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البيان اخلتامي الصادر

عن اجمللس األعلى يف دورته الثانية واألربعني

14 ديسمرب 2021م - 10  مجادى األوىل 1443هـ

الرياض - اململكة العربية السعودية

تلبييية لدعييوة كيييييرمية ميين خييادم احلرمييني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ملك اململكة العربية السييعودية، حفظه اهلل، 

عقييد اجمللييس األعلى دورتييُه الثانييية واألربعني 

يف الرييياض، يييوم الثالثيياء 10 مجييادى األوىل  

1443هييي املوافق 14 ديسييمرب 2021م، برئاسيية 
صاحب السييمو امللكي االمري حممد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سييعود، ولي العهد نائب رئيس 

جملييس الوزراء وزييير الدفاع باململكيية العربية 

السييعودية، ومشاركة: 

صاحـــب السمو الشـــيخ / حممـــد بن راشـــد 
آل مكتوم	

نائييب رئيييس دوليية اإلمييارات العربييية املتحييدة، 

رئيييس جملييس الييوزراء، حاكييم دبي.

صاحــب اجلاللــة امللك/ محــد بن عيســى آل 
خليفة

	ملك مميلكة البييحرين.

صاحــــب الســـمو السيد/ فهـــد بن حممـــود 
سعيد آل 

	نائييب رئيييس الييوزراء لشييؤون جملييس الييوزراء 

بسييلطنة عمييان.

صاحـــب الســـمو الشـــيخ / متيـــم بن محــد 
آل ثاني

	أمري دولة قطر.

مسو الشيخ/ مشعل األمحد اجلابر الصباح	
ولي عهد دوليية الكويت.

ومعالــي الدكتــور نايــف فــالح مبــارك 
احلجــرف

 األمييني العييام جمللييس التعيياون لييدول اخلليييج 

العربييية.

احلرمييني  خييادم  األعلييى  اجمللييس  هنييأ  	.1
الشييريفني امللييك سييلمان بيين عبدالعزيييز آل 

سييعود، ملك اململكيية العربية السييعودية، 

حفظييه اهلل، علييى تولييي اململكيية العربية 

السييعودية رئاسيية الدورة الثانييية واألربعني 

للمجلييس األعلييى، معربييًا عيين تقديييره ملييا 

تضمنتييه الكلميية االفتتاحييية لصاحييب 

السييمو امللكييي االمييري حممييد بيين سييلمان 

بيين عبدالعزيييز آل سييعود، ولييي العهييد نائب 

رئيييس جملس الوزراء وزير الدفاع باململكة 

العربية السييعودية، من حرص واهتمام على 

تفعيل مسييرية التعاون بييني دول اجمللس يف 

كافة اجمليياالت.

عييرّب اجمللييس األعلييى عيين بالييغ تقديييره  	.2
الصادقيية  الكبييرية  للجهييود  وامتنانييه 

واملخلصة، اليت بذهلييا حضرة صاحب اجلاللة 

امللييك محييد بيين عيسييى آل خليفيية، ملييك 

مميييلكة البييييحرين، وحكومتييه املوقييرة، 

خالل فرتة رئاسيية مملكيية البحرين للدورة 

احلادييية واألربعييني للمجلييس األعلييى، ومييا 

حتقييق ميين خطييوات وإجنييازات هاميية.

أشيياد اجمللييس األعلييى باجلوليية اليييت قييام بها  	.3
صاحييب السييمو امللكييي األمييري حممييد بيين 

سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 

جملس الوزراء وزييير الدفاع ، حفظه اهلل، إىل 

دول جملييس التعيياون لييدول اخلليييج العربية 

خالل شهر ديسمرب 2021م، ورحب بالنتائج 

اإلجيابييية اليييت مت التوصييل إليهييا لتعزيييز 

التعاون والرتابط والتنسيق بني دول اجمللس 

وحتقيييق تطلعييات مواطنيهييا، والتأكيييد 

علييى التنفيييذ الكامييل والدقيييق لرؤييية 

خييادم احلرمييني الشييريفني امللييك سييلمان بن 

عبدالعزيز آل سييعود لتحقيييق أعلى درجات 

التكامل مبا يكفل تضامن ومتاسك دول 

اجمللييس وتعزيز دورهييا اإلقليمييي والدولي.

أكييد اجمللييس األعلييى حرصييه علييى قييوة  	.4
ومتاسييك جملييس التعيياون، ووحييدة الصييف 

بييني أعضائييه، ورغبته يف حتقيييق املزيد من 

التنسيييق والتكامييل والرتابييط يف مجيييع 

امليادييين، مبييا حيقييق تطلعييات مواطين دول 

اجمللييس، مؤكييدًا علييى وقييوف دولييه صفييًا 

واحدًا يف مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من 

دول اجمللييس.

أكييد اجمللس األعلى علييى دعمه الكامل  	.5
لي »مبييادرة السييعودية اخلضييراء« و »مبادرة 

الشييرق األوسييط األخضيير« اليييت أطلقتهمييا 

اململكة العربية السعودية، مثمنًا جهودها 

ومبادراتهييا يف مواجهيية ظاهييرة التغري املناخي

أشيياد اجمللس االعلى بالدور الرائد الذي تقوم  	.6
بييه دوليية االمييارات العربييية املتحييدة ملواجهيية 

ظاهرة التغري املناخي وجهودها يف استضافة 

ابوظيب COP28 عييام 2023م لدعم اجلهود 
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الدولييية يف هذا االطار.

 اجمللييس األعلييى دوليية اإلمييارات العربية 
ً
هنييأ 	.7

املتحييدة علييى النجيياح الييذي يشييهده معرض 

إكسييبو 2020، مؤكييدًا يف الوقييت ذاتييه 

دعمييه الكامييل لطلييب اململكيية العربييية 

السييعودية اسييتضافة معييرض إكسييبو 

2030، معتييربًا ذلييك ترسيييخًا ملكانيية دول 
اجمللييس كمركييز دولييي لألعمييال.

أشاد اجمللس األعلى بنتائج االجتماع الثاني  	.8
جمللس التنسيق السعودي البحريين، برئاسة 

مشييرتكة من لييدن صاحب السييمو امللكي 

األمييري حممييد بن سييلمان بيين عبييد العزيز آل 

سييعود ولي العهد نائييب رئيس جملس الوزراء 

وزييير الدفاع باململكة العربية السييعودية، 

وأخيه صاحب السييمو امللكي األمري سلمان 

بيين محد آل خليفة ولييي العهد رئيس جملس 

الييوزراء مبملكة البحرين.

رحب اجمللييس االعلى بإفتتيياح الطريق الربي  	.9
السعودي العماني الذي يبلغ )725( كيلو 

مرتًا، والذي سُيسهم يف سالسة تنقل مواطين 

دول اجمللييس وتكامييل سالسييل اإلمييداد 

يف سييبيل حتقيييق التكامييل االقتصييادي 

املنشود.

10.مثيين اجمللييس األعلييى برفع مسييتوى رئاسيية 
جملييس التنسيييق القطييري السييعودي إىل 

مسييتوى أصحيياب السييمو حضييرة صاحييب 

السييمو الشيييخ/ متيم بن محييد آل ثاني - أمري 

دولة قطيير، وصاحب السييمو امللكي األمري/ 

حممد بن سييلمان بيين عبدالعزيز آل سييعود - 

ولييي العهد نائييب رئيس جملس الييوزراء وزير 

الدفاع باململكة العربية السعودية، ورحب 

اجمللس بالنتائييج اإلجيابية الجتماع جملس 

 ،2021 8 ديسييمرب  التنسيييق يف تاريييخ 

لتطوييير التعيياون الثنائي املشييرتك مبا يعزز 

التكامييل بييني البلدين الشييقيقني.

11.أشيياد اجمللييس األعلييى بإنشيياء جملييس 
التنسيييق الكوييييت السييعودي الييذي يأتييي 

رغبييًة ميين قيادتييي البلدييين الشييقيقني يف 

اإلرتقيياء بالتعيياون يف مجيييع اجمليياالت إىل 

املسييتوى الييذي يعكييس عمييق وجتييذر 

العالقات األخويه التارخيية، مرحبًا بإنعقاد 

دورتييه األوىل يف السييادس من يونيييو املاضي 

ومانتييج عنهييا ميين نتائييج مثمييره تصييب يف 

مصلحيية البلدييين الشييقيقني وتعكييس 

حرصهمييا علييى تنمييية العمييل اخلليجييي 

املشييرتك.

12.أشيياد اجمللس األعلى بنجيياح تنظيم بطولة 
واليييت   2021 قطيير   FIFA العييرب  كأس 

تسييتضيفها دولة قطيير خالل الفييرتة من 30 

نوفمييرب وحتييى 18 ديسييمرب، وبالتنظيييم 

املتميييز واجلهييود اليييت بذلتها يف إجنيياح هذه 

البطوليية، ويتطلييع ملونديييال كأس العييامل 

2022م جمييددا دعييم دول اجمللس لدولة قطر 
يف كل مييا ميين شييأنه أن يييؤدي إىل إجنيياح 

اسييتضافتها.

رؤية خادم احلرمني الشريفني:

13.اطلييع اجمللييس األعلى علييى تقرييير األمانة 
العاميية بشييأن التقييدم احملييرز يف تنفيذ رؤية 

خييادم احلرمني الشييريفني، امللك سييلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل اخلليجي 

املشرتك، اليت أقرها اجمللس األعلى يف دورته 

اليييسادسة والثالثني يف ديسييمرب 2015م.

14.أكييد اجمللييس األعلييى علييى مضامييني 
إعييالن الُعييال الصييادر يف 5 يناييير 2021م، 

والتنفيذ الكامل والدقيق واملسييتمر لرؤية 

خييادم احلرمييني الشييريفني امللييك سييلمان بن 

عبدالعزيييز آل سييعود اليييت أقرهييا اجمللييس 

األعلى يف دورته )36( يف ديسييمرب 2015م 

مبييا يف ذلييك اسييتكمال مقومييات الوحييدة 

االقتصادية واملنظومتييني الدفاعية واألمنية 

املشييرتكة، وتنسيييق املواقييف مبييا يعزز من 

تضامن واسييتقرار دول جملييس التعاون لدول 

اخلليييج العربييية، واحلفاظ علييى مصاحلها، 

وجُيّنبهييا الصراعييات اإلقليمييية والدولييية، 

ويليييب تطلعييات مواطنيهييا وطموحاتهييم، 

ميين  والدولييي  اإلقليمييي  دورهييا  ويعييزز 

خييالل توحيييد املواقييف السياسييية وتطوييير 

الشييراكات السياسييية مييع اجملتمييع الدولي 

واملنظمييات اإلقليمييية والدولييية والييدول 

الشييقيقة والصديقيية. 

15.كلييف اجمللس األعلييى اهليئييات واجملالس 
واللجييان الوزارييية والفنييية، واألمانيية العامة 

وكافيية أجهييزة اجمللييس مبضاعفيية اجلهود 

السييتكمال مييا تبقى ميين خطييوات لتنفيذ 

رؤييية خييادم احلرمني الشييريفني، وفق جدول 

زمين حمدد ومتابعة دقيقة، وكلف اجمللس 

األمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن 

للييدورة القادميية للمجلس األعلى.

العمل اخلليجي املشرتك:

16.اطلييع اجمللييس األعلييى علييى مييا وصلييت 
إليييه املشيياورات بشييأن تنفيييذ قييرار اجمللييس 

األعلييى يف دورتييه الثانييية والثالثييني حييول 

مقييرتح خييادم احلرمييني الشييريفني امللييك 

عبييداهلل بيين عبدالعزيييز آل سييعود، رمحييه 

اهلل، باالنتقييال من مرحلة التعاون إىل مرحلة 

االحتاد، وتوجيه اجمللس األعلى باالسييتمرار 

يف مواصليية اجلهييود لالنتقييال ميين مرحليية 

التعيياون إىل مرحليية االحتيياد، وتكليفييه 

اجمللييس الييوزاري ورئيييس اهليئيية املتخصصة 

باسييتكمال اختاذ اإلجييراءات الالزمة لذلك، 

ورفع ما يتم التوصل إليه إىل اجمللس األعلى 

يف دورتييه القادميية.

17.أكييد اجمللس األعلى علييى أهمية احلفاظ 
على مكتسييبات اجمللس وإجنازاته، ووجه 

األجهزة املختصيية يف الدول األعضاء واألمانة 
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العاميية واللجان الوزارييية والفنية مبضاعفة 

اجلهييود لتحقيق األهييداف السييامية اليت نص 

عليهييا النظييام األساسييي جمللييس التعيياون، 

واسييتكمال مييا تبقييى ميين خطييوات لقيييام 

االحتيياد اجلمركييي، والتنفيييذ الكامييل 

ملسييارات السييوق اخلليجييية املشييرتكة، 

وصييواًل اىل الوحييدة االقتصادييية بييني دول 

اجمللييس حبلييول عييام 2025م.

18.وافييق اجمللييس األعلييى علييى إنشيياء اهليئيية 
اخلليجييية للسييكك احلديدية.

19.عييرب اجمللييس األعلى عن ارتياحييه ملا توصل 
إليه االجتماع اخلامس عشر ألصحاب املعالي 

والسييعادة رؤسيياء جمالييس الشييورى والنواب 

والوطين واألمة بدول جملس التعاون، مشيدًا 

باجلهييود اليت تبذهلييا هذه اجملالييس يف تعزيز 

العمييل اخلليجييي املشييرتك ودعييم مسييرية 

التعاون يف كافيية اجملاالت.

جهــود دول جملــس التعــاون يف مواجهــة 

ــا: ــروس كورون ــة ف جائح

20.أشيياد اجمللييس األعلييى بنجيياح اإلجييراءات 
الصحييية والوقائييية الحتييواء جائحيية فريوس 

كورونييا اليت اختذتهييا دول جملييس التعاون 

للحييد ميين آثييار اجلائحيية علييى كافيية 

األصعييدة، جمييددًا تقديره جلميييع العاملني 

يف جمييال احتييواء اجلائحيية، مثمنييًا التييزام 

املواطنييني واملقيمني بالتعليمات واإلجراءات 

االحرتازييية للحييد ميين آثييار اجلائحيية. كمييا 

وجييه بتكثيييف اجلهييود ملواجهيية التحديات 

املسييتجدة هلييذا الوبيياء.

العمل العسكري واألمين املشرتك:

21.بييارك اجمللييس األعلييى افتتاح مقيير القيادة 
العسكرية املوحدة مبدينة الرياض برعاية 

ميين صاحب السييمو امللكي األمييري حممد بن 

سييلمان بن عبدالعزيز آل سييعود، ولي العهد 

نائييب رئيييس جملييس الييوزراء وزييير الدفيياع 

باململكيية العربية السييعودية ، متمنني هلا 

التوفيق والنجاح وحتقيق األهداف املنشييودة 

لتعزيييز التكامل الدفاعي واألمن اجلماعي 

املشييرتك بني دول اجمللس, وعرب عن ارتياحه 

جلهييود القييوات املسييلحة اخلليجييية للحفاظ 

علييى أميين وسييالمة دول اجمللييس وأراضيهييا 

وأجوائها وحبارها وتأمني سالمة وأمن املالحة 

البحرية.

22.صييادق اجمللييس األعلييى علييى قييرارات 
جملييس الدفيياع املشييرتك يف دورتييه الثامنيية 

عشيير ، وأكييد على دعييم جهييود التكامل 

األميين  لتحقيييق  املشييرتك  العسييكري 

اجلماعييي لييدول اجمللييس.

23.صييادق اجمللييس األعلييى علييى قييرارات 
أصحيياب السييمو واملعالييي وزراء الداخلييية 

يف اجتماعهييم الثاميين والثالثييني الييذي عقد 

مبملكيية البحرييين بتاريييخ 14 نوفمييرب 

2021م، معربييًا عيين ارتياحييه ملييا حتقييق 
ميين إجنييازات يف اجملييال األمييين، مؤكييدًا 

علييى أهمية تعزيييز العمل األمييين اخلليجي 

املشييرتك لضمان أمن واستقرار دول اجمللس، 

وأخييذ علمييًا بتحضييريات التمرييين التعبييوي 

)أميين اخلليييج العربييي 3( املقييرر تنفيييذه يف 

اململكيية العربييية السييعودية خييالل شييهر 

يناييير 2022م، مؤكييدًا علييى مييا ميثلييه 

التمرييين من أهمية يف تعزيييز التعاون األمين 

بييني دول اجمللييس، والتكامييل بييني األجهزة 

األمنييية لرتسيييخ دعائم األميين وردعًا لكل 

ميين حياول املسيياس بأمن واسييتقرار دول اجمللس

القضايا اإلقليمية والدولية:

24.جييدد اجمللييس األعلييى حييرص دول اجمللييس 
علييى احلفيياظ علييى االسييتقرار واألميين يف 

املنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز عالقات 

اجمللييس مييع الييدول الشييقيقة والصديقيية 

واملنظمييات اإلقليمييية والدولييية انطالقا من 

دور جملييس التعيياون كركيييزة أساسييية 

للحفيياظ علييى األميين والسييلم االقليمييي 

والعاملييي، وتعزيييز دور اجمللييس يف حتقيييق 

السالم والتنمية املستدامة وخدمة التطلعات 

السييامية لألمتييني العربييية واإلسييالمية.

25.أكييد اجمللييس األعلييى على احييرتام مبادئ 
السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، 

اسييتنادًا للمواثيييق واألعييراف والقوانييني 

الدولييية، وأن أميين دول اجمللييس رافد أساسييي 

لألميين القومييي العربييي، وفقًا مليثيياق جامعة 

الييدول العربييية. كمييا أكييد علييى مواقف 

جملس التعاون الرافضة للتدخالت األجنبية 

يف الييدول العربييية ميين أي جهيية كانييت، 

ورفضه ألي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، 

مشييددًا علييى أن أميين دول اجمللييس كل ال 

يتجييزأ وفقييًا ملبييدأ الدفيياع املشييرتك ومفهييوم 

األميين اجلماعييي، والنظييام األساسييي جمللس 

التعيياون واتفاقييية الدفاع املشييرتك.

مكافحة اإلرهاب: 

األعلييى علييى مواقفييه  26.أكييد اجمللييس 
وقراراتييه الثابتيية جتيياه اإلرهاب والتطييرف أيًا 

كان مصييدره، ونبييذه كافيية أشييكاله 

وصييوره، ورفضه لدوافعييه ومربراته، والعمل 

على جتفيف مصييادر متويله، ودعم اجلهود 

الدولييية حملاربيية اإلرهيياب، وأكييد علييى أن 

التسييامح والتعايش بني األمم والشييعوب من 

أهم املبادئ والقيم اليت بنيت عليها جمتمعات 

دول اجمللييس، وتعاملهييا مييع الشييعوب األخرى.

مواصليية  أن  األعلييى  اجمللييس  27.أكييد 
امليليشيييات احلوثييية املدعوميية ميين إيييران 

لألعمييال العدائييية والعمليييات اإلرهابييية 

بإطييالق الصواريييخ الباليسييتية والطائييرات 

املسرية املفخخة الستهداف املدنيني واألعيان 

املدنييية يف اململكيية العربييية السييعودية، 

واإلنسيياني  الدولييي  القانييون  وخمالفيية 
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باسييتخدام السييكان املدنيييني يف املناطييق 

املدنييية اليمنييية دروعييًا بشييرية، وإطييالق 

القييوارب املفخخيية واملسييرّية عن بعييد، ميثل 

تهديييدًا خطييريًا لألميين اإلقليمييي والدولييي. 

مؤكييدًا على احلق املشييروع لقيادة حتالف 

دعييم الشييرعية يف اليميين الختيياذ وتنفيييذ 

اإلجراءات والتدابري الالزميية للتعامل مع هذه 

األعمال العدائييية واإلرهابية، وعلى ضرورة 

منييع تهريب األسييلحة إىل هييذه امليليشيييات، 

مما يشييكل تهديدًا حلرية املالحة البحرية 

والتجييارة العاملييية يف مضيييق بيياب املنييدب 

والبحر األمحر، مشيدًا بكفاءة قوات الدفاع 

اجلييوي امللكي السييعودي يف اعرتاض تلك 

الصواريييخ والطائييرات، والتصييدي هلييا واليييت 

بلغييت أكثر من )423( صاروخًا باليسييتيًا، 

و )834( طائرة مسرّية مفخخة و )98( زورقًا 

. مفخخًا

28.أدان اجمللييس األعلى مواصليية إيران دعمها 
لألعمال اإلرهابييية والتخريبية يف مملكة 

البحرييين، ما يشييكل تهديييدًا خطييريًا ألمن 

واسييتقرار دول جملييس التعيياون واملنطقيية، 

منوهييًا بإلقاء القبييض على عناصيير إرهابية 

يف مملكيية البحرييين مؤخرًا، هلييا ارتباطات 

مبجموعييات إرهابييية يف إيييران، وحبوزتهييا 

أسييلحة ومتفجييرات مصدرها إيران، شييرعت 

يف التخطيييط واإلعييداد لعمليييات ختريبية 

اسييتهدفت تهديييد السييلم وإشيياعة الفوضييى 

وترويييع اآلمنييني. مشيييدًا جبهييود األجهييزة 

األمنييية يف القبييض علييى تلييك العناصيير 

اإلرهابييية مؤكييدًا دعييم مملكيية البحرين 

يف كل مييا تتخذه من إجراءات للحفاظ على 

أمنهييا واسييتقرارها، وجمييددًا دعوتييه إليييران 

للتوقييف عيين دعييم اإلرهيياب وإثييارة النعييرات 

الطائفييية يف دول اجمللييس.

29.أدان اجمللييس األعلييى اسييتمرار إيييران يف 

وامليلشيييات  اإلرهابييية  اجلماعييات  دعييم 

الطائفييية يف العراق ولبنان وسييوريا واليمن 

وغريهييا، اليييت تهييدد األميين القومييي العربييي 

وتزعزع االستقرار يف املنطقة، وتعيق عمل 

التحالييف الدولييي حملاربيية داعش.

القضية الفلسطينية:

30.أكد اجمللييس األعلى على مواقفييه الثابتة 
من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه 

لسيييادة الشييعب الفلسييطيين علييى مجيييع 

األراضييي الفلسييطينية احملتليية منييذ يونيييو 

الفلسييطينية  الدوليية  1967م، وتأسيييس 
املسييتقلة وعاصمتهييا القييدس الشييرقية، 

وضمييان حقييوق الالجئييني، وفييق مبييادرة 

السييالم العربية وقييرارات الشييرعية الدولية، 

مؤكدًا على ضييرورة تفعيل جهود اجملتمع 

الدولي حلل الصراع، مبا يليب مجيع احلقوق 

املشروعة للشييعب الفلسطيين الشقيق وفق 

تلك األسييس. 

31.دعييا اجمللييس األعلييى اجملتمييع الدولييي إىل 
التدخل لوقف اسييتهداف الوجود الفلسييطيين 

يف مدينيية القييدس، وطييرد الفلسييطينيني 

ميين منازهلم يف القييدس الشييرقية، وحماوالت 

وتركيبتهييا  القانونييي  طابعهييا  تغيييري 

السييكانية والرتتيبييات اخلاصة باألماكن 

املقدسة اإلسالمية، وحماوالت فرض السيادة 

اإلسييرائيلية عليهييا يف خمالفيية صرحييية 

للقانون الدولي والقرارات الدولية واالتفاقات 

القائمة املربمة بهذا الشييأن، مؤكدًا ضرورة 

االبتعاد عيين اإلجييراءات األحادية.

32.أعييرب اجمللييس األعلى عن رفضييه أي توجه 
لضييم املسييتوطنات يف الضفيية الغربييية إىل 

إسييرائيل، يف خمالفيية صرحييية مليثيياق األمم 

املتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات األمم 

املتحدة، مبا فيها قرار جملس األمن رقم 2334 

لعييام 2016م، والرأي االستشيياري حملكمة 

العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف 

الرابعيية لعييام 1949م. كمييا أدان اسييتمرار 

إسييرائيل يف بنيياء الوحييدات االسييتيطانية 

يف األراضييي الفلسييطينية احملتليية، وطالييب 

اجملتمييع الدولييي بضييرورة الضغييط علييى 

السييلطات اإلسييرائيلية للرجوع عيين قراراتها 

االسييتيطانية املخالفيية للقوانييني والقييرارات 

الدولية.

الرئيييس  اقتحييام  األعلييى  اجمللييس  33.أدان 
اإلسييرائيلي للحييرم اإلبراهيمي الشييريف يف 

مدينة اخلليل، إذ ُيعد ذلك تعديًا سافرًا على 

املقدسييات اإلسييالمية، واسييتفزازًا مسييتمرًا 

ملشيياعر ماليني املسييلمني حييول العامل.

34.أشيياد اجمللس األعلى باملسيياعدات السييخية 
اليييت تقدمهييا دول اجمللييس لدعييم أنشييطة 

وكاليية األمييم املتحييدة إلغاثيية وتشييغيل 

الالجئييني )األونروا(، وطالييب اجملتمع الدولي 

باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة 

الالجئييني الفلسييطينيني. 

االحتــالل اإليرانــي للجــزر الثــالث التابعــة 

لإلمــارات العربيــة املتحــدة:

35.أكييد اجمللييس األعلييى مواقفييه الثابتيية 
وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتالل 

إيييران للجييزر الثالث )طنييب الكربى وطنب 

الصغييرى وأبييو موسييى( التابعيية لإلمييارات 

العربييية املتحييدة، جمييددًا التأكيييد على ما 

: يلي

 أ.	 دعييم حييق السيييادة لإلمييارات العربييية 

املتحدة على جزرها الثالث طنب الكربى 

وطنييب الصغييرى وأبو موسييى، وعلى املياه 

اإلقليمييية واإلقليم اجلييوي واجلرف القاري 

واملنطقيية االقتصادييية اخلالصيية للجييزر 

الثييالث باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من أراضي 

اإلمييارات العربييية املتحدة.

أو  ممارسييات  أو  قييرارات  أي  أن   ب.	 اعتبييار 
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أعمييال تقوم بهييا إيران على اجلييزر الثالث 

باطليية والغية وال تغري شيييئًا من احلقائق 

التارخيييية والقانونييية اليييت جُتمييع علييى 

حق سيييادة اإلمارات العربييية املتحدة على 

جزرهييا الثالث.

 ج.	 دعييوة إيران لالسييتجابة ملسيياعي اإلمارات 

العربييية املتحييدة حلل القضييية عن طريق 

املفاوضات املباشرة أو اللجوء إىل حمكمة 

الدولية. العدل 

إيران:

36.أكييد اجمللييس األعلييى مواقفييه وقراراتييه 
الثابتيية بشييأن العالقييات مييع اجلمهورييية 

اإلسالمية اإليرانية، مؤكدًا ضرورة التزامها 

باألسييس واملبييادئ األساسييية املبنييية علييى 

ميثاق األمم املتحدة ومواثيق القانون الدولي، 

ومبادئ ُحسيين اجلوار، واحرتام سيييادة الدول، 

وعييدم التدخييل يف الشييؤون الداخلييية، وحل 

اخلالفات بالطرق السييلمية، وعدم استخدام 

القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. متطلعًا 

أن يكييون لييإلدارة اإليرانييية اجلديييدة دور 

إجيابي يف العمل على ما من شييأنه ختفيف 

حييدة التوتيير وبناء الثقة بني جملييس التعاون 

وإيييران، وذلييك وفقييًا لألسييس اليييت سييبق أن 

أقرهييا اجمللس ومت إبييالغ اجلانييب اإليراني بها.

37.أعييرب اجمللييس األعلييى عيين القلييق ميين 
اخلطييوات 	التصعيدييية اليييت تتخذهييا إيييران 

اإلقليمييي  واالسييتقرار  األميين  	لزعزعيية 

ورفضييه السييتمرار التدخييالت اإليرانييية يف 

الشييؤون الداخلييية لييدول اجمللييس واملنطقة، 

وإدانتييه ألي أعمييال تهييدف اىل التدخييل يف 

الشييؤون الداخلية للييدول أو تغذية النزاعات 

الطائفييية واملذهبية ، مؤكييدًا على ضرورة 

الكييف واالمتناع عيين دعييم اجلماعات اليت 

تؤجج هييذه النزاعات، وإيقيياف دعم ومتويل 

وتسليح امليليشيييات الطائفية والتنظيمات 

اإلرهابية، مبييا يف ذلك تزويدهييا بالصواريخ 

الباليستية والطائرات بدون طيار الستهداف 

املدنيييني، وتهديييد خطييوط املالحيية الدولييية 

واالقتصيياد العاملي. 

38.أكييد اجمللييس األعلييى على اسييتعداد دول 
اجمللييس للتعيياون والتعامييل بشييكل جدي 

وفعييال مييع امللف النييووي اإليراني مبا يسييهم 

يف حتقيق األهداف واملصاحل املشييرتكة يف 

إطار احرتام السيييادة وسياسات حسن اجلوار 

واحرتام القرارات األممية والشييرعية الدولية 

لضمييان تعزيييز األميين واالسييتقرار اإلقليمي 

والدولي.

39.أكييد اجمللييس االعلييى علييى ضييرورة 
مشيياركة دول اجمللييس يف أي مفاوضييات 

مييع ايييران، ومجيييع املباحثييات واالجتماعات 

اإلقليمييية والدولية املتعلقة يف هذا الشييأن، 

نظييرًا ملا هلذا امللييف من أهمية قصييوى تتعلق 

املنطقيية،  دول  واسييتقرار  وسييالمة  بأميين 

مؤكييدا علييى ضييرورة معاجليية السييلوك 

املزعزع الستقرار املنطقة، ودعم امليليشيات 

الطائفييية املتطرفيية، وبرنامييج الصواريييخ 

اإليرانييية مبا يف ذلك الصواريخ الباليسييتية 

والكييروز والطائييرات املسييرية، وسييالمة 

املالحة الدولية واملنشآت النفطية، واستمرار 

التنسيييق والتشيياور مييع الييدول الشييقيقة 

والصديقيية يف هييذا الشييأن.

40.أعييرب اجمللييس األعلييى عيين اسييتنكار 
اسييتمرار إيييران يف عييدم الوفيياء بالتزاماتهييا 

وجتاوزاتها يف رفع نسييب ختصيب اليورانيوم 

مبييا يتجيياوز حاجة االسييتخدامات السييلمية، 

وطالييب إيييران بالرتاجييع عيين هييذه اخلطييوة 

والتعيياون الكامييل مييع الوكاليية الدولييية 

للطاقيية الذرية.

أهمييية  علييى  األعلييى  اجمللييس  41.أكييد 
احلفاظ علييى األمن البحييري واملمييرات املائية 

يف املنطقيية، والتصييدي لألنشييطة اليت تهدد 

أميين واسييتقرار املنطقيية، مبا يف ذلييك تهديد 

خطييوط املالحيية البحرييية والتجييارة الدولية، 

واملنشييآت النفطييية يف دول اجمللييس.

اليمن:

42.أكد اجمللييس األعلى على مواقفه وقراراته 
الثابتيية بدعييم الشييرعية يف اليميين ممثليية 

بفخاميية الرئيييس عبدربييه منصييور هييادي، 

وحكومتييه، إلنهاء األزمة اليمنية والتوصل 

إىل حل سياسييي، وفقًا للمرجعيات املتمثلة 

يف املبييادرة اخلليجييية وآليتهييا التنفيذييية، 

وخمرجييات مؤمتيير احلييوار الوطييين الشييامل، 

وقرار جملس األمن 2216، مبا حيفظ لليمن 

الشييقيق وحدته وسييالمته واحرتام سيييادته 

واسييتقالله ورفييض أي تدخييل يف شييؤونه 

الداخلييية، مشيييدًا باجلهييود املتواصليية اليييت 

تبذهلييا سييلطنة عمييان يف هييذا اخلصييوص، 

كمييا جدد دعمييه جلهود األمييم املتحدة اليت 

يقودهييا مبعوثهييا اخليياص إىل اليمن السيييد 

هانييز جروندبرج، وجهود املبعوث األمريكي 

اخليياص اىل اليمن السيييد تيييم ليندركينغ، 

للتوصييل إىل احلييل السياسييي وفقييًا لتلييك 

املرجعيييات.

43.دعييا اجمللييس طييريف اتفيياق الرييياض اىل 
استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود االتفاق، 

وتقديم الدعم للحكومة اليمنية ملمارسيية 

أعماهلييا، وتهيئيية األجييواء لدعييم احلكومة 

اليمنييية يف ممارسيية أعماهلييا، وانطييالق 

عجليية التنمية يف املناطييق احملررة، لتحقيق 

تطلعييات الشييعب اليمييين الشييقيق وإعييادة 

األميين واالسييتقرار إىل ربييوع اليميين وتعزيييز 

قدرتها على اسييتعادة سييلطة الدولة اليمنية 

ومؤسساتها يف كافة أحناء اليمن الشقيق، 

والتاكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة 

لتوحيييد الصفييوف ملختلييف أطييياف الشييعب 
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اليمييين وحقيين الدميياء ورأب الصييدع بييني 

مكوناته، ودعم مسييريته السييتعادة دولته 

وأمنه واستقراره. كما رحب اجمللس االعلى 

بنتائج االجتماع الوزاري املشييرتك اخلليجي 

اليمييين الذي عقد  يف مدينة الرياض بتاريخ 

مؤكييدًا  2021م،  سييبتمرب   11

احلييرص علييى تطوييير العالقييات بينهمييا يف 

مجيييع اجملاالت.

44.أدان اجمللييس االعلييى األعمييال اإلرهابييية 
ضييد املدنيني واألعيييان املدنييية واالغتياالت 

املسييؤولني  تسييتهدف  اليييت  السياسييية 

باحلكومة اليمنية لضرب األمن واالستقرار 

يف العاصميية املؤقتيية عييدن، واحملافظييات 

اليمنية احملررة، والتأكيد بأن هذه األعمال 

اليمنييية  للحكوميية  موّجهييًة  اإلرهابييية 

الشرعية والشييعب اليمين الشقيق بكامل 

أطيافييه ومكوناتييه السياسييية. 

45.رحييب اجمللييس األعلييى بالبيان الصييادر عن 
الييدول اخلمييس دائميية العضوييية يف جملس 

األميين بتاريييخ 10 نوفمييرب 2021م، ومييا 

تضمنييه ميين إدانيية هلجمييات احلوثيييني ضييد 

اململكيية العربييية السييعودية، والتأكيييد 

على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري 

يف مييأرب، والدعييوة إىل االخنييراط يف حييوار 

حقيقييي ميين أجل الوصييول إىل حل سياسييي 

شييامل إلنهيياء األزميية يف اليميين وختفيييف 

املعانيياة اإلنسييانية عن شييعبه. 

46.رحييب اجمللييس األعلييى بإدراج جملييس األمن 
الدولييي لعييدد ميين قيييادات ميليشيييا احلوثي 

اإلرهابييية املدعوميية ميين إيييران ضميين قائمة 

العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسالم 

واألميين واالسييتقرار يف اليميين، متطلعييًا بأن 

ُيسييهم ذلك يف وضع حييٍد ألعماهلا وداعميها 

وحتييد خطرها عن الشييعب اليمين الشقيق 

ودول اجلييوار واملالحيية الدولية.

عرقليية  اسييتمرار  األعلييى  اجمللييس  47.أدان 
امليليشيييات احلوثييية املدعوميية ميين إيييران 

وصييول الفريييق الفييين التابييع لألمييم املتحييدة 

إلجييراء الفحييص والصيانيية خلييزان النفييط 

العائييم )صافر( يف البحر األمحر قبالة سيياحل 

احلديدة، مما قد يتسييبب يف حدوث كارثة 

بيئية واقتصادية وإنسانية خطرية تتخطى 

آثارهييا اليميين يف حييال اسييتمرار امليليشيييات 

احلوثييية يف رفض مناشييدات اجملتمع الدولي 

بالسييماح للفريييق الفييين املتخصييص التابييع 

لألمييم املتحييدة بالوصييول إىل اخلييزان.

48.أدان اجمللييس األعلييى اسييتمرار تدخييالت 
إيييران يف الشييؤون الداخلييية للجمهورييية 

اليمنييية، وتهريييب اخلييرباء العسييكريني، 

واألسلحة إىل ميليشيات احلوثي يف خمالفة 

صرحييية لقييرار جملييس األميين 2216.

49.أشيياد اجمللييس األعلييى باإلجنييازات اليييت 
حققهييا مركييز امللييك سييلمان لإلغاثيية 

واألعمال اإلنسانية من خالل فروعه امليدانية 

يف احملافظات اليمنية، وباملشاريع التنموية 

اليييت ينفذهييا الربنامييج السييعودي لتنمييية 

وإعمييار اليميين داخييل احملافظييات اليمنييية، 

وبالدعييم اإلنسيياني الييذي يقدمييه مكتييب 

تنسيييق املسيياعدات اإلغاثييية واإلنسييانية 

املقدميية ميين جملييس التعيياون للجمهورييية 

اليمنييية، ومبييا تقدمييه كافيية دول اجمللس 

ميين مسيياعدات إنسييانية وتنموييية لليميين، 

منوهًا بدعم دول اجمللس خلطة األمم املتحدة 

لالستجابة االنسانية يف اليمن لعام 2021م  

البالغــة 1.67 مليييار دوالر، قدمييت منهييا دول 
670 مليييون دوالر،  اجمللييس أكثيير ميين 

)اململكيية العربييية السييعودية 430 مليون 

دوالر، دوليية اإلمييارات العربييية املتحييدة 230 

مليييون دوالر، دوليية الكويييت 10 ماليييني 

دوالر (، كما أشاد جبهود املشروع السعودي 

لنزع األلغام )مسام( لتطهري األراضي اليمنية 

من األلغام الذي متكن منذ تدشييينه من نزع 

أكثيير ميين )291,000( ألييف لغييم وذخييرية 

وعبييوة ناسييفة زرعتهييا ميليشيييات احلوثي 

بشييكل عشييوائي يف احملافظييات اليمنييية.

50.أشيياد اجمللييس االعلييى بالدعييم امُلقييدم ميين 
حضييرة صاحييب السييمو الشيييخ/ متيييم بيين 

محييد آل ثاني - أمري دولة قطر »حفظه اهلل«، 

واملتمثل بتربع مسوه مببلغ 90 مليون دوالر 

لليميين من خييالل برنامج الغييذاء العاملي.

املغرب:

أهمييية  علييى  األعلييى  اجمللييس  51.أكييد 
الشراكة اإلسرتاتيجية اخلاصة بني جملس 

التعيياون واململكيية املغربييية، وتنفيذ خطة 

العمييل املشييرتك، وعلييى مواقفييه وقراراتييه 

الثابتيية الداعمة ملغربية الصحييراء، واحلفاظ 

على أمن واستقرار اململكة املغربية ووحدة 

أراضيهييا، مشيييدًا بقرار جملييس األمن 2602 

الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2021م، 

بشييأن الصحراء املغربية.

األردن:

أهمييية  علييى  األعلييى  اجمللييس  52.أكييد 
الشراكة اإلسرتاتيجية اخلاصة بني جملس 

التعاون واململكة األردنية اهلامشية، ووجه 

بتكثيييف اجلهييود لتنفيييذ خطييط العمييل 

املشييرتك اليييت مت االتفيياق عليهييا يف إطييار 

الشراكة االسرتاتيجية بني جملس التعاون 

واململكيية األردنييية اهلامشييية

مصر:

53.أشيياد اجمللييس األعلييى بنتائييج االجتميياع 
الييوزاري املشييرتك بييني جملييس التعيياون 

ومجهورييية مصيير العربييية والييذي عقييد 

يف مدينيية الرييياض بتاريييخ 12 ديسييمرب 

2021م، اليييت ستسييهم يف تعزيييز العالقييات 
بينهمييا يف مجيييع اجملاالت، وأّكييد اجمللس 
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األعلييى علييى دعم أميين واسييتقرار مجهورية 

مصر العربية، مثمنًا جهودها يف تعزيز األمن 

القومييي العربي واألمن والسييالم يف املنطقة، 

وتعزيييز  واإلرهيياب  التطييرف  ومكافحيية 

التنمييية والرخيياء واالزدهييار للشييعب املصري 

الشييقيق.

العراق:

األعلييى علييى مواقفييه  54.أكييد اجمللييس 
وقراراته الثابتة جتاه العراق الشييقيق، ودعم 

اجلهود القائمة ملكافحيية اإلرهاب وحتقيق 

األميين واالسييتقرار يف العييراق، مشييددًا علييى 

أهمييية احلفاظ على سييالمة ووحييدة أراضي 

العراق وسيييادته الكاملة وهويتييه العربية 

اإلسييالمية ونسيييجه االجتماعييي ووحدتييه 

الوطنييية، ومسيياندته ملواجهيية اجلماعييات 

اإلرهابية وامليليشيييات املسييلحة تكريسييًا 

لسيييادة الدوليية وإنفيياذ القانون.

55.هنييأ اجمللييس األعلييى احلكوميية العراقييية 
مبناسييبة جنيياح العملييية االنتخابييية اليييت 

أجريييت يف 10 أكتوبيير 2021م، مشيييدًا 

باجلهييود اليييت بذلتهييا احلكوميية العراقييية 

واملفوضية الوطنية العليا يف عملية تنظيم 

االنتخابييات.

56.أشيياد اجمللييس األعلييى مبييا قامييت بييه دول 
اجمللس ميين جهود لتعزيز التعيياون مع العراق 

الشييقيق يف مجيييع اجمليياالت، منوهييًا مبييا مت 

اختيياذه ميين خطييوات لتنفيييذ خطيية العمييل 

املشييرتك للحييوار االسييرتاتيجي بييني جملييس 

التعيياون ومجهورييية العييراق، والييذي كان 

آخرهييا االجتميياع الوزاري املشييرتك اخلليجي 

العراقي الذي عقد يف مدينة الرياض بتاريخ 

16 سييبتمرب 2021م ، واحلرص على تطوير 
العالقييات بينهمييا يف مجيييع اجملاالت.

57.أدان اجمللييس األعلييى العمييل اإلرهابي الذي 
اسييتهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، 

رئيييس الييوزراء يف العييراق الشييقيق، بتاريخ 

العمليييات  وكافيية  2021م،  نوفمييرب   7
اإلرهابييية املتكررة اليت يتعييرض هلا العراق 

واليييت تهييدف إىل زعزعيية األمن واالسييتقرار فيه.

58.جييدد اجمللييس االعلييى دعمه لقييرار جملس 
األميين رقييم 2107 )2013م(، بشييأن إحاليية 

ملييف األسييرى واملفقودييين واملمتلييكات 

الكويتييية واألرشيييف الوطييين إىل بعثيية 

األمم املتحدة )UNAMI(، وأعرب عن تطلعه 

السييتمرار العييراق بالتعاون لضمييان حتقيق 

تقدم يف هييذه امللفات، ودعييوة العراق واألمم 

املتحدة لبذل أقصى اجلهود بغية التوصل إىل 

حل جتاه هذه امللفات، والسيييما اسييتكمال 

ترسيييم احلييدود البحرية بعييد العالمة 162.

سوريا:

59.أكد اجمللييس األعلى على مواقفييه الثابتة 
جتاه احلفاظ على وحييدة أراضي اجلمهورية 

واحييرتام  الشييقيقة،  السييورية  العربييية 

اسييتقالهلا وسيييادتها علييى أراضيها، ورفض 

التدخييالت اإلقليمييية يف شييؤونها الداخلية. 

كمييا أكييد علييى قراراته السييابقة بشييأن 

األزميية السييورية واحلييل السياسييي القائييم 

علييى مبييادئ )جنيف 1(، وقييرار جملس األمن 

رقييم 2254، ومعييربًا عيين تطلعه بأن تسييفر 

اجتماعييات اللجنيية الدسييتورية يف سييوريا 

عيين توافييق يكييون معينييًا للجهييود املبذولة 

للوصييول حلييل سياسييي لألزميية السييورية، 

جمييددًا دعمييه جلهييود األمييم املتحييدة لرعاية 

الالجئني والنازحني السوريني، والعمل على 

عودتهم اآلمنيية إىل مدنهم وقراهم، ورفض أي 

حميياوالت إلحييداث تغيييريات دميوغرافية يف 

سوريا.

لبنان:

60.أكييد اجمللس األعلييى عن تضامنييه الثابت 
مييع الشييعب اللبنانييي الشييقيق لتحقيييق 

كل مييا ميين شييأنه أن حيفييظ للبنييان أمنييه 

واستقراره، ودعوة األطراف اللبنانية لتحمل 

املسييؤولية الوطنية لتحقق األمن واالستقرار 

والتنمييية، كمييا عييرب اجمللييس األعلييى عن 

أسييفه السييتمرار التصرحيييات املسيييئة جتاه 

دول جملس التعاون وشييعوبها، واليت تتنافى 

مييع عمييق العالقييات التارخيييية األخوية بني 

لبنييان دول اجمللس.

61.اسييتنكر اجمللييس األعلييى إقاميية مؤمتييرًا 
صحفيييًا يف بييريوت باجلمهورييية اللبنانييية 

جملموعيية إرهابييية بدعييم ميين حييزب اهلل 

اإلرهابييي، ممييا يعييد انتهيياكًا لسيييادة 

الشييؤون  يف  وتدخيياًل  الييدول  واسييتقالل 

الداخلييية ومنافيييًا ملبييادئ املواثيييق الدولييية 

والقانييون الدولييي، مؤكييدًا دعييم مملكة 

البحرييين يف كل مييا تتخييذه ميين إجييراءات 

للحفيياظ علييى أمنهييا واسييتقرارها.

62.طالييب اجمللييس االعلييى لبنييان اىل اختيياذ 
كافيية اإلجييراءات الكفيليية باإلصالحييات 

وبسييط  الفسيياد،  ومكافحيية  الشيياملة 

سيييطرته وسيييادته علييى كافة مؤسسيياته 

ومنييع حييزب اهلل اإلرهابييي ميين ممارسيية 

نشيياطاته اإلرهابييية واحتضانييه ودعمييه 

للتنظيمات وامليليشيات اإلرهابية املزعزعة 

لألميين واالسييتقرار يف الييدول العربية لتنفيذ 

اجنييدات دول إقليمييية. وأهمييية تعزيييز دور 

اجليش اللبناني وضرورة حصر السالح على 

مؤسسييات الدولة الشييرعية، والتشديد على 

مراقبيية احلييدود واختاذ اإلجييراءات الكفيلة 

لييردع اسييتمرار تهريييب املخييدرات ميين خييالل 

الصييادرات اللبنانية جتيياه اململكة العربية 

السييعودية ودول جملييس التعيياون.

ليـبيا:

األعلييى علييى مواقفييه  63.أكييد اجمللييس 
وقراراته الثابتة بشييأن األزمة الليبية، جمددًا 
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حييرص دول اجمللييس علييى احلفيياظ علييى 

مصيياحل الشييعب اللييييب الشييقيق، وعلييى 

حتقيق األمن واالستقرار والتنمية يف ليبيا، 

وضمان سيادتها واستقالهلا ووحدة أراضيها 

ووقف التدخل يف شييؤونها الداخلية، وخروج 

كافة القوات األجنبية واملرتزقة من األراضي 

الليبية، ومسيياندة اجلهييود املبذولة للتصدي 

لتنظيييم مييا يسييمى بييي )داعييش( اإلرهابييي، 

ودعييم جهود األمييم املتحدة للتوصييل إىل حل 

. سي سيا

64.رحييب اجمللييس األعلييى جبهييود األطييراف 
الليبية وباجلهود الدولية واإلقليمية للعمل 

علييى اسييتعادة األميين واالسييتقرار يف ليبيا، 

وإجييراء انتخابات رئاسييية وبرملانييية واليت من 

املقييرر اجراءهييا يف 24 ديسييمرب 2021م، 

منوهييًا بنتائييج مؤمتيير دعييم اسييتقرار ليبيييا 

الييذي عقييد بتاريييخ 21 أكتوبيير 2021م 

يف العاصميية طرابلييس، واالجتميياع الوزاري 

لييدول جوار ليبيييا، الذي عقييد يف اجلمهورية 

اجلزائرييية بتاريييخ 31 أغسييطس 2021م.

تونس:

بتشييكيل  األعلييى  اجمللييس  65.رحييب 
احلكوميية التونسييية، وعيين أملييه يف أن 

حتقييق هييذه احلكوميية تطلعييات الشييعب 

التونسييي الشييقيق يف كل مييا حيقييق لييه 

الرفيياه والتقييدم، وأكييد على وقييوف جملس 

التعاون مع اجلمهورية التونسية يف كل ما 

من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، وحيقق 

العيييش الكريييم لشييعبها الشييقيق وازدهيياره.

السودان:

66.أكد اجمللييس األعلى على مواقفييه الثابتة 
جتيياه مجهورييية السييودان الشييقيق، ودعمه 

املتواصل لتعزيز أمنها واسييتقرارها وحتقيق 

طموحات الشعب السييوداني الشقيق وآماله 

املشييروعة يف االسييتقرار والتنمية واالزدهار.

67.رحييب اجمللييس االعلييى بإعييالن التوقيييع 
علييى االتفيياق السياسييي لتسييوية االزمة يف 

السييودان الصييادر يف 21 نوفمييرب 2021، 

والذي مت توقيعه بني رئيس اجمللس السيادي 

ورئيييس الييوزراء، مرحبييا مبييا توصلييت إليييه 

أطييراف املرحليية االنتقالييية يف السييودان ميين 

اتفيياق حييول مهييام املرحليية املقبلة واسييتعادة 

املؤسسييات االنتقالييية، واالسييهام يف حتقيق 

تطلعييات الشييعب السييوداني ومبييا حيافييظ 

على املكتسييبات السياسييية واالقتصادية 

وحيمي وحييدة الصف بني مجيع املكونات 

السياسييية السييودانية.

سد النهضة:

68.أكييد اجمللييس األعلى علييى أن األمن املائي 
جلمهورية السودان ومجهورية مصر العربية 

هييو جييزء ال يتجزأ من األميين القومييي العربي، 

ورفييض أي عمل أو إجراء ميس حبقوقهما يف 

مييياه النيل. كمييا أكد دعمه ومسيياندته 

لكافة املسيياعي اليت من شييأنها أن تسهم يف 

حييل ملييف سييد النهضيية مبييا يراعييي مصاحل 

كافة األطراف، وأهمية استمرار املفاوضات 

للوصييول إىل اتفيياق عييادل وملييزم، وفييق 

القوانييني واملعايييري الدولية.

أفغانستان: 

69.أكييد اجمللييس األعلييى حييرص دول اجمللس 
على استعادة األمن واالستقرار يف مجهورية 

أفغانسييتان اإلسييالمية، والوصييول إىل حييل 

سياسي توافقي يأخذ بعني االعتبار مصاحل 

كافيية مكونييات الشييعب األفغانييي، مبييا 

حيقق تطلعات الشييعب األفغاني الشييقيق، 

ويعود بالنفع على األمييين والسلم اإلقليمي 

والدولي، واملسيياهمة يف حشد الدعم الدولي 

لتقديييم املسيياعدات اإلنسييانية للشييعب 

األفغانييي وحتسييني األوضيياع االقتصادية.

70.أدان اجمللييس االعلييى العمليييات اإلرهابييية 

اليييت تتعييرض هلييا أفغانسييتان اليت تسييتهدف 

املدنيييني األبرياء واملنشييآت املدنييية، مؤكدًا 

على تضامن جملس التعاون مع أفغانستان، 

أراضيهييا.  يف  واالسييتقرار  األميين  لتعزيييز 

كمييا أكييد اجمللييس علييى أهمييية ضمان 

عييدم اسييتخدام األراضييي األفغانييية ميين قبل 

أي مجاعييات إرهابييية دولييية، أو اسييتغالل 

األراضييي األفغانييية لتصدييير املخييدرات. 

71.رحييب اجمللييس االعلييى مببييادرة اململكيية 
العربية السييعودية بالدعوة لعقد االجتماع 

ملنظميية  الييوزاري  للمجلييس  االسييتثنائي 

التعيياون االسييالمي يف شييهر 19 ديسييمرب 

2021م إلغاثيية شييعب أفغانسييتان.
جملــس  بــني  االســرتاتيجية  الشــراكات 

ــرى: ــات األخ ــدول واجملموع ــاون وال التع

بتعزيزعالقييات  األعلييى  اجمللييس  72.وجييه 
التعيياون واحلييوار والشييراكة بييني جملييس 

التعيياون والييدول الشييقيقة والصديقيية، 

واملنظمييات اإلقليمييية والدولييية الفاعليية، 

واسييتكمال تنفيذ خطط العمل املشرتك، 

ومييا مت االتفيياق عليييه يف جمموعييات العمل 

واللجييان املشييرتكة اليت مت تشييكيلها هلذا 

الغييرض.

وقييّدم اجمللييس األعلييى بالييغ تقديييره وامتنانييه 

خلييادم احلرمييني الشييريفني امللييك سييلمان بيين 

عبدالعزيييز آل سييعود، ملييك اململكيية العربية 

السييعودية، حفظه اهلل، وحلكومته الرشيدة، 

ولشييعب اململكة العزيز، على كرم الضيافة 

وطيييب الوفييادة، ومشيياعر األخييوة الصادقة اليت 

حظي بهييا االجتماع.

وأبييدى اجمللييس األعلييى ترحيبييه بييأن تكييون 

دورته الثالثة واألربعون برئاسيية سلطنة عمان، 

مبشيييئة اهلل تعاىل.

صدر يف الرياض

 10 مجادى األوىل 1443هي امليوافيق

 14 ديسمرب 2021م
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عقييد اجمللييس الييوزاري جمللييس التعيياون لييدول 

اخلليييج العربييية دورتييه اخلمسييني بعييد املائيية 

التحضريية للييدورة الثانية واألربعني للمجلس 

األعلى، يف يوم األحد 8 مجادى األوىل 1443هي 

املوافييق 12 ديسييمرب 2021م، يف مقيير األمانيية 

العاميية، برئاسيية صاحب السييمو األمييري/ فيصل 

بن فرحان آل سييعود، وزييير اخلارجية باململكة 

العربييية السييعودية، رئيييس الييدورة احلالييية 

للمجلس الوزاري، ومبشيياركة أصحاب املعالي 

والسعادة: 

معالي/ خليفة شاهني املرر
	وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

ســعادة الدكتــور/ عبداللطيــف بــن راشــد 
الزياني

 	وزير اخلارجية مبملكة البحرين

ســعادة الســفر د. عبدالرمحــن بــن إبراهيــم 
الرسي

	وكيييل وزارة اخلارجييية للشييؤون الدولييية 

املتعييددة باململكيية العربييية السييعودية

معالــي الســيد/ بــدر بــن محــد بــن محــود 
البوســعيدي

	وزير اخلارجية بسلطنة عمان

سعادة السيد/ سلطان بن سعد املرخيي
	وزير الدولة للشؤون اخلارجية بدولة قطر

معالــي الشــيخ الدكتــور/ أمحــد ناصــر 
ــاح ــد الصب احملم

وزييير اخلارجييية ووزييير الدوليية لشييؤون جملس 

الوزراء بدوليية الكويت

ومعالــي الدكتــور/ نايــف فــالح مبــارك 
احلجــرف، األمييني العييام جمللييس التعيياون لدول 

اخلليييج العربييية. 

تييدارس اجمللييس الييوزاري املوضوعييات املدرجيية 

على جييدول األعمييال، واختييذ بشييأنها القرارات 

لتالية: ا

الشؤون االقتصادية والتنموية:

أواًل: األدلــة االسرتشــادية يف جمــال تطويــر 

ــريعات وآليات الرقابة البلدية: التش

املطييورة  التشييريعات  )دليييل  اعتميياد  	.1
واملوحدة يف جمييال تراخيص البناء( كدليل 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجيية.

اعتميياد )دليل التشييريعات املطورة واملوحدة  	.2

يف جمييال تراخيييص األنشييطة( كدليييل 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجة.

ثانيًا: اعتمــاد األدلة االسرتشــادية يف جمال 

التخطيط العمراني االسرتاتيجي:

اعتماد )دليل مؤشيير جودة احلياة( كدليل  	.1
اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متى ما دعييت احلاجة.

واألنظميية  التشييريعات  )دليييل  اعتميياد  	.2
واملعايييري التخطيطييية لتعزيز أنسيينة املدن( 

كدليييل اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية 

الوزارييية املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت 

احلاجيية.

اعتميياد )دليييل املرافييق العاميية لييدول جملس  	.3
التعيياون( كدليل اسرتشييادي، مع تفويض 

اللجنيية الوزارييية املختصيية لتحديثييه متى ما 

دعييت احلاجة.

ثالثــًا: اعتمــاد النســخة األوىل لكــود البنــاء 

ــادية:  اخلليجي بصفة اسرتش

البنيياء  لكييود  األوىل  النسييخة  اعتميياد  	.1
اخلليجييي بصفيية اسرتشييادية ملييدة ثييالث 

سيينوات.

رابعــًا: اعتمــاد دليــل شــروط وآليــة تصنيف 

املقاولــني كدليل اسرتشــادي:

اعتميياد )دليييل شييروط وآلييية تصنيييف  	.1
كدليييل  املرفقيية،  بصيغتييه  املقاولييني( 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجيية.

الشؤون التشريعية والقانونية:

أواًل: املوافقــة علــى مشــروع النظــام الداخلي 

للجان الوكالء واللجان الفنية وفرق العمل:

املوافقة على مشييروع النظام الداخلي للجان  	.1
الييوكالء واللجان الفنية وفييرق العمل وفق 

املرفقة. الصيغة 

يطبييق هييذا النظييام علييى مجيييع جلييان  	.2
الييوكالء واللجييان الفنييية وفييرق العمييل 

وُيعمييل بييه ميين تارخيييه.

ثانيــًا: تعديــل قواعــد التعــاون املشــرتك بني 

النيابــات العامــة بدول جملــس التعاون:

املوافقيية علييى تعديييل قواعييد التعيياون  	.1
املشييرتك بني النيابات العاميية واالدعاء العام 

بييدول جملييس التعاون لدول اخلليييج العربية 

وفقييًا للصيغيية املرفقة. 

قرارات 

اجمللس الوزاري يف دورته )150( التحضرية للدورة )42( للمجلس األعلى

يوم األحد 8 مجادى األوىل 1443 هـ املوافق 12 ديسمرب 2021م

األمانة العامة
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دليل 

التشريعات واألنظمة واملعاير التخطيطية لتعزيز أنسنة املدن   

املقدمة

حددتهاليوموهذا،للمدنالعامليباليومعامكلمنأكتوبر31ميوالعاملحيتفل

فرصةمبثابةبهاواالحتفالالدوليةاألياموتعترب،2013عاممنذاملتحدةاألمم

مناملدنفموضوعوبالطبع،العاملتهممعينةموضوعاتحولالناسلتثقيف

وسرتتفع،العاملسكانتعدادمن%55املدنيفيعيشحيث،للغايةاملهمةاملوضوعات

مماأكثروصعوباتحتدياتاملدنسكانسيواجهحيث،%60إىل2030عاميفالنسبة

العاملمدنثلثأناحلياةتلكصعوبةمنويزيد،األخرىاملناطقسكانيواجهها

واستدامةتعزيزهواالكربالتحديلكنو،نسمةألف500علىسكانهاعددسيزيد

 .املدنأنسنة

2
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الرؤية والرسالة

3

حتقيق بيئة حضرية متكاملة صديقة لإلنسان  : الرؤية

 

 يهاالسعي ألنسنة املدن اخلليجية وتطويرها وتنميتها مبا حيقق الراحة والرفاهية والسعادة للساكنني ف: الرسالة

:الهدف
سطحات املدعم املدن الخليجية لتكون أكثر صداقة مع اإلنسان وإعادة تأهيلها وتهيئتها عبر إنشاء مناطق مفتوحة مثل الساحات واملالعب والحدائق و 

.الخضراء وإنشاء شبكة منتظمة من ممرات املشاة لخلق بيئة صحية ومريحة وصديقة للبيئة

املودة

اخلصوصيةالتضامناالحساساجلمالالرتفيهاخليال

الراحة التنقل التعايش االستدامة الرفاهية
 املبادئ االساسية 

ألنسنة املدن

املصطلحات

4

مهام أو مشروعات محددة الوقت تعد الزمة إلنجاز األهدافاملبادرات

أدوات تقييم التي من خاللها نكون قادرين على قياس حالة أو االتجاهاملؤشرات

. تنظيم وتصميم الحياة الحضرية والريفية، وتحليل للمشاكل العمرانية ودراسة ايجاد الحلول لهاالتخطيط العمراني

عملية تصميم وتشكيل وتجميل السمات املادية للمدن والقرى التصميم احلضري

عملية تطوير املجتمعات إلي مجتمعات حضرية متطورة وحديثةالتنمية احلضرية

القدرة على حفظ نوعية الحياة على املدى الطويل مع بقاء االنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقتاالستدامة

عملية تطوير املدن واملجتمعات و األعمال بأن تلبي احتياجات الحاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمةالتنمية املستدامة

جماعة من الناس يعيشون معًا في منطقة محددة اجملتمع

مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة املدينة

افق الخدماتية التي اجتمعت على رقعة من األرضاحلي السكين  مجموعة من املنازل واملر
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املصطلحات

5

مقياس ديمغرافي يستخدم لقياس معدل تواجد السكان في منطقة ما الكثافة السكانية  

مشاريع تهدف إلى تحقيق املصلحة العامة ولخدمة املجتمعاملرافق العامة

عملية تنظيم استعمال األراض ي واالستفادة منها بشكل أكثر كفاءةاستخدامات االراضي

تحسين حياة االنسان ليشعر بالسعادة والتفاؤل والتمتع بالصحة الجسمية والنفسية اإليجابية جودة احلياة

العملية التي يمنح بها ش يء ما الصفات اإلنسانية األنسنة

جميع االجزاء املبنية في املدينةالكتل العمرانية

كـّل فـراٍغ بين املباني في املدينة والتي قد تكون ساحات مفتوحة او حدائق او اراض فضاءالفراغات العمرانية

االنشطة املعتادة في حياة الفرد اليومية والتي يتفاعل بها مع مجموعة من اإلفراد، ويتفاعلون معهالسلوك االجتماعي

العالقة التبادلية بين الكتل والفراغات العمرانية النسيج العمراني

أنسنة املدن

أنهعلىيركزالرئيسيالتيارانكوإنالعمراني،التخطيطأواالجتماععلمأدبياتيفاملدنأنسنةمفهومبشأنعليهمتفقتعريفيوجدال
معاألرصفة،عنالعشوائياتوالعوائقوإزالةاملرور،وسالسةباألماكنواالستمتاعللتنزهللبشر،واسعةمساحاتتوفريمراعاةأهميةعلىيقوم

احلى،أواملنطقةأواملدينةيفطنيقالذيللمواطنوالطبيعيةوالبصريةاحلسيةالراحةخيلقمباالعمرانية،البيئةحتسنييفاملواطنشراكة
وليس،لهصديقةمدينةيفيعيشأنهفيهايشعر،لإلنسانمالءمةأكثراملدنجلعليهدفوحيويمهممصطلحاملدنأنسنةأناجلميعيتفقولكن

املدنوأنسنة.واالجتماعيةوالعمليةالفكريةحياتهومزاولةإمكاناتهوتطوير،حبياتهاالستمتاعمنومتكنهختدمهمدينة.فيهيقيممكانجمرد
تهممشروعامجيعيفاإلنسانيالبعدلتعزيزاملختصنيمجيعيسعىأنينبغيبل،عمرانيةكتلعنعبارةتكونوأال،لإلنسانصديقةاملدينةجتعل

.اإلنسانحلياةجاذبيةأكثروجعلها،املدينةلتطوير

6

 :تعريف مقرتح ألنسنة املدن
 

ه، وتساهم يف تهيئة املدينة لتكون صديقة لإلنسان، توفر له ما حيتاج
.سعادته
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صممتواليت،القائمةاملدنيفخاصة،الصعبةاألمورمناملدنأنسنةتطبيقيعد•
اإلنسانوجودإىلالنظروعدم،السياراتخاصة،احلديثةالنقلوسائللتخدمفعليًا

تؤثراملدنيفاألساسيةالنقلطريقةإن.والعمرانالتخطيطيفأساسيكعنصر
،املقدمةواخلدمات،السكانيةوكثافتهاوختطيطهاشكلهاعلىكبريبشكل

 .التحتيةالبنيةإىلباإلضافة

 

ماورلتصاخليالومتنحه،احلياةمقوماتلإلنسانوفريمكاناىلاملدينةحتويل•
نتاجالسابقيفاملدنكانتلقد،رائعةمشاهدأونشاطاتمنحولهحيدث

املعمارينيبنيشراكةنتاجلتصبحتتجهفهياآلنأما،فقطالعمرانيالتخطيط
علجلاجلهودتتضافرلكي،وغريهمواملثقفنياالجتماعوعلماءوالفناننيواملصممني

 .حياتهيثريبشكللإلنسانمالئمةاملدينة

7

أنسنة املدن وجودة احلياة

جودة“مصطلحلفهم،”احلياةجودة“عليهيطلق،ومتشعبواسعمفهوممنا،العامليفاملدنتواجههااليتاحلضريةللمشكالتلالستجابةحماولةيف
جماالتضمنعديدةمقاييسيشملفإنهواسعاملفهوموألن،مامكانيفحتققهمدىلقياساملستخدمةباملعايرياالستعانةباإلمكان”احلياة

التخطيطنظروجهةمنلكن.مامدينةيفلإلنتاجالقابلةالعمريةوالفئات،األعمارومتوسط،الدخلومتوسط،املعيشةمستوىمثلخمتلفة؛
 .”املدينةأنسنة“مدىتظهرخاللهومن،أوقاتنامعظممنضيوفيه،اجملتمعشرائحيشملألنهالسكين؛احليمنتبدأاحلياةجودةفإن،احلضري

8
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أنسنة املدن والتخطيط العمراني

عاداتهلاوبالتاىلغريهاعنمييزهاشكلمعينةمنطقةأومكانفلكل،العمارةتعلمأساسياتمنبهاملتعلقةواملفاهيمالعمرانيالتخطيط

عمرانيةهويةوكذلكبهاخاصةمعماريةوطرزبهويةمنطقةكلتتميزوبذلك،خاصبطابعتتميزجيعلهامما،معينةوفنونوتقاليد

وضعمعللمجتمعاملشكالتمنالراهنللوضعحلأوبديلتقديمخاللهمنيمكنعلميأسلوبهو:عامبوجهالتخطيطمفهومإن.وختطيطية
فقو للتعديلوقابلةمنظمةزمنيةخطةوفقالحلول هذهتكون أناالعتبارفىاألخذويجباملتاحةواإلمكانياتاملاديةاملوادإلستغاللمستقبليةتصورات

بالتخطيطيعرفوالذيالحضريةوالتنميةالعمرانىالقطاعفيمتخصصايكون قدتخطيطالانكما.مستقبليةمشكالتأومستجدةظروفأى
:أنهعلىتوضيحهيمكنوالذيالعمراني

9

إلىيهدفضاوأي،سلبيةاثارإلىيؤديبينهاتعارضاليحدثحتىاألراض يإستخداماتوتنظيمتنسيق"

خطيطتواعادة،وضواحيهاالجديدةاملدنتخطيطإلىيهدفكماوسهلةسريعةطرق شبكاتتخطيط

"..خاصةالعمرانيةوالبيئةعامةالبيئةوتجميل،القديمةاملدنوالعشوائياتوتجديد

-6بنيماعمرهطفليستطعملإذا ،ومتعةوسالمةبأمندقائق 10خاللوالعودةاملدرسةإىلالذهاب،أعوام 7

 بالكاملتصميمهإعادةجيباحليفإن

 

مشكالتملواجهةظهر”احلياةجودة“مفهومألن.احلياةوجودةاملدنانسنةبنيالوثيقالرابطبياناجلمنالكثريتلخصقداملشهورةالعبارةهذه
ُبعدأوةالسكانيالكثافةبقلةتتمثلأنهايعتقدإذاملدينة؛داخلالسكنيةاألحياءتعانيهامشكلةأبرزحتديدمنبدالفكان،العامليفاحلديثةاملدن

املدنأنسنةغيابإىليشريوهذا،السيارةركوبإىلالسكانيضطرما،املساكنعناملرافق

10

:ما نطمح اليه

اء خضراء وإنشالدعم املدن الخليجية غير املهيئة إنسانيا وإعادة تأهيلها وتهيئتها عبر إنشاء مناطق مفتوحة مثل الساحات واملالعب والحدائق واملسطحات
.شبكة منتظمة من ممرات املشاة لخلق بيئة صحية ومريحة وصديقة للبيئة
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11

الدراسات والبحوث

ختتلفوقد،وتطويرهااملدنتنميةلوحواحلضريةالبيئةحتسنيبشأنودراساتبأحباثالعاملدولخمتلفيفواالكادمييةالبحثيةاملؤسساتمنالعديدقامت
.للجميعواالمنوالراحةالرفاهيةقحتقيواىل،افضلبيئةعلىللحصولالسعيعلىجتتمعانهااالمضمونهاخيتلفقدوكذلكالدراساتهلذااملسميات

 املدينة الصديقة لالطفال مفهوم احلي املختلط

12

املدينة  

التفاعلية

املدينة  

املستدامة

املدينة  

الذكية

املدينة  

اخلضراء

املدينة  

السعيدة

املدينة  

الصديقة

مدينة  

املستقبل

املدينة  

النموذجية

تسميات املدن

منها،املدنةوتنميلتطويرعدةمبادراتبتبينالعاملدولمنالعديدتقوم
متكاملة،تيةحتبنيةإلرساءواخرىاالستدامة،مفهومتعزيزيفتصبمبادرات
هناكانثحيواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةبنيالتوازنلتحقيقوأخرى
تكوناوالطاقة،لىعحتافظكياملدنتأهيلاولبناءتسعىاملشاريعمنالعديد
قدواليتاملبادراتتلكفجميعلالنسان،صديقةلتصبحاواالنبعاثات،منخالية
.....هوجوهرهايبقىاملسمياتوبإختالفانهاال،للمدنجديدةمسمياتحتمل

."االنسان"
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 استعمال االراضي•

 النقل واملواصالت•

اخلدمات والبنية •

 التحتية

املناطق اخلضراء  •

 واملفتوحة

 

 الرتكيبة السكانية•

االحتياجات  •

 والتفضيالت

 السلوك االجتماعي  •

 اقتصاديات•

13

ااالالننسساانن

ااململككاانن

التحديات اليت تواجه املدن اخلليجية

استخدام املركبات 

كوسيلة نقل 

اساسية

عدم توافر ممرات  

مهيئة للمشي

زيادة معدالت  

التلوث

الظروف اجلوية  

واملناخ

نقص يف املساحات  

املفتوحة واحلدائق

الوضع 
  االلتتصصممييمم  احلالي

ووااللتتخخططييطط

حتسني البيئة احلضرية

14

دناملفياملقدمةالخدماتبجودةاالرتقاء
ةصحيبيئةتوفيرطريقعنالخليجية
.مستدامة

وتعزيزالسكانورفاهيةصحةتحسين
وتعزيزاملجتمعداخلالجيدةالعالقات

.اإلنسانيالبعد

شاءإنطريقعناالجتماعيةالروابطتقوية
اةاملشوممراتوالساحاتالحدائقوتطوير
.الخضراءواملسطحاتواملالعب

تطبيق مفاهيم التصميم احلضري خاصة باملدن اخلليجية . 2

البعد  
العمراني

البعد  
الوظيفي

البعد  
االجتماعي

البعد  
االنساني

البعد  
البصري

 البعد  
الزمين

البعد  
االدراكي

البعد  
االخضر

حتديث االشرتاطات والقوانني احلالية واستحداث معايري جديدة  . 1
اخلطوات 

املطلوبة

التطلعات
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البعد  
العمراني

15

البعد  
الوظيفي

البعد  
االجتماعي

البعد  
االنساني

البعد  
البصري

 البعد  
الزمين

البعد  
االدراكي

البعد  
االخضر

أبعاد التصميم احلضري جتاه أنسنة املدن

االبعاد  النسيج العمراني واملالمح الثالثية
(الطول، العرض، االرتفاع)

لراحة  تهيئة املكان ملزيد من الفعالية، ا
واالسرتخاء

ع حياة  البيئة العمراني جيب ان تتكامل م
االنسان  االنسان، فهي تؤثر يف سلوكيات

وتتأثر بها

ة  متطلبات واحتياجات االنسان احلالي
واملستقبلية

خلارجي  مالمح الشكل وااللوان والتصميم ا
جم  والداخلي، واخلصائص البصرية كاحل

واالرتفاع

تقال  مراعاة عامل الوقت يف احلركة واالن

تطوير الفراغات واملساحات واملرافق
فاعل املشرتكة مبا يعزز التواصل والت

االجتماعي

دامة  تعزيز االعتبارات البيئية و االست
واحلفاظ على الطبيعة  

عناصر التصميم احلضري االساسية ألنسنة املدن

16

الساكنذهايتخاليتاحلركةقنواتوهي:احلركةمسالك
واالزقةوارعوالشبالطرقوتتمثلاملدينةاجزاءعربلالنتقال

ساحات الفضاءات املفتوحة والفضاءات العامة و: الساحات 
التجمع

زيائية  وهي عناصر تكون بشكل حدود في: احلافات واحلدود
 كاجلدران واملناطق اخلضراء واجلسور  

ومتثل اجزاء معينة من النسيج احلضري: القطاع احلضري

شابهه كمجاميع  الكتل البنائية والقطاعات احلضرية ذو الوظيفة املت
االبنية السكنية واالدارية 

والتماثيل وهي االبنية واملعامل املتميزة كالنصب: املعامل والدالالت 
اليت تعطي للمدينة خصوصيتها 

بنية وما يرتتب عليه الطراز املستخدم يف تصميم اال:  الفن املعماري
من عناصر فنية من كتل والوان

اختيار انواع التشجري  وتتمثل يف تصميم االرضيات و:  تنسيق املوقع
والنافورات والعالمات والفتات االعالن 
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أهمية التصميم احلضري بتخطيط وأنسنة املدن 

17

 ..املدينةليس ألجل و... االنسانألجل ... انه من املهم جدا ان تتم اعمال ختطيط املدن وتصميمها حضريا 

فماذا حنتاج ؟.... 

بني التخطيط والتنفيذ–املدينة املثالية 

18

املدينة

االسرتاتيجيات

التشريعات  

والقوانني

االدارة  

احلضرية

التصميم  

والتخطيط

التطوير  

والتعمري

القياس  

واملراقبة

 الرؤية والرسالة•
 االهداف العامة•
 املبادئ االساسية•
التنافس والتكامل•

 القوانني  •
 االشرتاطات الفنية •
اللوائح والقرارات•

 

 إدارة املدينة•
 اخلطط والربامج •
ية املوارد البشرية واملال•

والفنية
 

 يةاملراقبة الفنية واالدار•
 مؤشرات القياس•
 تقارير االداء•

الشراكة مع القطاع •
 اخلاص

ية اخلدمات واملرافق والبن•
 التحتية

 يئةالطاقة واالستدامة والب•
 االمن والسالمة•
 الصيانة•

 التخطيط العمراني  •
 التصميم احلضري•
 التشجري والتجميل•
 مشاركة اجملتمع•
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ة املدن وجودة احلياةدليل التصميم احلضري للمدن اخلليجية لتعزيز أنسن: مقرتح 

19

 

يتمّكنحبيثاحليُيصممأنجيب
دونفقااملرباجتاهالسريمنالسكان

 سيارةإىلاحلاجة

 

فيهراعيياحلضريةللتصاميممرجعوجوداملهممن
حدياتالتفيهويعاجل،اخلليجيةمدنناطبيعة

مباضريةاحلالبيئةحتسنييفويساهمالتخططية
 حلياةاجودةمؤشراتولرفعاملدنأنسنةمنيعزز

تصميمللموحددليلاعداديتمبأننقرتححيث
بالتنسيقوذلكاخلليجية،باملدنخاصاحلضري
حبيثالاجملهذايفمتخصصاستشاريمعوالتعاون

معايريضعوعلىيركزمتكامالدلياليكونانجيب
للجهاتامرجعتكونللمدينةموحدةوتصميميةفنية

 املدنوختطيطوتنميةبتطويراملعنية

اهم حماور  دليل التصميم احلضري للمدن اخلليجية

 حتديد املبادئ االساسية ألنسنة املدن وجودة احلياة والتنمية املستدامة▪

 حتديد االبعاد االساسية للتصميم احلضري اخلليجي▪

ة وضع اساسيات تصميم النسيج العمراني مبا يتضمن دراسة للكتل والفراغات العمرانية يف املدين▪

 املساحات املفتوحة واحلدائقدراسة ▪

ممرات املشي املهيئة واملظللةتصميم الشوارع احلضرية املتكاملة ، وحتديد ▪

 توافر املواصالت العامة وسهولة الوصول اىل احملطات ▪

دراسة مواقف السيارات العامة املتوفرة مقارنة بعدد السكان▪

ةعن طريق املشي اىل اخلدمات العامة واملرافق االساسيالفرد املدة الزمنية القصوى لوصول قياس ▪

 .وضع معايري تصميمية للتشجري والتجميل واالنارة▪

 وضع معايري تصميمية ألنظمة االمن والسالمة ▪

وضع املعايري واالشرتاطات الفنية وربطها بالكثافة السكانية▪

 تنظيم عملية االعالنات والالفتات االرشادية▪

20
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السنة التاسعة
احلضريةأمثلة من مبادرات وبرامج دول جملس التعاون للمساهمة يف حتسني البيئةمارس 2022م

رية واالستدامة والرفاهية يف يئة احلضقامت دول جملس التعاون بوضع العديد من االسرتاتيجيات واملبادرات واملعايري املتنوعة واليت راعت فيها حتسني وتطوير معايري الب▪
.  مدنها ومناطقها واخلدمات املقدمة مبا حيقق راحة وسعادة السكان

21

 دولة االمارات العربية املتحدة
 2021رؤية االمارات •
 2050اسرتاتيجية االمارات للطاقة •
 2030خطة أبوظيب •
 2040خطة دبي احلضرية •
اللؤلؤة/ برنامج السعفات •

 مملكة البحرين
 2030الرؤية االقتصادية •
 2030املخطط االسرتاتيجي اهليكلي الوطين•
 2019دليل املباني اخلضراء •

 اململكة العربية السعودية
 2030رؤية •
 لرياضاملخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة ا•
 خطة التنمية احلضرية•
 مبادرة أنسنة املدن•

 سلطنة عمان
 2040رؤية عمان •
 2040الرؤية العمرانية •
 2040االسرتاتيجية العمرانية •

 دولة قطر
 2030رؤية قطر •
 اخلطة العمرانية الشاملة  •
 خمططات التنمية املكانية للبلديات•

 دولة الكويت
 2035رؤية الكويت •
 2040املخطط اهليكلي الرابع •
 2030اخلطة العمرانية ملدينة الكويت •

 والقروية وزارة الشؤون البلدية-مبادرة أنسنة املدن : مثال حيتذى به
اململكة العربية السعودية

22

يفاحلياةجودةسنيحتبهدفاملدن،أنسنةمبادرةوالقرويةالبلديةالشؤونوزارةأطلقت
البلديةاملرافقيفالشاملالوصولمعايريوتطبيقاحلضرياملشهدوحتسنياملدن

العامةاألماكنوالساحاتمنالفردنصيبمعدلأنالوزارةوأكدت.املشاةوممرات
متحيث،2017العامللفرد2م4.14إىل2015العامللفرد2م3.48منارتفع

املدنبكافةالعامةواألماكنواحلدائقاملتنزهاتمن2ممليون20وتطويراستحداث
ماليني104منأكثراإلمجاليةواملتنزهاتالعامةاحلدائقمساحةلتبلغباململكة،

 .شجرةماليني4منأكثرزراعةمتكمااململكة،مدنيف2م
 

اعتماد(2020إىل2018)الثالثالسنواتخاللتستهدفأنهاإىلالوزارةوأشارت
أولوياتلىعبناًءالبحريةالواجهاتمناملزيدوتطويروالساحاتاحلدائقمشروعات

الوصوليةبادئملتحقيقالقائمةالسكنيةاجملاوراتتأهيلوإعادةاملكانية،التنمية
املشاةوممراتاخلضراءواملسطحاتاحلدائقمناملتوازنةالتغطيةزيادةمعالشاملة،
املدنيفاحلياةودةجحتسنييفيسهممماالفعلي،االحتياجوفقاحلضريةباملناطق

 .احلضرياملشهدحتسنيوكذلكالسعودية
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 أبوظيب–معايري التصاميم احلضرية : مثال حيتذى به
دولة االمارات العربية املتحدة

23

ميمية والتخطيطية ، واليت متيزت  يف أبوظيب بإعداد وإعتماد عدد من املعايري التص( التخطيط العمراني والبلديات سابقا)قامت دائرة البلديات والنقل 
.  حلياةنة املدن و جودة ابشموليتها و حداثتها ومطابقتها للمواصفات واالشرتاطات العاملية املعتمدة، واليت جاءت ايضا مراعية ألبرز أساسيات أنس

 2032وثيقة االطار الوطين للتنمية : مثال حيتذى به
دولة قطر

24

التنميةحتققاليتلسياساتامنجمموعةصياغةمتحيثاملدنانسنةتعززاليتاالهدافمنمبجموعةقطربدولةللتنميةالوطيناالطاروثيقةجاءت
جاءتكما،العامليةواملعايريالتللمعدوفقاعادلةبطريقةاجملتمعيةاخلدماتتوفريعلىايضامشلتواليت،املدنانسنةمفاهيموتدعماملستدامة

االدلةمنعددالوثيقةصاحبكمااحمللية،العمرانيةللتنميةاساسيكعنصروتطويرهاالعمرانيةالفراغاتوحتديداملدينةمبحورخاصةبسياسة
.اخلارجياملظهرحتسنيواملدينةجتميليفتساهماليتاالرشادية
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25

فاهيم واملصطلحات  توحيد املاعتماد تعريف واحد ملصطلح أنسنة املدن، و 
 والتعريفات املشرتكة

اخلليجدولبنياملدنأنسنةمستوياتلقياسموحدةمؤشراتعلىاإلتفاق
 ، وتضمينها او دجمها مع مؤشرات جودة احلياةالعربي

احلياةوجودةاملدنأنسنةوأهميةمفهومعناجملتمعيالوعيرفعأهمية 
اجملتمعشرائحجلميع،واالستدامة

ية يف املدن توحيد املعايري الفنية األساسية لتصميم االحياء السكن
اخلليجية مبا يعزز من كونها مدن صديقة لالنسان،

القواننيحتديثحنياخلليجدوليفاملدنأنسنةمنيعززمامراعاةضرورة
واللوائحواالشرتاطات

أنسنة املدن على تعميم جتربة اململكة العربية السعودية يف انشاء مبادرة
بح مبادرة خليجية الدول االعضاء لالستفادة منها ، وأن يتم تطويرها لتص

إنشاءعرباخلليجيةاملدنأنسنةبشأنوالدراساتاألحباثتشجيع
او دراسات علياوندواتمؤمتراتعربأومشرتكةمسابقات

ن اخلليجية املوافقة على إعداد دليل متكامل للتصميم احلضري للمد
اخلليجيةاملدننسنةألوإشرتاطات أساسيةمعايرييعتمد على 

التوصيات

26

منالعديدتواجهاليتالكبريةالتحدياتإحدىاملدن "أنسنة"أصبحتحيث ،اجلهودتضافرمنمزيدإىلوحيتاجمهمموضوعاملدنأنسنةإن

،لهوصديقةالعصرياإلنسانحلياةمالءمةأكثرلتكونأنسنتهاإىلمسؤولوهايسعىحيثوالقدميةفعليًاالقائمةاملدنيفسيماالاجملتمعات

.فيهيعيشمكانجمردوليست

اخلامتة
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دليل مؤشر جودة احلياة

ه عىل سعادته م، إال أن لكل من البيئة عىل الرغم من أهمية البيئة االجتماعية أو المجتمع الذي يعيش فيه األفراد حياتهم وتأثير
ها  مثل ( والبيئة الطبيعية)المبنية مثل توافر وجودة البنية التحتية كالطرق والمطارات وتوافر المساكن ميسورة التكلفة وغير

ي ذلك
ًا فر ها دورًا كبير اء وغير ي ال. جودة الهواء وتوافر المساحات الخضر

اء فر ية عىل يمكن لتوافر المساحات الخضر بيئة الحضر
ها من الع. سبيل المثال، أن يؤثر عىل سعادة األفراد ي خلق كما تسهم نظافة الطرق وانتشار الحدائق واألشجار وغير

وامل فر
.حياة أكير سعادة بشكل عام

ي المجتمع، كما أظه
رت الدراسات أن مستويات تتمتع البيئة الطبيعية بأهمية تعادل أثر التلوث بتقويض مستويات السعادة فر

ي نسب تلوث الهواء بمر . الضجيج وتلوث الهواء تؤثر عىل سعادة الشعوب
ي عدد لقد درس أحد األبحاث الفروق فر

ور الوقت فر
يت لك ي أكسيد الكير

ي معدالت انبعاثات ثانر
ل نسمة، من الدول، ووجد البحث أن الزيادة بمقدار انحراف معياري واحد فر

ي الدخل بنسبة 
ي السعادة يعادل تراجعًا فر

اجع فر ي المائة17ارتبطت بير
.فر

ر محور البيئة والبنية التحتية ومحور المجتمع والثقافة، إذ تس هم البيئات المصممة بهدف ُيشار إىل أن هناك ارتباطًا وثيقًا بير
ي تعزيز الوصول إىل مستويات أعىل من الرفاه

ر أفراد المجتمع، فر .تشجيع التقارب بير

3

.ياة لكل شخصالقدرة على التعايش مع النفس واملجتمع بشكل سليم يمنحه القدرة على أداء دورًا كاماًل بتحقيق التوازن في الح:جودة الحياة
قت معين أو فضاء داة تقييم و اتخاذ قرار التي من خاللها سوف نكون قادرين على قياس الحالة أو االتجاه بطريقة موضوعية نسبيًا وفي و أ: مؤشرات

.معين من خالل شقيها النوعي أو الكمي
لق باملظهر إذن أو ترخيص إداري إلنجاز أي بناء جديد مهما كان نوعه بما فيه الجدران اإلحاطة أداء أو أي تعديل في البناية يتع: تراخيص البناء

.الخارجي
ات قياس وتقييم خفض التلوث وحماية البيئة من خالل التركيز على سياسات بيئية قطاعية تركز على جانب اإلنتاج مستخدمة أدو : األداء البيئي
.األداء البيئي

.حالة تتخطى مجرد البقاء على قيد الحياة، لتشمل النمو والتطور اإليجابي: االزدهار
.منطقة جغرافية محددة املساحة ُتخصص للمحافظة على املوارد البيئية املتجددة : األراض ي املحمية

م االستفادة منها الحقًا، املوقع الذي يتضّمن الدالئل األثرّية، والتي تتم دراستها، وفحصها من قبل املختصين في علم اآلثار، ليت: املعالم األثرية
.وتوظيفها في العديد من املجاالت املختلفة

.اشر كي تعيشكافة أشكال الحياة من نباتات وحيوانات لم يتدخل اإلنسان في أسلوب حياتها، وال تعتمد على اإلنسان بشكل مب: الحياة البرية
بيولوجية والتحلل البيئي من خالل العمليات الكيميائية والاإلنحاللنوع من املركبات العضوية املقاومة للتدهور أو : امللوثات العضوية الثابتة

.الضوئي
4
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تخلص منها عبر نظام نقل منفصل مخصص لنقل املياه الناتجة من االستعمال من املنازل واملباني التجارية ملعالجتها أو ال:  الصرف الصحي
.مجاري أو أنابيب ذات اقطار معينة وبميول معينة

.مواد سامة ُتستخدم في مكافحة اآلفات: املبيدات
.البكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، أو الطفيليات: ضطرابات َتحُدث بسبب كائنات صغيرة مثلا:  األمراض املعدية

سبعة عشر هدفًا أهداف تّم املوافقة عليها من ِقَبل جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة، ويبلغ عدد هذه األهداف: أهداف التنمية املستدامة
املياه النظيفة . 6. التوازن بين الجنسين. 5. التعليم الجيد. 4. الصحة الجيدة والرفاهية التامة. 3. القضاء على الجوع. 2. مكافحة الفقر. 1: فعلياً 

الحد من حاالت . 10. الصناعة واالبتكار والبنية التحتية. 9. العمل الالئق ونمو االقتصاد. 8. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. 7. والنظافة الصحية
.  الحياة في البر. 15. الحياة تحت املاء. 14. العمل املناخي. 13. االستهالك واإلنتاج بشكل مسؤول. 12. املدن واملناطق املستدامة. 11. عدم املساواة

.عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 17. السالم والعدل واملؤسسات. 16
ت مباشرًة من ِقبل الخدمات األساسية التي يتوقع املقيمون في املدينة من حكومة املدينة أن توفرها لهم وقد ُتدار هذه الخدما: الخدمات البلدية

.أحد إدارات البلدية وقد تتعاقد البلدية من الباطن مع جهة خارجية ألداء هذه الخدمات
.علم وفن الوقاية من األمراض وإطالة الحياة لالرتقاء بالصحة: الصحة العامة

تتوفر  ، ومعيشي مالئم لسكانهار طاإية لتحقيق ور لضرالوسائل د ابإيجات يسمح للمجتمعاي لذالمناسب خ المنااتهيئة :التخطيط العمراني
.لتي يتضمنهاوات الثرل استغالاحسن وتنفيذه ات توضيح خطووع ولمشرالمستقبلية لتنفيذ ا. ن لمداخل داية هلرفاواحة الرب اسباأفيه 

افية  .ةوإخراج املعلومات الجغرافية والوصفية ألهداف محدد, وعرض, وتحليل, ومعالجة, وإدخال, علم لجمع(: املكانية)األنظمة الجغر
اتمن خاللها تتاح الفرصة ألكبر عدد من االفراد في املجتمع للمساهمة في مختلف العمليالتىالعملية : املشاركة املجتمعية

.وهى الجهود التي يقوم بها الفرد بجميع فئاتهم ومؤسسات املجتمع املدني في مجال التخطيط والتقييم لعناصر العمليات
6

النفايات البلدية : ملجميع أنواع املخلفات أو الفضالت الخطرة وغير الخطرة والتي يجري التخلص منها، أو املطلوب التخلص منها وتش: النفـــايـــات
عضوية، والنفاياتالصلبة، ونفايات الصرف الصحي، والنفايات الخطرة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الصناعية والتجارية، والنفايات ال

.البحرية ونفايات الزيوت
.نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو غيرها: النفايات البلدية الصلبة

(.الحمأة)مياه الصرف الصحي والفضالت الصلبة الناتجة عن عمليات املعالجة : نفايات الصرف الصحي
ات املحتفظة بخواص نفايات األنشطة والعمليات املختلفة واألجهزة واملعدات املستعملة والنفايات الطبية أو غيرها من النفاي: النفايات الخطرة

.املواد الخطرة
ة وغير السكنية والطرق جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو ترميم أو هدم املباني، والتي تشمل األبنية السكني: نفايات البناء والهدم

.والجسور وغيرها
الخطرة، ويتم النفايات الناتجة عن كافة األنشطة الصناعية والتحويلية في املنشآت الصناعية سواًء الخطرة أو غير: النفايات الصناعية

.تحديدها بناًء على عملية التصنيع أو الفحوصات املخبرية
.ة واملخلفات الحيوانيةالنفايات الناتجة عن األنشطة الزراعية، وتشمل نفايات املحاصيل الزراعية والحدائق والنفايات النباتي: النفايات الزراعية
ت البرية القريبة من النفايات الناتجة عن الوسائل البحرية من السفن وناقالت النفط أو غيرها، والعمليات البحرية، والعمليا: النفايات البحرية
.املناطق الساحلية

عدات الصناعية جميع الزيوت املراد التخلص منها من املنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتشمل زيوت مركبات النقل وامل: نفايات الزيوت
.واآلالت وزيوت الطهي 7

لعناية الالحقة فصل وجمع النفايات ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها، بما في ذلك ا: إدارة النفايـات
.بمواقع التخلص منها

.م منهافصل النفايات املتولدة من مصدرها األساس ي بغرض إعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها، أو التخلص السلي: فصل النفايات
.ًا األفرادأي منشأة سكنية أو صناعية أو تجارية أو صحية أو تعليمية ينتج عن نشاطاتها تولد للنفايات بما يشمل أيض: منتـج النفايـات

.ص النهائي اآلمن بيئياً املنشأة التي يتم من خاللها تنفيذ عمليات إدارة النفايات من خالل الجمع األولي والنقل واملعالجة والتخل: مرفق إدارة النفايات
.مواقع للتخلص من النفايات، ويتم تحديدها من قبل السلطة املختصة: مكبات النفايـات

.إعادة استخدام النفايات دون تعرضها ألية عملية: إعادة استخدام النفايات
العمليات التجارية العمليات التي تجرى على النفايات املخلوطة بهدف استخالص املواد الخام منها الستخدامها في: استرجاع املواد/ فرز النفايات

.والصناعية مرة أخرى 
.نتجات جديدةاملفروزة لتحويلها إلى مواد خام أو م/ العمليات الصناعية التي تتم على النفايات او على املواد املفصولة: إعادة تدوير النفايات
غير سكنية من طرق جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو ترميم أو هدم املباني، والتي تشمل األبنية السكنية و : نفايات البناء والهدم

وجسور وغيرها
نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية وغيرها: النفايات البلدية الصلبة

ناعيةخطرة الناتجة عن كافة األنشطة الصناعية والتحويلية في املنشآت الصالالنفايات غير : النفايات الصناعية العامة غير الخطرة
ملخلفات الحيوانية النفايات الناتجة عن األنشطة الزراعية وتشمل نفايات املحاصيل الزراعية والحدائق والنفايات النباتية وا: النفايات الزراعية

واألسمدة 
الفضالت الصلبة الناتجة عن عمليات  معالجة مياه الصرف الصحي: الحمأة
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لعناية الالحقة فصل وجمع النفايات ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها، بما في ذلك ا: إدارة النفايـات
.بمواقع التخلص منها

.م منهافصل النفايات املتولدة من مصدرها األساس ي بغرض إعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها، أو التخلص السلي: فصل النفايات
.ًا األفرادأي منشأة سكنية أو صناعية أو تجارية أو صحية أو تعليمية ينتج عن نشاطاتها تولد للنفايات بما يشمل أيض: منتـج النفايـات

.ص النهائي اآلمن بيئياً املنشأة التي يتم من خاللها تنفيذ عمليات إدارة النفايات من خالل الجمع األولي والنقل واملعالجة والتخل: مرفق إدارة النفايات
.مواقع للتخلص من النفايات، ويتم تحديدها من قبل السلطة املختصة: مكبات النفايـات

.إعادة استخدام النفايات دون تعرضها ألية عملية: إعادة استخدام النفايات
العمليات التجارية العمليات التي تجرى على النفايات املخلوطة بهدف استخالص املواد الخام منها الستخدامها في: استرجاع املواد/ فرز النفايات

.والصناعية مرة أخرى 
.نتجات جديدةاملفروزة لتحويلها إلى مواد خام أو م/ العمليات الصناعية التي تتم على النفايات او على املواد املفصولة: إعادة تدوير النفايات
غير سكنية من طرق جميع النفايات غير الخطرة الناتجة أثناء بناء أو ترميم أو هدم املباني، والتي تشمل األبنية السكنية و : نفايات البناء والهدم

وجسور وغيرها
نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية وغيرها: النفايات البلدية الصلبة

ناعيةخطرة الناتجة عن كافة األنشطة الصناعية والتحويلية في املنشآت الصالالنفايات غير : النفايات الصناعية العامة غير الخطرة
ملخلفات الحيوانية النفايات الناتجة عن األنشطة الزراعية وتشمل نفايات املحاصيل الزراعية والحدائق والنفايات النباتية وا: النفايات الزراعية

واألسمدة 
الفضالت الصلبة الناتجة عن عمليات  معالجة مياه الصرف الصحي: الحمأة

فضالت الحيوانات، نفايات املسالخ وجثث الحيوانات: النفايات الحيوانية غير الخطرة
النفايات الخطرة الناتجة عن كافة األنشطة الصناعية والتحويلية في املنشآت الصناعية: النفايات الصناعية

عقاقير أو املنتجات أية نفايات تشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم األخرى أو اإلفرازات أو ال: النفايات الطبية
شاطات ن نالصيدالنية األخرى أو الضمادات أو الحقن أو اإلبر أو األدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة ع
و أبحاث أو طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدالنية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أ

.تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها
.املتنزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قيود: األماكن العامة
.الواجهات املائيةاإلدارة التي تهتم بتخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء، وتخضير جوانب الطرق و : إدارة التشجير

خالل اإلدارة املثلى تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، من: التنمية املستدامة
.ونوعيتهاللموارد الطبيعية، للحصول على الحد األقص ى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط املحافظة على خدمات املوارد الطبيعية

.مجموعة العناصر الهيكلية املترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير: بنية تحتية متكاملة
ان للنفايات، عبارة عن تشجيع التنمية االقتصادية مع تخفيض انبعاث امللوثات وغازات الدفيئة، والتخفيض قدر اإلمك: التنمية الخضراء

.واإلدارة املستدامة ملوارد الطبيعة واملحافظة على التنوع البيولوجي

8

9

لة إلى أخرى ، تختلف النسبة من دو نصيب الفرد الواحد من مجمل املساحات الخضراء في نطاق املدينة: نصيب الفرد من املساحة الخضراء
.بحسب ما لديها من إمكانيات، مصادر مياه، وتوافر لألراض ي

ت أو حشائش مساحات تقع في نطاق البلدية املعنية ويكون القسم األكبر منها مغطى بالنباتات سواء أشجار أو شجيرا: املساحات الخضراء
ون وأعشاب وغيرها، وسواء استخدمت هذه املساحات كحدائق أو أماكن للتنزه، وقد تحتوي على مساحات مخصصة للعب ويمكن أن تك

.  مسطحات خضراء لغايات تجميلية
في األماكن أحد أنواع األنشطة الزراعية التي توظف بشكل متكامل ما يمكن استغالله من موارد مجتمعية مثل املساحات: الزراعة املجتمعية

املجتمع وتثقيفه مع السكنية وأسطح املباني واملؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه واالستفادة من آثار ذلك لخدمة
.تعزيز الفوائد البيئية

.  نها على بعضها البعضمنطقة بيئة طبيعية تعيش فيها أنواع معينة من الحيوانات أو النباتات بشكل طبيعي تعتمد فيما بي: املوائل الطبيعية

.االستفادة من خبرات البلديات ذات األداء املتميز ونقلها لكافة بلديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية1.

.دعم مراكز التدريب والتطوير في البلديات بما يساهم في توحيد اإلجراءات املتعلقة بالرقابة والتفتيش2.

.نقل وتعميم أفضل املمارسات والتوجهات في مجال العمل البلدي ومدى تأثر بمشاركة القطاع الخاص3.

.توفير البيانات االحصائية املركزية لكافة بلديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل متسق4.

.توفير مؤشرات قياس األداء لتطوير العمل البلدي وتحسينه بشكل مستمر ومستدام5.

10

.االستفادة من خبرات البلديات ذات األداء املتميز ونقلها لكافة بلديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية1.

.دعم مراكز التدريب والتطوير في البلديات بما يساهم في توحيد اإلجراءات املتعلقة بالرقابة والتفتيش2.

.نقل وتعميم أفضل املمارسات والتوجهات في مجال العمل البلدي ومدى تأثر بمشاركة القطاع الخاص3.

.توفير البيانات االحصائية املركزية لكافة بلديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل متسق4.

.توفير مؤشرات قياس األداء لتطوير العمل البلدي وتحسينه بشكل مستمر ومستدام5.

10
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11
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12

واملالعمنمجموعةتوافر نتيجةهي الحياةجودةأنعىلإجماعشبهيوجد أنهإال اآلن،حتر الحياةجودةتعريفحولعالمي إجماعيوجد ال 
ي والشخصيةوالثقافيةوالتعليميةوالصحيةوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية جودةمكوناتحولقائماً شالنقايزالال كما .األفرادازدهار إىلتؤديالتر

يحةوالثقافةالتنميةمستوىباختالفأخرىإىلدولةمنوالعواملالمكوناتهذهتختلفإذ تعزيزها،وعواملالحياة هانيةالسكاوالشر .وغير

ي الحياةجودةأساسياتأنالمؤكد منأنهإال 
والفرصالوظائفتوفر العناص هذهتشمل.واستدامتهاللحياةاألساسيةالعناص بتوفر تتمثلدولةأيفر

ر بهدفاألخرىاالقتصادية والبنيةالنظيفةةالبيئوتوافر والعدل،واألمنوالتعليمالصحيةالرعايةخدماتإىلإضافةالمالئم،والمأوىالغذاءتأمير
.حكومةألياألساسيةالمهاممنوتعتير الحكوماتعاتقعىلوالخدماتالعناص هذهتوفير ويقع.المناسبةالتحتية

ر يصبحوخدمات،وبرامجسياساتمنللحكومةاألساسيةبالمهامالمتمثلةلألفراد األساسيةاالحتياجاتتوفرتما متر  كير االجتماعيةالحياةعىلالير
بهمالمحيطعالمجتمعنبمعزلاألفراد حياةجودةإىلالنظر يمكنال إذ .الحياةجودةأولوياتأهممنحولهم،منوبجميعببيئتهماألفراد وعالقة

ان،واألصدقاءاألشةمنانطالقاً معه،وتفاعلهم ي أكانتمعابشكلاالجتماعيةالعالقاتإىلوصولا العمل،أو الدراسةبزمالءمروراً والجير
العالمفر

ي أو الواقعي 
اضر .االفير

ر إىلبإضافة كير ي الحكوماتمسؤوليةوإىلاالجتماعيةالحياةعىلالير
ر فر ةشخصيةةمسؤولياألفراد عىلتقعالحياة،جودةأساسياتتأمير ي ومباشر

فر
الجسديةالصحةبطترتالمثال،سبيلعىل.الحكوماتفعلتمهما حياتهمجودةتحقيقإىليصلوا لنبتحملها يقوموا لموإذا حياتهم،جودةتعزيز 

نمطبأمراضلإلصابةضةعر سيكونونفإنهمسليمة،غير وتغذيةنشطغير حياةأسلوباتباعاألفراد اختار إذا .حياتهمبنمطوثيقاً ارتباطاً لألفراد 
هذهمعالجةميتلنممكنة،صحيةرعايةخدماتأفضلوتوفير المستشفياتأفضلببناءالحكومةقامتلو فحتر .والسكريكالسمنةالحياة

ي تكمنال ألنها التحديات
ي بلالصحية،الخدماتتقديمفر

الصحيةالجهاتؤوليةمسمنتعتير ال التحدياتهذهأنكما .األفرادحياةوأسلوبثقافةفر
والثقافيةوالرياضيةيةواالجتماعوالتعليميةالصحيةللجهاتومتكاملةمتناسقةجهود يتطلبالحياةأسلوبوتغيير الثقافةبناءألنذلكفحسب،

هاواإلعالمية .وغير

13

ي سياق الثقافة وأنظتصور 
ي الحياة فر

ي الفرد لمكانته فر مة القيم التر
واهتماماتهه يعيش فيها وفيما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعايير 

حالة عيش متكاملة ومتوازنة ألفراد المجتمع



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

30
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

14

ي العمل والدراسة، وال
عالقات موضوعات تتعلق بجودة الحياة فر

عىل جودة العائلية والمجتمعية، والعطاء، وتأثير الحياة الرقمية
:محاور فرعية5وتحتوي عىل ،الحياة

.األشيةالزوجية و العالقات : األرسة
ام والتعايش و : المجتمع والعالقاتالتسامحاالحير

.المجتمعية
.بيئات العمل والتعلمالرضا عن : العمل والدراسة

ي ادرجة التطوع والعطاء : العطاء
.لمجتمعفر

ي االستخدام اآلمن والمسؤول واإليج: الحياة الرقمية انر
نت واألجهزة الرقمية .لإلنير

ابطمجتمع  متر
ي مجتمع داع

م أرس قوية متماسكة ف 
ابط يتمتع بقيم التسامح و  العطاء متر

.والمشاركة المجتمعية

4ي عىل وتحتو لألفراد موضوعات تتعلق بالحالة الشخصية 
:محاور فرعية

الصحة البدنية، وعادات تناول : أسلوب الحياة
.الطعام، وجودة النوم

الصحة النفسية الشخصية :الصحة النفسية
.والمرونة

، و التفكير : المشاعر وتحقيق الذات ي الرضا اإليجانر
.المستقبلبتفاؤلعن الحياة، وال
المهارات المهمة إلدارة تحديات : مهارات الحياة

.الحياة اليومية بفعالية

جودة حياة األفراد
طة أفراد يتمتعون بحياة صحية نش

ومسؤولةإيجابية هادفة 

مية موضوعات تتعلق برضا السكان عن جميع الخدمات الحكو 
هار زداوالسلع العامة، والرضا عن تكلفة الخدمات الحكومية، و 

تحتوي ، و السكان، وجهود االستدامة البيئية، والثقافة والفنون
:محاور فرعية5عىل

رص الرضا عن االزدهار االقتصادي وف: االقتصاد المزدهر
العمل وظروف وتكلفة المعيشة، وتكلفة الخدمات

.الحكومية
عن مجموعة واسعة من الرضا : الخدمات الحكومية

.الخدمات الحكومية والثقة بالمؤسسات الحكومية
ن السكعن خدمات الرضا :المدن والمجتمعات السكنية

.واإلسكان
ومة وجهود الحكعن البيئةالرضا : االستدامة البيئية

.لحمايتها واستدامتها
ات الفنية عن توفر وجودة الفعاليالرضا : الثقافة والفنون

.الثقافية

دولة متقدمة
مدن مستدامة داعمة لجودة الحياة 

ي 
ي دولة سباقة ف 

وقابلية العيش ف 
الفرصالتطور المستمر وخلق 

لألفراد ادةالسعتتحققمتكاملبشكلمجتمعةتوفرتما وإذا الحياة،جودةمكوناتالتاليةوالمحاور المستوياتتشكل
والمجتمع

15

نمط الحياة 
الفردي

الشبكة االجتماعية 
والمجتمعية

لظروف المعيشة والعم

افية الظروف االجتماعية واالقتصادية والثق
ية والبيئة والسياسية والتعليمة والصح

والبنية التحتية العامة 
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16

ي مفهوم جودة الحياةيكمن
ي الخطط لالرتقاء بالمجتمعات السكنية والذي يتطلب تخطيط عمرانر

 عىل مستوى فر
دامة البيئية لتحقيق االستالمدن والخدمات المرتبطة بها، والذي يعزز الشعور باألمان ونمو العالقات االجتماعية

ي حيث ي ارتفاع مستوى صحة المجتمع ونمو أعداد السياح والنمو السكتر
ياجات يالمس االحتوالذي يساهم فر

جتمع متعاون خلق ممما يساهم بأفراد المجتمعلتوفير حياة كريمة لكافةمما يعزز مبادئ جودة الحياة،األساسية
ي ينعم بروح العطاء من خالل مشاركة مجتمعية شاملة والذي

هوية رقمية مفهوم التحول الرقمي ببناءيتمحور فر
ياة وقابلية مدن مستدامة داعمة لجودة الحببناءلبناء جودة حياة متكاملةوب  هذا تتقدم المجتمعات.كاملة وهادفة

ي سباق التنافس والتطور المستمر وخلق الفرص من خالل اقتصاد مزدهر وتنمية شاملة و 
ي العيش فر التر

ية حريصة بناء مدن ومجتمعات حيو لمتقدمة للمجتمعالخدماتعىل خلق سياسات القادرةفاعلةحوكمةايقوده
خلق لعىل المواردعىل بناء بنية تحتية حديثة واسكان متطور بأنظمة نقل متطورة للعيش بنمط مستدام يحافظ

ي والتواصل المجتمعي لتنميةالحث عىلثقافة وطنية ومتنوعة نابضة بالحياة و 
حيث يمثل . دولالالتنوع الثقافر

خالل توفير جودة حياة منمجال العمل البلدي حجر أساس للخدمات المقدمة للمجتمع وتعمل البلديات عىل
ي الممكنات برصد متكامل لكافة االعمال التطويرية لبلورة خدمات ي تحقيق جودة حها التر

ياة للمجتمع تساهم فر
. وأفراده
17

الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئة العامة 

الثقافة والترفيهاالستدامة البيئيةاالقتصادالمجتمع
1234

املساعدة في بناء اقتصاد 
قوي وسريع االستجابة 

وتنافس ي من خالل ضمان 
توفر األراض ي الكافية 
واملناسبة في الوقت 
املناسب لدعم النمو 
جية واالبتكار وتحسين اإلنتا

من خالل تحديد وتنسيق 
البنية التحتية

دعم وخلق مجتمعات قوية ونابضة 
بالحياة والصحة من خالل ضمان 

توفير عدد ونطاق كافيين من 
السكن لتلبية االحتياجات الحالية 

اء واملستقبلية ومن خالل تعزيز بن
بيئة جيدة التصميم وآمنه مع 
خدمات يمكن الوصول اليها 
ومساحات مفتوحة تعكس 
ة االحتياجات الحالية واملستقبلي

وتدعم الرفاه الصحي واالجتماعي 
.للمجتمعات

املساهمة في حماية وتعزيز بيئتنا 
بما الطبيعية والتراثية والثقافية
في ذلك االستخدام الفعال 

لألراض ي واملساعدة على تحسين
التنوع البيولوجي واستخدام 
ل املوارد الطبيعية بحكمة وتقلي
ن النفايات والتلوث والتخفيف م
ما التغير املناخي والتكيف معه ب
في ذلك االنتقال الى اقتصاد 

.منخفض الكربون 

املساهمة في تخطيط وتصميم 
وتوفير املساحات املخصصة في 
األنشطة املجتمعية والثقافية 
والتراثية وتغذية الشعور بالهوية
واالرتباط واملساهمة في معالم 
مستقبل املدينة واملجتمع الذي 
يعيش فيه الفرد وذلك من خالل 
اشراط املجتمع في عملية صنع 
القرار بخصوص التخطيط 

.والتمويل
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الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئة العامة 

الحوكمة
والتشريعات

التعليمالرعاية الصحيةالبنية التحتية
5678

ن من تعزيز مفهوم االزدهار في املد
ة خالل تطوير البنية التحتي

يثة باستخدام التكنولوجيا الحد
ل وذلك لتوفير نوعية حياة افض

قوية لجميع السكان في املدينة وت
االقتصاد

ن تعزيز قوانين حماية االفراد م
الجنسين وتطوير ضوابط 
لى التخطيط الحضري لترتكز ع

خدمة السكان مثل الحد األدنى
املسموح للمساحات الخضراء 

وضوابط البناء التي تدعم 
م االستدامة وحركة أصحاب الهم

ية في باإلضافة الى ضمان الشفاف
.عمليات ترخيص املباني

افق الصحية الال  زمة توفير املر
هدف لجميع افراد املجتمع وذلك ب

زيادة متوسط العمر املتوقع 
وتخفيض انتشار االمراض 

املعدية واالمراض الناتجة عن 
ط نمط الحياة مثل السمنة وضغ

.الدم

افق تعليمية عالية توفير مر
الجودة للجميع بما في ذلك 
ق أصحاب الهمم للتفوق في سو 

باإلضافة الى تأمين . العمل
ة مسارات مهنية جديدة للمساعد

.في بناء مدن مستدامة
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19
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20

أفضل 
املمارسات 

العاملية

دليل التوازن 
بين 

الجنسين

تقرير مؤشر 
االزدهار 

(ليجاتم)

استبيان 
جودو الحياة 
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السعودية 

2030

االستراتيجية 
الوطنية لجودة 

2031الحياة   

الخطط التنموية  
في دول مجلس 

التعاون الخليج 
العربية 

تقارير 
السعادة 
العاملية

(جالوب)

مؤشر 
جودة 
الحياة
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االزدهار 
العاملي

حياة " اطار
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التعاون 
االقتصاد  

أهداف والتنمية
التنمية 

املستدامة

األجندة 
الوطنية 

2021

التقرير العاملي 
لسياسات 

السعادة وجودة 
2019الحياة 

دليل السعادة 
وجودة الحياة 
في بيئة العمل

الدليل 
االسترشادي 

للرئيس 
التنفيذي 
للسعادة

تقرير السعادة و 
بيئة اإليجابية في

(االستبيان)العمل

أفضلوتبنياالطالعتم
بهااملعمول العامليةاملمارسات

ضمنوإدراجهاالحياةجودةفي
اداعدفيالرئيسيةاملدخالت

لدول الحياةجودةمؤشر
.بيةالعر الخليجالتعاون مجلس

21

المستوى االقليميالمستوى العالمي

مؤشر جودة الحياة مؤشر االزدهار
في المدن

مؤشرات جودة 
الحياة في دول 
مجلس التعاون

مؤشر قابلية العيش مبادرة ازدهار المدن
في المدن
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22

مبادرة ازدهار المدن

ازدهارإنحيثاألبعاد،متعددمؤشرهو(CPIاملدينةازدهارمؤشر
األبعادأوالعواملمنمجموعةعلىبناءً تحديدهيتماملدينة
فرعيةادأبعمنُبعدكليتكون .مزدهرةمدينةبتصوراتاملرتبطة

تيال(املؤشراتأو)املتغيراتمنمجموعةخاللمنتحديدهايتم
أوؤشرينممنالفرعيةاألبعادتتكون عندما.مدينةلكلقياسهايتم
.واحدةقيمةفيتجميعهايتم،أكثر

أبعاد 
المؤشر

اإلنتاجية

نوعية 
الحياة

العدالة 
واالندماج 
االجتماعي

االستدامة 
البيئية

البنية 
التحتية 
والتنمية

اإلدارة 
الحضرية
عوالتشري

23

مؤشر االزدهار

سنوي بشكلاالزدهارمؤشرتقريريصدر
رالتقريإصدارتم.ليجاتممعهدعنالصادر

يسيق.سنوياً إصدارهويتم2007عاممرةألول 
امواطنيهرفاهلتعزيزدولة167جهودالتقرير

مؤشر294تضمالتيمحاور 12عبر
107واحصائيةبيانات187إلىمنقسمين)

.(استبيانات
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24

مؤشر جودة الحياة في 
المدن

إلىة،وبيئيواقتصادية،سياسية،عواملوتشملفئات،عشرضمنعامالً 39علىاملؤشريعتمد
أنهمنالرغموعلى.العامةوالخدماتوالنقل،والتعليم،والصحة،الشخصية،السالمةجانب

منينةععلىسنويايجرى شاملمسحعلىيعتمدأنهإالمتعددة،بياناتمصادرمنيستفيد
العناصرجميععلىMercerمناملعيشةجودةتقاريروتحتوي ،عامبشكلحياتهملتقييماألفراد

.العالمحول مدينة498إلىالنقللعملياتاملشقةمخصصاتلحسابتحتاجهاالتياألساسية
أنتوقعيأو-يعانون الذينللمغتربيناملدفوعةاألقساطتعويضاتإلى"املشقةبدل"يشير

ميرسرمنهجيةتطويرتم.الجديداملضيفاملوقعفياملعيشةظروففيكبيًراتدهوًرا-يواجهوا
كبرى معقوثيبشكليعملون ،ميرسرفياملتخصصينمندوليفريققبلمناملعيشةلجودة

شةاملعيجودةتقاريرإصداريتم.املجالهذافيآخرينوخبراءالجنسياتمتعددةالشركات
.نوفمبرشهرأوائلفي،سنوًيابناالخاصة

جرى يشاملمسحعلىيعتمدأنهإالمتعددة،بياناتمصادرمنيستفيدأنهمنالرغموعلى
العامليةالشركاتمساعدةبهدفوذلك،عامبشكلحياتهملتقييماألفرادمنعينةعلىسنويا

عنداملناسبلالبد/التعويضوتوفيرملوظفيهااألمثلالجغرافيالتوزيعفيالجنسياتمتعددة
.العالمفيالرئيسةاملدنمنمدينةأيفيللعملنقلهم

25

مؤشر قابلية العيش في 
المدن

االستقرار،»:يوهواملحددات،املعاييرمنملجموعةوفقاً مدينةكلفيالعيشوراحةالرفاهيةمستوى تقييم
مدينةكلتحصلحيث،«التحتيةالبنيةوجودةالتعليم،جودةالبيئة،/الثقافةالصحية،الرعايةجودة
لنهايةاوتبلغ.«إنتليجينسإيكونوميست»تصنيفحسباملعاييرهذهمنمعيار(30)كلفيدرجةعلى

.اليةاإلجمدرجتهاالحتسابمعياركلفيمدينةكلدرجاتتجميعيتمثم.درجة100معياركلفيالعظمى
.العالمفيمدينة140مستوى علىاملؤشرقياسيتم
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27

27

مؤشر 
االزدهار

التعليمالرعاية الصحيةالبنية التحتيةالحوكمة والتشريعاتالثقافة والترفيهالبيئةاالقتصادالمجتمع

Living 
conditions

Market Access 
and InfrastructureNatural 

Environment

Safety & Security

Governance

Personal 
Freedom

Investment 
Environment

Living 
conditions

Health
Market Access 

and Infrastructure

School & 
Education

مؤشر جودة 
الحياة في 

المدن
Education Medical & Health 

consideration
Public Services & 

Transport

Political & Social 
Environment

Recreation

Natural 
Environment

Medical & Health 
consideration

Economical 
Environment

Social- Cultural 
Environment Consumer goods

Housing

مبادرة 
ازدهار 
المدن

HealthEducation Safety & SecurityHousing 
infrastructure

Social 
Infrastructure

ICT

Urban mobility

Air Quality

Waste 
Management

Energy

Economic 
Strength

Employment

Economic Equity

Social InclusionGender inclusion

Housing 
infrastructure

مؤشر قابلية 
العيش في 

المدن

StabilityHealthcare Culture & 
Environment

Education infrastructure Culture & 
Environment

Culture & 
Environment

Culture & 
Environment

Culture & 
Environment

28

التعليمالرعاية الصحيةالبنية التحتيةالحوكمة والتشريعاتالثقافة والترفيهالبيئةاالقتصادالمجتمع

مؤشر جودة 
الحياة في 
المملكة 
العربية 
السعودية

اإلسكان، التصميم 
الحضري والبيئة

اإلسكان، التصميم 
اإلسكان، التصميم الحضري والبيئة

الحضري والبيئة الرياضة

التعليم والفرص 
االقتصادية

الترويح

البنية التحتية والنقل التراث والثقافة

الترفيه

االمن والبيئة االجتماعية 
السياسية

المشاركة االجتماعية

الرعاية الصحية
التعليم والفرص 

االقتصادية

مؤشر جودة 
في الحياة 

دولة 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

حكومة كفؤة وفعالةاقتصاد مزدهر حكومة كفؤة وفعالةاسر متماسكة ومستقرة ثقافة وطنية متنوعة 
مدن ومجتمعات حيويةنابضة بالحياة نمط عيش مستدام يحافظ 

حكومة كفؤة وفعالةعلى الموارد الوطنية

مجتمع متالحم

مجتمع 
متعاون 
ومعطاء

بيئات إيجابية للعمل 
والتعلم

مجتمع 
متالحم

بيئات إيجابية للعمل 
أسلوب حياة صحيةوالتعلم

الصحة النفسية

تفكير 
ايجابي

مهارات 
ةجيدة للحيا

جودة مؤشر 
ضمن الحياة 
سلطنة رؤية 

عمان
2040

مهارات جيدة للحياة

بيئات إيجابية للعمل 
والتعلم

مجتمعات رقمية آمنه 
وهادفة وايجابية

المواطنة والهوية والتراث 
والثقافة الوطنية 

الرفاه والحماية 
البيئة والموارد الطبيعيةاالجتماعية  القطاع الخاص واالستثمار 

والتعاون الدولي

التنوع االقتصادي 
واالستدامة المالية 

سوق العمل 
والتشغيل 

تنمية المحافظات والمدن 
المستدامة 

ة التشريع والقضاء والرقاب

حوكمة الجهاز االداري 
للدولة والموارد 

والمشاريع 

القيادة 
واالدارة 
االقتصادية 

التعليم والتعلم والبحث الصحة 
العلمي والقدرات الوطنية 
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التعليمالرعاية الصحيةالبنية التحتيةالحوكمة والتشريعاتالثقافة والترفيهالبيئةاالقتصادالمجتمع

مؤشر جودة 
الحياة ضمن 

دولة رؤية 
الكويت 
2035

بنية تحتية متطورة رأس مال بشري إبداعيمكانة دولية متميزة رعاية صحية عالية إدارة حكومية فاعلة
الجودة 

اقتصاد متنوع مستدام

بيئة معيشية مستدامة مكانة دولية متميزة رأس مال بشري إبداعي

اقتصاد متنوع مستدام اقتصاد متنوع مستدام رأس مال بشري إبداعيمكانة دولية متميزةبيئة معيشية مستدامة

رعاية صحية عالية 
الجودة 

اقتصاد متنوع مستدام

جودة مؤشر  
الحياة ضمن 

دولة رؤية 
-قطر 

الوطنية
2030

جودة مؤشر  
الحياة ضمن 

مملكة رؤية
-البحرين 

االقتصادية
2030

تعزيز الثوابت األساسية
للدولة والمجتمع

تآمين البيئة الداعمة للبيئة 
المستدامة

االستدامة المالية والتنمية 
االقتصادية

تعزيز الثوابت األساسية
للدولة والمجتمع

االستدامة المالية والتنمية 
االقتصادية

تآمين البيئة الداعمة للبيئة 
المستدامة

تآمين البيئة الداعمة للبيئة 
المستدامة

تآمين البيئة الداعمة للبيئة 
المستدامة

تآمين البيئة الداعمة للبيئة 
المستدامة

التنمية االقتصادية
االدارة االقتصادية السليمة 
االستغالل المسؤول للنفط 

والغاز 
التنويع االقتصادي المناسب

التنمية البيئية
الموازنة بين االحتياجات 
االنية ومتطلبات المحافظة

على البيئة  

التنمية البشرية
سكان متعلمون 

التنمية البشرية
سكان اصحاء بدنيا 

وتفسيا  

التنمية البشرية
قوة عمل كفؤة وملتزمة 

بأخالقيات العمل

التنمية االجتماعية
الرعاية والحماية 

االجتماعية 
بنية المجتمع

التنمية االجتماعية
التعاون الدولي
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31

المجتمع
1

املصدراملؤشر.م

1
Availability of adequate shelter

استبيانتوافر املسكن املناسب

2
Availability of adequate food

استبيانتوافر الغذاء الكافي

3
Help from family and friends when in trouble

استبياناملساعدة من العائلة واألصدقاء عن الحاجة

4
Family give positive energy

استبيانالطاقة اإليجابية في العائلة

5
Perceived tolerance of ethnic minorities

استبيانالتسامح امللموس لألقليات العرقية

استبيانمؤشر الرضا عن الخدمات االجتماعية6

استبيانمستوى الرضا عن العالقات االسرية8

استبيانمستوى الرضا عن العالقات الزوجية9

10
Opportunity to make friends

استبيانفرص لتكوين صداقات

11
Helped another household

استبيانمساعدة االسرة األخرى 

استبيان(ب الهممكبار السن وأصحا)مستوى احترام فئات مختلفة في املجتمع 12

استبيانالدولة/ نسبة االفراد الذين يشعرون باالنتماء ملجتمعهم13

استبياننسبة االفراد الذين يشعرون بالرضا عن الحياة14

32

الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئة العامة 

االقتصاد
املصدراملؤشر.م2

1
Access to finance
الوصول إلى التمويل

World Bank Enterprise Survey

2

Financing of SMEs
تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index

3

Venture capital availability
توافر رأس املال االستثماري 

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index

4
Quality of banking system and capital markets

جودة النظام املصرفي وأسواق رأس املال
Bertelsmann Stiftung Transformation Index

5
Anti-monopoly policy
سياسة مكافحة االحتكار

Bertelsmann Stiftung Transformation Index

6
Ease of starting a business

سهولة بدء عمل تجاري 
World Bank Doing Business Index

7

Availability of skilled workers
توافر العمالة املاهرة

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index

8
Time spent filing taxes

الوقت املستغرق في إيداع الضرائب
World Bank Doing Business Index

9
Burden of obtaining a building permit

عبء الحصول على رخصة البناء
World Bank Doing Business Index

10
Building quality control index

مؤشر مراقبة جودة البناء
World Bank Doing Business Index

World Bankنصيب الفرد من الدخل القومي11

World Bankنسب البطالة بين املواطنين12

استبيان(صحكومي وقطاع خا)مستوى السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل 13

14

لي اإلجمالي الخسائر االقتصادية املباشرة املتصلة بالناتج املح٢-٥-١١
د األعطال العاملي واألضرار التي لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعد
التي لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

موئل االمم املتحدة –أهداف التنمية املستدامة 
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33

االستدامة البيئية
3

املصدراملؤشر.م

1
CO2 emissions

Carbon Dioxide Information Analysis Center(World Bank )انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 

2
Exposure to fine particulate matter

التعرض للجسيمات الدقيقة
(Environmental Performance Index)

3
Health impact of air pollution

Institute for Health Metrics and Evaluationاألثر الصحي لتلوث الهواء

4
Satisfaction with air quality

استبيانالرضا عن جودة الهواء

5
Flood occurrence
حدوث الفيضان

World Resources
Institute

6
Renewable water resources

مصادر املياه املتجددة
Food and Agriculture Organisation

7
Wastewatertreatment

معالجة مياه الصرف الصحي
Yale and Columbia Universities (Environmental Performance Index)

8
Freshwater withdrawal

سحب املياه العذبة
Food and Agriculture Organization

9
Satisfaction with water quality

استبيانالرضا عن جودة املياه

10
Overexploitation of fish stocks
االفراط في استغالل الثروة السمكية

Yale and Columbia Universities (Environmental Performance Index)

11
Stability of marine biodiversity
Yale and Columbia Universities (Environmental Performance Index)استقرار التنوع البيولوجي البحري 

12Clean ocean water مياه املحيط النظيفةOcean HealthIndex

13
Terrestrial protected areas

املحميات البرية
World Database on Protected Areas

14
Marine protected areas

املحميات البحرية
World Database on Protected Areas

15
Protection for biodiverse areas
UN Environment World Conservation Monitoring Centreحماية مناطق التنوع البيولوجي

16
Satisfaction with preservation efforts

استبيانالرضا عن جهود املحافظة على البيئة

األمم املتحدةمؤشر ندرة املياه 17

18

ى عل)املتوسط السنوي ملستويات الجسيمات ٢-٦-١١
والجسيمات من 2.5سبيل املثال الجسيمات من الفئة 

ح حسب السكان)في املدن ( 10الفئة  (املرجَّ
موئل االمم املتحدة –أهداف التنمية املستدامة 

Ecological Footprintمعدل البصمة البيئية19

Environmental Performance Index (EPI)مؤشر األداء البيئي20
استبيانالرضا عن مستوى الضجيج في املدينة أو املنطقة21

22
يقة نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة بطر : 6.3.1املؤشر 

آمنة
أهداف التنمية املستدامة 

موئل االمم املتحدة 

23

جةنسبة النفايات املعالجة من إجمالي النفايات املنت

لدية الصلبة مؤشر يقيس نسبة النفايات البلدية الصلبة املعالجة من إجمالي النفايات الب
ايات إلى طاقة، تدوير، تحويل النف)املنتجة في الدولة وذلك باستخدام طرق املعالجة املختلفة 

ر وبما ما عدا الطم( التخلص النهائي/ التحويل إلى سماد، التصدير للمعالجة في الخارج
يتوافق مع منهجية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

املصدراملؤشر.م

الدليل البلدي املوحد-محلي نسبة النفايات املطمورة من إجمالي النفايات املنتجة24
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي )يوم/فرد/كجم(كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة 25
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي (%)ة املتولدة نسبة النفايات البلدية الصلبة املعالجة من إجمالي النفايات البلدي26
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي (%)ولدة سبة النفايات غير الخطرة املعالجة من إجمالي النفايات غير الخطرة املت27
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي %)  (نسبة النفايات الخطرة املعالجة من إجمالي النفايات الخطرة املتولدة 28
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي )%(.نسبة تدوير الورق والكرتون 29
االدارة املتكاملة للنفايات 

الدليل البلدي املوحد-محلي (.يوم/فرد/كجم)معدل توليد النفايات اإللكترونية 30
االدارة املتكاملة للنفايات 

محلينسبة مخلفات البناء والهدم املنقولة إلى مر افق املعالجة31
محلي.وجود خطة متكاملة للمكافحة تغطي كافة مناطق الدولة32

تداول مدى تطوير التشريعات واإلجراءات خالل الخمسة أعوام املاضية واملنظمة ل33
محلي.واستخدام املبيدات

شرة بها آفات نسبة املناطق املعالجة من آفات الصحة العامة من نسبة املناطق املنت34
محلي.الصحة العامة

مؤشر جودة الهواء35

مؤشر يقيس مدى جودة الهواء من خالل إعطاء معلومات يومية عن مدى صفاء أو تلوث
خالل الهواء وما قد يسببه من اآلثار الصحية السلبية التي قد يعاني منها اإلنسان
رئيسيةالساعات أو األيام القليلة بعد استنشاق الهواء امللوث، وذلك مللوثات الهواء ال

األوزون , ثاني أكسيد الكبريت, أول أكسيد الكربون , ثاني أكسيد النيتروجين: األربعة
World Air Quality Report

ترجاع الحرق مع اس-نسبة النفايات غير الخطرة املعالجة الكيميائية الحرارية 36
محلي)%(.الطاقة من إجمالي النفايات غير الخطرة املتولدة 

محلي%(.)نسبة النفايات الخطرة املعالجة من إجمالي النفايات الخطرة املتولدة 37

النفايات نسبة النفايات الخطرة املعالجة بالحرق دون استرجاع الطاقة من إجمالي38
محلي)%(.الخطرة املتولدة 

اع الطاقة الحرق مع استرج-نسبة النفايات الخطرة املعالجة الكيميائية الحرارية 39
محلي)%(.من إجمالي النفايات الخطرة املتولدة 

ي النفايات من إجمالالفيزيوكيميائيةنسبة النفايات الخطرة املعالجة بالطريقة 40
محلي)%(.الخطرة املتولدة 

لة من إجمالي للتخلص النهائي خارج الدو /نسبة النفايات الخطرة املصدرة للمعالجة41
محلي)%(.النفايات الخطرة املتولدة 

محلي)%(.ة املتولدة نسبة النفايات البلدية الصلبة املعالجة من إجمالي النفايات البلدي42

43
ة املالية املؤشرات الزمنية إلغالق املكبات املفتوحة وغير الصحية ضمن املوازن

ات املختصة على املوازنة املالية املتاحة، ضمن توجه خاص لدى الجهبناءاً املتاحة، 
.بما يتماش ى مع موافقة القيادة العليا في الجهات املختصة

محلي

44
اًء على أعداد املكبات الصحية الهندسية املنوي إنشاؤها خالل خمس سنوات وبن

ماش ى مع املوازنة املالية املتوفرة، ضمن توجه خاص لدى الجهات املختصة بما يت
.موافقة القيادة العليا في الجهات املختصة

محلي

محلي)%(.تولدةنسبة النفايات غير الخطرة املعالجة من إجمالي النفايات غير الخطرة امل45

فايات غير نسبة النفايات غير الخطرة املعالجة بالتحويل إلى سماد من إجمالي الن46
محلي)%(.الخطرة املتولدة 

لدولة من للتخلص النهائي خارج ا/نسبة النفايات غير الخطرة املصدرة للمعالجة47
محلي)%(.إجمالي النفايات غير الخطرة املتولدة 

إجمالي نسبة النفايات غير الخطرة املعالجة بيولوجيًا مع استرجاع الطاقة من48
محلي)%(.النفايات غير الخطرة املتولدة 

34

الثقافة والترفيه
4

املصدراملؤشر.م

1

ة نسبة األفراد الذين يشعرون بالرضا عن الفعاليات واألنشط
استبيانالثقافية والفنية املنفذة في الدولة

2

Number of World Heritage cultural sites
عدد املواقع التراثية العاملية

The Travel and Tourism Competitiveness 
Report 

3

Oral and intangible cultural heritage expressions
أشكال التعبير عن التراث الثقافي الشفهي وغير املادي

The Travel and Tourism Competitiveness 
Report 

4

Cultural and entertainment tourism digital demand
والترفيهةنسبة الطلب الرقمي للسياحة الثقافية 

The Travel and Tourism Competitiveness 
Report 

5

Contribution of cultural activities to GDP
UNESCO Culture for Development Indicatorsمساهمة األنشطة الثقافية في الناتج املحلي اإلجمالي

6

Household expenditures on culture
UNESCO Culture for Development Indicatorsنفقات األسرة على الثقافة

7

Percentage of persons who participated in community 
celebrations of cultural/historic events

عاليات نسبة األشخاص الذين شاركوا في االحتفاالت املجتمعية بف
ثقافية او تراثية

UNESCO Culture for Development Indicators

محليألف من السكان 100معدل املرافق الرياضية العامة املتوفرة لكل 8

9
محليتوفر الخدمات واملرافق ملمارسة الرياضة
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

عقييد اجمللييس الييوزاري جمللييس التعيياون لييدول 

اخلليييج العربييية دورتييه اخلمسييني بعييد املائيية 

التحضريية للييدورة الثانية واألربعني للمجلس 

األعلى، يف يوم األحد 8 مجادى األوىل 1443هي 

املوافييق 12 ديسييمرب 2021م، يف مقيير األمانيية 

العاميية، برئاسيية صاحب السييمو األمييري/ فيصل 

بن فرحان آل سييعود، وزييير اخلارجية باململكة 

العربييية السييعودية، رئيييس الييدورة احلالييية 

للمجلس الوزاري، ومبشيياركة أصحاب املعالي 

والسعادة: 

معالي/ خليفة شاهني املرر
	وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

ســعادة الدكتــور/ عبداللطيــف بــن راشــد 
الزياني

 	وزير اخلارجية مبملكة البحرين

ســعادة الســفر د. عبدالرمحــن بــن إبراهيــم 
الرسي

	وكيييل وزارة اخلارجييية للشييؤون الدولييية 

املتعييددة باململكيية العربييية السييعودية

معالــي الســيد/ بــدر بــن محــد بــن محــود 
البوســعيدي

	وزير اخلارجية بسلطنة عمان

سعادة السيد/ سلطان بن سعد املرخيي
	وزير الدولة للشؤون اخلارجية بدولة قطر

معالــي الشــيخ الدكتــور/ أمحــد ناصــر 
ــاح ــد الصب احملم

وزييير اخلارجييية ووزييير الدوليية لشييؤون جملس 

الوزراء بدوليية الكويت

ومعالــي الدكتــور/ نايــف فــالح مبــارك 
احلجــرف، األمييني العييام جمللييس التعيياون لدول 

اخلليييج العربييية. 

