وصناديق النقل ومايماثلها) معدة لإلستعمال 

حصراً أو بصفة رئيسية فى اآلالت واألجهزة الداخلة فى البنود من 
٨٤,٦٩ حتى ٨٤,٧٢ .

ب- أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤٧٣١٠٨٤,٦٩
- أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤,٧٠ :

٨٤٧٣٢١
-- لآلالت الحاسبة اإللكترونية الداخلة فـى البنــود الفرعية ٨٤٧٠,١٠ 

أو ٨٤٧٠,٢١ أو ٨٤٧٠,٢٩
ب

ب-- غيرها٨٤٧٣٢٩
أ- أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤٧٣٣٠٨٤,٧١
ب- أجزاء ولوازم لآلالت واألجهزة الداخلة فى البند ٨٤٧٣٤٠٨٤,٧٢

٨٤٧٣٥٠
- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع اآلالت الداخلة فى 

بندين أو أكثر من البنود من ٨٤,٦٩ الى ٨٤,٧٢
أ

٨٤٧٤

آالت وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن، 
األتربة أو األحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنيــة 

الصلبــة ( بما فى ذلك العجـن أو المساحيـق ) ؛ آالت تكتيل أو 
تشكيل أو قولبة الوقود المعدنى الصلب أو العجن الخزفية واألسمنت 

والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ 
آالت صنع قوالب الصب من رمل .

أ- آالت وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل٨٤٧٤١٠
أ- آالت وأجهزة جرش أو سحق٨٤٧٤٢٠

- آالت خلط أو عجن :
أ-- خالطات الخرسانة أو المالط٨٤٧٤٣١



أ-- آالت وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار٨٤٧٤٣٢
أ-- غيرها٨٤٧٤٣٩
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٧٤٨٠
أ- أجزاء٨٤٧٤٩٠

٨٤٧٥

آالت تـجـمـيـــع المصابــيـــح أو األنــابــيــب أو 
الصمــامــات الكهــربائيـــة أو اإللكترونية أو مصابيح  إحداث 
الضوء الخاطف فى أغلفة زجاجية؛ آالت وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج 

أو مصنوعاته بالحرارة .

٨٤٧٥١٠
- آالت تجميع المصابيـح أو األنابيـب أو الصمامات الكهربائـية أو 
اإللكترونيــــة ، أو مصابيـح إحداث الضوء الخاطف فى أغلفة 

زجاجية
أ

- آالت لصنع أو شغل الزجاج  أو مصنوعاته بالحرارة :
أ-- آالت لصنع األلياف البصرية وأشكالها األولية٨٤٧٥٢١
أ-- غيرها٨٤٧٥٢٩
أ- أجزاء٨٤٧٥٩٠

٨٤٧٦
آالت بيــع ذاتيــة الحركــة " آلية " للبضائع ( مثل آالت بيع 

الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكوالت أو المشروبات ) ، بما فيها 
آالت تبديل العملة .

- آالت بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات :
أ-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد٨٤٧٦٢١
أ-- غيرها٨٤٧٦٢٩

- آالت أخر :
أ-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد٨٤٧٦٨١
أ-- غيرها٨٤٧٦٨٩
أ- أجزاء٨٤٧٦٩٠

٨٤٧٧
آالت وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، 

غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .
- آالت قولبة بالحقن :

أ--- أجهزة إلحكام الغلق " كبسلة "، المستخدمة فى تجميع أشباه الموصالت٨٤٧٧١٠١٠

أ--- غيرها٨٤٧٧١٠٩٠
أ- أجهزة التـشكيل بالبثـق٨٤٧٧٢٠
أ- آالت قولبة بالنـفخ٨٤٧٧٣٠
أ-  آالت قولبة بالتـفريغ الهوائى وآالت تشكيل حرارى أخر٨٤٧٧٤٠

- آالت قولبة أو تـشكيل أخر :

٨٤٧٧٥١
-- لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تـشكيل 

األنابيب الداخلية الهوائية
أ

أ-- غيرها٨٤٧٧٥٩
أ- آالت وأجهزة أخر٨٤٧٧٨٠

- أجزاء :
أ--- أجزاء آلالت البند الفرعى ٨٤٧٧٩٠١٠٨٤٧٧,١٠١٠
أ--- غيرها٨٤٧٩٩٠٩٠



٨٤٧٨
آالت وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان 

آخر من هذا الفصل .
أ- آالت وأجهزة٨٤٧٨١٠
أ- أجزاء٨٤٧٨٩٠

٨٤٧٩
آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة وال 

داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .
أ- آالت وأجهزة لألشغال العامة أو البناء  أو األشغال المماثــلة٨٤٧٩١٠

٨٤٧٩٢٠
- آالت وأجهزة إلسـتخالص أو تحضــير الدهون والزيوت الحيوانية 

أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة
أ

٨٤٧٩٣٠
- مكابــس لصنــع ألواح الدقائـق " الجزيئات " أو ألواح األلياف ، 

من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآالت أخر لمعالجة الخشب أو الفلين
أ

أ- آالت وأجهزة لصنع الحبال أو األمراس٨٤٧٩٤٠
- إنســان آلى صناعى " روبوت "، غير مذكور وال داخل فى مكان 

آخر:

٨٤٧٩٥٠١٠
--- أجهزة آليه (إنسان آلى) لنقل ومناولة وتخزين رقائق أشباه 

الموصالت وعلب وصناديق الرقائق وأى مواد أخر لمكونات أشباه 
الموصالت

أ

أ--- غيرها٨٤٧٩٥٠٩٠
أ- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير٨٤٧٩٦٠

- آالت وأجهزة آلية أخر :
أ-- لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجهزة لف أسالك الوشائع الكهربائية٨٤٧٩٨١

٨٤٧٩٨٢
-- آالت وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو 

تجانس أو إستحالب أو تقليب ( تحريك )
أ

-- غيرها :

٨٤٧٩٨٩١٠
--- أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة 

والرطوبة
ج

--- غيرها :
أ---- أجهزة لتكبير أو سحب قطع تسمى "الثانيةoules " من أشباه الموصال٨٤٧٩٨٩٩١
أ---- أجهزة للترسيب الفيزيائى بالرش على رقائق أشباه الموصالت٨٤٧٩٨٩٩٢

٨٤٧٩٨٩٩٣
---- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين، نزع، تنظيف أشباه الموصالت 

ولوحات العرض المسطحة
أ

٨٤٧٩٨٩٩٤
---- أجهزة وصل القطع، الربط باللصق، وصل األسالك، وأجهزة 

أحكام غلق المستخدمة فى تجميع أشباه الموصالت
أ

٨٤٧٩٨٩٩٥
---- أجهزة ترسيب من نوع (Epitاالولىxiاالولىl) ، المستخدمة فى 

إنتاج رقائق أشباه الموصالت
أ

أ---- أجهزة ثنى ، طى وفرد أقطاب أشباه الموصالت٨٤٧٩٨٩٩٦
أ---- أجهزة الترسيب الفيزيائى ، المستخدمة فى إنتاج أشباه الموصالت٨٤٧٩٨٩٩٧
أ---- أجهزة لطالء رقائق أشباه الموصالت بالمستحلبات الفوتوغرافية٨٤٧٩٨٩٩٨
أ---- غيرها٨٤٧٩٨٩٩٩

- أجزاء :

٨٤٧٩٩٠١٠
--- أجزاء ألجهزة البنود الفرعية من٨٤٧٩,٥٠١٠ ، ٨٤٧٩,٨٩١٠ 

ومن البنود  ٨٤٧٩,٨٩٩١ إلى ٨٤٧٩,٨٩٩٨
أ



أ--- غيرها٨٤٧٩٩٠٩٠

٨٤٨٠
صناديق قولبة لصب المعادن ؛ قواعد قوالب ؛ نماذج قولبة ؛ قوالب 

للمــعادن ( عدا قوالب صب السبائك ) أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج 
أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .

أ- صناديق قولبة لصب المعادن٨٤٨٠١٠
أ- قواعد قوالب٨٤٨٠٢٠
ج- نماذج قولبة٨٤٨٠٣٠

- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :
أ-- للقولبة بالحقن أو بالضغط٨٤٨٠٤١
أ-- غيرها٨٤٨٠٤٩
أ- قوالب للزجاج٨٤٨٠٥٠
أ- قوالب للمواد المعدنية٨٤٨٠٦٠

- قوالب للمطاط أو اللدائن :
-- للقولبة بالحقن أو بالضغط :

أ--- المستخدمة فى صناعة األدوات شبه الموصلة٨٤٨٠٧١١٠
أ--- غيرها٨٤٨٠٧١٩٠
أ-- غيرها٨٤٨٠٧٩

٨٤٨١
أصناف صناعة الحنفيات وغيرها  من األدوات المماثلة للمواسير 

والمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة، بما فيها صمامات 
تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية) .

- صمامات تخفيض الضغط :
أ--- منظم ألنبوبة البوتاجاز٨٤٨١١٠١٠
أ--- غيرها٨٤٨١١٠٩٠

٨٤٨١٢٠
- صمـــامات ألجهزة نقل الحركة التى تعمل هيدروليكياً بالزيت أو 

التى تعمل بالهواء المضغوط
أ

أ- صمامات بلسان أو صمامات الحجز ( ضد الرجوع )٨٤٨١٣٠
أ- صمامات األمان أو الفائض٨٤٨١٤٠

- أدوات أخر :
ج--- أصناف صناعة الحنفيات لإلستعمال المنزلى٨٤٨٤٨٠١٠
ب--- تركيبات نافثة لعلب األيروسول٨٤٨١٨٠٢٠
أ--- غيرها٨٤٨١٨٠٩٠

- أجزاء :
أـ ـ ـ لالصناف الواردة فى البندين ٨٤٨١,١٠١٠ ، ٨٤٨١٩٠١٠٨٤٨١,٨٠١٠
أـ ـ ـ غيرها٨٤٨١٩٠٩٠
مدحرجات " بول بيرنج "، ذات كرات أو  دواليب .٨٤٨٢
أ- مدحرجات ذات كرات٨٤٨٢١٠

٨٤٨٢٢٠
- مدحرجــــات بدواليب مخروطيــــة بمـــا فيهــــا 

المخاريــــط والدواليـــــب المخروطية ، المجمعة
أ

أ- مدحرجات بدواليب بشكل براميل٨٤٨٢٣٠
أ- مدحرجات بدواليب بشكل إبر٨٤٨٢٤٠
أ- مدحرجات بدواليب إسطوانية٨٤٨٢٥٠
أ- غيرها ، بما فيها المدحرجات المشتركة ( كرات مع دواليب )٨٤٨٢٨٠

- أجزاء :



أ-- كرات ، دواليب بشكل إبر ، دواليب إسطوانية٨٤٨٢٩١
أ-- غيرها٨٤٨٢٩٩

٨٤٨٣

أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية ) 
وكرنكات ؛ كراسى وسبائك ؛ تروس وعجالت اإلحتكاك ؛ براغى ذات 

كرات أو دواليب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها 
المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وبكرات 

مناولة للحركة ، بما فيها البكر فى إطار مشترك ؛ معشقات ووصالت 
مناولة ألعمدة الحركة ( بما فيها الوصالت المفصلية ) .

- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية ) ، 
وكرنكات :

ب--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣١٠١٠
ب--- غيرها٨٤٨٣١٠٩٠

- كراسى مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب :
ج--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٢٠١٠
ج--- غيرها٨٤٨٣٢٠٩٠

- كراسى غير مشتملة على مدحرجات ؛ سبائك :
ج--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٣٠١٠
ج--- غيرها٨٤٨٣٣٠٩٠

- تروس وعجالت إحتكاك، عدا العجالت المســنــنة وغيرها من 
عناصر نقل الحركـــة المقدمة على حدة ؛ براغى ذات كرات أو 

دواليب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات 
ذات التعشيقات الهيدورليكية:

ج--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٤٠١٠
ج--- غيرها٨٤٨٣٤٠٩٠

- طارات منظمـــة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بمـــا فيها 
البكر فى إطار مشترك :

ب--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٥٠١٠
ب--- غيرها٨٤٨٣٥٠٩٠

- معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة ( بما فيها الوصالت  
المفصلية) :

ب--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٦٠١٠
ب--- غيرها٨٤٨٣٦٠٩٠

-  أجزاء :
ب--- ألالت المواد النسجية ومصنوعاتها٨٤٨٣٩٠١٠
ب--- غيرها٨٤٨٣٩٠٩٠

٨٤٨٤

فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من 
طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل ومايماثلها 

مختلفة التركيب، مهيأة فى جعب أوأغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة 
للتسرب.

٨٤٨٤١٠
- فــواصل وما يماثلها من ألواح معدنيـــة متحدة مع مادة أخرى أو 

مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن
ب

ب- فواصل آلية مانعة للتسرب٨٤٨٤٢٠
ب- غيرها٨٤٨٤٩٠



٨٤٨٥
أجزاء آالت أو أجهزة، غير محتوية على موصالت أو عوازل أو وشائع 
كهربائيــة أو أدوات تمـاس أو غيرها من تركيبات كهربائية ، غير 

مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .
ب- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها٨٤٨٥١٠
ب- غيرها٨٤٨٥٩٠
محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .٨٥٠١
أ- محركات قدرتها ال تزيد عن ٣٧,٥ W (وات)٨٥٠١١٠
أ- محركات شاملة للتـيارين المستمر والمتـناوب٨٥٠١٢٠

- محركات أخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر :
أ-- ال تزيد قدرتها عن ٧٥٠ W (وات)٨٥٠١٣١

أ-- تزيد قدرتها عن ٧٥٠ W (وات) والتـتجاوز ٧٥.K.W ( ك . وات )٨٥٠١٣٢

٨٥٠١٣٣
-- تزيد قدرتها عن ٧٥ K.W (ك. وات) والتتجاوز٣٧٥ K.W  (ك . 

وات)
أ

أ-- تزيد قدرتها عن ٣٧٥ K.W ( ك . وات)٨٥٠١٣٤
- محركات أخر ذات تيار متـناوب ، بوجه واحد :

ج--- من ٩٢ W (وات) الى ٥٥٢ W (وات) ذات سرعة واحدة٨٥٠١٤٠١٠

٨٥٠١٤٠٢٠
--- تزيد قدرتها عن ٣٧,٥ w (وات) وحتى ١٠٠٠ w (وات) سرعات 

متعددة
ج

أ---  محركات ألالت الخياطة بالكالنش ومحركات فرملية٨٥٠١٤٠٣٠
أ--- غيرها٨٥٠١٤٠٩٠

- محركات أخر ذات تيار متناوب متعددة األوجه:
-- ال تـزيد قدرتها عن ٧٥٠ W (وات) :

ب--- محركات أخر بقدرات من ٥٥٢ W (وات) حتى ٧٥٠ W (وات)٨٥٠١٥١١٠
أ---  محركات ألالت الخياطة بالكالنش ومحركات فرملية٨٥٠١٥١٢٠
أ--- غيرها٨٥٠١٥١٩٠

-- تـزيد قدرتها عن ٧٥٠ W (وات) وال تـتجاوز٧٥ K.W (ك . 
وات) :

أ--- محركات آلالت الخياطة بالكالتـش ومحركات فرملية٨٥٠١٥٢١٠

٨٥٠١٥٢٢٠
 K.W (وات) حتى ٧٤ W محركات أخر بقدرات تزيد عن ٧٥٠ ---

(ك. وات)
ج

٨٥٠١٥٢٣٠
 hollow) ـ ـ ـ المحرك الغاطس والمحرك الرأسى االجوف

shاالولىft)  لزوم طلمبات االعماق .
أ

أ--- غيرها٨٥٠١٥٢٩٠
أ -- تـزيد قدرتها عن ٧٥ .K.W ( ك . وات )٨٥٠١٥٣

- مولدات التيار المتناوب :
أ-- ال تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٧٥  (ك.ف.أ)٨٥٠١٦١

٨٥٠١٦٢
-- تــزيـد قدرتها عن K.V.االولى ٧٥ (ك.ف.أ) وال تـتجاوز 

K.V.االولى ٣٧٥ ( ك . ف . أ )
أ

٨٥٠١٦٣
-- تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٣٧٥ (ك.ف.أ) وال تتجاوز 

K.V.االولى ٧٥٠ ( ك . ف . أ )
أ

أ-- تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٧٥٠ ( ك . ف . أ )٨٥٠١٦٤
مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية.٨٥٠٢



- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم اإلشعال فيها 
بالضغط ( محركات ديزل أو نصف ديزل ) :

ج-- ال تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٧٥ ( ك. ف . أ )٨٥٠٢١١

٨٥٠٢١٢
-- تزيد قدرتها عنK.V.االولى ٧٥ (ك.ف.أ) وال تتجاوزK.V.االولى 

٣٧٥ (ك. ف. أ)
ج

ج -- تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٣٧٥ ( ك. ف . أ )٨٥٠٢١٣

٨٥٠٢٢٠
- مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتـم اإلشعال 

فيها بالشرر(محركات إنـفجارية)
أ

- مجموعات توليد أخر :
أ-- تعمل بقوة الرياح٨٥٠٢٣١
أ-- غيرها٨٥٠٢٣٩
أ- مغيرات دوارة كهربائية٨٥٠٢٤٠

٨٥٠٣
أجـــزاء معــدة لإلسـتعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع اآلالت 

الداخلة فى البند ٨٥,٠١ أو البند ٨٥,٠٢.
أ--- للمولدات والمغيرات٨٥٠٣٠٠١٠
--- للمحركات  :٨٥٠٣٠٠٢٠

٨٥٠٣٠٠٢١
 K.W ( وات ) الى ١٨,٤ W ثـالثـية األوجه بقدرة من ٥٥٢ ----

(ك . و)
أ

أ---- أحادية األوجه من ٩٢ W ( وات ) حتى ٥٥٢ W ( وات )٨٥٠٣٠٠٢٢
أ---- غيرها٨٥٠٣٠٠٢٩

٨٥٠٤
محوالت كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة " إليكتروستاتيكية " ( مثل 

مقومات التيار ) ووشائع تأثير كهربائى ( محثات ) .
ج- خانق تيار ( باالست ) لمصابـيح أو أنابـيـب الـتـفريغ٨٥٠٤١٠

- محوالت ذات عوازل كهربائية سائلة :
أ-- التـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٦٥٠ ( ك.ف.أ )٨٥٠٤٢١

٨٥٠٤٢٢
-- تزيد قدرتها عن K.V.االولى ٦٥٠ (ك. ف . أ) وال تتجاوز 

K.V.االولى ١٠٠٠٠ ( ك . ف . أ )
أ

أ-- تزيد قدرتها عنK.V.االولى ١٠٠٠٠  (ك.ف.أ )٨٥٠٤٢٣
- محوالت أخر :

ج-- ال تزيد قدرتها عن K.V.االولى ١ ( ك . ف . أ )٨٥٠٤٣١

٨٥٠٤٣٢
-- تــزيد قــدرتهــا عن K.V.االولى ١ ( ك . ف . أ ) وال 

تتجاوز K.V.االولى ١٦ ( ك . ف . أ )
أ

٨٥٠٤٣٣
-- تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ١٦ ( ك . ف . أ ) وال تـتجاوز 

K.V.االولى ٥٠٠ ( ك . ف .أ )
أ

أ-- تـزيد قدرتها عن K.V.االولى ٥٠٠ ( ك . ف . أ )٨٥٠٤٣٤
- مغيرات كهربية ساكنه ( إليكتروستاتيكية ) :

٨٥٠٤٤٠١٠
--- ألجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وألجهزة اإلتصاالت 

وغيرها من االجهزة
ج

أ--- غيرها٨٥٠٤٤٠٩٠
- وشائع تأثير كهربائى ( محثات ) ، أخر :

٨٥٠٤٥٠١٠
--- لوحدات األمداد بالطاقة ألجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، 

وألجهزة اإلتصاالت وغيرها من االجهزة
أ

أ--- غيرها٨٥٠٤٥٠٩٠



أ- أجزاء٨٥٠٤٩٠

٨٥٠٥

مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح 
مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها ؛ أظرف وكالبات،ملزمات ومايماثلها من  
أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ؛ وصالت 

مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية 
كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .

- مغـناطيســـيات دائمة وأصناف مهـــيأة لتــصبح 
مغــــناطيســيات دائمة بعد مغنطتها :

أ-- من معدن٨٥٠٥١١
أ-- غيرها٨٥٠٥١٩

٨٥٠٥٢٠
- وصالت مناولة للحركة ومعشــقات ومغـيرات السرعة وفرامل ذات 

مغناطيسية كهربائية
أ

أ- رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية٨٥٠٥٣٠
أ- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٥٠٥٩٠
خاليا ومجموعات خاليا (بطاريات)،مولدة للكهرباء.٨٥٠٦
ب- من ثانى أوكسيد المنجنيز٨٥٠٦١٠
ب- من أوكسيد الزئبق٨٥٠٦٣٠
ب- من أوكسيد الفضة٨٥٠٦٤٠
ب- من الليـثـيوم٨٥٠٦٥٠
ب- من زنك - هواء٨٥٠٦٦٠
ب- خاليا ومجموعات خاليا ( بطـاريـات ) ، أخر٨٥٠٦٨٠
ب- أجزاء٨٥٠٦٩٠

٨٥٠٧
مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما فى ذلك فواصلها ، سواء كانت 

مستطيلة أو مربعة أم ال .

٨٥٠٧١٠
- مدخرات بالرصاص ، من األنواع المسـتعمـلة إلطالق الحركة فى 

المحركات ذات المكابس
ج

ج- مدخرات بالرصاص ، أخر٨٥٠٧٢٠
ب- مدخرات من النيكل - كادميوم٨٥٠٧٣٠
ج- مدخرات من النيكل – حديد٨٥٠٧٤٠
ب- مدخرات أخر٨٥٠٧٨٠
 - أجزاء :٨٥٠٧٩٠
ب --- مدخرات بالرصاص٨٥٠٧٩٠١٠
ب--- غيرها٨٥٠٧٩٠٩٠

أجهزة آلية كهربائية لإلستعمال المنزلى، ذات محرك كهربائى مندمج بها.٨٥٠٩

٨٥٠٩١٠
- مكانــس كهربائية ، بما فيهــا تــلك المعدة للتـنظيف الجاف أو 

الرطب ( بالسوائل )
ج

ج- أجهزة تلميع أرضيات٨٥٠٩٢٠
ج- أجهزة طحن نفايات المطابخ٨٥٠٩٣٠
ج- طواحين وخالطات المأكوالت ؛ عصارات الفواكه أو الخضر٨٥٠٩٤٠
ج- أجهزة أخر٨٥٠٩٨٠
ج- أجزاء٨٥٠٩٩٠



٨٥١٠
أجهزة حالقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات 

محرك كهربائى مندمج بها .
ج- أجهزة حالقة٨٥١٠١٠
ج- أجهزة قص أو جز الشعر٨٥١٠٢٠
ج- أجهزة إزالة الشعر٨٥١٠٣٠
ب - أجزاء٨٥١٠٩٠

٨٥١١

أجهزة ومعدات لإلشعال أو إطالق الحركة، كهربائية، لمحركات اإلحتراق 
الداخلى التى يتم اإلشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات 

اإلشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع اإلشعال وشمعات اإلحتراق أو 
شمعات التوهج ومحركات إطالق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو 

ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه 
المحركات.

ب- شمعات اإلحتراق٨٥١١١٠

٨٥١١٢٠
- مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسـية "دينامو مغناطيسى" ؛ دواليب 

مغناطيسية منظمة للحركة
ب

ب- موزعات ؛ وشائع إشعال٨٥١١٣٠
ب- محركات إطالق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات٨٥١١٤٠
ب- مولدات أخر٨٥١١٥٠
ب- معدات وأجهزة أخر٨٥١١٨٠
ب- أجزاء٨٥١١٩٠

٨٥١٢
أجهزة كهربائية لإلنارة أو اإلشارة(عدا األصناف الداخلة فى البند 

٨٥,٣٩)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار 
المتكثف، من األنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .

ب- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة فى الدراجات العادية٨٥١٢١٠
ب- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخر٨٥١٢٢٠
ب- أجهزة إشارة صوتية٨٥١٢٣٠
ب- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف٨٥١٢٤٠
ب- أجزاء٨٥١٢٩٠

٨٥١٣
مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص 
بها (مثل الخاليا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، 

عدا أجهزة اإلنارة الداخلة فى البند ٨٥,١٢ .
- مصابيح :

أ--- مصابيح أمن لعمال المناجم٨٥١٣١٠١٠
ب--- غيرها٨٥١٣١٠٩٠
أ- أجزاء٨٥١٣٩٠

٨٥١٤

أفــران كهربائيــة للصناعــة أوالمختبرات (بما فى ذلك تلك التى 
تعمل بالحث " بالتأثير" الكهربائى أو بحجــز الشــحنة 

الكهربائيــة)؛ أجهزة أخر للصناعة أو المختبرات لمعالجــة المواد 
بالحرارة تعمــل بالحث " بالتأثير " الكهربائى أو بحجز الشحنة .

- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) :

٨٥١٤١٠١٠
--- المستخدمة فى صناعة أجهزة أشباه الموصالت على رقائق أشباه 

الموصالت
أ

أ--- غيرها٨٥١٤١٠٩٠



- أفران تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائى أو بحجز الشحنة :

٨٥١٤٢٠١٠
--- المستخدمة فى صناعة أجهزة أشباه الموصالت على رقائق أشباه 

الموصالت
أ

أ--- غيرها٨٥١٤٢٠٩٠
- أفران أخر:

أ--- أجهزة للتسخين السريع لرقائق أشباه الموصالت٨٥١٤٣٠١٠
أ--- غيرها٨٥١٤٣٠٩٠

٨٥١٤٤٠
- أجهــزة أخــر لمعالجــة المــواد بالحرارة تعمل بالحث " 

بالتـأثـير" الكهربائى أو بحجز الشحنة
أ

- أجزاء:
أ--- ألجهزة البند الفرعى ٨٥١٤٩٠١٠٨٥١٤,٣٠١٠
أ--- لألفران الخاضعة للبندين ٨٥١٤,١٠١٠ ، ٨٥١٤٩٠٢٠٨٥١٤,٢٠١٠
أ--- غيرها٨٥١٤٩٠٩٠

٨٥١٥

آالت وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما فى ذلك 
تلك التى تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من 
الحزم الضـوئية أو الفــوتونيــة أو بالموجات فــوق الصوتيــة 

أو بحزم إلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البالزما " الغاز 
المؤين " ؛ آالت وأجهزة كهربائيـة للرش الســاخن للمعادن 
والخالئــط المعدنيــة الخزفية " سيرميت " ( المصهورة ) .

- آالت وأجهزة للحام بمعادن مالئة ( عيدان لحام قاسية أو لينة ) :
أ-- مسدسات ومكاوى اللحام٨٥١٥١١
أ-- غيرها٨٥١٥١٩

- آالت وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :
أ-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئيا٨٥١٥٢١ً
أ-- غيرها٨٥١٥٢٩

- آالت وأجهزة للحام المعادن بطريقة األقواس ( بما فيها أقواس البالزما ) 
:

أ-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئيا٨٥١٥٣١ً
أ-- غيرها٨٥١٥٣٩
أ- آالت وأجهزة أخر٨٥١٥٨٠
أ- أجزاء٨٥١٥٩٠

٨٥١٦

مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، 
كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة، أو 

إلستعماالت مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل 
المجففات والمجعدات والمكاوى المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات 
األيدى؛ مكاوى كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخر إلستعماالت 

منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة فى البند ٨٥,٤٥ .

٨٥١٦١٠
- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، 

كهربائية
ج

- أجهزة كهربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو إلستعماالت مماثلة :
ج-- مشعات مدخرة للحرارة٨٥١٦٢١

-- غيرها :



ب--- أجهزة كهربائية لتدفئة التربة لألغراض الزارعية٨٥١٦٢٩١٠
ج--- غيرها٨٥١٦٢٩٩٠

- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدى :
ج-- مجففات شعر٨٥١٦٣١
ج-- أجهزة أخر لتصفيف الشعر٨٥١٦٣٢
ج-- مجففات أيدى٨٥١٦٣٣
ب- مكاوى كهربائية٨٥١٦٤٠
ج- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)٨٥١٦٥٠

٨٥١٦٦٠
- أفـــــران أخر؛ أفران طبخ ومواقد ( بما فيها مسطحات الطبخ ) 

وغاليات وشوايات ومحامص
ج

- أجهزة حرارية كهربائية أخر :
ج-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاى٨٥١٦٧١
ج-- محامص خبز٨٥١٦٧٢
ج-- غيرها٨٥١٦٧٩
ج- مقاومات حرارية كهربائية٨٥١٦٨٠
ب- أجزاء٨٥١٦٩٠

٨٥١٧

أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف)، السلكيين، بما فى 
ذلك أجهزة الهاتف السلكية ذات وحدات يد "سماعات" السلكية، وأجهزة 

إتصاالت ألنظمة خطوط التيار الناقل أو ألنظمة الخطوط الرقمية ؛ أجهزة 
الهاتف المرئى  (الفيديوفون) .

- أجهزة هاتف سلكية ؛ أجهزة هاتف مرئى (فيديوفون) :
أ-- أجهزة هاتف سلكية ذات وحدات يد "سماعات" السلكية٨٥١٧١١
أ-- غيرها٨٥١٧١٩

- أجهزة  نسخ هاتفية (فاكس) وأجهزة طباعة عن بعد (تليبرنتر) :
أ-- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)٨٥١٧٢١
أ-- أجهزة طباعة عن بعد(تليبرنتر)٨٥١٧٢٢
أ- أجهزة "لوحات" تحويل ومقاسم " سنترال " للهاتف أو البرق٨٥١٧٣٠
أ- أجهزة أخر، ألنظمة خطوط التيار الناقل أو ألنظمة الخطوط الرقمية٨٥١٧٥٠
أ- أجهزة أخر٨٥١٧٨٠
أ- أجزاء٨٥١٧٩٠

٨٥١٨

مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت 
مركبة فى هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات وإن كانت 
متحدة بمذياع للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " 

ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت ؛ مضخمات كهربائية 
للذبذبات السمعية ؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .

- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها :

٨٥١٨١٠١٠
--- ذات تردد يتراوح مداه ما بين ٣٠٠ HZ الى ٣,٤ KHZ ، بقطر 

اليتجاوز ١٠ مم وإرتفاع اليتجاوز ٣ مم ، لإلستعمال مع أجهزة اإلتصاالت
ج

ج--- غيرها٨٥١٨١٠٩٠
- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة فى هياكلها :

ج-- مكبرات صوت مفردة ، مركبة فى هياكلها٨٥١٨٢١
ج-- مكبرات صوت متعددة مركبة فى  نفس الهيكل٨٥١٨٢٢



-- غيرها :

٨٥١٨٢٩١٠
--- مكبرات صوت بدون أغلفة ، ذات تردد يترامح مداه ما بين 

HZ٣٠٠ الى ٣,٤ KHZ ، بقطر اليتجاوز ٥٠ مم ، لإلستعمال مع أجهزة 
اإلتصاالت

ج

ج--- غيرها٨٥١٨٢٩٩٠
- سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات ، وإن كانت متحدة بمذياع 
للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " 

وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت :
ج--- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية٨٥١٨٣٠١٠
ج--- غيرها٨٥١٨٣٠٩٠
ج- مضخمات كهربائية للذبابات السمعية٨٥١٨٤٠
ج- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت٨٥١٨٥٠
ج- أجزاء٨٥١٨٩٠

٨٥١٩
أجهزة إدارة اإلسطوانات ،مشغالت إسطوانات " حاكيات "، مشغالت " 

قارئات" أشرطة كاسيت وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير متضمنة 
أداة لتسجيل الصوت .

ج- مشغالت إسطوانات، تدار بقطع نقدية أو بقطع بديلة٨٥١٩١٠
- مشغالت إسطوانات أخر :

ج-- بدون مكبر صوت٨٥١٩٢١
ج-- غيرها٨٥١٩٢٩

- أجهزة إدارة إسطوانات :
ج-- بمغير ذاتى الحركة لتبديل اإلسطوانات٨٥١٩٣١
ج-- غيرها٨٥١٩٣٩
ج- آالت إذاعة اإلمالء٨٥١٩٤٠

- غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :
ج-- مشغالت أشرطة كاسيت بحجم الجيب٨٥١٩٩٢
ج-- مشغالت أشرطة كاسيت ،أخر٨٥١٩٩٣

-- غيرها :
أ--- مجهزة بوسائل كهروضوئية ألجهزة العرض السينمائى٨٥١٩٩٩١٠
ج--- غيرها٨٥١٩٩٩٩٠

٨٥٢٠
مسجالت صوت على األشرطة الممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل 

الصوت، وإن كانت متضمنة أداة إلذاعة الصوت .
ج- آالت تسجيل اإلمالء غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجى٨٥٢٠١٠
ج- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية٨٥٢٠٢٠

- غيرها من مسجالت الصوت على األشرطة الممغنطة المتضمنة أجهزة 
إلذاعة الصوت :

ج-- من األنواع الرقمية٨٥٢٠٣٢
ج-- غيرها ، من األنواع  التى تعمل بأشرطة الكاسيت٨٥٢٠٣٣
ج-- غيرها٨٥٢٠٣٩

- غيرها :
أ--- مجهزة بوسائل كهروضوئية ألجهزة العرض السينمائى٨٥٢٠٩٠١٠
ج--- غيرها٨٥٢٠٩٠٩٠



٨٥٢١
أجهزة تســجيل أو إذاعة ، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت 

متضمنة مؤالف فيديو (تيونر) أم ال.
ج- تعمل بأشرطة ممغنطة٨٥٢١١٠
ج- غيرها٨٥٢١٩٠

٨٥٢٢
أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية لإلستخدام مع األجهزة 

الداخلة فى البنود من ٨٥,١٩ الى ٨٥,٢١.
ج- رؤوس صوت (إبر الحاكى)٨٥٢٢١٠

- غيرها :
أ--- خاصة بأجهزة العرض السينمائى٨٥٢٢٩٠١٠
ج--- أجزاء مناولة األشرطة (ديك ميكانيزم)٨٥٢٢٩٠٢٠
ج--- غيرها٨٥٢٢٩٠٩٠

٨٥٢٣
حوامل غيرمسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر األخر، عدا األصناف 

المذكورة فى الفصل ٣٧ .
- أشرطة ممغنطة :

أ-- ال يزيد عرضها عن ٤ مم٨٥٢٣١١
أ-- يزيد عرضها عن ٤ مم وال يتجاوز ٦,٥ مم٨٥٢٣١٢
أ-- يزيد عرضها عن ٦,٥ مم٨٥٢٣١٣
أ- أقراص ممغنطة٨٥٢٣٢٠

- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :
أ--- للحاسبات اآللية٨٥٢٣٣٠١٠
ج--- غيرها٨٥٢٣٣٠٩٠
أ- غيرها٨٥٢٣٩٠

٨٥٢٤
إسطوانات، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر األخر، 

مسجلة، بما فى ذلك القوالب واإلسطوانات األم (ماستر) إلنتاج 
اإلسطوانات المسجلة، بإستثناء المنتجات المذكورة فى الفصل ٣٧ .

ج- إسطوانات للحاكيات (جرامفون)٨٥٢٤١٠
- أقراص ألنظمة القراءة بالليزر :

أ-- إلعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة٨٥٢٤٣١
ج-- إلعادة إنتاج الصوت فقط٨٥٢٤٣٢

-- غيرها :

٨٥٢٤٣٩١٠
--- إلعادة إنتاج التعليمات ، البيانات ، الصوت والصورة المسجلة على 

آلة تعمل بالنظام الثنائى الرقمى ويمكن تحويلها بإستخدام آله تشغيل 
البيانات أتوماتيكياً

أ

٨٥٢٤٣٩٢٠
--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها عدا 

األصناف الداخلة فى البند ٨٥٢٤,٣٩١٠
أ

ج--- غيرها٨٥٢٤٣٩٩٠
أ- أشرطة ممغنطة إلعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة٨٥٢٤٤٠

- أشرطة ممغنطة أخر :
-- اليزيد عرضها عن ٤ مم :٨٥٢٤٥١

أ--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها٨٥٢٤٥١١٠
ج--- غيرها٨٥٢٤٥١٩٠

-- يزيد عرضها عن ٤ مم وال يتجاوز ٦,٥ مم :
أ--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها٨٥٢٤٥٢١٠



أ--- غيرها٨٥٢٤٥٢٩٠
-- يزيد عرضها عن ٦,٥ مم :

أ--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها٨٥٢٤٥٣١٠
أ--- غيرها٨٥٢٤٥٣٩٠

- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة :
أ--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها٨٥٢٤٦٠١٠
أ--- غيرها٨٥٢٤٦٠٩٠

- غيرها :
أ-- إلعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة٨٥٢٤٩١

-- غيرها :

٨٥٢٤٩٩١٠
--- إلعادة إنتاج التعليمات ، البيانات ، الصوت والصورة المسجلة على 

آلة تعمل بالنظام الثنائى الرقمى ويمكن تحويلها بإستخدام آله تشغيل 
البيانات أتوماتيكياً

أ

٨٥٢٤٩٩٢٠
--- حاملة لبرامج تشغيل الحاسبات اآللية أو برامج تطبيقاتها عدا 

األصناف الداخلة فى البند ٨٥٢٤,٩٩١٠
أ

أ--- غيرها٨٥٢٤٩٩٩٠

٨٥٢٥

أجهزة إرسال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة أو اإلذاعة المصورة 
(تليفزيون)، وإن كانت مندمجة بجهاز إستقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة 

الصوت ؛ كاميرات تليفزيونية ؛ كاميرات فيديو للصور الثابته وغيرها من 
كاميرات الفيديو المسجلة " كام كورد " ؛ أجهزة تصوير رقمية

- أجهزة إرسال :
أ--- وسائط تراسلية من أجهزة الميكروويف٨٥٢٥١٠١٠

٨٥٢٥١٠٢٠
--- أجهزة إرسال، عدا أجهزة إرسال اإلذاعة (راديو) أو اإلذاعة 

المصورة (تليفزيون)
أ

أ--- غيرها٨٥٢٥١٠٩٠
أ- أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز إستقبال٨٥٢٥٢٠
أ- كاميرات تليفزيونية٨٥٢٥٣٠

- كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة ؛ 
أجهزة تصوير رقمية :

أ--- كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة٨٥٢٥٤٠١٠
أ--- غيرها٨٥٢٥٤٠٩٠

٨٥٢٦
أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد 

بالراديو.
أ- أجهزة رادار٨٥٢٦١٠

- غيرها :
أ-- أجهزة إرشاد مالحى بالراديو٨٥٢٦٩١
أ-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو٨٥٢٦٩٢

٨٥٢٧
أجهزة إستقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو اإلذاعة، وإن كانت مندمجة 

ضمن نفس البدن، بجهاز تسجيل أو جهاز إلذاعة الصوت أو بأحد أجهزة 
أصناف صناعة الساعات .



- أجهزة إســــتقبال لإلذاعة ( راديو ) قــــادرة على العمل دون 
مصدر طاقة خارجــى ، بمـــا فى ذلك األجهزة القـــــادرة 

أيضاً على اإلستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :
ج-- أجهزة راديو مندمجاً بها مشغالت أشرطة كاسيت بحجم الجيب٨٥٢٧١٢
ج-- أجهزة أخر ، مندمجاً بها أجهزة تسجيل أو أجهزة إلذاعة الصوت٨٥٢٧١٣
ج-- غيرها٨٥٢٧١٩

- أجهزة إستقبال لإلذاعة (راديو) غير قادرة على العمل إال بمصدر طاقة 
خارجى، من النوع المستعمل فى المركبات، بما فى ذلك األجهزة القادرة 

أيضاً على اإلستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :
ج-- مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت٨٥٢٧٢١
ج-- غيرها٨٥٢٧٢٩

- أجهزة إستقبال أخر لإلذاعة (راديو)، بما فى ذلك األجهزة القادرة أيضاً 
على اإلستقبال بالراديو للهاتف أو البرق :

ج-- مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصوت٨٥٢٧٣١

٨٥٢٧٣٢
-- غــــير مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز إلذاعة الصــــوت 

ولكن مندمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات
ج

ج-- غيرها٨٥٢٧٣٩
- أجهزة  أخر :

أ--- أجهزة إستقبال محمولة ، للنداء أو التنبيه أو اإلستدعاء٨٥٢٧٩٠١٠
ج--- غيرها٨٥٢٧٩٠٩٠

٨٥٢٨

أجهزة إستقبال لإلذاعة المصورة (تليفـــــزيون)، وإن كان مندمجاً 
بها أجهزة إستــقبــــال اإلذاعــة المسمـــــوعة ( راديو ) 
أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو ) ؛ شاشات عرض 
فيديو (فيديو مونيتور) وأجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور) .

- أجهزة إستقبال لإلذاعة المصورة (تليفزيون)، وإن كان مندمجاً بها 
أجهزة إسـتـقـبال اإلذاعــــة المسموعــة (راديو) أو أجهزة 

تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة :
-- باأللوان :

٨٥٢٨١٢١٠
--- أجهزة إستقبال " ريسيفر " وإن إشتملت على وحدة حل شفرة " 

ديكودر "
أ

أ--- غيرها٨٥٢٨١٢٩٠
ج-- باألبيض واألسود أو بألوان أحادية أخر٨٥٢٨١٣

- شاشات عرض فيديو (فيديو مونيتور):
ج-- باأللوان٨٥٢٨٢١
أ-- باألبيض واألسود أو بألوان أحادية أخر٨٥٢٨٢٢
ج- أجهزة عرض صور الفيديو (فيديو بروجكتور)٨٥٢٨٣٠

٨٥٢٩
أجزاء معدة لإلستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة فى 

البنود من ٨٥,٢٥ الى ٨٥,٢٨ .
- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع األنواع ؛ أجزاء معدة 

لإلستعمال مع هذه األصناف :

٨٥٢٩١٠١٠
--- هوائيات "أنتينات" المستخدمة مع أجهزة إرسال بالراديو ، للهاتف أو 

البرق
أ



ج--- لألجهزة المنزلية والسيارات٨٥٢٩١٠٢٠
ج--- غيرها٨٥٢٩١٠٩٠

- غيرها :
أ--- مؤالف القنوات والمحطات (تيونر) ألجهزة الراديو والتليفزيون٨٥٢٩٩٠١٠
أ--- أجزاء مناولة األشرطة ( ديك ميكانيزم )٨٥٢٩٩٠٢٠

٨٥٢٩٩٠٣٠
--- أجزاء ألجهزة البنود الفرعية ٨٥٢٥,١٠٢٠ ، ٨٥٢٥,٢٠ ، 

٨٥٢٥,٤٠١٠ ، ٨٥٢٧,٩٠١٠
أ

ج--- غيرها٨٥٢٩٩٠٩٠

٨٥٣٠

أجهزة كهربائية لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم 
المرور، لطرق السكك الحديدية وما يمـاثـلهــا أو الطرق البرية أو 
المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانى أو المطارات (عدا ما 

يدخل منها فى البند ٨٦,٠٨) .
أ- أجهزة لطرق السكك الحديدية ومايماثلها٨٥٣٠١٠
أ- أجهزة أخر٨٥٣٠٨٠
أ- أجزاء٨٥٣٠٩٠

٨٥٣١
أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل األجراس والصفارات 

ولوحات الداللة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما  
يدخل منها فى البند ٨٥,١٢ أو البند ٨٥,٣٠ .

- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :
ج--- أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة٨٥٣١١٠١٠
أ--- أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة٨٥٣١١٠٩٠

٨٥٣١٢٠
- لوحات الداللة أو البــيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة 

(LED) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LCD)
أ

أ- أجهزة أخر٨٥٣١٨٠
- أجزاء :

أ--- ألجهزة البند الفرعى ٨٥٣١٩٠١٠٨٥٣١,٢٠
أ--- غيرها٨٥٣١٩٠٩٠
مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .٨٥٣٢

٨٥٣٢١٠
- مكثفات ثابتة معدة لإلسـتعمال فى الدوائـر الكهربائية، ذات تردد قدره 

٥٠/ ٦٠ HZ (هـيرتز) يمكنها إسـتـيعاب قـدرة تـفاعلية التــقل 
عن ٠,٥ K vاالولىr (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)

أ

- مكثفات ثابتة أخر :
أ-- من تانتاليوم٨٥٣٢٢١
أ-- إلكتروليتية من ألومنيوم٨٥٣٢٢٢
أ-- ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة٨٥٣٢٢٣
أ-- ذات عازل من خزف متعدد الطبقات٨٥٣٢٢٤
أ-- ذات عازل من ورق أو من لدائن٨٥٣٢٢٥
أ-- غيرها٨٥٣٢٢٩
أ- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)٨٥٣٢٣٠
أ- أجزاء٨٥٣٢٩٠

٨٥٣٣
مقاومات كهربائية غير حرارية (بما فى ذلك المقاومات المتغيرة مثل 

"الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر") .
أ- مقاومات ثابتة من كربون ، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة٨٥٣٣١٠



- مقاومات ثابتة أخر :
أ-- معدة لقدرة ال تزيد عن ٢٠ W (وات)٨٥٣٣٢١
أ-- غيرها٨٥٣٣٢٩

- مقاومات متغيرة من أسالك ملفوفة، بما فيها " الريوستات " ومقاومات 
قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " :

أ-- معدة لقدرة ال تزيد عن ٢٠ W (وات)٨٥٣٣٣١
أ-- غيرها٨٥٣٣٣٩

٨٥٣٣٤٠
- مقاومات متغيرة أخر ، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق 

الجهد " بوتنشيوميتر "
أ

أ- أجزاء٨٥٣٣٩٠
أدوائر " دارات " مطبوعة .٨٥٣٤٠٠

٨٥٣٥

أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أولتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل 
المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد " التوتر " 

وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية وعلب 
التوصيل)، لجهد " توتر " يزيد عن ١٠٠٠ V (فولت) .

- منصهرات (فيوزات) :
ج--- من ٦٣ أمبير الى ٦٣٠ أمبير٨٥٣٥١٠١٠
أ--- غيرها٨٥٣٥١٠٩٠

- قاطعات تيار ذاتية الحركة :
-- لجهد يقل عن ٧٢,٥ K.V (كيلو فولت) :٨٥٣٥٢١
ب--- لجهد حتى ٢٤ K.V (كيلو فولت)٨٥٣٥٢١١٠
أ--- غيرها٨٥٣٥٢١٩٠
أ-- غيرها٨٥٣٥٢٩

- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :
ب--- لجهد حتى ٢٤ K.V (كيلو فولت)٨٥٣٥٣٠١٠
أ--- غيرها٨٥٣٥٣٠٩٠

٨٥٣٥٤٠
- مانعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة إمتصاص الصدمات 

الكهربائية
أ

ب- غيرها٨٥٣٥٩٠

٨٥٣٦

أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية 
(مثل المفاتيح والمرحالت (ريالى) والمنصهرات وأجهزة إمتصاص 

الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية وقواعد اللمبات "دوى" 
وعلب التوصيل)، لجهد ال يزيد عن ١٠٠٠ V (فولت) .

- منصهرات (فيوزات) :٨٥٣٦١٠
ج--- أكثر من ٦٣ أمبير٨٥٣٦١٠١٠
أ--- غيرها٨٥٣٦١٠٩٠
ج- قاطعات تيار ذاتية الحركة٨٥٣٦٢٠
أ- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية٨٥٣٦٣٠

- مرحالت ( ريالى ) :
ب-- لجهد " توتر " اليزيد عن ٦٠ V ( فولت )٨٥٣٦٤١
ب-- غيرها٨٥٣٦٤٩

- مفاتيح كهربائية أخر :



٨٥٣٦٥٠١٠
--- مفتاح صغير من ٦ الى ٦٣ أمبير ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت ، زر جرس -

 مفتاح بالبريزة - ( الجميع بنظام الدومينو )
ج

٨٥٣٦٥٠٢٠
--- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال 
وإخراج مرتبطة بصرياً (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول )

أ

٨٥٣٦٥٠٣٠
--- مفاتيح كهربائية ، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، 
تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة 

لضغط اليزيد عن ١٠٠٠ فولت
أ

٨٥٣٦٥٠٤٠
--- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار التـزيد شدته عن ١١ 

أمبير
أ

ب--- غيرها٨٥٣٦٥٠٩٠
- قواعد لمبات (دوى)، وصالت مآخذ كهربائية ( قوابس ومقابس ) :

ج-- قواعد لمبات ( دوى )٨٥٣٦٦١
-- غيرها :٨٥٣٦٦٩

٨٥٣٦٦٩١٠
--- وصالت مآخذ كهربائيـة (مقابــس وقــوابـس) للكوابل 

المحورية وللداوئر " الدارات " المطبوعة
أ

ج--- غيرها٨٥٣٦٦٩٩٠
ب- أجهزة أخر٨٥٣٦٩٠

٨٥٣٧

"، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة تابلوهات " لوحات
بجهــازيــن أو أآثــر مــن األجهــزة الداخــلة فى أحد 

البندين ٨٥٫٣٥ أو ٨٥٫٣٦ ، للتحكم أو التوزيع الكهربائى، بما فيها 
تلك التى تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة فى الفصل ٩٠، أجهزة 

التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل ( سنترالت ) الداخلة فى البند 
. ٨٥٫١٧

- لجهد " توتر " اليزيد عن ١٠٠٠ V (فولت) :
ب--- ألالت واجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها٨٥٣٧١٠١٠
ب--- غيرها٨٥٣٧١٠٩٠
ج- لجهد " توتر " يزيد عن ١٠٠٠ V (فولت)٨٥٣٧٢٠

٨٥٣٨
أجزاء معدة لإلستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع األجهزة الداخلة فى 

البنود ٨٥,٣٥ أو ٨٥,٣٦ أو ٨٥,٣٧ .

٨٥٣٨١٠
- لوحات " تابلوهات "، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل لألصناف 

الداخلة فى البند ٨٥,٣٧ ، غير مزودة بأجهزتها
ج

ج- غيرها٨٥٣٨٩٠

٨٥٣٩
لمبات وأنابيب كهربائية، تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فى ذلك 

األصناف المسماة "مصابيح مقفلة" واللمبات واألنابيب ذات األشعة فوق 
البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .

٨٥٣٩١٠(Sealed beam) ب- مصابيح مقفلة
- لمبات وأنابيب أخر، تضئ بتوهج الشعيرات ، بإستثناء اللمبات ذات 

األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء :
ب-- هالوجينية بالتنجستين٨٥٣٩٢١

٨٥٣٩٢٢
-- غيرها، بقدرة التزيد عن ٢٠٠ وات، ولجهد " توتر" يزيد عن ١٠٠ 

فولت
ج

أ-- غيرها٨٥٣٩٢٩
- لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية:



-- لمبات وأنابيب " فلورسنت " ، ذات قطب سالب " كاثود " ساخن :

٨٥٣٩٣١١٠
--- لمبات الفلورسنت العادية ، من ١٨ - ٤٠ وات ، لمبات الفلورسنت 

المضغوطة الموفرة للطاقة
ج

ب--- غيرها٨٥٣٩٣١٩٠
ج-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية٨٥٣٩٣٢
ب-- غيرها٨٥٣٩٣٩

- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات 
قوسية :

ب-- لمبات قوسية٨٥٣٩٤١
ب-- غيرها٨٥٣٩٤٩
أ - أجزاء٨٥٣٩٩٠

٨٥٤٠

صمــامات وأنابيـب إلكــترونيــة ذات قطــب سالب " آاثـود" ساخن 
أو بارد أو ضوئى (مثل الصمامات واألنابيب المفرغة 

أو المعبأة ببخار أو غاز، واألنابيب والصمامات المقومة المعبأة 
ببخار الزئبق وأنابيب األشعة الكاثودية وصمــامات وأنابيــب 

الكامــيرات التــليفــزيونيـة) ، عــدا تلك الداخلة فى البند ٨٥٫٣٩  .
- أنابيب األشعة الكاثودية ألجهزة إستقبال اإلذاعة المصورة (تليفزيون)، 

بما فى ذلك أنابيب األشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو 
مونيتور):

أ-- باأللوان٨٥٤٠١١
أ-- باألبيض واألسود أو بألوان أحادية أخر٨٥٤٠١٢

٨٥٤٠٢٠
- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب 

أخر ذات كاثود ضوئى
أ

٨٥٤٠٤٠
- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، باأللوان ، تظهر نقاط 

فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن ٠,٤ مم
أ

٨٥٤٠٥٠
- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، باألبيض واألسود أو بألوان 

أحادية أخر
أ

أ- أنابيب أشعة كاثودية أخر٨٥٤٠٦٠
- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون 

والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكرسينوترون)، عدا أنابيب 
التحكم الشبكى :

أ-- مجنيترون٨٥٤٠٧١
أ-- كليسترون٨٥٤٠٧٢
أ-- غيرها٨٥٤٠٧٩

- أنابيب وصمامات أخر :
أ-- أنابيب وصمامات ألجهزة اإلستقبال أو ألجهزة التضخيم٨٥٤٠٨١
أ-- غيرها٨٥٤٠٨٩

- أجزاء :
أ-- ألنابيب األشعة الكاثودية٨٥٤٠٩١
أ-- غيرها٨٥٤٠٩٩



٨٥٤١

صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبه 
موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخاليا الضوئية الفولتائية، وإن 
كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية 

باعثة للضوء؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة .

٨٥٤١١٠
- صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة 

للضوء
أ

- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :
أ-- ذات معدل تبدد يقل عن ١ وات٨٥٤١٢١
أ-- غيرها٨٥٤١٢٩

٨٥٤١٣٠
- مقومات ترانزستورية " ثايرستورات" و "دياك" و "تراياك" ، عدا 

األدوات الحساسة للضوء
أ

٨٥٤١٤٠
- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخاليا الضوئية 

الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ 
صمامات ثنائية باعثة للضوء

أ

أ- أدوات شبه موصلة أخر٨٥٤١٥٠
أ- بللورات بيزو - كهربائية مركبة٨٥٤١٦٠
أ- أجزاء٨٥٤١٩٠
دوائر " دارات " متكاملة ومجمعات متناهية الصغر ، إلكترونية .٨٥٤٢
أ- بطاقات متضمنة دوائر متكاملة إلكترونية " سمارت كارد "٨٥٤٢١٠

- دوائر متكاملة أحادية الكتلة أخر :
أ-- رقمية٨٥٤٢٢١
أ-- غيرها٨٥٤٢٢٩
أ- دوائر متكاملة مشتركة ( مهجنة )٨٥٤٢٦٠
أ- مجمعات إلكترونية متناهية الصغر٨٥٤٢٧٠
أ- أجزاء٨٥٤٢٩٠

٨٥٤٣
آالت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة 

فى مكان آخر من هذا الفصل
- مسرعات الجزيئات :

أ-- أجهزة زرع أيونية لتنشيط أشباه الموصالت٨٥٤٣١١
أ-- غيرها٨٥٤٣١٩
أ- مولدات إشارات٨٥٤٣٢٠

- آالت وأجهزة لطالء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائى أو اإلنتقال 
الكهربائى للجزيئات المعلقة (إليكترفوريسيز) :

٨٥٤٣٣٠١٠
--- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين ، نزع ، تنظيف أشباه الموصالت 

ولوحات العرض المسطحة
أ

أ--- غيرها٨٥٤٣٣٠٩٠
أ- أجهزة إلمداد السياجات  بالطاقة الكهربائية٨٥٤٣٤٠

- أجهزة وآالت أخر :
أ-- رقاع (كروت) وبطاقات تقاربية٨٥٤٣٨١
-- غيرها :٨٥٤٣٨٩

أ--- أجهزة حل الشفرة (ديكودر)٨٥٤٣٨٩١٠
أ--- آالت كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معانى الكلمات (قاموس)٨٥٤٣٨٩٢٠
أ--- غيرها٨٥٤٣٨٩٩٠



- أجزاء :
أ--- ألجهزة البند الفرعى ٨٥٤٣,٣٠١٠  ، ٨٥٤٣٩٠١٠٨٥٤٣,١١
أ--- غيرها٨٥٤٣٩٠٩٠

٨٥٤٤

(بما فى ذلك الكابالت متحدة المحور)  أسالك وآابالت معزولة
وغيرها من المــوصــالت المعــزولة للكهــربــاء ( بمــا فى

 ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤآسدة)، وإن آانت مزودة 
بأدوات توصيل طرفية؛ آابالت من ألياف بصرية  مصنعة من ألياف 
مغلف آل منها على حدة، وإن آانت مجمعة مع موصالت آهربائية 

. أو مزودة بأدوات توصيل طرفية
- أسالك للف البوبينات " بوبيناج " :

 -- من نحاس :
ب --- سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات٨٥٤٤١١١١٠
ب --- غيرها٨٥٤٤١١٩٠
ب-- غيرها٨٥٤٤١٩

- كابالت متحدة المحور وغيرها من موصالت كهربائية متحدة المحور :
أ--- كابالت تحت األرض أو بحرية يزيد جهدها عن ١٣٢ ك . ف٨٥٤٤٢٠١٠
ج--- غيرها٨٥٤٤٢٠٩٠

٨٥٤٤٣٠
- مجموعات أسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات أسالك أخر من 

األنواع المستعملة فى وسائل النقل
ب

- موصالت كهربائية أخر، لجهد " توتر " اليزيد عن ٨٠ فولت :
-- مزودة بأدوات توصيل طرفية :٨٥٤٤٤١

٨٥٤٤٤١١٠
--- موصالت كهربائية أخر، لجهد "توتر" اليزيد عن ٨٠ فولت مزودة 

بأدوات توصيل طرفية من النوع المستعملة لإلتصاالت
ج

ب--- غيرها٨٥٤٤٤١٩٠
-- غيرها :٨٥٤٤٤٩
ج--- من النوع المستعمل لإلتصاالت٨٥٤٤٤٩١٠
ب--- غيرها٨٥٤٤٤٩٩٠

- موصالت كهربائية أخر ، لجهد " توتر " يزيد عن ٨٠ فولت واليتجاوز 
١٠٠٠ فولت :

-- مزودة بأدوات توصيل طرفية :٨٥٤٤٥١

٨٥٤٤٥١١٠
--- موصالت كهربائية أخر، لجهد "توتر" يزيد عن ٨٠ فولت وال 

يتجاوز ١٠٠٠ فولت مزودة بأدوات توصيل طرفية من النوع المستعملة 
لإلتصاالت

ج

ب--- غيرها٨٥٤٤٥١٩٠
-- غيرها :٨٥٤٤٥٩
جـ ـ ـ من النوع المستعمل لالتصاالت٨٥٤٤٥٩١٠
ب--- غيرها٨٥٤٤٥٩٩٠
ج - موصالت كهربائية أخر، لجهد " توتر " يزيد عن ١٠٠٠ فولت٨٥٤٤٦٠
أ- كابالت من ألياف بصرية٨٥٤٤٧٠

٨٥٤٥

أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات، أو فحمات مجموعات 
الخاليا المولدة " البطاريات " وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره من 
الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه، من األنواع المستعملة فى األغراض 

الكهربائية .



- أقطاب :
أ-- من األنواع المستعملة لألفران٨٥٤٥١١
أ-- غيرها٨٥٤٥١٩
أ- فحمات مسح٨٥٤٥٢٠
أ- غيرها٨٥٤٥٩٠
عازالت للكهرباء من جميع المواد .٨٥٤٦
أ - من زجاج٨٥٤٦١٠

- من خزف :
أ--- للجهود من ١٠ ك . ف فأكثر٨٥٤٦٢٠١٠
ب--- غيرها٨٥٤٦٢٠٩٠

- غيرها :
ب--- من مطاط سليكونى للجهود من ١٠ ك . ف فأكثر٨٥٤٦٩٠١٠
ب--- غيرها٨٥٤٦٩٠٩٠

٨٥٤٧

قطع عازلة للكهرباء لآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية، 
مصنوعة آليًا من مواد عازلة، وإن آانت محتوية على قطع

 معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمبات) أدمجت فى 
آتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازالت الداخلة فى البند 

٨٥٫٤٦ ؛ أنابيب للتمديد الكهربائى ووصالتها، من معادن عادية 
مبطنة بمواد عازلة.

- قطع عازلة من خزف :٨٥٤٧١٠
أ--- أجزاء صينى لشمعات اإلحتراق٨٥٤٧١٠١٠
ب--- غيرها٨٥٤٧١٠٩٠
ب- قطع عازلة من لدائن٨٥٤٧٢٠
ب- غيرها٨٥٤٧٩٠

٨٥٤٨

فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة " البطاريات " 
والمدخرات الكهربائية؛ خاليا مولدة مستهلكة، مجموعات خاليا مولدة 

مستهلكة ، مدخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية لآلالت أو 
األجهزة، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .

٨٥٤٨١٠
- فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة " البطاريات " 

والمدخرات الكهربائية ؛ خاليا مولدة مستهلكة ، مجموعات خاليا مولدة 
مستهلكة " بطاريات " ، مدخرات كهربائية مستهلكة

ب

ب- غيرها٨٥٤٨٩٠

٨٦٠١
قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجى أو بواسطة 

مدخرات كهربائية .
أ- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء٨٦٠١١٠
أ- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية٨٦٠١٢٠
قاطرات أخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين " تندر " .٨٦٠٢
أ- قاطرات ديزل كهربائية٨٦٠٢١٠
أ- غيرها٨٦٠٢٩٠

٨٦٠٣
عربــات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها ، عدا ما يدخل منها 

فى البند ٨٦,٠٤ .
أ- تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء٨٦٠٣١٠
أ- غيرها٨٦٠٣٩٠



٨٦٠٤٠٠

مركبـــــات الخـــدمـــة أو الصيانــــة 
للسكــــــــك الحديديـــــة أو مايماثلهــــا، وإن كانت 
ذاتية الدفـــــع (مثل ورش التصليح وعربات ذات روافع وعربات 

دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجــارب ومركبات 
لفحص وإختبار خطوط السكك الحديدية ) .

أ

٨٦٠٥٠٠

عربات سكك حديدية أو مايماثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع ؛ عربات 
األمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو مايماثلها ، معدة 

إلســتعمــاالت خاصــة ، غــير ذاتيــة الدفع ( بإستـثـناء 
ما يدخل منها فى البند ٨٦,٠٤) .

ب

عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع .٨٦٠٦
ب- عربات صهاريج وما يماثلها٨٦٠٦١٠

٨٦٠٦٢٠
- عربات عازلة للحرارة أو مبردة ، عدا ما يدخل منها فى البند الفرعى 

٨٦٠٦,١٠
ب

٨٦٠٦٣٠
- عربات ذات تفــــريغ ذاتى ، عــدا ما يدخل منها فى البندين 

الفــــرعيين ٨٦٠٦,١٠  أو ٨٦٠٦,٢٠
ب

- غيرها :
ب-- مغطاة ومغلقة٨٦٠٦٩١
ب-- مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد إرتفاعها عن ٦٠ سم٨٦٠٦٩٢
ب-- غيرها٨٦٠٦٩٩
أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو مايماثلها .٨٦٠٧

- قواعد "بوجيات " و " بيسل - بوجيات " ومحاور وعجالت، وأجزاؤها :

أ-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، للجر٨٦٠٧١١
أ-- بوجيات (هياكل حاملة)وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، أخر٨٦٠٧١٢
أ-- غيرها ، بما فى ذلك األجزاء٨٦٠٧١٩

- فرامل وأجزاؤها :
أ-- فرامل هوائية وأجزاؤها٨٦٠٧٢١
أ-- غيرها٨٦٠٧٢٩
أ- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدامات ، وأجزاؤها٨٦٠٧٣٠

- غيرها :
أ-- للقاطرات٨٦٠٧٩١
أ-- غيرها٨٦٠٧٩٩

٨٦٠٨٠٠

معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزةآلية (بما 
فيها الكهروآلية) لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم 

وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديــديــة وما يماثـــلها ، للطرق 
البريــة أو المائيــة الداخليـة أو للمواقف أو لمنشآت الموانى أو 

. المطارات ؛ أجزاؤها

أ

٨٦٠٩٠٠
حاويات ( بما فى ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجهزة خصيصاً 

للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل .
ب

جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند ٨٧,٠٩) .٨٧٠١
أ- جرارات صغيرة ( موتوكيلتور )٨٧٠١١٠
ج- جرارات طرق للمقطورات الـنصفية٨٧٠١٢٠
أ- جرارات بجـنـازير٨٧٠١٣٠



أ - غيرها٨٧٠١٩٠
سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .٨٧٠٢

٨٧٠٢١٠
- مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم اإلشعال فيها بالضغط 

(ديزل أو نصف ديزل )
ج

ج- غيرها٨٧٠٢٩٠

٨٧٠٣
سيارات ركوب ( خاصة ) وغيرهامن العربات السيارة المصممة أساساً 
لنقل األشخاص ( عدا الداخلة فى البند ٨٧,٠٢ ) ، بما فى ذلك سيارات 

"األستيشن" وسيارات السباق .

٨٧٠٣١٠
- ســـيارات مصممة خصيصاً للســــير على الثـــلج ؛ 

سيارات خاصة لنــقل األشخاص فى مالعب الجولف ، وسيارات مماثلة
د

- سيارات أخر، مجهزة بمحركات إحــتراق داخلى ذات مكابس 
متـناوبة يـتم اإلشعال فيها بالشرر :

ج-- سعة إسطواناتها التـتجاوز ١٠٠٠ سم٨٧٠٣٢١٣
-- سعة إسطواناتها تـزيد عن ١٠٠٠ سم٣ وال تـتجاوز ١٥٠٠ سم ٣ :٨٧٠٣٢٢
ج--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى٨٧٠٣٢٢١٠
د--- غيرها٨٧٠٣٢٢٩٠
-- سعة إسطواناتها تـزيد عن ١٥٠٠سم٣ والتـتجاوز ٣٠٠٠ سم٣ :٨٧٠٣٢٣

٨٧٠٣٢٣١٠
--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى سعة إسطواناتها تـزيد عن 

١٥٠٠سم٣ والتـتجاوز ٣٠٠٠ سم٣
د

٨٧٠٣٢٣٢٠
--- سيارات جيب من الطراز العسكرى سعة إسطواناتها تـزيد عن 

١٥٠٠سم٣ والتـتجاوز ٣٠٠٠ سم٣
د

د--- سيارات سعة اسطوانتها تزيد عن ١٥٠٠ سم٣ حتى١٦٠٠  سم٨٧٠٣٢٣٣٠٣
د--- غيرها٨٧٠٣٢٣٩٠

-- سعة إسطواناتها تـزيد عن ٣٠٠٠ سم٣ :
د--- سيارات اإلسعاف ونقل الموتى٨٧٠٣٢٤١٠
د--- سيارات جيب من الطراز العسكرى٨٧٠٤٢٤٢٠
د--- غيرها٨٧٠٤٢٤٩٠

- سيارات أخر ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم 
اإلشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :

-- سعة إسطواناتها التـتجاوز ١٥٠٠ سم٣ :٨٧٠٣٣١
ج--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى٨٧٠٣٣١١٠
د--- غيرها٨٧٠٣٣١٩٠
: سعة إسطواناتها تـزيد عن ١٥٠٠ سم٣ وال تـتجاوز ٢٥٠٠ سم٣ --٨٧٠٣٣٢

٨٧٠٣٣٢١٠
--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى سعة إسطواناتها تـزيد عن ١٥٠٠ 

سم٣ وال تـتجاوز ٢٥٠٠ سم٣
د

٨٧٠٣٣٢٢٠
--- سيارات جيب من الطراز العسكرى سعة إسطواناتها تـزيد عن 

١٥٠٠ سم٣ وال تـتجاوز ٢٥٠٠ سم٣
د

د--- سيارات سعة إسطوانتها تزيد عن ١٥٠٠ سم٣ حتى ١٦٠٠ سم ٨٧٠٣٣٢٣٠٣
د--- غيرها٨٧٠٣٣٢٩٠
-- سعة إسطواناتها تـتجاوز ٢٥٠٠ سم٣ :٨٧٠٣٣٣

د--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى٨٧٠٣٣٣١٠
د--- سيارات جيب من الطراز العسكرى٨٧٠٣٣٣٢٠
د--- غيرها٨٧٠٣٣٣٩٠



- غيرها :
د--- سيارات اإلسعاف ونـقل الموتى٨٧٠٣٩٠١٠
د--- سيارات جيب من الطراز العسكرى٨٧٠٣٩٠٢٠
د--- غيرها٨٧٠٣٩٠٩٠
سيارات لنقل البضائع .٨٧٠٤
ج- سيارات قالبة " دمبر "، مصممة لإلستعمال خارج الطرق العامة٨٧٠٤١٠

- غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم اإلشعال فيها  
بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :

-- اليتجاوز وزنها اإلجمالىالقائم ( مع الحمولة القصوى ) ٥ طن :٨٧٠٤٢١

٨٧٠٤٢١١٠
--- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان 

الحديدية
ج

ج--- غيرها٨٧٠٤٢١٩٠

٨٧٠٤٢٢
-- يزيد وزنها اإلجمالى القائم (مع الحمولة القصوى) عن ٥ طن 

واليتجاوز ٢٠ طن :
أ--- سيارات وزنها االجمالى القائم يزيد عن ٥ طن وأقل من ٩ طن٨٧٠٤٢٢١٠
أ--- سيارات وزنها االجمالى القائم من ٩ طن واقل من ١٨ طن٨٧٠٤٢٢٢٠
ج--- غيرها٨٧٠٤٢٢٩٠
ج-- يتجاوز وزنها اإلجمالى القائم ( مع الحمولة القصوى ) ٢٠ طن٨٧٠٤٢٣

- غيرها ، مجهزة بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم اإلشعال فيها 
بالشرر :

-- اليتجاوز وزنها اإلجمالى القائم ( مع الحمولة القصوى ) ٥ طن :٨٧٠٤٣١

٨٧٠٤٣١١٠
--- سيارات المناجم ( شـتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق 

والـقضبان الحديدية
ج

ج--- غيرها٨٧٠٤٣١٩٠
أ-- يزيد وزنها اإلجمالى القائم ( مع الحمولة القصوى ) عن ٥ طن٨٧٠٤٣٢

- غيرها :

٨٧٠٤٩٠١٠
--- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان 

الحديدية
ج

ج--- غيرها٨٧٠٤٩٠٩٠

٨٧٠٥

سيارات إلستعماالت خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل 
األشخاص أو البضائع ( مثل ، سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، 

سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، 
سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير باألشعة ) .

ب- سيارات رافعة٨٧٠٥١٠
ب- سيارات " دريك " للحفر أو السبر٨٧٠٥٢٠
ب- سيارات إطفاء الحرائـق٨٧٠٥٣٠
ب- سيارات خلط الخرسانة٨٧٠٥٤٠
ب- غيرها٨٧٠٥٩٠

٨٧٠٦٠٠
هياكل ( شاسيهات ) مجهزة بمحركات ، للمركبات الداخلة فى البنود من 

٨٧,٠١ حتى ٨٧,٠٥ .
ج

٨٧٠٧
أبدان ، للمركبات الداخلة فى البنود من ٨٧,٠١ حتى ٨٧,٠٥ ، بما فى 

ذلك غرف القيادة  .



ج- للسيارات الداخلة فى البند ٨٧٠٧١٠٨٧,٠٣
ج- غيرها٨٧٠٧٩٠
أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من ٨٧,٠١ حتى ٨٧,٠٥ .٨٧٠٨
ب- واقيات الصدمات وأجزاؤها٨٧٠٨١٠

- أجزاء ولوازم أخر لألبدان ( بما فى ذلك غرف القيادة ) :
ب-- أحزمة األمان٨٧٠٨٢١

-- غيرها :
أ--- للجرارات من غير طراز السيارات٨٧٠٨٢٩١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٢٩٩٠

- مكابح ( فرامل ) ومكابح مساعدة ( فرامل سرفو ) ، وأجزاؤها :
ب-- بطائن فرامل ( تيل ) ، مركبة٨٧٠٨٣١
ب-- غيرها٨٧٠٨٣٩
ب- علب تغيـير السرعة ( جيربوكس )٨٧٠٨٤٠

- محاور دافعة ذات تـركيـبات مغـــيرة للسرعة ، وإن كانــت 
مزودة بمكونات أخر لـنـقل الحركة :

أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٥٠١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٥٠٩٠

- محاور حاملة وأجزاؤها :
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٦٠١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٦٠٩٠

- دواليـب ( عجالت ) وأجزاؤها ولوازمها :
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٧٠١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٧٠٩٠

- ماصات صدمات الـتعليق " أموتسيرات " :
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٨٠١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٨٠٩٠

- أجزاء ولوازم أخر :
-- مبرادات حرارة بالماء ( رادياتيرات ) :٨٧٠٨٩١
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٩١١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٩١٩٠
-- كاتمات صوت ومواسير عادم :٨٧٠٨٩٢
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٩٢١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٩٢٩٠
-- معشقات ( دبرياج أو كلـتـش ) وأجزاؤها :٨٧٠٨٩٣
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٩٣١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٩٣٩٠
-- طارات " دركسيون أو أستيرنج " وأعمدة وعلب القيادة :٨٧٠٨٩٤
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٩٤١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٩٤٩٠
-- غيرها :٨٧٠٨٩٩
أ--- للجرارات  من غير طراز السيارات٨٧٠٨٩٩١٠
ب--- غيرها٨٧٠٨٩٩٩٠



٨٧٠٩

عربات ، ذاتية الدفع ، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من األنواع 
المستعملة فى المصانع أو المخازن أو الموانى أو المطارات ، لنقل 

البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من األنواع المستعملة على 
أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعاله .

- عربات :
أ-- كهربائية٨٧٠٩١١
أ-- غيرها٨٧٠٩١٩
أ- أجزاء٨٧٠٩٩٠

٨٧١٠٠٠
دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر ، ذات محركات ، وإن كانت مسلحة ، 

وأجزاؤها .
أ

٨٧١١
دراجات نارية " موتوسيكل " ( بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة 
) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت بمركبات جانبية 

؛ مركبات جانبية للدراجات .
- مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة التزيد سعة إسطواناتها عن٥٠ 

سم٣ :
ج--- حتى ٢ سلـندر٨٧١١١٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١١٠٩٠

- مجهزة بمحركات ذات مكابس متـناوبة تـزيد سعة إسطواناتها عن ٥٠ 
سم٣ والتـتجاوز ٢٥٠ سم٣ :

ج--- حتى ٢ سلـندر٨٧١١٢٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١٢٠٩٠

- مجهزة بمحركات ذات مكابس متـناوبة تـزيد سعة إسطواناتها من 
٢٥٠ سم٣ والتـتجاوز ٥٠٠ سم٣ :

ج--- حتى ٢ سلندر٨٧١١٣٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١٣٠٩٠

- مجهزة بمحركات ذات مكابس متـناوبة تـزيد سعة إسطواناتها عن 
٥٠٠ سم٣ وال تـتجاوز ٨٠٠ سم٣ :

ج--- حتى ٢ سلندر٨٧١١٤٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١٤٠٩٠

٨٧١١٥٠
- مجهزة بمحركات ذات مكابس متـناوبة تـتجاوز سعة إسطواناتها ٨٠٠ 

سم٣:
ج--- حتى ٢ سلـندر٨٧١١٥٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١٥٠٩٠

- غيرها :
ج--- دراجات نارية حتى ٢ سلـندر٨٧١١٩٠١٠
ب--- غيرها٨٧١١٩٠٩٠

٨٧١٢
دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخر( بما فى ذلك الدراجات ذات 

الثالث عجالت وصندوق للتوزيع ) ، بدون محركات .
ج--- دراجات من الطرازالعادى مقاس من ١٢ الى ٢٨ بوصة٨٧١٢٠٠١٠
ب--- غيرها٨٧١٢٠٠٩٠

٨٧١٣
مقاعد ذات عجالت وعربات أخر للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية 

دفع أخرى .
أ- دون آلية دفع٨٧١٣١٠



أ- غيرها٨٧١٣٩٠
أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من ٨٧,١١ حتى ٨٧,١٣ .٨٧١٤

- للدراجات النارية ( بما فى ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة ) :
ب-- سروج ( مقاعد )٨٧١٤١١
ب-- غيرها٨٧١٤١٩
أ- للمقاعد ذات العجالت أو العربات األخر للمعاقـين٨٧١٤٢٠

- غيرها :
ب-- هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها٨٧١٤٩١
ب-- أطواق ( جنوط ) وأسياخ عجالت٨٧١٤٩٢

٨٧١٤٩٣
-- مراكز أو محاور عجالت ، (عدا مراكز العجالت ذات الفرامل 

بالـتعشيق وفرامل المراكز) ، طارات مسنـنة للعجالت الطليقة
ب

٨٧١٤٩٤
-- فرامل، بما فى ذلك مراكـز العجــالت ذات الفرامــل 

بالـتعشـيق ، وفرامل المراكز، وأجزاؤها
ب

ب-- سروج ( مقاعد )٨٧١٤٩٥
ب-- بداالت " دواسات " وأذرع تدوير ، وأجزاؤها٨٧١٤٩٦
ج-- غيرها٨٧١٤٩٩
بعربات لنقل األطفال ، وأجزاؤها .٨٧١٥٠٠

٨٧١٦
مقطورات " روادف " ومقطورات نصفية ؛ عربات أخر غير آلية الدفع ؛ 

أجزاؤها .

٨٧١٦١٠
- مقطــورات ومقطورات نصفيــة مــن طـراز القافالت "كرافان" 

، للسكن أو للتخيـيم(المخيمات)
د

٨٧١٦٢٠
- مقطــــــورات ومقطورات نصفـيـة ذاتــية التحميل أو 

التـفريـــغ ، لألغراض الزراعية
ج

- مقطورات ومقطورات نصفية أخر لـنـقل البضائع :
ج-- صهاريـج٨٧١٦٣١
ج-- غيرها٨٧١٦٣٩
ج- مقطورات ومقطورات نصفية أخر٨٧١٦٤٠
ج- عربات أخر٨٧١٦٨٠
ب- أجزاء٨٧١٦٩٠

٨٨٠١
بالونات ومناطيد مسيرة؛طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا " 

وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محركة.
أ- طائرات شراعية وأشرعة طائرة " أجنحة دلتا "٨٨٠١١٠
أ- غيرها٨٨٠١٩٠

٨٨٠٢
مركبات جوية أخر (مثل الطائرات العمودية " الهليوكوبتر " والطائرات 

العادية) ؛ مركبات فضائية (بما فى ذلك األقمار الصناعية) وعربات إطالق 
المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .

- طائرات عمودية " هليوكوبتر " :
أ-- اليتجاوز وزنها فارغة ٢٠٠٠ كج٨٨٠٢١١
أ-- يتجاوز وزنها فارغة ٢٠٠٠ كج٨٨٠٢١٢
أ- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، اليتجاوز وزنها فارغة ٢٠٠٠ كج٨٨٠٢٢٠

٨٨٠٢٣٠
- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن ٢٠٠٠ كج  

واليتجاوز ١٥٠٠٠ كج
أ



أ- طائرات عادية ومركبات جوية أخر ، يتجاوز وزنها فارغة ١٥٠٠٠ كج٨٨٠٢٤٠

٨٨٠٢٦٠
- مركبات فضائية (بما فى ذلك األقمار الصناعية) وعربات إطالق 

المركبات الفضائية أو المركبات المدارية
أ

أجزاء األصناف الداخلة فى البند ٨٨,٠١ أو البند ٨٨,٠٢ .٨٨٠٣
أ- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها٨٨٠٣١٠
أ- مجموعة الهبوط وأجزاؤها٨٨٠٣٢٠
أ- أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية٨٨٠٣٣٠
أ- غيرها٨٨٠٣٩٠

٨٨٠٤٠٠
مظالت هبوط "باراشوت" (بما فى ذلك مظالت الهبوط المسيرة ومظالت 

المنحدرات)و "ورتوشوت" ؛ أجزاؤها ولوازمها .
أ

٨٨٠٥
أجهزة إطالق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر 

السفن، والتجهيزات المماثلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ 
أجزاء األصناف أعاله .

٨٨٠٥١٠
- أجهزة إطالق المركبات الجوية، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات 

الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المماثلة ، و أجزاؤها
أ

- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :
أ-- أجهزة محاكاة " سيميوليتور " وأجزاؤها٨٨٠٥٢١
أ-- غيرها٨٨٠٥٢٩

٨٩٠١
سفن وبواخر رحالت ومعديات " فيرى بوت "، سفن شحن ، زوارق 

وسفن مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع .
- سفــن وبواخر رحالت وسفن مماثـلة معدة بصفة رئيسية لـنـقل 

األشخاص ؛ معديات " فيرى بوت " من جميع األنواع :
أ--- سفـن أعالى البحار٨٩٠١١٠١٠
ب--- غيرها٨٩٠١١٠٩٠

- سفن صهاريج :
أ--- سفن أعالى البحار٨٩٠١٢٠١٠
ب--- غيرها٨٩٠١٢٠٩٠

- سفن برادات ، عدا الداخلة فى البند الفرعى ٨٩٠١,٢٠ :
أ--- سفن أعالى البحار٨٩٠١٣٠١٠
ب--- غيرها٨٩٠١٣٠٩٠

- سفن أخر لـنـقل البضائع وسفن أخر لـنـقل األشخاص والبضائع معاً 
:

أ--- سفن أعالى البحار٨٩٠١٩٠١٠
ب--- غيرها٨٩٠١٩٠٩٠

سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .٨٩٠٢

أ--- سفن أعالى البحار٨٩٠٢٠٠١٠
ب--- غيرها٨٩٠٢٠٠٩٠

٨٩٠٣
يخــوت وزوارق أخــر للنزهة أو الرياضة ؛ قوارب التجديف 

وزوارق خفيفة " كانو " .
أ- قابلة لـلـنـفخ٨٩٠٣١٠

- غيرها :



أ-- قوارب شراعية ، وإن كانـت مزودة بمحرك مساعد٨٩٠٣٩١

٨٩٠٣٩٢
-- قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى ( غير الثابت 

(
أ

أ-- غيرها٨٩٠٣٩٩
أسفن قاطرة وسفن دافعة .٨٩٠٤٠٠

٨٩٠٥

سـفـن إرشاد ضــوئى ، ســـفن إطفاء الحريــق ، سفــن 
جـــارفـــة أو كاسحة " كراكات" ، روافع عائمة ، وغيرها من 

السفن التى تعتبر المالحة فيها ثانويـة بالقياس لوظيفتهــا الرئيسية ؛ 
أحواض سفن عائمة ؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنـتاج .

أ- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "٨٩٠٥١٠
أ- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو لإلنـتاج٨٩٠٥٢٠
أ- غيرها٨٩٠٥٩٠

سفن أخر، بما فى ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.٨٩٠٦

أ- سفـن حربـيـة٨٩٠٦١٠
- غيرها :

أ--- وحدات حربـية من جميع األنواع٨٩٠٦٩٠١٠
أ--- غيرها٨٩٠٦٩٠٩٠

٨٩٠٧
منشآت عائمة أخر مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة إلرساء 

أساسات الجسور، ومنصات اإلرساء وعوامات الربط أو اإلرشاد 
والمنارات .

أ- طوافات قابلة للـنـفخ٨٩٠٧١٠
أ- غيرها٨٩٠٧٩٠
أسفن ومنشآت عائمة أخر ، قيد التحطيم " للتخريد " .٨٩٠٨٠٠

٩٠٠١

ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية؛ آابالت من ألياف بصرية، 
عدا الداخلة فى البند ٨٥٫٤٤؛ ألواح وصفائح من مواد 

مستقطبة؛ عدسات (بما فى ذلك العدسات الالصقة) ومـواشير ومرايا 
وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة آانت، غير مرآبة، عدا ما 

آان منها من زجاج غير مشغول بصريًا.
أ- ألياف بصرية ، حزم وكابالت من ألياف بصرية٩٠٠١١٠
ب- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة٩٠٠١٢٠
ب- عدسات الصقة٩٠٠١٣٠
ب - عدسات للنظارات من زجاج٩٠٠١٤٠
ب - عدسات للنظارات من مواد أخر٩٠٠١٥٠
ب- غيرها٩٠٠١٩٠

٩٠٠٢
عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، 
مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات واألجهزة ، عدا ما كان منها من 

زجاج غير مشغول بصرياً .
- عدسات المرئيات :

٩٠٠٢١١
-- ألجهزة إلتقاط الصور (الكاميرات) أو ألجهزة عرض الصور أو 

لألجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور
ب

ب-- غيرها٩٠٠٢١٩
ب- مرشحات (فالتر)٩٠٠٢٢٠



ب- غيرها٩٠٠٢٩٠
أطر وركائب للنظارات أو لألصناف المماثلة، وأجزاؤها .٩٠٠٣

- أطر وركائب :
ج-- من لدائن٩٠٠٣١١
ج-- من مواد أخر٩٠٠٣١٩
ج- أجزاء٩٠٠٣٩٠
نظارات مصححة أو واقية أو غيرها ، ومايماثلها.٩٠٠٤
ج- نظارات شمسية٩٠٠٤١٠
ج- غيرها٩٠٠٤٩٠

٩٠٠٥
مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من 

المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخر وقواعدها، عدا األجهزة 
الفلكية الالسلكية (بالراديو) .

ج- مناظير مقربة مزدوجة العين٩٠٠٥١٠
أ- أجهزة أخر٩٠٠٥٨٠
أ- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)٩٠٠٥٩٠

٩٠٠٦

أجهزة التصوير الفوتوغرافى (عدا آالت التصوير السينمائى)؛ أجهزة 
إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافى، بما فيها اللمبات واألنابيب 

الوماضة، عدا اللمبات واألنابيب التى تضئ بالتفريغ الداخلة فى البند 
. ٨٥,٣٩

٩٠٠٦١٠
- أجهزة التصوير من األنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو إسطوانات 

الطباعة
أ

٩٠٠٦٢٠
- أجهــــزة التصويــــر من األنواع المستعملة لتسجيل 

المستندات على أفالم مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة 
(ميكروفيش) أو على غيرها من األشكال المصغرة

ب

٩٠٠٦٣٠
- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوى أو 

الفحص الطبي أو الجراحي لألعضاء الداخلية؛ أجهزة التصوير لمختبرات 
الطب الشرعي أو ألغراض علم الجريمة

أ

أ- أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري٩٠٠٦٤٠
- أجهزة تصوير أخر :

٩٠٠٦٥١
-- يتم التصوير فيها من خالل عدسة انعكاس مفردة، تعمل بأفالم بشكل 

لفات ال يتجاوز عرضها ٣٥ مم
ج

ج-- غيرها ، تعمل بأفالم بشكل لفات يقل عرضها عن ٣٥ مم٩٠٠٦٥٢
ج-- غيرها ، تعمل بأفالم بشكل لفات بعرض ٣٥مم٩٠٠٦٥٣
ج-- غيرها٩٠٠٦٥٩

- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافى (بما فيها اللمبات 
واألنابيب الوماضة) :

ب-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فالش إلكترونى)٩٠٠٦٦١
ب-- لمبات ومكعبات إحداث الضوء الخاطف، ومايماثلها٩٠٠٦٦٢
ب-- غيرها٩٠٠٦٦٩

- أجزاء ولوازم :
ب-- ألجهزة التصوير٩٠٠٦٩١
ب-- غيرها٩٠٠٦٩٩



٩٠٠٧
أجهزة تصوير " كاميرات " سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن 

تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .
- أجهزة تصوير " كاميرات " :

ب-- ألفالم يقل عرضها عن ١٦ مم أو ألفالم ٨ مم مزدوجة٩٠٠٧١١
أ-- غيرها٩٠٠٧١٩
- أجهزة عرض :٩٠٠٧٢٠

أ--- لدور العرض السينمائى٩٠٠٧٢٠١٠
أ--- غيرها٩٠٠٧٢٠٩٠

- أجزاء ولوازم :
أ-- ألجهزة التصوير٩٠٠٧٩١
أ-- ألجهزة العرض٩٠٠٧٩٢

٩٠٠٨
أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحرى)؛ أجهزة فوتوغرافية 

(عدا السينمائية)، للتكبير أو التصغير .
ب- أجهزة عرض الشرائح اإليجابية (ساليد)٩٠٠٨١٠

٩٠٠٨٢٠
- قارئات أفالم مصغرة (ميكروفيلم) أوبطاقات مصغرة (ميكروفيش) 

أوغيرها من األشكال المصغرة، وإن كانت قادرة على اإلستنساخ
ب

ب- أجهزة أخر لعرض الصور غير المتحركة٩٠٠٨٣٠
ب- أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير٩٠٠٨٤٠
ب- أجزاء ولوازم٩٠٠٨٩٠

٩٠٠٩
أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة إستنساخ 

الصور بالطريقة الحرارية .
- أجهزة إستنساخ بالكهرباء الساكنة :

ب-- تعمل بنقل الصورة األصلية مباشرة على النسخة (طريقة مباشرة)٩٠٠٩١١

٩٠٠٩١٢
-- تعمل بنقل الصورة األصلية الى النسخة بواسطة حامل وسيط (طريقة 

غير مباشرة)
ب

- أجهزة إستنساخ أخر :
ب-- تعمل بالطريقة البصرية٩٠٠٩٢١
ب-- تعمل بالتماس٩٠٠٩٢٢
ب- تعمل بالطريقة الحرارية٩٠٠٩٣٠

- أجزاء ولوازم :
أ-- ملقمات ذاتية الحركة للمستندات٩٠٠٩٩١
أ-- ملقمات للورق٩٠٠٩٩٢
أ-- فـارزات٩٠٠٩٩٣
أ-- غيــرها٩٠٠٩٩٩

٩٠١٠

أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها 
أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر " الدارات " على المواد شبه 

الموصلة المحسسة)، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا 
الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية ؛ شاشات عرض .

٩٠١٠١٠
- أجهــزة ومعدات التظهير اآللى للورق بشكل لفات أو األفالم 

الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة الطبع اآللى لألفالم المظهرة على 
لفات من الورق الفوتوغرافي

أ



- أجهزة لعرض أو رسم نماذج الدوائر "الدارات" على المواد شبه 
الموصلة المحسسة :

أ-- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة٩٠١٠٤١
أ-- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)٩٠١٠٤٢
أ-- غيرها٩٠١٠٤٩

٩٠١٠٥٠
- أجهــــزة ومعدات أخــــر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو 

السينمائي ؛ شاشات مضيئة لفحص صور األشعة السلبية
أ

أ- شاشات عرض٩٠١٠٦٠
- أجزاء ولوازم :

أ--- ألجهزة البنود الفرعية من ٩٠١٠,٤١ إلى ٩٠١٠٩٠١٠٩٠١٠,٤٩
أ--- غيرها٩٠١٠٩٠٩٠

٩٠١١
مجاهر ( ميكروسكوبات ) بصريــة ، بما فيها مجاهر التصوير 

الفوتوغرافى أو السينمائى ومجاهر عرض صور .
- مجاهر مجسمة ( ستريو سكوبيه ) :

٩٠١١١٠١٠
--- مجاهر بصرية مجسمة مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة 

ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصالت
أ

أ--- غيرها٩٠١١١٠٩٠

- مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور:

٩٠١١٢٠١٠
--- مجاهر (فوتوميكرو جرافيك)، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً 

لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصالت
أ

أ--- غيرها٩٠١١٢٠٩٠
أ- مجاهر أخر٩٠١١٨٠

- أجزاء ولوازم :
أ--- ألجهزة البند الفرعى ٩٠١١,١٠١٠  ، ٩٠١١٩٠١٠٩٠١١,٢٠١٠
أ--- غيرها٩٠١١٩٠٩٠
مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف ".٩٠١٢

- مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " :

٩٠١٢١٠١٠
--- مجاهر حزم إلكترونيه ، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة 

ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصالت
أ

أ--- غيرها٩٠١٢١٠٩٠
- أجزاء ولوازم :

أ--- ألجهزة البند الفرعى ٩٠١٢٩٠١٠٩٠١٢,١٠١٠
أ--- غيرها٩٠١٢٩٠٩٠

٩٠١٣

أدوات الكريستال السائل التى التؤلف أصنافاً مشمولة فى بنود أخر أكثر 
تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليرز؛ أدوات 

وأجهزة بصرية أخر، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا 
الفصل .

٩٠١٣١٠
- منــــاظير تحديد األهداف لألسلحة ؛ منـــاظير األفق 

(بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة لآلالت واألدوات واألجهزة والمعدات 
الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر

أ

أ- أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر٩٠١٣٢٠
أ- أدوات ومعدات وأجهزة أخر٩٠١٣٨٠



أ- أجزاء ولوازم٩٠١٣٩٠
بوصالت، بما فيها بوصالت المالحة؛ أجهزة وأدوات أخر للمالحة .٩٠١٤
أ- بوصالت ، بما فيها بوصالت المالحة٩٠١٤١٠
أ- أجهزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصالت)٩٠١٤٢٠
أ- أجهزة وأدوات أخر٩٠١٤٨٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠١٤٩٠

٩٠١٥
أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، ولعلم 

تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه واألرصاد الجوية 
وعلم طبيعة األرض، بإستثناء البوصالت ؛ مقاييس األبعاد .

أ- مقاييس األبعاد٩٠١٥١٠
أ- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح األرض (تاكيوميتر)٩٠١٥٢٠
أ- مقاييس اإلستواء٩٠١٥٣٠
أ- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئى٩٠١٥٤٠
أ- أجهزة وأدوات أخر٩٠١٥٨٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠١٥٩٠

٩٠١٦٠٠
موازين حساسة تبلغ حساسيتها ٥ سنتيجرام أو أقل، وإن كانت مزودة 

بصنجاتها .
أ

٩٠١٧

(مثــل ، آالت الرسم،  أدوات للرســـم أو التخطيــط أو الحســاب
وأجهزة النسخ " بنتوجراف "، مناقل، مجموعات " أطقم "

 للرسم الهندسى، مساطر، دوائر مرقمة للحساب) ؛ أدوات لقياس 
الطول تستخدم باليد ( مثل ، األمتار بأنواعهــا والميكرومترات ، 
ومعايــير ومقايـيس السماآة ) ، غير مذآورة والداخلة فى مكان 

. آخر من هذا الفصل
أ- طاوالت وآالت رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة٩٠١٧١٠

- أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب :

٩٠١٧٢٠١٠
--- أجهزة إحداث نماذج، من النوع المستخدم فى إنتاج األقنعة أو 

الشبكات من مواد مطلية مقاومة للضوء
أ

أ--- غيرها٩٠١٧٢٠٩٠
أ- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة٩٠١٧٣٠
أ- أدوات أخر٩٠١٧٨٠

- أجزاء ولوازم :
أ--- ألجهزة البند الفرعى ٩٠١٧٩٠١٠٩٠١٧,٢٠٢٠
أ--- ألجهزة إحداث نماذج مماثلة أخر٩٠١٧٩٠٢٠
أ--- غيرها٩٠١٧٩٠٩٠

٩٠١٨
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطرى، بما 

فيها أجهزة التشخيص بالوميض اإلشعاعى (سنتيجراف) وغيرها من 
أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر .

- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص اإلستكشافى لوظائف 
الجسم أو فحص ومراقبة المعدالت الفسيولوجية) :

أ-- أجهزة تخطيط القلب (رسام القلب الكهربائى)٩٠١٨١١
أ-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية٩٠١٨١٢
أ-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسى٩٠١٨١٣
أ-- أجهزة تشخيص بالوميض اإلشعاعى٩٠١٨١٤



أ-- غيرها٩٠١٨١٩
أ- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء٩٠١٨٢٠

- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيوالت ومايماثلها :
ج-- حقن ، بإبر أو بدونها٩٠١٨٣١
أ-- إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح٩٠١٨٣٢
أ-- غيرها٩٠١٨٣٩

- أجهزة وأدوات أخر ، لطب األسنان :

٩٠١٨٤١
-- آالت حفر األسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب األسنان 

على قاعدة واحدة
أ

أ-- غيرها٩٠١٨٤٩
أ- أجهزة وأدوات أخر  لطب العيون٩٠١٨٥٠

- أجهزة وأدوات أخر :
أ--- لوالب لمنع الحمل٩٠١٨٩٠١٠
أ--- غيرها٩٠١٨٩٠٩٠

٩٠١٩
أجهزة عالج آلى؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسانى؛ أجهزة عالج 

باألوزون أو باألوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش 
بالتنفس اإلصطناعى وغيرها من أجهزة العالج بالتنفس .

أ- أجهزة عالج آلى ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسانى٩٠١٩١٠

٩٠١٩٢٠
- أجهزة عالج باألوزون أو باألوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، 
أجهزة  إنعاش بالتنفس اإلصطناعى وغيرها من أجهزة العالج بالتنفس

أ

٩٠٢٠٠٠
أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز ، بإستثناء األقنعة الواقية غير المزودة 

بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة لإلستبدال .
أ

٩٠٢١

أصناف وأجهزة تقويم األعضاء، بما فيها العكاكيز واألحزمة واألربطة 
الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام ؛ 

أعضاء الجسم اإلصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أخر 
تمسك باليد أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز .

أ- أصناف وأجهزة لتـقويم األعضاء أو جبر الكسور٩٠٢١١٠
- أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم األسنان :

أ-- أسنان إصطناعية٩٠٢١٢١
أ-- غيرها٩٠٢١٢٩

- أجزاء إصطناعية أخر للجسم :
أ-- مفاصل إصطناعية٩٠٢١٣١
أ-- غـيرها٩٠٢١٣٩
أ- أجهزة تسهيل السمع للصم ، بإستـثـناء األجزاء واللوازم٩٠٢١٤٠
أ- منظمات نبضات القلب ، بإستـثـناء األجزاء واللوازم٩٠٢١٥٠
أ - غيرها٩٠٢١٩٠

٩٠٢٢

أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو 
جاما، وإن آانت إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب

 األسنان أو للطب البيطرى، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج 
باألشعة وصمامات األشعة السينية ومولدات أخر لألشعة السينية 

ومولدات الضغط العالى ولوحات ومناضد التحكم والستائر 
والطاوالت والمقاعد للفحص أوالعالج ومايماثلها. "الشاشات"



- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب 
األسنان أو للطب البيطرى، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة :

أ-- أجهزة للتصوير الطبقى " المقطعى " يتحكم بها كمبيوتر٩٠٢٢١٢
أ-- غيرها إلستعماالت طب األسنان٩٠٢٢١٣
أ-- غيرها إلستعماالت طبية أو جراحية أو للطب البيطرى٩٠٢٢١٤
أ-- إلستعماالت أخر٩٠٢٢١٩

- أجهزة تعتمد على إستخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت 
إلستعماالت طبيــــة أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب 
البيطـــرى ، بما فيها أجهزة التصوير أو العالج باألشعة  :

أ-- إلستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطرى٩٠٢٢٢١
أ-- إلستعماالت أخر٩٠٢٢٢٩
أ- أنابيب أشعة سينية٩٠٢٢٣٠
أ- غيرها ، بما فيها األجزاء واللوازم٩٠٢٢٩٠

٩٠٢٣٠٠
أجهــزة وأدوات ونمــاذج مصممــة خصيصــاً للشــرح 
(مثــالً فــى التعـــليم أو المعارض) ، وال تصلح لإلستعمال 

ألغراض أخر .
أ

٩٠٢٤
آالت وأجهزة إلختبار الصالبة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية 

لإلنضغاط أو المرونــة أو الخــواص اآلليــة األخــر للمــواد 
(مثل ، المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن) .

أ- آالت وأجهزة إلختبار المعادن٩٠٢٤١٠
أ- آالت وأجهزة  أخر٩٠٢٤٨٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠٢٤٩٠

٩٠٢٥

مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترموميتر 
وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوى (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو 

(هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة ، وأية أدوات 
مشتركة منها .

- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخر :
أ-- تحتوى على سائل ، للقراءة المباشرة٩٠٢٥١١
أ-- غيرها٩٠٢٥١٩
أ- أجهزة أخر٩٠٢٥٨٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠٢٥٩٠

٩٠٢٦

أجهــزة وأدوات لقيـــاس أو لمراقبة وفحص الجريان أو اإلرتفاع أو 
الضغط أو المتغيرات األخر فى السوائل أو الغازات 

(مثل، مقاييس الجريان، مقاييس اإلرتفاع، مقاييس الضغط " 
مانوميتر " ، وعدادات الحرارة)، عدا األجهزة واألدوات الداخلة فى 

. ٩٠٫٣٢ ٩٠٫٢٨ أو ٩٠٫١٥ أو ٩٠٫١٤ أو البنود
أ- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل٩٠٢٦١٠
أ- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط٩٠٢٦٢٠
أ- أجهزة وأدوات أخر٩٠٢٦٨٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠٢٦٩٠



٩٠٢٧

أجهــزة وأدوات للتحليــل الفيزيــائى أو الكيميــائى (مثل، مقاييس 
اإلستقطاب " بوالريمتر " ومقاييس إنكسار األشعة "

 رافراآتومتر " وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " سبكترومتر " 
وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار 
درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أوالتوتر السطحى أو مايماثلها 
؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو 

الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضى 
(ميكروتوم) . للفحص المجهرى

أ- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان٩٠٢٧١٠

٩٠٢٧٢٠
- أجهــــزة التحليـــــل بالفصل الكروماتوغرافى 

(كروماتوغراف) أو بالتغييرالكهربائى للتركيز (إلكتروفوريسيز)
أ

٩٠٢٧٣٠
- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف(سبكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان 

موجة الطيف(سبكتروفوتومتر) أو لتسجيل الطيف ( سبكتروجراف ) 
بإستخدام اإلشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)

أ

أ- مقاييس فترات التعرض للضوء٩٠٢٧٤٠

٩٠٢٧٥٠
- أجهزة وأدوات أخر تستخدم اإلشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، 

المرئية، تحت الحمراء)
أ

أ- أجهزة ومعدات أخر٩٠٢٧٨٠
- أجهزة قطع عرضى للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :

٩٠٢٧٩٠١٠
--- أجزاء ولوازم لمنتجــات البند ٩٠,٢٧ ، عدا أجهزة تحليل الغاز 

أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم
أ

أ--- غيرها٩٠٢٧٩٠٩٠
عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .٩٠٢٨
أ- عدادات غازات٩٠٢٨١٠
ج - عدادات سوائل٩٠٢٨٢٠
ج - عدادات كهرباء٩٠٢٨٣٠
أ- أجزاء ولوازم٩٠٢٨٩٠

٩٠٢٩

عــدادات أخــر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات 
األجرة " تاكسيمتر "، عدادات المسافات ، عدادات المسافات بالخطى) ؛ 

مؤشرات السرعة، تاكومترات، عدا األصناف الداخلة فى البندين ٩٠,١٤ 
أو ٩٠,١٥ ؛ أجهزة اإلبطاء الظاهرى للسرعة (ستروبوسكوب) .

٩٠٢٩١٠
- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر)، 

عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها
أ

٩٠٢٩٢٠
- مؤشــــرات سرعة وتاكومترات ؛ أجهزة اإلبطــــاء 

الظـــــاهرى للسرعة (ستروبوسكوب)
أ

أ- أجزاء ولوازم٩٠٢٩٩٠



٩٠٣٠

أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو 
سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس

 أو مراقبة المقادير الكهربائية، بإستثناء العدادات الداخلة فى البند 
٩٠٫٢٨ ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو آشف األشعة السينية وأشعة 

ألفا وبيتا وجاما واإلشعاعات الكونية وغيرها من اإلشعاعات المؤينة 
.

أ- أجهزة وأدوات لقياس وكشف اإلشعاعات المؤينة٩٠٣٠١٠

٩٠٣٠٢٠
- أجهزة قياس أو تسجيل التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية، تعمل    

باألشعة الكاثودية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)
أ

- أجهزة وأدوات أخر، لقياس أو مراقبة وفحص الجهد " التوتر" أو الكثافة 
أوالمقاومة أو القدرة الكهربائية ، بدون أداة تسجيل :

أ-- أجهزة قياس متعددة األغراض (ملتيمتر)٩٠٣٠٣١
أ-- غيرها٩٠٣٠٣٩

٩٠٣٠٤٠
- أجهزة وأدوات أخر ، مصممة خصيصاً لإلتصاالت السلكية والالسلكية 

(مثل، مقايـيس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس 
عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء فى الخطوط " سوفوميتر ")

أ

- أجهزة وأدوات أخر :
أ-- لقياس أو فحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشباه الموصالت٩٠٣٠٨٢
أ-- غيرها ، ذات أداة تسجيل٩٠٣٠٨٣
أ-- غيرها٩٠٣٠٨٩

- أجزاء ولوازم :
أ--- ألجهزة البند الفرعى ٩٠٣٠٩٠١٠٩٠٣٠,٨٢
أ--- ألجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصالت٩٠٣٠٩٠٢٠
أ--- غيرها٩٠٣٠٩٠٩٠

٩٠٣١
أجهزة وأدوات وآالت للقياس أو الفحص غير مذكورة وال داخلة فى مكان 

آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية .

أ- آالت ضبط توازن األجزاء الميكانيكية٩٠٣١١٠
أ- طاوالت اإلختبار اآللية٩٠٣١٢٠
أ- أجهزة فحص األجسام بواسطة ظاللها الجانبية٩٠٣١٣٠

- أجهزة وأدوات بصرية أخر :

٩٠٣١٤١
-- لفحص األقراص الرقيقة أو األدوات من أشباه الموصالت، أو لفحص 

األقنعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة فى صناعة األدوات من أشباه 
الموصالت

أ

-- غيرها :

٩٠٣١٤٩١٠
--- أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة 

ألسطح رقائق أشباه الموصالت
أ

أ--- غيرها٩٠٣١٤٩٩٠
أ- أجهزة وأدوات وآالت أخر٩٠٣١٨٠

- أجزاء ولوازم :
أ--- ألجهزة البند ٩٠٣١,٤١  ، ٩٠٣١٩٠١٠٩٠٣١,٤٩١٠
أ--- غيرها٩٠٣١٩٠٩٠
أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتى أو للمراقبة والتحكم الذاتى .٩٠٣٢



أ- منظمات درجات حرارة (ترموستات )٩٠٣٢١٠
أ- منظمات ضغط (مانوستات)٩٠٣٢٢٠

- أجهزة وأدوات أخر :
أ-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط٩٠٣٢٨١
أ-- غيرها٩٠٣٢٨٩
أ- أجزاء ولوازم٩٠٣٢٩٠

٩٠٣٣٠٠
أجــزاء ولوازم لآلالت واألجهـــزة واألدوات الداخـــلة فـــى 

الفصــل ٩٠ ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل .
أ

٩١٠١
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس 

الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة 
بقشرة من معادن ثمينة .

- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :

-- بوسيلة إظهار آلية فقط :٩١٠١١١
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١١١١٠
ب--- غيرها٩١٠١١١٩٠
-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط :٩١٠١١٢
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١١٢١٠
ب--- غيرها٩١٠١١٢٩٠
-- غيرها :٩١٠١١٩
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١١٩١٠
ب--- غيرها٩١٠١١٩٩٠

- ساعات يد أخر ، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :
-- ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً) :٩١٠١٢١
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١٢١١٠
ب--- غيرها٩١٠١٢١٩٠
-- غيرها :٩١٠١٢٩
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١٢٩١٠
ب--- غيرها٩١٠١٢٩٩٠

- غيرها :
-- تعمل كهربائياً :٩١٠١٩١
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١٩١١٠
ج--- غيرها٩١٠١٩١٩٠
-- غيرها :٩١٠١٩٩
ج--- بأظرف من بالتين أو ذهب أو فضة٩١٠١٩٩١٠
ب--- غيرها٩١٠١٩٩٩٠

٩١٠٢
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات 

الزمنية ، عدا الداخلة فى البند ٩١,٠١ .

- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :

ب-- بوسيلة إظهار آلية فقط٩١٠٢١١
ب-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط٩١٠٢١٢



ب-- غيرها٩١٠٢١٩
- ساعات يد أخر، وإن إشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :

ب-- ذاتية التعبئة ( أتوماتيكياً )٩١٠٢٢١
ب-- غيرها٩١٠٢٢٩

- غيرها :
ب-- تعمل كهربائيا٩١٠٢٩١ً
ب-- غيرها٩١٠٢٩٩

ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة فى البند ٩١,٠٤ .٩١٠٣

ب- تعمل كهربائيا٩١٠٣١٠ً
ب- غيرها٩١٠٣٩٠

٩١٠٤٠٠
ساعات لوحات "تابلوهات " القيادة وساعات مماثلة، للسيارات أو 

المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .
ب

٩١٠٥
ساعات ومنبهات أخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير 

عدة حركة ساعة .
- منبهات :

ب-- تعمل كهربائيا٩١٠٥١١ً
ب-- غيرها٩١٠٥١٩

- ساعات حائط :
ب-- تعمل كهربائيا٩١٠٥٢١ً
ب-- غيرها٩١٠٥٢٩

- غيرها :
ب-- تعمل كهربائيا٩١٠٥٩١ً
ب-- غيرها٩١٠٥٩٩

٩١٠٦

أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية 
بأية طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك 
تزامنى ( مثل، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ 

.(
أ- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ٩١٠٦١٠
أ- عدادات مواقف السيارات٩١٠٦٢٠
أ- غيرها٩١٠٦٩٠

٩١٠٧٠٠
مفاتيح توقيت وغيرها من األجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة 

الساعات أو بمحرك تزامنى لتشغيل جهاز فى وقت معين .
أ

عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .٩١٠٨
- تعمل كهربائياً :

أ-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية٩١٠٨١١
أ-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط٩١٠٨١٢
أ-- غيرها٩١٠٨١٩
أ- ذاتية التعبئة ( أتوماتيكياً )٩١٠٨٢٠
أ- غيرها :٩١٠٨٩٠

٩١٠٩
عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة 

الساعات الداخلة فى البند ٩١,٠٨ .
- تعمل كهربائياً :



ب-- للمنبهات٩١٠٩١١
ب-- غيرها٩١٠٩١٩
ب- غيرها٩١٠٩٩٠

٩١١٠
عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً 

(مجموعات لعدد الحركة) ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير 
كاملة، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .

- عدد حركة ساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :
أ-- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)٩١١٠١١
أ-- عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة٩١١٠١٢
أ-- عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع٩١١٠١٩
أ- غيرها٩١١٠٩٠
أظرف الساعات الداخلة فى البندين ٩١,٠١ أو ٩١,٠٢ وأجزاؤها .٩١١١

٩١١١١٠
 - أظــرف من معادن ثـمينة أو من معادن عادية مكسوة بقـــشرة 

من معادن ثمينة
ب

ب- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطليه بالذهب أو الفضة٩١١١٢٠
ب- أظرف أخر٩١١١٨٠
ب - أجزاء٩١١١٩٠

٩١١٢
علب وصناديق ( أطر ) ألصناف صناعة الساعات الداخلة فى هذا الفصل 

، وأجزاؤها .
ب- علب وصناديق٩١١٢٢٠
ب- أجزاء٩١١٢٩٠
أساور ساعات وأجزاؤها .٩١١٣
ج- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقـشرة من معادن ثمينة٩١١٣١٠
ج- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة٩١١٣٢٠
ج - غيرها٩١١٣٩٠
أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات .٩١١٤
أ- نوابض ، بما فى ذلك النوابض اللولبية الدقـيقة٩١١٤١٠
أ- أحجار٩١١٤٢٠
أ- ميـنا٩١١٤٣٠
أ- قواعد وجسور٩١١٤٤٠
أ- غيرها٩١١٤٩٠

٩٢٠١
بيانو ، وإن كان ذاتى الحركة ؛ بيانو وترى " هاربيسكورد " وغيرها من 

األدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .
ب- بيانو قائم ( عمودى األوتار )٩٢٠١١٠
ب- بيانو بذيل ( أفقى األوتار )٩٢٠١٢٠
ب- غيرها٩٢٠١٩٠

أدوات موسيقية وترية أخر (مثل، القيـثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب" ).٩٢٠٢

ب- تعزف بقوس٩٢٠٢١٠
ب- غيرها٩٢٠٢٩٠

٩٢٠٣٠٠
أورغن ذو أنابيب ومفاتيح ؛ هارمونيوم وأدوات مماثلة ذات مفاتيح 

وبألسنة معدنية طليقة .
ب



أكورديون وأدوات مماثلة ؛ هارمونيكا تعمل بالفم.٩٢٠٤
ب- أكورديونات وأدوات مماثلة٩٢٠٤١٠
ب- هارمونيكا تعمل بالفم٩٢٠٤٢٠

٩٢٠٥
أدوات موســيقيــة أخـــر ، تعمــل بالنفخ ( مثل ، الكالرينات 

واألبواق ومزامير القرب ) .
ب- أدوات نفخ نحاسية٩٢٠٥١٠
ب- غيرها٩٢٠٥٩٠

٩٢٠٦٠٠
أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ، الطبول واألكسيلوفون والصنوج 

والصناجات "الصاجات").
ب

٩٢٠٧
أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل 

كهربائية (مثل األورغن والقيثارة واألكورديون) .
ب- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا األكورديون٩٢٠٧١٠
ب- غيرها٩٢٠٧٩٠

٩٢٠٨

"أورآستريون " وأورغن  علب موسيقية وأورغون لإلستعراضات
آلى للشوارع وطيور آلية مغردة، ومناشير موسيقية 

وأدوات موسيقية أخر غير داخلة فى أى بند آخر من هذا الفصل ؛ 
زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع األنواع؛ صفارات، أبواق 

نداء وغيرها من أدوات النداء واإلشارة ، تنفخ بالفم .
ج- علب موسيقية٩٢٠٨١٠
ج - غيرها٩٢٠٨٩٠

٩٢٠٩

أجزاء (مثل األجزاء اآللية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات 
واألقراص واللفات المثقبة لألدوات الموسيقية اآللية) لألدوات الموسيقية 
؛ أجهــزة ضبــط اإليقــاع " مترونوم " وشوكــات رنــانــة 

ومزامير ضبط النغم " دياباسون " ، من جميع األنواع .
ب- أجهزة ضبط اإليقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم٩٢٠٩١٠
ب- أجزاء آلية للعلب الموسيقية٩٢٠٩٢٠
ب- أوتار لألدوات الموسيقية٩٢٠٩٣٠

- غيرها :
ب-- أجزاء ولوازم للبيانو٩٢٠٩٩١
ب-- أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة فى البند ٩٢٠٩٩٢٩٢,٠٢
ب-- أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة فى البند ٩٢٠٩٩٣٩٢,٠٣
ب-- أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة فى البند ٩٢٠٩٩٤٩٢,٠٧
ب-- غيرها٩٢٠٩٩٩

٩٣٠١٠٠
أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية واألسلحة الداخلة فى البند 

. ٩٣,٠٧
أ

- أســـلحة المدفعيــة ( مثــل ، المدافع ، ومدافع " الهاوتزر " ، 
ومدافع الهاون " المورتر " ) :

أ-- ذاتيـة الدفع٩٣٠١١١
أ-- غيرها٩٣٠١١٩

٩٣٠١٢٠
- راجيمات الصواريخ ؛ قاذفات اللهب ؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات 

الطوربيدات والقاذفات المماثـلة
أ

أ- غيرها٩٣٠١٩٠
بمسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة فى البند ٩٣,٠٣ أو البند ٩٣,٠٤ .٩٣٠٢٠٠



٩٣٠٣

أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة ( مثل 
، بنادق وآربينات الصيد والرماية ، أسلحة نارية 

تحشى من الفوهة ، مسدسات إطالق السهام وأجهزة أخر مصممة 
فقط لقذف سهام اإلشارة ، مسدسات نارية إلطالق الذخيرة غير 
الحية ، مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات ، وقاذفات الحبال ) .

ب- أسلحة نارية تحشى من الفوهة٩٣٠٣١٠

٩٣٠٣٢٠
- بنادق وكربـينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، متضمنة ماسورة 

واحدة  ملساء على األقـل
ب

ب- بنادق وكربـينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة٩٣٠٣٣٠
ب- غيرها٩٣٠٣٩٠

٩٣٠٤٠٠
أسلحة أخر ( مثل ، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط 

الهواء أو بالغاز أو بنوابض ، والهراوات ) ، عدا تلك الداخلة فى البند 
. ٩٣,٠٧

ب

أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة فى البنود من ٩٣,٠١ الى ٩٣,٠٤ .٩٣٠٥
ب- للمسدسات النارية٩٣٠٥١٠

- للبنادق أو الكربـينات الداخلة في البند ٩٣,٠٣ :
ب-- مواسير ملساء٩٣٠٥٢١
ب-- غيرها٩٣٠٥٢٩

- غيرها :
ج-- لألسلحة الحربية الداخلة في البند ٩٣٠٥٩١٠٩٣,٠١
ج-- غيـرها٩٣٠٥٩٩٠

٩٣٠٦
قنابل ، قنابل يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، قذائف وصواريخ ، وغيرها من 
الذخائر الحربية وأجزاؤها ؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها ، بما فيها 

الخرادق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد .

٩٣٠٦١٠
- خراطيش لمسدسات البرشمة أو للعدد المماثلة أو للمسدسات بمسمار لقتل 

الحيوانات ، أجزاؤها
ج

- خراطيـش للبنــادق أو الكربينــات ذات المواسير الملساء 
وأجزاؤها ؛ خردق " رش " للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :

ج-- خراطيش٩٣٠٦٢١
ج -- غيرها٩٣٠٦٢٩

- خراطيش أخر وأجزاؤها :
ج--- لألغراض الحربية٩٣٠٦٣٠١٠
--- غيرها :٩٣٠٦٣٠٩٠
ج---- أجزاء خراطيش٩٣٠٦٣٠٩١
ج---- غيرها٩٣٠٦٣٠٩٩

- غيرها :
ج--- لألغراض الحربية٩٣٠٦٩٠١٠
ج--- غيرها٩٣٠٦٩٠٩٠

٩٣٠٧٠٠
سيوف ، خناجر ، حراب ، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة ، وأجزاؤها ، 

وأغمدتها .
ب

٩٤٠١
مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها فى البند ٩٤,٠٢)، وإن كانت قابلة 

للتحول الى أسرة ، وأجزاؤها .
ج- مقاعد من النوع المستعمل فى الطائرات٩٤٠١١٠



ج- مقاعد من النوع المستعمل فى السيارات٩٤٠١٢٠
ج- مقاعد دوارة قابلة لتعديل اإلرتفاع٩٤٠١٣٠
ج- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحول الى أسرة٩٤٠١٤٠
ج- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندى أو من مواد مماثلة٩٤٠١٥٠

- مقاعد أخر ، بهياكل من خشب :
ج-- منجدة٩٤٠١٦١
ج-- غيرها٩٤٠١٦٩

- مقاعد أخر ، بهياكل من معدن :
ج-- منجدة٩٤٠١٧١
ج-- غيرها٩٤٠١٧٩
ج- مقاعد أخر٩٤٠١٨٠
ج - أجزاء٩٤٠١٩٠

٩٤٠٢

أثاث للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطرى (مثل، مناضد 
العمليات أو الفحص واألسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب 
األسنان)؛ مقاعد الحالقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ؛ 

أجزاء هذه األصناف .
ب- مقاعد طب األسنان أو الحالقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها٩٤٠٢١٠
ب- غيرها٩٤٠٢٩٠
أثاث آخر وأجزاؤه .٩٤٠٣
ج- أثاث من معدن من األنواع المستعملة فى المكاتب٩٤٠٣١٠
ج- أثاث آخر من معدن٩٤٠٣٢٠
ج- أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى المكاتب٩٤٠٣٣٠
ج- أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى المطابخ٩٤٠٣٤٠
ج- أثاث من خشب من األنواع المستعملة فى غرف النوم٩٤٠٣٥٠
ج- أثاث آخر من خشب٩٤٠٣٦٠
ج- أثاث من لدائن٩٤٠٣٧٠

٩٤٠٣٨٠
- أثــاث مــن مواد أخر ، بما فيها الخيزران والصفصاف أو البوص 

الهندى أو المواد المماثـــلة
ج

ج- أجزاء٩٤٠٣٩٠

٩٤٠٤

(مثل، الحشايا  حوامل حشايا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة
"الفرش" واللحف والوسائــد والمسانـد و" البوف ") 

محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما 
فيها المصنوعة من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، مكسوة أو 

. غير مكسوة
ج- حوامل حشايا٩٤٠٤١٠

- حشايا :
ج-- من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أم ال٩٤٠٤٢١
ج-- من مواد أخر٩٤٠٤٢٩
ج- أكياس نوم٩٤٠٤٣٠
ج- غيرها٩٤٠٤٩٠



٩٤٠٥

(بما فيها أجهزة ترآيز األضواء وأجهزة األضواء  أجهزة إنارة
الكاشفة)، وأجزاؤها، غير مذآورة وال داخلة فى مكان آخر؛ 

إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة وغيرها من 
األصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة 

دائمة وأجزاؤها، غير المذآورة وال الداخلة فى مكان آخر .

٩٤٠٥١٠
- ثريات وأجهـزة إنارة كهربائية أخر، للتثبيت أوالتعليق فى السقوف 

أوالجدران، عدا األنواع المستعملة إلنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع 
العامة

ج

٩٤٠٥٢٠
- أجهزة إنارة للطاوالت أو المكاتب أو جوانب األسرة وأجهزة إنارة 

بأعمدة ترتكز على األرض لإلنارة الداخلية
ج

ج- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميالد٩٤٠٥٣٠
- أجهزة إنارة كهربائية أخر :

ج--- أجهزة تركيز األضواء للمسارح واألستوديوهات٩٤٠٥٤٠١٠
ج--- أجهزة تركيز األضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة٩٤٠٥٤٠٢٠
ج--- غيرها٩٤٠٥٤٠٩٠
ج- أجهزة إنارة غير كهربائية٩٤٠٥٥٠
ج- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعالنية مضيئة، وما يماثلها٩٤٠٥٦٠

- أجزاء :
ج-- من زجاج٩٤٠٥٩١
ج-- من لدائن٩٤٠٥٩٢
ج-- غيرها٩٤٠٥٩٩
جمبانى مسبقة الصنع .٩٤٠٦

٩٥٠١٠٠
لعب بعجالت مصممة خصيصاً لركوب األطفــــال ( مثل ، الدراجات 

بثالث عجالت ودراجات القدم الواحدة "سكوتر" والعربات بدواسات)؛ 
عربات للدمى.

أ

دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .٩٥٠٢
- دمى ، وإن كانت بمالبس :

ج--- معدة للزينة٩٥٠٢١٠١٠
أ--- غيرها٩٥٠٢١٠٩٠

- أجزاء ولوازم :
أ-- مالبس وتوابعها وأحذية وأغطية رأس٩٥٠٢٩١
أ-- غيرها٩٥٠٢٩٩

٩٥٠٣
لعب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، سواء كانت متحركة أم ال 

؛ ألعاب األلغاز من جميع األنواع .
أ- قطارات كهربائية ، بما فيها خطوطها وإشاراتها ولوازمها األخر٩٥٠٣١٠

٩٥٠٣٢٠
- نماذج مصغرة للتجميع ، سواء كانت متحركة أم ال، عدا تلك الداخلة فى 

البند الفرعى ٩٥٠٣,١٠
أ

أ- أطقم ولعب أخر للتجميع ( بشكل منشآت )٩٥٠٣٣٠
- لعب أطفال على هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرية :

أ-- محشوة٩٥٠٣٤١
أ-- غيرها٩٥٠٣٤٩
أ- أدوات وأجهزة موسيقية بشكل لعب٩٥٠٣٥٠
أ- ألعاب األلغاز٩٥٠٣٦٠



أ- لعب أخر، مهيــأة بشكل أطقم ، أو مجموعات من عدد أو أدوات٩٥٠٣٧٠
أ- لعب ونماذج أخر ، بمحرك٩٥٠٣٨٠
أ- غيرها٩٥٠٣٩٠

٩٥٠٤
ألعاب مجتمعات ، بما فيها األلعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة 

أخرى والبلياردو والمناضد الخاصة أللعاب أندية القمار (كازينو) ، لعبة " 
البولينج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة .

أ- ألعاب الفيديو ، من األنواع المستعملة مع جهاز إستـقبال تليفزيونى٩٥٠٤١٠
ب- بلياردو ولوازمه٩٥٠٤٢٠

٩٥٠٤٣٠
- ألعاب أخر تدار بقطع نقــدية أو بأوراق نقـــدية أو بقطع بديـلة 
لها ، أو بأصناف أخر مماثـلة ، عدا لعبة " البولينج " وتجهيزاتها ذاتية 

الحركة
ج

ج- ورق اللعب٩٥٠٤٤٠
ج- غيرها٩٥٠٤٩٠

٩٥٠٥
أصناف لإلحتفاالت أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها 

ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة .
ج- أصناف إحتفاالت عيد الميالد٩٥٠٥١٠
ج- غيرها٩٥٠٥٩٠

٩٥٠٦

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وأللعاب القوى والجمباز وألنواع 
الرياضة األخر(بما فيها تنس الطاولة) أولأللعاب فى الهواء الطلق ، غير 
مذكورة وال داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل ؛ أحواض السباحة،بما 

فيها أحواض لعب األطفال .
- زالجات للـثلج وغيرها من معدات الـتـزلج على الـثلج :

أ-- زالجات للـثلج٩٥٠٦١١
أ-- مثبتات للزالجات٩٥٠٦١٢
أ-- غيرها٩٥٠٦١٩

- زالجات للماء ، وألواح تزحلق على األمواج، ألواح شراعية ومعدات 
أخر للرياضة المائية :

أ-- ألواح شراعية٩٥٠٦٢١
أ-- غيرها٩٥٠٦٢٩

- عصى الجولف ومعدات جولف أخر :
أ-- عصى ، كاملة٩٥٠٦٣١
أ-- كرات٩٥٠٦٣٢
أ-- غيرها٩٥٠٦٣٩
ب- أصناف ومعدات لتنس الطاولة٩٥٠٦٤٠

- مضارب لتنـس المالعب أو لتـنس الريشة ومضارب مماثـلة ، 
بأوتـار أو بدونها :

أ-- مضارب لتنس المالعب ، بأوتار أو بدونها٩٥٠٦٥١
أ-- غيرها٩٥٠٦٥٩

- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :
أ-- كرات التنس٩٥٠٦٦١
أ-- قابلة للـنـفخ٩٥٠٦٦٢
أ-- غيرها٩٥٠٦٦٩



٩٥٠٦٧٠
- قباقيب إنزالق بعجالت أو بزالجات، بما فيها األحذية المثبت بها مثل 

هذه القباقيب
أ

- غيرها :
أ-- أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى٩٥٠٦٩١
أ-- غيرها٩٥٠٦٩٩

٩٥٠٧

قصبات وصنانير صيد األسماك وغيرها من أصناف صيد األسماك 
بالصنارة ؛ شبكات إلتقاط األسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات 

المماثلة ؛ طيور مقلدة ( طعم ) إلجتذاب مثيالتها (عدا الداخلة فى البند 
٩٢,٠٨ أو البند ٩٧,٠٥ ) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية .

أ- قصبات صيد األسماك٩٥٠٧١٠
أ- صنانير صيد األسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها٩٥٠٧٢٠
أ- بكرات لقصبات صيد األسماك٩٥٠٧٣٠
أ- غيرها٩٥٠٧٩٠

٩٥٠٨
أراجيح دوارة ، وأراجيح ، منصات ألعاب الرماية ، ألعاب تسلية متنقلة 

أخر؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض ومسارح متنقلة .

أ- سيرك متـنـقل ومجموعات حيوانات متـنـقلة للعرض٩٥٠٨١٠
أ- غيــرهــا٩٥٠٨٩٠

٩٦٠١
عاج ، عظام، عظم ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، 
مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من 

تلك المواد ( بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة ).

ج- عاج مشغول ومصنوعات من عاج٩٦٠١١٠
ج- غيرها٩٦٠١٩٠

٩٦٠٢

مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد 
؛ مصنوعــات مقولبــة أو منحوتة من شمع أو من

 ســتيارين ، أو من صموغ أو راتنجـات طبيعية ، أو من عجن قولبة 
النماذج ، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتـة ، غير مذآورة 

والداخلة فى مكان آخر ؛ هالم غير مقسى مشغول ( عدا الهالم 
الداخل فى البند ٣٥٫٠٣ ) ، ومصنوعات من هالم غير مقسى .

ج--- كبسول من جيالتين لتعبئة المنتجات الدوائية٩٦٠٢٠٠١٠
ج--- غيرها٩٦٠٢٠٠٩٠

٩٦٠٣

(وإن آانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة ، أو  مكانس وفراجين
المرآبات)، مكانس آلية لألرضيات تدار يدويًا ، غير 

مزودة بمحرك، مماسح أرضيات بنسج أو خيوط ، منافض من ريش 
؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين ؛ وســيدات 

وإســطوانات دهان ؛ مماسح " مقاشط " من مطاط أو من مواد 
. مرنة مماثلة

٩٦٠٣١٠
 - مكانــس وفــراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية 

أخر مجمعة حزماً ، سواء كانت بأيد أم ال
ج



- فراجــين أســنان ، فراجين حالقة ، فراجين شعر، فراجين أظافر ، 
فراجين رموش وفراجــين أخر لتجميل أو لزينة األشخاص ، بما فيها 

الفراجين التى تشكل أجزاء لألجهزة :
ب-- فراجين األسنان ، بما فيها فراجين أطقم األسنان٩٦٠٣٢١
ج-- غيرها٩٦٠٣٢٩

- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع 
مواد التطرية (كوزماتيك) :

ب--- فراجين للرسم والكتابة٩٦٠٣٣٠١٠
ج--- غيرها٩٦٠٣٣٠٩٠

٩٦٠٣٤٠
- فراجين دهان أو طالء أو ورنشة وما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة فى 

البند الفرعى ٩٦٠٣,٣٠) ؛ وسيدات وإسطوانات دهان
ب

أ- فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو المركبات٩٦٠٣٥٠
ب- غيرها٩٦٠٣٩٠
بمناخل وغرابيل ، يدوية .٩٦٠٤٠٠

٩٦٠٥٠٠
مجموعات " أطقم " سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو 

لتنظيف األحذية أو المالبس .
ج

٩٦٠٦
أزرار ، أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع 

أصناف هذه األزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .
ب- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ، وأجزاؤها٩٦٠٦١٠

- أزرار :
ج-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية٩٦٠٦٢١
ج-- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية٩٦٠٦٢٢
ج-- غيرها٩٦٠٦٢٩
ج- قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ؛ أزرار غير تامة الصنع٩٦٠٦٣٠
حابكات منزلقة ( مسننة أو غير مسننة ) ، وأجزاؤها .٩٦٠٧

- حابكات منزلقة :
ج-- مزودة بأسنان من معادن عادية٩٦٠٧١١
ج-- غيرها٩٦٠٧١٩
أ- أجزاء٩٦٠٧٢٠

٩٦٠٨

أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من 
رؤوس مسامية؛ أقالم حبر سائل بأنواعها؛ أقالم حبر

 للنسخ ؛ أقالم رصاص بخزان؛ ماسكات ريش آتابة وماسكات أقالم 
رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها األغطية والمشابك) 

لألصناف السابقة، عدا تلك الداخلة فى البند٩٦٫٠٩.
ج- أقالم حبر جاف٩٦٠٨١٠
ب- أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية٩٦٠٨٢٠

- أقالم حبر سائل بأنواعها :
ب-- أقالم رسم بالحبر الصينى٩٦٠٨٣١
ج-- غيرها٩٦٠٨٣٩
ج- أقالم رصاص بخزان٩٦٠٨٤٠

٩٦٠٨٥٠
ـ مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة فى بندين فرعيين أو أكثر 

من    البنود الفرعية السابقة
ج

ب- عبوات غيار (خراطيش) ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسها٩٦٠٨٦٠



- غيرها :
ب-- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة٩٦٠٨٩١
-- غيرها :٩٦٠٨٩٩
أ--- اسنان اقالم٩٦٠٨٩٩١٠
ب--- غيرها٩٦٠٨٩٩٩٠

٩٦٠٩
أقالم رصاص (عدا أقالم الرصاص الداخلة فى البند ٩٦,٠٨)، رصاص 

أقالم، أقالم تلوين " باستيل " ، أقالم فحم ، طباشير للكتابة أو الرسم ، 
طباشير للخياطين .

ج- أقالم رصاص وأقالم تلوين ، برصاص محاط بغالف صلب٩٦٠٩١٠
ب- رصاص أقالم أسود أو ملون٩٦٠٩٢٠
ب- غيرها٩٦٠٩٩٠
بألواح أردواز وألواح أخر للكتابة أو الرسم ، وإن كانت بأطر .٩٦١٠٠٠

٩٦١١٠٠
أختام باصمة ، أختام مؤرخة أو مرقمة ، وأصناف مماثلة (بما فى ذلك 

أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية ؛ صفافات حروف يدوية ، 
ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف .

ب

٩٦١٢
أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى 

للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ 
محبرات أختام مشربة أو غير مشربة ، فى علب أو بدونها .