تييدارس اجمللييس الييوزاري املوضوعييات املدرجيية 

على جييدول األعمييال، واختييذ بشييأنها القرارات 

لتالية: ا

الشؤون االقتصادية والتنموية:

أواًل: األدلــة االسرتشــادية يف جمــال تطويــر 

ــريعات وآليات الرقابة البلدية: التش

املطييورة  التشييريعات  )دليييل  اعتميياد  	.1
واملوحدة يف جمييال تراخيص البناء( كدليل 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجيية.

اعتميياد )دليل التشييريعات املطورة واملوحدة  	.2

يف جمييال تراخيييص األنشييطة( كدليييل 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجة.

ثانيًا: اعتمــاد األدلة االسرتشــادية يف جمال 

التخطيط العمراني االسرتاتيجي:

اعتماد )دليل مؤشيير جودة احلياة( كدليل  	.1
اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متى ما دعييت احلاجة.

واألنظميية  التشييريعات  )دليييل  اعتميياد  	.2
واملعايييري التخطيطييية لتعزيز أنسيينة املدن( 

كدليييل اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية 

الوزارييية املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت 

احلاجيية.

اعتميياد )دليييل املرافييق العاميية لييدول جملس  	.3
التعيياون( كدليل اسرتشييادي، مع تفويض 

اللجنيية الوزارييية املختصيية لتحديثييه متى ما 

دعييت احلاجة.

ثالثــًا: اعتمــاد النســخة األوىل لكــود البنــاء 

ــادية:  اخلليجي بصفة اسرتش

البنيياء  لكييود  األوىل  النسييخة  اعتميياد  	.1
اخلليجييي بصفيية اسرتشييادية ملييدة ثييالث 

سيينوات.

رابعــًا: اعتمــاد دليــل شــروط وآليــة تصنيف 

املقاولــني كدليل اسرتشــادي:

اعتميياد )دليييل شييروط وآلييية تصنيييف  	.1
كدليييل  املرفقيية،  بصيغتييه  املقاولييني( 

اسرتشييادي، مييع تفويييض اللجنيية الوزارييية 

املختصيية لتحديثييه متييى مييا دعييت احلاجيية.

الشؤون التشريعية والقانونية:

أواًل: املوافقــة علــى مشــروع النظــام الداخلي 

للجان الوكالء واللجان الفنية وفرق العمل:

املوافقة على مشييروع النظام الداخلي للجان  	.1
الييوكالء واللجان الفنية وفييرق العمل وفق 

املرفقة. الصيغة 
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الحوكمة والتشريعات
5

املصدراملؤشر.م

املنتدى االقتصادي العامليمؤشر االعتماد على العمل األمني والشرطي1

البنك الدوليمؤشر جودة التنظيم الحكومي لقطاع األعمال2

مؤسسة إيدملانمعدل ثقة األفراد في الحكومة3

البنك الدوليمؤشر سيادة القانون 4

5
ء عمل مؤشر مالءمة املدينة التي يسكنها الفرد إلنشا

جديد
استبيان -جالوب 

استبيان -جالوب مستوى مالءمة الدولة إلقامة األفراد من دول أخرى 6

7
خاذ نسبة األفراد الذين يشعرون بالرضا عن حرية ات

الخيارات الشخصية في الحياة
استبيان -جالوب 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائيمؤشر الفرق بين الجنسين8

9
Press freedom from government censorship

حرية الصحافة من الرقابة الحكومية
Freedom House

10
Press freedom from physical repression

حرية الصحافة من القمع الجسدي
Reporters Without Borders

11
Freedom of opinion and expression

حرية الرأي والتعبير

World Justice Project (Rule of 
Law Index)

12
Government media censorship
الرقابة الحكومية على وسائل اإلعالم

Varieties of Democracy

13
Alternative sources  information

معلومات املصادر البديلة
Varieties of Democracy

14
Political diversity of media perspectives
التنوع السياس ي لوجهات نظر وسائل اإلعالم

Varieties of Democracy

املصدراملؤشر.م

29
Government quality and credibility

Worldwide Governanceجودة ومصداقية الحكومة Indicators

30
Prioritisation

األولويات
Bertelsmann Stiftung 

Transformation Index

31
Efficiency of government spending

فعالية الصرف في الحكومة

World Economic Forum Global
Competitiveness

Index

32
Efficient use of assets
فعالية استخدام األصول 

Bertelsmann Stiftung 
Transformation Index

33
implementation

التنفيذ
Bertelsmann Stiftung 

Transformation Index

34

Policy learning
Bertelsmannتعلم السياسة Stiftung 

Transformation Index

35
Policy coordination

تنسيق السياسة
Bertelsmann Stiftung 

Transformation Index

36
Regulatory quality

جودة التشريع
Worldwide Governance Indicators

37
Enforcement of regulations

نفاذ التشريعات
World Justice Project (Rule of Law 

Index)

38

Efficiency of legal framework in challenging 
regulations Index

فاعلية اإلطار القانوني في تحدي اللوائح

World Economic Forum Global
Competitiveness

Index

39
Delay in administrative proceedings

التأخير في اإلجراءات اإلدارية
World Justice Project (Rule ofLaw

Index)

40
Confidence in financial institutions and banks

استبيانالثقة في املؤسسات املالية والبنوك

41
Confidence in judicial system and courts

استبيانالثقة في النظام القضائي واملحاكم

42
Safety walking alone at night

استبياناألمان في املش ي وحيد ليالً 

املصدراملؤشر.م
محليينسبة رخص البناء الصادرة حسب استخدام املبن15

16
دمات نسبة الخدمات االلكترونية من اجمالي نسبة الخ

محلي.البلدية

17

من ( ةالذكي)مدى تطور الخدمات الحكومية اإللكترونية 
حيث الوفرة والجودة وتنوع القنوات ومدى استخدام

.الجمهور لهذه الخدمات
محلي

18
ن عدد الخدمات البلدية املوكلة الى القطاع الخاص م

محلي.اجمالي عدد الخدمات البلدية

19

بلدية تكاليف تراخيص البناء مقارنة بجودة الخدمات ال
محلي.املقدمة من حجم التراخيص الجديدة في املنطقة

وطنينسبة سعادة املتعاملين عن الخدمات البلدية20

الع تقرير األمم املتحدة حول استط(الذكية)للخدمات اإللكترونيةالعامليملؤشر21
الحكومة اإللكترونية

22
دمات نسبة الخدمات االلكترونية من اجمالي نسبة الخ

محلي.البلدية

23

من ( ةالذكي)مدى تطور الخدمات الحكومية اإللكترونية 
حيث الوفرة والجودة وتنوع القنوات ومدى استخدام

.الجمهور لهذه الخدمات
محلي

24
ن عدد الخدمات البلدية املوكلة الى القطاع الخاص م

محلي.اجمالي عدد الخدمات البلدية

25

بلدية تكاليف تراخيص البناء مقارنة بجودة الخدمات ال
محلي.املقدمة من حجم التراخيص الجديدة في املنطقة

26
جم الوقت املستقطع الستخراج تراخيص البناء مع ح

محلي.اإلجراءات االلكترونية

27

اج الوقت املستقطع باأليام وعدد اإلجراءات الستخر 
كلفة الرخص والتكلفة بالنسبة املئوية من اجمالي ت

.املشروع
محلي

28
سهولة استخراج ) مؤشر سهولة ممارسة األعمال 
البنك الدولي(تراخيص البناء 

36

البنية التحتية
6

املصدراملؤشر.م

1
International internet bandwidth
International Telecommunications Unionعرض النطاق الترددي الدولي لإلنترنت

2

A composite measure, based on the average of 2G, 3G and 4G network coverage.
4G.Groupe Spéciale Mobile Associationو  3Gو  2Gتغطية شبكات مقياس مركب ، يعتمد على متوسط 

3
Fixed broadband subscriptions
International Telecommunications Unionاشتراكات النطاق العريض الثابت

4Internet usage International Telecommunications Unionاستعمال االنترنت

5Installed electric  capacity  القدرة الكهربائية املركبةUnited Nations Energy Statistics Database

6
Ease of establishing an electricity connection

World Bank Doing Business Indexسهولة انشاء توصيل الكهرباء

7
Reliability of electricity supply

World Bank Doing Business Indexموثوقية إمدادات الكهرباء

8
Gross fixed water assets
إجمالي األصول املائية الثابتة

International Benchmarking Network for Water and 
Sanitation Utilities

9Water production  إنتاج املاءInternational Benchmarking Network for Water and 
Sanitation Utilities

10
Reliability of water supply

موثوقية إمدادات املياه
World Economic Forum Global Competitiveness

Indexاستبيان للخبراء

11Logistics performance  االداء اللوجستيWorld Bank Logistics Performance Index

12Airport connectivity   ( الربط) مؤشر اتصال املطارWorld Economic Forum Global Competitiveness Index

13Efficiency of seaport services  كفاءة خدمات املوانئ البحريةWorld Economic Forum Global Competitiveness Index
استبيان للخبراء

14
Liner shipping connectivity

United Nations Trade Data( ربط الشحن البحري )خطوط البحرية املنتظمة 

15Quality of roads    جودة الطرقWorld Economic Forum Global Competitiveness Index
استبيان للخبراء

16Road density  كثافة الطرقFood and Agriculture Organisation

17Rail density  كثافة السكك الحديديةInternational Union of Railways

18
Efficiency of customs clearance process

World Bank Logistics Performance Indexكفاءة عملية التخليص الجمركي

19
Time to comply with border regulations and procedures

World Bank Doing Business Indexمدة الوقت  لالمتثال للوائح واإلجراءات الحدودية

20
Cost to comply with border regulations and procedures

World Bank Doing Business Indexتكلفة االمتثال للوائح وإجراءات الحدود

21
Ability to live on household income

استبيانGallupالقدرة على العيش على دخل األسرة

22Access to electricity  الوصول الى  الكهرباءWorld Bank World Development Indicators

23
Access to basic water services

الوصول إلى خدمات املياه األساسية
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water 

Supply and Sanitation

24
Access to piped water

الوصول إلى املياه املنقولة باألنابيب
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water 

Supply and Sanitation

25
Access to basic sanitation services

الوصول إلى خدمات الصرف الصحي األساسية
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water 

Supply and Sanitation

محلياملرافق العامة املؤهلة إلصحاب الهمم26

املصدراملؤشر.م

27
Unsafe water, sanitation or hygiene

 Institute for Health Metrics and Evaluationاملياه غير املأمونة أو الصرف الصحي أو النظافة

28
Indicators for Shelter

استبيانGallupمؤشرات املأوى 

29
Housing deprivation
الحرمان من السكن

Oxford Poverty and Human Development  
Initiative

30
Access to clean fuels and technologies for cooking

World Bank World Development Indicatorsالوصول إلى الوقود النظيف وتقنيات الطهي

31
Indoor air quality

Institute for Health Metrics and Evaluationجودة الهواء في الداخل

32
Access to a cellphone

Global Data Labالوصول إلى الهاتف املحمول 

33
Rural access to roads
- Rural Access Indexوصول الريف إلى الطرق  World Bank.

34
Satisfaction with public transportation

استبيانGallupالرضا عن املواصالت العامة

35
Satisfaction with roads and highways

الرضا عن الشوارع والطرق السريعة
Gallupاستبيان

36
Death and injury from road traffic accidents

Global Burden of Disease studyالوفاة واإلصابة من حوادث الطرق 

37
Death and injury from forces of nature

Institute for Health Metrics and Evaluationاملوت واإلصابة من قوى الطبيعة

38
Unintentional death and injury

Global Burden of Disease studyاملوت واإلصابة غير املتعمدة

39
Occupational mortality

International Labourالوفيات املهنية Organisation
ميرسر)(مؤشر جودة الحياة في املدن40
(وحدة االيكونيميست) مؤشر قابلية العيش في املدن41
استبيانGallupالرضا عن املدينة التي يسكنها الفرد 42
مؤشر ازدهار املدن   CPI(متر مربع)معدل املساحات الخضراء لكل شخص 43
موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة نسبة معدل استهالك األراض ي إلى معدل النمو السكاني4411.3.1

45

اطق السكنية توفر مخطط عمراني للمناطق السكنية التي تم اعتمادها وتنفيذ اعمال تطويرها من املن
.التي لم يتم اعتماد مخططاتها العمرانية ولم يتم تنفيذ اعمال التطوير فيها

موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة 

46
ية أو مساكن نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسم١-١-١١

موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة غير الئقة

47
س نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة، حسب العمر والجن١-٢-١١

موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة واألشخاص ذوي اإلعاقة

48

تخطيط املناطق نسبة املدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة املجتمع املدني على نحو مباشر في٢-٣-١١
الحضرية، ويعمل بانتظام وُيدار بطريقة ديمقراطية

موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة 

49

لتراث نصيب الفرد من مجموع النفقات التي ُتنفق لصون وحماية وحفظ جميع أصناف ا١-٤-١١
ثقافي )اث ، حسب نوع التر (في القطاعين العام والخاص)الثقافي والطبيعي، حسب مصدر النفقات 

(بلدي/وطني وإقليمي، ومحلي)ومستوى الحكم ( وطبيعي
موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة 

50
عام للجميع، متوسط حصة املنطقة السكنية باملدن التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام ال١-٧-١١

موئل االمم املتحدة–أهداف التنمية املستدامة حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

51
عدد الحدائق والشواطئ والجبال والحياة البرية املجهزة بالخدمات البلدية من عدد الحدائق

محلي.والشواطئ والجبال والحياة البرية في املنطقة
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يطبييق هييذا النظييام علييى مجيييع جلييان  	.2
الييوكالء واللجييان الفنييية وفييرق العمييل 

وُيعمييل بييه ميين تارخيييه.

ثانيــًا: تعديــل قواعــد التعــاون املشــرتك بني 

النيابــات العامــة بدول جملــس التعاون:

املوافقيية علييى تعديييل قواعييد التعيياون  	.1
املشييرتك بني النيابات العاميية واالدعاء العام 

بييدول جملييس التعاون لدول اخلليييج العربية 

وفقييًا للصيغيية املرفقة. 

37

الرعاية الصحية
7

املصدراملؤشر.م

1
Obesity
البدانة 

World Health Organisation

2
Raised blood pressure

ارتفاع ضغط الدم 
World Health Organization

3
Communicable diseases

األمراض املعدية
Global Burden of Disease study

4
Existence of national screening programs 

وجود برامج فحص وطنية
World Health Organization

5
Healthcare coverage
تغطية الرعاية الصحية

International Labour Organisation

6
Health facilities
املرافق الصحية

World Health Organisation

7
Health practitioners and staff 

املمارسون واملوظفون الصحية
World Health Organisation

8
Satisfaction with healthcare 

استبيانالرضا عن الرعاية الصحية

9
Emotional wellbeing

استبيانالرفاهية العاطفية

10
Depressive disorders

اضطرابات االكتئاب
Global Burden of Disease study

11
Suicide
االنتحار

World Health Organization

12
Physical pain

استبيانألم جسدي

13
Health problems

استبيانمشاكل صحية 

14

Life expectancy at 60
60World Health Organizationالعمر املتوقع عند متوسط 

15
بسبب عدد األشخاص املتوفين واملفقودين ومن تضرروا مباشرة١-٥-١١

شخص من السكان000100الكوارث من بين كل 
موئل االمم املتحدة –أهداف التنمية املستدامة 

38

التعليم
8

املصدراملؤشر.م

1
استبيانمستوى تقييم رضا الطالب عن حياتهم

2
استبياننسبة الطالب الذين يشعرون بالرضا عن البيئة التعليمية

3
استبياننسبة مشاركة الطلبة في األنشطة الالصفية

4
استبياننسبة الطالب الذين يشعرون بالتوتر خالل اليوم الدراس ي

5

Skillset of university graduates
مستوى مهارات خريجي الجامعات

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index

6
Average quality of higher education institutions

معدل جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي
QS World University Rankings and TES 

University Rankings

7

Quality of vocational training
الرضا عن مستوى جودة التعليم املنهي

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index

8
Tertiary completion

معدل األشخاص الذين اكملوا مستوى التعليم العالي
UNESCO Institute for Statistics

9

Digital skills among population
مستوى املهارات الرقمية بين السكان

World Economic Forum Global Competitiveness 
Index
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39

لعربية تعميم دليل مؤشر جودة الحياة في مجال العمل البلدي على بلديات مجلس التعاون لدول الخليج ا1.
.لإلسترشاد

افاة األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مدى االستفادة من االسترشاد بال2. دليل ورفع مو
.املالحظات التي تسهم في تطوير الدليل

دول األعضاء تشكيل لجنة بقيادة األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضوية ممثلي من ال3.
.العربيةدول الخليج مستوى املؤشرات على تنفيذ ملتابعة تحديد وتوحيد قياس 
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دليل 

املرافق العامة لدول جملس التعاون
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المقدمة: 

المرافق العامة والخدمات المجتمعية هي أحد المكونات الرئيسية للتجمعات العمرانية والمناطق السكنية، والتي تعكس تلبيتها جودة وكفاءة المناطق السكنية وتعززها، ونجد أن عمليات توفير 
المرافق العامة والخدمات المجتمعية هي ترجمة لحاجة سكان المناطق المختلفة والتي تعتمد على مجموعة من الدراسات السكانية والديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية من أجل 
كما أن عملية توفيرها تتبع منهجية توزيع مكاني تضمن الوصول  كما أنها تختلف من إقليم إلقليم أو من بلد لبلد آخر.  تحديد حجم هذه الخدمات ونوعها وفًقا لسكان كل منطقة وطبيعتها. 

السهل لها وتوزيعها بشكل يحقق العدالة االجتماعية لطبقات السكان المختلفة وفئاتهم.

يتأثر توفيرالمرافق العامة والخدمات المجتمعية بمجموعة من العوامل والتي منها االمتداد العمراني المتسارع الذي تشهده معظم مدن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتطلب وضع 
منهجية ديناميكية شاملة تستوعب التغيرات المتسارعة وتتماشى مع األنماط العمرانية المختلفة وتتوافق معها وهو ما يحتاج إلى تضافر كافة جهود الجهات والهيئات المعنية بتوفير المرافق 

العامة والخدمات المجتمعية وفقا للهيكل التنظيمي لهذه الدول. 

يتناول هذا التقرير المعدالت والمعايير التخطيطية لتوفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام مما يتطلب مراجعة تفصيلية لكافة العوامل المؤثرة 
كما أن هذه المعايير يجب أن تراعي كافة العوامل  في توفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية لكل دولة على حده ومن ثم العمل على صياغة دليل عام موحد وشامل لتوفيرها لهذه الدول. 
وقد تم إعداد هيكل ذلك الدليل بشكل  االجتماعية واالقتصادية، والعمرانية والثقافية والبيئية وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها والتي تتشابه بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي. 

واضح لضمان سهولة استخدامه والرجوع اليه للتعرف على المعدالت والمعايير التخطيطية والمبادئ العامة لتوفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية بدول مجلس التعاون الخليجي.  

التوجهات  الخليجي ويعكس  التعاون  برؤية مجلس  المستند  المجتمعية ويسترشد هذا  العامة والخدمات  المرافق  بتوفير  الخاصة  التخطيطية  الخطوط اإلرشادية والمعايير  المستند  يقدم هذا 
ويتضمن المستند تحليل الحاالت والمعايير المقترحة للمرافق العامة وللخدمات المجتمعية  المستقبلية للتخطيط العمراني االستراتيجي لدول مجلس التعاون والمبادئ التوجيهية الخاصة به. 
الخدمات التعليمية والصحية والدينية، وخدمات الطوارئ والخدمات الحكومية، وغيرها مع مراعاة مستوياتها التخطيطية، باإلضافة إلى أنها توفر الخطوط اإلرشادية  المختلفة والتي تشمل التالي: 
Jوالمعدالت الخاصة بعملية توفيرها، والتي ستكون بمثابة دليل في تخصيص كافة أنواع الخدمات المجتمعية وستكون األداة المساعدة في اقتراح خيارات التجميع والمشاركة على مستوى المواقع.

U
N

E
 2

0
2

1

-- 3 --

1.  الهدف من إعداد الدليل:
تم وضع هذه المعدالت والمعايير التخطيطية الخاصة بتوفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية من خالل مراجعة كافة المعايير والمعدالت ذات الصلة والخاصة بكافة دول مجلس التعاون الخليجي 

وفًقا لما هو متاح مع العمل على تنقيحها ووضعها بصياغة يسهل تطبيقها في المدن المختلفة بهدف تحقيق التالي:

ضمان توفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية المناسبة لسكان كافة المدن والمناطق المختلفة كاًل وفًقا لما يناسبه.    - 
توفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية بما يحقق ترشيد استغالل األراضي وحسن استغاللها.    - 

توفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية بما يتيح سهولة الوصول لها من قبل المستخدمين بفئاتهم المختلفة والمتنوعة.   - 
توفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية بطريقة مرنة تستوعب التغيرات السكانية واالجتماعية.   - 

ضمان تخصيص األراضي المالئمة لتوفير المرافق العامة والخدمات المجتمعية على المدى القريب والمدى البعيد.   - 
تحقيق التوازن عند تحديد استخدامات األراضي بين االستخدامات المختلفة مما يحقق تجانس االستخدامات و االنشطة في عملية إعداد مخططات عمرانية للمناطق الجديدة أو تحديث المخططات    - 

الخاصة بالمناطق القائمة.

ماهية هذه المعايير:
دليل إستراتيجي لتخصيص المساحات الالزمة لتطوير المرافق العامة والخدمات المجتمعية على مستوى الوحدات التخطيطية المختلفة.   • 

أداة عمل للتخطيط المستقبلي إلعداد المخططات العمرانية للمناطق والمدن الجديدة من خالل مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية والمعايير التي تسترشد بالمراجعة والتحديث الدوري.   • 
تقدم معايير إرشادية لتقييم ومقارنة جودة المناطق وكفاءتها في تقديم الخدمات.   • 

أداة للتحفيز وتنظيم اقتراح وتطوير المرافق والخدمات الجديدة وتشجيع االستثمار لتحقيق الحد األدنى منها.   • 
تعد هذه المعايير نقطة انطالق للتفاوض والتشاور مع المطورين ومختلف اإلدارات المحلية واإلقليمية والحكومية فيما يتعلق بتخصيص األراضي.   • 

مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية المقبولة بشكل عام لتخصيص مساحة مشتركة داخل المجتمع.   • 
دليل إرشادي ألنواع المرافق التي يمكن تجميعها أو مشاركتها لتحقيق توفير المساحة والفوائد المستحقة األخرى.   • 

معايير ارشادية لقياس إمكانية وصول األشخاص إلى مجموعة من المرافق والعمل على تحسينها.   • 
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ما لم يتم وضعه في االعتبار بهذا الدليل:
طرق التخطيط التفصيلي لمنطقة ما دون النظر إلى االحتياجات المحلية والسياق والسياسات المعمول بها.   • 

المعايير الدقيقة التي يتم تطبيقها بغض النظر عن السياق أو عمليات التخطيط والتشاور المناسبة.   • 
مخطط تطوير من أجل التنمية.   • 

باختصار، تنطبق المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بأربعة مكونات للتخطيط:
توفير أسس عادلة لتخصيص األراضي النادرة وموارد الميزانية الرأسمالية جنًبا إلى جنب.  التخطيط المستقبلي -    • 

اإلرشادات الموضعية المحدودة لتوزيع أنواع مختلفة من المرافق واألماكن العامة.   • 
توفير إرشادات حول عدد المرافق المطلوبة وحجمها ومتطلبات الموقع. متابعة التطوير -    • 

توفير معيار لقياس مدى كفاية أو حاجة المرافق على نطاق واسع. تنفيذ الخطة -    • 

يجب أن تخدم المعايير االرشادية عند تقديمها أربعة أغراض وهي:
1  -  تحديد حجم السكان فيما يخص المرافق العامة والخدمات المجتمعية ومتطلبات األرض األساسية.

2  -  نقطة انطالق للمفاوضات والتشاور فيما يتعلق بتوفير األراضي بين المطورين ومقدمي الخدمات والجهة المعنية بإعداد وتنفيذ المخططات العمرانية.
3  -  توفير األسس لتطوير شبكة التوزيع المكاني للمرافق العامة والخدمات المجتمعية وفًقا للوحدات التخطيطية بأنواعها.

4  -  تقديم مدخالت لتحديد أولويات االستثمار بناًء على المعايير والمبادئ التوجيهية النسبية.

دور ووظيفة المرافق العامة والخدمات المجتمعية
ف المرافق العامة بأنها تلك الخدمات األساسية التي ال يمكن توفيرها مباشرة للوحدة السكنية الفردية  ُتعرَّ يقدم هذا الفصل الفرعي إرشادات حول تخطيط المرافق العامة داخل التجمعات السكنية. 

بما في ذلك السالمة واألمن:  تفي المرافق العامة باحتياجات فردية أو مجتمعية محددة -  ونتيجة لذلك يتم استخدامها بعيًدا عن الوحدة السكنية الفردية داخل البيئة العامة. 
في بعض الحاالت، قد تحتاج المرونة الى تطبيقها في المناطق الحضرية  سيتم تطبيق المعايير والخطوط االرشادية على حد سواء في المناطق الجديدة وكذلك في المناطق الحضرية القائمة. 
التي تعطي التوجيهات لتحديد  التي تظهر الحد األدنى من المتطلبات و "الخطوط اإلرشادية"  ويحتوي كل قطاع على "المعايير"  القائمة رًدا على القيود المكانية واالجتماعية والظروف المحددة. 

مواقع المرافق المجتمعية و الخدمات والمرافق المشمولة في هذه المعايير والخطوط االرشادية التالية هي كما يلي: 
الخدمات التعليمية )المدارس بأنواعها، رياض األطفال، الجامعات(.   - 
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الخدمات الصحية )مراكز الرعاية الصحية، المستشفيات(.   - 
الخدمات الدينية )مسجد الفروض، مسجد الجمعة، مصلى العيد(.   - 

الخدمات األمنية )قسم الشرطة، مركز الدفاع المدني، إدارة المرور(.   - 
الخدمات الثقافية واالجتماعية )مراكز الخدمات االجتماعية، المكتبات، مراكز الشباب(.   - 

الخدمات الرياضية.    - 

ومع ذلك، يتم  المرافق العامة كما يوحي االسم، تعتبر بشكل عام مسؤولية الحكومة سواًء كانت مركزية أو إقليمية أو محلية، وفي كثير من األحيان يتم توفيرها من قبل المؤسسات الحكومية. 
أو عند الرغبة في توفير خدمات ذات طبيعة خاصة أو أكثر تميًزا من الخدمات والمرافق  توفير المرافق العامة أيًضا بشكل خاص عندما ُينظر إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة على أنها غير كافية. 

الحكومية أو عند الرغبة في إعطاء فرصة للقطاع الخاص للمشاركة واالستثمار في توفير هذه المرافق والخدمات. 

القضايا الرئيسية الراهنة لتوفير الخدمات المجتمعية
التوزيع غير المتوازن للخدمات المجتمعية.   - 

العالقة مع التخطيط المحلي.   - 
عدم وجود شبكة الخدمات المجتمعية متكاملة.   - 

وجود مستويات مختلفة وأنواع من الخدمات المجتمعية مقابل مستوى التوفير.    - 
مسؤولية تخطيط وتوفير الخدمات المجتمعية.    - 

التأثيرات المرورية الناتجة عن توزيع، وتوفير الخدمات المجتمعية الغير المخطط لها.    - 
عدم وجود كفاية من الخدمات المجتمعية.   - 
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تعريف نطاق الخدمة وفقًا للمستويات التخطيطية
1- الوحدات التخطيطية:

المدينة: 
هي منطقة سكنية تحتوي على عدة أحياء )5-3 أحياء( وتوفر خدمات شاملة ومرافق مجتمعية مشتركة يتم الوصول إليها عن طريق الطرق الرئيسية.

الحي: 
هي منطقة سكنية تحتوي على عدة مجاورات )5-3 مجاورات( تقع في منطقة جغرافية محددة تشمل في الغالب على خدمات أساسية ومرافق مجتمعية يتم الوصول إليها عن طريق وسائل النقل العام.

المجاورة:
للوصول إلى الخدمات المجتمعية المختلفة. هي المنطقة السكنية الي يتم االعتماد بها على مسافة السير باألقدام )500 متر( 

2- نطاق الخدمة:
وتحدد بناء على عدد السكان أو مسافة السير تبعًا للمعايير والمعدالت التخطيطية الخاصة بها. المنطقة التي تؤثر فيها او تخدمها خدمة أو استعمال ما. 

 
3- الكثافات السكانية:

 

 

 

             

4000     30      100        

4000 -6000    30-50     100-200        

6000     50      200         
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الخدمات التعليمية

اإلقليمي

المدينة
مدرسة ثانوية

مستشفى رئيسي

مركز خدماتمصلى عيدمستشفى ثانوي
مجتمعية

مكتبة عامة

حديقة عامة

حديقة حي

حديقة مجاورة

مركز بريد

خدمات الدفاع
المدني

مركز شرطة مسجد جمعة

مسجد فروض

مركز رعاية صحية

مدرسة إعدادية

مدرسة ابتدائية

حضانة/روضة أطفال

الحي

المجاورة

الخدمات الثقافيةالخدمات األمنيةالخدمات الدينيةالخدمات الصحية
الحدائق العامةواالجتماعية

توزيع المرافق العامة و الخدمات المجتمعية وفقا للمستويات التخطيطية
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مركز شرطة

خدمات الدفاع
المدني

مسجد جامع

المستوى المحلي

المستوى الوطني

مسجد 
جمعه فروض / 

مستشفى ثانوي أو تخصصي

خدمات وزارة 
الداخلية اإلدارية

مركز رعاية صحية

مستشفى رئيسي

حضانة أو روضة

مدرسة ابتدائية 

مدرسة اعدادية

مدرسة ثانوية

مركز 
خدمات 
مجتمعية

المدينة

مصلى عيد

مكتبة عامة

مكتب بريد

توزيع المرافق العامة و الخدمات المجتمعية وفقا للمستويات التخطيطية 
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الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية أواًل: 
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الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية

تصنيف المدارس: 
تصنف المدارس على أساس المراحل التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم بالدولة، وحسب المراحل العمرية للطالب كما يلي:

1-  الحضانة:
هي المكان المناسب لرعاية األطفال حتى سن الثالثة، ويمكن إنشاؤها كمبنى مستقل أو كجزء من مرفق تعليمي بمباٍن حكومية أو 

أهلية.
2-  رياض األطفال:

هي المكان الذي يّتجه إليه الطفل كمرحلة ثانية بعد الحضانة، وتنقسم إلى مستويين أو ثالثة مستويات، وتكون الفئة العمرية للطالب 
في مرحلة رياض األطفال من سن ثالث سنوات إلى ست سنوات.

3-  المدرسة االبتدائية:
هي المكان التعليمي المخصص للطالب بعد رياض األطفال، وتنقسم إلى ستة مستويات، وتكون الفئة العمرية للتالميذ في سن 

التعليم االبتدائي من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
4-  المدرسة المتوسطة )اإلعدادية(:

هي المكان التعليمي المخصص للطالب بعد المرحلة االبتدائية، وتنقسم إلى ثالثة مستويات، وتكون الفئة العمرية للطالب في سن 
التعليم المتوسط من اثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة.

5-  المدرسة الثانوية:
هي المكان التعليمي األخير لطالب مرحلة التعليم المدرسي، وتنقسم إلى ثالث مستويات، وتكون الفئة العمرية للطالب في سن 

التعليم الثانوي من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة.
6-  المجمع التعليمي )مدرسة متعددة المراحل(:

أو مدرسة عالمية متعددة المراحل بنين  ُتعد المدرسة مجمعًا تعليميًا إذا كانت تحتوي على مرحلتين دراسيتين أو أكثر )بنين أو بنات( 
وبنات. 
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 12,000 7000 4500     

 1.5 2   2.25 2    2.40 2    ) 2(   

 300   400   500       

 12     12     12        

 30    30  30    ) (  

1-  رياض األطفال:

المعايير االرشادية الخاصة باختيار مواقع رياض األطفال:
يتم توفيرها لمجتمع محدد لذلك يجب أن تكون على مسافة قريبة من الوحدات السكنية.   • 

الخ المناطق المفتوحة...  يمكن تجميع العديد من الخدمات مع المدارس االبتدائية والمراكز المجتمعية والمتنزهات المحلية \    • 
وفي حال وجود عبور  ينبغي أن تكون سهلة في الوصول إليها عن طريق ممرات المشاة دون الحاجة إلى عبور الشوارع الرئيسية.    • 

للشوارع، يجب أن تكون الشوارع فرعية.
الحد األقصى لوقت االنتقال ال يزيد عن 10 دقائق )سواء سيًرا على األقدام أو بواسطة المركبات(.   • 

الحد االقصى لمسافة السير حوالي 500-400 م.    • 

الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية
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الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية

 2-  المدارس االبتدائية:

 

 

               

 500,7 2  12,000 2  18,000 2  ) 2 (  

 15 2    24 2    36 2    ) 2(   

 650   850   1000       

 20    20    20       

 25  25  25  ) (  
 

 

 

 

 

 

               

 8500 2  15,000 2  20,000 2  ) 2 (  

 17  2    30  2    40  2    ) 2(   

 750   850 2  1200 2      

 20    20    20       

 25  25  25  ) (  

3-  المدارس اإلعدادية:
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الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية

معايير اختيار مواقع المدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية:
ونتيجة لذلك فإنها تحتاج إلى أن تكون واقعة  يجب أن تكون واقعة ضمن مسافة قريبة من المناطق المحلية التي تهدف لخدمتها.    • 

بالقرب منها، ولكن ليس بالضرورة أن تقع بجانب، طريق وسائل النقل العام.
يمكن مشاركة الموقع بين المدارس االبتدائية وعدد من الخدمات األخرى لتشكيل مجمع )يشمل المدرسة، وقاعة المجتمع، وملعب،    • 

حديقة، الخ(.
الحد األقصى لوقت االنتقال ال يتجاوز 20  إمكانية الوصول اليها بشكل مثالي سيًرا على األقدام أو باستخدام الدراجات والمركبات.    • 

دقيقة )سواء سيًرا على األقدام، باستخدام الدراجة أو السيارة(.
الحد االقصى لمسافة السير حوالي750 - 1500 م.   • 

4-  المدارس الثانوية:

 

 

 

 

 

 

               

 10,000 2  20,000 2  25,000 2  ) 2 (  

 20  2     40  2     50  2     ) 2(   

 1500   2000   2500       

 20    20    20      

 25  25  25  ) (  

معايير اختيار مواقع المدرسة الثانوية:
يجب أن تقع المدرسة على الطريق الرئيسي وبالقرب من مواقف لوسائل النقل العام.   • 

الحد األقصى لوقت االنتقال ال تتجاوز 30 دقيقة.   • 
الحد االقصى لمسافة السير حوالي 2250 م.   • 
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الخطوط االرشادية لمواقع الخدمات التعليمية

المشاركة في المرافق:
تظهر الحاجة الملحة لتحقيق مبدأ المشاركة في الموقع بشكل متزايد لعدد من الخدمات المجتمعية العامة نظًرا للعديد من فوائد مشاركة المرافق بين المدارس والخدمات المجتمعية 

مثل المالعب الرياضية والصاالت االجتماعية، المساجد وغيرها من الخدمات. 
وفي حال كان ذلك ممكًنا، يجب أن يكون موقع المدارس الجديدة في المناطق المختلفة تشجع الطالب على المشي أو ركوب الدراجات بأمان إلى المدرسة. 

اإلرشادات العامة الختيار المواقع التعليمية بأنواعها:
من المقترح لمواقع المدارس أن تكون مشتركة في الموقع مع غيرها من الخدمات األخرى لتعزيز المشاركة في الفراغات العامة واستغالل المساحات المخصصة ألماكن انتظار السيارات،    • 

أو في أماكن يمكن الوصول إليها عبر وسائل النقل المتعددة. 
يجب أن يكون عدد المدارس متوازًنا في كل منطقة سكنية مع األخذ بعين االعتبار تأثير الحركة المرورية على المجاورة.    • 

بقرب الطرق الرئيسية لتفادي اآلثار المرورية الخطيرة في الشوارع السكنية.  ال يجب أن تقع المدارس )االبتدائية واإلعدادية(    • 
في حالة مشاريع التنمية السكنية الخاصة ذات النطاق الواسع والتي ستحتوي على أكثر من 15000 نسمة، يجب تأمين األراضي لمرافق المدرسة بناًء على عدد السكان المخطط    • 

استيعابهم بالمشروع 
يجب أن يكون موقع المدرسة على بعد نحو 200 متر من المناطق ذات الضجيج العالي، وينبغي أال يتجاوز مستوى الضوضاء 60 ديسيبل )وحدة الصوت(.   • 

ينبغي أن يتم تخصيص المدرسة بعيًدا عن الطريق السريع بحوالي 150 متر و75 متر من أماكن تقاطع الطرق.   • 
يجب أن يبعد الموقع على ما ال يقل عن 50 متر من تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية.   • 

في حالة اختيار موقع لمدارس البنات، فإنه يجب أن يكون على بعد نحو 500 متر من مدارس البنين االبتدائية، وعلى بعد 750 م من المدارس اإلعدادية للبنين و1500 متر من المدارس    • 
الثانوية للبنين.

االرتدادات المطلوبة لموقع المدارس هي:    • 
75 متر من أقرب محطة وقود.  -  

250 متر لخطوط الضغط العالي.  -  
50 متر ل 235-220 كيلو فولت.  -  
35 متر ل 115-100 كيلو فولت.  -  

500 متر من محطات توليد الطاقة الكهربائية.  -  
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الخطوط االرشادية لمواقع مرافق الرعاية الصحية  ثانيًا: 
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الخطوط االرشادية لمواقع مرافق الرعاية الصحية 

أنواع المرافق وخدمات الرعاية الطبية
كل مكان ُمعد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتنويمهم. 1.  المستشفى: 

ُكل مكان ُمعد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتوجد فيه ثالث تخصصات  مراكز الرعاية الصحية:  2.  المجمع الطبي العام / 
طب األسرة(. األطفال –  النساء والوالدة –  األمراض الباطنية –  طبية مختلفة على األقل أحدها من التخصصات األساسية )الجراحة – 

ُمجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة، بحد أدنى 3 عيادات طبية.  مركز تشخيص:  3.  المجمع الطبي المتخصص / 
ويمكن أن يشمل )مراكز األشعة، والمختبرات الطبية(.

بعض العمليات  مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل:  مركز جراحة اليوم الواحد:  4.  مركز تشخيص وعالج / 
الصغيرة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقًا لما ُتحدده الالئحة التنفيذية لوزارة الصحة وفقا لكل دولة.

عيادة طب األطفال-األسنان-الجراحة...وغيرها . كل مكان ُمعد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم )مثل:  5.  العيادة: 
الفنية  أو  الصحية  الخدمات  تقدم  التي  األماكن  المساندة:  الخدمة  /مراكز  التأهيلية  والمراكز  االجل  الصحية طويلة  الرعاية  مراكز    .6

مراكز العالج الطبيعي. المتممة للعالج والتأهيل وتشمل: 
مركز مطابق للمواصفات النظامية المعتمدة للمراكز اإلسعافية وفًقا لكل دولة. 7.  مركز النقل اإلسعافي: 

المعايير الخاصة بتوفير المستشفيات: 
 

           

 ,000100    ,000100    +       

 30,000 2  30,000 2  40,000 2   )2 (  

 8 -10   8 -10   20-30      

 100 +    200-300    600+    

1- مواقع المستشفيات:
تعد المستشفيات من مرافق الرعاية الصحية المحلية، ويجب أن تكون قائمة بالقرب من طرق النقل الرئيسية وبالقرب من محطات    • 

النقل العام.
المستوى المحلي للمرفق يعني أنه سيتم التخطيط له ضمن اإلطار اإلنمائي وليس في حين تصميم البيئات المعيشية المحددة.    • 

يجب أن تقع المستشفيات في مواقع االستخدام المختلط والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مجموعة من وسائل المواصالت.   • 
يجب أال يكون موقع المستشفى بالقرب من مناطق االستخدامات مرتفعة التأثيرات مثل المنشآت الصناعية، ومحطات الصرف الصحي    • 

...الخ
المعايير ذات الصلة بتحديد حجم المستشفى وفقًا لكل دولة:   • 
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يتوقف حجم المستشفى على العديد من االعتبارات المتعلقة بما يلي:
ظروف الموقع.   -  

عدد السكان المطلوب خدمتهم.   -  
نوع التخصصات المطلوبة بها.   -  

أنواع الخدمات الطبية المطلوبة بها.   -  

وتحدد مساحة الفراغات االنتفاعية )الثانوية(، ويضاف إليها حوالي %40 للممرات والمصاعد والساللم وآبار الصرف والتهوية 
وُسمك الحوائط.

تحديد المستشفى من حيث النوعية:   • 
المستشفيات العامة )غير المتخصصة(.   -  

المستشفيات الخاصة أو المتخصصة.   -  
المستشفيات التعليمية أو الجامعية.   -  

مستشفيات للمصابين بالحوادث )الطوارئ(.   -  
أنواع المستشفيات من حيث الحجم:   • 

مستشفى يسع 50 سرير.   -  
مستشفى يسع 50 إلى 150 سرير.   -  

مستشفى يسع من 150 إلى 600 سرير.   -  
مستشفى يسع من 600 إلى 1000 سرير.   -  

الشروط الرئيسية الواجب توافرها في أرض المشروع:
أن تكون نظيفة بعيدة عن مناطق الضباب والرياح والغبار والدخان والروائح الكريهة والحشرات.    - 

توفير مساحة 10 م2 حدائق لكل سرير.   - 
يتم تقليل الضوضاء بزرع الشجيرات دائمة الخضرة.   - 

يجب أن يبعد مبنى المستشفى عن الطريق التابعة للمستشفى 40 م وعن الطرق العامة 80 م، كما يجب أن يكون الموقع على    - 
أتصال بشبكات الطرق ومحطات المواصالت العامة.

الخطوط االرشادية لمواقع مرافق الرعاية الصحية 
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الخطوط االرشادية لمواقع مرافق الرعاية الصحية 

طريقة الوصول للمستشفى:
1.  يجب أن يكون للمستشفى مدخل وحيد للسيارات من الشارع. 

2.  يفضل وجود مدخل رئيسي للمشاة مع طريق يمتد من أماكن انتظار السيارات حتى البوابة الرئيسية، ويلحق به مركز 
لالستعالمات ومكان لبيع الزهور، وأي خدمات أخرى.

3.  يجب أن يكون مدخل السيارات باتجاه واحد مع موقف للسيارات ويكون له إمكانية توسع بشكل كافي بعيًدا عن ازدحام 
المستشفى 

4.  تكون منطقة الدخول غير مسورة كما يوجد مدخل لسيارات اإلسعاف بعيًدا عن األنظار ويفضل أن يكون جانبًيا، كما توجد 
كما يوجد مدخل  مداخل خاصه ألقسام األطفال، ومدخل خاص بساحات التخزين بحارتين ومساحه دائريه للمناورة بقطر 30 م. 

مستقل لصالة التشريح.

نطاق خدمة المستشفى:
1.  المستشفى العام التعليمي على مستوى إقليم يخدم من 20 - 30 كم حول المستشفى.

2.  المستشفى العام على مستوى المدينة يخدم حوالي 8 كم حول المستشفى.
3.  المستشفى التخصصي ونطاق الخدمة منه غير محدود.

المكونات والعناصر األساسية للمستشفى:
يمكن تقسيم عناصر المستشفى وظيفيا إلى 5 أقسام أساسيه هي:

1. وحدات التمريض.
2. أقسام الكشف والعالج.

3. العيادة الخارجية.
4. الخدمات الطبية والمساعدة.

5. الخدمات العامة.
6. اإلدارة.
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الخطوط االرشادية لمواقع مرافق الرعاية الصحية 

:PHC معايير اختيار مواقع مراكز الرعاية الصحية األولية
يجب أن تقع مراكز الرعاية الصحية األولية في مراكز الحي ذات االستخدامات المتعددة في أماكن يسهل الوصول إليها، وتشترك    • 
وسيكون كل مركز من مراكز  في الموقع مع المتاجر المحلية والمرافق المجتمعية االخرى، مع وجود طرق جيدة للمواصالت العامة. 

الرعاية الصحية األولية بحاجة الى األماكن الالزمة لوقوف السيارات، والتي يمكن أن تكون مشتركة مع غيرها من المرافق. 
يجب أن يتم تخصيص محطة خدمات الطوارئ الطبية )EMS( في كل مركزمن مراكز الرعاية الصحية األولية   • 

يجب أن تشترك مراكز الرعاية الصحية األولية للعمال العزاب الذكور في الموقع مع محالت التجزئة والمساحات المفتوحة، والمرافق     • 
الخدمية األخرى، وأن يكون لديها إمكانية وصول جيدة لوسائل النقل العام. 

 )GP( على أساس نسبة الممارسين العامين SMW سيتم تصميم مواقع لمراكز الرعاية الصحية األولية ومراكز الرعاية الصحية األولية   • 
على عدد السكان.

 

  ) (      ) (   

 50,000    ,00030       

 20,000 2  18,000 2   )2 (  

 1     800 – 1000      

 30    20-30        

2- المعايير الخاصة بتوفير مراكز الرعاية الصحية االولية )المجمع الطبي(: 
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الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية ثالثًا: 
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الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية

1-  المعايير الخاصة بتوفير مسجد الفروض

معايير اختيار موقع مسجد الفروض
يجب أن يتم اختيار موقع مساجد الفروض بعناية في مراكز المجاورات و المناطق، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة سيًرا على    • 

األقدام من جميع الوحدات السكنية في المنطقة، دون عبور أي من الطرق الشريانية. 
وسيتم تصميم مساجد الفروض على أساس عدد السكان في كل منطقة مجاورة، ووفًقا لنماذج وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.   • 
إمكانية مشاركة مساجد الفروض في الموقع مع حدائق المجاورات والمحالت التجارية اليومية المحلية، وسيتم ربطها مع شبكة    • 

المشاة. 
المساحات  جزًءا من شبكة  أن تشكل  العامة، ويمكن  تجمع  لتشجيع  المساجد كمساحة مفتوحة  الممكن استخدام ساحات  ومن    •  

المفتوحة. 
المساجد مع دراسة  لبناء  الممنوحة  المسؤولة عن تقييم مدى مالءمة األراضي  وتعد وزارة االوقاف والشؤون االسالمية هي    •  

كما يجب تطبيق هذه اإلرشادات على المساجد التي يتم تطويرها من قبل األشخاص. إمكانية الوصول وحركة المرور. 
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2-  المعايير الخاصة بتوفير مسجد الجمعة )مسجد الجمعة(

معايير اختيار موقع مسجد الجمعة
سيتم إنشاء مساجد الجمعة في مواقع قريبة من المتنزهات المحلية والمتاجر المحلية ورياض األطفال، حيث أن هذه الخدمات يمكن    • 

أن تشترك في مواقف انتظار السيارات.
كما يجب أال تكون طرق  من الممكن أن تقع مساجد الجمعة على الطرق الشريانية، ولكن ال ينبغي أن تقع عند التقاطعات الرئيسية.    • 

الوصول المباشر اليها من الطرق الشريانية.
المدينة(  في المراكز متعددة االستخدامات المحددة )مراكز الحاضرة /  سيتم إنشاء مساجد الجمعة األكبر حجًما )مسجد الجمعة الكبير(    • 
ويفضل أن تكون في موقع مشترك مع الساحات الحضرية  حيث من المتوقع حضور أعداد كبيرة من الزوار في عطلة نهاية األسبوع. 

)المساحات المفتوحة(.
ينصح بتخصيص جزء من مواقع مساجد الجمعة لتوفير المساحات المفتوحة وذلك للتشجيع على تجمع العامة.   • 

الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية
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الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية

3- المعايير الخاصة بتوفير ساحات صالة العيد

 

 

 

               

 100,000    50,000      

    ) 2(   

 0.75 2  ) 2 (  

       

وتشمل المساحات المفتوحة  إذا كان من الصعب تأمين ساحات مناسبة للصالة، فإنه يجب األخذ بعين االعتبار توفير مواقع بديلة - 
العامة أو المالعب الرياضية الخاصة بالمدارس.

4- المقابر
يجب على كل بلدية تأمين األراضي للمقابر لتلبية الطلب المستقبلي وفقًا للمعدالت واتجاهات الوفيات المتوقعة.    • 

يجب أن تحتوي المقابر على المرافق المناسبة، مثل المساجد، وغرفة غسيل الموتى ومواقف للسيارات، واإلضاءة، سكن للعمال،     • 
وتنسيق الموقع ...الخ

وقد تم تحويل بعض  يجب أن يقتصر االستخدام بالمقابر المغلقة واالنتفاع بها على الحدائق العامة ومواقف السيارات فقط.    • 
المقابر المغلقة في المناطق الوسطى من الدوحة إلى استخدام مواقف السيارات.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

57
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

J
U

N
E

 2
0

2
1

-- 24 --

الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية

عناصر ومكونات المسجد:
المصلى: وهو القسم الرئيسي في المسجد، حيث تقام الصالة وتلقى الخطب ويتم تبادل األفكار فيه والتفكر في أمور المسلمين،   - 

والمصلى عادة ما يكون مستطيل الشكل، ضلعه األطول في اتجاه القبلة ويضم ضلع القبلة كل من المحراب والمنبر.
المنبر والمحراب: من أكثر العناصر جداًل بين المحلل والمحرم فمنبر الرسول كان ثالث درجات يصعدها ليخطب في الناس، فهذان   - 
العنصران أقيما بأشكال مختلفة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مبالغ فيه كثيًرا، ويجب أال يقطع المنبر صفوف الصالة وهذا أمر 
أما المحراب فمساحته صغيرة بارزة في  ممكن أن يجعل المنبر منزلًقا وبعدد من الدرجات يكفي لمشاهدة الخطيب من أطراف المصلى. 

واجهة المسجد الستيعاب اإلمام، وإذا لم يوجد محراب يستأثر اإلمام بمساحة صف كامل من المصلين.
الميضأة: كان جزًءا منفصاًل عن المبنى، ثم أصبح اآلن جزًءا منه، ويفضل أن نصل إليه في خط سير غير معترض لخط سير الداخل إلى   - 
المسجد، ويجب أن يكون ذي مساحة مناسبة بأرضيات وحوائط قابلة للتنظيف اليومي، وذي تهوية جيدة مع االنتباه التجاه الحمامات 

بحيث ال تكون في اتجاه القبلة.
المئذنة: وهي السمة المميزة للمسجد في الشكل الخارجي ووظيفتها قديًما النداء من أعالها للصالة.  - 

النوافذ والفتحات: من األفضل أن تكون أعلى من مستوى نظر المصلي لتجنب انشغاله بما يجري خارج المسجد.  - 
 - مالحق وخدمات ثانوية: مكان وضع األحذية، وبعض الملحقات كالمكتبة ومنزل صغير لخادم المسجد، ووحدة صحية.

 - االعتبارات التصميمية للمساجد: 
يعتبر المسقط المستطيل من أفضل المساقط على وجه العموم، وهو الغالب على أكثر المساجد المبنية، ويالحظ عموًما أن الضلع    - 

األطول للمسجد يكون موازًيا لحائط القبلة، لما يعطيه من تأكيد التجاه القبلة.
يتم توجيه بيت الصالة نحو القبلة، أو المسجد الحرام بمكة، أما باقي عناصره فيتم توجيهها حسب الغرض منها، بحيث ال تؤثر على    - 
كفاءة التصميم للمسجد، كما يجب األخذ في االعتبار التأكيد على اتجاه القبلة باستخدام شتى الوسائل المعمارية، مع إخالء حائط 

القبلة من أية فتحات في مستوى نظر المصلين.
وتختلف المساحة الكلية  يحتاج المصلي إلى مساحة صافية 1.2م2، على أساس أن المساحة الالزمة في حدود 0.8×1.2م تقريبًا.    - 
للمسجد حسب نوع الخدمة التي يقدمها، وبذلك تقدر بعدد المصلين، باإلضافة إلى مسطح الخدمات المطلوبة، مع العلم بأن المساحة 

المحددة ال تشمل الساحات الخارجية أو مواقف السيارات أو الملحقات غير التقليدية كبيوت الضيافة أو العيادات الطبية.
تختلف مساحة الخدمات حسب نوع المسجد، فالمسجد المحلي يحتاج المصلي فيه إلى مساحة خدمات بمقدار 1.2م2، أما المسجد    - 

الجامع يحتاج فيه المصلي إلى مساحة خدمات بمقدار 1.3 1.4- م2.

J
U

N
E

 2
0

2
1

-- 25 --

يراعى في تصميم المنبر صغر الحجم، حتى ال يشغل حيًزا كبيًرا، وال يؤدي إلى قطع الصفوف األولى للمصلين.   - 
يراعى الحفاظ على طهارة المسجد في تصميم الميضأة ودورات المياه وتحديد مواقعها، ويتم حساب عدد 1 مرحاض و2 صنبور لكل 40 مصلي.   - 

وأن يتم اختيار أماكنها حيث تيسر الدخول والخروج دون أن تؤدي إلى تخطي رقاب المصلين، وكذلك يجب عزل مدخل النساء تماًما  توفير عدد المداخل واألبواب المناسبة لمساحة المسجد.    - 
عن مدخل الرجال.

يفضل استخدام أسلوب إنشائي يسمح بتغطية فراغ بيت الصالة دون استخدام ركائز داخلية أو بأقل عدد منها.   - 
يراعى عموًما البساطة وتحقيق معنى الصفاء والهدوء والتجرد في التشكيل الداخلي للفراغات وكذلك التشكيل الخارجي للمسجد، مع التأكيد على معاني العلو والرفعة والسيادة في    - 

التشكيل العام للمسجد.
دراسة الصوتيات في المسجد، والتعمق في تحليل اتجاهاتها وقوتها، حتى يشعر المصلي في أي ركن في المسجد بالراحة التامة من الضوضاء، والسماع الكامل الواضح لعظات وصلوات    - 

اإلمام.
يجب أن يكون المسجد مضاء في جميع أركانه بضوء يسمح لقارئ القرآن الجالس على األرض بالرؤية الواضحة لما يقرأ، حيث يجب تجنب اإلضاءات الخافتة.   - 

أما عن استخدام الزخارف داخل المسجد، فيجب عند استخدامها مراعاة المواد األولية مثل قطع الرخام والخزف المتميزة بقوة السطح والعمر االفتراضي الطويل مقارنة بالمواد األخرى،    - 
كما أنها سهلة التنظيف.

الخطوط االرشادية لمواقع المساجد والخدمات الدينية
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الخطوط االرشادية للمواقع الخدمات األمنية والطوارئ رابعًا: 
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الخطوط االرشادية للمواقع الخدمات االمنية والطوارئ

1-  معدالت توفير محطات الدفاع المدني )مكافحة الحرائق(

معايير اختيار موقع محطات الدفاع المدني
يتم توزيع مراكز االطفاء في المنطقة بناًء على اشتراطات ادارة الدفاع المدني، ونتيجة لذلك، يجب أن تقع هذه المركبات على    • 

الطرق ذات المستوى األعلى المتعددة الوظائف والتي تقع في التقاطع مع الموزعين الرئيسين أو المحليين.
ال يتم التخطيط لها بشكل عام ضمن المجمعات السكنية وال يتطلب لها  ُتعد محطات مكافحة الحرائق مرافق ذات مستوى عالي -    • 

وجود إمكانية وصول من قبل السكان بشكل منتظم. 
سيتم توزيع محطات الدفاع المدني لتغطية المنطقة بأكملها ضمن أوقات االستجابة المستهدفة، وسوف تكون مصممة وفًقا    • 

لفئة مستوى المخاطر التي صممتها وزارة الداخلية معتمدة على االستعماالت المتاحة بالمنطقة.
التنقل،  وزمن  الطرق،  تشمل شبكة  المعايير  من  عدد  الى  باالستناد  المدني  الدفاع  لمحطات  المناسبة  للمواقع  التخطيط  يجب    •  

ومستوى المخاطر في كل منطقة، وسجالت الحوادث الماضية، وموقع محطة الدفاع المدني القائمة ونطاق تخديمها. 
ستكون مواقع خدمة االستجابة للطوارئ واقعه في اماكن يسهل الوصول من خاللها إلى الطرق السريعة أو شبكات الطرق    • 
لذلك، فمن األفضل أن يكون لمراكز  وينبغي تأمين مساحة لطريق الخروج من محطة الدفاع المدني إلى الطرق الرئيسية.  الرئيسية. 

اإلطفاء أكثر من بوابة للخروج والدخول. 
ان فئات مستوى المخاطر وزمن االستجابة المستهدف ومعايير فئة مستوى المخاطر يتم تصميمها من قبل وزارة الداخلية استنادًا    • 

على التالي:
الكثافة السكانية، وارتفاع المباني.  مستوى المخاطر في منطقة التغطية:    -   

أنواع الصناعات والمناطق التجارية، وغيره نوع المخاطر في منطقة التغطية:    -   
سجالت الحوادث، نوع الهياكل االنشائية للمباني أو الخاصة باألنشطة   نوع وحجم الخدمات المقدمة في مجال التغطية:    -   

المختلفة ...الخ  
المعايير المقترحة لمراكز الدفاع المدني من قبل إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.   -        
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الخطوط االرشادية للمواقع الخدمات االمنية والطوارئ

2- معدالت توفير مراكز الشرطة

معايير اختيار موقع مراكز الشرطة
يجب أن تكون مراكز الشرطة المجتمعية متواجدة في مراكز جميع المجتمعات التي من المفترض أن تخدمها ويجب أن تكون واقعة    • 

على الطريق الرئيسي بحيث يمكن إرسال سيارات الطوارئ بسهولة إلى المجتمعات المجاورة.
ضمن  حيثما كان ذلك ممكًنا، يجب أن يكون العامة قادرين على الوصول إلى مركز الشرطة المجتمعي الخاص بهم سيًرا على األقدام –    • 

مسافة سير حوالي 1500 م
الحد األقصى المقترح لوقت التنقل هو 20 دقيقة.   • 

وتماشًيا مع االستراتيجية المكانية  يوجد لدى خدمة الشرطة نظام منطقة الشرطة، وتقع مراكز الشرطة الرئيسية في كل منطقة.    • 
ونظام منطقة الشرطة التابع لوزارة الداخلية، فإنه من المقترح أن تكون المراكز الرئيسية في المراكز الحضرية في العاصمة ومراكز 

المدن التي لديها تغطية خدمات أوسع خارج العاصمة .
يجب أن تكون المراكز الفرعية واقعة في مراكز المدن، وبعض مراكز األحياء، والمراكز التجارية.    • 

استناًدا إلى الشبكة القائمة لمراكز الشرطة والبنية الحضرية المقترحة، يقترح اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر معايير لتخصيص    • 
مراكز الشرطة.

 

 

 

          

30002  60002  10,000 2 ) 2 (  

100,00   200,00   300,000      

1000  2000  4000   

J
U

N
E

 2
0

2
1

-- 29 --

الخطوط االرشادية للمواقع الخدمات االمنية والطوارئ

3-  محطات خدمات الطوارئ الطبية EMS )محطات االسعاف(

التركيبة والتنوع  ارتفاع المباني، والوضع /  ستكون محطات خدمات الطوارئ الطبية قائمة لتغطية المنطقة الحيوية بأكملها ضمن زمن االستجابة المستهدفة، واستخدام األراضي، ونوع /    • 
الديموغرافي، وسيتم األخذ بعين االعتبار سجالت الحوادث الماضية عند تصميم المواقع وحجم المحطات.

كما سيتم تخصيص محطات خدمات الطوارئ الطبية بالقرب من مراكز األنشطة الرئيسية، مثل مراكز العاصمة، المراكز الحضرية، مراكز المدن والمجمعات التجارية الكبرى.   • 
ستكون مواقع محطات خدمة االستجابة للطوارئ واقعه في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول إلى شبكة الطرق السريعة االستراتيجية.   • 

من المقترح أن تكون محطات خدمة االستجابة للطوارئ مشتركة في الموقع مع مراكز الرعاية الصحية األولية أو محطات الدفاع المدني، مع وجود أماكن لمواقف السيارات والمكاتب    • 
لالستعداد للعمل.
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الخطوط االرشادية خامسًا: 
 لمواقع المرافق الثقافية واالجتماعية
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الخطوط االرشادية لمواقع المرافق الثقافية واالجتماعية

أنواع مراكز الخدمة االجتماعية:

مراكز ضيافة األطفال األهلية:   - 
بالمراكز المستقلة، وحتى 6 سنوات بمقرات العمل، وتقوم  هي مراكز متخصصة لرعاية األطفال )من الوالدة وحتى عمر 10 سنوات( 
باألساس على رعاية األطفال معيشيًا وتقدم أنشطة تربوية وترفيهية هادفة لمدة زمنية محددة خالل اليوم، وتكون مقرات العمل 
في المجمعات التجارية، والمجمعات السكنية، واألبراج، والمراكز التجارية، والجامعات والمعاهد، والجمعيات والمؤسسات، وما في 

حكمها، وتكون مراكز ضيافة األطفال المنزلية بغرفتين كحد أدنى داخل المنزل.

مراكز ضيافة كبار السن األهلية:   - 
الشاملة  االجتماعية  الرعاية  برامج  لتقديم  مؤقتة  نهارية  أو  دائمة  إقامة  خالل  من  السن  كبار  لرعاية  مخصصة  أهلية  مراكز  هي 

واألنشطة االجتماعية والترفيهية ضمن برامج صحية هادفة تتناسب مع الخصائص العمرية لهذه المرحلة.

مراكز اإلرشاد األسري األهلية:   - 
هي المراكز المتخصصة في االستشارات لألسر واألفراد وتقوم بتقديم خدمات إرشادية بأسلوب عملي ُيسهم في البناء واالستقرار 

األسري واالجتماعي ويحقق التنمية المنشودة.

 -  مراكز البحوث والدراسات االجتماعية األهلية:
هي مراكز بحوث تقدم خدمات البحوث والدراسات االجتماعية األهلية في رصد القضايا والظواهر والمشكالت االجتماعية والقيام 
ذات  والمنتديات  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  بعقد  تقوم  كما  لها  المناسبة  والحلول  التوصيات  واقتراح  المطلوبة  بالدراسات 

العالقة بالشأن االجتماعي.
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2- معدالت توفير مراكز خدمات مجتمعية

المعايير التخطيطية الختيار مواقع مركز خدمات المجتمعية:
يوفر المركز االجتماعي مجموعة متنوعة من الخدمات لعدد من المجمعات السكنية، ولذلك فإنه يجب أن يكون الوصول إليه سهاًل    • 

من قبل هذه المجتمعات، ويفضل أن يكون واقًعا على الطريق الرئيسي بالقرب من محطات النقل العام.
وإذا كان  المسافة المقترحة هي )2.5-1.25( كم.  كلما أمكن ذلك، يجب أن تكون المراكز المجتمعية واقعة على مسافة سير قريبة.    • 

من غير الممكن توفير المرفق ضمن مسافة سير قصيرة، يجب أن تكون ضمن مسافة سير 5 دقائق من محطة النقل العام.
الحد األقصى لزمن االنتقال المقترح أن يكون من 20 - 30 دقيقة.   • 

الحد األدنى لعدد السكان المخدوم لمركز المجتمع هو حوالي 10000 شخص.   • 
سوف تقع مراكز الخدمات االجتماعية، المقترحة من قبل الجهة المعنية بتوفير الخدمة، في كل المراكز الحضرية ومراكز المدن )خارج    • 

العاصمة.
يجب استخدام مراكز الخدمات االجتماعية لعدة أنواع من األنشطة المجتمعية واالجتماعية، مثل االجتماعات وورش العمل والتدريب    • 

واالحتفاالت، وما إلى ذلك في كل منطقة حضرية، أو البلدية.
من المقترح أن تكون مراكز الخدمات االجتماعية واقعة في نفس الموقع مع مراكز الشباب العامة والمكتبات والمرافق والخدمات    • 

الرياضية وما الى ذلك، وتخضع للتنسيق بين كافة الجهات المعنية لذلك.

الخطوط االرشادية لمواقع المرافق الثقافية واالجتماعية
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الخطوط االرشادية لمواقع المرافق الثقافية واالجتماعية

2- معدالت توفير مكاتب البريد 
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المعايير التخطيطية الختيار مواقع مكاتب البريد
عادة ما تخدم مكاتب البريد عدد من المجتمعات، ولذلك، تحتاج إلى أن تكون واقعه في منطقة واضحة وسهلة الوصول من قبل    • 
واستناًدا لذلك، يجب أن تقع مكاتب البريد على طول المسارات الحيوية ضمن مسافة قصيرة سيًرا على األقدام  السكان المحيطين بها. 

من محطات وسائل النقل العام.
الحد األقصى لمسافة  حيثما كان ذلك ممكًنا، يجب أن تكون المجتمعات قادرة على الوصول إلى مكتب البريد سيًرا على االقدام -    • 

السير هو 2 كم.
باستخدام المركبات هو حوالي 30 - 40 دقيقة. الحد األقصى لوقت التنقل سيًرا على األقدام /    • 

ستكون الفروع الرئيسية واقعة في المراكز متعددة االستخدامات، وسوف تكون لها إمكانية وصول جيدة من قبل العديد من    • 
وسائل النقل.

المدينة، لالستفادة  ولذلك يقترح تحديد الفروع الرئيسية في مراكز العاصمة /  يعد متوسط التردد لزيارة مكاتب البريد كل اسبوعين.    • 
المستقبلية من إمكانية الوصول إلى شبكة النقل العام.

إذا كان من المقرر طرح نظام التوصيل إلى المنازل في المستقبل، ينبغي إعادة النظر في المواقع وفقا لنظام التوزيع.     • 
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الخطوط االرشادية لمواقع المرافق الثقافية واالجتماعية

3- معدالت توفير المكتبات

المعايير التخطيطية الختيار مواقع المكتبات
المدينة(،  لتشجيع االستخدام العام، يجب أن تكون المكتبات العامة قائمة في المراكز متعددة االستخدامات المحددة )مراكز الحاضرة/    • 
التي لديها إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام، وتشترك في الموقع نفسه مع المرافق المجتمعية األخرى والمرافق التجارية في 

المراكز متعددة االستخدامات.
الحي في مراكز الشباب، وهنا يجب التنسيق بين كافة الجهات المعنية. ستكون المكتبات الفرعية على مستوى المدينة /    • 

4- مراكز الشباب 
مراكز الشباب العامة لديها القدرة على أن تصبح نقطة محورية ألنشطة المجتمع المحلي، وسوف تكون واقعة في المراكز متعددة    • 

االستخدامات المحددة، مثل مراكز الحاضرة والمدن، التي لديها إمكانية وصول عبر وسائل النقل المتعددة.
سيتم تصميم مواقع مراكز الشباب الخاصة، والتي تغطي مساحة واسعة، على أساس االختصاصات، على الرغم من أن المراكز متعددة    • 

االستخدامات أو المناطق القريبة من وسائل النقل الرئيسية عادة ما تكون الموقع األفضل لها.
مثل المرافق الرياضية وقاعات األنشطة الخاصة مثل قاعات  يجب أن تختلف مساحة الموقع وحجم المباني اعتماًدا على األنشطة -    • 

أجهزة الكمبيوتر، الفنون والحرف، وما إلى ذلك. 

5 - مكاتب البلدية
تتطلب هذه المرافق مستويات عالية من االستهداف ويجب أن يكون الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل العام.   • 

الحد األقصى لوقت التنقل هو 30 دقيقة. يجب أن تكون في متناول وسائل النقل العام.    • 
الحد األدنى لعدد السكان المخدوم 50000 شخص.    • 
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  ممققددممةة                    ااألألوولل::االلققسسمم  
                                                                                                                                                            

        اااااااااااا  سس      اااااااااا      سسززيياااااااااا  لل  ععتتاااااااااايي    ااإلإلااااااااااتت      ووححاااااااااارر  مم      سس  ققححتتاااااااااا              اااااااااا    سس      ااااااااااقق        مماااااااااا    للسس    للتتاااااااااا            اااااااااا  سس    ححررصصاااااااااا    

عع  اااااااااا    سسلل    عع  اااااااااا      ،،  فف  اااااااااا            اااااااااا        اااااااااا  سس        الالقق  صصاااااااااا  لل    سس    ززيياااااااااازز        اااااااااااا  لل    سس  ققسسااااااااااتت              ململخخ  تتففاااااااااا        طط  ععاااااااااا  ششاااااااااا    ممنن

ععتتاااااااااااايي  اا      اااااااااااا          صصااااااااااااننتت      ململ  اا  اااااااااااا              سس  الالططاااااااااااا    ململنن  ققششاااااااااااا      ململ  ططتتاااااااااااااا      سس  ململ  اااااااااااا  يي        ررآآتتإلإلااااااااااااتت          صصااااااااااااننتت      ململننششاااااااااااا            

  ،،  صصااااااااننتت      ململ  اااااااا  سس          لل  تتاااااااا    طط  ااااااااررسس    سس    تتاااااااا          ننإلإلااااااااخخ        سس  تتاااااااا    مماااااااا          ههاااااااا    صصاااااااا    لل  إإ  سس  اااااااا  هه  ععنن  اااااااا    للسس    للتتاااااااا            اااااااا  سس      

سس  خخررححاااااااااا        ململحتحتإلإلاااااااااا    سسللففاااااااااا    ممإلإلاااااااااا  قق        ششاااااااااافف  ففتت        اااااااااا      سسذذ  اااااااااا      تت  ننششاااااااااا      سس    اااااااااا      ييققمماااااااااايي  ااههاااااااااامم  مماااااااااااا    يي            تتااااااااااتتمم    

  ..للسس    للتت              سس    ممشش  لليي      عع            ححققلل    
 

  بالتصنيفالتعريف  : أولا 
طط  ململ    تت    سس    ففننتت    سس  وولل  لليي    سس      ننففتت  يي                    تتتت    ممؤؤ  رر      حح  يي    قق  لل      ململننششأأ    سس  خخ  صص  صص      مبمب    يي    آآمم  مم    إإممكك                        تت    

    ململشش  لليي  ..  حلحلككققممتت    سس      تتمم      فف  آآ      مم    ممتتزز    تت            ثثرر    ململشش  لليي      حح        تت  

 

 لل  تت    طط  ررسس    سس    تت      صصننتت      ململ    سس        ااهه      ::  ثث    تت  ًً
 

   إإىلىل::  لل  تت    طط  ررسس    سس    تت      صصننتت      ململ    سس      إإعع    لل  يي        
  

           سس  ..للسس    للتت      ململ    تت    سس    ففننتت      ململ  اا          اا                  تتتتمم          مم  ططتتاا        ووححرر  مم      ققححتت    ..11

   ..      للسس    للتت              سس      الالقق  صص  لل      ززييزز        اا  لل    ..22

   ..للسس    للتت              سس          تت  ننشش      إإححرر  مم            صصننتت      إلإل  تت    ..33

   ..للتت              سس      للسس        ننففتت      ململشش  لليي        ململننشش              سس            ززيي  لل  ..44

 للتت              سس          ييمم  خخ  مم      ااففضض        مم      ..55

   أأههتت    ممننشش      ذذ      قق  لل    سسككفف  مم    ممرر  فف    ..66

   ..    مم      للسس    للتت              سس  ححققلل      حلحلتت        للفف    ممإلإل  قق  ..77

 ..    مم      للسس    للتت              سس          ململشش        حلحلضضرر  حتحتإلإل..88
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  ااململععــااييريري    ووأأههممننظظاامم  االلتتصصننييفف  االلققسسمم  االلثثااننيي::  
 

  لل  تت    طط  ررسس    سس    تت      صصننتت      ململ    سس            طط  عع        ململإلإل      فف              سس  ::    اا  بب  

          تتاا  ::ممثث          طط  عع          تت      ،،    طط  عع          يتيت        مم  خخ  مم              لل  تت    طط  ررسس    سس    تت      صصننتت      ململ    سس      ييإلإل          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طط  ململررككزز    الالقق  صص  لليي        سس    للتت              سس          تت      ململققحح        صصننتت          ششطط            ششطط          ففصصتتتتتت        قق  لللل      ذذ      ححإلإلببسسييككقق    

      صصننتت        صصنن  ععيي        سس  يي    ململققحح    جلجل  تت          ششطط      سس              إإعع    لل    مم      ،،  الالححصص  آآيي      سس    للتت              سس        سس      خلخلتتتتهه        رر  تت  

  ..  ململ  حح        صص  لللل  مم      جملجملتت      الالقق  صص  لل    سس  الالحح      ععيي          مممم      سسISIC4طط  الالقق  صص  لليي        نن  تتححهه      رر        

 
 

    ااململننششآآتت::تتققييييمم    ممتتططللببااتت  االلثثااننيي::االلبباابب  

    كك  الال  يي::  للآآتتإلإلتت    ككأأققإلإل  مم  ململننشش          تتتتمم    مم  ططتتاا      إلإلمم  نن  سس
 

    االلففينين::االلتتققييييمم    --  أأووالالًً

ههقق      تتتتمم  خخربرب          كك  لللل      ففينين            ململننششأأ    سسمم      ممشش  للكك              نن  تت    سسقققق              سس      ققطط    مممم    يينن  كك    ععتتيي  االل  ممهه    سسقق  لل        

   : سس  شش        مماا  اا  ييتتاارر      تتتتمم      كك  لللل      ففينين  ععتتيي  االل        ععااقق  مم    سسههيي    ململششررسس  ..ععتتيي    ننففتت    

  

       إإعع      لل      شش    لل      ..4    ععاااا    لل                                      ..3      خخااصصصصاا                                        ..2  ململؤؤههاا                                 ..1
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     :االلككووااددرر  ااألألتتييةة  ووييششمملل  االلتتققييييمم  االلففينين
 

 إلخ ( .... كهربائي،مهندس  مدني، )مهندس على سبيل املثال نشاط املنشأةحسب مجال  االختصاصاتويشتمل على كافة  املهندسيـن:.1

 إلخ ( ركيبات أرضيـة ، فني تكييف ، ...) فني تعلى سبيل املثال مجال نشاط املنشأة ويشتمل على الفنيـيـن بحسب  الفـنيون:.2

 مجال نشاط املنشأة على سبيل املثال بحسب التخصصوالعمال الحـرفيـيـن ذوي  متخصصين وتشتمل على العمال الغير العمـالة:.3

 إلخ( )نجار، سباك ، ...

 (إلخ  ) مشرف عـمال ، محـاسب ، ... سبيل املثال ويشتمل على الجـهـاز اإلداري واملالي :.4

 

  االلتتققييييمم  ااالالئئتتممااننيي  ::      --ااًً  ننييثثاا

      الال  يي::ييشش              تتتتمم    الالآآ        يي    تت  ننشش      
 
 

   للللممننششأأةة::االلققددررةة  ااململااللييةة    ..11

سسححققلل  قق  لل      آآ        تت              ململننششأأ    مممم    ميميككنن      مم    ممخخ  ااممااقق        اا  مم    ننففتت      ململششررسس    حلحل      إلإلتتتتمم        فف        سسصصرر      ململإلإل  خختتصص      

 ..  سس  ململققححققلل    ععاا  ااققلل    ململ    سسالال      إإييرر  لل      //  ثث      اا          صصقق      صص    ططععتتيي  سسااتت      ململثث      سس  شش        ححإلإلبب            قق      
 

   ااململننششأأةة::ححووككممةة    ..22

ننششأأ      ققححققلل      تت    ححققكك      سسإإلل  لل    لل  خخ      ململننششأأ    مممم    ييضض      سسححققلل  عع      ممؤؤسسإلإليي      تت    عع      وولل  لل        ففررلليي      تتضض      سسههيي      تتتتمم    ململ

    سس    رر  لليي              قق                حلحلككققمم    سس  رركك            طط        خلخل  صص
 

  السوق:وضع املنشأة ومقارنتها بمثيالتها في  .3

          طط    ..      ااففضض    ممننشش        هه          إلإلقققق      حح  يي  ململننششأأ    مم    ممثثتت                فف    ذذ          ننشش      سس  حلحلججمم  مم    لل        سسذذ      عع    ططررييقق  
 

 
 

  سسااببققــةة  ااألألععممــــاالل  ::      --ثثااللثثااًً  

      سس      مم    ممرر  عع      عع  لل    سسخخ  للجج        ععااقق  مم      إلإل              وومم  فف    إإىلىل    ململشش  لليي      جلجل  لل      ننففتت  هه    لل  خخ        ململننششأأ  يي  مم  لللل  سس    سس    اا  اا    خخاااااارر    

  ممششررسس  ..  ململشش  لليي    سسححجج        سس  ململقققق      جلجلغغرر        كك      قق    
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    ااألألددااءء::ججووددةة    ضضمماانن  --ااًً  ررااببعع

بهدف ضمان جودة وذلك  البيئية(السالمة والصحة  األمن،تضمن جودة األداء على سبيل املثال أنظمة في )يجب على املنشأة توفير أنظمة 
 املشاريع.في تنفيذ  أداء املنشآت

 
 

  ممــععــــااييييــــرر  االلتتققــييــييــمم  االلثثااللثث::االلبباابب  

      تت  ننشش    ::    ففينين    مماا  اا  يي            تتتتمم  --ااسسالالًً  

سسمم    هه        ململ    يي    سسحتحت  يي    ااسسزز            سسميميكك  عع  تتتت        تتتتمم        لل        ململننششأأ        ففننتت    مم    ححتتثث          ممتت    ففتت      سسفف  ًً          لل  مم      ململ    يي  ،،  

كك      ختخت  تت    حح  سسلل  هه        ململ    يي      ..  تت  حح  تتقققق    تت        كك    للسس      سس  ككقق    سسحح  سسللهه    سسفف  ًً    آلآل  تت    لليينن  ممتتككتت        نن  سسبب  مم    ططااتت          إلإلقققق  

  إإىلىل::  مم    ململننشش    سسفف  ًً    حلحلججمم    ململننششأأ  ،،  ححتتثث          إلإلتت
 

 
 

  ووههمماا::  ققسسممنيني،،االلتتققييييمم  االلففينين  إإىلىل  ووتتننققسسمم  ممععااييريري  
 

  ااألألسسااسسييةة::ااململععااييييــرر  --أأ

سسممنن          ققظظ  آآ    ذذ            تت        ململضض  فف    سسككفف  مم      وولل  لل    ففتت        تت  مم    صصننتتفف            لل  ييسسههيي    ململ    يي        يتيت  الال        تت  ننششأأ    مم    حتحت  تتقق    حلحل    

  ::  كك  الال  يي

 

 
 

 متناهيـة الصـغـر  صغـيـرة متوسطة كبيـرة

::  ))أأممثثللةة((  االلووظظاائئفف  ذذااتت  االلققييممــةة  ااململضضــااففةة    -  
    

املهندسين خبرات خبرات الفنيين   املهندسين الفنيين  

  ˛̨
::  ))أأممثثللةة((ككففااءءةة  ااإلإلددااررةة     -  

  

 الجهاز املالي واإلداري باملنشأة  العمالة باملنشأة
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  ::ااإلإلضضااففييةةااململععااييييــرر  --بب

  وومم  ففتت        يتيت  ميميكك      تت  ننششأأ                ععتتيي  حتحتإلإلتتنن        ررفف    للللحح      صصننتتفف      سسههيي    ململ    يي      
 

 
 
 

    ::ااململااللييةة  ممــععــااييريري  االلققددررةة  --ثثااننييااًً  

        ففئئ    ..مم      سسححققلل  حح    االل  يي    كك    ففئئ   سس      قق  آآمم    ململ    تت      ململ              تت  ننشش        مم    خخ    مم  تت  لل          لل      ململ    تت        حح  إلإل  ببيي  مم  

 
 

    ::ااألألععمماالل  ممــععــااييريري  سسااببققةة  --ثثااللثثااًً  

        صصننتت  ..سس              عع          تت  ننشش      كك    تت  لل  مم    مم    ييرر      حح  إلإل  ببيي  مم  

 
 

    ااألألددااءء::  ججــووددةة  ممــععــااييريري  ضضمماانن  --ررااببععااًً  

    ململننششأأ  ..حتحتصص    ععتتتت            شش    لل          يتيتململننشش      مم                ححققلل        لل  مميي  مم  ققتت  سس  مم  تت  لل  

 
 
 

   للللممننششأأةة  االلتتصصننييفف  ددررججةة  ااححتتسسااببآآللييــةة    االلررااببعع::االلبباابب  
ططاا        ننإلإلاا    إإحح  تت  زز    ململننششأأ      تت      يي        5--1ططسسإإععطط  مم    ململننششأأ    للللحح    مم                كك    مم      ململ  اا  يي        إلإل    قق  ذذككررهه        حح  إلإل  ببيي  مم  

مم  سسيي      صصننتتفف    ..    يتيت      ققمم          كك    ممننششأأ    ححإلإلبب  للللحح    سسححققلل        سسععتتيي  ااسس  سسهه  يي  مم  سسمم    حح  سسلل  مم    تت        تت        ململششررسسعع        ململققممققعع    

  ..  تت  للحح        نن    آآتت      تت  صصننتت  سسفف            تت      هه      ططااتتقق  
 

   

 نسبة املواطنين في املنشأة املنشأة في املواطنين املهندسيننسبة  نسبة املواطنين ذوي األجور املرتفعة في املنشأة
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 للللتتصصننييفف::االلننههاائئييةة    االلددررججةة ▪
حتص   ملنشأ  عتي    لح    ن  آت   ت صنت  سفً     لح      تتم  الآ    ي س    تتم   فين سس       ع    

      ت :  آل ت سم    حقل    ل م سذ   سفً   
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النظام الداخلي للجان الوكالء واللجان الفنية وفرق العمل

بعييد االطالع علييى النظييام األساسييي جمللس 

التعيياون لدول اخلليييج العربية،

وعلييى النظييام الداخلييي للمجلييس األعلييى 

جمللييس التعيياون لييدول اخلليييج العربييية،

وعلييى النظييام الداخلييي للمجلييس الييوزاري 

جمللييس التعيياون لييدول اخلليييج العربييية،

وعلييى النظييام الداخلي املوحد للجييان الوزارية 

وما يف حكمها،

وبنيياًء علييى ما تقييدم اتفقييت الييدول األعضاء 

علييى النظام الداخلييي اآلتي:

املادة األوىل

التعريفات

يف تطبيييق أحييكام هييذا النظييام، يقصييد 

بالكلمييات والعبييارات اآلتية املعانييي املبينة 

قرييين كل منهييا مييا مل يقتييض سييياق النص 

خييالف ذلك:

ــاون: جملييس التعيياون لييدول  ــس التع جمل

اخلليييج العربييية.

ــى: اجمللييس األعلييى جمللييس  ــس األعل اجملل

التعيياون.

ــوزاري: اجمللييس الييوزاري جمللييس  ــس ال اجملل

التعيياون.

األمانــة العامــة: األمانيية العاميية جمللييس 

التعيياون.

اللجنــة: اللجنيية الوزارييية املعنييية أو اللجنيية 

املنشييأة بقييرار ميين اجمللييس األعلييى أو اجمللس 

الوزاري.

ــوكالء: جلنيية وكالء الييوزارات  ــة ال جلن

أوميين يف حكمهييم املعنييية بتحضييري ملييف 

اجتميياع اللجنيية.

اللجنــة الفنيــة: جلنيية ميين املختصييني متثل 

فيهييا كافة الييدول األعضاء.

فريــق العمل: فريييق عمل ميين املختصني من 

الدول األعضاء يتوىل دارسة موضوع أو أكثر 

خالل فرتة زمنية معينة.

االجتمــاع العــادي: االجتماع الييدوري للجنة 

الييوكالء أو اللجنيية الفنييية أو فريييق العمييل 

والذي يتم حتديده ضميين إطار العمل وبوقت 

سابق.

االجتمــاع االســتثنائي: االجتميياع الييذي 

يعقييد للجنيية الييوكالء أو اللجنيية الفنييية أو 

فريييق العمل يف غري حيياالت االجتماع العادي 

ملناقشيية موضييوع حمدد.

دوليية الرئاسيية: الدوليية اليييت تييرأس اجمللييس 

األعلييى.

املادة الثانية

نطاق السريان

يسييري هييذا النظييام الداخلييي علييى مجيييع 

جلييان الييوكالء واللجان الفنية وفييرق العمل 

يف جملييس التعيياون، وال يسييري علييى جلييان 

الييوكالء واللجييان الفنييية وفييرق العمييل اليت 

تنظييم أعماهلييا قوانييني )أنظميية( أو اتفاقيات 

. صة خا

املادة الثالثة

إنشاء جلان الوكالء واللجان الفنية وفرق 

العمل

ُتنشييأ جلييان الييوكالء واللجييان الفنييية وفرق 

العمل علييى النحو اآلتي: 

جلنيية الييوكالء: يصدر بإنشييائها قرار من  أ -	

اللجنة، حُيييدد فيه اختصاصاتهييا ومهامها 

مبييا فيييه التحضييري ألعمييال اجتماعييات 

اللجنيية الوزارييية وإعييداد ورفييع التوصيات 

ومشاريع القرارات للموضوعات املعروضة 

علييى اللجنة.

اللجنيية الفنييية: يصدر بإنشييائها قييرار من  ب -	

اللجنيية، حُيدد فيييه اختصاصاتهييا ومهامها. 

فريييق العمييل: يصييدر بإنشييائِه قييرار ميين  ج -	

اللجنيية أو جلنيية الوكالء، وحُيييدد القرار 

موضييوع أو أكثيير يتوىل الفريق دراسييته 

واملييدة املقييررة إلمتييام العمييل علييى أن ال 

تتجيياوز يف مجيييع األحييوال سيينة. 

ويف مجيييع األحييوال جيييب أال يتجيياوز عييدد 

اللجييان الفنييية وفييرق العمل علييى مخس يف 

كل جلنيية.

املادة الرابعة

أعمال واجتماعات جلان الوكالء واللجان 

الفنية وفرق العمل

تتييوىل األمانيية العاميية حتديييد مواعيييد  	.1
اجتماعات جلان الوكالء واللجان الفنية 
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وفييرق العمييل بالتنسيييق مييع دولة الرئاسيية 

واخطييار الييدول األعضيياء بتلييك املواعيد.

الييوكالء  جلييان  اجتماعييات  تكييون  	.2
واللجييان الفنييية وفييرق العمييل صحيحة إذا 

شييارك فيهييا ممثلييو ثلثييي الييدول األعضيياء.

أعمييال  يف  العاميية  األمانيية  تشييارك  	.3
واجتماعييات جلان الوكالء واللجان الفنية 

وفييرق العمييل.

توجييه األمانيية العاميية الدعييوة إىل الييدول  	.4
األعضاء للمشيياركة يف االجتماع العادي 

قبييل موعييد عقييده أربعة أسييابيع علييى األقل.

ترسييل اجلهييات املختصة يف الييدول األعضاء  	.5
اقرتاحاتهييا باملوضوعييات اليت ترغييب إدراجها 

يف جييدول أعمال االجتماع متضمنة شييرحًا 

كافيييًا حليثياتهييا، إىل األمانيية العامة قبل 

ثالثة أسييابيع علييى األقل ميين املوعد احملدد 

لعقد االجتميياع العادي.

العاميية مشييروع جييدول  ترسييل األمانيية  	.6
األعمال والربنامج الزمييين ووثائق االجتماع 

قبييل أسييبوعني على األقييل من موعييد عقد 

االجتماعييات، وذلييك علييى النحييو اآلتييي:

االجتماعييات العادييية للجييان الوكالء،   أ-	

وتتضميين اآلتي: 

مييا كلفييت به ميين اجمللييس الييوزاري أو  	•
. للجنة ا

املواضيييع اليييت قييررت جلنيية الييوكالء  	•
اسييتكماهلا أو تأجيييل عرضهييا.

نتائييج أعمييال اللجييان الفنييية وفييرق  	•
العمييل إن وجييدت.

اقرتاحات الدول األعضاء. 	•
اقرتاحات األمانة العامة. 	•

اجتماعييات اللجان الفنييية وفرق العمل،   ب-	

اآلتي: وتتضمن 

مييا كلفييت بييه ميين اللجنيية الوزارية أو  	•
جلنيية الييوكالء.

املواضيييع أو املهام اليت أنشييئت من أجلها  	•
اللجنة الفنييية أو فريق العمل.

املواضيييع اليييت ٌقييرر اسييتكماهلا أو  	•
تأجيييل عرضهييا.

للييدول األعضيياء واألمانيية العاميية طلييب  	.7
إدراج موضوعييات إضافييية تتسييم باألهمية 

أو االسييتعجال علييى جييدول األعمييال يف 

االجتماعييات العادية حتييى بداية انعقادها 

حتييت بند مييا يسييتجد ميين أعمال.

االجتميياع  أعمييال  جييدول  يقتصيير  	.8
االسييتثنائي علييى املوضييوع الييذي عقييد 

االجتميياع ميين أجلييه، وال جيييوز إضافيية أية 

موضوعات أخييرى إال إذا وافقت مجيع الدول 

األعضيياء علييى ذلييك.

تعقييد اجتماعييات اللجييان الفنييية وفييرق  	.9
وإذا  املرئييي،  االتصييال  بواسييطة  العمييل 

اقتضت الضييرورة احلضور الفعلي فتكون 

االجتماعات يف دولة املقر أو يف أي من الدول 

األعضيياء.

10. للجنيية الوكالء أن تعقييد عدة اجتماعات 
اجتماعهييا  تعقييد  أن  علييى  العييام،  يف 

التحضييريي قبل يومني على األقل من موعد 

اجتماع اللجنة وحبسييب مييا يتفق عليه من 

موعد مييع دولة الرئاسيية.

11. يف حييال تعييذر عقد االجتميياع يف املكان 
والزمييان احملددييين تتييوىل األمانيية العاميية 

إخطار الدول األعضاء بذلك وتقرتح البديل 

املناسييب بالتنسيييق مع دولة الرئاسيية.

12. يف نهاييية كل اجتميياع حيييدد موعييد 
االجتميياع التالييي ويف حييال عييدم حتديييد 

املوعييد يتم حتديد موعد مقرتح بالتنسيييق 

بييني دوليية الرئاسيية واألمانيية العامة.

املادة اخلامسة

رئاسة جلان الوكالء واللجان الفنية وفرق 

العمل

تكون رئاسيية جلان الوكالء واللجييان الفنية 

وفييرق العمييل لدوليية الرئاسيية، ما مل ينييص قرار 

إنشيياء اللجان الفنية أو فييرق العمل على خالف 

ذلك.

املادة السادسة

مهام أعضاء اللجان الفنية وفرق العمل

يلتييزم أعضيياء اللجييان الفنييية وفييرق العمييل 

باملهييام احملددة بقرار اإلنشيياء، مبا يف ذلك توفري 

البيانييات واملعلومات والوثائييق واإلحصاءات مبا 

ميكنهييم من إعداد ودراسيية وحبث املوضوعات 

احملالة إليهم يف األوقات احملددة، وجتيب اللجان 

الفنييية أو فييرق العمييل علييى مييا يوجييه إليها من 

استفسارات.

املادة السابعة

التوصيات

ُتعييرض توصيييات ونتائييج أعمييال جلييان  	.1
الوكالء واللجان الفنية وفرق العمل على 

اللجنيية املنشييئة هلييا أو اللجنيية اليييت تعلوهييا 

مباشييرة حبسييب األحييوال.

تتييوىل األمانيية العاميية عييرض توصيييات  	.2
ونتائييج أعمييال جلييان الييوكالء واللجييان 

الفنييية وفييرق العمل علييى اللجنة املنشييئة 

هلييا أو اللجنيية اليييت تعلوها مباشييرة حبسييب 

األحييوال متهيييدًا إلقرارهييا، واسييتكمال 

اإلجييراءات العتمادهييا. 

يتييوىل أعضاء اللجييان الفنية وفييرق العمل  	.3
متابعيية تنفيذ التوصيات اليت مت اختاذها يف 

اللجان الفنية أو فرق العمل، واليت ال يتطلب 

إقرارها من اللجنة اليت تعلوها مباشييرة.

العاميية مبتابعيية تنفيييذ  تقييوم األمانيية  	.4
التوصيييات اليييت تصييدر عن جلييان الوكالء 

واللجييان الفنييية وفييرق العمييل.

املادة الثامنة

أحكام ختامية

ألييية دوليية ميين الييدول األعضيياء ولألمانيية  	.1
العاميية اقييرتاح تعديييل هييذا النظييام.

يتييم اعتميياد وتعديييل هييذا النظييام ميين  	.2
اجمللييس الييوزاري.

يطبييق النظييام الداخلييي املوحييد للجييان  	.3
الوزارييية ومييا يف حكمهييا علييى مييا مل يرد 

بشييأنه نييص يف هييذا النظييام.

يبييدأ العمل بهذا النظييام من تاريخ إقراره من  	.4
الوزاري. اجمللس 

يعييرض علييى اجمللييس الييوزاري أي خييالف  	.5
ينشييأ حييول تفسييري هييذا النظييام للتوجيييه 

بشييأنه.
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بييإن النيابييات العاميية واالدعيياء  العييام بييدول 

جملييس التعاون لييدول اخلليج العربية ) ويشييار 

إليهييا فيمييا بعييد باألجهييزة املختصة (.

اسييتهداء باألهييداف العليا جمللس التعيياون لدول 

اخلليييج العربييية املنصييوص عليهييا يف نظامييه 

. األساسي 

وإميانييا منهييا بأهمييية تنمييية عالقييات التعاون 

فيمييا بينهييا, مبا يسيياعد علييى تأدييية األعمال 

املناطيية بها بالفاعلييية والسييرعة املطلوبة.

واسييتدراكا منهييا ألهمييية تنفيييذ مييا نصييت 

عليييه االتفاقيييات النافييذة.

توصلت إىل قواعد التعاون التالية :

الباب األول

االتصال املباشر

املادة )1(

تسييعى األجهزة املختصة يف حييدود اختصاصها 

إىل تفعيل االتصال املباشيير فيما بينها, لضمان 

حتقيييق التعاون واالجناز بأقل جهد ووقت .

املادة )2(

تتبييادل األجهييزة املختصيية مسييميات اجلهييات 

املعنييية بتنفيذ االتصال املباشيير بينها, مع بيان 

مجيييع وسييائل االتصييال املتاحيية, وحتديث تلك 

املعلومييات كلما لييزم األمر.

املادة )3(

يتم االتصييال بني األجهييزة املختصة مبوجب  	.1

هييذه القواعييد بكافيية وسييائل االتصييال 

املتاحيية, ويف املسيياعدة القضائييية يكون 

االتصييال كتابييًة، وجيييوز يف احليياالت 

أن  علييى  شييفهيًا  يكييون  أن  العاجليية 

يؤكييد كتابييًة يف أقييرب وقييت ممكيين, 

وتبييادر الييدول املطلييوب إليهييا املسيياعدة 

فييور ورودهييا, وال  القضائييية بتنفيذهييا 

يعلييق تنفيذ اإلنابيية القضائية واملسيياعدة 

القانونييية بسييبب عدم اسييتيفاء أي إجراءات 

شييكلية, ميين املمكيين إكماهلييا الحقيياً ».

تسييعى األجهييزة املختصيية إىل اسييتخدام  	.2
التقنيييات احلديثيية يف االتصييال فيمييا بينهييا.

الباب الثاني

املساعدة يف املسائل اجلنائية

املادة )4(

تقييدم االجهييزة املختصيية إىل بعضهييا البعييض 

أكرب قدر ممكن من املساعدة يف التحقيقات 

واملالحقييات واإلجييراءات القضائية.

املادة )5(

تشييمل املسيياعدة املنصييوص عليهييا يف هييذه 

القواعييد كافيية أوجييه التعيياون, وميين بينهييا :

تبييادل املعلومييات حييول القضايييا, ومنهييا  	.1
جرائييم اإلرهيياب الدولييي واجلرائييم املنظميية 

واجلرائييم اخلطييرية وجرائييم غسييل األمييوال.

فيمييا  االسييتيضاحيه  املعلومييات  تبييادل  	.2
يتعلييق بالطلبييات العاجليية للقبييض علييى 

املتهمييني أو تسييليم اجملرمييني أو املسيياعدات 

واالنابييات القضائييية .

القبض املعجل يف جمال تسليم اجملرمني. 	.3
أخذ أقوال األشييخاص مبييا يف ذلك عن  	.1

طريق االجتماع باسييتخدام وسائل التقنية 

احلديثيية إذا كان ذلييك ممكنا.

املسيياعدة يف تنفيييذ طلبييات التفتيييش  	.5
والضبييط والتحفييظ.

املسيياعدة يف جمييال معاينيية األماكيين  	.6
املضبوطييات. وفحييص 

املسيياعدة يف تقديييم املعلومييات واألدليية  	.7
واألعمييال اليييت يقييوم بهييا اخلييرباء.

املسيياعدة يف التعرف على عائييدات اجلرائم  	.8
أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء أو اقتفاء 

أثرها ألغراض احلصول على ادله.

تيسييري مثول األشييخاص طواعية يف الدولة  	.9
. الطالبة 

10. تبييادل املعلومييات حييول ضحايييا اجلرائييم 
أو الشييهود عليهييا أو عائداتهييا أو األدوات 

املسييتعملة يف ارتكابهييا أو األدليية عليهييا.

11. تبادل الصحف واألحكام اجلنائية.
املادة )6(

جيييوز ألي ميين األجهزة املختصة, مييع مراعاة  	.1
الداخلييي, ودون طلييب مسييبق  القانييون 

للمسيياعدة, أن حييييل معلومييات متعلقيية 

مبسييائل جنائييية إىل جهيياز خمتييص آخيير 

حيثمييا يييرى أن هييذه املعلومييات ميكن أن 

تسيياعد على القيام بالتحريييات واإلجراءات 

اجلنائييية أو إمتامها بنجاح أو أنها قد تفضي 

إىل قيييام اجلهاز املختص تقديم طلبا رمسيًا  

للمسيياعدة.

تكييون إحاليية املعلومات, عمييال بهذه املادة  	.2
دون إخييالل مبا جيري من حتريات وإجراءات 

قواعد التعاون املشرتك

 بني النيابات العامة واالدعاء العام بدول جملس التعاون 
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جنائييية يف الدوليية اليييت يتبعهييا اجلهيياز 

املختييص الييذي يقدم تلك املعلومييات, وعلى 

اجلهيياز املختص الذي يتلقى هييذه املعلومات 

إبقائهييا سييرية, ولييو مؤقتييا, أو فييرض قيييود 

علييى اسييتخدامها, عنييد طلب اجلهيياز مقدم 

املعلومييات ذلك .

املادة )7(

يتضمن طلب املساعدة : 	.1
أسم السلطة مقدمة الطلب. أ .	

ب . موضييوع وطبيعيية التحقيييق أو املالحظة 

أو اإلجييراء القضائييي الييذي يتعلييق بييه 

الطلب, واسم السلطة اليت تتوىل التحقيق 

أو املالحظيية أو اإلجييراء القضائييي.

ملخصييا للوقائييع ذات الصليية باملوضييوع,  ج .	

باسييتثناء مييا يتعلييق بالطلبييات املقدميية 

لغييرض تبليييغ مسييتندات قضائييية .

وصفييا للمسيياعدة املطلوبيية واإلجييراء  د .	

املييراد اتباعييه .

هي.   هوية الشخص املعين واجلنسية .

الغرض من طلب املساعدة . و .	

2.	 للجهيياز متلقييي الطلب أن يطلييب معلومات 
إضافييية عندما يتبني أنهييا ضرورية لتنفيذ 

الطلييب أو عندمييا يكييون ميين شييأن تلييك 

املعلومييات تسييهيل ذلييك التنفيييذ وال جيوز 

رد ملييف طلب املسيياعدة إىل اجلهيياز الطالب 

هلييذا الغييرض ويلجييأ يف ذلييك إىل االتصييال 

املباشيير لتوفييري تلييك املعلومات .

املادة )8(

مييع مراعيياة أحييكام االتفاقيييات النافييذة  	.1
والقوانييني الوطنية, ويف احليياالت العاجلة, 

تبييذل األجهييزة املختصيية اقصييى قييدر ميين 

علييى  للقبييض  بينهييا  فيمييا  املسيياعدة 

األشييخاص املطلوبني وإيقافهم ريثما يقدم 

طلب التسييليم رمسيييًا مرفقا به املسييتندات 

املطلوبيية.

جيب ان يتضمن طلب القبض: 	.2
وصف للشييخص املطلوب فضيياًل عن أية  أ -	

معلومييات قد تسيياعد يف حتديييد هويته 

واملييكان احملتمييل لوجوده.

بيييان موجز بوقائع الدعوى شييامال تاريخ  ب -	

ومييكان اجلرمية واألدلة عليها.

أميير القبييض أو حكييم اإلدانيية ضييد  ت -	

. املطلييوب  الشييخص 

النصييوص الشييرعية أو القانونييية اليييت  ث -	

تعاقييب علييى الفعييل1

خيطيير اجلهيياز الطالب دون تأخييري بالتصرف  	.3
املتخييذ يف طلبه.

املادة )9(

عندمييا يتعييني مسيياع أقييوال شييخص, بصفيية 

شيياهد أو خبييري, جيييوز بنيياء علييى طلييب اجلهاز 

املختص الطالب عقد جلسيية استماع باستخدام 

وسائل التقنية احلديثة إذا تعذر مثول الشخص 

بنفسه. املعين 

املادة )10(

لألجهييزة املختصيية االتفيياق علييى تشييكيل 

جلان حتقيق مشرتكة, فيما يتعلق مبسائل 

التحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات القضائية 

. املشرتكة 

التييام  املعنييية االحييرتام  األجهييزة  وتكفييل 

لسيادة الدول واليت سيجري ذلك التحقيق داخل 

. قليمها إ

املادة )11(

تتعيياون األجهييزة املختصيية يف اختيياذ مييا قد  	.1
يلييزم ميين تدابييري للتمكيين من مصييادره :

العائييدات املتحصليية ميين اجلرائييم أو  أ -	

املمتلييكات اليييت تعييادل قيمتهييا قيمة 

تلييك العائييدات.

األدوات  أو  املعييدات  أو  املمتلييكات  ب -	

األخرى اليت استخدمت أو يراد استخدامها 

يف ارتييكاب جرمييية.

اقتفيياء  يف  املختصيية   األجهييزة  تتعيياون  	.2
آثييار عائييدات اجلرائييم وذلييك للمسيياعدة 

يف التحفييظ عليهييا أو ضبطهييا, متهيييدًا 

ملصادرتهييا.

املادة )12(

يتحمييل اجلهيياز متلقييى الطلييب تكاليييف 

تنفيييذه, مييامل يتفييق اجلهييازان املعنيييان علييى 

خييالف ذلييك .

الباب الثالث

الزيارات والتدريب

املادة )13(

تتبييادل األجهييزة املختصيية الزيييارات واخلييربات 

بييني أعضائهييا ومعاونيهييم1

املادة )14(

تعقييد األجهييزة املختصيية الييدورات التدريبييية 

املشييرتكة ألعضائهييا ومعاونيهييم .

املادة )15(

خيطيير كل جهيياز األجهييزة األخييرى بالنييدوات 

واملؤمتييرات اليييت ينظمهييا يف اجملالييني القانوني 

والقضائييي ويوجييه هلييم الدعييوة للمشيياركة 

فيهييا, كمييا يوافيهييم بالنتائييج والتوصيات.

املادة )16(

تتبييادل األجهييزة املختصيية  اخلييربات بهييدف رفييع 

مسييتوى األداء الوظيفي, وال مسيا فيما يتعلق 

باسييتخدام النظييم املعلوماتييية لتيسييري إجراءات 

التقاضي.

الباب الرابع 

أحكام ختامية 

املادة )17(

تعقييد األجهييزة املختصيية اجتماعييات دورييية, 

وكلمييا لييزم األمر ذلييك بغييرض تطوير جماالت 

التعيياون فيما بينها وإجياد حلييول للمعوقات أو 

الصعوبييات اليييت تواجهها .

املادة )18(

يييزود كل جهيياز األجهييزة األخييرى بنسييخ ميين 

قوانينه ولوائحييه الداخلية ذات الصلة, وبنسييخ 

ميين أي تعديييالت قييد تطييرأ الحقييا علييى تلييك 

القوانييني واللوائييح .

املادة )19(

ال ختييل هييذه القواعييد بالقوانييني الداخلييية 

وبااللتزامييات الناشييئة عيين آييية اتفاقييية نافذة .
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قرارات اإلجتماع )114( للجنة التعاون املالي واالقتصادي
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التعرفة اجلمركية املوحدة 2022م

  


 
 

    

 
 

    
    

التعرفة الجمركية 
  الموحدة 

  
  

2022 
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إن األ�راف المتعاقدة على هذه االتفا��ة التي ُأن��ت تحت رعا�ة مجلس التعاون الجمر�ي، ر��ة  منها في تسه�ل 

ت وخاصة تلك المتعلقة �التجارة الدول�ة، ور��ة منها في خفض التجارة الدول�ة، و تسه�ل جمع ومقارنة وتحل�ل اإلحصائ�ا
التكال�� التي ستترتب على إعادة وصف تصن�� وتبو�ب السلع عند انتقالها من ن�ام آخر ضمن مجر� التجارة الدول�ة 

لتجارة الدول�ة تقتضي لتسه�ل توح�د المستندات التجار�ة و�رسال الب�انات، و�دراكًا منها �أن التغ�رات في التقن�ة وأش�ال ا
و�ذ تدرك أ�ضًا �أن درجة التفاص�ل  1950د�سمبر  15إجراء تعد�الت م�ثفة على اتفا��ة الجدول التي تمت ببرو�سل في 

الم�لو�ة لألغراض الجمر��ة واإلحصائ�ة من قبل ح�ومات الدول وغ�رها من المصالح التجار�ة قد زادت �ث�رًا عما هو 
لملحق �االتفا��ة الم�ار إل�ها أعاله، و�دراكًا منها ألهم�ة  الب�انات الد��قة والمماثلة ألغراض منصوص عل�ه في الجدول ا

مفاوضات التجار�ة الدول�ة ؛ و�دار�ًاً◌ منها �أن الن�ام المنسق ُمعد الست�دامه ألغراض تعار�� ال�حن و�حصائ�ات النقل 
ج، أل�عد حد مم�ن، �األن�مة التجار�ة لتسم�ة وترم�ز السلع، لم�تلف وسائل النقل، مدر�ة أن الن�ام المنسق ُمعد ل�دم

و�دراكًا منها �أن الن�ام المنسق سوف يدمج في أن�مة وصف السلع التجار�ة وتبو�بها أل�عد حد مم�ن، و�دراكًا منها �أن 
الصادرات الن�ام المنسق سوف �عمل على توث�ق الصلة إلى أ�عد حد مم�ن ما ب�ن إحصائ�ات تجارة الواردات و 

و�حصائ�ات اإلنتاج. و�دراكًا منها بوجوب اإل�قاء على صلة وث�قة ب�ن الن�ام المنسق وتصن�� التجارة الدول�ة الموحد له��ة 
األمم،  و�دراكًا منها للر��ة في تلب�ة الحاج�ات الم�ار إل�ها آنفًا من خالل جدول تعر�في / إحصائي موحد �صلح 

  الح الم�تصة �التجارة الدول�ة،الستعماله من قبل م�تلف المص
  

و�دراكًا منها ألهم�ة مواك�ة الن�ام المنسق للتغ�رات التي ت�رأ على التقن�ة أو أش�ال التجارة الدول�ة،  و�عد أن 
أخذت �ع�ن االعت�ار العمل الذ� تم في هذا الن�اق من قبل لجنة الن�ام المنسق التي أن�أها مجلس التعاون الجمر�ي، 

م قد ساعدت على تحق�ق �عض هذه األهداف 1950د�سمبر  15درك �أن اتفا��ة الجدول التي تمت ببرو�سل في وأنها إذ ت
  إال أن ال�ر�قة المثلى لتحق�ق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفا��ة دول�ة جديدة

  فقد اتفقت على ما يلي : 
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  تعار��

  ا��ة :ألغراض هذه االتف
إن "الن�ام المن�ق لوصف وت�و�� ال�لع " وال�� س��ار إل�ه ��ما يلي بـ" الن�ام المن�ق"، �عني ال�دول ال��   أ  ـ

لعامة لتف��ر ا والقواعد يت�من ال�نود الفر��ة ورموزها الرقم�ة واألق�ام والفصول ومالح�ات ال�نود الفر��ة
  تفا��ة ؛ الن�ام المن�ق المنصوص عل�ها في مل�ق ه�ه اال 

" جدول التعرفة الجمر��ة " �عني الجدول المعمول �مقتضى ت�ر�ع �ل �رف متعاقد ألغراض فرض الرسوم   ـ  ب
  الجمر��ة على ال�ضائع المستوردة ؛

اإلحصائ�ات  " الجداول اإلحصائ�ة " تعني جداول ال�ضائع المعموله من قبل ال�رف المتعاقد لجمع ب�انات عن  ـ  جـ
  دات والصادرات ؛التجار�ة للوار 

" الجدول التعرفي اإلحصائي الموحد " �عني الجدول الذ� يدمج جداول التعرفة الجمر��ة والجداول اإلحصائ�ة   ـ   د
  االست�راد ؛     والم��قة في قانون ال�رف المتعاقد للتصر�ح عن ال�ضائع عند

�موجبـها مجلـس التعاون الجمر�ي والتي تمت ببرو�سل " االتفا��ة المن��ـة للمجلـس " تعنـي االتفا��ة التـي ُأن�ـئ   ـ  هـ
  م ؛1950د�سمبر  15في 

  " المجلس " �عني مجلس التعاون الجمر�ي الم�ار إل�ه في الفقرة هـ ـ أعاله ؛  ـ  و
  " األم�ن العام " �عني أم�ن عام المجلس ؛   ـ  ز
  ��ارة " تصديق " تعني التصديق أو القبول أو الموافقة .  ـ  ح

  
  

 

  المل�ق

    
  �عتبر ملحق هذه االتفا��ة جزءًا ال يتجزأ منها، وأ�ة إشارة إلى االتفا��ة تتضمن اإلشارة إلى هذا الملحق .  
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  التزامات األ�راف المتعاقدة

  
  مع مراعاة االستثناءات المب�نة في المادة الرا�عة : ـ 1

تثناء ما هو منصوص عل�ه في الفقرة الفر��ة  (ج) من هـذه الفقرة، �أن �قوم بتعديل يتعهد �ل �رف متعاقد، �اسـ أ  
من تار�خ دخول هذه االتفا��ة  اعت�اراً  جدول تعرفته الجمر��ة وجدوله اإلحصائي �ما يتفق والن�ام المنسق وذلك

  ح�ز التنف�ذ �النس�ة له .
  جداول اإلحصائي، �اآلتي : و�التالي فإنه يتعهد، ��ما يتعلق بتعرفته الجمر��ة و 

االلتزام �است�دام �افة البنود والبنود الفر��ة للن�ام المنسق دونما أ�ة إضافة أو تعديل مع الرموز الرقم�ة ـ  1
  التا�عة لها ؛ 

والفصول ومالح�ات البنود الفر��ة  األقسام االلتزام بت�ب�ق القواعـد العامـة لتفس�ر الـن�ام المنسق و�ـافةـ  2
  الفر��ة للن�ام المنسق ؛ دم تعديل ن�اق األقسام أو الفصول أو البنود أو البنودوع

  االتفا��ة. االلتزام �إت�اع ن�ام التسلسل الرقمي للن�ام المنسق. �ما هو وارد في ملحق هذهـ  3
ام المنسق ـلن�ا يلتزم �ل �رف متعاقد أ�ضًا بن�ر إحصائ�ات تجارة الواردات والصادرات لد�ه والمتفقه ورموز  ـب 

�ست�عد من هذا الن�ر، أو من  ذات الستة أرقام، أو تجاوزًا لهذا العدد �م�ادرة ال�رف المتعاقد، شر��ة أن ال
  تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع ن�رها مثل السر�ة التجار�ة أو األمن الو�ني ؛

لفرع�ـة للن�ام المنسق فـي جدول تعر�فته الجمر��ة ��ر� أن ل�س هناك ما يلزم أ� �رف متعاقد �است�دام البنـود اـ ج 
  ) أعاله وذلك في جدول تعرفة إحصائي موحد .3) وأ(2) و أ(1�في �التزاماته الواردة في الفقرات أ(

إجراء أ ) مـن هـذه المـادة، فإنه �جوز لكـل �ـرف متعاقد أن �قوم � (1وتح��قًا لاللتزامات المنصوص عل�ها في الفقرة ـ  2
  اذ الن�ام المنسق في قانونه المحلي .فتعد�الت نص�ة إذا اقتضى األمر ذلك إلن

ل�س هناك ما �منع أ� �رف متقاعد من أن �ستحدث في جدول تعرفته الجمر��ة أو جدوله اإلحصائي أقسامًا فر��ة ـ  3
الفر��ة التي  األقسام هذهلتصن�� السلع تتجاوز ن�اق الن�ام المنسق، ��ر� أن تتم إضافة أو تبو�ب أ� من 

  ) أرقام والمب�ن في ملحق هذه االتفا��ة .6تتجاوز الرمز الرقمي الم�ون من (
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  الت���ق ال�زئي من ق�ل الدول النام�ة

  
ي تراها الزمة �جوز أل� دولة نام�ة متعاقدة أن ترجئ ت�ب�قها ل�عض أو جم�ع البنود الفر��ة للن�ام المنسق للفترة التـ  1

  مع مراعاة ش�ل تجارتها الدول�ة أو مصادرها اإلدار�ة .
توافق أ�ة دولة نام�ة متعاقدة والتي ت�تار ت�ب�ق الن�ام المنسق ���ل جزئي �موجب نصوص هـذه المادة على بذل ـ  2

 هذه االتفا��ة ح�ز ) سنوات من تار�خ دخول5قصار� جهدها لت�ب�ق الن�ام المنسق ذ� الستة أرقام �الكامل خالل (
  ) من هذه المادة.1( رةـالتنف�ذ �النس�ة لها أو خالل أ�ة فترة ُأخـر� قـد تراهـا ضرور�ة مع مراعاة نصوص الفق

تلتزم الدولة النام�ة المتعاقدة التي ت�تار ت�ب�ق الن�ام المنسق �صورة جزئ�ة �موجب أح�ام هذه المادة، بت�ب�ق �افة، ـ  3
مـن، البنود الفر��ة ذات ال�ر�ت�ن ( ـ ـ ) أل� من البنود ذات ال�ر�ة الواحدة ( ـ ) أو �افة، أو أو عـدم ت�ب�ـق أ� 

عدم ت�ب�ق أ� من، البنود الفر��ة ذا ال�ر�ة الواحدة ( ـ ) أل� بند وفي حاالت الت�ب�ق الجزئي هذه، فإن الرقم 
)  0غ�ر الم�بق �جب استبداله بـ (  الن�ام  السادس أو الرقم�ن ال�امس والسادس من ذلك الجزء من رمز 

  ) على التوالي . 00أو بـ ( 
على الدول النام�ة التي ت�تار ت�ب�ق الن�ام المنسق جزئ�ًا �مقتضى أح�ام هذه المادة، أن تقوم عندما تص�ح �رفًا ـ  4

تسر� ��ه هذه االتفا��ة �النس�ة متعاقدًا، �إ�الغ األم�ن العام �البنود الفر��ة التي ال تعتزم ت�ب�قها في التار�خ الذ� س
  لها �مـا عل�هـا أن تبلـغ األم�ـن العـام �البنود الفر��ة التي ست��قها ��ما �عد .

�جوز أل�ة دولة نام�ة اختارت ت�ب�ق الن�ام المنسق جزئ�ًا �مقتضى أح�ـام هـذه المادة، عندما تص�ح �رفًا متعاقـدًا، أن ـ  5
هـد رسم�ًا بت�ب�ـق الن�ـام المنسق ذ� الستة أرقام �امًال في غضون ثالث سنوات مـن ت��ر األم�ن العـام �أنها تتع

  تار�خ سر�ان هذه االتفا��ة �النس�ة لها .
التزاماتها  �حـق أل�ة دولـة نام�ة متعاقـدة والتي ت�بـق الن�ـام المنسق جزئـ�ًا �مقتضى أح�ـام هـذه المادة أن تعفى منـ  6

   ثة وذلك ��ما يتعلق �البنود الفر��ة غ�ر الم��قة. �مقتضى المادة الثال
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  المعونة الفن�ة لل�الد النام�ة
    
على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النام�ة عند ال�لب �المساعدة الفن�ة وفقًا ل�رو� يتفق عل�ها ال�رف�ن   

ها من االنتقال بن�ام تصن�فها القائم إلى الن�ام المنسق وتقد�م الم�ورة لها يتعلق بتدر�ب مو�ف�ها وتقد�م المساعدة لها لتم�ن
  حول ت�ب�ق نصوص هذه االتفا��ة .

 
 
 

 
  ل�نــة الن�ـــام المن�ــق

  
  تن�أ �مقتضى هذه االتفا��ة، لجنة تعرف بـ " لجنة الن�ام المنسق "، تتكون من ممثل�ن عن �ل �رف متعاقد .ـ  1
  تجتمع لجنة الن�ام المنسق مرت�ن على األقل �ل عام في األحوال العاد�ة .ـ  2
اجتماعاتها  تعقد اجتماعات لجنـة الن�ام المنسق مـن قبل األم�ـن العـام، ما لم �قرر األ�راف المتعاقدة غ�ر ذلك، فإنـ  3

  �جب أن تنعقد �مقر المجلس .
سق الحق في صوت واحد ومع ذلك و ألغراض هـذه االتفا��ة ودونما ��ون لكل �رف متعاقد في لجنة الن�ام المنـ  4

مسـاس �أ�ة اتفا��ة مست��ًال، فعندما �صبـح أ� االتحاد الجمر�ي أو االقتصاد� �اإلضافة لواحدة أو أكثر من الدول 
ي ممارسة صوت ف الحق األعضاء ��ه أ�رافًا متعاقدة في هذه االتفا��ة فإن مثل هذه األ�راف المتعاقدة ��ون لها

واحد فق� مجتمعة. و�المثل، فعندما تص�ح �افة الدول األعضاء في اتحاد جمر�ي أو اقتصاد� م�هل ألن �ص�ح 
(ب)، عندما تص�ح مثل هذه الدول أ�رافًا متعاقدة في هذه االتفا��ة فإنه  11�رفـًا متعاقـدًا �مقتضى أح�ام المادة 

  عل�ها أن تمارس صوت واحد فق� مجتمعة. 
  ت�تار لجنة الن�ام المنسق رئ�سها ونائ�ًا أو أكثر للرئ�س .ـ  5
تصـوغ اللجنـة الئحتها الداخـل�ة �موجب قرار يت�ـذ �أغلب�ة ال تقل عن ثلثي أعضائها. و�جب أن �صادق المجلس على ـ  6

  الالئحة التي تصوغها .
  س�ًا للم�ار�ة �مراقب�ن في عمل اللجنة .توجه اللجنة الدعوة للمن�مات الح�وم�ة أو الدول�ة �ما تراه مناـ  7
تن�ئ اللجنة لجانًا فر��ة أو فرق عمل ��فما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه ال�صوص، نصوص الفقرة (أ) من ـ  8

  المادة السا�عة، و�جب أن تحدد العضو�ة وحقوق التصو�ت وقواعد اإلجراء لتلك اللجان الفر��ة وفرق العمل.  
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  مـهــام اللـ�ـنـــة

  
  تتولى لجنة الن�ام المنسق، مع مراعاة أح�ام المادة الثامنة، المهام التال�ة :  ـ 1

 حاجات اقتراح أ�ة تعد�الت على هذه االتفا��ة �ما تراه مناس�ا مع مراعاة، وعلى وجه ال�صوص،  ـ  أ
  ل التجارة الدول�ة ؛المست�دم�ن والتغ��رات التي ت�رأ على التكنولوج�ا أو على أش�ا

  إعداد ال�روح وآراء التبن�د أو الم�ورات األخر� �دل�ل لتفس�ر الن�ام المنسق ؛  ـ  ب
  ص�اغة التوص�ات لضمان االتساق في تفس�ر وت�ب�ق للن�ام المنسق ؛  ـ  ج
  موازنة وتعم�م المعلومات ال�اصة بت�ب�ق الن�ام المنسق ؛  ـ  د
أن تقوم بناء على م�ادرتها الذات�ة أو ح�ن ال�لب بتزو�د األ�راف المتعاقدة وغ�رها من أعضاء   ـ  هـ

المجلس والمن�مات الح�وم�ة أو الدول�ة ح�نما تراه اللجنة مالئمًا �المعلومات أو الم�ورة حول أ�ة مسألة   
  تتعلق بتصن�� السلع في الن�ام المنسق ؛ 

وآراء  للمجلس ��صوص ن�ا�اتها �ما ف�ها التعد�الت المقترحة وال�روح تقد�م التقار�ر عن �ل دورة  ـ  و
  التصن�� وغ�رها من م�ورة ؛

ممارسة الصالح�ات والمهام األخر� المتعلقة �الن�ام المنسق �ما يراه المجلس أو األ�راف المتعاقدة   ـ  ز
  ضرور�ًا .

  ن الم�زان�ة �جب اعتمادها من قبل المجلس .إن القرارات اإلدار�ة للجنة الن�ام المنسق المتعلقة ���و   ـ 2

  
 

  لــــ�ـدور الـمـ�

  
�جب أن �قو المجلس �الن�ر في أ�ة اقتراحات لتعديل هذه االتفا��ة والتي تعدها لجنة الن�ام المنسق   ـ 1

عضو في و�وصي بها لأل�راف المتعاقدة �موجب إجراءات المادة السادسة ع�رة وذلك مالم ��لب أ�   
  المجلس هو �رف متعاقد، في هذه االتفا��ة إحالة تلك االقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة إلعادة دراستها.  

�صادق المجلس على ال�روح وآراء التبن�د من م�ورة ��أن تعديل الن�ام المنسق والتوص�ات في تفس�ر   ـ 2
من   في إحد� دوراتها �موجب أح�ام الفقرة األولى وت�ب�ق الن�ام المنسق والتي تقررها لجنة الن�ام المنسق   

المادة السا�عة وذلك مالم يبلغ أ� �رف متعاقد على هذه االتفا��ة األم�ن العام �أنه ��لب إحالة تلك األمور إلى 
  المجلس على أن ��ون ذلك قبل نها�ة ال�هر لل�هر الذ� اختتمت ��ه اللجنة تلك الدورة المعن�ة 
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) من هذه المادة، فإنه �جوز للمجلس أن �صادق على تلك 2ض�ة إلى المجلس وفقًا ألح�ام الفقرة (عندما تحال ق  ـ 3
ال�روح وآراء التبن�د وغ�رها من م�ورة أو توص�ات ما لم ت�لب دولة عضو في المجلس هو �رف متعاقد على 

  هذه االتفا��ة إحالتها �الكامل أو جزئ�ًا إلى اللجنة إلعادة الن�ر ف�ها. 

  
 

  ف�ات الرسم الجمر�ي
  

  ال ت�ضع األ�راف المتعاقدة �موجب هذه االتفا��ة أل� التزام ��ما يتعلق �ف�ات الرسم الجمر�ي .

  
  

 
ــة النزاعــــات ــ   تسو�

  
ة �جب أن تتم تسو�ته ما أ� نزاع ين�أ ب�ن اثن�ن أو أكثر من األ�راف المتعاقدة حول تفس�ر أو ت�ب�ق هذه االتفا��  ـ 1

  أم�ن، عن �ر�ق التفاوض ��ما ب�نهما .
أ� نزاع ال تتم تسو�ته عن �ر�ق التفاوض �جب أن تح�له األ�راف المتعاقدة المعن�ة في النزاع إلى لجنة الن�ام   ـ 2

  المنسق التي تقوم �الن�ر في النزاع وتعد التوص�ات لتسو�ته .
نسق من تسو�ة هذا النزاع، �جب أن تح�ل الموضوع إلى المجلس الذ� �قوم �إعداد إذا لم تتم�ن لجنة الن�ام الم  ـ 3

  توص�اته، وفقُا للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفا��ة المجلس .
  �جوز لأل�راف المتعاقدة المعن�ة في النزاع الموافقة مس�قًا على قبول توص�ات اللجنة أو المجلس .  ـ 4

 
 

  �ة الدخول ��رف متعاقدأهل
  

  األ�راف التال�ة هي الم�هلة ألن تص�ح أ�رافًا متعاقدة على هذه االتفا��ة :
  الدول األعضاء �المجلس ؛  ـأ  
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االتحادات الجمر��ة أو االقتصاد�ة التي فوضت لها صالح�ة إبرام المعاهدات ��ما يتعلق ب�عض أو �ل   ـب 
  األمور التي تح�مها هذه االتفا��ة ؛  

  أ� دولة ُأخر� تم توج�ه دعوة لها بهذا ال�صوص من قبل األم�ن العام و�ناء على توج�ه المجلس .  ـج 

  
 

  إجراء الدخول ��رف متعاقد
  

  �جوز أل� دولة أو اتحاد جمر�ي أو اقتصاد� م�هل أن تص�ح �رفًا متعاقدًا في هذه االتفا��ة :ـ  1
  دون تحف� على التصديق ؛   �التو��ع عل�ها من ـ أ  
  �إيداع وث�قة التصديق �عد التو��ع على االتفا��ة تمه�دًا للتصديق ؛ أوـ ب 
  �االنضمام إل�ها �عد انقضاء المدة التي فتحت ف�ها االتفا��ة للتو��ع .ـ ج 

سل من قبل الح�ومات ) وذلك �مقر المجلس ببرو� 1986د�سمبر  31ت�ل هذه االتفا��ة مفتوحة للتوقع (حتى تار�خ ـ  2
  لالنضمام . واالتحادات الجمر��ة أو االقتصاد�ة الم�ار إل�ها في المادة الحاد�ة ع�رة. و�عد ذلك ت�قى مفتوحة

  �جب إيداع وثائق التصديق أو االنضمام لد� األم�ن العام. ـ  3

 
ـــ   ةــــذ االتفاق�ـتنف�

  

لتنف�ذ في ال�وم األول من شهر يناير والذ� �صادف �عد ثالثة أشهر من تو��ع االتفا��ة من تدخل هذه االتفا��ة ح�ز اـ  1
ذلك �حد أدنى دونما  أعاله )11قبل س�عة ع�ر دولة أو اتحادات جمر�ي أو اقتصاد� ممن م�ار إل�هم في المادة  (

  .)1(1988يناير  1 ��ون ذلك قبلتحف� منها على التصديق أو �عد إيداع وثائق تصد�قها أو انضمامها، على أال 
�النس�ة أل� دولة أو اتحاد جمر�ي أو اقتصاد� والتي توقع بدون تحف� على التصديق أو تصادق على هذه االتفا��ة ـ  2

) من هذه االتفا��ة، فإن هذه 1أو تنضم إل�ها �عد أن ��ون عدد األ�راف قد وصل الحد األدنى المذ�ور في الفقـرة (
شهرًا على األقل و�حد  12ل ح�ز التنف�ذ اعت�ارًا من ال�وم األول من شهر يناير والذ� �أتي �عد انقضاء االتفا��ة تدخ

شهرًا على تو��ع هذه االتفا��ة دونما تحف� على التصديق أو إيداع وث�قة التصديق أو االنضمام إل�ها،  24أقصى 
خول في ح�ز التنف�ذ وفقًا ألح�ام هذه الفقرة قبل الد  وذلك مالم �حدد لها موعد م��ر، ومع ذلك ال ��ون تار�خ 

  .) من هذه المادة 1تار�خ الدخول في ح�ز التنف�ذ المذ�ور في الفقرة (

  

                                                
  . م1986 يون�و 24 بتار�خ برو��ل في المعمول االتفا��ة تعديل ولبروتو� �موج� التعديل �عد  (1)
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  التا�عة األقال�م قبل من االتفا��ة ت�ب�ق

  

 العام لألم�ن  تسلمه �إخ�ار تعلن أن الحق وقت أ� في أو االتفا��ة هذه على متعاقداً  �رفاً  تص�ح عندما دولة أل� �جوز ـ 1

 ذلك ومثل الدول�ة عالقاتها عن مس�ولة الدولة هذه تكون  التي األقال�م �عض أو جم�ع لت�مل تمتد سوف االتفا��ة �أن

 أقصى و�حد األقل على شهراً  12 انقضاء �عد �أتي الذ� يناير شهر من األول ال�وم في التنف�ذ يدخل أن �جب اإلخ�ار

 االتفا��ة هذه فإن ��ن، ومهما لها م��ر موعد تحديد يتم لم ما وذلك العام األم�ن قبل من استالمه تار�خ على شهراً  24

    المعن�ة. الدولة لتلك �النس�ة سر�انها قبل األقال�م تلك على تسر�  ال
ال�رف المتعاقد عن العالقات يتوقف سر�ان هذه االتفا��ة �النس�ة إلقل�م ما  في التار�خ الذ� تتوقف ��ه مس�ول�ة ـ  2 

  ) .15الدول�ة لذلك اإلقل�م أو بتار�خ م��ر �ما �م�ن أن �جر� إشعار األم�ن العام بذلك وفقًا إلجراءات المادة (
  

 
  إشعارات إنهاء االتفا��ة

  

�جب أن �سر� إنهاء إن هذه االتفا��ة غ�ر محددة األجل. ومع ذلك، �جوز أل� �رف متعاقد أن ينه�ها و   
  االتفا��ة �النس�ة له �عد انقضاء عام على استالم األم�ن العام  إلشعار اإلنهاء ما لم �حدد له موعدًا متأخرًا .

 
  إجـــراءات التعديـــل

  
  �جوز للمجلس أن يوصي األ�راف المتعاقدة �إجراء تعد�الت على هذه االتفا��ة .ـ  1
أل� �رف متعاقد إشعار األم�ن العام �اعتراضه على التعديل الموصي �ه �ما �جوز �التالي سحب ذلك �جوز ـ  2

  ) من هذه المادة .3االعتراض خالل فترة محددة في الفقرة (
 ذلك أ� تعديل موصى �ه �جب أن �عتبر في ح�م المقبول إذا لم �قم أ� من األ�راف المتعاقدة �االعتراض علىـ  3

  الل ستة شهور من تار�خ تبل�غ األم�ن العام بذلك التعديل .التعديل خ
  تدخل التعد�الت المقبولة ح�ز التنف�ذ �النس�ة لكافة األ�راف المتعاقدة في أحد التوار�خ التال�ة :ـ  4

من  إذا تم تبل�غ التعديل الموصى �ه قبل األول من شهر إبر�ل، فإن التار�خ �جب أن ��ون األول من شهر ينايرـ أ  
  السنة التال�ة لتار�خ التبل�غ، أو

األول من يناير  إذا تم تبل�غ التعديل الموصى �ه في أو �عد األول من شهر إبر�ل، فإن التار�خ �جب أن ��ون ـ ب 
  من السنة الثالثة التال�ة لتار�خ التبل�غ .
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 1لة المنصوص عل�ها �موجب الفقرة أن الجداول اإلحصائ�ة لكل �رف متعاقد و جدول تعرفته الجمر��ة أو في الحاـ  5
متفقة مع الن�ام المنسق  (ج) من المادة الثالثة من هذه االتفا��ة، جدوله التعرفي اإلحصائي الموحد، �جب أن تص�ح

  ) من هذه االتفا��ة .4المعدل في التار�خ المحدد في الفقرة (
ذه االتفا��ة �عتبر أنه قد قبل �أ�ة تعد�الت على إن أ� دولة أو اتحاد جمر�ي أو اقتصاد� �صادق أو ين�م إلى ه  ـ 6

في التار�خ الذ� أص�ح ��ه �رفًا  لمادة) من هذه ا3االتفا��ة والتي سر� مفعولها أو تم قبولها وفقًا ألح�ام الفقرة (
  متعاقدًا. 

  
 

  حقوق األ�راف المتعاقدة ��ما يتعلق �الن�ام المنسق
  

) من المادة 2والمادة الثامنة والفقرة ( ،) من المادة السادسة4اض�ع ت�ثر على الن�ام فإن الفقرة (�النس�ة أل� مو   
  السادسة ع�ر تمنح ال�رف المتعاقد حقوقًا :

  �النس�ة لجم�ع أجزاء الن�ام المنسق الذ� ���قه وفقًا ألح�ام هذه االتفا��ة ؛ أو   ـ  أ
فا��ة ح�ز التنف�ذ �النس�ة إل�ه وفقًا ألح�ام المادة الثالثة ع�ر، ��ما يتعلق ��افة لغا�ة التار�خ الذ� تدخل ��ه هذه االت  ـ  ب

  أجزاء الن�ام المنسق الذ� التزم بت�ب�قها في ذلك التار�خ �موجب أح�ام هذه االتفا��ة ؛ أو
الستة أرقام �امًال  �النس�ة لجم�ع أجزاء الن�ام المنسق ��ر� أن ��ون قد تعهد رسم�ًا بت�ب�ق الن�ام المنسق ذ�  ـ  ج

    الفترة .  ) من المادة الرا�عة ولغا�ة انتهاء هذه 5خالل فترة الثالث سنوات المذ�ورة في الفقرة (
 

  التحف�ـــات
  

  ال �سمح �أ�ة تحف�ات على هذه االتفا��ة .

  
 
  إشعـــارات األم�ـــن العـــام

   

لعام �إخ�ار األ�راف المتعاقدة والدول اُألخر� الموقعة والدول األعضاء �المجلس والتي ل�ست أ�رافًا �قوم األم�ن ا
  متعاقدة على هذه االتفا��ة واألم�ن العام له��ة اُألمم المتحدة �ما يلي :
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  اإلشعارات �موجب المادة الرا�عة ؛  ـ  أ

  المادة الثان�ة ع�رة ؛التو��عات والتصد�قات واالنضمامات �ما هو م�ار في   ـ  ب
  التار�خ الذ� ستسر� ��ه هذه االتفا��ة وفقًا للمادة الثالثة ع�رة ؛  ـ  ج
  اإلشعارات �موجب المادة الرا�عة ع�ر ؛  ـ  د
  إشعارات اإلنهاء �موجب المادة ال�امسة ع�رة ؛  ـ  هـ
  تعد�الت االتفا��ة الموصى بها �موجب المادة السادسة ع�رة ؛  ـ  و
��ما ��ص التعد�الت الموصى بها �موجب المادة السادسة ع�رة وح�ثما ��ون مالئمًا،  االعتراضات  ـ  ز

  االنسحاب ؛  
  التعد�الت المقبولة �موجب المادة السادسة ع�رة و�ذلك دخولها ح�ز التنف�ذ .  ـ  ح

  
 

  التسج�ل لد� اُألمم المتحدة
  

من م��اق  102له��ة اُألمم المت�دة وفقُا لنصوص المادة  ��� أن ت��ل ه�ه االتفا��ة لد� األمانة العامة
  ه��ة اُألمم المت�دة بناء على �ل� أم�ن عام الم�ل� .

  و�ث�اتا لهذه الوث�قة، فإن الموقع�ن أدناه والم�ول�ن قانونًا بذلك قد وقعوا على هذه االتفا��ة .
فرنس�ة وهذان النصان معتمدان على حد سواء م �اللغت�ن اإلنجل�ز�ة وال1983يون�و  14ُأنجزت في برو�سل في 

ومن أصل واحد يودع لد� األم�ن العام للمجلس الذ� س�قوم �إرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول واالتحادات الجمر��ة 
  أو االقتصاد�ة الم�ار إل�ها في المادة الحاد�ة ع�رة من هذه االتفا��ة .

  
  
  

*******  
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  تت�ع الم�اد� التال�ة عند تبن�د ال�لع في جدول التعرفة :  
  
ل�ـ� لعناو�ن األق�ام والفصول و أج�اء الفصول سو� ��مة إرشاد�ة ، أما تبن�د األصناف ��حدد قانونًا ت�عًا   )1

�عًا للقواعد التال�ة ، شر��ة أن ال تتعارض هذه لنصوص البنود والمالح�ات ال�اصة �األق�ام أو الفصول ، وت
  القواعد مع نصوص البنود والمالح�ات .

  
��ر�  كل إشارة إلى صنف ما في بند مع�ن ت�مل هذا الصنف ، و�ن �ان غ�ر �امل أو غ�ر تام الصنع أ ـ  )2

األساس�ة  الصفات أن تتوافر في هذا الصنف غ�ر الكامل أو غ�ر تام الصنع في الحالة التي �قدم بها ،
للصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذ� �عتبر في ح�م الصنف الكامل أو التام الصنع �مقتضى أح�ام 

  هذه القاعدة) ، سواء ورد مفك�ًا أو غ�ر مجمع . 
مع  م�ترك كل إشارة إلى مادة ما في بند مع�ن ت�مل هذه المـادة سـواء أكانـت صرفـة أو م�لو�ـة أو  ب ـ

خر . �ذلك فإن أ�ة إشارة إلى سلعة ما من مادة مع�نة ت�مل هذه ال�لعة المصنوعة �ل�ًا أو مواد أُ 
ج�ئ�ًا من هذه المادة . وتبند هذه األصناف الم�لو�ـة أو المر�بـة وفقـًا للم�اد� المنصوص عل�ها في 

  /أ) .3القاعدة (
  
/ ب) ال�ا�قة أو أل� سبب آخر، فإن 2في القاعدة ( إذا ُرؤ�َّ أن سلعًا تدخل في بندين أو أك�ر ت�عًا لما جاء  )3

  التبن�د يتم على الوجه اآلتي :
  

كل  يرجح البند األك�ر ت�ص�صًا على البنود ذات النصوص العامة . إال أنه عندما ينص بندان أو أك�ر  أ ـ
من   على حدة إلى ج�ء فق� من المواد الم�ونة لألصناف الم�لو�ة أو المر��ة، أو إلى ج�ء فق�

ال�لع المه�أة ���ل مجموعات (أ�قم) للب�ـع �التج�ئـة ، فتعتبـر هذه البنـود مت�او�ة في الت�ص�ص 
  أكمل أو أك�ر دقة . �الن��ة لهـذه األصناف وال�لع حتى ولو أع�ى أحد هذه البنود لهذه ال�لع وصفاً 

و�ذلك  من تجم�ع مواد م�تلفةاألصناف الم�لو�ة والمصنوعات الم�ونة من مواد م�تلفة أو الناتجة  ب ـ
أ) 3للقاعدة ( ال�ضائع المه�أة ���ل مجموعات (أ�قم) للب�ع �التج�ئة والتي ال �م�ن تبن�دها ت�ب�قاً 

  هذه الصفة . فإنها تبند ت�عًا للمادة أو الصنف الذ� �ضفي عل�ها الصفة الرئ���ة ، إذا أم�ن تحديد
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الذ�  / ب) ،  فإنها تبند في البند 3/ أ)  أو ( 3لقاعدت�ن (عندما يتعذر تبن�د ال�لع �مقتضى أح�ام ا ج ـ
  يرد متأخرًا في الترت�ب الرقمي من ب�ن البنود التي �م�ن أخذها �ع�ن االعت�ار على حد سواء.

  
  تت�ع األصناف التي ال �م�ن تبن�دها وف� القواعد ال�ا�قة بند األصناف األك�ر مماثلة .  )4
  
  ال�ا�قة ، ت�ب� القواعد التال�ة على ال�لع الم�ار إل�ها أدناه : �اإلضافة إلى األح�ام  )5

واألو��ة المماثلة  علب وغالفات أجه�ة التصو�ـر واألدوات الموس���ة واألسلحة وأدوات الرسم والحلى  أ ـ
لالستعمال المديد والمقدمة مع  المصممة خص�صًا الحتواء صنف مع�ن أو مجموعات (أ�قم) والقابلة

األنواع التي ت�اع عادة معها . غ�ر أن  المعدة لها، تبند مع هذه األصناف عندما تكون من األصناف
 هذه القاعدة ال ت�ب� على األو��ة التي تضفي على المجموع ��امله الصفة الرئ���ة ؛

 بند معالتغل�� المقدمة محتو�ة على سلع ت مواد وأو��ة/ أ)  أعاله ، فإن  5مع مراعاة أح�ام القاعدة (  ب ـ
عندما تكون من األنواع التي ت�تعمل عادة في تغل�� م�ل هذه ال�لع . مع ذلك ، فـإن أح�ام ال�لع هذه 

  هذه الفقرة ل��ت مل�مة عندما تكون أو��ة التغل�� قابلة بوضوح صراحة لالستعمال المتكرر.
    

ومالح�ات هذه البنود الفر��ة تبند ال�لع قانونًا في البنود الفر��ة التا�عة لنف� البند وفقًا لنصوص  )6
يل�م من التعديل والتبديل ، وفقًا للقواعـد المنصوص عل�ها أعاله ، علمًا �أنه ال �م�ن  مع ماو�ذلك ـ 

مقارنة البنود الفر��ة إال إذا �انت من نف� الم�تو� . من أجل العمل �أح�ام هذه القاعدة ، فإن 
  ، ما لم ينص على خالف ذلك . مالح�ات األق�ام والفصول �جب ت�ب�قها أ�ضاً 

  
  

******  
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  ةالح�وان�ح�وانات ح�ة ومنتجات المملكة 

  
  
  

    مالح�ات:
ال مـا إصـغاره مـن هـذا النـوع أو الجـنس،  أ�ضـاً نوع أو جنس مع�ن من الح�وان ت�ـمل  إلىفي هذا القسم  إشارةكل  - 1

  ذلك.نص عل�ه ��الف 
المنتجـات التـي  أ�ضـاً لتعرفة إلى المنتجات "المجففة" ت�ـمل في جدول ا إشارةما لم ينص على خالف ذلك، فإن أ�ة  - 2

  . نزع ماؤها، أو ��رت، أو جففت �التجم�د
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  ح�وانــــــات ح�ــــــــة

  مالح�ة: 
   �استثناء:��مل هذا الفصل جم�ع الح�وانات الح�ة  - 1
 03.07أو 03.06أو  03.01ورة فـــي البنـــود �ـــة األخـــر المـــذ�المائ تالالفقار�ـــا والق�ـــر�ات والرخو�ـــات و األســـماك) (أ  

   03.08أو
  ؛ و30.02المزروعة والمنتجات األخر المذ�ورة في البند  الجراث�م(ب)  
   .95.08(ج) الح�وانات المذ�ورة في البند  
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
      .ح�ه(نغال)،  وادنك و�غال و خ�ول وحم�ر    01.01

    خ�ول:ـ     
    :لألنسالأص�لة ـ ـ     
 إعفاء    من أصل عر�يخ�ول ـ ـ ـ   01 01 21 10  

 إعفاء    غ�رها ــ ـ   01 01 21 90  

     :غ�رهاـ ـ     

 إعفاء    للر�اضةـ ـ ـ خ�ول   01 01 29 10  

 إعفاء    ـ ـ ـ خ�ول صغ�رة الجسم (بوني)  01 01 29 20  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   01 01 29 90  

 إعفاء    ـ حم�ر   01 01 30 00  
  إعفاء    اغ�ره ـ  01 01 90 00  

     .األ�قارح�وانات ح�ة من فص�لة     01.02

     :أل�فة أ�قار ـ    
  إعفاء    ألنساللأص�لة  أل�فة أ�قارـ ـ   01 02 21 00  
 إعفاء   ـ ـ غ�رها   01 02 29 00  

     جاموس: ـ    
  إعفاء    ألنسالل ةأص�ل جاموسـ ـ   01 02 31 00  
 إعفاء   ـ ـ غ�رها   01 02 39 00  

  إعفاء    ا ـ غ�ره  01 02 90 00  
     .ال�ناز�رح�وانات ح�ة من فص�لة     01.03

  ممنوع است�راده  ألنسال لأص�لة خنز�ر ـ   01 03 10 00  
      ا:ـ غ�ره    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 �رادهممنوع است  ��لو غرام  50ـ ـ تزن أقل من   01 03 91 00  

 ممنوع است�راده  كثر أو أ��لو غرام  50ـ ـ تزن   01 03 92 00  

      .والماعزح�وانات ح�ة من فص�لتي الضأن     01.04

      :ضأنـ     
  إعفاء    ألنسالل أص�لة ضأنـ ـ ـ   01 04 10 10  
  إعفاء     اـ ـ ـ غ�ره  01 04 10 90  
      :ماعزـ     
  إعفاء   ألنساللأص�لة  ماعزـ ـ ـ   01 04 20 10  
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  01 04 20 90  

�ـــط، مـــن فصـــ�لة جـــالوس دوم�ســـتكوس، ، دواجـــن    01.05
، )غرغـر( غ�ن�ا رومي، دجاجأوز، ديوك ودجاجات 

  نواع األل�فة.أل ح�ه من ا

    

      :غرام 185يز�د عن  ـ بوزن ال    
  إعفاء    دوم�ستكوس جالوس فص�لةمن دواجن ـ ـ   01 05 11 00  
  إعفاء    ـ ـ ديوك ودجاج رومي  01 05 12 00  
  إعفاء    �طـ ـ   01 05 13 00  
  إعفاء    إوزـ ـ   01 05 14 00  
  إعفاء    غر)غر ( دجاج غ�ن�اـ ـ   01 05 15 00  
      : اـ غ�ره    
      : دوم�ستكوس جالوس  دواجن من فص�لةـ ـ     
  إعفاء    ب�اضـ ـ ـ دجاج   01 05 94 10  
  إعفاء    حمالـ ـ ـ دجاج   01 05 94 20  
  إعفاء    أمهاتـ ـ ـ دجاج   01 05 94 30  
  إعفاء    اـ ـ ـ غ�ره  01 05 94 90  
     ا:ـ ـ غ�ره    
 إعفاء    و�وز أل��ـ ـ ـ �ط   01 05 99 10  

 إعفاء     رومي ودجاج ـ ديوكـ ـ   01 05 99 20  

 إعفاء   ا ـ ـ ـ غ�ره  01 05 99 90  
      .أخر ح�وانات ح�ة    01.06

      :ات�ثدي ـ    
 إعفاء    ةرئ�سح�وانات  ـ ـ 01 06 11 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 ةـدي�ات من رتبـ(ثر�ة ــ�ح ناز�رـتان ودالف�ن وخـح� ـ ـ  01 06 12 00  

 ةـمن رتب ثدي�ات ات (ــومـأط و�حر  )؛ خرافالح�تان
 رت�ةال(ثدي�ات من  وف� وفقمةل �حر عج )؛ال��الن�ات

     )األقدام الفر��ة لزعن��ات

  
  

 
 إعفاء

    : جمال وح�وانات أخر من فص�لة الجمال ـ ـ    

 إعفاء   جمال أص�لة لألنسال . ـ ـ  01 06 13 10  

 إعفاء   جمال للمسا�قات الر�اض�ة والمزاينة  ...   01 06 13 20  

 إعفاء   غ�رها  . ـ ـ  01 06 13 90  

 إعفاء    وأرانب بر�ة أرانب ـ ـ  01 06 14 00  

     : غ�رهاـ ـ     
 إعفاء    ��اء غزالن و ـ ــ   01 06 19 30  

 إعفاء     �الب ـ ـ ـ  01 06 19 40  

 إعفاء   مثالها من ح�وانات الفراء أـ ـ ـ ثعالب ومنك و   01 06 19 50  

 نـات مسـتوردةاح�وانـات حـدائق ومعـارض الح�ـوان وح�و  ـ ـ ـ  01 06 19 60  
    وال�حوثلم�تبرات التجارب  له��ات علم�ة

   
 إعفاء  

 إعفاء   غ�رها ـ ــ   01 06 19 90  

  إعفاء   ) �ما ف�ها الثعاب�ن والسالحف(ـ زواحف   01 06 20 00  
     : ط�ور ـ    

 إعفاء     جارحة ط�ور ـ ـ  01 06 31 00  

او ـ�والم �تـكار ا�ـوال ةـالب�غاوات العادي ف�ها (�ما ب�غاوات ـ ـ  01 06 32 00  
 إعفاء     )توا�و والك

 إعفاء     ف�هولندا�)نو مايوس و (درو  مونعام؛ آ ـ ـ  01 06 33 00  

      غ�رها:ـ ـ     
دجاج  ،يسمان درج،ـت حجل، حمام بر�، ل��،أحمام  ـ ـ ـ  01 06 39 10  

   ر� �ط ب رطالن،أ قطا، شنقب، رض،أل ا

 

  إعفاء
  إعفاء    ـ ـ ـ ط�ور الز�نة  01 06 39 20  
  إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  01 06 39 90  
     :ح�راتـ     

  إعفاء     ـ نحلـ   01 06 41 00  
  إعفاء     غ�رهاـ ـ   01 06 49 00  
  إعفاء    غ�رها ـ  01 06 90 00  
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  لحوم وأح�اء وأطراف صالحة لألكل
  :  مالح�ة

  :  ��مل هذا الفصل ال – 1
ـــواع) المنتجـــات مـــن (أ       ـــود مـــن  األن ـــى  02.01المـــذ�ورة فـــي البن ـــ 02.10و 02.08إل                                                              الحة لالســـتهالك    صـــر الغ�

        ال��ر� .      
  )04.10ح�رات صالحة لألكل غ�ر ح�ة (بند (ب)      

  . ) 30.02أو  05.11) ودم الح�وانات ( بند  05.04م�انات ومعد الح�وانات ( بند  مصار�ن و(ج) 
  . ) 15( فصل  02.09داخلة في البند الح�وان�ة عدا المنتجات ال ) ال�حومد(     

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
     . مبردة، طازجة أو األ�قارلحوم فص�لة     02.01

  إعفاء   ذ�ائح  وأنصافـ ذ�ائح �املة   02 01 10 00  

  إعفاء   ـ قطع أخر �ع�مها   02 01 20 00  

  إعفاء  ـ دون ع�ام  02 01 30 00  

     . مجمدة، األ�قارلحوم فص�لة     02.02

  %5   ذ�ائح  أنصافو ـ ذ�ائح �املة   02 02 10 00  

  %5    ـ قطع أخر� �ع�مها  02 02 20 00  

    : ـ دون ع�ام   

  %5   مفروم  ــ  ـ 02 02 30 10  

  %5   ـ غ�رها ـ  ـ 02 02 30 90  

     لحوم فص�لة ال�ناز�ر، طازجة أو مبردة أو مجمدة.    02.03

     : مبردةـ طازجة أو     

  سلع خاصة   ـ ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح  02 03 11 00  

 سلع خاصة  �ع�مها ـ ـ أف�اذ وأكتاف وقطعها،   02 03 12 00  
 سلع خاصة ـ ـ غ�رها  02 03 19 00  
      : مجمدةـ     

 سلع خاصة  ـ ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح   02 03 21 00  
 سلع خاصة   ـ ـ أف�اذ وأكتاف وقطعها، �ع�مها  02 03 22 00  
  صةسلع خا  ـ ـ غ�رها 02 03 29 00  

لحــوم فصــ�لة الضــأن أو المــاعز، طازجــة أو مبــردة     02.04
  . مجمدةأو 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء   ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح حمالن، طازجة أو مبردة  02 04 10 00  

     : مبردةـ لحوم ضأن أخر طازجة أو     

  إعفاء   ـ ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح   02 04 21 00  

  إعفاء  ها ـ ـ قطع أخر �ع�م 02 04 22 00  

  إعفاء   ـ ـ دون ع�ام   02 04 23 00  

  %5    مجمدةـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح حمالن،  02 04 30 00  

     : مجمدةـ لحوم ضأن أخر،     
  %5   ـ ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح   02 04 41 00  

  %5   ـ ـ قطع أخر �ع�مها   02 04 42 00  

    :  ـ ـ دون ع�ام   
  %5   مفروم  ــ  ـ 02 04 43 10  

  %5   غ�رها ـ ـ ـ  02 04 43 90  

     : زـ لحوم فص�لة الماع    

     : ـ ـ ـ ذ�ائح �املة وأنصاف ذ�ائح    

  إعفاء   مبردة ـ ـ ـ ـ  طازجة أو   02 04 50 11  

  %5   ـ ـ ـ ـ مجمدة 02 04 50 12  

     : ـ ـ ـ قطع أخر �ع�مها    

  إعفاء    مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو   02 04 50 21  

  %5    مجمدةـ ـ ـ ـ  02 04 50 22  

     : ـ ـ ـ دون ع�ام    

  إعفاء    مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو   02 04 50 31  

  %5   مجمدةـ ـ ـ ـ  02 04 50 32  

ـــال و     02.05 ـــر وال�غ ـــول والحم� ـــال، لحـــوم فصـــائل ال�� النغ
  . طازجة أو مبردة أو مجمدة

   

  %5   ـ ـ ـ لحوم فص�لة ال��ل   02 05 00 10  

  سلع خاصة  اـ ـ ـ غ�ره 02 05 00 90  
وأطــراف صــالحة لألكــل مــن فصــائل األ�قــار  أح�ــاء    02.06

وال�ناز�ر والضأن والماعز وال��ـل والحم�ـر وال�غـال 
  . النغال، طازجة أو مبردة أو مجمدةو 

    

  %5     مبردة، طازجة أو األ�قارـ من فص�لة    02 06 10 00  

      : مدةمج، األ�قارـ من فص�لة     

  %5     ألسنةـ ـ   02 06 21 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    أك�ادـ ـ   02 06 22 00  

  %5  ـ ـ غ�رها  02 06 29 00  

  سلع خاصة   مبردةـ من فص�لة ال�ناز�ر، طازجة أو   02 06 30 00  

      : مجمدةـ من فص�لة ال�ناز�ر،     
 سلع خاصة   أك�ادـ ـ   02 06 41 00  
 سلع خاصة ـ ـ غ�رها  02 06 49 00  
      : ـ غ�رها، طازجة أو مبردة    

  إعفاء    ـ ـ ـ من فص�لتي الضأن والماعز  02 06 80 10  

  %5  ا ـ ـ ـ غ�ره  02 06 80 90  

      : مجمدةـ غ�رها،     

      : ـ ـ ـ من فص�لتي الضأن والماعز    

  %5   ألسنةـ ـ ـ ـ   02 06 90 11  

  %5    ادأكبــ ـ ـ ـ  02 06 90 12  

  %5   ا ـ ـ ـ غ�ره ـ  02 06 90 19  

  %5   اـ ـ ـ غ�ره 02 06 90 90  

لحــوم وأح�ــاء وأطــراف صــالحة لألكــل مــن ط�ــور     02.07
طازجــــة أو  01.05الــــدواجن المــــذ�ورة فــــي البنــــد 

  مجمدة.مبردة أو 

    

      : جالوس دوم�ستكوسمن فص�لة  من دواجنـ     
  %5   مبردةـ ـ غ�ر مقطعة، طازجة أو  02 07 11 00 
  %5  مقطعة، مجمدة  غ�رـ ـ  02 07 12 00 
  %5   مبردةـ ـ قطع وأح�اء وأطراف، طازجة أو  02 07 13 00 
  %5   مجمدةـ ـ قطع وأح�اء وأطراف،  02 07 14 00 
     :  رومي ـ من ديوك ودجاج  
  %5   مبردةـ ـ غ�ر مقطعة، طازجة أو  02 07 24 00 
  %5   مجمدةـ ـ غ�ر مقطعة،  02 07 25 00 
  %5   مبردةـ ـ قطع وأح�اء وأطراف، طازجة أو  02 07 26 00 
  %5   مجمدةـ ـ قطع وأح�اء وأطراف،  02 07 27 00 
     : ـ من �ط  
  %5   مبردةـ ـ غ�ر مقطعة، طازجة أو  02 07 41 00 
  %5   مجمدةـ ـ غ�ر مقطعة،  02 07 42 00 
  %5   مبردةـ ـ أك�اد دسمة، طازجة أو  02 07 43 00 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5   مبردةـ ـ غ�رها، طازجة أو  02 07 44 00 
  %5   غ�رها، مجمدة ـ ـ 02 07 45 00 
     : إوزـ من   
  %5   مبردةـ ـ غ�ر مقطعة، طازجة أو  02 07 51 00 
  %5   مجمدةـ ـ غ�ر مقطعة،  02 07 52 00 
  %5   مبردةـ ـ أك�اد دسمة، طازجة أو  02 07 53 00 
  %5   مبردة�رها، طازجة أو ـ ـ غ 02 07 54 00 
  %5   غ�رها، مجمدة ـ ـ 02 07 55 00 
  %5  ) من دجاج غ�ن�ا (غرغر ـ 02 07 60 00 

لحوم وأح�اء وأطـراف أخـر صـالحة لألكـل، طازجـة     02.08
  . مجمدةأو مبردة أو 

    

      : بر�ة أرانب أرانب أو منـ     
  إعفاء   مبردةـ ـ ـ طازجة أو  02 08 10 10 
  %5   مجمدةـ ـ ـ  02 08 10 20 
  %5   من ح�وانات رئ�سةـ  00 30 08 02 
  ةــ�ات من رتبـ(ثدير�ة ـ�ح رـاز�ـح�تان ودالف�ن وخنمن  ـ  00 40 08 02 

   ةـمن رتب اتي�ثدات (ـأطوم ر وـ�ح افخر ؛ من الح�تان)  
  (ثدي�ات ر وفقمات  وف� ـال��الن�ات) ؛ من عجول �ح  
  )لزعن��ات األقدام  الفر��ة رت�ةالمن   

  
5%  

 %5   من زواحف (�ما ف�ها ال�عاب�ن والسالحف)ـ  00 50 08 02 

    : من جمال وح�وانات أخر من فص�لة الجمالـ   

 إعفاء    مبردةـ ـ ـ طازجة أو   02 08 60 10  
 إعفاء    مجمدةـ ـ ـ  02 08 60 20  
      : ـ غ�رها    

      :  و��اءـ ـ ـ غزالن     
  %5   مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 08 90 21 
  %5   مجمدةـ ـ ـ ـ  02 08 90 22 
)، دجاج ، الفر� (سمان ، تدرج ، حجل مام بر� ـ ـ ـ ح  

 األرض، شنقب، قطا، أرطالن و�ط بر�:

    

  %5   مبردةـ ـ ـ ـ طازجة أو  02 08 90 31 
  %5  ـ ـ ـ ـ مجمدة  02 08 90 32 
     : اـ ـ ـ غ�ره  
  %5    أف�اذ ضفادع ـ ـ ـ ـ 02 08 90 91 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5   ا غ�ره ـ ـ ـ ـ 02 08 90 99 

شـــحم خنز�ـــر صـــرف وشـــحم ط�ـــور دواجـــن، غ�ـــر     02.09
أو �طـرق االسـت�الص األخـر�،  �اإلذا�ةمست�لص 

أو فــي مــاء  أو مملحــاً  أو مجمــداً  أو مبــرداً  طازجــاً 
  مدخنًا.أو  مملح أو مجففاً 

    

  خاصةسلع   خنز�ر من ـ   02 09 10 00  

  %5    غ�رهاـ  02 09 90 00  

لحــوم وأح�ــاء وأطــراف صــالحة لألكــل، مملحــة أو     02.10
 ســم�ددق�ــق و  مدخنــة؛فــي مــاء مملــح، مجففــة أو 
  . أطرافأو  أح�اءصالحة لألكل، من لحوم أو 

    

      : ـ لحوم فص�لة ال�نز�ر    
 سلع خاصة   �ع�مهاـ ـ أف�اذ أو أكتاف وقطعها،   02 10 11 00  
 سلع خاصة   وقطعهاـ ـ صدور ( يت�للها شحم )   02 10 12 00  
 سلع خاصة   اـ ـ غ�ره  02 10 19 00  
  %5    األ�قارـ لحوم ح�وانات فص�لة  02 10 20 00  

صـالحة لألكـل مـن لحـوم أو  سـم�دو ـ غ�رها، �ما ف�ها دق�ق     
  : أطرافأح�اء أو 

    

  %5    ـ ـ من ح�وانات رئ�سة  02 10 91 00  

 �ةـدي�ات من رتـ(ثر�ة ـ�ح از�رـتان ودالف�ن وخنـح�من ـ ـ   02 10 92 00  
 ةـبـمن رت ات�ديـث�حر وأطومـات ( فارـ خ؛ من الح�تان)

(ثدي�ات من  وفقمات وف�من عجول �حر  )؛ال��الن�ات
   )األقدام الفر��ة لزعن��ات رت�ةال

   
  

  

  
   5%  

  %5     )ف�ما ف�ها ال�عاب�ن والسالح(ـ ـ من زواحف   02 10 93 00  

  %5     اـ ـ غ�ره  02 10 99 00  
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  1ق : 
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  أسماك وقشر�ات، رخو�ات وغ�رها من الالفقر�ات المائ�ة
  مالح�ة: 

  : هذا الفصل لال �شم ـ 1
  ؛01.06 البند( أ ) ثد�ات      

  . )02.10أو  02.08بند ال ( 01.06البند  ثد�ات لحوم (ب) 
ــا) اج(      ــذ��ر ف�هــا )  أك�ادهــاف�هــا  ســماك ( �م ــات  وأقشــر�ات  وأو��ضــها وغــدد الت ــات رخو� أو غ�رهــا مــن الالفقر�

)، دق�ـق 5�سبب جنسـها أو حالتهـا المقدمـة بهـا ( فصـل  أماال�شر�،  لالستهالك، م�تة أو غ�ر صالحة المائ�ة
 الالفقر�ات المائ�ة، غ�ر الصالحة لالسـتهالكغ�رها من  وأرخو�ات و �ر�ات م اسماك أو قشر�ات أو ومساح�ق 

  .)23.01ال�شر� (بند 
  .)16.04لمحضرة من ب�ض السمك (بند ا و�دائلهكا��ار) ل�ب�ار� (ا) د(     

 �سـ��ة مـن�قصد �مص�لح "كر�ات" الـوارد فـي هـذا الفصـل المنتجـات التـي تكتلـت م�اشـرة �الضـغ� أو �إضـافة �م�ـة  ـ 2
  . را��ةمادة 

  ).03.09(بند  دق�ق ومساح�ق و �ر�ات صالحة لالستهالك ال�شر�  03.08لغا�ة  03.05ال تشمل البنود من  -3

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
      . أسماك ح�ة    03.01

      : أسماك ز�نة ـ    
  

00110103 إعفاء     من م�اه عذ�ة ـ ـ  
  00190103  إعفاء     غ�رها ـ ـ  
      : أسماك ح�ة أخر ـ    
(سالموتروتا،  )تروتا( السلمون المرق� كاسمأ ـ ـ  00 91 01 03  

�الر�ي،  ه�نكوسانكور  س م���س، و انكوره�نك
ال�، ـج� ه�نكوسانكور  ا، ـس أجوابون�تو انكوره�نك

   �ر�زوجاستر) ه�نكوسانكور ،ي ـأ�اش ه�نكوسور ـانك

    
  
  

  إعفاء
  إعفاء     ك االنقل�س (من نوع انجو�ال)اسمأ ـ ـ 00 92 01 03  

 ،�راس�وس ،بر�نوسسانواع  شبو� (أسماك ال  ـ ـ 00 93 01 03  
 ،�سـ�ـكـيبوف�الم�اه ،ايدلوس ست�نوفار�نجودون 

، �اتال �اتال، م�لوفار�نجودون ب�سوس ،س�ره�نوس
الب�و، أوست�وتش�لوس هاسلتي، لبتوو�ار�وس هوف�ني، 

   )م�جالو�راما 

    
  
  
  

  إعفاء
والمح�� الهاد� ذات  �لسياالالمح�� تونة أسماك  ـ ـ  03 01 94 00  

    س)الٮثونوس أور�نت ،(ثونوس ثاينوس اء ـزعانف زرق
    

  إعفاء
  إعفاء     ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكو�ي)تونة جنو��ة أسماك  ـ ـ 03 01 95 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء     غ�رها ـ ـ 00 99 01 03  

ك ولحــــوم اســــمأســــماك �ازجــــة أو مبــــردة، عــــدا شــــرائح األ   03.02
 .   03.04ك األخر المذ�ورة في البنداسماأل

    

ك اسماأل احشاءك فص�لة السلمون، �است�ناء اسمأ ـ    
 0302.91 ةد الفر��و الصالحة لألكل الداخلة في البن

  030299 ىال

   

(سالموتروتا، انكور  )تروتا( السلمون المرق� كاسمأ ـ ـ  03 02 11 00  
 ه�نكوس�الر�ي، انكور  ه�نكوسم���س، انكور  ه�نكوس
 كوسه�نور ـال�، انكـج� ه�نكوسا، انكور ـأجوابون�ت

    �ر�زوجاستر) ه�نكوسانكور ،يـأ�اش

    
  
  

  إعفاء
  00130203  ا، ـ��ر س نـووره�نكـسلمون المح�� الهاد� (اونكأسماك  ـ ـ  

   ا، ـس ��تو س غور�شا، اونكوره�نكو اونكوره�نك     
  س ـووره�نكـا، اونكـتش�او ـس تشو اونكوره�نك     
  س و ـكـس ماسو، انكوره�نو ك�سوتش، انكوره�نك     
     رودورس)     

  
  
  
  

  إعفاء
  00140203  أسـماك (سالموسـاالر) و  مح�� اال�لسـيسلمون الأسماك  ـ ـ

     (هو�وهو�و) وبـسلمون الدان
  

  إعفاء
  إعفاء     غ�رها  ـ ـ  03 02 19 00  
  و ـس�ن دا�، أوـأسماك مفل�حة (بلورونكت�دا� أو بوث� ـ    

    و  دا�ـا لم�ـكوفتـ�، أو س ا�دلأو سو  �جلو س�دأ   
ك الصــالحة لألكــل اســماأل احشــاءســ��ار�دا�)، �اســت�ناء    

  :030299 الى 0302.91 ةد الفر��و الداخلة في البن

    

 س، أوـودايـ�وس ه�بوجلوسـك قفندر (ر�نهاردتاسمأ  ـ ـ  03 02 21 00  
 وسـوسـلـ، ه�بوجوسوسـه�بوجل وسوسـه�بوجل

   ست�نول�ب�س)

    
  إعفاء

  إعفاء     )نكتس �الت�سا و هوشع  (بلور ك أسما ـ ـ  03 02 22 00  
 إعفاء     سول�ا)ع انو اك موسى (اسمأ ـ ـ  03 02 23 00  
 إعفاء     (ب�ستا ماكس�ما) )تر�وتك الترس (اسمأ ـ ـ  03 02 24 00  
 إعفاء    غ�رها ـ ـ 03 02 29 00  
 والتونـة الوثا�ـة اأسـماك ك تونـه (مـن نـوع ثونـوس) اسـمأ ـ    

الـ��ن ( �اتسـوونوس ب�المـ�س)،  ةم��� وبون�تأسماك 
ــي اســماأل احشــاءاء ن�إســت� ــل الداخلــة ف ك الصــالحة لألك

  :030299 الى 0302.91 ةد الفر��و البن
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء     (ثونوس االلونجا) ك تونة ب�ضاءاسمأ ـ ـ  03 02 31 00  
 إعفاء      ك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس ال��ارس)اسمأ ـ ـ  03 02 32 00  
(كاتسوونوس سمك وثاب أو بون�تو م��� ال��ن  --  03 02 33 00  

    ب�الم�س)

 إعفاء

 (ثونوس Bigeye ذات ع�ون �ب�رةك تونة اسمأ ـ ـ  03 02 34 00  
  . أو�سوس)

    
 إعفاء

والمح�� الهاد� ذات  مح�� اال�لسيك تونة الاسمأ ـ ـ  03 02 35 00  
  س)الٮثونوس أور�نت ،زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس

    
 إعفاء

  إعفاء     تونة جنو��ة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكو�ي)أسماك  ـ ـ  03 02 36 00  
    :  غ�رها ـ ـ    

 إعفاء     سهوه (��اب) (ثونوس تنجل)أسماك  ـ ـ ـ  03 02 39 10  
 إعفاء     صده (شرو�) (ثونوس أف�نس)أسماك  ـ ـ ـ  03 02 39 20  
 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  03 02 39 90  

ك اسمأنجة (كلو��ا هارنجس، �لو��ا �االسي)، ك ر اسمأ ـ    
انواع   ك السردين (اسمأ ،انجرول�س)انواع  أنشوفة (

 ساردينال (أسماك س)، و �ساردينو  ، ساردين�ا ب�لكاردوس
اسبر� أسماك رنجه صغ�رة أو وأسماك ساردينال) ع انو ا

ك أسقمر� "ماكر�ل" (س�ومبر اسمأ ،(سبراتوس سبراتوس)
س��وس، س�ومبر الر أوستراراس، س�ومبـس�ومب

راسترل�جر)، انواع   هند� ( اسقمر� ك اسمأ، جابون��وس)
 اسقمر� ك اسمأس�ومبروموروس)، انواع  س�ر (ك  اسمأ

، ع تراكوروس)انو ا (ك التن اسمأك سل�مان) و اسمأصغ�ر (
ك اسمأ �رانكس)، انواع ك �ر�فالس (اسمأك ماكر�ل و اسمأ

 )بومفرت فضي( ز��د� كاسمأ، كو��ا (راك�سنترون �اندوم)
انواع (المح�� الهاد� ك صور� اسمأ�امبوس)، انواع  (

ك اسمأ)، د�ابتروسانواع (  س�اد كاسمأكولوالب�س س�را)، 
ك أبو س�� اسمأ كبل�ن (مالوتوس ف�لوسوس)، 

 ثا�ة الشر��ةو الالتونة ك اسمأ، (اكس���اس جالديوس)
نواع ا ن�ت (ك بو اسمأ)، (يوث�نوس اف�ن�س(كاواكاوا)  

ك اسمأ ،) سمك أو��انوسي ض�م(ك المرل�ن اسمأساردا)، 
�است�ناء ،   ك الراموح (ا�ست�وفور�دا�)اسمأ السل��ش،

  ةد الفر��و ك الصالحة لألكل الداخلة في البناسماأل احشاء
  : 030299 الى  030291
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00410203 إعفاء      (كلو��ا هارنجس، �لو��ا �االسي) ك رنجةاسمأ  ـ ـ 

  00420203 إعفاء     ع انجرول�س)انو أ ك أنشوفة (اسمأ  ـ ـ 

  00430203 
  

، ساردين�ا ب�لكاردوس انواع ك سردين ( اسمأ ـ ـ
و ،  ساردينال)ع انو ا( ساردينال أسماك و   ، س)�ساردينو 
اسبرت(سبراتوس أسماك رنجة صغ�رة أو أسماك 

    سبراتوس)

  
 إعفاء

راس، ـر س�ومبـس�ومبك أسقمر� "ماكر�ل" (اسمأ  ـ ـ    
      : س��وس، س�ومبر جابون��وس)الس�ومبر أوسترا

  10440203 إعفاء     ك �نعد (دراك أو خ�ا�)اسمأ  ـ ـ ـ  
  20440203 إعفاء   ك �اغة اسمأ ـ ـ ـ 
  90440203 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ 
�مان) ك سلاسمأصغ�ر ( "ماكر�ل"وأسقمر� ك اسمأ ـ ـ    

  : تراكوروس)ع انو ا ك تن (اسمأو 
    

 إعفاء     (حمام وخضره وصال)هك ب�اضاسمأ ـ ـ ـ  03 02 45 10  
 إعفاء     أسود (حلوايوه) ��د�ك ز اسمأ ـ ـ ـ  03 02 45 20  
 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  03 02 45 90  
  00460203  إعفاء      ك �و��ا (راك�سنترون �اندوم)اسمأ  ـ ـ 
  00470203  إعفاء      (اكس���اس جالديوس)ك أبو س�� اسمأ  ـ ـ 
     : غ�رها ـ ـ     

    

 إعفاء   )فضي(بومفرت ��د� ك ز اسمأ ـ ـ ـ 03 02 49 10

  
  

 إعفاء   غ�رها  ـ ـ ـ 03 02 49 90
 يو�ل����دا�، ،برجماس�روت�دا التمن عائ كاسمأ ـ    

 ،مور�دا� م�رلوس�دا�، ،م�النون�دا ،ماكرور�دا ،جاديدا�
ك الصالحة لألكل اسماألاحشاءاست�ناء � ،ور�نول�ب�ديدا�ـمو 

  : 030299 الى 0302.91 ةد الفر��و الداخلة في البن

    

  
 

00510203  اك ـادوس أوجـوروا أو جـادوس مـك قد (جاسمأ ـ ـ  
   وجادوس ماكروس�فالوس)   

    
 إعفاء

  00520203  إعفاء      ك حدوق (م�النو جراموس  ا��لف�نوس)اسمأ  ـ ـ 
  00530203  إعفاء     سمك أسود (بوالك�وس ف�رنس)  ـ ـ 
  00540203  إعفاء      يورو���س)، م�رلو��وس ع انو ا ك نازلي (اسمأ  ـ ـ 
  00550203    إعفاء    (ث�راجرا �الكوجراما) أالس�ا بولوكك اسمأـ ـ 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

102
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 30 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00560203  بوتاسو  ،ك قد أزرق (ما��روم�س�ستوساسمأ  ـ ـ، 

   س)الٮما��روم�س�ستوس أوستر 
    

 إعفاء
 إعفاء     غ�رها ـ ـ  03 02 59 00  

          ورـك سلاـسمأ ،ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (اسمأ ـ    
  ،اسـ�الر� ،وروسـس�ل ،اس�وسـواع �انجـ( أن

  ، سبر�نوسانواع و� (ـك شباـسمأ ،وروس)ـا��تال
ه�بوف�الم����س  ، وسـآيدل ست�نوفار�نجودون  ، كاراس�وس

كاتال �اتال و  ،م�لوفار�نجودون ب�سوس ، وسـس�ره�ن ،
الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني 

ع انو ا ( "ث��ان ال�حر" سـك أنقل�اسمأ وم�جالو�راما)
 "ك نهر الن�لاسمأ"ي الن�ل الب�اضك اسمأ  ، و�ال)ـانج

ع انو ا(       ال���ان رأس  كاـسمأ ،وت��وس)ـ(التس ن�ل
ك الصالحة لألكل الداخلة اسماأل حشاءا�است�ناء  ،ا)ـتشان

  :030299 ىال  0302.91 ةد الفر��و في البن

    

  
  

 إعفاء     ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (اسمأ ـ ـ  03 02 71 00
  

  

 ،�الر�اس ،س�لوروس ،ك سلور (أنواع �انجاس�وساسمأ ـ ـ  03 02 72 00
   ا��تالوروس

    
 إعفاء

 ،وسـ�اراس� ،وـار��ـوس �ـسبر�نانواع ك شبو� (اسمأ ـ ـ  03 02 73 00  
 ،الم����سـ�ـوفـه�ب ،وسـآيدل ست�نوفار�نجودون 

 ،، �اتال �اتالم�لوفار�نجودون ب�سوس ،وسـس�ره�ن
الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني 

    م�جالو�راما). 

  

 إعفاء
 عفاءإ     .. انجو�ال)انواع ("ث��ان ال�حر" أنقل�س  كاسمأ ـ ـ  03 02 74 00  
 إعفاء     غ�رها ـ ـ  03 02 79 00  
ك الصالحة لألكل اسماأل احشاء اخر، �است�ناءأسماك  ـ    

  :030299 الى 0302.91 ةد الفر��و الداخلة في البن
   

 إعفاء    أخر ك القرشاسمأو �لب ال�حر  أسماك ـ ـ  03 02 81 00  
 إعفاء     �)(راج�دا السفنك اسمأو (ل�مة) شفن�ن الك اسمأ ـ ـ  03 02 82 00  
 إعفاء     ع د�سوست��وس)انو اك أبوسن (اسمأ ـ ـ  03 02 83 00  
 إعفاء     ع د�سنترار�وس)انو ا( قاروس كاسمأ ـ ـ  03 02 84 00  
 إعفاء     (س�ار�دا�)(شعوم�ات)ك س�بر�ماسمأ ـ ـ  03 02 85 00  
     : غ�رها ـ ـ    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

103
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 31 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
، ق�و، ن�نو، شم�ل "بر�ام (groupers)هامور كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 10  

 إعفاء     ، السمان"ناجل
 إعفاء     ك شعر� (شعور)اسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 20  
 إعفاء     م�ل عصمود�)حمراء ( كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 30  
 إعفاء     نقرور كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 40  
 إعفاء    ��اح"بور� م�ل "م�د و  كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 50  
 إعفاء     يصاف كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 60  
 إعفاء     قد) ،دو�لمي ،�اراكودا (عقامك اسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 70  
 إعفاء     س�ان�دايي)(شماهي  كاسمأ ـ ـ ـ  03 02 89 80  
 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  03 02 89 90  
 وذيولورؤوس  وزعانف و��ض وغدد تذ��ر أك�اد ـ    

م�انات هوائ�ة) وغ�رها من احشاء األسماك وحو�صالت (
  :لألكلالحة الص

   

 إعفاء    أك�اد و��ض وغدد تذ��ر ـ ـ  03 02 91 00  
 إعفاء    زعانف أسماك قرش ـ ـ  03 02 92 00  
 إعفاء    غ�رها ـ ـ  03 02 99 00  

03.03  
  

سماك عدا الشرائح وغ�رها من لحوم األ مجمدة،سماك أ  
  03.04 .المذ�ورة في البند

    
  

ك اسماأل احشاء �است�ناءك من فص�لة السلمون، اسمأ ـ    
 0303.91 ةد الفر��و الصالحة لألكل الداخلة في البن

  :030399 الى

    

وس ـنكـهر ك سلمون سو�ي (سلمون أحمر)"أنكو اسمأ ـ ـ  03 03 11 00  
   ن�ر�ا"

  

% 5  
  اد� ـهـ� الـح�ـون المـسلم أسماك نـم رـأخ انواع ـ ـ  03 03 12 00  

  ا، تس ��و ـوره�نكـأونك ،اـغور�ش ه�نكوسنكور أو (    
      ه�نكوسور ـكـا، أونـتشاوتش ه�نكوسأونكور      
 ه�نكـــــوسماســـــو وأونكور  ه�نكـــــوسأونكور ، شك�ســـــوت    

   )دورسو ر 

  

% 5 
أسماك (سالموساالر) و  لسياأل�المح�� سلمون أسماك  ـ ـ  03 03 13 00  

   وب (هو�وهو�و)ـسلمون الدان
  

% 5 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

104
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 32 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
سالموتروتا، ( )تروتاالسلمون المرق� (ك اسمأ ـ ـ  03 03 14 00  

�الر�ي،  ه�نكوسم���س، أونكور  ه�نكوسأونكور 
ج�ال�،  ه�نكوسأونكور  ،اجوابون�تا ه�نكوسأونكور 
   �ر�زوجاستر) ه�نكوسشي وأونكور تا�ا ه�نكوساونكور 

  

% 5 
 5 %     غ�رها ـ ـ  03 03 19 00  
        ور ـك سلاـسمأ ،ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (اسمأ ـ    

  ،اسـ�الر� ،وروسـس�ل ،اس�وسـواع �انجـأن  (
�اراس�وس ، سبر�نوسانواع و� (ـك شباـسمأ ،وروس)ـا��تال

 ،ه�بوف�الم����س  ،وسـآيدل ست�نوفار�نجودون  ،
 ، كاتال �اتال ،م�لوفار�نجودون ب�سوس  ، وسـس�ره�ن

، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني 
ع انو ا  ( "�حرث��ان ال" سـك أنقل�اسمأ) م�جالو�راما

 "ك نهر الن�لاسمأ"ي الن�ل الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانج
ا) ـع تشانانو ا ( ال���ان رأس  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل

ك الصالحة لألكل الداخلة في اسماأل احشاء�است�ناء (
  :030399 ىال 0303.91  ةد الفر��و البن

  

   

 5 %     ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (اسمأ ـ ـ  03 03 23 00  

 ،وروسـس�ل ،وسـك سلور (أنواع �انجاس�اسمأ ـ ـ  03 03 24 00  
     ا��تالوروس) ،كالر�اس

 
 

% 5 
، �اراس�وس، سبر�نوسانواع و� (ـك شباـسمأ ـ ـ  03 03 25 00  

 ،وس، ه�بوف�الم����سـآيدل ست�نوفار�نجودون 
، �اتال �اتالوس، م�لوفار�نجودون ب�سوس، ـس�ره�ن

هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني، الب�و، أوست�و��لوس 
  م�جالو�راما)

   
 
 
  

 
% 5 

 5 %     انجو�ال)انواع ("ث��ان ال�حر"  ك أنقل�ساسمأ ـ ـ  03 03 26 00  
 5 %     غ�رها ـ ـ  03 03 29 00  

، مفل�حة (بلورون��ت�دأ�، بوث�دا� أسماك ـ    
س�وف�الم�دا� وس��ار�دا�)،  ،س�نوجلوس�دا�، سول�دا�

د و ك الصالحة لألكل الداخلة في البناسماأل احشاء�است�ناء 
    :030399 ىال 0303.91الفر��ة 

 

ر�نهـار دت�ـوس ه�بـو جلوسـودا�س، ه�بـو ( ك قفندراسمأ ـ ـ  03 03 31 00  
     جلوسوس ه�بوجلوسوس، ه�بوجلوسوس ست�نو ل�ب�س)

 
 

% 5 
 5 %     ك هوشع (بلورنكتس �الت�س�ا)اسمأ ـ ـ  03 03 32 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

105
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 33 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
 5 %    سول�ا) انواع ك موسى (اسمأ ـ ـ  03 03 33 00  

 5 %     )اـمـ�ـا ماكسـتـوت" (�سـر�ـرس "تـتالك اسمأ ـ ـ  03 03 34 00  
  5 %     غ�رها ـ ـ 03 03 39 00  
أو  ةثا�و  تونة أسماك )،ثونوس جنس ك تونة (مناسمأ ـ    

ونس ب�الم�س)، سال��ن (كات ةبون�تو م���أسماك 
د و لألكل الداخلة في البنك الصالحة اسماأل احشاء�است�ناء 
  :030399 الى 0303.91الفر��ة 

   

 5 %     ك تونة ب�ضاء (تونوس االلونجا)اسمأ ـ ـ  03 03 41 00  

  5 %    ال�اكارس) وسـونـراء (تـفـف صـانـتونة ذات زعك اسمأ ـ ـ  03 03 42 00  
(كاتسوونوس تونا وثا�ة أو بون�تو م��� ال��ن  ـ ـ  03 03 43 00  

  ب�الم�س)
  % 5 

(ثونوس  )Bigeye( ذات ع�ون �ب�رةك تونة اسمأ ـ ـ  03 03 44 00  
     او�سوس)

% 5 

والمح�� الهاد� ذات  لسيتونة المح�� األ�أسماك  ـ ـ  03 03 45 00  
   س)الٮثونوس أور�نت ،(ثونوس ثان�وس زعانف زرقاء

   
% 5 

 5 %    �ي)تونة جنو��ة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكو أسماك  ـ ـ  03 03 46 00  

    : غ�رها ـ ـ   
 5 %     سهوه (��اب) (ثونوس تنجل)أسماك  ـ ـ ـ  03 03 49 10  

 5 %     صده (شرو�) (ثونوس أف�نس)أسماك  ـ ـ ـ  03 03 49 20  
 5 %     غ�رها ـ ـ ـ  03 03 49 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

106
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 34 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
ك اسمأك رنجة (كلو��ا هارنجس، �لو��ا �االسي)، اسمأ ـ    

انواع   ك السردين (اسمأانجرول�س)، انواع  أنشوفة (
 ساردينال (أسماك س)، و �ساردينو  ، ساردين�ا ب�لكاردوس

رنجه صغ�رة أو اسبر� (سبراتوس أسماك ساردينال) انواع 
ك أسقمر� "ماكر�ل" (س�ومبر س�ومبـراس، اسمأسبراتوس)، 

ك اسمأ، س��وس، س�ومبر جابون��وس)الس�ومبر أوسترا
ك  س�ر ( انواع اسمأاسقمر� هند� (  انواع راسترل�جر)، 

صغ�ر (سمك سل�مان)  اسقمر� ك اسمأس�ومبروموروس)، 
ك اسمأك ماكر�ل و اسمأ، ع تراكوروس)انو ( اك التن اسمأو 

ك �و��ا (راك�سنترون اسمأ كر�فالس (انواع �رانكس)، 
( انواع �امبوس)،  )بومفرت فضيز��د� (ك اسمأ، كاندوم)

را)، ك صور� المح�� الهاد� (انواع �ولوالب�س س�اسمأ
ك �بل�ن (مالوتوس اسمأسمك س�اد ( انواع د�ابتروس)، 

، ك أبو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ ف�لوسوس)، 
ك التونة الوثا�ة الشر��ة (كاواكاوا)  (يوث�نوس اسمأ

ك المرل�ن اسمأك بون�ت ( انواع ساردا)، اسمأاف�ن�س)، 
ك اسمأك السل��ش، اسمأ(سمك أو��انوسي ض�م )، 

ك اسماحشاء األ�است�ناء �وفور�دا�) ،  الراموح (ا�ست
الى   030291الصالحة لألكل الداخلة في البنود الفر��ة  

030299 :   

   

  00510303  5 %     ك رنجة (كلو��ا هارنجس، �لو��ا �االسي)اسمأ ـ ـ 
  00530303  اردوس ـساردين�ا ب�لك انواع ك سردين (اسمأ ـ ـ

أسماك  ساردينال)ع انو ا ساردينال (أسماك  ساردينو�س)، 
   رنجه صغ�رة أو اسبر� (سبراتوس سبراتوس)

  
 
 

% 5 
ك أسقمر� "ماكر�ل" (س�ومبر س�ومبراس، س�ومبر اسمأ ـ ـ    

  : س��وس، س�ومبر جابون��وس)الأوسترا
   

    10 54 03 03  
  

 5 %     ك �نعد (دراك أو خ�ا�)اسمأ ـ ـ ـ

   ك �اغةاسمأ ـ ـ ـ  03 03 54 20  
  % 5 

 5 %     غ�رها ـ ـ ـ  03 03 54 90  

انواع  ك ماكر�ل صغ�ر (سمك سل�مان) وسمك تن (اسمأ ـ ـ    
  : تراكوروس)

  

 5 %    (حمام وخضره وصال) هك ب�اضاسمأ ـ ـ ـ  03 03 55 10  

 5 %   )حلوايوه  أسود ( ك ز��د�اسمأ ـ ـ ـ  03 03 55 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

107
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 35 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
 5 %    غ�رها ـ ـ ـ  03 03 55 90  

  00560303  5 %    ك �و��ا (راك�سنترون �اندوم)اسمأ ـ ـ 

  00570303  5 %     . ك أبو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ ـ ـ 

     : غ�رها  ـ ـ    

 5 %   )فضي (بومفرت��د�ك ز اسمأـ ـ ـ  03 03 59 10  
 5 %   غ�رها ـ ـ ـ 03 03 59 90  
 ،جاديدا� ، يو�لك��دا�،برجماس�روت�دا ئالتك من عااسمأ ـ    

 ،مور�ـــــــــدا� ،، م�رلو�ســـــــــ�دا�م�النون�ـــــــــدا ،ور�ـــــــــداماكر 
ك الصـــالحة اســـماأل احشـــاء�اســـت�ناء  ،دا�ـديــــومور�نول�ب�

ـــــ ـــــى 0303.91  ةد الفر��ـــــو لألكـــــل الداخلـــــة فـــــي البن  ال
030399:  

   

  00630303  اك ـادوس أوجـج ،ورواـادوس مـك قد (جاسمأ ـ ـ  
   جادوس ماكروس�فالوس)،     

   
 

% 5 
  00640303  5 %    . ك حدوق (م�النو جراموس ا��لف�نوس)اسمأ ـ ـ 

  00650303  5 %     سمك أسود (بوالك�وس ف�رنس) ـ ـ 

  00660303  5 %     م�رلو��وس و�ورو���س)انواع ك نازلي (اسمأ ـ ـ 

  00670303  5 %    �الكوجراما) أالس�ا بولوك (ث�راجراك اسمأ  ـ ـ 

  00680303  بوتاسو ،ما��روم�س�ستوسك قد أزرق (اسمأ ـ ـ، 
   س)الٮما��روم�س�ستوس أوستر 

   
% 5 

  00690303  5 %     غ�رها ـ ـ 
ك الصالحة لألكل اسماأل احشاء�است�ناء  ،أسماك اخر ـ   

  :030399 الى 0303.91  ةد الفر��و الداخلة في البن
   

  00810303  5 %     أخر ك القرشاسمأو �لب ال�حر أسماك  ـ ـ 

  00820303  5 %     (راج�دا�) السفنك اسمأو  (ل�مه) شفن�نالك اسمأ ـ ـ 
 

  00830303  5 %      ع د�سوست��وس)انو ا ك أبوسن (اسمأ ـ ـ 

  00840303  5 %     ع د�سنترار�وس)انو ا ك قاروس (اسمأ ـ ـ 

     : غ�رها ـ ـ    
م�ل " بر�ام ، شن�نو ،  (groupers)ك  هاموراسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 10  

    ق�و ، ناجل ، السمان"
   

% 5 

 5 %     ك شعر� (شعور)اسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 20  

 5 %     سمك حمراء( م�ل عصمود�) ـ ـ ـ  03 03 89 30  

 5 %     ك نقروراسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 40  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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108
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 36 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
 5 %     ك بور� م�ل "م�د و��اح"اسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 50  

 5 %     ك صافياسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 60  

 5 %     قد) ،دو�لمي ،ك �اراكودا (عقاماسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 70  

 5 %     س�ان�دايي)(شماهي ك اسمأ ـ ـ ـ  03 03 89 80  

     : غ�رها ـ ـ ـ    

 ،يـ�ـسب� ،ك س�بر�م (شعوم�ات م�ل شعماسمأ ـ ـ ـ ـ 03 03 89 91  
    �وفر) (س�ار�دا�) ،قرقفان ،فس�ر ،نهاش

 
% 5 

 5 %     غ�رها ـ ـ ـ ـ 03 03 89 99  

 وزعانف ورؤوس وذيول و��ض وغدد تذ��ر أك�اد ـ    
وغ�رها من احشاء  حو�صالت (م�انات هوائ�ة)و 

  : األسماك الصالحة لالكل

   

 5 %    أك�اد و��ض وغدد تذ��ر ـ ـ  03 03 91 00  

 5 %    زعانف أسماك قرش ـ ـ  03 03 92 00  

 5 %    غ�رها ـ ـ  03 03 99 00  

(و�ن �انــــت  األســــماكهــــا مــــن لحــــوم ك وغ�ر اســــمأشــــرائح     03.04
  مجمدة.مفرومة)، �ازجة أو مبردة أو 

   

ع انو اك بل�ي (من اسمأشرائح �ازجة أو مبردة من ـ     
 ،ك سلور (من أنواع �انجاس�وساسمأ ،أور�و�روم�س)

من و� (ـك شباـسمأ ،ا��تالوروس) ،�الر�اس ،س�لوروس
 ،سو ـيدلا ست�نوفار�نجودون  ،�اراس�وس، سبر�نوسانواع 

 ،م�لوفار�نجودون ب�سوس ،وسـس�ره�ن ،�سه�بوف�الم���
الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس ، كاتال �اتال

 "ث��ان ال�حر" سـك أنقل�اسمأ ،م�جالو�راما)، هوف�ني
سمك نهر "ي الن�ل الب�اضك اسمأ و�ال)،ـانجع انو امن (

(من  ال���ان رأس كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل "الن�ل
    : ا)ـع تشانانو ا

 

 5 %     ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (من اسمأ ـ ـ  03 04 31 00  

 ،وروسـلـس� ،ك سلور (من أنواع �انجاس�وساسمأ ـ ـ  03 04 32 00  
   ا��تالوروس) ،كالر�اس

  
 

% 5 
(التس " ك نهر الن�لاسمأ"ي الن�ل الب�اضك اسمأ ـ ـ  03 04 33 00  

   ن�لوت��وس)
  

  
% 5 

 5 %     غ�رها ـ ـ  03 04 39 00  
     أخر:شرائح �ازجة أو مبردة من أسماك  ـ    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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109
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 37 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
ن�ر�ا  نكوره�نكوسأو سلمون المح�� الهاد� (أسماك  ـ ـ  03 04 41 00  

 ،اتوس ��ـوره�نكـأونك ،اـنكوره�نكوس غور�شأو 
، ك�سوتش وره�نكوسـكـا، أونـأونكوره�نكوس تشاوتش

 أسماك ،)دورسو أونكوره�نكوس ماسو وأونكوره�نكوس ر 
ون ـسلمأسماك (سالموساالر) و  المح�� اال�لسيسلمون 

    وب (هو�وهو�و) ـالدان

 
 
 
 
 
 
 

% 5 

سالموتروتا، ( )تروتا( السلمون المرق�ه كاسمأ ـ ـ  03 04 42 00  
�الر�ي،  ه�نكوسم���س، أونكور  ه�نكوسأونكور 
ج�ال�،  ه�نكوسا أونكور ـاجوابون�ت ه�نكوسأونكور 

   �ر�زوجاستر) ه�نكوسر ي وأونكو ـا�اش ه�نكوسور ـاونك

   
 
 
 

% 5 

   ،دا�ـ�ـوثـدأ�، بـأسماك مفل�حة (بلورون��ت� ـ ـ  03 04 43 00  
  دا� ـالم�ـ�ـس�وف، دا�ـدا�، سول�ــوس�ـس�نوجل    
   وس��ار�دا�)    

  

% 5 
     ،دا�ــاديـج ،داـ�ـبرجماس�روت التك من عائاسمأ ـ ـ  03 04 44 00  

و  ،مور�ــــــــــــــــدا� ،�م�النون�ــــــــــــــــدا ،�ماكرور�ــــــــــــــــدا    
  مور�نول�ب�ديدا�

   
% 5 

 5 %     ك ابو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ ـ ـ  03 04 45 00  
 5 %     ك أبوسن (من نوع د�سوست��وس)اسمأ ـ ـ  03 04 46 00  
 5 %     كلب ال�حر وأسماك قرش أخر أسماك ـ ـ  03 04 47 00  
 5 %    )دايي(راج�سمك السفن) ل�مةال(الشفن�ن ك اسمأ ـ ـ  03 04 48 00  
 5 %     غ�رها ـ ـ  03 04 49 00  
     مبردة:�ازجة أو  ،غ�رها ـ    
  00510403  ور ـك سلاـسمأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ ـ        

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـواع �انجـأنمن (
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأوروس)، ـا��تال

وس، ـآيدل جودون كاراس�وس ، ست�نوفار�ن
م�لوفار�نجودون  ،  وسـس�ره�ن ه�بوف�الم����س ،

�اتال �اتال ، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، ب�سوس، 
 سـك أنقل�اسمألبتو�ار�وس هوف�ني ، م�جالو�راما) 

 الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانجانواع  من ("ث��ان ال�حر" 
  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل ي "سمك نهر الن�ل"الن�ل

  ا)ـع تشانانو امن  ( ال���ان أسر 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

% 5 
  00250403  5 %     فص�لة السلمون (سالمون�دا�)أسماك  ـ ـ 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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110
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 38 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00530403  يو�لي ث�دا�، ،�برجماس�روت�دا التك من عائاسمأ ـ ـ 

و  ،مور�دا� ،�م�النون�دا ،�ماكرور�دا ،جاديدا�
    مور�نول�ب�ديدا�

   
 

% 5 

  00540403  5 %    ك ابو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ ـ ـ 
  00550403  5 %     ع د�سوست��وس)انو اك أبوسن (من اسمأ ـ ـ 

 5 %    كلب ال�حر وأسماك قرش أخر  أسماك ـ ـ  03 04 56 00  
 5 %    ك السفن(راج�دا�)اسمأو ) ل�مةال(الشفن�ن ك اسمأ ـ ـ  03 04 57 00  
     : غ�رها ـ ـ    

 5 %     ك هاموراسمأ ـ ـ ـ  03 04 59 10  

 5 %    ك شعر� (شعور)اسمأ ـ ـ ـ 03 04 59 20  
 5 %     غ�رها ـ ـ ـ  03 04 59 90  

ع انو اك بل�ي (من اسمأمن  مجمدةشرائح  ـ    
ك سلور (من أنواع �انجاس�وس، اسمأأور�و�روم�س)، 

انواع و� (ـك شباـسمأس�لوروس، �الر�اس، ا��تالوروس)، 
 وس،ـيدلا ار�نجودون �اراس�وس، ست�نوف، سبر�نوس

وس، م�لوفار�نجودون ب�سوس، ـ، س�ره�نه�بوف�الم����س
، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس كاتال �اتال

من ("ث��ان ال�حر"  سـك أنقل�اسمأهوف�ني، م�جالو�راما) 
 ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل الب�اضك اسمأ و�ال)،ـانجانواع 

ع انو ا(من  ال���ان رأس كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل
  : )اـتشان

   

  00610403  5 %     ع أور�و�روم�س)انو اك بل�ي (من اسمأ ـ ـ 

  00620403  وروسـلـس� ،ك سلور (من أنواع �انجاس�وساسمأ ـ ـ، 
   ا��تالوروس ،كالر�اس

   
% 5 

  00630403  التس  "ك نهر الن�لاسمأ"ي الن�ل الب�اضك اسمأ ـ ـ)
  ن�لوت��وس)

  % 5 

  00690403  5 %     غ�رها ـ ـ 

 ،�برجماس�روت�دا التعائ منك مجمدة اسمأشرائح  ـ    
، �، م�النون�دا�جاديدا�، ماكرور�دا يو�لي ث�دا�،

  : ومور�نول�ب�ديدا� مور�دا�،

   

  00710403  اكــادوس أوجــج ،ك قد (جادوس موروااسمأ ـ ـ،   
   جادوس ماكروس�فالوس)    

    
% 5 

  00720403  5 %     ك حدوق (م�النو جراموس ا��لف�نوس)اسمأ ـ ـ 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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111
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 39 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00730403  5 %     سمك أسود (بوالك�وس ف�رنس) ـ ـ 

  00740403  5 %     يورو���س)، م�رلو��وسع انو ا منك نازلي (اسمأ ـ ـ 
  00750403   5 %    �الكوجراما) أالس�ا بولوك (ث�راجراك اسمأ ـ ـ 
  00790403  5 %     غ�رها ـ ـ 

     : شرائح مجمدة من أسماك أخر ـ    

  00810403  ن�ر�ا   نكوره�نكوسأو (سلمون المح�� الهاد� أسماك  ـ ـ
     ا، توس ��ـوره�نكـأونك ،اـنكوره�نكوس غور�شأو 

، ك�سوتش  وره�نكوسـكـا، أونـأونكوره�نكوس تشاوتش
 ،  دورس )و أونكوره�نكوس ماسو وأونكوره�نكوس ر 

أسماك (سالموساالر) و  لمح�� اال�لسياسلمون أسماك 
  وب (هو�وهو�و)ـون الدانـسلم

   
 
 
 
 
 
 

% 5 

  00820403  سالموتروتا، ( )تروتا( السلمون المرق�ه كاسمأ ـ ـ
أونكوره�نكوس م���س، أونكوره�نكوس �الر�ي، 

أونكوره�نكوس ج�ال�،  اـأونكوره�نكوس اجوابون�ت
  ر�زوجاستر)ي وأونكوره�نكوس �ـوره�نكوس ا�اشـاونك

   
 
 
 

% 5 
  00830403  دا� أو ـوث�ــدأ�، بـورون��ت�ـ(بل هك مفل�حاسمأ ـ ـ   

  دا� ـالم�ـوف�ـدا� س�ـدا�، سول�ـوس�ـس�نوجل    
   وس��ار�دا�)    

  

 
% 5 

  00840403  5 %     ك ابو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ ـ ـ 
  00850403  5 %     ت��وس)ع د�سوسانو اك أبوسن (من اسمأ ـ ـ 

  00860403  5 %    )ة (كلو��ا هارجنس، �لو��ا �االسيك الرنجاسمأ ـ ـ 

  00870403  التونة أسماك أو ك تونة (من جنس ثونوس)، اسمأ ـ ـ
وس ـ(اي��ن ال��ن ةو م���ـتـبون�أسماك أو الوثا�ة 

   ب�الم�س)س" ـونس"كات

  

  
 

% 5 
  00880403  الشفن�ن سمك ك قرش أخر و كلب ال�حر وأسما أسماك ـ ـ

  ) (راج�دا� وسمك السفن) ل�مةال(
    

  

% 5 
     : غ�رها ـ ـ    

 5 %     ك هاموراسمأ ـ ـ ـ  03 04 89 10  
 5 %     ك شعر� (شعور)اسمأ ـ ـ ـ  03 04 89 20  
 5 %     غ�رها ـ ـ ـ  03 04 89 90  
     : مجمدة ،غ�رها ـ    
 5 %     جالديوس) اكس���اسك أبو س�� (اسمأ ـ ـ  03 04 91 00 

 5 %     ك أبوسن (د�سوست��وس)اسمأ ـ ـ  03 04 92 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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112
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 40 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00930403  ور ـك سلاـسمأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ        

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـواع �انجـأنمن (
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأوروس)، ـا��تال

وس، ه�بوف�الم����س ـدلآي كاراس�وس ، ست�نوفار�نجودون 
�اتال �اتال ، م�لوفار�نجودون ب�سوس،  ،  وسـس�ره�ن ،

الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني ، 
انواع  من ("ث��ان ال�حر"  سـك أنقل�اسمأم�جالو�راما) 

 ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانج
ع انو امن (��انال� رأس  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل

  ا)ـتشان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

% 5 
 5 %     ك أالس�ا بوالك (ث�راجا �الكوجراما)اسمأ ـ ـ  03 04 94 00  

، يو�ل���ايدا�،  أسماك من عائلـة برجمـاس�روت�ـدا ـ ـ  03 04 95 00  
جـاديـدا�، ماكرور�دا�، م�النون�دا�، م�رلو�س�دا�، 

�ا بولوك مور�دا�،و مور�نول�ب�ديدا�، عدا سمك أالس
  (ث�راجا �الكوجراما)

  
 
 
 

% 5 
 5 %    كلب ال�حر وأسماك قرش أخر  أسماك ـ ـ  03 04 96 00  

 5 %    )(راج�دا� السفنك اسمأ) و �مةلل(االشفن�ن ك اسمأ ـ ـ  03 04 97 00  

 5 %     غ�رها ـ ـ  03 04 99 00  

أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة،     03.05
  ت م�بوخة قبل أو أثناء عمل�ة التدخ�ن.و�ن �ان

   

ب�ض وغـدد تـذ��ر، مـن أسـماك مجففـة أو مدخنـة  و أك�اد ـ  03 05 20 00  
   أو مملحة أو في ماء مملح

   
% 5 

ك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن اسمأ شرائح ـ    
  غ�ر مدخنة:

   



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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113
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 41 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  00310503  ور ـك سلاـمسأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ ـ        

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـواع �انجـأنمن (
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأ وروس)،ـا��تال

 وس، ه�بوف�الم����س ،ـآيدل كاراس�وس ، ست�نوفار�نجودون 
�اتال �اتال ، م�لوفار�نجودون ب�سوس،  ،  وسـس�ره�ن

، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، لبتو�ار�وس هوف�ني 
انواع  من ("ث��ان ال�حر"  سـك أنقل�اسمأم�جالو�راما) 

 ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانج
ع انو امن  ( ال���ان   رأس  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل

  ا)ـتشان

  

% 5 
  00320503  يو�لي ث�دا�، ،�برجماس�روت�دا التأسماك من عائ ـ ـ 

 ، مور�دا�،�نون�دا، م�ال �جاديدا�، ماكرور�دا
  ومور�نول�ب�ديدا�

  

 
% 5 

     : غ�رها ـ ـ    
  10390503 5 %     ك قرش (عوال)اسمأ ـ ـ ـ 
  90390503  5 %     غ�رها ـ ـ ـ 

 كاـسمالت األـعدا فض ،ك مدخن، �ما ف�ها الشرائحاسمأ   ـ    
  : الصالحة لألكل

   

ن�ر�ا  نكوره�نكوسأو سلمون المح�� الهاد� (أسماك  ـ ـ  03 05 41 00  
     ا، توس ��ـوره�نكـأونك ،اـنكوره�نكوس غور�شأو 

، ك�سوتش  وره�نكوسـكـا، أونـأونكوره�نكوس تشاوتش
،  دورس )و أونكوره�نكوس ماسو وأونكوره�نكوس ر 

أسماك (سالموساالر) و  المح�� اال�لسيسلمون  أسماك
 وب (هو�وهو�و)ـون الدانـسلم

   
 
 
 
 
  
 

% 5 
 5 %     �لو��ا �االسي)، ك رنجة (كلو��ا هارنجساسمأ ـ ـ  03 05 42 00  

سالموتروتا، ( )تروتا( السلمون المرق�ه كاسمأ ـ ـ  00 43 05 03  
أونكوره�نكوس م���س، أونكوره�نكوس �الر�ي، 

أونكوره�نكوس ج�ال�،  اـأونكوره�نكوس اجوابون�ت
  وأونكوره�نكوس �ر�زوجاستر) ي ـوره�نكوس ا�اشـاونك

   
 
 
 

% 5 
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114
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 42 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
        ور ـك سلاـسمأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ ـ  00 44 05 03  

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـواع �انجـأنمن (
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأوروس)، ـا��تال

وس، ـآيدل كاراس�وس ، ست�نوفار�نجودون 
م�لوفار�نجودون  ،  وسـس�ره�ن ه�بوف�الم����س ،

�اتال ، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي،  �اتالب�سوس، 
 سـك أنقل�اسمألبتو�ار�وس هوف�ني ، م�جالو�راما) 

 الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانجانواع  من ("ث��ان ال�حر" 
  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل
  ا)ـع تشانانو ا من(ال���ان رأس

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

% 5 
 5 %     غ�رها ـ ـ  03 05 49 00  

 ل، و�نـلألكة ـأسماك مجففة، عدا فضالت السمك الصالح ـ    
  مدخنة:ولكن غ�ر  ،كانت مملحة

   

ك قد (جادوس مور��ا، جادوس أوجاك، جادوس اسمأ ـ ـ 03 05 51 00  
  ماكرو س�فالوس)

  
 

% 5 
        ور ـك سلاـسمأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ ـ  03 05 52 00  

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـع �انجواـأنمن  (
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأوروس)، ـا��تال

وس، ـآيدل كاراس�وس ، ست�نوفار�نجودون 
م�لوفار�نجودون  ،  وسـس�ره�ن ه�بوف�الم����س ،

�اتال �اتال ، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، ب�سوس، 
 سـك أنقل�اسمألبتو�ار�وس هوف�ني ، م�جالو�راما) 

 الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانجانواع  من ("ث��ان ال�حر" 
  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل
  ا)ـع تشانانو امن  (ال���ان رأس

  

% 5  
 يو�ل����دا�، ،�برجماس�روت�دا التمن عائ أسماك ـ ـ  03 05 53 00  

 م�رلو�س�دا�، ،�م�النون�دا ،�ماكرور�دا ،جاديدا�
ادوس ـقد (جال ، عدا أسماكور�نول�ب�ديدا�ـوم ،مور�دا�

   جادوس ماكروس�فالوس)، اك ـجاو  ادوسـج ،ورواـم

    
  

  
  

% 5 
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115
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 43 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
ك اسمأك رنجة (كلو��ا هارنجس، �لو��ا �االسي)، اسمأ  ـ ـ  03 05 54 00  

 من ك السردين (اسمأانجرول�س)، انواع  منأنشوفة (
ك أسماس)، و �ساردينو  ، ساردين�ا ب�لكاردوسانواع 

رنجه صغ�رة أو أسماك ساردينال) انواع  منساردينال (
ك أسقمر� "ماكر�ل" اسمأاسبر� (سبراتوس سبراتوس)، 

س��وس، ال(س�ومبر س�ومبـراس، س�ومبر أوسترا
  منك اسقمر� هند� (اسمأ، س�ومبر جابون��وس)

انواع  منك  س�ر (اسمأانواع راسترل�جر)، 
ك امسأصغ�ر ( اسقمر� ك اسمأس�ومبروموروس)، 

ك اسمأ، ع تراكوروس)انو ا من(ك التن اسمأسل�مان) و 
ك اسمأ انواع �رانكس)، من ك �ر�فالس (اسمأماكر�ل و 

بومفرت ( ز��د� كاسمأ، كو��ا (راك�سنترون �اندوم)
ك صور� المح�� اسمأانواع �امبوس)، من (  )فضي

 منك س�اد (اسمأانواع �ولوالب�س س�را)، من الهاد� (
 ك �بل�ن (مالوتوس ف�لوسوس)، اسمأانواع د�ابتروس)، 

ك التونة اسمأ، ك أبو س�� (اكس���اس جالديوس)اسمأ
ك اسمأالوثا�ة الشر��ة (كاواكاوا)  (يوث�نوس اف�ن�س)، 

ك المرل�ن (سمك اسمأانواع ساردا)،  منبون�ت (
ك الراموح اسمأك السل��ش، اسمأأو��انوسي ض�م )، 
  (ا�ست�وفور�دا�)    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

% 5 
     غ�رها: ـ ـ    
  30590503 5 %    )انجرول�س" (انواع قاشع"ك األنشوفة اسمأ ـ ـ ـ 

  90590503 5 %     غ�رها ـ ـ ـ 

 ك فياسمأأسماك مملحة ولكن غ�ر مجففة وال مدخنة و  ـ    
 : ك الصالحة لألكلاسماأل أحشاءعدا  ،ماء مملح

   

 5 %     . رنجس، �لو��ا�االسي)كلو��ا هاك رنجة (اسمأ ـ ـ  03 05 61 00  
 أوجاك، جادوس  ا، جادوسو ك قد (جادوس مورهاسمأ ـ ـ  03 05 62 00  

    ماكرو س�فالوس)
  

 
% 5 

 5 %      انجرول�س)انواع  ك األنشوفة (اسمأ ـ ـ  03 05 63 00  
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116
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 44 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
        ور ـك سلاـسمأع أور�و�روم�س)، انو امن ك بل�ي (اسمأ ـ ـ  03 05 64 00  

 اس، ـوروس، �الر�ـاس�وس، س�لـ�انجواع ـأن من(
، سبر�نوسانواع من و� (ـك شباـسمأوروس)، ـا��تال

وس، ـآيدل كاراس�وس ، ست�نوفار�نجودون 
م�لوفار�نجودون  ،  وسـس�ره�ن ه�بوف�الم����س ،

�اتال �اتال ، الب�و، أوست�و��لوس هاسلتي، ب�سوس، 
 سـك أنقل�اسمألبتو�ار�وس هوف�ني ، م�جالو�راما) 

 الب�اضك اسمأ  و�ال)،ـانجانواع  من (ث��ان ال�حر" "
  كاـسمأوت��وس)، ـ(التس ن�ل ك نهر الن�ل"اسمأي "الن�ل
 .ا)ـع تشانانو امن (ال���ان رأس

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

% 5 
 5 %    غ�رها ـ ـ 03 05 69 00  
 احشاءا من ـرهـوغ�وحو�صالت  ورؤوس وذيولزعانف  ـ    

  لألكل:ك الصالحة اسماأل
   

 5 %     ك القرشاسمأزعانف  ـ ـ  03 05 71 00  
 5 %     كاسمأوحو�صالت رؤوس وذيول  ـ ـ  03 05 72 00  
 5 %     غ�رها ـ  03 05 79 00  

قشــر�ات، و�ن �انــت مقشــورة، ح�ــة أو �ازجــة أو مبــردة أو     03.06
ــح؛ قشــر�ات  مجمــدة أو مجففــة أو مملحــة أو فــي مــاء ممل

ت م�بوخة قبـل أو وان �انت غ�ر مقشورة، وان �ان ،مدخنة
م�بوخـــة  ،قشـــر�ات غ�ـــر مقشـــورة ؛التـــدخ�نأثنـــاء عمل�ـــة 

�ال��ار أو مسلوقة في الماء وأن �انت مبردة أو مجمـدة أو 
  .مجففة أو مملحة أو في ماء مملح

    

    مجمدة : ـ    
  

نوروس، ٮ�ال�انواع من ("روك ال�ستر" ص�ر� جراد �حر  ـ ـ  03 06 11 00  
   جاسوس)، �انول�روس

    

 اءإعف

 إعفاء    )ماروسو هانواع من ((كر�ند) �ستر" و "لعقارب �حر  ـ ـ  03 06 12 00  
 إعفاء    ، أو ��قب)سر�انات (سل�عون  ـ ـ  03 06 14 00  
(ن�فرو�س  �ستر)و نورو� ل(جراد �حر النرو�ج  ـ ـ  03 06 15 00  

   نور��ج��وس)
 إعفاء  

انواع  منبر�) (قر�دس أو جم( الم�اه ال�اردة ر��ان ـ ـ  03 06 16 00  
   �رنجون �رنجون) ،بندالوس

    
 إعفاء

 إعفاء    قر�دس أو جمبر�) (أخر  ر��ان ـ ـ  03 06 17 00  

 إعفاء     غ�رها ـ ـ 03 06 19 00  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 45 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
     مبردة:ح�ة، �ازجة أو  ـ    
ر من جراد ال�ح هوغ�ر  )روك لو�ستر( ص�ر� جراد �حر  ـ ـ  03 06 31 00  

  )جاسوس، سنوروس، �انول�رو ٮ�ال�انواع  من(

    

 إعفاء
 إعفاء     ماروس)و هانواع  من( )كر�ند(ستر"و�"ل�حر  عقارب ـ ـ 03 06 32 00  
 إعفاء     ��قب) سر�انات (سل�عون، ـ ـ  03 06 33 00  
(ن�فرو�س  �ستر)و نورو� ل(�حر النرو�ج  عقارب ـ ـ  03 06 34 00  

   نور��ج��وس)
    

 إعفاء

ع انو امن (قر�دس و جمبر�) (ة ر��ان الم�اه ال�ارد ـ ـ  03 06 35 00  
   �رنجون �رنجون) ،ندالوسب

    
 إعفاء

 إعفاء    جمبر�)  ،(قر�دسأخر  ر��ان ـ ـ  03 06 36 00  

 إعفاء    غ�رها ـ  03 06 39 00  

      :غ�رها  ـ    

 من جراد ال�حر هوغ�ر �ستر" و روك لص�ر� "جراد �حر  ـ ـ  03 06 91 00  
  سوس)جا، ، �انول�روسنوروسٮ�ال�من انواع (

    

 إعفاء

 إعفاء     ماروس)و هانواع  من( (كر�ند)�ستر" و "ل�حر  عقارب ـ ـ 03 06 92 00  

 إعفاء     ��قب)سر�انات (سل�عون،  ـ ـ  03 06 93 00  

(ن�فرو�س �ستر" و "نورو� ل�حر النرو�ج  عقارب ـ ـ  03 06 94 00  
   نور��ج��وس)

  
 إعفاء

 إعفاء     جمبر�) ،(قر�دس أخر ر��ان ـ ـ  03 06 95 00  

 إعفاء     غ�رها ـ  03 06 99 00  

ــات    03.07 ــة أو �ازجــة أو  ،رخو� و�ن �انــت منزوعــة أصــدافها، ح�
مبــردة أو مجمــدة أو مجففــة أو مملحــة أو فــي مــاء مملــح؛ 

�انـــت  أصـــدافها، وانوان �انـــت منزوعـــة  ،رخو�ـــات مدخنـــة
  التدخ�نم�بوخة قبل أو أثناء عمل�ة 

    

      ):أو�سترمحار ( ـ    
  00110703  5 %      أو �ازج أو مبرد حي ـ ـ 
  00120703  5 %     مجمد  ـ ـ 

  00190703  5 %      غ�رها ـ ـ 

      �دا�:��تن عائلةمن  ورخو�ات أخر محار مروحي الش�ل ـ    
 5 %     حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ  03 07 21 00  
  00220703  5 %     مجمد  ـ ـ 
 5 %      غ�رها ـ ـ  03 07 29 00  
     ب�رنا ): ،م�ت�لوسانواع  منبلح ال�حر ( ـ    
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  3 ف :

  - 46 -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
 5 %     حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ  03 07 31 00  
  00320703  5 %     مجمد ـ ـ 
 5 %     غ�رها ـ ـ 03 07 39 00  

     سب�دج:  وح�ار  ـ    

 5 %      حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ  03 07 42 00  

 5 %     مجمد  ـ ـ  03 07 43 00  
 5 %      غ�رها ـ ـ  03 07 49 00  

     اكتو�س):انواع من اخ�بو� ( ـ    
 5 %      حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ  03 07 51 00  

 5 %     مجمد  ـ ـ  03 07 52 00  

 5 %     ا غ�ره ـ ـ  03 07 59 00  

 5 %      ال�حر(قواقع)  ، عدا حلزون (قواقع) حلزون  ـ  03 07 60 00  

 الت(عائ"أم الحلول"  و �و�ل وأصداف محار��ل�نوس    ـ    
�دا�، ار�ت�س�دا�، �ارديدا�، دوناس�دا�، سار 

��ات�ل�دا�، م�تر�دا�، م�زوديزمات�دا�، مايدا�، 
سم�ل�دا�، سولكورت�دا�، سول�ن�دا�، تر�داكن�دا� و 

  : ف�ن�ر�دا�)

   

 5 %     ح�ة أو �ازجة أو مبردة ـ ـ  03 07 71 00  

 5 %    مجمد  ـ ـ  03 07 72 00  

 5 %    غ�رها ـ ـ 03 07 79 00  
 مقاتلومحار  وت�س)ٮ�الهع انو امن أذن ال�حر "ا�الون" ( ـ    

  : سترومبوس)ع انو امن (
   

ح�ة أو  وت�س)ٮ�الهع انو امن أذن ال�حر "ا�الون" ( ـ ـ  03 07 81 00  
   �ازجة أو مبردة

  

% 5 
ح�ة أو �ازجة أو سترومبوس) ع انو امن ( مقاتلمحار  ـ ـ  03 07 82 00  

   دةمبر 
  

% 5 
 5 %     مجمدة وت�س)ٮ�الهع انو امن أذن ال�حر "ا�الون" ( ـ ـ  03 07 83 00  
 5 %    سترومبوس) مجمدةع انو امن ( مقاتلمحار  ـ ـ  03 07 84 00  
 5 %    وت�س)ٮ�الهع انو امن "ا�الون" ( أخر أذن ال�حر ـ ـ  03 07 87 00  
 5 %    س) سترومبو ع انو امن مقاتل ( أخر محار ـ ـ  03 07 88 00  
     :غ�رها ـ    
 5 %      ح�ة أو �ازجة أو مبردة ـ ـ  03 07 91 00  
 5 %     مجمدة ـ ـ  03 07 92 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند
  5 %      غ�رها ـ ـ  03 07 99 00  

 �ازجـة أو عـدا الرخو�ـات والقشـر�ات، ح�ـة ال فقر�ات مائ�ـة    03.08
 ؛مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مجمدة أو مبردة أو

ئ�ـــة مدخنـــة، عـــدا الرخو�ـــات والقشـــر�ات، وان ال فقر�ـــات ما
  .كانت م�بوخة قبل أو أثناء عمل�ة التدخ�ن

   

     ور�ودا�):هولوث خ�ار ال�حر (ست��و�وس جابون��وس، ـ    
  00110803  5 %     حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ 
 5 %    مجمد  ـ ـ  03 08 12 00  

  00190803 5 %    غ�رها ـ ـ 

، سترونج�لوسنتروتوسع انو ا منقنفذ ال�حر ( ـ    
�اراسنتروتوس ل�ف�دوس، لو�س�تش�نوس البوس، 

  ):اس��ولنتوس ايتش�نوس

   

  00210803  5 %     حي أو �ازج أو مبرد ـ ـ 

 5 %    مجمد  ـ ـ  03 08 22 00  

  00290803  5 %     غ�رها ـ ـ 
  00300803  5 %     قنديل ال�حر (رو��ل�ما) ـ 
  00900803  5 %     رهاغ� ـ 

أسماك وقشر�ات ورخو�ات  دق�ق و سم�د و�ر�ات م�تلة من    03.09
  ال�شر�.صالحة لالستهالك  الفقار�ات مائ�ة، وغ�رها من

   

 5 %    من أسماك ـ  03 09 10 00  
     غ�رها: ـ    
 إعفاء    ـ ـ ـ من قشر�ات  03 09 90 10  
 5 %   ـ ـ ـ غ�رها 03 09 90 90  
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  منتجات صالحة لألكل  طب�عي؛عسل  ط�ور؛ب�ض  األل�ان؛أل�ان ومنتجات صناعة 
  صل ح�واني، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخرأ من

  
   مالح�ـــات:

  ً◌. �ل�ا" �اللبن " الحل�ب الكامل الدسم والحل�ب المنزوعة قشدته جزئ�ا أو  �قصد - 1
ن ��ون اللبن الرائب (ز�اد�) مر�زا أو منكها أو محتو�ا على س�ر مضاف أو مواد �م�ن أ 04.03ألغراض البند  -2

تحل�ة أخر أو فواكه او أثمار قشر�ة (م�سرات) أو �اكاو أو شو�والتة أو بهارات أو بن أو خالصات البن أو ن�اتات أو 
ض استبدال أ� جزء من م�ونات أجزاء ن�اتات أو حبوب أو منتجات المخابز شر�طة أال تستعمل أ�ة مادة مضافة لغر 

  اللبن، �ل�ا او جزئ�ا، وأن �حاف� المنتج على القوام األساسي لللبن الرائب (ز�اد�).
  :04.05ألغراض البند  - 3

�قصد بـكلمة " الز�دة " الز�دة الطب���ة أو ز�دة مصل اللبن أو الز�دة المعاد تر��بها (طازجة، مملحة أو الزنخة    -أ 
% أو أكثر من دسم اللبن وال تز�د 80من اللبن بنس�ة  ة المعل�ة �إح�ام) والمستخلصة حصراً �ما ف�ها الز�د

 عن تز�د % وعلى ماء بنس�ة ال2% وزنا، وتحتو� على مواد صل�ة غ�ر دسمة بنس�ة أقصاها 95عن 
وألوان  % وزنا، وال تحتو� الز�دة على مستحل�ات مضافة إال أنه �م�ن أن تحتو� على �لور�د الصوديوم16

  اللبن�ك؛ة غ�ر ضارة منتم�ة لحامض غذائ�ة وأمالح متعادلة و��تر�ا لبن�ة مستنبت
المستحل�ات من النوع المائي الز�تي  “( dairy spread)األل�ان القابلة للدهن  مشتقات“���ارة �قصد  -ب 

  .   % وزنا80تز�د عن  % أو أكثر وال39القابلة لل�سط، المحتو�ة على دسم اللبن الوح�د في المنتج بنس�ة 
 04.06تبند المنتجات المتحصل عل�ها بتر��ز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن �أج�ان في البند - 4

   التال�ة:افر ف�ها الخصائص الثالث أن تتو  شر�طة
  الجافة.على المادة  %) أو أكثر محسو�ة وزناً 5أن تكون نس�ة دسم اللبن ف�ها ( -أ 

  %).85%) وان ال تز�د عن (70عن ( تقل نس�ة المادة الجافة محسو�ة وزناً أن ال  -ب 
  للقول�ة.أن تكون مقول�ة أو قابلة  -ج

  الفصل:ال �شمل هذا  -  5
  ).05.11حشرات غ�ر ح�ة، غ�ر صالحة لالستهالك اآلدمي (بند  -أ 
لكتوز، المعبر عنه بلكتوز ال  % وزناً 95المنتجات المتحصل عل�ها من مصل اللبن المحتو�ة على أكثر من  - ب

  . )17.02ب على الحالة الجافة (بند مائي محسو 
المنتجات المتحصل عل�ها من األل�ان �إحالل واحد أو أكثر من م�وناتها الطب���ة (مثل، األحماض الدهن�ة  - ج

  )21.06أو البند  19.01�مادة أخر� (مثل، األحماض الز�ت�ة) (البند  الز�د)المشتقة من 
% 80الزالل (البوم�ن) (�ما ��ه مر�زات اثن�ن أو أكثر من بروت�نات مصل اللبن، المحتو�ة وزنًا على أكثر من  - د

  . )35.04) أو الجلو��ول�ن (بند 35.02من بروت�نات مصل اللبن، محسو�ة �الحالة الجافة) (بند 
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لألكل، �ل�ا أو جزئ�ا،  �قصد ���ارة "حشرات" الحشرات غ�ر الح�ة الصالحة 04.10البند  ألغراض- 6
طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودق�ق أو سم�د تلك الحشرات، 
الصالحة لالستهالك اآلدمي، شر�طة أال تشمل الحشرات غ�ر الح�ة الصالحة لألكل المحضرة أو 

   المحفو�ة �طر�قة أخر� (عموما القسم الرا�ع عشر).
  

  : الفرعيمالح�ات البند 
اللبن " مصل اللبن المعدل " المنتجات الم�لفة من م�ونات مصل ، �قصد ���ارة 04 04 10د الفرعي ألغراض البن - 1

مصل اللبن  أ�ضاو�قصد بها �ش�ل �امل أو جزئي،  المعادن البروت�ن أولكتوز أو ل اللبن المنزوع منه اأ� مص
  . ن خلط م�ونات مصل اللبن الطب���ةجات المتحصل عل�ها مالذ� أض�فت إل�ه م�ونات مصل لبن طب���ة والمنت

(بند  (ghee)منزوعة الماء أو السمن  ه" ال تشمل الز�ـــد ز�دهإن مصطلح "  04 05 10ألغراض البــند الفـــرعي  - 2
  . )04 05 90فرعي 

  
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
شدة، غ�ر مر�زة وال محتو�ة على س�ر وق أل�ان    04.01

      .أخرمضاف أو على مواد تحل�ة 
      :وزناً % 1تز�د عن  دسم ال ـ بنس�ة    
 رـعتها عـن لتــوات تز�ـد ســاألجل �عبـ حل�ب) طو�للبن (ـ ـ ـ   04 01 10 30  

  %5     واحد
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  04 01 10 90  
  :ناً وز % 6% وال تتجاوز 1دسم تز�د عن  ـ بنس�ة    

    
 رـعتها عن لتـل �عبوات تز�د سـطو�ل األج) حل�بلبن (ـ ـ ـ   04 01 20 30  

  %5     واحد
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  04 01 20 90  
      : % وزناً 10% وال تتجاوز 6دسم تز�د عن  ـ بنس�ة    
طو�ل األجل �عبوات تز�د سعتها عن لتر  )حل�بلبن (ـ ـ ـ   04 01 40 30  

  %5     واحد
  %5      ـ ـ ـ غ�رها 04 01 40 90  
      : وزناً % 10دسم تز�د عن  ـ بنس�ة    
 األجل �عبوات تز�د سعتها عن لتر طو�ل )حل�بلبن (ـ ـ ـ   04 01 50 30  

  %5     واحد
  %5      ـ ـ ـ غ�رها 04 01 50 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
أل�ان وقشدة، مر�زة أو محتو�ة علـى سـ�ر مضـاف     04.02

      . خرآأو مواد تحل�ة 
أو حب��ات أو �أش�ال صل�ة أخر، تحتو�  �ش�ل مسحوق  ـ    

      :  % وزناً 1.5دسم بنس�ة ال تز�د عن على 
      :  للصناعة ةـ ـ ـ معد     
% 75ـ ـ ـ ـ أل�ان معدة للصناعة تحتو� على حل�ب بنس�ة  04 02 10 11  

على األقل محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر 
  %5   و�ن �انت مر�زة

ـ ـ أل�ان معدة للصناعة تحتو� على حل�ب بنس�ة أقل  ـ ـ  04 02 10 12  
% محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر 75من 

  %5    و�ن �انت مر�زة.
  %5    اـ ـ ـ ـ غ�ره  04 02 10 19  
      ا:ـ ـ ـ غ�ره    
% على 75ـ ـ ـ ـ غ�رها من أل�ان تحتو� على حل�ب بنس�ة   04 02 10 91  

س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر و�ن  األقل محتو�ة على
  %5    كانت مر�زة

  92 10 02 04 
 

غ�رها من أل�ان تحتو� على حل�ب بنس�ة أقل من ـ  ـ ـ ـ
و�ن  أخر تحل�همحتو�ة على س�ر مضاف أو مواد % 75

  %5    كانت مر�زة.
  %5    اغ�ره ـ ـ ـ ـ 04 02 10 99  
و� ، تحتوق أو حب��ات أو �أش�ال صل�ة آخر�ش�ل مسح ـ    

      % وزنا :1.5على دسم بنس�ة تز�د عن 
      غ�ر محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ة أخر:  ـ ـ    
 %5    معد للصناعة ـ ـ ـ  04 02 21 10  
 %5    غ�رها ـ ـ ـ  04 02 21 90  
      غ�رها: ـ ـ    
      للصناعة: ةمعدـ ـ ـ     
% 75نس�ة أل�ان معدة للصناعة تحتو� على حل�ب بـ  ـ ـ ـ 04 02 29 11  

 أخر تحل�همحتو�ة على س�ر مضاف أو مواد على األقل 
  %5    و�ن �انت مر�زة.