ج- أشرطة٩٦١٢١٠
ج- محبرات أختام٩٦١٢٢٠

٩٦١٣
قــداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية 

وأجزاؤها ، عدا أحجار القدح والفتائل .
ج- قداحات جيب تـشعل بالغاز ، غير قابلة إلعادة التعبئة٩٦١٣١٠
ج- قداحات جيب تـشعل بالغاز ، قابلة إلعادة التعبئـة٩٦١٣٢٠

- قداحات أخر :

٩٦١٣٨٠١٠
--- من األنواع المستخدمة للتركيب فى مواقد الغاز والسخانات ذات 

اإلشعال الذاتى
ب

ج--- غيرها٩٦١٣٨٠٩٠
ب - أجزاء٩٦١٣٩٠

غاليين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاؤها .٩٦١٤

ج- غاليين ورؤوس غاليين٩٦١٤٢٠
ج- غيرها٩٦١٤٩٠

٩٦١٥
أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛ دبابيس شعر ، مالقط ومشابك 

ولفــافات لتجعيــد أو تمويــج الشــعر وأصنــاف مماثـلة ، 
عدا الداخلة فى البند ٨٥,١٦ ، وأجزاؤها .

- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :
ج-- من مطاط مقسى أو من لدائن٩٦١٥١١
ج-- غيرها٩٦١٥١٩
ج- غيرها٩٦١٥٩٠

٩٦١٦
نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ؛ 

ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .



ج- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها٩٦١٦١٠
ج- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية٩٦١٦٢٠

٩٦١٧٠٠
أوعية عازلة للحرارة مركبة فى أغلفتها ، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ 

أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) .
ب

٩٦١٨٠٠
نماذج أجسام للخياطين "مانيكان" وأصناف مماثلة ؛ أشكال ذاتية الحركة 

للعرض واإلعالن وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.
أ

٩٧٠١
لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد ، عدا الرسوم الداخلة فى البند 

٤٩,٠٦ وعدا األصناف المصنعه ، المرسومة أو المزخرفة يدوياً ؛ 
لوحات فن اللصق (كوالج) وأصناف مماثلة .

ج- لوحات وصور ورسوم٩٧٠١١٠
ج- غيرها٩٧٠١٩٠

٩٧٠٢٠٠
صــور أصلية ، محفورة ( جرافير ) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة 

بالحجر ( ليتوغرافيا ) .
ج

جتماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .٩٧٠٣٠٠

٩٧٠٤٠٠

طوابع بريدية وطوابع مالية ، عالمات بريدية ، ظروف اليوم األول ، 
أصناف المراسلة ( مثل، الظروف والبطاقات ) الموسومة ( المدموغة ) 

بطابع ومايماثلها، مبطلة ، أو غير مبطلة ، عدا تلك الداخلة فى البند 
. ٤٩,٠٧

ج

٩٧٠٥٠٠
مجموعـات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو 

التشريح أو التاريخ أو اآلثار أو السالالت أو الحفريات "المتحجرات" أو 
المسكوكات .

أ

بقطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .٩٧٠٦٠٠



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(مرفق لملحق 

  الرسوم الجمركية والرسوم ذات االثر المماثل

  المطبقة على الواردات



  

  

  

  

  

  )٥(ملحق 

  )٢٣(المشار اليه فى المادة 

  حماية حقوق الملكية الفكرية
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  )٥(ملحق 

  )٢٣(المشار اليه فى المادة 

  حماية حقوق الملكية الفكرية

  

  )١(مادة 

  تعريفات

تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية على وجه الخصوص حماية حقوق المؤلف 

اعد البيانات وكذلك الحقوق المجاورة ، بما في ذلك برامج الكومبيوتر وقو

والعالمات التجارية للسلع والخدمات ، والمؤشرات الجغرافية ، بما في ذلك 

تطبيقات المنشأ ، والتصميمات الصناعية ، وبراءات االختراع ، واصناف 

 .النباتات ، وتصميمات الدوائر المتكاملة ، وكذلك البيانات غير المفصح عنها 
 
  )٢(مادة 

  دوليةالمعاهدات ال

متعددة  االتفاقات  فى  الواردةبالتزاماتهمهم بالوفاء ام التزاالطراف يؤكد -١

  :التاليةاالطراف 
  

الخاصة بجوانب  ١٩٩٤ ابريل ١٥اتفاقية منظمة التجارة العالمية بتاريخ   - أ

 ؛)اتفاقية التريبس( بحقوق الملكية الفكرية التجارة المتعلقة

 بخصوص حماية الملكية ١٨٨٣ارس  م٢٠معاهدة باريس بتاريخ  - ب

  و  ؛ )١٩٦٧استوكهولم ميثاق (الصناعية 
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 بخصوص حماية االعمال االدبية ١٨٨٦ سبتمبر ٩معاهدة برن بتاريخ -ج

  .)١٩٧١ باريس ميثاق(والفنية 
  

 االطراف  انضمام االتفاقية حيز النفاذهذه  العام الرابع من دخول  يتم بنهاية-٢

  : التاليةاالطراف الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكريةالى المعاهدات متعددة 

 بخصوص التسجيل  مدريدالمتعلق باتفاقية ١٩٨٩ يونيو ٢٧بروتوكول   - أ

 .الدولى للعالمات 

ميثاق  (١٩٧٠ يونيو ١٩معاهدة التعاون فى براءات االختراع بتاريخ   - ب

 )١٩٨٤ وعام ، ١٩٧٩ فى واشنطن المعدل

 بخصوص التصنيف الدولى ١٩٥٧يو  يون١٥اتفاقية نيس بتاريخ  -ج

 ١٩٧٧ ميثاق جنيف (للسلع والخدمات بخصوص تسجيل العالمات 

 )١٩٧٩معدل فى 

بشأن االعتراف الدولي  ١٩٧٧ ابريل ٢٨ بتاريخ معاهدة بودابست -د

 .بايداع الكائنات الدقيقة الغراض االجراءات الخاصة بالبراءات 

               ١٩٧٨يدة من النباتات لعام االنواع الجدالمعاهدة الدولية لحماية -هـ

، أو المعاهدة الدولية لحماية االنواع  ) ١٩٧٨ عام UPOVمعاهدة ( 

  .١٩٩١الجديدة من النباتات لعام 

لحماية فناني االداء ومنتجي  ١٩٦١ اكتوبر ٢٦المعاهدة الدولية بتاريخ -و

 .)معاهدة روما ( التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة 
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بشأن ادارة  ، طرف، بناء على طلب اى   مشاوراتتعقد اللجنة المشتركة -٣

 .وتنفيذ اتفاقات حقوق الملكية الفكرية 

  
 

  )٣(مادة 

  تطبيق المعايير

  

 : على مايلىوطنية المقوانينهفى  األطرافيؤكد 
  

               عنحماية اجمالية ال تقلمدة وذلك بتوفير لتصميمات الصناعية  حماية ا-أ

             مد يمكن لطرف الوفاء بهذا المتطلب عن طريق و.تطبيقالمن تاريخ  ا عام١٥

 . عام١٥ للحماية القل من وليةفترة ااو تجديد 

مطابقة على االقل لتلك براءة االختراع لكافة مجاالت التكنولوجيا  حماية -ب

 .١٩٩٤ فى اتفاقية التريبس لعام الواردة

 .فية فيما يخص كافة السلعحماية المؤشرات الجعرا -ج

 جغرافيةمؤشرات ل او ها عالمات تجارية او مكونات بتسجيل االطراف لن تقوم - د

  وصف غير صحيح او التى تحتوى علىجمهورالتى يحتمل ان تخدع او تشكك ال

 .لمنشأ السلعة او الخدمة

. بس من اتفاقية التري)٣٩(تماشيا مع المادة  حماية البيانات غير المفصح عنها-هـ

محدد كما هو   البيانات غير المفصح عنهاالتى تتلقى   الجهات المختصةتقومو

بحمايتها ضد االفشاء ،  من اتفاقية التريبس)٣٩(من المادة ) ٣(بالفقرة 
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الى  من تاريخ تقديمها الى الجهات المختصة غير العادلة التجارية واالستخدامات

 .  ايهما اقرب،وات سن٥ غير سرية ، او لمدة ال تتجاوز ان تصبح

  
  

  )٤(مادة 

  التملك واالحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية

  

يكون قـد   عندما يكون التملك واالحتفاظ بأحد حقوق الملكية الفكرية مشروطا بأن           

 ، فأن االطراف تقوم طبقا التفاقية التربس وخاصة المادة          تم منح الحق أو تسجيله    

وفـاء  لتسجيل تكـون مـشروطة بال      منها ، بضمان ان اجراءات المنح أو ا        )٦٢(

لحق ، والسماح للمنح أو التسجيل للحق خالل فترة         باالشتراطات االساسية لتملك ا   

  .زمنية معقولة وذلك لتالفي انتقاص مدة الحماية غير المباحة 

  

  )٥(مادة 

  تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية 

  

 في مستوى مماثل لما تقوم االطراف بتوفير نصوص في قوانينهم الوطنية للتطبيق

  ) .٦١(و) ٤١(هو وارد في اتفاقية التربس وخاصة المادتين 



  

  

  

  

  

  

  

  )٦(ملحق 

  )٤١(المشار اليها فى المادة 

  بشأن تشكيل وعمل هيئة التحكيم
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  )٦(ملحق 

  )٤١(المشار اليها فى المادة 

  هيئة التحكيم وعمل بشأن تشكيل

  

  :تكون اجراءات تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالى   -١

  . تتكون هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء -أ

الذي يحيل النزاع الى التحكيم في اخطاره الكتابي طبقا  يقوم الطرف -ب

 بتعيين عضو من هيئة التحكيم الذي يمكن ان ية االتفاقه من هذ)٤١ (للمادة

  .يكون من مواطنيه 

الموجه له طلب التحكيم خالل خمسة عشر يوما من الطرف  يقوم -ج

 هيئة  بتعين عضو من)ب(تاريخ استالم االخطار المشار اليه في الفقرة 

  .التحكيم الذي يمكن ان يكون من مواطنيه 

 يقوم الطرفان المعنيان خالل ثالثين يوما من تاريخ استالم االخطار -د

 عضو ثالث من هيئة عيينباالتفاق على ت) ب(المشار اليه في الفقرة 

يكون العضو الثالث من مواطنى اى من طرفي النزاع ، وال ال و. التحكيم 

ويكون هذا العضو . دائمة في مناطق أى من الدولتين من المقيمين بصفة 

  .المعين رئيسا لهيئة التحكيم 

 اذا لم يتم خالل ثالثين يوما من تاريخ استالم االخطار المشار اليه -هـ

 الالزم يتم بناء عيينتحديد أو تعيين الثالثة اعضاء ، فإن الت) ب(في الفقرة 

محكمة العدل الدولية وذلك على طلب أى من طرفي النزاع بمعرفة رئيس 
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واذا لم يتمكن الرئيس من ) . د(و) ج(الواردة في الفقرة بتطبيق المعايير 

القيام بذلك طبقا لهذه الفقرة أو اذا كان من مواطنى احد اطراف النزاع ، 

 يتم بمعرفة العضو التالى في االقدمية بالمحكمةالذي ال يكون عيينفإن الت

  . من مواطنى أحد االطراف والغير قادر على القيام بذلك 

  

للتحكيم في النزاعات بين دولتين الخاصة  يتم تطبيق القواعد االختيارية -٢

 لم يتم االتفاق بين اطراف النزاع ما، وذلك ) PCA( الدائمة للتحكيم بالمحكمة

  .هذا الملحق ل و من هذه االتفاقية)٤١(لى خالف ذلك ، طبقا للمادة ع

تقوم هيئة التحكيم بتسوية هذا النزاع طبقا الحكام هذه االتفاقية وأية قواعد  -٣

  .اخرى مطبقة من القانون الدولى 

 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية االصوات ، وال يتم االفصاح عن رأى -٤

  .االقلية

، ء على اخطار كتابي الطراف النزاع لطرف ليس طرفا في النزاع ، بنا يحق-٥

أن يقدم مذكرات كتابية لهيئة التحكيم ، وان يتلقى مذكرات كتابية من اطراف 

  .النزاع ، وان يحضر كل جلسات االستماع ، وان يقدم اراء شفهية 

. تحكيم  قرار التحكيم خالل ستة اشهر من تاريخ تعيين رئيس هيئة اليصدر -٦

ويمكن مد هذه الفترة بحد أقصى ثالثة اشهر اضافية اذا ما وافق اطراف النزاع 

  .على ذلك 

 تتحمل اطراف النزاع انصبة متساوية من مصاريف هيئة التحكيم بما في ذلك -٧

  .مكافآت اعضائها 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

)أ(بروتوكول   
 

)٤ (من المادة) ب(المشار اليه في الفقرة   
 

 المنتجات الزراعية المصنعة 
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)أ(بروتوكول   

٤من المادة ) ب(المشار اليه في الفقرة   

 المنتجات الزراعية المصنعة
 

)١(المادة   
 

 ى تحتويهاالت االختالفات في تكلفة المواد الخام الزراعية االخذ في االعتبار من اجل  -١

 :ال تمنع هذه االتفاقية فإن من هذا البروتوكول ، ) ٢(المنتجات المشار اليها في المادة 
 

    علي الوارداترسمفرض ) ا (

. علي الصادراتيتم اقرارهااجراءات تطبيق ) ب(  
 
، ولكنه ال يزيد عن ، الفروق  علي اساسيكون علي الواردات ، الرسم الذي يفرض -٢

 المنتجات التى تحتويهامواد الخام الزراعية حلي و سعر السوق العالمي للالم بين السعر

  .المذكورة 
 

)٢(المادة   
 

من هذا البروتوكول ، تقوم ) ١( المادة الواردة فيمع االخذ في االعتبار االحكام 

جات ت بمنح المن ، بناء علي طلب مراجعة من جمهورية مصر العربية،دول االفتا

ة الملحقة بهذا البروتوكول التي منشاها جمهورية مصر العربية  المدرجة في القائم

  .لجماعة االوروبية تلك الممنوحة لمعاملة ال تقل عن 
 

 
) ٣(المادة   

 

 االقل قبل وعلى، تقوم دول االفتا باخطار جمهورية مصر العربية في مرحلة مبكرة -١

. من هذا البروتوكول) ١(مادة  المطبقة وفقا للاالجراءات دخول االتفاق حيز النفاذ، بكل   
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تطرا علي  بكل التغييرات التى    باخطار الطرف االخر    األفتا  دول  مصر و  تقوم كل من     -٢

 . للجماعة االوروبيةالمعاملة الممنوحة

 

)٤(المادة   
 

باالجتماع في موعد ال ويقوم الطرفان . لمدة خمسة اعوام سريا يظل هذا البروتوكول 

 االلتزامات على حيز النفاذ للتفاوض ية  االتفاقدخول هذهبعد  اربعة اعوام يتجاوز

.لكل االطرافالمنتجات  الزراعية المصنعة ب الخاصة  
 

 
_______________ 

 



  
 

 

 الجدول الخاص ببروتوكول (ا)
 
 

 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

، كفيـر   "زبـادى   " مخيض ، لبن وقشدة مخثران ، لبن رائب         

أنواع األلبان والقـشدة المخمـرة أو المحمـضة،         وغيره من   

 مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو        سواء كانت أو لم تكن    

مواد تحلية أخر أو منكهة، أو محتوية على فواكـه أو أثمـار    

 . مضافة  كموادأو كاكاو) مكسرات(قشرية 

٠٤,٠٣ 

 ١٠ ex بادىز -

   ضاف ذو نكهة او يحتوى على فاكهة، مكسرات او كاكاو م--

 ٩٠ ex  غيرها-

    ذو نكهة او يحتوى على فاكهة، مكسرات او كاكاو مضاف--

؛ منظفا مغسوالً أو    سواء كان أو لم يكن    شـعر بشرى ، خام ،      

 .فضالت الشعر البشرى

٠٥,٠١ 

شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى؛ شعر الغرير وغيره من          

 .؛ فضالته) الفرش(شعر لصناعة الفراجين 

٠٥,٠٢ 

شعر خيل وفضالته ، وإن كان بشكل طبقات علـى حامـل أو             

 .بدونه 

٠٥,٠٣ 

طيور، بريـشها أو زغبهـا،      ال من   ىجلود طيور وأجزاء أخر   

، زغـب،  ) مشذباً سواء كان أو لم يكن    (ريش طيور وأجزاؤه    

لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد           

٠٥,٠٥ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

 .أجزاء ريش حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو 

بمـا فيهـا    ( صفيحات فك الحوت     ،عاج، عظم ظهر السلحفاه     

أو غيرها من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة،        ) األهداب

حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خـام أو محـضرة تحـضيراً           

بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة ؛ مساحيق ونفايا هذه          

 المواد

٠٥,٠٧ 

ثلة، خاماً أو محضرةً تحضيراً بسيطاً ولكن       مرجان ومواد مما  

غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قـشريات أو     

قنفديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً         

 .وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضالتها 

٠٥,٠٨ 

 ٠٥,٠٩ .أسفنج طبيعى من أصل حيوانى 

، زبـاد ومـسك؛     )كاسـتوريوم (نـدس   عنبر أشهب، طيب الق   

؛ صـفراء وإن كانـت مجففـة ؛ غـدد           )ذباب هندى (ذراريح  

ومنتجات حيوانية أخر مستعملة فى إعداد محضرات الصيدلة،        

.طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى 

٠٥,١٠ 

غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مـسلوقة فـى          ( خضر  

 :، مجمدة)الماء 

٠٧,١٠ 

 ٤٠    ذرة حلوة-

مثالً ، بغـــاز ثـانى أوكـســيد        ( خضر محفوظة مؤقتاً    

) الكبريت أو فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل حفظ أخر             

 ولكن غير صالحة بحالتها هذه لإلستهالك المباشر

٠٧,١١ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

 ٩٠ ex  خضر أخر ؛ خليط من الخضر-

   ذرة حلوة-

ـ         ه الكـافيين ؛ قـشور      بن، وإن كان محمصاً أو منزوعـاً من

 وغالالت من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت 

٠٩,٠١ 

 ٠٩,٠٢ شاى ، وإن كان منكهاً

عصارات وخالصات نباتية ؛ مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ؛          

 أجار وغيرها من مواد مخاطيــة ومكـثـــفات ،          -أجار  

  أم المشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة 

١٣,٠٢ 

  : عصارات وخالصات نبـاتـية -

 ١٢ )من عرق السوس (  من جذور السوس --

 ١٣  من حشـيشــة الدينار--

 من خالصة الكركهن أو من جذور الـنـباتـات المحتوية         --

 على روتـيـنون

١٤ 

 ١٩ ex  غـــيرها--

مخاليط من عصارات الخضر، لـصناعة المـشروبات او          ---

   يةالمحضرات الغذائ

 

مواد دوائية بخالف مخاليط من عصارات الخضر،   ---

 لصناعة المشروبات او المحضرات الغذائية

 

 ٢٠  مواد بكـتـيـنـية ، بكـتـيـنـات وبكـتـات-
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

 مواد مخاطية ومكـثـفـات مشـتـقـة مـن منــتجات         -

 أم النباتـية ، وإن كانت معدلة 

 

 ٣١  أجار– أجار--

ـ    ـ ثـفـات مشـتـقة من الخرنوب أو     ـ مواد مخاطية ومك

 ، وإن كانت معدلة"الجوار"من بذوره أو من بذور

٣٢ 

 ٣٩  غيرها-- 

مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية فـى صـناعة الحـصر           

، الخيزران ،   )بامبو(مثل، البوص الــهنـدى    (والســالل  

الغاب ، الصفصاف ، السمار ، الرافيا، قش الحبوب المنظـف           

 )المصبوغ ولحاء الزيزفون أو المبيض أو 

١٤,٠١ 

مثل، الكابوك  (مـواد نبـاتية مستعملة بصورة رئيسية كحشو     

، وإن كانت بشكل    ) والعشب البحرى ) كرينو(، الشعر النباتى    

 .طبقات على حامل من مواد أخر أو بدون حامل 

١٤,٠٢ 

مــواد نباتيـــة مســتـعملة بصورة رئيســية فـى       

" مثــل، ذرة المكــانس ( اجين صــناعة المكــانس أو الفــر

المعروف بأليـاف   (والبياسفا والنجيل واألستل    " ) السورغوم  

 .، وإن كانت ضفائر أو حزماً) تامبيكو 

١٤,٠٣ 

 ١٤,٠٤ .منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر 

دهـون وشحوم وزيوت حيـوانية أو نباتية ، وجزيئاتهـا ،          

) المتغيرة أسـترتها  (معدلة األسترة مهـدرجة كلياً أو جزئياً،  

، وإن كانـت    ) األيلزة  ( أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة       

١٥,١٦ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

 .مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك 

 ٢٠ ex دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها  -

   "شمع األوبال "زيت خروع مهدرج ، الذي يسمى --

 مـن دهـون     مرجرين ؛ مخاليط أو محضرات صالحة لألكـل       

وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهـون أو           

شحوم أو زيوت مختلفة داخلة فى هذا الفصل، عدا الدهون أو           

الشحوم والزيوت الصالحة لألكل وجزيئاتها الداخلة فى البنـد         

١٥,١٦.  

١٥,١٧ 

 ١٠ ex : مرجرين ، بإستـثـناء المرجرين السائل -

% ١٥ولكن اقل من % ١٠ من  يحتوى على  وزن  اكثر- - 

 من دهون األلبان

 

 ٩٠ ex غيرها -

% ١٥ولكن اقل من % ١٠ يحتوى على  وزن  اكثر من - - 

 من دهون األلبان

 

 مخاليط او محضرات صالحة لألكل  من المواد المستخدمة  --

    فى افراغ القوالب

 

زيـوت وشــحوم ودهــون حيـــوانية أو نباتيـــة        

غلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو         وجزيئاتها ، م  

بالتسخين فى الفراغ أو    ) مبلمرة(منفوخة أو موحدة الجزيئات     

فى غاز خامل أو معدلة كيميائيا بطريقة أخرى، بإستثناء مـا           

 ؛ مخاليــط أو محضـرات غير      ١٥,١٦يدخل منها فى البند     

١٥,١٨ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

صالحة لألكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانيـة أو   

النباتية أو من جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة         

 .الواردة فى هذا الفصل، غير مذكورة والداخلة فى مكان آخر

 ٠٠ ex  لينوإكسين

 ١٥,٢٠ . ، جلسرينية ، خام ؛ مياه وقلويات) جلسرين ( جليسرول 

وشـموع  ) عدا الجليسريدات الثالثية    ( شمــــوع نباتية   

نحل وشموع حـشرات أخــــــر وبيـــــــاض        

، وإن كانـت مكـررة أو       ) سبيرماسيتى  ( الحــــــوت  

 .ملونة 

١٥,٢١ 

ديجـرا ؛ بقــايــا ناتجـــة عـــن معــالجـــة         

 نباتيةالمــواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو ال

١٥,٢٢ 

أنواع سكر أخر، بما فيها الالكتـوز والمـالتوز والجلوكـوز           

والفركتوز النقية كيميائيـــاً ، فـى حالتهـا الـصلبــة ؛            

سوائـل سكرية غـير محتويـة على منكهات أو مواد تلوين         

مضافه ؛ عسل إصطناعى، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعـى ؛           

 ) .كراميل(سكر أو عسل أسود ، محروقان 

١٧,٠٢ 

 ٥٠  فركتــوز نـقى كيمـيائــياً-

ـ غيرها ، بما فيها السكر المحول ، ومخاليط من أنواع أخـر             

وزنـاً مـن    % ٥٠من السكر والسوائل السكرية المحتوية على       

 الفركتوز ، محسوباً على الحالة الجافة 

ex ٩٠ 

   مالـتـوز نـقى كيمـيائــياً---
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

التحتـوى  ) الته البيـضاء  بما فيها الشيكو  (مصنوعات سكرية   

  .على الكاكاو 

١٧,٠٤ 

 ١٨,٠٣ .عجينة كاكاو ، وإن كان منزوعاً دسمها 

 ١٨,٠٤ .زبد كاكاو ، دسمه وزيته 

مسحوق كاكاو اليحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية          

 .أخر 

١٨,٠٥ 

 ١٨,٠٦ .شيكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو 

؛ محضرات غذائية   )مالت(لناشــظ  خـالصـات الشــعير ا  

من الـدقيق أو الجـريش أو الـسـميد  أو النـشــاء أو              

خــالصات المــالت ، التى ال تحتــوى على كاكـاو أو          

وزناً محسوبة على أساس    % ٤٠تحتوى عليه بنسبة تقل عن      

مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياُ، غير مذكورة والداخلة فـى          

 من األصناف الداخلة فى البنـود       مكان آخر؛ محضرات غذائية   

 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية        ٠٤,٠٤ إلى   ٠٤,٠١من

وزناً محسوبة على أسـاس مـادة       % ٥عليه بنسبة تقل عن     

الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة والداخلة فى مكـان          

 .آخر

١٩,٠١ 

باللحم أو بأية   (عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة        

أومحضرة بطريقة أخـرى مثـل األسـباجتى أو         ) ة أخرى ماد

المكرونة أو الشعرية أو الالزانيا أو النوكى أو الرافيـولى أو           

 .الكانيلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضراً 

١٩,٠٢ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

 عجائن غذائية غير مطبوخة ، المحشوة وال محضرة بطريقة          -

 :أخرى 

 

 ١١  تحتوى على بيض--

 ١٩  غيرها-- 

ئية محشوة ، وإن كانت مطبوخـة أو محـضرة           عجائن غذا  -

 بطريقة أخرى

ex ٢٠  

 بخالف المنتجات التى تحتوى على سجق، لحم، فضالت  - -

  %٢٠ اخر بوزن اكثر من خليطاللحم او الدماء، او اى 

 

 ٣٠  عجائن غذائية أخر-

 ٤٠  كسكسى  -

تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات          

 .بوب مدورة أو نخاالت أو بأشكال مماثلة أو ح

١٩,٠٣ 

أغـــذية محــضرة مـــن الحبـــوب ومنتجــات الحبــوب 

مثـل رقـائق    ( المتحصـل عليها بالتنفيـش أوالتحميــص     

بشكل حبات أو   ) عدا الذرة ( ؛ حبوب،   " ) كورن فلكس " الذرة  

بشــكل رقــائـق أو بشكل حبات مشـغولة بطـريقــة        

، مطبوخـة   ) دقيق والجريش والسميد    بإستـثناء ال ( أخـرى  

مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى ، غير مذكورة والداخلة فى          

 .مكان آخر 

١٩,٠٤ 

خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخـابز،          ١٩,٠٥ 
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

( المنتفـشة   " الـويفر " وإن كانت تحتوى على كاكاو ؛ رقائق        

 والبراشيم الفارغـة مـن النـوع المـستخدم        ) خبز القربان   

المبـصومه ، أوراق    " الـويفر   " لمحضرات الصيدلة ، رقائق     

 .األرز والمنتجات المماثلة 

خضر وفواكه وأثمار قـشرية وأجزاء أخـر مـن نباتـات ،            

صالحة لألكل ، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك          

. 

٢٠,٠١ 

 ٩٠ ex  غيرها-

 حلـوة )بطاطـاس (بطاطا   ذرة حلوة، قلب النخيل، بطاطا،       --

واجزاء نباتات مماثلة صالحة لألكل تحتـوى علـى وزن          

 .او اكثر نشا% ٥

 

محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمـض        ) طماطم  ( بندورة  

  .الخليك 

٢٠,٠٢ 

 ٩٠  غيرها-

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليـك،      

   .٢٠,٠٦مجمدة، عدا المنتجات الداخلة فى البند 

٢٠,٠٤ 

 ١٠ ex )بطاطس ( ا  بطاط-

    فى هيئة دقيق، وجبات او رقاقات--

 ٩٠ ex  خضر أخر ومخاليط من خضر-

     ذرة حلوة--
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليـك           

   .٢٠,٠٦غير مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة فى البند 

٢٠,٠٥ 

 ٢٠ ex )بطاطس( بطاطا -

   رقاقات فى هيئة دقيق، وجبات او--

 ٨٠   ذرة حلوة- 

خضـر وفواكـه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخـر         

بطريقة التقطير أو التلميع أو     (النباتات، محفوظة بالسكـر   من

 ).التبلور 

٢٠,٠٦ 

 ٢٠,٠٦ ex   ذرة حلوة-

أو هريس أو عجـن     ) مرمالد  ( مربى وهالم فواكه، وخبيص     

بالطبخ ، وإن أضـيف     فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها       

 .إليها سكر أو مواد تحلية أخر 

٢٠,٠٧ 

فواكه وأثمــار قشــريــة وأجــزاء أخر من نباتـات        

صالحة لألكل، محضرة أو محفـوظـة بطريقــة أخــرى،       

وإن أضـيـف إليهـا سكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات          

  .روحية ، غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر 

٢٠,٠٨ 

مار قـشرية وفول سودانى وبـذور أخـر ، وإن كانـت             أث -

 :مخلوطة معاً 

 

 ١١ ex  فول سودانى--

    زبدة الفول السودانى---
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

    فول سودانى محمص---

 غيرها، بما فيها المخـاليط بخـالف الموجـود فـى البنـد              -

٢٠٠٨,١٩    

 

 ٩١  قـلب النخيل--

 ٩٩ ex   غيرها--

   ذرة بخالف الذرة الحلوة---

خالصات وأرواح ومركزات بن أو شاى أو مته ومحـضرات          

أساسها هذه المنتجـــات أو أســاسها البن أو الشاى أو         

محمصة أو غيرها من أبـدال      ) شكوريــا  ( المته ؛ هندباء    

  .البن المحمصة وأرواحها وخالصاتها ومركزاتها 

٢١,٠١ 

؛ كائنـات مجهريـة    )حية فعالة أو ميتة غيـر فعالـة       (خمائر  

عدا اللقاحات الداخلة فى البنـد      (ـر وحيدة الخلية، ميتة     أخـ

  .؛ مساحيق محضرة للتخمير )٣٠,٠٢

٢١,٠٢ 

صلصات محضرة ومحضرات للصلصات ؛ توابل مخلوطـة ؛         

 .دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر

٢١,٠٣ 

حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبـة         

 .متجانسة 

٢١,٠٤ 

ومثلجـات أخرصـالحة    ) إلخ  ..، بوظة   آيس كريم   ( مثلجات  

 .لألكل ، وإن إحتوت على كاكاو 

٢١,٠٥ 

 ٢١,٠٦ محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة فى مكان آخر
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 وصف السلعة

البند 

 الجمركى

طبقا للنظام 

 المنسق

مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية  - ١٠ 

 :٩٠ ex : غيرها -

    بخالف ما هو ذو نكهة او ملون بشراب سكرى--

 فيها المياه المعدنية الطبيعية أو اإلصطناعية والمياه        مياه، بما 

الغازية، غير مضاف إليها سكرأو مواد تحليـة أخـر وغيـر            

 .منكهة ؛ جليد وثلج

٢٢,٠١ 

مياه ، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية ، المحتوية على 

سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة، ومشروبات أخـر           

ا عصائر الفواكة أو الخضر الداخلة فى البند        غير كحولية، عد  

٢٠,٠٩.   

٢٢,٠٢ 

خل صالح لألكل وأبدال خل صالحة لألكل متحصل عليها مـن           

 .حامض الخليك

٢٢,٠٩ 

 
 

_______________ 



 

 

 

 

 

 )ب(بروتوكول 

 )٥(المشار اليه فى مادة 

 بشأن تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة

 المنشأ الوطنى ووسائل التعاون االدارى
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 )ب(بروتوكول 

 )٥(المشار اليه فى مادة 

 بشأن تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة

 المنشأ الوطنى ووسائل التعاون االدارى

 ــــــــــــــــــ

 

 قائمة المحتويات                

 ـــــــــ

 

 أحكام عامة: الفصل االول 

 ........................................................... 

 تعريفـــات:١المادة 

.... ....................................................... 
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 وحدة األهلية:٨المادة 
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 إكسسوارات وقطع الغيار والعدد:٩المادة 
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 المجموعــــــات:١٠المادة 
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 النقل المباشر:١٣المادة 
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 المعارض :١٤المادة 
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  أو اإلعفاء منها) الدروباك(الجمركية رد الرسوم : الفصل الرابع 

 اأو اإلعفاء منه) الدروباك(حظر رد الرسوم الجمركية :١٥المادة 
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  إثبات المنشأ: الفصل الخامس 

 المتطلبات العامة:١٦المادة
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 EUR-MEDأو  EUR.Iإجراءات إصدار شهادة حركة:١٧المادة 
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  بأثر رجعىEUR-MED او EUR.Iإصدار شهادة حركة :١٨المادة 
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  EUR-MED  أو EUR.Iةإصدار نسخة أخرى مطابقة من شهادة حرك:١٩المادة 
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 أساس إثبات على EUR-MEDاو  EUR.Iادة الحركة إصدار شه :٢٠المادة 

 .منشأ تم إصداره أو إعداده سابقا 

...................................................... 

 فصلها يصعبحساب المواد التى :٢١المادة 
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  EUR-MEDبفاتورة   ان منشأ او بيشروط إعداد بيان المنشأ بفاتورة:٢٢المادة 

 المعتمد المصدر:٢٣المادة 
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 مدة صالحية إثبات المنشأ :٢٤المادة 
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 االستيراد على دفعات:٢٦ المادة 
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  ....................................   EUROالمبالغ المقيمة باليورو:٣١المادة 
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  اإلدارىن ترتيبات التعاو: الفصل السادس

  ................................................ المساعدات المتبادلة : ٣٢المادة  

  .............................................. التحقق من إثبات المنشأ:٣٣المادة  

 ............................  .........................تسوية المنازعات:٣٤المادة  

  .............................................................. العقوبات:٣٥المادة  

  ........................................................ المناطق الحرة:٣٦المادة  

 

 أحكام ختامية:السابعالفصل 

 .......................................... منشألجنة فرعية للجمارك وال:٣٧المادة 

 ........................... ة احكام انتقالية خاصة بسلع عابرة او مخزن:٣٨المادة  

 المالحق: ٣٩المادة  

  )٢(مالحظات تعريفية للقائمة الواردة فى الملحق رقم : الملحق األول 

 تصنيع الالزم إجرائها على قائمة بعمليات التشغيل أو ال: الملحق الثانى

 المواد غير الناشئة حتى يمكن حصول المنتج على صفة المنشأ

  والطلب الخاص  EUR.Iنموذج لشهادة الحركة الجمركية): أ(الملحق الثالث

  EUR.Iبالحصول على شهادة الحركة 

   EUR-MEDنموذج لشهادة الحركة الجمركية): ب(الثالثالملحق 

  EUR-MEDة الحركة وطلب الحصول على شهاد

 نص بيان المنشأ بفاتورة ): أ ( لرابعالملحق ا 

   EUR-MEDنص بيان المنشأ ): ب(الرابع الملحق  

المنضمين للمشاركة االوربيـة المتوسـطية      قائمة بالدول واالقاليم    : الملحق الخامس 

 على اساس اعالن برشلونة
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 الفصل األول

 األحكام العامة

 

 المادة األولى

 تعريفات

 

 :من أجل العمل  بهذا البروتوكول 

 عمليـات   يعنى كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما فى ذلك         "تصنيع  "-أ 

  ؛التجميع أو عمليات محددة

 الخ  ٠٠٠  أجزاء أوتعنى أية عناصر ، مواد خام ،  مكونات           "المواد  "-ب 

 ؛  تستخدم فى تصنيع المنتج

صنيعه ، حتـى ولـو كـان بهـدف          م ت يتيعنى المنتج الذى     "المنتج  "-ج 

 ؛فى عمليات تصنيعية أخرى الحقا استخدامه 

 ؛تعنى كل من المواد والمنتجات    "بضائع  "-د 

  "القيمة الجمركية" -هـ

 الخاصـة   ١٩٩٤ وفقا التفاقية عـام      تحدد تعنى القيمة التى  

تطبيق المادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية        ب

اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصـة بـالتقييم        (والتجارة  

 ؛) الجمركى

 "سعر تسليم خارج المصنع" -و 

يعنى السعر الذى يتم سداده للمصنع عن السلعة تـسليم بـاب            

 أو فى مصر التى تم فيهـا        احدى دول االفتا  المصنع سواء فى    
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آخر عملية تشغيل أو تصنيع ، بشرط أن يشمل هـذا الـسعر             

مواد المستخدمة مخصوما منها أيـة ضـرائب أو         قيمة كافة ال  

 سدادها عنـد تـصدير       أو يمكن ان يعاد    يعـادرسوم داخلية   

  ؛ السلعة

تى ليس لها صـفة     تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد ال       "قيمة المواد "-ز 

مكـن   معروفة وال ي    تلك القيمة  او اذ لم تكن   ،  المنشأ المستخدمة 

احـدى  كد للمواد تدفع فى     ن اول سعر مؤ   تكوفأنها  التأكد منها،   

 ؛مصر او دول االفتا

 "قيمة المواد التى لها صفة المنشأ  "-ح 

بعـد   ) ز(تعنى قيمة تلك المواد الموضحة فى الفقرة الفرعية         

 ؛إجـراء جميع التغييرات الالزمة

 

 "القيمة المضافة "-ط

هى سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوما منهـا القيمـة           

 الدول المشار اليهـا فـى       أحدىكية لكل منتج من منشأ      الجمر

التى يتم التراكم معها، او عنـدما التكـون         ) ٤(و  ) ٣(المادة  

فأنها تكـون   القيمة الجمركية معروفة او ال يمكن التأكد منها ،        

 ؛مصر او احدى دول االفتااول سعر مؤكد للمواد يدفع فى 

  "الفصول والبنود  "-ى 

 مكونـة مـن أربعـة أرقـام عـشرية           تعنى الفصول والبنود  

 السلعة فى التعريفة الجمركية     وتصنيفالمستخدمة فى وصف    

 ؛HSطبقا للنظام المنسق، المشار اليه فى هذا البروتوكول بـ 

 ؛تشير الى تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين   "مصنف "–ك 
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احد من أحد   تعنى المنتجات سواء التى تم إرسالها فى وقت و         " الشحنة  "-ل 

المصدرين إلى أحد المستوردين ، أو تلك التى يتم تغطيتهـا           

بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المرسل إليه          

 ، أو فى حالة عدم وجود هذا المستند ، يتم تغطيتها

 ؛ بفاتورة واحدة 

 .يشمل المياه اإلقليمية      "اإلقليم "-م 

 . االوروبىالنقدىورو ، العملة الموحدة لالتحاد يعنى الي            "اليورو"*  

 سويـسرا   ،ايسلندا ، النـرويج     : تعنى اى من الدول االتية       " دول االفتا احد  * "

 )١( ) اينتليختنش مشتملة على(

هذا يشير   " ختصةالسلطات الجمركية والسلطات الحكومية الم    " عند االشارة الى    * 

ول االفتـا ومـصر ،      الى السلطات الجمركية لكل دولة من د      

" الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والـواردات        " وايضا  

 .المصرية

فى اطار هذا البروتوكول تعنى مصر ، ايسلندا ، النـرويج ،                    " طرف"   *

 .اينتليختنشوسويسرا او 

  

 

 

 

 

 

 
                                                            

 . نظرا لوجود احتاد مجركي بني سويسرا وامارة ليختنشتاين ، فأن املنتجات ذات منشأ ليختنشتاين تعترب ذات منشأ سويسرا -١
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 الفصل الثانى

 تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ

 

 )٢(مادة 

 ت العامةالمتطلبا

 

دول  حدىإلغرض تنفيذ هذه االتفاقية، تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ            - ١

 :االفتا

 فى دول االفتا  احدىالمنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل داخل -أ 

 . ٥نطاق مفهوم المادة 

 وتحتـوى   االفتااحدى دول   المنتجات التى يتم الحصول عليها داخل        -ب 

، بشرط أن   دول االفتا  يتم الحصول عليها بالكامل داخل       على مواد لم  

 هذه المـواد     إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي       يكون قد تم  

 مـن هـذا     ٦فى نطـاق مفهـوم المـادة         االفتا  احدى دول  داخل

 ٠البروتوكول 

 طبقـا   (EEA) األوروبيـة المنطقة االقتصادية   منشأ   المنتجات ذات    -جـ

لالتفاقية الخاصة بالمنطقة االقتـصادية     ) ٤(قملمفهوم البروتوكول ر  

 . األوروبية

 

  :مصرمن أجل تنفيذ هذه االتفاقية تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ  - ٢

 فى نطـاق    مصرالمنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل  داخل          -أ 

 ٠ من هذا البروتوكول ٥مفهوم المادة 
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 وتحتوى على مواد لم    مصريها داخل   المنتجات التى يتم الحصول عل     -ب 

 يكون قـد تـم     ، بشرط أن     مصريتم الحصول عليها بالكامل داخل      

 مصرداخل   هذه المواد    إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي      

 ٠ من هذا البروتوكول ٦فى نطاق مفهوم المادة 

 فقط فى حالة وجود اتفاق تجارة حرة بين مـصر         ) ـج(١إحكام الفقرة   تطبق   -٣

 . من ناحية اخرىالجماعة األوروبيةدول من ناحية و

 

 

 )٣( مادة 

 دول االفتا حدىإ فى  المنشأتراكم

 

 تعتبر المنتجات كأنها الفقرة األولى من المادة الثانيةدون اإلخالل بأحكام  -١

 اذا ما تم الحصول عليها هناك واحتوت على مواد االفتاإحدى دول ذات منشأ 

أو ،  تركيا، )٢( )اينتشنبما فيها ليخت(  سويسرا ، نرويج ال،أيسلنداذات منشأ 

 األوروبية، بشرط أن عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت عليها فى جماعةال

ليس من الضروري ) . ٧(تتجاوز العمليات المشار اليها فى المادة دول االفتا 

 .ليها أن تكون هذه المواد قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية ع

تعتبر المنتجات ذات  ، من المادة الثانيةاألولىالفقرة دون اإلخالل بأحكام  -٢

 على مواد احتوت و ، اذا ما تم الحصول عليها هناكدول االفتاإحدى منشأ 

 ،األورومتوسطية  فى المشاركة عضو دولة أخرى  أو أيةذات منشأ جزر فيرو

  االورومتوسطى الذى عقد خالل المؤتمرخاللعالن برشلونة الذى أقر إل طبقا

                                                            
 اخلاصة باملنطقة االقتصادية ١٩٩٢ مايو ٢ركيا مع سويسرا واحد اطراف اتفاقية  ، احتادا مج١٩٢٣ مارس ٢٩تشكل امارة ليختنشتاين ، طبقا التفاقية ) ١(

 .االوروبية 
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عمليات كون ت بشرط أن ،بخالف تركيا ،)٣( ١٩٩٥ نوفمبر ٢٨-٢٧يومى 

 تتجاوز العمليات إحدى دول األفتاالتشغيل أو التصنيع التى تجرى عليها فى 

 قد واديس من الضرورى أن تكون هذه الم وأنه ل،)٧(المشار إليها فى المادة 

 .نيع كافيه عليهاتم إجراء عمليات تشغيل أو تص

 ال االفتاإحدى دول عندما تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت فى  -٣

فإن المنتجات التى تم ، )٧(تتجاوز تلك العمليات المشار اليها فى المادة 

 عندما تكون القيمة المضافة االفتادولة الحصول عليها تعتبر فقط ذات منشأ 

المواد المستخدمة ذات منشأ أى دولة من ن قيمة مالتى تحققت هناك أكبر 

إذا لم تكن كذلك فإن المنتج و. أعاله) ٢(و ) ١(الدول المشار اليها فى الفقرتين 

أعلى قيمة تحقيق منشأ الدولة الذى تم فيها ذا الذى تم الحصول عليه يعتبر 

 . المعنية االفتادولة مضافة للمواد ذات المنشأ التى استخدمت فى اإلنتاج فى 

   ) ١( الدول المشار اليها فى الفقرتين  إحدىالتى لها صفة منشأالمنتجات  -٤

 بمنشئها اذا تحتفظ االفتاعمليات تشغيل أو تصنيع فى  تدخل فيالتى لم و) ٢(و

 . الى دولة من هذه الدولهاريصدتم تما 

  :في حالةالتراكم المشار اليه فى هذه المادة يمكن تطبيقه فقط  -٥

من ) ٢٤( هناك أتفاق سارى للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة  أن يكون–أ 

الدول المشاركة فى بين ) ١٩٩٤ الجات( االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

 ؛ساب صفة المنشأ و الدولة التى يتم التصدير اليهااك

 أن تكون المواد و المنتجات قد حصلت على صفة المنشأ بتطبيق قواعد –ب 

  و؛تلك القواعد الواردة فى هذا البروتوكولمنشأ مطابقة ل

ا بما يفيد استيفاء م طبقاً إلجراءاته ومصراالفتا أن يتم النشر فى –ج 

 .المتطلبات الالزمة لتطبيق التراكم
                                                            

 ) .٥(توجد قائمة بامساء الدول املشاركة يف املشاركة االورومتوسطية يف امللحق رقم )  ٢(
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المتفق عليه بين االطراف  التاريخ فىالتراكم المذكور فى هذه المادة يتم تطبيق 

 . الرسميةفى جرائدهمالمنشور المشار اليه في االعالن المعنية 

بتفاصيل هذه عن طريق سكرتارية االفتا  دول االفتا باخطار مصرم ووتق

 ،قواعد المنشأ الخاصة بهاو ، فى ذلك تاريخ دخولها حيز النفاذ بما،االتفاقات

 .)٢ (و) ١(تين ول األخرى المشار اليها فى الفقرالتى يتم تطبيقها مع الد

   

 )٤(مادة       

 مصر فى لمنشأاتراكم 

 تعتبر المنتجات ذات ، من المادة الثانيةالثانيةالفقرة دون اإلخالل بأحكام  -١

   اذا ما تم الحصول عليها هناك واحتوت على مواد ذات منشأ مصرمنشأ 

 جماعةأو ال ،تركيا،)٤( ) اينتليختنشبما فيها  ( سويسرا النرويج ، ،أيسلندا

ل أو التصنيع التى تمت عليها فى عمليات التشغيتكون األوروبية، بشرط أن 

ليس من الضروري أن و) . ٧( تتجاوز العمليات المشار اليها فى المادة مصر

 .ليات تشغيل أو تصنيع كافية عليهاتكون هذه المواد قد تم إجراء عم

 المنتجات كأنها عد ت، من المادة الثانية الثانيةالفقرةدون اإلخالل بأحكام  -٢

حتوت على مواد ذات ا و، تم الحصول عليها هناك اذا مامصرذات منشأ 

 ،األوروتوسطية فى المشاركة  مشاركةأو أى دولة أخرى  جزر فيرو منمنشأ

عقد  المؤتمر االورومتوسطى الذى  خاللعلى أساس إعالن برشلونة الذى أقر

تكون  بشرط أن  تركيا، بخالف، )٥( ١٩٩٥  نوفمبر ٢٨-٢٧خالل يومى 

 تتجاوز العمليات مصر عليها فى اجريتلتصنيع التى عمليات التشغيل أو ا

                                                            
 اخلاصة باملنطقة االقتصادية ١٩٩٢ مايو ٢راف اتفاقية  ، احتادا مجركيا مع سويسرا واحد اط١٩٢٣ مارس ٢٩ تشكل امارة ليختنشتاين ، طبقا التفاقية -٣

 .االوروبية 
 ) .٥(توجد قائمة بامساء الدول املشاركة يف املشاركة االورومتوسطية يف امللحق رقم  -٤
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قد تم  وادالم أن تكون هذه الضروريليس من ). ٧(المشار إليها فى المادة 

 .إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافيه عليها

 ال تتجاوز مصرعندما تكون عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت فى  -٣

فإن المنتجات التى تم الحصول عليها ، )٧(العمليات المشار اليها فى المادة 

ن قيمة المواد م عندما تكون القيمة المضافة أكبر مصر ذات منشأ  فقطتعتبر

) ٢(و ) ١(المستخدمة ذات منشأ أى دولة من الدول المشار اليها فى الفقرتين 

  ذويعدل عليه  إذا لم تكن كذلك فإن المنتج الذى تم الحصو في حالة.أعاله

 المستخدمة فيها أعلى قيمة مضافة للمواد ذات المنشأ حققيت ة التىالدولمنشأ 

 .مصرفى اإلنتاج فى 

) ٢( و  )١(المنتجات ذات منشأ دولة من الدول المشار اليها فى الفقرتين  -٤

 تظل محتفظة ، مصرالتى لم يتم عليها أية عمليات تشغيل أو تصنيع فى 

 .لبمنشئها اذا ما صدرت الى دولة من هذه الدو

  :ه المادة يمكن تطبيقه فقط بشرطالتراكم المشار اليه فى هذ -٥
 

من ) ٢٤( أن يكون هناك أتفاق سارى للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة –أ 

بين الدول المشاركة فى ) ١٩٩٤ الجات( االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

 .ساب صفة المنشأ و الدولة التى يتم التصدير اليهااك

أن تكون المواد و المنتجات قد حصلت على صفة المنشأ بتطبيق قواعد  –ب 

  ؛ ومنشأ مطابقة لتلك القواعد الواردة فى هذا البروتوكول

ا م طبقاً إلجراءاتهومصر لدول االفتا أن يتم النشر فى الجريدة الرسمية –ج 

 .استيفاء المتطلبات الالزمة لتطبيق التراكمبما يفيد 
 

 تطبيقه فى التاريخ المتفق عليه بين يتمفى هذه المادة التراكم المذكور 

 .المنشور فى جرائدهم الرسميةالمشار اليه في االعالن االطراف المعنية 
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بتفاصيل هذه عن طريق سكرتارية االفتا  دول االفتا باخطار مصرم ووتق

 ،وقواعد المنشأ الخاصة بها،  بما فى ذلك تاريخ دخولها حيز النفاذ،االتفاقات

 .)٢ (و) ١( تينو التى يتم تطبيقها مع الدول األخرى المشار اليها فى الفقر
   

 

 )٥(مادة 

 المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل

 

دول   احـدى  تعتبر المنتجات التالية أنه قد تم الحصول عليها بالكامل فـى           - ١

  :مصر أو االفتا

  .و من قاع بحارهمرجة من أراضيهم أالمنتجات التعدينية المستخ -أ  

 ٠المنتجات الزراعية التى تم جنيها أو حصادها هناك  -ب 

 ٠الحيوانات الحية التى ولدت وتربت هناك  -ج 

 ٠المنتجات من الحيوانات الحية التى تم تربيتها هناك  -د 

 ٠المنتجات التى تم الحصول عليها بالصيد أو صيد األسماك هناك  -هـ

لمنتجات األخرى التى  يتم الحصول عليهـا        منتجات صيد البحار وا    -و 

 ٠ام بواسطة سفنهلالطرافمن بحار خارج المياه اإلقليمية 

منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع مـن المنتجـات فقـط               –ز 

 ٠) و(المشار إليها فى الفقرة 

السـتعادة   التى تـصلح فقـط    والسلع المستعملة التى تم جمعها هناك        -ح 

قـط  ا فى ذلك اإلطارات المستعملة التـى تـصلح ف         المواد الخام، بم  

   .للتجديد أو االستخدام كعوادم
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  .كالعمليات التصنيعية التى تتم هناالعوادم والخردة الناتجة عن  -ط 

ـ      منتجات مستخرجة من التربة      -ى   االبحرية أو من التربة خارج مياهه

  ٠ حق تشغيل تلك التربة ا وحدهماالبحرية بشرط أن يكون لهم

فى الفقرات من      فقط  المنتجة هناك من المنتجات المشار إليها      السلع -ك 

  ٠) ى(إلى ) أ(

    ) و()١(الواردة فـى الفقـرة      " سفن المصانع   "و" البواخر"يسرى اصطالح    - ٢

 :فقط على البواخر والسفن المصانع وفق الشروط التالية) ز(و 

 .مصر  في اواالفتال احدى دوتكون قد تم تسجيلها أو قيدها فى أن  -أ 

  ٠ مصر او االفتا  احدى دولالتى تبحر تحت علم -ب 

         االفتـا دول  منها على األقـل مواطنـون مـن         % ٥٠ك  التى يمتل  -ج 

، ول، أو شركة مركزها الرئيسى فى إحدى تلـك الـد          مصر  من او

،أو المجلـس   أو مديريها ، ورئيس مجلـس اإلدارة      ويكون مديرها   

مـن دول    س مواطنون أغلبية أعضاء تلك المجال   ، و المشرف عليها   

، وفى حالـة شركات التـضامن أو الـشركات         مصرمن  او   الفتاا

ها على األقل مملـوك     المحدودة فيجـب أن يكـون نصـف رأسمال     

 . من هذه الدول  أو الهيئات العامة أو مواطنون لهذه الدول

 .صروم االفتا  دولالتى يكون قائدها وضباطها مواطنون من -د 

     االفتـا دول   فى المائة من بحارتها مواطنون مـن         ٧٥والتى يكون    -هـ 

 .مصر من وأ
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 )٦(مادة 

 المنتجات التى تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كافى

 

 بالكامـل  ، تعتبر المنتجات التى لم يتم الحصول عليها     )٢(ألغراض المادة    - ١

ذا تـم اسـتيفاء الـشروط        إ ىمنتجات قد تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف       

 ٠الواردة فى القائمة المذكورة فى الملحق الثانى 

وتوضح الشروط المشار إليها أعاله ، لكل المنتجات التـى تـشملها هـذه              

االتفاقيـة ، عمليات التشغيل أو التصنيع التى يجب إجرائها علـى المـواد             

ه التى ليس لها صفة المنشأ التى تجرى خـالل التـصنيع ، وتنطبـق هـذ               

 ومن ثم ، يستتبع ذلك أنه إذا ما اسـتخدم           ٠الشروط على هذه المواد فقط      

منتج اكتسب صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة بالقائمة فى تصنيع منتج           

آخر فإن الشروط المطبقة على المنتج الذى استخدم فى تصنيعه ال تنطبـق             

نشأ التى تكـون    عليه ، وال يؤخذ فى الحسبان المواد التى ليس لها صفة الم           

 ٠قد استخدمت فى تصنيعه 

 المواد التى ليس لها صفة المنـشأ وفقـا          فإن) ١(من أحكام الفقرة     ااستثناء - ٢

ال يمكن اسـتخدامها فـي      والتى  ) ٢(للشروط المنصوص عليها في ملحق      

  :يمكن استخدامها شريطة ان، تصنيع منتج 

 ؛ المصنع بابتسليم من سعر المنتج % ١٠أال يتعدى إجمالى قيمتها  -أ  

أال يتم تجاوز أى من النسب المئوية الواردة فى القائمة التى تحـدد              -ب 

 القصوى للمواد التى ليس لها صفة المنشأ، نتيجة لتطبيق هذه           النسبة

 .الفقرة 

         وال تطبق هذه الفقرة على المنتجات التى تقع فـى الفـصول مـن             

 ٠ من النظام المنسق٦٣ إلى ٥٠
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   ٠)٧(المادة  طبقا الحكام )٢(و)١( تين تطبيق الفقريتم - ٣

   

 )٧(مادة 

 عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية

 

تعتبر العمليات التالية عمليـات تـشغيل أو         )٢(بدون اإلخالل بما ورد فى الفقرة       

تم استيفاء متطلبات المادة سواء تصنيع غير كافية إلكساب صفة المنشأ للمنتجات ، 

  :سة أولم يتمالساد
 

 ؛التخزينو  العمليات التى تتم لضمان حفظ المنتجات فى حالة جيدة أثناء النقل–أ 

  ؛ فك األغلفة وتجميعها–ب 

 والطالء أو   ،زيت وال ، واألكسدة ، وإزالة األتربة  ، والتنظيف ، عمليات الغسيل  –ج  

  ؛ مماثلةدهانات حمايةاية 

  ؛ كى وفرد المنسوجات–د 

  ؛الء البسيط والتلميع عمليات الط– ـه

 والتبيـيض الجزئـى أو الكلـى أو         ،ات إزالة القشرة الخارجية للحبوب     عملي –و  

 ؛التلميع للحبوب واألرز

  أو تشكيله في كتل ؛ عمليات تلوين السكر–ز 

إزالة النـوى أو القـشرة الخارجيـة للفواكـه واليـاميش            و ، عمليات تقشير  –ح  

 ؛والخضروات 

  ؛ذ أو القطع أو الشح،يطمليات الطحن البس ع–ط 

بما فـى   ( المطابقةأو   ،الترتيبأو   ،التصنيفأو   ، عمليات الغربلة أو التنخيل    –ى  

  ؛)ذلك تكوين مجموعات من السلع 
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 لـزق   ، أو  أو أكيـاس   ، أو قـوارير   ، أو علب  ،ات التعبئة البسيطة فى زجاج    –ك  

  ؛  وما الى ذلك من عمليات التعبئة،البطاقات أو العالمات

 والعالمات المشابهة على    ، والشعارات ، والبطاقات ،تثبيت أو طباعة العالمات    – ل

 ؛المنتجات أو أغلفتها

  ؛ الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم ال– م

أو تفكيك منتجات إلـى     ،   عمليات تجميع بسيط ألجزاء لتكوين منتجات كاملة         - ن

  ؛أجزائها

         الـى  ) أ( من العمليات المحددة فـى الفقـرات مـن           أجراء عملتين أو أكثر    -ش

  ؛)ل( 

 . عمليات ذبح الحيوانات -ع
 
أحدى  تؤخذ فى االعتبار كافة العمليات التى تم إجرائها على المنتج سواء فى              – ٢

 لتحديد ما اذا كانت عمليات التـشغيل أو التـصنيع التـى             مصر  في أودول االفتا   

  .)١(ير كافية وفقاً لمضمون الفقرة أجريت على المنتج تعتبر غ
 

 )٨(مادة 

 وحدة األهلية

 

هى المنتج المعين    تكون وحدة األهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذا البروتوكول        - ١

 الوحدة األساسية عند تحديد التصنيف باستخدام  مـسميات النظـام             يعتبر أنه  الذى

 : اآلتى  ذلك ومن ثم يستتبع٠المنسق 
 

 تحت بند   ة أو تجميع لعدد من المكونات مصنف      ن المنتج من مجموعة   عندما يتكو  -أ  

 ؛واحد طبقا للنظام المنسق ، فإن الكل يشكلون وحدة األهلية 
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عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البنـد              -ب 

للنظام المنسق ، فإنه يجب أخذ كل منتج على حـدة عنـد تطبيـق أحكـام هـذا                   

  .توكولالبرو
 

عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج ألغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة            - ٢ 

 ٠ من النظام المنسق ، فإنه يتم ضمه أيضا ألغراض تحديد المنشأ )٥(رقم 

 

 )٩(مادة 

 اإلكسسوارات ، قطع الغيار ، العدد

 

آللةأو الجهـاز   تعتبر اإلكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أو ا            

 أو التى ال يـتم         أو السيارة ، والتى تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها          

إصدار فاتورة منفصلة لها ، كوحدة واحدة مع المعدة أو اآللة أو الجهاز أو السيارة             

 ٠موضع الشحنة 

 

 )١٠(مادة 

 المجموعــــات

 

 مـن النظـام     )٣(رقـم   تعتبر المجموعات ، الموضح تعريفها فى القاعدة العامة          

  .مكونات المنتجات لها صفة المنشأ    المنسق، أن لها صفة المنشأ عندما تكون جميع         

وبالرغم من ذلك فإنه عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ ومنتجات             

تعتبر أن لها صـفة المنـشأ       نشأ ، فإن المجموعة كوحدة واحدة       ليس لها صفة الم   



 

- ٢٠ -

من سـعر   % ١٥مة المواد التى ليس لها صفة المنشأ عن         وذلك بشرط أال تزيد قي    

 ٠المجموعة تسليم باب المصنع 

 

 )١١(مادة 

 العناصر الحيادية

 

إلمكان تحديد ما إذا كان للمنتج صفة المنشأ ، فإنه ليس من الضرورى  

 :تحديد منشأ العناصر التالية التى قد يكون قد تم استخدامها فى إنتاجه 

 ٠ الطاقة والوقود -أ 

 ٠المصنع والمعدات  -ب 

 ٠الماكينات والعدد  -ج 

 .الها فى التكوين النهائى للمنتج السلع التى ال تدخل والتى ال يقصد إدخ -د 

 

 الفصل الثالث

 المتطلبات اإلقليمية
 

 )١٢(مادة 

 اإلقليمية مبدأ
 

الواردة فـى   المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ      يجب استيفاء كافة الشروط      - ١

، فيما عدا ما هو      ومصر دول االفتا  فى   دون توقف في أحدى   صل الثانى   الف

 من هـذه  )٣( والفقرة )٤(و ) ٣(تين المادو) ج (١فقرة ) ٢(المادة وارد فى   

 ٠المادة
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 مصر  من  او دول االفتا   احدى إذا أعيدت بضائع لها صفة المنشأ مصدرة من        - ٢

 اعتبار  ، فإنه يجب  )٤(و)٣( وارد فى المادتين  لدولة أخرى ، باستثناء ما هو       

، ما لم يمكن اإلثبات بدرجـة مرضـية للـسلطات        أنها ليس لها صفة المنشأ    

 :الجمركية أن 

 و؛البضائع التى تم إعادتها هى نفس البضائع التى تم تصديرها  -أ  

 عمليات عليها بخالف ما هو ضرورى للمحافظة        يةأنه لم يتم إجراء أ     -ب 

 .خالل تصديرهاودها فى تلك الدولة أو عليها بحالة جيدة خالل وج
 

لن تتـأثر   ) ٢( أن الحصول على صفة المنشأ طبقاً للشروط المحددة فى الفصل            – ٣

 على المواد   مصر أو   دول االفتا   احدى بعمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت خارج      

 : ط بشر،  والتي تم إعادة استيرادهامصر أو دول االفتااحدى المصدرة من 

 

  مـصر   في  أو دول االفتا احدى   أن تلك المواد تم الحصول عليها بالكامل فى          - أ   

 عليها تزيد عن العمليات المشار اليهـا فـى          عأو تم أجراء عمليات تشغيل أو تصني      

  و،قبل تصديرها)  ٧(المادة 
 

 : بدرجة مرضية لسلطات الجمارك أن  االثبات يمكن هأن - ب

 

 قد تم الحصول عليها عن طريق عمليات تشغيل         ارادهالسلع التى تم أعادة استي     - ١

  ؛ وأو تصنيع للمواد المصدرة

 فـي   مصر أو    المعنية  االفتا دولةأن اجمالى القيمة المضافة التي تمت خارج         - ٢ 

من سعر تسليم باب المصنع للمنـتج       % ١٠تجاوزنطاق تطبيق أحكام هذه المادة ال ت      

 . النهائي المطلوب منحة صفة المنشأ
   



 

- ٢٢ -

 

من هذه المادة فإن شروط الحصول على صـفة المنـشأ           ) ٣( ألغراض الفقرة    – ٤

ال تطبق على عمليات التشغيل أو التصنيع التي تتم خـارج           ) ٢(الواردة فى الفصل    

 ولكن عندما يكون هناك قاعدة مطبقـة فـى القـوائم الـواردة           ،مصر أو   دول االفتا 

 التى ليس لها صفة المنشأ المسموح       تحدد القيمة القصوى لجميع المواد    ) ٢(بالملحق  

 فأن القيمـة اإلجماليـة      ،تحديد صفة المنشأ للمنتج النهائي    باستخدامها فى المنتجات ل   

للمواد التى ليس لها صفة المنشأ التى تستخدم فى مناطق األطـراف المعنيـة يـتم                

 رمـص و  أ دولة االفتا المعنيـة   احتسابها جميعاً مع القيمة المضافة التى تمت خارج         

 .بتطبيق أحكام هذه المادة لن تزيد عن النسبة المحددة

 

بشأن أجمالى القيمة المضافة فإن ذلـك       ) ٤(و) ٣( بهدف تطبيق أحكام الفقرتين      – ٥

 بما فى ذلك قيمـة      مصر أو   دولة االفتا المعنية  يعنى جميع التكاليف التى تمت خارج       

 .جميع المواد التى استخدمت هناك

 

على المنتجات التى ال تـستوفى الـشروط        ) ٤(و) ٣(فقرتين   لن تطبق أحكام ال    – ٦

أو تلك التى يمكن اعتبار أنه قد تم أجراء         ) ٢(الواردة فى القوائم الواردة فى الملحق       

فى حالة ما إذا طبق عليها قاعدة الـسماح         فقط  عمليات تشغيل أو تصنيع كاف عليها       

 . الفقرة الثانية من المادة السادسةالعام المحددة فى 

 

على المنتجات المدرجة فـى الفـصول       )٤(و) ٣( لن يتم تطبيق إحكام الفقرتين       – ٧

 .المنسقمن النظام ) ٦٣(الى ) ٥٠(
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 أية عمليات تشغيل أو تصنيع من تلك الواردة بأحكام هذه المادة والتـى تمـت                – ٨

 ، فإنها تتم فى نطاق ترتيبات عمليات التشغيل فى الخارج         مصر أو   دول االفتا خارج  

 .رتيبات مماثلةاية تو أ

 

 )١٣(مادة 

 النقل المباشر

 

 التـى تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب االتفاق علـى المنتجـات            - ١

 أو  االطرافمتطلبات هذا البروتوكول ، والتى يتم نقلها مباشرة بين           تستوفى

 التـى يـتم     )٤(و  ) ٣(المادتين   الدول األخرى المشار إليها فى       مناطقعبر  

ومع ذلك فإن المنتجات المكونة لشحنة واحدة يمكن نقلها عبر          . تراكم معها ال

مناطق أخرى ، إذا دعت الحاجة لذلك ، كترانزيت أو تخزين مؤقت فى تلك              

 سلطات الجمارك فى دولة الترانزيـت       رقابةالمناطـق ، بشرط بقائها تحت      

 الشحن أو أى     عمليات بخالف التفريغ وإعادة    يةأو التخزين ، وال تتم عليها أ      

 ٠عملية بهدف حفظها فى حالة جيدة 

ويمكن نقل المنتجات التى لها صفة المنشأ عن طريق خطوط األنابيب عبـر             

 ٠ دول االطرافمناطق أخرى غير 
 

يجب أن يقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة إثبات ان جميـع الـشروط              - ٢

 :يم تقدقد تم استيفائها عن طريق ) ١(الواردة فى الفقرة 
 

؛  دولة المصدرة عبر دولة الترانزيتمستند نقل واحد يغطى المرور من ال -أ 

 أو

 :شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن   -ب  
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 ؛وصف دقيق للمنتجات  - ١  

تاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات ، وفـى الحاالت التى ينطبق  - ٢

 ؛ وسائل النقل األخرى المستخدمة عليها ذلك، أسماء البواخر أو و

 ؛ أوشهادة  بالظروف التى بقيت فيها المنتجات فى دولة الترانزيت  - ٣  

 ٠فى حالة عدم وجود ما سبق ، أية مستندات بديلة  -ج   
 
 

 )١٤(مادة 

 المعـــــارض
 

تلك تستفيد البضائع التى لها صفة المنشأ التى ترسل للعرض فى دولة خالف              - ١

 وتم بيعها بعد المعرض لالسـتيراد فـى        )٤(و)٣(تين   إليها فى الماد   المشار

 ، من أحكام االتفاق بشرط أن يثبت بشكل مرضى          مصر او   دول االفتا  احدى

 :لسلطات الجمارك ما يلى 

 مـصر  او   دول االفتـا  احدى  ان مصدرا قد أرسل هذه المنتجات من         -أ 

  ؛للدولة التى يقام بها المعرض وتم عرضها هناك 

أن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل ذلك المـصدر               -ب 

  ؛مصر او دول االفتااحدى لشخص فى 

أن هذه المنتجات قد تم شحنها خالل المعرض أو بعد انتهائه مباشرة             -ج 

 ؛ أوبنفس الحالة التى كانت عليها عند إرسالها للمعرض 

شحنها إال لغرض العرض فـى      أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ         -د 

  .المعرض
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يجب إصدار أو إعداد إثبات للمنشأ وفقا ألحكام الفصل الخـامس وتقديمـه              - ٢

 ويجب أن يتضمن    ٠لسلطات الجمارك فى الدولة المستوردة بالطرق العادية        

مـستند  تقـديم    وعند الضرورة قد يلزم أيضا       ٠ذلك اسم وعنوان المعرض     

 ٠ العرض فيها إضافى يثبت الظروف التى تم

 

على كافة المعارض التجاريـة والـصناعية والزراعيـة         ) ١(تنطبق الفقرة    - ٣

والحرفية ، أو العروض العامة المشابهة التى ال يـتم تنظيمهـا ألغـراض              

 ، والتـى    منتجـات أجنبيـة    بهدف بيع    عمال أو مقار ا   محالتخاصة داخل   

 ٠تخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك 

 

 ابعالفصل الر

 أو اإلعفاء منها) الدروباك(الجمركية رد الرسوم 

 

 )١٥(مادة 

 أو اإلعفاء منها) الدروباك(حظر رد الرسوم الجمركية 

 

أو ) الـدروباك (برد الرسوم الجمركية     مصر او   دول االفتا  الحدىلن يسمح    - ١

 التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فـى تـصنيع          عن المواد اإلعفاء منها   

أو إحدى الـدول المـشار     مصرو  ا دول االفتا احدى  لها صفة منشأ    منتجات  

لفصل الحكام ا  والتى يصدر بها إثبات للمنشأ وفقا        )٤(،)٣(المادتين  إليها فى   

 ٠الخامس 

على أية ترتيبـات لالسـترداد أو       ) ١(ينطبق الحظر المشار إليه فى الفقرة        - ٢

م أخـرى    أو أية رسو   اإلعفاء أو عدم سداد جزئى أو كلى للرسوم الجمركية        
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 على المواد المستخدمة    مصراو  دول االفتا   إحدى  فى  لها تأثير معادل مطبقة     

 فعليا  مطبقا عندما يكون هذا االسترداد أو اإلعفاء او عدم السداد         فى التصنيع 

وقت تصدير المنتجات التى استخدمت فيها تلك المواد ، وال يسرى ذلك فى             

  .ىك المحلاء تلك المنتجات لالستهالحالة بق

يجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعدا ألن يقـدم              - ٣

كافة المستندات الالزمة   ،   بناء على طلب السلطات الجمركية        ، فى أى وقت  

المتعلقـة بـالمواد    ) دروباك(التى تثبت أنه لم يتم الحصول على رد الرسوم          

إنتاج الـسلع المـصدرة ، وأن   التى ليس لها صفة المنشأ التى استخدمت فى        

جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم التى لها تأثير مماثل التى تـسرى علـى              

 ٠مثل هذه المواد قد تم سدادها فعال 

على التغليف طبقا لمفهوم الفقرة     ) ٣(إلى  ) ١(تطبق أيضا أحكام الفقرات من       - ٤

وعلى اإلكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقا لما تنص        ) ٨(من المادة   ) ٢(

ـ         ) ٩(عليه المادة    ه ، وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقا لما تنص علي

 ٠د ليس لها صفة المنشأت هذه البنو كان ماإذا وذلك فى حالة ٠) ١٠(المادة 

فقط على المواد التى يطبـق عليهـا       ) ٤(الى  ) ١(تطبق أحكام الفقرات من         – ٥

 السلع  لرد الرسوم لصادرات  كذلك فأنها ال تمنع تطبيق نظام       . أحكام االتفاق   

 .ية االتفاقه طبقاً ألحكام هذعند التصديرالزراعية الذي يطبق 

 

لن يطبق اذا ما اعتبرت المنتجات ذات منـشأ  ) ١( أن الحظر الوارد فى الفقرة  – ٦

 دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولـة مـن           مصرأو  دول االفتا   احدى  

 .)٤(و) ٣(مشار اليها فى المادتين الدول األخرى ال
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 باسـتثناء المنتجـات     ،ومـصر  للجماعةفإنه يمكن   ) ١(لفقرة   بدون اإلخالل با   -٧

تطبيـق  مـن    النظـام المنـسق      من) ٢٤(الى  ) ١(الواقعة فى الفصول من     

 أو اإلعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم األخـرى ذات         كللدروباإجراءات  

األثر المماثل المطبقة على المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فـي             

 :  وذلك طبقاً لألحكام التالية،اج المنتجات التى لها صفة المنشأإنت
 

 ) ٢٥(على المنتجات الواقعة فى الفصول من       % ٥دره  االحتفاظ برسم جمركي ق    -أ

 أو على أى رسم أقل      ،ام المنسق من النظ  ) ٩٧(الى  ) ٦٤(ومن   ) ٤٩(الى  

  .مصرمعمول به فى 

على المنتجات الواقعة في الفـصول مـن        % ١٠االحتفاظ برسم جمركي قدره      -ب

فـى   أو على أى رسم أقل معمول بـه          ،من النظام المنسق   ) ٦٣(الى  ) ٥٠(

 .مصر

 

 .  و يمكن مراجعتها باتفاق مشترك٢٠٠٩ ديسمبر٣١تسرى أحكام هذه الفقرة حتى 
 

 الفصل الخامس

 إثبات المنشأ
 

 )١٦(مادة 

 المتطلبات العامة

 

 عنـد   دول االفتا احدى  ستفيد من هذا االتفاق المنتجات التى لها صفة منشأ          ي - ١

 ا استيراده  عند مصرأ   ، أو المنتجات التى لها صفة منش       مصر استيرادها فى 

  :المنشأ التاليةإثباتات أحد وذلك عند تقديم دول االفتا احدى فى 
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 ؛أ) ٣( التى يوجد نموذج لها فى الملحق رقم ١.EURشهادة الحركة  -أ  

 التى يوجد نموذج لها فى الملحق  EUR-MED شهادة الحركة –ب 

 ؛ب)٣(

يقدم ) ٢٢( المادة هذهمن ) ١(فى الفقرة    فى الحاالت المنصوص عليها-ج

ـ     يشار بيانالمصدر   ـ   "  فـاتورة  بيـان  "ـ اليـه ب                  فـاتورة  بيـان  "ـاو ب

EUR-MED "    وذلك على الفاتورة ،او اخطـار التوريـد او اى مـستند 

تجارى اخر يتضمن وصف تفصيلى لكافة المنتجات المعنية ألمكان التعرف          

 ) .ب(و) أ(لمرفقين  الفاتورة فى اإعالنات وصويوجد نص. عليها
 

فإن المنتجات التى لها صفة المنـشأ طبقـا         ) ١(بالرغم مما تضمنته الفقرة      - ٢

 ، مـن    )٢٧( البروتوكول تستفيد فى الحاالت المحددة فى المادة          هذا ألحكام

 المنشأ المشار اليهـا     إثباتات دون أن يكون من الضرورى تقديم        هذا االتفاق 

 ٠ أعاله
 

 )١٧(مادة 

 .EUR-MEDو أ ١.EURصدار شهادة الحركة إجراءات إ

 

 للدولـة المـصدرة      او السلطات الحكومية المختصة    تصدر سلطات الجمارك   - ١

 بناء على طلب كتابى من المصدر       EUR-MEDو  أ ١.EURشهادة حركة   

 ٠أو من ممثل رسمى له 

             ١.EURيقوم المصدر أو ممثله الرسمى بمأل كـل مـن شـهادة الحركـة                - ٢

        أ )٣(  واستمارة الطلب الوارد نموذجها فى الملحق رقـم           EUR-MEDو  أ

           الرسـمية للطـرف المـصدر ،        وتمأل هذه النماذج بإحدى اللغات       ٠ و ب   

              ووفقا ألحكـام القـانون المحلـى للدولـة المـصدرة            أو بالغة االنجليزية ،   
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جب أن تكتب بالحبر بشكل الحروف      وإذا كانت البيانات مدونة بخط اليد ، في       

 ويجب مأل بيانات وصف المنتجات فى الخانـات المخصـصة           ٠المطبوعة  

 وعندما ال تمأل المـساحة المخصـصة   ٠ مسافات خالية    يةلذلك بدون ترك أ   

بالكامل يتم وضع خط أفقى تحت السطر األخير للوصف وتلغـى المـساحة             

 ٠الخالية 

          ١.EURطلب الستخراج شـهادة الحركـة       يجب أن يكون المصدر المتقدم ب      - ٣

بناء على طلب سـلطات     ،   مستعدا ألن يقدم فى أى وقت        EUR-MEDاو  

-EURاو   ١.EURجمارك الدولة المصدرة التى تصدر فيها شهادة الحركة         

MED            جميع المستندات الالزمة إلثبات حالة المنـشأ للمنتجـات المعنيـة ،

 ٠البروتوكول وكذلك استيفاء باقى متطلبات هذا 

بمعرفـة   ١.EURتصدر شـهادة الحركـة      ،  ) ٥(استثناءا من احكام الفقرة      - ٤

 سلطات الجمارك أو السلطة الحكومية المختصة الحدى دول االفتا أو مصر          

 :  التاليةالحاالتفى 

دول احـدى   اذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صـفة منـشأ             -        

طبيق التراكم بمواد من منشأ دولة من الدول المـشار           دون ت  ،مصر أو   االفتا

 .وتستوفى باقي المتطلبات لهذا البروتوكول) ٤(و) ٣(اليها فى المادتين

 منتجات لها صفة منشأ احـدى       يمكن اعتبارها اذا كانت المنتجات المعنية      -        

ـ التى يطبق التراكم مع   ) ٤(و)٣(الدول األخرى المشار اليها فى المادتين         ،اه

 المـشار اليهـا فـى       من الـدول    دون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دوله        

تم يأن   بشرط    باقى المتطلبات لهذا البروتوكول    و تستوفى ) ٤(و) ٣(المادتين  

 مـن دولـة   EUR-MED أو إعالن فـاتورة   EUR-MEDإصدار شهادة   

 ؛المنشأ 
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             ل االفتـا  دو  أو السلطة الحكومية المختصة ألحـدى       تصدر سلطات الجمارك   – ٥

 المنتجات المعنية   امكن اعتبار  اذا ما    EUR-MED شهادة الحركة    مصراو  

 أو أحدى الـدول المـشار إليهـا فـى        مصر أو   دول االفتا احدى  ذات منشأ   

 و تستوفى بـاقي متطلبـات هـذا         ،التى تم التراكم معها   ) ٤(و) ٣(ن  المادتي

 :البروتوكول و كذلك 

) ٣(واد ذات منشأ أحدى الدول المشار اليها فـى المـادتين            أن التراكم تم بم    -     

 ، أو) ٤(و

يمكن استخدام المنتجات كمواد فى نطاق التراكم إلنتاج منتجـات للتـصدير       -     

  ، أو)٤(و) ٣(ألحدى الدول المشار اليها فى المادتين 

خـرى  من الدول المشحونة لها الى دولة أ      المنتجات  انه يمكن إعادة تصدير      -     

 ).٤(و) ٣(من المشار إليها فى المادتين 

 أحد اإلقرارات التالية باللغة اإلنجليزيـة       EUR-MED تتضمن شهادة الحركة     – ٦

 ).٧(فى الخانة رقم 

المنشأ عن طريق تطبيق التـراكم بمـواد ذات         صفة  اذا تم الحصول على      -      

  :)٤( و)٣(منشأ دولة أو أكثر من الدول المشار اليها فى المادتين 

 )الدول/ ذكر اسم الدولة ( .…" تم تطبيق التراكم مع "     

 

دولة أو أكثر من    مع  منشأ بدون تطبيق التراكم     صفة ال اذا تم الحصول على      -     

  :)٤(و) ٣(الدول المشار إليها في المادتين 

 "لم يتم تطبيق تراكم    "       

المـصدرة لـشهادة     المختصة سلطات حكومية الاو  تتخذ السلطات الجمركية     - ٧

 أية خطوات الزمة للتحقق مـن منـشأ         EUR-MED أو   ١.EURالحركة  

 ويحق لها من أجل ذلـك  ٠المنتجات واستيفاء باقى متطلبات هذا البروتوكول    
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 ٠طلب أى دليل أو القيام بأى تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة مالئمة            

اذج المشار إليها فـى الفقـرة   ويجب أن تتأكد السلطات الجمركية من أن النم       

 ويتم التأكد من ان الفراغ المخصص       ٠قد تم استيفائها بطريقة صحيحة      ) ٢(

إلدراج وصف المنتجات قد تم استيفاءه بطريقة تؤدى إلـى اسـتبعاد كافـة              

 ٠إمكانيات التزوير عن طريق اإلضافة 

فـى   EUR-MED او  ١.EURيتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركـة   - ٨

 .من الشهادة) ١١(انة رقم الخ

  من قبـل الـسلطات       EUR-MED او   ١.EURيتم إصدار شهادة الحركة      - ٩

            وإتاحتها للمصدر بمجـرد إتمـام        او السلطات الحكومية المختصة    الجمركية

  .أو ضمان التصدير الفعلى

 

 )١٨(مادة 

 بأثر رجعىEUR-MEDاو  ١.EURإصدار شهادة حركة 
 

استثناءا  من المادة السابعة عشر فانه يمكن        التاسعةتضمنته الفقرة   بالرغم مما    - ١

بعد تـصدير المنتجـات     EUR-MEDاو  ١.EURإصدار شهادة الحركة 

 :فى حالة بها تعلقةالم

عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حـذف غيـر             -أ 

 ؛ أومقصود أو ظروف خاصة 

جمركيـة ان شـهادة حركـة       أن يثبت بدرجة مرضية للـسلطات ال       -ب 

EUR.او   ١ EUR-MED           قد تم إصدارها ولكنها لـم تقبـل عنـد

 ٠االستيراد ألسباب فنية 
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 بغض النظر عن الفقرة التاسعة من المادة السابعة عشر، فانه يمكـن اصـدار               -٢

 بعد تصدير المنتجات الخاصة بهـا والتـى تـم     EUR-MEDة ـادة حركـشه

بطريقة  عند تصديرها، بشرط ان يتم اإلثبات   عنها ١.EURإصدار شهادة حركة 

 الشروط المشار اليها فى الفقرة الخامسة من المادة         بأن  مرضية لسلطات الجمارك    

   . تم استيفائها قدالسابعة عشر

 ، فإنه يجب على المصدر أن يوضح فى طلبه مكان           )٢( و   )١(لتنفيذ الفقرة    - ٣

                 ١.EURة الحركــة وتــاريخ تــصدير المنتجــات المتعلقــة بهــا شــهاد

 .وأن يوضح أسباب هذا الطلب  EUR-MEDاو 

 EUR-MEDاو   ١.EURيمكن للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركـة         - ٤

بأثر رجعى فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة فى طلب المصدر            

 ٠مع المعلومات المقابلة بملفاتها 

رة  بـأثر   المـصد  EUR-MED او ١.EURالحركة يجب تظهير شهادة  - ٥

  :باللغة االنجليزية  بالعبارة التالية)١( وفقا للفقرة رجعى

 "صدرت بأثر رجعي " 

 المصدرة بأثر رجعى وفقا للفقرة EUR-MEDويجب تظهير شهادة الحركة  

 : بالعبارة التالية باللغة االنجليزية االولى

ـ  ١.EURأصل " ( صدرت بأثر رجعى "  تـاريخ ومكـان   ....... ( م  رق

    .))االصدار 

فـى شـهادة    ) ٧(رقـم   خانة  الفى  ) ٥(تدرج العبارة المشار إليها فى الفقرة        - ٦

  . EUR-MED او ١.EURالحركة 
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 )١٩(مادة 

  EUR-MED او ١.EURلشهادة الحركة صورة طبق األصل إصدار 

 

 EUR-MEDاو   ١.EURفى حالة سرقة أو فقد أو تلف شـهادة الحركـة             – ١

 أو الـسلطات الحكوميـة      يمكن للمصدر أن يقدم طلبا للسلطات الجمركيـة       

 منهـا وفقـا     صورة طبق االصـل    التى أصدرت الشهادة إلصدار      المختصة

 ٠لمستندات التصدير الموجودة لديهم 

 بالعبـارة التاليـة     طبقا لذلك صورة الشهادة التى يتم اصدارها      يجب تظهير    - ٢

  :اإلنجليزيةباللغة 

 "نسخة طبق االصل"

 فى نسخة شهادة    )٧(رقم  خانة  الفى  ) ٢(تدرج العبارة المشار إليها فى الفقرة        - ٣

 . EUR-MED او ١.EURالحركة  

نفس تاريخ إصدار   من الشهادة هو      طبق االصل   النسخة يجب أن يكون تاريخ    - ٤

وتـسرى مـن ذلـك       EUR-MEDأو   ١.EURالشهادة األصلية للحركة    

 ٠التاريخ 
 
 

 )٢٠( مادة

على أساس شهادة إثبات منشأ  EUR-MEDاو  ١.EURإصدار شهادة حركة 

 صادرة سابقا

 

  احدىعند وضع المنتجات التى لها صفة المنشأ تحت رقابة مكتب جمارك فى

 استبدال اإلثبات األصلى للمنشأ بواحدة أو أكثر يمكن فإنه مصرفي  او دول االفتا



 

- ٣٤ -

          وذلك بهدف إرسال بعض  EUR-MEDاو  ١.EURمن شهادات الحركة  

 استبدال  ويتم ٠ مصر او دول االفتاأو كل هذه المنتجات الى مكان آخر داخل 

بمعرفة مكتب الجمارك  EUR-MEاو   ١.EURشهادة أو شهادات الحركة 

 . الموضوعة المنتجات تحت رقابته 

 

 )٢١(مادة 

 حساب المواد التى ال يمكن فصلها

 

 المواد  فصلأو يصعب من الناحية المادية، ناك تكلفة كبيرة عندما تكون ه -١

 التى يمكنالمتطابقة وو المخزنة التى لها صفة المنشأ والتى ليس لها صفة المنشأ 

أو السلطات الحكومية فإنه يمكن لسلطات الجمارك ، إحاللها محل بعضها البعض

يق طريقة ما بناء على طلب كتابى من أصحاب الشأن التفويض بتطبالمختصة 

 .الستخدامها فى ادارة المخازن" بحساب الفصل" يعرف 

هذه الطريقة يجب أن تضمن أنه خالل فترة محددة أن يكون عدد المنتجات التى  -٢

تم الحصول عليها و يمكن اعتبارها ذات منشأ متساوية لتلك التى كان يمكن 

 .الحصول عليها اذا ما كان هناك فصل فعلى للمواد المخزونة

منح مثل هذا التفويض  ختصةاو السلطات الحكومية الميمكن لسلطات الجمارك  -٣

 .شروط التى تراها مناسبةلطبقاً ل

مة المطبقة فى يتم تسجيل وتطبيق هذه الطريقة على أساس مبادئ المحاسبة العا -٤

 .صناعة المنتجالدولة التي يتم فيها 

 ،ب  إثبات للمنشأ طبقاً للحالةيمكن للمستفيد من هذا التسهيل إصدار أو طل -٥

و يقوم المستفيد بناء على طلب . لكمية المنتجات التى يمكن اعتبارها ذات منشأو



 

- ٣٥ -

بتقديم إقرار بالكيفية التي يتم بها  ختصةاو السلطات الحكومية المسلطات الجمارك 

 .إدارة الكميات

لى استخدام باإلشراف ع ختصةاو السلطات الحكومية المتقوم سلطات الجمارك  -٦

التفويض و يمكن لها سحبه فى أى وقت عندما يقوم المستفيد بإساءة استخدام 

 طريقة أو فشل فى الوفاء بأية شروط أخرى واردة فى هذا بأيةالتفويض 

 .البرتوكول
 

 

 )٢٢(مادة 

 EUR-MED  او اعالن فاتورة "بيان فاتورة"شروط إعداد 

 

 المشار اليه فى   EURO-MEDاتورة  فبياناو " بيان فاتورة"يمكن إصدار  – ١

 : بواسطة ١٦من المادة ) ١ج(الفقرة 

 ، أو )٢٣ (مصدر معتمد فى إطار المادة -أ  

مصدر ألية رسالة تحتوى على طرد أو أكثر لمنتجـات لهـا صـفة               -ب 

 ٠ يورو٦٠٠٠المنشأ وال تتعدى قيمتها 
 

 -:الحاالت التالية فاتورة فى بيان إصدار يجوز) ٣( بالفقرة خالل بدون اال– ٢

 

             دول االفتـا احـدى  اذا كانت المنتجات المعنية يمكن اعتبارها ذات منشأ  -   

ر إليها فـي     بدون تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ أحدى الدول المشا         مصرأو  

 .التى تستوفى المتطلبات األخرى لهذا البروتوكول و،)٤(و) ٣(المادتين 
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 أنها ذات منشأ فى أحدى الدول األخرى المشار تمنتجااذا ما اعتبرت ال -   

 بدون تطبيق تـراكم بمـواد       التى تم التراكم فيها،   )  ٤(و) ٣ (اليها فى المواد  

) ٤(و) ٣(ذات منشأ دولة من الدول األخرى المـشار اليهـا فـى المـادتين            

 بشرط أن يكون قد صدر عنها       لمتطلبات األخرى لهذا البروتوكول،   وتستوفى ا 

  ؛ فى دولة المنشأEUR-MED فاتورة بيان  أو EUR-MEDة ادـشه

 

 اذا كانت المنتجات المعنية تعتبـر       EUR-MED إعالن فاتورة    يجوز اصدار  – ٣

 أو أحدى الدول االخرى المشار اليهـا        مصر أو   دول االفتا   احدى ذات منشأ 

ت  متطلبا ء و تم استيفا   تم تطبيق التراكم معها،   يوالتى  ) ٤(و) ٣(فى المادتين   

 :هذا البروتوكول و 

 

) ٣(تم تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ أحدى الدول المشار اليها فـى المـادتين                -

  ، أو)٤(و

 كمواد فى نطاق التراكم فى تصنيع منتجات للتصدير الى          تاذا استخدمت المنتجا   -

  أو ،)٤(و) ٣(لمشار اليها فى المادتينأحدى الدول ا

 التى تم الشحن اليها الى أحدى الدول المشار         ة الدول أعيد تصدير المنتجات من   اذا   -

 ) .٤(و) ٣(اليها فى المادتين 

 

 على أحـد اإلقـرارات التاليـة باللغـة          EUR-MED الفاتورة   بيان يحتوى   – ٤

  :اإلنجليزية

اذا ما تم إكتساب المنشأ عن طريق تطبيق التراكم بمواد ذات منشأ دولة أو أكثر                -

 :)٤(و) ٣(فى المادتين من الدول المشار اليها 

 )الدول /اسم الدولة" ( .... تم تطبيق التراكم مع " 



 

- ٣٧ -

 

اذا ما تم اكتساب المنشأ دون تطبيق التراكم بمواد من دولة أو أكثـر مـن                      -

 :) ٤(و) ٣(الدول المشار اليها فى المادتين 

 " لم يتم تطبيق تراكم "        

  EUR-MEDاو بيان فـاتورة  لفاتورة يجب أن يكون المصدر المعد لبيان ا - ٥

أو السلطات الحكومية المختـصة     مستعدا بناء على طلب السلطات الجمركية       

للدولة المصدرة لتقديم كافة المستندات المالئمة التى تثبت منـشأ المنتجـات            

 ٠المعنية ، وكذلك استيفاء باقى متطلبات هذا البروتوكول 

بالكتابة على اآللة   EUR-MEDن فاتورة  أو بيايعد المصدر بيان الفاتورة - ٦

الكاتبة ، أو بالختم أو بالكتابة بحروف طباعة على إشـعار التـسليم أو أى               

 "ب"و  " أ ")٤( رقـم    لحـق مستند تجارى آخر للبيان الوارد نـصه فـى الم         

 وبما يتماشى مع    احدى اللغات المنصوص عليها في هذه المالحق ،       باستخدام  

 وإذا ما كان البيان بخط اليد فيجب         ٠لدولة المصدرة   أحكام القانون الوطنى ل   

 ٠كتابته بالحبر وبحروف الطباعة 

التوقيع األصلى    EUR-MED  أو بيان فاتورةيجب أن يحمل بيان الفاتورة - ٧

 )٢٣(المـادة للمصدر بخط اليد ، ومع ذلك فإن المصدر المعتمد طبقا ألحكام            

ات بشرط ان يقدم للسطات الجمركية      ليس مطلوبا منه التوقيع على هذه البيان      

كاملة عن أيـة بيـان      للدولة المصدرة تعهد مكتوب بقبوله تحمل المسئولية ال       

 . تماما كما لو كان موقعا بخط يده،فاتورة خاص به

بمعرفة المـصدر    EUR-MED فاتورة  بياناويمكن إعداد بيان الفاتورة  - ٨

ير بشرط تقـديمها للدولـة      عند تصدير المنتجات الخاصة بها أو بعد التصد       

المستوردة فى فترة ال تزيد عن عامين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقة            

 ٠بها 
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 )٢٣(مادة 

 المصدر المعتمد

 

لدولة المصدرة أن   المختصة ل  او السلطات الحكومية     جماركاليمكن لسلطات    - ١

 لمنتجات فى نطـاق هـذه       متكررةتفوض أى مصدر يقوم  بتصدير شحنات        

 بغـض    EUR-MED او بيان فـاتورة  "بيان فاتورة " التفاقية فى إعداد ا

 ويجب على المصدر الذى يرغـب فـى         النظر عن قيمة المنتجات المعنية      

الحصول على هذا التفويض أن يقدم كافة الضمانات الالزمة الكافية لسلطات           

الجمارك للتحقق من منشأ المنتجات وكذلك استيفاء بـاقى متطلبـات هـذا             

 ٠لبروتوكول ا

 ان تمـنح صـفة      ختـصة  او السلطات الحكومية الم    يمكن لسلطات الجمارك   - ٢

 ٠المصدر المعتمد وفقا ألية شروط تراها مالئمة 

 للمصدر المعتمـد     ختصة او السلطات الحكومية الم    تمنح السلطات الجمركية   - ٣

  . EUR-MED   او بيان فاتورةرقما يتم ذكره على بيان الفاتورة 

استخدام المصدر   مختصةاو السلطات الحكومية ال   راقب السلطات الجمركية    ت - ٤

 ٠المعتمد للتفويض 

سحب التفويض فى  ختصةاو السلطات الحكومية الميمكن للسلطات الجمركية   - ٥

 ويتم ذلك عندما ال يقدم المصدر المعتمد الضمانات المشار إليها           ٠أى وقت   

          ، ) ٢(ء  الشروط الواردة فـى الفقـرة         ، أو ال يستطيع استيفا    ) ١(فى الفقرة   

 ٠أو يسئ استخدام التفويض 
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 )٢٤(مادة 

 صالحية اثبات المنشأ
 

تستمر صالحية إثبات المنشأ لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصداره فى الدولة             - ١

أو الـسلطات  جمـارك  الالمصدرة ، ويجب تقديمه خالل تلك الفترة لسلطات       

 ٠لدولة المستوردة الحكومية المختصة ل

يمكن قبول إثباتات المنشأ المقدمة لسلطات جمارك الدولة المـستوردة بعـد             - ٢ 

لتطبيق المعاملة التفـضيلية ،     ) ١(الموعد النهائى لتقديمها المحدد فى الفقرة       

وذلك إذا كان سبب عدم إمكان تقديمها فى الموعد النهائى يرجـع لظـروف              

 ٠استثنائية 

خرى من تأخير تقديم إثباتات المنشأ يمكن لسلطات جمـارك          األحاالت  الفى   - ٣

الدولة المستوردة قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهـائى            

 ٠المذكور 
 

 )٢٥(مادة 

 تقديم اثبات المنشأ

 

لدولـة  لختصة  او السلطات الحكومية الم   تقدم إثباتات المنشأ لسلطات جمارك      

 ويمكن لتلك السلطات أن تطلب    ٠ المطبقة فى تلك الدولة      المستوردة وفقا لإلجراءات  

ترجمة إلثبات المنشأ ، ويمكن أن تطلب أن يرفق ببيـان االسـتيراد إقـرار مـن                 

 .المستورد بأن المنتجات مستوفاة للشروط المطلوبة لتطبيق هذه االتفاقية
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 )٢٦(مادة 

 االستيراد على دفعات

 

فأنه اذا مـا طلـب      جمعة على دفعات    عند استيراد منتجات مفككة أو غير م       

 او الـسلطات الحكوميـة       التى وضعتها سلطات جمارك    المستورد ، وطبقا للشروط   

 من النظام المنسق تقـع      )أ) (٢(لدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم       ل ختصةالم

 من النظام المنسق ، فإنه يـتم        ٩٤٠٦،  ٧٣٠٨د  من البنو ) ١٧(و  ) ١٦(تحت القسم   

عنـد  أو السلطات الحكوميـة المختـصة       بات منشأ واحد لسلطات الجمارك      تقديم إث 

 ٠استيراد الدفعة األولى 

 

 )٢٧(مادة 

 اإلعفاء من إثبات المنشأ

 

              يسمح بدخول المنتجات المرسلة فى طرود صغيرة مـن شـخص آلخـر ،              - ١

ة أو التى تمثل جزءا من األمتعة الشخصية لمسافر على أساس أن لها صـف             

المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ ، بفرض أن هذه المنتجات ليـست              

 دونمستوردة لالتجار وأن يعلن عن استيفائها لمتطلبات هـذا البروتوكـول            

 وفى حالة إرسال المنتجات بالبريد فان       .االعالن   ذلك    صحة وجود شك فى  

 ورقة   أو على  CN٢٣/CN٢٢هذا التعهد يمكن ان يقدم على بيان الجمارك         

 ٠ترفق بهذا البيان 
 

ال تعتبر الواردات التى تتم  بصفة غير دورية  التى تحتـوى فقـط  علـى                   - ٢

منتجات لالستخدام الشخصى للمـستلم او المـسافرين أو عـائالتهم ، أنهـا          
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واردات بغرض االتجار ، إذا كان واضحا من طبيعة وكمية المنتجات أنهـا             

 ٠ليست ألغراض تجارية 
 

    ذلك ، يجب أال تزيد القيمة اإلجمالية لتلـك المنتجـات عـن             ة الى باالضاف - ٣

 يورو بالنـسبة للمنتجـات   ١٢٠٠ يورو بالنسبة للطرود الصغيرة ، أو   ٥٠٠

 .التى تعتبر جزء من األمتعة الشخصية للمسافرين

 

 )٢٨(مادة 

 المستندات المساندة

 

ة عشر والفقرة الخامسة    السابع الفقرة الثالثة للمادة  المستندات المشار إليها فى      

ـ     من المادة الثانية والعشرين      ها ـات التـى تـشمل    ـالتى تستخدم إلثبات أن المنتج

            او بيـان فـاتورة  أو بيـان فـاتورة    EUR-MED أو EUR.Iادة الحركة ـشه

EUR-MED  أو أي  مـصر  أو دول االفتااحدى لها صفة  منشأ  ان يمكن اعتبار

تستوفى باقى متطلبات   أنها  و) ٤(و   )٣( تينإليها فى الماد   المشار    االخرى من الدول 

  :تتضمنهذا البروتوكول ، يمكن أن 

مورد للحـصول    الذى تم بمعرفة المصدر أو ال      لعمليات التصنيع دليل مباشر    -أ 

 حـساباته أو دفـاتره      على سبيل المثال  ذلك   يتضمنو ،على البضائع المعنية  

 ؛الداخلية 

احـدى  لمنشأ للمواد المستخدمة ، صادرة أو معدة فى         مستندات تثبت صفة ا    -ب 

 ؛ حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطنى مصر او دول االفتا



 

- ٤٢ -

احدي فى  مستندات تثبت عمليات التشغيل او التصنيع التى تمت على المواد            -ج 

حيـث   مصر او   دول االفتا احدى  فى  ، صادرة أو معدة     مصراو  دول االفتا   

 ؛ المستندات طبقا للقانون الوطنىتستخدم هذه

بيان الفـاتورة يثبـت صـفة    أو EUR- MED   أو ١.EURشهادة الحركة -د 

 مـصر  و   دول االفتـا    احدى المنشأ للمواد المستخدمة ، صادرة أو معدة فى       

تين  المشار إليها فى الماد     االخرى حدى الدول طبقا لهذا البروتوكول ، أو فى إ      

  ؛ مطابقة تماما لقواعد هذا البروتوكولطبقا لقواعد منشأ) ٤ (و) ٣(

والتصنيع التى تمـت خـارج      ا التشغيل   تعملياب خاصة   تقدم إثباتات مالئمة       -ـه

               أو احدى الدول المـشار اليهـا فـي المـادتين            مصر او   دول االفتا احدى  

 واثبات ان متطلبات هذه المادة    ) ١٢(بأنها تمت تطبيقا للمادة     تفيد  ) ٤(و) ٣(

 .قد تم استيفائها 

   

 )٢٩(مادة 

 حفظ مستندات إثبات المنشأ والمستندات المساندة

 

-EUR او   ١.EURيحتفظ المصدر المتقدم بطلب استخراج شـهادة حركـة         - ١

MED   الـسابعة عـشر  من المادة ) ٣( بالمستندات المشار إليها فى الفقرة 

 ٠لمدة ثالث سنوات على األقل 

 بصورة منـه    EUR-MED او بيان عد بيان فاتورةيحتفظ المصدر الذى ا - ٢

 الخامسة من المادة الثانية والعشرين    وكذلك المستندات المشار إليها فى الفقرة       

 ٠لمدة ثالث سنوات على األقل 

للدولـة المـصدرة    أو السلطات الحكومية المختصة     تحتفظ سلطات الجمارك     - ٣

ستمارة الطلـب    با  EUR-MED او   ١.EURالتى أصدرت شهادة الحركة     



 

- ٤٣ -

 لمدة  ثـالث سـنوات       السابعة عشر  من المادة    الثانيةالمشار إليها فى الفقرة     

 ٠على األقل 

للدولة المـستوردة   او السلطات الحكومية المختصة     تحتفظ سلطات الجمارك     - ٤

وبيانـات  وبيانـات الفـاتورة    EUR-MED او ١.EUR بشهادات الحركة

 ٠ سنوات على األقل المقدمة لها لمدة ثالثEUR-MEDفاتورة 

 

 )٣٠(مادة 

 االختالفات واألخطاء الشكلية

 

ال يؤدى اكتشاف اختالفات بسيطة فى البيانات المدونة فى إثبات المنشأ وتلك             - ١

الواردة فى المستندات المقدمة لمكتب الجمارك من أجـل اتخـاذ إجـراءات         

 إذا ما تم إثبـات      استيراد المنتجات ، إلى اعتبار إثبات المنشأ الغيا تلقائيا ،         

 ٠بطريقة صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة 

ال تؤدى األخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ فى نسخ إثبات المنـشأ علـى               - ٢

اآللة الكاتبة إلى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه األخطاء ال تثير شكوكا             

 ٠بشأن صحة البيانات الواردة فى تلك المستندات 

 

 )٣١(مادة 

 EUROقيمة المبالغ باليورو 

 

من المادة  ) ٣(الفقرة   او) ٢٢ (المادةمن  ) ب)(١(الفقرة    من أجل تنفيذ أحكام    -١

 فى الحاالت التى تحرر فيها الفواتير بعملة غير اليورو فإنه يتم سنوياً مـن               )٢٧(



 

- ٤٤ -

ر اليها فـى     المشا الدولخالل الدول المعنية تحديد المبالغ بالعملة الوطنية لكل من          

  .معادلة للمبالغ المذكورة باليوروال) ٤(و) ٣(المادتين 

 )٣( الفقرة   وا) ٢٢(المادة  من  ) ب)(١(أحكام الفقرة    تستفيد الشحنة من أحكام      -٢

استناداً الى العملة المحررة بها الفاتورة وذلك طبقاً للمبالغ المحددة           )٢٧(من المادة   

 .بمعرفة الدولة المعنية

عملة وطنية معينة هي المعادل لتلك العملة       أية  مة المبالغ المستخدمة ب    تكون قي  -٣

تطبيق تلـك المبـالغ     و. للقيمة المحددة باليورو فى يوم العمل األول لشهر أكتوبر        

 .ويتم ابالغ االطراف بالقيم الخاصة بذلك .اعتبارا من أول يناير من العام التالي

 الناتج عن تحويل مبلـغ       المقدار فيضب بالزيادة او التخ    يمكن للدولة ان تقر    -٤

المبلغ الناتج عـن    يتعدى االختالف في    وال يجوز ان    .  الى عملتها الوطنية   باليورو

المعادل المقدار  للدولة االحتفاظ ب  كما يمكن    .%٥ما يزيد نسبته عن     بعملية التحويل   

ريخ  اى تقريب فـى التـا      أجراءليورو بعملتها بدون تغيير اذا ما كان الناتج قبل          ل

للمعـادل بالعملـة    % ١٥سيؤدى الى زيادة تقل عن      ) ٣(السنوى المحدد فى الفقرة     

 ويمكن للمقدار المعادل من العملة الوطنية ان يبقى دون تغيير في حالة ما              .الوطنية

   .انخفاض في قيمته اذا كان التغيير سيؤدى الى 

احـد  علـى طلـب      تراجع المبالغ المحددة باليورو فى اللجنة المشتركة بناء          -٥

 فى االعتبـار    باألخذ مشتركةجنة ال للاوعند اجراء تلك المراجعة تقوم      . االطراف  

 لذلك فانها قـد     .القيمة الحقيقية على  الرغبة فى المحافظة على تاثير الحدود المعنية        

 .تقرر تعديل المبالغ المحددة باليورو
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 الفصل السادس

 ترتيبات التعاون اإلدارى

 

 )٣٢(مادة 

 ساعدات المتبادلةالم

 

 ومـصر  لدول االفتا او السلطات الحكومية المختصة     تقوم سلطات الجمارك     - ١

 بنمـوذج لألختـام     ، من خالل سـكرتارية االفتـا ،         بمد كل منها األخرى   

ـ        ـ  ـالمستخدمة فى مكاتب الجمارك إلصدار  شه         ١.EURة  ـادات الحرك

 السلطات الحكومية   أو، وكذلك عناوين السلطات الجمركية       EUR-MEDو  

وبيـان  بيان الفواتير   من  المسئولة عن التحقق من هذه الشهادات و      المختصة  

  . EUR-MEDفواتير 

كـل   ومصر دول االفتا كل من   ساعد  تالتنفيذ السليم لهذا البروتوكول     لضمان   - ٢

ا اآلخر من خالل إدارات الجمارك المختصة فى التحقق مـن صـحة             ممنه

 وبيان فـواتير   أو بيان الفواتير EUR-MED  و١.EURشهادات الحركة 

EURO-MED ٠ وصحة البيانات الواردة فى تلك المستندات 

 

 )٣٣(مادة 

 التحقق من إثبات المنشأ
 

تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بمراجعة  عشوائية الحقة إلثباتـات            - ١

و منشأ  المنشأ أو عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة فى صحة المستندات أ           

 ٠المنتجات المعنية أو استيفاء باقى متطلبات هذا البروتوكول 
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 او الـسلطات الحكوميـة      جمـارك التقوم سلطات   ) ١(لتنفيذ ما ورد بالفقرة      - ٢

 EUR-MED او ١.EURلدولة المستوردة بإعادة شهادة الحركة ل المختصة

-EURرة   او بيـان فـاتو     ، وبيان الفاتورة  والفاتورة إذا ما كانت قد قدمت       

MED   ، أو صورة من هذه المستندات لسلطات جمارك الدولة المصدرة ، 

 مستندات أو معلومات تم     يةكما يتم إرسال أ   . اب طلب التحقق    مع إعطاء أسب  

الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات المعطاة فى إثبات المنشأ غيـر            

 .صحيحة ، ولذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات 

يتم التحقق بمعرفة سلطات الجمارك أو السلطات الحكومية المختصة للدولـة            - ٣

 ، ولها الحق فى طلب أية أدلة والقيام بأى تفتيش علـى حـسابات               المصدرة

 ٠المصدر أو أية مراجعة أخرى تراها مالئمة 

لدولـة  ل  أو السلطات الحكوميـة المختـصة      جماركالإذا ما قررت سلطات      - ٤

 منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خالل فترة انتظار         المستوردة إيقاف 

نتائج التحقق ، فإنه يعرض على المستورد اإلفراج عن المنتجات طبقا أليـة             

 ٠إجراءات احتياطية تراها ضرورية 

 التـى طلبـت      أو السلطات الحكومية المختصة    يتم إبالغ السلطات الجمركية    - ٥

 ويجـب أن توضـح      ٠ أسرع وقت ممكـن      التحقق بنتائج عملية التحقق فى    

منـشأ   النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صـفة           

          )٣(تين  أى من الدول المشار إليها فـى المـاد         او مصر  أو دول االفتا احدى  

 ٠ ومستوفاة لباقى متطلبات هذا البروتوكول )٤(و 

وعدم ورود رد خالل عشرة أشـهر       فى الحاالت التى يوجد بها شك معقول         - ٦

من تاريخ طلب التحقق ، أو إذا كان الرد ال يحتوى على معلومـات كافيـة                

لتحديد صحة المستندات موضع التحقق أو المنشأ الحقيقى للمنتجات ، تقـوم            
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سلطات الجمارك الطالبة للتحقق ، إال فى حاالت استثنائية ، بـرفض مـنح              

 ٠ت المعاملة التفضيلية لهذه المنتجا

 

 )٣٤(مادة 

 تسوية المنازعات
 

 والـذي ال يمكـن   ٣٣للمـادة  طبقا  قعندما ينشأ نزاع متعلق بإجراءات التحق   

 ،لحكومية المختصة الطالبة للتحقيق   تسويته بين سلطات الجمارك أو السلطات ا      

أو السلطات الحكومية المختصة المسئولة عن إجراء هذا        والسلطات الجمركية   

 فإن ذلك سـيحال     ، سؤال بشأن تفسير هذا البروتوكول     ار أو عندما يث   ،قالتحق

 . بين مصر ودول االفتاالى اللجنة المشتركة
 

 أو  وفى جميع األحوال فإن تسوية المنازعات بين المستورد وسلطات الجمارك         

 للدولة المستوردة يظل يخضع لتـشريعات تلـك         السلطات الحكومية المختصة  

 .الدولة

 

 )٣٥(مادة 

 العقوبات

 

فرض عقوبات على أى شخص يصيغ أو يتسبب فـى صـياغة مـستند               يتم 

يحتوى على معلومات غير صحيحة بهـدف الحـصول علـى معاملـة تفـضيلية               

  .للمنتجات
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 )٣٦(مادة 

 المناطق الحرة

 

 كافة الخطوات الالزمة لضمان أن المنتجات       ومصر دول االفتا تخذ كل من    ت - ١

أ وأنه خالل نقلها عبر منطقة حـرة        التى يتم االتجار فيها بموجب إثبات منش      

تقع فى إقليمها ، لن يتم استبدالها بمنتجات أخـرى ، وال يـتم إخـضاعها                 

 ٠لعمليات أخرى بخالف العمليات العادية بهدف المحافظة عليها من التلف 

، فإنـه عنـدما     ) ١(وعلى سبيل االستثناء من األحكام الواردة فى الفقـرة           - ٢

لمنطقـة حـرة     مـصر او   دول االفتا احدى  منشأ  تستورد منتجات لها صفة     

بموجب إثبات منشأ ويتم إجراء أى عمليات تشغيل أو تصنيع لهـا ، تقـوم               

   EUR-MED او ١.EURالسلطات المعنية بإصدار شهادة حركة جديـدة  

                وذلك بناء على طلب المستورد إذا مـا كانـت تلـك العمليـات للتـشغيل                

 ٠ورد بهذا البروتوكول أو التصنيع وفق ما 
 

 سابعا

 أحكام ختامية
 

 )٣٧(مادة 

 فرعية للجمارك والمنشأالاللجنة 

 

 . الجمارك والمنشأعات جنة فرعية للجنة المشتركة ، لموضويتم انشاء ل -١

مراجعـة التطـورات ،     و اللجنة الفرعية هو تبادل المعلومات ،        ن وظيفة تكو -٢

 الخاصة بقواعد المنشأ ، الفنية تحضير التعديالت وتحضير وتنسيق المواقف،    و

 :شأن ما يلي وتقديم النصح للجنة المشتركة ب
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 .دراى كما هو مذكور فى هذا البروتوكولاالتعاون المنشأ والقواعد : أ

اية موضوعات اخرى يتم الرجوع فيها للجنة الفرعية عن طريق اللجنة : ب

 .المشتركة

 يمكن للجنة الفرعية تقديم .شتركة  الى اللجنة المالفرعية تقريرهاترفع اللجنة -٣

  .توصيات للجنة المشتركة

 عندما تطلب ذلك كما تجتمع. تجتمع اللجنة الفرعية كلما كان ذلك ضروريا  -٤

 .اللجنة المشتركة

يتم كقاعدة عامة ، ورسل لالطراف ،  ويلكل اجتماعجدول اعمال  يتم اعداد -٥

 .عقبل أسبوعين على األقل من موعد االجتماذلك 
 

 )٣٨(مادة 

 البضائع فى الترانزيت أو التخزين
 

 على السلع التى تنطبق عليها أحكـام هـذا          هذا البروتوكول يمكن تطبيق نصوص    

في  أما فى الترانزيت أو      ،هذه االتفاقية   البروتوكول والتى تكون فى تاريخ بدء تنفيذ        

، حـرة   الاطق  منالوندد أو فى    التخزين فى مخازن الب   احدى دول االفتا أو مصر في       

بشرط التقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة خالل أربعة أشهر من ذلك التـاريخ             

سلطات الجمارك   صادرة بأثر رجعى من      EUR-MEDاو   ١.EURبشهادة حركة   

السلطات المختصة للدولة المصدرة ومعها المستندات التى تظهر ان البضائع قد           أو  

  ٠ ١٣ وفقا للمادة تم نقلها مباشرة
    

 ) ٣٩(مادة 

 المالحق

 .تشكل المالحق الملحقة بهذا البروتوكول جزء اليتجزء منه



 

 

 

 

 

 

 

 )ب( لبروتوكول  الملحق األول

 )٢ (لحقمالحظات تمهيدية للقائمة الواردة بالم
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 )ب( لبروتوكول  الملحق األول

 )٢ (لحقمالحظات تمهيدية للقائمة الواردة بالم

 

 ) :١(المالحظة 

تحدد القائمة الشروط المطلوبة لجميع المنتجات العتبارهـا قـد خـضعت            

 من هذا البروتوكول ) ٦(ر المادة أو تصنيع كافية فى إطالعمليات تشغيل 

 

 ):٢(المالحظة 

 ويتضمن  .ئمة المنتج الذى تم الحصول عليه      فى القا  العمودان االوالن يصف   ٢/١

العمود األول رقم البند او الفصل المستخدم فى النظام المنـسق ، ويتـضمن              

 .لك البند او الفـصل    العمود الثانى وصف السلع المستخدمة فى هذا النظام لذ        

 )٤ ( أو )٣( فى العمودين األولين قاعدة محددة فـى األعمـدة           يكون لكل قيد  

 فى العمود األول مسبوقا بحرفـى       القيدوعندما ، فى بعض الحاالت ، يكون        

"ex "        تـسرى   )٤( أو   )٣ (فإن ذلك يوضح أن القواعد المذكورة فى األعمدة 

  .)٢(العمود رقم فقط على الجزء من البند كما هو موضح فى 

 

 أو يعطى رقم فصل ثـم  )١(عندما يتم تجميع عدد من البنود فى العمود رقم       ٢/٢

 بوصف عـام، فـإن القواعـد        )٢(يعطى وصف المنتجات فى العمود رقم       

تسرى على جميع المنتجات ، التى تندرج       ) ٤(أو  ) ٣(الواردة فى العمودين    

 فى أى من البنود المجمعـة       فى النظام المنسق فى بنود  للفصل الجمركى أو        

  .)١(فى العمود رقم 
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فى حالة وجود قواعد مختلفة فى القائمة تسرى على منتجات مختلفة تقع فى              ٢/٣

بند واحد فإن كل جزء يحتوى وصفا لهذا الجزء من البنـد الـذى تغطيـه                

 ٠)٤ (وأ) ٣(القواعد الواردة فى العمودين 

 

 فى العمودين األولين ،     لقيد )٤( و )٣(نكل من العمودي    تحديد قاعدة فى   عند ٢/٤

 القاعدة الواردة فى العمود     تطبق أما  كبديل ، فإن للمصدر الحق فى االختيار      

 وإذا لم تعطى قاعدة منشأ فى       ٠) ٤(أو تلك الواردة فى العمود رقم       ) ٣(رقم  

 ٠) ٣(فإنه يجب تطبيق القاعدة المذكورة فى العمود رقم ) ٤(العمود رقم 

 

 ) :٣(المالحظة 

من هذا البروتوكول الخاصة بالمنتجات التى اكتسبت       ) ٦(تسرى أحكام المادة     ٣/١

صفة المنشأ واستخدمت فى صناعة منتجات أخرى ، وذلك بغض النظر عما            

إذا كانت هذه الصفة قد اكتسبت داخل المصنع الذى تم فيه اسـتخدام تلـك               

 .إحدى الدول االطراف المنتجات أو فى مصنع آخر فى 

 

 :ال مث

 علـى أال     الخاصة به   الذى تنص القاعدة   ٨٤٠٧ بند رقم    اذا تم انتاج محرك   

تتعدى قيمة المواد التى ليس لها صفة المنشأ التى يمكن أن تدخل فى إنتاجه              

 ليس لها صفة المنـشأ      ومن مواد  ،  من قيمته تسليم باب المصنع      % ٤٠عن  

دخل تحت البند   وت"بالطرق"مصنوعة من سبائك أخرى من الصلب تم تشكيلها         

  " .ex "٧٢٢٤رقم 

 لسبيكة ليس لها صـفة      الطرف المعنى فى  "الطرق  "  تمت عملية    فأنه اذا ما  

المنشأ ، فإنها تكون قد اكتسبت صفة المنشأ بموجب القاعدة الخاصة بالبنـد             
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 إذن يمكن احتساب أن للقطعة المطروقة صفة        ٠ يدفى الق  " ex "٧٢٢٤رقم  

ك بغض النظر عما إذا كانت قد أنتجـت فـى           المنشأ فى حساب قيمة المحر    

 وال يؤخذ فى الحساب     ٠ الطرف المعنى نفس المصنع أو فى مصنع آخر فى        

قيمة السبيكة التى ليس لها صفة المنشأ عنـدما يـتم  جمـع قيمـة المـواد              

 ٠المستخدمة التى ليس لها صفة المنشأ

 

 التشغيل أو التـصنيع     تمثل القاعدة المذكورة فى القائمة الحد األدنى لعمليات        ٣/٢

الالزمة ، وأن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أكثر يكـسب أيـضا صـفة     

المنشأ ، وبالعكس فإن إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع أقـل ال يمكـن أن               

 لذلك فإنه فى حالة سماح القاعدة باسـتخدام مـــواد           ٠يكسبها صفة المنشأ  

، فإنه يـسمح باسـتخدام      ليس لها صفة المنشأ فى مرحلة معينة فى التصنيع          

هذه المواد فى مرحلة مبكرة من التصنيع ، وال يسمح باستخدامها فى مرحلة             

 ٠الحقة 

 

"  فإنه عندما تنص قاعدة على أنه        ٢/٣بدون اإلخالل بما ورد فى المالحظة        ٣ /٣

نفس بند   فإنه يمكن أيضا استخدام مواد من         "يمكن استخدام مواد من أى بند     

 المواد الي تحديد منصوص عليه يمكن ان يكـون وارد            المنتج وتخضع هذه  

يصنع من مواد من أى بند بمـا فـى ذلـك    "  فإن تعبير مع ذلكو. بالقاعدة  

يعنى انه يمكن استخدام مواد مصنفة      " ٠٠٠المواد األخرى مــن البند رقم      

فقط تحت نفس بند المنتج لها وصف مختلف عن وصف المنتج الوارد فـي              

 .  لقائمة من ا) ٢(العمود 
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عندما تنص قاعدة فى القائمة على أنه يمكن تصنيع منتج من أكثر من مـادة                ٣/٤

 من تلك   واحدة أو أكثر  سواء  واحدة فإن هذا يعنى أنه يمكن استخدام أية مادة          

 ٠ ، وأنه ليس مطلوبا استخدام كل هذه المواد المواد

 

 :مثال 

 أنه يمكن اسـتخدام      الخاصة باألقمشة  ٥٢١٢ إلى   ٥٢٠٨تنص القواعد رقم    

 باقى المواد ، فإن ذلـك ال        ضمناأللياف الطبيعية وكذلك المواد الكيماوية ،       

يعنى أنه يجب استخدام كال المادتين إذ أنه من الممكن استخدام مادة واحـدة              

 ٠أو األخرى أو كالهما

 

، فإن   تصنيع منتج من مادة معينة     يجبعندما تنص قاعدة قى القائمة على أنه         ٣/٥

 أخرى ال تستوفى الشروط بسبب طبيعتهـا        مواد استخدام   ا الشرط ال يمنع   هذ

 )  أدناه الخاصة بالمنسوجات ٦/٢ أنظر أيضا القاعدة(المكتسبة 

 

 :مثال 

 التى تنص على    ١٩٠٤ال تمنع القاعدة الخاصة باألطعمة المجهزة البند رقم         

عدنيـة  استبعاد استخدام الغالل ومـشتقاتها ، مـن اسـتخدام األمـالح الم            

 ٠والكيماويات وأية إضافات أخرى ليست من منتجات الغالل 

ومع ذلك فإن هذا ال ينطبق على المنتجات التى ،  بالرغم من عدم إمكانيـة                

تصنيعها من مواد معينة محددة فى القائمة ، يمكن إنتاجها من مواد لها نفس              

 ٠الطبيعة وذلك خالل المراحل المبكرة للتصنيع 

 

 



 

- ٦ -

 :مثال 

مصنوعة من مـواد     " ex) "٦٢(ة أحد منتجات المالبس من الفصل       فى حال 

غير منسوجة فإنه إذا كان من المسموح فقط استخدام غزل ليس لـه صـفة               

المنشأ لهذا المنتج ، فإنه ليس من الممكن البدء بقماش غير مغزول حتى ولو              

 فى مثـل هـذه      ٠كان من غير الممكن إنتاج قماش غير منسوج من الغزل           

 ، فإن المواد التى يبدأ بها عادة تكون فى مرحلة قبل مرحلة الغـزل          الحاالت

 ٠وهى مرحلة األلياف 

 

عندما يعطى فى قاعدة فى القائمة نسبتان مئويتان للحد األقصى لقيمة المواد             ٣/٦

التى ليس لها صفة المنشأ التى يمكن استخدامها ، فإنه ال يمكن جمع هـاتين               

 أن القيمة القصوى لكل المواد التـى لـيس          النسبتين معا، أى بعبارة أخرى    

 ٠لــها صفة المنشأ المستخدمة ال يمكن أن تزيد عن أعلى النسب المعطاة             

وباإلضافة لذلك فإنه يجب عدم تجاوز النسب الفردية الخاصة بالمواد المعينة           

 ٠التى تطبق عليها 

 

 

 ) :٤(المالحظة 

لإلشارة إلى األلياف بخـالف     فى القائمة   " ألياف طبيعية   " يستخدم مصطلح    ٤/١

 وهى تنحصر فى المراحـل التـى تـسبق          ٠األلياف الصناعية أو التركيبية     

 ، واأللياف المسرحة والممشطة أو التى تـم         لعوادمعملية الغزل ، وتشمل ا    

 ٠تجهيزها ولكن لم تغزل،  وذلك ما لم يحدد خالف ذلك 
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 ، الحرير بنـود     ٠٥٠٣ شعر الخيل بند رقم   " ألياف طبيعية   " يشمل مصطلح    ٤/٢

، ألياف الصوف وشعر الحيوان الخشن أو الناعم بنود         ٥٠٠٣ و ٥٠٠٢أرقام  

 ، وأية ٥٢٠٣ حتى ٥٢٠١ ، ألياف القطن بنود رقم ٥١٠٥ إلى  ٥١٠١أرقام  

 ٠ ٥٣٠٥ إلى ٥٣٠٥ألياف نباتية أخرى بنود أرقام 

 

، " الكيماويـة   المواد  " ،  " لب النسيج "  المصطلحات التالية    القيديستخدم فى    ٤/٣

إلـى  ) ٥٠(لوصف المواد غير المصنفة فى الفصول       " مواد تصنيع الورق    "

والتى يمكن استخدامها فى تصنيع ألياف صناعية أو تركيبية أو ورقية           ) ٦٣(

 .أو غزول 

 

 لإلشارة إلى الخيوط أو األلياف      القيدفى  " ألياف صناعية   " يستخدم مصطلح    ٤/٤

 . ٥٥٠٧ حتى ٥٥٠١مها بنود أرقام الصناعية والتركيبية أو عواد

 

 ) :٥(المالحظة 

عندما يشار إلى هذه الملحوظة بالنسبة ألى منتج فى القائمة فـإن الـشروط               ٥/١

 أساسية تستخدم فـى      نسيج  لن تطبق على أية خامات     )٣(الواردة فى العمود    

 من الوزن الكلى للمواد     أو اقل % ١٠صناعة هذا المنتج والتى تمثل جميعها       

 ٠) ٥/٤ و٥/٣أنظر أيضا المالحظات أرقام ( جية المستخدمة النس

 

 يمكن تطبيقـه فقـط      ٥/١وعلى كل حال فإن السماح المذكور فى المالحظة          ٥/٢

على  المنتجات المخلوطة التى يتم إنتاجها من مادتين أو أكثر مـن المـواد               

 ٠األساسية للمنسوجات 
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 :وفيما يلى المواد األساسية للنسيج  

 ،الحرير  -

 ،الصوف  -

 ،شعر الحيوان الخشن  -

 ،شعر الحيوان الناعم  -

 ،شعر الخيل  -

 ،القطن  -

 ،مواد صناعة الورق ، الورق  -

 ،الكتان  -

 ،خيوط القنب  -

 ،الجوت وعوادم األلياف النسجية األخرى  -

 ألياف سيزال وألياف نسجية من أنواع الصبار  -

ا ، والرامى ، وأليـاف النـسيج النباتيـة          ألياف جوز الهند ، واألباك     -

 ،األخرى 

 ،الخيوط التركيبية  -

 ،الخيوط الصناعية  -

       شعيرات موصلة للتيار-

 ،البولى بروبيلين شعيرات تركيبية من  -

 ،البوليستر تركيبية من الياف  -

 ،ألياف البولياميد التركيبية  -

 ،ة ألياف البولياكريلو نيتريلى التركيبي      -

   ،ألياف بولى فينيليين سيلفاد التركيبية      -

       ألياف بوليفينيل كلورايد التركيبية ،-
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 ألياف تركيبية أخرى ،      -        

       ألياف فيسكوز صناعية ،-

       ألياف صناعية أخرى ،-

 ،غزل مصنوع من بولى يثان       -

 رقـائق   تحتوى على ) ة  خيوط ممعدن  (٥٦٠٥منتجات من البند رقم      -

من صفائح األلومنيوم أو من بالستيك سواء كانت مغطـاة ببـودرة            

مم ، بين طبقتين من ٥األلومنيوم أو غير مغطاة ، وعرضها ال يتعدى 

 ٠البالستيك عن طريق الصق ملون أو شفاف 

 ٠ ٥٦٠٥منتجات أخرى من البند  -

 

 ٥٢٠٣لقطن بنـد رقـم       مصنوع من ألياف ا    ٥٢٠٥أن غزل من البند رقم       :مثال 

 لذلك فإنه يمكن استخدام     ٠ هو غزل مخلوط     ٥٥٠٦وألياف تركيبية بند رقم     

التى تتطلب التصنيع من المـواد      (ألياف تركيبية ال تتوافر فيها قواعد المنشأ        

 ٠من وزن الغزل % ١٠وذلك حتى ) الكيماوية  أو لب المنسوجات 

 

 :مثال 

 ٥١٠٧زل صوف   بند رقم        مصنوع من غ   ٥١١٢ان قماش صوف بند رقم      

 لـذلك   ٠ هو قماش مخلوط     ٥٥٠٩وغزل تركيبى من ألياف تركيبية بند رقم        

التـى تتطلـب أن تـتم       ( فإن غزل تركيبى ال يتوافر فيه قواعد المنـشأ                

أو غزل صوف ال تتوافر فيه      ) صناعته من مواد كيماوية أو لب منسوجات        

 ألياف طبيعية ليست مسرحة     التى تتطلب أن تتم صناعته من     ( قواعد المنشأ   

أو خليط من اإلثنين ،  يمكن استخدامه بشرط أن          ) أو ممشطة أو معدة للغزل    

 ٠من وزن القماش % ١٠إجمالى وزنها ال يزيد عن 
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 :مثال 

 المصنوع من غزل قطـن بنـد رقـم          ٥٨٠٢يعتبر القماش المعقود بند رقم      

ن القمـاش    منتج مخلوط فقـط إذا كـا       ٥٢١٠ وقماش قطنى بند رقم      ٥٢٠٥

القطنى نفسه نسيج مخلوط مصنوع من غزل مصنف فى بندين منفصلين أو            

 ٠إذا كان غزل القطن المستخدم مخلوط 

 

 :مثال 

 وقمـاش  ٥٢٠٥إذا كان القماش المعقود مصنوع من غزل قطن بنـد رقـم           

 ، لذلك فإنه من الواضح أن الغزل المـستخدم هـو            ٥٤٠٧تركيبى بند رقم    

 .أن القماش المعقود هو منتج مخلوطاد النسجية ،  ونوعين منفصلين من المو

 

فى حالة المنتجات التى تضم غزل مصنع من البـولى يـوريثين مخلوطـة               ٥/٣

بشعرات مرنة من البولى أثير سواء كانت مستمرة أو غير مـستمرة فـإن              

 ٠لهذا الغزل % ٢٠السماح يكون 

 

األلومنيـوم أو مـن     فى حالة المنتجات التى تحتوى على شرائح من رقائق           ٥/٤

البالستيك سواء كانت مغطاة ببودرة األلومنيوم أو غير مغطاة وعرضـها ال            

 مم موضوعة بين طبقتين من البالستيك عن طريق الصق ، فـإن             ٥يتعدى  

 ٠بالنسبة لهذه الرقائق % ٣٠السماح يكون 
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 ) :٦(المالحظة 

تـشير الـى هـذه      ئمة  فى حالة المنتجات النسجية التى أمامها عالمة فى القا         ٦/١

فإنه يمكن استخدام المواد النسجية التى ال تتماشى مـع القاعـدة            ،   المالحظة

المذكورة فى العمود الثالث من القائمة الخاصة بـالمنتج المـصنع المعنـى             

باستثناء البطانة والبطانة الداخلية ، فى إنتاج المالبـس بـشرط أن تكـون              

جمركى للمنـتج، وأن قيمتهـا ال       مصنفة فى بند جمركى مختلف عن البند ال       

 .من قيمة المنتج تسليم خارج المصنع% ٨تزيد عن 

 

 يمكن استخدام المواد غيـر المـصنفة فـى          ٦/٣بدون اإلخالل بالمالحظة     ٦/٢

 بدون قيود فى صناعة المنتجات النسجية ،  سـواء           ٦٣ إلى   ٥٠الفصول من 

 .كانت تحتوى على مواد نسجية أم ال

 :مثال 

 فى القائمة بضرورة استخدام الغزل لتـصنيع منـتج مثـل            إذا نصت قاعدة  

البنطلونات فإن هذا ال يمنع استخدام منتجات معدنية مثل األزرار ألنها غير            

 ولنفس هذا السبب فإنه ليس ممنوعـا        ٠ ٦٣إلى   ٥٠مصنفة فى الفصول من   

 .استخدام السست حتى ولو كانت هذه السست تحتوى عادة على مواد نسجية

 

طبيق قواعد نسبة المواد التى ال تتوافر فيها صفة المنشأ ، فإنه يجـب              عند ت  ٦/٣

األخذ فى االعتبار عند حساب قيمة المواد التى ال تتوافر فيها صفة المنـشأ              

  .٦٣ إلى ٥٠قيمة المواد غير المصنفة فى الفصول من 
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 ) :٧(المالحظة 

 ٢٩٠١ و٢٧١٥ حتى ٢٧١٣ " ex " ٢٧٠٧ألغراض البنود أرقام  ٧/١

"ex"٢٩٠٢و" ex " ٣٤٠٣و" ex "  فإن عمليات التصنيع المحددة هى: 

 ؛التقطير فى فراغ  -أ   

 ؛إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة  -ب  

 ؛التكسير  -ج  

    اعادة تشكيل أو هيكلة ؛-        د  

 ٠االستخالص عن طريق بعض أنواع المذيبات  -هـ 

 :مل كل العمليات التالية عمليات تصنيع تش - و

 أو اندريد سلفوريك أولين –المعالجة بحامض الكبريت المركز  

 إزالة األلوان والتنقية باستخدام تربة طبيعية –التعادل بعوامل قلوية 

 ٠نشطة، أو تربة منشطة ، أو فحم نباتى أو بوكسيت منشط 

 ٠البلمرة  - ز

 ٠جعل المادة قلوية  - ح

 ٠التجازئية  - ط

 

  فإن عمليات التصنيع ٢٧١٢ –  ٢٧١١ –  ٢٧١٠ألغراض البنود أرقام  ٧/٢

 :المحددة هى 

 ٠التقطير فى فراغ  -أ  

 ٠إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة دقيقة وكاملة  -ب  

 ٠التكسير  -ج 

 .    إعادة تشكيل او هيكلة -د  

 ٠االستخالص عن طريق بعض أنواع المذيبات    -هـ



 

- ١٣ -

 :صنيع تشمل كل العمليات التالية عمليات ت -و 

  أو اندريد سلفوريك أولين–المعالجة بحامض الكبريتيك المركز 

 إزالة األلوان والتقنية باستخدام تربة طبيعيـة        –التعادل بعوامل قلوية    

 نشطة، أو تربة منشطة ، أو فحم نباتى أو بوكسيت منشط 

 ٠البلمرة  -ح 

 ٠جعل المادة قلوية  -ط 

 ٠ية التجازئ -ك 

، فقـط  " ex  "٢٧١٠بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقـم       – ل