تحتو� على حل�ب  معدة للصناعة غ�رها من أل�انـ  ـ ـ ـ 04 02 29 12  
محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد % 75بنس�ة أقل من 

  %5    و�ن �انت مر�زة. أخر تحل�ه



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

123
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  1ق : 
  4ف : 

   - 51  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5   اـ ـ ـ ـ غ�ره  04 02 29 19  
      ا:ـ غ�ره ـ ـ    
% على 75ـ ـ ـ ـ غ�رها من أل�ان تحتو� على حل�ب بنس�ة  04 02 29 91  

األقل محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر و�ن 
  %5   كانت مر�زة

ـ ـ ـ ـ غ�رها من أل�ان تحتو� على حل�ب بنس�ة أقل من  04 02 29 92  
% محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر و�ن 75

  %5   .مر�زة كانت
  %5   اـ ـ ـ ـ غ�ره 04 02 29 99  
      ا:ـ غ�ره    
      ال تحتو� على س�ر مضاف أو أ� مواد تحل�ة اخر :ـ ـ     
  %5    لبن (حل�ب)ـ ـ ـ  04 02 91 10  
  %5    قشدةـ ـ ـ  04 02 91 20  
      ا:ـ ـ غ�ره    
      لبن (حل�ب):ـ ـ ـ     
% على 75� على حل�ب بنس�ة ـ ـ ـ ـ غ�رها من أل�ان تحتو   04 02 99 11  

األقل محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر و�ن 
  %5    كانت مر�زة

ـ ـ ـ ـ غ�رها من أل�ان تحتو� على حل�ب بنس�ة أقل من  04 02 99 12  
% محتو�ة على س�ر مضاف أو مواد تحل�ه أخر و�ن 75

  %5   .كانت مر�زة
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  04 02 99 19  
  %5    قشدةـ ـ ـ   04 02 99 20  

مخ�ض، لبن وقشدة مخثران،  لبن رائب(ز�اد�)؛    04.03
، �ف�ر وغ�ره من أنواع األل�ان والقشدة لبن رائب

المخمرة أو المحمضة، و�ن �انت مر�زة أو محتو�ة 
 أو ةعلى س�ر مضاف أو مواد تحل�ة أخر أو منكه

محتو�ة على فواكه أو أثمار قشر�ة أو �اكاو 
      . مضافة

  %5    ـ لبن رائب (ز�اد�)   04 03 20 00  
      : اـ غ�ره    
  %5    "ـ ـ ـ لبنه " لبن مصفى   04 03 90 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     مخ�ض اللبنـ ـ ـ   04 03 90 20  
  %5    اـ ـ ـ غ�ره 04 03 90 90  

و�ن �ـان مر�ـزا أو محتو�ـا علـى سـ�ر  ،مصل اللـبن    04.04
منتجــات م�ونــة مــن  أخــر؛مضــاف أو مــواد تحل�ــة 

حل�ـــب طب���ـــة، و�ن �انـــت محتو�ـــة علـــى  عناصـــر
س�ر مضاف أو مواد تحل�ـة أخـر، غ�ـر مـذ�ورة وال 

      داخلة في م�ان آخر.
و�ن �ان مر�زا أو  ،اللبن ومصل اللبن المعدل ـ مصل  04 04 10 00  

    أخر محتو�ا على س�ر مضاف أو مواد تحل�ة 

  
5%  

  %5   ـ غ�رها  04 04 90 00  
 ؛مشتقة من اللبنون وز�وت دهز�دة وغ�رها من     04.05

      قابلة للدهن. أل�انمنتجات 
  %5    دة ــ ز�  04 05 10 00  
  %5    ـ مشتقات اللبن القابلة للدهن   04 05 20 00  
  %5   ـ غ�رها   04 05 90 00  

      .وجبن اللبن المخثر جبــن    04.06
أو غ�ر مخثرة)، �ما في ذلك  منضجةطازجة (غ�ر  ـ أج�ان  04 06 10 00  

    المخثر وجبن اللبن  ،بن مصل اللبنج

  
5%  

  %5     واعنـ أج�ان م�شورة أو �ش�ل مسحوق من جم�ع األ   04 06 20 00  
  %5      مسحوق غ�ر م�شورة وال �ش�ل  ،ـ أج�ان معالجة  04 06 30 00  
واج�ان أخر محتو�ة على  ـ أج�ان ذات عروق زرقــاء 04 06 40 00  

  %5   البن�س�ل�وم  يعروق متحصل عل�ها بواسطة رو�فورت
      : ـ أج�ان أخر    
  %5     مخمرطازج (قشد�) ـ ـ ـ جبن   04 06 90 10  
(مثل الشدر، الجودا،  ـ ـ ـ جبن قاسي أو متوسط التقس�ة  04 06 90 20    

  %5     ان)ز الجرو�ر، ال�اروم�
 15ال �قل وزن العبوة عن (معالج) جبن اصفر نصف  ـ ـ ـ  04 06 90 30  

  %5     ك�لو جرام 
  %5    ـ ـ ـ غ�رها 04 06 90 90  

      محفو� أو مطبوخ. �قشرة، طازج أو ،ب�ض ط�ور    04.07
  : ـ ب�ض ملقح للتفر�خ    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء     من دجاج من نوع جالوس دوم�ست��وس  ـ ـ  04 07 11 00  
  إعفاء     غـ�ره ـ ـ 04 07 19 00 
      :ب�ض طازج آخر ـ    
      5%ج من نوع جالوس دوم�ست��وسمن دجاـ ـ   04 07 21 00 
  %5    ـ ـ غـ�ره 04 07 29 00 
  %5    غـ�رهـ  04 07 90 00  

04.08  
  
  

بدون قشرة، ومح (صفار الب�ض)  ،ب�ض ط�ور  
طازج أو مج�ف أو مسلوق �الماء أو مطبوخ 
�ال�خار أو مقولب، مجمد أو محفو� �أ�ة طر�قة 

د أخر�، و�ن �ان محتو�ا على س�ر مضاف أو موا
      . تحل�ة أخر

      ـ صفار ب�ض (مح) :    
  %5    مج�ف ـ ـ   04 08 11 00  
  %5    �ره ـ ـ غـ  04 08 19 00  

  

  : �رهـ غـ  
    

  %5     مج�فـ ـ   04 08 91 00  
  %5   ـ�ره ـ ـ غ  04 08 99 00  

  %5     طب�عيعسل   04 09 00 00  04.09
حشرات ومنتجات أخر صالحة لألكـل من أصل ح�واني،     04.10

      غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر .
  %5   حشرات  ـ 00 10 10 04  

      غ�رها: ـ    
  %5     ـ ـ ـ ب�ض سالحف  04 10 90 10  
  %5     ـ ـ ـ أعشاش السلنجان  04 10 90 20  
  %5   غ�رها  ـ ـ ـ 04 10 90 90  
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  صل ح�واني، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخرأمنتجات أخر من 
  
  
  

   : مالح�ـــات
  : ال �شمل هذا الف�ل -  1

الم�انـات والمعـد، �املــة أو  الم�ــار�ن و المنتجـات ال�ـالحة لألكـل عــدا دم الح�وانـات (السـائل أو المج�ـف) و -أ 
  . قطعاً 

المماثلـة مـن  ت) والق�اصـات والنفا�ـا05.05راء، عدا المنتجات الداخلة في البنـد (ب ـ ال�الل أو الجلود وجلود �ف
  . )43أو  41(ف�ل  05.11ة في البند الجلود غ�ر المدبوغة الداخل

  . ل��ل وف�الته (القسم الحاد� عشر)الح�وان�ة األصل عدا شعر ا األول�ةمواد النسج   -ج 
  . )96.03ة الم�انس والفراج�ن (بند عالرؤوس (الحزم وال��ل) المح�رة ل�نا -د 

ال تكــون أطرافــه الجذر�ــة أن  ةط�شــر  )، الشــعر المفــروز طول�ــاً 05.01�عتبــر "خـــاما" �ــالمعنى المق�ــود فــي البنــد ( - 2
  . ؤوسه مجمعة معا �االتجاه الطب�عيور 

لقــرن و�ــذلك �ــر البــر� ووح�ــد اال�نز  أن�ــابال�حــر� و  الكر�ــدن �عتبــر "عـــاجا" فــي هــذا الجــدول، أن�ــاب الف�ــل والفــ� و - 3
  . أسنان جم�ع الح�وانات

��مـا �شـمل،  ،05.11�شـمل البنـد  ال�قـر.ف�ـ�لتي ال��ـل أو  ذيـلعـرف و  �عتبر "شعر خ�ل " في هذا الجـدول، شـعر - 4
  بدون.".  و�ط�قة �مادة حاملة أمه�أة  �انت،شعر ال��ل، و�ن  ف�التشعر ال��ل و 

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــــنفال�ـــ  الن�ام المنسق رمز  البند
خـــام، و�ن �ـــان مغســـوال أو منزوعـــا  ،شـــعر �شـــر�   05 01 00 00  05.01

   .ف�الت الشعر ال�شر�  دهنه؛

   
5%  

؛ شــعر غر�ــر خنز�ــر بـر�  أو خنز�ـر وشــع�رات شـعر    05.02
ف�الت صناعة الفراج�ن (الفرش)؛  وغ�ره من شعر
  .شعر وشع�رات

    

  سلع خاصة  شعر خنز�ر بر� وف�الته  ـ شعر خنز�ر أو  05 02 10 00  

  %5  ـ غ�ره   05 02 90 00  

      )ملغي(    05.03
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــــنفال�ـــ  الن�ام المنسق رمز  البند
م�انات ومعد ح�وانـات (عـدا األسـماك)،  م�ار�ن و    05.04

ـــة ـــردة أو مجمـــدة أو  طازجـــةأو قطعـــا،  كامل أو مب
   . مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة

    

  %5   ـ ـ ـ م�ار�ن   05 04 00 10  

  %5    دمعــ ـ ـ   05 04 00 20  

  %5  ا غ�ره ـ ـ ـ 05 04 00 90  

جـــزاء أخـــر مـــن ط�ـــور، بر�شـــها أو أجلـــود ط�ـــور و     05.05
 و )األطراف (وان �ان مشذب وأجزاؤهبزغبها، ر�ش 

ك�ر من أزغب، جم�عها خام أو لم �جر عل�ها شغل 
ــر أو المعالجــة �ق�ــد حف�هــا التن��ــ� أو ؛ التطه�

  .ر�ش أجزاءر�ش أو  من تمساح�ق ونفا�ا

    

  %5     زغب الحشو؛نواع المست�دمة في أل ـ ر�ش من ا  05 05 10 00  

  %5   ا ـ غ�ره 05 05 90 00  

ـــدهنأع�ـــام و     05.06 ـــا أو منزوعـــة ال  أو روم قـــرون، خام
 �أشـ�ال(لكـن غ�ـر مقطعـة  �سـ�طاً  مح�رة تح�ـ�راً 

؛ أو منزوعـــة الهـــالم  معالجـــة �حمـــ� أو خاصـــة)
   .جاتهذه المنت تمساح�ق ونفا�ا

    

  %5     ـ ع�م�ن (بروت�ن ع�ام) وع�ام معالجة �حم�  05 06 10 00  

  %5   ا ـ غ�ره 05 06 90 00  

ص��حات فك الحوت  عاج وذبل سلحفاة (درق) و    05.07
ات �حر�ة، �ين ثدغ�ره م ) أواألهداب(�ما ف�ها 

 وم�الب وأ�افر حوافر مش��ة، وقرون  قرون 
 و�نما �س�طاً  مح�رة تح��راً  أو خاماً  ، ومناق�ر

هذه  تونفا�ا مساح�ق مقطعة �أش�ال خاصة؛ غ�ر
  . المواد

    

  اممنوع است�راده   ونفا�اتهمساح�قه  عاج؛ـ   05 07 10 00  

      غ�رها:ـ     

  10 90 07 05  
  

وت (�مـا ف�هـا ـك الحــذبـل سـلحفاة (درق)، صـ��حات فـ ــ ـ ـ
مســـاح�قها  ؛ ر�ةـات �حـــ�يره مـــن ثـــدـ�ــــ) أو غدابـاألهـــ
   �اتهاونفا

    
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــــنفال�ـــ  الن�ام المنسق رمز  البند
 ومنـاق�ر؛ بـوقرون مش��ة وحوافر وأ�افر وم�ال ـ قرون ـ ـ   05 07 90 20  

  ونفا�اتهامساح�قها 

    
5%  

 أو مح�ـــر تح�ـــ�راً  خامـــاً  مرجـــان ومـــواد مماثلـــة،    05.08
أصـداف  �س�طا ولكن غ�ر مشـغول �طر�قـة أخـر�؛

رخو�ـــات أو قشـــر�ات أو قنفـــذ�ات �حر�ـــة وع�ـــام 
نمــا غ�ــر �و  �ســ�طاً  ح�ــ�راً خــام أو مح�ــرة ت ،ح�ــار

  ونفا�اتها.ش�ال خاصة؛ مساح�قها أمقطعة �

   

  %5     مرجانـ ـ ـ   05 08 00 10  

  %5     ر�سـ ـ ـ ـ  05 08 00 20  

  %5     ـ ـ ـ أصداف رخو�ات أو قشر�ات أو قنفذ�ات �حر�ة  05 08 00 30  

  %5    اغ�ره ـ ـ ـ 05 08 00 90  

      )ملغي(    05.09

ـــر     05.10 �ـــب القنـــدس (كاســـتر�وم)، ز�ـــاد ، طشـــهبأعنب
ومســك؛ ذرار�ــح (ذ�ــاب هنــد�)؛ صــفراء و�ن �انــت 

؛ غدد ومنتجـات ح�وان�ـة أخـر مسـتعملة فـي مجففة
ال�ــــ�دلة، طازجــــة أو مبــــردة أو  منتجــــاتإعــــداد 

  . محفو�ة مؤقتا �طر�قة أخر�  مجمدة أو

    

  %5     مسكو بر أشهب، ط�ب القنــدس ( �استر�وم )، ز�اد ـعن ـ ـ ـ  05 10 00 10  

  %5   ا غ�ره ـ ـ ـ 05 10 00 90  

منتجات ح�وان�ـة غ�ـر مـذ�ورة وال داخلـة فـي م�ـان     05.11
ــة ممــا �شــمله الف�ــالن آخــر؛ ) أو 1(ح�وانــات م�ت

  ال�شر�. لالستهالك)، غ�ر صالحة 3(

    

  %5    ـ مني ذ�ور األ�قار   05 11 10 00  
     : اـ  غ�ره    

   تالفقار�ارخو�ات أو سماك أو قشر�ات أو أـ ـ منتجات     
  : )3الف�ل ( �شمله؛ ح�وانات م�ته مما مائ�ة أخر     

    

  %5     ـ ـ ـ ب�� السمك غ�ر ال�الح لألكل  05 11 91 10  

  %5     )3(ـ ـ ـ ح�وانات م�تة مما �شمله الف�ل   05 11 91 20  

  %5     اغ�ره ـ ـ ـ 05 11 91 90  

      : اـ ـ غ�ره    

  %5    القرمز والحشرات المماثلة  ـ ـ ـ دودة  05 11 99 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــــنفال�ـــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     القز ) ـ ـ ـ ب�� دودة الحر�ر (  05 11 99 20  

  %5     ـ ـ ـ ب�� النمل (المازن)  05 11 99 30  

لم�تـة األخـر واللحـوم واألحشـاء انات اـ ـ ـ دم الح�وان والح�و   05 11 99 40  
   لألكلغ�ر ال�الحة  واألطراف،

    
5%  

سالنه (جذاذ) وغ�رها من  أع�ابع�الت،  أوتارـ ـ ـ   05 11 99 50  
   نفا�ات مماثلة من صالل (جلود غ�ر مدبوغة)

    
   5%  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  05 11 99 90  
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  2ق : 
                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  منتجات الممل�ة الن�ات�ة
  

   مالح�ـــــة:
  

وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة ���ل ح�ات اس�وان�ة أو �رو�ة صغ�رة م�ال  أينما�قصد ���ارة { م�تالت }     
  .% وزنا3ة بنس�ة التز�د عن لمجرد الضغ� ال�س�� أو �إضافة مادة را�� إماوالتي �تلت 
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  ون�اتات أخر ح�ة؛ �ص�الت و�صالت وجذور وما شابهها؛ أشجار
  غصان مورقة للز�نة أمق�وفة و  أزهار 

   مالح�ـــات:
 صـناف (�مـا ف�هـاأل) فإن هذا الفصـل ��ـمل فقـ� الن�اتـات الح�ـة وا06.01مع مراعاة أح�ام الجزء ال�اني من البند ( - 1

التي ينتجها عادة �ستان�و الم�اتل والحدائق والزهارون للغـرس أو الز�نـة، غ�ـر أن هـذا  األنواعشتول ال�ضر) من 
  . )7المذ�ورة في الفصل ( األخر��مل ال��ا�ا وال�صل والعسقالن وال�وم والمنتجات  الفصل ال

غصـان الوراقـة مـن هـذه األصـناف، الداخلـة ألار وازهـأل صناف المماثلة معاملـة األتعامل ال�اقات والسالل واألكال�ل وا - 2
��ـمل هـذان  ل�ها مـن مـواد أخـر، ومـع ذلـ� الإ) �صرف الن�ر عن اللوازم المضافة 06.04أو  06.03في البندين (

  . )97.01صناف فن اللصق (كوالج) ولوحات الز�نة المماثلة الداخلة في البند (أالبندان 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
و�صــل�ه �صــ�الت و�صــالت ودرنــات وجــذور درن�ــه     06.01

أو  راقــــدة رزومــــات)،(جــــذام�ر و أرضــــ�ة  نســــ�قاو 
؛ ن�اتـات وجـذور هنـد�اء (شـ��ور�ا) ُمنبته أو مزهرة

  .12.12عدا الجذور المذ�ورة في البند

    

سـ�قان  و �ص�الت و�صالت ودرنات وجذور درن�ه و�صـل�هـ   06 01 10 00  
   راقدة، و جذام�ر (رزومات)أرض�ة 

   
  إعفاء

سـ�قان  و �صالت ودرنات وجذور درن�ه و�صـل�هـ �ص�الت و  06 01 20 00  
؛ ن�اتــات أو مزهــرة منبتــه، و جــذام�ر (رزومــات)أرضــ�ة 

 وجذور هند�اء (ش��ور�ا) 

    
  

  

  إعفاء

فســـائل  و ف�هـــا جـــذورها) ن�اتـــات ح�ـــة أخـــر (�مـــا    06.02
  ب�اض الف�ر. ؛و�عوم

    

      و�عوم:ـ فسائل دون جذور     

  إعفاء    العنب) (عقلـ ـ ـ جفون ال�رمه   06 02 10 10  
  إعفاء   ا غ�رهـ ـ ـ  06 02 10 90  
، من أم غ�ر م�عمةأشجار وجن�ات وشج�رات، م�عمة  ـ    

  : أثمار صالحة لألكل وأي تحمل فواكه األنواع الت
    

  إعفاء    ��لـ ـ ـ غرسات ن  06 02 20 10  

  إعفاء    جوز الهند ـ ـ ـ غرسات  06 02 20 20  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء   ا غ�رهـ ـ ـ  06 02 20 90  
      : غ�ر م�عمة أمم�عمة  ،و�ةـ جن�ات ورد�ة وصحرا    
  %5    جن�ات الز�نةـ ـ ـ   06 02 30 10  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ   06 02 30 90  

  %5    م�عمةـ ورود م�عمة أم غ�ر   06 02 40 00  

  %5  ا ـ غ�ره 06 02 90 00  

براعم أزهار، مق�وفة، لل�اقات أو للتـز��ن،  أزهار و    06.03
أو مب�ضـة أو م�ـر�ة أو مصبوغة  مجففةر��ة أو 

   .أو محضرة ��ر�قة أخر� 

    

       : ر��ةـ     

  %5    ـ ـ ورد 06 03 11 00  

  %5    ـ ـ قرنفل 06 03 12 00  

  %5    (أور��د)ـ ـ سحلب�ة 06 03 13 00  

  %5    ـ ـ أقحوان 06 03 14 00  

  %5    (من نوع ل�لل�وم) ـ ـ زنبق 06 03 15 00  

  %5    ـ ـ غ�رها 06 03 19 00  
  %5  ا ـ غ�ره 06 03 90 00  

ــات، دون     06.04 أوراق وأغصــان وغ�رهــا مــن اجــزاء الن�ات
لل�اقـات أو ر أو براعم وأع�اب و�حالب وأشنة ازها

صبوغة أو مب�ضـة أو للز�نة، ر��ة أو مجففة أو م
  م�ر�ة أو محضرة ��ر�قة أخر�.

    

  %5    ر��ةـ   06 04 20 00  

  %5  ا غ�رهـ  06 04 90 00  
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  خ�ر ون�اتات وجذور ودرنات، صالحة لألكل
   مالح�ـــات:

  .)12.14لعل��ة الداخلة في البند (�شمل هذا الف�ل المنتجات ا ال  - 1
ــارة {خ�ــر} تشــمل 07.12و  07.11و  07.10و  07.09لتطب�ــق أح�ــام البنــود (  - 2 الفطــر ال�ــالح  أ��ــاً ) فــإن ��

ر والكوســـا والقـــرع وال�اذنجـــان والـــذرة الحلـــوة (ز�مـــا�س ســـ�اراتا) وأثمـــار مـــن جـــنس لألكـــل والكمـــأ والز�تـــون والكبـــ
(كا�ســ��وم) فل�فلــه أو مــن جنس{ب�منتــا} فلفــل والشــمر وال�قــدونس والكز�ــرة والطرخــون والرشــاد {القــره} والمردقــوش 

  .ورتنس�س أو اور�جا نوم ماجورانا)الحلو (ماجورانا ه
  : �استثناء) 07.11لغا�ة   07.01الداخلة في البنود (من  األنواع��ر المجففة من )  جم�ع ال07.12�شمل البند ( - 3

  .)07.13ال�قول القرن�ة ال�ا�سة المف��ة (بند  -أ   
  . 11.04لغا�ة  11.02في البنود من  المحددة �األش�الب الذرة الحلوة   
  .)11.05دق�ق وسم�د ومسحوق ورقائق وحب��ات وم�تالت �طاطا (بند  -ج   
  .)11.06البند ( 07.13دق�ق وسم�د ومسحوق ال�قول القرن�ة ال�ا�سة الداخلة في البند  -د   

أو مـن جـنس  إال انه �ستثنى مـن هـذا الف�ـل الثمـار المجففـة أو المجروشـة أو المسـحوقة مـن جـنس {كا�سـ��وم} - 4
  .)09.04{ب�منتا} بند (

ط ألجــل الحفــ� الم�قــت أثنــاء النقــل أو الت�ــز�ن قبـــل علــى ال��ــر التــي تمــت معالجتهــا فقــ 07.11ينطبــق البنــد  -5
استعمالها ( مثال �غاز ثاني او�سـ�د الكبر�ـت أو فـي مـاء مملـح أو م�بـرت أو غ�رهـا مـن محال�ـل الحفـ�)، علـى ان 

  ت�قى غ�ر صالحة �حالتها هذه لالستهالك الم�اشر.

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      .طازجة أو مبردة، �طاطس    07.01

   لبذارـ تقاو� ل  07 01 10 00  
 إعفاء 

 إعفاء   اهـ غ�ر  07 01 90 00  
  طازجة أو مبردة  طماطم،  07 02 00 00  07.02

 إعفاء 
وخ�ــر ثوم�ــة أخــر،  ��ــل وعســقالن وثــوم و�ــراث    07.03

  . طازجة أو مبردة

    

      : ل وعسقالنـ ��ـ    

      : ل��ـ ـ ـ ـ    

 إعفاء     القشرة)ـ ـ ـ ـ ��ل للطعام (أخ�ر أو �ا�س   07 03 10 11  

 إعفاء     ـ ـ ـ ـ ��ل للبذار (قزح أو قنار)  07 03 10 12  
 إعفاء    ـ ـ ـ عسقالن   07 03 10 20  
 إعفاء     ومثــ   07 03 20 00  
 إعفاء   ـ �راث وخ�ر ثوم�ة أخر  07 03 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
وخ�ــــر  �رنــــبســــاقي و  �رنــــبو ملفــــوف وقــــرنب�ط     07.04

من جنس براس��ا، طازجة أو  مماثلة صالحة لألكل
  .مبردة

    

 إعفاء    لي برو� ـ قرنب�ط و  07 04 10 00  

 إعفاء    ـ �رنب برو�سل   07 04 20 00  
 إعفاء   ا ـ غ�ره 07 04 90 00  

ـــــد�اء (    07.05 ـــــواع مـــــن خـــــس (الكتو�ـــــا ســـــات�فا) وهن أن
  .)، طازجة أو مبردةمش��ور�ا

    

      : ـ خس    

 إعفاء     (م�بب)ملفوف  ـ ـ خس  07 05 11 00  

 إعفاء    ره ـ ـ غ�ـ  07 05 19 00  
      : ـ هند�اء    

 إعفاء     انث�و�وس ف�ولوسام) مـ ـ هند�اء وتلوف (ش��ور�ا  07 05 21 00  

 إعفاء   ا ـ ـ غ�ره 07 05 29 00  
طة ولح�ـة لندر (بنجـــر) للسـمجزر ولفـت �قلـى وشـ    07.06

�ـــرفس لفتـــي وفجـــل وجــــذور في) و لســـالتـــ�س (س
   .مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة

    

 إعفاء     �قليـ جزر ولفت   07 06 10 00  

 إعفاء   ا ـ غ�ره 07 06 90 00  
 إعفاء    طازجة أو مبردة  محبب، صغ�ر قثاء، خ�ار خ�ار و  07 07 00 00  07.07
، طازجـة أو قشورةأو غ�ر م قشورةم ،�ة�قولخ�ر     07.08

  .مبردة

    

 إعفاء    ـ �ازالء ( ب�سوم سات�فوم)   07 08 10 00  

 إعفاء    فاس�ولوس) ، ��ج�ن�ا انواع  منـ لو��ا وفاصول�ا (  07 08 20 00  
      : أخر �ة�قولخ�ر ـ     

 إعفاء    ـ ـ ـ فـول   07 08 90 10  

 إعفاء   ا ـ ـ ـ غ�ره 07 08 90 90  
      .مبردةخ�ر أخر، طازجة أو     07.09

  إعفاء     هل�ون  ـ  07 09 20 00  
 إعفاء     �اذنجانـ   07 09 30 00  
 إعفاء    ـ �رفس عدا الكرفس اللفتي   07 09 40 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
      : ـ فطر و�مأ    

 إعفاء     جنس أجار��وس من ـ ـ فطر  07 09 51 00  

 إعفاء   ـ ـ فطر من جنس بول�توس  00 52 09 07  

 إعفاء    ـ ـ فطر من جنس �نثار�لوس  00 53 09 07  

 إعفاء    ـ ـ فطر (لنت�نوس إيدودس)  00 54 09 07  

ـ ـ فطر (تر��ولوما ماتسوت�ك، تر��ولوما ماجن���الر�،  00 55 09 07  
تر�ولوما أناتول��وم، تر�ولوما دولس�ونز، تر��ولوما 

  كال�جاتوم)

 إعفاء  

 إعفاء    ـ ـ �مأ (من نوع ت�و�ر)  00 56 09 07  

      : ـ ـ غ�رها    
  إعفاء    (فقع)  ـ �مأ ـ ـ  07 09 59 10  

  إعفاء    غ�رها  ـ ـ ـ  07 09 59 90  
جـنس ب�منتـا (فل�فلـة أو  �ا�س��وم أو من جنس ثمار منأـ   07 09 60 00  

  فلفل) 
    

  إعفاء

 قاور األ ـ سبـانخ أو س�انخ ن�وز�لند� وس�انخ �ب�ـرة   07 09 70 00  
   (س�انخ الحدائق)

  إعفاء  

       :  اـ غ�ره    

 أرضي شو�ي (خرشوف)ـ ـ   07 09 91 00     إعفاء 

 إعفاء     ز�تون ـ ـ   07 09 92 00  
 إعفاء     ��و�ر��تا)انواع  من�قط�ن وقرع (ـ ـ   07 09 93 00  
      غ�رها:ـ ـ     

 إعفاء     كوسةـ ـ ـ   07 09 99 10  
 إعفاء     �ام�اـ ـ ـ   07 09 99 20  
 إعفاء     �قدونسـ ـ ـ   07 09 99 30  
 إعفاء    كز�رةـ ـ ـ  07 09 99 40  
 إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ  07 09 99 90  

خ�ــــر ( غ�ــــر مطبوخــــة أو مطبوخــــة �ال��ــــار أو    07.10
  مجمدة. ،مسلوقة في الماء)

    

  %5    ـ �طاطس   07 10 10 00  

      : مقشورةمقشورة أو غ�ر  �ة�قولخ�ر ـ     

  %5     ـ ـ �ازالء (ب�سوم سات�فوم)  07 10 21 00  

  %5     .اس�ولوس)ف ،��ج�نا أنواعمن صول�ا (اف لو��اء و ـ ـ  07 10 22 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    ا هـ ـ غ�ر   07 10 29 00  

(سـ�انخ قاور ـ س�انخ وسـ�انخ ن�ـوز�لنــد� وســ�انخ �ب�ــرة األ   07 10 30 00  
    الحدائق)

  5%  

  %5     حلوةـ ذرة   07 10 40 00  

  %5    ـ خ�ر أخر   07 10 80 00  

  %5   ل�ط خ�ر ا�مـ  07 10 90 00  

ولكــن غ�ــر صــالحة �حالتهــا  م�قتــا محفو�ــة خ�ــر    07.11
  الم�اشر. لالستهالكهذه 

    

  %5     ز�تون ـ   07 11 20 00  

  %5    محبب  صغ�ر ـ خ�ار أو قثاء وخ�ار  07 11 40 00  

      : كمأ فطر و ـ    

  %5     فطر من جنس أجار��وس ـ ـ  07 11 51 00  

  %5     رهاغ� ـ ـ  07 11 59 00  

  %5  ل�ط خ�ر ا�م ؛ـ خ�ر أخر 07 11 90 00  

خ�ـــر مجففـــة، �املـــة أو مقطعـــة أو مشـــرحة أو     07.12
أكثــر مــن  م�ســرة أو مســحوقة، ولكــن غ�ــر مح�ــرة

  .ذلك

    

  %5     ��لـ   07 12 20 00  

 )اور��والر�ا عانو امن ( أذان ال�شب فطر و فطر ـ    
  : و�مأ ال)متر� عانو ا(من  هالمي فطر و

    

  %5     جنس آجار��وس نم فطر ـ ـ  07 12 31 00  

  %5     )أور��والر�ا عانو امن ( أذان ال�شب فطر ـ ـ  07 12 32 00  

  %5     مال)�تر  عانو اهالمي (من  فطر ـ ـ  07 12 33 00  

  %5    )ـ ـ فطر (من نوع لنت�نوس إيدودس  07 12 34 00  

  %5     رهاغ� ـ ـ  07 12 39 00  

  %5   ل�ط خ�را�م ؛ـ خ�ر أخر 07 12 90 00  

مقشـورة، و�ن �انـت منزوعـة  مجففة، �ة�قولخ�ر     07.13
  .أو مفلوقة الغاللة

    

  %5    ـ �ازالء (ب�سوم سات�فوم)   07 13 10 00  

  %5    (قار�انزوس) ـ حم�  07 13 20 00  

      ��جنا، فاس�ولوس):ع انو امن و فاصول�ا (ـ لو��اء     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ه�بر أو ��جنا  (L)نجو و ��جنا منوع من ـ ـ فاصول�ا     

  : و�لكز�ك (L)اراد�ات
    

 إعفاء     للبذارـ ـ ـ   07 13 31 10  
  %5     للطعام ـ ـ ـ  07 13 31 20  

وس أو ��جنـا �ولسـي) (فاـ�رة (ادزو�ــراء صغـول�ا حمـفاص ـ ـ    
  :  انجوالر�س)

    

  إعفاء     للبذارـ ـ ـ   07 13 32 10  

  %5     للطعامـ ـ ـ   07 13 32 20  

(فاس�ولوس  ول�ا الب��اءـاص، �ما ف�ها الفول�ا ـفاصـ ـ     
  : فولجار�س)

    

  إعفاء    ـ ـ ـ للبذار   07 13 33 10  

  %5     للطعامـ ـ ـ   07 13 33 20  

      : ي أو فوندز�ا سبت�راني)ـا سبت�رانـول�ا �ام�ارا (��جنـفاصـ ـ     

  %5     للبذارـ ـ ـ   07 13 34 10  

  %5     للطعامـ ـ ـ   07 13 34 20  

      : ا أنجو���والتا)ـ ـ لو��ا (��جن    

  %5     للبذارـ ـ ـ   07 13 35 10  

  %5     للطعامـ ـ ـ   07 13 35 20  

  %5    ا ـ ـ غ�ره  07 13 39 00  

  %5     عدسـ   07 13 40 00  

 الح�ة (��س�ا فا�ا ماجور) وفول صغ�ر الح�ة ـ فول عر��  07 13 50 00  
   ور)نم�(��س�ا فا�ا ا�جو�نا و��س�ا فا�ا 

    

5%  

  %5    )ـ �ازالء هند�ة (كاجانوس �اجان  07 13 60 00  

      :  ـ غ�رها    
  %5     ماشـ ـ ـ   07 13 90 10  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  07 13 90 90  

 و الســــــــحلب االراروت و من�هــــــــو� (مــــــــان�وق) و    07.14
ــات  و �طاطــا حلــوه و خرشــوف القــدس جــذور ودرن

النشأ أو االينـول�ن، طازجـة أو مبـردة � غن�ة مماثلة
أو  و�ن �انــت �شــ�ل شــرائح ،مــدة أو مجففــةأو مج
  ؛ لب الن��ل الهند� (ساجو).ةم�تل كر�ات
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ا)ف(كاسا ـ من�هو� (مان�وق)  07 14 10 00  

  %5    ـ �طاطا حلوة   07 14 20 00  

  %5     د�س�ور�ا)انواع  من�ام (ـ   07 14 30 00  

  %5     �ولكاس�ا)انواع  منقلقاس (ـ   07 14 40 00  

  %5     )اكسانثوسوما عانو ا منيوت�تا (ـ   07 14 50 00  

      : اـ غ�ره    

  %5     سحلبـ ـ ـ   07 14 90 10  

  %5     روميقلقاس ـ ـ ـ   07 14 90 20  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  07 14 90 90  
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  ق�ور حمض�ات وق�ور �ط�خ أو شمام  لألكل؛فواكه وأثمار صالحة 
  

   مالح�ـــات:
  . فواكه وال�مار غ�ر الصالحة لألكله�ا الفصل ال لال ��م  - 1
  . لفواكه وال�مار الطازجة المماثلةتبند الفواكه وال�مار المبردة بنفس بنود ا - 2
�مــار المجففــة الــواردة فــي هــ�ا الفصــل �م�ــن إعــادة معالجتهــا �المــاء جزئ�ــا أو معالجتهــا إن الفواكــه المجففــة أو ال - 3

  : التال�ةلألغراض 
ــ� أو الت�ب�ــت   -أ  ــة أو �الكبرتــه أو �إضــافة حــالحف امض الســور��ك أو اإلضــافي (مــ�ًال، �معالجتهــا �حــرارة معتدل

  . سور�ات البوتاس)
 أن) ��ـر� الجلو�ـوز�إضافة ز�ت ن�ـاتي أو مقـادير قل�لـة مـن شـراب تحس�ن أو المحاف�ة على ش�لها (م�ًال،  -ب 

  . على صفتها  �فواكه أو ثمار مجففةتحاف� 
علــى الفواكــه واألثمــار الق�ــر�ة التــي تمــت معالجتهــا فقــط ألجــل الحفــ� الم�قــت أثنــاء النقــل أو  08.12ينطبــق البنــد  -4

ــاني او�ســ�د الكبر�ــ ــل اســتعمالها ( مــ�ال �غــاز ث ــل التخــز�ن قب ــرت أو غ�رهــا مــن محال� ت أو فــي مــاء مملــح أو م�ب
  الحف�)، على أن ت�قى غ�ر صالحة �حالتها ه�ه لالستهالك الم�اشر.

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
جـــوز الهنـــد وجـــوز البراز�ـــل وجـــوز الكاشـــو (لـــوز     08.01

  . طازجة أو جافة، �ق�رها أو بدونه هند�)،

    

      : ـ جوز الهند (نارج�ل)    

  %5     مج�فـ ـ   08 01 11 00  

  %5     �ق�رته الداخل�ةـ ـ   08 01 12 00  

  %5    ه ـ ـ غ�ر   08 01 19 00  

      : ـ جوز البراز�ل    

  %5     �ق�رهـ ـ   08 01 21 00  

  %5     مق�رـ ـ   08 01 22 00  

      : و (لوز هند�)جـ جوز الكا    

  %5     ه�ق�ر ـ ـ   08 01 31 00  

  %5    مق�رـ ـ  08 01 32 00  

ثمـــار ق�ـــر�ة أخـــر، طازجـــة أو جافـــة، �ق�ـــرها أو     08.02
  . بدونه
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
      : وزلــ     

  %5     �ق�رهـ ـ   08 02 11 00  

  %5     مق�رـ ـ   08 02 12 00  

      : �ور�لوس)ع انو امن ـ بندق (    

  %5    �ق�ره ـ ـ   08 02 21 00  

  %5    مق�ر ـ ـ   08 02 22 00  

      ـ جوز عاد�:    

  %5     �ق�رهـ ـ   08 02 31 00  

  %5     مق�رـ ـ   08 02 32 00  

      : ا)��ستانع انو امن ـ �ستناء (    

  %5    �ق�ره ـ ـ   08 02 41 00  

  %5    مق�رـ ـ   08 02 42 00  

      : حلبيـ فستق     

  %5     �ق�رهـ ـ   08 02 51 00  

  %5    مق�رـ ـ   08 02 52 00  

      : ا�ماالم�ادجوز ـ     

  %5     �ق�رهـ ـ   08 02 61 00  

  %5     مق�رـ ـ   08 02 62 00  

:�وال)انواع من جوز الكوال (ـ           

 %5   ثمرة القورو ـ ـ ـ  08 02 70 10  
 %5   غ�رها ـ ـ ـ  08 02 70 90  
  %5     جوز أر��اـ   08 02 80 00  

   اـ غ�ره  :      

 %5   ـ ـ صنو�ر �ق�رة  00 91 02 08  
 %5    ـ ـ صنو�ر مق�ر 00 92 02 08  
   :ـ ـ غ�ره      

  %5     الح�ة الخضراء (ألَبَنْك)ـ ـ ـ   08 02 99 10  

         : رهغ�ــ ـ ـ     

  %5     �ق�رةـ ـ ـ ـ   08 02 99 91  

  %5    مق�رـ ـ ـ ـ  08 02 99 92  

     . طازج أو مج�ف موز، �ما ��ه موز ال�النتان،    08.03

 إعفاء    �النتانـ  08 03 10 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 إعفاء    ـ غ�ره 08 03 90 00  
ــاس و    08.04 ــ�ن وأنان ــر� أمر��ــي)  تمــر وت اوفو�ــادو (كم�

  . ، ومنجوست�ن،طازجة أو مجففةهومنج هوجواف

    

      : رـ تمـ    

  إعفاء     (رطب) طازجـ ـ ـ   08 04 10 10  

      : مج�فـ ـ ـ     

  إعفاء     م�نوزـ ـ ـ ـ   08 04 10 21  

  إعفاء     رهغ�ــ ـ ـ ـ   08 04 10 29  

      : �نتــ     

  إعفاء     طازجـ ـ ـ   08 04 20 10  

  إعفاء     مج�فـ ـ ـ   08 04 20 20  

  إعفاء     أناناسـ   08 04 30 00  

  إعفاء     ـ أفو�ادو  08 04 40 00  

      : نو مانجوست� منجه، هـ جواف    

  إعفاء     هجوافــ ـ ـ   08 04 50 10  

  إعفاء     منجه ـ ـ ـ  08 04 50 20  

  إعفاء    منجوست�نـ ـ ـ  08 04 50 30  

      مجففة.حمض�ات، طازجة أو     08.05

  إعفاء     برتقالـ   08 05 10 00  

)، (�ما ف�ها التانجار�ن والساتسوما "ماندر�ن"يوسفى ـ     
    :كلمنت�نا، ولكنج وغ�رها من الحمض�ات المهجنة

  
  

  إعفاء    )(�ما ف�ها التانجار�ن والساتسوما "ماندر�ن"يوسفى ـ ـ   08 05 21 00  
  إعفاء    ـ ـ �لمنت�نا  08 05 22 00  
  إعفاء     غ�رها ـ ـ   08 05 29 00  
  إعفاء     بومليو ـ ل�مون هند�   08 05 40 00  

، ل�م (س�تروس ل�مون، س�تروس ل�مونوم)ل�مون حامض  ـ    
  : س�تروس الت�فول�ا) (س�تروس اروانت�فول�ا،

    

  إعفاء    طازج ـ ـ ـ   08 05 50 10  

  إعفاء     مج�فـ ـ ـ   08 05 50 20  

  إعفاء   ا ـ غ�رهـ 08 05 90 00  

      . فـفمجعنب، طازج أو     08.06

  إعفاء    ـ طازج   08 06 10 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

142
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  2ق : 
  8ف : 

   - 70  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء   )مج�ف (ز��بـ  08 06 20 00  

      .  �ا�ا�ا، طازج ��ه ال�مام) و �ط�خ (�ما    08.07

       : م)ال�ماـ �ط�خ (�ما ��ه     

  إعفاء     ـ ـ �ط�خ أخضر  08 07 11 00  

      : ـ ـ غ�ره    

  إعفاء     قاوون) �ط�خ أصفر (شمام وـ ـ ـ   08 07 19 10  

  إعفاء     اغ�رهـ ـ ـ   08 07 19 90  

  إعفاء   ـ بـابـايـا  08 07 20 00  

     . طازجةتفاح و�م�ر� وسفرجل،     08.08

  إعفاء    ـ تفاح   08 08 10 00  

  إعفاء     �م�ر� ـ   08 08 30 00  

  إعفاء    سفرجلـ  08 08 40 00  

(�مـا ��ـه الـدراق  خـوخبرقـوق أو  م�م� و�ـرز أو    08.09
قراصـــــ�ة (خـــــوخ  األملـــــس "ن��تـــــار�ن") برقـــــوق و

  . شائك)، طازجة

    

  إعفاء     م�م�ـ   08 09 10 00  

      : �رزـ     

  إعفاء     �رز حامض (برونوس س�راسوس)ـ ـ   08 09 21 00  

  إعفاء     غ�ره ــ   08 09 29 00  

  إعفاء    ن��تار�ن �ما ��ه ـ دراق   08 09 30 00  

  إعفاء   خوخ ـ برقوق أو  08 09 40 00  

  . طازجةفواكه أخر،     08.10
    

  إعفاء    ـ توت األرض (فر�ز أو فراولة)   08 10 10 00  

  إعفاء    ـ توت العل�ق وتوت عاد�   08 10 20 00  

  إعفاء     و��م�أسود أو أب�ض أو أحمر  لبعنب ثع ـ  08 10 30 00  

  إعفاء     ومنـ عنب�ات وفواكه أخر من نوع فاكس�  08 10 40 00  

  إعفاء     ـ ��و�   08 10 50 00  

  إعفاء     دور�ان ـ  08 10 60 00  

  إعفاء     برس�مون  ـ  08 10 70 00  

      : اـ غ�ره    

  إعفاء     رمانـ ـ ـ   08 10 90 10  

  إعفاء     ا��ى دن�ا (��ملة)ـ ـ ـ   08 10 90 20  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  إعفاء     صب�ر (ت�ن شو�ي أو برشومي)ـ ـ ـ   08 10 90 30  

  إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ  08 10 90 90  

فواكه وثمار غ�ـر مطبوخـة أو مطبوخـة �ال�خـار أو     08.11
علــى ســ�ر  احتــوتمســلوقة �المــاء، مجمــدة، و�ن 

  . مضاف أو مواد تحل�ة أخر

    

  %5    رض (فر�ز أو فراولة) ـ توت األ   08 11 10 00  

ك�ــم� أســود أو أبــ�ض أو  ـــ تــوت العل�ــق وتــوت عــاد� و  08 11 20 00  
  أحمر وعنب ال�علب 

    
5%  

  %5   ا ـ غ�ره 08 11 90 00  

ولكــن غ�ــر صــالحة  فواكــه وثمــار، محفو�ــة م�قتــا    08.12
  . الم�اشر لالستهالك�حالتها ه�ه 

    

  %5     �رزـ   08 12 10 00  

  %5   ا ـ غ�ره 08 12 90 00  

 08.01فواكه مجففة غ�ر تلك المـ��ورة فـي البنـود     08.13
ــى  ل�ط مــن أثمــار ق�ــر�ة أو فواكــه اخــم ؛08.06إل

  مجففة من األنواع الم��ورة في ه�ا الفصل.

    

  %5    ـ م�م�   08 13 10 00  

  %5    ـ خوخ أو برقوق   08 13 20 00  

  %5     تفاحـ   08 13 30 00  

      أخر:ـ فواكه     

  %5     (وشنة)�رزـ ـ ـ   08 13 40 10  

  %5     هند�تمر ـ ـ ـ   08 13 40 20  

  %5     �م�ر� ـ ـ ـ   08 13 40 30  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ   08 13 40 90  

ثمار ق�ر�ة أو فواكه مجففة من األنواع أ من ل�طاخمـ  08 13 50 00  
  الفصلالم��ورة في ه�ا 

    
5%  

ـــــه  شـــــمامق�ـــــور  وأق�ـــــور حمضـــــ�ات   08 14 00 00  08.14 (�مـــــا ��
)، طازجة أو مجمدة أو مجففـة أو محفو�ـة ال�ط�خ
 حف� محال�ل فيأو  �بر�تيلح أو افي ماء م م�قتاً 
    .أخر

5%  
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  بن وشا� ومته و�هارات وتوابل
   : مالح�ـــات

  : �مايلي 09.10لغا�ة  09.04الداخلة في البنود من  األصنافتبند م�ال��  - 1
  . ند واحد ت�قى داخلة في نفس البندال�اضعة لب األصنافم�ال�� من صنف�ن أو أك�ر من  -أ   
  . 09.10ل في البند خم�ال�� األصناف التا�عة لبنود م�تلفة تد -ب   
(�ما في ذل� الم�ال��  09.10لغا�ة  09.04األصناف ال�اضعة للبنود من  إلىمواد أخر  إضافةإن          

في الفقرت�ن {أ} و {ب} أعاله) ال ت�ثر في تبن�د هذه األصناف ما دامت الم�ال�� الناجمة عنها  إل�هاالمشار 
ل بند من هذه البنود، وفي خالف ذل� تست�عد هذه الم�ال�� من م�تف�ة �ال�ا�ع األساسي لألصناف ال�اضعة ل�

  .21.03 ذا �انت من التوابل الم�لو�ة فتدخل في البندإما أهذا الف�ل، 
  .12.11ف األخر الداخلة في البند �شمل هذا الف�ل الفلفل المعروف �ال�ب��ه (ب�بر�ب��ه) وال األصنا ال  - 2
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــــنفال�ــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

ـــان م�م�ـــاً     09.01 ـــن، و�ن � ـــاف��ن؛  أو منزوعـــاً  ب ـــه ال� من
قشور وغالالت بن؛ أبدال بن م�تو�ـة علـى بـن �أ�ـة 

  . نس�ة �انت

    

      : م�م�ـ بن غ�ر     
  إعفاء      ال�اف��ن ـ ـ غ�ر منزوع منه  09 01 11 00  
  إعفاء    ـ ـ منزوع منه ال�اف��ن   09 01 12 00  
      : ـ بن م�م�    
  إعفاء      ال�اف��ن ـ ـ غ�ر منزوع منه  09 01 21 00  

  إعفاء      ال�اف��نـ ـ منزوع منه   09 01 22 00  
  إعفاء     ـ غ�ره 09 01 90 00  

      . شا�، و�ن �ان من�هاً     09.02

ة ال يز�ـد وزن ـ شا� أخ�ر (غ�ـر م�مـر) فـي عبـوات م�اشـر   09 02 10 00  
  غرام ��لو  3م�تواها عن 

    
  إعفاء

  إعفاء     (غ�ر م�مر) خ�رألاشا� غ�رها من أنواع الـ   09 02 20 00  
، في عبـوات م�اشـرة ـ شا� أسود (م�مر) وشا� م�مر جزئ�اً     

  : غرام��لو  3يز�د وزن م�تواها عن ال 
    

  إعفاء      جرام 3ا عن ـهـد وزنـز�ـصغ�رة الي اسـأك�شا� مغلف �ـ ـ ـ   09 02 30 10  
         اهغ�ر   ـ ـ ـ  09 02 30 90  

  إعفاء  
  إعفاء    م�مر جزئ�اً  أخر(م�مر) وشا�  اخر ـ شا� أسود  09 02 40 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــــنفال�ــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     متـه (مات�ــه)  09 03 00 00  09.03

 كا�ســ�وم جــنس؛ ثمــار مــن ب�بــر جــنسفلفــل مــن     09.04

)، حــارة ةفلــ�(فل ب�منتــا جــنس) أو مــن �ــاردة فل�فلــة(
   .مس�وقةأو  م�روشه أوم�ففة 

    

      :) ب�بر(ـ فلفل     
  %5     مس�وق ـ ـ غ�ر م�روش وال   09 04 11 00  
  %5     مس�وق ـ ـ م�روش أو   09 04 12 00  
ب�منتـا  جـنس ) أو مـن�اردة ةل(فل�ف �ا�س�وم جنس من ثمارـ    

 :) ةحار  ةفل�(فل
    

  %5     مس�وقةوال  م�روشهغ�ر  ،م�ففةـ ـ   09 04 21 00  
  %5     مس�وقة أو ةـ ـ م�روش  09 04 22 00  

      فان�ال.    09.05

  %5     مس�وقةوال  م�روشه ـ غ�ر  09 05 10 00  
  %5     مس�وقة أو ـ م�روشه  09 05 20 00  

      القرفة.قرفة وأزهـار ش�رة     09.06

      مس�وقة:ـ غ�ر م�روشة وال     
  %5     ـ ـ قرفة (س�ناموم ز�الن��وم بلوم) 09 06 11 00  

  %5     غ�رها ـ ـ 09 06 19 00  
  %5     مس�وقةأو  م�روشهـ  09 06 20 00  

     . قرنفـل (كبوش وس�قان وثمار)    09.07

  %5     مس�وق ـ غ�ر م�روش وال   09 07 10 00  
  %5     مس�وق  أوـ م�روش   09 07 20 00  

      . ال��ب و�س�استه و حب الهال (قاقلة) ةجوز     09.08
       : ال��ب ةـ جوز      

 %5     ةمس�وقوال  ةـ ـ غ�ر م�روش  09 08 11 00  
 %5     ةمس�وق أو ةـ ـ م�روش  09 08 12 00  
       ال��ب: ةـ �س�اسة جوز     

  است�رادهاممنوع     مس�وقةوال  م�روشهـ ـ غ�ر   09 08 21 00  

  است�رادهاممنوع     مس�وقة أو م�روشهـ ـ   09 08 22 00  

     ):ـ حب الهال (قاقلة   
 إعفاء     مس�وق ر م�روش وال ـ ـ غ�  09 08 31 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــــنفال�ــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

 إعفاء     مس�وق  أوـ ـ م�روش   09 08 32 00  
ذب�ة) وشــــمر صــــ�ني(جا ينســــون أو  ينســــون بــــذور     09.09

  .  ؛ ح�ات عرعرو�ز�رة و�مون و�راو�ة

    

      : �ز�رةـ بذور     

  %5     مس�وقةوال  م�روشهـ ـ غ�ر   09 09 21 00  

  %5     مس�وقة أو م�روشهـ ـ   09 09 22 00  
      : �مون ـ بذور     
  %5     مس�وقةوال  م�روشهـ ـ غ�ر   09 09 31 00  

  %5     مس�وقة أو م�روشهـ ـ   09 09 32 00  
    

  

بــذور شــمر؛  أو �راو�ــة أو ة)�ــ�انســون (بــذور جاذببــذور ـــ 
  : ح�ات عرعر

    

  %5     مس�وقةوال  م�روشهغ�ر  ـ ـ  09 09 61 00  

  %5     مس�وقة وأ م�روشه ـ ـ 09 09 62 00  

زن�ب�ـــل وزعفـــران و�ـــر�م وزعتـــر وأوراق غـــار (رنـــد)     09.10
  . و�هارات وتوابل أخر � و�ار 

    

      : زن�ب�لـ     

  %5     مس�وق وال  غ�ر م�روشـ  ـ  09 10 11 00  
  %5     مس�وق و أ م�روشـ  ـ 09 10 12 00  

  %5     زعفرانـ   09 10 20 00  
      : �ر�مـ     
  %5     س�وق موال  غ�ر م�روش ـ ـ ـ  09 10 30 10  

  %5     مس�وق و أ م�روش ـ ـ ـ 09 10 30 20  

      : أخرـ بهارات وتوابل     
  %5     /ب من هذا الف�ل1ـ ـ م�ال�� مذ�ورة في المالح�ة   09 10 91 00  

     : اـ ـ غ�ره   
  %5    ـ ـ ـ حل�ه  09 10 99 10  

  %5     أوراق غارو ـ ـ ـ زعتر   09 10 99 20  

  %5     ـ ـ ـ �ار�   09 10 99 30  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  09 10 99 90  
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  حـــــبوب
   مالح�ـــات:

�انت حبو�ا، ولو �انت هذه الحبوب  إذا إالالمنت�ات المذ�ورة في بنود هذا الف�ل ال تدخل في هذه البنود  إن -أ  –1
  س�قان.على سنابل أو على 

أو الم�روب (  ال ��مل هذا الف�ل الحبوب المق�ورة أو الم�غولة ��ر�قة أخر� . إال أن األرز المق�ور -ب   

. �ذل� فإن حبوب 10.06المب�� ) أو المم�وح أو الملمع أو المعالج �ال��ار و�ذل� ��ارته ي�قى داخال في البند 
ال��نوا التي نزعت ق�رتها �ل�ا أو جزئ�ا من اجل ف�ل مر�ب ال�ابون�ن، دون أن ت��ع أل� عمل�ات أخر�، ت�قى 

  .10.08داخلة في البند 
  . )7الذرة الحلوة (الف�ل  10.05 ��مل البند ال – 2

  الفرعي:مالح�ات البند 
 أنواعاله�ائن النات�ة عن تالقي  �ق�د ���ارة {حن�ة (قمح) صل�ة} الحن�ة من نوع {تر�ت��وم دوروم} و – 1

  . ) من �رموزمات تل� األنواع28دد ({التر�ت��وم دوروم} التي تحمل نف� الع
  

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــنفال�ـــــ  الن�ام المن�ق رمز  البند

      . ) وخل�� حن�ة مع ش�لمحن�ة (قمح    10.01

      :) صل�ة ـ حن�ة (قمح    

  إعفاء     ـ ـ تقاو� للبذار  10 01 11 00  
  إعفاء       اـ ـ غ�ره  10 01 19 00  
      : اـ غ�ره    
  إعفاء     ـ ـ تقاو� للبذار  10 01 91 00  
      : اـ ـ غ�ره    
 إعفاء    عاد�ة) حن�ة (قمحـ ـ ـ   10 01 99 10  

 إعفاء    ر��عة) حن�ة (قمحـ ـ ـ   10 01 99 20  

 إعفاء   خل�� حن�ة مع ش�لمـ ـ ـ  10 01 99 30  

      . ش�لم (جاودار)    10.02

  %5    تقاو� للبذار ـ   10 02 10 00  

  %5     اغ�رهـ   10 02 90 00  

     . ع�رشـ   10.03

  إعفاء    تقاو� للبذار ـ   10 03 10 00  
  إعفاء     اـ غ�ره  10 03 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــنفال�ـــــ  الن�ام المن�ق رمز  البند

       . وفانشـ    10.04

  إعفاء    ـ تقاو� للبذار   10 04 10 00  
      : اـ غ�ره    
 إعفاء     شوفان أشهب أو أسودـ ـ ـ   10 04 90 10  
 إعفاء    شوفان أب�� أو أصفرـ ـ ـ  10 04 90 20  
      . ذرة    10.05

  إعفاء    ـ تقاو� للبذار   10 05 10 00  
      : اـ غ�ره    
  إعفاء     ذرة صفراء ذهب�ةـ ـ ـ   10 05 90 10  
  إعفاء     ب��اءذرة  ـ ـ ـ  10 05 90 20  
  إعفاء     سمراءذرة ـ ـ ـ   10 05 90 30  
  إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ  10 05 90 90  

      . أرز    10.06

  إعفاء     الزهر�)ـ أرز غ�ر مق�ور (أرز �غالفه   10 06 10 00  

  إعفاء    ـ أرز مق�ور (أرز أسمر)   10 06 20 00  
  إعفاء    ملمعًا أو  و�ن �ان مم�وحاً  أو جز��اً  ـ أرز م�روب �ل�اً   10 06 30 00  
  إعفاء     م��رـ أرز   10 06 40 00  

      .ال�ورغومحبوب     10.07

  %5    ـ تقاو� للبذار   10 07 10 00  
  %5     ـ غ�رها  10 07 90 00  

حبـــوب  الع�ـــاف�ر؛حن�ـــة ســـوداء ودخـــن وحبـــوب     10.08
  أخر.

    

  إعفاء      سوداءـ حن�ة   10 08 10 00  
  

     ن:دخــ   

  إعفاء      ـ ـ تقاو� للبذار   10 08 21 00  
  إعفاء     اـ ـ غ�ره  10 08 29 00  
 إعفاء    ـ حبوب الع�اف�ر   10 08 30 00  
 إعفاء     د���تار�ا)انواع  منفون�و ( ـ  10 08 40 00  
 إعفاء    ت��نو بوديوم �و�نو) ( �و�نو ـ  10 08 50 00  
 إعفاء     تر�تا���ل ـ  10 08 60 00  
  إعفاء    أخرـ حبوب  10 08 90 00  
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  ؛ ن�اء حبوبمنتجات مطاحن؛ شع�ر ناشط (مالت)
  ؛ دابوق القمح (جلوت�ن) أو جذور أو درنات؛ إينول�ن

  
   : مالح�ـــات

  :  ��مل هذا الف�ل ال  - 1
  ؛ت�عا للحال ) 21.01أو  09.01بند ال�ع�ر الناشط (مالت) المحم�، المح�ر �بديل للبن (  -أ   
  ؛)19.01مح�رة المذ�ورة في البند (السم�د  والن�اء ال و ر��الج و الدق�ق –ب   
  ؛)19.04األخر الداخلة في البند ( رقائق الحبوب والمنتجات -ج   
   ؛) 20.05أو  20.04أو  20.01بنود (المح�رة أو المحفو�ة الداخلة في ال ال��ر -د   
  ؛ أو)30مح�رات ال��دلة (ف�ل  -هـ   
  .)33ت��) أو تجم�ل (توال�ت) (ف�ل ح�رات عطور أو تطر�ة (كوزماالن�اء الذ� له طا�ع م  -و   

ــي هــذا الف�ــل  إن -أ  - 2 ــاه، تــدخل ف ــي الجــدول أدن ــوب المب�نــة ف تــوافرت ف�هــا معــا إذامنتجــات المطــاحن مــن الحب
  :محسو�ت�ن وزنا على المادة الجافةالنسبتان التال�تان   

  يورز االستقطاب�ة من الجدول (حسب طر�قة أ )2نس�ة ن�اء تز�د عما هو محدد في العمود ( - 1    
  ؛ والمعدلة)      

  .)3�د عن تل� المب�نة في العمود (نس�ة رماد (�عد است�عاد أ� مواد معدن�ة م�افة) ال تز  - 2    
  

نبت الحبـوب، �املـة أو  أنإال  )،23.02المنتجات التي ال يتوفر ف�ها هذان ال�رطان فإنها تدخل في البند ( آما    
  .)11.04البند ( دائما فيحة أو ���ل رقائق أو مطحونة ت�نف مفلط
ــا لألح�ــام أعــاله تــدخل فــي البنــد ( ب: ــة فــي هــذا الف�ــل ط�ق ) إذا �انــت 11.02) أو (11.01إن المنتجــات الداخل

ع�ــون مطا�قــة لتلــ� المب�نــة فــي  ذ�النســ�ة الم�و�ــة التــي تمــر مــن خــالل من�ــل مــن نســ�ج معــدني (غر�ــال) 
ة إزاء �ـل نـوع مـن الحبـوب ت�عا للحال، ال تقل وزنا عـن النسـ�ة المب�نـ أدناه) من الجدول 5و () 4العمودين (

  . المعن�ة
  . )11.04) أو (11.03دخل في البند (ت فإنهاالتي ال يتوفر ف�ها هذا ال�ر�  آما    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

150
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  2ق : 
  11ف : 

   - 78  -

  ع�ون من مقاس ذ�نس�ة المرور من من�ل       

     315             الرمـــاد نس�ة      نس�ة الن�ــاء      الحبـــــــوب
  (م��رون)  م��رومتر

       500   
  ��رون)(مم��رومتر

      )1  (         )2  (         )3  (        )4 (         )5  (  
   حنطـة وشـ�لم

   شــــع�ر
  شــوفان 

  وحبوب السورغوم ذرة
  أرز 

   حنطة سـوداء

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

       2.5 %  
          3%  
          5%  
          2%  

       1.6%  
          4%  

        80%  
        80%  
        80%  

  ـ         
        80%  
        80%  

  ـ         
  ـ         
  ـ         
         90%  
  ـ         
  ـ         

) �ق�د ���ارة (جر��) و (سم�د) المنتجات المتح�ـل عل�هـا بتفت�ـت الحبـوب علـى أن 11.03م البند (لتطب�ق أح�ا - 3
  :يتوفر ف�ها ال�ر� المالئم التالي

% علـى األقـل مـن وزنهـا �جـب أن تمـر مـن خـالل من�ـل مـن نسـ�ج 95إذا �انت من منتجات الذرة فإن نس�ة   -أ   
  .مم 2ع�ون مقاسها  ذ�معدني    

% على األقل من وزنها �جب أن تمر من خالل من�ـل مـن 95نت من منتجات الحبوب األخر فإن نس�ة إذا �ا -ب   
  .مم 1.25ع�ون مقاسها  ذ�نس�ج معدني    

  ف�ة ال�س�  اإلج�اء  ال�ـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

دق�ــق حنطــة (قمــح ) أو دق�ــق خلــ�ط حنطــة مــع     11.01
  ش�لم.

    

  إعفاء    ق�ق حنطة ( قمح ) ـ ـ ـ د  11 01 00 10  

  إعفاء    ـ ـ ـ دق�ق خل�ط حنطة مع ش�لم  11 01 00 20  

أو دق�ـق  )حقمـ(دق�ق حبوب (عدا دق�ـق الحنطـة     11.02
  . خل�ط الحنطة مع ش�لم)

    

 إعفاء     ذرةـ دق�ق   11 02 20 00  
      : اـ غ�ره    

 إعفاء     شع�ردق�ق ـ ـ ـ   11 02 90 10  

 إعفاء     شوفاندق�ق  ـ ـ ـ  11 02 90 20  
 إعفاء     دق�ق حبوب السورغومـ ـ ـ   11 02 90 30  
 إعفاء     دق�ق حنطة سوداءـ ـ ـ   11 02 90 40  
  إعفاء     دخندق�ق ـ ـ ـ   11 02 90 50  
 إعفاء     دق�ق أرز ـ ـ ـ  11 02 90 60  
 إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ  11 02 90 90  

     .بوبحمن  م�تلة�ر�ات و جر�� وسم�د     11.03
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  ف�ة ال�س�  اإلج�اء  ال�ـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : سم�د ـ جر�� و    

      : ـ ـ من حنطة (قمح)    

 إعفاء     جر��ـ ـ ـ   11 03 11 10  

 إعفاء     سم�دـ ـ ـ   11 03 11 20  
      :ـ ـ من ذرة    

 إعفاء     جر��ـ ـ ـ   11 03 13 10  

 إعفاء     سم�دـ ـ ـ   11 03 13 20  
      : ـ ـ من حبوب أخر    
  عفاءإ     من شع�رـ ـ ـ   11 03 19 10  

 إعفاء    من حبوب السورغوم ـ ـ ـ   11 03 19 20  

 إعفاء    ـ ـ ـ من ش�لم   11 03 19 30  
 إعفاء     من حنطة سوداءـ ـ ـ   11 03 19 40  
  إعفاء     من دخنـ ـ ـ   11 03 19 50  

  إعفاء     من حبوب أخرـ ـ ـ   11 03 19 90  
  إعفاء    ـ �ر�ات حبوب م�تلة 11 03 20 00  

مــ�ال مق�ــورة أو حبــوب م�ــغولة �طر�قــة أخــر� (    11.04
مفلطحـــة أو مـــدورة أو مقطعـــة أو م�ســـرة ��ـــ�ل 

؛ 10.06األرز الداخل في البنـد  �است�ناء)، رقائق
نبـــت الحبـــوب، �امـــل أو مفلطـــح أو مطحـــون أو 

  . رقائق���ل 

    

      : رقائقـ حبوب مفلطحة أو ���ل     

  %5    شوفان ـ ـ من   11 04 12 00  
      : بوب أخرـ ـ من ح    

  %5     من حنطة (قمح)ـ ـ ـ   11 04 19 10  
  %5     من ش�لمـ ـ ـ   11 04 19 20  

  %5     من حنطة سوداءـ ـ ـ   11 04 19 30  
  %5     من دخنـ ـ ـ   11 04 19 40  

  %5     من حبوب السورغومـ ـ ـ   11 04 19 50  

  %5     من ذرةـ ـ ـ   11 04 19 60  
  %5     أخر من حبوبـ ـ ـ   11 04 19 90  

ـ حبوب أخر م�ـغولة (مـ�ال مق�ـورة أو مـدورة أو مقطعـة     
  : م�سرة)أو 
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  ف�ة ال�س�  اإلج�اء  ال�ـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ من شوفان  11 04 22 00  
  %5     ـ ـ من ذرة  11 04 23 00  

      : ـ ـ من حبوب أخر    
  %5     من حنطة (قمح)ـ ـ ـ   11 04 29 10  

  %5     من ش�لم ـ ـ ـ  11 04 29 20  
  %5     حنطة سوداءمن ـ ـ ـ   11 04 29 30  

  %5     من دخن ـ ـ ـ  11 04 29 40  
  %5     من حبوب السورغوم ـ ـ ـ  11 04 29 50  

  %5     من حبوب أخرـ ـ ـ   11 04 29 90  
نبت الحبوب، �امل أو مفلطح أو ���ل رقائق أو ـ  11 04 30 00  

  مطحون 
    

5%  

دق�ق وسم�د ومساح�ق ورقائق وحب��ات و�ر�ـات     11.05
  . ةل�طاطا م�ت

    

      :  ـ دق�ق وسم�د ومساح�ق    
  %5     دق�قـ ـ ـ   11 05 10 10  

  %5     سم�دـ ـ ـ   11 05 10 20  

  %5     مساح�ق ـ ـ ـ  11 05 10 30  
  %5    وم�تالترقائق وحب��ات ـ  11 05 20 00  

دق�ــق وســم�د ومســاح�ق ال�قــول القرن�ــة ال�ا�ســة     11.06
ــــــد  ــــــة فــــــي البن ، دق�ــــــق وســــــم�د 07.13الداخل

ومســـحوق لـــب الن�ـــل الهنـــد� (ســـاجو) ودق�ـــق 
وســم�د ومســحوق الجــذور والــدرنات الداخلــة فــي 

 ات المــذ�ورة فــي الف�ــلـأو المنتجــ 07.14البنــد 
)8(.  

    

      :07.13ال�ا�سة الداخلة في البند  ـ من ال�قول القرن�ة    

      : دق�قـ ـ ـ     
  %5     من �ازالءـ ـ ـ ـ   11 06 10 11  

  %5     من حم� ـ ــ ـ   11 06 10 12  
  %5     من لو��اـ ـ ـ ـ   11 06 10 13  

  %5     من فاصول�اـ ـ ـ ـ   11 06 10 14  
  %5     من عدس ـ ـ ـ ـ  11 06 10 15  
  %5     من فول ـ ـ ـ ـ  11 06 10 16  
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  ف�ة ال�س�  اإلج�اء  ال�ـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     اغ�ره ـ ـ ـ ـ  11 06 10 19  

      : ـ ـ ـ سم�د    
  %5     من �ازالءـ ـ ـ ـ   11 06 10 21  

  %5     من حم� ـ ـ ـ ـ  11 06 10 22  
  %5     من لو��اـ ـ ـ ـ   11 06 10 23  

  %5     من فاصول�اـ ـ ـ ـ   11 06 10 24  
  %5     من عدس ـ ـ ـ ـ  11 06 10 25  

  %5     من فول ـ ـ ـ ـ  11 06 10 26  
  %5     اغ�ره ـ ـ ـ ـ  11 06 10 29  

في البند  والدرنات الداخلة الجذور أو ـ من الساجو    
07.14:      

    

  %5     الساجو دق�قـ ـ ـ   11 06 20 10  
  %5     الساجوسم�د ـ ـ ـ   11 06 20 20  

      : الدرنات و الجذوروسم�د دق�ق ـ ـ ـ    
  %5     المن�هو� (مان�وق)ـ ـ ـ ـ   11 06 20 31  

  %5     األراروتـ ـ ـ ـ   11 06 20 32  

  %5     من السحلبـ ـ ـ ـ   11 06 20 33  

  %5     من قلقاس روميـ ـ ـ ـ   11 06 20 34  

  %5     من �طاطا حلوةـ ـ ـ ـ   11 06 20 35  

  %5    � ات األخر ـالدرن وذور ـالجوسم�د غ�رها من دق�ق  ـ ـ ـ ـ  11 06 20 39  

      : )8المنتجات المذ�ورة في الف�ل ( ـ من    
  %5     من �ستناءـ ـ ـ   11 06 30 10  

  %5     من اللوزـ ـ ـ   11 06 30 20  

  %5     من التمرـ ـ ـ   11 06 30 30  
  %5     من الموز ـ ـ ـ  11 06 30 40  

  %5     من جوز الهندـ ـ ـ   11 06 30 50  

  %5     من التمر الهند�ـ ـ ـ   11 06 30 60  

  %5     من ق�ور الفواكه ـ ـ ـ  11 06 30 70  

  %5     ل�مون من  ـ ـ ـ  11 06 30 80  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  11 06 30 90  

      . ع�ر ناشط (مالت)، و�ن �ان محم�اش    11.07

  %5     محم�ـ غ�ر   11 07 10 00  

  %5    محم�ـ  11 07 20 00  
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

154
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  2ق : 
  11ف : 

   - 82  -

  ف�ة ال�س�  اإلج�اء  ال�ـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      . ؛ إينول�نن�اء    11.08

      : ـ ن�اء    
  %5    ـ ـ ن�اء حنطة (قمح)   11 08 11 00  
  %5    ـ ـ ن�اء ذرة   11 08 12 00  
  %5    ـ ـ ن�اء �طاطا   11 08 13 00  

  %5    اء من�هو� (مان�وق) ـ ـ ن�  11 08 14 00  
      :  ـ ـ أنواع ن�اء أخر    
  %5     ن�اء أرزـ ـ ـ   11 08 19 10  
  %5     ن�اء أراروتـ ـ ـ   11 08 19 20  
  %5     ن�اء لب الن�ل الهند� (ساجو)ـ ـ ـ   11 08 19 30  
  %5     أنواع ن�اء أخرـ ـ ـ   11 08 19 90  
  %5   ـ إينول�ن   11 08 20 00  

  %5     ت�ن الحنطة (القمح)، و�ن �ان جافجلو   11 09 00 00  11.09
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  حبوب و�ذور وأثمار منوعة؛ ز�ت�ة؛حبوب و�ذور وأثمار 
  ن�اتات للصناعة أو لل�ب؛ قش وعلف 

   مالح�ـــات:
) ، ��ما �شمل، جوز ونو� النخ�ل و�ذور الق�ـن و�ـذور ز�ـت الخـروع و�ـذور السمسـم و�ـذور 12.07�شمل البند (   - 1

هــذا البنــد ال �شــمل المنتجــات  أنش و�ــذور شــ�ا (كارت�ــه) . غ�ــر الخــردل و�ــذور العصــفر (قــر�م) و�ــذور الخشــخا
  ).20الفصل  أو 7) أو الز�تون (الفصل 08.02) أو (08.01الداخلة في البند (

جزئ�ـا أو  از�ته والسم�د المنزوعالدق�ق  أ�ضا�ما �شمل  ز�تهما،المنزوع  والسم�د غ�ر) الدق�ق 12.08�شمل البند ( - 2
ال�قا�ــا  لال �شــمنــه أ. غ�ــر بز�وتهمــا األصــل�ة أو جزئ�ــاً  همــا ومــن ثــم أع�ــد تدســ�مهما �ل�ــاً اللــذين نــزع الز�ــت من

  .)23.06 إلى 23.04الداخلة في البنود (من 
، بذور الشوندر (بنجر) و�ذور أعشاب وحشائش الحقـول ) تعتبر { بذور معدة للبذار}12.09من أجل ت�ب�ق البند ( - 3

الحرج�ــة و�ــذور أشــجار الفاكهــة و�ــذور الب�قــة أو  األشــجار�ــذور الخضــر و�ــذور والمراعــي و�ــذور أزهــار الز�نــة و 
  .ة (غ�ر أنواع ��ش�افا�ا) والترمسالكرسن

  ر التال�ة و�ن �انت معدة للبذار:على البذو  قال ين�ب) 12.09غ�ر أن البند (   
  .)7ل القرن�ة والذرة الحلوة (فصل ال�قو -أ 

  ).9(خر الداخلة في الفصل البهارات والتوابل واألصناف األ -ب 
  .)10الحبوب (الفصل  -ج 
  .)12.11أو في البند  12.07 إلى 12.01المنتجات الداخلة في البنود (من  -د 

  :زاء الن�اتات من األنواع التال�ة) ، ��ما �شمل ، الن�اتات وأج12.11�شمل البند ( - 4
أكل�ـل  زوفاء وعرق السوس ومختلـف أنـواع النعنـاع وال الجنسنج و الحبق والر�حان ولسان الثور (أبو الرشح) و  

  : ) ما يلي12.11�شمل البند ( . والالش�ح (األفسنت�ن) الم�رم�ة و الشذاب ، و الجبل (حصال�ان) و
  .)30األدو�ة المذ�ورة في الفصل (  -أ 

  .)33رة في الفصل (حضرات الع�ور أو التجم�ل (توال�ت) أو الت�ر�ة (كوزمات�ك) المذ�و تمس -ب 
  الم�هـــرات أو المنتجـــات المماثلـــة الداخلـــة فـــي البنـــد ، أوحشـــرات والف�ر�ـــات واألعشـــاب الضـــارةمب�ـــدات ال -ج 

)38.08(.  
  تشمل ما يلي: �حر�ة وغ�رها من ال�حالب المائ�ة} ال أعشاب)  إن ��ارة {12.12من أجل ت�ب�ق البند (- 5

  ؛)21.02خل�ة الم�تة الداخلة في البند ال أحاد�ةالد��قة (الجراث�م المزروعة)  الكائنات -أ   
  أو ؛)30.02في البند ( المزروعة) الداخلةالكائنات الد��قة (الجراث�م  -ب      
  .)31.05او 31.01في البند( الداخلةاألسمدة  –ج   

  بند فرعى: مالح�ة
  س�ك"حامض االيرو  السلجم قل�لة وأاللفت  بذور ���ارة" �قصد ،120510 الفرعيالبند  ألغراض-1

 تـيمـن حـامض االيروسـ�ك وال %وزنـا2تقـل عـن   علـى نسـ�ة � محتو  السلجم التي تنتج ز�تا ثابتا وأاللفت  بذور
  . ات في الجرام�نما��رومول من الفلو�وز  30�قل عن  ال �حتو� على ما جامدا مر��ا تع�ى
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      .  ، و�ن �ان م�سراً لصو�افول ا    12.01

  ءإعفا      للبذار ـ  12 01 10 00  

       :غ�رها ـ   

  إعفاء    ـ ـ ـ حبوب �امله  12 01 90 10  

  إعفاء    ـ ـ ـ حبوب م�سره  12 01 90 20  

بـوخ ��ر�قـة غ�ـر محمـص أو م� سوداني،فول     12.02
  . ، و�ن �ان مقشورا أو م�سراً أخر� 

    

  %5     للبذار ـ  12 02 30 00  

      : غ�رها ـ    

  %5    �قشره ـ ـ 12 02 41 00  

  %5    م�سراو�ن �ان  ،رمقشو ــ  12 02 42 00  

  %5     لب نارج�ل (كو�ـرا)  12 03 00 00  12.03

  %5     م�سراً و�ن �ان  �تان،ر و بذ  12 04 00 00  12.04

       . ، و�ن �ان م�سراً السلجم ر اللفت وو بذ    12.05

  %5     السلجم قل�ل االيروس�ك فت ور اللو بذ ـ  12 05 10 00  

  %5     اغ�ره ـ  12 05 90 00  

  %5    م�سراً و�ن �ان  الشمس، دوارر و بذ 12 06 00 00 12.06

      . م�سرةو�ن �انت  أخر،أثمار و�ذور ز�ت�ة     12.07

  %5     ثمار ونو� النخ�لـ   12 07 10 00  

      : ق�نـ بذور     

 %5     للبذار ـ ـ  12 07 21 00  

 %5     غ�رها ـ ـ 12 07 29 00  

  %5     ز�ت خروعـ بذور   12 07 30 00  

  %5     سمسمـ بذور   12 07 40 00  

  %5     خردلـ بذور   12 07 50 00  

  %5     بذور عصفر(قر�م) (كارثاموس تنكتور�وس)ـ   12 07 60 00  

  %5     شمام)ـ بذور ���خ أصفر (  12 07 70 00  
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

157
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  2ق : 
  12ق : 

   - 85  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ غ�رها    

  ممنوع است�رادها    ذور خشخاشـ ـ ب  12 07 91 00  

      : ـ ـ غ�رها    

  ممنوع است�راده    خشخاشـ ـ ـ   12 07 99 10  

  ممنوع است�رادها   قنببذور ـ ـ ـ   12 07 99 20  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ  12 07 99 90  

دق�ـــق وســـم�د بـــذور وثمـــار ز�ت�ـــة، عـــدا دق�ـــق     12.08
  . وسم�د الخردل

    

  %5    �ا ـ من فول الصو   12 08 10 00  

  %5   ا ـ غ�ره 12 08 90 00  

      . بذور وثمار ونو� معده للبذار    12.09

  إعفاء    بذور شوندر الس�رـ   12 09 10 00  

      : ـ بذور ن�اتات عل��ة    

 إعفاء     ـ ـ بذور برس�م (فصه)  12 09 21 00  

 إعفاء     م)و تر�فول�انواع  منـ ـ بذور نفل (  12 09 22 00  

 إعفاء     ـ ـ بذور ع�رش (تف)  12 09 23 00  

 إعفاء     ).L تنسسابر  ـ ـ بذور تف الكنتكي (بو  12 09 24 00  

 امـلول�،  .المفلورم �(لول�ام ملت ـ ـ بذور زوان الجودار 12 09 25 00  

  ) L.ن �ر�ب
    

 إعفاء
     : اـ ـ غ�ره    

 إعفاء     ترمسـ ـ ـ   12 09 29 10  

 إعفاء     اغ�رهـ ـ ـ   12 09 29 90  

 إعفاء     أزهارهامن أجل  أساساـ بذور ن�اتات عشب�ة تزرع   12 09 30 00  

      : ـ غ�رها    

      : ـ ـ بذور خضر    

 إعفاء     �ما�مبذور ـ ـ ـ   12 09 91 10  

 إعفاء     �راثبذور ـ ـ ـ   12 09 91 20  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 إعفاء     فجلبذور ـ ـ ـ   12 09 91 30  

 إعفاء     بذور جزر ـ ـ ـ  12 09 91 40  

 إعفاء     بذور خ�ارـ ـ ـ   12 09 91 50  

 إعفاء     �وسهبذور ـ ـ ـ   12 09 91 60  

 إعفاء     بذور قرعـ ـ ـ   12 09 91 70  

 إعفاء     بذور �اذنجان ــ ـ   12 09 91 80  

     : اغ�رهـ ـ  ـ    

 إعفاء     خسبذور ـ ـ ـ ـ   12 09 91 91  

 إعفاء     جرج�ربذور ـ ـ ـ ـ   12 09 91 92  

 إعفاء     نتا)مب� وم أو�جنس �ا�س� (من ذور فلفلبــ ـ ـ ـ   12 09 91 93  

 إعفاء     اغ�رهـ ـ ـ ـ   12 09 91 99  

 إعفاء   ا ـ ـ غ�ره 12 09 99 00  

الدينار، �ـازجة، أو  حش�شه) أقماعأثمار (    12.10
ة، و�ن �انت مجروشة أو مسحوقة أو فمجف

  . الدينار حش�شه�ش�ل �ر�ات م�تلة؛ ��ار 

    

الدينار غ�ر مجروشة وال  حش�شهـ أثمار (أقماع)   12 10 10 00  

   .�ر�ات م�تلةمسحوقة وال �ش�ل 
    

5%  

الـدينار مجروشـة أو مسـحوقه  حش�شـهـ أثمار (أقمـاع)   12 10 20 00  

  الدينار حش�شهأو �ش�ل �ر�ات م�تلة؛ ��ار 
    

5%  

 )،واألثمــار�مــا ف�هــا البــذور (هــا، ؤ ن�اتــات وأجزا    12.11
لنوع المستعمل أساسا فـي صـناعة الع�ـور ان م

غـراض إ�ـادة الحشـرات، أو أل أو في الص�دلة أو
ـــات، أو  ـــة، ألال�ف�ل�ـــات أو الف�ر� غـــراض مماثل

ــــة أو أو مبــــردة أو مجمــــدة �ازجــــة و�ن  ،مجفف
  مسحوقة.كانت مق�عة أو م�سرة أو 

    

  %5    ـ جذور جنسنج   12 11 20 00  

 منوع است�رادهم  االكو� أوراق ـ 12 11 30 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 ممنوع است�راده  شقش خشخا ـ 12 11 40 00 

  %5    ا�ف�درا ـ 12 11 50 00 

  %5    (برونوس افر��انا) ـ قشور الكرز اإلفر�قي  12 11 60 00  

      : ـ غ�رها    

  %5     سوداء)البر�ة (ح�ه  ةح�ـ ـ ـ   12 11 90 10  

  ممنوع است�راده    خشخاش أسودـ ـ ـ   12 11 90 20  

 ش�ا�ا وق�ع خشب العود وخشب الصندل وأخشابـ ـ ـ   12 11 90 30  

   أخر �خور
    

5%  

  
  %5     ـ ـ ـ نعناع 12 11 90 40

  
  %5     ـ ـ ـ �ر�د�ه 12 11 90 50

 ممنوع است�راده  ـ ـ ـ قنب هند� 12 11 90 60 

  %5     ـ ـ ـ أعواد السواك 12 11 90 70  

      ـ ـ ـ أوراق التمبول الهند�   

�ان هند� تمبول محضر جاهز للمضغ غ�ر  ـ ـ ـ ـ 12 11 90 81  

  محتو� على ت�غ
  ممنوع است�راده

  %5    غ�رها من اوراق التمبول الهند�ـ ـ ـ ـ   12 11 90 89  

      :غ�رهاـ ـ ـ    

  ممنوع است�راده  ـ ـ ـ ـ ن�ات القات  12 11 90 91  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  12 11 90 99  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

روب) وأعشـاب �حر�ـة وغ�رهـا قرون خرنوب (خـ    12.12
مــن ال�حالــب المائ�ــة وشــوندر الســ�ر وقصــب 
ــردة أو مجمــدة أو جافــة،  الســ�ر، �ازجــة أو مب

ــب)  ــب (قل ــو� ول ــت م�حونــة؛ ن  الفواكــهو�ن �ان
 ومنتجـــات ن�ات�ـــة أخـــر (�مـــا فـــي ذلـــك جـــذور

ـــر المحمصـــة مـــن فصـــ�لة  ـــة غ� ـــد�اء البر� الهن
 نت�بوس سات�فوم) من النوع المستخدماش��ور�ا 

ـــر مـــذ�ورة وال لال ساســـاً أ ســـتهالك ال�شـــر�، غ�
  . داخلة في م�ان آخر

   

      : ـ أعشاب �حر�ة وغ�رها من ال�حالب المائ�ة   

 %5     صالحة لالستهالك ال�شر� ـ ـ   12 12 21 00  

 %5    اغ�رهـ ـ   12 12 29 00  

      : اـ غ�ره    

  %5     ـ ـ شوندر الس�ر  12 12 91 00  

  %5     ن خروبقروـ ـ   12 12 92 00  

  %5     الس�ر قصبـ ـ   12 12 93 00  

  %5     ـ ـ جذور الهند�اء البر�ة  12 12 94 00  

      : اـ ـ غ�ره    

  %5    بذور ���خ (أخضر وأصفر) ـ ـ ـ   12 12 99 10  

  %5     وقرع ةبذور �ق��ن و�وسـ ـ ـ   12 12 99 40  

  %5     )نو� ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق ـ ـ ـ  12 12 99 50  

  %5     اغ�ره ـ ـ ـ  12 12 99 90  

قش وتبن وعصـافات (قشـور) حبـوب، خـام و�ن     12.13
 �شـ�ل مضـغو�ة أو م�حونـة أو كانت مهشمة،
  . كر�ات م�تلة

    

  إعفاء     تبنـ ـ ـ   12 13 00 10  

  إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ   12 13 00 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ـــي     12.14 ـــي وشـــوندر (بنجـــر) علف ـــي علف ـــوف لفت ملف
و�أل و�رس�م (فصه) ونفل و�رنب  وجذور عل��ة

علفي وترمس و�رسنة (ب���ه) ومنتجات عل��ـة 
   �ر�ات م�تلة .مماثلة و�ن �انت �ش�ل 

    

  إعفاء     برس�م (فصه)و�ر�ات م�تلة من ـ مسحوق   12 14 10 00  

      : اـ غ�ره    

  إعفاء     ترمسـ ـ ـ   12 14 90 10  

  إعفاء     �رسنة (ب���ه) وجل�انـ ـ ـ   12 14 90 20  

  إعفاء    غ�رهاـ ـ ـ  12 14 90 90  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  13ف : 

   - 90  -

 
 

  ؛ صموغ وراتنجات وغ�رها من ع�ارات وخالصات ن�ات�ةصمغ الل�
  

  مالح�ـــات:
 حش�شــه)، ��مــا �شــمل، خالصــة جــ�ور الســوس وخالصــة ال�ــر�هن (ال�ــايرثروم) وخالصــة 13.02�شــمل البنــد (   - 1

  . نار وخالصة ال�بر وخالصة األف�ون الدي
  :  �شمل ه�ا البند ال

ه�ـأة �م�ـنوعات % وزنا من السـ�روز أو الم10ر السوس (عرقسوس) المحتو�ة على أك�ر من خالصات ج�و  -أ 
  .)17.04س�ر�ة (بند 

  .)19.01شع�ر الناش� (مالت) (بند خالصات ال -ب 
  .)21.01أو الشا� أو المته (بند  خالصات البن -ج 
  .)22ة تعتبر مشرو�ات �حول�ة (ف�ل ع�ارات وخالصات ن�ات� -د 
  .)29.38أو  29.14داخلة في البند (واألصناف األخر ال نوجل�سر��ب�عي  �افور –هـ 
  .)29.39القلو�ات (البندأش�اه %وزنا من 50�قل عن  ماال مر�زات قش ال�ش�اش محتو�ة -و
  .)38.22(ال�واشف المعدة لتحديد ف�ائل وعوامل الدم بند  ) و30.04) أو (30.03األدو�ة الداخلة في البند ( -ز

  .)32.03) أو (32.01ال��اغة بند ( ات الد�اغة أوخالص -ح 
ز�وت ع�ر�ة سائلة أو جامدة ومست�ل�ات ع�ر�ـة راتنج�ـة  {ر�زون�ـد } وراتنجـات ز�ت�ـة مست�ل�ـة، و�ـ�ل�  -� 

�رة الع�ر�ة والمحال�ل المائ�ة من الز�ـوت الع�ر�ـة أو مح�ـرات أساسـها مـواد ع�ر�ـة مـن األنـواع قالم�اه الم
  .)33عة المشرو�ات (الف�ل ة في صناالمست�دم

  ).40.01الم�ا� ال�ب�عي وال�الته وال�برخه (جوتا ب�ر�ا) والجوايل والش��ل وال�موغ ال�ب���ة المماثلة (بند  -س 

  ف�ة الرسم  وحدة االست�فاء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ـــ�    13.01 ـــة صـــمغ الل ؛ صـــموغ راتنجـــات وصـــموغ راتنج�

  . م�ل ال�السم)، �ب���ةة (وراتنجات ز�ت�
    

  %5     ص�غ عر�يـ   13 01 20 00  
      : اـ غ�ره    
  %5    ـ ـ ـ ���راء   13 01 90 10  
  %5    �ا ستـ ـ ـ م  13 01 90 20  
  %5    ـ ـ ـ جاو�   13 01 90 30  
  %5    ـ ـ ـ حلت�ت   13 01 90 40  
  %5   ر مــ ـ ـ  13 01 90 50  
  %5    ر ل�ان ذ�ــ ـ ـ   13 01 90 60  
  %5    ـ ـ ـ ل�ان ��ور   13 01 90 70  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  وحدة االست�فاء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ىل�ان المــ ـ ـ   13 01 90 80  
      :اغ�رهـ ـ ـ     
  %5    ـ ـ ـ ـ ص�وغ راتن��ة   13 01 90 91  
  %5    ـ ـ ـ ـ ص�وغ ز�ت�ة   13 01 90 92  
  %5    ـ ـ ـ ـ �الس� �ب���ة   13 01 90 93  
  %5    ا غ�رهـ ـ ـ ـ  13 01 90 99  

ـــــة، ع�ـــــار     13.02 ـــــواد ��ت�ن� ـــــة، م ات وخالصـــــات ن�ات�
ــات، آجارـــ آجــار وغ�رهــا مــن مــواد  ��ت�نــات و��ت

ن منتجــات ن�ات�ــة، م�ا��ــة وم��فــات، مشــتقة مــ
  . و�ن �انت معدله

    

      : ـ ع�ارات وخالصات ن�ات�ة    
  ممنوع است�راده   ـ ـ أف�ون   13 02 11 00  
  %5    السوس  عرق ـ ـ من   13 02 12 00  
  %5    الدينار  ح���هـ من  ـ  13 02 13 00  
  %5     ا�ف�دراـ ـ من   13 02 14 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  ممنوع است�راده   ح��� ـ ـ ـ   13 02 19 10  
  %5      سنجال�نـ ـ ـ خالصة   13 02 19 20  
  %5    ـ ـ ـ ���نة (ع�ارة الس�س�)   13 02 19 30  
  %5     ال�بر ـ ـ ـ   13 02 19 40  
  %5     خالصات ال�ر ـ ـ ـ   13 02 19 50  
  %5      ال�ــن ـ ـ ـ   13 02 19 60  
  %5     ـ ـ ـ خالصات �ب�ة أخر   13 02 19 70  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   13 02 19 90  
  %5    ـ مواد ��ت�ن�ة، ��ت�نات و��تات  13 02 20 00  
ـ مواد م�ا��ة وم��فات م�تقة من منت�ات ن�ات�ة، و�ن     

 :  كانت معدله

    

  %5    ـ ـ آجار ـ آجار   13 02 31 00  
أو  هـ مواد م�ا��ة وم��فـات م�تقة من ال�رنوب أو بذور  ـ  13 02 32 00  

  من بذور ال�وار و�ن �انت معدلة 

    
5%  

  %5   ـ ـ غ�رها   13 02 39 00  
  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  منت�ات أخر من أصل ن�اتي غ�ر م��ور وال داخلة في م�ان آخر ن�ات�ة؛فر ضمواد 
  

   : مالح�ـــات
تست�نى من ه�ا الفصـل وتت�ـع القسـم الحـاد� ع�ـر المـواد واألل�ـاف الن�ات�ـة مـن األنـواع المسـت�دمة أساسـا فـي    - 1

�قصـد اسـتعمالها فقـ�  �ـ�ل� المـواد الن�ات�ـة التـي عول�ـتصنع المنت�ات النس��ة مهما �انـت �ر�قـة تح�ـ�رها و 
  .  كمواد نس��ة

أو  �ول�ــاً  أو من�ـوراً  } ( و�ن �ــان م�ـقوقاً أو خ�ـزران)، ��مــا ��ـمل، البـوص الهنــد� { �ـامبو 14.01��ـمل البنـد ( - 2
اف الم�ـ�ور أو ملمعـا أو مصـبوغا) الصفصـ االشـتعالمق�ع �ول�ا أو بنها�ات م�ورة أو مب��ة أو معال�ة ضـد 

. الم�ـ�ور أو المسـحوب االسـل الهنـد� (رو�ـان)  و االسل الهند� (رو�ان) أو الغاب (قصب) وما �ماثله ولب 
  .)44.04ص��حات وشرائ� ال��ب بند (تدخل في ه�ا البند قدد و  ال

ــدخل فــي البنــد ( - 3 نس الم�ــا ألصــنافالــرؤوس (الحــزم) وال�صــل المح�ــرة و ) 44.05) صــوف ال��ــب (14.04ال ي
  .)96.03والفراج�ن (بند 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
مواد ن�ات�ة مستعملة �صورة رئ�سـ�ة فـي صـناعة     14.01

أو �ـــامبو  "بــوص هنــد�مـــ�ال الحصــر والســالل (
أو قصب أو    "رو�ان"االسل الهند� أو  "خ�زران
ــوب، أو ســمار  ــا أو قــ� أو حب صفصــاف أو را��

  . و لحاء ز�زفون) أو مصبوغ، ف أو مب���من

    

  %5    ) أو خ�زران ـ بوص هند� (�امبو  14 01 10 00  
  %5    أسل هند� (رو�ان)ـ   14 01 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     صفصافـ ـ ـ   14 01 90 10  

  %5     ـ ـ ـ قصب  14 01 90 20  
  %5     اغ�رهـ ـ ـ   14 01 90 90  

      (ملغي)    1402

      (ملغي)    1403

منت�ات ن�ات�ـة غ�ـر مـ��ورة وال داخلـه فـي م�ـان     14.04
  . آخر

    

  %5     زغب ب�ور الق�ن ـ  14 04 20 00  
      : اـ غ�ره    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ـ ـ ـ حبوب صل�ه و��ور وق�ور ونو� (نو� ال�روزو   14 04 90 10  

ع ر، المستعملة في صنـونو� الدوم وما �ماثلها) للحف
    األزرار وخرز العقود والس�اح..الخ)

  
  
5%  

  %5     اءحـنـ ـ ـ   14 04 90 20  
  %5   ا ـ ـ ـ غ�ره 14 04 90 90  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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3ق :                               

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

دهون غذائ�ة  تفك�ها؛ ومنتجات أو م��رو��ة  ن�ات�ةشحوم ودهون وز�وت ح�وان�ة أو 
  شموع من أصل ح�واني أو ن�اتي محضرة؛



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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تفك�ها؛ دهون غذائ�ة  نتجاتوم أو م��رو��ة ح�وان�ة أو ن�ات�ةشحوم ودهون وز�وت  

  محضرة؛ شموع من أصل ح�واني أو ن�اتي
   مالح�ـــات: 

  

  :هذا الفصل لال ��م - 1
  .02.09دواجن المذ�ورة في البند ال�نز�ر أو شحم ��ور ال شحم -أ 

  . )18.04ه ودهن وز�ت الكاكاو (بند ز�د -ب 
 21(فصــل  04.05المنتجــات الداخلــة فــي البنــد  % مــن15علــى أك�ــر مــن  المحضرات الغذائ�ة المحتو�ــة وزنــاً  -ج 

  . )ةعام
  . 23.06 إلي 23.04الداخلة في البنود من  ت) والنفا�ا23.01الح�االت (بند  -د 
دهانـات  إلـىمحضرات صـ�دلة أو  إلىاألحماض الدهن�ة المنفصلة وال�موع المحضرة والمواد الدسمة المحولة  -هـ 

ــة أو تجم�ــل والز�ــوت المســلفنة وغ�رهــا مــن اأو ورنــ�� أو صــابون أو محضــرات ع�ــور  لمنتجــات أو ت�ر�
  . الداخلة في القسم السادس

  . )40.02) الم�تقة من الز�وت (بند أبدال الم�ا� (فاكت�س -و 
  . )15.10ن بواس�ة مذي�ات بند (والز�وت المتحصل عل�ها من الز�ت 15.09البند  لال ��م - 2
دهون والز�ـوت وجز��اتهـا، المع�لـة �صـورة �سـ��ة والتـي ت�قـى داخلـة فـي البنـود ال�حوم وال 15.18البند  لال ��م - 3

   المع�لة.ال�اصة �ال�حوم والدهون والز�وت وجز��اتها المماثلة غ�ر 
هـن الصـوف فـي عجن التعادل (سـوب سـتوك) ورواسـب الز�ـوت وقـار السـت�ار�ن وقـار الجل�سـرول ورواسـب دتدخل  – 4

  .15.22البند 
  فرعي: دبنال اتمالح�

��ون  لز�ت العصرة األولى (ز�ت ��ر) حموضة �عبر عنهـا �حـامض أول�ـك ال تز�ـد  15 09 30ألغراض البند الفرعي _1
-33غ و�م�ن تم��زه عن أنواع ز�ت الز�تون ال��ـر األخـر �حسـب ال�ـواص الموضـحة فـي المواصـفة 100غ/2عن 

  .)Codex Alimentarius(من مدونة األغذ�ة  1981
الز�ـوت  حـامض االيروسـ�ك" قل�لـة ،�قصـد ���ـارة"ز�وت لفـت اوسـلجم151419و 151411الفـرع��ن  لبنـدينا ألغـراض_2

  . %وزنا من حامض االيروس�ك"2ن مقل  ا على نس�ة المحتو�ة ال�ابتة

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 موشــحو  (�مــا ف�هــا دهــن ال�نز�ــر) شــحوم خنز�ــر    15.01

أو  02.09البنـد  عـدا الداخلـة فـي دواجـن ��ور
15.03  

     

  سلع خاصة    دهن خنز�رـ   15 01 10 00  
  سلع خاصة     شحوم خنز�ر أخرـ   15 01 20 00  
  %5   غ�رهاـ  15 01 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ــــر أو الضــــأن أو     15.02 شــــحوم ودهــــون فصــــائل ال�ق

  . 15.03الماعز عدا الداخلة في البند 

    

  %5    شحم األمعاء (ودك)ـ   15 02 10 00  
  %5     غ�رهاـ  15 02 90 00  

ســــت�ار�ن دهــــن وشــــحم ال�نز�ــــر وز�ــــت دهــــن     15.03
ال�نز�ــر وســـت�ار�ن ز�تـــي، وز�ـــت دهـــن وشـــحم 

أو م�لو�ــة أو ومرجــر�ن ز�تــي، غ�ــر مســتحل�ة 
  محضرة �أ� �رق أخر�.

   
 
  

      : ست�ار�ن ز�تيـ ـ ـ     
  خاصةسلع    ـ ـ ـ ـ من خنز�ر 15 03 00 11 
  %5      ـ ـ ـ ـ غ�ره 15 03 00 19  
      : ز�تي مرجر�نـ ـ ـ     
 سلع خاصة   ـ ـ ـ ـ من خنز�ر 15 03 00 21 

  %5      ـ ـ ـ ـ غ�ره 15 03 00 29  
     : اغ�رهـ ـ ـ    
 سلع خاصة   ـ ـ ـ ـ من خنز�ر 15 03 00 91 

  %5     ـ ـ ـ ـ غ�ره 15 03 00 99  
اتها من أسـماك أو ثـدي�ات ون وز�وت وجز��هـد    15.04

�حر�ـــة، و�ن �انـــت م�ـــررة ولكـــن غ�ـــر معدلـــة 
  . ك�ماو�اً 

    

  %5    ـ ز�وت وجز��اتها من �بد األسماك   15 04 10 00  
  %5     من أسماك، عدا ز�ت الكبد ـ دهون وز�وت وجز��اتها،  15 04 20 00  
  %5    �حر�ةـ دهون وز�وت وجز��اتها من ثدي�ات  15 04 30 00  

ن الصوف ومواد دهن�ة م�تقة منه (�ما في هـد 15 05 00 00  15.05
  %5     ذلك الالنول�ن)

15.06  
 

ــــد 15 06 00 00 ـــة أخـــر وجز��اتهـــا، و�ن هـ ون وز�ـــوت ح�وان�
     ��م�ائ�اً كانت م�ررة، ولكن غ�ر معدلة 

  
5%  

، ز�ــت فــول الصــو�ا وجز��اتــه، و�ن �ــان م�ــرراً     15.07
  . �اً ئم�ا�ولكن غ�ر معدل �

    

  %5     صمغهـ ز�ت خام و�ن �ان قد أز�ل   15 07 10 00  
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

169
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  3ق : 
  15ف : 

   - 97  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5   ـ غ�ره  15 07 90 00  

، ز�ــت فــول ســوداني وجز��اتــه، و�ن �ــان م�ــرراً     15.08
  .  �اً ئم�ا�ولكن غ�ر معدل �

    

  %5    ـ ز�ت خام   15 08 10 00  

  %5   ـ غ�ره  15 08 90 00  
ــرراً     15.09 ــان م� ــون وجز��اتــه، و�ن � ــت ز�ت ، ولكــن ز�

   . ��م�ائ�اغ�ر معدل 

   

 %5     إكسترا ـ ز�ت العصرة األولى (ز�ت ��ر) 15 09 20 00  
 %5    ��ر) ـ ز�ت العصرة األولى (ز�ت 15 09 30 00  
 %5    ز�وت ��ر أخرـ  15 09 40 00  
  %5   ـ غ�ره  15 09 90 00  

من  عل�ها مستحصل �اتها�جز  و أخر ز�وت    15.10
 معدلة ولكن غ�ر و�ن �انت م�ررة ز�تون فق�،

 الز�وت أو  هذهم�ال�� �ما في ذلك  �ا،ئم�ا�ك
في  جز��اتها مع ز�وت أو جز��ات أخر داخلة

    .15.09البند 

  
  
  
  
  

 %5    خام  مت�قي الز�تون  ـ ز�ت  15 10 10 00  
 %5    ـ غ�ره   15 10 90 00  

، ولكن غ�ر ز�ت ن��ل وجز��اته، و�ن �ان م�رراً     15.11
  . �اً ئم�ا�معدل �

    

  %5     ـ ز�ت خام   15 11 10 00  
  %5   ـ غ�ره  15 11 90 00  

ال�مس أو بذور القر�م أو  دوارذور بز�وت     15.12
ولكن  و�ن �انت م�ررة، بذور الق�ن وجز��اته،

  .  �اً ئم�ا�غ�ر معدلة �

    

      : ال�مس أو القر�م وجزئ�اتها دوار ـ ز�ت بذور    
  %5     ـ ـ ز�ت خام  15 12 11 00  
  %5     ـ ـ غ�ره  15 12 19 00  
      :  ـ ز�ت بذرة الق�ن وجز��اته    
  %5     ـ ـ ز�ت خام و�ن نزع منه الجوس�بول  15 12 21 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ غ�ره 15 12 29 00  

ز�ــوت جــوز الهنــد (كــو�را) أو نــو� ثمــرة الن��ــل     15.13
ا�اســو) وجز��اتهــا، و�ن �ن�ــل البراز�ــل (أو نــو� 

   . �اً ئم�ا�لة �كانت م�ررة، ولكن غ�ر معد

    

      : ـ ز�ت جوز الهند (كو�را) وجز��اته    
  %5      ـ ـ ز�ت خام  15 13 11 00  
  %5    ـ ـ غ�ره   15 13 19 00  
ا�اسـو) �ز�ت نو� ثمرة الن��ل أو نـو� ن��ـل البراز�ـل (ـ     

  : وجز��اته
   

  %5    ـ ـ ز�ت خام   15 13 21 00  
  %5    ـ ـ غ�ره 15 13 29 00  

ن أو  هـــا،اتخـــردل وجز�� وأســـلجم أو لفـــت  ز�ـــت    15.14
  . ئ�اً ك�ما معدلة ولكن غ�ر كانت م�ررة،

    

 قل�لـة محتو� على نس�ة سلجم وجز��اتها وأز�ت لفت  ـ    
  : من حامض االيروس�ك

    

  %5     ـ ـ ز�ت خام 15 14 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها 15 14 19 00  
      : رهاغ� ـ   
  %5     ز�ت خام ـ ـ 15 14 91 00  
  %5     رهاغ�ـ ـ  15 14 99 00  

ثابتــة أخــر  أو م��رو��ــة ن�ات�ــةز�ــوت ودهــون     15.15
�انــت  (�مــا ف�هــا ز�ــت جوجو�ــا) وجز��اتهــا، و�ن

  .  �ائم�ا�م�ررة، ولكن غ�ر معدلة �

    

       : ـ ز�ت بذر الكتان وجز��اته    
  %5     ـ ـ ز�ت خام  15 15 11 00  
  %5    ـ ـ غ�ره 15 15 19 00  
      : الذرة وجز��اته ـ ز�ت    
  %5     ـ ـ ز�ت خام  15 15 21 00  
  %5     ـ ـ غ�ره  15 15 29 00  
  %5    ـ ز�ت خروع وجز��اته   15 15 30 00  
  %5    ـ ز�ت سمسم وجز��اته   15 15 50 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    وجز��اتها م��رو��ةـ ز�وت ودهون   15 15 60 00  

  %5   ـ غ�ره  15 15 90 00  

أو  �ـــوت ح�وان�ـــة أو ن�ات�ـــةون وشـــحوم وز ـــــده    15.16
وجز��اتهــا، مهدرجــة �ل�ــا أو جزئ�ــا،  م��رو��ــة

(المتغ�ــــرة اســــترتها)، أو معــــاد  معدلــــة األســــترة
، و�ن �انـــت ةل�ــز أل أســترتها أو محولــة ��ر�قــة ا

   . م�ررة، ولكن غ�ر محضرة أك�ر من ذلك

    

  %5     وجز��اتهاـ دهون وشحوم وز�وت ح�وان�ة   15 16 10 00  
  %5   ـ دهون وز�وت ن�ات�ة وجز��اتها  15 16 20 00  
  %5    وجز��اته م��رو��ةـ ز�وت ودهون   15 16 30 00  

مرجــــر�ن؛ م�ــــال�� أو محضــــرات غذائ�ــــة مــــن     15.17
أو  دهون أو شحوم أو ز�وت ن�ات�ـة أو ح�وان�ـة

ــة ــات دهــون أو شــحوم أو  م��رو�� أو مــن جز��
ـــي هـــذا ـــة ف ـــة داخل ـــوت م�تلف الفصـــل، عـــدا  ز�

ــــدهون وا ــــل ال ــــوت الصــــالحة لألك ل�ــــحوم والز�
  .15.16وجز��اتها الداخلة في البند 

   

      : ـ مرجر�ن عدا المرجر�ن السائل    

  %5     صل ح�وانيأمن ـ ـ ـ   15 17 10 10  

  %5     من أصل ن�اتيـ ـ ـ   15 17 10 20  

  %5     غ�رهـ ـ ـ   15 17 10 90  

      : ـ غ�ره    

  %5     مرجر�ن سائلـ ـ ـ   15 17 90 10  

  %5    غ�ره ـ ـ ـ  15 17 90 90  
ـــو     15.18 ـــةز� ـــة أو ن�ات� أو  ت ودهـــون وشـــحوم ح�وان�

ـــــة  ـــــة أومؤ�ســـــدة أو  ،وجز��اتهـــــام��رو�� مغل�
أومنفوخـــة أوموحـــدة  ،منـــزوع ماؤهـــا أو م�برتـــة

الجز��ات (مبلمـرة) �التسـ��ن فـي الفـراغ أو فـي 
ـــة � ـــل أو معدل ـــة أخـــر� �مغـــاز خام ـــا ��ر�ق او�

ـــدخل من �اســـت�ناء ـــا ي ـــي البنـــد م ؛ 15.16هـــا ف
ـــل مـــن    م�ـــال�� ومحضـــرات غ�ـــر صـــالحة لألك
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ــــدهون أو الز�ــــوت الح�وان�ــــة أو  ال�ــــحوم أو ال
أو مــن جز��ــات ال�ــحوم  م��رو��ــةالأو  الن�ات�ــة

ـــة ـــوت الم�تلف ـــدهون والز� ـــي هـــذا  وال ـــواردة ف ال
  .الفصل، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر

  
  

      : من أصل ح�وانيـ ـ ـ     

  سلع خاصة   خنز�ر من ـ ـ ـ ـ 15 18 00 11  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ 15 18 00 19  

  %5     من أصل ن�اتيـ ـ ـ  15 18 00 20  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ 15 18 00 90  

      )ملغي(    15.19

جل�ســــرول (جلســــر�ن)، خامــــا، م�ــــاه وقلو�ــــات     15.20
  جلسر�ن�ة

    

  %5     جل�سر�ن خامـ ـ ـ   15 20 00 10  

  %5     م�اه وقلو�ات جل�سر�ن�ةـ ـ ـ   15 20 00 20  
) وشــمع الجل�ســر�داتثالــ� شــموع ن�ات�ــة (عــدا     15.21

نحــــل وشــــموع ح�ــــرات أخــــر و��ــــاض الحــــوت 
  .  )، و�ن �انت م�ررة أو ملونةاستي�رمب(س

   
 
 
  

  %5     شموع ن�ات�ةـ   15 21 10 00  
     :  اغ�رهـ     
ن ال�دي�ات ال�حر�ة ب�اض الحوت وغ�ره مـ ـ ـ   15 21 90 10  

      ملونا أو أو م�رراً  أو معصوراً  �رماستي) خاماً ب(س
5%  

  %5     شمع نحل و�ذلك الملون منهـ ـ ـ   15 21 90 20  
  %5    شموع ح�رات أخر و�ذلك الملون منهاـ ـ ـ  15 21 90 40  

د�جـرا، �قا�ــا ناتجــة عــن معالجــة المــواد الدهن�ــة     15.22
  . الن�ات�ةأو ال�موع الح�وان�ة أو 

    

  %5     د�جرا (ز�ت سمك معالج �حامض النتر�ك)ـ ـ ـ   15 22 00 10  
 الح�وان�ة ة أوـواد الدهن�ـة المـ�قا�ا ناتجة من معالجـ ـ ـ  15 22 00 20  

  %5    أو الن�ات�ة
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4ق :                               

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وخل؛سوائل �حول�ة  مشرو�ات؛ األغ��ة؛منتجات صناعة 
؛ منتجات، و�ن �انت محتو�ة على ن��وت�ن، معدة لالستنشاق دون وأبدال ت�غ مصنعةت�غ 

    ى الجسم ال�شر� احتراق؛ منتجات أخر محتو�ة على ن��وت�ن معدة إلدخال الن��وت�ن ال
  

   مالح�ــــة:
�قصد ���ارة "م�تالت" أينما وردت في ه�ا القسم المنتجات المقدمة �ش�ل ح�ات اسطوان�ة أو �رو�ة م�ال والتي  - 1

    وزنا.% 3تز�د عن  كتلت أما �مجرد الضغط أو �إضافة مادة را�طة بنس�ة ال
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  أو حشرات مائ�ة أخر تالفقار�ا قشر�ات أو رخو�ات أو محضرات لحوم وأسماك أو 
   مالح�ـــات: 
  

المائ�ة  تالالفقار�ا والقشر�ات والرخو�ات و واألسماك واألطراف واألحشاءه�ا الفصل اللحوم  لال �شم - 1
أو  4للفصل  6المالح�ة  أو  3أو  2المحضرة والمحفو�ة �الطرق الم��ورة في الفصل  األخر والحشرات

  .05.04بند ال
من السجق (غل��ة أو  % وزناً 20تدخل في ه�ا الفصل المحضرات الغ�ائ�ة شر�طة أن تحتو� على أك�ر من  - 2

أو القشر�ات أو الرخو�ات أو الالفقر�ات  األسماكأو  تأو الحشرا أو الدم األطرافأو  األحشاءر��عة) أو اللحوم أو 
المحضرات الغ�ائ�ة على اثن�ن أو أك�ر من  حالة احتواء ه�هالمائ�ة األخر أو من أ�ة مجموعة منها . وفي 

. وال تنطبق ت�عا للم�ون أو الم�ونات الغال�ة وزناً  16فإنها تت�ع البند المالئم في الفصل  أعالهالم��ورة  األصناف
أو  21.03داخلة في البند وال على المحضرات ال 19.02على المنتجات المحشوة الداخلة في البند  األح�امه�ه 

21.04 .  
   :مالح�ات البنود الفر��ة

 األحشاء���ارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو �قصد  16 02 10من أجل تطب�ق أح�ام البند الفرعي  - 1
األطفال صغار للرضع أو  ة�أغ��ة  صالح، الد��قة التجانس والمه�أة للب�ع �التجزئة  تأو الحشرا أو الدم واألطراف

غرام ولتطب�ق ه�ا التعر�� ال ت�خ� �االعت�ار  250عن  امحتواهلحم�ة ، في أو��ة ال يز�د وزن أو ألغراض ا
.  أخر ألغراضللمحضر من أجل التتب�ل أو الحف� أو  أض�فتالتي تكون قد  األخرالكم�ات الض��لة من العناصر 

، وله�ا  تأو حشرا أطراف وقد تحتو� ه�ه المحضرات على �م�ة صغ�رة من قطع مرئ�ة من لحوم أو أحشاء أو
  . 16.02د الفر��ة التا�عة للبند األولو�ة على �افة البنو  16 02 10البند الفرعي 

الشائعة فقط في البنود  الم��ورة بتسم�اتها المائ�ة تغ�رها من الالفقار�اوالرخو�ات و  والقشر�ات األسماكإن  - 2
  .   تحت نفس المسم�ات 3ورة في الفصل الم�� ألنواعاتنتمي لنفس  16.05أو  16.04الفر��ة التا�عة للبند 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند
ومنتجات مماثلة من (غل�� أو ر��ع) سجق     16.01

 أحشاء وأطراف أو من دم ح�واني من لحوم أو
ه�ه  أساسها؛ محضرات غ�ائ�ة أو حشرات 

      . المنتجات
     ح�واني :من خنز�ر أو دم ـ ـ ـ   
  سلع خاصة      ـ ـ ـ ـ من خنز�ر  16 01 00 11 
  سلع خاصة ـ ـ ـ ـ من دم ح�واني  16 01 00 12 
  %5     فص�لة األ�قارمن ـ ـ ـ  16 01 00 20  
  %5     ـ ـ ـ من دواجن 16 01 00 30  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند
  %5     ـ ـ ـ غ�رها 16 01 00 90  

 أو حشرات يح�واندم و ألحوم أو أحشاء وأطراف     16.02
       .  محضرة أو محفو�ة آخر

     : متجانسةـ محضرات     

  %5    األطفالصغار للرضع أو  ةصالحأغ��ة ـ ـ ـ   16 02 10 10  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ   16 02 10 90  

  %5     ـ من أك�اد أ� من الح�وانات  16 02 20 00  

      :01.05ـ من الط�ور الدواجن الداخلة في البند     

  %5     رومي ديوك ودجاجـ ـ من   16 02 31 00  

  %5    سو ��ست�مو د وسـالـج فص�لةمن  دواجنمن  ـ ـ  16 02 32 00  

  %5    ا ـ ـ غ�ره  16 02 39 00  

      : من فص�لة ال�ناز�رـ     

  سلع خاصة  ـ ـ ف�� ال�نز�ر وقطعه   16 02 41 00  

  سلع خاصة  ـ ـ �تف ال�نز�ر وقطعه   16 02 42 00  

  سلع خاصة   ا �ما ف�ها الم�ال�طـ ـ غ�ره  16 02 49 00  

      : ـ من فص�لة األ�قار    

  %5     �سطرما (لحم مبهر ومحضر ومج�ف)ـ ـ ـ   16 02 50 10  

  %5     ا (معل�ة وما �ماثلها)غ�رهـ ـ ـ   16 02 50 90  

      : ف�ها المحضرات من دم الح�وانات ا، �ماـ غ�ره    

% 20�ائ�ة المحتو�ة على أك�ر من المحضرات الغـ ـ ـ   16 02 90 10  
     جاهزة)من اللحم (وج�ات  وزناً 

  
5%  

      : من ح�وانات وأحشاءأطراف ـ ـ ـ     

  %5     ألسنةـ ـ ـ ـ   16 02 90 21  

  %5     ا (عدا األك�اد)غ�رهـ ـ ـ ـ   16 02 90 29  
      ـ ـ ـ محضرات من دم الح�وانات :  
 سلع خاصة ل�نز�رمحضرات من دم ا ـ ـ ـ ـ 16 02 90 31 
 سلع خاصة غ�رها  ـ ـ ـ ـ 16 02 90 39 
  %5    اغ�رهـ ـ ـ  16 02 90 90  

خالصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشر�ات أو     16.03
      .  مائ�ة أخر تالفقار�ا وأرخو�ات 

  %5    خالصات وعصارات لحم ـ ـ ـ   16 03 00 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند
 وأ و قشر�ات أو رخو�اتـارات أسماك أخالصات وعصـ ـ ـ  16 03 00 20  

   مائ�ة أخر تالفقار�ا

  
5%  

أسماك محضرة أو محفو�ة، خب�ار� (كا��ار)     16.04
     .  وأبداله المحضرة من ب�ض السمك

       : سماك �املة أو مقطعة، ولكن غ�ر مفرومةأـ     

  %5     سلمون ـ ـ   16 04 11 00  

  %5   ـ ـ رنجه  16 04 12 00  

  %5    وساردينال ورنجه صغ�رة أو أسبر�  ـ ـ سردين  16 04 13 00  

  %5     بون�ت (ساردا) وتونة وثا�ة  وـ ـ تونه   16 04 14 00  

  %5     مر� (ماكر�ل)قاسـ ـ   16 04 15 00  

  %5     سماك انشوجه أـ ـ   16 04 16 00  

  %5    سمك االنقل�س ـ ـ  16 04 17 00  

  %5   زعانف سمك القرش  ـ ـ  16 04 18 00  

  %5     اـ ـ غ�ره  16 04 19 00  

  %5     سماك محضرة أو محفو�ة أخر أـ   16 04 20 00  

     : أبداله ـ خب�ار� (كا��ار) و   

  %5     خب�ار� (كا��ار) ـ ـ  16 04 31 00  

  %5    خب�ار� (كا��ار) أبدال  ـ ـ  16 04 32 00  
مائ�ة أخر،  تالفقار�ا قشر�ات ورخو�ات و    16.05

      . محضرة أو محفو�ة

  %5     ـ سرطانات �حر�ة (سلطعون)   16 05 10 00  

      : )ـ ر��ان (قر�دس أو جمبر�     
  

  %5     غ�ر م��أ في أو��ة مح�مة الغلق ـ ـ  16 05 21 00
  

  %5     غ�رهاـ ـ   16 05 29 00

  %5      ـ عقارب ال�حر  16 05 30 00  
  %5     ـ قشر�ات أخر   16 05 40 00  

     : رخو�اتـ    
  5%    (oysters) محار ـ ـ  16 05 51 00  
  %5    مروحي (اس�لوب) �ما ��ه محار الملكة محار ـ ـ  16 05 52 00  

  %5    بلح ال�حر ـ ـ  16 05 53 00  
  %5    ح�ار وسب�دج ـ ـ  16 05 54 00  

  %5    أخطبو� ـ ـ  16 05 55 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند
  %5    �طل�نوس و�و�ل وأم الحلول ـ ـ  16 05 56 00  
  %5    دردار)أ�الون ( ـ ـ  16 05 57 00  

  %5   ال�حر (قواقع) ، عدا حلزون (قواقع) حلزون  ـ ـ  16 05 58 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  16 05 59 00  
     : أخر مائ�ة تالفقار�اـ    
  %5     خ�ار ال�حر ـ ـ  16 05 61 00  
  %5     قنف� ال�حر ـ ـ  16 05 62 00  
  %5     قنديل ال�حر ـ ـ  16 05 63 00  
  %5    �رهاغ ـ ـ  16 05 69 00  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

178
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  4ق : 
  17ف : 

   - 106  -

 

  

   ةس�ر ومصنوعات س�ر�
   مالح�ــة: 
  :��مل هذا الفصل ال – 1

  . )18.06المحتو�ة على �اكاو (بند  المصنوعات الس�ر�ة -أ   
) وغ�ره من منتجات أو الفر�توز زالجلو�و ل�توز أو المالتوز أو (عدا الس�روز أو ا الس�ر النقي ��ماو�اً  -ب   

  . 29.40البند   
   ).30(رات الص�دلة وغ�رها من المنتجات المذ�ورة في الفصل مح� -ج   

  : مالح�ات البنود الفر��ة
�قصد ���ارة "س�ر خام "    17 01 14و  17 01 13 ،  17 01 12   ةالفر�� ودالبنمن أجل ت�ب�ق أح�ام  - 1

 م��اسفي  مقروءة درجة 99.5نس�ة من الس�روز تعادل ما �قل عن  �حالته الجافة الس�ر الذ� �حتو� وزناً 
  . (بوالر�م�تر) االستق�اب

 الذ� �حتو� وزناً فق� س�ر القصب المتحصل عل�ه بدون ال�رد المر�ز�،   17 01 13 ��مل البند الفرعي    -2
 م��اسمقروءة في  درجة  93أو أك�ر ول�ن أقل من  درجة 69نس�ة من الس�روز تعادل  �حالته الجافة

انه�در�ة ذات ش�ل غ�ر منت�م ال تر� �الع�ن المجردة �ب���ة  � على بلورات د��قةو�حتو� المنتج فق االستق�اب.
  . ومحا�ة برواسب من د�س الس�ر وغ�رها من م�ونات قصب الس�ر

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
روز س� س�ر قصب أو س�ر شوندر (بنجر) و    17.01

      . صل�ةنقي ��ماو�ا، �حالته ال
ــ ســ�ر خــام ال     ــ ـ ــو�ن ـعلــى من�هــ و� ـ�حت  ات أو مــواد تل

      : م�افة
      :  شوندرـ ـ س�ر     
  إعفاء     �قصد التص��ة والت�ر�ر للصناعةـ ـ ـ   17 01 12 10  
  إعفاء     غ�رهـ ـ ـ   17 01 12 90  
) من مالح�ات 2قصب محدد في المالح�ة (ـ ـ س�ر     

       : البنود الفر��ة لهذا الفصل
 إعفاء     �قصد التص��ة والت�ر�ر للصناعةـ ـ ـ   17 01 13 10  
 إعفاء     غ�رهـ ـ ـ   17 01 13 90  
       : أنواع أخر من س�ر القصبـ ـ     
  إعفاء     �قصد التص��ة والت�ر�ر للصناعةـ ـ ـ   17 01 14 10  
 إعفاء     غ�رهـ ـ ـ   17 01 14 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
    

  

  :  ـ غ�ره
  

    
  إعفاء     مواد تلو�ن م�افة س�ر �حتو� على من�هات أوـ ـ   17 01 91 00  
      :  ـ ـ غ�ره    
       : (م�رر)مصفى ـ ـ ـ     
 إعفاء     النعومةبلور� متفاوت ـ ـ ـ ـ   17 01 99 11  
 إعفاء     قوالبم���ات أو ـ ـ ـ ـ   17 01 99 12  
 إعفاء     مسحوق بودرة ـ ـ ـ ـ  17 01 99 13  
 إعفاء     �ات (قند) غ�ر ملون وال مع�رس�ر نـ ـ ـ   17 01 99 20  
 إعفاء     س�روز نقي ��ماو�اً ـ ـ ـ   17 01 99 30  
 إعفاء    اغ�رهـ ـ ـ  17 01 99 90  

لتوز االم كتوز ولال �ما ف�ها اأنواع س�ر أخر،     17.02
حالتها  ، وفيوالجلو�وز والفر�توز الن��ة ��ماو�اً 

الصل�ة؛ سوائل س�ر�ة غ�ر محتو�ة على 
بدال عسل أات أو مواد تلو�ن م�افة؛ من�ه

(عسل صناعي) و�ن �انت ممزوجة �عسل 
     . �ب�عي؛ س�ر وعسل أسود محروقان (كارام�ل)

      :  ـ ل�توز وسائل ل�توز    
  

  

 كتوز معبراً ال من ال% أو أك�ر 99على  ـ ـ �حتو� وزناً   17 02 11 00
     المائي محسو�ا على المادة الجافة كتوزعنه �ال 

  
5%  

  %5    ا ـ ـ غ�ره  17 02 19 00  
  %5    ـ س�ر ��قب وسائل ��قب   17 02 20 00  
�حتو� على فر�توز أو  ـ جلو�وز وسائل جلو�وز، ال  17 02 30 00  

 من الفر�توز محسو�اً  % وزناً 20�حتو� على أقل من 
    على الحالة الجافة 

  
  

5%  
س�ة ـ جلو�وز وسائل جلو�وز، �حتو� على فر�توز بن  17 02 40 00  

على  % محسو�ا وزناً 50% أو أك�ر وأقل من 20
    �است�ناء الس�ر المنع�س  الحالة الجافة

  
  

5%  
  %5    �ا ئا�ـ فر�توز نقي ��م  17 02 50 00  
ـ أنواع أخر من الفر�توز وسائل الفر�توز تحتو� على   17 02 60 00  

على الحالة  من الفر�توز محسو�اً  % وزناً 50أك�ر من 
    ء الس�ر المنع�س �است�ناالجافة 

  
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
من  اخر وم�ال�� �ما ف�ها الس�ر المنع�س، اـ غ�ره    

 % وزناً 50على  المحتو�ةالسوائل الس�ر�ة الس�ر و 
      :  على الحالة الجافة من الفر�توز محسو�اً 

  %5     �اً ئا�وز و�ن �ان ن��ا ��ملتماـ ـ ـ   17 02 90 10  
  %5     �اً ئا�س�روز غ�ر نقي ��مـ ـ ـ   17 02 90 20  
  %5     �اً ئا�س�ر منع�س و�ن �ان ن��ا ��م ـ ـ ـ  17 02 90 30  
  %5     �اً ئا�فر�توز غ�ر نقي ��مـ ـ ـ   17 02 90 40  
��فة، غ�ر ملونة وال مو�ن �انت  أخر،سوائل س�ر�ة ـ ـ ـ   17 02 90 50  

    مع�رة 

  
5%  

  %5    س�ر محروق (كارام�ل) ـ ـ ـ   17 02 90 60  
  %5     عسل صناعيـ ـ ـ   17 02 90 70  
  %5    اغ�رهـ ـ ـ  17 02 90 90  

أو  است�الصعسل أسود (د�س س�ر) ناتج من     17.03
      . ت�ر�ر الس�ر

  %5     ـ عسل أسود (د�س س�ر)  17 03 10 00  
  %5   ـ غ�ره  17 03 90 00  

ف�ها ال�و�الته  مصنوعات س�ر�ة (�ما    17.04
  .  تحتو� على ال�اكاو الب��اء)، ال

    
  %5     �الس�رـ ل�ان الم�غ (عل�) و�ن �ان م�سو   17 04 10 00  
      :  اـ غ�ره    
  %5    ، ومل�سات س�ر�ة، درو�سحالوةـ س�اكر ـ ـ  17 04 90 10 
  %5    (حالوة لبن�ة) راحة الحلقوم، نوجا، حالوة توفيـ ـ ـ  17 04 90 20 

وأصناف األثمار  �ماثلهمل�س على لوز وفستق وما ـ ـ ـ   17 04 90 30  
     الق�ر�ة المهروسة مع الس�ر (مرز��ان) وما �ماثله

  

5%  
�أة ـوس، المهـهالم الفواكه وعجنها ورب السـ ـ ـ   17 04 90 40  

     كمصنوعات س�ر�ة

  
5%  

  %5     )ال�حةس�اكر السعال (ـ ـ ـ   17 04 90 50  
  %5     �ح�ن�ةحالوة ـ ـ ـ   17 04 90 60  

  %5     درة الس�اكر تحتو� على ن�هة الفواكهبو ـ ـ ـ   17 04 90 70  
 سلع خاصة  شو�الته ب��اء محتو�ة على �حولـ ـ ـ  17 04 90 80 
  %5    اغ�رهـ ـ ـ  17 04 90 90  
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  ومح�راته كاكاو 
   : مالح�ــات 
   : لـ�ا الف�ـمل هـ�� ال – 1
أو  األح�اءمن ال��ق (غل��ة أو ر��عة) أو اللحوم أو  % وزناً 20على أك�ر من  المحتو�ةالمح�رات الغ�ائ�ة  -أ

  لمائ�ة األخر أو من أ�ة م�موعة منهاأو الق�ر�ات أو الرخو�ات أو الالفقر�ات ا األسماكأو  تأو الح�را أو الدم األ�راف
ـــــود ـالمح�ـــــ– ب ـــــي البن ـــــة ف و  22.08و  22.02و 21.05و  19.05و  19.04و  19.01و  04.03رات الداخل

 . 30.04و  30.03
المحتو�ة على  األخر، و��لك المح�رات الغ�ائ�ة وعات ال��ر�ة المحتو�ة على �اكاوالم�ن 18.06تدخل في البند  - 2

 .  ) من ه�ا الف�ل1أح�ام المالح�ة (ة عااكاكاو مع مر 
 

  البند الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

  18.01  18 01 00 00   محم�ةوب �اكاو و��اراتها، و�ن �انت حب    5%

  18.02  18 02 00 00  �اكاو أخر  تق�ور وع�افات وغالالت ونفا�ا    5%

  18.03   .  ع��نة �اكاو، و�ن �ان منزوعا دهنها   
    18 03 10 00   بدهنهاـ     5%
    18 03 20 00   جزئ�اً أو  ـ منزوع دهنها �ل�اً     5%

  18.04 18 04 00 00 ، دهنه وز�ته �اكاو ةز�د    5%

  
5%    

�حتو� على س�ر م�اف أو  م�حوق �اكاو ال
   أخرمواد تحل�ة 

00 00 05 18  18.05  

    

�رات غ�ائ�ة أخر تحتو� على ومح هشو�الت
  .وكاكا

 18.06  

   

ـ م�حوق �اكـاو �حتـو� علـى سـ�ر م�ـاف أو مـواد تحل�ـة 
  : أخر

    

      : ل�ه ب�بتون أو حل�بإـ م�اف ـ  ـ    

5%  

  

م�حوق �اكاو �حتو� على س�ر م�اف أو مواد ـ ـ ـ ـ 
تحل�ة أخر م�اف إل�ه ب�بتون أو حل�ب ��ت�دم في 

 اعداد الم�رو�ات

11 10 06 18    

5%     18 06 10 19 غ�رهاـ ـ ـ ـ    
      :اغ�ره ـ ـ ـ    

5%  
  

غ�رها من م�حوق �اكاو �حتو� على س�ر م�اف ـ ـ ـ ـ 
 أو مواد تحل�ة أخر ��ت�دم في اعداد الم�رو�ات

18 06 10 91   
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  البند الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

5%    99 10 06 18 غ�رهاـ ـ ـ ـ    

   

يت�اوز  ألواح أو أصا�عأو كتل  ���لـ مح�رات أخر 
��م أو ���ل سائل أو مع�ون أو م�حوق أو  2وزنها 

أخر في أو��ة أو أغلفة سائ�ة  حب��ات أو �أش�ال
  :��م 2م�اشرة، يز�د وزن محتواها عن 

   

   18 06 20 10   كاكاو ة علىـ�ر اال���ر�م، محتو��ــ ـ ـ م�اح�ق تح    5%

    18 06 20 20   اكاوس�اكر) محتو�ة على � –ـ ـ ـ منت�ات س�ر�ة (حالوة     5%

    

ـ منت�ات ���ل سائل مر�ز أو مع�ون محتو�ة على  ـ ـ
 :كاكاو

   

5%  

  

منت�ات ���ل سائل مر�ز أو مع�ون محتو�ة على  ـ ـ ـ ـ
كاكاو تحتو� على س�ر م�اف أو مواد تحل�ة أخر 

  ت�ت�دم في اعداد الم�رو�ات

31 20 06 18    

5%     18 06 20 39  غ�رهاـ ـ ـ ـ    

    18 06 20 90   ـ غ�رها ـ ـ    5%
     أصا�ع :أو  ألواحأو �تل ���ل  غ�رها،ـ     

      مح�وة :ـ ـ     
18 06 31 10   ـ ـ ـ تحتو� على �حول  سلع خاصة    

18 06 31 90   غ�رهاـ ـ ـ     5%    
      مح�وة :ـ ـ غ�ر     

18 06 32 10   ـ ـ ـ تحتو� على �حول  سلع خاصة    
18 06 32 90   اهغ�ر ـ ـ ـ     5%    