عملية إزالة الكبريت باستخدام الهيدروجين التى ينتج عنهـا خفـض           

علـى األقل فــى المنتجـات      % ٨٥نسبة محتوى الكبريت بنسبة     

 ٠) ٥٩T-١٢٦٦ ASTMD(المعالجة وذلك بطريقـة 

  فقط ، يـتم إزالـة        ٢٧١٠ البند رقم    بالنسبة للمنتجات المدرجة تحت    - م

 ٠زيت البرافين بعملية أخرى خالف الترشيح 

  فقط ،  تتم      ٢٧١٠ ex بالنسبة للبترول الثقيل المدرج تحت البند رقم       - ن

 بار ودرجة حـرارة     ٢٠المعالجة بالهيدروجين تحت ضغط أكثر من       

 درجة مئوية مع استخدام مادة حافزة لينتج عن ذلـك           ٢٥٠تزيد عن   

ىء آخر خالف إزالة الكبريت ، وذلك إذا كان الهيدروجين يكـون            ش

عنصر نشط فى المعادلة الكيماويـة والمعالجـة التـى تلـى ذلـك              

مثـل إزالـة    "  (ex "  ٢٧١٠بالهيدروجين لزيوت التشحيم بند رقم

بهدف تحسين األلوان أو ثباتها ال تعتبر عمليـات معالجـة           ) األلوان  

 ٠محددة 

فقـط ، تقطيـر جـوى        "ex " ٢٧١٠ الوقود بند رقم     بالنسبة لزيوت  - ش

من هذه المنتجات بما فيها الفاقـد       % ٣٠بشرط أن يتم تقطير أقل من       



 

- ١٤ -

 ASTMD   ة درجة مئوية باستخدام طريق٣٠٠تحت درجة حرارة 

٨٦ 

بالنسبة للبترول الثقيل بخالف زيوت الغاز وزيوت الوقود بند رقـم            - ص

٢٧١٠"  ex "    بواسـطة التفريـغ الفرجـونى       فقط ، تكون المعالجة 

 .الكهربائى ذو التردد العالى

 

 

،  "ex "٢٩٠١ و ٢٧١٥ حتـى    ٢٧١٣،   "ex  "٢٧١٠بالنسبة للبنود أرقـام      ٧/٣

٢٩٠٢" ex "   ٣٤٠٣و " ex"          ، عمليات بسيطة مثل التنظيـف ، التـصفية

إزالة األمالح ، فصل المياه ، الترشـيح ، التلـوين ، وضـع العالمـات ،                 

عنصر الكبريت الناتج عن مزج منتجات بمحتويات مختلفـة         الحصول على   

من الكبريت ، أو أى خليط من هذه العمليات أو العمليات المشابهة ال تمـنح               

 .صفة المنشأ

 

 

 ـــــــــ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(حق ـمل

 )ب(ول ـ لبروتوك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٢ -
 
 
 

 )ب(لبروتوكول ) ٢(ملحق  

 ــــــــ

 

قائمة بعمليات التشغيل أو التصنيع المطلوب إجرائها على المواد التى ليس لهـا             

 .صفة المنشأ إلمكان حصول المنتجات المصنعة على صفة المنشأ

 

لذلك فمن . المنتجات الواردة فى هذه القائمة قد ال تكون كلها متضمنة فى االتفاقية        

 .الضرورى مراجعة األجزاء األخرى من االتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-٣-

 
 

بنود النظام 
 المنسق 
 

 وصف المنتج
 
 

عمليات التشغيل أو التصنيع التى تجرى على 
المواد التى ليس لها صفة المنشأ إلكسابها 

 صفة المنشأ
                                       

)٤( )٣( )٢( )١( 
جميع الحيوانات الواردة فى الفصل  حيوانات حية ١الفصل 

ل عليها يجب أن يتم الحصو) ١(
 ).ولدت وتربت(بالكامل 

 

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة     ٢الفصل 
 لألكل

عمليات تصنيع يجب أن تكون 
جميع المواد المستخدمة فيها من 

قد تم الحصول ) ٢(أو) ١(الفصل 
 ٠عليها بالكامل 

 

أسماك وقـشريات، رخويـات      ٣الفصل 
ــات   ــن الالفقري ــا م وغيره

 . المائية

ون عمليات تصنيع يجب أن تك
جميع المواد المستخدمة فيها من 

قد تم الحصول عليها ) ٣(الفصل 
 بالكامل 

 

 ex 
 ٤الفصل 

 
 
 
 

٠٤٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألبان ومنتجات صناعة األلبان،    
بيض طيور، عسل طبيعـى ،      
منتجات صالحة لألكل من أصل     
حيوانى ، غيـر مـذكورة وال       

 :داخلة فى مكان آخر، عدا
 

مخيض ، لبن وقشدة مخثران،     
، كفيـر   " زبـادى "بن رائـب    ل

وغيره مـن أنـواع األلبـان       
ــرة أو   ــشدة المخمـ والقـ
المحمضة، وان كانت مركـزة     
أو محتوية عل سكر مضاف أو      
مواد تحلية أخر أو منكهـة أو       
محتوية على فواكـه أوأثمـار      

أو كاكـاو   ) مكـسرات (قشرية  
 . مضافة 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
جميع المواد المستخدمة فيها مـن      

قد تم الحصول عليهـا     ) ٤(فصل  ال
 بالكامل

 
 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
 :فيها

 المواد المستخدمة مـن الفـصل       -
 . قد تم الحصول عليها بالكامل) ٤(
 وأن أية عصائر فاكهة مستخدمة      -
 يجب  ٢٠٠٩بند رقم   ) عدا األناناس (

 ٠أن يكون لها صفة المنشأ 
 يجــب أال تزيــد قيمــة المــواد -

عـن   )(١٧الفصل  المستخدمة من   
من سعر المنتجـات تـسليم      % ٣٠

 ٠باب المصنع 

 



 

 

-٤-

 
ex 

 ٥ الفصل
 

 
 

ex ٠٥٠٢ 
 
 
 

منتجات أخر من أصل حيوانى     
غير مذكورة وال داخلـة فـى       

 :مكان آخر ، عدا 
 

ــر، أو   ــر الخنزي ــعر ووب ش
 الخنزير البرى، المجهز

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
المواد المستخدمة فيها من الفصل     

 ٠لحصول عليها بالكامل تم ا) ٥(
 

تنظيف ، وتطهير ، وفرز ، وفـرد        
 .للشعر والوبر 

 

 ٦الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشجار ونباتات أخـر حيـة ،       
بصالت وبصيالت وجذور وما    
ــة   ــار مقطوف ــابهها، أزه ش

 .وأغصان مورقة للزينة
 
 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
 :فيها

 جميع المواد المـستخدمة مـن       -
ل عليهـا   قد تم الحصو  ) ٦(الفصل  
 .بالكامل

  أن تكون قيمة جميـع المـواد         -
مـن  % ٥٠المستخدمة ال تتعـدى     

 .سعر المنتج تسليم باب المصنع

 

 ٧الفصل 
 
 
 
 

ــذور   ــات وج ــضر ونبات خ
 .ودرنات، صالحة لألكل

 
 
 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
جميع المواد المستخدمة فيها مـن      

قد تم الحصول عليهـا     ) ٧(الفصل  
 ٠بالكامل 

 

 

 ٨صل الف
 
 
 
 
 
 
 
 

فواكه وأثمار قشرية صـالحة     
لألكل، قشور حمضيات وقشور    

 . بطيخ أو شمام
 
 
 
 
 
 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
 :فيها

 جميع الفواكه واألثمار القـشرية      -
المستخدمة قد تم الحصول عليهـا      

 .بالكامل
 أال تتعــدى قيمـــة المـــواد  -

) ١٧(المستخدمة فيها من الفـصل      
 النهـائى   من قيمة المنـتج   % ٣٠

 .سعر تسليم باب المصنع

 



 

 

-٥-

ex 
 ٩الفصل 

 
 
 

٠٩٠١ 
 
 
 
 

بن وشـاى ومتـه وبهـارات       
 :وتوابل عدا

 
 

ــصا أو  ــان محم ــن وإن ك ب
منزوعا منه الكافيين ، قشور     
وغالالت من بن وأبـدال بـن       
محتوية على بن بأيـة نـسبة       

 ٠كانت 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
جميع المواد المستخدمة فيها مـن      

تم الحصول عليها    ) ٩(م  الفصل رق 
 .بالكامل

يصنع من مواد مصنفة تحـت أى       
 ٠بند 

 
 
 

 

٠٩٠٢ 
 
 

 ex ٠٩١٠  
 
 

  بنكهه أو بدونشاى،
 
 

 خليط توابل
 
 

يصنع من مواد مصنفة تحـت أى       
 .بند جمركى

 
يصنع من مواد مصنفة تحـت أى       

 .بند جمركى

 

 ١٠الفصل 
 
 
 
 

 حبوب
 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
لمستخدمة فيها مـن    جميع المواد ا  

قد تم الحصول عليها    ) ١٠(الفصل  
 ٠بالكامل

 

ex 
 ١١الفصل 

 
 
 
 

ex ١١٠٦    
 
 

منتجات مطاحن، شعير ناشـظ     
، نشا، اينولين، دابوق    )مالت(
 : ، عدا)جلوتين(
 
 

دقيق وسميد ومساحيق البقول    
القرنية اليابسة الداخلـة فـى      

 ٠٧١٣البند 

عمليات تصنيع   يجـب أن تكـون         
ــع الح ــضروات  جمي ــوب والخ ب

والجــذور والــدرنات مــن البنــد 
أو الفواكه المستخدمة قد    ) ٠٧١٤(

 ٠تم الحصول عليها بالكامل 
تجفيف وطحن البقول القرنية التى     

 ٠٧٠٨تندرج تحت البند رقم 
 

 

 ١٢الفصل 
 
 
 
 

بذور وأثمار زيتيـة، حبـوب      
وبذور وأثمار متنوعة ، نباتات 

 –للصناعة أو الطـب ، قـش        
 .   وعلف 

مليات تصنيع يجب أن تكون ع
جميع المواد المستخدمة من الفصل 

 قد تم الحصول عليها بالكامل ) ١٢(

 



 

 

-٦-

 ١٣الفصل 
١٣٠١ 

 
 
 

١٣٠٢ 
 
 
 
 
 

صمغ اللك ، صموغ، راتنجات     
ــصارات   ــن ع ــا م وغيره

 ٠وخالصات نباتية 
 
 

عصارات وخالصات نباتيـة ،     
ــات   ــة ، بكتين ــواد بكتيني م

 أجار وغيرها   –وبكتات، أجار   
واد مخاطية ومكثفـات،    من م 

مشتقة من منتجات نباتية وإن     
 .كانت معدله 

 مــواد مخاطيــة ومكثفــات -
مشتقة من منتجات نباتية وان     

 .كانت معدلة

عمليات تصنيع يجـب أال تتعـدى       
قيمة جميع المواد المستخدمة فيها     

من سـعر   % ٥٠) ١٣٠١(من البند   
 .المنتج تسليم باب المصنع

 
 
 
 
 
 
 

ية أو مكثفات   تصنع من مواد مخاط   
 ٠غير معدله 

 

 

 . غيرها- 
 
 
 

عمليات تصنيع يجـب اال تتعـدى       
قيمة جميع المواد المستخدمة فيها     

من سعر المنتج  تسليم باب      % ٥٠
 .المصنع

 

 ١٤الفصل 
 
 
 

مواد ضفر نباتية ، منتجـات      
أخرى من أصل نبـاتى غيـر       
مذكورة وال داخلة فى مكـان      

 ٠آخر 

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
يع المواد المستخدمة فيها مـن      جم

تـم الحـصول عليهـا      ) ١٤(فصل  
 .بالكامل 

 



 

 

-٧-

ex 
 ١٥الفصل 

 
 
 
 
 

١٥٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية    
أو نباتية ومنتجـات تفككهـا،      
دهون غذائية محضرة، شموع    
من أصل حيـوانى أو نبـاتى، 

 :عدا 
 

بما فـى ذلـك     (شحم الخنزير   
ور الـدواجن،   ودهن طي ) دهنه

عدا تلك الداخلة فـى البنـود       
  ١٥٠٣ أو ٠٢٠٩

 دهون مستخرجة من العظام     -
 ٠أو النفايات 

 
 
 
 ٠  غيرها-
 
 
 
 

شحوم ودهون فصائل البقر أو     
الضأن أو الماعز عـدا تلـك       

 ١٥٠٣الداخلة فى البند 
 
  دهون من عظام أو نفايات-
 
 
 
 
 . غيرها -

عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
 المـستخدمة فيهـا     جميع المـواد  

مصنفة تحت أى بند جمركى آخـر       
 ٠خالف البند الجمركى للمنتج 

 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد من أى بند جمركى       
    عدا الواردة تحت البنود أرقـام  

ــام ٠٢٠٧ و٠٢٠٦ و٠٢٠٣   أوالعظ
  ٠٥٠٦من البند رقم 

 
 تصنع من اللحم أو نفايات اللحم       -

الصالحة لألكل والمصنفة تحت البند     
 أو من لحم أو     ٠٢٠٦ أو   ٠٢٠٣رقم  

نفايات الدواجن الـصالحة لألكـل      
  ٠٢٠٧والمصنفة تحت البند رقم 

 
 
 
 

تصنع من مواد من أى بند جمركى       
 ،  ٠٢٠٢ ،   ٠٢٠١عدا البنود أرقام    

 أو العظام من البند     ٠٢٠٦ ،   ٠٢٠٤
٠٥٠٦ 

 
عمليات تـصنيع يجـب أن تكـون        
جميع المواد المستخدمة فيها مـن      

الحصول عليهـا    قد تم    ) ٢ (الفصل
 ٠بالكامل 

 

 

 
 
 
 



 

 

-٨-

 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٠٥ ex 
 
 

١٥٠٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دهون وزيوت وجزيئاتها  من       -

أسماك أو ثدييات بحريـة ، وإن       
كانت مكررة ، ولكن غير معدلـة       

 ٠كيماويا 
 
 ٠  أجزاء صلبة -
 
 
 
 . غيرها-
 
 
 
 

دهــون الــصوف المكــررة   
 )الالنولين(
 

زيوت حيوانيـة   شحوم ودهون و  
ــت  ــا وإن كان أخــرى وجزئياته

 .مكررة ولكن غير معدلة كيمائيا
 
 ٠  أجزاء صلبة -
 
 
 
 .  غيرها-
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  تصنع من مواد مـن أى        -

بند جمركى بما فى ذلك مواد      
 ١٥٠٤. أخرى بند

 
عمليات تصنيع يجب أن تكون     
جميع المواد المستخدمة فيها    

قـد تـم    ) ٣ و ٢(من الفـصل  
 ٠بالكامل الحصول عليها 

 
تصنع من دهون مـستخرجة     
من الصوف الخام بنـد رقـم       

١٥٠٥ 
 
 
 
 
 
 
  تصنع من مواد مـن أى        -

بند بمـا فـى ذلـك المـواد         
 ١٥٠٦األخرى من البند رقم 

 
 عمليات تصنيع يجـب أن      -

تكـــون جميـــع المـــواد 
المستخدمة فيها من الفـصل     

 



 

 

-٩-

قد تم الحـصول عليهـا      ) ٢( 
 .بالكامل

 ١٥٠٧من 
 ١٥١٥الى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥١٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥١٧ 

 : زيوت نباتية وجزئياتها
زيت  الـصويا وفـول سـودانى        
وزيت النخيل وجوز الهند ولـب      
النخيل وزيت الباباسـو والتـانج      
وشموع النباتات العطرية والشمع    
اليابانى وأجزاء زيت الجوجوبـا     
وزيوت الزمة لالستخدامات الفنية    
عدا الالزمـة لـصناعة المـواد       

 ٠ية لالستهالك اآلدمى الغذائ
 جزئيات صلبة فيما عـدا مـا        -

 ٠يخص زيت الجوجوبا 
 
 
 . غيرها-
 
 
 

دهون وشحوم وزيوت حيوانيـة     
أو نباتية، وجزئياتها، مهدرجـة     
كليا أو جزئيا، معدلـة األسـترة       

ــرة أســترتها( ــاد ) المتغي أو مع
اســترتها أو المحولــة بطريقــة 

ــزة( ــررة )األيل ــت مك ، وإن كان
ضرة أكثـر مـن     ولكنها غير مح  

 . ذلك
 
 
 

مرجرين ، مخاليط أو محـضرات      
صالحة لألكل من دهون وشـحوم      
وزيوت نباتية أو حيوانية أو من      
جزئيــات دهــون أو شــحوم أو 
زيوت مختلفة داخلـة فـى هـذا        
الفصل ، عدا الدهون أو الشحوم      
أو الزيوت الـصالحة لألكـل أو       
جزئياتها الداخلة فى البنـد رقـم       

تكـون فيهـا    عمليات تصنيع   
جميــع المــواد المــستخدمة 
مصنفة تحت بنـد جمركـى      

 .خالف البند الجمركى للمنتج 
 
 
 
 
 
 
 تصنع من مـواد أخـرى       -

خالف المصنفة تحت البنـود     
  ١٥١٥ الى ١٥٠٧من 

 
 عمليات تصنيع تكون فيها     -

ــة    ــواد النباتي ــع الم جمي
المستخدمة قد تم الحـصول     

 .عليها بالكامل 
 

 :ا عمليات تصنيع تكون فيه
 جميع المواد المـستخدمة     -

ــم ) ٢(مــن الفــصل  ــد ت ق
 ٠الحصول عليها بالكامل 

ــة - ــواد النباتي ــع الم  جمي
المستخدمة يجب أن يكون قد     
تم الحصول عليها بالكامـل ،      
ومع ذلك فإنه يمكن استخدام     

 ١٥٠٧مواد من البنود أرقام     
 ،١٥١٣ ، ١٥١١ ، ١٥٠٨ 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 المـستخدمة    جميع المواد  -

يجب أن   )٤ و ٢( من الفصول 
يكون قد تم الحصول عليهـا      

 ٠بالكامل 
ــة - ــواد النباتي ــع الم  جمي

ــات  عمليـ
تــصنيع ال 
تتعدى قيمة  
ــواد  المــ
المـستخدمة  

% ٥٠فيها  
مــن ســعر 
المنتج تسليم  
 باب المصنع



 

 

-١٠-

المستخدمة يجب أن يكون قد       ١٥١٦
 ٠تم الحصول عليهـا كليـا       

ومع ذلك فإنه  يمكن استخدام      
ــود   ــن البنـ ــواد مـ مـ

١٥١٣، ١٥٠٧،١٥٠٨،١٥١١ 
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 ١٦الفصل 

 
 
 
 

محضرات لحوم أو أسـماك أو      
قـــشريات أو رخويـــات أو 

 .الفقريات مائية أخر
 
 

  :تصنع
 من حيوانات من الفصل -

 )١(رقم 
 أو /و

أن تكون جميع المواد  -
قد ) ٣(المستخدمة من الفصل 

 ٠تم الحصول عليها بالكامل 
 

 

ex 
 ١٧ل الفص

 
 
 

١٧٠١  ex   
 
 
 
 

١٧٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سكر ومصنوعات سكرية عدا
 
 
 
 

سكر قصب أوسـكر شـوندر 
وسكروز نقى كيماويا ،    ) بنجر(

بحالته الصلبة يحتـوى علـى      
 ٠منكهات أو مواد تلوين 

 
أنواع سكر أخـر، بمـا فيهـا        
الالكتوز والمالتوز والجلوكوز    
 والفركتوز، المنقى كيماويا فى   
ــوائل  ــصلبة ، س ــا  ال حالته
سكرية غيـر محتويـة علـى       
منكهات أو مواد تلوين مضافة،     
، عسل اصـطناعى وان كـان       
ممزوجا بعسل طبيعـى، سـكر    
ــان  ــود، محروق ــسل أس أوع

 ) كراميل(
 
ــى - ــوز منق ــالتوز وفركت  م

 ٠كيماويا 
 
 
 سكريات أخرى فى صـورة      -

صلبة تحتوى على منكهات أو     
 ٠مواد تلوين 

عمليات تصنيع يجب أن تكون 
جميع المواد المستخدمة فيها 
مصنفة تحت بند جمركى آخر عدا 

 ٠البند الجمركى للمنتج 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
المواد المستخدمة من 

من سعر % ٣٠ ) ١٧( الفصل
 ٠المنتج تسليم باب المصنع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع لمواد من أى بند 
فى ذلك مواد أخرى من البند بما 
  ١٧٠٢رقم 

 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
المواد المستخدمة فيها من الفصل 

من سعر المنتج % ٣٠ ) (١٧

 



 

 

-١٢-

 
 
 
 

 
 
 . غيرها-
 
 

 ٠تسليم باب  المصنع 
 

عمليات تصنيع يجب أن تكون 
جميع المواد المستخدمة فيها قد 

 .اكتسبت صفة المنشأ 
 

١٧٠٣ ex  
 
 
 
 
 

١٧٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 

ناتج ) س سكر دب(عسل أسود   
ــر  ــتخالص أو تكري ــن اس م
السكر، يحتوى على منكهـات     

 .أو مواد تلوين
 

" سـكاكر "مصنوعات سـكرية    
) بما فيها الشيكوالته البيضاء   (

 ٠التحتوى على كاكاو 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع يجب أال تتعدى 
قيمة المواد المستخدمة فيها من 

من سعر % ٣٠) ( ١٧الفصل 
 ٠المنتج  تسليم باب المصنع 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة مصنفة -
تحت بند جمركى آخر خالف البند 

 ٠الجمركى للمنتج 
التتعدى قيمة المواد المستخدمة -

من  سعر % ٣٠) ( ١٧من الفصل 
 .المنتج تسليم باب المصنع

 

 

 ١٨الفصل 
 
 
 
 
 
 
 

 كاكاو ومحضرات الكاكاو
 
 
 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة مصنفة -

تحت بند جمركى عدا البند 
 ٠الجمركى للمنتج 

 التتعدى قيمة المواد المستخدمة -
من % ٣٠ )١٨( من الفصل

 .سعرالمنتج تسليم باب المصنع
 

 

 ١٩الفصل 
١٩٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــظ  ــشعير الناش خالصــات ال
محضرات غذائية من   ). مالت(

ء أو  الدقيق أو السميد أو النشا    
خالصات المالت التى التحتوى    
على كاكاو أو تحتـوى عليـه       

وزنـا  % ٤٠بنسبة تقل عـن     
محسوبة على أسـاس مـادة      
الكاكاو والمنزوع دسمها كليا ،     
غير مذكورة وال داخلـة فـى       
مكان آخر ، محضرات غذائية     

  



 

 

-١٣-

 
 
 
 
 

من األصناف الداخلة فى البنود     
 غيـر   ٠٤٠٤ الـى    ٠٤٠١من  

محتوية على كاكاو أو محتوية     
وزنا % ٥ليه بنسبة تقل عن     ع

محسوبة على أسـاس مـادة      
الكاكاو المنزوع دسمها كليـا،     
غير مذكورة وال داخلـة فـى       

 .مكان آخر
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )المولت( خالصات الشعير -
 
 
 . غيرها-
 
 
 
 
 
 
 

عجــائن غذائيــة وان كانــت 
باللحم أو  (مطبوخة أو محشوة    

أو محـضرة   ) دة أخرى بأى ما 
بطريقة أخرى مثل االسباجتى    
أو المكرونــة أو الــشعرية أو 
الالزنيا أو النوكى أو الرافيولى     
أو الكانيولونى ، أو الكـسكس      

 ٠وإن كان محضرا
 
أو أقـل   % ٢٠ تحتوى على    -

مــن وزنهــا مــن اللحــم أو 
ــسمك أو  ــشاء أو الـ األحـ

 .القشريات
 
 

 
 تصنع من حبوب من الفصل

 ) ( ١٠رقم 
 

 :تصنع 
بند أى مصنفة تحت  من مواد -

 .جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
    و

 التتعدى قيمة المواد المستخدمة -
من سعر % ٣٠) ( ١٧من الفصل 

 ٠المنتج تسليم باب المصنع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
الحبوب ومشتقاتها، ما عدا القمح 

ومشتقاته ) الدورم(الصلب 
المستخدمة قد تم الحصول عليها 

 ٠بالكامل 
 

 



 

 

-١٤-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% ٢٠ تحتوى على أكثر من      -
م أو األحـشاءأو    من وزنها لح  

 ٠السمك أو القشريات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع الحبوب ومشتقاتها 

) الدورم(ما عدا القمح الصلب 
ومشتقاته المستخدمة قد تم 

 ٠الحصول عليها بالكامل 
المواد المستخدمة جميع 

) ٢(فيها من الفصل الجمركى 
يجب أن يكون قد تم ) ٣(و 

 .الحصول عليها بالكامل
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١٩٠٣ 

 
 
 

١٩٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٠٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابيوكا وأبدالها محضرة مـن     
النشاء فى شـكل رقـائق أو       
حبيبات أو حبوب مـدورة أو      

 .نخاالت أو بأشكال مماثلة
أغذية محضرة مـن الحبـوب      

جات الحبوب المتحـصل    ومنت
عليها بالتنفيش أو التحمـيص     

مثل رقـائق الـذرة كـورن       (
) عـدا الـذرة   (، حبوب   )فلكس

بشكل حبات أو بشكل رقائق أو      
بشكل حبات مشغولة بطريقـة     

ــرى  ــدقيق (أخ ــتثناء ال باس
، مطبوخة مـسبقا أو     )والسميد

محضرة بطريقة أخرى، غيـر     
مذكورة وال داخلة فى مكـان      

 . آخر
كعك وبـسكويت   خبز وفطائر و  

وغيرها من منتجات المخابز،    
وإن كانت تحتوى على كاكاو،     

خبـز  (رقائق الويفرالمنتفشة   
والبراشيم الفارغـة   ) القربان

من النوع المستخدم لمحضرات    
ــويفر   ــائق ال ــصيدلة، رق ال
ــصومة، أوراق األرز  المبــ

 ٠والمنتجات المماثلة

تصنع من مواد من أى بند جمركى 
جمركى رقم عدا نشا البطاطس بند 

١١٠٨  
 

 : تصنع من 
 من مواد غير مصنفة تحت البند -

١٨٠٦ 
  أن يكون جميع الحبوب والدقيق -

عدا القمح الصلب (المستخدم 
قد تم الحصول ) ومشتقاته" الدورم"

 ٠عليه بالكامل 
ــواد  - ــة الم ــدى قيم    أال تتع

ــصل  ــن الفـ ــستخدمة مـ المـ
من قيمة المنتج سعر %٣٠ ) ( ١٧
 ٠ليم باب المصنع تس
 

عمليات تصنيع لمواد من أى بند 
  )١١( عدا الفصل

 
 
 
 
 
 

 

ex 
  ٢٠الفصل 

 
 
 
 

ex ٢٠٠١  
 
 
 
 
 

 
ــه  ــضر وفواك ــضرات خ مح
وأثمار قشرية أو محـضرات     
من أجزاء أخر مـن النباتـات       

 :عدا 
 

يام ، بطاطا  حلـوة وأجـزاء        
أخرى مشابهة مـن نباتـات      

أو أكثر مـن    % ٥تحتوىعلى  
، محفوظة بالخـل    وزنها نشا   

 ٠أو حامض الخليك 

 
عمليات تصنيع يجب أن تكون 
جميع الخضروات والفواكه واألثمار 
القشرية المستخدمة فيها قد تم 

 ٠الحصول عليها بالكامل 
 

عمليات تصنيع تكون جميع المواد 
المستخدمة فيها مصنفة تحت بند 

 .جمركى خالف بند المنتج
 

 
 



 

 

-١٦-

 
ex ٢٠٠٤ 
 و

 ex ٢٠٠٥  
 
 

٢٠٠٦ 
 
 
 
 

٢٠٠٧ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٠٨ ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطاطس فى شـكل دقيـق أو       
سميد، أو رقائق أو مجهزة أو      
محفوظة بطريقة أخرى بخالف    

 .الخـل أو حامض الخليك 
 

خــضروات وفواكــه وأثمــار 
قشرية وقشور  فواكه وأجزاء     
أخر من النباتات ، محفوظـة      

بطريقـة التقطيـرأو    (بالسكر  
 )التلميع أو التبلور

 

مربى وهالم فواكه وخبـيص     
أو هريس أوعجـن   ) مرمالد  (

ــشرية،   ــار ق ــه أو أثم فواك
مطبوخة، وإن أضـيف اليهـا      

 . سكر أو مواد تحلية أخر
 
 
 

أثمار قشرية ال يحتوى علـى      
 ٠سكر مضاف أو كحول 

 
 
 
 
 
 زبدة فول سودانى ، مخاليط -

أساسها من حبوب ، قلب 
 ذرة  ، النخيل

 
 
ــدا - ــرى ، ع ــه(أخ  الفواك

واألثمار القشرية المطبوخـة    
بطريقة بخالف البخار أو الغلى     
ــاء ــى المــــ ، )فــــ

وال تحتوى على سكر مضاف     
أو أية مواد تحليـة أخـرى،       

 ).مجمدة(

عمليات تصنيع تكون جميع المواد 
المستخدمة مصنفة تحت بند 

 ٠جمركى خالف بند المنتج 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
المواد المستخدمة فيها من الفصل 

من قيمة المنتج تسليم %٣٠ ) ( ١٧
 ٠باب  المصنع 

 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة فيها -

مصنفة تحت بند جمركى آخر 
 ٠خالف بند المنتج 

 ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة -
من %٣٠ ) ( ١٧من الفصل رقم 

 ٠سعر المنتج تسليم باب  المصنع 
 

عمليات تصنيع تتعدى قيمة األثمار 
القشرية والحبوب الزيتية 
المستخدمة فيها التى لها صفة 

، ٠٨٠١المنشأ من البنود أرقام 
من % ٦٠ ١٢٠٧ الى ٠٨٠٢،١٢٠٢

 .سعر المنتج تسليم باب المصنع
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
 تحت بند المواد المستخدمة مصنفة

جمركى آخر خالف البند الجمركى 
 ٠للمنتج 

 
 :عمليات تصنيع يكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة مصنفة -
تحت بند جمركى آخر عدا البند 

 ٠الجمركى للمنتج 
 ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة -

من قيمة %٣٠ ) ( ١٧من الفصل 
 ٠المنتج سعر تسليم باب المصنع 

 



 

 

-١٧-

 
٢٠٠٩ 

 
 
 
 
 
 

بما فيه سـالفة    (ر فواكه   عصي
وعصير خضر، غيـر    ) العنب

ــه   ــضاف الي ــر وال م مختم
مشروبات روحية، وإن أضيف    
 ٠اليه سكر أو مواد تحلية أخر

 : عمليات تصنيع يكون فيها -
جميع المواد المستخدمة مصنفة 
تحت بند جمركى آخر عدا البند 

 .الجمركى للمنتج 
 ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة -

من سعر %٣٠ ) ( ١٧صلمن الف
 ٠المنتج  تسليم باب المصنع 

 

ex 
  ٢١الفصل 

 
 
 

٢١٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢١٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محضرات غذائيـة متنوعـة     
 :عـدا

 
 
 

خالصات وأرواح ومركزات بن    
أو شاى أو مته ومحـضرات      
أساســها هــذه المنتجــات أو 
أساسها الـبن أو الـشاى أو       

ــدباء  ــه، هن ــكوريا(المت ) ش
من ابـدال   محمصة أو غيرها    

الــبن المحمــصة وأرواحهــا 
 . وخالصاتها ومركزاتها

 
صلصات  محضرة ومحضرات    
للصلصات، توابـل مخلوطـة،     
دقيق ومساحيق خردل وخردل    

 . محضر
 
 صلـــصات ومحـــضرات -

الصلصات ، وتوابل مخلوطـة     
 .ومخاليط للتتبيل 

 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

 آخر خالف البند الجمركى جمركى
 ٠للمنتج 

 
 :عمليات تصنيع يكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة مصنفة -
تحت بند جمركى آخر خالف البند 

 ٠الجمركى للمنتج 
) الشكوريا( أن تكون الهندباء -

المستخدمة قد تم الحصول عليها 
 ٠بالكامل 

 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميـع      
مصنفة تحت بند   المواد المستخدمة   

جمركى آخر خالف البند الجمركـى      
للمنتج ، ومع ذلك يمكن اسـتخدام       

 .مسحوق الخردل المحضر
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٢١٠٤ ex  
 
 
 
 

٢١٠٦ 
 
 
 
 
 
 

 مسحوق خردل ومحضرات    -
 .الخردل

 
 ٠حساء ومرق ومحضراتها 

 
 
 
 

محضرات غذائية غير مذكورة    
 ٠وال داخلة فى مكان آخر 

 
 
 
 
 

 .ند جمركىتصنع من مواد من أى ب
 

تصنع من مواد من أى بند جمركى       
ــدة أو    ــضروات المع ــدا الخ ع

 حتـى   ٢٠٠٢المحفوظة من البنود    
٢٠٠٥  

 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة مصنفة -

تحت بند جمركى آخر خالف البند 
 ٠الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة المواد المستخدمة      -
ر من سـع %٣٠ ) ( ١٧من الفصل 

 ٠المنتج تسليم باب المصنع 

 

ex 
  ٢٢الفصل 

 
 
 
 
 
 

٢٢٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٢٠٧ 

مشروبات ، سـوائل كحوليـة      
 :وخل ، عدا 

 
 
 
 
 
 

مياه ، بما فيها المياه المعدنية      
والمياه الغازيـة ، المحتويـة      
على سكر مـضاف أو مـواد       
ــة،    ــر أو منكه ــة أخ تحلي
ــر   ــرى غي ــشروبات أخ وم
كحولية، عدا عصائر الفواكـه     

و الخضر الداخلة فـى البنـد أ
٢٠٠٩  

 
 
 
 

غيـر  (كحول أثيل غير معطل     
ــول ــار) مح ــولهعي  ى الكح

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة مصنفة     -

 جمركى آخر خالف البنـد      تحت بند 
 ٠الجمركى للمنتج 

 جميع العنب المـستخدم أو أيـة        -
مواد تم الحصول عليها من العنب ،       

 ٠قد تم الحصول عليها بالكامل 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة مـصنفة     -

تحت بند جمركـى خـالف البنـد        
 ٠الجمركى للمنتج 

مة  ال تتعدى قيمة المواد المستخد     -
من سعر % ٣٠  ) ( ١٧من الفصل 

 ٠المنتج تسليم باب المصنع 
الفواكـه   عـصائر     كل  أن تكون  -
 -عدا عصير األناناس  (مستخدمة  ال

لها صفة  )  الجريب فروت  –الليمون  
 ٠المنشأ

 
 :تصنع من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-١٩-

او اكثـر   %٨٠الحجمى فيـه  
 معطـل   كحـول أثيـل   حجما،  

 ىوارواح كحولية اخر  ) محول(
بـأى  ،  ) محولة( غير معطلة   

 .درجة كحولية 
 
 
 
 

 مواد ليست مصنفة تحت البنـد       -
  ٢٢٠٨ أو ٢٢٠٧رقم 

 جميع العنب المـستخدم أو أيـة        -
ب أن يكون قد    مواد مشتقة منه يج   

تم الحصول عليها بالكامل ، أو فى       
حالة ما اذا كانـت جميـع المـواد         
األخرى المـستخدمة لهـا صـفة       
المنــشأ ، فإنــه يمكــن اســتخدام 
مشروب العرق بنسبة ال تتجـاوز      

 ٠من الحجم % ٥عن 

 
 
 
 
 

٢٢٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غيـر  (كحول أثيل غير معطل     
حـول  يقـل عيـار الك    ) محول

حجما، % ٨٠الحجمى فيه عن    
مشروبات روحية، مـشروبات    

، )ليكـورز ( كحولية معطـرة  
ــشروبات  ــن الم ــا م وغيره

 . الروحية األخر
 
 
 
 

 :تصنع من 
 مواد ليست مصنفة تحت البنـد       -

  ٢٢٠٨ أو ٢٢٠٧رقم 
 جميع العنب المـستخدم أو أيـة        -

مواد مشتقة منه يجب أن يكون قد       
و فى  تم الحصول عليها بالكامل ، أ     

حالة ما اذا كانـت جميـع المـواد         
األخرى المـستخدمة لهـا صـفة       
المنــشأ ، فإنــه يمكــن اســتخدام 
مشروب العرق بنسبة ال تتجـاوز      

 ٠من الحجم % ٥عن 

 

ex 
  ٢٣الفصل 

 
 
 

٢٣٠١ ex 
 
 
 
 
 

٢٣٠٣ ex 
 
 
 
 
 

ــناعات   ــات ص ــا ونفاي بقاي
ــضرة  ــة مح ــة، أغذي األغذي

 :للحيوانات، عدا 
 
 

مسحوق وجريش وكتـل مـن      
لحوم الحوت أو األسـماك أو      
قشريات أورخويـات مائيـة ،      
ــتهالك   ــالحة لالس ــر ص غي

 .اآلدمى
 

بقايا صناعة النشاء من الذرة     
تكون ) عدا مركزات الليكورز  (

فيها محتويات البروتين، تزيد    
من الوزن محسوبا   % ٤٠عن  

 ٠على المكون الجاف للمنتج 

عمليات تصنيع تكون فيها جميـع      
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند     
جمركى خـالف البنـد الجمركـى       

 ٠للمنتج 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميـع      
دمة مـن الفـصل المواد المـستخ  

قد تـم الحـصول عليهـا     )٣و٢ (
 ٠بالكامل 

 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميـع      
الذرة المستخدمة قد تم الحـصول      

 ٠عليها بالكامل 
 

 



 

 

-٢٠-

٢٣٠٦ ex 
 
 
 
 
 

٢٣٠٩ 
 
 
 

 
  كسب وغيره من بقايا صـلبة     

أخرى ناتجة من اسـتخالص     
زيت الزيتون ، وتحتوى على     

 ٠زيت زيتون % ٣أكثر من 
 

ــواع    ــن األن ــضرات م مح
المــستعملة فــى تغذيــة   

 .الحيوانات
 

 
عمليات تصنيع يكون فيها جميع 
الزيتون المستخدم قد تم الحصول 

 ٠عليه بالكامل 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
ــوب- ــع الحب ــسكر أو و   جمي ال

اللحـوم  و)  دبس السكر (الموالس  
أو األلبان المـستخدمة يجـب أن       

 ٠يكون لها صفة المنشأ 
 و



 

 

-٢١-

 

  جميع المواد المستخدمة من -  
يجب أن يكون قد تم ) ٣(الفصل 

  ٠الحصول عليها بالكامل 

 

ex 
  ٢٤الفصل 

 
 

٢٤٠٢ 
 
 
 
 
 

٢٤٠٣ ex  
 
 
 

تبغ ، وأبـدال تبـغ مـصنعة، 
 :عـدا

 
 

ــائف غل ــة لف ــيجار(يظ ) س
بأنواعهــا، ولفــائف صــغيرة 

ولفائف عاديـة   ) سيجاربللوس(
، مـن تبـغ أو مـن        ) سجائر(

 . أبداله
 

 ٠تبغ للتدخين 
 
 
 

عمليات تصنيع يجب أن تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة من الفصل 

 . قد تم الحصول عليها بالكامل٢٤
 

عمليات تصنيع يجب أن يكون فيها 
التبغ على األقل من وزن % ٧٠

غير المصنع أو فضالت التبغ من 
 ٠ لها صفة المنشأ ٢٤٠١البند 

 
 

عمليات تصنيع يجب أن يكون فيها 
على األقل من وزن التبغ % ٧٠

غير المصنع أو فضالت التبغ من 
 ٠ لها صفة المنشأ ٢٤٠١البند 

 

ex 
   ٢٥الفصل 

 
 
 
 

٢٥٠٤ ex  
 
 
 

٢٥١٥ ex 
 
 
 
 

٢٥١٦ ex 
 
 
 
 

ة وأحجار،  ملح ، كبريت ، أترب    
) جيـر (مواد جبسية ، كلـس      

 :وأسمنت، عدا 
 
 

بللورات طبيعية من الجرافيـت     
بها محتوى  كربونى مخصب،     

 ٠نقى و مسحوق 
 

رخام تم مجرد تقطيعه بالنشر     
أو بوسائل أخرى الى كتـل أو       
ترابيع بشكل مستطيل أو مربع     

 ٠ سم ٢٥بسمك ال يزيد عن 
 

ــماقى   ــر س ــت وحج جراني
حجـر  وبازلـت و  ) بورفيرى(

رملى وأحجار أخر للنحـت أو      
البناء ، تـم مجـرد تقطيعهـا        
بالنشر أو بوسائل أخرى الـى      

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

 ٠للمنتج 
 

بالمحتوى عمليات تخصيب 
الكربونى، تنقية وطحن للبلورات 

 ٠الخام الجرافيت 
 

التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى 
حتى لو كان قد سبق (لألحجار 
 ٠ سم ٢٥بسمك يزيد عن ) نشرها

 
 

التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى 
حتى لوكان قد سبق ( لألحجار 
 .سم ٢٥بسمك يزيد عن ) نشرها

 
 

 



 

 

-٢٢-

 
 
 

كتل أو الواح ، أوترابيع بشكل      
مستطيل أو مربـع ال يتعـدى       

 .سم ٢٥سمكها 

 

٢٥١٨ ex 
 

٢٥١٩ ex  
 
 
 
 
 
 
 

٢٥٢٠ ex  
 
 
 
 

٢٥٢٤ ex  
 

٢٥٢٥ ex  
٢٥٣٠ ex  

 

 ٠دولوميت مكلس 
 

كربونات ماغنـسيوم طبيعـى     
ــسحوق  ــت(م ــى ) ماغنزي ف

كونترات محكمـة اإلغـالق ، 
وأكسيد ماغنسيوم سواء كـان     
نقيا أم ال ، عـدا ماغنـسيوم        
ــا ، أو   ــصهر كهربائيـ منـ

 .ماغنسيوم تام االحتراق 
 

ــصا   ــضر خصي ــبس مح ج
 ٠سنان لالستعمال فى طب األ

 
 
 

 ألياف اسبستوس طبيعى
 

 مسحوق ميكا
ــسة أو  ــوان ، مكل ــة ال أترب

 ٠مسحوق 

عملية تكليس الدولوميت غير 
 ٠المكلس 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

 ومع ذلك ٠جمركى عدا بند المنتج 
يمكن استخدام كربونات ماغنسيوم 

 ٠) ماغنزيت(طبيعية 
 
 
 

ت تصنيع ال تتعدى قيمة عمليا
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم باب % ٦٠
 ٠المصنع 

 
عمليات تصنيع من مركزات 

 األسبستوس
 طحن الميكا أو عوادم الميكا

عملية تكليس أو طحن أتربة 
 ٠األلوان 

 

 ٢٦الفصل 
 
 

 .خامات معادن ، خبث ورماد
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
 المستخدمة مصنفة تحت بند المواد

 ٠جمركى آخر عدا بند المنتج 

 

 ex 
  ٢٧الفصل 

 
٢٧٠٧ ex 

 
 

وقود معدنى ، زيوت معدنيـة      
ومنتجات تقطيرهـا، ومـواد     

 :قارية، وشموع معدنية، عدا 
زيــوت يزيــد وزن العناصــر 
ــن وزن   ــا ع ــة فيه العطري
 العناصر غير العطرية ، زيوت

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
د المستخدمة مصنفة تحت بند الموا

 ٠جمركى عدا بند المنتج 
أو عملية أو /عمليات التكرير و

 )١(أكثر من عمليات تصنيع محددة 

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
٧/٣ و٧/١الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رقم في ) ١(



 

 

-٢٣-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢٧٠٩ ex 
 
 

٢٧١٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧١١ 
 
 
 
 

ومنتجات أخرى ناتجـة عـن      
تقطير قطران الفحم الحجـرى     
فى درجات حرارة عالية ، يتم      

مـن  % ٦٥تقطير أكثر مـن     
حجم المـواد المقطـرة فـى       

 ٢٥٠درجات حرارة تصل الى     
بمـا فـى ذلـك    (درجة مئوية   

ــزول  ــرول وبن ــاليط بت ) مخ
لالستخدام كوقـود للطاقـة أو      

 ٠ التدفئة
 

زيوت خام يتحصل عليها مـن      
 ٠مواد معدنية قارية 

 
زيوت نفط وزيـوت متحـصل      
عليها من مواد معدنية قارية ،      
خاما زيـوت نفـط وزيـوت       
متحصل عليهـا مـن مـواد       
معدنية قاريـة، عـدا الخـام،       
ــذكورة   ــر م ــضرات غي مح
والداخلة فـى مكـان آخـر،       
محتوية علـى مااليقـل عـن       

وزنا من زيوت الـنفط     % ٧٠
يوت معدنية قاريـة ،     أو من ز  

ـ       وت على أن تكون هـذه الزي
ــذه   ــى له ــصر األساس العن

 نفايا الزيوت،  المحضرات
 

غازات نفط وهيـدروكربونات    
 ٠غازية أخر

 
 
 

 أو
عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

ومع ذلك فإن المواد . للمنتج 
 نفس البند يمكن المصنفة تحت

استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها 
من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠

 ٠المصنع 
 
 

 ٠تقطير للمواد القارية 
 
 

عمليات التكرير أو عملية أو أكثر 
 )١(من عمليات محددة 
 أو

عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

ومع ذلك فإن المواد . منتج لل
المصنفة تحت نفس البند يمكن 

% ٥٠استخدامها بشرط أال تتعدى 
من سعر المنتج تسليم باب المصنع 

 
 
 
 

أو عملية أو / عمليات التكريرو
 )٢(أكثر من عمليات محددة 

 أو
عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

 

                                                            
 ٧/٢الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رقم -١
 ٧/٢ رقم الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت -٢
 



 

 

-٢٤-

 
 
 

 
 
 

مركى جمركى آخر عدا البند الج
ومع ذلك فإن المواد . للمنتج 

المصنفة تحت نفس البند يمكن 
استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
 ٠المصنع 

 
 

 
٢٧١٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧١٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧١٤ 

 
، شـمع   ) فازلين(هالم نفطى   

البــرافين ، وشــمع نفطــى ، 
أو دقيق التبلور، شمع سالك ،      

زوكريت ، شـمع ليجنيـت ،       
شمع خنور ، شـموع مـواد       
معدنية أخر ومنتجات مماثلـة     
متحصل عليها بعمليات تركيبية   
أو بعمليات أخـرى ، سـواء       

 ٠  أو غيركانت ملونة
 
 
 

نفط ، قار نفطى، ) كوك(مجمر 
ورواسب أخر من زيوت النفط 
أو من زيوت مواد معدنية 

 ٠قارية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أو عملية أو /عمليات التكرير و

 )١(أكثر من عمليات محددة 
 أو

عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 
للمنتج ومع ذلك فإن المواد 

بند يمكن المصنفة تحت نفس ال
استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
 ٠المصنع 

 
عمليات التكرير أو عملية أو أكثر 

 )٢(٠من عمليات محددة 
 أو

عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

ومع ذلك فإن المواد . للمنتج 
ة تحت نفس البند يمكن المصنف

استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها 
من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠

 ٠المصنع 
 

 

                                                            
 ٧/٢لمحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رقمالشروط الخاصة بعمليات التصنيع ا - ١
 ٧/٣ و ٧/٢ارقام الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت  - ٢



 

 

-٢٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، شيست  قار وأسفلت طبيعيان    
قارى أو زيتى ورمال قطرانية،     

 .أسفلتيت ، وصخور أسفلتية
 
 
 
 
 
 
 
 

أو عملية أو /عمليات التكرير و
 )١( .أكثر من عمليات محددة 

 أو
عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

 المواد ومع ذلك فإن. للمنتج 
المصنفة تحت نفس البند يمكن 
استخدامها بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
    ٠المصنع 

٢٧١٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مخاليط قارية أساسها األسفلت    
ــان أو   ــران الطبيعي أو القط
القطران النفطى أو القطـران     

مثل (المعدنى أو زفت القطران     
 ").ككت با"المعاجين القارية ، 

 
 
 
 
 
 

عمليات التكرير أو عملية أو أكثر 
 )٢(من عمليات محددة 
 أو

عمليات أخرى تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند الجمركى 

ومع ذلك فإن المواد . للمنتج 
المصنفة تحت نفس البند يمكن 
استخدامها بشرط أال تزيد قيمتها 

تج تسليم من سعر المن% ٥٠عن 
 .باب المصنع 

 

                                                                                                                                                                       
 ٧/٣و ٧/١ارقام لشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت  ١-
 ٧/٣ و ٧/١صة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رقم  الشروط الخا- ٢



 

 

-٢٦-

 
ex 

  ٢٨الفصل

 
 
 
 

٢٨٠٥ ex 

 
 

٢٨١١ ex 

 
٢٨٣٣ ex 

 

منتجات كيماوية غير 
عضوية، مركبات عضوية 
أوغير عضوية، من معادن 
ثمينة أو من أتربة معادن 
ثمينة، أوومن عناصر 
مشعة أو من نظائر 

 :عدا) ايزوتوب (
 
 
 

 معادن قلوية
 
 
 
 
 

 ثالث أكسيد الكبريت
 
 

 سلفات األلومنيوم
 

عمليات تصنيع تكون فيهـا     
جميع المـواد المـستخدمة     
مصنفة تحت بند جمركـى     
. عدا البند الجمركى للمنتج   

ومع ذلك يجـوز اسـتخدام      
المواد المصنفة تحت نفس    
البند الجمركـى بـشرط أال      

مـن  % ٢٠تتعدى قيمتها     
 .المنتج تسليم باب المصنع

 
 

عمليات تـصنيع بالتحليـل     
ــائى  ــة الكهرب أو المعالج

الحرارية ال تتعـدى قيمـة      
جميع المـواد المـستخدمة     

من سعر المنتج   % ٥٠فيها  
 .تسليم باب المصنع

 
يصنع مـن ثـانى أكـسيد       

 الكبريت 
 
 

عمليات تـصنيع التتعـدى     
فيها قيمة جميـع المـواد      

من % ٥٠المستخدمة فيها   
قيمة المنتج سـعر تـسليم      

 .باب المصنع 

عمليات 
تصنيع 

ال 
تتعدى 

ــة  قيم
ــع  جمي
المواد 
المستخ

دمـــة 
فيهــا 

٤٠ %
ــن  مـ
ــعر  س
المنتج 

تــسليم 
بـــاب 
المصنع 

 
 

عمليات 
تصنيع 

ال 
تتعدى 

ــة  قيم
ــع  جمي
المواد 
المستخ

دمـــة 
فيهــا 

٤٠ %
ــن  مـ
ــعر  س
المنتج 

تــسليم 
بـــاب 
المصنع 



 

 

-٢٧-

 

٢٨٤٠ ex 

 

 فوق بورات الصوديوم
 
 
 
 
 

يصنع من داى صوديوم 
 ٠)بوركس مكرر(تترابورات 

 
 
 
 

عمليــــات 
 تـــصنيع ال 

تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 . باب المصنع

ex 
 ٢٩الفصل

  

 
 

٢٩٠١ ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٠٢ ex 
 
 

 
 :كيماويات عضوية ، عدا

 
 
 
 
 
 
 
 

هيدروكربونات الدوريـة   
الحلقية تستخدم لوقـود    (

 ٠)الطاقة أو الحرارة
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة  ــدركربونات دوري هي
كالنية سيكلينية وعدا   سي(

ــين ــزين ) األزولـ بنـ

 
عمليات تصنيع تكـون فيهـا      
ــستخدمة  ــواد الم ــع الم جمي
مصنفة تحت بند جمركى عـدا      
البند الجمركى للمنتج  ومـع      
ذلك يمكـن اسـتخدام مـواد       
مصنفة تحـت نفـس البنـد       
الجمركى بـشرط أال تتعـدى      

مـن سـعر    % ٢٠ها عن   قيمت
 .المنتج تسليم باب المصنع

 
أو عمليـة   / عمليات تكرير و  
 )١( .محددة أو أكثر

 أو
عمليات أخـرى تكـون فيهـا       
ــستخدمة  ــواد الم ــع الم جمي
مصنفة تحت بند جمركى آخر     
. عدا البند الجمركى للمنـتج      

ومع ذلك يمكن استخدام مواد     
من نفس البند الجمركى بشرط     

مـن  % ٥٠أال تتعدى قيمتها    
ســعر المنــتج تــسليم بــاب 

 .المصنع
 

 
عمليــــات 
تـــصنيع ال  
تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 . باب المصنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ٧/٣ و ٧/١الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رقم  - ١



 

 

-٢٨-

 
 
 
 
 
 

والزايلينـــو تولـــوين 
تستخدم وقود للطاقـة أو     

  ٠الحرارة
 
 
 
 

أو عمليـة   /عمليات تكرير  و   
 )١ (.محددةأو أكثر

 أو
عمليات أخـرى تكـون فيهـا       
ــستخدمة  ــواد الم ــع الم جمي
مصنفة تحت بند جمركى آخر     
. عدا البند الجمركى للمنـتج      

ومع ذلك يمكن استخدام مواد     
من نفس البند الجمركى بشرط     

مـن  % ٥٠أال تتعدى قيمتها    
المنــتج تــسليم بــاب ســعر 
 .المصنع

 
 
 
 
 
 

 

٢٩٠٥ ex 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩١٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٣٢ ex 
 

) الحلقية(كحوالت معدنية   
ومشتقاتها المهلجنـة أو    

نة أو المنترنـة أو     المسلف
 ٠المنترزنة 

 
 
 
 

أحمــاض كاربوكــسيبلية 
) الحلقية(أحادية ألدورية   

ــداتها   ــشبعة وأنهدري م
ــوق  ــداتها وفـ وهاليـ
أكاسيدها وفوق أكاسـيد 
ــشتقاتها  ــها وم احماض

 المهلجنة أو
المسلفنة أو المنترنـة أو     

 ٠المنترزة 
 
 
 

مركبات تتضمن بنيتهـا    
وان كانـت   (أثير قيوران   

عمليات تصنيع لمواد من أى 
بند جمركى بما فى ذلك مواد 

 ٢٩٠٥أخرى من اصل البند 
ومع ذلك يمكن استخدام 
الكحوالت المعدنية مواد من 
نفس البند الجمركى  بشرط أال 

من سعر % ٢٠تتعدى قيمتها  
 .المنتج تسليم باب المصنع

 
عمليات تصنيع لمواد مـن أى      

 ومـع ذلـك     ٠بند جمركـى    
تعدى قيمة جميـع المـواد      الت

 و ٢٩١٥المستخدمة من البنود 
مـن سـعر    % ٢٠ عن   ٢٩١٦

 .المنتج تسليم باب المصنع
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع لمواد مـن أى      
 ومع ذلك التزيد    ٠بند جمركى   

عمليــــات 
تـــصنيع ال  
تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 . باب المصنع
ت عمليــــا

تـــصنيع ال  
تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 . باب المصنع

 
 

عمليــــات 
تـــصنيع ال  

                                                                                                                                                                       
 ٧/٣ و ٧/١م الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة تحت رق  - ١

                                                                                                                                     
 



 

 

-٢٩-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٣٣ 
 
 
 
 

 منصهرة ،   غير) مهدرجة
ــل   ــارين وميثيـ كومـ
كومارينـــات وايثيـــل 

ومـشتقاتها  ٠مورماتنات  
ــسلفنة،  ــة والم المهلجن

 .والمنترنة
 
ــتيالت  - ــات اس  مركب

دورية وشبه االسـتيالت    
ــشتقاتها   ــة وم الداخلي
ــسلفنة  ــة والم المهدرج

 والمنترزة
 
 

مركبـــات دوريـــة  
غير منسجمة ذات   )حلقية(

غيــــر ) ذرات(ذرة أو 
 .طمنسجمة نيتروجينية فق

 
 
 
 

قيمة جميع المواد المستخدمة    
من % ٢٠ عن   ٢٩٠٩من البند   

ســعر المنــتج تــسليم بــاب 
 .المصنع

 
 
 

ى عمليات تصنيع لمواد مـن أ     
 ٠بند جمركى 

 
 
 
 
 

عمليات تصنيع لمواد مـن أى      
 ومع ذلك يجـب  ٠بند جمركى   

اال تتعدى قيمة جميع المـواد      
 و ٢٩٣٢المستخدمة من البنود 

ــعر  % ٢٠   ٢٩٣٣ ــن س م
 تسليم باب المصنع 

 
 

تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 .باب المصنع

عمليــــات 
تـــصنيع ال  
تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 .باب المصنع

عمليــــات 
تـــصنيع ال  
تتعدى قيمـة   
جميع المـواد   
المـــستخدمة 

% ٤٠فيهــا 
ــعر   ــن س م
المنتج تـسليم   
 .باب المصنع

 



 

 

-٣٠-

 
٢٩٣٤ 

 
 
 
 
 

٢٩٣٩ ex 

ــة   ــاض نوويـ أحمـ
وأمالحهـا،  ) نيوكليكية(

) حلقيـة (مركبات دورية 
 .غير منسجمة أخر

 
 

ش الخشخاش  قمركزات  
تحتوى على ما ال يقـل      

من وزنهـا   % ٥٠عن  
 قلوياتأشباه 

عمليات تصنيع لمواد مـن أى      
 ومع ذلك يجـب     ٠بند جمركى   

اال تتعدى قيمة جميـع المـواد       
 و  ٢٩٣٢المستخدمة من البنود    

مـــن % ٢٠  ٢٩٣٤  و٢٩٣٣
 سعر تسليم باب المصنع 

 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمـة      

% ٥٠جميع المواد المستخدمة    
من سعر المنتج تـسليم بـاب       

 .المصنع

ــات  عمليــ
ــصنيع ال  تـ

تعدى قيمـة   ت
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 

ex 
  ٣٠الفصل

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :منتجات صيدلية ، عدا 
 
 
 
 
 
 
 

دم بشرى ، دم حيـوانى      
محضر لالستعمال فـى    
الطـــب العالجـــى أو 
الوقائى أو للتـشخيص    
الطبى ، أمصال مـضادة     

ـ     ات وغيرها مـن مكون
ــات  ــدم، والمنتجـ الـ
المناعية المعدلـة، وان    
كــان متحــصال عليهــا 

 –بعمليات تكنولوجيـة    
حيويـــة،  لقاحـــات، 
وتوكــسينات، وكائنــات 
مجهريــة مزروعــة  

ــائر ( ــتثناء الخم ) باس
 . والمنتجات مماثلة

 منتجات مخلوطـة أو     -
غير مخلوطة لالستعمال   

عمليات تصنيع تكـون جميـع      
المواد المستخدمة فيها مصنفة    
تحت بند جمركى عـدا البنـد       

ومـع ذلـك    . الجمركى للمنتج 
يمكن استخدام مواد من نفـس      
البند الجمركى بشرط أال تتعدى     

من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها  
 ٠مصنع تسليم باب ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد مـن أى بنـد        
جمركى ويمكن استخدام مـواد     

 



 

 

-٣١-

 
 
 
 
 

فى الطـب العالجـى أو      
ــأة فــى  ــائى، مهي الوق

ــايرة  ــادير ومع  أو مق
بأشكال أو فـى أغلفـة      

 .معدة للبيع بالتجزئة
 
 ٠ غيرها -
  دم بشرى-
 

 بـشرط   ٣٠٠٢أخرى من البند    
مـن  % ٢٠اال تتعدى  قيمتها     

سعر المنتج تسليم باب المصنع 
 
 

تصنع من مواد مـن أى بنـد        
جمركى بما فى ذلك من البنـد       

 ، بشرط أال تتعدى قيمة      ٣٠٠٢
من سـعر   % ٢٠مواد هذا البند  

 ج تسليم باب المصنع المنت



 

 

-٣٢-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠٠٣ 
 و
٣٠٠٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دم حيــوانى محــضر -
لالستعمال فـى الطـب     

 .العالجى أو الوقائى 
 
 
 

 صــفائح الــدم عــدا -
األمصال التـى تحتـوى     
علــى أجــسام مــضادة 
ــادة  ــا أو مـ للبكتريـ
ــوبين أو  الهيموجلـــ

 .جلوبين الدم
 

ــوبين أو  هيموج- لــ
 جلوبين الدم 

 
 
 
 
 
 

 ٠  غيرها -
 
 
 
 
باســـتثناء (دويـــة أ 

األصناف المذكورة فـى    
 ٣٠٠٥ و ٣٠٠٢البنود  

ــن ) ٣٠٠٦و ــة م مؤلف
 .مكونين أو أكثر 

 
 
 يتم الحصول عليهـا     -

 ٢٩٤١من منتجات البند 
 
 
 
 
 

نع من مواد مـن أى بنـد        تص
جمركى بما فى ذلك من البنـد       

ــدى  ٣٠٠٢ ــشرط أال تتع  ، ب
من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها

 .تسليم باب المصنع
 

تصنع من مواد مـن أى بنـد        
جمركى بما فى ذلك من البنـد       

ــدى  ٣٠٠٢ ــشرط أال تتع  ، ب
من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها

 .تسليم باب المصنع
 

تصنع من مواد مـن أى بنـد        
ما فى ذلك من البنـد      جمركى ب 
ــدى  ٣٠٠٢ ــشرط أال تتع  ، ب
من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها

 .تسليم باب المصنع
 

تصنع من مواد مـن أى بنـد        
جمركى بما فى ذلك من البنـد       

ــدى  ٣٠٠٢ ــشرط أال تتع  ، ب
من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها

 .تسليم باب المصنع
 
 
 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المـواد المـستخدمة      -

فة  تحت بند جمركى عـدا       مصن
بند المنتج  ومع ذلـك يمكـن        

 استخدام مـواد مـن البنـود    
ــشرط أال  ٣٠٠٤ و٣٠٠٣  ب

مـن  % ٢٠تتعدى قيمتها عن    
سعر المنتج تسليم باب المصنع 

 



 

 

-٣٣-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex  ٣٠٠٦ 

 
 ٠ غيرها -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضالت صيدلية مذكورة   
) ٤(فى المالحظات رقم    

 .من هذا الفصل
 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المـواد المـستخدمة      -
مصنفة  تحت بند جمركى عـدا       
بند المنتج  ومع ذلـك يمكـن        

 مــن البنــود اســتخدام مــواد
ــشرط أال  ٣٠٠٤ و٣٠٠٣  ب

مـن  % ٢٠تتعدى قيمتها عن    
سعر المنتج تسليم باب المصنع 

 
 
 ال تتعدى قيمة جميع المـواد       -

مـن سـعر    % ٥٠المستخدمة  
 ٠المنتج تسليم باب المصنع 

ــة   ــات محتفظ ــل المنتج تظ
 .بمنشأها

ex 
  ٣١الفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣١٠٥ ex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :أسمدة عدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أســـمدة تعدينيـــة أو 
كيماوية تحتـوى علـى     
عنصرين أو ثالثة مـن     

ــصبة  ــر المخ : العناص
نيتروجين ، فـسفور ،     
ــمدة  ــيوم ، وأس بوتاس

 منتجات هـذا    ٠أخرى  
ــورة  ــى ص ــصل ف الف
أقراص أو أشكال مماثلة    
أو معبأة فـى عبـوات      

 
عمليات تصنيع تكون جميع 
المواد المستخدمة فيها مصنفة 
تحت بند جمركى آخر عدا بند 

 ومع ذلك يمكن ٠المنتج 
استخدام مواد من نفس البند 
الجمركى بشرط أال تتعدى 

من سعر المنتج % ٢٠قيمتها  
 ٠صنع تسليم باب الم

 
 

عمليات تصنيع تكـون جميـع      
المواد المستخدمة فيها مصنفة    
تحت بند جمركى آخر عدا بنـد       

 ومـع ذلـك يمكـن       ٠المنتج  
استخدام مواد من نفس البنـد      
الجمركــى بــشرط أال تتعــدى 

من سعر المنتج   % ٢٠قيمتها    
 ٠تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المـواد       -
مـن  % ٥٠المستخدمة فيهـا    

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 



 

 

-٣٤-

 
 
 
 
 

اليزيد الوزن القائم لهـا     
 كيلـوجرام مـا     ١٠عن  
 :عدا 

 ٠نترات الصوديوم -
 ٠سيوم سياميد  كال-
 كبريتات البوتاسـيوم    -
٠ 
 كبريتــات بوتاســيوم -

 ٠ماغنسيوم 
 

لمنتج تسليم باب المصنع    سعر ا 
٠ 
 
 

ex 
  ٣٢فصل

 
 
 
 
 

٣٢٠١ ex  
 
 
 

خالصـــات للدباغـــة 
الصباغة ، مواد دباغة    و

ــباغ  ــشتقاتها ، أص وم
بيجمنت ومواد ملونـة    

 دهانــات ، أخــرى ،
ورنيش ، معاجين ، حبر     

 :؛ عدا 
 
 

ــة   ــات دباغـ خالصـ
ــا   ــا وأثيراته وأمالحه
واستيراتها ومـشتقاتها   

 ٠األخرى 
 

عمليات تصنيع تكـون جميـع      
المواد المستخدمة فيها مصنفة    
تحت بند جمركى آخر عدا بنـد       

ـ  ٠المنتج   ع ذلـك يمكـن      وم
استخدام مواد من نفس البنـد      
الجمركــى بــشرط أال تتعــدى 

من سعر المنـتج    % ٢٠قيمتها  
 ٠تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع لخالصات مواد    
 ٠الدباغة من أصل نباتى 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
٣٢٠٥ ex  

 
 
 
 

، ) لك(ألوان مرسبة 
محضرات مذكورة فى 

لهذا الفصل  ٣ لمالحظةا
أساسها الوان مرسبة 

 )١( ) .لك(

عمليات تصنيع لمواد مـن أى      
بند جمركى ماعدا البنود أرقـام     

 ومع  ٠ ٣٢٠٥ و ٣٢٠٤ و ٣٢٠٣
ذلك يمكن استخدام مـواد مـن       

 بــشرط أال ٣٢٠٥البنــد رقــم 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

                                                            
كون ىف صناعة يستخدم لتلوين أية مواد، أو يستخدم كم  تشري أن احملضرات هى تلك الىت من النوع الذى) ٣٢ (بفصل) ٣(املالحظة رقم  -١

 ).٣٢(حتت أى بند آخر من بنود الفصل فة ختضريات التلوين، بفرض أا ليست مصن



 

 

-٣٥-

 
 

 
 
 

من سعر  % ٢٠تتعدى قيمتها     
 ٠المنتج تسليم باب المصنع 

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

ex 
  ٣٣فصل 

 
 
 
 
 
 
 

٣٣٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة ،  ــوت عطريـ زيـ
ــات  ــة، وراتنج عطري

محــضرات  ، "رزينويــد
ــة  ــور أو تطريـ عطـ

أو تجميـل   ) كوزماتيك(
 : ، ماعدا )تواليت(
 
 
 

وان كان (زيوت عطرية 
، )التربين منزوعا منها

بشمعها أو بدونه، 
راتنجات عطرية 

، ارتنجات " رزينويد"
زيتية مستخلصة ، 
زيوت عطرية مركزة فى 
شحوم، أو فى زيوت 
ثابتة، أو فى شموع أو 

ها، متحصل عليها مايماثل
بطريقة التشريب 
أوالنقع، منتجات ثانوية 
تربينية متبقية من 
عملية نزع التربين من 
الزيوت العطرية مياه 
مقطرة عطرية، ومحاليل 
 .مائية من زيوت عطرية

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
ــستخدمة  ــواد الم ــع الم  جمي
مصنفة تحـت بنـد جمركـى       
مختلف عـن البنـد الجمركـى       

مع ذلك فإنه يمكـن     و. للمنتج  
استخدام مواد مـصنفة تحـت      
نفس البند الجمركى بـشرط أال      

من سعر  % ٢٠تتعدى قيمتها     
 .المنتج تسليم باب المصنع 

اد مـن أى بنـد      تصنع من مو  
مـن  مواد  جمركى بما فى ذلك     

من هـذا   ) ١(مجموعة مختلفة   
 ومع ذلك يجوز استخدام     .البند  
من نفس المجموعة طبقا    مواد  

 بـشرط أال    ، المنتج الستخدامات
% ٢٠ اجمـالى قيمتهـا   تتعدى  

من سعر المنتج تـسليم بـاب       
 .المصنع 

 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٤٠فيه
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   

 .عباب المصن
 
 

ex 
 ٣٤فصل 

 
 
 

صابون ، وغواسل 
عضوية ذات نشاط 
سطحى ، محضرات 
غسيل ، محضرات 

تشحيم ، شموع 
 اصطناعيـة ،

عمليات تصنيع تكـون جميـع      
 مصنفة   فيها المواد المستخدمة 
 مختلف عـن    تحت بند جمركى  

ومع ذلـك فإنــه     بند المنتج   
  استخدام يمكن

عمليات تصنيع  
التتعدى قيمـة   
جميـع المــواد  

لمستخدمة فيها ا
 مــــن% ٤٠

سعر تسليم باب   
 المصنع 

                                                            
  تعترب اموعة هى أي جزء من البند مفصول عن باقى البند بفاصلة منقوطة ؛ - ١



 

 

-٣٦-

 



 

 

-٣٤-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex  
 ٣٤الفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٤٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــضرة ،   ــموع محـ وشـ
محضرات صقل أو تلميـع ،      
شــموع اضــاءة وأصــناف 
مماثلــة ، معــاجين لــصنع 
ــاذج ، شــموع لطــب  النم

ومحضرات طـب   األسنان ،   
؛ األسنان أساسـها الجـص    

 :عدا
 

صابون وعوامـل عـضوية     
ــطحى  ــشاط سـ ، ذات نـ

محضرات ، محضرات غسيل   
، شموع صـناعية    ، شحيم  ت

محضرات ، شموع محضرة   
شـموع  ، صقل او تلميـع     

 .اضاءة واصناف مماثلة 
، معــاجين لــصنع نمــاذج 
ــنان  ــب االس ــموع ط ، ش

محــضرات طــب االســنان 
 :عدا ؛ اساسها الجص

 
محضرات للتشحيم محتويـة    
على زيوت نفطية أو زيوت     
مواد معدنية قارية تمثل اقل     

 .من وزنها % ٧٠من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواد مصنفة تحت نفس البند     
الجمركى بـشرط أال تتعـدى      

من سعر المنتج   % ٢٠قيمتها  
 .تسليم باب المصنع 

 
 
 
 
 

 أى بنـد    تصنع من مواد من   
ما عدا تلك المصنفة    جمركى  

 ومع ذلـك    .تحت بند المنتج    
يجوز استخدام مواد مـصنفة     
تحت نفس البنـد الجمركـى      
ــشرط أال تتعــدى قيمتهــا  ب

من سعر المنتج تسليم    % ٢٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 

أو عمليـة   /عمليات تكرير و    
 )١(أو أكثر من عمليات معينة 

 أو
عمليات أخرى تكـون فيهـا      

 المــستخدمة جميــع المــواد
مصنفة تحت بند جمركى آخر     

 ٠عدا البند الجمركى للمنتج     
ومع ذلك يجوز استخدام مواد     
من نفـس البنـد الجمركـى       
بــشرط آال تتعــدى قيمتهــا 

من سعر المنتج تسليم    % ٥٠
 .باب المصنع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ
ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ

تخدمة المـس 
% ٤٠فيها    

مــن ســعر 
ــتج  المنــ
تسليم بـاب   

 .المصنع
 

                                                            
 ٧/٣ و ٧/١ تحت رقم الشروط الخاصة بعمليات التصنيع المحددة يرجع للمالحظات الواردة فى المقدمة - ١
 



 

 

-٣٥-

 شموع اصطناعية وشموع    ٣٤٠٤
 :محضرة 

ــرافين ، - ــدة ب   ذات قاع
وشموع مستخرجة من النفط    
أو شموع مـستخرجة مـن      
معادن قارية ، شمع رخو أو      

 ٠شمع جاف 
 ٠ غيرها -
 
 

عمليات تصنيع تكـون فيهـا      
جميــع المــواد المــستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا     

تج  ومـع    البند الجمركى للمن  
ذلك يجوز استخدام مواد من     
نفس البند الجمركى بشرط آال     

من سعر  % ٥٠تتعدى قيمتها   
 .المنتج تسليم باب المصنع

تصنع من مواد من أى بنـد       
 :جمركى عدا 

زيوت هيدروجينية لها نفس    -
خواص الشموع مـن البنـد      

  .١٥١٦الجمركى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex 
 ٣٥فصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواد زاللية ، مواد أساسها     
ا المعــدل ، غــراء ، النــش

 :عدا؛ أنزيمات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أحماض دهنية غيرمعرفـة    -

كيمائيا أو كحـوالت دهنيـة      
ــواص   ــا  خ ــناعية  له ص

موع من البند الجمركـى     الش
٣٨٢٣.  