      :  ـ غ�رها    

    18 06 90 10    م�اح�ق تح��ر اال���ر�م، محتو�ة على �اكاوـ ـ ـ     5%

5%    

ة على ـس�اكر ) محتو� -منت�ات سـكر�ة ( حالوة ـ ـ ـ 
   كاكاو

20 90 06 18    

    

ة على ــ منت�ات ���ل سائل مر�ز أو مع�ون محتو�ـ ـ 
  :كاكاو

    

5%    

مع�ون محتو�ـة على  منت�ات ���ل سائل مر�ز أوـ ـ ـ ـ 
كاكاو تحتو� على س�ر م�اف أو مواد تحل�ة أخر 

  ت�ت�دم في إعداد الم�رو�ات

31 90 06 18    

    18 06 90 39  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%

    :ـ غ�رها  ـ ـ    
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  البند الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

5%    

غ�رها من مح�رات تحتو� على س�ر م�اف أو مواد ـ ـ ـ ـ 
  تحل�ة أخر� ت�ت�دم في اعداد الم�رو�ات

91 90 06 18   

5%     18 06 90 99  ـ ـ ـ ـ غ�رها   
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  ف�ائر  ؛(اللبن)  الحل�بساسها الحبوب أو الدق�ق أو النشا أو أمحضرات 
  

  :  مالح�ــات 
  :  �شمل ه�ا الفصل ال – 1

% من السجق 20المحضرات الغ�ائ�ة التي تحتو� على أك�ر من و  19.02ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند   - أ 
أو القشـر�ات أو الرخو�ـات أو غ�رهـا مـن  األسماكأو  أو الحشرات أو الدم واأل�راف األحشاءوم أو أو ر��ع) أو اللح �(غل�

   .16الالفقر�ات المائ�ة أو أ� خل�� منها (الفصل 
  ).23.09لتغ��ة الح�وانات (بند  أو النشا (�س�و�ت .....الخ) المعدة خص�صاً  �قالدق أساسهاالمنتجات التي  - ب 
   .30ة وغ�رها من منتجات الفصل منتجات الص�دل - ج 

    :19.01ألغراض البند  -  2
  ؛11جر�ش الحبوب الداخلة في الفصل  "جر�ش" �قصد ���ارة - أ   

  �قصد ���ارة"دق�ق وسم�د": –ب  
  ، و11د الحبوب الم��ور�ن في الفصل دق�ق وسم� -  1
حوق ال�ضروات أو مس عدا الدق�ق أو السم�د، صل ن�اتي ولو وردت في أ� فصل �انالسم�د والمسحوق من أ الدق�ق و - 2

  .)11.06(بند  ال�ضر ال�قول�ة المجففة ) أو11.05، أو ال��ا�ا (بند )07.12الجافة (بند 
ساس المـادة منزوعـة الدسـم أمن الكاكاو محسو�ة على  % وزناً 6) المحضرات المحتو�ة على أك�ر من 19.04�شمل البند ( ال – 3

  . )18.06(بند  18.06اخلة في البند خر المحتو�ة على �اكاو الدألأو المحضرات الغ�ائ�ة ا الشو�الته �ل�اً أو الم�سوة  اً كل�ً 
��ر�قـة أخـر�" تعنـي أن الحبـوب قـد عولجـت أو حضـرت أك�ـر ممـا  محضـرة“��ارة ) فإن 19.04من أجل ت�ب�ق أح�ام البند ( -  4

   .11أو  10هو م��ور في بنود أو مالح�ات الفصل 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند
غ�ائ�ة  خالصات الشع�ر الناش� (مالت)؛ محضرات    19.01

خالصات الشع�ر  من دق�ق أو سم�د أو نشا أو من
علـــــــــــــــى الكاكـــــــــــــــاو  � ال تحتـــــــــــــــو الناشـــــــــــــــ�، 

ــــاً  %40تــــو� عل�ــــه بنســــ�ة تقــــل عــــن حأو ت  ،وزن
مـادة الكاكـاو منزوعـة الدسـم  محسو�ة على أسـاس

داخلــــة فــــي م�ــــان آخــــر؛  غ�ــــر مــــ��ورة والا كل�ــــ
  محضــــرات غ�ائ�ــــة مــــن المنتجــــات الداخلــــة فــــي

ــــود  ــــي 04.01البن ــــى ،04.04 إل ــــة عل ــــر محتو�   غ�
  %5و أو تحتــــو� عل�ــــه بنســــ�ة تقــــل عــــن الكاكــــا
  مــادة الكاكــاو المنــزوع أســاسعلــى  محســو�ة وزنــاً 

  . وال داخلة في م�ان آخردسمها، غ�ر م��ورة 
    

     األ�فال،صغار الرضع أو لتغ��ة حة صالمحضرات ـ     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند
  �التجزئة:مه�أة للب�ع 

الحل�ب أساسها  األ�فالالرضع أو صغار أغ��ة ـ ـ ـ   19 01 10 10  
لحل�ب  لمحضر بد�الً االمعدل  )اللبنالحل�ب (، و )اللبن(
    على �اكاو ةغ�ر محتو� األم )لبن(

  
  إعفاء

الحل�ب أساسها  الاأل�فالرضع أو صغار أغ��ة ـ ـ ـ   19 01 10 20  
لحل�ب  لمحضر بد�الً االمعدل  )اللبنالحل�ب (و  ،)اللبن(
     وزناً  %5ل عن تقبنس�ة  م تحتو� على �اكاوألا )لبن(

  
  

  إعفاء

  إعفاء     اغ�رهـ ـ ـ   19 01 10 90  
الم�ابز الداخلة في  ـ م�ال�� وعجائن لتحض�ر منتجات    

      :19.05البند 
دق�ق الحبوب مع دق�ق الفواكه المحتو�ة على م�ال��  ـ ـ ـ  19 01 20 10  

  %5    مسحوق الكاكاو المضاف 

من دق�ق الحبوب  أساساً عجائن ممزوجة جاهزة م�ونة  ـ ـ ـ  19 01 20 20  
     مع س�ر أو دهن أو ب�ض أو فواكه

  
5%  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ   19 01 20 90  
      : اـ غ�ره    
  : الراكاهوتـ ـ ـ     

    
ـ ـ الراكاهوت غ�ر مضاف ال�ه س�ر او مواد تحل�ة اخر  ـ ـ 19 01 90 11  

  %5   لصناعة المشرو�ات
ـ ـ ـ ـ الراكاهوت مضاف ال�ه س�ر او مواد تحل�ة اخر   19 01 90 12  

  %5   لصناعة المشرو�ات
  %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها 19 01 90 19  
       : المملت )اللبنالحل�ب (ـ ـ ـ    
المملت غ�ر مضاف ال�ه س�ر او  )للبناالحل�ب (ـ ـ ـ ـ  19 01 90 21  

  %5   مواد تحل�ة اخر لصناعة المشرو�ات
المملت مضاف ال�ه س�ر او مواد  )اللبنالحل�ب (ـ ـ ـ ـ  19 01 90 22  

  %5   تحل�ة اخر لصناعة المشرو�ات
  %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها 19 01 90 29  
  %5     اال�س�ر�ممساح�ق لصنع ـ ـ ـ   19 01 90 30  
     : �رهاغـ ـ ـ     
، غ�ر مضاف ال�ه س�ر او مواد تحل�ة اخر ـ ـ ـ ـ غ�رها 19 01 90 91  

  %5   لصناعة المشرو�ات



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند
، مضاف ال�ه س�ر او مواد تحل�ة اخر لصناعة ـ ـ ـ ـ غ�رها 19 01 90 92  

  %5   المشرو�ات
  %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها 19 01 90 99  

عجــــائن غ�ائ�ــــة و�ن �انــــت م�بوخــــة أو محشــــوة     19.02
مـــادة أخـــر�) أو محضـــرة ��ر�قـــة  أ�ـــة�ـــاللحم أو (

اغتي أو الم�رونــة أو الشــع�ر�ة أو �أخـر� م�ــل السـ
الالزان�ـــا أو الجنوشـــي أو الراف�ـــولي أو الكـــان�لوني؛ 

      . كس�سي (المغر��ة) و�ن �انت محضرة
ـ عجائن غ�ائ�ة غ�ر م�بوخة وال محشوة وال محضرة     

      :  ة أخر� ق��ر�
        : ـ ـ تحتو� على ب�ض    
شع�ر�ة وأصناف مماثلة �الس�اغتي  م�رونة وـ ـ ـ   19 02 11 10  

أو نجوم أو  أصدافي والعجائن التي �ش�ل نوالكان�لو 
    ...الخ)  أحرف

  
  

5%  
  %5     عجائن غ�ائ�ة مجمدةـ ـ ـ   19 02 11 20  
غ�ـر �س مصنوع من دق�ق ال��ا�ا �شـ�ل م�رونـة، �شـ ـ ـ   19 02 11 30  

    جاهزة

  

5%  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ  19 02 11 90  
      : ـ ـ غ�رها    
ع�ر�ة وأصناف مماثلة �الس�اغتي ــة وشــم�رونـ ـ ـ   19 02 19 10  

صداف أو نجوم أو أي والعجائن التي �ش�ل نوالكان�لو 
    لخ) إحرف ...أ

  
  

5%  

  %5     عجائن غ�ائ�ة مجمدةـ ـ ـ   19 02 19 20  
�س مصنوع من دق�ق ال��ا�ا �شـ�ل م�رونـة، غ�ـر �شـ  ـ ـ  19 02 19 30  

     جاهزة

  
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   19 02 19 90  
ـ عجائن غ�ائ�ة محشوة و�ن �انت م�بوخة أو محضرة     

    : ��ر�قة أخر� 

  
  

  %5     �اللحممحشوة ـ ـ ـ   19 02 20 10  
  %5     الرخو�اتأو القشر�ات أو  �األسماكمحشوة ـ ـ ـ   19 02 20 20  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   19 02 20 90  
  %5    ـ عجائن غ�ائ�ة أخر   19 02 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند
  %5   ـ �س�سي 19 02 40 00  

19.03  
  

أبدالها محضرة من النشا، �ش�ل حواصب  تاب�و�ا و  19 03 00 00
(رقائق) أو حب��ات أو حبـوب مـدورة أو ن�ـاالت أو 

    �أش�ال مماثلة 

  
  

5%  
ب ومنتجـــات الحبــــوب اغ��ـــة محضـــرة مـــن الحبـــو     19.04

م�ل رقـائق (متحصل عل�ها �التن��ش أو التحم�ص 
)، �شـ�ل الـ�رة؛ حبـوب، (عـدا ")كورن فل��س" ال�رة

حب��ــات أو �شــ�ل رقــائق أو حبــوب مشــغولة أخــر 
الســم�د)، سـبق ���هــا  الجـر�ش و (عـدا الــدق�ق و

ــر مــ��ورة وال داخلــة  أو محضــرة ��ر�قــة أخــر� غ�
      . في م�ان آخر

متحصل  محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوباغ��ة ـ     
       : عل�ها �التن��ش أو التحم�ص

  %5     �اكاومحتو�ة على ـ ـ ـ   19 04 10 10  
      :  غ�رهاـ ـ ـ     
  %5     �ماثلها(كورن فل��س) وما  ال�رة رقائقـ ـ ـ ـ   19 04 10 91  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ  19 04 10 99  
من رقائق حبوب غ�ر متحصل عل�ها اغ��ة محضرة ـ     

محمصة أو من خالئ� من رقائق حبوب غ�ر محمصة، 
       : رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة

متحصل عل�ها من رقائق حبوب غــ�ر اغ��ة محضرة ـ ـ ـ     
محمصة أو من خالئ� من رقائق حبوب غ�ر 

    محمصة:

  
  

  %5     �اكاومحتو�ة على ـ ـ ـ ـ   19 04 20 11  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ   19 04 20 19  
      :  رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشةـ ـ ـ     
  %5     �اكاومحتو�ة على ـ ـ ـ ـ   19 04 20 21  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ  19 04 20 29  
      :برغل (قمح مجروش)  ـ    
  %5     محتو� على �اكاو ـ ـ ـ  19 04 30 10  
  %5    ها غ�ر  ـ ـ ـ  19 04 30 90  
      :  ـ غ�رها    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند
  %5     �اكاومحتو�ة على ـ ـ ـ   19 04 90 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  19 04 90 90  

خبز وف�ـائر و�عـك و�سـ�و�ت وغ�رهـا مـن منتجـات     19.05
الم�ــــابز، و�ن �انــــت تحتــــو� علــــى �اكــــاو؛ خبــــز 

نـــواع المســـتعملة أل براشـــ�م فارغـــة مـــن ا القر�ـــان و
ــــائق ال�ــــتم وورق ا رز أل لمحضــــرات الصــــ�دلة، رق

      . ومنتجات مماثلة
  %5    ـ خبز مقرمش   19 05 10 00  
  %5    ـ خبز الزنجب�ل وما شابهه   19 05 20 00  
      :وافلز وو�فرز ؛ـ �س�و�ت محلى    
  %5    محلى ـ ـ �س�و�ت   19 05 31 00  
  %5     و�فرزوافلز و ـ ـ   19 05 32 00  
      مماثلة:محمص �ما ��ه المشرح ومنتجات محمصة  ـ خبز    
  %5    �قسما�  ــ ـ   19 05 40 10  
  %5    غـ�ره ـ ـ ـ   19 05 40 90  
     :  ـ غ�رها    
  %5     خبز عاد� (��ش) �أنواعهـ ـ ـ   19 05 90 10  
  %5    خبز الدابوق المعد لمرضى الس�ر ـ ـ ـ   19 05 90 20  
  

  

  %5     ف�ائر، �ما ف�ها ف�ائر (الب�تزا)ـ ـ ـ   19 05 90 30
  %5    ، �قالوة وما �ماثلها) كنافة�ة (حلو�ات شر�ـ ـ ـ   19 05 90 40  
  %5     وما �ماثله ه��ك، جاتو ـ ـ ـ   19 05 90 50  
  %5    الص�دلي  لالستعمالبرشام من النوع المناسب  ـ ـ ـ 19 05 90 60  
  %5    ال�تمرقائق ـ ـ ـ   19 05 90 70  
محضرات هشة متماس�ة للقرمشة(كر�سب)(م�ل ـ ـ ـ   19 05 90 80  

�ماثلها) جاهزة لالستهالك  وما�س �الش الفشار و
  %5     الم�اشر

      : غ�رهاـ ـ ـ     
  %5     ال�بز غ�ر الم�مر أو الماكزوسـ ـ ـ ـ   19 05 90 91  
  %5     تز�لز�خبز البر ـ ـ ـ ـ   19 05 90 92  
  %5     امملح�س�و�ت عاد� و�ن �ان ـ ـ ـ ـ   19 05 90 93  
  %5   ا غ�رهـ ـ ـ ـ  19 05 90 99  
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  أخر� من الن�اتات  أجزاءفواكه وأثمار أو محضرات من و  محضرات خضر
   

  مالح�ــات: 
  : ��مل هذا الفصل ال – 1

  ؛11أو  8أو  7المذ�ورة في الفصل الخضر وال�مار والفواكه المحضرة أو المحفو�ة �الطرق  -أ 
  )15ال�حوم والز�وت الن�ات�ة (الفصل  -ب 
 % من السجق (غل�� أو ر��ع) أو اللحوم أو األح�اء20لغذائ�ة التي تحتو� على أك�ر من المحضرات ا- ج

الالفقر�ات المائ�ة أو أ� خل�ط  واألطراف أو الدم أو الح�رات أو األسماك أو الق�ر�ات أو الرخو�ات أو غ�رها من
  )16منها (الفصل 

  ؛ أو19.05منتجات المخابز وغ�رها من المنتجات الداخلة في البند  – د
  . 21.04الغذائ�ة المر��ة المتجانسة الداخلة في البند  المحضرات - هـ

هــالم وعج�نـة الفواكــه وثمــار اللـوز الم�ســوة �مــواد سـ�ر�ة (ملــ�س) والمنتجــات  20.08و  20.07البنــدان  لال ��ـم - 2
  ). 18.06(البند  هشو�والت أصناف) أو 17.04المماثلة المه�أة ���ل مصنوعات س�ر�ة (البند 

أو  11.05أو فـي البنـد  7المذ�ورة فقط فـي الفصـل  األصنافت�عا للحال  20.05و  20.04و  20.01ت�مل البنود  - 3
) التـي تـم تحضـ�رها أو حف�هـا �طــرق 8السـم�د ومسـاح�ق المنتجـات المـذ�ورة فـي الفصـل  (عـدا الـدق�ق و 11.06

  ( أ ) أعاله.  1ل�ها في المالح�ة إغ�ر تلك الم�ار 
%  وزنـًا أو أك�ـر محسـو�ة علـى 7عص�ر الطماطم (البندورة) التي تبلـغ نسـ�ة البنـدورة ��ـه  20.02يدخل في البند  - 4

  الحالة الجافة.
تحـت الضـغط الجـو�  الحرار�ـة متحصـل عل�هـا �المعالجـة متحصل عل�ها �ـالطهي" "ة�قصد ���ار  ،20.07 البند ألغراض-5

  .أخر�" و بوس�لةأ ��هالماء  اختزال نس�ة بواسطةنتج مال لزوجة و تحت ضغط منخفض لز�ادةأ
 ل�ـه الكحـول" العصـ�ر الـذ� الإ�قصد ���ارة "عص�ر غ�ر مختمـر وغ�ـر مضـاف  20.09من أجل تطب�ق أح�ام البند  - 6

  ). 22من الفصل  2(أن�ر المالح�ة  % حجماً 0.5يز�د م��ار الكحول الحجمي ��ه عن 

  : مالح�ات البنود الفر��ة
���ــارة " خضــر متجانســة" المحضــرات مــن خضــر الــدق�ق  �قصــد 20 05 10ل تطب�ــق أح�ــام البنــد الفرعــي جــأمــن  - 1

 دال يز�ـالحم�ـة فـي أو��ـة  ألغـراضأو  األطفـال صـغار وأللرضـع  صـالح�أغذ�ـة المتجانس، المه�أة للب�ع �التجزئة 
التـي تكـون  اآلخـر��لة مـن العناصـر �االعت�ـار الكم�ـات الضـ ذال ي�خغرام. ولتطب�ق هذا التعر�� 250محتواها عن 

أخـر. وقـد تحتـو� هـذه المحضـرات علـى �م�ـات ضـ��لة مـن قطـع صـغ�رة  ألغـراضقـد أضـ�فت للتتب�ـل أو للحفـ� أو 
   .20.05التا�عة للبند  األخراألولو�ة على �افة البنود الفر��ة  20 05 10مرئ�ة من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 

���ــارة " خضــر متجانســة" المحضــرات مــن فواكــه الــدق�ق  �قصــد 20 07 10لبنــد الفرعــي مــن اجــل تطب�ــق أح�ــام ا - 2
 دال يز�ـالحم�ـة فـي أو��ـة  ألغـراضأو األطفـال صـغار  وأللرضـع  كأغذ�ـة صـالح المتجانس، المه�أة للب�ع �التجزئة

التي تكون قد  األخرصر �االعت�ار الكم�ات الض��لة من العنا ذال ي�خغرام. ولتطب�ق هذا التعر�� 250محتواها عن 
أخر. وقد تحتو� هذه المحضرات على �م�ـات ضـ��لة مـن قطـع صـغ�رة مرئ�ـة  ألغراضأض�فت للتتب�ل أو للحف� أو 

  .20.07التا�عة للبند  األخراألولو�ة على �افة البنود الفر��ة  20 07 10من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 
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 "��مــــة ���ــــارة �قصـــد 200971، 200961، 200941 ،200931، 200921، 200912 الفر��ــــة البنــــود ألغـــراض-3
لدرجات بـر��س المتحصـل عل�هـا مـن م��ـاس بـر��س لل�قـل النـوعي أومـن دل�ـل االنكسـار  الم�اشرة القراءة بر��س"
 المعادلــة أو م�و�ـة 20 حـرارة عنـد درجـة المتحصـل عل�هـا مـن م��ـاس االنكسـار السـ�روز لنسـ�ة ت�عـاً  عنـة المعبـر
  . مختلفة الحرارة درجة كانت قراءة ذاإ م�و�ة 20 لدرجة

  
                 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
زاء أخر من الن�اتات   ــخضر، فواكه، أثمار وأج    20.01

، محضرة أو محفو�ة �الخل أو لألكلصالحة 
      .  �حامض الخل�ك

  %5     ببـ خ�ار وق�اء وخ�ار مح  20 01 10 00  

      :  اـ غ�ره     
       : لألكلخضر ون�اتات صالحة ـ ـ ـ     

  %5     (فقع) كمأ فطر وـ ـ ـ ـ   20 01 90 11  
  %5     ��ار ز�تون وـ ـ ـ ـ   20 01 90 12  

  %5     فلفل أخضرـ ـ ـ ـ   20 01 90 13  
  %5     مخلالت م��لة (طرشي)ـ ـ ـ ـ   20 01 90 14  

  %5     مطماطـ ـ ـ ـ   20 01 90 15  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ ـ   20 01 90 19  
  %5    فواكه وأثمارـ ـ ـ  20 01 90 20  

بنــدورة محضــرة أو محفو�ــة �غ�ــر الخــل أو حمــض     20.02
      . الخل�ك

  %5     ـ بندورة، �املة أو مقطعة  20 02 10 00  
      :  اـ غ�ره    

  %5     البندورة(معجون) هر�س ـ ـ ـ   20 02 90 10  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  20 02 90 90  
ـــو� فطـــر و    20.03 ـــأ، محضـــر أو محف ـــر الخـــل أو  كم �غ�

      . حمض الخل�ك

  %5     أجار��وس جنس ـ فطــر من  20 03 10 00  
  %5     اغ�ره ـ 20 03 90 00  

ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر    20.04 محضـــرة أو محفو�ـــة �غ�
حمض الخل�ك مجمـدة، عـدا المنتجـات الداخلـة فـي 

    .20.06البند 

  
  
  

  %5     ـ �طاطا (�طاطس)  20 04 10 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
      :  ـ خضر أخر وخل�ط خضر    

  %5     جزرـ ـ ـ   20 04 90 10  

  %5     الءز ا� ـ ـ ـ  20 04 90 20  

  %5     فاصول�اءـ ـ ـ   20 04 90 30  

  %5    لو��اـ ـ ـ  20 04 90 40  

  %5     هل�ون ـ ـ ـ   20 04 90 50  

  %5     س�انخـ ـ ـ   20 04 90 60  

  %5     ا�ام�ـ ـ ـ ـ  20 04 90 70  

  %5     خضر م��لةـ ـ ـ   20 04 90 80  

  %5    اغ�رهـ ـ ـ  20 04 90 90  
ـــر الخـــل أو  خضـــر أخـــر محضـــرة أو    20.05 محفو�ـــة �غ�

ــــك ــــر مجمــــدة، عــــدا ، حمــــض الخل� المنتجــــات غ�
      . 20.06الداخلة في البند 

      متجانسة:ـ خضر     

  %5     .األطفالغار الرضع أو ص لتغذ�ةـ ـ ـ   20 05 10 10  

  %5     للحم�ةـ ـ ـ   20 05 10 20  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ   20 05 10 90  

  %5     سـ �طاط  20 05 20 00  

  %5     (ب�زوم سات�فوم) ء�ازالـ   20 05 40 00  

      : فاص�ولوس)  ع ��جنا،انو امن ( فاصول�ا و لو��اـ     

  %5     ، ح�اتفاصول�ا و لو��اـ ـ    20 05 51 00  

  %5     اـ ـ غ�ره  20 05 59 00  

  %5     ـ هل�ون   20 05 60 00  

  %5     ـ ز�تون   20 05 70 00  

  %5     تا)ار اساك .فار م�س ـ ذرة حلوه (ز�ا  20 05 80 00  

      :  ـ خضر أخر وخل�ط خضر    

  %5     )أو خ�زران ـ ـ براعم البوص الهند� (�امبو 20 05 91 00  

       : ـ ـ غ�ره   

      الم�اشر:  لالستهالكواد أخر ومعدة محضرة مع مـ ـ ـ     

  %5     فول مدمسـ ـ ـ ـ   20 05 99 11  

  %5     حمص �الطح�نةـ ـ ـ ـ   20 05 99 12  

  %5     تخضر و�قول �الصلصاـ ـ ـ ـ   20 05 99 13  

  %5     اغ�رهـ ـ ـ ـ   20 05 99 19  

      : اغ�رهـ ـ ـ     
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  %5     �ام�اء ـ ـ ـ ـ  20 05 99 91  

  %5     فول أخضر حبـ ـ ـ ـ   20 05 99 92  

  %5     س�انخـ ـ ـ ـ   20 05 99 93  

  %5     خرشوف (ارضي شو�ي)ـ ـ ـ ـ   20 05 99 94  

  %5     خضر م��لةـ ـ ـ ـ   20 05 99 95  

  %5     ملفوف مخمر (شو�ورت)ـ ـ ـ ـ   20 05 99 96  

  %5     ورق العنبـ ـ ـ ـ   20 05 99 97  

  %5    تات أخرخضر ون�ا ـ ـ ـ ـ 20 05 99 99  
جـزاء ن�اتـات أخضر وفواكـه وأثمـار وق�ـور فواكـه و   20 06 00 00  20.06

ـــــر أو  ـــــة التقط� أخـــــر، محفو�ـــــة �الســـــ�ر (�طر�ق
     التبلور)

  
  
5%  

 وهــر�س أومــرمالد) وخبــ�ص (، وهــالم فواكــهمر�ــى     20.07
عجن فواكـه أو أثمـار، متحصـل عل�هـا �ـالط�خ و�ن 

      مواد تحل�ة أخر. أوس�ر  إل�هاأض�� 
      متجانسة:محضرات ـ     

  %5    الرضع أو صغار األطفال لتغذ�ةـ ـ ـ   20 07 10 10  
  %5       للحم�ةـ ـ ـ   20 07 10 20  
  %5     اغ�رهـ ـ ـ   20 07 10 90  
      :  اـ غ�ره    
       : حمض�اتـ ـ     
  %5     خب�ص (مرمالد)ـ ـ ـ   20 07 91 10  
  %5     اغ�ره ـ ـ ـ  20 07 91 90  
      :  ا�رهـ ـ غ    
       : آخرهالم فواكه  مر��ات وـ ـ ـ     
  %5     خوخـ ـ ـ ـ   20 07 99 11  
  %5     م�م�ـ ـ ـ ـ   20 07 99 12  
  %5     تفاحـ ـ ـ ـ   20 07 99 13  
  %5     �ط�خـ ـ ـ ـ   20 07 99 14  
  %5     كرز ـ ـ ـ ـ  20 07 99 15  
  %5     فراولةـ ـ ـ ـ   20 07 99 16  
  %5     توتـ ـ ـ ـ   20 07 99 17  
  %5     اغ�رهـ ـ ـ ـ   20 07 99 19  
  %5     قمر الدينـ ـ ـ   20 07 99 20  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ملبن (من لب الز��ب)ـ ـ ـ   20 07 99 30  
  %5    اغ�رهـ ـ ـ  20 07 99 90  

 ،لألكـلوأجـزاء ن�اتـات أخـر صـالحة  أثمـارفواكه أو     20.08
 أضـــ��أو محفو�ـــة �طر�قـــة أخـــر�، و�ن  محضـــرة

، م�رو�ات روح�ـةس�ر أو مواد تحل�ة أخر أو  إل�ها
     . غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر

ـ أثمار ق�ر�ة وفول سوداني و�ذور أخر و�ن �انت     
      مخلوطة:

      : سودانيـ ـ فول     
  %5     محمص و�ن �ان مملحاً  ـ ـ ـ  20 08 11 10  
  %5     ز�دة الفول السوداني ـ ـ ـ  20 08 11 20  
      :  ا، �ما ف�ها المخال�طرهـ ـ غ�    

       : مملحةأثمار ق�ر�ة محمصة و�ن �انت ـ ـ ـ     
  %5     لوزـ ـ ـ ـ   20 08 19 11  

  %5     فستق ـ ـ ـ ـ  20 08 19 12  
  %5     بندقـ ـ ـ ـ   20 08 19 13  

  %5     اغ�ره ـ ـ ـ ـ  20 08 19 19  
  %5     مخال�طـ ـ ـ   20 08 19 20  
  %5    �رهاغ ـ ـ ـ  20 08 19 90  
       ناناسأـ     

 10 20 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 20 08 20  5    ـ ـ ـ غ�ره%  
   : ـ حمض�ات      
 10 30 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ها �حول  
 90 30 08 20  5    ـ ـ ـ غ�رها%  
   : (أجاص) �ـ �م�ر      
 10 40 08 20  ع خاصةسل    ـ ـ ـ مضاف إل�ها �حول  
 90 40 08 20  5    ـ ـ ـ غ�رها%  
   : �ـ م�م      
 10 50 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 50 08 20  5    ـ ـ ـ غ�ره%  
   : ـ �رز      
 10 60 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 60 08 20  5    ـ ـ ـ غ�ره%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
   :  (خوخ) ـ  دراق �ما ��ه النكتار�ن      
 10 70 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 70 08 20  5    ـ ـ ـ غ�ره%  
    فراولة) : –ـ توت األرض (فر�ز      
 10 80 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 80 08 20  5    ـ ـ ـ غ�ره%  
   ما ف�ها المخال�ط عدا الداخلة في البند الفرعي  ،غ�رها ـ� 

 20 08 19:      
  %5     ـ ـ قلب النخ�ل  20 08 91 00  

    فاكس�ن�وم  ،بر� (فاكس�ن�وم ماكرو�ر�ون ـ ـ توت
فاكس�ن�وم (  توت جبلي "ل�نجونبر�" ؛ )أو�س��و�س

      آيدايي) :-فايت�س
 10 93 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ه �حول  
 90 93 08 20  5    ـ ـ ـ غ�رها%  
   : ـ ـ مخال�ط     
 10 97 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ها �حول  
 90 97 08 20  5    ـ ـ ـ غ�رها%  
   :ـ ـ غ�رها      
 10 99 08 20  سلع خاصة    ـ ـ ـ مضاف إل�ها �حول  
 90 99 08 20  5    ـ ـ ـ غ�رها%  

ومــاء جــوز  ســالفة العنــبعصــ�ر فواكــه (�مــا ف�هــا     20.09
) وعص�ر خضر، غ�ر مختمر وال مضاف إل�ه الهند

     . حول، و�ن أض�� إل�ه س�ر أو مواد تحل�ة أخرك
      ـ عص�ر برتقال :     
      :ـ ـ مجمد     
ـ ـ ـ عص�ر برتقال مجمد غ�ر مضاف ال�ه س�ر أومواد    20 09 11 10  

  %5    تحل�ة اخر
ــ ـ ـ عصـ�ر برتقـال مجمـد مضـاف ال�ـه سـ�ر أومـواد تحل�ـة   20 09 11 20  

  %5    اخر  

      :20�د ��مة بر��س ��ه عنغ�ر مجمد، ال تز ـ ـ     

ـ ـ ـ عص�ر برتقال غ�ر مجمد ، ال تز�د ��مة بر��س ��ه   20 09 12 10  
  %5    غ�ر مضاف ال�ه س�ر أومواد تحل�ة اخر    20عن 

ـ ـ ـ عص�ر برتقال غ�ر مجمد ، ال تز�د ��مة بر��س ��ه   20 09 12 20  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أومواد تحل�ة اخر    20عن 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
      : غ�ره ـ ـ    

مواد  أو غ�ر مضاف ال�ه س�ر، عص�ر برتقالغ�ره من ـ ـ ـ   20 09 19 10  
  %5    تحل�ة اخر  

مـواد  أو مضـاف ال�ـه سـ�ر، عصـ�ر برتقـالغ�ـره مـن ــ ـ ـ   20 09 19 20  
  %5    تحل�ة اخر  

      :؛ عص�ر بوملي) ـ عص�ر ل�مون هند� (جر�ب فروت   
      : 20ـ ـ ال تز�د ��مة بر��س ��ه عن     

تز�د ��مة  الـ ـ ـ عص�ر ل�مون هند� (جر�ب فروت)   20 09 21 10  
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد  20بر��س ��ه عن 

  %5    تحل�ة اخر    

تز�د ��مة  ـ ـ ـ عص�ر ل�مون هند� (جر�ب فروت) ال  20 09 21 20  
مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة  20بر��س ��ه عن 

  %5    اخر       

غ�ر  20تز�د ��مة بر��س ��ه عن  ـ ـ ـ عص�ر بوملي ال 20 09 21 30  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر    

 20تز�د ��مة بر��س ��ه عن  ـ ـ ـ عص�ر بوملي ال 20 09 21 40  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر       

      :ـ ـ غ�ره     

تز�د ��مة  (جر�ب فروت) ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر ل�مون هند�  20 09 29 10  
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد   20بر��س ��ه عن 
  %5    تحل�ة اخر      

تز�د ��مة  ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر ل�مون هند� (جر�ب فروت)  20 09 29 20  
مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة  20بر��س ��ه عن 

  %5    اخر      

�مة بر��س ��ه عن تز�د � ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر بوملي  20 09 29 30  
  %5    غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر        20

 20عص�ر بوملي تز�د ��مة بر��س ��ه عن غ�ره من ـ ـ ـ  20 09 29 40  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر       

     ـ عص�ر حمض�ات أخر :    

      : 20ال تز�د عن ��ه ـ ـ ��مة بر��س     

      :مون ـ ـ ـ عص�ر ل�    
غ�ر  20ـ ـ ـ ـ عص�ر ل�مون ��مة بر��س التز�د عن   20 09 31 11  

  %5   مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر 
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مضاف  20ـ ـ ـ ـ عص�ر ل�مون ��مة بر��س التز�د عن   20 09 31 12  

  %5   ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر 
      ـ ـ ـ غ�ره :    
�ات آخر ��مة بر��س التز�د ـ ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر حمض  20 09 31 91  

غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة  20��ه عن 
  %5   آخر 

ـ ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر حمض�ات آخر ��مة بر��س التز�د   20 09 31 92  
  %5   مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر  20��ه عن 

      : غ�رهـ ـ      

��س تز�ـد ��ـه ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر حمض�ات آخر ��مـة بـر   20 09 39 10  
  %5    غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر 20عن 

��مـة بـر��س تز�ـد ��ـه غ�ره من عص�ر حمض�ات آخر ـ ـ ـ   20 09 39 20  
  %5       مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر 20عن 

      ـ عص�ر أناناس :     

      :20عن  ��ه تز�د ��مة بر��س الـ ـ       

غ�ر  20ر اناناس ��مة بر��س التز�د ��ه عن ـ ـ ـ عص�  20 09 41 10  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر    

 20س ��مة بر��س ال تز�د ��ه عن ـ ـ ـ عص�ر انانا  20 09 41 20  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر    

      : ـ ـ غ�ره     

�ه عن ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر اناناس ��مة بر��س تز�د �  20 09 49 10  
  %5    غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر     20

س تز�د ��ه عن غ�ره من عص�ر اناناس ��مة بر��ـ ـ ـ   20 09 49 20  
  %5     مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر     20

      : ـ عص�ر طماطم (بندورة)     

ـ ـ ـ عص�ر طماطم (بندوره) غ�ر مضاف ال�ه سـ�ر أو مـواد   20 09 50 10  
  %5    تحل�ة اخر    

ـ ـ ـ عص�ر طماطم (بندوره) مضاف ال�ه س�ر أو مواد   20 09 50 20  
  %5    تحل�ة اخر        

      العنب) : ةـ عص�ر عنب (�ما ��ه سالف    

      : 20عن ��ه  ـ ـ ��مة بر��س ال تز�د     

) ��مة بر��س ال ـ عص�ر عنب (�ما ��ه سالفة العنبـ ـ   20 09 61 10  
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد  20عن  ��ه تز�د

  %5    تحل�ة آخر    
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ـ ـ ـ عص�ر عنب (�ما ��ه سالفة العنب) ��مة بر��س ال   20 09 61 20  

مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة  20عن ��ه تز�د 
  %5    آخر    

      :ـ ـ غ�ره      

) ��مة ن عص�ر عنب (�ما ��ه سالفة العنبـ ـ ـ غ�ره م  20 09 69 10  
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو  20عن ��ه س تز�د بر��

  %5    مواد تحل�ة آخر    

) ��مة (�ما ��ه سالفة العنب ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر عنب  20 09 69 20  
مضاف ال�ه س�ر أو مواد  20عن ��ه بر��س تز�د 

  %5    تحل�ة آخر    

      ـ عص�ر تفاح :     

      :20عن ��ه ـ ـ ��مة بر��س ال تز�د      

غ�ر  20عن ��ه ـ ـ ـ عص�ر تفاح ��مة بر��س ال تز�د   20 09 71 10  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر    

   20عن ��ه ـ ـ ـ عص�ر تفاح ��مة بر��س ال تز�د   20 09 71 20  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر    

      :غ�رهـ ـ       

 20عـن ��ـه ��س تز�ـد ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر تفـاح ��مـة بـر   20 09 79 10  
  %5    غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر    

   20عن ��ه  ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر تفاح ��مة بر��س تز�د  20 09 79 20  
  %5    مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة آخر    

      أو الخضر : أو ال�مار ـ عص�ر أ� صنف آخر من الفواكه    
  فاكس�نـ�ـوم  ،اكرو�ر�ون م فاكس�ن�وم(توت بر� عص�ر ـ ـ     

  عصـــــ�ر  تـــــوت جبلـــــي "ل�نجـــــونبر�"؛ )أو�ســـــ��و�س      
      آيدايي) :-فايت�س فاكس�ن�وم(

توت بر� غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة عص�ر ـ ـ ـ   20 09 81 10  
  %5    اخر

  %5   توت بر� مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخرعص�ر ـ ـ ـ   20 09 81 20  
      ـ ـ غ�ره :    
      :د�س تمر ـ ـ ـ    
  %5  ـ ـ ـ ـ د�س تمر غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر     20 09 89 11  
  %5    ـ ـ ـ ـ د�س تمر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر     20 09 89 12  
       عص�ر منجة :ـ ـ ـ     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو  ،ـ ـ ـ ـ عص�ر منجة غ�ر مر�ز  20 09 89 22  

  %5    تحل�ة اخر   مواد 
مضاف ال�ه س�ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عص�ر منجة غ�ر مر�ز  20 09 89 23  

  %5    تحل�ة اخر   
غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عص�ر منجة مر�ز  20 09 89 24  

  %5    تحل�ة اخر   
مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة ، ـ ـ ـ ـ عص�ر منجة مر�ز  20 09 89 25  

  %5    اخر   

       عص�ر جوافة :ـ ـ ـ     

غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو ، ـ ـ ـ ـ عص�ر جوافة غ�ر مر�ز  20 09 89 32  
  %5    مواد تحل�ة اخر 

مضاف ال�ه س�ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عص�ر جوافة غ�ر مر�ز  20 09 89 33  
  %5    تحل�ة اخر   

غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد  ،ـ ـ ـ ـ عص�ر جوافة مر�ز  20 09 89 34  
  %5    تحل�ة اخر   

مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة ، ـ ـ ـ ـ عص�ر جوافة مر�ز  20 09 89 35  
  %5    اخر   

      عص�ر جزر :ـ ـ ـ     

ـ ـ ـ ـ عص�ر جزر غ�ر مر�ز غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو   20 09 89 42  
  %5    مواد تحل�ة اخر 

واد ـ ـ ـ ـ عص�ر جزر غ�ر مر�ز مضاف ال�ه س�ر أو م  20 09 89 43  
  %5    تحل�ة اخر   

ـ ـ ـ ـ عص�ر جزر مر�ز غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد   20 09 89 44  
  %5    تحل�ة اخر   

ـ ـ ـ ـ عص�ر جزر مر�ز مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة   20 09 89 45  
  %5    اخر   

      : غ�ره ـ ـ ـ    

ـ ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر أ� صنف آخر من الفواكه أو   20 09 89 91  
  %5     غ�ر مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخرضر الخ

ـ ـ ـ ـ غ�ره من عص�ر أ� صنف آخر من الفواكه أو   20 09 89 92  
  %5   مضاف ال�ه س�ر أو مواد تحل�ة اخر الخضر

     ـ مخال�ط عصائر :    

ـ ـ ـ مخال�ط عصائر غ�ر مر�زة غ�ر مضاف ال�ها س�ر أو   20 09 90 20  
  %5    مواد تحل�ة اخر 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند
ـ ـ ـ مخال�ط عصائر غ�ر مر�زة مضاف ال�ها س�ر أو مواد   20 09 90 30  

  %5    تحل�ة اخر   
ـ ـ ـ مخال�ط عصائر مر�زة غ�ر مضاف ال�ها س�ر أو مواد   20 09 90 40  

  %5    تحل�ة اخر   
ـ ـ ـ مخال�ط عصائر مر�زة مضاف ال�ها س�ر أو مواد تحل�ة   20 09 90 50  

  %5    اخر   
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  محضرات غ�ائ�ة منوعة 
   

   : مالح�ــات
  : ه�ا الفصل لال ��م - 1

   ؛07.12�ط ال�ضر الداخلة في البند م�ال -أ 
  ؛)09.01ى بن �أ�ة نس�ة �انت (بند بدال البن المحمصة المحتو�ة علأ -ب 
   ؛)09.02شا� محتو� على نكهة (بند  -ج 
  ؛09.10 إلى 09.04�رها من منتجات البنود البهارات والتوابل وغ -د 

% 20، التي تحتو� على أك�ر من21.04أو  21.03لموصوفة في البند المحضرات الغ�ائ�ة عدا المنتجات ا -هـ 
سماك أو ألأو ا أو الح�رات طراف أو الدم الح�وانيأل�اء واحألأو ر��ع) أو اللحوم أو ا �وزنا من السجق (غل�
  ؛)16أو غ�رها من الالفقر�ات المائ�ة أو من أ�ة مجموعة منها (الفصل  الق�ر�ات أو الرخو�ات

  24.04منتجات البند   -و  
   ؛أو30.04أو  30.03لداخلة في البنود ال�م�رة المه�أة �أدو�ة أو غ�رها من المنتجات ا -  ز
  .35.07الداخلة في البند  المحضرة نز�ماتأل ا -  ح

  . 21.01لبند /ب أعاله في ا1ل�ها في المالح�ة إبدال الم�ار ألتدخل خالصات ا - 2
�قصد ���ارة "محضرات غ�ائ�ة مر��ة متجانسة" المحضرات الم�ونة من خل�ط  21.04من أجل تطب�ق أح�ام البند  - 3

المه�أة للب�ع  ،أو األثمار الفواكه سماك أو ال�ضر أوألا دق�ق التجانس من عدة مواد أساس�ة م�ل اللحوم أو
 250في أو��ة ال يز�د وزن محتواها عن  الحم�ة،غراض ألأو  األطفالصغار للرضع أو  أغ��ة صالح��التجزئة 

خر التي تكون قد أض�فت لل�ل�ط ألي�خ� �االعت�ار الكم�ات الض��لة من العناصر ا ولتطب�ق ه�ا التعر��، ال غرام.
   .م�وناتهارة ملحو�ة من لى قطع صغ�غراض أخر وه�ه المحضرات قد تحتو� عألللتتب�ل أو للحف� أو 

  

  ف�ة الرسم  جراء إلا  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
رواح ومر�ــزات بــن أو شــا� أو متــه ومحضــرات أخالصــات و     21.01

ساســــها الــــبن أو ال�ــــا� أو أساســــها هــــ�ه المنتجــــات أو أ
بـدال الـبن أغ�رهـا مـن  ؛ هنـد�اء (شـ�ور�ا) محمصـة والمته

      . ومر�زاتها وأرواحها و، خالصاتها، و ةالمحمص

ساسـها هـ�ه أمر�ـزات بـن ومحضـرات  رواح وأ خالصـات وـ     
      : ساسها البنأرواح أو المر�زات أو أل ال�الصات أو ا

  %5      مر�زات أوأرواح  أوـ ـ خالصات   21 01 11 00  
أو مر�زات  وأأرواح أو ـ ـ محضرات أساسها خالصات     

      : أساسها البن
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  ف�ة الرسم  جراء إلا  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
يو�ان،  نس�ا��ه،م�ل سر�عة ال�و�ان (ات محضر  ـ ـ ـ    

      : الخ).. ماكسو�ل
محضرات سر�عة ال�و�ان مضاف ال�ها س�ر أو مواد ـ ـ ـ ـ   21 01 12 11  

    تحل�ة اخر
5% 

 %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها   21 01 12 19  
  %5    بن  على ش�ل عج�نةـ ـ ـ   21 01 12 20  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   21 01 12 90  
أرواح ومر�زات شا� أو مته ومحضرات ـ خالصات و     

ساسها أرواح أو المر�زات أو أل ساسها ه�ه ال�الصات واأ
      :  ال�ا� أو المته

  %5      أساسها ال�ا�محضرات ـ ـ ـ   21 01 20 10  
  %5   غ�رها ـ ـ ـ  21 01 20 90  
بدال البن أهند�اء (ش�ور�ا) محمصة و غ�رها من ـ     

      حها ومر�زاتها:وأرواخالصاتها،  و، المحمصة
لبن محمصة وغ�رها من ابدال اهند�اء (ش�ور�ا)  ـ ــ   21 01 30 10  

  %5     ةالمحمص
 دال الـبنـخالصـات هنـد�اء (شـ�ور�ا) أو غ�رهـا مـن أبـــ ـ ـ  21 01 30 20  

    ومر�زاتها وأرواحها

  
5%  

ــ    21.02 ــ أو (فعالــة)ة خمــائر (ح� )؛ جــراث�م أخــر فعالــة)غ�ــر ( ةم�ت
ـــة ال�لأ ـــة، حاد� ـــة� ـــد  م�ت ـــة فـــي البن (عـــدا اللقاحـــات الداخل

      )؛ مساح�ق محضرة للت�م�ر.30.02
  %5    ح�ة (فعالة)  ـ خمائر  21 02 10 00  
، حاد�ة ال�ل�ةأ؛ جراث�م أخر (غ�ر فعالة) ةم�ت ـ خمائر    

       م�تة:
  %5      لالستهالك ال��ر�  (غ�ر فعالة) ةم�ت خمائرـ ـ ـ   21 02 20 10  
حاد�ـة ال�ل�ـة أوجـراث�م أخـر  (غ�ـر فعالـة) ةم�تـ خمـائرــ ـ ـ   21 02 20 20  

      للح�وانات تستعمل �غ�اء

  
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   21 02 20 90  
       :للت�م�رـ مساح�ق محضرة     
  %5     بودرب��نج ـ ـ ـ   21 02 30 10  
  %5     خم�ره األلزاسـ ـ ـ   21 02 30 20  
  %5    اغ�رهـ ـ ـ  21 02 30 90  
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  ف�ة الرسم  جراء إلا  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

م�لوطـــة و�هـــارات  صلصـــات ومحضـــرات للصلصـــات؛ توابـــل    21.03
      محضر.خردل وخردل وسم�د ؛ دق�ق م�لوطة

  %5    الصو�ا  ةـ صلص  21 03 10 00  
  

  

صلصات  طماطم (بندوره) مسماه "كت�ب" و ةـ صلص  21 03 20 00
  %5     أخرطماطم 

       : محضروخردل  خردلوسم�د دق�ق ـ     
  %5     خردلم�د وسدق�ق ـ ـ ـ   21 03 30 10  
  %5    محضرخردل ـ ـ ـ  21 03 30 20  
      : اـ غ�ره    
  %5     مايون�زـ ـ ـ   21 03 90 10  
  %5     حارة صلصهـ ـ ـ   21 03 90 20  
  %5     ملح الكرفسـ ـ ـ   21 03 90 30  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 21 03 90 90  

21.04  
  

محضـرات غ�ائ�ـة مر��ـة  إعـدادها؛حساء ومرق ومحضـرات 
      .  جانسةمت

  %5     إعدادهاومرق ومحضرات  ـ حساء  21 04 10 00  
  %5    غ�ائ�ة مر��ة متجانسة ـ محضرات 21 04 20 00  

21.05  
00 00 05 21  

صـــالحة لألكـــل، و�ن احتـــوت  )آ�ســـ�ر�م(م�لجـــات 
  %5     على �اكاو

محضرات غ�ائ�ة غ�ر مـ��ورة وال داخلـة فـي م�ـان     21.06
       . آخر

  %5     البن�ةمر�زات بروت�ن ومواد بروت�ن�ة معدلة  ـ  21 06 10 00  
      : اـ غ�ره    
  %5     مساح�ق لصنع ق�دة المائدة (كر�مة)ـ ـ ـ   21 06 90 10  
  %5     مساح�ق لصنع هالم المائدة (ج�لي)ـ ـ ـ   21 06 90 20  
  %5     مساح�ق لصنع اال�س�ر�مـ ـ ـ   21 06 90 30  
ها الز�دة أو الدهون أو الز�وت األخر محضرات أساسـ ـ ـ   21 06 90 50  

والتي تستعمل في منتجات الم�ابز  اللبنالم�تقة من 
      م�الً 

  

  

5%  
عجـائن أساسها الس�ر ومحتو�ة على دهن مضاف ـ ـ ـ  21 06 90 60  

م�اشرة  لالستهالكأو م�سرات وغ�ر صالحة  لبنو 
  ) الخ... �ح�وهكمصنوعات س�ر�ة ولكنها تستعمل 
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  ف�ة الرسم  جراء إلا  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5  )الخللكعك  ،، للفطائرلل�س�و�ت الفاخر، لل�و�الته

أنواع الس�اكر واألقراص الصم��ة وما �ماثلها ـ ـ ـ   21 06 90 70  
المحتو�ة على تحل�ة تر��ب�ة بدل من الس�ر مما 

     �ستعمل للمصاب�ن �مرض الس�ر

  
  

  إعفاء

  %5    التر��ب�ة س�ار�ن مائع أوأقراص للتحل�ة ـ ـ ـ  21 06 90 80  
      : غ�رهاـ  ـ ـ    

األقراص الـصـالـحـة لألكل التي أساسها عطور طب���ة ـ ـ ـ ـ   21 06 90 91  
  %5    .أو اصطنا��ة (م�ل الفان�ل�ن)

           ونادة أو غ�رها من ـاعة الل�مـمحضرات لصنـ ـ ـ ـ   21 06 90 92  
  %5    مضاف ال�ها س�ر أو مواد تحل�ة آخر . الم�رو�ات

ضافات غ�ائ�ة، أساسها إمحضرات ��ار إل�ها غال�ًا �ـ ـ  ـ ـ  21 06 90 93  
 عسلال وأمر�زات الفواكه  وأخالصات من الن�اتات 

  %5    .الفر�توز الطب�عي أو

  %5     ملكة النحل �غ�اء العسل الطب�عي الغنيـ ـ ـ ـ   21 06 90 94  

 البروت�ن المت�لل �الماء م�ون أساسًا من مز�ج منـ ـ ـ ـ   21 06 90 95  
عمل في ـتـ، و�سصوديومأحماض أم�ن�ة و�لور�د ال

     ��ة (للتقط�ر م�ًال)ــرات األغـــمحض

  
  

5%  

مضاف ال�ها س�ر أو مواد  محضرات تنم�ة العضالتـ ـ ـ ـ   21 06 90 96  
  %5     تحل�ة اخر

ونادة أو غ�رها من ـاعة الل�مــ ـ ـ ـ محضرات لصن  21 06 90 98  
�ر أو مواد تحل�ة غ�ر مضاف ال�ها س الم�رو�ات

  %5    آخر.
  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ   21 06 90 99  
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  سوائل �حول�ة وخل  م�رو�ات،
   

   : مالح�ــات
  :  هذا الفصل لال ��م - 1

 لالستهالك) المحضرة ألغراض ال�هي غ�ر الصالحة 22.09منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند  -أ 
  .  عموما) 2103 كم�رو�ات (البند

  . )25.01ماء ال�حر (بند   -ب 
  . )28.53المق�ر والماء القابل للتوص�ل الكهر�ائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند الماء  -ج 
  .)29.15% وزنا (بند 10تز�د عن  المحال�ل المائ�ة المحتو�ة على حامض ال�ل�ك بن��ة  -د  

  .30.04 أو 30.03األدو�ة الداخلة في البند   -هـ 
  ).33محضرات الع�ور أو التجم�ل (فصل  -و 

درجة  20جمي في درجة حرارة يتم تع��ن م��ار الكحول الح 21و  20هذا الفصل والفصل�ن  أح�اممن أجل ت�ب�ق  - 2
  .  م�و�ة

�قصد ���ارة "م�رو�ات غ�ر �حول�ة" الم�رو�ات التي اليز�د م��ار الكحول  22.02من أجل ت�ب�ق أح�ام البند  - 3
  . % حجماً 0.5الحجمي ف�ها عن 

  . ت�عا للحال 22.08أو في البند  22.06إلى  22.03ت الكحول�ة فتدخل في البنود من الم�رو�ا ماآ      

   : البند الفرعي ةمالح�
التي لد� حف�ها في أو��ة  االنبذةفوارة "  أنبذة�قصد ���ارة  "  22 04 22الفرعي البند  أح�اممن أجل ت�ب�ق  - 1

  . �ار 3غ� تعادل أو تز�د عن ة ضدرجة م�و�ة ��ون لها ز�اد 20مغلقة في درجة حرارة 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
ـــــة أو     22.01 ـــــاه المعدن�ـــــة ال�ب��� م�ـــــاه �مـــــا ف�هـــــا الم�

 إل�هــاوالم�ــاه الغاز�ــة، غ�ــر مضــاف  االصــ�نا��ة
  ؛ جل�د وثلج.منكهةس�ر أو مواد تحل�ة أخر وغ�ر 

    

      : غاز�ةـ م�اه معدن�ة وم�اه     

  %5     �ب���ةم�اه معدن�ة ـ ـ ـ    22 01 10 10  

  %5     اص�نا��ةم�اه معدن�ة ـ ـ ـ    22 01 10 20  

  %5     م�اه غاز�ةـ ـ ـ    22 01 10 30  

      : ـ غ�رها    

  %5     م�اه عاد�ة �ب���ة ـ ـ ـ   22 01 90 10  

  %5    غ�رها ـ ـ ـ  22 01 90 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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205
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  4ق : 
  22ف : 

   - 133  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
دن�ــة والم�ـــاه الغاز�ـــة، ، �مـــا ف�هــا الم�ـــاه المعم�ــاه     22.02

 ةســ�ر أو مــواد تحل�ــة أخــر أو منكهــ إل�هــامضــاف 
وم�ــــرو�ات أخــــر غ�ــــر �حول�ــــة، عــــدا عصــــارات 

ـــه ـــار أو الفواك ـــة فـــي البنـــد  الثم أو ال�ضـــر الداخل
20.09.  

  

  

ــاه     ــ م� ــاه الغاز�ــة، مضــافاً ـ  ، �مــا ف�هــا الم�ــاه المعدن�ــة والم�
  :  منكهةس�ر أو مواد تحل�ة أخر أو  إل�ها

  
  

       :م�اه معدن�ةـ ـ ـ     

س�ر أو مواد  إل�ها مضافاً منكهة غ�ر ـ م�اه معدن�ة  ـ ـ ـ   22 02 10 12  
   تحل�ة أخر 

  

5%  

س�ر أو مواد  إل�ها مضافاً للر�اض��ن ـ ـ ـ ـ م�اه معدن�ة    22 02 10 13  
   منكهة  وان �انت ،تحل�ة أخر

  

5%  

س�ر أو مواد  إل�ها مضافاً  م�رو�ات ال�ا� والقهوةـ ـ ـ ـ    22 02 10 14  
   وان �انت منكهة ،تحل�ة أخر

  

5%  

س�ر أو مواد تحل�ة  إل�ها مضافاً غ�رها من م�اه معدن�ة ـ ـ ـ    22 02 10 18  
   وان �انت منكهة ،أخر

  

5%  

       :م�اه غاز�ةـ ـ ـ     

  %5     (كال�فن آب) ل�مونادةشراب الـ  ـ ـ ـ   22 02 10 21  
  %5     شراب البرتقال (كالم�رندا)ـ ـ ـ ـ    22 02 10 22  

  %5     (كالب���ي �وال) شراب �والـ ـ ـ ـ    22 02 10 23  

  %5      م�رو�ات �اقة ـ ـ ـ ـ   22 02 10 24  

  %5    )م�اه غاز�ه (صوداـ ـ ـ ـ   22 02 10 25  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ   22 02 10 29  
       : غ�رهاـ  ـ ـ    
من م�اه تحتو� على س�ر مضاف أو مواد  غ�رهاـ ـ ـ ـ   22 02 10 92  

  تحل�ة أخر

  

5%  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  22 02 10 99  

      : غ�رهاـ     

  %5      بدون �حول )ب�رة(جعةـ ـ   22 02 91 00  

      : غ�رهاـ ـ     

     : أساسها الحل�ب أخر م�رو�اتـ ـ ـ     



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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206
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  4ق : 
  22ف : 

   - 134  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
غ�رها من م�رو�ات أساسها الحل�ب أو بدائله بن��ة ـ ـ ـ ـ   22 02 99 13  

مواد تحل�ة % مضاف إل�ها س�ر أو أ� 75أقل من 
  أخر

  

5%  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  22 02 99 19  

     : أساسها الكاكاو آخرم�ــرو�ات ـ ـ ـ     

غ�رها من م�رو�ات أساسها الكاكاو مضاف إل�ها ـ ـ ـ ـ   22 02 99 23  
  ة أخرس�ر أو أ� مواد تحل�

  

5%  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  22 02 99 29  

مضـافا إل�هـا سـ�ر  غاز�ة،غ�ر آخر منكهة م�ـــرو�ات  ـ ـ ـ   22 02 99 30  
  أو مواد تحل�ة اخر

    
5%  

        : غ�رهاـ ـ ـ     

  %5    مضافًا إل�ها س�ر أو مواد تحل�ة أخر ،غ�رهاـ ـ ـ ـ    22 02 99 93  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها   22 02 99 99  

  سلع خاصة   .) مصنوعة من ال�ع�ر الناش� (المالت)ب�رة(جعة    22.03

المقــواة  االنبــذةنب�ــذ مــن عنــب �ــازج �مــا فــي ذلــك     22.04
العنب عـدا الـداخل منهـا فـي البنـد  سالفة�الكحول؛ 
20.09.  

    

  سلع خاصة    نب�ذ فوارـ    22 04 10 00  

إضافة � اختمارهاعنب منع أو أو��  ةـ أنبذه أخر، سالف    
  : كحول

    

  سلع خاصة  أو أقل لتر 2في أو��ة سعتها  ـ ـ   22 04 21 00  
  سلع خاصة   لتر 10وال تتجاوز  لتر 2ـ ـ في أو��ة تز�د سعتها عن    22 04 22 00  
  سلع خاصة   ـ ـ غ�رها   22 04 29 00  
  سلع خاصة  العنب ةنواع أخر من سالفأـ   22 04 30 00  

أخر من عنب �ازج منكهـة بن�اتـات  ةف�رموث وأنبذ    22.05
  . أو مواد ع�ر�ة

    

  سلع خاصة  أو أقل لتر 2ـ في أو��ة سعتها     22 05 10 00  
  سلع خاصة  ـ غ�رها  22 05 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
م�ــرو�ات م�مــرة أخــر (شــراب تفــاح أو �مثــر� أو   22 06 00 00  22.06

مــــــثال)؛ م�ــــــال�� "م�ــــــد" أو أرز "ســــــاكي"  ع�ــــــل
ـــرة وم�ـــال��   و م�ـــرو�ات م�مـــرةم�ـــرو�ات م�م

�حول�ـة غ�ـر داخلـة أو مـذ�ورة فـي غ�ر م�رو�ات 
   رآخ م�ان

 
 
  

  سلع خاصة

�قل م��ار الكحول  ث�ل غ�ر مع�ل الايكحول     22.07
ث�ل مع�ل اي؛ �حول % حجماً 80الحجمي ��ه عن 

من الم�رو�ات الروح�ة المع�لة، من أ�  هوغ�ر 
  �ان.��ار 

   

�ار الكحول الحجمي ��ـه �قل � غ�ر مع�ل ال ايث�لـ �حول     
  حجمًا:% 80عن 

    

  %5     ال�ب�ة لالستعماالتمعد  ـ ـ ـ   22 07 10 10  

  %5     غ�رهـ ـ ـ    22 07 10 90  

مع�ل وغ�ره من الم�رو�ات الروح�ة المع�لة  ايث�لـ �حول     
  : من أ� ��ار �ان

    

      مع�ل: ايث�ل�حول ـ ـ ـ     

  إعفاء     ال�ب�ة التلالستعمامعد ـ ـ ـ ـ    22 07 20 11  

  %5     غ�ره ـ ـ ـ ـ   22 07 20 19  

  سلع خاصة  ره�غـ ـ ـ   22 07 20 90  

غ�ر مع�ل �قل ��ار الكحول الحجمي  ايث�لكحول     22.08
% حجمـــــــا؛ م�ـــــــرو�ات روح�ـــــــة 80��ـــــــه عـــــــن 

وم�ـــرو�ات وم�ـــرو�ات �حول�ـــة مع�ـــرة (ل��ـــور) 
  .روح�ة أخر 

    

  سلع خاصة  اتجة عن تق��ر النب�ذ أو تفل العنب ـ م�رو�ات �حول�ة ن   22 08 20 00  

  سلع خاصة  ـ و���ي    22 08 30 00  

م�رو�ات روح�ة أخر ناتجة عن تق��ر منتجات ـ روم و    22 08 40 00  
    قصب ال��ر الم�مرة

  
  سلع خاصة

  سلع خاصة    جن�فا ـ جن و   22 08 50 00  

  سلع خاصة   ـ فود�ا    22 08 60 00  

  سلع خاصة  )و �ورد�ال �حول�ة مع�رة (ل��ورـ م�رو�ات   22 08 70 00  

      : ـ غ�رها    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
غ�ـر مع�ـل �قـل م��ـار الكحـول الحجمـي  ايث�ـل�حـول ــ ـ ـ     

  : % حجما80��ه عن 
    

  %5     ال�ب�ة لالستعماالتمعد ـ ـ ـ ـ   22 08 90 11  

  %5     غ�ره ـ ـ ـ ـ   22 08 90 19  

  صةسلع خا  غ�رهـ ـ ـ   22 08 90 90  

ـــل متحصـــل عل�هـــا مـــن     22.09 ـــه صـــالحة لألك خـــل وأبدال
  . حامض ال�ل�ك

    

  %5     خل ـ ـ ـ   22 09 00 10  

  %5    أبدال خلـ ـ ـ   22 09 00 20  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  �قا�ا ونفا�ات صناعات األغذ�ة 
  أغذ�ة محضرة للح�وانات

  

   : مالح�ــة 
 الم�تعملة لتغذ�ة الح�وانات ،غ�ر المذ�ورة وال الداخلة في م�ان آخر، األنواعالمنتجات من  23.09��مل البند  - 1

 األساس�ةتكون قد فقدت ال�صائص  نت�جة لذلك، ي،المتحصل عل�ها من معالجة المواد الن�ات�ة أو الح�وان�ة والت
  .  عدا النفا�ات وال�قا�ا الن�ات�ة والمنتجات ال�انو�ة الن�ات�ة الناتجة عن هذه المعالجة األصل�ةللمادة 

  

  مالح�ة البند الفرعي:
حامض سلجم تحتو� على ن��ة قل�لة من  ، �قصد ���ارة "بذور لفت و 23 06 41ألغراض البند الفرعي  – 1

  . )12) للفصل (1األيروس�ك" البذر المعرف في مالح�ة البند الفرعي (

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
مــن لحــوم أو أح�ــاء  لــةم�ت�ر�ــات دق�ــق وســم�د و     23.01

وأ�راف أو أسماك أو ق�ر�ات أو رخو�ات أو غ�رها 
ـــن  ـــام ســـتهالك غ�ـــر صـــالحة لال مائ�ـــة، تالفقار�

  شحوم ح�وان�ة. تال��ر�؛ ح�اال

    

من لحوم أو أح�اء وأ�راف؛  ،لةم�ت�ر�ات ـ دق�ق وسم�د و   23 01 10 00  
    الت شحوم ح�وان�ة اح�

  
5%  

من أسماك أو ق�ر�ات أو  لةم�ت�ر�ات دق�ق وسم�د و  ـ 23 01 20 00  
   مائ�ة  تالفقار�ارخو�ات أو غ�رها من 

  
5%  

و أر�� وغ�رها من �قا�ا غر�لة ن�الة ون�الة ج    23.02
�حن أو معالجة الحبوب أو ال�قول و�ن �انت 

   .لةم�تكر�ات  ���ل

    

  %5     ـ من ذرة  23 02 10 00  

  %5     (قمح) ـ من حن�ة  23 02 30 00  

  %5     ـ من حبوب آخر  23 02 40 00  

  %5    ـ من �قول 23 02 50 00  
تفل شوندر  ،قا�ا صناعة الن�اء و�قا�ا مماثلة�    23.03

(بنجر) وتفل قصب س�ر وغ�رها من نفا�ات و�قا�ا 
و�ن �انت ���ل  صناعات ال��ر والب�رة والتق��ر،

  .لةم�تكر�ات 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
  %5    ـ �قا�ا صناعة الن�اء و�قا�ا مماثلة  23 03 10 00  
ـ تفل شوندر وتفل قصب س�ر وغ�رها من نفا�ات صناعات   23 03 20 00  

   ال��ر
    

5%  
  %5   ـ �قا�ا ونفا�ات صناعة الب�رة أو التق��ر 23 03 30 00  

23.04  
  

و�ن �انت مجروشة  ك�ب وغ�رها من �قا�ا صل�ة،  23 04 00 00
ناتجة عن است�راج ز�ت  ،لةم�ت �ر�ات أو ���ل

  فول الصو�ا 

  
  
  
  إعفاء

23.05  
  

و�ن �انت م�حونة  ك�ب وغ�رها من �قا�ا صل�ة،  23 05 00 00
ناتجة عن است�راج ز�ت  ،لةم�ت �ر�ات أو ���ل

     الفول ال�وداني

  
  

5%  
ك�ب وغ�رها من �قا�ا صل�ة و�ن �انت م�حونة     23.06

ناتجة عن است�الص لة م�ت �ر�ات أو ���ل
عدا  ،أو الم��رو��ة الن�ات�ةالز�وت والدهون 

  .23.05أو  23.04لة منها في البند الداخ

    

  %5     ـ من بذور الق�ن   23 06 10 00  

  %5     الكتان ـ من بذور   23 06 20 00  

  %5     ال�م� دوارـ من بذور    23 06 30 00  
       : ـ من بذور اللفت أو ال�لجم (كولزا)    

ـ ـ من بذور اللفت أو ال�لجم بن��ة قل�لة من حامض   23 06 41 00  
  %5     األيروس�ك

  %5     ـ ـ غ�رها  23 06 49 00  
  %5     من �و�راـ من بذور جوز الهند أو    23 06 50 00  
  %5     ـ من بذور جوز أو نو� الن��ل  23 06 60 00  

  %5    ـ غ�رها  23 06 90 00  
      . (ارقول) ؛ �ر��ر خامرواسب نب�ذ    23.07

  سلع خاصة   رواسب نب�ذـ ـ ـ    23 07 00 10  

  %5   (ارقول) �ر��ر خامـ ـ ـ  23 07 00 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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211
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  4ق : 
  23ف : 

   - 139  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند
  

23.08  
  

وفضالت و�قا�ا ومنتجات ن�ات�ة ونفا�ات مواد   23 08 00 00
من  ،لةم�ت�ر�ات و�ن �انت ���ل  ثانو�ة، ن�ات�ة

غ�ر  األنواع الم�تعملة في تغذ�ة الح�وانات،
  %5     مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر

      الم�تعملة لتغذ�ة الح�وانات. األنواعمحضرات من     23.09

  %5     مه�أة للب�ع �التجزئةق��، ـ أغذ�ة �الب أو    23 09 10 00  

      : ـ غ�رها    

  %5     أغذ�ة لألسماك و��ور الز�نةـ ـ ـ   23 09 90 10  

  %5     أغذ�ة لل��ور والدواجنـ ـ ـ   23 09 90 20  

  : للح�واناتأعالف  ـ ـ ـ    
    

  %5     أحجار ملح�ة تحتو� على مواد غذائ�ةـ ـ ـ ـ   23 09 90 31  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ   23 09 90 39  

  %5     بديل الحل�ب لتغذ�ة صغار الح�واناتـ ـ ـ    23 09 90 40  

  %5     محضرات مر�زة لصناعة األعالفـ ـ ـ    23 09 90 50  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ  23 09 90 90  
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    ::    ق
    ::    ف

   -   -










؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة لالستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة مصنعة  تبغ  بدالأو  تبغ
  إلدخال النيكوتين الى الجسم البشري


    

    ::  اتمالحظــ  
  ––  الفصل((    الطبية  السجائر  الفصل  هذا  يشمل  ال  ..  ((    
 - في البند  تصنف  جميع المنتجات الداخلة في البند .وأي بند آخر من هذا الفصل    
 -  ألغراض البند .يقصد بعبارة " االستنشاق دون احتراق" االستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات أخر بدون احتراق    

    ::الفرعية  البنود  مالحظات
.. الفرعي  البند  ألغراض    ,,من  خليط  من  والمكون""  معسل""  يلةجاألر  في  للتدخين  المعد  التبغ))  معسل""  ((يلةجاألر  تبغ""  بارةبع  يقصد  

  ويستثنى..  فواكه  نكهات  إليه  مضافا  كان  وإن,,  سكر  أو  سكر  دبس  أو  خالصات  أو  عطرية  زيوت  على  محتويا  كان  وإن,,  الجليسيرين  و  التبغ
    ..""الشيشة""  يلةجاألر  في  للتدخين  معدةال  تبغ  على  المحتوية  غير  المنتجات  الفرعي  البند  هذا  من

    
    
    
    

    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

وفضالته  مصنع  غير  أو  خام  تبغ..
        

    

    بأضالعه  تبغ  ـ

%%

 درهم 
  رامللكيلوغ
  قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

 لایر 
 للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 غرام للكيلو

قائم

  لایر 
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

        ـيـكل  العـاألض  زالـم  غــتب  ـ ً     أو  ا
   ً   جزئيا

  

%%

 درهم 
 للكيلوغرام
  قائم

  دينار 
 للكيلو
قائم غرام

 لایر 
  للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 غرام للكيلو

قائم

لایر 
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

تبغ  فضالت  ـ::
        

    

      ))دقة((  كتبغ  لالستعمال  صالحة  ـ  ـ  ـ

%%

 درهم 
 للكيلوغرام
  قائم

  دينار 
 للكيلو
قائم غرام

 لایر 
  للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 غرام للكيلو

قائم

  لایر 
 غرام للكيلو

قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

        
    

      غيرها  ـ  ـ  ـ

%%

 درهم 
 للكيلوغرام
  قائم

 دينار 
 للكيلو
قائم غرام

  لایر 
 للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 غرام للكيلو

قائم

  لایر 
 غرام للكيلو

قائم

  دينار 
 للكيلو
مقائ غرام


لفائف  ،بأنواعه))  سيجار((  غليظة  لفائف  

  عادية  لفائف  و))  سيجاريللوس((  صغيرة
  ..  أبداله  من  أو  تبغ  من  ،))سجائر((



      
    

  بأنواعه))  سيجار((  غليظة  لفائف  ـ
))  سيجاريللوس((صغيرة  ولفائف
  تبغ  على  محتوية




    


%%

 
 درهم

 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 دينار 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 للغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 دينار 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر
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    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

        رئسجا((  تبغ  على  محتوية  لفائف  ـ  ((    



    

%%

  
 درهم
 لأللف
سيجارة

 نيردنا 
 لأللف
سيجارة

 لایر  
 لأللف
سيجارة

 لایر 
 لأللف
سيجارة

 لایر 
 لأللف
سيجارة

 دينار 
 لأللف
سيجارة

غيرها  ـ  ::

        
    

      لتبــغا    أبـدال  من  ارـسيج  ـ  ـ  ـ
  ))نيكوتين  أو  تبغ  على  يحتوي  ال((      

    


%%

 
 درهم

 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 ناردي 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 لایر 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

 دينار 
 للكيلوغرام
 بالغالف
المباشر

        للتبغ  أبدال  من  سجائر  ـ  ـ  ـ      
  ))  النيكوتين  أو  التبغ  على  تحتوي  ال((      

    

%%

 
 درهم
 لأللف
 سيجارة

 دينار 
 لأللف
سيجارة

 لایر  
 لأللف
سيجارة

 لایر 
 لأللف
سيجارة

لایر 
 لأللف
سيجارة

 ينارد 
 لأللف
سيجارة

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



أبدال  على  احتوى  وإن  للتدخين،  تبغ  ـ  
::  كانت  نسبة  بأية  تبغ



      في  المحدد))  معسل""((  األرجيلة  تبغ  ـ  ـ      
      لهذا))  ((  رقم  الفرعي  البند  مالحظة          
      الفصل          



%%

 دراهم 
 للكيلوغرام
 قائم

 
 دينار

 للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 للكيلوغرام
قائم

 لایر 
 للكيلوغرام
قائم

 دينار 
 للكيلوغرام
قائم

    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

غيره  ـ  ـ  ::    
        سجائرلل  وسـكبــم  أو  رومـمف  تبغ  ـ  ـ  ـ      


%%

 درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي
        للغاليين  وسـبـمك  أو  رومـمف  غـتب  ـ  ـ  ـ      


%%

 درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي
        للبيع  مهيأ  مكبوس  أو  مفروم  اكتنب  ـ  ـ  ـ  

  بالتجزئة
    


%%

  درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي


          للمداويخ  مكبوس  أو  مفروم  تبغ  ـ  ـ  ـ  
    ))دوخهلا  تبغ((

  

%%

  درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي
        غيرها  ـ  ـ  ـ      


%%

  درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي
غيره  ـ  ::
            

""مجدد""  أو""  متجانس""  تبغ  ـ  ـ
    


%%

  درهم 
 للكيلوغرام

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام

صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام

صافي

 لایر 
 لكيلوغرامل

صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام

صافي
غيرها  ـ  ـ  ::
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    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

        عـلصن  مرطب  أو  مكبوس  تبغ  ـ  ـ  ـ  
  ))نشوق((  عوطسال

    

%%

 درهم 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 نيردنا 
 للكيلوغرام
صافي

  للمضغ  مكبوس  أو  مفروم  تبغ  ـ  ـ  ـ  ::            
      محضرة  للمضغ  وسويكة  شمة  ـ  ـ  ـ  ـ  

    تبغ  على  محتوية
  ممنوع        

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
          للمضغ  جاهز  تمبول  هندي  بان  ـ  ـ  ـ  ـ  

    تبغ  على  محتوي
  ممنوع        

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
  ممنوع

استيرادها
        غيرها  ـ  ـ  ـ  ـ        


%%

  درهم 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 
 لوغرامللكي

صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

        شوقن((  عوطس  ـ  ـ  ـ((      

%%

  درهم 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

        جراك  ـ  ـ  ـ    

%%

 دراهم 
 للكيلوغرام
 قائم

د
  ينار

 للكيلوغرام
قائم

 التاري 
 للكيلوغرام
قائم

 
 دينار

 للكيلوغرام
قائم

 رياالت 
 للكيلوغرام
قائم

 دينار 
 للكيلوغرام
قائم

        تبغ  وأرواح  خالصات  ـ  ـ  ـ      
%%



        غيرها  ـ  ـ  ـ      

%%

  درهم 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 رياالت 
 للكيلوغرام
صافي

 لایر 
 للكيلوغرام
صافي

 دنانير 
 للكيلوغرام
صافي

    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

..00        مج�دد  تب�غ  أو  تب�غ  عل�ى  محتوي�ة  منتجات  
  نيك����وتين  أب����دال  أو  تب����غ  أو  نيك����وتين  أو

  منتج�ات  احت�راق؛  دون  لالستنشاق  معدة
  إلدخ�ال  مع�دة  نيك�وتين  على  محتوية  أخر

    ..  البشري  الجسم  الى  النيكوتين

    

    

            

  دون  لالستنشاق  معدة  منتجات  ـ        
    ::احتراق

                    

                      :مجدد  تبغ  أو  تبغ  على  محتوية    ـ  ـ        
          ـ ـ ـكهربائيا  تسخن  تبغ  لفائف 

(EHTP)
    

%% به في الدولة العضوحسب ما هو معمول  

           غيرهاـ ـ ـ    
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

    نيكوتين  على  محتوية  غيرها،    ـ  ـ::                        
    نيكوتين  على  محتوية  خراطيش  ـ ـ ـ  

المتكرر  لالستخدام  قابلة  غير
                    

          منكهة  ـ ـ ـ ـ    
%% في الدولة العضوحسب ما هو معمول به  

          منكهة  غيرـ   ـ ـ ـ    
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

    على  محتوية  جل  او  سوائل  عبوات  ـ ـ ـ  
نيكوتين

                    

          ـ ـ ــ  منكهة    
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

          منكهة  غير  ـ ـ ـ ـ    
%%ب ما هو معمول به في الدولة العضوحس  
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    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

          غيرها    ـ  ـ        
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

                        ::غيرها    ـ        
                    ::الفم  طريق  عن  لالستخدام    ـ  ـ        
          تساعد  نيكوتين  على  محتوية  علكة  ـ  ـ  ـ  

  تعاطي التبغ بما فيه  عن  االقالع  على
التدخين

    

%%    

            

          االقالع  على  تساعد  أقراص  بشكل  ـ  ـ  ـ  
التدخين  تعاطي التبغ بما فيه  عن

    
%%

            

           ـ ـ ـ أكياس محتوية على نيكوتين خالية
من التبغ لالستخدام لمرة واحدة عن 

) وما يماثلهLYFTطريق الفم (

    

%%

  حسب ما هو معمول به في الدولة العضو

    غيرها  ـ  ـ  ـ :                
           ـ ـ ـ ـ غيرها تساعد على اإلقالع عن

تعاطي التبغ بما فيه التدخين
    

%%
            

          ـ ـ ـ ـ غيرها    
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

                    ::الجلد  طريق  عن  لالستخدام    ـ  ـ        
          عن  قالعاال  على  تساعد  الصقات  ـ  ـ  ـ  

التدخين  تعاطي التبغ بما فيه
    

%%
            

    غيرها  ـ  ـ  ـ :                
           ـ ـ ـ ـ غيرها تساعد على اإلقالع عن

  تعاطي التبغ بما فيه التدخين
    

%%
            

    ::    ق
    ::    ف

   -   -

  فئة    اإلجراء    الصنف    المنسق  النظام  رمز    البند
    الرسم

    لإلستيفاء  األدنى  الحد
    الكويت    قطر    عمان    السعودية    البحرين    اإلمارات

          ـ ـ ـ ـ غيرها      
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  

                ::غيرها    ـ  ـ        
          

  عن  االقالع  على  للمساعدة  بخاخ  ـ  ـ  ـ
    التدخين  تعاطي التبغ بما فيه

    
%%

            

          على  للمساعدة  األنف  قطرات  ـ  ـ  ـ  
    التدخين  تعاطي التبغ بما فيه  عن  االقالع

    
%%

            

          عن  االقالع  على  للمساعدة  حقن  ـ  ـ  ـ  
      التدخين  تعاطي التبغ بما فيه

    
%%

            

          غيرها  ـ  ـ  ـ        
%%حسب ما هو معمول به في الدولة العضو  
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  وأسمنتملح؛ �بر�ت؛ أتر�ة وأحجار؛ جص؛ �لس 
  

   مالح�ــات:
فإن  أدناه 4عن المالح�ة  لناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أوال�من�ة ا االست�ناءات الصر�حة أو مراعاةمع  - 1

(و�ن تم ذلك بواسطة مواد  ةأو المغسولعلى المنتجات في حالتها األول�ة (ال�ام)  إالتسر�  بنود هذا الفصل ال
أو المسحونة و المسحوقة أ المطحونة أو المجروشة أو ك�ماو�ة النتزاع ال�وائب دون أن يتغ�ر تكو�نها) أو

طرق م��ان���ة أو ف�ز�ائ�ة (عدا التبلور)  �أو �أأو المغر�لة أو المر�زة �التعو�م أو �الفصل المغناط�سي  ةالمن�ول
أل� عمل�ات أخر�  تأو أخ�عأو تم الحصول عل�ها �ال�لط  تأو �لسالمنتجات التي حمصت  لال ت�مولكنها 

ن أن تحتو� منتجات هذا الفصل على مواد م�افة أك�ر من العمل�ات المذ�ورة �الت�ص�ص في �ل بند منها و�م�
  . االت خاصة بدل من استعماله العامإلى جعل المنتج قا�ال الستعم اإلضافةم�ادة لل��ار شر�طة أن ال ت�د� هذه 

  : هذا الفصل لال ��م - 2
  .)28.02ب والكبر�ت الغرو� (البند أ ـ زهر الكبر�ت والكبر�ت المرس

(بند  Fe2 o3الحديد�ك  �أكس�د% أو أك�ر وزنا من الحديد المتحد مقدرا  70ي تحتو� على الت الملونة األتر�ةب ـ 
28.21(.  

  .30الداخلة في الفصل  األخرج ـ األدو�ة والمنتجات 
  ).33د ـ مح�رات العطور أو التطر�ة أو التجم�ل (فصل 

  تراب مد�وك (أجر) من دولوم�ت هـ ـ
)؛ ألواح 68.02)؛ م���ات الفس�فساء وما �ماثلها (بند 68.01ق (بند ورصف الطر طوأحجار التبل�ـ تراب�ع  و

  .)68.03للسقوف والواجهات (بند  اإلردواز
  .)71.03البند  أو 71.02وش�ه الكر�مة (البند  ةاألحجار الكر�مـ  ز
لور�د الصوديوم جرام من � 2.5منها ماال �قل عن  الواحدةـ البلورات المزروعة (عدا العناصر ال�صر�ة) التي تزن  ح

 مالمغن�س�و ؛ العناصر ال�صر�ة من �لور�د الصوديوم أو أكس�د  38.24الداخلة في البند مالمغن�س�و أو أو�س�د 
  .90.01الداخلة في البند 

  . )95.04ـ ط�اش�ر البل�ارد (بند  �
  . )96.09و ط�اش�ر ال��اط�ن (البند الكتا�ة أو الرسم  ـ ط�اش�ر �

  . 25.17ن هذا الفصل يدخل في البند وفي أ� بند آخر م 25.17ن�د في البند �ل منتج قابل للتب - 3
ددة، األتر�ة الملونة م، غ�ر المتور�ل��ما ��مل الف�رم���ول�ت والب�رل�ت (الزجاج البر�اني) والك 25.30��مل البند  - 4

ل�حر الطب�عي (مرشوم) و�ن �ان و�ن �انت م�لسة أو م�لوطة �ع�ها ب�ع�، أكاس�د الحديد الم���ه الطب���ة؛ ز�د ا
مصقولة؛ �هرمان (كهر�اء)؛ ز�د ال�حر الطب�عي و�هرمان م�تل�ن ���ل صفائح أو ق��ان أو ع�دان أو �أش�ال  اقطع

أو�س�د السترونت�وم؛  مماثلة، غ�ر م�غولة �عد صبها في قوالب؛ �هرمان أسود؛ سترونت�ان�ت (و�ن �ان م�لسا) عدا
  . كسارات خزف
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ح ـام والملـح الطعـملح عاد� (�ما في ذلك مل    25.01

 الً و�ن �ان محلو  المعطل) و�لور�د الصوديوم نقي،
ع التكتل ـ�الماء أو محتو� على عوامل م�افة لمن

  ر.ـاء ال�حـأو تسه�ل االنس�اب؛ م

    

  %5     )(ملح الطعام ملح عاد� ـ ـ ـ   25 01 00 10  

  %5     ملح معطل غ�ر صالح لالستهالك ال��ر�  ـ ـ ـ   25 01 00 20  

  %5     كلور�د الصوديوم نقي ـ ـ ـ   25 01 00 30  

  %5     محال�ل ملح�ة ـ ـ ـ   25 01 00 40  

  %5    غ�رها ـ ـ ـ  25 01 00 90  

  %5    غ�ر محمصة ات حديد �بر�ت�ة (ب�ر�ت)،ـمر�ب  25 02 00 00  25.02

عــدا زهــر الكبر�ـــت أو  كبر�ــت مــن جم�ــع األنـــواع،  25 03 00 00 25.03
     الكبر�ت المرسب أو الكبر�ت الغرو� 

  
5%  

      . طب�عيجراف�ت     25.04

  %5     ـ مسحوق أو رقائق   25 04 10 00  

  %5    ـ غ�ره  25 04 90 00  

، رمال طب���ة مــن جم�ــع األنــواع و�ن �انــت ملونــة    25.05
لرمــال المحتو�ــة علــى معــادن ممــا يــدخل ا ء�اســت�نا

  .26في الفصل 

    

  %5     رمال س�ل�س�ة ورمال مرو (كوارتز) ـ   25 05 10 00  

  %5    غ�رها ـ 25 05 90 00  

و�ن  ز) عدا الرمال الطب���ة؛ �وارتز�ت،ـمرو (كوارت    25.06
�ر منت�مة أو مقطعًا تقط�عًا ـورة غـذ�ًا �صـكان م�

(�مــا ��ــه  تط�لـ��ــ�ل مســ اـً احــأو ألو  �ســ�طًا، �ــتالً 
  . ر أو �غ�ر ذلكـ، �الن�)�عالمر 

    

      : ـ مرو (كوارتز)    

  %5     خام ���ل �تل غ�ر من�ورة ـ ـ ـ  25 06 10 10  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ  25 06 10 90  

  %5     ـ �وارتز�ت  25 06 20 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
صلصـــــال صـــــ�ني (كـــــاول�ن) وغ�ـــــره مـــــن غ�ـــــار     25.07

  . ساً ، و�ن �ان م�لةكاول�ن�

    

  %5     )كاول�نصلصال ص�ني ( ـ ـ ـ   25 07 00 10  
  %5    غ�ره ـ ـ ـ  25 07 00 90  

الداخل  ددمار أخر (�است�ناء الغ�ار المأنواع غ�    25.08
والك�ان�ت  �تـواالندالوس )68.06 البندفي 
ة ـت؛ اتر�ـة؛ مول�ـل�مان�ت و�ن �انت م�لسـوالس

  . ديناسشامو� أو 

    

  %5     ـ بنتون�ت   25 08 10 00  
  %5     ـ غ�ار متحمل للحرارة   25 08 30 00  
  %5     ـ أنواع أخر من الغ�ار   25 08 40 00  
  %5     ـ أندالوس�ت، ��ان�ت وسلم�ان�ت   25 08 50 00  
  %5     ـ مول�ت   25 08 60 00  
  %5    ـ أتر�ة شامو� أو ديناس  25 08 70 00  

      . ط�اش�ر    25.09

  %5     ط�اش�ر مطحون معد للبناء ـ ـ ـ   25 09 00 10  
  %5    غ�ره ــ ـ   25 09 00 90  

�لسي  ألمون�ومفوسفات �الس�وم طب�عي وفوسفات     25.10
  . فوسفات�ةطب�عي وط�اش�ر 

    

  %5     ـ غ�ر مطحونة   25 10 10 00  
  %5    مطحونة ـ 25 10 20 00  

 كبر�تــات �ــار�وم طب�عــي (�ار�ــت)؛ �ر�ونــات �ــار�وم    25.11
 طب�عــي (و�ــذار�ت)، و�ن �انــت م�لســة، عــدا أكســ�د

  .28.16ال�ار�وم الداخل في البند 

   

  %5     ـ �بر�تات �ار�وم طب�عي (�ار�ت)   25 11 10 00  
  %5    ـ �ر�ونات �ار�وم طب�عي (و�ذار�ت)  25 11 20 00  

 وتـــــر��لو�ت ك�ســــلجورحفر�ــــات س�ل�ســــ�ة ( دق�ــــق  25 12 00 00  25.12
ة س�ل�س�ة مماثله �) وغ�رها من أتر ود�اتوم�ت م�الً 

و�ن �انـــت  1ذات وزن نـــوعي �ـــاهر ال يز�ـــد عـــن 
     م�لسة

  
  
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
)؛ �ورانــدوم طب�عــي حجــر خفــان؛ ســن�اذج (صــنفرة    25.13

 و�ن �انــت �ة أخر،طب�عي ومواد شحذ طب�� قوعق�
  . معالجة �الحرارة

    

  %5     ـ حجر خفان  25 13 10 00  
عق�ق طب�عي ومواد شحذ و  سن�اذج و�وراندوم طب�عيـ     

  : طب���ة أخر
    

  %5    (صنفرة) سن�اذج ـ ـ ـ   25 13 20 10  
  %5     كوراندوم طب�عي ـ ـ ـ   25 13 20 20  
  %5     عق�ق طب�عي ـ ـ ـ   25 13 20 30  
  %5    ترا�ة طرابلس (الحجر المتعفن)  ـ ـ ـ   25 13 20 40  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  25 13 20 90  

�صـــورة غ�ـــر منت�مـــة أو  ز؛ و�ن �ـــان م�ـــذ�اً ردواإ    25.14
(�ما  مستط�ل لواحاً أأو  الً �ت �س�طًا، تقط�عاً  مقطعاً 

  . ذلك، �الن�ر أو �غ�ر ��ه المر�ع)

    

  %5     ���ل �تل من�ورة خاماً  ـ ـ ـ   25 14 00 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  25 14 00 90  

ـــرت�ن وا��وســـ�ن وأحجـــار �لســـ�ة أخـــر     25.15 رخـــام وتراف
البناء ذات وزن نوعي �اهر ال �قل عن لنحت أو ل

و�ن �ان م�ذ�ا �صورة غ�ر منت�مة  ، ومرمر،2.5
��ـــ�ل  ألواحـــا، �ـــتال أو �ســـ�طاً  تقط�عـــاً  أو مقطعـــاً 
  . �غ�ر ذلك �الن�ر أو ،)(�ما ��ه المر�ع مستط�ل

    

      : ترافرت�ن ـ رخام و    
  %5     �صورة غ�ر منت�مة أو م�ذ�اً  ـ ـ خاماً    25 15 11 00  
، ���ل مر�ع أو ألواحاأو  ، �تالً �س�طاً  تقط�عاً  ـ ـ مقطعاً    25 15 12 00  

     مستط�ل، �الن�ر أو �غ�ر ذلك
  

5%  
      : ـ ا��وس�ن وأحجار �لس�ة أخر للنحت أو البناء (مرمر)    
  %5     �صورة غ�ر منت�مة أو م�ذ�اً  خاماً  ـ ـ ـ   25 15 20 10  
، ���ل مر�ع أو لواحاً أأو  ، �تالً �س�طاً  قط�عاً ت مقطعاً  ـ ـ ـ  25 15 20 20  

    مستط�ل، �الن�ر أو �غ�ر ذلك
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
جران�ـــت وحجـــر ســـماقي (بـــورف�ر) و�ازلـــت وحجـــر     25.16

ـــي وأحجـــار أخـــر للنحـــت أو البنـــاء، و�ن �ـــان  رمل
م�ــــذ�ا �صــــورة غ�ــــر منت�مــــة أو مقطعــــا تقط�عــــا 

(�مــا ��ــه  مســتط�ل، ��ــ�ل ألواحــا�ســ�طا، �ــتال أو 
  . �الن�ر أو �غ�ر ذلك ،) المر�ع

    

      : جران�تـ     
  %5     �صورة غ�ر منت�مة أو م�ذ�اً  ـ ـ خاماً    25 16 11 00  
، ���ل مر�ع أو لواحاً أأو  ، �تالً �س�طاً  تقط�عاً  ـ ـ مقطعاً    25 16 12 00  

     مستط�ل، �الن�ر أو �غ�ر ذلك
  

5%  
  %5     ـ حجر رملي  25 16 20 00  
      : أخراء ـ حجارة نحت أو بن    
  %5     �صورة غ�ر منت�مة أو م�ذ�اً  خاماً  ـ ـ ـ   25 16 90 10  
، ���ل مر�ع أو لواحاً أأو  ، �تالً �س�طاً  تقط�عاً  مقطعاً  ـ ـ ـ  25 16 90 20  

    مستط�ل، �الن�ر أو �غ�ر ذلك
  

5%  
حصــى وحصــ�اء وأحجــار مجروشــة أو م�ســرة مــن     25.17

أو رصــــف األنــــواع المســــتعملة عــــادة لل�رســــانة، 
ـــة أو أنـــــواع الرصـــــف  الطـــــرق أو الســـــ�ك الحديد�ــ

و�ن �انــت ، األخر� وحصى شواطئ وأحجــار صــوان
�ــالحرارة؛ حصــ�اء خبــ� معــادن وحصـــ�اء معالجــة 

 نفا�ــات صــنا��ة مماثلــة، و�ن اشــتملت علــى مــواد
فــــي الجــــزء األول مــــن نــــص هــــذا البنــــد؛  مــــذ�ورة

حصـــــ�اء مقطرنـــــة؛ حب��ـــــات وشـــــ�ا�ا ومســـــاح�ق 
و�ن  25.16أو  25.15ي البنــــد أحجــــار داخلــــة فــــ

  . �الحرارةكانت معالجة 

    

م�سرة من األنواع  حص�اء وحجارة مجروشة أو ـ حصى   25 17 10 00  
رصف الطرق أو الس�ك  المستعملة عادة لل�رسانة أو

أنواع الرصف األخر� وحصى شواطئ  الحديد�ة أو
     �الحرارةصوان، و�ن �انت معالجة  وأحجار

  
  
  

5%  
خبــ� معــادن وحصــ�اء نفا�ــات صــنا��ة مماثلــة،  ـــ حصــ�اء   25 17 20 00  

 10و�ن اشتملت علــى المــــواد الـداخلــــة فــي البنـــد الفـرعــــي 
17 25     

  
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ـ حص�اء مقطرنة   25 17 30 00  
 25.15ـ حب��ات وش�ا�ا ومساح�ق أحجار داخلة في البنــد     

      : �الحرارةو�ن �انت معالجة  25.16أو 
  %5     ـ ـ من رخام   25 17 41 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  25 17 49 00  

أو ملبـــدًا �مــا فـــي ذلـــك  دولوم�ــت و�ن �ـــان م�لســا    25.18
و�ن �ـــان قـــد أخ�ـــع لعمل�ـــة الت�ـــذيب  الـــدولوم�ت

، ألوحــاغ�ــر المنــت�م أو التقط�ــع ال�ســ�ط، �ــتال أو 
، �الن�ــر أو �غ�ــر (�ما ��ــه المر�ــع) ���ل مستط�ل

  ذلك.

    

     : أو ملبد م�ت غ�ر م�لسـ دولو     
  %5     و�ن �ان قد أخ�ع لعمل�ـة الت�ذيب غ�ر المنت�م ،ماً خا ـ ـ ـ   25 18 10 10  

 أو ألواحا، ���ل مستط�ل ، �تالً �س�طاً  تقط�عاً  مقطعاً ـ ـ ـ    25 18 10 20  
     ، �الن�ر أو �غ�ر ذلك(�ما ��ه المر�ع)

  

5%  

      : أو ملبد دولوم�ت م�لس ـ    

  %5     و�ن �ان قد أخ�ع لعمل�ة الت�ذيب غ�ر المنت�م، خاماً  ـ ـ ـ   25 18 20 10  

 ���ل مستط�ل ألواحًا،أو  ، �تالً �س�طاً  تقط�عاً  مقطعاً  ـ ـ ـ  25 18 20 20  
    ، �الن�ر أو �غ�ر ذلك(�ما ��ه المر�ع)

  
5%  

كر�ونــــات مغنســــ�وم طب�عــــي (مغنز�ــــت)؛ مغنســــ�ا     25.19
تامــة االحتــراق (ملبــدة)، منصهرة �هر�ائ�ا؛ مغنســ�ا 

و�ن احتـــوت علـــى �م�ـــات قل�لـــة مـــن أكاســـ�د أخـــر 
ــد؛ أو�ســ�د مغنســ�وم آخــر و�ن  ،م�ــافة قبــل التلب�

  . اً كان ن��

    

  %5     ـ �ر�ونات مغنس�وم طب�عي (مغنز�ت)   25 19 10 00  
      : غ�رها ـ    
  %5     أو�س�د المغن�س�وم ـ ـ ـ  25 19 90 10  
  %5    اغ�رهـ ـ ـ   25 19 90 90  

مــن جــ�س م�لــس م�ــون نهــدر�ت؛ جــص (أجــ�س؛     25.20
ـــات �الســـ�وم ـــاً أو �بر�ت  أو م�ـــافاً  ) و�ن �ـــان ملون

  . ت قل�لة من المسرعات أو المعوقاتإل�ه �م�ا

    

      : نه�در�تأـ ج�س؛     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    ج�س ـ ـ ـ  25 20 10 10 
  %5    ت�در �نهأ ـ ـ ـ  25 20 10 20 
      : ـ جص    
  %5     جص لالستعمال في طب األسنان ـ ـ ـ   25 20 20 10  
  %5    غ�ره ـ ـ ـ  25 20 20 90  

 وأحجار ومواد �لس�ة مستعملة فــي صــنع الكلــس أ  25 21 00 00  25.21
    .اإلسمنت

  
5%  

كلس حي و�لس مطفــأ و�لــس مــائي، عــدا أو�ســ�د     25.22
  .28.25وه�درو�س�د الكالس�وم من البند 

   

  %5     ـ �لس حي  25 22 10 00  
  %5     ـ �لس مطفأ   25 22 20 00  
  %5     ـ �لس مائي (نورة)  25 22 30 00  

اســــمنت  واســــمنت الــــوم�ني  وبورتالنــــد  أســــمنت    25.23
وانــواع إســمنت مــائي  �بر�تياسمنت فوق  و يخب�

م�تـــل غ�ـــر ن �انـــت ملونـــة أو ��ـــ�ل و إ ،مماثلـــة
 .المسمى (كلنكر) مطحون 

    

  %5     (كلنكر) مطحون م�تل غ�ر اسمنت ـ    25 23 10 00  
      : بورتالند أسمنتـ     
  %5     ـ ـ أسمنت أب�� و�ن تم تلو�نه اصطنا��ا   25 23 21 00  
      : ـ ـ غ�ره    
  %5    عاد� أسمنت ـ ـ ـ  25 23 29 10 
  %5    أسمنت مقاوم لألمالح ـ ـ ـ  25 23 29 20 
  %5     غ�رها ـ ـ ـ   25 23 29 90  
  %5     لوم�نيـ أسمنت ا   25 23 30 00  
  %5    ـ أنواع أسمنت مائي آخر  25 23 90 00  

       .حر�ر ص�ر� (أس�ستوس أو أم�انت)    25.24

  ممنوع است�راده   ـ �روس�دول�ت 25 24 10 00  
    : ـ غ�رها   

 ممنوع است�راده  اكت�نول�ت ـ ـ ـ 25 24 90 10  
 ممنوع است�راده  ان�وف�ل�ت ـ ـ ـ 25 24 90 20  
 ممنوع است�راده  أموس�ت ـ ـ ـ 25 24 90 30  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 ممنوع است�راده  تر�مول�ت ـ ـ ـ 25 24 90 40  
 ممنوع است�راده  من حر�ر ص�ر�  غ�رها ـ ـ ـ 25 24 90 90  

ــا    25.25 ــائق غ�ــر المنت�مــة؛ ،م�� ف�ــالت  �مــا ف�هــا الرق
  .�ا�م

    

  %5     ـ م��ا خام وم��ا مقطعة صفائح أو رقائق غ�ر منت�مة  25 25 10 00  
  %5     ـ مسحوق م��ا   25 25 20 00  
  %5    ـ ف�الت م��ا  25 25 30 00  

است�ات�ت طب�عي (حجــر دهنــي)، و�ن لــم تــتم عل�ــه     25.26
عمل�ة أك�ر مــن ال�ــق أو التر��ــع غ�ــر المنت�مــ�ن 
 أو التقط�ع ال�س�ط، �تال أو ألواحا، ���ل مستط�ل

ـــه  (�مـــا ـــع)�� ـــر ذلـــكالمر� ـــق، �الن�ـــر أو �غ�  ؛ طل
  .(تالك)

    

     مسحوقة : الـ غ�ر مجروشة و     

  %5     است�ات�ت ـ ـ ـ   25 26 10 10  

  %5    طلق ـ ـ ـ  25 26 10 20  

      مسحوقة :ـ مجروشة أو     

  %5     است�ات�ت ـ ـ ـ   25 26 20 10  

  %5     طلق ـ ـ ـ  25 26 20 20  

      (ملغي)     25.27

)، عــدا ةم�لســ ت�انــ(و�ن  اومر�زاته ةبورات طب���  25 28 00 00  25.28
ـــورات  ـــة؛ الب ـــاه ملح�ـــة طب��� المست�لصـــة مـــن م�

الطب�عــي المحتــو� علــى نســ�ة ال حــام� البور�ــك 
             % مــــــــــن حمــــــــــ� البور�ــــــــــك85تز�ــــــــــد عــــــــــن 

)H3 BO3  (محسو�ة على الوزن الجاف .  

   
 
 
 
 
 
 

5%  
ت؛ �ســــــ�ار؛ ل�وســــــ�ت؛ نفلــــــ�ن ونفلــــــ�ن ســــــ�ندفل    25.29

  .فلورس�ار

    

  %5     س�اردـ فل  25 29 10 00  
      : ـ فلور س�ار    
  %5    الكالس�وم د ــأو أقل من فلور� اـً % وزن97ى ـو� علــ �حت ـ   25 29 21 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
   من فلور�ــد الكالس�وم % وزناً 97ـ ـ �حتو� على أك�ــر من   25 29 22 00  

  
  

5%  
  %5    ت�ـ ل�وس�ت؛ نفل�ن ونفل�ن س�ن  25 29 30 00  

      .في م�ان آخر ةوال داخلر مذ�ورة مواد معدن�ة غ�   25.30

  %5     ةدغ�ر ممد، ـ ف�رم��ول�ت، ب�رل�ت و�لور�تات  25 30 10 00  
  %5     ا�سوم�ت (سلفات المغنس�وم طب�عي)، ـ ��سرايت  25 30 20 00  
     : ـ غ�رها    
      : كبر�تات الزرن�خ الطب���ة ـ ـ ـ    
  %5     م الفار)كبر�ت الزرن�خ األصفر (س ـ ـ ـ ـ   25 30 90 11  
  %5     غ�ره ـ ـ ـ ـ   25 30 90 19  
�رشام) و�ن �ان ���ل قطع مد ال�حر الطب�عي (�ز  ـ ـ ـ   25 30 90 20  

مصقولة، �هرمان (كهر�اء)، ز�د �حر و�هرمان م�تالن 
دان أو �أش�ال مماثلة ـان أو ع�ـ���ل صفائح أو ق�ب

     ا في قوالب، �هرمان أسودـد صبهـولة �عـغ�ر م�غ

  
  

  
5%  

  %5     كسارات خزف ـ ـ ـ   25 30 90 30  
  %5     أتر�ة ملونةـ ـ ـ   25 30 90 40  
  %5     ـ ـ ـ أحجار الن�ازك  25 30 90 50  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 25 30 90 90  
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  خامات معادن، خب� ورماد
  

   : مالح�ــات
  : هذا الفصل لال ��م - 1

  .)25.17ماثلة المعدة �حص�اء (بند أ ـ خب� المعادن ونفا�ات الصناعة الم
  .)25.19ز�ت) و�ن �انت م�لسة (بند ال�ب���ة (مغن المغنز�ومب ـ �ر�ونات 

  ).27.10ونة أساسًا من هذه الز�وت (بند ـ رواسب خزانات ز�وت الوقود الم� ج
  . 31نزع الفوسفور الداخل في الفصل ـ ال�ب� القاعد� الناتج عن عمل�ة  د
  . )68.06المعدن�ة المماثلة (البند ـ أل�اف خب� المعادن أو األل�اف الص�ر�ة أو األل�اف  هـ
رة من معادن ثم�نة، نفا�ات وخردة أخر تحتو� ـ نفا�ات وخردة المعادن ال�م�نة أو المعادن العاد�ة الم�سوة �ق� و

 الص المعادن ال�م�نة (بند على معادن ثم�نة أو مر��ات معادن ثم�نة من النوع المستعمل �صورة رئ�س�ة في است�
  . )85.49أو   71.12

  . )15لناتجة عن أ� عمل�ة صهر (قسم ، نصف ال�ام (مات) اتال�و�ال ـ النحاس والن��ل و ز
�قصد ���ارة "خامات المعادن" المعادن من األنواع التي تستعمل  26.17إلى  26.01ت�ب�ق أح�ام البنود من اجل  - 2

أو المعادن الداخلة في القسم�ن  28.44فعال في صناعة التعدين الست�راج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 
المعادن  26.17إلى  26.01البنود من  لت�مال ، و�ن �انت غ�ر معدة لصناعة التعدين. وعلى أ�ة حال 15أو  14

   . التعدينلعمل�ات غ�ر تل� المعتمدة عادة في صناعة  أخضعتالتي 
  : فق� على 26.20ين�بق البند  – 3

الرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الست�راج المعادن أو �قاعدة لصناعة ال�ب� و    –أ  
  . )26.21ن �است�ناء الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفا�ات البلد�ة (بند المر��ات ال��ماو�ة للمعاد

الرماد والفضالت المحتو�ة على الزرن�خ و�ن �انت محتو�ة على معادن، من األنواع المستعملة إما �ب� و الب ـ 
  . أو لصناعة مر��اتها ال��ماو�ةالمعادن  أوالست�راج الزرن�خ 

  : مالح�ات البنود الفر��ة
، �قصد ���ارة "رواسب البنز�ن المحتو� على رصاص ورواسب المر��ات  26 20 21ألغراض البند الفرعي  – 1

المضادة للصعق المحتو�ة على رصاص" الرواسب المتحصل عل�ها من صهار�ج ت�ز�ن البنز�ن المحتو�ة على 
)، والم�ونة أساسًا من رصاص والمر��ات المضادة للصعق المحتو�ة على رصاص (كرصاص التتراث�ل، م�الً 

  . أو�س�د الحديد رصاص ومر��ات رصاص و
ا، من األنواع المستعملة م�ال��هالرماد والفضالت المحتو�ة على زرن�خ أو زئبق أو ثال�وم أو ال�ب� و ـ �صنف  2

  .  26 20 60الست�راج الزرن�خ أو تل� المعادن أو لصناعة مر��اتها ال��ماو�ة، تصنف البند الفرعي 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
�ت الحديد خامات حديد ومر�زاتها، �ما ف�ها ب�ر     26.01

  .المحمص (رماد الب�ر�ت)
    

       : ـ خامات حديد ومر�زاتها عدا ب�ر�ت الحديد المحمص    
  %5     ـ ـ غ�ر م�تلة  26 01 11 00  
  %5     ـ ـ م�تلة   26 01 12 00  
  %5    ـ ب�ر�ت حديد محمص (رماد الب�ر�ت)  26 01 20 00  

26.02  
  
  
  

 

00 00 02 26  
  
  

  

خامات منجن�ز ومر�زاتها، �ما ف�ها خامات 
المنجن�ز الحديد�ة المحتو�ة على منجن�ز بنس�ة 

  ج% وزنا أو أك�ر محسو�ة على المنت20تعادل 
   الجافا

  

  
  
  

5%  
   نحاس ومر�زاتها خامات  26 03 00 00  26.03

  5%  

   ن��ل ومر�زاتها خامات  26 04 00 00  26.04
  5%  

  %5     كو�الت ومر�زاتها خامات  26 05 00 00  26.05

   ومر�زاتها ألمن�وم خامات  26 06 00 00  26.06
  5%  

   رصاص ومر�زاتها خامات  26 07 00 00  26.07
  5%  

  %5     زن� (توت�اء) ومر�زاتها خامات  26 08 00 00  26.08

   قصدير ومر�زاتها خامات  26 09 00 00  26.09
  5%  

   كروم ومر�زاتها خامات  26 10 00 00  26.10
  5%  

  %5     تنجست�ن ومر�زاتها خامات 26 11 00 00  26.11

     يوران�وم وثور�وم ومر�زاتها خامات    26.12

  %5     ـ خامات يوران�وم ومر�زاتها   26 12 10 00  
  %5    �وم ومر�زاتهاثور  ـ خامات 26 12 20 00  

      مولب�دينوم ومر�زاتها خامات    26.13

  %5     ـ محمصة   26 13 10 00  
  %5    ـ غ�رها  26 13 90 00  

  ومر�زاتها خامات ت�تان�وم  26 14 00 00  26.14
  5%  

�وم وتانتالوم وفاناديوم وزر�ون�وم �خامات ن�و     26.15
  . ومر�زاتها

    

  %5    ومر�زاتهاوم زر�ون� خاماتـ    26 15 10 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    ـ غ�رها  26 15 90 00  

      . خامات معادن ثم�نة ومر�زاتها    26.16

  %5     ـ خامات فضة ومر�زاتها   26 16 10 00  
  %5    ـ غ�رها  26 16 90 00  

  . خر ومر�زاتهاأ خامات    26.17
    

  %5     انتموان ومر�زاتها ـ خامات   26 17 10 00  
  %5     ـ غ�رها  26 17 90 00  

خب� محبب (رمل خب�) من صناعة الحديد   26 18 00 00 26.18
    والصلب

  
5%  

خب� وغ�اء (غ�ر ال�ب� المحبب)، ش�ا�ا    26 19 00 00  26.19
ت�ر�ق (ق�ور) وفضالت أخر من صناعة الحديد 

     .والصلب

  
  

5%  
م�لفــات صــناعة الحديــد  (عــدا �قا�ــا و رمــاد خبــ� و    26.20

ــــــى ــــــو� عل ــــــ�خ أو زر ادن معــــــ والصــــــلب)، تحت أو ن
  .هامر��ات

   

      : زن�ـ محتو�ة �صورة رئ�س�ة على     
  %5     ـ ـ مات الجلفنة   26 20 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  26 20 19 00  
      : ـ محتو�ة �صورة رئ�س�ة على رصاص    
رواسب بنز�ن محتو� على رصاص ورواسب المر��ات ـ ـ   26 20 21 00  

  %5    .رصاصالمضادة للصعق المحتو�ة على 
  %5     ـ ـ غ�رها  26 20 29 00  
  %5     ـ محتو�ة �صورة رئ�س�ة على نحاس   26 20 30 00  
  %5     ألمن�ومـ محتو�ة �صورة رئ�س�ة على    26 20 40 00  
على زرن�خ أو ثال�وم أو م�ال��ها، من األنواع ـ محتو�ة    26 20 60 00  

أو في المستعملة في است�راج الزرن�خ أو تل� المعادن 
  %5     صناعة مر��اتها ال��ماو�ة

      : ـ غ�رها    
ـ ـ محتو�ة على أنت�موني أو ب�ر�ل�وم أو �ادم�وم أو �روم   26 20 91 00  

  %5     أو م�ال��ها
  %5     ـ ـ غ�رها  26 20 99 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
؛ خب� ورماد أخر، �ما في ذل� رماد ع�ب ال�حر   26.21

 . رماد و�قا�ا من حرق النفا�ات البلد�ة

    

  %5     ـ رماد و�قا�ا من حرق النفا�ات البلد�ة 26 21 10 00  
  %5     ـ غ�رها  26 21 90 00  
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   تق��رها؛وقود معدني، ز�وت معدن�ة ومنتجات 
  شموع معدن�ة قار�ة؛مواد 

  :  مالح�ــات
  : ال ��مل هذا الفصل – 1

   27.11أ ـ المنتجات العضو�ة المنفصلة المحددة الصفات ��ماو�ًا �است�ناء الم��ان والبرو�ان النق��ن اللذين يت�عان البند
  .30.04أو  30.03اخلة في البند لدب ـ األدو�ة ا

  . 38.05أو  33.02أو  33.01البنود  ج ـ اله�درو�ر�ونات الم�لو�ة غ�ر الم��عة والتي تدخل في
ال ت�ـمل فقـ� ز�ـوت الـنف� أو ز�ـوت  27.10إن ��ارة "ز�وت النف� أو ز�ـوت المـواد المعدن�ـة القار�ـة" الـواردة فـي البنـد  - 2

ت�مل أ�ضا الز�وت المماثلة وتلك التي تتـألف �صـورة رئ��ـ�ة مـن ه�ـدرو�ر�ونات م�لو�ـة  المعادن القار�ة فح�ب، و�نما
غ�ر م��عة، والمتحصل عل�ها �أ�ة �ر�قة، شر� أن يز�د وزن العناصر غ�ر الع�ر�ة ف�ها عـن وزن العناصـر الع�ر�ـة . 

% منهـا حجمـا �ق�ـر بدرجـة حـرارة 60مـن  ومع ذلك فإن تلك ال��ارة ال ت�مل البول�ـو ل�فـ�ن التر��ب�ـة ال�ـائلة والتـي أقـل
  . ) 39تق��ر من�فضة الضغ� (الفصل  ملل��ار �استعمال �ر�قة 1013م�و�ة محولة إلى  300

�قصد ���ارة " فضالت ز�وت " ال�قا�ا المحتو�ة �صورة رئ���ة على ز�وت بترول�ة وز�وت متحصـل  27.10ـ ألغراض البند  3
  " لهذا الفصل)، و�ن �انت م�لو�ة �الماء وت�مل:2في المالح�ة " عل�ها من معادن قار�ة (ح��ما جاء

( أ ) الز�ــوت غ�ــر الصــالحة لالســتعمال �منتجــات أول�ــة(كز�وت الت�ــح�م الم�ــتعملة وز�ــوت اله�ــدرول�ك الم�ــتعملة وز�ــوت    
  المحوالت الم�تعملة).

�ـ�ة علـى هـذه الز�ـوت والتر��ـز العـالي لإلضـافات (ب) ز�وت رواسب صـهار�ج ت�ـز�ن الز�ـوت البترول�ـة المحتو�ـة �صـورة رئ�   
  (م�ل المواد الك�ماو�ة) الم�تعملة في صناعة المنتجات األول�ة.

(ج) الز�وت على ش�ل م�تحل�ات في الماء أو م�لو�ة �الماء �تلك الناتجة عن ان��ا�ات الز�وت أو غ��ل صهار�ج    
  .الت�ز�ن أو في استعمال ز�وت الق�ع لعمل�ات الم�ننة

  الفر��ة:مالح�ات البنود 
قصـد ���ـارة "انتراسـ�ت" الفحـم الحجـر� الـذ� ال تتجـاوز ��ـه  المـواد � 27 01 11من أجـل ت�ب�ـق أح�ـام البنـد الفرعـي  - 1

  .المنتج الجاف بدون مواد معدن�ة) % (مح�و�ة على14ال��ارة ن��ة 
حجر� قار�" الفحم الحجـر� الـذ� تتجـاوز  ��ـه هـذه  �قصد ���ارة "فحم 27 01 12من أجل ت�ب�ق أح�ام البند الفرعي  - 2

% ومح�و�ة على المنـتج الجـاف بـدون المـواد المعدن�ـة والـذ� �عـادل أو يز�ـد حـد قوتـه الحرار�ـة 14المواد ال��ارة ن��ة 
  .المنتج الر�ب بدون مواد معدن�ة) ��لو �لور� للك�لو غرام الواحد (مح�و�ة على 5833عن 

 /بنـز�ن تن�بـق ��ـارة "  27 07 40و  27 07 30و  27 07 20و  27 07 10م البنود الفر��ة من أجل ت�ب�ق أح�ا - 3
% وزنـا مــن 50اك�ـ�لول" و "نفتـال�ن" علـى المنتجــات المحتو�ـة علـى أك�ـر مـن اك��ل�ن/تول�ـول" و "تولو��ن/ بنـزول" و "

  .على التواليالبنز�ن أو تولو��ن أو اك��ل�ن أو نفتال�ن 
% منها حجمًا أو أك�ر (�مـا فـي  90فأن " الز�وت والمحضرات ال���فة" هي تلك التي  ،271012 الفرعي ألغراض البند – 4

  ).86ASTM D �ر�قةالمعادلة ل( 3405وفقا ل�ر�قة أيزو م�و�ة  210ذلك الفاقد) �ق�ر بدرجة حرارة 
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ــة للبنــد   5– حاد�ــة القلو�ــة مــن األحمــاض الدســمة ، �قصــد ���ــارة "ديــزل ح�ــو�" االســت�رات أ27.10ألغــراض البنــود الفر��

  . م�تعملة و�ن �انت أو م��رو��ة ح�وان�ة أو ن�ات�ة شحوم وز�وت�وقود، الم�تقة من  الم�ت�دمة
  

 ف�ة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف الن�ام المن�ق رمز البند
فحــم حجــر� م�تــل قوالــب أو �ــرات أو مـــواد  فحــم حجــر�؛  27.01

 . صنوعة من فحم حجر� ل�ة مماثلة مـوقـود ص

  

   : ولو �ان م�حوقًا، ولكن غ�ر م�تل ـ فحم حجر�،  

  ـ ـ انتراس�ت 27 01 11 00 
 5% 

  ـ ـ فحم حجر� قار�  27 01 12 00 
 5% 

 %5   ـ ـ فحم حجر� أخر 27 01 19 00 
، أو قوالب ومواد وقود صل�ة مماثلة ـ فحم حجر� م�تل �رات 27 01 20 00 

  حم حجر� مصنوعة من ف

  
5% 

ان م�تًال، عدا و�ن � (فحم حدي� التكو�ن)، تن�ل�ج  27.02
 . الكهرمان األسود

  

  ـ ل�جن�ت ولو �ان م�حوقًا ولكن غ�ر م�تل 27 02 10 00 
 5% 

 %5   ـ ل�جن�ت م�تل 27 02 20 00 
  خنور (�ما في ذلك ق� ال�نور) و�ن �ان م�تالً   27.03

  

  زرا��ة أو لتح��ن خواص التر�ة كأتر�ة مست�دالالـ ـ ـ  27 03 00 10 
 5% 

 %5  ـ ـ ـ غ�رها  27 03 00 90 
فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجر� أو   27.04

و�ن �ان م�تال؛ فحم  من ل�جن�ت أو من خنور،
 معوجات.