 مواد من البنـد الجمركـى    -
  .٣٤٠٤رقم 

ومع ذلك فإنه يمكن استخدام 
هذه المواد بشرط أال تتعدى 

من سعر المنتج % ٢٠قيمتها 
 .تسليم باب المصنع 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع ذلك فإنه . بند المنتج
كن استخدام المواد يم

المصنفة تحت نفس البند 
الجمركى بشرط آال تتعدى 

من سعر المنتج % ٢٠قيمتها
 .تسليم باب المصنع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ
ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ
المـستخدمة  

% ٤٠فيها    
مــن ســعر 
ــتج  المنــ
تسليم بـاب   

 .المصنع



 

 

-٣٦-

٣٥٠٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٠٧ ex 
 
 
 

ديكسترين وغيره من أنواع 
النشاء الذى ( النشا المعدل

سبق تهليمه أو أسترته 
، غراء أساسه نشاء أو )مثال

ديكسترين أو غيره من 
 .أنواع النشاء المعدل 

 
 . اثير واستيرات النشاء -
 
 
 
 
 
 
 . غيرها -
 
 
 
 
 
 
 

ــر  ــضرة غي ــات مح أنزيم
مذكورة أو واردة فى مكـان      

 .آخر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يصنع من مواد من أى بنـد       
  .٣٥٠٥جمركى ماعدا البند 

 
 
 
 
 

يصنع من مواد من أى بنـد       
  .١١٠٨جمركى ماعدا البند 

 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكـون فيهـا      
 المــستخدمة جميــع المــواد

مـن  % ٥٠التتعدى قيمتها     
سعر المنـتج تـسليم بـاب       

 .المصنع 

 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ
ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ
المـستخدمة  

% ٤٠فيها    
مــن ســعر 
المنتج تسليم  
ــاب  بـــ

 .المصنع
 
 
 
 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ
ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ
المـستخدمة  

% ٤٠فيها    
مــن ســعر 
ــتج  المنــ
تسليم بـاب   

 .المصنع
 
 

 ٣٦ فصل 
 

بارود ومتفجرات ، منتجات    
نارية فنية، ثقاب ، خالئـط      

عمليات تصنيع تكـون فيهـا      
جميــع المــواد المــستخدمة 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ



 

 

-٣٧-

 
 
 
 
 
 

معدنية إلحـداث االشـعال ،      
 .مواد لهوب

 
 
 
 

صنفة تحت بند جمركى آخر     م
. عدا البند الجمركى  للمنتج      

ومع ذلك فإنه يجوز استخدام     
مواد من نفس البند الجمركى     
ــا  ــدى قيمته ــشرط أال تتع ب

من سعر المنتج تسليم    % ٢٠
 .باب المصنع 

ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ
المـستخدمة 

% ٤٠فيها  
مــن ســعر 
ــتج  المنــ
تسليم بـاب   

 .المصنع
 
 

ex  
  ٣٧فصل 

 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧٠١ 
 
 
 
 
 

منتجات تصوير فوتوغرافى   
 :أو سينمائى ، عدا 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــسطحة   ــالم م ــواح وأف ال
ــوغرافى،   ــصوير الفوت للت
محسسة غير مصورة ، من     
أية مـادة عـدا الـورق أو        
الكرتون المقوى أو النسج،    
ــورى  ــصوير الف ــالم للت أف
مسطحة، محسـسة، غيـر     
مصورة، وان كانت مهيـأة     

 . فةفى أغل
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى آخر 

. عدا البند الجمركى  للمنتج 
ومع ذلك فإنه يجوز استخدام 
مواد من نفس البند الجمركى 
بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % ٢٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليـ
ــصنيع  تــ
ــدى  التتعـ
قيمة جميـع   
ــواد  المــ
المـستخدمة  

% ٤٠فيها    
من  المنتج 
تسليم بـاب   

 .المصنع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-٣٨-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧٠٤ 
 
 
 
 

 أفالم للتصوير الفـورى     -
 .ملونة فى أغلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . غيرها-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أفالم بشكل لفات للتـصوير     
الفوتوغرافى ، محسـسة ،     
غير مصورة ، من أية مادة      
عــدا الــورق المقــوى أو 
النــسج، أفــالم للتــصوير 
ــات ،  ــشكل لف ــورى ب الف

 .محسسة ، وغير مصورة 
 
 
 

ــالم وورق   ــواح ، وأف آل
ومقوى ونـسج للتـصوير     
ــصورة   ــوغرافى  م الفوت

 .ولكن غير مظهرة 
 

عمليات تصنيع تكـون فيهـا      
جميــع المــواد المــستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا     

ــدين   . ٣٧٠٢ أو٣٧٠١البنـ
لك فإنه يمكن استخدام    ومع ذ 

 بـشرط   ٣٧٠٢مواد من البند    
من % ٢٠أال تتعدى قيمتها      

سعر المنـتج تـسليم بـاب       
 .المصنع 

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع  المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى 

 أو ٣٧٠١مختلف عن البند 
ومع ذلـك فإنـه . ٣٧٠٢
استخدام مواد مصنفة  يمكـن

 ٣٧٠٢ و ٣٧٠١تحت البندى 
بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم % ٢٠
 .باب المصنع 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .٣٧٠٢ أو ٣٧٠١البند 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون جميـع     
ــا  ــستخدمة فيه ــواد الم الم
مصنفة تحت بند جمركى عدا     

 .٣٧٠٤ و٣٧٠١البندين 

ــات  عمليــ
ــ صنيع تــ

التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن ش م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
 مـن

سعر المنـتج 
تسليم بـاب   

 .المصنع
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم



 

 

-٣٩-

مــن % ٤٠ 
ــعرالمنتج  س
سعر تـسليم   
 .باب المصنع

ex 
 ٣٨فصل 

 
 
 
 
  
 
 
 
 ٣٨٠١    
 
 

منتجات كيماوية متنوعة ،    
 :عدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
جرافيت غروى معلق فى    -

-الزيت و شـبه غـروى       
 عجائن كربونية لالقطاب 

عمليات تصنيع تكون فيها 
ميع المواد المستخدمة ج

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
بند المنتج ، ومع ذلك يجوز 
استخدام مواد من نفس البند 
الجمركى بشرط أال تتعدى 

من سعر المنتج % ٢٠قيمتها 
 .تسليم باب المصنع 

 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ex 

٣٨٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جرافيت بشكل معجون ،     -

مكون مـن مخلـوط مـن       
الجرافيت وزيوت معدنيـة    

 الجرافيت عـن    ويزيد وزن 
٣٠. % 

 
 
 
 

) طـول أويـل   (زيت طول   
 مكرر

 
 
 
 
 
 
 

 
عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

 ٣٤٠٣من البند الجمركى 
من سعر المنتج تسليم % ٢٠

 .باب المصنع 
 
 
 
 

عملية تكرير زيت الطول 
 الخام 

 
 
 
 
 
 
 

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  

واد جميع الم 
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   



 

 

-٤٠-

 
٣٨٠٥ ex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٠٦ ex 
 
 
 
 
 
 

٣٨٠٧ ex 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٠٨ 
 
 
 
 
 
 

 
 

أرواح كبريتات التـربنتين    
 النقية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صموغ مصهورة
 
 
 
 
 
 

 قطران خشب
 
 
 
 
 
 

مبيـــدات للحـــشرات  
ــات   ــوارض وللفطري والق
واألعشاب الضارة، موقفات   
األنبــات ومنظمــات نمــو 
النبات ومطهرات ومنتجات   
مماثلة ، مهيأة بأشـكال أو      

 أغلفة للبيع 

 
 

تنقه عن طريق التقطير أو 
التكرير ألرواح كبريتات 

 .التربنتين الخام 
 
 
 
 
 
 
 

 .اتنجيةتصنع من أحماض ر
 
 
 
 
 
 

 .تقطير قار الخشب 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج % ٥٠فيها
 .تسليم باب المصنع 

 
 

 .باب المصنع
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
 
 
 
 

ــات  عمليــ
ــصن يع تــ

التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
 



 

 

-٤١-

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

٣٨٠٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨١٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨١١ 

بالتجرئة أو كمحضرات أو    
ــة   ــناف مماثلـ ( أصـ

كاألشـــرطة والفتائـــل 
والشموع المكبرته وأوراق  

 ) .قتل الذباب
 
 

 أو تجهيـز،    عوامل تهيئة 
ــصباغة   ــسرعات ال وم
وتثبيــت مــواد التلــوين 
ومنتجات  ومحضرات أخر    

ــة أو  ( ــضرات تهيئ كمح
ــوان ــت األل ــن )تثبي ، م

األنواع المـستعملة فـى     
صناعات النسيج والـورق    
ــصناعات   ــود وال والجل
المماثلة، غيـر مـذكورة     

 . والداخلة فى مكان آخر
 

محضرات لتنظيف سطوح   
ــضرات   ــادن ، مح المع

ر المعـادن   مساعدة لصه 
ومحـــضرات " فلكـــس"

ــام   ــر للح ــساعدة أخ م
المعادن، مساحيق وعجائن   
مركبة من معدن ومـواد     
ــادن،   ــام المع ــر للح اخ
محضرات مـن األنـواع     
المستعملة لكسو أو حشو    

 .قضبان أو عيدان اللحام
 

 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
 المستخدمة فيها جميع المواد

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-٤٢-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محضرات ضـبط إشـعال 
ــات،   ــود المحركـ وقـ
ومحضرات منع التأكـسد    
ــضرات   ــصمغ، مح والت
 تحسين لزوجة الزيـوت،   

ومحــضرات منــع تآكــل 
المعادن واضافات محضرة   

بما (أخر، للزيوت المعدنية    
أو ) فى ذلـك الجـازولين    

ــرى   ــسوائل األخـ للـ
المستعملة لنفس األغراض   

 . كزيوت معدنية
 
إضافات محضرة لزيوت   -

التــشحيم تحتــوى علــى 
ــوت  ــط أو زي ــوت نف زي

 .معدنية قارية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
 المستخدمة ٣٨١١مواد البند 

من سعر المنتج % ٥٠فيها 
 .ب المصنعتسليم با

 
 

 
 
 
 

٣٨١٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨١٣ 
 
 
 

٣٨١٤ 
 

 . غيرها -
 
 
 

مسرعات محضرة لبركنة   
، )اكـسيليريتور (المطاط  

ملدنات مركبـة للمطـاط     
أواللدائن، غير مـذكورة    
وال داخلة فى مكان آخر ،      
محضرات مضادة للتأكسد   
ومثبتــات مركبــة أخــر 

 .للدائنللمطاط أو ا
 

ــحنات   ــضرات وش مح
ألجهزة إطفاء الحريـق ،     
قــذائف معبــأة إلطفــاء 

 .الحريق 
 

مذيبات ومخففات عضوية   

نيع ال تتعدى قيمة عمليات تص
جميع المواد المستخدمة فيها 

سعر المنتج تسليم  من% ٥٠
 .باب المصنع 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 

 



 

 

-٤٣-

 
 
 
 
 

٣٨١٨ 
 
 
 
 
 
 

٣٨١٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٨٢٠ 
 
 
 
 
 

مركبة ، غير مذكورة وال     
داخلة فى مكـان آخـر ،       
محضرات معـدة إلزالـة     

 .الدهان أو الورنيش
 

عناصر كيماوية منـشطة    
الســــتعمالها فــــى 
ــشكل   ــات، ب االلكتروني
أقـــراص أو صـــفائح 

بأشكال مماثلة  رقائقية أو   
 .، مركبات كيماوية

 
ســـوائل للفرامـــل  
ــوائل  ــة وس الهيدروليكي
ــل  ــر  لنق ــضرة أخ مح
الحركة الهيدروليكيـة ال    
تحتوى على زيوت نفـط     
وال على زيوت معدنيـة     
قارية او تحتوى على اقل     

وزنا من هذه   % ٧٠من  
 . الزيوت

محضرات مضادة للتجمد   
وسوائل مانعـة لتكـوين     

 .الجليد
 
 
 

جميع المواد المستخدمة فيها 
من سعر المنتج تسليم % ٥٠

 .باب المصنع 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 
 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 

 

٣٨٢٢ 
 
 
 
 
 
 

٣٨٢٣ 
 
 
 

كواشــف للتــشخيص أو 
للمختبرات على حامـل،    
وكواشـــف محـــضرة 

تبرات للتشخيص أو للمخ  
 وإن كانت على

حامل عدا تلك الداخلة فى     
 ٣٠٠٦ أو   ٣٠٠٢البندين  

. 
 

أحمـاض دهنيـة 
صناعيـة أحادية 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
ميع المواد المستخدمة فيها ج

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 
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٣٨٢٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكربوكسيليك ، زيوت 
حمضية ناتجة عـن 

التكرير، كحـوالت دسمة 
.صناعية  

 

ــة - ــاض دهنيـ  أحمـ
ــة   ــناعية أحاديـ صـ
الكربوكسيليك ، وزيـوت    
ــن  ــة ع ــضية ناتج حم

 .عمليات التكرير 
 

مة كحوالت دس  -
 .صناعية

 
 

روابط محضرة لقوالـب    
ــات   ــسبك، منتجـ الـ
ومحــضرات الــصناعات 
ــصناعات  ــة وال الكيماوي

بما فى ذلك (المرتبطة بها  
مخاليط المنتجات الطبيعية   

ــذكورة وال )  ــر م ، غي
داخلة فى مكـان آخـر ،       
مخلفــات الــصناعات  
ــصناعات  ــة وال الكيماوي
المرتبطــة بهــا ، غيــر 
مذكورة وال داخلـة فـى      

 .مكان آخر 
 

 :من هذا البند ما يلى 
روابط محضرة لقوالب   -

ــسبك   ــوب الـ أو قلـ
الصناعات المرتبطة بها،   
بما فـى ذلـك مخـاليط       

 .المنتجات الطبيعية 
ــة ،  - ــاض نفيتني  أحم

أمالحها التى ال تذوب فى     
 .الماء وأستراتها 

 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
  
 

يصنع من مواد من أى بند 
جمركى بما فى ذلك مواد أخرى 

  .٣٨٢٣من البند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيع تكون فيها عمليات
جميع المواد المستخدمة فيها 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع . البند الجمركى للمنتج 
ذلك فإنه يجوز استخدام مواد 
من نفس البند الجمركى للمنتج 

% ٢٠بشرط أال تتعدى قيمتها  
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليــ
ــ صنيع تــ

التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٤٠فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع



 

 

-٤٥-

 سوربيتول ، عدا مـا      -
يدخل فى البند الفرعـى     

٢٩٠٥.  

 
 

 

 سلفونات نفطية عـدا     - 
الـــسلفونات النفطيـــة 
المعادن القلوية لألمونيوم   
وااليثانوالمين ، أحماض   
ســـلوفانات الزيـــوت 
المستخلصة من قطـران    
المواد التعدينية وأمالحها 

 . بدائل األيونات -
 مستأصالت لألنابيـب    -

 .المفرغة 
 أكسيد الحديد القلـوى     -

 .لتنقية الغاز 
 محاليل غاز األمونيـا     -

واألكسيد الناتج من تنقية    
 .غاز الفحم 

 أحماض الـسلفونافثتك    -
وأمالحها التى التذوب فى    

 .الماء واسترتها 
 الزيت الكحولى وزيت    -

 .دبيلز
خليط او مزيج األمالح    -

لبة التى لها أيونـات سـا     
 .مختلفة 

 عجائن من النسخ التى     -
لها أساس من الجيالتين    
سواء أكان ذلـك علـى      
. ورق أو نسيج أو بدونها

 
 .  غيرها-
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمه فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
 .باب المصنع 

 
 

 



 

 

-٤٦-

٣٩٠١ 
 

 ٣٩١٥ الى 
 
 
 
 
 

ــى   ــتيك ف ــدائن بالس ل
أشكالها األولية ، فضالت    

ونفايـات  ) قشر(، قشارة   
من البالستيك عدا البندين    

ــام   ٣٩١٢، ex ٣٩٠٧أرق
 :الوارد قواعدها فيما يلى

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٩٠٧ ex 
 
 
 
 
 
 
 

 منتجـــات البلمـــرة -
المتجانسة لإلضافة والتى   
يساهم فيها جزء واحـد     

مــن % ٩٩ثر مــن بــأك
ــالى   ــى اجم ــوزن ف ال

 .محتويات البوليمر
 
 
 
 . غيرها -
 
 
 
 
 

البلمـــرة االســـهامية 
مصنوعة من كربونـات    
ــل  ــددة واكريلونتري متع
بوتادين ويوليمرسـترين   

)ABS. ( 
 
 

 :مليات تصنيع تكون فيها ع
 قيمة جميع المواد -

من % ٥٠المستخدمة التتعدى 
سعر المنتج تسليم باب المصنع 

 قيمة أية مواد مستخدمة من -
من % ٢٠ التتعدى ٣٩الفصل 

سعر المنتج تسليم باب المصنع 
. )١( 
 
 عمليات تصنيع تكون فيها -

قيمة المواد المستخدمة من 
من % ٢٠التتعدى ) ٣٩(الفصل 

سعر المنتج تسليم باب المصنع 
.)٢( 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى اخر 

. عدا البند الجمركى للمنتج 
ومع ذلك فإنه يمكن استخدام 
المواد الواردة تحت نفس البند 
الجمركى بشرط أال تتعدى 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٢٥فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٢٥فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 
 

                                                            
 من ناحية اخرى ٣٩١١ حىت ٣٩٠٧ من ناحية ومصنفة حتت البنود من ٣٩٠٦ حىت ٣٩٠١  اذا كانت املنتجات مكونة من مواد مصنفة حتت البنود من - ١
 .فأن هذا القيد يطبق فقط علىتلك اموعة من املواد الىت تشكل غالبية وزن املنتج ، 
 من ناحية اخرى ٣٩١١ حىت ٣٩٠٧ من ناحية ومصنفة حتت البنود من ٣٩٠٦ حىت ٣٩٠١نة من مواد مصنفة حتت البنود من   اذا كانت املنتجات مكو- ٢
 .فأن هذا القيد يطبق فقط علىتلك اموعة من املواد الىت تشكل غالبية وزن املنتج ، 



 

 

-٤٧-

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

٣٩١٢ 
 
 
 
 

 
 

 .البوليستر 
 
 
 
 
 
 

ــشتقاته   ــليولوز وم س
الكيماوية، غير مـذكورة    
والداخله فى مكان آخر ،     

 .بأشكالها األولية
 
 
 

من سعر المنتج % ٥٠قيمتها 
 )١(.تسليم باب المصنع 

 عمليات تصنيع تكون فيها -
قيمة أية مواد مستخدمة من 

من % ٢٠ ال تتعدى ٣٩الفصل 
سعر المنتج تسليم باب المصنع 
، أو أن يصنع من كربونات 
متعددة من النترابرومو 

)bisphenol A. ( 
عمليات تصنيع تكون فيها قيمة 
أية مواد من نفس البند 

% ٢٠الجمركى للمنتج التتعدى 
ج تسليم باب من سعر المنت

 .المصنع 
 

 

 
  الى ٣٩١٦
٣٩٢١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
منتجات ومنتجات شبه   
مصنعة من البالستيك   
، عدا البنـود أرقـام      

:٣٩١٦ ex - 
ex ٣٩٢٠ – ex ٣٩١٧ 

– exالتى تسرى ٣٩٢١ 
عليها القواعد الواردة   

 :فيما يلى
 
 منتجــات مــسطحة -

تكون مـشغولة أكثـر     
من مجرد شغل السطح    

 
 
 
 
 
 
 
 

ها قيمة عمليات تصنيع تكون في
المواد المستخدمة من الفصل 

من سعر % ٥٠ال تتعدى ) ٣٩(
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

                                                                                                                                                                       
 من ناحية اخرى ٣٩١١ حىت ٣٩٠٧من ناحية ومصنفة حتت البنود من  ٣٩٠٦ حىت ٣٩٠١  اذا كانت املنتجات مكونة من مواد مصنفة حتت البنود من -  ١
 .فأن هذا القيد يطبق فقط علىتلك اموعة من املواد الىت تشكل غالبية وزن املنتج ، 
 ناحية اخرى  من٣٩١١ حىت ٣٩٠٧ من ناحية ومصنفة حتت البنود من ٣٩٠٦ حىت ٣٩٠١  اذا كانت املنتجات مكونة من مواد مصنفة حتت البنود من - ٢

  .فأن هذا القيد يطبق فقط على املواد الىت حتتل نسبة اوزان عالية يف املنتج ، 
،  من ناحية اخرى ٣٩١١ حىت ٣٩٠٧ من ناحية ومصنفة حتت البنود من ٣٩٠٦ حىت ٣٩٠١ اذا كانت املنتجات مكونة من مواد مصنفة حتت البنود من - ٣

  . حتتل نسبة اوزان عالية يف املنتج فأن هذا القيد يطبق فقط على املواد الىت
 
 



 

 

-٤٨-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

٣٩١٦ ex 
 و

٣٩١٧ ex 
 
 

، أو تكون مقطعة أكثر     
ــستطيالت أو  ــن م م
ــون   ــات ، وتك مربع

ــرى  الم ــات األخ نتج
مــشغولة أكثــر مــن 

 .مجرد شغل السطح 
 
 . غيرها-
 
ــرة - ــات البلم  منتج

المتجانــسة لإلضــافة 
والتى يـساهم فيهـا     
جزء واحد بأكثر مـن     

مــــن وزن % ٩٩
ــات   ــالى محتوي اجم

 .البوليمر 
 
 
 

 . غيرها -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشكال قطاعية وأنابيب   
 .ومواسير وخراطيم 

 
 
 

 
 
 
 

 : عمليات تصنيع تكون فيها 
 قيمة المواد المستخدمة ال -

من سعر المنتج % ٥٠تتعدى 
 .تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة أية مواد من -
من سعر % ٢٠  ٣٩الفصل 

 )٢(.نع المنتج تسليم باب المص
 

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة 
المواد المستخدمة من الفصل 

من سعر % ٢٠ال تتعدى ) ٣٩(
 )٣(.المنتج تسليم باب المصنع 

 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 قيمة جميع المواد المستخدمة ال -

من سعر المنتج % ٥٠تتعدى 
 و، تسليم باب المصنع 

 

ــن  ــا ع فيه
مــن % ٢٥

شعر المنـتج 
تسليم بـاب   

 .المصنع
 
 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٢٥فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٢٥فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 

ــا ت عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٢٥فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع



 

 

-٤٩-

 

 
 
 
 
 
 

٣٩٢٠ ex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٩٢١ ex 
 
 
 
 
 

 الى ٣٩٢٢
٣٩٢٦ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .ألواح وأفالم مشعة 
 
 
 
 
 
 ألواح من السيليلوز    -

معاد انتاجـه أو مـن      
بولى اميدات ، أو من     

 .بولى أثيلين 
 
 

البالسـتيك  رقائق من   
 .مغطى بطبقة معدنية 

 
 
 
 

  .بالستيكيةمنتجات 
 
 
 

 
 ال تتعدى قيمة أية مواد مصنفة -

تحت نفس البند الجمركى للمنتج 
من سعر المنتج تسليم باب % ٢٠

 .المصنع 
 

تصنع من ملح جزئى الثرمويالثيك 
الذى يعتبر من األثيلين وحامض 
ميتكريلك المحايد جزئيا عن طريق 

عادن خاصة الزنك أيونات الم
 .والصوديوم 

 
عمليات تصنيع التتعدى قيمة أية 
مواد مستخدمة مصنفة تحت نفس 

من % ٢٠البند الجمركى للمنتج 
 .سعر المنتج تسليم باب المصنع 

 
يصنع من رقائق بوليستر ذات 
شفافية مرتفعة ويقل سمكها عن 

 )١( . ميكرون ٢٣
 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
المستخدمة فيها جميع المواد 

من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
 .المصنع 

 

 
 
 
 
 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

ــا  % ٢٥فيه
ــعر  ــن س م
المنتج تسليم  
 .باب المصنع

 
 

ــات  عمليــ
ــصنيع  تــ
التتعدى قيمة  
جميع المواد  
ــستخدمة  الم

% ٢٥فيها    
ــعر  ــن س م
المنتج  تسليم   
 .باب المصنع

 
 
 

ex 
 ٤٠فصل

 

مطاط ومنتجاته ، عدا    
: 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

 جمركى للمنتج جمركى عدا البند ال

 

                                                            
 :  تعد الرقائق التالية ذات شفافية عالية - ١

 املنصوص عليها مبواصفات  i.e Hazefactor (Gardner Hazemeter(والىت يتم قياس االعتام البصري هلا وفقا لطريقة % ٢الرقائق الىت تقل عن 
ASTM-D١٦-١٠٠٣ 

 



 

 

-٥٠-

 
 ٤٠٠١ ex  
 
 
 

٤٠٠٥ 
 
 
 

 
 

الواح وشرائح رقيقـة    
من المطاط الكريبـى    

 .لصناعة األحذية 
 

مطاط مركب ، غيـر     
ــكاله   ــركن ، بأش مب
األولية أوبشــــكل 
ألواح أو صـفائح أو     

 .أشرطة 

 
 

عمليات تصنيع يتم فيها انتاج 
الواح وشرائح رقيقة من الواح 

 .المطاط الطبيعى 
 

عمليات تصنيع تكون فيها قيمة 
جميع المواد المستخدمة ، ماعدا 

% ٥٠المطاط الطبيعى ، ال تتعدى 
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع
 

٤٠١٢ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

٤٠١٧ ex 

اطــارات خارجيــة  
ــددة هوائ ــة مجـ يـ

أو مـستعملة   ) ملبسة(
من مطاط ، اطـارات     
مــصمتة أو اطــارات 

نصف مصمتة  (جوفاء  
اشرطة لإلطـارات   )  

قابلة للتبديل وبطانات   
مـن  ) فالبس(أنابيب،  

 .مطاط 
 
 

 اطــارات خارجيــة -
هوائية مـن المطـاط     
ــارات  ــددة ، اط  مج
مصمتة ، أو جوفـاء     

مـن  ) نصف مصمتة   (
 .مطاط 

 
 .  غيرها -
 
 

ـ   ن مطـاط   منتجات م
 .مقسى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تجديد اطارات مستعملة 
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد من أى بند جمركى 
  . ٤٠١٢ أو٤٠١١عدا بندى 

 
 .تصنع من مطاط مقسى 

 

 

ex 
  ٤١فصل

 

ــام  ــود خ صــالل جل
ــأة   ــود أو مهي وجل

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

 



 

 

-٥١-

 
 
 

٤١٠٢ ex  
 
 

٤١٠٤ ex  
 الى

٤١٠٦ 
 
 
 
 

٤١٠٧ ،
٤١١٢ ،
٤١١٣ 

 
 
 
 
 
 

٤١١٤ ex 
 
 
 

عدا جلود  ما(ومدبوغة  
 :، عدا)الفراء

 
ــام  ــأن خ ــود ض جل

 . منزوعة الصوف 
 

صالل وجلود فـصيلة    
الضأن بدون شـعر أو     
صــوف ، عــدا تلــك 
الواردة تحـت بنـدى     

  .٤١٠٩ أو٤١٠٨
 
 

جلود محـضرة بعـد     
الدباغة أو التجفيـف    

وجلــود ) كرسـتينج  (
) بارشـمان   ( مرققة  

منزوعة الـشعر، وأن    
كانت مـشطورة أم ال،     

فى البند  ماعدا الداخلة   
٤١١٤ 

 
مطـراة ،جلـود    جلود  

 ملمعة ، جلود ممعدنة 
 
 

 جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 
 
 

 .ازالة الصوف من جلد الضأن 
 
 

اعادة دبغ الجلود المدبوغة من 
 .قبل

 أو
عمليات تصنيع تكون فيها جميع 

مة مصنفة تحت بند المواد المستخد
 جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 
عمليات تصنيع تكون منها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 

الى ٤١٠٤ جمركى عدا البنود من 
٤١١٣ 

 
 
 
 
 

 ٤١٠٤ من البنود  موادتصنع من
 ٤١١٣ أو٤١٠٧،٤١١٢، ٤١٠٦حتى
% ٥٠عن قيمتها زيد شرط أال ت، ب

من سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 

 ٤٢فصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مصنوعات من جلـد ،   
أصناف عدة الحيوانات   
ــوازم  ــسراجة ، ل وال
السفر،حقايب يدويـة   
وأوعيــة مماثلــة،  
مـــصنوعات مـــن 
مصارين الحيوانـات   

عدا مـصارين دودة    (
 ) .القز

 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
 .جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-٥٢-

ex 
  ٤٣فصل 

 
 
 

٤٣٠٢ ex  
 
 
 
 
 
 

٤٣٠٣ 
 
 

جلود فراء طبيعيـة ،     
ــناعى ،   ــراء ص وف

 :ومصنوعاتها عدا 
 
 

جلود فراء مدبوغة أو    
 :مهيأة ، مجمعة 

 رقــائق ، قطــع  -
ــكال  ــدة ، وأش متعام

 .مشابهة 
 

 
 .غيرها  - 
 
 

ــوازم   ــسة ولـ ألبـ
ألبسة،وأصناف أخرى  

 .من الفراء

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
 .جمركى عدا البند الجمركى للمنتج

 
 

التبييض أو الصباغة ، باإلضافة 
الى تفصيل وحياكة للفراء غير 

 .المحاك المدبوغ أو المهيأ 
 
 
 
 

عمليات تصنيع من الفراء غير 
 .المحاك أو المهيأ 

 
اك عمليات تصنيع لفراء غير المح

المدبوغ أو المهيأ من البند 
  .٤٣٠٢الجمركى 

ex 
  ٤٤الفصل 

 
 

٤٤٠٣ ex  
 
 

٤٤٠٧ ex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤٠٨ ex  
 
 

خشب ومـصنوعات ،    
 :فحم خشبى ، عدا 

 
 

خشب خام، وإن كـان     
مقطع مربعاً بـصورة    

 .بسيطة 
ــشور أو   ــشب من خ
مقطع طـولى مقطـع     
بطريقــة التقــشير أو 
مشرح أو مسطح وأن    

ــسوحا أ  ــان مم و ك
مصنفرا أو موصـول    
ــشابك  ــات بالت النهاي
األصبعى ، يزيد سمكه    

 . ملليمترات ٦عن 
 

ــيس ،  ــفائح للتلب ص
صــفائح لــصناعة  

ها جميع عمليات تصنيع تكون في
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
 جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 
تصنع من خشب خام سواء 

 .مشقور اللحام أم ال 
 

عمليات تشريح ، صنفرة ، تشبيك 
 .اصبعى 

 
 
 
 
 
 
 
 

نشر طولى ، تشريح ، صنفرة ، 
 .تشبيك اصبعى 

 

 



 

 

-٥٣-

 
 

ــسمك   ــاش ب األبالك
 مـم ،    ٦اليزيد عـن    

وأى خــشب منــشور 
ــشرح  ــا ، أو م طولي

 ٦بسمك اليزيد عـن     
مم ، مسرح ، مصنفر     
، موصـول النهايـات   

 .بالتشابك األصبعى 
 

٤٤٠٩ ex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤١٠ ex  
 الى 

٤٤١٣ ex  
 
 
 

٤٤١٥ ex  
 
 
 
 

٤٤١٦ ex  
 
 
 
 
 

 
خشب مشغول بأشكال   
خاصة على طـول أو     
ــه أو  ــن أطرافـ مـ
ــان  ســطوحه، وإن ك
ــاً  ــسوحاً أو منعم مم

أو موصول  ) مصنفراً(
ــشابك  ــات بالت النهاي

 .األصبعى 
 
صنفر أو موصول    م -

 بالتشابك األصبعى 
 

) حبيبى(من دقائق    -
 .أو مصبوب 

 
ــائق ــن دق ــواح م  ال

ــى( والــواح ) حبيب
مماثلة من خـشب أو     
من مواد خشبية أخرى    
ــة  ــت مكتل ، وان كان
براتنجــات أو بمــواد 

 .ربط عضوية أخرى 
 

ــناديق ،  ــب ، ص عل
ــة   ــاص ، وأوعي أقف
اسطوانية ، وعبـوات    
مماثلة ، للتعبئة مـن     

 .خشب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صنفرة أو توصيل بالتشابك 
 .االصبعى

 

 .تحبيب أو صب 
 
 

 .تحبيب أو صب 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من ألواح ليست مقطعة 
 .م المطلوب بالحج

 
 
 
 

 



 

 

-٥٤-

٤٤١٨ ex  
 
 
 
 
 

٤٤٢١ ex  
 
 

ــل ،   ــان ، برامي دن
أحواض ، ومنتجـات    
أخرى من نحاس بـه     

 .أجزاء من خشب 
 
ـ   - ارة  مصنوعات نج

للتركيب فى  األبنية ،     
وأصناف من خـشب    

 .لألغراض االنشائية 
 
 
 
 
 خــشب حبيبــى أو -

 .مضغوط 
 

) غير محضرة (عيدان  
للثقاب ، كمروس من    
 خشب لتقوية األحذية 

 

تصنع من سدابات غير مشغلة 
أكثر من نشر السطحين األساسيين 

 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

ومع ذلك فإنه يمكن  استخدام . 
لواح المحاطة بإطارات األ
 .)بانوهات(
 
 
 

 .تحبيب أو صب 
 

خشاب من أى بند تصنع من أ
  .٤٤٠٩جمركى ماعدا البند 

 
 

 

ex 
  ٤٥الفصل 

 
 

٤٥٠٣ 
 
 

فلين ومـصنوعاته ،    
 :عدا 

 
 
 

مصنوعات من فلـين    
 .الطبيعى

 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. 
 

  .٤٥٠١تصنع من فليين من البند 
 
 

 

 ٤٦فصل 
 
 
 

مصنوعات من قـش    
أوحلفاء أو غيرها من    
ــضفر ،  ــواد الـ مـ
ــصر   ــصنوعات ح م

 .وسالل 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. 
 

 

 ٤٧فصل 
 
 
 

عجائن من خـشب أو     
مواد ليفية سليولوزية   
ــر، ورق وورق  أخـ

ــوى  ــات (مقـ نفايـ

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. 

 



 

 

-٥٥-

ــضالت ــرض ) وف بغ
 . ة التصنيعإعاد

 

ex 
  ٤٨فصل 

 
 
 
 

٤٨١١ ex  
 
 

٤٨١٦ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨١٧ ex  
 
 
 
 
 
 

ــوى ،  ورق وورق مق
ــن   ــصنوعات م وم
عجائن الورق، أو من    
ــورق   ــورق أو ال ال

 :المقوى ، عدا 
 

ورق وورق مقـــوى 
ر أو مخطـط أو     مسط

 .مربعات فقط 
 

ــون ، ورق  ورق كرب
استنساخ ذاتى  وغيره    
من ورق االستنـساخ    

ــل  ــدا (أو النقـ عـ
األصناف الداخلة فـى    

ــد  ورق ) ٤٨٠٩البنـ
ــواح   ــسل، وأل استن
أوفست من ورق، وان    
 . كانت مهيأة فى علب

 
 

، ) ظــروف(مغلفــات 
ورق بطاقات رسـائل    
وبطاقات بريـد غيـر     
ــات  ــصورة ، بطاق م

ة من ورق أو    للمراسل
ورق مقوى ، علـب ،     
محافظ ومايماثلها من   
ــوى  ورق أو ورق مق
ــى   ــة علـ محتويـ
مجموعات من أوراق   

 .المراسلة

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

. 
 
 

يصنع من مواد إنتاج الورق من 
 ) .٤٧(الفصل 

 
اج الورق من يصنع من مواد إنت

  (٤٧).الفصل 
 
 
 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة مصنفة -

تحت بند جمركى عدا البند 
 .الجمركى للمنتج 

 التتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٥٠المستخدمة فيها 

 .المنتج تسليم باب المصنع 

 



 

 

-٥٦-

 

٤٨١٨ ex  
 
 

٤٨١٩ ex  
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨٢٠ ex  
 
 
 

٤٨٢٣ ex  
 
 
 
 
 
 

 ) تواليت(ورق صحى 
 
 

ــناديق ،  ــب ، ص عل
أكياس ، شنط وأوعية    
أخرى ، مـن ورق أو      
ورق مقوى أو حـشو     
سليولوزى أو طبقـات    
 من الياف سليولوزية 

 
 
 

 .دفاتر ورق الرسائل 
 
 
 

أصناف أخـرى مـن     
ــوى  ورق أو ورق مق
أو حشو سليولوزى أو    
طبقــات مــن اليــاف 
سليولوزية من الياف   

ــليولوزية مق ــة س طع
 .بأشكال معينة 

 

يصنع من مواد صناعة الورق 
 ) .٤٧(الواردة فى فصل 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة مصنفة -
تحت بند جمركى عدا البند 

 .الجمركى للمنتج 
 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٥٠المستخدمة فيها 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
يع التتعدى قيمة عمليات تصن

جميع المواد المستخدمة فيها 
من سعر المنتج باب % ٥٠

 .المصنع 
 

تصنع من مواد صناعة الورق 
 ) .٤٧(الواردة فى فصل 

 
 

 

ex 
  ٤٩فصل 

 
 
 
 

٤٩٠٩ 
 
 
 
 
 

كتب وصحف وغيرها   
من منتجات صـناعة    
الطباعة ، المخطوطات   
اليدوية ومستنـسخات   

 :وتصاميم ، عدا
ــة  بطاقـــات بريديـ

ة أو مصورة ،    مطبوع
بطاقات مطبوعة تهانى   
والدعوات، وان كانت   
مـــصورة أو فـــى 
ظروف، أو محتويـة    

 .على مواد تزينية

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت بند 
 جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

 
 

تصنع من مواد ليست مصنفة 
  .٤٩١١ أو ٤٩٠٩تحت البندين 

 
 
 

 



 

 

-٥٧-

 

٤٩١٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقــاويم مــن جميــع 
األنواع ، مطبوعة بما    
فى ذلك تقاويم المكاتب    
ذات األوراق       

 .المنفصلة
 تقاويم من النـوع     -

ــدائم ذات األوراق  الـ
التى يمكن اسـتبدالها    
التى تعلق على قاعدة    
التى ليست من الورق    

 .أو الورق المقوى 
 
 . غيرها -

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
مة  جميع المواد المستخد-

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر  % ٥٠المستخدمة فيها 

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 
 

تصنع من مواد ليست واردة تحت 
  .٤٩١١ أو ٤٩٠٩البند 

 

ex 
   ٥٠فصل 

 
 

ex 
٥٠٠٣  

 
 
 
 
 

ex 
 الى ٥٠٠٤
٥٠٠٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :ا حرير ، عد
 
 
 

بما فى  (فضالت حرير 
ــرانق دود   ــك ش ذل
الحرير غير الـصالحة    
للحل، فضالت غـزل    

ــسالة  ــر والن ) الحري
 .مسرحة أو ممشطة

 

غزل حرير ، وغـزل     
مغزول مـن فـضالت     

 .الحرير 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
لمواد المستخدمة مصنفة تحت ا

 .بند جمركى عدا بند المنتج 
 

عمليات  تسريح أو تمشيط 
 .لفضالت الحرير 

 
 
 
 
 
 

 )١( :يصنع من
 حرير خام أو فضالت حرير -

مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 
 . للغزل

 ألياف طبيعية أخرى غير -
مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 

 .للغزل 
 مواد كيماوية أو عجينة -

  أوالنسيج،
 . مواد صناعة الورق -

 

 )١(.تصنع من غزل مفرد 

 

                                                            
 )٥(صنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  الشروط اخلاصة باملنتجات امل- ١



 

 

-٥٨-

٥٠٠٧ 
 
 

أقمشة منسوجة مـن    
 .حرير أو من فضالته 

 تحتوى على خيوط    -
 .غيرها  -مطاطية 

 

 )٢ (:تصنع من
 . غزل الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
  الياف تركيبية أو اصطناعية-

من شعيرات غير متصلة 
أو ممشطة أو ليست مسرحة
 .مجهزة للغزل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex 
 ٥١فصل  
 
 

٥١٠٦ 
 الى

٥١١٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صوف ، وبر ناعم أو 
خشن، خيوط ونسج 

 :عدا    سعر الخيل ، 
 

غزل من صوف ، أو 
من شعر حيوان ناعم 
أو خشن ، أو من 

 .شعر الخيل

 
نة  مواد كيماوية أو عجي-

 النسيج
 .   أو الورق 

 أو
عملية طباعة مصحوبة بعمليتين 

مثل (تجهيز وتشطيب على األقل 
 – التلميع – التبييض –التنظيف 

 الفرد – الشد –التثبيت بالحرارة 
 – عملية مقاومة االنكماش –

 الرتق – النقع –التشطيب النهائى 
،  وذلك اذا ما ) ازالة العقد –

ع كانت قيمة القماش المطبو
من سعر % ٤٧ر٥التتعدى 

 .المنتج تسليم باب المصنع
 

عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت 

 .بند جمركى عدا بند المنتج 
 

 )٣(:يصنع من 
ر  حرير خام أو فضالت حري-

مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 
 . للغزل

 

                                                                                                                                                                       
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  -١
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ٢
 )٥(تجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  الشروط اخلاصة باملن- ٣
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٤
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٥
 



 

 

-٥٩-

 
 
 
 

٥١١١ 
 الى

٥١١٣ 
 
 

 
 
 
 
 

أقمشة منسوجة من 
صوف ، أو من شعر 
حيوان ناعم أو خشن 

 .، أو من شعر الخيل 
 تحتوى على خيوط -

 .مطاط 
  غيرها-

 ألياف طبيعية أخرى غير -
مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 

 . للغزل 
 مواد كيماوية أو عجينة -

 .النسيج أو مواد صناعة الورق 
 )٤(.يصنع من غزل مفرد

 )٥ (:يصنع من
  غزل الياف جوز الهند-
 . الياف طبيعية -
 الياف صناعية ليست مسرحة -

 .أو ممشطة أو مجهزة للغزل
 مواد كيماوية أو عجينة -

 .النسيج أو الورق 
 أو

مصحوبة  طباعة عملية -
تجهيز أوتشطيب  بعمليتيــن

 –مثل التنظيف (على األقل 
 التثبيت – التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك ) ازالة العقد –الرتق 
اذا ما كانت قيمة القماش غير 

من % ٤٧ر٥المطبوع التتعدى 
 .سعر المنتج تسليم باب المصنع



 

 

-٦٠-

 
ex 

  ٥٢فصل 
 
 

٥٢٠٤ 
 الى

٥٢٠٧ 
 
 
 
 
 
 
 

٥٢٠٨ 
 ٥٢١٢الى 

 
 
 

 
 :قطن ، عدا

 
 
 

غزل وخيوط، من 
 .قطن

 
 
 
 
 
 
 
 

أقمشة منسوجة من 
 قطن 

 تحتوى على خيوط -
 .مطاط 

  غيرها-
 
 

 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت 

 .بند جمركى عدا بند المنتج 
 

 )١ (:يصنع من 
ام أو فضالت حرير  حرير خ-

مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 
 . للغزل

 ألياف طبيعية أخرى غير -
مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 

 . للغزل 
 مواد كيماوية أو عجينة -

 .النسيج أو مواد صناعة الورق 
 

 )٢(.تصنع من غزل مفرد
 )٣( : تصنع من

 . غزل الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
صطناعية  الياف تركيبية أو ا-

غير متصلة ليست مسرحة أو 
 .ممشطة أو مجهزة للغزل

مواد كيماوية أو عجينة النسيج، 
 أو

 . ورق 
 أو

عملية طباعة مصحوبة بعمليتى 
مثل (تجهيز أوتشطيب على األقل 

 – التلميع – التبييض –التنظيف 
 الفرد – الشد –التثبيت بالحرارة 

 – عملية مقاومة االنكماش –
 الرتق – النقع – التشطيب النهائى

   ازالة–

 

                                                            
 )٥(ط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  الشرو- - ١
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٢
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٣



 

 

-٦١-

 
 
 
 
 
 

ex 
  ٥٣فصل 

 
 

٥٣٠٦ 
 إلى

 ٥٣٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 

٥٣٠٩ 
 الى 

٥٣١١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الياف نسيج نباتية 
أخرى، غزل ورق 
وأقمشة منسوجة من 

 : غزل ورق ، عدا
 

غزل من الياف نسيج 
نباتية أخرى ، وغزل 

 .ورق 
 
 
 
 
 
 

أقمشة منسوجة من 
 الياف نسيج نباتية
غيرها، وأقمشة من 

 .غزل ورق 
 تحتوى على خيوط -

 .مطاط 
 .غيرها  -
 
 
 
 

،  وذلك اذا ما كانت قيمة )العقد 
القماش غير المطبوع التتعدى 

من سعر المنتج تسليم % ٤٧ر٥
 .باب المصنع

 
عمليات تصنيع تكون فيها جميع 
المواد المستخدمة مصنفة تحت 

 .بند جمركى عدا بند المنتج 
 

 )١( :يصنع من
ر  حرير خام أو فضالت حري-

مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 
 . للغزل

 ألياف طبيعية غير مسرحة أو -
 . ممشطة أو مجهزة للغزل 

مواد كيماوية أو عجينة النسيج، 
 أو

 . مواد صناعة الورق 
 

 )٢(تصنع من غزل مفرد 
 )٣(:تصنع من

 . غزل الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
 او اصطناعية  الياف تركيبية-

غير متصلة ليست مسرحة أو 
 .ممشطة أو مجهزة للغزل

مواد كيماوية أو عجينة 
 النسيج،أو

 .ورق 
 أو

عملية طباعة مصحوبة بعمليتى 
مثل (تجهيز أوتشطيب على األقل 

 – التلميع – التبييض –التنظيف 

 

                                                            
 )٥( الشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم -١
 )٥( الشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم -٢
 )٥( رقم الشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية-٣
  



 

 

-٦٢-

 
 
 
 
 
 
 

 الفرد – الشد –التثبيت بالحرارة 
 – عملية مقاومة االنكماش –

 الرتق – النقع –ائى التشطيب النه
،  وذلك اذا ما ) ازالة العقد –

كانت قيمة القماش غير المطبوع 
من سعر % ٤٧ر٥التتعدى 

 .المنتج تسليم باب المصنع
 

 ٥٤الفصل 
 

٥٤٠١ 
 الى

٥٤٠٦ 
 
 
 
 

٥٤٠٧ 
 و

٥٤٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

غزل من شعيرات 
تركيبية أواصطناعية 

مفردة ومستمرة، 
وخيوط من الياف 

و اصطناعية تركيبية أ
مستمرة حياكة من 

 .الياف تركيبية
 

قماش منسوج من 
غزل مصنوع من 
شعيرات تركيبية أو 

 اصطناعية مستمرة
 يحتوى على خيوط -

 .مطاط 
 
 . غيرها -
 
 
 
 

 
 

 )١( :يصنع من
حرير خام أو فضالت حرير 
مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 

 .للغزل 
 الياف طبيعية غير مسرحة أو 

 .لغزلممشطة او مجهزة ل
 مواد كيماوية أو عجينة النسيج، 

 أو
 . مواد صناعة الورق

 
 
 

 )٢(.يصنع من غزل مفرد
 

 )٣(:تصنع من
 . غزل الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
 الياف صناعية ليست مسرحة -

 .أو ممشطة أو مجهزة للغزل
مواد كيماوية أو عجينة النسيج، 

 أو
 . ورق 

 أو
ى عملية طباعة مصحوبة بعمليت

مثل (تجهيز أوتشطيب على األقل 

 

                                                            
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ا- ١
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ا- ٢
 )٥(ظة التمهيدية رقم  لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحا- ٣



 

 

-٦٣-

 – التلميع – التبييض –التنظيف 
 الفرد – الشد –التثبيت بالحرارة 

 – عملية مقاومة االنكماش –
 الرتق – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك اذا ما ) ازالة العقد –
كانت قيمة القماش غير المطبوع 

من سعر % ٤٧ر٥التتعدى 
 .المنتج تسليم باب المصنع

 ٥٥الفصل 
 

٥٥٠١ 
 الى

٥٥٠٧ 
 
 

 
 

الياف تركيبية أو 
اصطناعية غير 

 .مستمرة 
 
 
 

 
 

تصنع من مواد كيماوية أو 
 . عجينة النسج

 
 
  

 

 

٥٥٠٨ 
 الى

٥٥١١ 

غزل وخيوط حياكة ، 
من الياف تركيبية أو 
اصطناعية غير 

 .مستمرة

 )١(:تصنع من
حرير خام أو فضالت حرير 
مسرحة أو ممشطة أو 

  .مجهزة للغزل
ألياف طبيعية غيرها غير  -

مسرحة أو ممشطة أو 
 . مجهزة للغزل 

مواد كيماوية أو عجينة  -
 النسيج، 

 أو   
 .مواد صناعة الورق  - 

 

٥٥١٢ 
 الى

٥٥١٦ 
 
 
 
 

قماش منسوج من 
الياف تركيبية أو 
اصطناعية غير 

 .مستمرة 
 
 يحتوى على خيوط -

 .مطاط 

 
 
 
 

 )٢ (.ن غزل مفردتصنع م
 )٣ (:تصنع من

 . غزل الياف جوز الهند -

 

                                                            
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ا - ١
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ا- ٢
 )٥(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة ا - ٣



 

 

-٦٤-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .غيرها 
 
 

 . الياف طبيعية -
 الياف تركيبية أو اصطناعية -

غير متصلة ليست مسرحة أو 
 .ممشطة أو مجهزة للغزل

مواد كيماوية أو عجينة  -
 النسيج، أو

 .ورق  - 
 أو

عملية طباعة مصحوبة بعمليتى 
مثل (تجهيز أوتشطيب على األقل 

 – التلميع – التبييض –التنظيف 
 الفرد – الشد –التثبيت بالحرارة 

 – عملية مقاومة االنكماش –
 الرتق – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك اذا ما ) ازالة العقد –
كانت قيمة القماش غير المطبوع 

من سعر % ٤٧ر٥التتعدى 
 .المنتج تسليم باب المصنع

 

ex   
  ٥٦فصل 

 
 
 
 
 

٥٦٠٢ 

 حشو ، لباد وال
منسوجات، خيوط 
خاصة ، خيوط حزم ، 
حبال وأمراس ، 
أصناف صناعة الحبال 

 : عدا؛ 
لباد ، وإن كان مشربا 
أو مطليا ، أو مغطى 

 :أو منضدا
 
 لباد ابرة -
 
 
 

 )١( :يصنع من  
 . الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
 مواد كيماوية أو عجينة -

 المنسوجات، أو
 .د صناعة الورق  موا- 

 )٢ (:يصنع من
 . الياف طبيعية -
 مواد كيماوية أو عجينة -

المنسوجات، ومع ذلك يمكن 
المواد التالية بشرط أال  استخدام

من سعر % ٤٠تتعدى قيمتها 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 الياف تركيبية متصلة بولى -

 

                                                            
 )٥( لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ا- ١

 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ا ٢-
 )٥(سيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد ن ا- ٣



 

 

-٦٥-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  غيرها-
 
 

 .٥٤٠٢بروبلين بند جمركى رقم 
لين  الياف تركيبية بولى بروب-

 .٥٥٠٦ أو ٥٥٠٣بند جمركى رقم 
 خصل من الياف تركيبية -

متصلة بولى بروبيلين من البند 
 على أن يقل ٥٥٠١الجمركى 

قياس جميع تلك األلياف 
 . ديسيتكس٩المستخدمة عن

 
 )٣ (:يصنع من 

 . ألياف طبيعية-
 ألياف تركيبية أو اصطناعية -

 .مصنوعة من كازيين
 مواد كيماوية أو عجينة -
 .سوجاتمن

٥٦٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

خيوط وحبال من 
مطاط مغطاه بمواد 
نسجية ، خيوط نسجية 
وصفيحات وأشكال 
مماثلة من األصناف 

 ٥٤٠٥الداخلة فى البند 
 مشربة ، أو ٥٤٠٥أو 

مطلية ، أو مغطاه، أو 
مغلفة بمطاط أو لدائن 

. 
 خيوط وحبال  من -

مطاط مغطاه بمواد 
 .نسجية 

 
 
 
 
 
 
 

 أو حبال تصنع من خيوط مطاط
 .ليست مغطاه بمواد نسجية 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 .غيرها  -
 
 
 
 
 
 

 )١ (:تصنع من 
 الياف طبيعية ليست مسرحة أو -

 .ممشطة أو مجهزة للغزل 
 مواد كيماوية أو عجينة -

 المنسوجات، أو
 . مواد صناعة الورق -
 

 

                                                            
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ا- ١
 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ا- ٢



 

 

-٦٦-

٥٦٠٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٦٠٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

خيوط نسجية ممعدنة، 
وان كان بريما، مؤلفة 
من خيوط نسجية أو 
فصيحات، أو أشكال 
مماثلة مما يدخل البند 

 ٥٤٠٥ أو ٥٤٠٤
مضمومة الى معدن 
بشكل خيوط أو 
صفيحات أو مسحوق 

 .ن،أو مغطاة بمعد
 
 

خيوط بريم ، وبريم 
من صفيحات وأشكال 
مماثلة مما يدخل فى 

 ٥٤٠٥ أو ٥٤٠٤البند 
عدا أصناف البند (، 

 وعدا خيوط ٥٦٠٥
، )بريم شعر الخيل
بما (خيوط قطيفية 

فيها الخيوط القطيفية 
، خيوط )المزغبة
 .السلسلة

 :يصنع من 
 . الياف طبيعية -
 الياف تركيبية أو اصطناعية -

غير متصلة ليست مسرحة أو 
 .ممشطة أو معدة للغزل 

 مواد كيماوية أو عجينة -
 منسوجات ،أو

 .مواد صناعة الورق 
 

 )٢( : يصنع من
 . الياف طبيعية -
 تركيبية أو اصطناعية  الياف-

غير متصلة ليست مسرحة أو 
 .ممشطة أو معدة للغزل 

 مواد كيماوية أو عجينة -
 منسوجات ، أو

 .  مواد صناعة الورق -

 ٥٧فصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سجاد وأغطية 
وأرضيات أخر من 

 .مواد نسجية
 . من لباد إبرة -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )١( :يصنع من
 . الياف طبيعية -
 مواد كيماوية أو عجينة -

 .المنسوجات 
ومع ذلك يمكن استخدام المواد 
التالية بشرط أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج تسليم باب % ٤٠
 المصنع 

 الياف تركيبية أو اصطناعية -
متصلة بولى بروبلين بند جمركى 

 

                                                            
 )٥( من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة ا- ١
 



 

 

-٦٧-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . من لباد آخر -
 
 
 
 
 
 . غيرها -

  .٥٤٠٢رقم 
واصطناعية  الياف تركيبية أ-

متصلة بولى بروبلين بند جمركى 
 . ٥٥٠٦ أو ٥٥٠٣رقم 
 او
 خصل من شعيرات تركيبية -

متصلة بولى بروبيلين من البند 
 على أن يقل ٥٥٠١الجمركى 

أو ياف  األلأى منقياس م
 ٩المستخدمة عـن الشعيرات 
بشرط ان ال تتعدي  ، ديستيكس

 من سعر %٤٠اجمالى قيمتهم 
 .لمصنع المنتج تسليم باب ا

يمكن استخدام نسيج الجوت 
 لتبطين ظهر السجاد

 )١( :يصنع من 
الياف طبيعية ليست مسرحة أو 

 ممشطة أو مجهزة للغزل ،
  أو

مواد كيماوية ، أوعجينة  -
 .منسوجات 

 :تصنع من 
 . غزل الياف جوز الهند -
 . غزل من شعيرات تركيبية -
  ألياف طبيعية أو -
ألياف صناعية ليست مسرحة  -

 .أو ممشطة أو مجهزة للغزل 
 

يمكن استخدام نسيج الجوت 
 لتبطين ظهر السجاد 

 
 
 
 
 

 
 ــــــــــــــ

 )٥(لشروط الخاصة بالمنتجات المصنوعة من مواد نسيج مخلوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ا -١



 

 

-٦٨-

 
ex 

 ٥٨فصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٨٠٥ 
 
 
 

 
أقمشة خاصة منـسوجة ،     

" أوبـار "أقمشة ذات خمل    
من مواد نسجية ، مسننات     

، ديـــابيج ، ) دانتـــيال(
اصناف عقادة ، مطرزات    

 :، عدا مايلى
 
  يدخل فيها خيوط مطاط -
 
 . غيرها -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديابيج يدوية النسج مـن     
ن ، فالنـدر ،     أنواع جوبال 

ــه  ــسون ، بوفييـ أوبيـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 )١ (. تصنع من غزل مفرد -
 

 )٢ (:تصنع من 
 . ألياف طبيعية -
 ألياف صناعية غير -

مسرحة أو ممشطة أو 
 مجهزة للغزل أو

ية أو عجينة  مواد كيماو-
 أو. النسيج

عملية طباعة مصحوبة 
بعمليتين تجهيز وتشطيب 

 –مثل التنظيف (على األقل 
 التثبيت – التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك ) ازالة العقد –الرتق 
اذا ما كانت قيمة القماش 

% ٤٧ر٥تتعدى المطبوع ال
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى آخر 

 

                                                            
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ١
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٢
 



 

 

-٦٩-

ــابيج    ــا ، ودي ومايماثله
بـالغرزة  (مشغولة باإلبرة   

الــصغيرة أو بــالغرزة  
وان كانت  ) المتقاطعة مثال 

 .جاهزة
 

 .عدا البند الجمركى للمنتج 
 
 
 
 

 

٥٨١٠ 
 
 
 
 
 
 
 

مطرزات، أثوابا، شـرائط    
 . أو زخارف 

 
 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

حت بند جمركى عدا مصنفة ت
 .البند الجمركى للمنتج 

 أال تتعدى قيمة جميع -
% ٥٠المواد المستخدمة فيها

من سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 

 

 ٥٩فصل 
٥٩٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسج مطليـة بـصمغ أو      
بغراء أو بمواد نـشوية ،      
من األنـواع المـستعملة     
للتغليف الخارجى للكتـب    

غيرها من االسـتعماالت    و
المماثلة ، نسج استشفاف    
ــسج  ــوم ، ن ــل الرس لنق
محضرة للرسم باأللوان ،    
نسج مقساه من األنـواع     
المـــستعملة لـــصناعة 

 .القبعات 
 

نسج لالطارات الخارجيـة    
من خيوط عالية المتانـة     
من نايلون او بولى اميدات     

 من بوليـستر أو     اخر، أو 
 :من حرير الفسكوز

 
اال يزيـد    يحتوى على م   -

وزنــا مــن  % ٩٠عــن 
 . المواد النسجية 

 

 تصنع من الغزل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنع من الغزل 
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد كيماوية أو 
 .عجينة منسوجات 

 
 

 



 

 

-٧٠-

 
 

٥٩٠٣ 
 
 
 
 
 

 .غيرها  -
 
 

نسج مشربة أو مطلية أو     
مغطاه أو منضدة بلدائن ،     
عدا تلك الداخلة فى البنـد      

٠ ٥٩٠٢ 
 
 

 تصنع من غزل
 أو

ة عملية طباعة مصحوب
بعمليتين تجهيز وتشطيب 

 –مثل التنظيف (على األقل 
 التثبيت – التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع–التشطيب النهائى 

، )لعقد ا  ازالــة –الرتق 
وذلك اذا ما كانت قيمة 
القماش المطبوع التتعدى 

من سعر المنتج % ٤٧,٥
 .باب المصنع 

 

٥٩٠٤ 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ) لينوليوم(مشمع أرضية   
وان كان مقطعـا بأشـكال      
معينة، أغطيـة أرضـيات     
مكونة من طالء أو غطاء     
على حامل من على مـواد     
نسجية ، وان كانت مقطعة     

 .بأشكال معينة
أغطية جدران من مـواد     

 :نسجية
 مــشربة أو مطليــة أو -
طاه أو منضدة بلـدائن     مغ

مطاط أو بالستيك أو مواد     
 .أخرى 

 
 
 . غيرها -
 
 
 

 )١ (تصنع من غزل
 
 
 
 
 
 

 تصنع من غزل
 
 
 
 
 
 
 

 )٢ (:تصنع من 
 . غزل الياف جوز الهند -
 . الياف طبيعية -
ياف صناعية ليست  ال-

 

                                                            
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ١
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٢
 )٥(مهيدية رقم الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة الت - ٣
 



 

 

-٧١-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٦ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسج ممططة ، عدا تلـك      
  :٥٩٠٢الداخلة فى البند 

ــصنرة أو   - ــشة م أقم
 .كروشيه

مسرحة أو ممشطة أو 
 للغزل أو مجهزة

 مواد كيماوية أو عجينة -
 النسيج

 
 أو

عملية طباعة مصحوبة 
بعمليتين تجهيز وتشطيب 

 –مثل التنظيف (على األقل 
 التثبيت – التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك ) ازالة العقد –رتق ال
اذا ما كانت قيمة القماش 

% ٤٧,٥المطبوع التتعدى 
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع
 
 
 

 )٣ (:تصنع من 
 . ألياف طبيعية -
 ألياف صناعية ليست -

مسرحة أو ممشطة أو 
 مجهزة للغزل أو

مواد كيماوية  -
 .منسوجاتأوعجينة

 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٧ 
 
 