  

م حجر� أو من ـر، من فحـمــ فحم مجمــر (كوك) أو نصـف مجـ ـ  27 04 00 10 
  جن�ت أو من خنور و�ن �ان م�تالل�

  
5% 

 %5   فحم معوجاتـ ـ ـ  27 04 00 20 
غاز فحم حجر� وغاز مائي وغاز مولدات وغازات  27 05 00 00 27.05

غازات النف� وغ�رها من اله�درو�ر�ونات  عدا مماثلة،
  . الغاز�ة

 

  
5% 
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 ف�ة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف الن�ام المن�ق رمز البند
ن خنور ق�ـران مق�ر من فحم حجر�، من ل�جن�ت أو م 27 06 00 00 27.06

منزوع ، و�ن �ان مق�ر جزئ�ا أو ن معدنيوغ�ره من ق�را
 %5  .منه الماء، �ما في ذلك الق�ران المجدد

ز�وت ومنتجات أخر ناتجة عن تق��ر ق�ران الفحم   27.07
مماثلة يز�د  ت؛ منتجاالحجر� في درجات حرارة عال�ة

عن وزن العناصر غ�ر  العناصر الع�ر�ة ف�ها وزن 
 . الع�ر�ة

  

 %5   ـ بنزول (بنز�ن) 27 07 10 00 
  ـ تول�ول(تولو��ن) 27 07 20 00 

 5% 
  ـ اك��لول(اك��ل�ن) 27 07 30 00 

 5% 
 %5   ـ نفتال�ن 27 07 40 00 
% منها أو أك�ر 65ـ م�ال�� ه�درو�ر�ون ع�ر�ة أخر والتي �ق�ر  27 07 50 00 

وفقا �ة م�و  250حجما (�ما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 
  )86ASTM D(المعادلة ل�ر�قة  3405ل�ر�قة أيزو 

 
  

5% 
    : ـ غ�رها  

  ـ ـ ز�وت �ر�وزوت 27 07 91 00 
 5% 

 %5   ـ ـ غ�رها 27 07 99 00 
زفت وزفت مجمر، ناتجان من ق�ران الفحم أو من   27.08

 . ق�ران معدني أخر

  

  ـ زفت 27 08 10 00 
 5% 

 %5   ـ زفت مجمر 27 08 20 00 
  .ز�وت نف� وز�وت مواد معدن�ة قار�ة، خام 27 09 00 00 27.09

 5% 

ا من مواد معدن�ة ز�وت نف� وز�وت متحصل عل�ه  27.10
؛ محضرات غ�ر مذ�ورة وال داخلة في �امال عداقار�ة، 

% وزنًا من 70م�ان أخر محتو�ة على ماال �قل عن 
ار�ة، على أن مواد معدن�ة قز�وت نف� أو من ز�وت 

تكون هذه الز�وت العنصــر األساسي في هذه 
 . المحضرات، فضالت ز�وت
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 ف�ة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف الن�ام المن�ق رمز البند
 عدا(ـ ز�وت نف� وز�وت متحصل عل�ها من مواد معدن�ة قار�ة   

محضرات غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر محتو�ة  )�امال
 نف� أومن ز�وت% وزنًا من ز�وت 70على ما ال �قل عن 

، على أن تكون هذه اد معدن�ة قار�ةمو  متحصل عل�ها من

المحتو�ة  عدا ،الز�وت العنصر األساسي في هذه المحضرات
 : عدا فضالت الز�وت و، على ديزل ح�و� 

  

   : ـ ـ ز�وت ومحضرات خ��فة  

   : ناف�اـ ـ ـ   

  خ��فة ـ ـ ـ ـ 27 10 12 11 
 5% 

  �املةـ ـ ـ ـ  27 10 12 12 
 5% 

  مهذ�ةـ ـ ـ ـ  27 10 12 13 
 5% 

  بنز�ن �ب�عيـ ـ ـ ـ  27 10 12 14 
 5% 

  غ�رهاـ ـ ـ ـ  27 10 12 19 
 5% 

   : وقودـ ـ ـ   

 للمحر�ات (عدا محر�ات ال�ائرات)  ـ ـ ـ ـ 27 10 12 21 
 5% 

  (JP4)ل�ائرات النفاثة ا لمحر�اتـ ـ ـ ـ  27 10 12 22 
 5% 

  خراألرات �ائال لمحر�اتـ ـ ـ ـ  27 10 12 23 
 5% 

  ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 29 
 5% 

   : ديزلـ ـ ـ   

  للمحر�اتـ ـ ـ ـ  27 10 12 31 
 5% 

 %5   اء ال�ـفنـدات �هر�ـا في ذلك مولـاء �مـلمولدات الكهر� ـ ـ ـ ـ 27 10 12 32 
  للتدف�ةـ ـ ـ ـ  27 10 12 33 

 5% 
 %5   ألغراض أخرـ ـ ـ ـ  27 10 12 39 
 : وقودز�وت ـ ـ ـ   

  

  لل�فنـ ـ ـ ـ  27 10 12 41 
 5% 

  خام مصفى جزئ�ا (تو�د �رود) ـ ـ ـ ـ 27 10 12 42 
 5% 

  غ�رهاـ ـ ـ ـ  27 10 12 49 
 5% 

 : ـ ـ غ�رها  
  

   : ز�وت تز��تـ ـ ـ   

  أساس�ةز�وت  ـ ـ ـ ـ 27 10 19 11 
   5% 

  الشتعال ف�ها �ال�رر(بنز�ن)اات التي يتم للمحر�ـ ـ ـ ـ  27 10 19 12 
 5% 
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 ف�ة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف الن�ام المن�ق رمز البند
 %5   لتي يتم االشتعال ف�ها �الضغ� (ديزل)اللمحر�ات ـ ـ ـ ـ  27 10 19 13 
  ال�دو� لناقل الحر�ة ـ ـ ـ ـ  27 10 19 14 

 5% 
  األوتومات��يلناقل الحر�ة  ـ ـ ـ ـ 27 10 19 15 

 5% 
  غ�رها ـ ـ ـ ـ 27 10 19 19 

 5% 
 : أخرز�وت ألغراض ـ ـ ـ   

  

 للق�عـ ـ ـ ـ  27 10 19 91 
 5% 

  ـ ـ ـ ـ للتن��� 27 10 19 92 
 5% 

  لحل القوالبـ ـ ـ ـ  27 10 19 93 
 5% 

  للفرامل اله�درول���ةـ ـ ـ ـ  27 10 19 94 
 5% 

  ن�ة�ر�و الت لألن�مة اله�درول���ة وـ ـ ـ ـ  27 10 19 95 
 5% 

  للمحوالت وقا�عات الت�ار الكهر�ائيـ ـ  ـ ـ 27 10 19 96 
 5% 

  ز�وت ب�ضاء (م�ل ز�ت الفازل�ن وز�ت ال�اراف�ن)ـ ـ ـ ـ  27 10 19 97 
 5% 

  محضرات الت�ح�م األخرـ ـ ـ ـ  27 10 19 98 
 5% 

 %5   غ�رهاـ ـ ـ ـ  27 10 19 99 
 (غ�ر  ار�ةـ ز�وت نف� وز�وت متحصل عل�ها من مواد معدن�ة ق 27 10 20 00 

محضرات غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر محتو�ة على  خام)
% وزنًا من ز�وت نف� أومن ز�وت متحصل 70ما ال �قل عن 

عل�ها من مواد معدن�ة قار�ة، على أن تكون هذه الز�وت العنصر 
، المحتو�ة على ديزل ح�و�  ، األساسي في هذه المحضرات

  .عدا فضالت الز�وت

  

 
 
 
 
 
 

5% 

 : ـ فضالت ز�وت  
  

أو بولي  )PCBSل (ـ�ن�ـمحتو�ة على بولي �لور�ن�تد �ا� فـ ـ  27 10 91 00 
 أو بولي بروم�ن�تد بـا� ف�ن�ـل )PCTSكلور�ن�تد ت�رف�ن�ل (

)PBBS(    5% 
 %5   ـ ـ غ�رها 27 10 99 00 

   . غازات نف� وه�درو�ر�ونات غاز�ة أخر  27.11

 : ـ م��لة  
  

  ـ ـ غاز �ب�عي 27 11 11 00 
 5% 

  ـ ـ برو�ان 27 11 12 00 
 5% 

  ـ ـ بوتان 27 11 13 00 
 5% 

  ـ ـ اث�ل�ن، برو��ل�ن، بوت�ل�ن و بوتادين 27 11 14 00 
 5% 

 %5   ـ ـ غ�رها 27 11 19 00 
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 ف�ة الرسم اإلجراء الصــــــــــــنف الن�ام المن�ق رمز البند
   : ـ في حالة غاز�ة  

  ـ ـ غاز �ب�عي 27 11 21 00 
 5% 

 %5   ـ ـ غ�ره 27 11 29 00 
؛ شمع ال�اراف�ن، شمع نف�ي دق�ق هالم نف�ي (فازل�ن)  27.12

التبلور، شمع سالك، أوزو �ر�ت، شمع ل�جن�ت، شمع 
خنور، شموع مواد معدن�ة ومنتجات مماثلة متحصل 

 . عل�ها �التر��ب أو ��رق أخر� و�ن �انت ملونة

  

  ـ هالم نف�ي 27 12 10 00 
 5% 

   : وزنا من الز�ت% 0.75من ـ شمع �اراف�ن محتو� على أقل  

 %5   لصنع شموع اإلضاءة ـ ـ ـ 27 12 20 10 
  لت�ر�ب أعواد الكبر�تـ ـ ـ  27 12 20 20 

 5% 
 %5   غ�رهاـ ـ ـ  27 12 20 90 
 %5   ـ غ�رها 27 12 90 00 

مجمر (كوك) نف�، قار نف�ي و�قا�ا أخر من ز�وت نف�   27.13
 . �ةأو من ز�وت مواد معدن�ة قار 

  

   : ـ مجمر (كوك) نف�  

  ـ ـ غ�ر م�ل� 27 13 11 00 
 5% 

  ـ ـ م�ل� 27 13 12 00 
 5% 

  ـ قار نف�ي 27 13 20 00 
 5% 

 %5   مواد معدن�ة قار�ة ـ �قا�ا أخر من ز�وت نف� أو من ز�وت 27 13 90 00 
؛ ش��ت قار� ورمال ق�ران�ة؛ ب���انواسفلت � قار  27.14

 . �ور إسفلت�ةاسفلت�ت وص

  

  أو ز�تي ورمال ق�ران�ةـ ش��ت قار�  27 14 10 00 
 5% 

   : ـ غ�رها  
  و�سفلت �ب���ان قارـ ـ ـ  27 14 90 10 

 5% 
 %5   غ�رها ـ ـ ـ 27 14 90 90 

م�ال�� قار�ة أساسها اإلسفلت أو القار ال�ب���ان أو  27 15 00 00 27.15
 .ي أو زفت الق�ران المعدنيالقار النف�ي أو القار المعدن

   (معاج�ن قار�ة ومعاج�ن �ت ـ �اك، م�ًال)

 
  

5%  
 

 %5  (بند اخت�ار�) .ال�اقة الكهر�ائ�ة 27 16 00 00 27.16
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6:  5ق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  منتجات الصناعات الك�ماو�ة أو الصناعات المرت�طة بها

  
   : مالح�ــات

�جـب  28.45أو  28.44أ ـ المنتجات (عدا خامات المعادن الم�عة)، التـي تتـوفر ف�هـا األوصـاف الـواردة فـي البنـد  - 1
  . ل�س في بند آخر في جدول التعر�فةأن تدخل في هذين البندين و 

أو  28.43ب ـ مع مراعاة أح�ام الفقرة ( أ ) أعاله فإن جم�ع المنتجات التي تتوفر ف�ها األوصاف الـواردة فـي البنـد      
  . د ول�س في بند آخر من هذا القسمو البن ه، �جب إدخالها في أحد هذ28.52أو  28.46

 32.12، 30.06، 30.05، 30.04فــي البنــود  ) أعاله فإن السلع التي �م�ن تبن�ــدها1مع مراعاة أح�ام المالح�ة ( - 2
�سبب ته��تها في �م�ـات معـايرة  38.08أو  37.07أو  35.06أو  33.07، 33.06، 33.05، 33.04، 33.03أو 

  . فة�أو للب�ع �التجزئة، �جب أن تبند في هذه البنود ول�س في بند آخر من جدول التعر 
ناصـر منفصـلة التا�عـة ��املهـا أو �جـزء منهـا لهـذا القسـم والتـي المنتجات التي تكون مجموعات م�لفة مـن عـدة ع - 3

�سهل التعرف عل�ها على أنها معدة، �عد ال�لط، ألن تكون منتجا تا�عا للقسم السادس أو السا�ع، إن هذه المنتجـات 
  : خ�ر ��ر� أن تكون عناصره الم�ونةتدخل في البند العائد للمنتج األ

مال معــا مــن غ�ــر          صــورة واضــحة �حســب ����ــة ته��تهــا علــى أنهــا معــدة لالســتعأ ـ مــن المم�ــن التعــرف عل�هــا �
  ؛تغل�فها

  ؛ وب ـ مقدمة معا
  . م�ملة ل�عضها ال�عضأنها ج ـ قابلة للتعرف عل�ها من ح�� طب�عتها أو من ح�� �م�ات �ل منها 

ادس �ونـه ذ�ـر �االسـم أو الو��فـة و�ـذلك عندما يتوفر في المنتج األوصاف الواردة في بنـد او أك�ـر مـن القسـم السـ -4
عندها يدخل هذا المنتج في البند الـذ� تضـمن إشـارة الـى المنـتج �االسـم أو الو��فـة  38.27الوصف الوارد في البند 

  .38.27ول�س في البند 
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ة أو أو من معادن أتر�ة نادر  مر��ات عضو�ة أو غ�ر عضو�ة من معادن ثم�نة ؛منتجات ��ماو�ة غ�ر عضو�ة
  من عناصر م�عة أو من ن�ائر ايزوتوب

   : مالح�ــات
  : ت�مللم ينص على خالف ذلك، فإن بنود هذا الفصل  ما – 1

  ؛، و�ن احتوت على شوائبأ ـ العناصر الك�ماو�ة المنفصلة والمر��ات المنفصلة المحددة الصفات ��ماو�اً 
  ؛، مذا�ة في الماءأعاله(أ)  ب ـ المنتجات المذ�ورة في الفقرة

عمل�ة عاد�ـة وضـرور�ة  اإلذا�ةمذا�ة في محال�ل أخر ��ر� أن تكون هذه  أعالهج ـ المنتجات المذ�ورة في الفقرة (أ) 
المذيب هـذه المنتجـات  لال �جعالنقل، على أن  أولته��ة هذه المنتجات وأن تكون ات�عت فقط ألغراض تتعلق �األمن 

  ؛ت ال�اصة عدا استعماالتها العامةماالصالحة ل�عض االستع
مضـادة  تجات المذ�ورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله المضاف إل�ها م�بت ضرور� (�ما في ذلـك مـادة ند ـ الم

  ؛للتكتل) لحف�ها أو لنقلها
ال��ـار أو مـادة ملونـة هـ ـ المنتجات المذ�ورة في الفقـرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعـاله المضـاف إل�هـا مـادة لمنـع 

عماالت خاصـة دون المنـتج أك�ـر مالئمـة السـت اإلضـافاتتجعـل هـذه  ال وقائ�ـة ��ـر� أن ألغراض أولتسه�ل تم��زها 
  .  االستعمال العام

)، و�ر�ونات وفوق �ر�ونـات مـن القواعـد 28.31عالوة على الديت�ون�تات والسلفو�س�الت، الم�بتة �مواد عضو�ة (بند  - 2
) 28.37ات المر��ـــة للقواعـــد غ�ـــر العضـــو�ة (بنـــد �دات وأكاســـ�دها والســـ�ان�د)، والســـ�ان28.36و�ة (بنـــد غ�ـــر العضـــ

 28.43)، والمنتجــات العضــو�ة الــواردة فــي البنــود 28.4وفلم�نــات وســ�انات وت�وســ�انات القواعــد غ�ــر العضــو�ة (بنــد 
  :تدخل في هذا الفصل فقط  ال�ةن الت)، فإن مر��ات الكر�و28.49ات (بند�دوالكر� 28.52و28.46لغا�ة 

د اله�ـــدروج�ن وأحـــامض الفلم�ن�ـــك وااليزوســـ�ان�ك والت�وســـ�ان�ك وغ�رهـــا مـــن أحـــامض �أ ـ أكاســـ�د الكر�ـــون وســـ�ان
  ؛)28.11ال�س�طة أو المر��ة (بند  الس�انوج�ن�ك

  ؛)28.12س�د هال�دات الكر�ون (بند ب ـ أكا
  ؛)28.13ي �بر�تورات الكر�ون (بند ج ـ ثان
و نـــود�ـــا م�اتال��و�ر�ونـــات والســـ�ل�ن�و�ر�ونات والتللور�ر�ونــات والسل�ن�وســـ�انات والتللـــور ســ�انات والتتراث�وســـ�ا ند ـ 

  ؛)28.42عد غ�ر عضو�ة، مر��ة (بند كرومات (ر�نكات) وغ�رها من س�انات قوا
و�ســي �بر�تــور الكر�ــون )، وا28.47هــ ـ فــوق أكســ�د اله�ــدروج�ن (المـاء األو�ســج�ني) مقســى �البولــة (يور�ــا) (بنــد 

ـــد   )، عـــدا ســـ�انام�د28.53وهال�ـــدات ال��و�ار�ون�ـــل، والســـ�انوج�ن وهال�داتـــه، والســـ�انام�د وم�ـــتقاته المعدن�ـــة (بن
  .)31الكلس�وم و�ن �ان ن��ا (فصل 

  : لال ��م) من القسم السادس فإن هذا الفصل 1مع مراعاة أح�ام المالح�ة ( - 3
  ؛ن وغ�رها من منتجات القسم ال�امسد المغنز�وم و�ن �انا نق��أو��س أ ـ �لور�د الصوديوم و

  أعاله؛) 2ب ـ المر��ات العضو�ة ـ غ�ر العضو�ة غ�ر ما ذ�ر منها في المالح�ة (
  ؛31) من الفصل 5)، أو (4)، (3)، (2ج ـ المنتجات المذ�ورة في المالح�ات (

مـن زجـاج  ،فر�ـت الزجـاج وغ�ـرة 32.06اخلـة فـي البنـد د ـ المنتجات غ�ر العضو�ة مـن النـوع المسـتعمل �مضـ��ات الد
  ؛32.07قي البند رقائق الداخلة حب��ات أو ���ل مسحوق أو آخر
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) ؛ المحضرات لتعب�ة أجهـزة إطفـاء الحر�ـق أو القـذائف الم��ـأة إلطفـاء الحر�ـق 38.01هـ ـ الجراف�ت االصطناعي (بند 
ــة فــي البنــد ؛ مــز�الت الحبــر المه�ــأة  38.13الداخلــة فــي البنــد  والبلــورات  38.24فــي أغلفــة للب�ــع �التجزئــة الداخل

�قـل وزن الواحـدة منهـا  المزروعة (عدا العناصر ال�صر�ة) من هال�ـدات المعـادن القلو�ـة أو القلو�ـة التراب�ـة والتـي ال
  ؛38.24غرام، الداخلة في البند  2.5عن 

 ) لغا�ــة71.02هــا أو مســحوقها (بنــد ددة، وترابجــ�ــة أو المو ـ األحجــار الكر�مــة أو شــ�ه الكر�مــة الطب���ــة أو التر��ب
  ؛71نة وخالئطها الواردة في الفصل ) و�ذلك المعادن ال�م�71.05(

ز ـ المعادن و�ن �انت ن��ة، وخالئط المعادن أو ال�الئط ال�ز��ة "س�رم�ت" �ما ف�ها �ر��دات المعادن الملبدة (كر��دات 
  ؛ أو15القسم دة �معادن) المذ�ورة في معادن ملب

  .)90.01أو القلو�ة التراب�ة (بند ح ـ العناصر ال�صر�ة و�صفة خاصة ما �ان منها هال�دات المعادن القلو�ة 
األحماض المر��ة المحددة الصفات ��ماو�ا والم�ونــة مــن حمــض غ�ــر معــدني ممــا هــو وارد فــي الفصــل الفرعــي ال�ــاني مــن هــذا  - 4

  .28.11الفصل الفرعي الرا�ع من هذا الفصل أ�ضا، تت�ع البند الفصل، وحمض معدن مما هو وارد في 
  . األمون�وم وفقط األمالح وفوق األمالح للمعادن  28.42لغا�ة  28.26ت�مل البنود  - 5

  .28.42أو المر��ة تدخل في البند  لم ينص على خالف ذلك فإن األمالح المزدوجة ما
  : فقط على 28.44�طبق البند  - 6

التـي هـي  ) وجم�ع العناصـر84) والبولون�وم (رقمه الذر� 61)، البروم�ت�وم (رقمه الذر� 43�وم (رقمه الذر� أ ـ التكن�ت
  ؛84ذات رقم ذر� يز�د عن 

ب ـ الن�ائر الم�عة الطب���ة أو االصطنا��ة (�ما في ذلك الن�ائر الم�عة للمعادن ال�م�نة أو المعادن العاد�ة الـواردة 
  ب�نها؛وال�امس ع�ر) و�ن �انت م�لوطة ��ما  في القسم�ن الرا�ع ع�ر

ج ـ المر��ــات العضــو�ة أو غ�ــر العضــو�ة مــن هــذه العناصــر أو الن�ــائر، محــددة الصــفات ��ماو�ــا أم ال، و�ن �انــت 
  ب�نها؛م�لوطة ��ما 

لتـي تتضـمن هـذه د ـ ال�الئط والتبددات (�ما ف�ها ال�الئط المعدن�ة ال�ز��ـة "سـ�رمت") والمنتجـات ال�ز��ـة والم�ـال�ط ا
ب��ر�ـل/غرام  74مع�نـة تز�ـد عـن  إشعا��ةالعناصر أو هذه الن�ائر أو مر��اتها غ�ر العضو�ة أو العضو�ة ذات قدرة 

  ؛م��رو��ور� في الغرام الواحد) 0.002(
  ؛عالت النوو�ة) للمفاإشعاعهـ ـ عناصر الوقود (خراط��) المستهلكة (لحقها 

 . بلة لالستعمالالم�عة و�ن �انت قاو ـ الم�لفات 

  .28.45و 28.44من أجل تطب�ق أح�ام هذه المالح�ة ونص البندين 
  ن�ائر":“�قصد ���ارة 

  ؛ودة في الطب�عة �حالة ن��ر أحاد�ـ الن�و�ل�دات المنفصلة عدا تلك الموج
لن�ـائر� الطب�عـي قـد مـن ن�ائرهـا، أ� العناصـر التـي ��ـون تر��بهـا ا أك�رـ م�ال�ط الن�ائر لنفس العنصر الغن�ة بواحد أو 

  .اصطنا��اعدل 
  .الفسفور% وزنا من 15النحاس) المحتو� على أك�ر من  (فسفور النحاس الفسفور�  28.53البند في  يدخل-7
في هذا الفصل العناصر الك�ماو�ة (م�ل الس�لكون والس�ل�نوم)، المحسنة لالستعمال في االل��ترون�ـات ��ـر� أن  تدخل- 8

   . أو على أش�ال اسطوانات أو قض�ان �غولةتكون على أش�ال غ�ر م
  .       38.18�ابهة فإنها تدخل في البند على ه��ة أقراص أو رقائق أو أش�ال م قطعوح�نما ت 
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  : البند الفرعي ةمالح�
ئبــق العضــو�ة وغ�ــر " جم�ــع مر��ــات الز المحــددة الصــفات ��ماو�ــاً  �قصــد ���ــارة " 28 52 10.  ألغــراض البنــد الفرعــي 1

أو الفقرات من (أ) لغا�ة (ح) من  28) للفصل 1العضو�ة المستو��ة ل�رو� الفقرات من (أ) لغا�ة (هـ) من المالح�ة (
  29) للفصل 1المالح�ة (

             

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
. ـ عناصر ��ماو�ة 1         

      . يود بروم و و ور�ل فلور و    28.01
  %5     ـ �لور  28 01 10 00  
  %5     ـ يود  28 01 20 00  

      : ؛ برومـ فلور    
  %5     ـ ـ ـ فلور  28 01 30 10  
  %5    ـ ـ ـ بروم 28 01 30 20  

      . غرو� �بر�ت  مرسب؛زهر �بر�ت أو �بر�ت     28.02
  %5     ـ ـ ـ زهر �بر�ت أو �بر�ت مرسب  28 02 00 10  
  %5    ـ ـ ـ �بر�ت غرو�  28 02 00 20  

الكر�ـون كر�ون (��اب الكر�ـون وغ�ـره مـن أشـ�ال   28 03 00 00  28.03
  .مذ�ورة في م�ان آخر)الداخلة أو ال غ�ر

  

  
  

5%  
      .الالفلزاته�دروج�ن، غازات نادرة وغ�رها من     28.04

  %5     ـ ه�دروج�ن  28 04 10 00  

      : ـ غازات نادرة    

  %5     رغون أـ ـ   28 04 21 00  

      : ـ ـ غ�رها    

  %5     ـ ـ ـ هل�وم  28 04 29 10  

  %5     ـ ـ ـ ن�ون   28 04 29 20  

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  28 04 29 90  

  %5     (أزوت)ـ ن�تروج�ن   28 04 30 00  

  %5     ـ أو�سج�ن  28 04 40 00  
  %5     �وملور �ت؛ ون ـ بور   28 04 50 00  

      :)س�ل��ون س�ل�س�وم (ـ     

 الس�ل��ون % من 99.99ال �قل عن ـ ـ محتو� على ما  28 04 61 00  
%5    )الس�ل�س�وم(  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ـ ـ غ�رها  28 04 69 00  

  %5    ـ فوسفور  28 04 70 00  

  %5     ـ زرن�خ  28 04 80 00  

  %5    ـ س�ل�ن�وم 28 04 90 00  
معـادن أتر�ـة  ؛ادن قلو�ة أو معادن قلو�ة تراب�ـةمع    28.05

وطة أو ، و�ن �انت م�لايتر�ومو اس�انديوم نادرة، 
       . ممزوجة ��ما ب�نها؛ زئبق

      : قلو�ة تراب�ةأو معادن ـ معادن قلو�ة     

  %5     ـ ـ صوديوم  28 05 11 00  

  %5     �الس�وم ـ ـ  28 05 12 00  

      : غ�رها ـ ـ    

  %5     ـ ـ ـ ل���وم  28 05 19 10  

  %5     ـ ـ ـ بوتاس�وم  28 05 19 20  

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  28 05 19 90  

ـ معادن أتر�ة نادرة واس�انديوم وايتر�وم و�ن �انت   28 05 30 00  
     م�لوطة أو ممزوجة ��ما ب�نها

  

5%  

  %5    ـ زئبق 28 05 40 00  

ـ أحماض غ�ر عضو�ة ومر��ات أو�س�ج�ن�ة  2    
      الفلزات .  غ�ر عضو�ة من

 ه�ــدر�ك)؛ حمــض �لــوركلوروه�ــدروج�ن (حمــض     28.06
      . �بر�ت�كو كلور 

  %5     ه�دروج�ن (حمض �لوره�در�ك) ـ �لورو  28 06 10 00  

  %5    ـ حمض �لورو�بر�ت�ك 28 06 20 00  
      . ؛ اول�ومحمض �بر�ت�ك    28.07

  %5    ـ ـ ـ حمض �بر�ت�ك 28 07 00 10 
  %5    وم (حمض �بر�ت�ك ز�تي)ــ ـ ـ اول� 28 07 00 20 

      . أحماض سلفونتر�ك )حمض ازوت�ك (ن�تر�ك    28.08

  %5     ـ ـ ـ حمض ازوت�ك (ن�تر�ك)  28 08 00 10  

  %5    ـ ـ ـ أحماض سلفونتر�ك 28 08 00 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

241
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
الفوسفور؛ حمـض فسـفور�ك أو�س�د ثاني مس خا    28.09

 وأن �انــــت محــــددة وأحمــــاض بــــولي فوســــفور�ك،
      . الصفات ��ماو�ا

  %5    أو�س�د الفوسفورثاني ـ خامس   28 09 10 00  

      : ض فوسفور�ك وأحماض بولي فوسفور�كـ حم    

  %5     ـ ـ ـ حمض فسفور�ك  28 09 20 10  

  %5    ـ ـ ـ أحماض بولي فسفور�ك 28 09 20 20  
      بور�ك.؛ أحماض ون أكاس�د البور     28.10

  %5    ون ـ ـ ـ أكاس�د البور   28 10 00 10  
  %5    ـ ـ ـ أحماض بور�ك 28 10 00 20  

ــ    28.11 ــأحمــاض غ� ات ر عضــو�ة أخــر وغ�رهــا مــن مر��
      .الفلزاتأو�سج�ن غ�ر عضو�ة من 

      أخر:ـ أحماض غ�ر عضو�ة     

  %5     �ك)وفلور اله�دروج�ن (حمض ه�در  �دـ ـ فلور   28 11 11 00  

  %5     )�ان�كوساله�دروج�ن (حمض ه�در  س�ان�دـ ـ   28 11 12 00  

      ـ ـ غ�رها:    

  %5    روج�ن �بر�ت�د اله�د ـ ـ ـ  28 11 19 20  
  %5    حمض اله�درو�زك  ـ ـ ـ  28 11 19 30  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   28 11 19 90  

      ـ غ�رها من مر��ات أو�سج�ن غ�ر عضو�ة من الفلزات:    

  %5     ـ ـ ثاني أو�س�د الكر�ون   28 11 21 00  

  %5     )الس�ل��ون ثاني أو�س�د ( ـ ـ ثاني أو�س�د الس�ل�س�وم  28 11 22 00  

      : �رهاـ ـ غ    

  %5    ـ ـ ـ ثال� أو�س�د الزرن�خ، خامس أو�س�د الزرن�خ  28 11 29 10  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها 28 11 29 90  
      أو الكبر�ت من الفلزات. الهالوج�ن ـ مر��ات 3    

      الفلزات.هال�دات وأكاس�د هال�دات من     28.12

      �لور�دات:وأكاس�د  اتكلور�د ـ    
  %5     �لور�د الكر�ون�ل (فوسج�ن) ثاني ـ ـ  28 12 11 00  
  %5    أو�سي �لور�د الفوسفور ـ ـ  28 12 12 00  
  %5    ثال� �لور�د الفوسفور ـ ـ  28 12 13 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    خامس �لور�د الفوسفور ـ ـ  28 12 14 00  
  %5     أحاد� �لور�د الكبر�ت ـ ـ  28 12 15 00  
  %5     ثاني �لور�د الكبر�ت ـ ـ  28 12 16 00  
  %5     �لور�د ال��ون�ل ـ ـ  28 12 17 00  
      :غ�رها ـ ـ     
 %5    ثال� �لور�د الزرن�خ ـ ـ ـ 28 12 19 10  
 %5    غ�رها ـ ـ ـ 28 12 19 90  
  %5    ـ غ�رها 28 12 90 00  

كبر�ت�ـــدات مـــن الفلـــزات؛ ثالـــ� �بر�ت�ـــد الفســـفور     28.13
      . التجار� 

  %5     ـ ثاني �بر�ت�د الكر�ون   28 13 10 00  

  %5     ـ غ�رها 28 13 90 00  

ـ قـواعــد غـ�ر عــضـو�ة وأكسـ�دات  4    
     .رو�سـ�دات وفوق أو�ســ�دات معدن�ةدوه�

      محلول مائي  في ن�ادر، ال مائي أو    28.14

  %5      ال مائي ـ ن�ادر  28 14 10 00  

  %5     مائي في محلول ـ ن�ادر 28 14 20 00  
ودا �او�ة)؛ ه�درو�سـ�د ه�درو�س�د الصوديوم (ص    28.15

ـــــاس �ـــــاو�)، فـــــوق أكســـــ�دات  البوتاســـــ�وم (بوت
      . الصوديوم أو البوتاس�وم

      : ـ ه�درو�س�د الصوديوم (صودا �او�)    

  %5     ـ ـ جامد  28 15 11 00  

  %5     ـ ـ في محلول مائي (غسل صودا �او�)  28 15 12 00  

  %5     ـ ه�درو�س�د البوتاس�وم (بوتاس �او�)  28 15 20 00  

  %5    ـ فوق أو�س�دات الصوديوم أو البوتاس�وم 28 15 30 00  
وق أو�ســ�د المغنز�ــوم؛ أو�ســ�دات فــو ه�درو�ســ�د     28.16

وه�درو�ســـ�دات وفـــوق أو�ســـ�دات الســـترنت�وم أو 
      ال�ار�وم.

  %5     ـ ه�درو�س�د وفوق أو�س�د المغنز�وم  28 16 10 00  

وفوق أو�س�دات السترنت�وم  ـ أو�س�دات وه�درو�س�دات  28 16 40 00  
  %5     أوال�ار�وم
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
     .الزنك فوق أو�س�د )؛توت�اءأو�س�د الزنك (    28.17

  %5     ـ ـ ـ أو�س�د الزنك (توت�اء)  28 17 00 10  

  %5    ـ ـ ـ فوق أو�س�د الزنك 28 17 00 20  
عي، و�ن �ــــان محــــدد الصــــفات كورانــــدوم اصــــطنا    28.18

      �درو�س�د األلمن�وم.أو�س�د األلمن�وم؛ ه ؛ك�ماو�ا

  %5     وان �ان محدد الصفات ��ماو�اً  ـ �وراندوم اصطناعي  28 18 10 00  

  %5    ، عدا الكوراندوم االصطناعي لمن�ومال ـ أو�س�د أ  28 18 20 00  

  %5    ـ ه�درو�س�د األلمن�وم 28 18 30 00  
      .الكرومأو�س�دات وه�درو�س�دات     28.19

  %5     و�س�د الكرومـ ثال� أ  28 19 10 00  

  %5    ـ غ�ره 28 19 90 00  
      أو�س�دات المنغن�ز.    28.20

  %5     ـ ثاني أو�س�د المنغن�ز  28 20 10 00  

  %5    ـ غ�ره 28 20 90 00  
أو�س�دات وه�درو�س�دات الحديد؛ األتر�ة الملونة     28.21

من الحديد  % أو أك�ر وزناً 70المحتو�ة على 
       .Fe2 O3الحديد  المتحد مقدرا �أو�س�د

  : ـ أو�س�دات وه�درو�س�دات الحديد    
    

  %5    ، اسود ـ ـ أكاس�د حديد أصفر، أحمر ـ  28 21 10 10  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها   28 21 10 90  

  %5    ـ أتر�ة ملونة 28 21 20 00  
أو�ســـ�دات وه�درو�ســـ�دات الكو�الـــت؛ أو�ســـ�دات   28 22 00 00  28.22

     التجار�ةالكو�الت 

  
5%  

  %5     أو�س�دات الت�تان�وم  28 23 00 00  28.23
      .ياألحمر والبرتقال صالرصاص؛ الرصاأو�س�دات     28.24

  %5     أو�س�د الرصاص (ل��ارج، ماس��وت) أولـ   28 24 10 00  

      غ�رها: ـ    
  %5    ثاني او�س�د الرصاص  ـ ـ ـ  28 24 90 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها 28 24 90 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
دراز�ن وه�درو�ســــــــالم�ن وأمالحهــــــــا غ�ــــــــر ه�ــــــــ    28.25

العضــو�ة؛ قواعــد أخــر غ�ــر عضــو�ة؛ أو�ســ�دات 
     .أخروه�درو�س�دات وفوق أو�س�دات معدن�ة 

  %5     ـ ه�دراز�ن وه�درو�سالم�ن وأمالحهاغ�ر العضو�ة  28 25 10 00  

  %5     ـ أو�س�د وه�درو�س�د الل���وم  28 25 20 00  

  %5     و�س�دات الفاناديومـ أو�س�دات وه�در   28 25 30 00  

  %5     ـ أو�س�دات وه�درو�س�دات الن��ل  28 25 40 00  

      :ـ أو�س�دات وه�درو�س�دات النحاس    

 %5   النحاس اتـ ـ أو�س�د 28 25 50 10  
 %5   النحاس اتـ ـ ه�درو�س�د 28 25 50 20  
  %5     ـ أو�س�دات الجرمان�وم وثاني أو�س�د الز�ر�ون�وم  28 25 60 00  

  %5     ـ أو�س�دات وه�درو�س�دات المول�بدينوم  28 25 70 00  

  %5     ـ أو�س�دات االنتموان  28 25 80 00  

      غ�رها:ـ     

  %5     ـ ـ ـ أو�س�دات القصدير  28 25 90 10  

  %5    الصوديوم  اتو�س�دأ ـ ـ ـ 28 25 90 20  
  %5    الكالس�وم  اتو�س�دأ ـ ـ ـ 28 25 90 30  
البرا�ستار وماشابهها من مواد تفت�ت الص�ـور والتي  ـ ـ ـ 28 25 90 40  

  %5    تحتو� على ه�درو�س�د الكالس�وم 
  %5    ه�درو�س�د الكالس�وم  ـ ـ ـ 28 25 90 60  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها 28 25 90 90  

  ـ أمالح وفوق أو�س�دات 5    
      معادن.أمالح من أحماض غ�ر عضو�ة أو 

نات ـورو الوم�ــفل ت وفلوروس�ل��ا فلور�دات؛    28.26
      .المر��ةوأمالح الفلور األخر 

       :فلور�داتـ     

  %5     ـ ـ من ألمن�وم  28 26 12 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  28 26 19 00  

  %5     ـ سادس فلوروألوم�نات الصوديوم (كر�ول�ت تر��بي)  28 26 30 00  

  %5   ـ غ�رها 28 26 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ـــــــــدات،    28.27 ه�درو�ســـــــــ�دات  و و اكســـــــــ�دات  كلور�

يوديـدات  البروم�ـد؛بروم�دات واكس�دات  ؛الكلور�د
      واكس�دات ال�وديد.

  %5     ـ �لور�د الن�ادر (االمون�وم)  28 27 10 00  

  %5     الكالس�وم �دـ �لور   28 27 20 00  

      : ـ �لور�دات أخر    

  %5     ـ ـ من مغن�ز�وم  28 27 31 00  

  %5     ـ ـ من ألمن�وم  28 27 32 00  

  %5     ـ ـ من ن��ل  28 27 35 00  

      ا :ـ ـ غ�ره    
  %5    من �و�الت  ـ ـ ـ  28 27 39 20  
  %5    من زنك (توت�اء)  ـ ـ ـ  28 27 39 30  
  %5     ـ غ�رها ـ ـ  28 27 39 90  
      : ـ او�س�دات وه�درو�س�دات الكلور�د    

  %5     ـ ـ من نحاس  28 27 41 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  28 27 49 00  

      البروم�د: اتو�س�دأ ـ بروم�دات و    
  %5     ـ ـ بروم�دات الصوديوم أو البوتاس�وم  28 27 51 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  28 27 59 00  

  %5   .دديـ يوديدات واو�س�دات ال�و  28 27 60 00  
ه�بو�لور�تـات الكالسـ�وم التجـار�؛  ؛ه�بو�لور�تات    28.28

      . م�تاتو كلور�تات؛ ه�بو�ر 

ـ ه�بو �لور�ت الكالس�وم التجار� وه�بو �لور�تات   28 28 10 00  
    كالس�وم أخر

  

5%  

      : ـ غ�رها    

  %5     ـ ـ ـ ه�بو �لور�ت الصوديوم  28 28 90 10  

  %5     ـ ـ ـ ه�بو�لور�ت البوتاس�وم  28 28 90 20  

  %5     ـ ـ ـ �لور�تات  28 28 90 30  

  %5     ـ ـ ـ ه�بو بروم�تات  28 28 90 40  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها 28 28 90 90  
برومــات وفــوق برومــات؛  ؛كلــورات وفــوق �لــورات    28.29

      . يودات وفوق يودات
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
      : ـ �لورات    

  %5     ـ ـ من صوديوم  28 29 11 00  

      : ـ ـ غ�رها    

  %5    �لورات البوتاس�وم ـ  ـ ـ  28 29 19 10  
  %5    �لورات المغن�س�وم ـ  ـ ـ  28 29 19 20  
  %5    غ�رها ـ  ـ ـ  28 29 19 90  
      :  ـ غ�رها    

      : ـ ـ ـ فوق �لورات    

  %5    الصوديوم  ـ فوق �لورات ـ ـ ـ  28 29 90 11  
  %5    المغن�س�وم  ـ فوق �لورات ـ ـ ـ  28 29 90 12  
  %5    االمون�وم  ـ فوق �لورات ـ ـ ـ  28 29 90 13  
  %5    غ�رها ـ  ـ ـ ـ  28 29 90 19  
      برومات:وفوق ـ ـ ـ برومات     

  %5    ـ ـ ـ ـ برومات البوتاس�وم   28 29 90 21  
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها   28 29 90 29  
  %5    ـ ـ ـ يودات وفوق يودات 28 29 90 30  

 ن �انـــت محـــددة�و  كبر�ت�ـــدات و�ـــولي �بر�ت�ـــدات،    28.30
      . الصفات ��ماو�ا

  %5     دات الصوديوم�ـ �بر�ت  28 30 10 00  

  %5    ـ غ�رها 28 30 90 00  
      . دي��ون�تات وسلفو�س�الت    28.31

  %5     ـ من صوديوم  28 31 10 00  

  %5    ـ غ�رها 28 31 90 00  
      . كبر�ت�تات، وث�و�بر�تات    28.32

  %5     ـ �بر�ت�تات الصوديوم  28 32 10 00  

  %5     ـ �بر�ت�تات أخر  28 32 20 00  

      : ـ ث�و�بر�تات    

  %5     ـ ث�و�بر�تات الصوديومـ ـ   28 32 30 10  

  %5     ـ ـ ـ ث�و�بر�تات الكالس�وم  28 32 30 20  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها 28 32 30 90  
     . كبر�تات؛ شب؛ فوق �بر�تات    28.33

      : ـ �بر�تات الصوديوم    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ـ ـ �بر�تات ثنائي الصوديوم  28 33 11 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  28 33 19 00  

      : خرـ �بر�تات ا    

  %5     ـ ـ من مغن�ز�وم  28 33 21 00  

  %5     ـ ـ من المن�وم  28 33 22 00  

  %5     ـ ـ من ن��ل  28 33 24 00  

  %5     ـ ـ من نحاس  28 33 25 00  

  %5     ـ ـ من �ار�وم  28 33 27 00  

      ا :ـ ـ غ�ره    

  %5    الرصاص  ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 10  
  %5    الكالس�وم الالمائ�ة �بر�تاتالكالس�وم و  ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 20  
  %5    الحديد  ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 30  
  %5    حديد ثالثي التكاف�) الحديدوز ( ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 40  
  %5    الكو�لت  ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 50  
  %5    القصدير  ـ �بر�تات ـ ـ  28 33 29 60  
  %5    (توت�اء) من زنك  ـ ـ ـ  28 33 29 80  
  %5    غ�رها ـ  ـ ـ  28 33 29 90  
  %5     ـ شب  28 33 30 00  

  %5    ـ فوق �بر�تات 28 33 40 00  
      . ن�تر�تات ون�ترات (ازوت�تات وازوتات)    28.34

      : ـ ن�تر�تات    

  %5    من الصوديوم  ـ ـ ـ  28 34 10 10  
  %5    من البوتاس�وم  ـ ـ ـ  28 34 10 20  
  %5    من الرصاص  ـ ـ ـ  28 34 10 30  
  %5     من الكالس�وم ـ ـ ـ  28 34 10 40  
  %5    من المغن�س�وم  ـ ـ ـ  28 34 10 50  
  %5    من االلمن�وم  ـ ـ ـ  28 34 10 60  
  %5    من زنك  ـ ـ ـ  28 34 10 70  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  28 34 10 90  
      : ـ ن�ترات    

  %5     ـ ـ من بوتاس�وم  28 34 21 00  

     : ـ غ�رها ـ   

  %5    من الصوديوم ـ ـ ـ 28 34 29 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    من الرصاص  ـ ـ ـ 28 34 29 20  
  %5    من الكالس�وم  ـ ـ ـ 28 34 29 30  
  %5    من المغن�س�وم  ـ ـ ـ 28 34 29 40  
  %5    من االلمن�وم  ـ ـ ـ 28 34 29 50  
  %5    من الزنك (ال�ارص�ن)  ـ ـ ـ 28 34 29 60  
  %5    من الكو�لت  ـ ـ ـ 28 34 29 70  
  %5    من االمون�وم  ـ ـ ـ  28 34 29 80  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ 28 34 29 90  

 ناتو وفوســـــــــف، فوســـــــــف�نات (ه�بوفوســـــــــف�تات)    28.35
ن �و  ،اتبـــولي فوســـفاتات؛ وفوســـفات (فوســـف�تات)
      . الصفات ��ماو�ا كانت محددة

  %5    )(فوسف�تات (ه�بوفوسف�تات) وفوسفونات فوسف�نات ـ  28 35 10 00  

      ت:تاـ فوسفا    

  %5     ـ ـ من أحاد� الصوديوم أو ثنائي الصوديوم  28 35 22 00  

  %5     ـ ـ من بوتاس�وم  28 35 24 00  

ـ ـ ه�دروج�ن اورثوفوسفات الكالس�وم (فوسفات ثنائي   28 35 25 00  
  %5     الكالس�وم)

  %5     ـ ـ فوسفات أخر من �الس�وم  28 35 26 00  

     ا :ـ غ�رهـ    

  %5    من رصاص ـ  ـ ـ 28 35 29 10  
  %5    من حديد  ـ ـ ـ 28 35 29 20  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ 28 35 29 90  
      ـ بولي فوسفاتات:    

 فوسفات بولي ثال� فوسفات الصوديوم (ثال� ـ ـ  28 35 31 00  
  %5     الصوديوم)

     ا :ـ ـ غ�ره   

  %5    صوديوم حمض بروفوسفات الـ  ـ ـ 28 35 39 10  
  %5    غ�رها ـ  ـ ـ 28 35 39 90  

ـــــات    28.36 ـــــات؛ كر�ون ـــــوق �ر�ون ـــــات الن�ـــــادر  ؛ف كر�ون
ــــى �ر�امــــات ة(االمون�ــــوم) التجار�ــــ  المحتو�ــــة عل

      . الن�ادر

  %5     ـ �ر�ونات ثنائي الصوديوم  28 36 20 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
�ر�ونات (ثاني ة ــدروج�ن�ــ �ر�ونات الصوديوم اله�  28 36 30 00  

     وم)الصودي

  

5%  

  %5     ـ �ر�ونات البوتاس�وم  28 36 40 00  

  %5     ـ �ر�ونات الكالس�وم  28 36 50 00  

  %5     ـ �ر�ونات ال�ار�وم  28 36 60 00  

      : ـ غ�رها    

  %5     ـ ـ �ر�ونات الل���وم  28 36 91 00  

  %5     ـ ـ �ر�ونات السترونت�وم  28 36 92 00  

     ا :ـ ـ غ�ره   

  %5     �ر�ونات الزنك (ال�ارص�ن)ـ  ـ ـ 28 36 99 10  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ 28 36 99 90  

      . س�ان�دات، اكاس�د س�ان�دات وس�ان�دات مر��ة    28.37

      : ـ س�ان�دات واكاس�د س�ان�دات    

  %5     ـ ـ من صوديوم  28 37 11 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  28 37 19 00  

  %5     ـ س�ان�دات مر��ة   28 37 20 00  
      (ملغي)    28.38
      . س�ل��ات؛ س�ل��ات المعادن القلو�ة التجار�ة    28.39

      : ـ من صوديوم    

  %5    ـ ـ م�تاس�ل��ات الصوديوم   28 39 11 00  

  %5    ـ ـ غ�رها   28 39 19 00  

  %5     ـ غ�رها  28 39 90 00  
      . بورات وفوق بورات    28.40

      : م�رر) ـ را�ع بورات ثنائي الصوديوم ( بور�س    

  %5     ـ ـ ال مائي  28 40 11 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  28 40 19 00  

  %5    ـ بورات ُأخر   28 40 20 00  

  %5     ـ فوق بورات  28 40 30 00  
معدن�ــة أو فــوق أو�ســو  أمــالح أحمــاض أو�ســو    28.41

      معدن�ة .

  %5    ـ ثنائي �رومات الصوديوم   28 41 30 00  

      :ات أخر؛ فوق أو�سو �روماتـ �رومات وثاني �روم    
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  6ق : 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    �رومات الصوديوم  ـ ـ ـ  28 41 50 10  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  28 41 50 90  
      منغن�تات ومنغنات وفوق منغنات:ـ     

  %5    ـ ـ فوق منغنات البوتاس�وم  28 41 61 00  

  %5    ـ ـ غ�رها   28 41 69 00  

      : ـ مول�بدات    

  %5     ممن صوديو  ـ ـ ـ  28 41 70 10  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  28 41 70 90  
  %5    ـ تنجستات (ولفرامات)   28 41 80 00  

      : ـ غ�رها    

  %5     الوم�نات الصوديومـ  ـ ـ  28 41 90 10  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ  28 41 90 90  

ــر عضــو�ة    28.42  فــوق  أو أمــالح ُأخــر مــن أحمــاض غ�
سـ�ل��ات  ف�هـا عضـو�ة (�مـا غ�ر أكاس�د أحماض

الصـفات ��ماو�ـا) عـدا  ن �انت محـددة�لمن�وم و األ 
      . األز�دات

ل��ات األلمن�ـوم ��ما ف�هـا سـ �ات مزدوجة أو مر��ة،�ـ س�ل  28 42 10 00  
  %5     الصفات ��ماو�ا وان �انت محددة

  %5    ـ غ�رها   28 42 90 00  

. اتـــــــــمتفرق – 6         
 غ�رمعادن ثم�نة غرو�ة؛ مر��ات عضو�ة أو     28.43

عضو�ة من معادن ثم�نة، و�ن �انت محددة 
      . الصفـات ��ماو�ًا؛ ملغمات معادن ثم�نة

  %5    ـ معادن ثم�نة غرو�ة   28 43 10 00  

      : ـ مر��ات الفضة    

  %5     ـ ـ نترات الفضة  28 43 21 00  

      ا :ـ ـ غ�ره    

  %5     از�د الفضة ـ ـ ـ  28 43 29 10  
  %5     الفضة نتر�ت ـ ـ ـ  28 43 29 20  
  %5     ف�لم�نات الفضة ـ ـ ـ  28 43 29 30  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  28 43 29 90  
  %5    ـ مر��ات الذهب   28 43 30 00  

  %5     ملغماتـ مر��ات ُأخر؛   28 43 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
عناصــر ��ماو�ــة م�ــعة ون�ــائر م�ــعة (�مــا فــي     28.44

ذلك العناصر الك�ماو�ة والن�ائر القابلـة لالن�ـطار 
ـــــــا؛ م�ـــــــال�ط أو  ال�صـــــــ�ة والن�ـــــــائر) ومر��اته

      وم�لفات تحتو� على هذه المنتجات.

تبـددات(�ما فـي ذلـك  ـ يوران�وم طب�عي ومر��اته؛ خالئـط و    
) ومنتجـات خزف�ــة " سـ�رم�ت" ال�الئط المعدن�ة ال�ز��ـة

محتو�ــــة علــــى يوران�ــــوم طب�عــــي أو مر��ــــات وم�ــــال�ط 
      : ال�وران�وم الطب�عي

  %5    طب�ة معدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 10 10  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   28 44 10 90  

ـــ      ــــه؛ 235Uيوران�ـــوم غنـــي �عنصـــر ال�وران�ـــوم (ـ ) ومر��ات
بلوتون�ـــوم ومر��اتـــه؛ خالئـــط و تبـــددات (�مـــا فـــي ذلـــك 
ــــة " ســــ�رم�ت ")، ومنتجــــات  ــــة ال�ز�� ــــط المعدن� ال�الئ
خز��ـــة وم�ـــال�ط محتو�ـــة علـــى يوران�ـــوم غنــــى �عنصـــر 

لوتون�ـوم أو مر��ـات هـذه ) أو علـى بU 235ان�وم (ال�ور 
      :المنتجات

  %5    طب�ة معدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 20 10  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   28 44 20 90  

) ومر��اتــه؛ U 235يوران�ــوم منضــب �عنصــر ال�وران�ــوم (ــ     
ــا ف�هــا ال� ــددات (�م ــط وتب ــه؛ خالئ ــوم ومر��ات ــط ثور� الئ

، منتجــات خز��ــة وم�ــال�ط ت")المعدن�ــة ال�ز��ــة "ســ�رم�
ـــــوم ـــــة علــــى يوران�ــــوم منضــــب �عنصـــــر ال�وران�   محتو�

)235 U(: ثور�وم أو مر��ات هذه المنتجات ،      

  %5     طب�ةمعدة ألغراض ـ ـ ـ   28 44 30 10  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   28 44 30 90  

لداخلـة فـي البنــد ــ عناصـر ون�ـائر ومر��ـات م�ــعة، عـدا ا    
؛ 28 44 30أو  28 44 20أو  28 44 10الفرعــــــــــــي 

خالئــط وتبــددات (�مــا ف�هـــا ال�الئــط المعدن�ــة ال�ز��ـــة 
"س�رم�ت") ومنتجات خز��ة وم�ال�ط محتو�ـة علـى هـذه 

      : العناصر أو على الن�ائر أو المر��ات؛ �قا�ا م�عة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
خالئط وتبددات (�ما ف�ها ال�الئط تر�ت�وم ومر��اته ؛ ـ ـ     

") ومنتجات خز��ة وم�ال�ط المعدن�ة ال�ز��ة "س�رم�ت
      تر�ت�وم أومر��اته: محتو�ة على

 إعفاء     طب�ةمعدة ألغراض ـ ـ ـ  28 44 41 10  
 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  28 44 41 90  
 253-أو �ال�فورن�وم 227-أو أكت�ن�وم 225-أكت�ن�وم ـ ـ    

أو  242-أو �ور�وم 241-أو �ور�وم    240-أو �ور�وم
أو   253-أو  ا�ستن�وم  244-ر�ومأو �و   243-كور�وم

  208-أو بولون�وم 148-أو جادول�ن�وم 254-ا�ستن�وم
 223-أو راديوم  210-أو بولون�وم  209-أو بولون�وم
خالئط ومر��اتها؛  232-أو يوران�وم 230-أو يوران�وم

وتبددات (�ما ف�ها ال�الئط المعدن�ة ال�ز��ة "س�رم�ت") 
ة على هذه العناصر أو ومنتجات خز��ة وم�ال�ط محتو�

      :المر��ات

 إعفاء     طب�ةمعدة ألغراض ـ ـ ـ  28 44 42 10  
 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  28 44 42 90  
 خالئط وتبدداتأخر؛  عناصر ون�ائر ومر��ات م�عة ـ ـ    

(�ما ف�ها ال�الئط المعدن�ة ال�ز��ة "س�رم�ت")  أخر
او  رومنتجات خز��ة وم�ال�ط محتو�ة على هذه العناص

      :أو المر��اتالن�ائر 

 إعفاء     طب�ةمعدة ألغراض ـ ـ ـ  28 44 43 10  
 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  28 44 43 90  
      :�قا�ا م�عة ـ ـ    

 إعفاء     طب�ةمعدة ألغراض ـ ـ ـ  28 44 44 10  
 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  28 44 44 90  
ع) اشعإا (لحقه ةـ عناصر وقود (خراط��) مستهلك  28 44 50 00  

     النوو�ةللمفاعالت 

  
5%  

مر��ات  ؛28.44دا تلك الداخلة في البنـد ـع ن�ائر    28.45
، و�ن رغ�ر عضو�ة أو عضو�ة من تلك الن�ائ

      . ��ماو�اً كانت محددة الصفات 

  %5    ديتر�وم) الـ ماء ثق�ل (ُأكس�د   28 45 10 00  

 %5    ومر��اته 10-بورون غني بـ بورون ـ   28 45 20 00  
 %5    ومر��اته 6-ل���وم غني بـ ل���ومـ   28 45 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 %5    3-ه�ل�ومـ   28 45 40 00  
  %5    ـ غ�رها   28 45 90 00  

مر��ـــات غ�ـــر عضـــو�ة أو عضـــو�ة، مـــن معــــادن     28.46
مـــن ايتر�ـــوم أو ســـ�انديوم أو مــــن ، أتر�ـــة نـــادرة

      . من هــذه المعادنم�ال�ط 

  %5     س�ر�ومالـ مر��ات   28 46 10 00  

  %5    ـ غ�رها   28 46 90 00  
فـــوق ُأكســـ�د اله�ـــدروج�ن (مـــاء ُأكســـج�ني)، و�ن   28 47 00 00  28.47

    كـــان مجمدًا �البولة (يور�ا) 

  
5%  

      ملغي    28.48
      .��ماو�اً كر��دات، و�ن �انت محددة الصفات     28.49

  %5    ـ من �الس�وم   28 49 10 00  
  %5    ) س�لس�ومـ من س�ل��ون (  28 49 20 00  
  %5    ـ غ�رها   28 49 90 00  

ــــــدات وس�ل�ســــــ�دات     28.50 ــــــدات واز� ــــــدات ون�تر� ه�در�
ـــًا، و�ور�ـــدات، و�ن  �انـــت محـــددة الصـــفات ��ماو�

كر��ـدات داخلـة الالمر��ات التي هي أ�ضا من عدا 
      .28.49في البند 

  %5     ه�در�دات (ه�درورات)ـ ـ ـ   28 50 00 10  

  %5     ن�تر�دات (ن�ترورات) ـ ـ ـ  28 50 00 20  

     : از�دات ـ ـ ـ    

  %5     صود�مالمن ـ  ـ ـ ـ  28 50 00 31  
  %5     رصاصالمن ـ  ـ ـ ـ  28 50 00 32  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ ـ  28 50 00 39  
  %5     سل�س�داتـ ـ ـ   28 50 00 40  

  %5    بور�دات  ـ ـ ـ  28 50 00 50  
      (ملغي)    28.51
عضــو�ة أو عضــو�ة مــن زئبــق، و�ن  مر��ــات غ�ــر    28.52

      عدا الملغمات. ،محددة الصفات ��ماو�اً كانت 

      : محددة الصفات ��ماو�اً ـ     
  %5    ث�وس�نات الزئبق  ـ ـ ـ  28 52 10 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5    ف�لم�نات الزئبق  ـ ـ ـ  28 52 10 20  
 %5   أو�س�د الزئبق (أصفر و أحمر و أسود) ـ ـ ـ 28 52 10 30  
 %5   �لور�د الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 40  
 %5   أيوديد الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 50  
 %5   �بر�تات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 60  
 %5   نترات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 70  
 %5   �رومات الزئبق ـ ـ ـ 28 52 10 80  
      : غ�رها ـ ـ ـ    
  %5    ـ ـ ـ ـ بروم�د الزئبق  28 52 10 91  
  %5    اس�تات الزئبقـ  ـ ـ ـ  28 52 10 92  
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  28 52 10 99  
  %5     غ�رهاـ   28 52 90 00  

ات، و�ن �انـــت محـــددة الصـــفات ��ماو�ـــًا، �دفوســـف    28.53
مر��ات غ�ر عضـو�ة ؛ �است�ناء فوسفورات الحديد

ُأخــر (�مــا فــي ذلــك المــاء المقطــر أو المــاء القابــل 
ــاوة  ــاء ذو نق ــائي أو الم مماثلــة)؛ للتوصــ�ل الكهر�

نزعت منه الغازات النادرة)؛ وان �انت هواء سائل (
هـــواء مضـــغو�؛ ملغمـــات، عـــدا ملغمـــات المعـــادن 

      ال�م�نة.

   (كلورسيان) كلوريد السيانوجين ـ  28 53 10 00  
  5%  

      :غ�رهاـ        
ماء مقطر وماء قابل للتوص�ل الكهر�ائي وماء ذو ـ ـ ـ   28 53 90 10   

  %5     نقاوة مماثلة
  %5    مضغو� هواء سائل وهواء  ـ ـ ـ  28 53 90 20  
الداخلة في  ملغمات (عدا ملغمات المعادن ال�م�نة ـ ـ ـ  28 53 90 30  

     )28.43البند 

  
5%  

  %5    :غ�رها ـ ـ ـ  28 53 90 90  
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  عضو�ــة  منتجــات ��ماو�ــة
  : مالح�ـــات

  : فقطما لم ينص على خالف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل  ـ 1
  شوائب؛و�ن احتوت على  �ًا،�ائ��مالمر��ات العضو�ة المنفصلة المحددة الصفات  ـأ 

علــى  ، (و�ن احتــوتن ذات المر�ــب العضـو� مـالم�ــال�ط مـن إثنــ�ن أو أك�ـر مــن المتشـابهات (ايزوم�ــرات)  ب ـ
شــــوائب)، �اســــت�ناء الم�ــــال�ط مــــن تشــــابهات (ايزوم�ــــرات) اله�ــــدرو�ر�ون الــــالدور� "ال حلقــــي" (عــــدا 

  )؛27الستر�وايزوم�رات)، و�ن �انت مش�عة (فصل 
 ا الداخلـةالسـ�ر وأمالحهـ وأسـت�راتوأسـت�الت وأث�ـرات  29.39لغا�ـة  29.36المنتجات الواردة في البنود مـن ج ـ

  �ا؛ئا�و�ن �انت محددة أو غ�ر محددة الصفات ��م ،29.41ومنتجات البند  29.40في البند 
  ، المذا�ة في الماء (محال�ل مائ�ة)؛الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعالهالمنتجات المذ�ورة في  د  ـ
، �شـر� أن تكـون هـذه ت ُأخـرذي�ا، مذا�ـة فـي مـالفقـرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعـالهالمنتجـات المـذ�ورة فـي  ـ ـهـ

تتعلـق بـدواعي  اإلذا�ة عمل�ة عاد�ـة وضـرور�ة لته��ـة هـذه المنتجـات وأن تكـون قـد ات�عـت فقـط ألغـراض
على أن ال �جعـل المذيب هذه المنتجات صالحة ل�عض االستعماالت ال�اصة،  األمان أو �مقتض�ات النقل،

  عدا استعماالتها العامة؛
والمضاف إل�ها م�بت (�ما في ذلك  أعاله،الفقرات (أ) أو(ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ)  المنتجات المذ�ورة في و ـ

  نقلها؛المضاف إل�ها عامل مضاد للتكتل) ضرور� لحف�ها أو 
، المضـاف إل�هـا مـادة لمنـع (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعالهالمنتجات المذ�ورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو  ز ـ

لـدواعي األمـان �شـر�  لتسـه�ل تم��زهـا أو أو مـادة مق��ـة مادة ذات رائحـة مم�ـزةأو  ال��ار أو مادة ملونة
  أن ال تجعل هذه اإلضافات المنتج صالح ل�عض االستعماالت ال�اصة غ�ر استعماالته العامة؛ 

والـروا�ط  ،المنتجات التال�ة الم�ففة المعاي�ر (�قوة تر��ز ��اس�ة)، إلنتاج أص�اغ األزو؛ أمـالح الـد�ازون�وم ح ـ
 ال�نائ�ة المستعملة لإلزدواج مع هذه األمالح واألم�نات القابلة للتحو�ل إلى مر��ات د�ازوت�ة وأمالحها.

  :ال �شمل هذا الفصل ـ 2
  ؛15.20رول ال�ام الداخل في البند ، أو الجل�س 15.04أصناف البند  أ  ـ
  ؛)22.08أو البند  22.07�ل (البند كحول اإلي� ب ـ
    ؛  )27.11والبرو�ان (بند ان الم�� ج ـ
  ؛28للفصل  2المذ�ورة في المالح�ة مر��ات الكر�ون  د ـ

  30.02المنتجات المنا��ة الداخلة في البند  -هـ          
  ؛)31.05أو البند  31.02ا) (البند البولة (ال�ور�  -و
نــة العضــو�ة التر��ب�ــة والمنتجــات ) والمــواد الملو 32.03المــواد الملونــة مــن أصــل ن�ــاتي أو ح�ــواني (البنــد  ـ ز

) ، 32.04العضو�ة التر��ب�ة من األنواع المض��ة أو المستعملة �عوامل مساعــدة للتب�ض الضوئي (البند 
  ؛)32.12فة للب�ع �التجزئة (البند أغل و�ذلك األص�اغ وغ�رها من المواد الملونة المه�أة �أش�ال أو

  )؛35.07اإلنز�مات (البند  ـ ح
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أو�أشــ�ال مماثلــة �تالده�ــد واله�ســام��ل�ن تتــرام�ن أو المــواد المماثلــة،المه�أة �شــ�ل أقــراص أو ع�ــدان الم ـ �
أو إعـادة تعب�ـة  ع المسـتعملة لتعب�ـةا، و�ـذلك الوقـود السـائل والغـازات المسـ�لة مـن األنـو لالستعمال �وقود

  )؛36.06(البند  3سم 300قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أو��ة ال تتجاوز سعتها 
المنتجــات المه�ـأة �شــحنات ألجهـزة إطفــاء الحر�ـق أو فــي قـذائف معــدة إلطفـاء الحر�ــق الداخلـة فــي البنــد  ـ �

  ؛ 38.24�التجزئة الداخلة في البند ؛ مز�الت الحبر المه�أة في أغلفة للب�ع38.13
  ) .90.01د�ام�ن (البند  ، وعلى األخص تلك المصنوعة من طرط�رات اإلي��ل�نالعناصر ال�صر�ة ـ ك

 
 الرقمي.األصناف التي ينطبق عل�ها بندان أو أك�ر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذ� يرد متأخرًا في الترت�ب  ـ 3

ــى  29.04كــل إشــارة فــي البنــود مــن  ـ 4 ــى  29.13و مــن    29.11لــى إ 29.08و مــن    29.06إل ، إلــى 29.20إل
نة أو المنترنة أو المنترزة تشـمل أ�ضـا المشـتقات المر��ـة، م�ـل المشـتقات المسـلفنة المشتقات المهلجنة أو المسلف

  .ة أو المنترنة المسلفنة المهلجنةأو المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفن
  . 29.29إن المجموعات المنترنة أو المنترزة �جب أن ال تعتبر �و�ائف ن�تروج�ن�ة �المعنى الموجود في البند 

 
، إن "الو��ف�ة ُأألو�سج�ن�ة"، وهي المجموعة العضو�ة 29.22، 29.18، 29.14، 29.12، 29.11ألغراض البنود 

المم�زة المحتو�ة على اُألو�سج�ن لتلك البنود، تقتصر على الو�ائف ُأألو�سج�ن�ة المشار إل�ها في نصـوص البنـود 
 .29.20لغا�ة  29.05من 

) مـع مر��ـات 7 (إلـى) 1العضو�ة ذات الو��فة الحمض�ة التي تدخل في الفصول الفر��ة مـن ( أست�رات المر��ات ـ أ ـ 5
� يرد عضو�ة داخلة في هذه الفصول الفر��ة تبند مع المر�ب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفر��ة والذ

  ؛متأخرًا في الترت�ب الرقمي
 لو��فـة الحمضـ�ة التـي تـدخل فـي الفصـول الفر��ـة مــنأسـت�رات �حـول اإلي��ـل مـع المر��ـات العضــو�ة ذات ا ب ـ

  ؛ات الو��فة الحمض�ة المنا�رة لها) تبند مع المر��ات ذ7 (إلى) 1( 
  فإن: ،28ـ للفصل  2ـ للقسم السادس والمالح�ة  1مع مراعاة أح�ام المالح�ة  ج ـ

الف�نول�ــة أو  لحمضــ�ة أو، المر��ــات ذات الو��فــة االعضــو�ة مــن المر��ــات العضــو�ة م�ــلـ األمــالح غ�ــر  1
 29.42) أو فــي البنــد 10(إلــى ) 1األينول�ة أو القواعد العضو�ـة التــي تــدخل فــي الفصـــول الفر��ــة مــن(

  ؛مالئم للمر�ب العضو� المنا�ر لهاتبند في البند ال
 فــي ) أو10(إلــى ) 1األمــالح المتكونــة �التفاعــل بــ�ن مر��ــات عضــو�ة داخلــة فــي الفصــول الفر��ــة مــن ( ـ 2

أو للحمض (�مـا فـي ذلـك المر��ـات ذات الو��فـة الف�نول�ـة  ة، تبند في البند المناسب للقاعد29.42البند
  و ;رًا في الترت�ب الرقمي في الفصلأواألينول�ة) التي تم تش��لها منه والذ� يرد متأخ

، تبنـد 29.41البنـد أو  11الفصـل الفرعـي  ، عدا المنتجات التـي تـدخل فـيالمر��ات ذات الترا�ط التناسقي - 3
، ضـمن األصـناف المالئمـة لألجـزاء التـي 29في البند الـذ� يـرد متـأخرا فـي الترت�ـب الرقمـي فـي الفصـل 

  .تش�لت من تفكك جم�ع الروا�ط المعدن�ة، عدا الروا�ط الكر�ون�ة المعدن�ة
اإلي�انـــول � منهـا  ��مـا يتعلـق، إاليبنـد ��ـه الكحــول المنا�ــر لهــا تبند الكحـوالت المعدن�ـة فـي نفـس البنـد الـذ� د ـ

  )؛29.05(البند 
  .في نفس بند األحماض المنا�رة لهاتبند هال�دات األحماض الكر�و�س�ل�ة  هـ ـ
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ـــواردة فـــي البنـــدين  ـ 6 ـــات ال ، �اإلضـــافة إلـــى ذرات هـــي مر��ـــات عضـــو�ة تحتـــو� جز��اتهـــا 29.31و  29.30المر��
ى ذرات عناصــر ُأخــر غ�ــر معدن�ــة أو علــى عناصــر معدن�ــة (م�ــل، ، علــج�ن أو األُو�ســج�ن أو الن�تــروج�ناله�ــدرو 

  الكبر�ت أو الزرن�خ أو الرصاص) والتي ترت�ط م�اشرة بذرات الكر�ون.
ـ غ�ـر عضـو�ة ُأخـر) المشـتقات (مر��ـات عضو�ةـ 29.31و�ة) والبنـد (مر��ات الكبر�ـت العضـ 29.30ال �شمل البند 

ـــي ذلـــك المشـــتق ـــة (�مـــا ف ـــة) والتـــي �غـــض الن�ـــر عـــن اله�ـــدروج�ن واألُو�ســـج�ن المســـلفنة أو المهلجن ات المر��
م�اشرة �الكر�ون وهـي التـي تكسـبها خـواص المشـتقات  والن�تروج�ن،  تكون قد ر�طت ذرات الكبر�ت أو الهالوج�نات

 .  و المهلجنة (المشتقة أو المر��ة)المسلفنة أ

ات الحلقــة ال�الث�ــة أو فــوق ُأكســ�دات الك�تــون أو ، األيبو�ســ�دات ذ29.34و  29.33و  29.32مل البنــود ال تشــ ـ 7
البــول�مرات الدور�ــة (الحل��ــة) مــن األلده�ــدات أو ال��والده�ــدات أو األنهدر�ــدات مــن األحمــاض الكر�و�ســ�ل�ة ذات 
القواعــد المتعــددة أو األســت�رات الدور�ــة (الحل��ــة) للكحــوالت المتعــددة اله�درو�ســ�ل أو الف�نــوالت ذات  األحمــاض 

  تعددة القواعد وأم�دات األحماض متعددة القواعد.الم
تنطبق هذه األح�ام فقط عندما ��ون م�ان الذرات غ�ر المنسجمة (غ�ر المتجانسة) في الحلقة ناتجًا حصرًا عن 

  أعاله.و��فة دور�ة (حل��ة) أو عن الو�ائف المذ�ورة 
  

  :29.37ـ ألغراض البند الفرعي  8
  لعوامل التي تفترز أو تن�ه الهرمونات وم��طات الهرمونات وعصارات الهرمونات.( أ ) تشمل عناصر (هرمونات) ا

تنطبق ��ارة (المستعملة �صورة رئ�سة �هرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والن�ائر التر��ب�ة (ب) 
�سة المستعملة �صورة رئ�سة ألثرها الهرموني و�ذلك المشتقات والن�ائر التر��ب�ة المستعملة �صورة رئ

  كوسائط في تر��ب منتجات هذا البند.

  الفر��ة:د و البن اتمالح�
، فـإن مشـتقات أ� مر�ـب ��مـاو� (أو مجموعـة مر��ـات ��ماو�ـة) تبنـد فـي ذات البنـد ضمن أ� بنـد مـن هـذا الفصـلـ  1

ي آخـر ، شـر�طة أن ال ��ـون قـد شـملها أ� بنـد فرعـالمر�ب (أو مجموعة المر��ات هذه)الفرعي الذ� يبند ��ه هذا 
مًا تحـت أك�ر ت�ص�صًا وعلى أن ال يوجد في تسلسل البنود الفر��ة ذات العالقة أ� بند فرعـي مت�قـي  �شـمل تقسـ�

  . تسم�ة " غ�رها " لألصناف
  . على البنود الفر��ة لهذا الفصل 29) للفصل 3ال تنطبق المالح�ة ( - 2
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  األول:الفصل الفرعي  -  1    
  ه�ــدرو�ـر�ونــات ومشتقاتها المهلجنة

  .لمسلفنة أو المنترنة أو المنترزةأو ا
      

      .  �درو�ر�ونات ال دور�ة (ال حل��ة)ه    29.01
      : مش�عةـ     
  إعفاء     اي�انـ ـ ـ   29 01 10 10  
  إعفاء     بوتاناتـ ـ ـ   29 01 10 20  
 إعفاء     بنتاناتـ ـ ـ   29 01 10 30  

 إعفاء     ه�ساناتـ ـ ـ   29 01 10 40  

 إعفاء     هبتاناتـ ـ ـ   29 01 10 50  

 إعفاء     و�تاناتأـ ـ ـ   29 01 10 60  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   29 01 10 90  

       : مش�عةـ غ�ر     
  إعفاء     إي��ل�نـ ـ   29 01 21 00  
 إعفاء     �ن)برو��ن (برو��لـ ـ   29 01 22 00  

 إعفاء     بوت�ن (بوت�ل�ن) وأيزوم�راتهاـ ـ   29 01 23 00  

 إعفاء     ، وأيزو�ر�نـ دي�ن 1. 3ب�وتا ـ ـ ـ   29 01 24 00  

      : غ�رهاـ ـ     
 إعفاء     برو�اد�انـ ـ ـ   29 01 29 10  

 إعفاء     د�ان 1. 2ب�وتا  ـ ـ ـ  29 01 29 20  

 إعفاء     نغاز األس�ت�ل�ـ ـ ـ   29 01 29 30  

 إعفاء     ف�ن�ل اس�ت�ل�نـ ـ ـ   29 01 29 40  

 إعفاء     م���ل ف�ن�ل اس�تل�نـ ـ ـ   29 01 29 50  

 إعفاء     ب�وت�نـ ـ ـ   29 01 29 60  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   29 01 29 90  

      . ه�درو�ر�ونات دور�ة (حل��ة)    29.02
ت) أو (س��ل�نا و س��الن�ة (س��النات) أو س��ل�ن�ةـ     

      : لوتر��نات)س��لوت�ر��ن�ة (س��
 إعفاء     ـ ـ س��لو���سان  29 02 11 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  29 02 19 00  

  إعفاء     ـ بنز�ن  29 02 20 00  
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  إعفاء     ـ تولو�ن  29 02 30 00  
      :  اكس�ل�نات ـ    
 إعفاء     اكس�ل�نـ ـ اورثو ـ   29 02 41 00  

 إعفاء     اكس�ل�نـ ـ ـ م�تا   29 02 42 00  

 إعفاء     اكس�ل�نـ ـ �ارا ـ   29 02 43 00  

 إعفاء     الم�لوطة اكس�ل�نـ ـ أيزوم�رات   29 02 44 00  

 إعفاء     ـ ست�ر�ن  29 02 50 00  

 إعفاء     ـ إي��ل بنز�ن  29 02 60 00  

 إعفاء     ـ �وم�ن  29 02 70 00  

      : ـ غ�رها    
 فاءإع     تترال�نـ ـ ـ   29 02 90 10  

 إعفاء     نفتال�ن ـ ـ ـ  29 02 90 20  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   29 02 90 90  

      . مشتقات اله�درو�ر�ونات المهلجنة    29.03
ـ مشتقات اله�درو�ر�ونات الالدور�ة (الالحل��ة)     

      :  الكلور�ة المش�عة
الم���ل ) و �لورو إي�ان  (كلور�دكلوروم��ان  ـ ـ  29 03 11 00  

     االي��ـــل) (كلور�د

  
5%  

  %5     ـ ـ ثاني �لوروم��ان (كلور�د الم���ل�ن)  29 03 12 00  
  %5     �لوروم��ان) ال�ـ ـ �لوروفورم (ث  29 03 13 00  
  %5     الكر�ون  �لور�د ـ ـ را�ع  29 03 14 00  
ـ ثـاني �لـورو  2 ،1ثـاني �لور�ـد االي��لـ�ن (ايـزو) ( ــ ـ  29 03 15 00  

     إي�ان)

  
5%  

     :  غ�رها ـ ـ    
  %5     كلورفورم) لـ�ـ�ـان (م�ـ�ـوروايـثال� �ل 1 ،1 ،1ـ ـ ـ   29 03 19 10  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   29 03 19 90  
ــر مشــ�عة مــن      ــ مشــتقات �لور�ــة غ� ــدرو�ر�ونات ال ـ ه�

      :  دور�ة (الحل��ة)
  %5     ـ ـ ف�ن�ل الكلور�د (كلورو إث�ل�ن)  29 03 21 00  
  %5     ال� �لورو إث�ل�نـ ـ ث  29 03 22 00  
  %5     ـ ـ را�ع �لورو إث�ل�ن (ب�ر�لور إث�ل�ن)  29 03 23 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 03 29 00  
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مشتقات ه�درو�ر�ونات ال دور�ة (ال حل��ة) فلور�ة  ـ    
      مش�عة:

 5%    (HFC-23) ��انمفلورو  ثالثي ـ ـ  29 03 41 00  
 5%    (HFC-32)ثنائي فلوروم��ان  ـ ـ  29 03 42 00  
ثنائي فلورو�ي�ان  -2،1، (HFC-41)فلوروم��ان  ـ ـ  29 03 43 00  

(HFC-152)  ثنائي فلورو�ي�ان  -1،1و(HFC-
152a)    

5% 

 ثالثي -1،1،1، (HFC-125) خامس فلور�ي�ان ـ ـ  29 03 44 00  
 ثالثي-2، 1،1و  (HFC-143a) ي�ان�فلورو 
    (HFC-143) ي�ان�فلورو 

5% 

و  (HFC-134a) ي�ان�فلورو  ثالثي -1،1،1،2 ـ ـ  29 03 45 00  
    (HFC-134) ي�ان�فلورو  ثالثي -2، 1،1،2

5% 

-HFC)�رو��ن فلورو  سا�ع -1،1،1،2،3،3،3 ـ ـ  29 03 46 00  

127ea)  ،1،1،1،2 ،2،3-رو��نفلورو  سادس� 

(HFC-236cb)  ،1،1،1،2 ،3،3- سادس 
 -3،3،،1،1،1،2،3و (HFC-236ea) �رو��نفلورو 

    (HFC-236fa)�رو��ن ورو فل سادس

5% 

-HFC)�رو��ن فلورو  خامس -1،1،1،3،3 ـ ـ  29 03 47 00  

245fa)  رو��نفلورو  خامس -2،3، 1،1،2و� 
(HFC-245ca)    

5% 

-HFC)�وتان فلورو  خامس -1،1،1،3،3 ـ ـ  29 03 48 00  

365mfc)  د��ا-5،5،5،،2،3،4، 1،1،2و 
    (HFC-43-10mee) �نت�نفلورو 

5% 

 %5    غ�رها ـ ـ  29 03 49 00  
  

  
مشتقات ه�درو�ر�ونات ال دور�ة (ال حل��ة) فلور�ة  ـ

    :غ�ر مش�عة
 

 1، (HFO-123yf)�رو��ن فلورو  را�ع -2،3،3 ـ ـ  29 03 51 00  
-(Z)و  (HFO-123ze) �رو��نفلورو  را�ع -3،3،

-HFO) بوت�ن -2-فلورو سادس -4،4,4، 1،1،1
133mzz)     

5% 

     : غ�رها ـ ـ    
  

10 59 03 29 
(ثال� فلورو  -2- خامس فلورو -3,3,3,1,1ـ ـ ـ 

  %5     ناي -1-بروب-م���ل)
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ 29 03 59 90  
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بروم�ة مشتقات ه�درو�ر�ونات ال دور�ة (ال حل��ة)  ـ

    :أو يود�ة
 

 %5    ��ان)مم���ل بروم�د (برومو  ـ ـ  29 03 61 00  
  

00 62 03 29  
ثنائي برومو -2,1( (ISO)د اي��ل�ن ثنائي بروم� ـ ـ

    اي�ان)
5% 

 %5     غ�رها ـ ـ  29 03 69 00  
و� تحت دور�ـة،هلجنة من ه�درو�ر�ونات ال ـ مشتقات م    

      على اثن�ن أو أك�ر من هالوج�نات م�تلفة:
  5%    (HCFC-22)ن فلوروم��ا ثنائي �لوروـ ـ   29 03 71 00  
  5%    (HCFC-123) ي�اناتا فلورو نائيث ي �لوروائنثـ ـ   29 03 72 00  
  �لورو فلورو إي�انات ثنائيـ ـ   29 03 73 00  

 (HCFC-141,141b)    
5%  

   اتفلورو إي�ان ثنائيـ ـ �لورو   29 03 74 00  
(HCFC-142.142b)    

5%  

  �لورو خامس فلورو برو��نات ثنائيـ ـ   29 03 75 00  
 (HCFC-225.225ca,225cb)    

5%  

  فلورو م��ـان ثنائيورو ـ برومو �لـ   29 03 76 00  
 (Halon-1211) ، فلورو م��ان ثالثيبرومو 

(Halon-1301)  برومو را�ع فلورو إي�انات ثنائيو 
(Halon-2402)    

5%  

  ور�ن ـور�ن والكلـفوق مهلجنة مع الفل ،غ�رها ـ ـ    
      : فقط      

  %5    م��ان  وكلورو فلور  الثيثـ ـ ـ   29 03 77 10  
  %5    ي�ان إ وخامس �لورو فلور  ـ ـ ـ  29 03 77 20  
  %5     اتي فلورو إي�انئان�لورو ث را�عـ ـ ـ   29 03 77 30  
  %5     اتفلورو برو��ن وـ ـ ـ سا�ع �لور   29 03 77 40  
  %5     اتفلورو برو��ن ثنائيـ ـ ـ سادس �لورو   29 03 77 50  
  %5     اتفلورو برو��ن ثالثيـ ـ ـ خامس �لورو   29 03 77 60  
  %5     اتـ ـ ـ را�ع �لورو را�ع فلورو برو��ن  29 03 77 70  
  %5     ات�لورو خامس فلورو برو��ن الثيـ ـ ـ ث  29 03 77 80  
      غ�رها:ـ ـ ـ     
  %5     ات�لورو سادس فلورو برو��ن نائيثـ ـ ـ ـ  29 03 77 91  
  %5     نات�لورو سا�ع فلورو برو��ـ ـ ـ ـ  29 03 77 92  
  %5    ثالثي �لورو ثالثي فلورو اي�ان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 93  
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 %5    ثنائي �لورو ر�اعي فلورو اي�ان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 94  

 %5   �لورو خامس فلورو اي�ان  ـ ـ ـ ـ 29 03 77 95  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ  29 03 77 99  
   فوق مهلجنة أخر مشتقات ـ ـ  29 03 78 00  

  

  

  

5%  
      : غ�رها ـ ـ    

ان أو البرو��ن �الم��ان أو اإلي من أخرمشتقات  ـ ـ ـ  29 03 79 10  
   المهلجنة فقط مع الفلور والكلور

  

  
5%  

ان أو البرو��ن المهلجنة �ـ ـ ـ مشتقات الم��ان أو اإلي  29 03 79 20  
   فقط مع الفلور والبروم

  

  
5%  

  %5     اتاي�انفلورو  را�عـ ـ ـ �لورو  29 03 79 30  
  %5    مو �لورو م��ان.برو  ـ ـ ـ 29 03 79 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  29 03 79 90  
ـ مشتقات مهلجنة من ه�درو�ر�ونات س��الن�ة أو     

      : س��ل�ن�ة أو س��لوت�ر��ن�ة
 ه�سانس��و سادس �لورو  - 6، 5، 4، 3، 2، 1ـ ـ   29 03 81 00  

)HCH )ما ف�ها ل�ندان(ايزو، )ايزو� ،(INN(     5%  
  %5     (ايزو)هبتاكلور(ايزو) و �ن (ايزو)، �لوردانالدر ـ ـ   29 03 82 00  
  %5    م�ر�س (ايزو)ـ ـ   29 03 83 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 03 89 00  
      عطر�ة:ـ مشتقات مهلجنة من ه�درو�ر�ونات     
ثاني  -ي �لورو�نز�ن و�ـارا ـثان -، أورثو �لورو�نز�ن ـ ـ  29 03 91 00  

     كلورو�نز�ن

  
5%  

 و د.د.ت (ايزو) (ايزو)�لورو�نز�ن  سادس ـ ـ  29 03 92 00  
 -ثال� �لور -  INN ، 1 ، 1، 1)(كلوف�نوتان (

     )�لوروف�ن�ل ) إي�ان - ارا( � م�رر -2،2

  
  

5%  
  %5    (ايزو)�لورو�نز�ن  خامس ـ ـ  29 03 93 00  
  %5     ف�ن�التثنائي البرومو  سادس ـ ـ  29 03 94 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 03 99 00  

ة، المنترنة نمشتقات اله�درو�ر�ونات المسلف    29.04
      . أوالمنترزة، و�ن �انت مهلجنة

محتو�ة فقط على مجموعات سلفون�ة، ـ مشتقات   29 04 10 00  
  %5    أمالحها وأست�راتها اإلي��ل�ة
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ــ مشــتقات محتو�ــة فقــط علــى مجموعــات ن�ترون�ــة أو      ـ
      ن�تروز�ة :

  %5    وثالثي ن�ترو�نز�ن ون�تروم��ال  ن�ترو�نز�ن ـ ـ ـ  29 04 20 10  
  %5     �نلتو ال�ن وثالثي ن�ترات لترات التو �ثنائي ن ـ ـ ـ  29 04 20 20  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  29 04 20 90  
 وفلورايـدوأمالحه مش�ع �فلوروأو�تان حمض سلفون�ك ـ     

      :�فلوروأو�تان همش�ع سلفون�ل
  %5    روأو�تانفلو � مش�عحمض سلفون�ك ـ ـ   29 04 31 00  
  %5    مش�عة �فلوروأو�تان سلفونات األمون�اـ ـ  29 04 32 00  
  %5    مش�عة �فلوروأو�تان سلفونات الل���ومـ ـ  29 04 33 00  
  %5    مش�عة �فلوروأو�تان س�ومسلفونات البوتاـ ـ  29 04 34 00  
  %5    �فلوروأو�تان ةمش�عحمض سلفون�ك من أمالح أخر ـ ـ  29 04 35 00  
  %5    مش�ع �فلوروأو�تانسلفون�ل يد افلور ـ ـ  29 04 36 00  
      غ�رها: ـ    
  %5     )كلورو��ر�ن�لورو نترو م��ان ( الثيـ ـ ث  29 04 91 00  
  %5     غ�رهاـ  ـ  29 04 99 00  
  ال�ــانــي:الفصــــل الفرعــــي  -  2    

  كحـــــوالت ومشتقاتها المهلجنة
      . لمنترزةأو المسلفنة أو المنترنة أو ا

كحـــــــوالت ال دور�ـــــــة (الحل��ـــــــة) ومشـــــــتقاتها     29.05
     المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

      : كحوالت ُأحاد�ة اله�درو�س�ل مش�عة ـ    
  %5     ـ ـ م��انول (كحول الم���ل)  29 05 11 00  
 ولأ 2(كحـول البرو��ـل) و�رو�ـان ـ ولــ أ1ــ ـ برو�ـان ـ  29 05 12 00  

     (كحول االيزو�رو��ل)

  
5%  

  %5     (كحول البوت�ل العـاد�) أولـ 1ـ ـ بوتان ـ  29 05 13 00  
  %5     ـ ـ بوتانوالت ُأخر  29 05 14 00  
  %5     ـ ـ أو�تانول (كحول االو�ت�ل) وأيزوم�راتها  29 05 16 00  
(كحول اللور�ل) وسداسي د��ان ـ  أول ـ1ـ ـ دود��ان ـ   29 05 17 00  

 أولـ 1(كحول الست�ل) واألو�تاد��ان ـ ل أو ـ 1
     (كحول الست�ار�ل)

  
  

5%  
       : غ�رها ـ ـ    
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
  %5     ���سانول اي�لثنائى  ـ ـ ـ  29 05 19 10  
 ولـح(كأو ال  -2-ثنائي م���ـل بـوتـان -3,3ـ ـ ـ   29 05 19 20  

  %5    الب�ناكول�ل) 
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  29 05 19 90  
      الهايدرات غ�ر مش�عة :ـ �حوالت أحاد�ة     
  %5    ـ ـ �حوالت تر��ن�ة ال دور�ة (الحل��ة)   29 05 22 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 05 29 00  
      : ـ ديوالت (كحوالت ثنائ�ة اله�درو�س�ل)    
  %5     ـ ـ إي��ل�ن جال��ول (إي�ان ديول)  29 05 31 00  
  %5    ديول ـ2 ، 1ـ ـ برو�ل�ن جال��ول (برو�ان ـ   29 05 32 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 05 39 00  
      :ايدرات اله ُأخر متعددة ـ �حوالت    
ـ  3، 1ان ــرو�ــ (ه�درو�سي م���ل) ب2ـ إي��ل ـ 2ـ ـ   29 05 41 00  

     ديول (ثال� م���لول برو�ان)

  
5%  

  %5     ـ ـ خامس أر��ر�تول  29 05 42 00  
  %5     ـ ـ مان�تول  29 05 43 00  
  %5     جلوس�تول (سور��تول) -دـ ـ   29 05 44 00  
  %5     ـ ـ جل�س�رول  29 05 45 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 05 49 00  
ـ مشتقات �حوالت ال دور�ة، مهلجنة، مسلفنة، منترنة     

     أو منترزة

  
  

  5%     (INN)اثكلور ف�نول ـ ـ   29 05 51 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 05 59 00  

ل��ة) ومشتقاتها المهلجنة أو كحوالت دور�ة (ح    29.06
      . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

      : ـ س��الن�ة أو س��ل�ن�ة أو س��لوتر��ن�ة    
  %5     ـ ـ من�ول  29 06 11 00  
س��لو ��سانول وم���ل س��لو ���سانوالت وثنائي  ـ ـ  29 06 12 00  

   م���ل س��لو ���سانوالت
  

  

  
5%  

  %5     الت وأينوس�توالتـ ـ س�ترو   29 06 13 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 06 19 00  
      : ـ عطر�ة (ذات حلقة بنز�ن)    
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ �حول البنز�ل  29 06 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 06 29 00  
  ال�الــــ�:الفصـــل الفرعـــــي  -  3    

ف�نـوالت وف�نوالت ــ �حوالت ومشتقاتها 
  نة المهلجنة أو المسلفنة أو المنتر 

. أو المنترزة     
      . ف�نوالت وف�نوالت ـ �حوالت    29.07

      : ـ ف�نوالت ُأحاد�ة (مونوف�نوالت)    
      ه :ـ ـ ف�نول (ه�درو�س�بنز�ن) وأمالح    
  %5     ف�نولـ  ـ ـ  29 07 11 10  
  %5     حمض الف�نول ( الكر�ول�ك)ـ  ـ ـ  29 07 11 20  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ  29 07 11 90  
  %5     ـ ـ �ر�زوالت وأمالحها  29 07 12 00  
ـ ـ او�ت�ل ف�نول ونون�ل ف�نول وأيزوم�راتها؛ أمالح هذه   29 07 13 00  

    المنتجات

  
5%  

  %5     ـ ـ نف�والت وأمالحها  29 07 15 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 07 19 00  
      :�حوالت –؛ ف�نول ـ ف�نوالت جما��ة (بولي ف�نوالت)    
  %5     ـ ر�زورس�نول وأمالحه ـ  29 07 21 00  
  %5     ـ ـ ه�درو��نون (ك�نول) وأمالحه  29 07 22 00  
ف�نـول  م�ـررايـزو برو��ل�ـدين ثـاني ف�نـول (   4،  4 ـ ـ  29 07 23 00  

A ثاني ف�ن�لول برو�ان) وأمالحه ،     

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  29 07 29 00  
هلجنة مشتقات الف�نوالت أو �حوالت الف�نول الم    29.08

      . أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
      ا :فقط وأمالحهتحتو� على بدائل الهالوج�ن ـ مشتقات     
  %5     ـ ـ خامس �لوروف�نول (ايزو) 29 08 11 00  
  %5     غ�رهاـ ـ  29 08 19 00  
      : اغ�ره ـ    
  %5     داينوسب (ايزو) و أمالحهـ ـ  29 08 91 00  
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 DNOC)�ر�زول  -أو-ثنائي ن�ترو - 6,4ـ ـ  29 08 92 00  

  %5     وأمالحه  )(ايزو)
      ا :ـ ـ غ�ره   
  %5     ـ ـ ـ ب��رات االمون�وم 29 08 99 10  
  %5     ـ ـ ـ حمض ال��ر�ك (ثالثي ن�تروف�نول) 29 08 99 20  
 ـ ـ ـ غ�رها  29 08 99 90     5%  

  الفصل الفرعـي الرابـع: -  4   
فوق أكاس�د  الكحول و أث�ـــرات وفــوق أكاس�د

االث�ر، فوق أكاس�د أس�تاالت ونصف أس�تاالت 
وفوق أكاس�د الك�تون وأيبو�س�دات ذات حلقات 
ثالث�ة وأس�تاالت ونصف أس�تاالت ومشتقاتها 

. المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة     
، أث�ــرات ـ ف�نــوالت، أث�ــرات، أث�ـــرات ـ �حــوالت    29.09

ــرات ـ  ــوالت، و أث� وق أكاســ�د فــ�حــوالت ـ ف�ن
وفـــوق أكاســـ�د الكحـــول وفـــوق أكاســـ�د األث�ـــر 

وفــوق أكاســ�د الك�تــون  أســ�تالنصــف أســ�تال و 
)، ومشتقاتها �اً ئالصفات ��ما(و�ن �انت محددة 

      . المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
ـــ أث�ــرات ال دور�ــة (الحل��ــة) ومشــتقاتها المهلجنــة أو     

      : سلفنة أو المنترنـة أو المنترزةالم
  %5     اي�رـ ـ ثاني أث�ل   29 09 11 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ـ ثالثي م���ل ب�وت�ل اي�ر  29 09 19 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ   29 09 19 90  
��ل�ن�ة أو س��لوت�ر��ن�ة ـ��الن�ة، ســـ أث�رات س  29 09 20 00  

سلفنة أو المنترنة أو ومشتقاتها المهلجنة أو الم
     المنترزة

  
  

5%  
ر�ة ومشــتقاتها المهلجنــة أو المســلفنة أو ـعطــات �ر ــــ أثــ  29 09 30 00  

     المنترنـة أو المنترزة

  
5%  

كحـوالت المهلجنـة أو المسـلفنة أو المنترنـة  -اث�رات ـ     
      : أو المنترزة
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

( ثنائي إي��ل�ن  ولــي  إيـ�ـانــانـــي ثـ�سو ـ أُ  2،  2ـ ـ   29 09 41 00  
     دا�جول) ،جال��ول

  
5%  

ن جال��ول أو ــــ ـ أث�ـرات ُأحاديــة البوت�ــل مـن إث�ل�  29 09 43 00  
     ثاني إث�ل�ــن جال��ول

  
5%  

ل من إث�ل�ن جال��ـــول أو ــــ ـ أث�ــرات ُأخر ُأحاديــة األلك�  29 09 44 00  
     ثنائي إث�ل�ن جال��ول

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  29 09 49 00  
، أث�رات ـ �حوالت ـ ف�نوالت رات ـ ف�نوالتــ أث�  29 09 50 00  

ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 
     أوالمنترزة

  
5%  

ـــ      فـــوق أكاســـ�د االث�ـــر، فـــوق فـــوق أكاســـ�د الكحـــول، ـ
، فــوق أكاســ�د أكاســ�د أســ�تاالت ونصــف أســ�تاالت 

المســـــــلفنة أو الك�تــــــون ومشـــــــتقاتها المهلجنــــــة أو 
  : المنترنة أو المنترزة

  

  
  
  

  %5     فوق او�س�د م���ل اي��ل ��تون ـ  ـ ـ  29 09 60 10  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ  29 09 60 90  

أيبو�ســـــ�دات وأيبو�ســـــي �حـــــوالت وأيبو�ســـــي     29.10
ف�نــوالت وأيبو�ســي أث�ــــرات، ذات حلقــات ثالث�ــة 
ــة أو المســلفنة أو المنترنــة  ومشــتقاتها المهلجن

      .  و المنترزةأ
  %5     ـ ُأو�س�ران (ُأو�س�د األث�ل�ن)  29 10 10 00  
  %5     و��ل�ن)ر ـ م���ل ُأو�س�ران (ُأو�س�د الب  29 10 20 00  
   ه�در�ن) وور لـ ايبو�سي برو�ان (أب��3،  2ـ �لورو ـ1ـ   29 10 30 00  

  

  
5%  

  INN(     5%دايلدر�ن (ايزو، ـ   29 10 40 00  
  %5     (ايزو) در�نـ ان  29 10 50 00  
  %5     ـ غ�رها  29 10 90 00  

أســــ�تاالت ونصــــف أســــ�تاالت، و�ن �انــــت ذات   29 11 00 00  29.11
و��فــة ُأو�ســج�ن�ة ُأخــر� ومشــتقاتها المهلجنــة 

  %5     المنترزةأو المسلفنة أو المنترنة أو 
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  الفصل الفرعـي ال�امــس: -  5    
      مر�بـــات ذات و��فـــة ألده�د�ة.

ـــت ذات و��فـــة ُأو�ســـج�ن�ة     29.12 ألده�ـــدات، و�ن �ان
ُأخــــــر�؛ بــــــول�م�رات ألده�ــــــدات دور�ــــــة؛ �ــــــارا 

       .فورمالده�د
ـ ألده�دات ال دور�ة (الحل��ة) دون و��فة ُأو�سـ�ج�ن�ة     

      : ُأخر� 
  %5     ـ ـ م��انال (فورمالده�د)  29 12 11 00  
  %5     ـ ـ إي�انال (أس�تالده�د)  29 12 12 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 12 19 00  
ـ ألده�دات دور�ة (حل��ة) دون و��فة ُأكسج�ن�ة     

      ُأخر�:
  %5     ـ ـ بنزالده�د  29 12 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 12 29 00  
أث�ــرات ، ألده�ــدات  - ألده�ــدات ،كحـوالت -  ألده�ــداتــ     

ـــــوالت  - ـــــدات ذات و��فـــــة أو�ســـــج�ن�ة و ف�ن    ألده�
      : ُأخر� 

  %5     و�سي بنزالده�د)�ـ م� 3ـ ه�درو�سي ـ4ـ ـ فان�ل�ن (  29 12 41 00  
ـ ه�درو�سي  4ـ اي�و�سي ـ  3ـ ـ أث�ل فان�ل�ن (  29 12 42 00  

     بنزالده�د)

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  29 12 49 00  
  %5     بول�مرات دور�ة (حل��ة) من ألده�داتـ   29 12 50 00  
  %5     ـ �ارا فورمالده�د  29 12 60 00  

  مشـــــــتقات مهلجنـــــــة أو مســـــــلفنة أو منترنـــــــة  29 13 00 00  29.13
    29.12دالبني أو منترزة من المنتجات الداخلة ف

  

5%  
  الفصل الفرعــي الســادس:  -  6    

مر�بــات ذات و��فة ��تون�ة (أس�تون�ة) 
      . ومر��ات ذات و��فة ��نون�ة
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ك�تونـــــات و��نونـــــات، و�ن �انـــــت ذات و��فـــــة     29.14
ــــة أو ُأو�ســــج�ن �ة ُأخــــر�، ومشــــتقاتها المهلجن

      . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
، دون و��فة ـ ��تونات ال دور�ة (ال حل��ة)    

      :ُأو�سج�ن�ة
  %5     ـ ـ أس�تون   29 14 11 00  
  %5     ـ ـ بوتانون (م���ل أث�ل ��تون)  29 14 12 00  
  %5     �ل ايزو�وت�ل ��تون)(م��واحد  ـ 2ـ م���ل بنتان ـ  4ـ ـ   29 14 13 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 14 19 00  
دون �ة أو س��ل�ن�ة أو س��لوتر��ن�ة ، س��النـ ��تونات    

      : و��فة أُو�سج�ن�ة ُأخر� 
  %5     ��ل س��لو ه�سانونات�ـ ـ س��لو ه�سانون وم  29 14 22 00  
  %5    ـ ـ إيونونات وم���ل إيونونات  29 14 23 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 14 29 00  
      :   خر� أُ  ، دون و��فة ُأو�سج�ن�ةـ ��تونات عطر�ة    
  %5    واحدـ 2ـ ـ ف�ن�ل أس�تون (فن�ل برو�ان ـ  29 14 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 14 39 00  
  %5     ألده�دات –�حوالت ، ��تونات  -ـ ��تونات   29 14 40 00  
ذات و��فـة ُأو�سـج�ن�ة  ف�نـوالت و��تونـات -ـ ��تونات   29 14 50 00  

     ُأخر� 

  
5%  

      : ـ ��نونات    
  %5     نون �راك�ـ ـ ان  29 14 61 00  
  INN (    5%) يو��د�ار�نون)( Q10 مساعد انز�مـ ـ   29 14 62 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 14 69 00  
      :ـ مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة    
  %5    زو)�لورد��ون (ايـ ـ   29 14 71 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 14 79 00  
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  الفصـــل الفرعـــي السابــــع: -  7    
أحمـاض �ار�و�س�ل�ة وأنه�در�داتهـا وهال�داتهـا 

وفوق أكاس�دهـا وفوق أكاس�د أحماضها ؛ 
مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 

  . المنترزة
     

ر�ـــــــة  أحمـــــــاض �ار�و�ســـــــ�ل�ة ُأحاد�ـــــــة ال دو     29.15
(الحل��ــــة) مشــــ�عة وأنه�در�ــــداتها، هال�ــــداتها، 
ـــــوق أكاســـــ�د أحماضـــــها؛  ـــــوق أكاســـــ�دها، ف ف
مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنـة أو 

      . المنترزة
      : ، أمالحه وأست�راتهالنمل�ك (الفورم�ك) ـ حمض    
  %5     ـ ـ حمض النمل�ك (الفورم�ك)  29 15 11 00  
  %5     )ح حمض النمل�ك (الفورم�كـ ـ أمال  29 15 12 00  
  %5     ـ ـ أست�رات حمض النمل�ك (الفورم�ك)  29 15 13 00  
      : ـ حمض ال�ل�ك وأمالحه؛ أنه�در�د خل�ك    
      : ـ ـ حمض ال�ل�ك    
  %5     محول وغ�ر صالح لالستعمال ��ل لألكلـ ـ ـ   29 15 21 10  
  %5     ـ ـ ـ صالح لالستعمال ��ل لألكل  29 15 21 20  
  %5     ـ ـ أنه�در�د حمض ال�ل�ك  29 15 24 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 15 29 00  
      : ـ أست�رات حمض ال�ل�ك    
  %5     ـ ـ خالت األث�ل  29 15 31 00  
  %5     ـ ـ خالت الف�ن�ل  29 15 32 00  
  %5     ـ ـ خالت البوت�ل العاد�  29 15 33 00  
  %5     )أس�تات داينوسب (ايزو ـ ـ  29 15 36 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 15 39 00  
ال�ل�ك ض احماـ ُأحاد� أو ثنائي أو ثالثي �لورو   29 15 40 00  

   وأست�راتها وأمالحها
  

  
5%  

  %5     ـ حمض برو��ون�ك وأمالحه وأست�راته  29 15 50 00  
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، أمالحها بنتانو�كوأحماض  بوتانو�كـ أحماض   29 15 60 00  
     وأست�راتها

  
5%  

ن�ل�ك (�الم�ك) وحـمض دهن�ك (ست�ر�ك)  ـ حمض    
    ا :أمالحها وأست�راته

  
  

      :(الدهن�ك) االس�تار�ك حمض ـ ـ ـ     
  %5      رات المغن�س�وم�ست ـ ـ ـ ـ  29 15 70 11  
  %5     غ�رها ــ  ـ ـ  29 15 70 19  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  29 15 70 90  
  %5     ـ غ�رها  29 15 90 00  

ُأحاد�ة ال دور�ة  �ل�ةأحماض �ار�و�س    29.16
(الحل��ة) غ�ر مش�عة، أحماض �ار�و�س�ل�ة 

ة (حل��ة) وأنه�در�داتها ـــُأحاد�ة دور�
أكاس�دها وفوق أكاس�د  وق ـوفوهال�داتها 

أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو 
      . المنترنة أو المنترزة

غ�ر ـ أحماض �ار�و�س�ل�ة ُأحاد�ة ال دور�ة (ال حل��ة)     
مشــ�عة وأنه�در�ـــداتها وهال�ـــداتها وفـــوق أكاســـ�دها 

      : وفوق أكاس�د أحماضها ومشتقاتها
  %5     ـ ـ حمض إكر�ل�ك وأمالحه  29 16 11 00  
  %5     رات حمض إكر�ل�كـ ـ أست  29 16 12 00  
  %5    ـ ـ حمض م��اكر�ل�ك   29 16 13 00  
  %5     رات حمض م��اكر�ل�كـ ـ أست  29 16 14 00  
أو ل�نول�ن�ك وأمالحها  �ك�ل�نولأو  �ك�أولـ ـ أحماض   29 16 15 00  

     وأست�راتها
5%  

  %5    ب�نا��ر�ل (إيزو) ـ ـ   29 16 16 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 16 19 00  
ـ أحماض �ار�و�س�ل�ة ُأحاديــة س��الن�ة أو س��ل�ن�ة   29 16 20 00  

أو س��لوتر�ن�ة وأنه�در�داتها وهال�داتها وفوق 
    هاكاس�دها وفوق أكاس�د أحماضها ومشتقاتأ

  
  

5%  
ُأحاد�ـــة عطر�ـــة وأنه�در�ـــداتها  ــــ أحمـــاض �ار�و�ســـ�ل�ة    

وفوق اكاسـ�د احماضـها وهال�داتها وفوق أكاس�دها 
      : ومشتقاتها
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      ه :ـ ـ حمض بنزو�ك وأمالحه وأست�رات    
 %5   بنزو�ك الـ ـ ـ حمض  29 16 31 10  
 %5    بنزو�كالحمض  ح وأست�راتأمالـ ـ ـ  29 16 31 20  

  %5     ـ ـ فوق ُأكس�د البنزو�ل و�لور�د البنزو�ل  29 16 32 00  
  %5     ـ ـ حمض ف�ن�ل ال�ل�ك وأمالحه  29 16 34 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 16 39 00  

أحمــــاض �ار�و�ســــل�ة جما��ــــة، أنه�در�ــــداتها     29.17
وهال�ــــداتها وفـــــوق أكاســــ�دها وفـــــوق أكاســـــ�د 

؛ مشـتقاتها المهلجنـة أو المســلفنة أو أحماضـها
      . المنترنة أو المنترزة

 ،)ــ أحمـاض �ار�و�ســ�ل�ة جما��ـة ال دور�ـة (ال حل��ــة    
وهال�داتها وفوق أكاس�دها وفوق أكاس�د  أنه�در�داتها

      : أحماضها ومشتقاتها
  %5     ـ ـ حمض ُأكسال�ك وأمالحه وأست�راته  29 17 11 00  
  %5     حمض أديب�ك وأمالحه وأست�راتهـ ـ   29 17 12 00  
ـ ـ حمض أز�اليـك وحـمض سـ�ـبـاس�ك، أمالحهما   29 17 13 00  

     وأست�راتهما

  
5%  

  %5     ـ ـ أنه�در�د ماِل�ك  29 17 14 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 17 19 00  
ـــ أحمــاض �ار�و�ســ�ل�ة جما��ــة ســ��الن�ة أوســ��ل�ن�ة   29 17 20 00  

نه�در�ــــــداتها وهال�ــــــداتها وفــــــوق وســــــ��لوتر��ن�ة، أأ
    أكاس�دها وفوق أكاس�د أحماضها ومشتقاتها

  
  

5%  
ــ أحمــاض �ار�و�ســ�ل�ة جما��ــة عطر�ــة، أنه�در�ــداتها      ـ

وهال�ــداتها وفــوق أكاســ�دها وفــوق أكاســ�د أحماضــها 
      : ومشتقاتها

  %5     ـ ـ اورثوف�االت ثنائي او�ت�ل  29 17 32 00  
  %5     الت ثنائي نون�ل أو ثنائي د�س�لـ ـ اورثوف�ا  29 17 33 00  
  %5     ـ ـ أست�رات ُأخر من حمض اورثوف�ال�ك  29 17 34 00  
  %5     ال�كتفـ ـ أنه�در�د   29 17 35 00  
  %5     ـ ـ حمض ت�ر�ف�ال�ك وأمالحه  29 17 36 00  
  %5     ـ ـ ت�ر�ف�االت ثنائي الم���ل  29 17 37 00  
      ا :ـ ـ غ�ره    
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  %5     ف��االت الرصاصـ  ـ ـ  29 17 39 10  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ  29 17 39 90  

أحمـــاض �ار�و�ســـ�ل�ة ذات و��فـــة ُأو�ســـج�ن�ة     29.18
أنه�در�ـــــــداتها وهال�ـــــــداتها وفـــــــوق  ،إضـــــــا��ة

أكاســ�دها وفــوق أكاســ�د أحماضــها؛ مشــتقاتها 
      المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

�حول�ة لكن دون  ة�ار�و�س�ل�ة ذات و��فـ أحماض     
و��فة ُأو�سج�ن�ة ُأخر�، أنه�در�داتها وهال�داتهـا 

فوق أكاس�د أحماضها و  ،وفوق أكاس�دها
      ومشتقاتها: 

  %5     ـ ـ حمض لكت�ك (لبن�ك) وأمالحه وأست�راته  29 18 11 00  
  %5     ـ ـ حمض ترت�ر�ك (الطرط�ر)  29 18 12 00  
  %5     أمالح وأست�رات حمض الترت�ر�ك ـ ـ  29 18 13 00  
  %5     ـ ـ حمض ستر�ك (حمض الل�مون�ك)  29 18 14 00  
وأست�رات حمض الـست�ر�ك (حمض  أمالح ــ     

    :)الل�مون�ك

  
  

  %5     رات الرصاص�ستإـ  ـ ـ  29 18 15 10  
  %5     رات المغن�س�وم�ستإـ  ـ ـ  29 18 15 20  
  %5     ك (ال�ارص�ن)رات الزن�ستإـ  ـ ـ  29 18 15 30  
  %5     .غ�رهاـ  ـ ـ  29 18 15 90  
  %5     أمالحه وأست�راته ،ـ ـ حمض جلو�ون�ك  29 18 16 00  
حامض ه�درو�سي   -2- ف�ن�ل نائيث-2 ، 2 ـ ـ  29 18 17 00  

  %5    )بنزل�كأس�ت�ك (حامض 
  %5     �لورو�نز�الت (ايزو)ـ ـ   29 18 18 00 
  %5      ـ ـ غ�رها  29 18 19 00 
دون  مــنـــ أحمــاض �ار�و�ســ�ل�ة ذات و��فــة ف�نول�ــة     

أنه�در�ــداتها وهال�ــداتها  وو��فــة ُأو�ســج�ن�ة ُأخــر� 
      وفوق أكاس�دها وفوق أكاس�د أحماضها ومشتقاتها:

  %5    )فالصفصا (حمض ـ ـ حمض سال�س�ل�ك وأمالحه  29 18 21 00  
  %5    أست�راتهو  هـ ـ حمض اورثو أست�ل سال�س�ل�ك وأمالح  29 18 22 00  
  %5     حمض سال�س�ل�ك وأمالحهامن ُأخر أست�رات ـ ـ   29 18 23 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 18 29 00  
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 ـ أحماض �ار�و�س�ل�ة ذات و��فة الده�د�ة أو ��تون�ة  29 18 30 00  
أنه�در�داتها  و لكن دون و��فة ُأو�سج�ن�ة ُأخر� 

ها وهال�داتها وفوق أكاس�دها وفوق أكاس�د أحماض
     ومشتقاتها

  
  
  

5%  
      ا :ـ غ�ره    
ثال�  حمض 5،  4،  2) ( ايزو (T  -5،  4،  2ـ ـ   29 18 91 00  

  %5     أمالحه واست�راتهو  كلوروف�نو�سي أس�ت�ك)، 
      ا :غ�رهـ ـ     
حامض ه�درو�سي أس�ت�ك -2-ي ف�ن�لئانث-2،2 ـ ـ ـ  29 18 99 10  

  %5     (حامض البنز�ل�ك)
  %5     غ�رها ـ ــ   29 18 99 90  
  الفصل الفرعي ال�امــن: -  8    

 من ال معادن أست�رات أحماض غ�ر عضو�ة
وأمالحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنـة أو 

. المنترنة أو المنترزة     
أســـت�رات فوســـفور�ك وأمالحهـــا، �مـــا فـــي ذلـــك     29.19

الالكتوفوســـــــــفات؛ مشـــــــــتقاتها المهلجنـــــــــة أو 
      .  المنترزةالمسلفنة أو المنترنة أو 

  %5    ثاني برمو�رو��ل) فوسفات-3،  2ـ تر�س (   29 19 10 00  
  %5     ـ غ�رها 29 19 90 00  

29.20    
  

ـــر عضـــو�ة ُأخـــر ـــن ال  أســـت�رات أحمـــاض غ� م
ــــــــــدات  معــــــــــادن (�اســــــــــت�ناء أســــــــــت�رات هال�

اله�دروج�ن) وأمالحهـا؛ مشـتقاتها المهلجنـة أو 
      . المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

الفوســفور) وأمالحهــا  (ث�وتــاتأســت�رات ث�وفوســفور�ك  ـــ    
ـــــة أو المســـــلفنة أو المنترنـــــة أو  ومشـــــتقاتها المهلجن

      : المنترزة
-م���ل (ايزو) (م���ل-و�اراث�ون ث�ون (ايزو) ا�ار ـ ـ  29 20 11 00  

  %5     ث�ون)ا�ار 
  %5      ـ ـ غ�ره 29 20 19 00  
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ا المهلجنــة أو مشــتقاته ؛رات الفوســف�ت وأمالحهــااســتـــ     
      : المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

  %5     م���ل الفوسف�ت نائيث ـ ـ  29 20 21 00  
  %5     اي��ل الفوسف�ت ائينث ـ ـ  29 20 22 00  
  %5     م���ل الفوسف�ت الثيث ـ ـ  29 20 23 00  
  %5     اي��ل الفوسف�ت الثيث ـ ـ  29 20 24 00  
  %5    غ�رها  ـ ـ  29 20 29 00  
  %5    اندوسولفان (ايزو)  ـ  29 20 30 00  
      :اـ غ�ره   
 50 90 20 29   %5   ـ ـ ـ ثالثي ن�ترو الجلسر�ن. 

  %5    ن�ترو جل��ول  ـ ـ ـ  29 20 90 60  
  %5    ثنائي نترات االي��ل�ن  ـ ـ ـ  29 20 90 70  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  29 20 90 90  
  الفصل الفرعــي التاســع: -  9    

  . ذات و��فــــة ن�تروج�ن�ة مر�بـــات
  

    
      . مر��ات ذات و��فة أم�ن�ة    29.21

ـ أم�نات ُأحاد�ة ال دور�ة (الحل��ة) ومشتقاتها؛     
       :أمالحها

      �نـ�ل أمـ�ـثالثي م� �ل أم�ن وثنائي أوـ�ــ ـ م�  29 21 11 00  
     وأمالحها

  
5%  

��ل �لور�د يإو) م�نأ م���لنائي ـــــث N  ،N( -2 ـ ـ  29 21 12 00  
  %5    ده�درو�لور�

��ل �لور�د يإ و)أم�ن ي��لإنائي ـــــث N  ،N( -2ـ ـ   29 21 13 00  
  %5     ده�درو�لور�

��ل يإ )و�رو��ل  أم�نوز نائي أيـــــث N  ،N ( -2 ـ ـ  29 21 14 00  
  %5    ده�درو�لور� كلور�د

      ا :ـ ـ غ�ره    
  %5     اي��الم�ن ��ل)كلورواي-2ثاني( ـ ـ ـ  29 21 19 10  
 كلورواي��ل)-2) (ثاني(INN( كلوروم���ن ـ ـ ـ  29 21 19 20  

  %5     )���الم�نم
-2( (ثالثـــي) INN���ن (ـثال� �لوروم ـ ـ ـ  29 21 19 30  

  %5    ���الم�ن م كلورواي��ل)
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برو��ـل أو -nثاني ألك�ل(م���ل، اي��ل،  -  N ،N ـ ـ ـ  29 21 19 40  
و أمالحهــــــــا  اتم�نــــــــلورواي��الك -2ايزو�رو��ــــــــل)

  %5     البروتون�ة
ثنـائي ألك�ـل ( م��ـل ،أو إث�ـل ، أو  – N ،N -2 ــ ـ ـ    

n –  إث�ـــــل  أمـــــ�ن -2و�رو��ـــــل ) ز أو أي برو��ـــــل
      البروتون�ة المنا�رة :وامالحها كلور�د 

ــ ـ ـ ـ  29 21 19 52   ـــث -N ،N - 2 ـ  -��ــل ي��ــل أم�نــو إينائي إــــ
  %5     كلور�د

أم�نو  -2  -و�رو��لز نائي أيـــــث N  ،N -2 ـ ـ ـ ـ  29 21 19 54  
  %5     ��ل �لور�ديإ

  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  29 21 19 59  
      غ�رها : ـ ـ ـ    
  %5    ثنائي اي��ل األم�ن  ـ ـ ـ ـ  29 21 19 91  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ  29 21 19 99  
 ـ أم�نات جما��ة ال دور�ة (الحل��ة) ومشتقاتها؛    

      : مالحهاأ
  %5     ـ ـ إي�ل�ن ثنائي أم�ن وأمالحه  29 21 21 00  
  %5     ـ ـ سداسي م���ل�ن ثنائي أم�ن وأمالحه  29 21 22 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 21 29 00  
  ـ أم�نات ُأحاد�ة أو جما��ة س��الن�ة أو س��ل�ن�ة أو   29 21 30 00  

     س��لوتر��ن�ة، مشتقاتها؛ أمالحها

  
5%  

      ؛ أمالحها : م�نات ُأحاد�ة عطر�ة، مشتقاتهاـ أ    
  %5     ـ ـ أن�ل�ن وأمالحه  29 21 41 00  
  %5     ـ ـ مشتقات األن�ل�ن وأمالحها  29 21 42 00  
  %5     ـ ـ تولو�دينات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات  29 21 43 00  
  %5    .تـ ـ ثنائي ف�ن�ل أم�ن ومشتقاته؛ أمالح هذه المنتجا  29 21 44 00  
ـ نافت�ل أم�ــن 2ـ نافت�ل أم�ن (ألفا ـ نافت�ل أم�ن)، 1ـ ـ   29 21 45 00  

     )أمالحها (ب�تا ـ نافت�ل أم�ن) ومشتقاتها؛

  
5%  
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،  (INN)، بنزف�تام�ن (INN)ـ ـ أمف�تــام�ن   29 21 46 00  
، (INN)، إت�الم ف�تام�ن (INN)د�ساف�تام�ن 

، ل�فام ف�تام�ن (INN)، لف�تام�ن (INN)فنسامف�ن 
(INN) مف�نور�س ،(INN) فنترم�ن ،(INN) ؛
  %5     أمالحها

  %5     ـ ـ غ�رها  29 21 49 00  
ـ أم�نات جما��ة عطر�ة ومشتقاتها؛ أمالح هذه     

      : المنتجات
اورثو وم�تـا و�ــارا ف�ن�ل�ن ثنائي أم�ن وثنائي أم�نو  ـ ـ  29 21 51 00  

     المنتجات هذه أمالح ؛تقاتهاــو�نات ومشـتول

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  29 21 59 00  
      . مر��ات أم�ن�ة ذات و��فة ُأو�سج�ن�ة    29.22

ـ �حوالت أم�ن�ة، غ�ر تلـك التـي تحتـو� علـى أك�ـر مـن    
أث�راتهــــا و  ،نــــوع واحــــد مـــــن الو�ــــائف االو�ســــج�ن�ة

      : أمالح هذه المنتجات وأست�راتها؛
  %5     نول أم�ن وأمالحهـ ـ ُأحاد� إي�ا  29 22 11 00  

  00 12 22 29   %5   ثـنائى إي�ـانول أم�ن وأمالحهـ ـ  
  %5    وأمالحه (INN)د�سترو�رو��س�ف�ن ـ ـ   29 22 14 00  

  %5     اي�انول ام�ن الثيثـ ـ   29 22 15 00  
  %5    �فلوروأو�تان ةمش�عأمون�ا سلفونات ـ ـ ثنائي إي�انول   29 22 16 00  

  %5    ي�انول ام�نإي ئاني��ل ثو� ي�انول ام�نإي ئانم���ل ثـ ـ   29 22 17 00  
  %5    انول�يإ )و�رو��ل  أم�نوز نائي أيـــــث N  ،N( -2ـ ــ   29 22 18 00  
      ا :ـ ـ غ�ره    
برو��ل أو -nألك�ل(م���ل، اي��ل، انــي ث- N  ،N ـ ـ ـ    

      :و أمالحها البروتون�ة أم�نواي�انول -2ايزو�رو��ل)
أم�نواي�انول و -2-ثاني م���ل - N  ،N ـ ـ ـ ـ   29 22 19 11  

  %5     البروتون�ة  أمالحه
  أم�نواي�انول و أمالحه-2-ثاني اي��ل- N  ،N ـ ـ ـ ـ  29 22 19 12  

  %5     البروتون�ة
  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  29 22 19 19  
  %5    ) اي�انولثنائي برو�ايل أم�نو -N ، N(-2ـ ـ ـ  29 22 19 50  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  29 22 19 90  
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، غ�ر تلك التي وف�نوالت أم�ن�ة أخر� والت أم�ن�ة �ـ ناف    
 لى أك�ر من نوع واحد من الو�ائفتحتو� ع

      المنتجات:و�ث�راتها وأست�راتها؛ أمالح هذه  اُألو�سج�ن�ة
�ك ه�درو�سي نف�ال�ن سلفون أم�نو أحماض ـ ـ  29 22 21 00  

  %5    وامالحها
  %5     ـ ـ غ�رها  29 22 29 00  
ـــ ألده�ــدات أم�ن�ــة و��تونــات أم�ن�ــة و��نونــات أم�ن�ــة،     

غ�ر تلـك التـي تحتـو� علـى أك�ـر مـن نــوع واحـد مـن 
      :الو�ائف األُو�سج�ن�ة؛ أمالح هذه المنتجات

 ، ( INN )، م��ادون ( INN )رامون بـ ـ أمفـــ�  29 22 31 00  
  %5     اتأمالح هذه المنتج ؛(INN)نورم��ادون و 

  %5    ـ ـ غ�رها   29 22 39 00  
اض أم�ن�ة، غ�ر تلك التي تحتـو� علـى أك�ـر مـن مـ أح    

  ؛وأســـت�راتها ،و�ســـج�ن�ةالُ نـــوع واحـــد مـــن الو�ـــائف أ
      : أمالح هذه المنتجات

  %5     �ن وأست�راته؛ أمالح هذه المنتجاتسـ ـ ل�  29 22 41 00  
  %5     ـ ـ حمض جلوتام�ك وأمالحه  29 22 42 00  
  %5     ك وأمالحه�ران�ل�ـ ـ حمض االن  29 22 43 00  
  %5     وأمالحه  (INN)ـ ـ ت�ل�دين   29 22 44 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 22 49 00  
ة وف�نوالت حمض�ة أم�ن�ة ـ �حول�ة أم�ن� ـ ف�نوالت  29 22 50 00  

    ُأخر ذات و��فة او�سج�ن�ة ومر��ات

  
5%  

مون�ـــــوم الر�ا��ـــــة؛ األ أمـــــالح وه�درو�ســـــ�دات    29.23
، و�ن ل�ســـ���نات وفوســـفو أم�نـــو ل�ب�ـــدات ُأخـــر

      :��ماو�اً كانت محددة الصفات 
  %5     ـ �ول�ن وأمالحه  29 23 10 00  
  %5     ـ ل�س���نات وفوسفو أم�نو ل�ب�دات ُأخر  29 23 20 00  
  %5    �فلوروأو�تان ةمش�عأمون�ا  �ل�ثإ ر�اعيسلفونات  ـ  29 23 30 00  
 ةمش�عأمون�ا ثنائي م���ل  د�س�لثنائي  ـ سلفونات  29 23 40 00  

  %5    �فلوروأو�تان
  %5     ـ غ�رها  29 23 90 00  
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ام�د�ـة، مر��ـات  مر��ات ذات و��فـة �ر�و�سـي    29.24
      . حمض �ر�ون�ك ذات و��فة أم�د�ة

ـ أم�دات ال دور�ة (ال حل��ة) (�ما ف�ها الكر�امات ال     
      المنتجات:هذه دور�ة) ومشتقاتها؛ أمالح 

  5%     (INN)ـ ـ مبرو�امات   29 24 11 00  
�روتوفوس (ايزو) احاد� فلورواس�تام�د (ايزو)، ـ ـ   29 24 12 00  

  %5     وفوسفام�دون(ايزو)
  %5     ـ ـ غ�رها  29 24 19 00  
ـ أم�دات دور�ة (الحل��ة) (�ما ف�ها الكر�امات الدور�ة)     

      : ومشتقاتها؛ أمالحها
  %5     ـ ـ يور�نات ومشتقاتها؛ أمالح هذه المنتجات  29 24 21 00  
 ت�ل�ـ حمض اس N( ـ إس�تام�دو البنزو�ك 2ـ ـ حمض   29 24 23 00  

  %5    ن�ل�ك) وأمالحه  ن�راأ
  5%     (INN)ـ ـ إي��نامات   29 24 24 00  
  %5    ـ ـ االكلور (ايزو)  29 24 25 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 24 29 00  

��ــات ذات و��فــة �ر�و�ســ�م�د�ة (�مــا ف�هــا مر     29.25
ومر��ــــــات ذات و��فــــــة  وأمالحــــــه) الســــــ�ار�ن

      .أم�ن�ة
      :هاـ ا�م�دات ومشتقاتها؛ أمالح    
  %5     ـ ـ س�ار�ن وأمالحه  29 25 11 00  
  5%     (INN)غلو ت���م�د ـ ـ   29 25 12 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 25 19 00  
      المنتجات:هذه  ـ ا�م�نات ومشتقاتها؛ أمالح    
  %5     �لورد�م�فورم (ايزو)ـ ـ  29 25 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها 29 25 29 00  

      ن�تر�ل�ة.مر��ات ذات و��فة     29.26
  %5     ُأكر�لون�تر�لـ   29 26 10 00  
  %5     ـ س�انو غوان�دين (ثنائي س�ان د� أم�د)1ـ   29 26 20 00  
، (INN)الحه؛ م��ادون وأم (INN)ـ فنبرو�ور�س   29 26 30 00  

 4.4–ثنائي م��ل أم�نو  2 –س�انو  -4انترم�ديت (
  %5     ثنائي ف�ن�ل بوتان) –
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  %5    ف�ن�ل اس�تواس�تونتر�ل-ـ الفا  29 26 40 00  
      : ـ غ�رها     
  %5     س�ان�د البنزايلـ  ـ ـ  29 26 90 10  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ  29 26 90 90  

  %5     د�ازو، األزو أو األزو�سيمر��ات ال  29 27 00 00  29.27
مشـــــتقات عضـــــو�ة مـــــن اله�ـــــدراز�ن أو مـــــن   29 28 00 00  29.28

  %5     اله�درو�س�الم�ن
      .  مر��ات ذات و��فة ن�تروج�ن�ة ُأخر�     29.29

  %5     ـ ايزوس�انات  29 29 10 00  
      ا :ـ غ�ره    
�ل أو برو�-nي ألك�ل(م���ل، اي��ل، ئانث- N  ،N ـ ـ ـ  29 29 90 10  

  %5     ام�د�ة ديهال�دات فوسفور ؛ ايزو�رو��ل)
برو��ل أو -nي ألك�ل(م���ل، اي��ل، ئانث ـ ـ ـ  29 29 90 20  

-n  ي ألك�ل(م���ل، اي��لئانث- N  ،Nايزو�رو��ل) 
  %5     أم�دات فوسفور�ة ؛ برو��ل أو ايزو�رو��ل)

  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  29 29 90 90  
  العاشــــر : الفصـــل الفرعـــي -  10    

مر�بـــات عضو�ــة ــ غ�ــر عضو�ــة، مر�بــات 
دور�ــة غ�ــر منسجمة ، أحماض نو�ل���ة 

. وأمالحها وسلفونام�دات     
      . مر��ات �بر�ت عضو�ة    29.30

  %5    ���ل ام�نو) اي�ان��ولمثنائي  N,N(- 2 ـ  00 10 30 29  

  %5     تـ ث�و �ر�امات وثنائي ث�و �ر�اما  29 30 20 00  

  %5     ـ ُأحاد� وثنائي أو ر�اعي �بر�ت�دات ث�ورام  29 30 30 00  

  %5    ـ م�ت�ون�ن  29 30 40 00  

  %5   ول �ان�اي��ل ام�نو) اي� ائيثن N  ،N (-2ـ   29 30 60 00  

ي ئانه�درو�سي اي��ل) سولف�د (ث�وث-2م�رر (ـ   29 30 70 00  
  INN) (   5%جل��ول 

�بتافول (ايزو) و م��ام�دوفوس ب (ايزو)، الد��ار ـ   29 30 80 00  
  %5     (ايزو)
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      ا :ـ غ�ره    
      مر��ات عضو�ة فوسفور�ة �بر�ت�ة : ـ ـ ـ    
  %5    �ل اي��ل فوسفونوث�ولوث�ونات ــــف�ن-S�ل ـــــاي� -O  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 11  
ى ذرة فوسفور مرت�ط بها مجموعة ـو� علـــتحت ـ ـ ـ ـ  29 30 90 12  

برو��ل أو ايزو�رو��ل -nة من م���ل، اي��ل، واحد
  %5    ولكن دون ذرات �ر�ون أخر

  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 19  
      مر��ات عضو�ة �لور�ة �بر�ت�ة : ـ ـ ـ    
  %5    د �لورواي��ل �لورو م���ل سلفاي -2 ـ ـ ـ ـ  29 30 90 21  
  %5     سلفايد كلورواي��ل)-2ثنائي ( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 22  
  %5     م��ان كلورواي��ل ث�و)-2( ثنائي ـ ـ ـ ـ  29 30 90 23  
  %5     كلورواي��ل ث�و)اي�ان-2( ثنائي-2,1 ـ ـ ـ ـ    29 30 90 24  
  %5    .برو��ن-n-كلورواي��ل ث�و)-2( ثنائي-3,1 ـ ـ ـ ـ    29 30 90 25  
  %5     بوتان-n-كلورواي��ل ث�و)-2( ثنائي-4، 1 ـ ـ ـ ـ    29 30 90 26  
  %5     .بنتان-n-كلورواي��ل ث�و)-2( ثنائي-5,1 ـ ـ ـ ـ    29 30 90 27  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ    29 30 90 29  
      مر��ات عضو�ة �لور�ة �بر�ت�ة اي�ر�ة : ـ ـ ـ    
  %5    اث�ر كلورواي��ل��وم���ل)-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ    29 30 90 31  
  %5    �واي��ل)اث�ركلورواي��ل ث-2( ثنائي ـ ـ ـ ـ  29 30 90 32  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 39  
      :مر��ات عضو�ة فوسفور�ة �بر�ت�ة ن�تروج�ن�ة ـ ـ ـ    
 }لاي��(ثاني اي��ل ام�نو) - S -}2اني اي��لـــث- O،O ـ ـ ـ ـ  29 30 90 41  

  . فوسفوروث�و�ت وأمالحه األلك�ل�ة أو البروتون�ة
  

  
  

 
5%  

برو��ل -nألك�ل(م���ل، اي��ل،  نائي(ث-S-2 {  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 42  
ه�دروج�ن  }أو ايزو�رو��ل) ام�نو) اي��ل 

برو��ل أو ايزو�رو��ل) -nألك�ل(م���ل، اي��ل، 
، C10  >�ل(ــألك-O،وتات فوسفور�ة واست�راتهاــث�

�ما ف�ها سا��لوألك�ل)؛ أمالحها األلك�ل�ة أو 
  %5    البروتون�ة

 ثنائي-2-إث�ل –Aفونوث�والت ��ل فوسـم ـ ـ ـ ـ  29 30 90 43  
  %5     و�رو��ل ام�نو إي��لز أي
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ثنائي ايزو�رو��ل أم�نو إي��ل)  -S-)2إيـ��ل -O ـ ـ ـ ـ  29 30 90 44  
  %5     م���ل فوسفونوث�والت

  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 49  
      مر��ات عضو�ة �بر�ت�ة ن�تروج�ن�ة : ـ ـ ـ    
برو��ل أو -n(م���ل ، اي��ل ،  ي ألك�لـثان -N،N ـ ـ ـ ـ  29 30 90 51  

ث�والت و أمالحه -2-ايزو�رو��ل)ام�نو اي�ان
  %5     البروتون�ة

  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 59  
      مر��ات عضو�ة �بر�ت�ة ن�تروج�ن�ة �لور�ة : ـ ـ ـ    
 ث�و -2-ل ام�نو اي�ان�ثنائي م�� -N،N ـ ـ ـ ـ  29 30 90 61  

  %5     ه�درو�لور�د
ث�و  -2-و برو��ل ام�نو اي�ان ز ثنائي اي – N،N ـ ـ ـ ـ  29 30 90 62  

  %5     ه�درو�لور�د
  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  29 30 90 69  
      مر��ات عضو�ة �بر�ت�ة : ـ ـ ـ    

–) م���ل فسفونوث�والت (إي��ل بنز�ن ام�نو -( ـ ـ ـ ـ  29 30 90 72  
N- ( - S  5    2,1-ثنائي م���ل برو��ل%  

–(+) م���ل فسفونوث�والت (إي��ل بنز�ن ام�نو  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 73  
N- (–S    5    2,1-ثنائي م���ل برو��ل%  

  %5    غ�رها  ـ ـ ـ ـ  29 30 90 79  

      :غ�رها  ـ ـ ـ    

 %5   ـ صوديوم ايزو برو��ل فوسفونوث�والتSب�وت�ل  ـ ـ ـ ـ   29 30 90 91  

 %5    صوديوم م��ايل فوسفونوث�والت ـSايزو�رو�ايل ـ ـ ـ ـ   29 30 90 92  

-فسفونوث�والتصوديوم م���ل  S 1ـ ـ ـ ـ م���ل بنت�ل ـ  29 30 90 93  
S  1-ب�وت�لم���ل    

5% 

 %5    ـ صوديوم ايزو برو��ل فوسفونوث�والتSاي��ل ـ ـ ـ ـ   29 30 90 94  

صوديوم ايزو�رو��ل  – Sب�وت�ل  –ـ ـ ـ ـ س�ك   29 30 90 95  
    تفوسفونوث�وال

5% 

 %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  29 30 90 99  

       :ُأخرمر��ات عضو�ة ـ غ�ر عضو�ة     29.31
    الرصاص: ور�اعي اي��لر�اعي م���ل الرصاص  ـ  
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  5%   ر�اعي م���ل الرصاص ـ ـ ـ  10 10 31 29 

 5%  ر�اعي اي��ل الرصاص ـ ـ ـ  20 10 31 29 

 5%   ير�ل القصدب�وتثالثي مر��ات  ـ 00 20 31 29 

      : غ�ر مهلجنةمشتقات عضو�ة فوسفور�ة  ـ    
  %5    ثنائي م���ل م���ل فوسفـون�ت ـ ـ  00 41 31 29  
  %5    ثنائي م���ل برو��ل فوسفـون�ت ـ ـ 00 42 31 29  
  %5    ثنائي اي��ل اي��ل فوسفـون�ت ـ ـ 00 43 31 29  
  %5    حامض م���ل فوسفون�ك ـ ـ 00 44 31 29  
ملح حامض م���ل فوسفون�ك و(ام�نوا�م�نوم���ل)  ـ ـ 00 45 31 29  

  %5    )1:1يور�ا (
ثالثي  - 6,4,2,5,3,1 -ثالثي برو��ل - 6,4,2 ـ ـ 00 46 31 29  

  %5    ثالثي او�س�د-6,4,2او�سا ثالثي فوسف�نان (صلب) 
ثنائي  -1،3،2-او�س�دو-2-م���ل-2-اي��ل-5( ـ ـ 00 47 31 29  

  %5    ���ل[، م���ل فوسفـون�تأيل) م-5-أو�سافوسفور�نان
-ر�اعي أو�سا -10، 2،4،8 -ثنائي م���ل – 3،9 ـ ـ 00 48 31 29  

 – 9،3اوند���ن  [ 5.5] ثنائي فوسفاسب�رو -3،9
  %5    ثاني أو�س�د

       :  غ�رها ـ ـ   
 ا مجموعةـط بهـرتبـور مـتحتو� على ذرة فوسف ـ ـ ـ  29 31 49 10  

 ، ايزو�رو��ل ��ل أوبرو -nواحدة من م���ل، اي��ل، 
  %5    ولكن دون ذرات �ر�ون أخر

 %5    ـ ـ ـ حمض م���ل فوسفون�ك، بول�جال��ول إستر    29 31 49 30  

 م���ل-2- م���ل-5ـ ـ ـ حمض م���ل فوسفون�ك، (   29 31 49 40  
أيل) م���ل، -5-أو�سافوسف�نان ثنائي-1،3،2

 %5   م���ل إستر

     ن�تروج�ن�ة:عضو�ة فسفور�ة  ـ مر��اتـ ـ     
في ذلك سا��لوألك�ل)  ، �ماC 10(ألك�ل  – Oـ ـ ـ ـ  71 49 31 29  

N.N- ،ثاني الك�ل (م���ل، اي��لn-أو  برو��ل
 %5   ايزو�رو��ل) فوسفور ام�دو س�ان�د
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

برو��ل أو -n، لم���ل، اي��(ألك�ل  (ثانيO-2{ـ ـ ـ ـ  72 49 31 29  
لك�ل أ) اي��ل} ه�دروج�ن وايزو�رو��ل) أم�ن
ايزو�رو��ل) برو��ل أو -n(م���ل، اي��ل، 

(�ما في ذلك ألك�ل O–واست�راتها  تفوسفون�تا
 %5   سا��لوألك�ل) وأمالحها األلك�ل�ة أو البروتون�ة

م���ل فوسفورأم�دو  ثنائي- N ،N إي�ـــ�ل-Oـ ـ ـ ـ  73 49 31 29  
 %5   س�ان�دات

يزو�رو��ل أم�نو) (ثنائي ا -O }2اي��ل -Oـ ـ ـ ـ  74 49 31 29  
 %5   إي��ل} م��ل فوسفون�ت

 %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها 79 49 31 29  

 %5   ـ ـ ـ غ�رها  29 31 49 90  

      ـ مشتقات عضو�ة فوسفور�ة مهلجنة :   
  %5    كن�ثاني �لور�د م��ل فوسفو ـ ـ  00 51 31 29  
  %5    كن�فوسفو  برو��لثاني �لور�د ـ ـ  00 52 31 29  
  

29 31 53 00 
 (ثالثي-3-ن�ترو-O-]4كلورو�رو��ل) -O-)3ـ ـ 

  %5    فلوروم���ل)ف�ن�ل]م���ل فوسفونوث�ونات
  5%    (ISO)ـ ـ ثالثي �لورفون  00 54 31 29  
      : ـ ـ غ�رها   
     عضو�ة فسفور�ة فلور�ة: ـ مر��اتـ ـ     
، بـما في ذلك سا��لوألك�ل) C 10(ألك�ل -Oـ ـ ـ ـ  11  59 31 29  

برو��ل أو ايزو�رو��ل) -n، اي��ل، الك�ل (م���ل
 %5   فوسفونوفلور�د

برو��ل أو ايزو�رو��ل) -n(م���ل، اي��ل، ألك�ل ـ ـ ـ ـ  12 59 31 29  
 %5   ثاني فوسفونوفلور�د 

 %5   أيزو�رو��ل م��ل فوسفونو فلور�د -Oـ ـ ـ ـ سار�ن:  13 59 31 29  

 %5   فوسفونو فلور�دم��ل  ب�ناكول�ل -Oـ ـ ـ ـ صومان:  14 59 31 29  

 %5   ـ ـ ـ ـ ثاني فلور�د م���ل فوسفون�ل  15 59 31 29  

 %5   ـ ـ ـ ـ ثاني فلور�د أي��ل فوسفون�ل  16 59 31 29  

 %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها  19 59 31 29  

     عضو�ة فسفور�ة �لور�ة: ـ مر��اتـ ـ     
 %5   ت م���ل فوسفونو�لور�دي ايزو�رو��ل-Oـ ـ ـ ـ  21 59 31 29  

 %5   م���ل فوسفونو �لور�ديت  ب�ناكول�ل -Oـ ـ ـ ـ  22 59 31 29  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

285
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  29ف : 

  

   - 217  -
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29 31 59 23 

ـ ـ ـ ـ ثاني �لور�د م��ل فوسفون�ل م��ل فوسفونات 
 %5   ثنائي م��ل  

 %5   ـ ـ ـ ـ ثاني �لور�د م��ل فوسفون�ل  24 59 31 29  

 %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها  29 59 31 29  

      ـ غ�رها :    
      :مر��ات عضو�ة �لور�ة ن�تروج�ن�ةـ  ـ ـ    
  %5     كلوروف�ن�ل ثاني �لورو أرز�ن-2 ـ ـ ـ ـ  29 31 90 51  
  %5     كلوروف�ن�ل) �لورو أرز�ن-2ثنائي( ـ ـ ـ ـ  29 31 90 52  
  %5     كلوروف�ن�ل) أرز�ن-2ثالثي( ـ ـ ـ ـ  29 31 90 53  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ   29 31 90 59  
  %5   ـ غ�رها ـ ـ  29 31 90 90  

مر��ــات دور�ــة (حل��ــة) غ�ــر منســجمة مــع ذرة     29.32
       أو (ذرات) غ�ر منسجمة ُأو�سج�ن�ة فقط.