أقمشة منسوجة أخرى    -
مصنوعة من غـزل مـن      
الياف تركيبية ، تحتـوى     

% ٩٠على ما يزيد عـن      
 .من وزنها مواد نسيج 

 .غيرها  -
 

نسج مشربة أو مطلية أو     
مغطاه ، أو نسج الكانفـا      

 .تصنع من مواد كيماوية 
 
 
 
 
 
 

 تصنع من غزل
 

 



 

 

-٧٢-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٩٠٩ 
 الى

 ٥٩١١ 

المتضمنة رسوما للمشاهد   
المسرحية ، أو للمنـاظر     
ــتديوهات،  ــة لالس الخلفي

ات ، أو االستعماالت    ديكور
 .المماثلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــسوجة أو  ــل منـ فتائـ
مضفورة أو مصنرة مـن     
مواد نسجية، للمـصابيح    
والمواقــد والقــداحات  
والشموع أو ما يماثلهـا ،      
رتائن وهاجـة لمـصابيح     
الغاز ، وأقمشة مـصنرة     
أنبوبية معـدة لـصنعها ،      

 أم المشربة 
 رتائن وهاجة لمصابيح    -

 .الغاز مشربة 
 
 

 .رها غي -
 

أنواع من النـسيج مـن       
الصنف المالئم لالستخدام   

 :الصناعى 
ــات   - ــراص أو حلق أق

ألغراض التلميع ليست من    
اللباد الوارد تحـت البنـد      

٥٩١١       
 

 تصنع من الغزل 
 أو

عملية طباعة مصحوبة 
بعمليتين تجهيز وتشطيب 

 –ظيف مثل التن(على األقل 
 التثبيت – التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك ) ازالة العقد –الرتق 
اذا ما كانت قيمة القماش 

% ٤٧ر٥المطبوع التتعدى 
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من أقمشة مصنرة 
 .مصابيح الغاز انبوبية ل

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت  بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 
 

تصنع من غزل أو عوادم 
األقمشة أو األقمشة البالية 

  ٦٣١٠من البند 
 



 

 

-٧٣-

 

  

 أقمشة منـسوجة مـن      -
النوع الذى يستخدم عـادة   
فــى صــناعة الــورق أو 

ية األخرى  االستعماالت الفن 
، مبطنة أو غيـر مبطنـة       
باللباد ، مشربة أو مغطاة     
، اسطوانية ، متصلة دون     
أطــراف أو موصــولة  
األطراف مزودة بـأدوات    

عرضية مفـردة أو    / ربط  
متعددة ، أو نسيج مـستو      
موصول مع خيوط طولية    

وعرضية متعددة من   / أو  
  ٥٩١١البند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )١ (:تصنع من 
 .الياف جوز الهند  -
 : المواد اآلتية -
 غزل من البولى تيتر -

 )٢(افلورثيلين
 غزل ، متعدد من بولى ميد -

، مطلى أو مشرب أو مغطى 
 .بالراتنج الفينولى 

 غزل من الياف نسيج -
صناعية من مركب اروماتيك 
البولى ميد ، تم الحصول 
عليه من طريق التكثيف 

 فيتليين ديامين -mالمتعدد ل 
 .وحامص األفثاليك المتساو 

 غزل أحادى من البولى -
 )٣ (.تيتر أفلويثيلين 

 الياف نسيج  غزل من-
 –أ اصطناعية من البولى 

 .فنلنين تترا فثاليك ميد 
 غزل الياف زجاجية ، -

مطلية بالراتينج فينول 
وأشرطة حريرية من غزل 

 )٤ (.اكريليك 
 كوبوليستر خيود مفردة -

ايتنج من البوليستر والر
 ١ر٤لحامض لتترافثاليك و

من سيكلوهكسين أثيافول 
 .وحامض االفتاليك المتساو

 . الياف طبيعية -
 الياف صناعية ليست -

مسرحة أو ممشطة أو 

 

                                                            
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ١
 . يقيد استخدام هذه املواد يف تصنيع  اقشمة منسوجات من النوع املستخدم يف آالت ومعدات تصنيع الورق - ٢
 .من النوع املستخدم يف آالت ومعدات تصنيع الورق يقيد استخدام هذه املواد يف تصنيع  اقشمة منسوجات  - ٣
 . يقيد استخدام هذه املواد يف تصنيع  اقشمة منسوجات من النوع املستخدم يف آالت ومعدات تصنيع الورق - ٤



 

 

-٧٤-

 غيرها -
 

 .معالجة للغزل 
 مواد كيمائية او عجينة -

 .النسيج 
 )١ (:تصنع من 

 .الياف طبيعية 
 الياف صناعية ليست -

مسرحة أو ممشطة أو 
 .ل مجهزة للغز

 مواد كيماوية او عجينة -
 .نسيج 

 
 

 
 

 ٦٠فصل 
 
 
 
 
 

 
 

أقمشة مصنرة أو كروشيه 
 
 
 
 
 

 
 

  )٢ (:تصنع من 
 . ألياف جوز الهند-

 .الياف طبيعية 
 الياف صناعية ليست -

مسـرحة أو ممشطة أو 
 .مجهزة للغزل 

 مواد كيماوية او عجينة -
 .نسيج 

 

                                                                                                                                                                       
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ١
 )٥(نتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم الشروط اخلاصة بامل  -٢



 

 

-٧٥-

 ٦١فصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــستلز  ــسة ، وم مات الب
األلبسة ، من مصنرات أو     

 :كروشيه 
يتم الحـصول عليهـا      -

بحياكة قطع مجمعة سواء    
ــن  ــر م ــين أو أكث قطعت
مـــصنرات أو أقمـــشة 
كروشيه سواء تم قـصها     
ــم  ــة أو ت ــكال معين ألش
تصنيعها مباشرة بأشـكال    

 .معينة 
 .غيرها   -
 
 
 
 
 

 
 )٢)(١(مصنوعة من غزل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٣ (:تصنع من 
 .عية الياف طبي

 الياف صناعية ليست -
مسرحة أو ممشطة أو 

 .مجهزة للغزل 
 مواد كيماوية او عجينة -

 .نسيج 
 .مصنوعة من غزل 

 

 

 ٦٢فصل 
 
 

٦٢٠٢    ex 
٦٢٠٤ ex  
٦٢٠٦ ex  
٦٢٠٩ ex  
٦٢١١ ex  

 
 

ألبسة  وتوابع ألبسة ، من      
ــصنرات أو  ــر المـ غيـ

 :الكروشيه ، عدا 
مالبس سيدات ، فتيـات ،      

ــال ، ومــ  ستلزمات أطف
 .مالبس أطفال ، ومطرزة 

 
 
 

  )٥ )(٤ (من غزلمصنوعة 
 

 
 )٦(مصنوعة من غزل 

 أو
مصنوعة من قماش غير 
مطرز بشرط اال تتعدى تلك 
األقمشة المستخدمة 

من سعر النسيج % ٤٠فيها
 )٧(.تسليم باب المصنع 

 

                                                            
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ١

 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم ٢-
 )٥(مالحظة التمهيدية رقم الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع لل  -٤
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ٤
 )٦(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  -٥
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٦
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٧



 

 

-٧٦-

 

 ٦٢١٠ ex  
 و

٦٢١٦ ex  
 
 
 
 
 
 

٦٢١٣ ex  
 و

٦٢١٤ ex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معدات مقاومـة الحريـق     
مصنوعة من نسيج مغطى    
برقائق بوليـستر مغطـى     

 .ممعدنة باأللومنيوم 
 
 
 
 
 

ــاالت ،  ــل ، شـ مناديـ
 عنق  ايشاربات ، ولفاعات  

، وخمــارات ، وأصــناف 
 :مماثلة 

 
 .مطرزة  -
 
 
 . غيرها -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(  من غزلمصنوعة
 أو
 

تصنع من قماش غير مطلى 
بشرط أال تتعدى قيمة 

مشة غير المطلية األق
من % ٤٠المستخدمة فيها

سعر المنتج تسليم باب 
 )٢(.المصنع 

 تصنع من غزل مفرد غير
             )٤)(٣(مبيض

 
تصنع من غزل مفرد غير 

 مبيض
 أو

عملية تصليح يصاحبها 
عملية طباعة مصحوبة 
بعمليتين تجهيز وتشطيب 

 –مثل التنظيف (على األقل 
ت  التثبي– التلميع –التبييض 
 – الفرد – الشد –بالحرارة 

 –عملية مقاومة االنكماش 
 – النقع –التشطيب النهائى 

،  وذلك ) ازالة العقد –الرتق 
اذا ما كانت قيمة السلع غير 
المطبوعة المستخدمة من 

 ٦٢١٤ و ٦٢١٣البنود 
من سعر %  ٤٧,٥التتعدى

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 )٦(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ١
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم -٢
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ٣
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٤



 

 

-٧٧-

 
٦٢١٧ 

بع أخر جاهزة لأللبسة،    توا 
أجزاء ألبـسة أو أجـزاء      
توابع ألبسة عدا األصناف    

 : ٦٢١٢الداخلة فى البند  
 
 . مطرزة -
 
 
 
 
 
 
 
 معدات مكافحة الحريق    -

من قماش مكسوة برقائق    
 .بوليستر مغطاة الومنيوم 

 
 
 
 
 
 
الحشو الداخلى للياقـات     

 مقصوصة، واألساور 
 
 
 
 
 
 
 .غيرها  -

 
 
 
 
 

 )١ (غزل من مصنوعة
 أو

تصنع من قماش غير مطرز 
بشرط اال تتعدى قيمة القماش 
غير المطرز المستخدم 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
 )٢(.باب المصنع 

 
 )٣ ( من غزلمصنوعة

 أو
تصنع من قماش غير مطرز 
بشرط اال تتعدى قيمة القماش 

 غير المطرز
من سعر % ٤٠المستخدم  

 )٤(المنتج تسليم باب المصنع 
 

 :يات تصنيع تكون فيها عمل
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 أال تتعدى قيمة جميع -
من % ٤٠المواد المستخدمة  

سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
 )٥ ( من غزلمصنوعة -

 

                                                            
 )٦(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  -١
 )٦(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  -٢
 )٦(ة رقم  يرجع للمالحظة التمهيدي-٣
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم -٤
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٥



 

 

-٧٨-

 ٦٣فصل 
 
 
 
 

٦٣٠١ 
 الى

٦٣٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة أصناف نسجية أخر جاهز   
ــسة   ــات ، ألب ، مجموع
مستعملة ، وأسمال وخرق    

 :، عدا
 

ــة ،   ــات ، وأحرم بطاني
سرة ، ستائر ،    بياضات لال 

وأصــناف مفروشــات  
 :أخرى

 
 من لباد ، أو مواد غير       -

 .منسوجة 
 
 
 
  غيرها -
 
 . مطرزة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  غيرها-

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
دا مصنفة تحت بند جمركى ع

 .البند الجمركى للمنتج 
 

 )١ (:تصنع من 
 الياف طبيعية ، أو -
 مواد كيماوية أو -

 .عجينة منسوجات 
 
 
 
 
 
 

 :تصنع من 
  غزل مفرد غير مبيض-
)٣)(٢( 

 أو -
 : تصنع من -
عدا ( قماش غير مطرز -

بشرط ) المصنرات والكروشيه
أال تتعدى قيمة القماش  غير 

من % ٤٠المطرز المستخدم 
نتج تسليم باب سعر الم

 .المصنع 
 
 

تصنع من غزل مفرد غير 
 )٥)(٤(مبيض

 

                                                            
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ١

 )٦(يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  ٢-
الىت مت ( طاة بلدائن مطاط والىت مت احلصول عليها حبياكة أو جتميع اجزاء االقمشة املصنرة أو الكروشيه  لالصناف املصنرة أو الكروشيه غري املطاطية أو املغ-٣

   ٦يتم الرجوع اىل القاعدة التمهيدية رقم ) قصها أو تصنريها بالشكل املطلوب مباشرة 
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٤
الىت مت ( طية أو املغطاة بلدائن مطاط والىت مت احلصول عليها حبياكة أو جتميع اجزاء االقمشة املصنرة أو الكروشيه  لالصناف املصنرة أو الكروشيه غري املطا- ٥

   ٦يتم الرجوع اىل القاعدة التمهيدية رقم ) قصها أو تصنريها بالشكل املطلوب مباشرة 



 

 

-٧٩-

 

٦٣٠٥ 
 
 
 
 
 

٦٣٠٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٣٠٧ 
 
 
 
 

٦٣٠٨ 
 

 .أكياس تعبئة وتغليف
 
 
 
 
 

أغطية بـضائع ، ظلـل      
ــات   ــة ، وحاجب خارجي

، خيام ،   "تاندات"الشمس  
أشرعة للسفن والقوارب،   
ــشراعية   ــواح ال ولألل
 المائيــة ، وللعربــات 

راعية البريــة ، الــش
 :وأصناف للمخيمات 

 
 من مواد غير منسوجة

 
 
 
 
 .غيرها  -
 
 
 

أصناف أخر جاهزة ، بما     
ــصيل  ــاذج تف ــا نم فيه

 .األلبسة
 
 

مؤلفة ) أطقم(مجموعات  
من قطع أقمشة منسوجة 

 )١: (مصنوعة من 
 . الياف طبيعية -
 الياف صناعية ليست -

مسرحة أو ممشطة أو مجهزة 
 للغزل أو

 مواد كيماوية أو عجينة -
 .منسوجات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣) (٢ (:تصنع من 
 الياف طبيعية ، أو

 مواد كيماوية أو عجينة -
 .منسوجات 

 
نع من غزل مفرد غير تص

 )٥)(٤(مبيض
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
قيمة جميع المواد المستخدمة 

من سعر % ٤٠ال تتعدى 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
يجب أن يستوفى كل بند فى 
المجموعة على حدة القاعدة 

 

                                                            
 )٥(حظة التمهيدية رقم الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمال - ١
 )٥(الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم  - ٢
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم -  ٣
 )٥( الشروط اخلاصة باملنتجات املصنوعة من مواد نسيج خملوطة يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٤
 )٦( التمهيدية رقم  يرجع للمالحظة-  ٥



 

 

-٨٠-

 
 
 
 
 
 
 

ومن خيوط، وإن كانـت     
مع لوازم، معدة لـصنع     
ــديابيج أو  ــسط أو ال الب
أغطية أو فوط المناضـد     

ــرزة أ ــناف المط و أص
نسجية مماثلـة  مهيـأة 
فى أغلفة للبيع بالتجزئة    

. 

التى تطبق عليه عندما ال 
. يكون متضمنا فى المجموعة 

ومع ذلك فإنه يمكن استخدام 
اد ليس لها صفة المنشأ مو

بشرط أال تتعدى قيمتها 
من سعر المنتج تسليم % ١٥

 .باب المصنع 
 

 

ex 
  ٦٤فصل 

 
 
 

٦٤٠٦ 
 
 
 
 
 

أحذية وطماقات وأصناف   
 :مماثلة ، عدا 

 
 
 

بما فيهـا   ( أجزاء أحذية   
الوجوه المثبتـة بنعـال 

، ) غير النعال الخارجيـة   
ــة  نعــال داخليــة   قابل

ــديل ،  ــة أو( للتب  فرش
، وسـائد كعـوب     )ضبان

وأصناف ) كعوب صغيرة (
مماثلة، قابلـة للتبـديل،     
طماقات، وواقيات سيقان   
ــة،  ــناف مماثلـ وأصـ

 .وأجزاؤها

تصنع من المواد المصنفة 
تحت أى بند عدا الجزء 
العلوى المثبت الى النعل 
الداخلى أو الى مكونات النعال 

 ٦٤٠٦من البند 
عمليات تصنيع تكون فيها 

لمستخدمة جميع المواد ا
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 . البند الجمركى للمنتج 
 
 
 
 
 

 

ex 
  ٦٥فصل 

 
 

٦٥٠٣ 
 
 
 
 
 

أغطية رأس وأجزاؤهـا    
 :عدا 

 
 
 

قبعات وأغطية رأس أخر    
من لباد ، مصنوعة مـن      
هياكل قبعات أو الـدوائر     

 ،  ٦٥٠١الداخلة فى البند    

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .د الجمركى للمنتج البن
 

تصنع من غزل أو الياف 
 )١(.نسجية

 
 
 

 

                                                            
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ١
 )٦( يرجع للمالحظة التمهيدية رقم - ٢
 



 

 

-٨١-

٦٥٠٥ 
 
 
 
 
 
 

ــة أو   ــت مبطن وإن كان
  أم المزينة

 
ة رأس أخر   قبعات وأغطي 

من مصنرات أو كروشيه    
، أو مــصنوعة مــن  
مسننات او من لبـاد او      
من اقمشة نسجية أخـر،     

، )عدا األشـرطة  (أثوابا  
ــة أو   ــت مبطن وإن كان
مزينة، شبيكات شعر من    
أيــة مــادة، وإن كانــت 

 . مبطنة أو مزينة

 
 

تصنع من غزل أو الياف 
 )٢(نسجية 

 

ex 
  ٦٦فصل

 
 
 
 

٦٦٠١ 

مظالت مطـر ومظـالت     
شمس ، عصى بمقاعد ،     
سياط ، سياط الفروسية ،     
وأجزاء هـذه االصـناف     

 :عدا 
 

مظالت مطـر ، مظـالت      
 شمس 

عمليات تصنيع تكون فيها 
تخدمة جميع المواد المس

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
 قيمة 

 

 

 
 
 
 

 ٦٧فصل 
 
 

بما فيها المظالت بشكل    (
عصى ومظالت الحدائق ،    

 ) .واألصناف المماثلة
 

ريش وزغب محـضران    
وأصناف مصنوعة منهما   
ــطناعية ،  ــار اص ، أزه
واصناف من شعر بشرى    

. 

مة ال تتعدى المواد المستخد
من سعر المنتج تسليم % ٥٠

 .باب المصنع
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 

 

ex 
  ٦٨فصل

 
 
 

٦٨٠٣ ex 
 

مصنوعات من حجـر أو     
ــمنت ، أو  جــص أو أس
حرير صخرى اسبستوس   

أو ميكا أو مـن     ) أمينت(
 :مواد مماثلة ، عدا 

 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 
 

 



 

 

-٨٢-

 
٦٨١٢ ex 

 
 
 
 
 

٦٨١٤ ex 
 
 
 
 
 

أصناف من حجر أردواز    
ــن اردواز  ــى أو م طبيع

 .مكتل 
 

ــر   ــن حري ــات م منتج
صخرى ، أو منتجات من     
مخاليط أساسـها حريـر     
صــخرى أو مخــاليط  
أساسها حريـر صـخرى    

 .وكربونات مغنسيوم 
 

منتجات من ميكا  ، بمـا       
فيها الميكـا المكتلـة أو      
ــت  ــددة ، وان كان المج

ة على حامـل مـن      مثبت
ــوى أو  ورق أو ورق مق

 .من مواد أخرى 

تصنع من حجر اردواز 
 .مشغول 

 
 

تصنع من مواد من أى بند 
 .جمركى

 
 
 
 
 

بما (تصنع من ميكا مشغولة 
مجددة فيها الميكا المكتلة أو ال

. ( 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها  منتجات من خزف  ٦٩فصل 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 

 

ex 
  ٧٠فصل 

 
 

٧٠٠٣ ex  
٧٠٠٤ ex  
٧٠٠٥ ex  

ــصنوعاته ،  ــاج وم زج
 :عدا

 
 
 

زجــاج ذو طبقــة غيــر 
 .عاكسة 

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
د المستخدمة جميع الموا

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 
يصنع من مواد من البند 

٧٠٠١  
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٧٠٠٦   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٠٠٧ 
 
 
 

٧٠٠٨ 
 
 

٧٠٠٩ 
 
 
 

٧٠١٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

زجاج من األنواع الواردة 
 أو ٧٠٠٣فى البنود 

 محنيا أو ٧٠٠٥ أو ٧٠٠٤
مشغول الحواف أو 

ا أو محفورا أو مثقوب
مطليا بالمينا ، أو مشغوال 

لكن بطريقة أخرى ، و
بدون أطر وال مزود 

 :بمواد أخر
 
الواح زجاج مغطى  -

بمادة عازلة رقيقة من 
درجة اشباه الموصالت 

 SEMIIوفقا لمواصفات 
)١( 
 
  غيرها-
 
 

زجاج مأمون ، مكون من 
أو ) مسقى(زجان مقسى 

 .منضد 
 

زجاج عازل متعدد 
 .الطبقات 

 
 

 زجاج بأطر أو مرايا
بدونها ، بما فيها المرايا 

 .للرؤية الخلفية
 

) دمجانات(قوارير ضخمة 
وقنانى وقوارير ودوارق 
وبرطمانات وأنابيب ، 
وغيرها من األوعية 

 
 
 
 
 
 
 
 

يصنع من مواد من البند 
 ٧٠٠٦الجمركى 

 
 

يصنع من مواد من البند 
 ٧٠٠١الجمركى 

 
 

يصنع من مواد من البند 
 ٧٠٠١الجمركى 

 
 

بند يصنع من مواد من ال
  ٧٠٠١الجمركى 

 
يصنع من مواد من البند 

  ٧٠٠١الجمركى 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 البند الجمركى للمنتج 
 أو

عمليات قص وتشكيل 
للمنتجات الزجاجية بشرط أال 
تتعدى قيمة الزجاج غير 

 

                                                            
  اجهزة ومواد مكونة من اندماج شبه موصالت SEM II يقصد بالـ- ١
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٧٠١٣ 

 
 
 

المماثلة من زجاج لنقل 
أو لتعبئة السلع ، 
برطمانات حفظ من زجاج 
، سدادات وأغطية 
 . غالقات أخر، من زجاج

 
أدوات من زجاج من 
األنواع المستعملة للمائدة 
أو المطبخ أو للتواليت أو 
للمكتب أو للتزيين 
الداخلى أو إلستعماالت 

عدا االصناف (مماثلة 
 الداخلة

من سعر المنتج % ٥٠المقطع 
 .نع تسليم باب المص

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 

 بند جمركى  اىمصنفة تحت
 عدا البند الجمركى للمنتج 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٠١٩  ex 
 
 

 ٧٠١٨و٧٠١٠ فى البند   
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاف   ــن الي ــات م منتج
 ) .عدا الغزل (زجاجية 

 
 

 أو
عمليات قص وتشكيل 
للمنتجات الزجاجية بشرط أال 

يمة الزجاج غير تتعدى ق
من سعر المنتج % ٥٠المقطع 

 .تسليم باب المصنع
 أو

الطباعة (الزخرفة اليدوية 
، لألوانى ) بالستائر الحريرية

الزجاجية المنفوخة يدويا، 
يمـة قبشرط أال تتعدى 
% ٥٠الزجاج المنفوخ يدويا 

من سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع

 
 :تصنع من 

 فضيات غير ملونة ، سلوك -
 حبات تزيين ، غزل أو أو

 .جدائل 
 . صوف زجاجى -

 

ex 
  ٧١فصل 

 
 

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت ،     
أحجار كريمـة أو شـبه      
كريمة ، معادن ثمينـة ،      
ومعادن عاديـة مكـسوة     

عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 
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٧١٠١ ex  
 
 
 
 
 
 

 ٧١٠٢ ex  
٧١٠٣ ex  
٧١٠٤ ex  

 
 
 

  و٧١٠٦
  و٧١٠٨ 
٧١١٠ 

  
 
 
 
 

بقشرة من معادن ثمينة ،     
مواد ،  ومصنوعات هذه ال  

حلــى مقلــدة ، عمــالت 
 :معدنية ، عدا 

 
لؤلؤ طبيعى أو مـستنبت     
مصنفا، ومجمعا بخيـوط    
بصفة مؤقتـة لـسهولة     

 .النقل 
 
 

أحجار كريمـة أو شـبه      
طبيعيـة  (كريمة مشغولة   

أو تركيبيــة أو معــاد  
 ) تركيبها

 
 

 :معادن ثمينة 
 
 
  بأشكال خام-
 
 

 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
قيمة جميع المواد المستخدمة 

من سعر % ٥٠التتعدى 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
تصنع من أحجار كريمة أو 

 .شبه كريمة غير مشغولة 
 
 
 
 
 

تحت أى بند تصنع من مواد 
مصنفة تحت ال جمركى عدا تلك

 أو ٧١٠٨ أو ٧١٠٦ البنود
٧١١٠ 

 أو
فصل المعادن الثمينة كيماويا 

 أو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

٧١٠٧ ex  
٧١٠٩ ex  
٧١١١ ex  

 

 
٧١١٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 شبه مـصنعة أو فـى       -

 .صورة مسحوق 
 
 
 

معادن عاديـة مكـسوة     

حراريا أو بالتحليل من البنود 
 ٧١١٠ أو ٧١٠٨ أو ٧١٠٦

 أو
عمل سبائك من المعادن 

 أو ٧١٠٦الثمينة من البنود 
 ٧١١٠ أو ٧١٠٨

بخلط تلك المعادن مع بعضها 
 .أو بمعادن أساس أخرى 

 
بأشكال تصنع من معادن ثمينة 

 .خام
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٧١١٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

بقشرة من معادن ثمينـة     
 .نصف مشغولة 

 

ــؤ  ــن لؤل ــشغوالت م م
طبيعى أو مستنبت أو من     

 كريمـة أو شـبه      أحجار
طبيعيـــة أو (كريمـــة 

 ) .تركيبية أو مجددة
 

 ) .مقلدة(حلى غواية 
 
 

 

تصنع من معادن عادية مع 
 .معادن ثمينة ليست خام 

 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
قيمة جميع المواد المستخدمة 

من سعر % ٥٠ال تتعدى 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 أو

تصنع من أجزاء من معدن 
ليس نفيس ليست مطلية أو 
مغطاه بطبقة من معدن ثمين ، 
بشرط أال تتعدى قيمة جميع 

% ٥٠المواد المستخدمة فيها 
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع 
ex 

  ٧٢فصل  
 
 

٧٢٠٧ 
 
 
 

٧٢٠٨ 
 الى

٧٢١٦ 
 
 

٧٢١٧ 
 

وحديد ) زهر(حديد صب   
 :، عدا ) فوالذ(وصلب 

 
 

جاهزة من  منتجات نصف   
حديد ، أو من صلب مـن   

 .غير الخالئط 
 

منتجات لفائف مسطحة ،    
قضبان ، أعواد ، زوايا ،      
أشكال وأجزاء من الحديد    
أو من صلب مـن غيـر       

 .الخالئط 
 

أسالك من حديد او مـن      
 .صلب من غير الخالئط 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .الجمركى للمنتج البند 
 

يصنع من مواد من البنود 
٧٢٠٣ ، ٧٢٠٢ ،٧٢٠١ ، 
  .٧٢٠٥ أو ٧٢٠٤

 
 

تصنع من سبائك أو أية أشكال 
  .٧٢٠٦أولية أخرى من البند 

 
 
 

تصنع من مواد نصف مصنعة 
  .٧٢٠٧من البند 

 

 

٧٢١٨ ex      تصنع من سبائك أو أية أشكال مصنعة، منتجات  نصف 
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٧٢١٩  
٧٢٢٢  

 
 

٧٢٢٣ 
 
 
 

٧٢٢٤  ex 
٧٢٢٥ 
  الى

٧٢٢٨ 
 
 
 
 
 
 

٧٢٢٩ 
 

منتجات لفائف مسطحة ،    
قضبان ، أعواد ، زوايا ،      
 أشكال من صلب ال يصدأ 

 
أسالك من صلب مقـاوم     

 .للصدأ
 
 

منتجات نصف مصنعة ،    
منتجات لفائف مسطحة ،    
قضبان وأعواد مسحوبة   
على الساخن فى لفـائف     
غير منتظمـة ، زوايـا      
وأشــكال وأجــزاء مــن 
خالئط صـلب أخـرى ،      
قضبان تثقيـب مجوفـة     

عواد من خالئط أو غير   وأ
 .خالئط صلب 

 
أسالك من خالئط صـلب     

 .أخر
 

  .٧٢١٨أولية أخرى من البند 
 
 
 

يصنع من مواد نصف مصنعة 
 ٧٢١٨من البند 

 
 

تصنع من سبائك أو أية أشكال 
 ٧٢٠٦أولية أخرى من البنود 

  .٧٢٢٤أو ٧٢١٨ أو 
 
 
 
 
 
 
 

تصنع من مواد نصف مصنعة 
  .٧٢٢٤من البند 

ex 
  ٧٣الفصل 

 
 
 

٧٣٠١ ex  
 
 

٧٣٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 

منتجات من حديد صـب     
أوحديد أو صلب   ) زهـر(
 عدا) فوالذ(
 
 

 .دعامات عريضة
 
 

لوازم من حديـد صـب      
أوحديد أو صلب لخطوط    

: السكك الحديدية والترام    
قـــضبان، محـــوالت، 
مقصات، اسنة مقـصات،    
وقضبان تقاطع وتوجيـه    
وعناصر تقـاطع أخـر،     

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 
 

تصنع من مواد من البند 
٧٢٠٦.  

 
 

تصنع من مواد من البند 
٧٢٠٦.  
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وقـــضبان مقـــصات، 
وقضبان مسننة، عوارض   

ومثبتات، زوايا،  " فلنكات"
ــد،   ــواح ش ــد، أل قواع
وروابط التباعد زغيرهـا    
مــن القطــع المــصممة 

مد أو ربـط أو     خصيصا ل 
 . تثبيت هذه الخطوط

 

 

  و٧٣٠٤
  و٧٣٠٥
٧٣٠٦ 

 
 

٧٣٠٧ ex  
 
 
 
 
 

٧٣٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواسير وأنابيب وأشكال   
) بــروفيالت(خاصــة 

لـيس  (مجوفة من حديد    
أو من صلب   ) حديد صب 

. 
 

لوازم مواسير وأنابيـب    
من صلب غير قابل للصدأ     

 .مكونة من عدة أجزاء 
 )١SO no X٥C rNIMo 

١٧١٢( 
 

باستثناء المبانى  (منشآت  
مسبقة الصنع الداخلة فى    

ــد  ــزاء ) ٩٤٠٦البن وأج
ور مثـل الجـس   (منشآت  

ومقــاطع الجــسور ،  
وبوابـــات الـــسدود ، 
واألبراج ، والـصوارى    
والـــسقوف وهياكـــل 
الـــسقوف واألبـــواب 
والنوافذ وأطرها وعتبات   
ــصاريع   ــواب والم األب
وستائر اإلقفال والمساند   

ــزين( ــدعامات ) دراب وال
مـن حديـد    )/ واألعمدة

صب أو حديد أو صـلب،      
ألواح وقـضبان وزوايـا     
وقطاعات وأشكال خاصة   

تصنع من مواد من البنود 
 أو ٧٢١٨ أو ٧٢٠٧ أو ٧٢٠٦
٧٢٢٤.  

 
 
 

تحويل و تثقيب وصنفرة 
بالرمل وتوسيع الثقوب 
والتسنين و صنفرة 
المطروقات المفرغة التى ال 

من سعر % ٣٥تتعدى قيمتها 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع . البند الجمركى للمنتج 
الزوايا  اليجوز استخدام ذلك

الملحومة ، واألشكال 
 البند الواردة فيوالقطاعات 

٧٣٠١.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-٨٩-

٧٣١٥ ex 
 
 
 

ب ومواسـير ومـا     وأنابي
لالستعمال ’ يماثلها، مهيا 

فى المنشآت، من حديد أو     
 . حديد أو صلب

 
 سالسل مانعة لإلنزالق 

 

 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
ميع المواد المستخدمة قيمة ج

 ال تتعدى ٧٣١٥من البند 
من سعر المنتج تسليم % ٥٠

 .باب المصنع 
 

ex 
  ٧٤فصل 

 
 
 
 
 
 
 

٧٤٠١ 
 
 
 

٧٤٠٢ 
 
 
 

٧٤٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٤٠٤ 
 

 :نحاس ومنتجاته ، عدا 
 
 
 
 
 
 
 

) مات(نحاس نصف خام    
 .، نحاس مرسب 

 
 

نحاس غير نقى ، أقطاب     
مـن  ) انـودات (موجبة  
لتنقية بالتحليـل   نحاس ل 

 .الكهربائى 
 

ــط  ــى وخالئ نحــاس نق
 :نحاسية ، بأشكال خام 

 
 . نحاس نقى -
 
 
 
 خالئط نحاس ونحاس    -

نقى يحتوى على عناصر    
 .أخرى 

 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .الجمركى للمنتج البند 

 أال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٥٠المستخدمة 

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 . البند الجمركى للمنتج 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
 مصنفة تحت بند جمركى عدا

 .البند الجمركى للمنتج 
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 

يصنع من نحاس نقى فى شكل 
خام أو من عوادم أو فضالت 
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٧٤٠٥ 
 
 

 .فضالت وخردة نحاس 
 
 
 

ــن   ــسية م ــط رئي خالئ
 النحاس

 

 .النحاس 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .لجمركى للمنتج البند ا
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
ex 

  ٧٥فصل  
 

 :نيكل ومنتجاته، عدا 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 

 

   
عدى قيمة جميع المواد أال تت -

من سعر % ٥٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 

 

 
٧٥٠١ 
 الى
٧٥٠٣ 

 
 

 
) مـات (نيكل نصف خام    

ــد  ــل ملب ــسيد نيك وأوك
ومنتجات وسيطة أخـرى    
من تعدين النيكل ، نيكـل      
بأشكال خـام ، فـضالت      

 .وخردة نيكل 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 

بند جمركى عدا مصنفة تحت 
 .البند الجمركى للمنتج 

 

 

ex 
  ٧٦فصل 

 
 
 
 
 
 
 

٧٦٠١ 
 
 

 

 :ألومنيوم ومنتجاته ، عدا
 
 
 
 
 
 
 

 .ألومنيوم بأشكال خام 
 
 

 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 أال تتعدى قيمة جميع المواد -
عر من س% ٥٠المستخدمة 

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 

  :يصنع
  أى تحتمن مواد مصنفة -

بند جمركى عدا البند الجمركى 
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٧٦٠٢ 
 
 
 

٧٦١٦ ex 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خــردة وفــضالت  مــن 
 .ألومنيوم

 
 
 

مصنوعات ألومنيوم عدا   
ــسج   ــائق، والن  –الرق

 والـسياجات،   –والشباك  
لنسج المقواه والمـواد    وا

بمـا  ( األخرى المماثلـة    
مــن ) فيهــا المــسامير 

) أســـالك ألومنيـــوم 
والمصنوعة من معـدن    

 .ألومنيوم ممدد

 و، للمنتج 
 أال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٥٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 أو
 

ينتج بالمعالجة الحرارية او 
المعالجة الكهربائية من 
ألومنيوم ليس فى صورة 

، أو من فضالت وخردة خالئط 
 .األلومنيوم 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
البند الجمركى للمنتج ، ومع 
ذلك يجوز إستخدام الرقائق ، 

نسج ، الشباك ، السياجات، ال
النسج المقواه والمواد األخرى 

) بما فيها المسامير(المماثلة 
أومن أسالك ألمونيوم ممدد، و 

 أال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٥٠المستخدمة 

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 

 
 ٧٧فصل 

 
ــتخدامات  ــوز الس محج

 للنظام المنسق مستقبلية
 
 

  

ex 
  ٧٨فصل 

 
 
 
 
 

رصاص ومنتجاته ، عدا    
: 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

أال تتعدى قيمة جميع المواد 
من % ٥٠مة فيهاالمستخد

 



 

 

-٩٢-

 
٧٨٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٨٠٢ 
 
 

 
 
 

 :رصاص بأشكال خام 
 
 .رصاص نقى -
 
  غيرها-
 
 
 
 
 

ــن  ــضالت م ــردة وف خ
 .رصاص 

 
 
 

سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
 
 

يصنع من سبيكة أو رصاص 
 .مصنع

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 
البند الجمركى للمنتج ، ومع 
ذلك اليجوز استخدام عوادم 
وخردة وفضالت الرصاص من 

 .٧٨٠٢البند 
عمليات تصنيع تكون فيها 

ميع المواد مصنفة تحت بند ج
آخر عدا البند الجمركى للمنتج 

. 
ex 

  ٧٩فصل  
 
 
 
 
 
 
 

٧٩٠١ 

 :زنك ومنتجاته ، عدا 
 
 
 
 
 
 
 

 .زنك بأشكال خام 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
 .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٥٠خدمة المست

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة تحت 
بند جمركى عدا البند الجمركى 

ومع ذلك يجوز . للمنتج 
استخدام خردة وفضالت الزنك 

  .٧٩٠٢من البند 

 



 

 

-٩٣-

 

٧٩٠٢ 
 
 

 .خردة وخردة من زنك 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
تخدمة تحت جميع المواد المس

بند جمركى عدا البند الجمركى 
 .للمنتج 

 

 

ex 
  ٨٠فصل 

 
 
 
 
 
 

٨٠٠١ 
 
 
 
 
 

  و٨٠٠٢
٨٠٠٧ 

 

 :قصدير ومنتجاته ، عدا 
 
 
 
 
 
 
 

 .قصدير بأشكال خام 
 
 
 
 
 

فضالت وخـردة قـصدير ،      
ومنتجات أخرى من القصدير    

. 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

كى عدا مصنفة تحت بند جمر
 .البند الجمركى للمنتج 

ال تتعدى قيمة جميع المواد 
من % ٥٠المستخدمة فيها

سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
عمليات تصنيع يكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركة عدا 
البند الجمركى للمنتج، ومع 
ذلك اليجوز استخدام خردة 
وفضالت القصدير من البند 

٨٠٠٢. 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 

 

 
 ٨١فصل 

 
 
 
 
 

 
معادن عادية أخـر، خالئـط      

، ) سـيرميت (معدنية خزفية   
 :مصنوعاتها 

معادن عادية أخرى مشغولة،    
 .ومنتجاتها 

 
 
   
 .  غيرها -

 
 
 
 
 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
يع المواد المستخدمة فيها جم

% ٥٠من نفس البند الجمركى 
من سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع 
 

 



 

 

-٩٤-

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 

 

ex 
  ٨٢فصل 

 
 
 
 

٨٢٠٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٢٠٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٢٠٨ 
 
 
 
 

ات تقطيع ، أدوات    عدد ، أدو  
مائدة ، مالعق وشوك مـن      
معادن عادية ، وأجزائها من     

 :معادن عادية ، عدا 
 

عدد تحتوى على اثنـين أو      
أكثر من األصناف الداخلة فى     

 ٨٢٠٥ الى   ٨٢٠٢البنود من   
" أطقـم "مهيأة كمجموعـات    

 .للبيع بالتجزئة 
 
 
 
 
 
 

أدوات  قابلة للتبديل معـدة      
للعدد اليدويـة ، وان كانـت       
تدار آليا، أو للعـدد اآلليـة       

ــبس  ( ــضغط والك ــثال لل م
والبصم والتخريم واللولبـة    
والحفر والتثقيـب والتقعيـر     
والتقوير والتفريز والخـرط    

، بما فى   )وفك وربط البراغى  
ذلك قوالـب سـحب وبثـق       
المعادن وأدوات حفر وثقـب     

 .التربة والصخور
 

سكاكين ونصال قاطعة لآلالت    
 .أو لألجهزة اآللية 

 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 

ت بند جمركى آخر مصنفة تح
عدا البنود الجمركية أرقام 

ومع ذلك .  ٨٢٠٥ حتى ٨٢٠٢
 ٨٢٠٢دفإن األدوات من البنو

 يمكن استخدامها ٨٢٠٥حتى 
فى المجموعات بشرط أال 

من سعر % ١٥تتعدى  قيمتها 
المجموعة تسليم باب المصنع 

. 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

 جمركى عدا مصنفة تحت بند
 .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٤٠المستخدمة 

 .المنتج تسليم باب المصنع 
 
 
 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 



 

 

-٩٥-

 
 
 

ex 
 ٨٢١١  

 
 
 
 

سكاكين ذات نصال قاطعة ،     
سواء كانـت مـسننة أم ال       

وذلـك  ) متضمنة المطاوى (
عدا السكاكين الـواردة فـى      

  .٨٢٠٨البند 

 .البند الجمركى للمنتج 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

ر من سع% ٤٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 

عمليات تصنيع يكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 
البند الجمركى للمنتج ومع ذلك 
يمكن استخدام نصال السكاكين 
 ومقابضها من المعادن العادية 

 

 
٨٢١٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٢١٥ 
 
 
 
 
 

 
مثــل ( أدوات قاطعــة أخــر

أدوات قص أو جز الـشعر،      
سواطير وسكاكين الجزارين   و

أو المطبخ وسكاكين تشطير    
، )وفرم، وقاطعـات الـورق    

أدوات ومجموعــات أطقــم، 
تجميل وتقليم أظافر اليـدين     

بما فيها مبـارد    ( والقدمين  
 )األظافر

 
مالعق و شوك و مغارف و      

) كاشـطات (ومغارف رغوة   
ومقطعات الحلـوى والكعـك     
وسكاكين السمك وسـكاكين    

ــ  ــط ال ــدة ومالق سكر، الزب
وأدوات مماثلة، للمائـدة أو     

 . المطبخ

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع (البند الجمركى للمنتج 
ذلك يمكن استخدام المقابض 

 ) .من المعادن العادية
 
 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع .البند الجمركى للمنتج 
ذلك يمكن استخدام القابض من 

 .المعادن العادية

 

ex 
  ٨٣فصل

 
 
 

ex 
٨٣٠٢  

 
 

 
منتجات متنوعة من المعادن    

 :العادية عدا 
 
 

لــوازم تركيبــات أخــرى ، 
مستلزمات وأصناف مماثلـة    
أخرى تستخدم فى األبنيـة ،      

 .واغالق األبواب أتوماتيكيا 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 



 

 

-٩٦-

 
 
 
 
 

ex 
٨٣٠٦  

 
 
 
 

ثيــل صــغيرة وأصــناف تما
أخرى للتزيين مـن معـادن      

 .عادية 

ومع . البند الجمركى للمنتج 
مواد ذلك يجوز استخدام ال

 بشرط ٨٣٠٢األخرى من البند 
من % ٢٠أال تتعدى قيمتها 

سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

ومع . البند الجمركى للمنتج 
ذلك فإنه يجوز استخدام المواد 

 بشرط ٨٣٠٦األخرى من البند 
من % ٣٠أال تتعدى قيمتها 

سعر المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
 

ex 
فصل  

٨٤  
 
 
 
 
 
 
 

ex 
٨٤٠١  

 
 
 
 
 
 

 
، مراجـل ،    مفاعالت نووية   

 ، آالت وأجهزة ميكانيكية
 :وأجزائها ، عدا 

 
 
 
 
 
 

 .عناصر وقود نووى 
 
 
 
 
 
 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

ميع المواد المستخدمة  ج-
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من  % ٤٠المستخدمة فيها 
قيمة المنتج تسليم باب 

 .المصنع 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 

جمركى عدا مصنفة تحت بند 
 )١(البند الجمركى للمنتج

 
 
 

 
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

من % ٣٠فيها  
ســعر المنــتج 
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

ن م% ٣٠فيها  
ســعر المنــتج 
ــاب  ــسليم ب ت

                                                            
 ٣١/١٢/٢٠٠٥ تطبق هذه القاعدة حىت - ١



 

 

-٩٧-

٨٤٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و٨٤٠٣
٨٤٠٤ ex 

 
 
 
 
 
 

٨٤٠٦ 
 
 

مراجل توليد البخار المـائى     
باستثناء (وغيره من األبخرة    

مراجل الماء الساخن للتدفئة    
المركزية والتـى تـستطيع     
ــغط   ــار ذى ض ــاج بخ إنت

، مراجـل الميـاه     ) منخفض
 .المسعرة

 
 
 
 

مراجل تدفئة مركزية عـدا     
ــد  ــواردة بالبنـ  ٨٤٠٢الـ

ة لمراحل  واألجهزة المساعد 
 .التسخين المركزية

 
 
 
 

 .بخارية) توربينات(عنفات 
 

 
 :صنيع تكون فيها عمليات ت

 جميع المواد المستخدمة -
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من قيمة  % ٤٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
 
 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

أو  ٨٤٠٣البند الجمركى 
٨٤٠٤.  

 
 
 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
 .باب المصنع 

 

 .المصنع
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

من % ٢٥فيها  
ســعر المنــتج 
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

من % ٤٠فيها  
ســعر المنــتج 
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع 
 
 

 

٨٤٠٧ 
 
 
 
 

٨٤٠٨ 
 
 
 
 

٨٤٠٩ 

محركات بمكابس متناوبة أو    
دوارة يتم االشـتعال فيهـا      

 ) محركات انفجارية(بالشرر 
 
 

محركات ذات مكـابس يـتم      
االشــتعال فيهــا  بالــضغط 

محركــات ديــزل أو شــبه (
 ).ديزل

 
ــصرا أو  ــدة م ــزاء مع أج

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

يم من سعر المنتج تسل% ٤٠
 .باب المصنع 

 
عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
 .باب المصنع 

 
عمليات تصنيع التتعدى قيمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-٩٨-

 
 
 
 
 

٨٤١١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٤١٢ 
 
 
 
 

٨٤١٣ ex  
 
 
 
 
 
 
 

٨٤١٤ ex  
 

بصورة رئيسية للمحركـات    
أو ٨٤٠٧ الداخلة فى البنـد  

 .٨٤٠٨د البن
 

عنفات نفاثة وعنفات دافعة    
 . وعنفات غازية أخر

 
 
 
 
 
 
 

 .محركات وآالت محركة أخر
 
 
 
 

مــضخات ازاحــة موجبــة 
 .دوارة 

 
 
 
 
 
 

مراوح لألغراض الصناعية   
، وأجهزة نافخة للهـواء ،      

 .وما شابهها 

جميع المواد المستخدمة فيها 
من سعر المنتج تسليم % ٤٠

 .باب المصنع 
 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

تحت بند جمركى عدا مصنفة 
 .البند الجمركى للمنتج 

 أال تتعدى قيمة جميع المواد -
من  % ٤٠المستخدمة فيها 

قيمة المنتج تسليم باب 
 .المصنع 

 
عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
 .باب المصنع 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

لمستخدمة  جميع المواد ا-
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
 أالتتعدى  قيمة جميع المواد -

من قيمة  % ٤٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة -
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 
واد  أالتتعدى  قيمة جميع الم-

من قيمة  % ٤٠المستخدمة 
 .المنتج تسليم باب المصنع 

 
 
 
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

% ٢٥فيهــا  
من سعر المنتج   
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع 
 
 
 
 
 
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

% ٢٥فيهــا  
من سعر المنتج   
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع 
 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمة   
جميع المـواد   
ــستخدمة  المـ

% ٢٥فيهــا  
من سعر المنتج   
ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع 



 

 

-٩٩-

 

 
٨٤١٥ 

 

 

 

 

 

 
٨٤١٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٤١٩ ex  
 

 

 

 

 

 

 

آالت وأجهزة تكييف الهـواء     

محتوية على مروحة بمحـرك     

وتجهيزات لتعـديل الحـرارة     

والرطوبة ، بما فى ذلك اآلالت      

ن تنظـيم الرطوبـة     التى اليمك 

 .فيها على حدة 

 

ومجمـدات  "  برادات"ثالجات  

وغيرها من آالت   "  فريزارات"

ومعــدات وأجهــزة  إحــداث 

، )التبريد أو التجميد  (البرودو  

كهربائية، مضخات حرارية ما    

ــواء   ــف اله ــدا آالت تكيي ع

  .٨٤١٥الداخلة تحت البند 

 

 

 

 

 

 

ــشاب  ــصناعات األخ  ,آالت ل

و الــورق وعجينــة الــورق 

 .الورق المقوى 

 

 

عمليات تصنيع ال تتعدى 

قيمة جميع المواد 

من % ٤٠المستخدمة فيها 

سعر المنتج تسليم باب 

 .المصنع 

 

 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 

 .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع -

 ٤٠المواد المستخدمة فيها 

من قيمة المنتج تسليم % 

 .باب المصنع 

ال تتعدى قيمة جميع  -

المواد المستخدمة التى ليس 

لها صفة المنشأ قيمة المواد 

المستخدمة فيها التى لها 

 .صفة المنشأ 

 :عمليات تصنيع تكون فيها 

 التتعدى قيمة جميع المواد -

% ٤٠المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم 

 .باب المصنع 

افة الى ما ورد  باإلض-

أعاله فإنه عند استخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات تصنيع  

ال تتعدى قيمة   

جميع المـواد   

ــستخدمة  المـ

% ٢٥فيهــا  

من سعر المنتج   

ــاب  ــسليم ب ت

 .المصنع 

 

 

 

 

 

عمليات تصنيع  

تتعدى قيمة  ال  

جميع المـواد   

ــستخدمة  المـ

% ٣٠فيهــا  

من سعر المنتج   

ــاب  ــسليم ب ت



 

 

-١٠٠-

 

 

مواد مصنفة تحت نفس 

البند الجمركى للمنتج 

يجب أال تتعدى قيمتها 

من سعر المنتج % ٢٥

 .تسليم باب المصنع

 .المصنع 

 

 

 

 



  

  

-١٠١-  

 ٠.  
  

٨٤٢٠  
  
  
  
  
  
  

         
  
  
  

٨٤٢٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٢٥  
  الى

٨٤٢٨  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٢٩  
  
  
  

  
آالت صقل وترقيق ، عدا     
ماكان منها  للمعـادن أو      
الزجــاج ، واســطوانات 

  .لهذه اآلالت 
  
  
  
  
  
  
  

ــزة وزن  ــدا (اجهـ عـ
ــغ  ــى تبل ــوازين الت الم

 سـنتيجرام   ٥حساسيتها  
بما فـى ذلـك     ) او اقل   
ن واجهـزة العـد     القبابي

والضبط العاملة بالوزن ،    
ــوازين   ــنجات م ( وص

لجميع انـواع   ) عيارات  
  .الموازين 

  
  

روافع ، آالت مناولـة ،      
  .للتحميل او التفريغ

  
  
  
  
  
  
  
  

ــات  ــدوزرات وجراف بول
تــــسوية الطــــرق 

ــدوزرات( وآالت ) انجلـ
، )اسكرابر(تسوية وكشط   

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 التتعدى قيمة جميع المواد -
من % ٤٠المستخدمة فيها

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

 باإلضافة الى ما ورد أعاله -
فإنه عند استخدام مواد مصنفة 
تحت نفس البند الجمركى 

تها للمنتج يجب أال تتعدى قيم
من سعر المنتج تسليم % ٢٥

  .باب المصنع 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة  -

مصنعة تحت بند جمركى 
 .عدا البند الجمركى للمنتج

 ال تتعدى قيمة جميع  -
المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج % ٤٠
  .تسليم باب المصنع

  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد  ال تتعدى قيمة-

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 باإلضافة الى ما ورد أعاله -

فإنه عند استخدام مواد مصنفة 
 ٨٤٣١تحت  البند الجمركى 
% ١٠يجب أال تتعدى قيمتها  

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  
  

  
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها 

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها 

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها 

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١٠٢-  

  
  
  
  
  
  
  

ــة ، وآالت  ــارف آلي مج
ــتخراج،ومحمالت  اســ

ــارف ، وآال ت دك ، بمج
ومحادل رصـف ذاتيـة     

  :الدفع 
  
  . محادل رصف -
  
  

  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
تخدمة فيها جميع المواد المس

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٣٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ex  
٨٤٣١  

   
  
  
  
  
  

  
  . غيرها-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آالت وأجهزة أخرى ، 
للتسوية أوالتمهيد 
أوالكشط أوالحفر أوالدك 

 أوالتثقيب أو التكتيل
واستخراج األتربة 
والمعادن أو الخامات ، 
آالت غرز أو نزع األوتاد 
، جرافات ، وطاردات 

  .الثلج 
  
  
  
  

أجزاء لالستخدام فقط أو 
بصفة أساسية لمحادل 

  .  رصف طرق
  
  
  

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 ال تتعدى  قيمة جميع -
% ٤٠المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

 باإلضافة الى ما ورد أعاله -
 عند استخدام مواد فإنه

مصنفة تحت البند الجمركى 
 يجب أال تتعدى قيمتها ٨٤٣١
من سعر المنتج تسليم % ١٠

  .باب المصنع 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 باإلضافة الى ما ورد أعاله -

مواد فإنه عند استخدام 
مصنفة تحت البند الجمركى 

 يجب أال تتعدى قيمتها ٨٤٣١
من سعر المنتج تسليم % ١٠

  .باب المصنع 
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج % ٤٠فيها
  .تسليم باب المصنع

  
  

  
عمليات تصنيع 
ال تتعدى قيمة 
جميع المواد 
المستخدمة فيها 

من سعر % ٣٠
المنتج تسليم 

   .باب المصنع
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع 
ال تتعدى قيمة 
جميع المواد 
المستخدمة 

من % ٣٠فيها
سعر المنتج 
تسليم باب 

  .المصنع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١٠٣-  

٨٤٣٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٤١  
  
  
  
  

آالت وأجهزة لصنع 
عجائن الورق من مواد 
ليفية سسليولوزية أو 
لصنع أو تجهيز الورق 

  .أو الورق المقوى 
  
  
  
  
  
  

آالت وأجهزة أخرى 
لتشكيل عجينة الورق او 
الورق أو الورق المقوى 
بما فى ذلك آالت وأجهزة 
القص من جميع األنواع 

.  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

عر من س% ٤٠المستخدمة  
  .المنتج تسليم باب المصنع 

 باإلضافة الى ما ورد أعاله -
فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت نفس البند 
الجمركى للمنتج يجب أال 

من سعر % ٢٥تتعدى قيمتها 
  .المنتج تسليم باب المصنع 

  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
نتج تسليم باب سعر الم

  .المصنع 
 باإلضافة الى ما ورد أعاله -

فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت نفس البند 
الجمركى للمنتج يجب أال 

من % ٢٥تتعدى قيمتها  
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 

عمليات تصنيع 
ال تتعدى قيمة 
جميع المواد 
المستخدمة فيها 

من سعر % ٣٠
المنتج تسليم 

  .باب المصنع 
  
  

عمليات تصنيع 
ال تتعدى قيمة 
جميع المواد 
المستخدمة فيها 

من سعر % ٣٠
المنتج تسليم 

  .باب المصنع 
 
  

  

٨٤٤٤  
  الى

 ٨٤٤٧  
  
  
  
  

٨٤٤٨ 
ex   
  
  
  
  

٨٤٥٢  
  
  

آالت مــن هــذه البنــود 
تــستخدم فــى صــناعة 

  .النسيج 
  
  
  
  
  

آالت وأجهــزة مــساعدة 
لــآلالت الــواردة تحــت 

  . ٨٤٤٥ و٨٤٤٤البندين 
  

آالت خياطة ، عـدا آالت      
خياطة الكتـب الـواردة     

حــت البنــد الجمركــى ت

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
د المستخدمة فيها جميع الموا

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج % ٤٠عن 
  .تسليم باب المصنع

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١٠٤-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األثاث  وقواعد     ،   ٨٤٤٠
وأغطية مصممة خصيصا   
آلالت الخياطة ، إبر آالت     

  :الخياطة  
  
للتطريـز  ( آالت خياطة    -

ال يزيـــد وزن ) فقـــط
ــن  ــها عـ  ١٦رؤوسـ

كيلوجرام بدون المحـرك    
 كيلـــو جـــرام ١٧أو 

  .بالمحرك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . غيرها -
  
  
  

  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى  قيمة جميع -

% ٤٠المواد المستخدمة فيها 
من سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة فى تجميع 
) بدون المحرك(الرؤوس 

التى ليس لها صفة المنشأ 
 المستخدمة التى قيمة المواد

  ، ولها صفة المنشأ 
  
 أن تكون األنظمة -

الميكانيكية المستخدمة لشد 
الخياط وللكورشيه و للخطوط 

لها صفة ) زجزاج(المتعرجة 
  .المنشأ

  
  

ات تصنيع ال تتعدى قيمة عملي
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  



  

  

-١٠٥-  

  
٨٤٥٦  
  الى

٨٤٦٦  
  
  
  

٨٤٦٩  
  الى

٨٤٧٢  
  
  
  

٨٤٨٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٨٢  
  
  
  
  
  
  
  

٨٤٨٤  
  
  
  
  
  
  

عدد آلية وآالت وأجزائها    
ولوازمهــا مــن البنــود 

  ٨٤٦٦ حتى ٨٤٥٦
  
  
  

مثـل آالت   (ية  آالت مكتب 
كاتبــة ، آالت حاســبة ، 
ــات  آالت لمعالجــة البيان

، ) آليـــا، آالت نـــسخ
  .دباسات 

  
صناديق قولبـة لـصب     
المعادن، قواعد قوالب ،    
نماذج قوالـب ، قوالـب      

عدا قوالب  (صب المعادن   
ــسبائك ــب الـ أو ) صـ

الكربيدات المعدنيـة ، أو     
ــواد   ــاج ، أو الم الزج
التعدينية ، أو المطاط أو     

  .يك البالست
  

) بول بيـرنج  (مدحرجات  
  .ذات كرات او دواليب

  
  
  
  
  
  

فواصل وما يماثلها مـن     
ألواح معدنية متحدة مـع     
مواد أخرى أو مؤلفة من     
طبقتين أو أكثر من معدن     
، مجموعات أو أطقم من     
الفواصل ومـا يماثلهـا     
مختلفة التركيب ، مهيـأة     

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  

عمليات تصنيع التتعدى 
من سعر المنتج تسليم % ٤٠

  .باب المصنع 
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٥٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

 اال تتعدى قيمة جميع -
 ٤٠المواد المستخدمة فيها 

نتج تسليم من قيمة الم% 
  .باب المصنع 

  
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
قيمـة  ال تتعدى   

جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١٠٦-  

  
  
  
  

٨٤٨٥  
  
  

فى جعب أو أغلفة مماثلة     
، فواصــل آليــة مانعــة 

  .للتسرب  
  

أجـــزاء آالت ، غيـــر 
محتوية على موصـالت    
كهربائية ، أو عوازل أو     
ملفــات ، أو مفــاتيح  
توصيل ، أو غيرها مـن      

  اآلالت

  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  

  

الكهربائية ، غيـر واردة       
فى مكان آخر فـى هـذا       

  .الفصل 
  

    

ex  
 ٨٥فصل 

  
  
  
  
  
  
  

٨٥٠١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٠٢  
  
  
  
  

  
آالت وأجهــزة ومعــدات 
ــا ،  ــة وأجزائه كهربائي

اذاعـة  أجهزة تـسجيل و   
الصوت ، أجهزة تسجيل    
واذاعة الصوت والصورة   
ــة  ــة المرئي ــى االذاع ف

ــون( ــزاء ) التليفزي وأج
 :ولوازم هذه األجهزة عدا

  
محركـــات ومولـــدات 

عدا مجموعات  (كهربائية  
  ) .توليد الكهرباء

  
  
  
  
  
  
  

مجموعات توليد الكهرباء   
ومغيرات دوارة كهربائية   

.  

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة -
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

  .البند الجمركى للمنتج 
 ال تزيد قيمة جميع المواد -

 % ٤٠المستخدمة فيها عن 
من قيمة المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد ال تتعدى قيمة -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 باإلضافة الى ما ورد أعاله -

فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت  البند الجمركى 

يجب أال تتعدى قيمتها  ٨٥٠٣
من سعر المنتج تسليم % ١٠

  .باب المصنع 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 

  
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    



  

  

-١٠٧-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٠٤ 
ex  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحدات إمـداد كهربـاء     
ــآلالت  ــة ل األوتوماتيكي

  .لمعالجة البيانات
  
  

  ال تتعدى قيمة جميع المواد-
من % ٤٠المستخدمة فيها

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  
  
  
 باإلضافة الى ما ورد أعاله -

فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت  البند الجمركى 

يجب أال  ٨٥٠٣ أو٨٥٠١
يتعدى مجموع قيمتها عن 

من سعر المنتج تسليم % ١٠
  . باب المصنع

  
  

ال تتعدى قيمة جميع المواد 
من % ٤٠المستخدمة فيها  

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  

ع المــواد جميــ
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  
  
  

  

٨٥١٨ 
ex  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥١٩  
  
  

ــصوت  ــذياعات للـ مـ
وحواملها ) ميكروفونات(

، مكبرات صوت ، سواء     
كانت مركبة فى هياكلهـا     
أم ال ، مضخات كهربائية     

ــصوت  ــذبات ال ية ، للذب
ــة   ــات كهربائي مجموع

  ٠لتضخيم الصوت 
  
  

أجهزة ادارة االسطوانات   
ــطوانات  ــشغالت اس ، م

مـــشغالت " حاكيـــات"

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 قيمة جميع المواد  ال تتعدى-

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  و,  المصنع
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة فيها التى ليس 
لها صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 



  

  

-١٠٨-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٢  
  
  
  
  

أشرطة كاسـيت   " قارئات"
وغيرها من أجهزة اذاعة    
الصوت ،غير متـضمنة    

  .اداة لتسجيل الصوت 
  
  
  
  
  

مسجالت صـوت علـى     
األشــرطة الممغنطــة  
ــزة  ــن أجه ــا م وغيره
تسجيل الـصوت سـواء     

نة أداه إلذاعة   كانت متضم 
  .الصوت أم ال 

  
  
  
  
  
  

أجهزة تـسجيل واذاعـة     
) فيديو(الصوت والصورة   

سواء كانـت متـضمنة     
أم ) تيـونر (مؤالف فيديو   

  .ال 
  
  
  
  
  

أجزاء ولوازم معدة فقـط     
أو بــصورة رئيــسية  
لالستخدام مع األجهـزة    
المصنفة تحـت البنـود     

  . ٨٥٢١ الى ٨٥١٩
  

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  و, المصنع 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة فيها التى ليس 
لها صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  و, المصنع 
ال تتعدى قيمة جميع المواد  -

المستخدمة فيها التى ليس 
لها صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  و, المصنع 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

يها التى ليس المستخدمة ف
لها صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع

  
  

المستخدمة فيها  
من سعر  % ٣٠

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

 من سعر % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  



  

  

-١٠٩-  

  
  

٨٥٢٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٥  
  
  
  
  
  
  

  
حوامل غير مسجلة معدة    
ــصوت أو   ــسجيل ال لت
تسجيل الظواهر األخـرى    
، عدا المنتجات المصنفة    

  .) ٣٧(تحت الفصل 
  

ــرطة   ــطوانات ، أش اس
ــا مــن حوامــل  وغيره
تـــسجيل الـــصوت أو 

خرى مسجله،  الظواهر األ 
بما فـى ذلـك القوالـب       
واالسطوانات األم إلنتاج   
االسطوانات المـسجلة ،    
عدا المنتجات المـصنفة    

  :) ٣٧(تحت الفصل 
  
 قوالب واسـطوانات أم -

  .إلنتاج االسطوانات 
  
  
  . غيرها -
 
  
  
  
  
  
  
  
  

أجهزة ارسـال بـالراديو     
ــرق أو   ــاتف أو الب لله
االذاعـــة أو االذاعـــة 

) التليفزيـون (المصورة  
سواء كانت مندمجة أم ال     

  
عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من % ٤٠المستخدمة فيها 

سعر المنتج تسليم باب 
  و, المصنع 

 باإلضافة الى ما ورد أعاله -
فإنه عند استخدام مواد 

ة تحت البند الجمركى مصنف
يجب أال تتعدى قيمتها  ٨٥٢٣
من سعر المنتج تسليم % ١٠

  .باب المصنع 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  



  

  

-١١٠-  

  
  

بجهاز استقبال أو جهـاز     
تسجيل أو اذاعة الصوت    
أو كاميرات تليفزيونية ،    
كاميرات فيـديو للـصور     
ــن  ــا م ــة وغيره الثابت
كاميرات الفيديو المسجلة   

.  
  