ـ مر��ات تتضمن بن�تها حلقة فوران (و�ن �انت     
      : مهدرجة) غ�ر منصهرة

  %5     ـ ـ ر�اعي ه�دروفوران  29 32 11 00  
  %5     د)ـ فورالده�د (ف�ور ف�ورالده� 2ـ ـ   29 32 12 00  
  %5     ر�اعي ه�درو ف�ورف�ور�ل ـ ـ �حول فورفور�ل و�حول  29 32 13 00  
  %5    س�رالوزـ ـ   29 32 14 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 32 19 00  
  %5     ـ الكتونات  29 32 20 00  
      ـ غ�رها:    
  %5      ـ ـ ايزوسافرول  29 32 91 00  
ل) برو�ـان أ ا�و ـ  5ـ بنـزو د� أو�سـول ـ  3، 1ــ (1ـ ـ     

      : 1ـ 2ـ

  
   

  %5     برو�انون  2م���ل�ن ديو�سي ف�ن�ل  4,3ـ ـ ـ  29 32 92 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  29 32 92 90  
  %5     ـ ـ ب�برونال  29 32 93 00  
  %5     ـ ـ سافرول  29 32 94 00  
  %5    ـ ـ را�ع هايدرو�ناب�نوالت (جم�ع اإليزوم�رات)  29 32 95 00  
  5%    (ISO)ـ �ر�وفوران  ـ  29 32 96 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 32 99 00  
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مر��ات دور�ة (حل��ـة) غ�ـر منسـجمة ذات ذرة     29.33
      . أو (ذرات) غ�ر منسجمة ن�تروج�ن�ة فقط

ـ مر��ات تتضمن بن�تها حلقة ب�رازول (و�ن �انت     
      : مهدرجة) غ�ـر منصهرة

  %5     تهـ ـ ف�نازون (انت�ب�ر�ن) ومشتقا  29 33 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 33 19 00  

ــدازول (و�ن �انــت      ــة ا�م� ــ مر��ــات تتضــمن بن�تهــا حلق ـ
      : مهدرجة) غ�ر منصهرة

  %5     ـ ـ ه�دانتو�ن ومشتقاته  29 33 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 33 29 00  
ـ مر��ات تتضمن بن�تها حلقة ب�ر�دين (و�ن �انت     

      : مهدرجة) غ�ر منصهرة
  %5     ـ ـ ب�ر�دين وأمالحه  29 33 31 00  
  %5     ـ ـ ب�بر�دين وأمالحه  29 33 32 00  

، ب�ز�ترام�د (INN)، ان�لر�دين (INN)ـ ـ الفنتان�ل   29 33 33 00  
(INN) بروماز�ام ،(INN) ارفنتان�ل� ،(INN)، 

، (INN)، دا�ف�نو�س�الت (INN)دا�ف�نو�س�ن 
��م�دون ، ��تو (INN)، فنتان�ل (INN)ديب��انون 

(INN) م���ل ف�ن�دات ،(INN) بنتازوس�ن ،
(INN) ب���دين ،(INN)  ب���دين(INN) ،

 ، (PCP) (INN)، ف�نس��ل�دين Aانترم�دي�ت 

، (INN)، ب�برادرول (INN)ف�نو��ر�دين 
، (INN)، برو��رام (INN)ب�ر�ترام�د 

) و ثالثي INNرم�فنتان�ل(؛ (INN)وتر�م�ب�ر�دين 
  %5     هذه المنتجات أمالح )؛INNايبردين(

  %5    ـ ـ فنتال�نات أخر ومشتقاتها 29 33 34 00  
  %5    كو�نو�ل�دينول– 3ـ ـ   29 33 35 00  
  5%    (ANPP)ف�ن���ل �ايبر�دين -N-ان�ل�نو -4ـ ـ   29 33 36 00  
  5%    (NPP)�ايبر�دون -4-ف�ن���ل-Nـ ـ   29 33 37 00  
       : ـ ـ غ�رها    
  %5     نز�الت �و�نو�ل�دين�لب -3 ـ ـ ـ  29 33 39 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  29 33 39 90  
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ـ مر��ـات تتضـمن بن�تهـا حلقـة ��نـول�ن أو ايزو��نـول�ن     
      اك�ر من ذلك: (و�ن �انت مهدرجة)، غ�ر منصهرة

  %5    وأمالحه  (INN)ـ ـ ل�فورفانول   29 33 41 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 33 49 00  

حلقة ب�ر�م�دين (و�ن �انت  ـ مر��ات تتضمن بن�تها    
      : مهدرجة) أو حلقة بب�راز�ن

  %5     أمالحهو  ـ ـ مالون�ل يور�ا (حامض �ار��ت�ور�ك)  29 33 52 00  

، �ار��تال (INN)، أمـو�ار��تال ( INN ) ألو�ار��تال  ـ ـ  29 33 53 00  
(INN) ب�وتالب�تال ،(INN) ب�وتو�ار��تال ،
(INN) س��لو�ار��تال ،(INN) ، م���ل ف�نو�ار��تال
(INN) بنتو�ار��تال ،(INN) ف�نو�ار��تال ،
(INN) س�ب�وتا�ار��تال ،(INN) س��و�ار��تال ،
(INN)  وف�ن�ل ب�تال(INN) 5    ؛ أمالحها%  

ـ ـ مشـتقات أخر من مالون�ل يور�ا (حامض   29 33 54 00  
  %5     �ار��ت�ور�ك) ؛ امالحها

، (INN)، م�لو�والون   (INN)لو�رازوالم ـ ـ   29 33 55 00  
  %5    ؛ أمالحها (INN)، وزايببرول (INN)م��اكوالون 

  %5     ـ ـ غ�رها  29 33 59 00  
ـ مر��ات تتضمن بن�تها حلقة تر�از�ن (و�ن �انت     

      : مهدرجة) غ�ر منصهرة
  %5     ـ ـ م�الم�ن  29 33 61 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  29 33 69 00  
      : ـ الكتامات    
  %5     ـ ���سان الكتام (اي�سلون ــ �ابروالكتام)6 ـ ـ  29 33 71 00  
  5%    (INN)وم���ل بر�لون  (INN)ـ ـ �لو�ازام   29 33 72 00  
  %5     ـ ـ الكتامات ُأخر  29 33 79 00  
       : ـ غ�رها    
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، ( INN )، �ــام�ز�ام ( INN) ـ ـ البـــرازوالم    29 33 91 00  

، (INN)ون�ز�ام ، �ل(INN)كلورد�ازايبو�س�د 
، د�از��ام (INN)، ديلور�ز�ام (INN)كلور�ز��ت 

(INN) استازوالم ،(INN)اي��ل لوفالز�ب�ت ، 
(INN) فلود�از��ام ،(INN) فلونتراز��ام ،(INN) ،

، (INN)، لوراز��ام (INN)، هال�ز�ام (INN)فلور�ز�ام
،  م�دا ز��ام (INN)، ماز�ندول (INN)لورم�تاز��ام 

(INN) والم  ، م�دا ز(INN) ن�م�تاز��ام ،(INN) ،
، او�ساز��ام (INN)، نورداز��ام (INN)نتراز��ام 

(INN) ب�ناز��ام ،(INN) براز��ام ،(INN) ،
، تتراز��ام (INN)، ت�ماز��ام (INN)�ايروفال�رون 

(INN)  وتر�ازوالم(INN) 5    ؛ أمالحها%  
  %5    م���ل (ايزو) -از�نفوسـ ـ   29 33 92 00  
      : هاغ�ر  ـ ـ    
ن�ترو �ـار�ازول وثـالثـي ن�ترو �ـار�ازول ور�اعي  ــ  ـ  29 33 99 10  

  %5      ن�ترو �ار�ازول
  %5     غ�رها ــ  ـ  29 33 99 90  

و�ن  ،أحمـــــاض نوو�ـــــة (ن�و�ل���ـــــة) وأمالحهـــــا    29.34
؛ مر��ــات دور�ــة كانــت محــددة الصــفات ��ماو�ــاً 

       .غ�ر منسجمة (حل��ة) ُأخر

ـ مر��ات تتضمن بن�تها حلقة ث�ازول (و�ن �انت   29 34 10 00  
       مهدرجة) غ�ر منصهرة

  
5%  

ـ مر��ات تتضمن بن�ة ذات حلقات بنزوث�ازول (و�ن   29 34 20 00  
     كانت مهدرجة) غ�ر منصهرة أك�ر من ذلك

  
5%  

�از�ن (و�ن ثـ مر��ات تتضمن بن�ة ذات حلقات ف�نو   29 34 30 00  
     أك�ر من ذلك كانت مهدرجة) غ�ر منصهرة

  
5%  

      ا :ـ غ�ره    
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، (INN)  ،  بروت�زوالم   (INN)ـ ـ ام�نــور�س    29 34 91 00  
، (INN)، �لو�سازوالم (INN)كلوت�از�ام 

، (INN)، هالو�سازوالم (INN)د�سترومورام�د 
، أو�سازوالم (INN)،، مسو�ارب (INN)كتازوالم 

(INN) ب�مول�ن ،(INN) فند�متراز�ن ،(INN) ،
  %5    ؛ أمالحها (INN)، وسوفنتان�ل (INN)ف�نم�تراز�ن 

  %5    ـ ـ فنتال�نات أخر ومشتقاتها  29 34 92 00  
      رها :ـ ـ غ�    
  %5    الف�نول االحمر ـ  ـ ـ  29 34 99 10  
  %5    غ�رها ـ  ـ ـ  29 34 99 90  

        سلفونام�دات     29.35

  %5    أو�تانمش�ع �فلورو م���ل  – Nد سلفونام� ـ  29 35 10 00  

  %5    مش�ع �فلوروأو�تاناي��ل  – Nد سلفونام� ـ  29 35 20 00  

ه�درو�سي اي��ل) -N-)2-اي��ل – Nد سلفونام� ـ  29 35 30 00  
  %5    مش�ع �فلوروأو�تان

م���ل  -N-ه�درو�سي اي��ل) -N – )2د سلفونام�.    29 35 40 00  
  %5    مش�ع �فلوروأو�تان

  %5    مش�عة �فلوروأو�تان أخر تسلفونام�دا ـ  29 35 50 00  

  %5     غ�رها ـ  29 35 90 00  

  :الفصل الفرعي الحاد� عشر  -  11      
      بروف�تام�نات وف�تام�نات وهرمونات.

ـــة أو منتجـــة     29.36 ـــات، طب��� ـــات وف�تام�ن بروف�تام�ن
ــــــاً  ــــــة)،  تر��ب� ــــــزات الطب��� ــــــا المر� ــــــا ف�ه (�م

ومشــــــــتقاتها المســــــــتعملة �صــــــــورة رئ�ســــــــ�ة 
ــــا ت، م�لوطــــة ��مــــا ب�نهــــا أم ال، و�ن كف�تام�ن

      . كانت محلولة في أ� مذيب
      : ـ ف�تام�نات ومشتقاتها، غ�ر م�لوطة    
  إعفاء     ) ومشتقاتهاAـ ـ ف�تام�نات (  29 36 21 00  
 إعفاء    ) ومشتقاتهB1ـ ـ ف�تام�ن (  29 36 22 00  

 إعفاء      ) ومشتقاتهB2ـ ـ ف�تام�ن (  29 36 23 00  
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 و) B5ـ بنتوث�ن�ك (ف�تام�ن  DLـ أو  Dحمض ـ ـ   29 36 24 00  
    مشتقاته

 إعفاء

 إعفاء      ) ومشتقاتهB6ـ ـ ف�تام�ن (  29 36 25 00  

 إعفاء      ) ومشتقاتهB12ـ ـ ف�تام�ن (  29 36 26 00  

 إعفاء      ) ومشتقاتهCـ ـ ف�تام�ن (  29 36 27 00  

 اءإعف      ) ومشتقاتهEـ ـ ف�تام�ن (  29 36 28 00  

 إعفاء     ـ ـ ف�تام�نات ُأخر ومشتقاتها  29 36 29 00  

 إعفاء     ـ غ�رها، �ما في ذلك المر�زات الطب���ة  29 36 90 00  

هرمونـــــات، بروســـــتاجالندينات، ثرمبو�ســـــ�نات     29.37
ـــــًا؛  ـــــة أو منتجـــــة تر��ب� ـــــات، طب��� ول�و�وتر�ن
ــولي  ــة، �مــا ف�هــا الب مشــتقاتها ون�ائرهــا البن�و�

ــدات الح ــة، المســتعملة �صــورة ببتاي ــة المعدل ل��
      رئ�س�ة �هرمونات .

هرمونات بولي ببتايد، هرمونات البروت�ن وهرمونات ـ     
      الغل��و�روت�ن، مشتقاتها ون�ائرها البن�و�ة: 

 إعفاء      ـ ـ سوماتترو��ن، مشتقاته ون�ائره البن�و�ة  29 37 11 00  

 إعفاء      ـ ـ انسول�ن وأمالحه  29 37 12 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  29 37 19 00  

    البن�و�ة:ون�ائرها ـ هرمونات سترو�د�ة، مشتقاتها     
  

  زون ـو�ر�دن�ـ ـ �ورت�زون، وه�ـدرو�ـورت�ـزون،   29 37 21 00  
ـــــدرو�ورت�زون) و�ر�ـــــد       ـــــدرو (د ولون ين�ز (ديه� يه�
     يدرو�ورت�زون)اه

  
  

 إعفاء

 إعفاء     و�د�ة قشر�ة مهلجنةـ ـ مشـتقات هرمونات ستر   29 37 22 00  

 إعفاء     ـ ـ استروج�نات و�روجستوج�نات  29 37 23 00  

 إعفاء    ـ ـ غ�رها   29 37 29 00  

ـ بروستاجالندينات وثرومبو�س�نـات ل�و�وتر�نـات،   29 37 50 00  
     البن�و�ةون�ائرها مشتقاتها 

  
 إعفاء

 إعفاء    ـ غ�رها   29 37 90 00  
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  :ر شي عني ال�االفصل الفرعـ - 12    
جل��وز�دات وأش�اه قلو�ات، طب���ة أو منتجة 

تر��ب�ًا وأمالحهــا وأث�راتها وأست�راتها 
  . ومشتقاتها اُألخر

 

    
طب���ة أومنتجة تر��ب�ـًا وأمالحهـا  جل��وز�دات،    29.38

      . وأث�راتها وأست�راتها ومشتقاتها اُألخر
  %5     ـ روتوس�د (روت�ن) ومشتقاته  29 38 10 00 
  %5     ـ غ�رها  29 38 90 00  

طب���ـــــة أو منتجـــــة تر��ب�ـــــًا  قلو�ـــــات،أشـــــ�اه     29.39
      وأمالحها وأث�راتها وأست�راتها ومشتقاتها اُألخر.

      ها:ـ أش�اه قلو�ات األف�ون ومشتقاتها؛ أمالح    
، (INN)مر�زات قش ال�ش�اش؛ ببر�نورف�ن ـ ـ   29 39 11 00  

، إي��ل مورف�ن، (INN)كودي�ن، ديه�درو�ودين 
، (INN)، ه�رو�ن، ه�درو�ودون (INN)إيتورف�ن 

، مورف�ن، ن��ومورف�ن (INN)ه�درومورفون 
(INN) أو�س��ودون ،(INN) أو�س�مورفون ،
(INN) فولكودين ،(INN) ث��اكون ،(INN) و 

    ث�ب�ن؛ أمالحها 

 إعفاء

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  29 39 19 00  

 إعفاء     هاأمالح ات ألك�ناومشتقاتها؛أش�اه قلو� ـ  29 39 20 00  

 إعفاء     ـ �اف��ن وأمالحه  29 39 30 00  

     ـ أش�اه قلو�ات اال�ف�درا ومشتقاتها؛ أمالحها :    
 

 إعفاء      ـ ـ ا�ف�در�ن وأمالحه  29 39 41 00  

 إعفاء      ) وأمالحهINN�در�ن" (فسودو إ�ـ ـ أش�اه ا�ف�در�ن "  29 39 42 00  

 إعفاء       وأمالحه (INN)ـ ـ �اث��ن   29 39 43 00  

 إعفاء    ـ ـ نورف�در�ن وأمالحه   29 39 44 00  

، (INN)ـ ـ ل�فوم�تامف�تام�ن، م�تامف�تام�ن   29 39 45 00  
    م�تامف�تام�ن ر�سم�ت وأمالحها

  إعفاء

 إعفاء      ـ ـ غ�رها  29 39 49 00  

أم�ن)  اي��ل�ن ثنائي ث�وف�ل�ن وأم�نوف�ل�ن (ث�وف�ل�ن ـ ـ    
      ها:ومشتقاتها؛ أمالح
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 إعفاء    وأمالحه (INN)ـ ـ ف�نتل�ن   29 39 51 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها   29 39 59 00  

      اش�اه قلو�ات إرجوت الجاودار ومشتقاتها؛ أمالحها : ـ    
 إعفاء     ) وأمالحهINNـ ـ ارجوم�تر�ن (  29 39 61 00  

 إعفاء     ه) وأمالحINNـ ـ ارجوتام�ن (  29 39 62 00  

 إعفاء     ـ ـ حمض ل�سرج�ك وأمالحه  29 39 63 00  

 إعفاء      غ�رهاـ ـ   29 39 69 00  

      ن�اتي: ا، من أصلغ�رهـ     
ـ ـ �و�اي�ن، ا��جونـــ�ن؛ أمالح واسترات ومشتقات أخر     

    : لهذه المنتجات

  

  ممنوع است�راده  ـ ـ ـ �و�اي�ن 29 39 72 10  

  ممنوع است�راده  �جون�نا�ـ ـ ـ   29 39 72 20  

  إعفاء     ـ ـ ـ غ�ره  29 39 72 90  
 إعفاء    غ�رها ـ ـ   29 39 79 00  

 إعفاء    غ�رها ـ   29 39 80 00  

  :الفصل الفرعي ال�الــ� عشـر -  13    
. مر�بــات عضو�ة ُأخر      

س�ر نقي ��ماو�ًا، �است�ناء الس�روز والالكتوز   29 40 00 00  29.40
ـــــــراتوالمـــــــالتوز والج ـــــــوز؛ أث�  لو�ـــــــوز والفر�ت

وأســـــت�رات ســـــ�ر وأمالحهـــــا، غ�ـــــر  وأســـــت�الت
أو  29.37ة فــــــي البنــــــود المنتجــــــات المــــــذ�ور 

     29.39أو  29.38

  
  
  
  
  

5%  
      مضادات جراث�م (أنت�ب�وت�ك).    29.41

 إعفاء     هأمالح بنسل�ني؛ببن�ة حمض  اومشتقاته اتـ بنسل�ن  29 41 10 00  
 إعفاء     هاأمالح ومشتقاتها؛ اتنـ ستر�بتوم�س�  29 41 20 00  

 إعفاء     ها؛ أمالحاومشتقاته اتـ تتراس��ل�ن  29 41 30 00  
 إعفاء     هالحــومشتقاته؛ أم ـ �لورامف�ن��ول  29 41 40 00  

 إعفاء     هـ ار��روم�س�ن ومشتقاته؛ أمالح  29 41 50 00  

 إعفاء     ـ غ�رها  29 41 90 00  

 %5     ر�ة ُأخمر��ات عضو   29 42 00 00  29.42
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  مالح�ــات:
  الفصل:ال �شمل هذا   ـ 1

ة أو المتممـات �ـ، أغذ�ة الحم�ة أو أغذ�ة مرضى الس�ر أو األغذ�ـة المقو األغذ�ة أو المشرو�ات (م�ل  أ ـ
األوردة.  تع�ــى عبــر التــي غذ�ــةالت تمحضــرا االمعدن�ــة) عــدالمشــرو�ات المقو�ـــة والم�ــاه  أو الغذائ�ــة

  ؛(القسم الرا�ع)
المحتو�ة عبر الجلد)  تنتقل محتو�اتها (التي الالصقاتم�ل األقراص أو العلك (الل�ان) أو  ـ المحضراتب            

  )24.04(البند  تعا�ي الت�غاإلقالع عن  للمساعدة علىالمعدة على ن��وت�ن و 

  ؛)25.20اله في �ب األسنان (بنــد عمالم�لس خص�صًا أو المسحوق بدقة الست ـ الجص ج
لالستعمـال �أدو�ـة (بند  ، الصالحـةمحال�ل المائ�ة للز�ـوت الع�ر�ـةالم�اه المق�رة الع�ر�ة أو ال  ـ د

  ؛)33.01
  و�ن �انت ذات خصائص عالج�ة أو وقائ�ة؛ ،33.07لغا�ة 33.03المحضرات الواردة في البنود   ـ  هـ
  ؛والتي تحتو� على أدو�ـة مضافــة 34.01ر الداخلة في البندالصابون والمنتجات اُألخ  ـ و
  ؛)34.07تعمال في �ب األسنان (بند المحضرات التي أساسها الجص لالس  ـ ز
  .)35.02ة (بند زالل الدم غ�ر المعد الستعماالت عالج�ة أو وقائ�  ـ ح

  38.22� ـ  الكواشف التش��ص�ة  الداخلة في البند 
الببت�ــدات والبروت�نــات (عــدا  منتجــات منا��ــة " تن�بــق علــى ��ــارة "، إن 30.02م البنــد مــن أجــل ت�ب�ــق أح�ــا  ـ 2

جسـام المضـادة وح�ـدة ال�ل�ــة كاأل ) التـي تـدخل م�اشـرة فـي تن�ـ�م العمل�ـات المنا��ـة29.37الداخلـة فـي البنـد 
)MABواالنترلو��نات  لمقترنةالمقترنة وأجزاء األجسام المضادة ا ) وأجزاء األجسام المضادة واألجسام المضادة

"interleukins"  واالنترف�رونات"interferons (IFN)  والك�مو��نات"chemokines"  و�عـض عوامـل
  .(CSF)الدم وعوامل تحف�ز مجموعات الجراث�م  وم�ونات (GF) وعوامل النمو (TNF)التنكرز الورمي 

  :د من هذا الفصل تعتبر ـ 4والمالح�ة  30.04و  30.03من أجل ت�ب�ق أح�ام البندين   ـ 3
  :كمنتجات غ�ر م�لو�ة  أ ـ  
  ؛ل المائ�ة للمنتجات غ�ر الم�لو�ةالمحال�  ـ 1    
  ؛29أو  28جم�ع منتجات الفصل   ـ 2    
  .المعايرة أو المحلولة في أ� مذيب 13.02ال�الصات الن�ات�ة ال�س��ة الداخلة في البند  ـ 3    
  : �لو�ةكمنتجات م  ب ـ  
  ؛ات الغرو�ة (عدا الكبر�ت الغرو�)علقالمحال�ل والم  ـ 1    

  ؛من معالجة أخال� المواد الن�ات�ةال�الصات الن�ات�ة المتحصل عل�ها   ـ 2      
  األمالح والم�اه المر�زة المتحصل عل�ها من ت���ر الم�اه المعدن�ة ال�ب���ة.  ـ 3    
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فـي  هذا البنـد ولـ�س فـي أ� بنـد آخـر ، التي �جب أن تبند في، سو� األصناف التال�ة30.06ال يدخل في البند   ـ 4
  :جدول التعر�فة

ال��و� الجراح�ة المعقمة واألصناف المماثلة المعقمة ل��ا�ة الجروح (�ما ف�ها ال��و� القابلة   أ ـ
 أنسجةالمعقمة من  واللواصق الجراح�ة، ة في الجراحة أو في �ب األسنان)لالمتصاص المعقمة المستعمل

  ؛ ق الجروحو�ة المستعملة في إغال عض
  ؛المعقمةوالرقائق الفتائل   ب ـ
، الحــواجز ملة فــي الجراحــة أو فــي �ــب األســنانموقفــات النز�ــ� القابلــة لالمتصــاص المعقمــة المســتع  ج ـ

   المستعملة في الجراحة أو في �ب األسنان، وان �انت قابلة لالمتصاص؛ الالصقة المعقمة
ي التـــــ  (أشعة أكس) و�ذلك المواد الكاشفةشعـة الس�ن�ة المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص �األ  د ـ

أو   الم�لو�ة المه�أة �مقادير مع�نة ، وهي المنتجات غ�ريتناولها المرضى للتش��ص ال�بي
  ؛أك�ر والصالحة لنفس االستعماالت المنتجات الم�لو�ة الم�ونــة مــن م�ون�ن أو

االكل�ن���ة المستعملة في التجـارب االكل�ن���ـة المعتمـدة  األدو�ة الوهم�ة (�الس�بو) واألدوات التجر�ب�ة  هـ ـ
 ؛المه�أة في جرعات محددة حتى وان احتوت على أدو�ة فعالة

  ؛المستعمل لترم�م الع�ام األسمنت؛ منتجات المستعملة في حشو األسنانوغ�ره من ال األسمنت  و ـ
  ؛لعاجللإلسعاف ا الحقائب ال�ب�ة وعلب اإلسعاف المجهزة أو المعدة  ز ـ
  ؛أو المب�دات المنو�ة 29.37البند تأو منتجامحضرات منع الحمل الك�ماو�ة التي أساسها الهرمونات   ح ـ
ألجـزاء الجسـم  (تشـح�م) تكمـادة تز��ـ � أو الب��ر في ال�ب ال�شر�  لمعدة لالستعما محضرات هالم�ة   _ �

  ؛ال�ب�ة الجسم واألجهزة ب�ن كرا�� ما أو الفحوصات السر�ر�ة أو العمل�ات الجراح�ةإلجراء 
للغــرض األصــلي الــذ� أعــدت لــه  الصــالحة غ�ــر وهــي المنتجــات الصــ�دل�ة محضــرات الصــ�دلة تنفا�ــا  _� 

   وم�ًال؛  صالح�تها، مدة �سبب انتهاء
 تفمـ�م القولـون ، أ� األك�ـاس المسـتعملة فـي (المفـاغرة)فتحـات الجراح�ـة المعـدة لالسـتعمال فـي ال األدوات  ك ـ  

(و�فر) أو صفائحها الس�ح�ة  وأغلفتها الوا��ةمحددة  �أش�اللل��في والجهاز البولي المق�عة والمعي ا
  .الالصقة

  مالح�ات البنود الفر��ة
 تعامل األصناف التال�ة: ،300214و 300213ألغراض البندين الفرع��ن  -1

 ؛وان احتوت على شوائب المنتجات الصرفة، كمنتجات غ�ر م�لو�ة  ) أ(

 كمنتجات تم خل�ها:  ) ب(

 ؛في الماء أو مذي�ات أخر ذا�ةالمنتجات المذ�ورة في الفقرة (أ) أعاله الم )1(

مــادة م�بتــة لــزوم حف�هــا أو  المضــاف لهــاأعــاله ) 1(المنتجــات المــذ�ورة فــي الفقــرت�ن (أ) و (ب)  )2(
 ؛نقلها

  .) أعاله المحتو�ة على أ�ة إضافات أخر2) و (ب) (1المنتجات المذ�ورة في الفقرات (أ) و(ب) ( )3(

للتناول عن �ر�ـق  (INN)ارتم�س�ن�ن األدو�ة المحتو�ة على  300460و 300360البندان الفر��ان �شمل  -2
التال�ــة، و�ن �انــت  الفعالــةأخــر أو المحتو�ــة علــى أ� مــن المــواد  م�ونــات صــ�دالن�ة فعالــةمــع متحــدة الفــم 

أرت�ن�مـــول  ;هحـــامض ارتل�ن�ـــك أو أمالحـــ ;(INN)أخـــر: أمود�ـــاك�ن  فعالـــة صـــ�دالن�ة م�ونـــاتمتحـــدة مـــع 
(INN) ;  ارت�موت�ــل(INN) ; ارت�م���ــر(INN) ; ارت�ســونات(INN) ; لــورو��ن�(INN) ; ه�ــدرو  ائينــث
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ــو��ن ; (INN)لومفــانتر�ن ; (INN)ارتم�ســ�ن�ن  ــام�ن ; (INN)ب�بــراك�ن ; (INN)مفل أو  (INN)�اير�م��
   ،(INN)سولفودو�س�ن

  
  

  ف�ة الرسم  راءاإلج  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

غدد وغ�رها من أعضاء معدة للعالج العضو�،     30.01
�انت مسحوقة؛ خالصات غدد أو  مجففة، و�ن

غ�رها من أعضاء أو إفرازات معدة للعالج 
واد ـم كبديـن(ه�ـ�ار�ــن) وأمالحه، العضــو�؛

رة لالستعمال في ـر محضـُأخ ةـح�وان� أو ر�ةـ�ش
مذ�ورة وال ال�ب العالجي أو الوقائي، غ�ر 

      .آخرداخلة في م�ان 
 إعفاء     اـ خالصات غدد أو غ�رها من أعضاء أو إفرازاته  30 01 20 00  

 إعفاء     ـ غ�رها  30 01 90 00  
دم �شر�؛ دم ح�واني محضر لالستعمال في      30.02

ال�ـب العالجي أو الوقائي أو للتش��ص ال�بـي؛ 
أمصال مضادة وغ�رها من م�ونات الدم 

 معدلة أو و�ن �انت المنا��ة،نتجات والم
ح�و�ة؛ التقن�ة المستحصل عل�ها �عمل�ات 

مزروعة  مجهر�ه وتو�س�نات و�ائنات لقاحات
ال�ال�ا  ؛ مماثلة(عدا ال�مائر) ومنتجات 

      معدلة. و�ن �انت المزروعة،
    

  
  

م�ونات الدم والمنتجات  أمصال مضادة وغ�رها منـ 
مستحصل عل�ها  معدلة أو ، و�ن �انتالمنا��ة
      :الح�و�ةالتقن�ة �عمل�ات 

 إعفاء    أمصال مضادة وغ�رها من م�ونات الدم ـ ـ  30 02 12 00  

�جرعات  مه�أةغ�ر م�لو�ة، غ�ر  منتجات منا��ة ـ ـ  30 02 13 00  
    للب�ع �التجزئة   أو �أش�ال أو أغلفة معايرة

 إعفاء

 معايرة �جرعات م�لو�ة، غ�ر مه�أة منتجات منا��ة ـ ـ  30 02 14 00  
    للب�ع �التجزئة   أغلفة في أو �أش�ال أو

 إعفاء

أو �أش�ال أو  معايرةمه�أة �جرعات  منتجات منا��ة ـ ـ  30 02 15 00  
    للب�ع �التجزئة   أغلفة

 إعفاء
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  ف�ة الرسم  راءاإلج  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

مزروعة (عدا  مجهر�هتو�س�نات و�ائنات  و لقاحات ـ    
      مماثلة:ال�مائر) ومنتجات 

 إعفاء     ـ لقاحات لل�ب ال�شر�  ـ  30 02 41 00  

 إعفاء     ـ لقاحات لل�ب الب��ر�  ـ  30 02 42 00  

  إعفاء    غ�رها ـ  ـ  30 02 49 00  
      خال�ا مزروعة ، و�ن �انت معدلة: ـ    
 إعفاء    منتجات ال�ال�ا العالج�ة ـ  ـ  30 02 51 00  

 إعفاء    غ�رها ـ  ـ  30 02 59 00  

      غ�رها:ـ     
 إعفاء     ساكس�تو�س�ن ـ ـ ـ  30 02 90 10  

 إعفاء     ر�س�ن ـ ـ ـ    30 02 90 20  

 إعفاء    غ�رها  ـ ـ ـ  30 02 90 90  
البنـود أدو�ة (�است�ناء المنتجات المذ�ورة في     30.03

ة من ) الم�ون30.06 أو 30.05 أو 30.02
، منتجات م�لو�ة ��مــا ب�نهامن  أك�راثن�ن أو 

في ال�ب العالجي أو محضرة لالستعمال 
معايرة أوفي  جرعاتالوقائي، غ�ر مه�أة في 
      أغلفة معدة للب�ع �التجزئة.

، ذات بن�ة و� على بنسل�نات أو على مشتقاتهاتحتـ   30 03 10 00  
 على أو سترو�توماس�نات على حمض بنسل�ني أو

     مشتقاتها

  
  

 إعفاء

 إعفاء    انتي ب�وت�ك) ح�و�ة (تحتو� على مضادات ، ـ غ�رها  30 03 20 00  

ات ُأخر داخلة في تحتو� على هرمونات أو منتجغ�رها،  ـ    
      :29.37ـد البن

 إعفاء     ـ ـ تحتو� على األنسول�ن  30 03 31 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  30 03 39 00  
      :تحتو� على أش�اه قلو�ات أو على مشتقاتها غ�رها، ـ     
 إعفاء    �ن أو أمالحهر دا�فـ ـ تحتو� على   30 03 41 00  
 إعفاء    أمالحه أو  (INN)�نر د��فدو �س�و ـ ـ تحتو� على   30 03 42 00  
 إعفاء    �ن أو أمالحهر دف�نور ـ ـ تحتو� على   30 03 43 00  
 إعفاء    غ�رهاـ ـ   30 03 49 00  
المضادة للمالر�ا لمواد الفعالة على ا تحتو�  ،ـ غ�رها  30 03 60 00  

    ) لهذا الفصل 2البنود الفر��ة ( ةالمذ�ورة في مالح�
 إعفاء
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  ف�ة الرسم  راءاإلج  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 إعفاء      ـ غ�رها  30 03 90 00  
30.04  

  
  
  
  

أو  30.02(في أدو�ة (عدا األصناف المذ�ـــورة   
) الم�ونة من منتجات م�لو�ة 30.06أو  30.05

 ال�ب غ�ــر م�لو�ة معدة لالستعمال في أو
 �ما(معايرة  جرعاتالعالجـي أو الوقائي، مه�أة في 

عبر الجلد) أو في أغلفة المعدة إلع�ائها  اف�ه
       �التجزئة.معده للب�ع 

ذات بن�ة  على مشتقاتها، بنسل�نات أو على ـ تحتو�   30 04 10 00  
    .على ستر�توماس�نات أو مشتقاتها حمض بنسل�ني أو

  
 إعفاء

 إعفاء    انتي �ايوتك)ح�و�ة (تحتو� على مضادات غ�رها،  ـ  30 04 20 00   

تحتو� على هرمونات أو على منتجات ُأخر ها، غ�ر ـ     
      : 29.37 البند مذ�ورة في

 إعفاء     ـ ـ تحتو� على األنسول�ن  30 04 31 00  

القشرة فوق الك�ر�ة أو  و� على هرموناتــتحت ـ ـ  30 04 32 00  
    .ن�ائرها البن�و�ة وأ مشتقاتها

  
 إعفاء

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  30 04 39 00  

      :حتو� على أش�اه قلو�ات أو مشتقاتهاتغ�رها،  ـ    
 إعفاء    ا�فدر�ن أو أمالحهـ ـ تحتو� على   30 04 41 00  
 إعفاء    أو أمالحه (INN) �س�ودو�فدر�ن ـ ـ تحتو� على   30 04 42 00  
 إعفاء    �فدر�ن أو أمالحهر نو ـ ـ تحتو� على   30 04 43 00  
 إعفاء    غ�رهاـ ـ   30 04 49 00  
تحتو� على ف�تام�نات أو منتجات ُأخر مذ�ورة  غ�رها، ـ  30 04 50 00  

     29.36 في البند
  إعفاء

تحتو� على المواد الفعالة المضادة للمالر�ا  ،ـ غ�رها  30 04 60 00  
    ) لهذا الفصل2المذ�ورة في مالح�ة البنود الفر��ة (

 إعفاء

    غ�رها:ـ     

 إعفاء     محال�ل �ب�ةـ ـ ـ   30 04 90 10  

 إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها   30 04 90 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  راءاإلج  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 وأصناف مماثلةضمادات  ،)غز� (شحشو، شا    30.05
و�مادات)،  واألشر�ة الالصقة تم�ل، الضمادا(

 مه�أة للب�ع أو مشر�ة أو مغ�اة �مواد ص�دل�ة
الستعماالت �بـ�ة أو جراح�ة أو ل�ب  �التجزئة

      .الب��رةاألسنان أو 
  إعفاء    .الصقةمن أصناف ذات ��قة ضمادات الصقة وغ�رها  ـ  30 05 10 00  
      :غ�رهاـ      
  إعفاء     ق�ن �بيـ ـ ـ    30 05 90 10  
      :مماثلةوأر��ة وأصناف  شاش ـ ـ ـ    
  إعفاء     ص�دل�ةمشر�ة �مواد  مغ�اة أو ـ ـ ـ ـ  30 05 90 21  
غ�ر مغ�اة أو مشر�ة �مواد ص�دل�ة معدة للب�ع  ـ ـ ـ ـ  30 05 90 22  

تب�ن من وجود رقاع عل�ها أو ته��تها �التجزئة أو 
أنها معدة حصرًا للمستش��ات ودوائر الصحة 

    في ال�ب والجراحة  االستعمالواإلسعاف �قصد 

  
  
  

  إعفاء
  إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   30 05 90 90  

ي المالح�ة ــمحضرات وأصناف ص�دلة مذ�ورة ف    30.06
      .الفصلمن هذا  4

ل��ا�ة  اف معقمة مماثلةخ�و� جراح�ة معقمة وأصن ـ     
القابلة لالمتصاص المعقمة  ف�ها ال��و�الجروح (�ما 

المستعملة في الجراحة أو في �ب األسنان) ولصاقات 
جراح�ة معقمة للنسج العضو�ة، مستعملة فـي إغــالق 
الجـــروح؛ فتائــل معقمة وموقفات النز�� القابلة 

صقة لالمتصاص للجراحة أو ل�ب األسنان؛ حواجز ال
مستعملة في الجراحة أو في �ب األسنان، وان �انت 

    :لالمتصاصقابلة 

  
  
  

 إعفاء     خ�و� جراح�ة معقمة ل��ا�ة الجروحـ ـ ـ   30 06 10 10  

 إعفاء     فتائل معقمة ـ ـ ـ  30 06 10 20  
موقفــات النز�� القابلة لالمتصاص المعقمة للجراحة ـ ـ ـ   30 06 10 30  

     أو ل�ب األسنان
  

 إعفاء

 إعفاء     لواصق جراح�ة معقمة للنسج العضو�ةـ ـ ـ    30 06 10 40  

ـ محضرات معتمة للفحص �األشعـة ومواد �اشفة يتناولها   30 06 30 00  
  إعفاء     المرضى للتش��ص ال�بي



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  راءاإلج  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 األسنان؛ـ اسمنت وغ�ره من منتجات مستعملة فـي حشو   30 06 40 00  
  إعفاء     الع�اماسمنت ترم�م 

معدة لإلسعاف المجهزة و الحقائب �ب�ة وعلب إسعاف  ـ  30 06 50 00  
  إعفاء     العاجل

 لمنع الحمل أساسها هرمونات أو محضرات ��ماو�ة ـ  30 06 60 00  
 إعفاء     أو مب�دات منو�ة 29. 37 من البند منتجات أخر

لالستعمال في ال�ب ال�شر�  معدة محضرات هالم�ة ـ  30 06 70 00  
الجسم  ألجزاء )تز��تتشح�م ( مادةأوالب��ر� �

كرا��  أو الفحوصات السر�ر�ة أو للعمل�ات الجراح�ة
 إعفاء     ال�ب�ة ب�ن الجسم واألجهزة ما

      :غ�رها ـ    
 ةفتحات الجراح�معدة لالستعمال في الال ـ ـ األدوات  30 06 91 00  

 إعفاء     (المفاغرة)
عفاءإ     محضرات الص�دلة تنفا�ا ـ ـ  30 06 92 00    
ـ ـ األدو�ة الوهم�ة (�الس�بو) واألدوات التجر�ب�ة     

االكل�ن���ة المستعملة في التجارب االكل�ن���ة 
     : المعتمدة المه�أة في جرعات محددة

 إعفاء    ـ ـ ـ أدو�ة وهم�ة (�الس�بو)  30 06 93 10  

ب المستعملة في التجار ـ ـ ـ األدوات التجر�ب�ة االكل�ن���ة   30 06 93 20  
 إعفاء    االكل�ن���ة المعتمدة المه�أة في جرعات محددة

  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  أســـــمــدة
  : مالح�ـــات

  : ال ��مل هذا الف�ل – 1
  ؛05.11دم الح�وانات الداخل في البند  -أ  

 5أ أو -4أ أو -3أ أو -2تل� المذ�ورة في المالح�ــات  ،) غ�ر�اً �ائالمنتجات المنف�لة المحددة ال�فات ��م -ب 
  ؛) أدناه

غـرام،  2.5لمزروعة (عدا العناصر ال��ر�ة)، التي ال �قل وزن الواحـدة منهـا عـن بلورات �لور�د البوتاس�وم ا -ج 
  ).90.01؛ العناصر ال��ر�ة من �لور�د البوتاس�وم (البند 38.24الواردة في البند 

ــد  – 2 ــة الموصــوفة فــي البنــد  31.02��ــمل البن ــأة �األشــ�ال أو األغلف ــة فقــ�، ��ــر� أن ال ت�ــون مه� األصــناف التال�
31.05:  

  : األصناف التي يتوفر ف�ها صفة أو غ�رها من ال�فات الواردة أدناه –أ 
  نترات ال�وديوم، و�ن �انت ن��ة؛ – 1
  نترات الن�ادر (األمون�وم)، و�ن �انت ن��ة؛ – 2
  األمالح المزدوجة من سلفات الن�ادر (األمون�وم) ونترات الن�ادر (األمون�وم)، و�ن �انت ن��ة؛ – 3
  �ادر (األمون�وم)، و�ن �انت ن��ة؛سلفات الن – 4
  األمالح المزدوجة (و�ن �انت ن��ة) أو م�ال�� نترات ال�ال��وم ونترات الن�ادر (األمون�وم)؛ – 5
  األمالح المزدوجة (و�ن �انت ن��ة) أو م�ال�� نترات ال�ال��وم أو نترات المغنز�وم؛ – 6
  الز�ت؛س�انام�د ال�ال��وم، و�ن �ان ن��ًا أو م�ر�ًا � – 7
  . البولة (يور�ا)، و�ن �انت ن��ة – 8

  األسمدة الم�ونة من أ� من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعاله، م�لو�ة معها؛ -ب 
األسمدة الم�ونة من �لور�د الن�ادر (األمون�وم) أو من أ� من المنتجات الموصـوفة فـي الفقـرة ( أ ) أو (ب)  -ج 

  و الج� أو مواد أخر غ�ر ع�و�ة خال�ة من القدرة اإلخ�اب�ة؛أعاله، م�لو�ة مع ال��اش�ر أ
أو  2-األسمدة ال�ائلة الم�ونة من محال�ل مائ�ة أو ن�ادر�ة من المنتجات الم�ار إل�ها في الفقرات الفر��ة أ –د 

  . أعاله أو من م�ال�� هذه المنتجات 8 -أ 
ت�ـون مه�ـأة فـي األشـ�ال أو األغلفـة الموصـوفة فـي البنـد األصناف التال�ة فقـ�، شـر��ة أن ال  31.03��مل البند  – 3

31.05:  
  : األصناف التي يتوفر ف�ها صفة أو غ�رها من ال�فات الواردة أدناه –أ 

  ال�ب� الناتج من عمل�ة نزع الفوسفور ؛ ـ 1
لو�ة إلزالة ، الم�ل� أو المعالج �حرارة أك�ر من الحرارة الم�25.10الفوسفات ال�ب�عي المذ�ور في البند  ـ 2

  ال�وائب؛
  ال�و�ر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو ال�الث�ة؛ ـ 3
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% وزنــًا مح�ــو�ة علــى 0.2ه�ــدروج�ن اورثوفوســفات ال�ال�ــ�وم المحتو�ــة علــى فلــور بن�ــ�ة ال تقــل عــن  ـ 4
  .الجافةلمنتج الالمائي في الحالة ا

، م�لو�ــة ��مــا ب�نهــا ول�ــن هأعــال ( أ ) لموصــوفة فــي الفقــرةاألســمدة الم�ونــة مــن أ� واحــد مــن المنتجــات ا  -ب 
  .  �غ� الن�ر عن ن��ة الفلور المحددة �حد فاصل

أعـــاله ، الم�لو�ـــة مـــــع ( أ ) أو ( ب )  األســمدة الم�ونــة مـــن أ� مــن المنتجـــات الموصــوفة فـــي الفقــرت�ن -ج 
عـن ن�ـ�ة الفلـور  ول�ـن �غـ� الن�ـر خ�ـاب�ةإل��اش�ر أو ج� أو أ�ة مواد غ�ر ع�و�ة خال�ة من القـدرة ا

  . المحددة �حد فاصل
األغلفـــة الموصـــوفة فـــي  ��ـــر� أن ال ت�ـــون مه�ـــأة فـــي األشـــ�ال أو فقـــ�،األصـــناف التال�ـــة  31.04��ـــمل البنـــد  - 4

  :31.05البند
  : األصناف التي يتوفر ف�ها وصف أو غ�ره من األوصاف الواردة أدناه أ ـ

  ال�ام (كارنال�ت ، ��ن�ت وسل�ف�ت وغ�رها)؛ ـ أمالح البوتاس�وم ال�ب���ة 1
  ؛ج أعاله -1ـ �لور�د البوتاس�وم، و�ن �ان ن��ًا ، مع مراعاة األح�ام الواردة في المالح�ة  2
  البوتاس�وم، و�ن �ان ن��ًا؛ �بر�تاتـ  3
  . اً المغنز�وم، و�ن �ان ن�� البوتاس�وم و �بر�تات ـ 4

  . ـ  أعاله م�لو�ة معاً  الفقرة أجات الموصوفة في ب ـ األسمدة الم�ونة من أ� من المنت
ن�ــوم مو ثــاني اه�دروج�ــــن اورثوفوســفات األمون�ــوم (فوســفات األمون�ــوم األحــاد�) ه�ــدروج�ن اورثوفوســفات  ثــاني ـ 5 

  .)31.05�ما ب�نها تبند في (البند ، و�ن �انت ن��ة وم�ال�� هذه المنتجات �(فوسفات األمون�وم ال�نائي)
" أسـمدة ُأخـر" سـو� المنتجـات مـن األنـواع الم�ـتعملة �أسـمدة  ، ال ت�مل ��ـارة31.05ب�ق أح�ام البند أجل ت�من  ـ 6

روج�ن أو الفوســفور أو والتــي تحتــو� �م�ونــات أساســ�ة علــى واحــد علــى األقــل مــن العناصــر الم��ــ�ة وهــي الن�تــ
  . البوتاس�وم

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند 
أسمدة من أصل ح�واني أو ن�اتي و�ن �انت   31 01 00 00  31.01

أو معالجة ��ماو�ـًا؛ أسمــدة م�لو�ة ��ما ب�نها 
معالجة ��ماو�ة للمنتجات  ناتجـــة عــن خلــ� أو

  %5       من أصل ح�واني أو ن�اتي
      زوت�ة)، معدن�ة أو ��ماو�ة.ا( ةأسمدة ن�تروج�ن�    31.02

  %5     ـ البولة (يور�ا)، و�ن �انت في محال�ل مائ�ة  31 02 10 00  
؛ أمــالح مزدوجــة وم�ــال�� ـــ �بر�تــات الن�ــادر (األمون�ــوم)    

      كبر�تات الن�ادر (األمون�وم) ونترات الن�ادر:
  %5     ـ ـ �بر�تات الن�ادر (األمون�وم)  31 02 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  31 02 29 00  
  %5      مائي لول، و�ن �انت في مح(األمون�وم)الن�ادر  ـ نترات  31 02 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند 
ـ م�ال�� نترات الن�ادر (األمون�وم) مع �ر�ونات   31 02 40 00  

  %5     ال�ال��وم أو غ�رها من مواد غ�ر ع�و�ة غ�ر م��بـة
  %5     ـ نترات ال�وديوم  31 02 50 00  
م ونتــــرات ـــ أمــالح مزدوجــة وم�ــال�� مــن نتــرات ال�ال��ــــو   31 02 60 00  

  %5     الن�ادر (األمون�وم)
ـ م�ال�� من البولة (يور�ا) ونتـرات الن�ـــادر (األمون�ــوم)   31 02 80 00  

  %5     في محال�ل مائ�ة أو ن�ادر�ة
ود نـفـي الب ، �مـا فـي ذلـ� الم�ـال�� غ�ـر المـذ�ورةـ غ�رهـا  31 02 90 00  

  %5     الفر��ة ال�ا�قة
      . �ة أو ��ماو�ةأسمدة فوسفات�ة معدن    31.03

      : ـ فوق الفوسفات (سو�ر فوسفات)    
 خـام� أو��ـ�د % وزنـا أو أك�ـر مـن35تحتـو� علـى ــ ـ   31 03 11 00  

  P2O5(    5%(الفوسفور  ثنائي
  %5    غ�رهاـ ـ   31 03 19 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    ثنائي فوسفات ال�ال��ومـ ـ ـ   31 03 90 10  
  %5     لةع�ال�ال��وم الم ـ ـ ـ فوسفات  31 03 90 20  
  %5     ـ ـ ـ فوسفات األمون�وم ال�ل��ة ال�ب���ة المعالجة �الحرارة  31 03 90 30  
ـ ـ ـ م�ال�� األسمدة المذ�ورة أعاله �غ� الن�ر عن   31 03 90 40  

  %5     ن��ة الفلور
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  31 03 90 90  

      .��ماو�ةأسمدة بوتاس�ة معدن�ة أو     31.04
  %5     ـ �لور�د البوتاس�وم  31 04 20 00  
  %5     ـ �بر�تات البوتاس�وم  31 04 30 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ ـ �بر�تات مزدوجة من المغنز�وم والبوتاس�وم  31 04 90 10  
  %5     أمالح البوتاس�ومـ ـ ـ   31 04 90 30  
ن�ر عن ـ ـ ـ م�ال�� األسمدة المذ�ورة أعاله �غ� ال  31 04 90 40  

  %5     ن��ة أو���د البوتاس�وم
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند 
أسمدة معدن�ة أو ��ماو�ة محتو�ة علـى اثنـ�ن أو     31.05

ثالثـــة مـــن العناصـــر الم��ـــ�ة وهـــي ن�تـــروج�ن 
وفوسفور و�وتاسـ�وم؛ أسـمدة أخـر؛ منتجـات هـذا 
الف�ل مه�أة أقراصًا أو �أشـ�ال مماثلـة أو م��ـأة 

�غم  10 عنفي أغلفة ال يز�د وزن الواحدة منها 
      . قائم

ـ منتجات هذا الف�ل مه�ـأة أقراصـًا أو �أشـ�ال مماثلـة أو   31 05 10 00  
 10م��ــأة فــي أغفلــة ال يز�ــد وزن الواحــدة منهــا عــن 

  %5    م كغم قائ
ـ أسمدة معدن�ة أو ��ماو�ة محتو�ة على العناصر   31 05 20 00  

  الم���ة ال�الثة، الن�تروج�ن والفوسفور
  %5     والبوتاس�وم

ـ ثاني ه�دروج�ن أورثوفوسفات ثاني امون�وم (فوسفات   31 05 30 00  
  %5     ثنائي األمون�وم)

ـ ثاني ه�دروج�ن أورثوفوسفات األمون�وم (فوسفات   31 05 40 00  
أحاد� األمون�وم)، و�ن �انت م�لو�ة مع ه�دروج�ن 
  %5     أورثوفوسفات ثاني أمون�وم (فوسفات ثنائي األمون�وم)

ة أو ��ماو�ـة أخـر محتو�ـة علـى العن�ـر�ن ـ أسمدة معدن�    
      الم��ب�ن الن�تروج�ن والف�فور:

  %5     ـ ـ محتو�ة على نترات وفوسفات  31 05 51 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  31 05 59 00  
ـ أسمدة معدن�ة أو ��ماو�ة محتو�ة على العن�ر�ن   31 05 60 00  

  %5     الم��ب�ن الفوسفور والبوتاس�وم
  %5     غ�رها ـ  31 05 90 00  
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  ،خالصات للد�اغة والص�اغة؛ مواد دا�غة وم�تقاتها؛ أص�اغ
  ؛ حبرمواد ملونة ُأخر؛ دهانات وورن��؛ معاج�نألوان س�ح�ة (ب�جمنت) و  

  

  : مالح�ــات
  : ��مل هذا الفصل ال  ـ 1

) 32.04أو  32.03البنـد العناصر والمر��ات المنفصلة المحددة الصفات ��ماو�ًا (عدا تل� الداخلـة فـي  أ ـ
) والزجــاج المتحصـل عل�ـه 32.06والمنتجات غ�ر الع�و�ة مـن األنـواع الم�تعملــة �م���ــات (البنـد 

ــد  ــي البن و�ــذل�  32.07مــن ال�ــوارتز المنصــهر أو غ�ــره مــن ال�ــ�ل�ا المنصــهر �األشــ�ال المــذ�ورة ف
�التجزئة الداخلـة فـي البنـد ه�أة للب�ع �أش�ال أو في أغلفة م ةاألص�اغ وغ�رها من مواد التلو�ن المقدم

  ؛32.12
ــود   ب ـ ــة فــي البن ــدا�غات وغ�رهــا مــن الم�ــتقات الدا�غــة مــن المنتجــات الداخل ــة 29.36ال أو  29.39لغا�

  ؛35.04لغا�ة  35.01أو البنود  29.41البند   
 .)27.15سفلت وغ�رها من معاج�ن سد قار�ة ُأخر (بندأمعاج�ن من   ج ـ

ـــة مــع 32.04��مـــل البنــد   ـ 2 ـــة والمــواد المتفاعل هــذه األمــالح إلنتــاج  ، الم�ــال�� مــن أمـــالح الد�ازون�ـــوم الم�بت
  .أص�اغ األزو

المح�ــرات التــي أساســها مــواد ملونــة (�مــا  32.06أو  32.05أو  32.04أو   32.03تــدخل أ��ــًا فــي البنــود   ـ 3
ــوان ال�ــ�ح�ة (ب�جمنــت) ال32.06��مــا يتعلــق �البنــد  ف�هــا، ــي البنــد ، األل ــة ف  28أو فــي الفصــل  25.30داخل

�ونات فـي صـناعة كم لو�ن المواد أو المعدة لالستعمال، من األنواع الم�تعملة لتوالرقائق والم�اح�ق المعدن�ة)
منـت) المبـددة فـي أوسـا� غ�ـر ، فـإن هـذه البنـود ال ت�ـمل األلـوان ال�ـ�ح�ة (ب�جمع ذلـ�و . المح�رات الملونة

) وال المح�ـرات 32.12، من األنواع الم�ـتعملة فـي صـناعة الـدهانات (بنـد معجون  ل أو، على ش�ل سائمائ�ة
  .32.15أو   32.13أو   32.12أو  32.10أو   32.09أو  32.08أو  32.07اُألخر الداخلة في البنود

لغا�ـة  39.01المحال�ل (عدا ال�لوديون) الم�ونـة مـن أ� مـن المنتجـات المـذ�ورة فـي البنـود 32.08��مل البند   ـ 4 
  % من وزن المحلول.50في مذي�ات ع�و�ة ��ارة عندما يتجاوز وزن المذيب  39.13

�مـواد ، ال ت�ر� ��ارة " مواد تلو�ن " علـى المنتجـات مـن األنـواع الم�ـتعملة من أجل ت�ب�ق أح�ام هذا الفصل  ـ 5
فـي الـدهانات نـة (ب�جمنـت) ح�ة ملو ، و�ن �انـت صـالحة أ��ـًا لالسـتعمال �ـألوان سـ�مال�ة في الدهانات الز�ت�ة

  المائ�ة. 
ــام البنــد  ـ 6 ــواع 32.12مــن أجــل ت�ب�ــق أح� ــارة " أوراق �صــم (أوراق خــتم) " األوراق الر��قــة مــن األن ، �قصــد ���

  :وشرائ� ال��عات ، والتي تت�ون منالم�تعملة ل��اعة أغلفة ال�تب والجلود 
، م�تلــة �ــالغراء أو بهــالم أو مــن ألــوان ســ�ح�ةال�م�نــة) م�ــاح�ق معدن�ــة (�مــا ف�هــا م�ــاح�ق المعــادن   أ ـ

  (ج�الت�ن) أو برا�� آخر؛
، م�بتــة علــى صــح�فة مــن أ�ــة مــادة �انــت ت�ــتعمل المعــادن ال�م�نــة) أو ألــوان ســ�ح�ةمعــادن (�مــا ف�هــا   ب ـ

  كحامل .
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

ـــاتي؛ مـــواد دا�غـــةخالصـــات دا�غـــة مـــن أصـــل     32.01  ن�
      اُألخر. وم�تقاتها أس�راتها و هاتأث�را وأمالحها و

  %5     ـ خالصة ��براكو  32 01 10 00  
  %5     )م�موزا(واتل ـ خالصة   32 01 20 00  
  %5     ـ غ�رها  32 01 90 00  

مواد دا�غة ع�و�ة تر��ب�ة؛ مواد دا�غة غ�ر     32.02
 مواد ت علىع�و�ة؛ مح�رات دا�غة، و�ن احتو 

دا�غة �ب���ة؛ مح�رات إنز�م�ة لالستعمال قبل  
      . الد�اغة

  %5     ـ مواد دا�غة ع�و�ة تر��ب�ة  32 02 10 00  
  %5     ـ غ�رها  32 02 90 00  

ح�ـواني (�مـا ف�هـا مواد تلو�ن من أصل ن�ـاتي أو      32.03
ـــــن �اســـــت�ناء الفحـــــم خالصـــــات الصـــــ�اغة ، ول�

؛ ��ماو�ـــاً  و�ن �انـــت محــددة الصـــفات الح�ــواني)،
مــــن هــــذا  3�ورة فــــي المالح�ــــة مح�ــــرات مــــذ

، قاعــدتها مــواد تلــو�ن مــن أصــل ن�ــاتي أو الفصــل
      .  ح�واني

      : ـ ـ ـ من أصل ن�اتي    
  %5      ـ ـ ـ ـ ن�لة �ب���ة  32 03 00 11  
  %5     ـ ـ ـ ـ غ�رها  32 03 00 19  
  %5     ـ ـ ـ من أصل ح�واني  32 03 00 20  

ع�و�ة تر��ب�ة، و�ن �انت محددة  مواد تلو�ن    32.04
رات مذ�ورة في المالح�ة الصفات ��ماو�ًا؛ مح�

مواد ملونة ع�و�ة اساسها من هذا الفصل،  3
تر��ب�ة؛ منتجات ع�و�ة تر��ب�ة من األنواع 

� ضوئي أو من األنواع �الم�تعملة �عوامل تب�
الم���ة (لوم�ن�فور)، و�ن �انت محددة الصفات 

       . ك�ماو�اً 
ــة ومح�ــرات أساســها هــذه      ــ مــواد تلــو�ن ع�ــو�ة تر��ب� ـ

      : الفصلمن هذا  3المالح�ة المواد مذ�ورة في 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5     ـ ـ أص�اغ مبددة ومح�رات أساسها هذه األص�اغ  32 04 11 00  
عدنة ومح�رات أساسـها ، و�ن �انت ممـ أص�اغ حم��ةـ   32 04 12 00  

 ؛ أصــ�اغ مرســ�ة(م�بتة) ومح�ــــراتهــذه األصــ�اغ
     أساسها هذه األص�اغ

  
  

5%  
  %5     ـ ـ أص�اغ قاعد�ة ومح�رات أساسها هذه األص�اغ  32 04 13 00  
  %5     ـ ـ أص�اغ م�اشرة ومح�رات أساسها هذه األص�اغ  32 04 14 00  
�ما في ذل� األص�اغ القابلة لالستعمال أص�اغ الراقود ( ـ ـ  32 04 15 00  

ساسها هذه ) ومح�رات أحالتها �ألوان س�ح�ةفي 
     األص�اغ

  
  

5%  
  %5    ـ ـ أص�اغ متفاعلة ومح�رات أساسها هذه األص�اغ  32 04 16 00  
  %5      ـ ـ ألوان س�ح�ة ومح�رات أساسها هذه األلوان  32 04 17 00  
  %5   ـ ـ مواد تلو�ن �اروت�نو�د�ة ومح�رات أساسها هذه المواد 32 04 18 00  
� م�ال�� اثن�ن أو أك�ر من المواد ، �ما في ذلغ�رها ـ ـ  32 04 19 00  

لغا�ة  32 04 11ردة في البنود الفر��ة الملونة الوا
19 04 32     

  
  

5%  
ـ منتجات ع�و�ة تر��ب�ة من األنـواع الم�ـتعملة �عوامـل   32 04 20 00  

     � ضوئي�تب�

  
5%  

      : غ�رهاـ      
  %5     الن�لة التر��ب�ة ـ ـ ـ  32 04 90 10  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   32 04 90 90  

مح�ـــرات أساســـها ألـــوان  ؛(لـــ�)ألـــوان مرســـ�ة   32 05 00 00  32.05
مــن هــذا  3(لــ�) مــذ�ورة فــي المالح�ــة  مرســ�ة
     الفصل

  
  

5%  
مواد تلو�ن ُأخر؛ مح�رات مذ�ورة في المالح�ة      32.06

ذا الفصل، عدا تل� المذ�ورة في البند همن  3
منتجات غ�ر  32.05أو 32.04أو 32.03

 ملة �ألوان م���ةن األنواع الم�تعع�و�ة م
      .�اً ئا�و�ن �انت محددة الصفات ��م ،لمون�وفور)(

ـــت) ومح�ـــرات أساســـها ثـــاني      ـــوان ســـ�ح�ة (ب�جمن ــــ أل
      : الت�تان�وم أو���د

���د % أو أك�ر وزنًا من ثاني أو 80لى تحتو� ع ـ ـ  32 06 11 00  
  %5     الت�تان�وم، مح�و�ًا على المادة الجافة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5     ـ ـ غ�رها  32 06 19 00  
  %5     ـ ألوان س�ح�ة ومح�رات أساسها مر��ات ال�روم  32 06 20 00  
      : ـ مواد تلو�ن ُأخر ومح�رات ُأخر    
  %5     اساسها األلترامار�ن   الزاورد) ومح�رات(الترامار�ن ـ ـ   32 06 41 00  
ـ ـ ل��و�ون، ألوان س�ح�ة ُأخر ومح�رات أساسها   32 06 42 00  

     كبر�ت�د الزن� (توت�اء)

  
5%  

  %5     غ�رها ـ ـ  32 06 49 00  
كعوامل  من األنواع الم�تعملة ع�و�ة منتجات غ�ر ـ  32 06 50 00  

  %5     (لمون�وفور) م���ة
ألـوان حاج�ـة (ألوان س�ح�ة (ب�جمنت) ومعتمـات     32.07

ــزجج  وألــوان مح�ــرة )لل�ــوء ــات قابلــة للت ومر��
ودهانات ل�الء الف�ار (اينجوب) ودهانات لماعـة 
 سائلة ومح�رات مماثلة، مـن األنـواع الم�ـتعملة

ل�ــــالء ال�ــــزف وتلــــو�ن الم�نــــا أو فــــي صــــناعة 
، فر�ــــت) ومزججــــات ُأخــــرالالزجــــاج؛ مزججــــات (

      . ���ل م�حوق أو حب��ات أو رقائق
ح�رة وألوان مح�رة ـ ألوان س�ح�ة ومعتمات م  32 07 10 00  

     هومح�رات مماثل

  
5%  

ـ مر��ات قابلة للتزجج ودهانـات ل�ـالء الف�ـار ومح�ـرات   32 07 20 00  
     مماثلة

  
5%  

  %5     سائلة ومح�رات مماثلة المعة ـ دهانات  32 07 30 00  
���ل م�حوق أو  ُأخر،ـ مزججات (فر�ت) ومزججات   32 07 40 00  

     حب��ات أو رقائق

  
5%  

 دهانــات وورنــ�� (�مــا فــي ذلــ� ألــوان الم�نــا و    32.08
 اللــــ�) أساســــها بــــول�مرات تر��ب�ــــة أو بــــول�مرات

ــــاً  ــــة أو �ب���ــــة ُمحــــورة (معدلــــة) ��ماو� ، محلول
؛ محال�ــل معرفــة فــي وســ� غ�ــر مــائي مبــددة فــي
       . من هذا الفصل 4المالح�ة 

      : ـ أساسها بول��ترات     
  %5     ـ ـ ـ ورن��  32 08 10 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�ره  32 08 10 90  
      : ا بول�مرات اكر�ل���ة أو ف�ن�ل�ةـ أساسه     



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

308
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  32ف : 

   - 240  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5     ـ ـ ـ ورن��  32 08 20 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�ره  32 08 20 90  
      : ـ غ�رها     
  %5      ـ ـ ـ ورن��  32 08 90 10  
  %5       ـ ـ ـ غ�ره  32 08 90 90  

) اللـ� ولم�نـا �ما في ذلـ� ألـوان اات وورن�� (ندها    32.09
أساســها بـــول�مرات تر��ب�ــة أو بـــول�مرات �ب���ـــة 

      .محلولة أو مبددة في وس� مائي معدلة ��ماو�ًا،
      : ا بول�مرات اكر�ل���ة أو ف�ن�ل�ةـ أساسه     
  %5       ـ ـ ـ ورن��  32 09 10 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�ره  32 09 10 90  
      : ـ غ�رها     
  %5       ورن�� ـ ـ ـ  32 09 90 10  
  %5      غ�رهـ ـ ـ   32 09 90 90  

 (�ما في ذل� ألوان الم�نا و دهانات وورن�� ُأخر     32.10
؛ ألــــوان ســــ�ح�ة مائ�ــــة اللــــ� واأللــــوان المائ�ــــة)

     د و اع الم�تعملة في صقل الجلو من األن مح�رة
  %5    ورن��ـ ـ ـ   32 10 00 10  
نـواع الم�ـتعملة ألوان سـ�ح�ة مائ�ـة مح�ـرة مـن األ  ـ ـ ـ  32 10 00 20  

    في صقل الجلود

  
5%  

  %5      غ�رهاـ ـ ـ   32 10 00 90  
  %5      مجففات مح�رة  32 11 00 00  32.11
ألـوان ســ�ح�ة (�مـا فــي ذلـ� الم�ــاح�ق والرقــائق     32.12

، ��ـــ�ل المعدن�ـــة) مبـــددة فـــي وســـ� غ�ـــر مـــائي
ســـائل أو معجـــون، مـــن األنـــواع الم�ـــتعملة فـــي 

ألــوان الم�نــاء)؛  انات (�مــا فــي ذلــ�صناعـــة الــده
 مه�ـــأة؛ أصـــ�اغ ومـــواد ملونـــة ُأخـــر أوراق ال�ـــتم

      . �أش�ال أو في أغلفة للب�ع �التجزئة
  %5    ـ أوراق ختم  32 12 10 00  
      : ـ غ�رها    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

309
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  32ف : 

   - 241  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

أص�اغ ومواد ملونة مه�أة �أش�ال أو في أغلفة للب�ع ـ ـ ـ   32 12 90 10  
      �التجزئة

  
5%  

  %5      غ�رهاـ ـ ـ   32 12 90 90  
 لرسامي اللوحات أو لل�الب أو ألوان للفنان�ن    32.13

وما للت�ل�ة  لتعديل تدرج األلوان أو اإلرشاد�ة أو
في أناب�ب أو في ���ل أقراص أو  �ماثلها،

أو أغلفة  أش�الفي  مر��انات أوفي زجاجات أو 
       . مماثلة

      : ـ مجام�ع األلوان     
  %5      أللواناج ألوان لتعديل تدر ـ ـ ـ   32 13 10 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ    32 13 10 90  
  %5    غ�رهاـ   32 13 90 00  

معــاج�ن لت�ب�ــت الزجــاج و�ســمنت الــراتنج وغ�رهــا     32.14
مــن معــاج�ن ال�ــد؛ معــاج�ن الح�ــو؛ مح�ــرات 
�الء ال��وح غ�ـر متحملـة للحـرارة للواجهـات أو 
 للجدران الداخل�ة أو لألرض�ات أو لألس�ف أو مـا

     شابهها.
ـ معاج�ن ت�ب�ت الزجاج و�سمنت راتنجي وغ�رها من      

      معاج�ن ال�د والح�و:
  %5      معاج�ن أساسها الز�ت لت�ب�ت الزجاجـ ـ ـ   32 14 10 10  
معاج�ن الت���م وال�د ل�الء البرام�ل والدنان..الخ، ـ ـ ـ   32 14 10 20  

    ساسها ال�معأ

  
5%  

  %5      فن�ة الستعماالتمعاج�ن راتنج�ة ـ ـ ـ   32 14 10 30  
ل�تم أساسها الزجاج الذواب الم�تعملة معاج�ن ـ ـ ـ   32 14 10 40  

شموع اإلشعال ولمنع ت�رب ال�وائل في أج�ام 
الم�اه في ال��ارات مبردات المحر�ات والعوادم و 

    ولتعب�ة �ع� الفواصل

  
  
  

5%  
عملة معاج�ن أساسها أو��ي �لور�د الـزن� الم�ت ـ ـ ـ  32 14 10 50  

     لمعجنة ال��ب والمواد ال�ز��ة وغ�رها من المواد

  
5%  

معاج�ن أساسها أو��ي �لور�د المغن��وم الم�تعملة ـ ـ ـ   32 14 10 60  
    ل�د ال�قوق في المصنوعات ال��ب�ة

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

310
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  32ف : 

   - 242  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

معاج�ن أساسها ال�بر�ت الم�تعملة �مواد سد قاس�ة  ـ ـ ـ  32 14 10 70  
     ولتماس� الق�ع في موضعها

  
5%  

ـ ـ ـ معاج�ن أساسها المواد ال�الست���ة الم�تعملة لمنع   32 14 10 80  
ولت�و�ة س�وح  الفواصل ت�رب ال�وائل في �ع�

    ... الخ األرض�ات

  
  
5%  

      : غ�رها ـ ـ ـ    
ـ ـ ـ ـ معاج�ن أساسها أك��د الزن� والجل�ر�ن الم�تعملة   32 14 10 91  

ت�ب�ت ق�ع لصنع مواد تغ��ة متحملة للحوام� أو ل
معدن�ة على مصنوعات البورسالن أو لوصل 

    األناب�ب

  
  
5%  

 إضافة، �عد معاج�ن أساسها الم�ا� الم�تعملة ـ ـ ـ ـ  32 14 10 92  
، لصنع مواد تغ��ة وا��ة مرنة �ما ت�تعمل يمق�

    لجلف�ة ال�فن

  
  
5%  

شمع األختام المر�ب الم�تعمل ل�د التجاو�� ـ ـ ـ ـ    32 14 10 93  
نع ت�رب ال�وائل من أو��ة الزجاج ول�تم ولم

    ...الخ الم�تندات

  
5%  

معاج�ن الح�و إلعداد األس�ح لل�الء بت�و�ة ـ ـ ـ ـ   32 14 10 94  
البروزات وح�و ال�قوق وال�قوب و�وضع عل�ها 

    ال�الء �عد جفافها وصقلها

  
  
5%  

  %5      غ�رهاـ ـ ـ ـ   32 14 10 99  
  %5      ـ غ�رها  32 14 90 00  

حبر ال��اعة، حبر ال�تا�ـة أو الرسـم وأنـواع حبـر     32.15
       . ُأخر، و�ن �انت مر�زة أو ���ل جامد

      : ـ حبر ��اعة    
  %5      ـ ـ أسود  32 15 11 00  
  %5      ـ ـ غ�ره  32 15 19 00  
      : ـ غ�رها     
  %5      حبر ال�تا�ة والرسمـ ـ ـ   32 15 90 10  
  %5      أو الن�خحبر للنقل ـ ـ ـ   32 15 90 20  
  %5    الحبر المعد لألقالم ذات الر��ة ال�رو�ةـ ـ ـ    32 15 90 30  
  %5      الحبر المعد لآلالت الناس�ةـ ـ ـ    32 15 90 40  
  %5      الحبر لألختامـ ـ ـ    32 15 90 50  
  %5      الحبر ألشر�ة اآلالت ال�ات�ةـ ـ ـ   32 15 90 60  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

311
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  32ف : 

   - 243  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5      للتر��مالحبر المعد ـ ـ ـ   32 15 90 70  
  %5      الحبر ال�ر� ـ ـ ـ   32 15 90 80  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   32 15 90 90  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

312
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  33ف : 

    - 244  -

 
  
  

  ؛ مست�لصات مواد راتنج�ة (رز�نو�د)ز�وت عطر�ة و 
  محضرات عطور أو تطر�ة (كوزمات��) أو تجم�ل (توال�ت)

  
  مالح�ــات:

  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 1
  ؛13.02أو البند  13.01ة في البند الراتنجات الز�ت�ة الطب���ة أو ال�الصات الن�ات�ة الداخل  أ  ـ  
  ؛34.01ت اُألخر الداخلة في البند صابون والمنتجاال  ب ـ  
  أرواح التر�نت�ن أو أرواح األخ�اب الصنو�ر�ة أو أرواح ناتجة عن صنع عج�نة الورق �طر�قة   ج ـ  
  .38.05ت اُألخر الداخلة في البند (السلفات) والمنتجا  

وعلى  33.01د الداخلة في البند تسر� فقط على الموا 33.02إن ��ارة "مواد عطر�ة" الواردة في البند   ـ 2
  المنتجات العطر�ة التر��ب�ة. الم�ونات العطر�ة التي تم فصلها عن هذه المواد أو على

، خاصة على المنتجات، سواء �انت م�لوطة أو غ�ر م�لوطة (عدا 33.07لغا�ة   33.03ُتَطبق أح�ام البنود   ـ 3
العطر�ة)، الصالحة لالستعمال �منتجات داخلة في هذه البنود  الم�اه المقطرة العطر�ة والمحال�ل المائ�ة للز�وت

  .صد است�دامها في هذه االستعماالتومه�أة للب�ع �التجزئة في أغلفة �ق
، 33.07ت�ـمل ��ـارة " محضـرات عطـور أو تطر�ـة (كوزمات�ـ�) أو تجم�ـل (توال�ـت) " �ـالمعنى المـذ�ور فـي البنــد   ـ 4

ك�اس الصغ�رة التي تحتو� علـى أجـزاء ن�اتـات معطـرة؛ المحضـرات المعطـرة التـي ��ما ت�مل المنتجات التال�ة : األ 
؛ الورق المعطر والورق الم�رب أو المطلـي �مـواد تجم�ـل؛ محال�ـل للعدسـات الالصـقة أو �االحتراقتنت�ر رائحتها 

أو �مـواد التجم�ـل ؛  للع�ون االصطنا��ة؛ الح�و أو الل�اد والالمنسوجات الم�ر�ة أو المطل�ة أو المغطاة �العطور
  . محضرات التجم�ل (توال�ت) المعدة للح�وانات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

313
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  33ف : 

    - 245  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ز�وت عطر�ة (و�ن �ان التر�نت�ن منزوعًا منها)،     33.01

��معها أو بدونه؛ راتنجات عطر�ة "رز�نو�د" 
أو في ز�وت  وز�وت عطر�ة مر�زة في ال�حوم

أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل  ، ثابتة
عل�ها �طر�قة الت�ر�ب أو النقع؛ منتجات ثانو�ة 
تر�نت�ن�ة مت�لفة من عمل�ة نزع التر�نت�ن من 
الز�وت العطر�ة؛ م�اه مقطرة عطر�ة ومحال�ل 

       . مائ�ة من ز�وت عطر�ة
      :  ـ ز�وت عطر�ة من حمض�ات    
  %5      من برتقالـ ـ   33 01 12 00  
  %5       ـ ـ من ل�مون   33 01 13 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  33 01 19 00  
      : ـ ز�وت عطر�ة من غ�ر الحمض�ات    
  %5    من�ا ب�بر�تا)ـ ـ من النعناع الفلفلي (  33 01 24 00  
  %5      ـ ـ من أصناف النعناع اُألخر  33 01 25 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  33 01 29 00  
        : "دنجات عطر�ة "رز�نو�ـ رات     
  %5      ـ دهن العودـ ـ   10 30 01 33  
  %5      ـ غ�رهـ ـ   33 01 30 90  
      : ـ غ�رها     
      : محال�ل مائ�ة من ز�وت عطر�ةو م�اه مقطرة  ـ ـ ـ    
  %5       ـ ـ ـ ـ معدة ألغراض طب�ة  33 01 90 11  
  %5       ـ ـ ـ ـ ماء �اد�   33 01 90 12  
  %5      ـ ـ ـ ـ ماء ورد   33 01 90 13  
  %5      ـ ـ ـ ـ ماء زهر   33 01 90 14  
  %5       ماء لقاحـ ـ ـ ـ    33 01 90 16  
  %5       من ز�وت عطر�ةأخر محال�ل مائ�ة  ـ ـ ـ ـ   33 01 90 17  
  %5       غ�رها ـ ـ ـ ـ   33 01 90 19  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها   33 01 90 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

314
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  33ف : 

    - 246  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
�ط (�ما ف�ها المحال�ل م�ال�ط مواد عطر�ة وم�ال    33.02

 الموادال�حول�ة) قاعدتها مادة أو أك�ر من هذه 
 في الصناعة؛ خام �مواد من األنواع المستعملة

 األنواع من محضرات ُأخر أساسها مواد عطر�ة

      .صناعة الم�رو�ات في المستعملة
ـ من األنواع المستعملة في الصناعات الغذائ�ة أو   33 02 10 00  

    الم�رو�ات

  
5%  

  %5      ـ غ�رها  33 02 90 00  
      . عطور وم�اه تجم�ل (توال�ت)     33.03

  %5      عطور (�ارف�وم) السائلة أو الجامدةـ ـ ـ   33 03 00 10  
  %5       كولون�ا ـ ـ ـ  33 03 00 20  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   33 03 00 90  

ـــاج) ومحضـــرات     33.04 ـــل أو ز�نـــة (م�� محضـــرات تجم�
ـــــر األدو�ـــــة) �مـــــا ف�هـــــا ، للعنا�ـــــة �ال��ـــــرة (غ�

ـــــن ال�ـــــمس ومحضـــــرات  محضـــــرات الوقا�ـــــة م
محضـــــرات العنا�ـــــة �أ�ـــــافر ؛ التســـــم�ر(برونز�)

      .  األيد� واألقدام
  %5       ـ محضرات تجم�ل ال�فاه  33 04 10 00  
  %5      ـ محضرات تجم�ل الع�ون   33 04 20 00  
      : واألقدامـ محضرات العنا�ة �أ�افر األيد�      
  %5      ملمعات وطالء األ�افرـ ـ ـ   33 04 30 10  
  %5      مز�الت طالء األ�افرـ ـ ـ   33 04 30 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  33 04 30 90  
      : ـ غ�رها    
      : مضغوطةو�ن �انت  مساح�ق،ـ ـ      
  %5       ـ ـ ـ بودرة األطفال  33 04 91 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  33 04 91 90  
      : غ�رهاـ ـ      
  %5       ـ ـ ـ خل للز�نة  33 04 99 10  
  %5      محضرات وقا�ة الجلد من ال�مس ـ ـ ـ  33 04 99 20  
  %5      ـ ـ ـ محضرات تطر�ة الجلد  33 04 99 30  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
 رات نزعـمحضو رات لطالء الوجه ومعاج�ن ضمح ـ ـ ـ  33 04 99 40  

  %5     الطالء
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 04 99 90  

      . محضرات العنا�ة �ال�عر    33.05
  %5      ـ شامبو  33 05 10 00  
  %5      ـ محضرات لتجع�د ال�عر أو تمل�سه الدائم  33 05 20 00  
  %5      ـ ملمعات ال�عر (الكر)  33 05 30 00  
      : ـ غ�رها     
  %5      ـ ـ ـ ز�وت ال�عر  33 05 90 10  
  %5      ـ ـ ـ �ر�م ال�عر   33 05 90 20  
  %5      ـ ـ ـ محضرات ص�غ ال�عر   33 05 90 30  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 05 90 90  

ـــالفم أو األســـنان، �مـــا ف�هـــا     33.06 ـــة � محضـــرات للعنا�
 ؛االصـطنا��ةمعاج�ن ومسـاح�ق ت�ب�ـت األسـنان 

 ،خ�ــو� لتن��ــ� مــا بــ�ن األســنان (دنتــال فلــوس)
      . دةمفر  في عبوات للب�ع �التجزئة

      : ن�فات األسنانـ م    
  %5       ـ ـ ـ معاج�ن األسنان  33 06 10 10  
  %5       االصطنا��ةـ ـ ـ من�فات األسنان    33 06 10 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 06 10 90  
  %5    (دنتال فلوس)ن��� ما ب�ن األسنان تـ خ�و� مستعملة ل  33 06 20 00  
      : ـ غ�رها     

  %5       ـ ـ محضرات غسل الفم وتعط�ر رائحتهـ   33 06 90 10  
  %5       االصطنا��ةـ ـ ـ محضرات ت�ب�ت األسنان   33 06 90 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 06 90 90  

محضــرات معــدة لالســتعمال قبــل أو أثنــاء أو �عــد     33.07
الحالقـــة ومـــز�الت الـــروائح الجســـد�ة ومحضـــرات 

عطـــــور أخـــــر� ال�ـــــعر و  االســـــتحمام ومـــــز�الت
حضــــرات تطر�ــــة أو تجم�ــــل غ�ــــر مــــذ�ورة وال وم

ــي م�ــان  ـــالت روائــح محضــرة  آخــر؛داخلــة ف مز�
      مطهرة.ذات خواص و�ن �انت معطرة أو  للغرف،
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
      لحالقة:ا�عد  أثناء أو لالستعمال قبل أو ـ محضرات معدة     
  %5      ـ ـ ـ معاج�ن ورغوة الحالقة  33 07 10 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 07 10 90  
  %5      ـ مز�الت الروائح الجسد�ة والعرق ومانعات التعرق   33 07 20 00  
  %5      ـ أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر  33 07 30 00  
، �ما أو إزالة روائح الغرف (األماكن) ـ محضرات لتعط�ر    

      : الدين�ة ف�ها المحضرات المعطرة للطقوس
      :�االحتراق ملعطرة تع ـ ـ "أغارا�اتي"ومحضرات ُأخر     
  %5       ـ ـ ـ سائلة  33 07 41 10  
  %5      ـ ـ ـ مسحوقة  33 07 41 20  
  %5    ـ ـ ـ ع�دان (ند ��ور)  33 07 41 30  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 07 41 90  

      : غ�رهاـ ـ        
  %5      في أو��ة ناف�ة ـ ـ ـ  33 07 49 10  
خل ال�الجات والس�ارات ـ ـ ـ فحم من�ط إلزالة الروائح دا  33 07 49 20  

    ...الخ

  
5%  

  %5       غ�رها ـ ـ ـ  33 07 49 90  
      : ـ غ�رها    
  %5      مز�الت ال�عر ـ ـ ـ   33 07 90 10  
األك�اس و  الورق المعطر أو المطلي �مواد تجم�ل ـ ـ ـ  33 07 90 20  

  %5    المعطرة
  %5    الصطنا��ةا ون ــ�ـعـة أو الـات الالصقـمحال�ل العدس ـ ـ ـ  33 07 90 40  
  %5      ـ ـ ـ محضرات تطر�ة وتجم�ل معدة للح�وانات  33 07 90 50  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  33 07 90 90  
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  ، عوامل س�ح عضو�ة (غواسل عضو�ة)، صابون 
  شموع اص�نا��ة،  ت�ح�م،محضرات  غ��ل،محضرات  

  شموع إضاءة وأصناف مماثلة،  تلم�ع،محضرات صقل أو  محضرة،شموع  
  ، محضرات �ب األسنان أساسها الجصمعاج�ن لصنع النماذج، شموع �ب األسنان 

  
  : مالح�ـــات

  : هذا الفصل ل ��مال  ـ 1
 ، منأو م��رو��ة ح�وان�ة أو ن�ات�ةشحوم أو ز�وت  أو المحضرات الغذائ�ة منالصالحة لألكل الم�ال�� ـ أ  

  ؛)15.17كمحضرات لفك القوالب (بند  األنواع الم�تعملة
  المنفصلة المحددة الصفات ��ماو�ًا؛ ـ المر��ات ب

صـابون أو  رغوات الحالقة أو محضرات االستحمام المحتو�ة علـى وال�امبو أو من�فات األسنان أو معاج�ن ـ ج 
  ).33.07أو  33.06، 33.05عوامل س�ح عضو�ة ُأخر (البند 

، ال تن�بق �لمة " صابون " إال على الصابون القابل للذو�ان في المـاء. �جـوز 34.01 من أجل ت�ب�ق أح�ام البند  ـ 2
الم�هـرات أو م�ـاح�ق  (مثـل،علـى مـواد مضـافة  34.01ة فـي البنـد أن �حتو� الصابون والمنتجـات اُألخـر الداخلـ

، إذا 34.01م�ـاح�ق شـحذ داخلـة فـي البنـد شحذ أو المواد المال�ة أو أدو�ة). ت�قـى المنتجـات التـي تحتـو� علـى 
أو ق�ـع أو �أشـ�ال مقول�ـة. أمـا إذا �انـت �أشـ�ال ُأخـر فتـدخل فـي أو ق�ـور صـل�ة كانت فق� علـى ه��ـة قضـ�ان 

  .م�اح�ق الجلي والمحضرات المماثلة�  34.05د البن
، فــإن ��ــارة " عوامــل ال�ــ�ح العضــو�ة " تعنــي المنتجــات التــي عنــدما ت�لــ� 34.02مــن أجــل ت�ب�ــق أح�ــام البنــد   ـ 3

  :دة ساعة واحدة بنف� درجة الحرارةم�و�ة وتترك لم 20% بدرجة 0.5�الماء بتر��ز قدره 
  اف أو م�تحل�ًا ثابتًا دون فصل المادة غ�ر القابلة للذو�ان؛ سائًال شفافًا أو نصف شف أ ـ تع�ي  
   أقل. سم) أوداين/  m/N )45في المتر  ن�وتن 2-10×  4.5توتر س�ح الماء إلى  ـ ت�فضب   

، المنتجـات المعرفـة فـي المالح�ـة 34.03لنف� والز�وت المعدن�ة القار�ة "، الواردة فـي البنـد �قصد ���ارة " ز�وت ا  ـ 4
  .27الفصل من  2

فـي البنـد  ، فإن ��ارة " شموع اص�نا��ة وشموع محضرة " الـواردةاالستثناءات المنصوص عل�ها أدناهمع مراعاة   ـ 5
  :، ت�بق فق� على34.04

  الماء؛العضو�ة المنتجة ��ماو�ًا التي لها صفة ال�موع و�ن �انت قابلة للذو�ان في  أ ـ المنتجات  
  ؛ن عمل�ة خل� شموع م�تلفةعل�ها م المنتجات المتحصل ب ـ  

أو المنتجات التي لها صفة ال�موع وأساسها نوع أو أكثر مـن ال�ـموع وتحتـو� علـى شـموع أو علـى راتنجـات  ج ـ
  .على مواد معدن�ة أو مواد ُأخر

  :وال ��مل هذا البند
  ؛ال�موع حتى و�ن �انت لها صفة 38.23أو   34.02أو   15.16المنتجات الداخلة في البند   ـ 1
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ملونــة،  أوم�ــررة ال�ــموع الح�وان�ــة غ�ــر الم�لو�ــة أو ال�ــموع الن�ات�ــة غ�ــر الم�لو�ــة ، و�ن �انــت   ـ 2
  ؛15.21الداخلة في البند 

ب�نهـا أو ملونـة  و�ن �انت م�لو�ة ��مـا ،27.12ال�موع المعدن�ة والمنتجات المماثلة الداخلة في البند   ـ 3
  فق�؛

   . ... الخ) 38.09أو   34.05أو المذا�ة في وس� مائي (بنود الم�لو�ة أو المبددة  ـ ال�موع 4
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

اسل عضو�ة منتجات ومحضرات غو  ؛صابون     34.01
أو ، على ه��ة قض�ان معدة لالستعمال �صابون 

، و�ن احتوت على كال مقول�ةأشـق�ع أو 
 غواسل عضو�ة منتجات ومحضرات ؛صابون 

للب�ع  مه�أة مأو �ر�سائل  لغ�ل الجلد على ه��ة
ورق وح�و  ؛بون ن احتوت على صا�و  �التجزئة،

، م�ر�ة أو م�ل�ة أو مغ�اة ول�اد وال من�وجات
  . �صابون أو �مادة م�هرة

    

، على بون ومنتجات ومحضرات غواسل عضو�ةـ صا    
وال ، ورق ول�اد مقول�ة أش�ال ه��ة قض�ان أو ق�ع أو

و مغ�اة �الصابون أو ، م�ر�ة أو م�ل�ة أمن�وجات
  : �مادة م�هرة

    

ت) �ما ف�ها ل�معدة لالستعمال �مواد تجم�ل (توا ـ ـ      
  : ةالمنتجات المحتو�ة على مواد �ب�

    

  %5       ��ل �تل� ـ ـ ـ صابون حالقة   34 01 11 30  
  %5       ـ ـ ـ صابون �بي  34 01 11 40  
  %5      ـ ـ صابون م�هرـ    34 01 11 50  
م�ر�ة أو مغ�اة  ،من�وجات ول�اد والـ ـ ـ ورق وح�و   34 01 11 70  

   و�ن �انت مع�رة م�هرة،�الصابون أو �مادة 

    
5%  

شاحذًا أو  صابون توال�ت وان �ان ملونًا أو مع�رًا أوـ ـ ـ   34 01 11 80  
  م�هرًا (مثل اللك� والكامي)

    

5%  
  %5      اغ�رهـ ـ ـ   34 01 11 90  
      : غ�رها ـ ـ     
  %5    (تول او�ل)الصنو�ر صابون راتنجي أو من ز�ت ـ ـ ـ    34 01 19 20  
  %5       خاصة الستعماالتمحضرًا صناعي ـ ـ ـ صابون    34 01 19 30  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

م�ـر�ة أو م�ل�ـة  من�ـوجات،ورق وح�ـو ول�ـاد وال  ــ ـ ـ  34 01 19 40  
   انت مع�رةو�ن � م�هرة،أو مغ�اة �الصابون أو �مادة 

    
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 01 19 90  
      :  ـ صابون �أش�ال ُأخر     
  %5      ـ ـ ـ ���ل م�حوق   34 01 20 10  
  %5       ـ ـ ـ ���ل معجون    34 01 20 20  
  %5      ���ل محال�ل مائ�ة (سائل)  ـ ـ ـ   34 01 20 30  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 01 20 90  
ومحضــرات غواســل عضــو�ة لغ�ــل الجلــد علــى منتجــات  ـــ  34 01 30 00  

ت وان احتـو  للب�ـع �التجزئـة، مه�أةكر�م  سائل أو ه��ة
  %5    على صابون 

؛ محضـرات عوامل س�ح عضو�ة (عدا الصـابون)    34.02
غواســل ومحضـــرات غ�ـــ�ل (�مــا ف�هـــا محضـــرات 

ـــــ�، و�ن الغ�ـــــ�ل الم�ـــــاعدة) ومح ضـــــرات تن��
نـد ، غ�ـر تلـك الـواردة فـي الباحتوت على صـابون 

34.01.  

    

  و�ن �انــت مه�ــأة للب�ــع  عضو�ة أن�ون�ة،ـ عوامل س�ح     

  : �التجزئة

    

 %5    أحماض ألك�ل بنز�ن سلفون�ة �ول�ة وأمالحهاـ ـ   34 02 31 00  
 %5     ـ ـ غ�رها  34 02 39 00  
  و�ن �انــت مه�ــأة للب�ــع  عضــو�ة أخــر،ـــ عوامــل ســ�ح     

  : �التجزئة

    

  %5    �ة (ذات شحنة موج�ة) ـ ـ �ات�ون  34 02 41 00  
  %5    ـ ـ غ�ر أن�ون�ة  34 02 42 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  34 02 49 00  
  %5    :�التجزئةـ محضرات مه�أة للب�ع     
  %5    ـ ـ ـ محضرات غواسل (مثل الكلور�� ....الخ)  34 02 50 10  
      : ـ ـ ـ محضرات غ��ل    
 %5       ...الخ) ـ ـ ـ ـ م�اح�ق جافة (مثل التايد 34 02 50 21  
 %5       سائلة ـ ـ ـ ـ 34 02 50 22  
 %5      ـ ـ ـ ـ غ�رها 34 02 50 29  
  %5      ـ غ�رها  34 02 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

محضــــرات للت�ــــح�م (�مــــا ف�هــــا ز�ــــوت القوا�ــــع     34.03
ومحضــرات حــل البراغــي أو الصــوام�ل ومحضــرات 

، أو التآكـل ومحضـرات حـل القوالـب للصدأمضادة 
محضـــرات مـــن األنـــواع أساســـها مـــواد ت�ـــح�م) و 

لـد الم�تعملة في تز��ـت أو ت�ـح�م الن�ـج أو الج
، عــدا المحضــرات أو الفــراء أو غ�رهــا مــن المــواد

ــة علــى  أكثــر وزنــًا مــن الز�ــوت  % أو70المحتو�
مـواد المتحصل عل�هـا مـن ز�وت ال النف��ة أو من

  . �ةمعدن�ة قار�ة �م�ونات أساس

    

تحصـل عل�هـا مـن مـ محتو�ة على ز�وت نف��ـة أو ز�ـوت     
  : قار�ةمواد معدن�ة 

    

الن�ـج أو الجلـد أو الفـراء أو غ�رهـا  محضرات لمعالجة ـ ـ  34 03 11 00  
     من المواد

  
5%  

      : ـ ـ غ�رها     
  %5      االحتكاكالت�ح�م المعدة لت����  ـ محضراتـ ـ   34 03 19 10  
  %5       ـ ـ ـ ز�وت وشحوم ال�حب   34 03 19 20  
  %5       �عاز�وت القو  ـ ـ ـ   34 03 19 30  
  %5      ـ ـ ـ محضرات حل البراغي والصوام�ل  34 03 19 40  
  %5      ـ ـ ـ محضرات مضادة للصدأ أو التآكل  34 03 19 50  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 03 19 90  
      : ـ غ�رها    
لمعالجـة المـواد الــن�ج�ة أو الجلـد أو الفـراء  ـ ـ محضـرات  34 03 91 00  

  ا من الموادأو غ�ره

    
5%  

  %5       ـ ـ غ�رها  34 03 99 00  

      . محضرةشموع اص�نا��ة وشموع     34.04

  %5    (بولى اث�ل�ن جل��ول)) او���ث�ل�ن(ـ من بولي   34 04 20 00  
      : ـ غ�رها     
  %5      شمع أختام ـ ـ ـ  34 04 90 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 04 90 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  34ف : 

    - 253  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

ن لألحذ�ــة و لألثــاث و محضــرات تلم�ــع ومعــاج�    34.05
لألرضــــ�ات أو للعر�ــــات أو للزجــــاج أو المعــــادن،  
ـــة،  ـــي ومحضـــرات مماثل ـــاج�ن الجل م�ـــاح�ق ومع
(و�ن �انت على ش�ل ورق أو مواد ح�و أو ل�ـاد 
أو ال من�ــوجات أو لــدائن خلو�ــة (�الســت���ة) أو 

�مثــل م�ــا� خلــو�، م�ــر�ة أو م�ل�ــة أو مغ�ــاة 
اخلـة فـي البنـد ا ال�ـموع الدعـد ،هذه المحضـرات)

34.04.  