سعر المنتج تسليم باب 
  و, المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها 

ة المواد صفة المنشأ قيم
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 

  

  
٨٥٢٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٨  
  
  
  
  
  
  

  
ــزة  ــزة رادار وأجه أجه
إرشاد مالحـى وأجهـزة     

  .توجيه عن بعد بالراديو 
  
  
  
  
  
  
  
  

أجهزة استقبال بـالراديو    
ــرق أو   ــاتف أو الب لله
ــت   ــة ، وان كان اإلذاع
مندمجــة ضــمن نفــس 
الغالف ، بجهاز تـسجيل     
أو جهاز إلذاعة الـصوت     

زة أصـناف   أو بأحد أجه  
  .صناعة الساعات 

  
  
  

أجهزة استقبال لإلذاعـة    
، ) تليفزيـون (المصورة  

وان كانت منـدمجا بهـا      
أجهزة استقبال اإلذاعـة    

أو ) راديــو(المــسموعة 
أجهزة تسجيل او إذاعـة     

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من % ٤٠المستخدمة فيها 

سعر المنتج تسليم باب 
  و, المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها 

مواد صفة المنشأ قيمة ال
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة التى ليس لها 
صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  : تصنيع تكون فيها عمليات
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة فيها
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

  
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 

ها المستخدمة في 
من سعر  % ٢٥

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع 

  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   



  

  

-١١١-  

  
  
  
  
  
  
  

٨٥٢٩  
  
  
  
  
  
  
  

ــصورة ،  ــصوت أو ال لل
شاشات عـرض فيـديو     

وأجهزة ) فيديو مونيتور (
عرض صـور الفيـديو     

  ) .فيديو بروجيكتور(
  
  

الستخدام فقط أو   أجزاء ل 
ــى   ــية ف ــصفة أساس ب
األجهزة المصنفة تحـت    

 الـى   ٨٥٢٥البنود مـن    
٨٥٢٨ :  

  
  

المستخدمة التى ليس لها 
صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٣٥  
  و

٨٥٣٦  
  
  
  
  
  

ــط أو - ــتخدام فق  لالس
بصفة أساسية فى أجهزة    
تــسجيل الــصورة أو  

  .إذاعتها 
  
  .غيرها  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أجهزة كهربائية لوصل أو    
قطع أو لوقايـة الـدوائر      
الكهربائيــة ، ووصــالت 
المآخذ الكهربائية للدوائر   

  .الكهربائية 
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

يع المواد  ال تتعدى قيمة جم-
من سعر % ٤٠المستخدمة  

, المنتج تسليم باب المصنع 
  و
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة التى ليس لها 
صفة المنشأ قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة 
  .ب المصنع المنتج تسليم با

 باإلضافة الى ما ورد أعاله -
فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت البند الجمركى 

 يجب أال تتعدى قيمتها ٨٥٣٨

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 



  

  

-١١٢-  

  
  
  

٨٥٣٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٤١ 
ex   
  
  
  

  
  
  

ــات  ــات "لوح "  تابلوه
مناضد ، خزائن وغيرها    
من الحوامـل ، مـزودة      
بجهازين أو أكثـر مـن      
األجهزة الداخلة فى أحـد     

 ٨٥٣٦ أو   ٨٥٣٥البندين  
للـــتحكم أو التوزيـــع 
الكهربائى ، بما فيها تلك     
التى تتـضمن أدوات أو     
أجهزة داخلة فى الفـصل     

، أجهــزة الــتحكم ) ٩٠(
الرقمية ، عـدا أجهـزة      

حـت  التحويل المصنفة ت  
  . ٨٥١٧البند الجمركى 

  
ــة   ــمامات ثنائيـ صـ
ــتورات وأدوات  وترانزس
شبه موصلة مماثلة، عدا    

الرقائق غير المقطعة الى     
  .دوائر متكاملة

  

من سعر المنتج تسليم % ١٠
  .باب المصنع 

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٤٠المستخدمة  

, المنتج تسليم باب المصنع 
  و
إلضافة الى ما ورد أعاله  با-

فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت البند الجمركى 

يجب أال تتعدى قيمتها  ٨٥٣٨
من سعر المنتج تسليم % ١٠

  .باب المصنع 
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد  -

المستخدمة مصنفة 
جمركى عدا تحت بند 

البند الجمركى للمنتج 
  و, 

 التتعدى قيمة جميع  -
واد المستخدمة الم

من قيمة  % ٤٠فيها 
المنتج تسليم باب 

  .المصنع 

  
  
  

يات تصنيع  عمل
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 

  

  
٨٥٤٢  

  
  
  
  
  
  
  

  
املة ومجمعات  دوائر متك 

الكترونيـــة متناهيـــة 
  .الصغر 

  
  
  
  
  

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 التتعدى قيمة جميع المواد -
من % ٤٠المستخدمة فيها

 المنتج تسليم باب سعر
  و, المصنع 

د أعاله  باالضافة الى ما ور-
فإنه عند استخدام مواد 
مصنفة تحت البند الجمركى 

  
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
ليم المنتج تـس  
  .باب المصنع 

  



  

  

-١١٣-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٤٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   غيرها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسالك وكابالت معزولـة    
بما فى ذلـك الكـابالت      (

وغيرهـا  ) متحدة المحور 
من الموصالت المعزولة    

بما فى ذلـك    ( للكهرباء  
المطلية بالميناء أو الـك     

ــسدة  ، وان ) أو المؤكـ
كانــت مــزورد بــأدوات 

رفيه ، كـابالت    توصيل ط 

يجب أال  ٨٥٤٢أو  ٨٥٤١
% ١٠يتعدى مجموع قيمتها 

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  أو
والتى يتم ( فاعلية االنتشار 

خاللها صنع دوائر كهربائية 
متكاملة ومادة من درجة شبه 
موصلة عن طريق ادخال 
اختياري لمادة مضافة 

سواء كانت مجمعة ) اسبةمن
أو مختبرة أم ال في دولة /و

بخالف الدول المحددة في 
   ٤ و ٣البنود 

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٤٠المستخدمة  

, المنتج تسليم باب المصنع 
  و
في نطاق الحد  -

 قيمة جميع أعاله فإنالمذكور
المواد المستخدمة المصنفة 

 ٨٥٤٢ و ٨٥٤١ دينتحت البن
% ١٠يجب أال تتعدى قيمتها  

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١١٤-  

  
  

من الياف بصرية مصنعة    
من الياف مغلف كل منها     
على حـدة ، وان كانـت       
مجمعة مـع موصـالت     

ــزودة  كهربائ ــة او م ي
  بأدوات توصيل طرفيه 

  
  
  
  
  

  

  

٨٥٤٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٤٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٥٤٧  
  
  
  
  
  

أقطاب كربون ، وفـرش     
كربون، وكربون اللمبات   
، وكربون البطاريـات ،     
وأصــناف أخــرى مــن 
الجرافيت أو غيره مـن     
الكربون ، سواء كانـت     
بمعدن أو بدونـه ، مـن       

ع المـستعملة فـى     األنوا
  .أغراض الكهرباء 

عازالت للكهربـاء مـن     
  .جميع المواد 

  
قطع عازلـة للكهربـاء     
ــزة   ــآلالت واألجهـ لـ
ــة،  ــدات الكهربائي والمع
مصنوعة كليا من مـواد     
عازلــة ، وان كانــت  
محتوية على قطع معدنية    
بــسيطة للتجميــع مثــل 
القواعد الملولبة للمبات ،    
أدمجت فى كتلة المـادة     

نـاء القولبـة ،     العازلة أث 
عدا العازالت الداخلة فى    

ــد  ــب ٨٥٤٦البن  ، أنابي
ــائى  ــد الكهربـ للتمديـ
ووصالتها ، من معـادن     
عادية مبطنة بمواد عازلة 

  
فضالت وخـردة الخاليـا    
ــات   ــدة ومجموع المول
ــدة   ــا المولـ " الخاليـ

والمـدخرات  " البطاريات

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
واد المستخدمة جميع الم

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج % ٤٠فيها

  



  

  

-١١٥-  

  
٨٥٤٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا   ــة ، وخالي الكهربائي
ــستهلكة ،  ــدة مـ مولـ
" مجموعات خاليا مولدة    

ــات ــستهلكة ، " بطاري م
مـــدخرات كهربائيـــة 
مـــستهلكة ، أجـــزاء 
ــآلالت أو   ــة ل كهربائي
األجهزة غير مذكورة وال    
واردة فى مكان آخر فـى      

  .هذا الفصل 

  .تسليم باب المصنع 
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  

ex  
   ٨٦صل ف
  
  
  
  
  
  
  

قاطرات سكك حديدية أو    
ترام، عربـات ومعـدات     
السكك الحديدية ، خطوط    
سكك حديديـة أو تـرام      
وأجزائها ومستلزماتها ،   
ــة  أجهــزة اشــارات آلي
ــرق  ــة لطـ وكهروآليـ

  المواصالت ، عدا 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد 
من سعر % ٤٠المستخدمة

  .المنتج تسليم باب المصنع 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

٨٦٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ex  
 ٨٧فصل 

  
  
  
  
  
  

مستلزمات خطوط السكك   
ــرام ،   ــة أو الت الحديدي

بمـا فيهـا    (أجهزة آلية   
ــة ــارة ) الكهروآلي لالش

واألمان للسكك الحديديـة    
والترام ، للطرق البرية ،     
أو الطرق المائية الداخلية    

نـشآت  ، وللمواقف أولم  
الموانى ، أو المطـارات     

  .وأجزائها 
ســـيارات وجـــرارات 
ــات   ــات ومركب ودراج
ــرى،   ــات اخـ وعربـ
وأجزاؤهــا ولوازمهــا ، 

  عدا ،
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

اد  ال تتعدى قيمة جميع المو-
من  % ٤٠المستخدمة فيها 

قيمة المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

    
  

  
عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

-١١٦-  

٨٧٠٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٧١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٧١١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عربات ذاتية الدفع غيـر     
مزودة بأجهزة رفـع أو     
ــواع  ــضيد، مــن األن تن
المستخدمة فى المـصانع    
أو المخازن أو المـوانى     
ــل  ــارات لنقـ أو المطـ
البضائع لمسافات قصيرة   

بــات جــرارة مــن ، عر
األنواع المستعملة علـى    
أرصفة محطات الـسكك    
الحديدية ، أجزاء العربات    

  .المذكورة أعاله
دبابات ومركبات حربيـة    
ــرى ، ذات  ــة أخ مدرع
محركات ، سواء كانـت     
  .مسلحة أم ال ، وأجزائها

  
  
  
  
  

دراجــــات ناريــــة 
بمـا فيهـا    " موتوسيكل"

ــة  ــدراجات العاديـ الـ
بمحركات ثابتة ودراجات   

ة مزودة بمحركـات    عادي
مساعدة ، سـواء كانـت      
بمركبات جانبيـة أم ال ،      
: مركبات جانبية للدراجات

  
 مجهزة بمحركات ذات    -

مكابس متناوبـة سـعة     
  :اسطوانتها 

  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

دى قيمة جميع المواد  التتع-
من  % ٤٠المستخدمة فيها 

قيمة المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

 التتعدى قيمة جميع المواد -
من  % ٤٠المستخدمة فيها 

قيمة المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 

فيها المستخدمة  
من سعر  % ٣٠

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  



  

  

-١١٧-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨٧١٢ 
ex  
  
  
  
  
  
  

٨٧١٥  
  
  
  
  
  
  

 ٣ سم ٥٠ ال تزيد عن     -
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣ سم٥٠ تزيد عن -
  
  
  
  
  
  
  
  

  . غيرها -
  
  
  
  
  
  
  
  

دراجات عاديـة بـدون     
( مدحرجات ذات كـرات     

  ) بول بيرنج
  
  
  
  

 لنقــل األطفــال عربــات
  .وأجزاؤها

  
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة 
  .المنتج تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 

شأ قيمة المواد المستخدمة المن
  .التى لها صفة المنشأ 

  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة  
  .المنتج تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  .التى لها صفة المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة  
  .المنتج تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  .التى لها صفة المنشأ 
  

عمليات تصنيع لمواد ليست 
مصنفة تحت البند الجمركى 

٨٧١٤ .  
  
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفه تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من سعر % ٤٠المستخدمة 

  .المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٢٥
لمنتج تـسليم   ا

  .باب المصنع
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 

 فيها  المستخدمة
من سعر  % ٣٠

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع

  



  

  

-١١٨-  

  
٨٧١٦  

  
  
  
  
  
  

  

مقطورات ، ومقطـورات    
نصفية، عربـات أخـرى     
ــدفع ،   ــة  ال ــر آلي غي

  .وأجزاؤها 
  

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

 جميع المواد المستخدمة -
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

  .البند الجمركى للمنتج
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة  
  .المنتج تسليم باب المصنع 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  

ex  
  ٨٨  فصل

  
  
  
  
  
  
  
  

ex  
٨٨٠٤  

  
  
  
  
  
  
  
  

٨٨٠٥   
  
  
  
  

مركبات جوية ، مركبات    
فــضائية ، وأجزاؤهــا ، 

  :عدا
  
  
  
  
  
  

ــوط  ــالت هبــ مظــ
  )روتوشوت(
  
  
  
  
  
  

أجهزة اطالق المركبـات    
الجوية، أجهـزة لهبـوط     
المركبات الجويـة علـى     
ظهر الـسفن واألجهـزة     
المماثلة ، أجهزة أرضية    
للتدريب على الطيران  ،     

  .وأجزاء األصناف أعاله 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

  .البند الجمركى للمنتج 
  
  
  
  
  

ت تصنيع لمواد من أى عمليا
بند جمركى بما فى ذلك مواد 

  . ٨٨٠٤أخرى من البند 
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة فيها 
مصنفة تحت بند جمركى عدا 

  .البند الجمركى للمنتج 
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٤٠
المنتج تـسليم   

  .نعباب المص
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٤٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  

عمليات تصنيع  
ال تزيــد قيمــة 
جميــع المــواد 
المستخدمة عن  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع

سفن ، قوارب ، ومنشآت       ٨٩ فصل
  .عائمة 

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 المستخدمة جميع المواد

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
ومع . البند الجمركى للمنتج 

ذلك ال تستخدم هياكل السفن 
المصنفة تحت البند الجمركى 

٨٩٠٦.  

عمليات تصنيع  
ال تزيــد قيمــة 
جميــع المــواد 
المستخدمة عن  

من سعر  % ٤٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع 
ex  
  ٩٠ فصل

  

أدوات وأجهزة للبصريات   
، والتصوير الفوتوغرافى   
، أو الــــسينمائى ، أو 

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 



  

  

-١١٩-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٠١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٠٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٩٠٠٤  

  
  
  
  
  

ex  
٩٠٠٥   

  

القياســى أو الفحــص ، 
والمراقبة ، أو للقياس أو     
الضبط الـدقيق ، أدوات     
ــب أو  ــزة للطـ وأجهـ

 ولوازم  الجراحة ، أجزاء  
؛ جهزة  هذه األدوات واأل  

  :عدا
  

الياف بصرية وحزم مـن     
الياف بصرية ، كـابالت     
من الياف بـصرية عـدا      

 ،  ٨٥٤٤الداخلة فى البند    
الواح وصفائح من مواد    

بما (استقطاب ، عدسات    
فى ذلك العدسات الالصقة    

ــا  )  ــير ومراي ، مواش
وغيرهــا مــن عناصــر 
بصرية ، من أى   مـادة        
كانت ، غير مركبة ، عدا      

ـ      اج ماكان منها مـن زج
  .مشغول بصريا غير 

  
عدسات ومواشير ومرايا   
وغيرهــا مــن عناصــر 
بصرية ، من أيـة مـادة       
كانت ، مركبـة ، تـشكل     
أجـــزاء أو تركيبـــات 
لألدوات واألجهزة ، عدا    
ماكان منها مـن زجـاج      

  .غيرمشغول بصريا
  

نظــارات ومــا يماثلهــا 
ــة أو  ــصححة أو واقي م

  .غيرها 
  
  
  

مناظير مقربـة مفـردة     
ة وغيرها العين أو مزدوج  

مــن المناظيرالفلكيــة  

  .البند الجمركى للمنتج 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

من % ٤٠المستخدمة عن 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

 المنتج تسليم من سعر% ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج % ٤٠فيها
  .تسليم باب المصنع 

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
د المستخدمة  جميع الموا-

مصنفة تحت بند جمركى عدا 

المستخدمة فيها  
من سعر  % ٣٠

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

تصنيع عمليات  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنتج تـسليم   

  .باب المصنع
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع  
ال تتعدى قيمـة    
جميــع المــواد 



  

  

-١٢٠-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٠٦ 
ex   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البــصرية، وقواعــدها ، 
عــدا األجهــزة الفلكيــة 
ــضوء   ــرة للـ الكاسـ

  .وقواعدها 
  
  
  
  
  
  
  

ــصوير   ــزة التـ أجهـ
عـدا آالت   (الفوتوغرافى  

ــسينمائى ــصوير ال ، )الت
أجهزة احـداث الـضوء     
ــصوير  ــاطف للتـ الخـ
الفوتوغرافى ، بما فيهـا     
ــب  ــات واألنابيـ اللمبـ
الوماضة ، عـدا لمبـات      

  .ب التفريغ وأنابي
  
  
  
  
  

  .البند الجمركى  للمنتج 
 المواد ة التتعدى قيم-

من % ٤٠المستخدمة  فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع
 التتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  .التى لها صفة المنشأ 
  
  

  :ون فيها عمليات تصنيع تك
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى  للمنتج 

 المواد ة التتعدى قيم-
من % ٤٠المستخدمة  فيها 

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع

 التتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  .شأ التى لها صفة المن
  
  
  

ستخدمة فيها  الم
من سعر  % ٣٠

المنتج تـسليم   
  .باب المصنع

  
  

  

 
٩٠٠٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أجهزة تصوير كـاميرات    
ــزة   ــينمائية ، وأجه س
عرض سـينمائية ، وان     
اشــتملت علــى أجهــزة 
تسجيل او اذاعة الصوت    

.  
  
  
  
  
  

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

تكون جميع المواد المستخدمة 
فيها مصنفة تحت بند جمركى 

  .عدا البند الجمركى  للمنتج 
 المواد ة التتعدى قيم-

من % ٤٠المستخدمة  فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

يس لها صفة المستخدمة التى ل
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  
عمليات تـصنيع   
ال تتعدى قيمـة    
ــواد  ــع الم جمي
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنــتج تــسليم 

  .باب المصنع
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٢١-  

  
  

٩٠١١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ex  
 ٩٠١٤   
  
  
  
  

٩٠١٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

) ميكروسـكوبات (مجاهر  
ها مجاهر  بصرية ، بما في   

التصوير الفوتوغرافة أو   
الــسينمائى ومجــاهر  

  .عرض الصور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــزة وأدوات أخــرى  أجه
  .للمالحة

  
  
  

أجهزة وأدوات للمـساحة    
بما فيها أجهزة المساحة    (

، ولعلــم ) بالتــصوير
تخطيط الميـاه ، وعلـم      
المحيطـــات ، وعلـــم 
خـــصائص الميـــاه ، 
واألرصاد الجوية ، وعلم    

ناء طبيعة األرض ، باستث   
ــاييس  ــالت ، مق البوص

  .األبعاد 

  .التى لها صفة المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 تكون جميع المواد -

المستخدمة فيها مصنفة تحت 
بند جمركى عدا البند الجمركى 

  .للمنتج 
 التتعدى قيمى المواد -

من % ٤٠المستخدمة  فيها 
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 
يمة جميع المواد  التتعدى ق-

المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ قيمة المواد المستخدمة 

  .التى لها صفة المنشأ 
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .اب المصنع ب

  
  

عمليات تـصنيع   
ال تتعدى قيمـة    
ــواد  ــع الم جمي
المستخدمة فيها  

من سعر  % ٣٠
المنــتج تــسليم 

  .باب المصنع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٢٢-  

  
  

٩٠١٦  
  
  
  
  
  

٩٠١٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠١٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موازين حـساسة تبلـغ     
 سـنتيجرام   ٥حساسيتها  

أو أقل، وان كانت مزودة     
  .بصنجاتها أم ال 

  
  

أدوات للرسم أو التخطيط    
مثــل آالت (أو الحــساب 

وأجهزة النـسخ   ) الرسم
، مناقــل ، " بنتــوجراف 
للرسـم  " أطقم"مجموعات  

الهندسى ، مساطر حاسبة    
وأقراص حاسبة ، أدوات    

تخدم لقياس الطـول تـس    
ــد  ــار ( بالي ــل األمت مث

بأنواعها والميكرومترات  
ومعـــايير ومقـــاييس 

غير مـذكورة   ) السماكة
وال داخلة فى مكان آخـر      

  .من هذا الفصل 
  

أدوات وأجهزة للطـب أو     
للجراحة أو طب األسنان    
أو الطب البيطرى ، بمـا      
فيها أجهزة التـشخيص    
ــعاعى   ــالوميض االش ب

وغيرها من  ) سينتجراف(
لكهربائية ،  أجهزة الطب ا  

وكذلك أجهـزة اختبـار     
  .النظر 

 كراسى لطب األسـنان     -
تحتوى على معدات طـب     

  .األسنان أو مباصق 
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة 

 المنتج تسليم من سعر% ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع لمواد من أى 
بند جمركى بما فى ذلك مواد 
أخرى من البند الجمركى 

٩٠١٨ .  
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

 التتعدى قيمة جميع المواد -
من قيمة  % ٤٠ المستخدمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــتج   ــعر المن س
تـــسليم بـــاب 

  .المصنع
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج   ــعر المن س
تـــسليم بـــاب 

  .المصنع



  

 
 
  

-١٢٣-  

  
  
  
  

  .المنتج تسليم باب المصنع   . غيرها-

  

٩٠١٩  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٢٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٢٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٢٥  
  
  
  
  

أجهزة عالج آلى ، أجهزة     
تدليك ، أجهـزة للطـب      
النفسانى، أجهزة عـالج    
باألوذون أو األكسجين أو    
باستنشاق المواد الطبية ،    
أجهزة انعاش بـالتنفس    
اإلصطناعى وغيرها مـن    

  . أجهزة العالج بالتنفس 
  

أجهزة تـنفس أخـرى ،      
غاز ، عدا األقنعة    وأقنعة  

الواقية غيـر المـزودة     
بأجزاء آلية أو بمرشحات    

  .قابلة لالستبدال 
  
  
  
  

ــار  ــزة الختب آالت وأجه
الــصالبة أو المتانــة  
أومقاومة الشد أو القابلية    
لالنضغاط أو المرونة أو    
ــة   ــواص الميكانيكي الخ

مثــل (األخــرى للمــواد 
المعــادن أو الخــشب أو 
المواد النسجية أو الورق    

  ) .اللدائنأو 
  

مقــاييس كثافــة وأدوات 
طفو مماثلـة ، مقـاييس      

ترمـــومتر (حراريـــة 
ــر ــاييس ) وبيرومت ، مق

) بـارومتر (ضغط جـو    

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من قيمة  % ٤٠المستخدمة  

  .المنتج تسليم باب المصنع 
  
  

  :تكون فيها عمليات تصنيع 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
من قيمة  % ٤٠المستخدمة  

  . المنتج تسليم باب المصنع 
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

ـ % ٢٥فيها   ن م
ــتج   ــعر المن س
تـــسليم بـــاب 

  .المصنع
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مـن  % ٢٥فيها  
ــتج   ــعر المن س
تـــسليم بـــاب 

  .المصنع
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٢٤-  

  
  
  
  
  
  

٩٠٢٦  
  
  
  
  

ــة   ــاييس رطوبـ مقـ
ــو ــر (الجـ هيجرومتـ

مـسجلة أو   ) وسيكرومتر
غير مسجلة ، وأى أدوات     

  .مشتركة فيها 
  

أجهزة وأدوات لقياس أو    
لمراقبة وفحص الجريان   
أو االرتفاع أو الضغط أو     

لمتغيرات األخـرى فـى     ا
ــازات   ــسوائل أو الغ ال

  مثل مقاييــس ( 

  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٢٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجريــان ، مقــاييس  
االرتفــاع ، مقــاييس  

ــضغط  ــانوميتر" ال ، " م
 ، عدا   )وعددات الحرارة 

ــزة واألدوات  األجهـــ
المصنفة تحـت البنـود     

ــة    أو٩٠١٤الجمركيـ
 أو   ٩٠٢٨ أو  ٩٠١٥
٩٠٣٢ .  

  

أجهزة وأدوات للتحليـل    
ــائى  ــائى أو الكيم الفيزي

مثل مقاييس االستقطاب   (
ــوالريمتر" ــاييس " ب ومق

انكــــسار األشــــعة 
وأجهــزة " رافراكتــومتر"

ــاس أطــوال موجــة  قي
ــف  ــيكترومتر"الطي " س

ت أو  وأجهزة تحليل الغازا  
، أجهزة وأدوات   )الدخان

لقياس أو اختبار درجـة     
اللزوجة أو المـسامية أو     
التمدد أو التوتر السطحى    
أو ما يماثلهـا ، أجهـزة       
ــاس أو  وأدوات لقيـــ
اختبـــارات الوحـــدات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٢٥-  

  
  
  
  
  
  

٩٠٢٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحرارية أو الـصوت أو     
مقاييس فترات  ( الضوء  

ــضوء   ــرض لل ، ) التع
أجهزة القطـع العرضـى     
للفحـــص المجهـــرى 

  ) .ميكروتوم(
دادات للغــازات أو عــ

السوائل أو الكهرباء بما    
  :فيها أجهزة معايرتها 

  . أجزاء ومستلزمات -
  
  
  

  . غيرها -

  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
لمستخدمة فيها جميع المواد ا

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة 
  و, المنتج تسليم باب المصنع 

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ  قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة 

  .شأ المن

  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مـن  % ٣٠فيها  
ــتج   ــعر المن س
تـــسليم بـــاب 

  .المصنع

  

٩٠٢٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٣٠  
  
  
  
  
  
  

مثــل (عــدادات أخــرى 
عدادات دورات ، عدادات    
انتاج ، عدادات سـيارات     

ــرة ا ــسيمتر"ألج ، " تاك
عدادات المسافات بالخطى   

، مؤشرات الـسرعة،    ) 
ــدا  ــاكومترات ، عـ تـ
األصناف الداخلة فى البند    

، أجهزة   ٩٠١٥أو   ٩٠١٤
االبطاء الظاهرى للسرعة   

  ) .ستروبوسكوب(
أجهزة قيـاس التغيـرات     
ــادير  ــسريعة للمقـ الـ
ــة  الكهربائيـــــــ

وأجهزة ) اوسيلوسكوب(
تحليل الطيـف وأجهـزة     

أخرى لقياس  أو    وأدوات  

ع ال تتعدى قيمة عمليات تصني
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٢٦-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٣١  
  
  
  
  
  
  
  

٩٠٣٢  
  
  
  
  

٩٠٣٣  
  
  
  
  

ــادير   ــة المقـ مراجعـ
الكهربائية ، عدا العدادات    

،  ٩٠٢٨الداخلة فى البند    
أجهزة وأدوات لقياس أو    
كشف األشـعة الـسينية     
وأشعة الفا وبيتا وجامـا     
ــة   ــعاعات الكوني واالش
وغيرها من االشـعاعات    

  .المؤينة 
ــزة وأدوات وآالت  أجهـ
للقياس أو الفحص غيـر     
مذكورة والداخلـة فـى     

 آخر من هذا الفصل     مكان
، أجهزة فحص األجـسام     
بالضوء الكاشف بواسطة   

  .ظاللها الجانبية
  

أجهزة وأدوات للتنظـيم    
الـــذاتى أو المراقبـــة 

  .والتحكم الذاتى 
  
  
ــوازمأ ــزاء ول ــر  (ج غي

 فى مكان    أو واردة  مذكورة
آلالت ل )آخر من هذا الفصل   

ــزة واألدوات  واألجهـــ
   )٩٠( فى الفصل لواردةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

 المنتج تسليم من سعر% ٤٠
  .باب المصنع 

  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  



  

 
 
  

-١٢٧-  

Ex  
  ٩١فصل 

  
  
  

٩١٠٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩١٠٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩١١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩١١١  
  
  

ساعات يد وساعات أخرى    
  :وأجزائها ، عدا 

  
  
  

  ساعات اخرى
  
  
  
  
  
  
  
  

عدد حركة الصناف صناعة    
 .كاملة ومجمعة , الساعات 

  
  
  
  
  
  

 عدد حركة كاملة الصـناف    
غيـر  ,  الـساعات    صناعة

 جزئيـا مجمعة أو مجمعـة  
 حركـة  ال عددمجموعات ل ( 
ة غير كاملـة    ؛ عدد حرك  )

,  الساعات    صناعة الصناف
ــة   ــدد حرك ــة ؛ ع مجمع

  الـساعات   صناعة الصناف
  عغير تامة الصن

  
  .أظرف الساعات وأجزائها 

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم % ٤٠
  .باب المصنع 

  
  :عمليات تصنيع تكون فيها 

المواد  التتعدى قيمة جميع -
من سعر % ٤٠المستخدمة  

  .المنتج تسليم باب المصنع 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ  قيمة المواد المستخدمة 

  .التى لها صفة المنشأ 
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 التتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة 
  .صنع المنتج تسليم باب الم

 ال تتعدى قيمة جميع المواد -
المستخدمة التى ليس لها صفة 
المنشأ عن قيمة المواد 
المستخدمة التى لها صفة المنشأ 

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 ال تتعدى قيمة جميع المواد -

من سعر % ٤٠المستخدمة فيها  
  .المنتج تسليم باب المصنع 

 باإلضافة الى ماورد أعاله -
استخدام مواد مصنفة فإنه عند 

 يجب ٩١١٤تحت البند الجمركى 
من سعر % ١٠أال تتعدى قيمتها 

  .المنتج تسليم باب المصنع 
  
  
  
  

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة -

مصنفة تحت بند جمركى عدا 
  .البند الجمركى للمنتج 

التتعدى قيمة جميع المواد 
من قيمة  % ٤٠المستخدمة  

  . تسليم باب المصنع المنتج 

  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال 
تتعدى قيمة جميع 
المواد المستخدمة 

من % ٣٠فيها 
سعر المنتج تسليم 

  .باب المصنع
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مــن % ٣٠فيهــا 
سعر المنتج تسليم   

  .باب المصنع
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   

خدمة المواد المست 
مــن % ٣٠فيهــا 

سعر المنتج تسليم   
  .باب المصنع

  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مــن % ٣٠فيهــا 
سعر المنتج تسليم   

  .باب المصنع



  

 
 
  

-١٢٨-  

٩١١٢  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

٩١١٣  
  
  
  
  
  

) أطر(علب وصناديق   
ــناعة   ــناف ص وأص

الداخلة فـى   الساعات  
ــصل ،   ــذا الفـ هـ

  .وأجزائها
  
  
  
  
  

ــاعات  ــاور سـ أسـ
  :وأجزاؤها 

  
 من معادن عاديـة     -

ســواء مكــسوة أم ال 
بقشرة مـن ذهـب أو      
فضة ، أو من معـادن      

  .ثمينة
  
  .غيرها  -

  :عمليات تصنيع تكون فيها 
 جميع المواد المستخدمة مصنفة -

تحت بند جمركى عدا البند 
  .الجمركى للمنتج 

التتعدى قيمة جميع المواد 
من قيمة  % ٤٠المستخدمة  
  .ب المصنع المنتج تسليم با

  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
 ٤٠جميع المواد المستخدمة فيها  

من سعر المنتج تسليم باب % 
  . المصنع 

  
  

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
جميع المواد المستخدمة فيها 

سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
  .المصنع 

ــات  عمليـ
تــصنيع ال 
تتعدى قيمة  
جميع المواد  
المـستخدمة  

% ٣٠فيها  
مــن ســعر 
المنتج تسليم  
ــاب  بـــ

  .المصنع
  
  
  
  

  ٩٢فصل 
  
  

ــيقية ،  أدوات موسـ
  .أجزاؤها ، ولوازمها 

عمليات تصنيع التتعدى قيمة 
 ٤٠جميع المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج تسليم باب % 
  .المصنع 

  

  

ــائر ،    ٩٣فصل  ــلحة وذخ أس
  أجزاؤها، ولوازمها 

عمليات تصنيع ال تتعدى قيمة 
 المستخدمة فيها جميع المواد

من سعر المنتج تسليم باب % ٥٠
  .المصنع 

  

ex  
   ٩٤فصل 

  
  

أثاث ، أثـاث للطـب      
والجراحة ، أصـناف    

حشايا حوامل  (لألسرة  
حـــشايا ، وســـائد 
ــشوة   ــناف مح وأص

أجهزة انـارة   ) مماثلة
غير مذكورة وال داخلة    

  فى مكان آخر ، 

  
عمليات تصنيع تكون فيها جميع 

ة تحت بند المواد المستخدمة مصنف
جمركى عدا البند الجمركى للمنتج 

.  

  
ــات  عمليـ
تــصنيع ال 
تتعدى قيمة  
جميع المواد  
المـستخدمة  

% ٤٠فيها  
  من سعر 

  



  

 
 
  

-١٢٩-  

  
  
  
  

٩٤٠١ ex 
 و

٩٤٠٣ ex  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٤٠٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٤٠٦  

اشــارات مــضيئة ، لوحــات 
اعالنية  او ارشادية مضيئة ،      
ــانى  ــة ، مب وأصــناف مماثل

  :ماعدا . لصنع مسبقة ا
أثاث معـدنى يحتـوى علـى       
أقمشة قطنية غيـر محـشوة      
بالقطن وزن المتر المربع منها     

  . جرام أو أقل ٣٠٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بما فيها أجهـزة    (أجهزة انارة   
ــزة  ــواء وأجه ــز األض تركي

وأجزاؤها ،  ) األضواء الكاشفة 
غير مذكورة والداخلـة فـى      
مكان آخر ، اشارات مـضيئة      

 أو اعالميـة    ولوحات ارشادية 
مضيئة وغيرها من األصـناف     
المماثلة التى تحتـوى علـى      
مصدر اضـاءة مثبـت بهـا       
بصورة دائمة ، وأجزاؤهـا ،      

ير مذكورة والداخلـة فـى      غ
  مكان آخر 

  
  .مبانى مسبقة الصنع 

  
  
  
  

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى 

 .عدا البند الجمركى للمنتج 
  وأ

عمليات تصنيع من قماش 
قطنى معد مسبقا فى أشكال 

 ٩٤٠١الستخدامه فى البند 
  :بشرط ٩٤٠٣أو 
% ٢٥ التتعدى قيمته  -

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

 أن تكون جميع باقى -
المواد المستخدمة لها صفة 
المنشأ ومصنفة تحت بند 
جمركى آخر عدا البند 

  . ٩٤٠٣أو  ٩٤٠١
تتعدى عمليات تصنيع ال

قيمة جميع المواد 
من % ٥٠المستخدمة  

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
  
  
  
  
  
  

عمليات تصنيع التتعدى 
قيمة جميع المواد 

من % ٥٠المستخدمة  
سعر المنتج تسليم باب 

  .المصنع 

المنتج تسليم باب   
  .المصنع

  
  

عمليات تصنيع ال   
تتعدى قيمة جميع   
المواد المستخدمة  

مـن  % ٤٠فيها  
ــعر  ــتج س المن

تـــسليم بـــاب 
  .المصنع

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
  

-١٣٠-  

  

ex  
   ٩٥فصل 

  
  
  
  
  

٩٥٠٣  

  
لعــب أطفــال ، والعــاب   
مجتمعات، أصناف للتسلية أو    
الرياضة ، أجزاؤها ولوازمها،    

  :عدا
  
  

لعب أخرى ، نماذج مـصغرة      
ونماذج مماثلة للتسلية، سواء    
كانت متحركـة أم ال، العـاب       

  .األلغاز من جميع األنواع
  
  

  
ون ع تكيعمليات تصن

فيها جميع المواد 
المستخدمة مصنفة تحت 
بند جمركة عدا البند 

  .الجمركى للمنتج 
  

ع تكون يعمليات تصن
  :فيها 

جميع المواد  -
المستخدمة 

مصنفة تحت بند 
جمركة عدا البند 
 الجمركى للمنتج 

  
  
ال تتعدى قيمة  -

جميع المواد 
المستخدمة  

من سعر % ٥٠
المنتج تسليم 

  .باب المصنع 
  
  

  

  
٩٥٠٦ ex  

  
  .عصى للجولف وأجزاؤها 

عمليات تصنيع تكون 
فيها جميع المواد 
المستخدمة مصنفة 
تحت بند جمركى عدا 
. البند الجمركى للمنتج 

ومع ذلك يمكن 
استخدام كتل مشكلة 
بشكل أولى لصناعة 
 رؤوس عصى الجولف 

  



  

 
 
  

-١٣١-  

Ex  
   ٩٦فصل 

  
  
  
  

٩٦٠١ ex  
٩٦٠٢ ex  

  
  
  
  

٩٦٠٣ ex  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٦٠٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٦٠٦  
  
  
  
 
 
 
 
  

  
  :مصنوعات متنوعة ، عدا

  
  
  
  

مصنوعات من مواد للنحت     
ــة أو   ــة أو نباتي ، حيواني

  .تعدينية 
  
  

عـدا (مكانس وفـراجين ،     
ــد ومايماثلهــا  مكــانس الي
والفراجين المصنوعة مـن    
شعر حيـوان السنـسار أو      

مماسح آلية تدار   ) السنجاب
يدويا ليست مزودة بمحرك،    
اسطوانات وقطـع دهـان ،      

  .سح ومما
  

سـفر  " أطقـم " مجموعات  
للتجميل أو الزينة الشخصية    
ــف  ــة ، أو لتنظي أو للخياط

  .األحذية أو المالبس
  
  
  
  
  
  
  

أزرار ، أزرار كباســـــة 
، قوالـب   ) حابكة بالكبس ( 

ــرى   ــزاء أخ أزرار ، وأج
لجميع هذه األصناف ، أزرار     

أشـكال  (غير تامة الـصنع     
 ) .أولية

  

  
ون عمليات تصنيع تك

فيها جميع المواد 
المستخدمة مصنفة 
تحت بند جمركى عدا 

  البند الجمركى للمنتج 
  

عمليات تصنيع لمواد 
نحت مجهزة مصنفة 
تحت نفس البند 

  .الجمركى 
  
  

عمليات تصنيع ال 
تتعدى قيمة جميع 
المواد المستخدمة فيها 

من سعر المنتج % ٥٠
  .تسليم باب المصنع 

  
يجب أن يتوافر فى كل 

ن المجموعة بند م
الشروط التى يخضع 
لها اذا لم يمكن ضمن 

ومع ذلك . المجموعة 
فإن األصناف التى ليس 
لها صفة المنشأ يمكن 
أن تضاف للمجموعات 
بشرط أن اجمالى 

% ١٥قيمتها ال يتعدى 
  .من سعر المجموعة 

  
ع تكون يعمليات تصن

  :فيها
 جميع المواد -

المستخدمة مصنفة 
تحت بند جمركى عدا 

  .د الجمركى للمنتج البن

  



  

 
 
  

-١٣٢-  

  

٩٦٠٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اقالم حبر جاف ، اقالم 
واقالم تأشير برؤوس من 
لباد أو بغيرها من رؤوس 
مسامية ، أقالم حبر سائل 

بأنواعها ، أقالم حبر 
للنسخ ، أقالم رصاص 
بخزان ، ماسكات ريش 

كتابة وماسكات اقالم 
رصاص واصناف مماثلة 

بما فيها ( ، اجزاء 
) مشابكاالغطية وال

لالصناف السابقة، عدا 
تلك الداخلة فى البند 

٩٦٠٩  

 ال تتعدى قيمة جميع -
% ٥٠المواد المستخدمة  

من سعر المنتج تسليم 
  .باب المصنع 

  

ع تكون فيها يعمليات تصن
جميع المواد المستخدمة 

مصنفة تحت بند 
جمركىعدا البند الجمركى 

، ومع ذلك يمكن  للمنتج
 استخدام سن ون االقالم

الجافة والسنون االخرى 
  .من نفس بند المنتج

  

٩٦١٢ 
 

أشــرطة لــآلالت الكاتبــة 
وأشرطة مماثلة ، محبرة أو 
مهيأة بطريقة أخرى للطبع    
سواء مركبة على بكرات أو     

، ) خراطيش(ضمن عبوات   
محبرات أختام مـشربة أو     
غير مشربة ، فى علـب أو       

  .بدونها 

 :ع تكون فيها يعمليات تصن
 المستخدمة  جميع المواد-

مصنفة تحت بند جمركى 
 .عدا البند الجمركى للمنتج 

 ال تتعدى قيمة جميع -
% ٥٠المواد المستخدمة  

من سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  

  

٩٦١٣ ex  
  
  
  
  
  
  

٩٦١٤ ex 

  .قداحات تشتعل كهربائيا
  
  
  
  
  
  

غاليين تدخين بمـا فيهـا      
  .رؤوسها

عمليات تصنيع ال تتعدى 
 قيمة جميع المواد

المستخدمة المصنفة تحت 
من % ٣٠  ٩٦١٣البند 

سعر المنتج تسليم باب 
  .المصنع 

  
تصنع من كتل مشكلة بشكل 

  .أولى 

  

قطـــع فنيـــة ، قطـــع  ٩٧فصل 
  .للمجموعات، وقطع أثرية 

عمليات تصنيع تكون فيها 
جميع المواد المستخدمة 
مصنفة تحت بند جمركى 

 .عدا البند الجمركى للمنتج 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ب(لبروتوكول ) أ (٣ملحق   

 .١.EUR وتطبيق شهادة  ١.EURشهادة الحركة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

- ٢ -
 

 

 

 ملحق ٣ (أ) لبروتوكول (ب)

 
 EUR.١. وتطبيق شهادة  EUR.١شهادة الحركة  

 
 تعليمات مطبوعة 

 
 مـم أو    ٥ مم ، يجوز السماح بنقص حتى        ٢٩٧ X ٢١٠يبلغ مقياس كل نموذج        .١

 وال  ،المستخدم أبيض و معد للكتابة     يجب أن يكون الورق   . الطول   مم فى  ٨زيادة  ب

 أن ينبغـي و. ٢م / جـرام  ٢٥ن  وزنه علال يقميكانيكية و عجائن   على يحتوى

  بمـا يظهـر للعـين أى تزييـف        guillocheيكون له خلفية خضراء مطبوعـة       

 باستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية 

 
 
، لسلطات المختـصة    السلطات الجمركية ، وفى حالة مصر ا      فى حالة دول االفتا ،       .٢

 طباعة النماذج بنفـسها أو طباعتهـا بواسـطة مطـابع            ق بح ظاالحتفاالحق فى   

 الـى مثـل هـذا      إشارةيجب أن يتضمن كل نموذج      ، و فى الحالة األخيرة     .معتمدة

يجب أن يحمل كل نموذج اسم و عنـوان المطبعـة أو عالمـة يمكـن                و. االتفاق  

كما يحمل كل نموذج رقم مسلسل إما مطبـوع أو غيـر            . تها التعرف عليها  بواسط

 .مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

- ٣ -
 

   هكذا ١.EURفى حالة مصر ، البد ان يكون نموذج شهادة الحرة                                             

شهادة حركة   
)و الدولة، العنوان كامالً، االسم  رالمصد (  - ١ 

  EUR-١  No   A ٠٠٠,٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
 
  ....................................................................................... 

) ( الدولة ،  كامالًعنوانال، سم اال  ( المرسل اليه- ٣
 )اختيارى

 و 
 
  ....................................................................................... 

 )الدول أو مجموعة الدولةكتابة اسم (  
 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

 أو إقليم المنشأ
 
 
 

 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٥
  أو إقليم الوصول

 

 )اختيارى (   تفاصيل الشحن- ٦
 
 
 
 
 

  مالحظات – ٧

وصف ، )١( العبوات عدد و نوعية ، العالمات و األرقام،م البندرق – ٨
 البضائع

    االجمالى  الوزن - ٩
 أو مقايس) كجم ( 
متر ،  لتر(  ىأخر

  )ألخ..مكعب

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 

 
 
 

  السلطات المختصة تصديق. ١١
 بيان معتمد 

  )٢(مستندات تصدير
 ....................رقم ..............................نموذج

 ...………………………………………الخاص ب
 ……................................. جمارك  مكتب
  المصدرة                                ختمالدولة

...................... 
 ................................................................... 

 ......................……………  مكان و التاريخال 
................................................................... 

 توقيع                      

  المصدر قرار إ١٢
أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع المذكورة  مطابقة 

 …  للمواصفات المطلوبة إلصدار هذه الشهادة 
 

 ................و التاريخالمكان 
.......................................................................

... 
 التوقيع    

 

 
 "صب " عدد األصناف أو أذا آانت  اذا آانت السلع غير معبئة  يذآر  )١(
 .لب ذآر ذلك تتط اللوائح  الخاصة  بالدولة أو االقليم المصدرآانتيستكمل فقط فى حالة ما اذا  )٢(

 
 



 

 
 
 
 

- ٤ -
  التحقق الى  طلب – ١٣

 
 
 
 
 

 

   نتيجة الفحص - ١٤

 )١ (أثبت الفحص أن هذه الشهادة  
 

المعلومات أن  و المذكورمصدرة من مكتب الجمارك  
 .دقيقة بها     الواردة 

أنظر ( ال تستوفى متطلبات صحة و دقة البيانات   
 )المالحظات المرفقة 

 
 

 الشهادة  و دقة  هذه مطلوب التحقق من صحة
 
 
 
...............................................……………...........

...................... 
)المكان و التاريخ  ) 

 
 
 ختم         
 
.....................................................…… 

 (التوقيع)
 
 

 
 
 
 
 
 
.........................................………………………
……….. 

)المكان و التاريخ  ) 
 
 ختم          
 
 
.....................................................… 

 (التوقيع)
_____________ 

 المكان الصحيح فى   Xوضع عالمة ) ١(

 

 
 مالحظات

 

جب أن يتم  اى تعديل عن طريق ي.  كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض الشهادة يجب أن ال تحتوى على أى شطب أو– ١

و يجب أن يتم التوقيع باألحرف األولى على أية تعديالت بمعرفة . حذف ما هو غير صحيح و إضافة أى تصحيحات ضرورية

 .و أن تعتمد بمعرفة سلطات الجمارك للدولة المصدرة للشهادة، الشخص الذى استكمل الشهادة 

و أن يوضع خط أفقى بعد . لمدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم له اد فراغات بين البنوية يجب عدم ترك أ– ٢

 .وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن إجراء اية إضافات الحقة   بند أخركتابة 

 .إلحكام التعرف عليهابتفاصيل كافية  التجاري طبقاً للعرف يجب توصيف البضائع. ٣

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

- ٥ -

 نموذج شهادة حركة 

) الدولة و ،العنوان كامالًسم و  اال  ١ -المصدر ( 
  EUR ١   No   A ٠٠٠٫٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
  ....................................................................................... 

 و ،العنوان كامالًسم و  اال ا ( المرسل اليه- ٣
 )اختيارى) (  لدولةا

 و 
 
  ....................................................................................... 

  ) الدولو مجموعةالدولة كتابة اسم (
 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

 أو إقليم المنشأ
 

 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٥
  أو إقليم الوصول

 
 

 )اختيارى ( ل الشحن  تفاصي- ٦
 
 
 
 
 
 
 

  مالحظات – ٧
 
 
 
 
 
 
 

وصف ، )١( العبوات عدد و نوعية ، العالمات و األرقام،رقم البند – ٨
 البضائع

  االجمالى  الوزن - ٩
 سأو مقايي) كجم ( 
متر  ، لتر ( ىأخر

  )ألخ..مكعب

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 "صب " لسلع غير معبئة  يذآر عدد األصناف أو أذا آانت  اذا آانت ا)  ١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ٦ -
 
 

 بيان مصدر
 
 

  مصدر البضائع المذكورة أقرأنا  الموقع أدناه 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………… 
 .لمطلوبة إلصدار الشهادة المرفقةالشروط اتتوافر بها أعلن أن البضائع 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
  : للوفاء باالشتراطات أعالهئع البضاقد مكنت هذه  اليةالظروف التأن أحدد 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 )١(وأقدم المستندات المساندة التالية 

........................................................................................... 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 قد تطلبها ةندامسبأن أقدم بناء على طلب السلطات المختصة بتقديم أية قرائن أتعهد 

تفتيش كما أتعهد بالموافقة على السماح بأى ، السلطات المختصة إلصدار الشهادة المرفقة
التى تتم بمعرفة هذه  أعاله ذكورللسلع الملحساباتي أو أى مراجعة لعمليات التصنيع 

 .السلطات 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
  لهذه السلعطلب إصدار الشهادة المرفقةأ

........................................................................................... 
........................................................................................... 

 
 

 ) التوقيع    ( )المكان و التاريخ(
 

 
 

إقـرارات  ، شـهادات الحركـة ، الفـواتير ،          مستندات االسـتيراد  : على سبيل المثال   ) ١(
 الـى شير الى المنتجات المستخدمة فـى عمليـة التـصنيع أو    التى ت  ، الخ ...نعالمص

 .ا فى نفس لحالةالبضائع المعاد تصديره
 
 

 



 

 
 
 
 

- ٧ -
   هكذا ١.EURفى حالة دول االفتا ، البد ان يكون نموذج شهادة الحرة 

 شهادة حركة
)و الدولة، العنوان كامالً، االسم   ١ -المصدر ( 

  EUR-١  No   A ٠٠٠,٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
 
 

 ......................................................................................
. 

) ( الدولة ،  كامالًعنوانال، سم اال  ( المرسل اليه- ٣
 )اختيارى

 و 
 
 

 ......................................................................................
. 

 )الدول أو مجموعة الدولةكتابة اسم (  
 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

 أو إقليم المنشأ
 
 
 

الدول   مجموعةأوالدولة  – ٥
  أو إقليم الوصول

 

 )اختيارى (   تفاصيل الشحن- ٦
 
 
 
 
 

  مالحظات – ٧

  االجمالى  الوزن - ٩ وصف البضائع، )١( العبواتد و نوعية  عد، العالمات و األرقام،رقم البند – ٨
 أو مقايس) كجم ( 
متر  ، لتر ( ىأخر

  )ألخ..مكعب

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 

 
 
 

  الجمارك تصديق. ١١
 بيان معتمد 

  )٢(مستندات تصدير
 ....................رقم ..............................نموذج

 ...………………………………………خاص بال
 ……................................. جمارك  مكتب
 ......................  المصدرة                                ختمالدولة

................................................................... 
 ......................……………  المكان و التاريخ

................................................................... 
……............................................................ 

 توقيع                      

  المصدر قرار إ١٢
الموقع أدناه أن البضائع المذكورة  مطابقة أقر أنا 

 …  للمواصفات المطلوبة إلصدار هذه الشهادة 
 

 ................المكان و التاريخ
 
 

 
.......................................................................

... 
 التوقيع    

 

 
 "صب " ناف أو أذا آانت  اذا آانت السلع غير معبئة  يذآر عدد األص ) ١ ( 
 .يستكمل فقط فى حالة ما اذا آانت اللوائح  الخاصة  بالدولة أو االقليم المصدر تتطلب ذآر ذلك) ٢(  

 



 

 
 
 
 

- ٨ -
  التحقق الى  طلب – ١٣

 
 
 
 
 

 

   نتيجة الفحص - ١٤

 )١ (أثبت الفحص أن هذه الشهادة  
 

 المعلومات الواردةأن  و المذكورمصدرة من مكتب الجمارك  
 .دقيقة بها

أنظر المالحظات ( ال تستوفى متطلبات صحة و دقة البيانات   
 )المرفقة 

 
 

 الشهادة مطلوب التحقق من صحة و دقة  هذه 
 
 
 
...............................................…………….......

.......................... 
)المكان و التاريخ  ) 

 
 
 ختم         
 
.....................................................…… 

 (التوقيع)
 
 

 
 
 
 
 
 
.........................................……………………………
….. 

)المكان و التاريخ  ) 
 
 ختم          
 
 
.....................................................… 

 (التوقيع)
_____________ 

 المكان الصحيح فى   Xوضع عالمة ) ١(

 

 
 مالحظات

 

يجب أن يتم  اى تعديل عن طريق .  كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض الشهادة يجب أن ال تحتوى على أى شطب أو– ١

و يجب أن يتم التوقيع باألحرف األولى على أية تعديالت بمعرفة . حذف ما هو غير صحيح و إضافة أى تصحيحات ضرورية

 .و أن تعتمد بمعرفة سلطات الجمارك للدولة المصدرة للشهادة،  الشهادة الشخص الذى استكمل

و أن يوضع خط أفقى بعد .  المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم لهد فراغات بين البنوية يجب عدم ترك أ– ٢

 .الحقةكتابة أخر بند   وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن إجراء اية إضافات 

 . طبقاً للعرف التجاري بتفاصيل كافية إلحكام التعرف عليهايجب توصيف البضائع. ٣

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

- ٩ -

 

 

 نموذج شهادة حركة 

) الدولة و ،العنوان كامالًسم و  اال  ١ -المصدر ( 
  EUR ١   No   A ٠٠٠٫٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
  ....................................................................................... 

 الدولة و ،العنوان كامالًسم و  اال ا ( المرسل اليه- ٣
 )اختيارى) ( 

 و 
 
  ....................................................................................... 

  ) الدولو مجموعةالدولة كتابة اسم (
 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

 أو إقليم المنشأ
 

 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٥
  أو إقليم الوصول

 
 

 )اختيارى (   تفاصيل الشحن- ٦
 
 
 
 
 
 
 

  مالحظات – ٧
 
 
 
 
 
 
 

وصف ، )١( العبوات عدد و نوعية ، العالمات و األرقام،رقم البند – ٨
 البضائع

  االجمالى  الوزن - ٩
 سأو مقايي) كجم ( 
متر  ، لتر ( ىأخر

  )ألخ..مكعب

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 "صب " اذا آانت السلع غير معبئة  يذآر عدد األصناف أو أذا آانت  )  ١(
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- ١٠ -
 

 بيان مصدر
 
 

  مصدر البضائع المذكورة أقرأنا  الموقع أدناه 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………

…………………. 
 .الشروط المطلوبة إلصدار الشهادة المرفقةتتوافر بها أعلن أن البضائع 

........................................................................................... 
........................................................................................... 

  : للوفاء باالشتراطات أعالهالبضائع قد مكنت هذه  اليةالظروف التأن أحدد 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 )١(وأقدم المستندات المساندة التالية 

........................................................................................... 
........................................................................................... 

...........................................................................................
........ 
 قد تطلبها ةندامسبأن أقدم بناء على طلب السلطات المختصة بتقديم أية قرائن أتعهد 

تفتيش ا أتعهد بالموافقة على السماح بأى كم، السلطات المختصة إلصدار الشهادة المرفقة
التى تتم بمعرفة هذه  أعاله ذكورللسلع الملحساباتي أو أى مراجعة لعمليات التصنيع 

 .السلطات 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
  لهذه السلعطلب إصدار الشهادة المرفقةأ

........................................................................................... 
........................................................................................... 

 
 

 )   التوقيع                       ( )المكان و التاريخ(
 

  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )ب ( ٣  ملحق

 )ب( ولـوكـلبروت

 الجمركية الحركة لشهادة نموذج

ُEUR-MED 

 الحركة شهادة ىعل الحصول وطلب
EUR-MED 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

- ٢ -

 
 )ب( لبروتوكول )ب ( ٣  ملحق

   

 شهادة عل الحصول وطلب  EUR-MEDُالجمركية الحركة لشهادة نموذج\

 EUR-MED الحركة

 
 

  عةتعليمات مطبو

 

 

 مـم أو    ٥ مم ، يجوز السماح بنقص حتـى         ٢٩٧ X ٢١٠س كل نموذج      يبلغ مقيا  . ١

وال ، يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض و معد للكتابة        .  مم فى الطول     ٨بزيادة  

وينبغي أن يكون . ٢م / جرام ٢٥ وزنه عن ليحتوى على  عجائن ميكانيكية و ال يق

ييف باستخدام وسائل     بما يظهر للعين أى تز      guillocheله خلفية خضراء مطبوعة     

 ميكانيكية أو كيميائية 

 
 
            بحق طباعـة النمـاذج بنفـسها        ظيجوز للسلطات المختصة للدول األعضاء االحتفا      . ٢

يجـب أن يتـضمن كـل       ، و فى الحالة األخيرة     .أو طباعتها بواسطة مطابع معتمدة    

نـوان  ويجب أن يحمل كل نمـوذج اسـم و ع         . نموذج إشارة الى مثل هذا االتفاق       

كما يحمل كل نموذج رقم مسلسل      . المطبعة أو عالمة يمكن بواسطتها التعرف عليها      

 .إما مطبوع أو غير مطبوع بحيث يمكن التعرف عليه
 

 

 
 
 
  



 

 
 
 
 

- ٣ -
 شهادة حركة

) الدولة و ،العنوان كامالًسم و اال  ١ -المصدر ( 
  EUR-MED   No   A ٠٠٠٫٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
 
  ....................................................................................... 

 ( ) الدولة و ،العنوان كامالًسم و الا ( المرسل اليه- ٣
 )اختيارى

 و 
 
  ....................................................................................... 

  )الدول أو مجموعة الدولةكتابة اسم ا(  
  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

  أو إقليم المنشأ الدول
 
 

 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٥
  أو إقليم الوصول

 )اختيارى (   تفاصيل الشحن- ٦
 
 
 
 
 
 

  مالحظات – ٧
 
 
 

 تم تطبيق التراكم مع 
 
  )أو األقاليم، مجموعة الدول ، ة الدولاسمذكر (

 
 مطبقتراكم  يوجد ال

 
 
 ) فى المكان المخصصxضع عالمة ( 

وصف ، )١( العبوات عدد و نوعية ، العالمات و األرقام،رقم البند – ٨
 البضائع

  االجمالى  الوزن - ٩
 أو مقايس) كجم ( 
متر  ، لتر ( ىأخر

  )ألخ..مكعب

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 
 
 

  الجمارك تصديق. ١١
 معتمد بيان 

  )٢(مستندات تصدير
 ....................رقم ..............................نموذج

 ...………………………………………الخاص ب
 ……................................. جمارك  مكتب
  المصدرة                                ختمالدولة

....................... 
................................................................... 

 ......................……………  المكان و التاريخ
................................................................... 

 توقيع                      

  المصدر قرارإ  ١٢
أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع المذكورة  مطابقة 

 …  مواصفات المطلوبة إلصدار هذه الشهادة لل
 

 ................المكان و التاريخ
 
....................................................................... 

 التوقيع    

 

 

 "صب " اذا آانت السلع غير معبئة  يذآر عدد األصناف أو أذا آانت  ) ١(
 .ذا آانت اللوائح  الخاصة  بالدولة أو االقليم المصدر تتطلب ذآر ذلكيستكمل فقط فى حالة ما ا) ٢(



 

 
 
 
 

- ٤ -
 

 

  التحقق الى  طلب – ١٣
 
 
 
 
 

 

   نتيجة الفحص - ١٤

 )١ (أثبت الفحص أن هذه الشهادة  
 

المعلومات الواردة أن  و المذكورمصدرة من مكتب الجمارك  
 .دقيقة بها

أنظر المالحظات ( انات ال تستوفى متطلبات صحة و دقة البي  
 )المرفقة 

 
 

 الشهادة مطلوب التحقق من صحة و دقة  هذه 
 
 
 
...............................................……………....... 

)المكان و التاريخ  ) 
 
 
 ختم         
 
.....................................................…… 

 (التوقيع)
 
 

 
 
 
 
 
 
.........................................…………………………… 

)المكان و التاريخ  ) 
 
 ختم          
 
 
.....................................................… 

 (التوقيع)
_____________ 

 المكان الصحيح فى   Xوضع عالمة ) ١(

 

 
 مالحظات

 

يجب أن يتم  اى تعديل عن طريق . مكتوبة فوق بعضها البعض كلمات  الشهادة يجب أن ال تحتوى على أى شطب أو– ١

و يجب أن يتم التوقيع باألحرف األولى على أية تعديالت بمعرفة . حذف ما هو غير صحيح و إضافة أى تصحيحات ضرورية

 .و أن تعتمد بمعرفة سلطات الجمارك للدولة المصدرة للشهادة، الشخص الذى استكمل الشهادة 

و أن يوضع خط أفقى بعد .  المدرجة بالشهادة، و يجب أن يسبق كل بند رقم لهد فراغات بين البنوية يجب عدم ترك أ– ٢

 .كتابة أخر بند   وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن إجراء اية إضافات الحقة

 .لتعرف عليها طبقاً للعرف التجاري بتفاصيل كافية إلحكام ايجب توصيف البضائع. ٣

 

 



 

 
 
 
 

- ٥ -

 

 

 نموذج شهادة حركة 

) ولةلدا و  كامالًعنوانالسم و اال  ١ -المصدر ( 
  EUR-MED   No   A ٠٠٠٫٠٠٠ 

  

 بين التفضيلية  شهادة مستخدمة للتجارة -٢ 
  ....................................................................................... 

) ولةدال ،  كامالًعنوانال، سم اال  (ليه المرسل ا- ٣
 )اختيارى( 

 و 
 
  ....................................................................................... 

  )دول أو مجموعة الالدولةكتابة اسم ا(
 الدول  مجموعةأوالدولة  – ٤ 

 أو إقليم المنشأ
 

أو   الدول  مجموعةأوالدولة  – ٥
  إقليم الوصول

 
 
 

 )اختيارى (   تفاصيل الشحن- ٦
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات - ٧
 
 

 تم تطبيق التراكم مع 
 
 )أو األقاليم ، مجموعة الدول، ذكر اسم الدولة (

 
 مطبقتراكم ال يوجد 

 
 
 ) فى المكان المخصصxضع عالمة ( 

، )١( العبوات عدد و نوعية ، العالمات و األرقام،رقم البند – ٨
  البضائعوصف

       االجمالى  الوزن - ٩
 ى أخرسأو مقايي) كجم ( 
  )ألخ..متر مكعب ، لتر( 

  الفواتير – ١٠
 )إختيارى (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 "صب "  آانت  إذااذا آانت السلع غير معبئة  يذآر عدد األصناف أو ) ١(
 

 
 
 



 

 
 
 
 

- ٦ -
 

 بيان مصدر
 
 

  مصدر البضائع المذكورة أنا  الموقع أدناه  أقر
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………… 

 .الشروط المطلوبة إلصدار الشهادة المرفقةتتوافر بها أعلن أن البضائع 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

  : للوفاء باالشتراطات أعالهالبضائع قد مكنت هذه  اليةالظروف التأن أحدد 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 )١(وأقدم المستندات المساندة التالية 

........................................................................................... 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 قد تطلبها ةندامسبأن أقدم بناء على طلب السلطات المختصة بتقديم أية قرائن أتعهد 

تفتيش كما أتعهد بالموافقة على السماح بأى ،  المرفقةالسلطات المختصة إلصدار الشهادة
التى تتم بمعرفة هذه  أعاله ذكورللسلع الملحساباتي أو أى مراجعة لعمليات التصنيع 

 .السلطات 
........................................................................................... 

........................................................................................... 
  لهذه السلعطلب إصدار الشهادة المرفقةأ

........................................................................................... 
........................................................................................... 

 
  )المكان و التاريخ(

  
 ) التوقيع    (

 
 

إقـرارات  ، شـهادات الحركـة ، الفـواتير ،          مستندات االسـتيراد  : على سبيل المثال  ) ١(
البـضائع   الىشير الى المنتجات المستخدمة فى عملية التصنيع أو         التى ت  ، الخ   ...المصنع

 .لةا فى نفس الحاالمعاد تصديره



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

)أ (٤ملحق   

)ب(لبروتوكـول   

  نص بيـان الفـاتورة
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ٢ -

) أ (٤ملحق   

 نص بيان الفاتورة 
 ت جانب المـصدر وفقـاً للتـذييال       منيجب إصدار إقرار الفاتورة الوارد نصه أدناه        

. إعادة كتابة هذه التذييالتالضروريومع ذلك ليس من ، الواردة بهذا الملحق  
 

بية النسخة العر  
 

German version 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (١)) der 
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte …(٢) Ursprungswaren sind. 

English version 
The exporter of the products covered by this document (customs 
authorization No … (١)) declares that, except where 

Otherwise clearly indicated, these products are of … (٢) preferential 
origin. 

French version 
L'exportateur des produits couverts par le présent document 
[autorisation douanière no … (١)] déclare que, sauf 
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle 
…(٢). 

Italian version 
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento 
[autorizzazione doganale n. … (١)] dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine                      preferenziale 
....(٢). 

 
 
 



 

 

- ٣ -

Finnish version 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (١)) 
ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (٢). 

 
Icelandic version 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi nr. ... (١)), 

lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... (٢) 
fríðindauppruna. 

Norwegian version 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (autorisasjonsnr. 
... (١)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, 

har ... (٢) preferanseopprinnelse. 
 
……………………………………………………………..........

...................................٣ )المكان والتاريخ  ) 
 
 
...………………………………………………………………
……..............................٤  

)يجب أن يكتب بخط واضح فة الى اسم الشخص الموقع لإلقرارباإلضا، توقيع المصدر )  
                                                 
(١)  When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of 
Article ٢٣ of the Protocol, the authorization number of the approved exporter must be entered in this 
space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets 
shall be omitted or the space left blank. 
(٢)  Origin of products to be indicated (ISO-Alpha-٢ code is permitted).  Reference may be made 
to a specific column of the invoice in which the country of origin of each product is entered. 

ه يجب أن يدرج فى هذه       ل خيصالترعندما يتم إعداد بيان الفاتورة بمعرفة مصدر معتمد فإن رقم            .١
كلمـات   حـذف ال   معتمد فإنه يجـب   مصدر  يتم إعداد بيان الفاتورة بمعرفة       وعندما ال    .المساحة

 .خاليةالمساحة  تترك الموضوعة بين األقواس أو أن
 .يوضح منشأ المنتجات .٢
 .ها اذا ما كانت البيانات واردة فى المستند نفسههذه المؤشرات يمكن حذف .٣

 
اإلعفاء من على  أيضاً فإن اإلعفاء من التوقيع ينطوي،  توقيع المصدر بفى الحاالت التى ال تتطل     .٤

 .أسم الموقع



 

 

 

 

 

 ) ب (٤ملحق 

 )ب(لبروتوكـول 

  EUR-MEDنص بيان الفاتورة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ٢ -

 )ب (٤ملحق 

  EUR-MEDنص بيان الفاتورة 

الوارد نصه أدناه من جانب المصدر وفقاً  EUR-MED يجب إصدار الفاتورة 

للتذييالت الواردة بهذا الملحق ، ومع ذلك ليس من الضرورى إعادة كتابة هذه 

 .التذييالت

Arabic version 

  

 )الدول / اسم الدولة ........ (  التراكم مع م تطبيقت -

  (٣) لم يتم تطبيق تراكم  -

 

English version 

The exporter of the products covered by this document (customs 
authorisation No …(١)) declares that, except where otherwise clearly 
indicated, these products are of …(٢) preferential origin. 

- cumulation applied with … (name of the country/countries) 

- no cumulation applied (٣) 

German version 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (١)) der 
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 



 

 

- ٣ -

erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte …(٢) Ursprungswaren sind. 

- cumulation applied with … (name of the country/countries) 
- no cumulation applied (٣) 

French version 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation 
douanière no … (١)] déclare que, sauf 

indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(٢). 

— cumulation applied with … (name of the country/countries) 
— no cumulation applied (٣) 

Italian version 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento 
[autorizzazione doganale n. … (١)] dichiara che, salvo 

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (٢). 

— cumulation applied with … (name of the country/countries) 
— no cumulation applied (٣) 

Icelandic Version 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda 
nr. ... (١)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, 
af ... fríðindauppruna (٢). 

 



 

 

- ٤ -

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied (٣) 

Norwegian Version 

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes 
autorisasjonsnr. ... (١)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er 
tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse (٢). 

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)  
- no cumulation applied   (٣)  

…………………………………………………………….............................
................٤ 

 )المكان والتاريخ (

...…………………………………………………………………….............
٥  

 )توقيع المصدر ، باإلضافة الى اسم الشخص الموقع لإلقرار يجب ان يكتب بخط واضح ( 

                                                 
يدرج فى فأن رقم الترخيص له يجب أن  من البروتوآول ، ٢٣طبقا للمادة عندما يتم اعداد بيان الفاتورة بمعرفة مصدر معتمد  -١

وعندما ال يتم اعداد بيان الفاتورة بمعرفة مصدر معتمد فانه يجب حذف الكلمات الموضوعة بين االقواس أو ان . هذه المساحة
 .تترك المساحة خالية

 .يوضح  منشأ المنتجات -٢
 .يتم االستكمال والحذف طبقا لما هو  ضرورى -٣
 .هذه المؤشرات يمكن حذفها اذا ما آانت البيانات واردة فى المستند نفسه -٤
فى الحاالت التى ال تتطلب توقيع المصدر ، فان اإلعفاء من التوقيع ينطوي . من البروتوآول ) ٢٢(من المادة ) ٧(انظر الفقرة  -٥

  .اسم الموقعذآر أيضًا على اإلعفاء من 
 

                                                 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 )٥(حق ـمل

 )ب(ول ـ لبروتوك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ٢ -

 

 )ب(لبروتوكول ) ٥(ملحق 

 

قائمة بالدول او االقاليم المشاركة فى الشراكة اليويو متوسطية المبنية على اعالن            

برشلونة المقررة فى اجتماع اليورو متوسطى بين الجماعة االوروبيـة والـدول            

 : واالقاليم المذكورة فيما بعد

 

 الجزائر 

 مصر 

 اسرائيل 

 االردن 

  لبنان 

 المغرب

 سوريا

 تونس

 تركيا

 منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة السلطة الفلسطينية

 

 

 ـــــــــــــ



 

 

 

 

 

 

 

 )ج (بروتوكول

 )٣(شار اليه فى المادة مال

 التطـبيقات االقلـيمية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ٢ -

 

 

 )ج (بروتوكول

 )٣(شار اليه فى المادة مال

 التطبيقات االقليمية

 

عند التصديق على هذه االتفاقية ، يكون لمملكة النرويج الحق فى اسـتثناء اقلـيم               

 . التجارة فى السلعفيما عدا من تطبيق هذه االتفاقية سفالبارد
 

 ــــــــــ
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