    

ـ محضرات تلم�ع ومعاج�ن ومحضرات مماثلة لألحذ�ة أو   34 05 10 00  
     الجلد

  
5%  

ـ محضرات تلم�ع ومعاج�ن ومحضرات مماثلة لص�انة    34 05 20 00  
     األثاث ال��بي أو األرض�ات أو المصنوعات ال��ب�ة

  
5%  

غ�ر  لعر�ات،لـ محضرات تلم�ع ومحضرات مماثلة   34 05 30 00  
    محضرات تلم�ع المعادن

  
5%  

  %5     ـ معاج�ن وم�اح�ق الجلي وغ�رها من محضرات الجلي  34 05 40 00  
      : ـ غ�رها     
  %5    ـ ـ ـ محضرات تلم�ع الزجاج والمرا�ا  34 05 90 10  
  %5       ـ ـ ـ محضرات تلم�ع المعادن  34 05 90 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 05 90 90  

  %5     شموع إضاءة وأصناف مماثلة  34 06 00 00  34.06

ــأة      34.07 ــك المه� ــاج�ن لصــنع النمــاذج، �مــا ف�هــا تل مع
ل؛ محضــرات مــن النـــــوع المعــروف لت�ــل�ة األ�فــا

ــــــع ��ــــــموع �ــــــب األ" ــــــات �� ســــــنان" أو "�مر��
"، مه�ــأة ��ــ�ل مجموعــات أو فــي أغلفــة األســنان

ـــواح أو ���ــــل  ـــة أو علـــى شـــ�ل أل ـــع �التجزئ للب�
�أشـــ�ال مماثلـــة؛  دوات حصـــــان أو ع�ــــدان أوحـــ

محضرات ُأخر معدة لالسـتعمال فـي �ـب األسـنان 
أساسها الجص (مـن الجـص الكل�ـي أو �بر�تـات 

  . الكال��وم)

   

  %5      ـ ـ ـ شموع �ب األسنان  34 07 00 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  34ف : 

    - 254  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

في �ب األسنان أساسها الجص  لالستعمالـ ـ ـ محضرات   34 07 00 20  
   أو �بر�تات الكال��وم)(من الجص الكل�ي 

    
5%  

  %5      ـ ـ ـ معاج�ن لصنع النماذج لت�ل�ة األ�فال  34 07 00 30  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  34 07 00 90  

   
  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  35ف : 

    - 255  -

 
  

   أنز�ماتمواد زالل�ة؛ منتجات أساسها الن�اء المعدل؛ غراء؛ 
  

  مالح�ــات:
  :هذا الف�ل لال ��م  ـ 1

  ؛)21.02ال�مائر (بند  أ  ـ
األدو�ـة والمنتجـات اُألخـر الداخلـة  ،عـد السـتعماالت عالج�ـة أو وقائ�ـة)م�ونات الدم (عدا زالل الـدم غ�ـر الم  ب ـ

  ؛30 في الف�ل
  ؛)32.02المح�رات اإلنز�م�ة لالستعمال في الد�اغة األول�ة (البند   ج ـ
  ؛34من المنتجات الداخلة في الف�ل المح�رات اإلنز�م�ة للنقع أو الغس�ل أو غ�رها   د  ـ
  ؛)39.13لبروت�نات المقساة (البند ا  هـ ـ
  .)49�ل المنتجات الهالم�ة (ج�الت�ن) الناتجة عن صناعة ال��اعة (ف  و ـ

، ت�بـق ��ـارة " د�سـتر�ن " علـى منتجـات تحلـل الن�ـا والتـي تكـون نسـ�ة محتو�اتهـا مـن 35.05وفقًا لـن� البنـد   ـ 2
  ، محسو�ًا على أساس المادة الجافة. % معبرًا عنها " �الد�ستروز "10 الس�ر الم�تزل ال تتجاوز

  .17.02البند  % فتدخل في10أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نس�ة الس�ر الم�تزل   
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
ـــ�ن �از��نـــات )،جبنـــ�ن (كـــاز��ن    35.01  وم�ـــتقات الجبن

      . اُألخر؛ غراء الجبن�ن (كاز��ن)
  %5      ـ جبن�ن (كاز��ن)  35 01 10 00  
      : ـ غ�رها     
  %5       ـ ـ ـ غراء الجبن�ن   35 01 90 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  35 01 90 90  

(�مـــا فـــي ذلـــك مر�ـــزات اثنـــ�ن أو  "البـــوم�ن"زالل     35.02
أك�ــر مــن بروت�نــات م�ــل اللــبن، المحتو�ــة وزنــًا 

% مـن بروت�نـات م�ـل اللـبن، 80 مـن على أك�ـر
، البوم�نــــــات محســـــو�ًا علـــــى المـــــادة الجافـــــة) 

      . األخر الزالل وم�تقات
      : ب��ـ زالل ال    
  %5       ـ ـ مج�ف  35 02 11 00  
  %5       ـ ـ غ�ره  35 02 19 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
مارس 2022م

  6ق : 
  35ف : 

    - 256  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
، �ما في ذلك مر�زات اثن�ن أو أك�ر من ـ زالل اللبن  35 02 20 00  

    بروت�نات م�ل اللبن

  
5%  

  %5       ـ غ�رها  35 02 90 00  
هالم (�ما في ذلك الهالم المه�أ على ش�ل      35.03

، و�ن �انت ما ف�ها المر�عة)�( مست��لةصفائح 
الس�ح أو ملونة) وم�تقاته؛ غراء  م�غولة

ُأخر من أصل ح�واني، عدا  اتك؛ غراءاسماأل
      .35.01ء الجبن�ن الداخل في البند غرا

  %5       وم�تقاته (ج�الت�ن)هالم ـ ـ ـ   35 03 00 10  
  %5       غ�رهـ ـ ـ   35 03 00 90  

؛ مـواد بروت�ن�ــة ا) وم�ـتقاتهات(ببتونـ اته�ـمون     35.04
، غ�ر داخلة وال مذ�ورة في م�ـان اُأخر وم�تقاته

، معالجــة أو غ�ــر مســاح�ق صــالل (جلــود) آخــر؛
      . معالجة �الكروم

  %5        اوم�تقاته)  ات( ببتون اته�مونـ ـ ـ   35 04 00 10  
  %5        غ�رهـ ـ ـ   35 04 00 90  

د��ستر�ن وغ�ره من أنـواع الن�ـاء المعـدل (م�ـل،     35.05
؛ أو أسـترته) )جلتنتـه(سـبق تهل�مـه ن�اء الذ� ال

غـــراء أساســـه ن�ـــاء أو د��ســـتر�ن أو غ�ـــره مـــن 
      . أنوع الن�اء المعدل

      : �ن وغ�ره من أنواع الن�اء المعدلـ د��ستر      
  %5       د��ستر�ن ـ ـ ـ  35 05 10 10  
 أو الن�اء )جلتنته(ه �متهل الن�اء الذ� سبقـ ـ ـ   35 05 10 20  

  %5    الناف�
  %5      الن�اء المعالج �األث�ر أو �األست�راتـ ـ ـ   35 05 10 30  
  %5      الن�اء القابل للذو�ان " أم�لوج�ن "ـ ـ ـ   35 05 10 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   35 05 10 90  
      : ـ غراء     
  %5      الد�ستر�ن منـ ـ ـ   35 05 20 10  
  %5      الغراء الن�و� ـ ـ ـ   35 05 20 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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مارس 2022م

  6ق : 
  35ف : 

    - 257  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند
م�ون من ن�اء غ�ر معالج و�وراكس الغراء ال ـ ـ ـ  35 05 20 30  

وم�تقات السل�لوز القابلة للذو�ان في الماء أو 
     الم�ون من ن�اء غ�ر معالج و�وراكس وأث�رات الن�اْ 

  
  

5%  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   35 05 20 90  

، وغ�ره من المواد الالصقة المح�رةغراء مح�ر     35.06
؛ منتجــات �ــر مــذ�ورة وال داخلــة فــي م�ــان آخــرغ

، مه�ـأة �غـراء أو مـواد الصـقة لالسـتعماللحة صا
، ال يتجـاوز �ع �التجزئـة �غـراء أو مـواد الصـقةللب

      . جل� 1وزنها ال�افي 
ـ منتجات صالحة لالستعمال �غراء أو �مواد الصقة،   35 06 10 00  

، ال يتجاوز ع �التجزئة �غراء أو �مواد الصقةمه�أة للب�
  %5     جل� 1وزنها ال�افي 

      : هاـ غ�ر     
ود من في البن البول�م�رات الداخلة مواد الصقة أساسها ـ ـ  35 06 91 00  

  %5     أو الم�ا� 39.13 إلى 39.01
  %5      ـ ـ غ�رها  35 06 99 00  

ــــر مــــذ�ورة وال  مح�ــــرة،أنز�مــــات  أنز�مــــات؛    35.07 غ�
      . داخلة في م�ان آخر

      :ومر�زاتهاـ أنفحة      
  %5       العجولأنفحة ـ ـ ـ   35 07 10 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  35 07 10 90  
      : ـ غ�رها    
  %5       لت�ر�ة اللحوم أنز�م�ةـ ـ ـ مح�رات   35 07 90 10  
  %5      لتن��ة ع��ر الفواكه أنز�م�ةمح�رات  ـ ـ ـ  35 07 90 20  
  %5     الن�اء من األقم�ة إلزالة أنز�م�ةـ ـ ـ مح�رات   35 07 90 30  
  %5       ـ ـ األنز�مات البنكر�اس�ةـ    35 07 90 40  
  %5      ـ ـ ـ أنز�م اله�م�ن " ب��س�ن "  35 07 90 50  
  %5      ال�ع�ر الناش� " مالت " أنز�ماتـ ـ ـ   35 07 90 60  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها    35 07 90 90  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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مارس 2022م

  6ق : 
  36ف : 

   - 258  -

 
 

  �ارود ومتفجرات؛ منتجات نار�ة فن�ة؛ ثقاب؛
  ، مح�رةخالئ� معدن�ة إلحداث االشتعال؛ مواد لهوب

  
  :اتـــمالح�

  ، �اســتثناء المر��ــات المــ��ورة فــي المالح�ــةلمنفصــلة المحــددة الصــفات ��ماو�ــاً هــ�ا الفصــل المر��ــات ا لال ��ــم  ـ 1
  .أدناهـ ب  2ـ أ أو  2

  :فق� 36.06لمعنى الوارد في البند �قصد ���ارة  " أصناف من مواد لهوب "  �ا  ـ 2
�أشــ�ال  (أقــراص أو أصــا�ع أو �أشــ�ال، المه�ــأة ث�لــ�ن تتــرام�ن واألصــناف المماثلــةالم�تالده�ــد واله��ــا م�  أ  ـ

شـ�ال صـل�ة أو �أ ، و��لك الوقود ال�� أساسه الكحـول والوقـود المح�ـر المماثـل،مماثلة) لالستعمال �وقود
  نصف صل�ة؛

الوقود ال�ائل وغاز الوقود الم��ل في أو��ة من األنواع الم�تعملة لتعب�ة أو إعادة تعب�ـة قـداحات ال�ـجائر   ب ـ
  ؛ 3سم 300سعتها  زال تتجاو أو الوالعات المماثلة في أو��ة 

  . تنج�ة وموقدات النار وما �ماثلهاالم�اعل الرا  ج ـ

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  �قرمزالن�ام المن  البند

  %5      �ارود  36 01 00 00  36.01
  %5       عدا ال�ارود مح�رة،متفجرات   36 02 00 00  36.02
 لالشـتعالللتفج�ر؛ ���والت  أسالكفتائل األمان؛      36.03

      . أو للتفج�ر؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات �هر�ائ�ة

 %5    ـ  فتائل لألمان   36 03 10 00  

 %5    للتفج�ر   أسالكـ   36 03 20 00  

 %5    لالشتعال  التـ ���و   36 03 30 00  

 %5    للتفج�ر   ���والتـ   36 03 40 00  

 %5     ـ أجهزة إشعال  36 03 50 00  

 %5       مفجرات �هر�ائ�ةـ   36 03 60 00  

ألعــــاب نار�ــــة وقــــ�ائف إشــــارة وصــــوار�خ مانعــــة     36.04
ــــرد و�شــــارات ال�ــــ� ــــن ل�ــــقو� الب اب وغ�رهــــا م

      . ةاألصناف النار�ة الفن�
      : ـ ألعاب نار�ة    
  %5       خاصة �األ�فال ـ ـ ـ  36 04 10 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  36ف : 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــــنف  �قرمزالن�ام المن  البند

  %5     خاصة �المهرجانات واالحتفاالت ـ ـ ـ  36 04 10 20  
  %5       ـ غ�رها  36 04 90 00  

عدا األصناف النار�ة الداخلـة فـي  (كبر�ت)،ثقاب  36 05 00 00 36.05
  %5   .36.04البند 

ف�روســـــ�ر�وم وخالئـــــ� معدن�ـــــة ُأخـــــر إلحـــــداث     36.06
مــن جم�ــع األشــ�ال؛ أصــناف مــن مــواد  االشــتعال

مـن هـ�ا  2لهوب �مـا هـي محـددة فـي المالح�ـة 
      . الفصل

سائل وغاز وقود م��ل في عبوات من األنواع  ـ وقود  36 06 10 00  
الم�تعملة لتعب�ة أو إعادة تعب�ة قداحات ال�جائر أو 

     3سم 300العات المماثلة ال تتجاوز سعتها الو 

  
  

5%  
      : ـ غ�رها    
  %5      أحجار قداحاتـ ـ ـ   36 06 90 10  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   36 06 90 90  
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  منت�ات تصو�ر فوتوغرافي أو س�نمائي
  

  : مالح�ـــات
  . الفصل الفضالت أو المواد التالفةال ��مل ه�ا   ـ 1
، ��ر�قة تم بواس�تها ت���ل الصور المرئ�ة" تصو�ر فوتوغرافي" في ه�ا الفصل ال�ر�قة التي ي �قصد ��لمة  ـ 2

، بما فيها السطوح  ح�اسة للضوءال اإلشعاع على س�وح أو غ�ره من أش�م�اشرة أو غ�ر م�اشرة، �فعل الضوء 

  . الحساسة للحرارة

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

ألـــــواح تصـــــو�ر فوتـــــوغرافي وأفـــــالم م�ـــــ�حة،     37.01
عدا الورق  ، من أ�ة مادة�هرةمح��ة، غ�ر م

تصــــو�ر أو الــــورق المقــــو� أو الن�ــــج؛ أفــــالم 
فوتــــوغرافي فور�ــــة م�ــــ�حة، مح��ــــة، غ�ــــر 

      . ة، و�ن �انت في أغلفةح�ر م
  %5    ـ للتصو�ر �األشعة ال��ن�ة (أشعة إك�)  37 01 10 00  
  %5      ـ أفالم للتصو�ر الفور�   37 01 20 00  
 255ـ ألواح وأفالم ُأخر يز�د أ� من جوان�ها عن   37 01 30 00  

     ملل�متر
  

5%  
      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ للتصو�ر الفوتوغرافي الملون (بولي �روم)  37 01 91 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  37 01 99 00  

أفالم تصو�ر فوتوغرافي ���ل لفـات، مح��ـة،     37.02
ـــورق أو  ـــة مـــادة عـــدا ال غ�ـــر مصـــورة، مـــن أ�
الــورق المقــو� أو الن�ــج؛ أفــالم تصــو�ر فور�ــة 

      .  ���ل لفائف مح��ة وغ�ر مصورة
  %5      ـ للتصو�ر �األشعة ال��ن�ة (أشعة إك�)   37 02 10 00  

      :مم 105�ة �عرض ال يت�اوز ـ أفالم ُأخر، غ�ر م��    
  %5    ـ ـ للتصو�ر الفوتوغرافي الملون (بولي �روم)  37 02 31 00  
  %5    ، تتضمن م�تحل� هال�دات الفضةـ ـ غ�رها  37 02 32 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  37 02 39 00  
      مم: 105ُأخر، غ�ر م���ة يت�اوز عرضها  مـ أفال    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

م 200عنمم و��ول يز�د  610ـ ـ �عرض يز�د عن   37 02 41 00  
    الملون (بولي �روم) للتصو�ر

  
5%  

 م عدا200عنمم و��ول يز�د  610ـ ـ �عرض يز�د عن   37 02 42 00  
    الم�تعملة للتصو�ر الفوتوغرافي الملون 

  
5%  

  %5     م200 يز�د عن مم و��ول ال 610ز�د عن ـ �عرض ي ـ  37 02 43 00  
  %5      .  مم 610 نـع يز�د ال ل�نمم و 105ـ ـ �عرض يز�د عن   37 02 44 00  
ـ أفالم ُأخر، للتصو�ر الفوتوغرافي الملون (بولي     

      كروم):
  %5       مم 16ـ ـ �عرض ال يز�د عن   37 02 52 00  
مم و��ول ال  35اوز يت� مم وال 16�عرض يز�د عن ـ ـ   37 02 53 00  

  )، لل�رائح اإل��اب�ة ال�فافة (ساليدم 30يز�د عن 
  

  
  

5%  
و��ول ال  مم35يت�اوز  مم وال 16ـ ـ �عرض يز�د عن   37 02 54 00  

، عدا الم�تعملة في ال�رائح م 30يز�د عن 
    اإل��اب�ة ال�فافة (ساليد)

  
  

5%  
و��ول  مم 35يت�اوز  مم وال 16ن ـز�د عــ�عرض ي ـ ـ  37 02 55 00  

    م 30يز�د عن 
  

5%  
  %5      مم35د عن ـرض يز�ــ ـ �ع  37 02 56 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    م30 ال يت�اوزمم و��ول  35ن ـز�د عــي ال �عرضـ ـ   37 02 96 00  
  %5    م 30 يت�اوزمم و��ول  35ن ـز�د عــي ال �عرض ـ ـ  37 02 97 00  
  %5      مم 35ن ـ ـ �عرض يز�د ع  37 02 98 00  

 ، للتصو�رورق وورق مقو� ون�ج    37.03
       وتوغرافي، مح��ة وغ�ر مصورةالف

  %5      مم 610ـ لفائف يز�د عرضها عن   37 03 10 00  
ـ غ�رها، لالستعمال في التصو�ر الفوتوغرافي الملون   37 03 20 00  

  %5    (بولي �روم)
  %5      ـ غ�رها  37 03 90 00  

ـــــو� ون�ـــــج،  لـــــواح وأفـــــالم وورق وأ  37 04 00 00  37.04 ورق مق
  %5     للتصو�ر الفوتوغرافي، مصورة ل�ن غ�ر م�هرة

ألـــواح وأفــــالم للتصـــو�ر الفوتــــوغرافي، مصــــورة   37 05 00 00  37.05
وم�هــرة، عــدا األفــالم الم�ــتعملة فــي التصــو�ر 

  %5    . ال��نمائي
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

أفـــالم للتصـــو�ر ال�ـــ�نمائي، مصـــورة وم�هـــرة،     37.06
 أو م�لفـة مـنمن ت���ل صوتي وأن �انت تتض

      . ت���ل صوتي فق�
      : أك�رمم أو  35ـ �عرض      
أفالم ثقا��ة أو علم�ة أو زرا��ة أو صح�ة أو ـ ـ ـ   37 06 10 10  

   تر�و�ة

   
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   37 06 10 90  
      : ـ غ�رها    
أو أفالم ثقا��ة أو علم�ة أو زرا��ة أو صح�ة ـ ـ ـ   37 06 90 10  

    تر�و�ة

  
5%  

  %5       غ�رهاـ ـ ـ   37 06 90 90  
محضــــرات ��ماو�ــــة لالســــتعمال فــــي التصــــو�ر     37.07

المــواد  الغــراء أو الفوتــوغرافي، عــدا الــورن�� أو
الالصـــقة والمحضـــرات المماثلـــة؛ منت�ـــات غ�ـــر 
م�لو�ــة لالســتعمال فــي التصــو�ر الفوتــوغرافي، 
مه�ـــــأة فـــــي مقـــــادير مع�نـــــة أو مه�ـــــأة لل��ـــــع 

       . ت�زئة وجاهزة لالستعمال ���ل م�اشر�ال
  %5      ـ م�تحل�ات للتح���  37 07 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5       (التحم�ض)مواد الت�ه�ر ـ ـ ـ   37 07 90 10  
  %5       مواد الت���تـ ـ ـ   37 07 90 20  
  %5      مواد التقو�ة ومواد الت���� ـ ـ ـ  37 07 90 30  
  %5      التحو�ل دمواـ ـ ـ   37 07 90 40  
  %5      مواد التن���ـ ـ ـ   37 07 90 50  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   37 07 90 90  
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  ــةـة منوعـات ��ماو�ـــمنتج
  

  : مالح�ـــات
  
  : هذا الفصل لال ��م ـ 1

  : الصفات ��ماو�ًا �استثناء ما يليالمنتجات المنفصلة المحددة  ـ أ
  ؛)38.01(بند  االص�ناعيـ الجراف�ت  1
ومن�مات نمـو الن�ـات وم�هـرات  ن�اتاإل ـ مب�دات للح�رات والقوارض والف�ر�ات واألع�اب الضارة وموقفات  2

  ؛ 38.08 في نص البند ة�ما ورد وصفومنتجات مماثلة مه�أة 
    )؛38.13ف إل�فاء الحر�ق (بندئـ المنتجات المه�أة ��حنات ألجهزة إ�فاء الحر�ق أو �قذا 3
  ؛المالح�ة  أدناهفي  المحددة المعتمدة المواد المرج��ة ـ 4
  ؛أدناه 3ت�ن أ و ج من المالح�ة ر في الفق المحددةـ المنتجات  5

، مـن األنـواع المسـتعملة الغذائ�ـة )K9(ا مـن المـواد ذات مخال�� المنتجات الك�ماو�ـة والمـواد الغذائ�ـة أو غ�رهـ ب ـ
  ؛�صورة عامة) 21.06ال��ر� (بند  لالستهالكفي تحض�ر األغذ�ة المعدة 

  24.04منتجات البند  ج ـ
مخال��هـا وتحقـق  أو خزرنـ� على معـادن أو محتو�ة �مي المجار�)، غ�ر ها ال�مي،ف� رماد و�قا�ا (�ما وخبث  د ـ 

  ؛)26.20(بند 26للفصل  ـ ب  3ـ أ أو  3المالح�ة  شرو� 
  ؛ أو)30.04أو  30.03األدو�ة (بند ـ  هـ
لصــناعة  الك�ماو�ــة) المســتهلكة مــن األنــواع المســتخدمة فــي اســتخراج المعــادن العاديـــة أو المحفــزات (الوســائ�ـ  و

)، المحفـزات المسـتهلكة مـن األنـواع المسـتعملة 26.20المر��ـات الك�ماو�ـة التـي أساسـها معـادن عاد�ـة (بنـد 
خالئ� معدن�ة  ) و�ذلك المحفزات الم�ونة من معادن أو71.12�صورة رئ�س�ة السترجاع المعادن الثم�نة (بند 

  مان الرا�ع ع�ر أو الخامس ع�ر).، (القس�عقد غز�ه���ل نسج  ���ل مساح�ق �الغة النعومة أو
تبـ�ن �ــ�م  ��ـهادة المصـحو�ة المرج��ـة المعتمـدة" المـواد المرج��ــة "المـواد �قصـد ���ـارة 38.22لغـرض البنـد  ) أ ـ ( 2

 والتـي هـي صـالحة ��ـل ��مـة الخاصـة الثقـة ال�ـ�م ودرجـةه هـذ لتحديد وال�رق المستخدمة الخواص المعتمدة
  المرج��ة. أو ةالمعاير  ألغراض التحل�ل أو

ولو�ـة األ  لـهتكـون  38.22 فـان البنـد المعتمدة، المرج��ة المواد ولتبن�د ،29 أو 28منتجات الفصل  �استثناء (ب)
  .التعر�فة في جدول على أ� بند آخر

  من بنود جدول التعر�فة: آخر ول�س في بند 38.24في البند  ـ تدخل المنتجات اآلت�ة 3
 القلو�ة أو من هال�دات المعادن القلو�ة ز�وم أو�كس�د المغنأمن  ال�صر�ة) العناصر (عدا المزروعة البلوراتأ ـ 

  ؛غ 2.5منها عن  �قل وزن الواحدة والتي ال التراب�ة
  ؛ب ـ ز�ت ف�وزل وز�ت ديبل

  ؛ للب�ع �التجزئة في أغلفة المه�أة ج ـ مز�الت الحبر
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(عـدا الداخلـة  لتصـح�ح الكتا�ـة واألشـر�ة مـن السـوائل على ورق االستنساخ وغ�رها المر��ات لتصح�ح الكتا�ةد ـ 
  للب�ع �التجزئة في أغلفة المه�أة) ، 96.12في البند 

  مخار�� س�جر). األفران (مثل، حرارة درجة لالنصهار الخت�ار أصناف من خزف قابلة ـ هـ
 المنـازل الفنـادقواع التـي تجمـع مـن النفا�ـات مـن األنـ وردت فـي هـذا الجـدول، ح�ثمـا "النفا�ات البلد�ة" ـ �قصد ���ارة 4

تحتـو�  ومخلفـات البنـاء والهـدم. و�ناسـات ال�ـرق واألرصـفة الـخ،…والم�اعم والمست�ـ��ات والمتـاجر والم�اتـب 
عامــة علــى تنــوع واســع مــن المــواد �اللــدائن والم�ــا� والخ�ــب والــورق والنســ�ج والزجــاج  �صــورة النفا�ــات البلد�ــة

ــادن والمــواد الغذائ�ــة ــةو  والمع ــرة مــن المصــنوعات التالف ــاث الم�ســر وغ� ــارة الإ المهملــة. أو األث "النفا�ــات  أن ��
  ت�مل: ال البلد�ة"

 الــورق أو الخ�ــب أو الم�ــا� أو المصــنوعات التــي يــتم فصــلها عــن النفا�ــات �نفا�ــات اللــدائن أو أو المــواد ) أ ( 
 الل��ترون�ة (�ما ف�هـا ال��ار�ـات المسـتهلكة)أو النفا�ات والخردة الكهر�ائ�ة واالمعادن  الزجاج أو النس�ج أو

  ؛التعر�فة جدول في التي تت�ع بنودها الخاصة
  ؛النفا�ات الصنا��ة ) ب ( 
   ؛ أو30للفصل  )�( 4تعر�فها في المالح�ة التي ورد نفا�ات محضرات الص�دلة ) ج ( 
  .هأدنا 6 من المالح�ة ) أ ( تعر�فها في الفقرة الوارد النفا�ات ال�ب�ة ) د ( 

م�ـاه المجـار� مـن  النـاتج مـن مح�ـات معالجـة (الوحـل) �مي المجار�" ال�مي ���ارة" �قصد " 38.25 ـ ألغراض البند 5
الفصـل الوحـل  �سـتثنى مـن هـذا المسـتقر. فضـالت التن��ـ� والوحـل غ�ـر المسـ�قة المدن وت�مل نفا�ات المعالجة

  ).31(الفصل  لالستعمال �أسمدةًاً◌ً◌ كان صالح ذاإ المستقر
  على: تن�بق ��ارة"نفا�ات أخر ،38.25 ـ ألغراض البند 6

غ�رهــا مــن  العــالج أو الت�ــخ�ص أو عــن ال�حــث ال�بــي أو الناتجــة ةثــوهــي النفا�ــات الملو  النفا�ــات ال�ب�ــة  ) أ (
علــى جــراث�م ومــواد  ي تحتــو� غال�ــاً قــوال ال�ــب الب��ــر�، أو األســنان�ــب  أو الجراح�ــة أو العمل�ــات ال�ب�ــة

والمحــــاقن  والقفــــازات المســــتعملة ةثــــ(مثــــل الضــــمادات الملو  ل�رحهــــا جــــراءات خاصــــةإ وتت�لــــب ةصــــ�دل�
  ؛المستعملة)

  ؛نفا�ات المذي�ات العضو�ة  (ب)
  و وسوائل منع التجمد، وسوائل اله�درول�ك وسوائل الكا�ح (الفرامل) فضالت سوائل التن��� الك�ماو�ة  (ج)

  ؛ وبها صناعات المرت��ةال أو من الصناعات الك�ماو�ة نفا�ات أخر  ) د(
ز�ــوت  علــى ز�ــوت نفــ� أو رئ�ســ�ة �صــورة ت�ــمل النفا�ــات المحتو�ــة "ال "نفا�ــات أخــر ومــع ذلــك فــان ��ــارة

  ).27.10(بند قار�ة متحصل عل�ها من مواد معدن�ة
ــ 7 دمة  القلو�ــة مــن األحمــاض الدســمة المســتخ، �قصــد ���ــارة "ديــزل ح�ــو�" اإلســت�رات أحاد�ــة 38.26ألغــراض البنــد  ـ

  .و�ن �انت مستعملة أو م��رو��ة كوقود، الم�تقة من شحوم وز�وت ح�وان�ة أو ن�ات�ة
  

  فر��ة:ال بنودالات مالح�
 38.08فقــ� األصــناف الداخلــة فــي البنــد    38 08 59 00  و 38 08 52 00  ��ــمل البنــدان الفر��ــان - 1

-ألـدر�ن (ايـزو)؛ أز�نفـوس ; (؛ ألـد��ارب (ايـزو المحتو�ـة علـى واحـدة أو أكثـر مـن المـواد التال�ـة: ألكلـور(ايزو)
(ايـزو)؛  �ـام���لور (ايـزو)( تو�سـاف�ن )؛ (ايـزو)؛ �بتـافول (ايزو)؛كر�وفـورانب�نا��ر�ـل (ايـزو)؛   م�ث�ـل(ايزو) ؛

ثالـث -1،1،1، (INN) كلوف�نـوت�ن) (ايـزو DDT (ايـزو)؛ �لورد�مفـورم (ايـزو)؛ �لـورو�نز�الت (ايـزو)؛  كلـوردين
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ــورو ــارا2,2 -كل ــائي-م�رر(� ــان)؛ ثن ــزو، كلوروف�ن�ل)ايث ــدر�ن (اي ــرو-4،6؛ (INNال ــاني ن�ت  كر�ســول (-أو-ث
(DNOC  أو است�راته ؛ اندوسولفان (ايزو) ؛ ثاني بروم�د االيث�لـ�ن  ايزو)) أو أمالحه؛ داينوسب (ايزو)، أمالحه

فلورواسـ�تام�د (ايـزو)  لورو ايثان)؛ثاني �-2,1برومو ايثان)؛ ثاني �لور�د االيث�ل�ن (ايزو) ( ثاني-2,1(ايزو) (
  HCH) ســادس �لوروس��لو���ســان-6,5,4,3,2,1 ؛ ســا�ع �لــورور (ايــزو)؛ ســادس �لــورو بنــز�ن (ايــزو)؛

ايــزو)؛ احــاد� �روتوفــوس (ايــزو)؛ ) ؛ مر��ــات الزئبــق ؛ م�ثاام�ــدوفوس(INNايــزو))، �مــا ف�هــا ل�نــدان (ايــزو،)
�ــاراث�ون)؛ اث�ــرات خــامس -م�ث�ــل (ايــزو)؛ (م�ث�ــل –�ــاراث�ون  (ايــزو)؛أو�ســ�ران (أو�ســ�د االيث�لــ�ن)؛ �ــاراث�ون 

وأمالحـه؛ سـلفونوأم�دات م�ـ�ع  كلوروف�نـول (ايـزو)، أمالحـه أو اسـت�راته ؛ حمـض سـلفون�ك م�ـ�ع �فلـورواو�ت�ن
حمـض  -5,4,2ايـزو) () T-5,4,2فوسفام�دون (ايزو)؛  �فلورواو�ت�ن ؛ فلور�د سلفون�ل م��ع �فلورواو�ت�ن ؛

  أمالحه أو است�راته؛ مر��ات ثالثي بوت�ل القصدير؛ ثالث �لورفون (ايزو). ثالث �لورو ف�نو�سي اس�ت�ك،
      
�ر�وفوران  و المحتو�ة على خل�� من ب�نوم�ل (إيزو)ال��ار�ة أ�ضا المساح�ق  38 08 59 الفرعي��مل البند                 

   .(ايزو) و ث�رام (ايزو)
-الفــا المحتو�ــة علــى 38.08األصــناف الداخلــة فــي البنــد فقــ�  380869لغا�ــة  380861فر��ــة ت�ــمل البنــود ال– 2

ــزو)، بنــديو�ارب (ايــزو)، ب�ر ســايبرم�ث ــر�ن (ايــزو)، �لور �ن (اي ــام�ثر�ن فنث ــاب�ر (ايــزو)، ســ�فلوثر�ن (ايــزو)، دلت فن
، مــــاالث�ون (ايــــزو)، ســــ�هالوثر�ن (ايـــزو)-)، فن�تروث�ـــون (ايــــزو)، المبـــداINNتــــوفنبرو�س (ي)، اINNايـــزو،(

  م�ث�ل (ايزو) أو بر��سور (ايزو).-بر�م�فوس
سو� المخال�� والمحضرات  المحتو�ة على واحدة أو أكثر من  382489لغا�ة  382481ال ت�مل البنود الفر��ة  – 3

بولي �لور�ة  ) ، ف�ن�الت ثنائ�ةPBBsبروم�ة ( المواد التال�ة: أو�س�ران (أو�س�د االيث�ل�ن)، ف�ن�الت ثنائ�ة بولي
)PCBs) ف�ن�الت ثالث�ة بولي �لور�ة ، ،(PCTs ) ثاني برمو�رو��ل) ، الدر�ن  ( ايزو)،  -3,2)، ثالثي فوسفات

-INN ،(1،1،1(ايزو)؛ (كلوف�نوت�ن (( DDTكام���لور (ايزو) (تو�ساف�ن) ، �لوردين (ايزو) ، �لورد��ون (ايزو) ، 
)، اندوسلفان(ايزو)، اندر�ن (ايزو)،  سا�ع �لور INNان)، دايلدر�ن (ايزو،كلوروف�ن�ل)ايث-م�رر(�ارا2,2 -ثالث �ورو

)،  INN(ايزو))، �ما ف�ها ل�ندان (ايزو،  HCHسادس �لوروس��لو���سان (-6,5,4,3,2,1(ايزو)،  م�ر�س (ايزو)، 
سلفونوأم�دات  خامس �لورو�نز�ن (ايزو)، سادس س�لورو�نز�ن (ايزو)، حامض سلفون�ك فوق فلورواو�ت�ن وأمالحه؛

فوق فلورواو�ت�ن ، فلور�د سلفون�ل فوق فلورواو�ت�ن أو اث�رات را�ع أو خامس أو سادس أو سا�ع أو ثامن بروموثاني 
 ف�ن�ل.

 
 % وزنًا �الص�غة الجز���ة التال�ة:48هي مخال�� مر��ات بدرجة �لور�ة تز�د عن  لسلسلةا يرةلقصا لورةلمكت افينارالباا

Cly  C×H(2×-y+2)ث ح�x  =10-13  وy=1-3 .  
 رئ�سـ�ة �صورة تحتو� هي نفا�ات  "نفا�ات المذي�ات العضو�ة" نإف 382549و 382541ألغراض البندين الفرع��ن  –4

  .تالمذي�ا ن �انت معدة الستعادة�و  �منتجات أول�ة، يالحال لالستعمال ���لها صالحة غ�ر على مذي�ات عضو�ة،
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؛ جراف�ت غرو� أو ش�ه اص�ناعيجراف�ت     38.01
غرو�؛ محضرات أساسها الجراف�ت أو �ر�ون 
آخر، ���ل عجائن أو �تل أو ألواح أو غ�رها 

      مصنعة. ش�همن مواد 
  %5       اص�ناعيـ جراف�ت   38 01 10 00  
  %5      ـ جراف�ت غرو� أو ش�ه غرو�   38 01 20 00  
ـ عجائن �ر�ون�ة لإللكترودات " األق�اب الكهر�ائ�ة "   38 01 30 00  

    وعجائن مماثلة لت���ن األفران

  
5%  

      :  ـ غ�رها     
  %5       مخال�� جراف�ت مع ز�وت معدن�ةـ ـ ـ   38 01 90 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  38 01 90 90  

فحم من��؛ منتجات معدن�ة �ب���ة من��ة؛     38.02
اني، �ما في ذلك ��اب الفحم المستنفذ ��اب ح�و 
      (التالف)

  %5       ـ فحم من��  38 02 10 00  
  %5       ـ غ�ره  38 02 90 00  

  %5      ول (سائل الراتنج)، و�ن �ان م�رراً تز�ت   38 03 00 00  38.03
محال�ل غسل متخلفة من صناعة عجائن   38 04 00 00  38.04

منها  ، و�ن �انت مر�زة أو منزوعاً زالس�ل�لو 
الس�ر أو معالجة ��ماو�ًا، �ما في ذلك سلفونات 

الوارد في البند  ولت�استثناء ز�ت ال اللجن�ن
38.03    

  
  
  
  

5%  
واح تر�نت�ن، ناتجة عن األخ�اب الصنو�ر�ة أر     38.05

 �الكبر�تات "أو عن عمل�ة تصن�ع عج�نة الورق 
السلفات " وغ�رها من أرواح تر�نت�ن�ة ناتجة عن 

ألخ�اب  � ُأخر  معالجة ر أو عنعمل�ة تق��
الصنو�ر�ات؛ دب�نت�ن خام؛ تر�نت�ن ناتج ��ر�قة 

م�ن الخام؛ ز�ت �س- راا" السلف�ت " وغ�ره من ال�
      . و� على ألفاترِ�نول َ�ُمكون رئ�سيـنو�ر �حتـص

  
  

ـ أرواح تر�نت�ن�ة ناتجة عن أخ�اب صنو�ر�ة أو عن   38 05 10 00
  %5    بر�تاتعمل�ة تصن�ع عج�نة الورق �الك
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  %5      ـ غ�رها  38 05 90 00  
 أحماض راتنج�ةأمالح قلفون�ة و أمالح     38.06

صموغ  وز�وت قلفون�ة؛ حم�تقاتهما؛ أروا
      معالجه.

  %5       ـ قلفون�ة أو أحماض راتنج�ة  38 06 10 00  
أمالح أو أحماض راتنج�ة أمالح ـ أمالح قلفون�ة،   38 06 20 00  

     (المعدلة)وم�تقاتها القلفو�نة م�تقاتهما، عدا أمالح 

  
5%  

  %5       أستر�هـ صموغ   38 06 30 00  
  %5       ـ غ�رها  38 06 90 00  

  

38.07  
  

ق�ران خ�ب؛ ز�وت ق�ران خ�ب؛ �ر�وزوت   38 07 00 00
الخ�ب؛ �حول خ�ب "نافتا"؛ زفت ن�اتي؛ زفت 
ل�الء برام�ل الب�رة ومحضرات مماثلة أساسها 

  %5    . اتنج�ة أو زفت ن�اتية أو أحماض ر القلفون�
  

مب�دات للح�رات أو للقوارض أو للف�ر�ات أو     38.08
لألع�اب وموقفات اإلن�ات ومن�مات نمو الن�ات  

وم�هرات ومنتجات مماثلة، مه�أة �أش�ال أو 
أغلفة للب�ع �التجزئة أو �محضرات أو أصناف 

موع الم�برتة مماثلة (كاألشر�ة والفتائل وال�
       . لذ�اب)وأوراق قتل ا

  

) 1رقم ( البند الفرعي ةـ األصناف المحددة في مالح�  
      :لهذا الفصل

في اغلفة ال  ،)(INN)(ايزو)؛ (كلوف�نوت�ن  DDTـ ـ   38 08 52 00  
  %5    جرام 300يز�د محتو� وزنها الصافي عن 

  %5      غ�رها ـ ـ   38 08 59 00  
) 2م (رق البند الفرعي ةـ األصناف المحددة في مالح�    

  %5    :لهذا الفصل
 300في اغلفة ال يز�د محتو� وزنها الصافي عن ـ ـ   38 08 61 00  

  %5    جرام 
جرام  300في اغلفة يز�د محتو� وزنها الصافي عن ـ ـ   38 08 62 00  

  %5    �لجم 7.5ولكن ال يتجاوز 
  %5      غ�رها ـ ـ   38 08 69 00  
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      : ـ غ�رها    
      : ـ ـ مب�دات ح�رات    
�ث�ل بروم�د) أو تحتو� على بروموم�ثان (مـ  ـ ـ  38 08 91 10  

  %5    برومو�لوروم�ثان
      :غ�رهاـ ـ ـ     
 %5   األلمون�وممن فوسف�د  ــ  ـ ـ 38 08 91 91  

 %5   غ�رها  ـ ـ ـ ـ 38 08 91 99  

      :ف�ر�اتـ ـ مب�دات     
 تحتو� على بروموم�ثان (م�ث�ل بروم�د) أو ــ ـ   38 08 92 10  

  %5    برومو�لوروم�ثان
  %5      غ�رها  ـ ـ ـ  38 08 92 90  
ـ ـ مب�دات أع�اب وموقفات اإلن�ات ومن�مات نمو     

      :الن�ات
تحتو� على بروموم�ثان (م�ث�ل بروم�د) أو  ـ ـ ـ  38 08 93 10  

  %5     برومو�لوروم�ثان
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  38 08 93 90  
      ت :م�هرا ـ ــ ـ     

تحتو� على بروموم�ثان (م�ث�ل بروم�د) أو  ـ ـ ـ  38 08 94 10  
  %5     برومو�لوروم�ثان

  %5      غ�رها  ـ ـ ـ  38 08 94 90  
      ا :ـ ـ غ�ره    
تحتو� على بروموم�ثان (م�ث�ل بروم�د) أو  ـ ـ ـ  38 08 99 10  

  %5     برومو�لوروم�ثان
  %5    غ�رها ـ ـ ـ ـ ـ  38 08 99 90  

 ناقالت األص�اغ �ز،تجه و إنهاءعوامل     38.09
الص�اغة أو تثب�ت مواد التلو�ن  تسر�عل

 ت، محضراومنتجات ومحضرات ُأخر (مثل
األنواع  ن، متثب�ت األلوان) ل�الء أو

المستعملة في صناعات النس�ج والورق 
والجلود و الصناعات المماثلة، غ�ر مذ�ورة وال 

      . داخلة في م�ان آخر
      : ـ أساسها مواد ن�و�ة    
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  %5    )  ل مر�تو...الخــال�س (مثـي المــرات تثب�ت �ـمحض ـ ـ ـ  38 09 10 10  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   38 09 10 90  
      :  ـ غ�رها    

ـ ـ من األنواع المستعملة في صناعة النس�ج أو     
      : المماثلةالصناعات 

  %5    مل�ف أقم�ة ومناشف (مثل ل�نور ...الخ)ـ ـ ـ   38 09 91 10  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   38 09 91 90  
تعملة في صناعة الورق أو ــــ ـ من األنواع المس  38 09 92 00  

    الصناعات المماثلة

  
5%  

  00 93 09 38  
  

الصناعات  ـ ـ من األنواع المستعملة في صناعة الجلد أو
    ة المماثل

  
5%  

محضرات لتن��� س�ح المعادن قبل �الئها؛     38.10
ُأخر للحام "فلكس" ومحضرات مساعدة 

المعادن؛ مساح�ق وعجائن مر��ة من معادن 
ومواد ُأخر لّلحام؛ محضرات من األنواع 

المستعملة ��الء أو ح�و أو لقض�ان أو 
      . ع�دان اللحام

مساح�ق  لتن��� س�ح المعادن قبل �الئها؛ ـ محضرات  38 10 10 00  
    وعجائن مر��ة من معادن ومواد ُأخر للحام المعادن

  
5%  

  %5      ـ غ�رها  38 10 90 00  
محضرات ض�� إشعال وقود المحر�ات     38.11

التصمغ؛ محضرات  ومحضرات منع التأكسد و
تحس�ن لزوجة الز�وت ومحضرات منع تآكل 
المعادن ومحضرات مماثلة ُأخر مما �ضاف 

أو (�ما في ذلك الجازول�ن) للز�وت المعدن�ة 
للسوائل اُألخر المستعملة لنفس األغراض 

      . ت معدن�ةكز�و 
      : المحر�اتـ محضرات ض�� إشعال وقود     
  %5       ـ ـ أساسها مر��ات الرصاص  38 11 11 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  38 11 19 00  

      : الت�ح�مـ محضرات تضاف لز�وت     
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  %5       ـ ـ محتو�ة على ز�وت نف� أو ز�وت معدن�ة قار�ة  38 11 21 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  38 11 29 00  
  %5      ـ غ�رها  38 11 90 00  

الم�ا� (اكس�ل�ر�تور)؛  ةبر�نمحضرات تسر�ع     38.12
ملدنات مر��ة للم�ا� أو اللدائن، غ�ر مذ�ورة 

وال داخلة في م�ان آخر؛ محضرات مضادة 
      اللدائن.  سد ومثبتات مر��ة ُأخر للم�ا� أوللتأك

  %5       الم�ا� ةبر�نـ محضرات تسر�ع   38 12 10 00  
  %5       ـ ملدنات مر��ة للم�ا� أو اللدائن  38 12 20 00  
ـ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مر��ة ُأخر للم�ا�     

      :أو اللدائن
ثاني -2،1 ثالث م�ث�ل-4،2،2مخال�� اول�جوم�رات  ــ   38 12 31 00  

  5%   (TMQ)ه�درو��نول�ن 
  %5    ـ غ�رها ـ  38 12 39 00  

  

38.13  
  

هزة إ�فاء الحر�ق؛ قذائف محضرات وشحنات ألج  
    . م��أة إل�فاء الحر�ق

  
  

تحتو� على برومو�لورو ثاني فلوروم�ثان أو  ـ ـ ـ  38 13 00 10  
بروموثالث فلوروم�ثان أو ثاني برومو را�ع فلورو 

  %5     ايثانات
، ايثان أو برو��ن ه�درو تحتو� على م�ثان ـ ـ ـ  38 13 00 20  

  HBFCs(     5%بروموفلورو �ر�ونات (
، ايثان أو برو��ن ه�درو �لورو تحتو� على م�ثان ـ ـ ـ  38 13 00 30  

  HCFCs(     5%فلورو �ر�ونات (
  %5       تحتو� على برومو �لورو م�ثان ـ ـ ـ  38 13 00 40  
  %5       غ�رها ـ ـ ـ  38 13 00 90  

38.14    

مذي�ات ومخففات عضو�ة مر��ة، غ�ر مذ�ورة   
ات إزالة الدهان وال داخلة في م�ان آخر؛ محضر 

      . أو الورن��
، ايثان أو برو��ن �لورو فلورو تحتو� على م�ثان ـ ـ ـ  38 14 00 10  

، وان �انت محتو�ة على ه�درو )CFCsكر�ونات (
  HCFCs(.    5%كلورو فلورو �ر�ونات (
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ه�درو �لورو  ، ايثان أو برو��نتحتو� على م�ثان ـ ـ ـ  38 14 00 20  
، ولكن غ�ر محتو�ة على )HCFCsفلورو �ر�ونات (

  CFCs(     5%كلورو فلورو �ر�ونات (
را�ع �لور�د الكر�ون، برومو �لورو    تحتو� على ـ ـ ـ  38 14 00 30  

ـ ثالث �لورو ايثان (م�ث�ل �لورو  1، 1، 1م�ثان أو
  %5     فورم)

  %5       غ�رها ـ ـ ـ  38 14 00 90  
ة، محضرات وس�� ، ومسارعات للتفاعل �ادئات    38.15

      .  غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر
      : مدعومةـ وسائ�     

  
  

  %5    تحتـو� على الن��ل أو على مر��ات الن��ل �مادة فعالة ـ ـ  38 15 11 00
  

  

ـ ـ تحتو� على معدن ثم�ن أو على مر��ات معدن ثم�ن   38 15 12 00
    كمادة فعالة 

  
5%  

  
  

  %5      ـ ـ غ�رها  38 15 19 00
  %5      ـ غ�رها  38 15 90 00  

38.16    

متحملة  إسمنت ومال� وخرسانة ومر��ات مماثلة  38 16 00 00
بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة  للحرارة،

    . 38.01البند عدا منتجات ،لتبطين األفران

  
5%  

38.17    

ألك�ل نفثال�ات  مخلو�ة والألك�ل بنز�نات   38 17 00 00
  27.07البند  مخلو�ة، عدا تلك المذ�ورة فيال

  %5    .29.02أو  
38.18    

عناصر ��ماو�ة من��ة الستعمالها في   38 18 00 00
اإللكترون�ات، ���ل أقراص أو صفائح رقائ��ة 

أو أش�ال مماثلة؛ مر��ات ��ماو�ة من��ة 
     الستعمالها في اإللكترون�ات

  
  
  

  إعفاء
38.19    

خر محضرة سوائل الفرامل اله�درول���ة وسوائل أُ   38 19 00 00
لنقل الحر�ة اله�درول���ة، ال تحتو� على 

% وزنًا 70أو تحتو� على أقل من  �ز�وت نف
متحصل عل�ها من ز�وت  وأ ز�وت نف�من 
    قار�ة ندامع

  
  
  

5%  
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38.20  
  

مانعة محضرة محضرات مضادة للتجمد وسوائل   38 20 00 00
     لتكو�ن الجل�د

  
5%  

  

38.21  
  

أو حف� الجراث�م (�ما  ستن�اتالوسائ� محضرة   38 21 00 00
ف�ها الف�روسات وما شابهها) أو الخال�ا 

  %5     الن�ات�ة أو ال��ر�ة أو الح�وان�ة
  

38.22  
  

كواشف للت�خ�ص أو للمختبرات على حامل   
للمختبرات،  و�واشف محضرة للت�خ�ص أو

و�ن �انت مه�أة ���ل  ،و�ن �انت على حامل
أو  30.02ن عدا تلك الداخلة في البندي أ�قم،
       ؛ مواد مرج��ة معتمدة30.06

    

ـ �واشف للت�خ�ص أو للمختبرات على حامل و�واشف 
محضرة للت�خ�ص أو للمختبرات، و�ن �انت على حامل، 

     :و�ن �انت مه�أة ���ل أ�قم
  

 إعفاء   ـ ـ للمالر�ا  38 22 11 00
ض من ـ ـ للز��ا وغ�ره من األمراض التي ينقلها ال�عو   38 22 12 00  

 إعفاء    Aedes جنس إيد�س
  

 إعفاء   الدم فصائلـ ـ ل  38 22 13 00
  

 إعفاء   ـ ـ غ�رها  38 22 19 00
  

 إعفاء   ـ غ�رها  38 22 90 00
  

أحماض دهن�ة صنا��ة أحاد�ة الكر�و�س�ل�ك؛     38.23
ز�وت حمض�ة ناتجة عن التكر�ر؛ �حوالت 

      . دسمة صنا��ة
ة الكر�و�س�ل�ك؛ ز�وت ـ أحماض دهن�ة صنا��ة أحاد�    

      :   حمض�ة ناتجة عن التكر�ر
  %5      ك)ست�ار�(ـ ـ حمض الدهن   38 23 11 00  
  %5       ـ ـ حمض الز�ت (اول��ك)  38 23 12 00  
  %5    ـ ـ أحماض دهن�ة من ز�ت الصنو�ر (التول أو�ل)  38 23 13 00  

  %5      ـ ـ غ�رها  38 23 19 00  
  %5      نا��ةدسمة ص ـ �حوالت  38 23 70 00  
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روا�� محضرة لالستعمال في قوالب الس�ك؛ منتجات     38.24
ومحضرات الصناعات الك�ماو�ة أو الصناعات 
المرت��ة بها (�ما في ذلك مخال�� المنتجات 

      . ال�ب���ة)، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر
  %5      ـ روا�� محضرة لالستعمال في قوالب الس�ك  38 24 10 00  
  

  

ـ �ر��دات معدن�ة غ�ر م�تلة مخلو�ة ��ما ب�نها أو   38 24 30 00
    بروا�� معدن�ة

  
5%  

  
  

  %5    ـ محضرات تضاف لالسمنت أو المال� أو الخرسانة  38 24 40 00
  

  

  %5    ـ مال� وخرسانة، غ�ر متحمل�ن للحرارة  38 24 50 00
  

  

        الفرعيند ـي البــ سور��تول، عدا الداخل منها ف  38 24 60 00
00 44 05 29      5%  

) 3رقم ( البند الفرعي ةـ األصناف المحددة في مالح�    
    :لهذا الفصل

  
  

  %5    تحتو� على او�س�ران (أو�س�د االيث�ل�ن)ـ ـ   38 24 81 00  
)، PCBsعلى ف�ن�الت ثنائ�ة بولي �لور�ة ( ـ تحتو� ـ   38 24 82 00  

الت ) أو ف�ن�PCTsف�ن�الت ثالث�ة بولي �لور�ة (
     )PBBsثنائ�ة بولي بروم�ة (

  
  
5%  

ثاني برومو برو��ل) -2،3(تر�س  على ـ تحتو� ـ   38 24 83 00  
    فوسفات

  
5%  

كام���لور (ايزو)  ,ألدر�ن (ايزو)تحتو� على ـ ـ   38 24 84 00  
 ,)(ايزو �ون �لورد� ,�لوردين (ايزو) , )تو�ساف�ن(

DDT  (ايزو) (كلوف�نوت�ن(INN) ،1،1،1- ثالث
لدر�ن ثاني ا ,كلوروف�ن�ل)ايثان)-م�رر(�ارا2,2 -ورولك

، اندوسلفان(ايزو)، اندر�ن (ايزو)،  )INN(ايزو،
  %5    م�ر�س (ايزو) أو سا�ع �لور (ايزو)

سادس  -6,5,4,3,2,1تحتو� على . .  38 24 85 00  
�ما ف�ها ل�ندان  (ايزو))،  HCHكلوروس��لو���سان (

  INN(     5%(ايزو،
سادس أو  خامس �لورو�نز�ن (ايزو) تحتو� علىـ ـ   38 24 86 00  

  %5    كلورو�نز�ن (ايزو) 
، فلورواو�ت�ن � م��عحامض سلفون�ك تحتو� على ـ ـ   38 24 87 00  

أو فلور�د م��ع �فلورواو�ت�ن أمالحه، سلفونوأم�دات 
  %5    م��ع �فلورواو�ت�نسلفون�ل 
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سادس أو سا�ع  اث�رات را�ع أو خامس أو تحتو� علىـ ـ   38 24 88 00  
  %5    أو ثامن بروموثاني ف�ن�ل

  %5   لسلسلةقص�رة ا لورةمك تفيناراباـ ـ تحتو� على  38 24 89 00  
      : ـ غ�رها     
  

  

 -5(مخال�� المحضرات الم�ونة �صورة رئ�س�ة من ـ ـ   38 24 91 00
ثاني  -2،3،1 – أو�س�دو —2- م�ث�ل —2-إيث�ل

م�ث�ل �ل أيل) م�ث�ل م�ث-5-�نانأو�سافوسفو 
 —2- م�ث�ل —2-إيث�ل -5([فوسفونات وم�رر

أيل) -5-�نانثاني أو�سافوسف -2،3،1 – أو�س�دو
  %5    م�ث�ل فوسفونات ]م�ث�ل

  %5   ـ ـ است�رات بولي جال��ول من حامض م�ث�ل فوسفون�ك 38 24 92 00  
  

  

  :غ�رهاـ ـ    
     

  
  

  %5    لتجزئةمز�ل الحبر في أو��ة مه�أة للب�ع �اـ ـ ـ   38 24 99 10
  

  

 االستنساخ فيعلى ورق  لتصح�ح الكتا�ةمر��ات ـ ـ ـ   38 24 99 20
    أو��ة مه�أة للب�ع �التجزئة

  
5%  

  
  

او�س�د متخلف من عمل�ة تن��ة غاز  ماء ن�ادر� وـ ـ ـ   38 24 99 30
    االستص�اح

  
5%  

  
  

  %5    حجر األو�سج�ن (أو�س�ل�ت)ـ ـ ـ   38 24 99 40
  

  

  %5    إضافات لتصل�د الورن�� أو الغراءـ  ـ ـ  38 24 99 50
  

  

 المر��ات الماصة والمستعملة إلحداث الفراغ التام فيـ ـ ـ   38 24 99 60
    األناب�ب والصمامات الكهر�ائ�ة

  
5%  

  
  

النقي  ود� المحضر بت�ر�ب الكلســالكلس الص ـ ـ ـ  38 24 99 70
    له�درو�س�د الصوديوم

  
5%  

  
  

  %5    حضرات المضادة للصدأالمـ ـ ـ   38 24 99 80
      : غ�رهاـ ـ ـ      
  

  

  %5     ةـس�ور نقل الحر� انزالقالمحضرات المعدة لمنع ـ ـ ـ ـ   38 24 99 91
  

  

  %5     سوائل بدء الت�غ�ل �محر�ات النف�ـ ـ ـ ـ   38 24 99 92
  

  

  %5    التي قاعدتها الجالت�ن االستنساخمعاج�ن ـ ـ ـ ـ   38 24 99 93
  

  

ســائل لمبردات الحرارة (الراد�ات�رات) �حتو� على ـ ـ ـ ـ   38 24 99 94
  %5    مادة إيث�ل الجال��ول

  
  

 ،ثاني م�ث�ل إستر،-حمض الفوسفون�ك،م�ث�ل ـ ـ ـ ـ  38 24 99 95
  %5     بول�مر مع األو�سر�ن و أو�س�د الفسفور الخماسي
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نو ،الممزوج مع (أم�-م�ث�ل حمض الفوسفون�ك، ـ ـ ـ ـ  38 24 99 96
  %5     )1:1إم�نو م�ث�ل) يور�ا(

    

 -5مز�ج من حمض الفوسفونس�ور، م�ث�ل، (ـ ـ ـ ـ   38 24 99 97
ثاني  -2،3،1 –م�ث�ل  —2-إيث�ل

 إستر،-) م�ث�ل م�ث�ل YL-5-أو�سافوسفور�نان
حمض الفوسفونس�ور، م�ث�ل، ثاني  او�س�د مع-بي
 ثاني -1،3،2الم��سد  2- م�ث�ل-2-إيث�ل-5[ (

  %5    ) م�ث�ل] إسترYL-5-ور�نانأو�سافوسف
  

  

 او�سا ، ثالثي6,4,2,5,3,1-ي برو��لثال ث-6,4,2ـ ـ ـ ـ   38 24 99 98
  %5      )فوسف�نان (في مذيب ثالثي

  
  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ   38 24 99 99
  

والصناعات  مخلفات الصناعات الك�ماو�ة    38.25
في م�ان  داخلة وال مذ�ورة بها، غ�ر المرت��ة
 ؛)المجار� (وحل تالبلد�ة، نفا�ا ت�اآخر، نفا
 لهذا 6 في المالح�ة المحددةاألخر  النفا�ات
      الفصل.

  
  

  %5    ـ نفا�ات البلد�ة  38 25 10 00
  

  

  %5    المجار�  )ـ نفا�ات (وحل  38 25 20 00
  

  

  إعفاء    ـ النفا�ات ال�ب�ة  38 25 30 00
      : ـ نفا�ات مذي�ات عضو�ة    
  

  

  %5    نةـ ـ مهلج  38 25 41 00
  

  

  %5    ـ ـ غ�رها  38 25 49 00
  

  

ـ نفا�ات سوائل تن��� المعادن وسوائل اله�درول�ك   38 25 50 00
  %5    التجمد عوسوائل الفرامل وسوائل من

الصناعات  أو من الصناعات الك�ماو�ة ـ نفا�ات أخر    
      : بها المرت��ة

  
  

  %5    ةعلى م�ونات عضو� رئ�س�ة �صورة ـ ـ محتو�ة  38 25 61 00
  

  

  %5    ـ ـ غ�رها  38 25 69 00
  

  

  

  %5    ـ غ�رها  38 25 90 00
  

38.26  
  

غ�ر محتو� أو محتو�  ه،��ومخالديزل ح�و�   38 26 00 00
% وزنا من ز�وت نف� أو 70على أقل من 

  %5    ز�وت متحصل عل�ها من مواد معدن�ة قار�ة
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38.27  
  

مخال�� محتو�ة على م�تقات مهلجنة من م�ثان   
ان أو برو�ــان، غ�ــر مــذ�ورة وال داخلــة فــي أو إيثــ

      م�ان آخر من هذا الجدول.
)، وان CFCs�ر�ونات �لور�ة فلور�ة (على محتو�ة ـ     

كانت محتو�ة على �ر�ونات ه�درو �لورو 
) أو �ر�ونات فوق فلور�ة      HCFCsفلورو(

)PFCs) أو �ر�ونات ه�درو فلورو (HFCs ؛ محتو�ة(
؛   (HBFCs)مو فلورو على �ر�ونات ه�درو برو 

       1،1،1محتو�ة على ر�اعي �لور�دالكر�ون؛ محتو�ة على 
        ـ ثالثي �لورو�يثان (م�ث�ل �لوروفورم):    
)، وان CFCs�ر�ونات �لور�ة فلور�ة (على  محتو�ةـ ـ   38 27 11 00  

كانت محتو�ة على �ر�ونات ه�درو �لورو 
) أو PFCs) أو �ر�ونات فوق فلور�ة (HCFCsفلورو(

 HFCs (    5%كر�ونات ه�درو فلورو (

ـ محتو�ة على �ر�ونات ه�درو برومو فلورو  ـ  38 27 12 00  
(HBFCs)      5% 

 %5    ـ محتو�ة على ر�اعي �لور�دالكر�ون  ـ  38 27 13 00  

ثالثي �لورو�يثان (م�ث�ل  – 1،1،1ـ محتو�ة على  ـ  38 27 14 00  
 %5   كلوروفورم)

�ة على برومو �لورو ثنائي فلورو م�ثان محتو ـ   38 27 20 00  
(Halon-1211)  أو برومو ثالثي فلورو م�ثان
(Halon-1301) أو�يثانات ثنائي برومو ر�اعي  فلورو
(Halon-2402)       5% 

 )، HCFCsعلى �ر�ونات ه�درو �لورو فلورو( محتو�ةـ     
) PFCsوان �انت محتو�ة على �ر�ونات فوق فلور�ة (

) ولكن غ�ر محتو�ة HFCsو فلور�ة (أو �ر�ونات ه�در 
      ):CFCs�ر�ونات �لور�ة فلور�ة (على 

 00ـ محتو�ة على مواد داخلة في البنود الفر��ة من  ـ  38 27 31 00  
 %5    29 03 48 00لغا�ة البند الفرعي  29 03 41

محتو�ة على مواد داخلة في البنود الفر��ة من  ـ غ�رها، ـ  38 27 32 00  
 %5    29 03 75 00لغا�ة البند الفرعي  29 03 71 00

 %5    ـ غ�رها ـ  38 27 39 00  

محتو�ة على م�ث�ل بروم�د (برومو م�ثان) أو برومو  ـ  38 27 40 00  
 %5    كلورو إيثان
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) أو HFC-23على ثالثي فلورو إيثان ( محتو�ةـ     
على ) ولكن غ�ر محتو�ة PFCsكر�ونات فوق فلور�ة (

أو�ر�ونات ه�درو  CFCs)كر�ونات �لورو فلور�ة (
      ):HCFCsكلورو فلور�ة (

 HFC-23(    5%ـ محتو�ة على ثالثي فلورو إيثان ( ـ  38 27 51 00  

 %5    ـ غ�رها ـ  38 27 59 00  

)   ولكن HFCsعلى �ر�ونات ه�درو فلور�ة ( محتو�ةـ     
أو   CFCs)�ر�ونات �لورو فلور�ة (على غ�ر محتو�ة 

 HCFCs:    5%)�ة (كر�ونات ه�درو �لورو فلور 

 – 1،1،1% أو أكثر من �تلتها من 15 ـ محتو�ة على ـ 38 27 61 00  
 HFC-134a(    5%ثالثي �لورو�يثان (

ـ غ�رها، غ�ر داخلة في البند الفرعي أعاله، تحتو�  ـ 38 27 62 00  
% أو أكثر من �تلتها من خماسي فلورو إيثان 55على 

(HFC-125) ت فلور�ة ولكن غ�ر محتو�ة على م�تقا
 5%    .(HFOs)غ�ر م��عة من �ر�ونات الدور�ة 

ـ غ�رها، غ�ر داخلة في البند الفرعي أعاله، تحتو�  ـ 38 27 63 00  
% أو أكثر من �تلتها من خماسي فلورو إيثان 40على 

(HFC-125)   5% 

غ�رها، غ�ر داخلة في البنود الفر��ه أعاله، تحتو�  ـ ـ 38 27 64 00  
ر�اعي  - 2،1،1،1من �تلتها من  % أو أكثر30على 

) ولكن غ�ر محتو�ة على HFC-134aفلورو�يثان(
م�تقات فلور�ة غ�ر م��عة من هايدرو�ر�ونات الحل��ة 

)(HFOs   5% 

ـ غ�رها، غ�ر داخلة في البنود الفر��ة أعاله، تحتو�  ـ 38 27 65 00  
% أو أكثر من �تلتها من ثنائي فلوروم�ثان 20على 

(HFC-32)  أو أكثر من �تلتها من خماسي 20و %
 5%    (HFC-125)فلورو إيثان 

ـ غ�رها، غ�ر داخلة في البنود الفر��ة أعاله تحتو�  ـ 38 27 68 00  
لغا�ة  29 03 41 00على مواد من البنود الفر��ة من 

 %5    29 03 48 00البند الفرعي 

 %5   ـ غ�رها ـ 38 27 69 00  

 %5   غ�رها ـ 38 27 90 00  
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  مطا� ومصنوعاته ومصنوعاتها؛لدائن 
  

  : مالح�ــات
منفصلة التا�عة ��املها أو �جزء منها ال اثن�ن أو أكثر من العناصرإن المنتجات التي تكون �مجموعات مؤلفة من   ـ 1

تا�عـًا للقسـم السـادس أو ، �عـد الخلـط ، ألن تكـون منتجـًا �سـهل التعـرف عل�هـا علـى أنهـا معـدةلهذا القسـم والتـي 
  :  ر ، �شر� أن تكون عناصره الم�ونةالعائد للمنتج األخ�المناسب السا�ع ، تدخل في البند 

، علـى أنهـا معـدة لالسـتعمال معـًا مـن دون �صـورة واضـحة �حسـب ����ـة ته��تهـا من المم�ن التعـرف عل�هـا أ  ـ
  وإعادة تغل�فها ؛

  معًا؛مقدمة  ب ـ
  ال�عض.�ها من ح�ث طب�عتها أو من نسب �م�اتها من أنها م�ملة ل�عضها قابلة للتعرف عل ج ـ

اللـدائن والمطـا� والمصـنوعات  49، تـدخل فـي الفصـل 39.19أو  39.18ذ�ورة فـي البنـدين �استثناء األصناف الم  ـ 2
هــا دور ون لمــن هــذه المــواد المطبوعــة أو المصــورة �ح�ــث ال تكــون الط�اعــة أو التصــو�ر ف�هــا أمــر ثــانو� بــل ��ــ

  . أساسي عند االستعمال
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    لدائــن ومصنوعاتهــــا 
  

  : مالح�ـــات
، إذا ما ُأخضعت التي 39.14إلى  39.01البنود من  " لدائن " في جدول التعر�فة المواد الداخلة في تعني ��ارة  ـ 1

أثنـاء  �إم�انهـا، ��ـون ، اسـتعمال مـذيب أو ملـدن)االقتضـاء ، وعندارجي (�صورة عامة الحرارة والضغطلتأث�ر خ
و �ـالترق�ق أو �أ�ـة عمل�ـة  ، أن تتخذ أش�اًال �القول�ة أو �الصب أو �السـحب أمرحلة البلمرة أو في مرحلة الحقة

  .  ا ينتهي فعل هذا التأث�ر الخارجي، ت�ل محتف�ة بها عندمُأخر� 
  

. وال تنطبــق هــذه ال��ــارة علــى المــواد التــي ةفــة أ�ضــًا  األل�ــاف المبر�نــالتعر�تشــمل ��ــارة " لــدائن " فــي جــدول   
  . داخلة في القسم الحاد� عشرالتعتبر �مواد نسج�ة   

  : هذا الفصل لال �شم  ـ 2
  ؛34.03أو  27.10أ _ محضرات التشح�م الداخلة في البند   
  ؛34.04أو  27.12داخلة في البندين الشموع ال  ـ  ب  
  ؛)29لمحددة الصفات ��ماو�ًا (فصل عضو�ة المنفصلة االمر��ات ال  ـ ج  
  ؛)30.01(اله��ار�ن) وأمالحه (بند الكبدين   ـ د  

  39.13لغا�ــة  39.01المحال�ل (عدا الكلولوديون) الُمَكّونــة مــن أ� مــن المنتجــات المــذ�ورة فــي البنــود  ـ هـ
؛ أوراق )32.08لبنـدال (% مـن وزن المحلـو50في مذي�ات عضو�ة ط�اره عندما يتجاوز وزن المذيب 

  ؛ 32.12 البندمن الختم 
  ؛34.02 والمحضرات الداخلة في البندعوامل السطح العضو�ة   ـ و  
  ؛) 38.06البند  (الصموغ اإلست�ر�ة  الصموغ المصهورة و  ـ ز  

المحضرة للز�وت المعدن�ة (�ما ف�ها البنز�ن) أو للسوائل األخر� المستعملة لذات    اإلضافات  ح  _ 
   ؛)38.11غراض �ز�وت معدن�ة (البند األ

بولي جل��والت، س�ل��ونات أو بول�م�رات أخر� مما يدخل  أساسهاسوائل اله�درول�ك المحضرة التي   �  _ 
  ؛)38.19(البند  39في الفصل 

  ؛)38.22على حامل من لدائن (البند كواشف التشخ�ص أو المختبرات   ـ �  
  ؛و�ذلك المصنوعات من مطا� تر��بي 40ي الفصل المطا� التر��بي �ما هو معرف ف  ـ ك  
ــة  بأو حقائــ قأو الصــنادي) 42.01أصــناف عــدة الح�وانــات والســراجة (البنــد   ـ ل   ـــد  أو حقائــباألمتع ال�
  ؛42.02ة اُألخر الداخلة في البند واألو��    
  ؛46صر والسالل المذ�ورة في الفصل مصنوعات الح  ـ م  
  ؛48.14البند الجدران الداخلة في  أغط�ة  ـ ن  
  ؛م الحاد� عشر (النسج ومصنوعاتها)المنتجات المذ�ورة في القس  ـ س  
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  ، األحذ�ة وأغط�ة الرأس وأجزاءها وم�الت المطر في القسم الثاني عشر (مثلاألصناف الواردة   ـ ع  
  ؛ا� ومقا�ض س�ا� الر�وب وأجزاءها)والشماسي وعصى ال�د والس�  
  ؛71.17الداخلة في البند المقلدة  أصناف حلي الغوا�ة  ـ ف  

  ؛أصناف القسم السادس عشر (آالت، أجهزة، أو معدات آل�ة أو �هر�ائ�ة)  ـ ص  
  ؛نقل الواردة في القسم السا�ع عشرأجزاء معدات ال  ـ ق  
  ؛�ة ر�ائب الن�ارات وأدوات الرسم)(مثل ، العناصر ال�صر  90أصناف الفصل   ـ ر  
  ؛ ق الساعات)(مثل، �روف وصنادي 91أصناف الفصل   ـ ش  
  ؛(مثل، األدوات الموس���ة وأجزاؤها) 92أصناف الفصل   ـ ت  

والم�اني المس�قة  ، أجهزة اإلنارة واللوحات اإلرشاد�ة المض��ة(مثل، األثاث 94أصناف الفصل   ـ ث
  ؛الصنع)

  أو ؛معات ولوازم الر�اضة)، الُلعب وُلعب المجت(مثل 95أصناف الفصل   ـ خ  
الغالي�ن  الفراج�ن واألزرار والحا��ات المسننة (سحا�ات) األمشا� وقص�ات مثل،( 96أصناف الفصل   ـ ذ

 ا وأقــالم الحبر وأقالم الرصاصوم�اسم السجاير و ما �ماثلها وأجزاء القوار�ر العازلة وما �ماثله
  .)والمناصب (الحوامل) األحاد�ة أو الثنائ�ة أو الثالث�ة القوائم واألصناف المماثلة

� والتي سو� المنتجات المتحصل عل�ها بواسطة التر��ب الك�ماو  39.11لغا�ة  39.01خل في البنود من ال تد  ـ 3
  : تدخل ضمن الف�ات التال�ة

 300ْ% من حجمها فـي درجــة حـرارة 60البولي أول�ف�نات التر��ب�ة السائلة التي يتقطر أقل من   أ  ـ
استخدام عمل�ة تقط�ر ذات ضغــط منخفــض ل��ار لد� م 013.1ة م�و�ة) �عد التحول إلى (درج

  ؛)39.02و  39.01(البندين  
  ؛)39.11�ومارون ــ اندين (البند  الراتنجات غ�ر العال�ة البلمرة من نوع  ـ ب   
    ؛ وحدات على األقل 5المونمرات بها البول�مرات التر��ب�ة اُألخر التي ��ون متوسط وحدات   ـ ج   
  ؛)39.10(بند السل��ونات   ـ د           
  . ر) والبر�بول�مرات اُألخ39.09بند الر�زوالت (  هـ ـ  

المفردة  �قصد ���ارة "بول�مرات مر��ة " " �و�ول�مرات " �افة البول�مرات التي ال تش�ل أ� وحدة من مونومراتها  ـ 4
  .   نًا من الم�ونات الكل�ة للبول�مر%  أو أكثر من وز 95نس�ة 

      
، فإن البول�مرات المر��ة (كو�ول�مرات) (�ما ف�ها لم ينص عل�ه خالفًا لذلك ما ل ووفقا لمفهوم هذا الفص  

ة لجز��ات مختلفة منتجات عمل�ة التكث�� الك�ماو� المر�ب (كو�ولي �وندنس�ت) ومنتجات التن��م الداخلي �اإلضاف
مخال�ط البول�مرات تدخل في البند الذ� ، والبول�مرات المر��ة المطعمة) و (كو�ولي اد�شن)، البول�مرات المر��ة المتكتلة

. ومن أجل تطب�ق هذه المالح�ة، فإن ب وزنًا على أ�ة �ومونومر ُأحاد��شمل البول�مرات من ذلك الكومونومر الغال
أنها وحدة واحدة "أ� تحتسب للبول�مرات التي تدخل في نفس البند �جب أن تعامل على  وحدات الكومونومرات الم�ونة

  . معًا"
، تدخل، ات المر��ة أو مخال�ط البول�مرات، فإن البول�مر ن الكومونومرات هي الغال�ة وزناً ا لم تكن أ�ة وحدة مو�ذ
  . م�ن أخذها �ع�ن االعت�ار للتصن��، في البند الذ� يرد الحقًا في الترت�ب الرقمي للبنود الموفقًا للحال
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ط األجـزاء الملحقـة �سلسـلة البـول�مر الرئ�سـ�ة بواسـطة التفاعـل ، التي تتغ�ر ف�ها فقـالمعدلة ��ماو�اً  تالبول�م�را  ـ 5
 تالبــول�م�راعلــى  تنطبــق هــذه األح�ــام . والبنــد المناســب للبــول�مر غ�ــر المعــدل، ين�غــي أن تبنــد فــي ال�مــاو� الك

  . المر��ة المطعمة
  : فقطالتال�ة تطبق ��ارة " أش�ال أول�ة " على األش�ال  ،39.14إلى  39.01وفقًا لمفهوم البنود   ـ 6

  ؛تحل�ات ومحال�ل معلقة) والمحال�لالسوائل والعجائن ، �ما في ذلك التبددات (مس  أ  ـ  
  الجر�ش أو المساح�ق (�ما ف�ها مساح�ق القول�ة) والحب��ات  الكتل غ�ر المنت�مة والقطع و  ب ـ  
  . رقائق وأش�ال غ�ر متماس�ة مماثلةوال    

ــــد  ال  ـ 7 ــــات39.15�شــــمل البن ــــدن  ، النفا� ــــة للتل ــــادة القابل ــــذات الم ــــدة ل والفضــــالت والقصاصــــات والخــــردة العائ
  .)39.14إلى  39.01ألول�ة (البنود �الحرارة و المحولة إلى األش�ال ا  

اسـ�ر وخـراط�م " المنتجـات المجوفـة، و�ن �انـت ، �قصد ���ارة " أناب�ب ومو  39.17من أجل تطب�ق أح�ام البند   ـ 8
أو السـوائل  لنوع المستعمل �صورة عامـة فـي نقـل أو توصـ�ل أو توز�ـع الغـازات، من امصنعة أو نصف مصنعة

. ومــع ذلــك تشــمل هــذه ال��ــارة أغلفــة الســجق (غل��ــة أو رائــق المضــلعة واألناب�ــب المث��ــة)، خــراط�م الح(مثــل
رضـي داخلـي ر��عة) واألناب�ب المسطحة اُألخر. إال أنه �استثناء ما ذ�ر أخ�رًا فإن األصـناف التـي لهـا مقطـع ع

صـف العـرض) أو هـي �شـ�ل يتجاوز الطول ف�ها مـرة ون مستط�ل (والتي الغ�ر أو  و� اب�ضغ�ر دائر� أو غ�ر 
  .  تعتبر �أناب�ب أو مواس�ر أو خراط�م و�نما �أش�ال خاصة (برو��الت) ، المضلع منت�م

" المنتجات �ش�ل لفائف �عرض ال  ، �قصد ���ارة " أغط�ة جدران أو أس�ف من لدائن39.18وفقًا لمفهوم البند   ـ 9
علـى  مثبتـة �صـفة دائمـة ، الم�ونـة مـن لـدائنستعمال لزخرفـة الجـدران أو األسـ�فسم، القابلة لال 45�قل عن 

، والتـي تكـون ط�قـة اللـدائن ف�هـا (علـى الوجـه ال�ـاهر) محب�ـة أو منقوشـة أو حامل من أ�ة مـادة غ�ـر الـورق 
  . أ� طر�قة �انتبزخارف أو مزخرفة �ملونة أو مطبوعة 

، �قصــد ���ـارة  " ألــواح وصــفائح ولفــات وأشـرطة وقــدد ، فقــط األلــواح  39.21و  39.20وفقـًا لمفهــوم البنــدين   ـ 10
، و�ن �انـت )، والكتـل �أشـ�ال هندسـ�ة منت�مـة54لقدد (عدا المذ�ورة في الفصل والصفائح واللفات واألشرطة وا

ر مقطعــة أو مقطعــة �أشــ�ال مســتط�لة أو مر�عــة ولكنهــا غ�ــر ، غ�ــعــة أو مشــغولة الســطح �طر�قــة ُأخــر� مطبو 
  .صفة األصناف الجاهزة لالستعمال) مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عل�ها عمل�ة التقط�ع

وهي األصناف التي لم تدرج في أ� من البنود السا�قة الواردة  فقط،على األصناف التال�ة  39.25�طبق البند   ـ 11
  :2 في الفصل الفرعي

سـعتها  الصهار�ج والخزانات (�ما ف�ها خزانات الفضالت العضو�ة) والدنان واألو��ة المماثلة التي تز�ـد  أ  ـ
  ؛لتر 300عن 

أو الحواجز أو األس�ف أو  العناصر اإلنشائ�ة المستخدمة على األخص في األرض�ات أو الجدران  ب ـ
  ؛األسطح

  ؛المزار�ب ولوازمها  ج ـ  
  ؛فذ وُأطرها وعت�ات األبوابالنوااألبواب و   د ـ  
  ؛�جة والبوا�ات والحواجز المشابهةسالا الشرفات والدرابز�ن و  هـ ـ  

نـاف مصار�ع النوافذ واألبواب والستائر الداخل�ة ال�الست���ـة (�مـا ف�هـا الستائـر المضلعـة) واألص  و ـ
  ؛المماثلة وأجزاؤها ولوازمها

  المستودعات؛ لتثب�ت �صفة دائمة مثًال في المخازن أو الورش أوالرفوف الكب�رة المعدة للتر��ب وا  ز ـ  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

350
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  7ق : 
  39ف : 

   - 282  -

  و ؛ف المحززة وال��اب وأبراج الحمامة المعمار�ة وعلى األخص الزخار ز�نالأش�ال زخارف و   ـ ح  
الجـدران و اللوازم والتر���ـات المعـدة للتر��ـب �صـفة دائمـة فـي أو علـى األبـواب و النوافـذ و األدراج و   � ـ

ــانيأجــزاء ُأخــر  ــات�ح مــن الم� ــواس وحمــاالت المناشــف ولوحــات المف ــا�ض والكال�ــات واألق ــل المق ، مث
  . واللوحات الوا��ة اُألخر

  : الفر��ةمالح�ات البنود 
، والبول�مرات )�ما ف�ها البول�مرات المر��ة الكو�ول�م�رات (، ، فإن البول�مراتبنود هذا الفصلفي أ� بند من   ـ 1

  : ام التال�ةوفقًا لألح�، تبند المعدلة ��ماو�اً 
  : المعن�ةعندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غ�رها " في نفس تسلسل البنود الفر��ة  أ ـ

إن معنى �لمة "بولي" في بدا�ة مسمى بـول�م�ر فـي أ� بنـد فرعـي " (مثــل ، بـولي اث�لـ�ن و�ـولي أم�ـد  ـ 1
مر، عنــد أخــذها معــًا �جــب أن يبلــغ ،تعنــي أن وحـــدة أو وحــدات المونــومر الم�ونــة لــذلك البــول�)ـــ6،6
  . وزنًا من المحتو� الكلي للبول�مر% أو أكثر 95

 30و  39 03 20 و 39 01 40 و 39 01 30أن البول�مرات المر��ــة المــذ�ورة فــي البنــود الفر��ــة   ـ 2
تبنــد فــي هــذه البنــود الفر��ــة ، شــر�طة أن تمثــل وحــدات الكومونــومر لتلــك  39 04 30و   39 03

  . وزنًا من المحتو� الكلي للبول�مر% أو أكثر 95مرات المر��ة المذ�ورة البول�
أن ال تكـون البـول�مرات  تبند البول�مرات المعدلة ��ماو�ـًا فـي البنـد الفرعـي المسـمى " غ�رهـا "، شـر�طة ـ 3

  . المعدلة ��ماو�ًا داخلة في أ� بند فرعي آخر أكثر تخص�صاً 
أعـاله تبنـد فـي  )3(أو  )2(أو )1(عل�هـا الشـرو� المحـددة فـي الفقـرات  قال تنطبـإن البول�مرات التـي  ـ 4

البنـــد الفرعـــي، بـــ�ن البنـــود الفر��ـــة المت���ـــة فـــي التسلســـل ، الـــذ� �شـــمل البول�مـــــرات مـــن وحـــدة 
المونومر الغال�ة وزنًا على أ�ة وحدة من وحدات الكومونـومر األخـر� �ـل علـى حـده. مـن أجـل ذلـك، 

ز��ات الُمَكِوَنــة البـول�مرات التـي تـدخل فـي نفـس البنـد الفرعـي �جـب أن تؤخـذ فإن وحدات ُأحاد� الج
  . مجتمعة

إن وحدات الكومونومرات فقط الُمَكِوَنة من البول�مرات في نفس تسلسل البنود الفر��ة المأخوذة �ع�ن 
  . العت�ار �جب أن تقارن ��ما ب�نهاا

  : في نفس التسلسل في حالة عدم وجود بند فرعي �مسمى " غ�رها "  ب ـ  
تتفـوق وزنـًا  تبند البول�مرات في البنـد الفرعـي الـذ� �شـمل البـول�مرات مـن نفـس وحـدة المونـومر التـي ـ 1

فإن وحدات المونومر الم�ونـة  على أ� من وحدات المونومر األخر� �ل على حده . ولهذا الغرض ،
وال تقـارن سـو� وحـدات الكومونـومر للبول�مرات الداخلة في نفس البند الفرعي �جب أن تحتسب معًا 

  . ل�مرات من السلسلة موضع االعت�ارالم�ونة للبو 
  .  ي التا�ع للبول�مرات غ�ر المعدلةتبند البول�مرات المعدلة ��ماو�ًا في البند الفرع ـ 2  

  

  بول�مرات في نفس وحدات المونومر و�نفس النسب.للتبند مخال�ط البول�مرات في نفس البند الفرعي 
  . تشمل ��ارة"ملدنات" الملدنات الثانو�ة 39 20 43  يالبند الفرعألغراض ـ  2
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. األول�ةاألش�ال  -  أوال         
      .، �أش�الها األول�ةل�ن�رات اإليثبول�م    39.01

  %5       0.94ي �قل عن ل�ن وزنه النوع�ـ بولي ايث  39 01 10 00  
  %5      أو أكثر 0.94وزنه النوعي  نايث�ل�ـ بولي   39 01 20 00  
  %5      س�تات الف�ن�لاـ  اإليث�ل�ن �و�ول�مراتـ   39 01 30 00  
 النوعي اوزنه أول�ف�ن-ألفا - اإليث�ل�ن �و�ول�مراتـ   39 01 40 00  

  %5    0.94 �قل عن
  %5    ـ غ�رها  39 01 90 00  

ل�ف�نات ُأخر، �أش�الها او  �مرات برو�ل�ن أوبول    39.02
      . األول�ة

  %5    ـ بولي برو��ل�ن  39 02 10 00  
  %5    ـ بولي إيزو�وت�ل�ن  39 02 20 00  
  %5    �ول�مرات البرو��ل�ن�و ـ   39 02 30 00  
  %5    ـ غ�رها  39 02 90 00  

      . بول�مرات الست�ر�ن، �أش�الها األول�ة    39.03
      : ر�نـ البولي ست�    
  %5    ـ ـ قابلة للتمدد  39 03 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  39 03 19 00  
  SAN (    5%�ول�مرات ستر�ن ــ اكر�لونترايل (�و ـ   39 03 20 00  
  ABS(     5%( �ول�مرات أكر�لونترايل ـ بوتاداين ـ ست�ر�ن�و ـ   39 03 30 00  
  %5    ـ غ�رها  39 03 90 00  

األول�ف�نات  �لور�د الف�ن�ل أو بول�مرات    39.04
      . المهلجنة األخر، �أش�الها األول�ة

  %5    كلور�د الف�ن�ل) غ�ر الممزوج �مواد ُأخر( ـ بولي  39 04 10 00  
      كلور�د ف�ن�ل) :( بوليمن ُأخر ـ أش�ال     
  %5    ةـ ـ غ�ر ملدن  39 04 21 00  
  %5    ـ ـ ملدنة  39 04 22 00  
  %5    اس�تات الف�ن�ل ل�مرات �لور�د ف�ن�ل وـ �و�و   39 04 30 00  
  %5    ـ �و�ول�مرات �لور�د ف�ن�ل ُأخر  39 04 40 00  
  %5    ـ بول�مرات �لور�د الفن�ل�دين  39 04 50 00  
      ـ بول�مرات فلورو:    
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  %5    فلورو ايث�ل�ن را�ع ـ ـ بولي  39 04 61 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  39 04 69 00  
  %5    ـ غ�رها  39 04 90 00  

الف�ن�ل أو أسترات الف�ن�ل  اس�تاتبول�مرات     39.05
 اُألخر، �أش�الها األول�ة؛ بول�مرات ف�ن�ل ُأخر

      . �أش�الها األول�ة
      : اس�تات ف�ن�ل)بولي (ـ     
  %5    ـ ـ في تبددات مائ�ة  39 05 12 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   39 05 19 00  
      : ـ �و�ول�مرات اس�تات الف�ن�ل    
  %5    ـ ـ في تبددات مائ�ة  39 05 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   39 05 29 00  
 اتكحول ف�ن�ل)، و�ن احتوت على مجموعبولي (ـ   39 05 30 00  

    اس�تات غ�ر متحللة �الماء 

  
5%  

      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ �و�ول�مرات  39 05 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  39 05 99 00  

      . �الها األول�ةبول�مرات أكر�لك�ه �أش    39.06
  %5    )م�ث�لال اكر�التث(م� ـ بولي  39 06 10 00  
      : ـ غ�رها    
 5%  (SAP) ـ ـ ـ بول�مرات أكر�لك�ة فائقة االمتصاص 39 06 90 10  

 %5  ـ ـ ـ غ�رها 39 06 90 90  

و�ولي أث�رات وراتنجات  تس�تاالابولي     39.07
�أش�الها األول�ة؛ بولي  ،أخر إبو�س�د�ة

بولي ال�ل أسترات و  وراتنجات ألك�د�ة �وناتكر 
      ، �أش�الها األول�ة.و�ولي است�رات أخر

  %5    ـ بولي اس�تاالت   39 07 10 00  
      :ـ بولي أث�رات ُأخر    
 %5    ـ م�رر (بولي أو�س�ث�ل�ن) م�ث�ل فوسفنات ـ  39 07 21 00  

 %5    ـ غ�رها ـ  39 07 29 00  

  %5    �د�ة ـ راتنجات أبو�س  39 07 30 00  
  %5    ـ بولي �ر�ونات   39 07 40 00  
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  %5    ـ راتنجات ألك�د�ة   39 07 50 00  
      : )ت�ِرفثاالتايثل�ن بولي (ـ     
  %5    مل/جرام أو أعلى 78لزوجة يبلغ  مؤشرذو ـ ـ   39 07 61 00  
  %5    هاـ ـ غ�ر   39 07 69 00  
  %5     بولي (حمض اللبن�ك)ـ   00 70 07 39  
      ُأخر :رات ـ بولي أست    
  %5    ـ ـ غ�ر مش�عة  39 07 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   39 07 99 00  

      .بولي أم�دات �أش�الها األول�ة    39.08
 ـأو  6.10 ـ 6.9 ، ـ6.6ـ  ،12 ـ ،11ـ ،6 ــ بولي أم�د   39 08 10 00  

6.12     

  
5%  

  %5    ـ غ�رها  39 08 90 00  
ة و�ولي راتنجات أم�ن�ة وراتنجات ف�نول�    39.09

      يور�ث�نات، �أش�الها األول�ة.
  %5    ـ راتنجات يور�ا؛ راتنجات ث�و�ور�ا  39 09 10 00  
  %5    ـ راتنجات م�الم�ن  39 09 20 00  
      :ـ راتنجات أم�ن�ة ُأخر    
خام،  MDI(م�ث�ل�ن ف�ن�ل ايزوس�ان�ت) ( بوليـ ـ   39 09 31 00  

MDI 5      )بول�م�رك%  
  %5    هاغ�ر ـ ـ   39 09 39 00  
  %5    ـ راتنجات ف�نول�ة  39 09 40 00  
  %5    نات �ـ بولي يور�ث  39 09 50 00  

  %5    سل��ونات، �أش�الها األول�ة   39 10 00 00  39.10
 ،�ومارون ـ أندينراتنجات نفط وراتنجات     39.11

و�ولي  اتو�ولي �بر�ت�د اتو�ولي ت�ر��ن
مذ�ورة في المنتجات غ�رها من السلفونات و 

من هذا الفصل، غ�ر مذ�ورة وال  3ح�ة المال
      . داخلة في م�ان آخر، �أش�الها األول�ة

ط وراتنجات �ومارون وراتنجات أندين ــ راتنجات نف  39 11 10 00  
     اتوراتنجات الكومارون ـ أندين و�ولي ت�ر��ن

  
5%  

  %5    ف�ن�ل�ن م�ث�ل فوسفنات)-3،1بولي ( ـ  39 11 20 00  
  %5    رها ـ غ�  39 11 90 00  
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سل�لوز ومشتقاته الك�ماو�ة، غ�ر مذ�ورة وال     39.12
      ة.ـر، �أش�الها األول�ـي م�ان آخـة فـداخل

      : ـ اس�تات سل�لوز    
  %5    ـ ـ غ�ر ملدنة  39 12 11 00  
  %5    ـ ـ ملدنة  39 12 12 00  
  %5    ـ نترات سل�لوز (�ما في ذلك الكولوديون)   39 12 20 00  
      : ل�لوزـ أث�رات س    
  %5    ـ ـ �ار�و�سي م�ث�ل السل�لوز وأمالحه  39 12 31 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  39 12 39 00  
  %5    ـ غ�رها  39 12 90 00  

 ، حمض األلج�ن�ك) وبول�مرات طب���ة (مثال    39.13
 ات، بروت�ن(مثالالطب���ة المعدلة  تالبول�م�را
طب�عي)،  مطا�مشتقات ��ماو�ة من  مقساة،

ورة وال داخلة في م�ان آخر، �أش�الها غ�ر مذ�
      . األول�ة

  %5    راته �أست ـ حمض األلج�ن�ك وأمالحه و  39 13 10 00  
  %5     ـ غ�رها  39 13 90 00  

الداخلة في  تالبول�م�رامبدالت أيونات أساسها   39 14 00 00  39.14
    �أش�الها األول�ة ،39.13إلى  39.01البنود 

  

  
  

5%  

أصناف نصف  وفضالت؛وقصاصات  نفا�ا ثان�ا:    
. مصنوعات  مصنعة؛     

      . نفا�ا وقصاصات وفضالت، من لدائن    39.15
  %5     ناإليث�ل�ـ من بول�مرات   39 15 10 00  
  %5    ـ من بول�مرات الست�ر�ن  39 15 20 00  
  %5     ـ من بول�مرات �لور�د الف�ن�ل  39 15 30 00  
  %5    ـ من لدائن ُأخر   39 15 90 00  

عرضي  مقطعأ� شع�رات مفردة يتجاوز مقاس     39.16
من  أش�ال خاصةو  وقض�ان وع�دانمم  1لها 

لدائن، و�ن �انت مشغولة السطح ولكن غ�ر 
      مشغولة �طر�قة ُأخر�.
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      : ناإليث�ل�ـ من بول�مرات     
لها  ع عرضيطمقأ� ـ ـ ـ شع�رات مفردة يتجاوز مقاس   39 16 10 10  

     ملم 1

  
5%  

  %5    قض�ان وع�دان وأش�ال خاصةـ ـ ـ   39 16 10 20  
      : الف�ن�ل �لور�دـ من بول�مرات     
لها مقطع عرضي أ� شع�رات مفردة يتجاوز مقاس ـ ـ ـ   39 16 20 10  

  %5    م مل1
  %5     قض�ان وع�دان وأش�ال خاصةـ ـ ـ   39 16 20 20  
      : ـ من لدائن ُأخر    
لها  مقطع عرضيأ� ة يتجاوز مقاس شع�رات مفردـ ـ ـ   39 16 90 10  

  %5     ملم 1
  %5    ـ ـ ـ قض�ان وع�دان وأش�ال خاصة  39 16 90 20  

، أناب�ب ومواس�ر وخراط�م ولوازمها (مثال    39.17
      . من لدائن )،فلنجاتالو  كواعاأل وصالت و ال

ـ مصار�ن اصطنا��ة (أغلفة سجق) من بروت�ن مقسى   39 17 10 00  
     ز�ةسل�لو مواد أو من 

  
5%  

      : ـ أناب�ب ومواس�ر وخراط�م، صل�ة    
  %5    ناإليث�ل�ـ ـ من بول�مرات   39 17 21 00  
  %5    ل�ن�ـ ـ من بول�مرات البرو�  39 17 22 00  
  %5    ـ ـ من بول�مرات �لور�د الف�ن�ل  39 17 23 00  
  %5     ـ ـ من لدائن ُأخر  39 17 29 00  
      : ـ أناب�ب ومواس�ر وخراط�م ُأخر    
  00 31 17 39  

  
ة �م�ن أن تتحمل على ــ ـ أناب�ب ومواس�ر وخراط�م مرن

  )Mpaمللي �ار ( 27.6األقل درجة ضغط 
  

  
5%  

ـ ـ غ�رها، غ�ر مقواة أو متحدة �طر�قة ما مع مواد من     
      دون تر���ات (لوازم) :

  %5    )(مصاصاتت�او رشف المشر  أناب�ب ـ ـ ـ  39 17 32 10  
  %5    ـ ـ غ�رها ـ  39 17 32 90  
ـ ـ غ�رها، غ�ر مقواة أو متحدة �طر�قة ما مع مواد   39 17 33 00  

    ُأخر، مع تر���ات (لوازم)

  
5%  

  %5    ـ ـ غ�رها   39 17 39 00  
  %5     ـ تر���ات (لوازم)  39 17 40 00  
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أغط�ة أرض�ات من لدائن، و�ن �انت الصقة     39.18
أغط�ة  �ش�ل لفائف أو تراب�ع أو �ال�؛ ذات�ًا،

جدران أو أس�ف من لدائن، �ما هي معرفة في 
      . من هذا الفصل 9المالح�ة 

  %5     ـ من بول�مرات �لور�د الف�ن�ل  39 18 10 00  
  %5     ـ من لدائن ُأخر  39 18 90 00  

ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأش�ال مسطحة     39.19
ُأخر من لدائن، الصقة ذات�ًا، و�ن �انت �ش�ل 

      . لفات
  %5    سم 20ـ لفات ال يتجاوز عرضها   39 19 10 00  
  %5     ـ غ�رها  39 19 90 00  

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ُأخر، من     39.20
خلو�ة وغ�ر مقواة أو منضدة أو  غ�ر لدائن،

      . متحدة مع مواد ُأخر، من دون حوامل
  %5    ناإليث�ل�ـ من بول�مرات   39 20 10 00  
  %5     نالبرو��ل�من بول�مرات  ـ  39 20 20 00  
  %5    ـ من بول�مرات الست�ر�ن  39 20 30 00  
      : ـ من بول�مرات �لور�د الف�ن�ل    
  %5      ..    من الملدنات %وزناً 6�قل عن  ال على ما محتو�ة ـ ـ  39 20 43 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5     (سفرة) مائدة أغط�ةـ ـ ـ   39 20 49 10  
  %5    �رها غـ ـ ـ   39 20 49 90  
      ـ من بول�مرات األكر�ل�ك :    
  %5     )اكر�الت الم�ث�لثم�( ـ ـ من بولي  39 20 51 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  39 20 59 00  
ـ من بولي �ر�ونات أو راتنجات أل���د�ة أو أسترات     

      : بولي ال�ل أو بول�سترات ُأخر
  %5    ـ ـ من بولي �ر�ونات  39 20 61 00  
  %5     ـ ـ من بولي (إيثل�ن ت�ر�فتاالت)  39 20 62 00  
  %5    ـ ـ من بول�سترات غ�ر مش�عة  39 20 63 00  
  %5     ـ ـ من بول�سترات ُأخر  39 20 69 00  
      : ـ من سل�لوز أو من مشتقاته الك�ماو�ة    
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  %5     ـ ـ من سل�لوز مجدد  39 20 71 00  
  %5    ـ ـ من اس�تات السل�لوز  39 20 73 00  
  %5    ـ ـ من مشتقات السل�لوز اُألخر  39 20 79 00  
      : ـ من لدائن ُأخر    
  %5     بوت�رال ف�ن�ل)( بوليـ ـ من   39 20 91 00  
  %5    ـ ـ من بولي أم�دات   39 20 92 00  
  %5     ـ ـ من راتنجات أم�ن�ة  39 20 93 00  
  %5    ـ ـ من راتنجات ف�نول�ة  39 20 94 00  
  %5    خرـ ـ من لدائن أُ   39 20 99 00  

ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ُأخر، من     39.21
      .  لدائن

      : ـ خلو�ة    
  %5   ـ ـ من بول�مرات ست�ر�ن 39 21 11 00 
  %5   ـ ـ من بول�مرات �لور�د الف�ن�ل 39 21 12 00 
  %5   ـ ـ من بولي يور�ث�نات 39 21 13 00 
  %5   ـ ـ من سل�لوز مجدد  39 21 14 00 
  %5   ـ ـ من لدائن ُأخر 39 21 19 00 

  %5     ـ غ�رها  39 21 90 00  
، (أحواض) وأحواض اغتسال (دوش) مغاطس    39.22

مراح�ض و (ب�د�ه)، وأحواض شطف  مغاسل
ومقاعدها وأغط�تها وخزانات تدفق الم�اه 
(س�فونات) وأصناف مماثلة الستعماالت 

      . صح�ة، من لدائن
وأحواض  ومغاسل، ش)و (د غتسالاأحواض ـ مغاطس،   39 22 10 00  

  %5     غسل
  %5    ـ مقاعد وأغط�ة مراح�ض  39 22 20 00  
  %5     ـ غ�رها  39 22 90 00  

لدائن؛ صناف تغل�� أو نقل ال�ضائع، من أ    39.23
دادات وأغط�ة و��سوالت وغ�رها من أصناف س

      . اإلغالق، من لدائن
      : ـ صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة    
  %5    لنقل الدواجنـ ـ ـ  39 23 10 10 
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  %5   لنقل منتجات األل�ان والمشرو�ات ـ ـ ـ 39 23 10 20 
  %5   غ�رهاـ ـ ـ  39 23 10 90 
      : ـ أك�اس وحقائب (�ما في ذلك المخار�ط)    
     : ناإليث�ل�ـ ـ من بول�مرات   
 %5    قابلة للتحللـ ـ ـ   39 23 21 10 

 %5    ها غ�ر ـ ـ ـ   39 23 21 90 

     :ـ ـ من لدائن ُأخر   
 %5    قابلة للتحلل ـ ـ ـ  39 23 29 10 

 %5    غ�رهاـ ـ ـ  39 23 29 90 

  %5   ـ قوار�ر وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة 39 23 30 00 

  %5     ـ م��ات و��رات وحوامل مماثلة  39 23 40 00  
صناف ـ سدادات وأغط�ة و��سوالت وغ�رها من أ 39 23 50 00 

  %5   الق اإلغ
  %5    ـ غ�رها 39 23 90 00 

أدوات مائدة ومط�خ وأواني منزل�ة ُأخر وأدوات     39.24
       .من لدائن �الصحة،العنا�ة  وأللن�افة 

      ومط�خ:ـ أدوات مائدة     

  %5    أو��ة لحف� الثلج والمأكوالت ـ ـ ـ 39 24 10 10 
  %5    شوك ومالعق وس�اك�نـ ـ ـ  39 24 10 20 
      ـ ـ ـ صحون وأط�اق وأكواب :  
  %5   من لدائن خلو�ة (فوم) ـ ـ ـ ـ  39 24 10 31 
  %5   غ�رها ـ ـ ـ ـ  39 24 10 39 
  %5     رضاعاتـ ـ ـ  39 24 10 40 
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  39 24 10 90 
      غ�رها:ـ     

 الورق واألكوابوامـل لـفرش األسنان ومناديل حـ ـ ـ  39 24 90 10 
  %5    للتوال�ت

  %5   منافض سجائرـ ـ ـ  39 24 90 30 
  %5   عالقات مال�سـ ـ ـ  39 24 90 40 
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 39 24 90 90 

من لدائن، غ�ر مذ�ورة وال داخلة أدوات بناء     39.25
      . في م�ان آخر
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ـ صهار�ج وخزانات ودنان وأو��ة مماثلة تتجاوز سعتها   39 25 10 00  
    لتر 300

  
5%  

  %5    األبوابـ أبواب ونوافذ وُأطرها وعت�ات   39 25 20 00  
ـ مصار�ع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخل�ة   39 25 30 00  

وال�الست���ة (�ما في ذلك الستائر المضلعة) 
  %5    وأصناف مماثلة وأجزاؤها

  %5    ـ غ�رها   39 25 90 00  
ن المواد مصنوعات ُأخر من لدائن ومصنوعات م    39.26

      .39.14 إلى 39.01اُألخر الداخلة في البنود من 
  %5    و مدرس�ةأـ أدوات م�تب�ة   39 26 10 00  
ـ أل�سة ولوازم أل�سة (�ما في ذلك القفازات والقفازات     

والقفازات التي  ا اإلبهامالتي تغطي أصا�ع ال�د عد
      ) :ت�قي األصا�ع عار�ة

  %5    ة من لدائنقفازات طب�ـ ـ ـ   39 26 20 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   39 26 20 90  
  %5     ـ تر���ات لألثاث و للحافالت أو ما شا�ه ذلك  39 26 30 00  
  %5    ـ تماث�ل صغ�رة وأدوات ز�نة ُأخر  39 26 40 00  
      : ـ غ�رها    
      : أصناف طب�ة وص�دل�ةـ ـ ـ     
  %5     عبوات لع�نات البول والغائطـ ـ ـ ـ   39 26 90 31  
  %5     صحون بثر� للزراعة الطب�ة ـ ـ ـ ـ  39 26 90 32  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ ـ   39 26 90 39  
ي ومسام�ر لولب�ة وحلقات وما �مـاثلها من ـراغبـ ـ ـ   39 26 90 40  

     األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة

  
5%  

أقفال حقائب ال�د وزوا�ا الحقائب والكالل�ب ـ ـ ـ   39 26 90 50  
    األثاث أرجلواألقواس والمس�ات وأعقاب 

  
5%  

أغط�ة المفروشات وأغط�ـة ال�ضائع وأغط�ة ـ ـ ـ     
      العر�ات واألصناف الوا��ة المماثلة:

  %5     لل�ضائع ـ ـ ـ ـ  39 26 90 61  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ   39 26 90 69  
  %5     س�ور نقل مواد وس�ور نقل حر�ةـ ـ ـ   39 26 90 70  
 والمعداتواألجهزة األصناف الفن�ــة لآلالت  ـ ـ ـ  39 26 90 80  

     الصنا��ة والزرا��ة

  
5%  

      : غ�رهاـ ـ ـ     
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  %5     س�حـ ـ ـ ـ   39 26 90 91  
  %5     تقل�د الزجاج للساعاتـ ـ ـ ـ   39 26 90 92  
  %5     مراوح يدو�ةـ ـ ـ ـ   39 26 90 93  
  %5     غ�رهاـ  ـ ـ ـ  39 26 90 99  
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

361
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  7ق : 
  40ف : 

   - 293  -

 

 
  م�ــا� ومصنوعاتــه

  

  : مالح�ــات
لـم يـنص علـى خـالف ذلـ�، المنتجـات التال�ـة، و�ن �انـت مبر�نـة أو  �قصد ��لمة " م�ا� " في جدول التعر�فة، ما  ـ 1

 مقساة : الم�ا� ال�ب�عي وال�الته وال�برخة (جوتا بر�ا) والجوايول وال���ل  والصـموغ ال�ب���ـة المماثلـة والم�ـا�
  .األصناف المجددة من هذه المنتجاتالتر��بي وأبدال الم�ا� الم�تقة من الز�وت (فاكت�س) و�ذل� 

  : هذا الفصل لال ��م  ـ 2
  ومصنوعاتها)؛منتجات القسم الحاد� ع�ر (النسج  أ ـ

  ؛)64األحذ�ة وأجزاءها (فصل  ب ـ
  ؛65لفصل ي اأغ��ة الرأس وأجزاءها (�ما في ذل� �واقي الحمام) الواردة ف ج ـ
مــن الم�ــا� المقســى الســتعماالت �هر�ائ�ــة فن�ــة الــواردة فــي القســم اآلل�ــة أو ال�هر�ائ�ــة وأجزاءهــا  األجهــزة  د ـ

   . السادس ع�ر
  ؛96أو  94أو  92أو  90في الفصول  األصناف الواردة هـ ـ

ال�ــد عــدا اإلبهــام  والقفــازات التــي تغ�ــي أصــا�ع(عــدا قفــازات الر�اضــة  95المصــنوعات الــواردة فــي الفصــل  و ـ
  .)40.13إلى 40.11ذ�ورة في البنود واألصناف الموالقفازات التي ت�قي األصا�ع عار�ة 

  على األش�ال التال�ة فق� : 40.05و 40.03إلى 40.01تن�بق ��ارة " األش�ال األول�ة " الواردة في البنود  ـ 3
�ـة، والتبـددات أول الت�س " التـي ُأخضـعت لبر�نـةالسوائل والعجائن (�ما في ذل� عصارات الم�ا� ال�ب�عي "   أ  ـ

  ؛والمحال�ل اُألخر)
  . ت وال�تل غ�ر المتماس�ة المماثلةال�تل غ�ر المنت�مة ال��ل والق�ع وال�رات والمساح�ق والحب��ات والُفتا  ب ـ

  ، على:40.02من هذا الفصل وفي البند ـ 1تن�بق ��ارة " م�ا� تر��بي " في المالح�ة   ـ 4
لمواد التر��ب�ة غ�ر الم��عة التي �م�ن تحو�لها نهائ�ًا، إلى مواد غ�ر قابلة للتلـدن �ـالحرارة ببر�نتهـا بواسـ�ة ا أ  ـ

ال�بر�ت والتي ال تنق�ع عند تمديدها (إ�التها) بنس�ة ثالث مرات �ولها األصلي في درجة حرارة تتـراوح بـ�ن 
�ولهـا األصـلي وتسـتع�د �ـوًال ال يتجـاوز مـرة  درجة م�و�ـة، و�عـد إخضـاعها لتمديـد �عـادل مـرت�ن 29و  18

، فإنــه �ســمح �إضــافة المــواد االخت�ــارونصــف �ولهــا األصــلي خــالل خمــس دقــائق، ومــن أجــل ت�ب�ــق هــذا 
الالزمة للترا�� المتعـاكس �من�ـ�ات أو مسـرعات البر�نـة ؛ �مـا �سـمح أ�ضــًا �إضـافة المــواد المذ�ــورة فـي 

�سـمح بوجـود أ�ـة مـادة غ�ـر الزمـة للتـرا�� المتعـاكس  �س من ذل�، الالع وعلى . 3و  2ب  ـ 5المالح�ة 
  ؛لملونة، والمواد الممدة والمال�ةكالمواد ا

  ؛)TMالث�و�الست ( ب ـ  
تر��ب�ـة غ�ـر  م�ـال�� مـواد الم�ا� ال�ب�عي المعدل �الت�ع�ـم أو �ال�ل� بلدائن والم�ا� ال�ب�عي غ�ر المبلمـر، ج ـ

عال�ــة م�ــ�عة، ��ــر� أن تتــوفر فــي جم�ــع هــذه المنتجــات ال�ــرو� المالئمــة  م�ــ�عة مــع بــول�مرات تر��ب�ــة
   .أعاله (أ)للبر�نة واإل�الة واالستعادة المحددة في الفقرة 

  :مع�ا� المضاف قبل أو �عد الت�ثر وم�ال�� الم ، الم�ا�40.02و 40.01البندان  لال ��م أ ـ  ـ 5
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عصـارات الم�ـا�  ُأخر (عدا التي تضـاف لتحضـ�ر بر�نهل المسرعات أو المعوقات أو المن��ات أو عوام ـ 1
  ؛ت�س " الذ� ُأخضع لبر�نة أول�ة)ال�ب�عي " ال 

    التي تضاف فق� لتسه�ل اُألخر، عدا تل�  والمواد الملونةألوان س�ح�ة (ب�جمنت)   ـ 2
  ؛تم��زها  

والمواد المال�ة  لممدد �الز�ت)،المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الز�وت المعدن�ة في حالة الم�ا� ا  ـ 3
 ) ب (وال�املــة والفعالــة والمــذي�ات العضــو�ة أو أ� مــادة ُأخــر�، �اســتثناء تلــ� المســموح بهــا �ــالفقرة 

  أدناه.
وفقـًا  40.02 أو 40.01ي�قـى الم�ـا� وم�ـال�� الم�ـا� التـي تحتـو� علـى المـواد التال�ـة داخلـ�ن فـي البنـدين  ب ـ

  الم�ا� أو م�ال�� الم�ا� ��واصه األساس�ة �مادة خام:للحال، ��ر� أن �حتف� هذا 
  ؛ل�ات أو العوامل المضادة لّلزوجةالمستح  ـ 1
  ؛من أجزاء منتجات تف�� المستحل�اتكم�ات قل�لة   ـ 2
  :كم�ات قل�لة جدًا مما يلي  ـ 3

عوامـل العوامل الحساسة للحرارة (�صـورة عامـة للحصـول علـى الم�ـا� " الالت�ـس " الحسـاس للحـرارة)، 
س�ح �اتون�ة (�صورة عامـة للحصـول علـى م�ـا� الالت�ـس المحتـو� علـى شـحنات �هر�ائ�ـة موج�ـة)، 

العوامل المقاومة للتجمـد أو العوامـل المسـاعدة علـى  عوامل التفتت أو الم�ثرات أو مضادات التأكسد أو
أو غ�رهـا مـن المـواد التحول إلى سائل غرو� أو العوامل الحاف�ة أو المثبتات أو عوامل ضـ�� اللزوجـة 

  المضافة المماثلة ألغـراض خاصة.
، �قصــد ���ــارة " نفا�ــا وقصاصــات وفضــالت " نفا�ــا وقصاصــات وفضــالت مت�لفــة عــن 40.04وفقــًا لمفهــوم البنــد   ـ 6

عمل�ة تصن�ع و شـغل الم�ـا� واألصـناف المصـنوعة مـن الم�ـا�، غ�ـر الصـالحة لالسـتعمال نهائ�ـًا فـي الصـناعة 
  . أو اإلهتراء أو ألس�اب ُأخرق��ع �سبب الت

ضـ�ان وأشـ�ال مـم، تبنـد �أشـر�ة أو ق 5ال��و� من الم�ا� المبر�ن التي يز�د أكبر مقاس لمق�عها العرضـي عـن   ـ 7
  .40.08خاصة في البند 

ســ�ور النقــل وســ�ور اآلالت المصــنوعة مــن نســج م�ــر�ة أو م�ل�ــة أو مغ�ــاة أو منضــدة  40.10��ــمل البنــد   ـ 8
مغ�ـاة أو منضـدة أو مل�سـة ذل� الس�ور المصنوعة من خ�ـو� أو ح�ـال نسـج�ة م�ـر�ة أو م�ل�ـة أو �الم�ا�، و�

  . �الم�ا�
، فقــ� 40.08و   40.05و   40.03و   40.02و  40.01�قصــد ���ــارات "صــفائح" "ألــواح" "ِأشــر�ة " فــي البنــود   ـ 9

مق�عة أو مق�عة �صورة �سـ��ة مر�عـة أو  الصفائح واأللواح واألشر�ة وال�تل ذات ال��ل الهندسي المنت�م، غ�ر
مست��لة، حتى و�ن أع�اها هـذا التق��ـع صـفة األصـناف الجـاهزة لالسـتعمال، سـواء أكانـت م�بوعـة  أو م�ـغولة 

  . خر� أو م�غولة بدرجة أكثر من ذل�الس�ح ��ر�قة ُأخر�، ول�ن ل�ست مق�عة �أش�ال أ
األشـ�ال ال�اصـة والقضـ�ان التـي فقـ� ، ��قصد بهـا  40.08بند قض�ان وأش�ال خاصة " الداخلة في ال ��ارة "أما 

  . م �جر عل�ها شغل آخر أكثر من ذل�و�ن �انت مق�عة �أ�وال مع�نة أو م�غولة الس�ح، إال أنه ل
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  البند  الن�ام المنسق رمز  الصــــــــــنف  اإلجراء   ف�ة الرسم

    

ـــا)،  ـــا بر� ـــه، �برخـــه (جوت ـــي، �الت م�ـــا� �ب�ع
ـــــو ـــــة، جواي ل، شـــــ��ل وصـــــموغ �ب���ـــــة مماثل

أو  ألــواح أو أو ��ــ�ل صــفائح �أشــ�الها األول�ــة
  .  أشر�ة

  40.01  

  
5%    

ـ عصارات الم�ا� ال�ب�عي (الت�س) و�ن ُأخضعت 
   لبر�نة أول�ة

00 10 01 40    

      : ـ م�ا� �ب�عي �أش�ال ُأخر    
    40 01 21 00     مدخنة ألواحـ ـ     5%
    TSNR "    00 22 01 40"  الصفات فن�اً  ـ ـ م�ا� �ب�عي محدد    5%
    40 01 29 00    ـ ـ غ�رها    5%

  
5%    

صـموغ  ـ �الته، �برخـه (جوتـا بر�ـا)، جوايـول، شـ��ل و
  �ب���ة مماثلة 

00 30 01 40    

    

م�ا� تر��بي وأبدال م�ا� م�تقة مـن الز�ـوت، 
أو ألـواح أو �أش�الها األول�ة، أو ���ل صـفائح 

المنتجــات الداخلــة فــي ؛ م�ــال�� أ� مــن أشـر�ة
مــع أ� مــن منتجــات هــذا البنــد،  40.01البنــد 

أو ��ــ�ل صــفائح أو ألــواح أو �أشــ�الها األول�ــة 
  .  أشر�ة

  40.02  

    

 ـ ) ؛ م�ا� ست�ر�نSBRم�ا� ست�ر�ن ـ بوتادين (ـ 
  : )XSBRب�وتادين �ار�و�س�لي (

    

    40 02 11 00    ـ ـ من عصارات الم�ا� ال�ب�عي (الت�س)    5%
    40 02 19 00    ـ ـ غ�رها    5%
    BR(    00 20 02 40ـ م�ا� بوتادين (    5%

    

؛ م�ا� )IIRايزو�ر�ن (بوت�ل) ( ــ م�ا� ايزو��وت�ن 
   : )CIIR أو BIIR(ايزو�ر�ن مهلجن  _ ايزو�وت�ن

    

    IIR(  00 31 02 40ايزو�ر�ن (ب�وت�ل) ( ـزو�وت�ن يـ ـ م�ا� ا    5%
    40 02 39 00     ـ ـ غ�رها    5%

      : )CRـ م�ا� �لورو�ر�ن (كلورو ب�وتادين) (    
    40 02 41 00   ـ ـ من عصارات الم�ا� ال�ب�عي (الت�س)    5%
    40 02 49 00    ـ ـ غ�رها    5%

      : )NBRبوتادي�ن ( ــ م�ا� أكر�لونتر�ل     
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      40 02 51 00  ـ ـ من عصارات الم�ا� ال�ب�عي (الت�س)     5%
    40 02 59 00    ـ ـ غ�رها     5%
    IR (    00 60 02 40ـ م�ا� ايزو�ر�ن (    5%

  
5%    

  ـ م�ا� إيث�ل�ن ـ برو�ل�ن ـ دين غ�ر مترافقة 
)EPDM (  

00 70 02 40    

  
5%    

مع أ� من  40.01ـ م�ال�� أ� من منتجات البند 
  منتجات هذا البند 

00 80 02 40    

      ـ غ�رها :    
     40 02 91 00    ـ ـ من عصارات الم�ا� ال�ب�عي (الت�س)     5%
    40 02 99 00    ـ ـ غ�رها     5%

  
5%    

م�ا� مجدد �أش�اله األول�ـة، ��ـ�ل صـفائح أو 
   ألواح أو أشر�ة

00 00 03 40  40.03  

  
5%    

ـــا وقصاصـــات وفضـــالت عـــدا ( م�ــــا� مـــن نفا�
متحصـل  حب��ـاتو مسـاح�ق و  ،)الم�ا� المقسى

  عل�ها من هذه االصناف

00 00 04 40  40.04  

    

أو �أشــ�اله األول�ــة  مبــر�ن،، غ�ــر بمر�ــ م�ـا�
  . ���ل صفائح أو ألواح أو أشر�ة

  40.05  

    40 05 10 00  ـ م�ا� مضاف إل�ه ��اب الفحم أو السل��ا    5%
  

5%    

ــ محا   عــدا تلــ� الداخلــة فــي البنــد الفرعـــي  ؛ تبــدداتل�ــلـ
10 05 40  

00 20 05 40    

     : ـ غ�رها  
    40 05 91 00  ـ ـ صفائح وألواح و أشر�ة    5%
    40 05 99 00  ـ ـ غ�رها     5%

    

، ع�دان أش�ال ُأخر من م�ا� غ�ر مبر�ن (مثال
، وأصــناف ُأخــر (مــثالوأناب�ــب وأشــ�ال خاصــة) 

  . أقراص وحلقات)

  40.06  

    40 06 10 00  ـ أش�ال خاصة لتلب�س اإل�ارات الم�ا��ة     5%
      : ـ غ�رها    

    40 06 90 10  ـ ـ ـ أناب�ب    5%
    40 06 90 20  أقراص وحلقات وفواصلـ ـ ـ     5%
    40 06 90 30   خ�و�ـ ـ ـ     5%
    40 06 90 40  صفائح و ألواح وأشر�ةـ ـ ـ     5%
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    40 06 90 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

  40.07  40 07 00 00   خ�و� أو أمراس من م�ا� مبر�ن    5%

    

ـــواحصـــفائح و  ـــدان وأشـــ� أل ال و أشـــر�ة و ع�
  .المقسىالم�ا�  عدامبر�ن خاصة، من م�ا� 

  40.08  

      : ـ من م�ا� خلو�     
    40 08 11 00   ـ ـ صفائح و ألواح و أشر�ة    5%
    40 08 19 00  ـ ـ غ�رها     5%

      : ـ من م�ا� غ�ر خلو�     
    40 08 21 00   ـ ـ صفائح وألواح وأشر�ة    5%
    40 08 29 00  ـ ـ غ�رها     5%

    

عدا ر�ن أناب�ب ومواس�ر وخرا��م من م�ا� مب
 ،ثال(م مع أو بدون لوازمها المقسى،الم�ا� 

  . )والفلنجاتو األكواع الوصالت 

  40.09  

      : ـ غ�ر مقواة أو متحدة ��ر�قة أخر� �مواد أخر    
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 11 10    ـ ـ ـ مه�أة لمعدات النقل    5%
    40 09 11 90    غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : هاـ ـ بلوازم    
    40 09 12 10     لمعدات النقل مه�أةـ ـ ـ     5%
    40 09 12 90    غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : متحدة ��ر�قة أخر� �معدن فق� أو مقواةـ     
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 21 10     لمعدات النقل مه�أةـ ـ ـ     5%
    40 09 21 90    غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : هاـ ـ بلوازم    
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    40 09 22 10     معدات النقلل مه�أةـ ـ ـ     5%
    40 09 22 90    غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : ـ مقواة أو متحدة ��ر�قة أخر� �مواد نسج�ة فق�    
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 31 10     مه�أة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 31 90    غ�رها ـ ـ ـ    5%

      : هاـ ـ بلوازم    
    40 09 32 10     لمه�أة لمعدات النقـ ـ ـ     5%
    40 09 32 90    غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : ـ مقواة أو متحدة ��ر�قة أخر� �مواد أخر    
      : ـ ـ بدون لوازم    

    40 09 41 10   مه�أة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%
    40 09 41 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : هاـ ـ بلوازم    

    40 09 42 10   مه�أة لمعدات النقلـ ـ ـ     5%

    40 09 42 90  غ�رها ـ ـ ـ    5%

    

وسـ�ور نقـل حر�ـة، مـن م�ـا� مـواد س�ور نقـل 
  . مبر�ن

  40.10  

      : ـ س�ور نقل مواد    
    40 10 11 00   ـ ـ مقواة �معدن فق�    5%
    40 10 12 00  ـ ـ مقواة �مواد نسج�ة فق�    5%
    40 10 19 00  ـ ـ غ�رها     5%

      حر�ة:ـ س�ور نقل     

  
5%  

ذات مق�ع (مقفلة)  نقل حــر�ة بدون نها�اتس�ور ـ ـ  
)، محززة، �مح��  Vش�ه منحرف (���ل عرضي

  سم   180ال يتجاوز ل�ن سم و  60عن  خارجي يز�د

00 31 10 40    

  
  

5%  

مق�ع  (مقفلة) ذات نقل حر�ة بدون نها�ات ـ س�ورـ  
 غ�ر محززة،)، Vش�ه منحرف (���ل  عرضي
ال يتجاوز ل�ن سم و  60يز�د عن  خارجي�مح�� 

  سم 180

00 32 10 40    

5%  

مق�ع  (مقفلة) ذات نقل حر�ة بدون نها�ات سـ�ور ـ ـ 
�مح��  محززة،)، V ���لش�ه منحرف ( عرضي
  سم 240ال يتجاوز ل�ن سم و  180يز�د عن  خارجي

00 33 10 40    
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5%  

مق�ع  (مقفلة) ذات نقـل حر�ة بدون نها�ات س�ور ـ ـ 
�ر محززة، ) ، غVش�ه منحرف (���ل عرضي
ال يتجاوز ل�ن سم و و  180يز�د عن  خارجي�مح�� 

  سم   240

00 34 10 40  
  

  

  

  
  

5%  

يز�د  مقفلة)،نها�ات (نقل حر�ة متزامنـة بدون  ـ س�ورـ  
ال لكن و وسم  60عن  ال�ارجي �ول مح��ها

  سم 150 يتجاوز

00 35 10 40    

  
  

5%  

 ، (مقفلة)نها�ات س�ور نقل حر�ة متزامنـة بدون ـ ـ  
ال لكن و وسم  150عن  ال�ارجي يز�د �ول مح��ها

  سم 198 يتجاوز

00 36 10 40    

     40 10 39 00  ـ ـ غ�رها     5%

  40.11    . ات خارج�ة هوائ�ة جديدة، من م�ا�إ�ار     
  

5%    

لس�احة (�مـا فـي ذلـ� ـ من األنواع المستعملة لس�ارات ا
  )��ن وس�ارات الس�اقس�ارات االست

00 10 11 40    

    40 11 20 00  ـ من األنواع المستعملة للحافالت (�اصات) وال�احنات     5%
    40 11 30 00    ـ من األنواع المستعملة لل�ائرات     5%
    40 11 40 00  ـ من األنواع المستعملة للدراجات النار�ة     5%
    40 11 50 00  ـ من األنواع المستعملة للدراجات العاد�ة     5%

  
5%    

المستعملة على المر��ات واآلالت الزرا��ة  من األنواعـ 
   أو الحراج�ة

00 70 11 40    

5%    

من األنواع المستعملة على المر��ات واآلالت ـ 
  المناولة الصنا��ةالتعدين�ة أو اإلن�ائ�ة أو 

00 80 11 40    

    40 11 90 00   غ�رهاـ     5%

    

إ�ــــارات خارج�ــــة هوائ�ــــة مجــــددة (مل�ســــة) أو 
؛ إ�ارات مصمتة (مأل�) أو مستعملة من م�ا�

جوفـــاء (نصــــف مصـــمتة)، أشــــر�ة لإل�ــــارات، 
   ��انات أناب�ب (فال�س)، من م�ا� .

  40.12  

       : )ـ إ�ارات خارج�ة مجددة (مل�سة    

  
 ااستيراده ممنوع

مـن األنـواع المسـتعملة للسـ�ارات (�مـا ف�هـا سـ�ارات ــ ـ 
   وس�ارات الس�اق) ناالست��

00 11 12 40    

  
 هاستيرادممنوع ا

  من األنواع المستعملة في الحافالت (�اصات) أو ـ ـ 
    ال�احنات     

00 12 12 40    

    40 12 13 00    من األنواع المستعملة في ال�ائراتـ ـ  دهاممنوع استيرا
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    40 12 19 00    ـ ـ غ�رها هاممنوع استيراد
    40 12 20 00    مستعملةهوائ�ة ـ إ�ارات خارج�ة  اممنوع استيراده

    40 12 90 00     ـ غ�رها  % 5

  40.13    م�ا�.أناب�ب داخل�ة هوائ�ة من     
  
  

5%    

ة في الس�ارات (�ما في ذل� ـ من األنواع المستعمل
��ن وس�ارات الس�اق) أو الحافالت (�اصات) االست

  أو ال�احنات 

00 10 13 40    

    40 13 20 00  ـ من األنواع المستعملة في الدراجات العاد�ة     5%
    40 13 90 00  ـ غ�رها     5%

    

(�مـــا فـــي ذلـــ� صـــح�ة أو صـــ�دالن�ة أصـــناف 
الم�ـــا�  مبـــر�ن عـــدارضـــاعات)، مـــن م�ـــا� ال

  . � مقسىمن م�ا بلوازم، و�ن �انت المقسى

  40.14  

    40 14 10 00   وا��ات لمنع الحمل ـ    5%
      : غ�رها ـ    
  
  

5%    

محاقن صح�ة وأك�اس  قرب م�اه وأك�اس ثلج وـ ـ ـ 
تعب�ة الماء الساخن وق�ارات ومقا�ض ق�ارات ل

   وأك�اس لتعب�ة األو�سج�ن لألصا�عوأغ��ة وا��ة 

10 90 14 40    

    40 14 90 20  أ�فال ـ رضاعاتـ ـ     5%
    40 14 90 90   ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

 أصـناف أل�ســة ولوازمهــا (�مـا فــي ذلــ� القفــازات
والقفــازات التــي تغ�ــي أصــا�ع ال�ــد عــدا اإلبهــام 

ــد عار�ــة)  ــي أصــا�ع ال� ــي ت�ق ــازات الت مــن والقف
ـــع  المقســـى،عـــدا الم�ـــا�  م�ـــا� مبـــر�ن لجم�

  األغراض.

  40.15  

    

تغ�ي أصا�ع ال�د عـدا اإلبهـام وقفـازات  وقفازات ـ قفازات
  : ت�قي أصا�ع ال�د عار�ة

    

5%    

ـ ـ من األنواع المستعملة في ال�ب أو الجراحة أو �ب 
  األسنان أو ال�ب الب��ر� 

00 12 15 40    

      : ـ ـ غ�رها    
    40 15 19 10  إل�فاء الحرائقـ ـ ـ     5%
    40 15 19 90   الستعماالت أخرـ ـ ـ     5%

      : ـ غ�رها    
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    40 15 90 10  الحرائقإ�فاء للغواص�ن ورجال  أل�سةـ ـ ـ     5%
    40 15 90 20  األشعة للجراح�ن وأ��اء الوا��ة األل�سة ـ ـ ـ    5%
    40 15 90 30  )أحزمة(زنان�ر ـ ـ ـ    5%

5%    

سراو�ل  مرايل، م�دات، مآزر، معا�ف، أرد�ة ـ ـ ـ
  �ماثلها أ�فال وما

40 90 15 40    

    40 15 90 90  غ�رها ـ ـ ـ    5%

    

مبــر�ن عــدا الم�ــا� مصـنوعات ُأخــر مــن م�ــا� 
  . المقسى

  40.16  

    40 16 10 00  ـ من م�ا� خلو�     5%
      :  ـ غ�رها    

    40 16 91 00   غ��ة أرض�ات و�س�ـ ـ أ    5%
    40 16 92 00   ـ ـ محا�ات    5%
    40 16 93 00  ـ ـ حلقات وفواصل    5%
    40 16 94 00  و�ن �انت قابلة للنفخ  وا��ات صدمات لرسو السفن، ـ ـ    5%

      : ـ ـ أصناف ُأخر قابلة للنفخ    
    40 16 95 10  ح�ا�ا ووسائد ومساند هوائ�ةـ ـ ـ     5%
    40 16 95 90   غ�رها ـ ـ ـ    5%

      : ـ ـ غ�رها    
  

5%    

لصقات معدة إلصالح األ�ــواق واإل�ـارات واألناب�ـب ـ ـ ـ 
  الهوائ�ة 

10 99 16 40    

    40 16 99 20  الحروف واألرقام وما �ماثلها لألختامـ ـ ـ     5%
  

5%    

أجـزاء لقـا�رات ومر��ـات وعر�ـات السـ�� الحديد�ـة ــ ـ ـ 
  والترام

30 99 16 40    

  
5%    

الـداخـلــة فــي الــبنود مـن للعر�ـات والجـرارات أجـزاء  ــ ـ ـ
   87.05إلى  87.01

40 99 16 40    

    40 16 99 50   87.10في البند الداخلة  للمر��ات والس�اراتأجزاء  ـ ـ ـ    5%
    40 16 99 90  غ�رها  ـ ـ ـ    5%

    

، ايبون�ــت) �جم�ــع أشــ�اله، (مــثالم�ــا� مقســى 
؛ مصنوعات مـن والفضالت تلنفا�ا�ما في ذل� ا
  . م�ا� مقسى

  40.17  

    40 17 00 10  وفضالت  تمساح�ق ونفا�ا ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 20   للحقن ال�ب�ة ضاغ�ات ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 30   أصناف صح�ة للحمامات وما �ماثلها ـ ـ ـ    5%
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    40 17 00 40   و��تدنان  ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 50  سدادات ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 60  � حلقات وفواصل من م�ا� مقسى غ�ر خلو  ـ ـ ـ    5%
    40 17 00 90   غ�رها ـ ـ ـ    5%
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

371
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

   - 303  -

  8ق :   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  صالل وجلود خام و جلود مدبوغة 
  أصناف عدة  المواد؛جلود �فراء ومصنوعات هذه و 

  ؛ لوازم السفر؛ حقائب يدو�ة وأو��ة السراجة والح�وانات  
  ؛ مصنوعات من مصار�ن الح�وانات (عدا مصار�ن دودة القز)مماثلة لها
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  صالل وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة 
  

  مالح�ــات:
  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 1

  ؛)05.11ة من صالل وجلود خام (بند القصاصات أو النفا�ات المماثل أ ـ  
  حال)؛للوفقًا  67.01أو   05.05جلود الط�ور أو أجزاء جلود الط�ور بر��ها أو زغبها (بند  ب ـ  
مــع ذلــ�،  )43، مــن الح�وانــات ذات األو�ــار (فصــل ة أو المه�ــأة، ��ــعرها أو �صــوفها، المدبوغــالجلــود ال�ــام ج ـ  

الجـاموس) وال��ـل والضـأن  ، ��عرها أو �صوفها من فصائل ال�قر (�ما فـي ذلـ�الجلود ال�ام 41تدخل في الفصل 
يــران ومــا ��ــابهها، وجلــود خـــراف الهنــد أو الصــ�ن (عــدا جلــود خــراف اســتراخان و برودت�ــل و �راكــول و أغنــام إ

ومنغول�ا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز الـ�من أو منغول�ـا أو التبـت) و ال�نـاز�ر (�مـا فـي ذلـ� ال�نـاز�ر البر�ـة 
 وال��ــاءوالرنــة واأل�ائــل  )وح�ــد الســنامالجمــال (�مــا ف�هــا الجمــل العر�ــي و األمر���ــة (��ــار�) و ال�ــمواء والغــزالن 

  وال�الب.
 الد�اغــة ف�هــا (�مــا د�اغــة التــي خضــعت لعمل�ــة الصــالل والجلــود 41.06 لغا�ــة 41.04 ت�ــمل البنــود مــن ال ) أ ـــ  ( 2

  ت�ون الحال). ا، حس�م41.03لغا�ة 41.01للع�س (البنود قابلة األول�ة)
تـم  أو ع�ـدت د�اغتهـاأ إلـي جافـة" الصـالل والجلـود ت�ـمل ��ـارة "جلـود ،41.06 لغا�ة 41.04 ألغراض البنود (ب)

  نقعها قبل تج��فها. أو تلو�نها
  .41.15، فقط األصناف المذ�ورة في البند ة " جلد مجدد " في جدول التعر�فة�قصد ���ار   ـ 3

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــنفـالصـــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

(�مــا فــي ذلــ� ال�قــر  فصــ�لة صــالل وجلــود مــن    41.01
ــــة أو أو ال��ــــــ) الجــــــاموس ل (طر�ــــــة أو مملحــ

مجففـــــة أو م�لســـــة أو محمضـــــة أو محفو�ـــــة 
�طر�قة ُأخر�، ول�نها غ�ــر مدبوغــة أو مرققــة " 

)، و�ن أو محضــــرة أك�ــــر مــــن ذلــــ� �ارشــــمان "
      . كانت منتوفة أو م�طورة

ــ   41 01 20 00   ال يتجــاوز وزن  غ�ــر م�ــطورة ،وجلــود �املــةصــالل ـ
�غـم إذا  10أو  �غم إذا �ان جافاً  8الجلد الواحد منها 

ــًا أو  16كــان مملحــًا وهــو جــاف أو  �غــم إذا �ــان طر�
    مملحًا وهو رطب أو محفو�ًا �طر�قة ُأخر� 

  
  
  

5%  

 منهـا الواحـد الجلـد ن يتجـاوز وز كاملـة ـ صالل وجلود  41 01 50 00  
  %5    كغم16

 النص��ة ال�هر صالل صالل ال�هر ف�ها �ما غ�رها، ـ  41 01 90 00  
  %5     وصالل الجوف
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

373
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  8ق : 
  41ف : 

   - 305  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــنفـالصـــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

ضــأن خــام (طر�ــة أو  وأخــراف جلــود  صــالل و    41.02
مملحــــة أو مجففــــة أو م�لســــة أو محمضــــة أو 

ــر مدبوغــة محفو�ــة  �طر�قــة ُأخــر�، ول�نهــا غ�
وال محفو�ــــــة �طر�قــــــة  "�ارشــــــمان"وال مرققــــــة 

ُأخر�)، و�ن �انت منتوفة أو م�طورة، عدا تل� 
هـــذا  ج مـــنــــ 1المســـت�ناة �موجـــب المالح�ـــة 

      .الفصل
  %5      ـ �صوفها  41 02 10 00  
      ) :صوفهامن دون (ـ منتوفة     
  %5     ة ـ ـ محمض  41 02 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  41 02 29 00  

أو  مملحـــة وأطر�ـــة (ُأخـــر صـــالل وجلـــود خـــام     41.03
 محفو�ـــــة محمضـــــة أو م�لســـــة أو ففـــــة أومج

وال مرققــة  �طر�قــة ُأخــر� ول�نهــا غ�ــر مدبوغــة
�قــة ُأخــر�)، و�ن �انــت ر " وال مه�أة �ط"�ارشمان
م�طورة، عدا تل� المست�ناة �موجب  منتوفة أو

      . من هذا الفصل ـ ج 1ـ ب أو  1ح�ة المال
  %5     ـ من الزواحف   41 03 20 00  
 سلع خاصة   من خنز�ر ـ 41 03 30 00 

  %5     ـ غ�رها   41 03 90 00  
ال�قــر  خاما من فص�لة أو مدبوغة صالل وجلود    41.04

 منزوعـــة، ال��ـــل أو ي ذلـــ� الجـــاموس)فـــ �مـــا(
 مه�ــأة ول�ــن غ�ــر، وان �انــت م�ــطورة، ال�ــعر

     .ذل�من  أك�ر
      :ف�ها المرط�ة �الص�غ األزرق) (�ما الرط�ة �حالتها ـ    
  %5     ًا م�طور  وان �ان ال�ارجي ��املة الجلد جانب ـ ـ  41 04 11 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  41 04 19 00  
       :)(خاماً  الجافة �حالتها ـ    
  %5     وان �ان م�طوراً  ال�ارجي ��املة جانب الجلد ـ ـ  41 04 41 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  41 04 49 00  
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 منتوفــة، خامــًا، أو مدبوغــة ضــأنخــراف و  جلــود    41.05
 مــن أك�ــر مه�ــأة ل�ــن غ�ــر م�ــطورة،كانــت  وان
      . ذل�

  %5    )األزرق ة �الص�غ �ما ف�ها المرط�(الرط�ة  �حالتها ـ  41 05 10 00  
  %5        (خامًا) الجافة �حالتها ـ  41 05 30 00  

مـــن ح�وانـــات  خامـــاً  أو صـــالل وجلـــود مدبوغـــة    41.06
 ل�ــن غ�ــر وان �انــت م�ــطورة، منتوفــة، أخــر،
      . من ذل� أك�ر مه�أة

      : صغارهاأو  من ماعز ـ    
  %5     األزرق)غ �ما ف�ها المرط�ة �الص�(الرط�ة  �حالتهاـ ـ   41 06 21 00  
  %5        �حالتها الجافة(خامًا) ـ ـ  41 06 22 00  
     :خنز�رمن  ـ    
 سلع خاصة ة �الص�غ األزرق)�(�ما ف�ها المرط الرط�ة �حالتها ـ ـ 41 06 31 00 
 سلع خاصة   �حالتها الجافة(خامًا) ـ ـ 41 06 32 00 

  %5      من زواحف ـ  41 06 40 00  
      :غ�رها ـ    
  %5     األزرق)رط�ة �الص�غ م(�ما ف�ها ال �حالتها الرط�ة ـ ـ  41 06 91 00  
  %5     (خامًا) الجافة ـ �حالتهاـ   41 06 92 00  

 �مــا التج��ــ�، أو الد�اغة �عد أك�ر مه�أة جلود    41.07
 مـــن فصـــ�لة (�ارشـــمان) قـــةرقالجلـــود الم ف�هـــا

ــــ� الجــــاموس (�مــــا ال�قــــر ــــي ذل ــــل، أو )ف  ال��
 الداخلــة الجلود عدا، طورةوان �انت م� منتوفة

      .41.14في البند
      : كاملة صالل وجلود ـ    
  %5    م�طور ر، غ�ال�ارجي ��املة جانب الجلد ـ ـ  41 07 11 00  
  %5      ال�ارجي م�طوراً  الجلد ـ ـ  41 07 12 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  41 07 19 00  
      : الجوانب ف�ها �ما غ�رها، ـ    
  %5      م�طور غ�ر ال�ارجي �امًال، ب الجلدجان ـ ـ  41 07 91 00  
  %5      الجلد ال�ارجي م�طوراً  ـ ـ  41 07 92 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  41 07 99 00  

      )ملغى(    41.08
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      )ملغى(    41.09
      )ملغى(    41.10
      )ملغى(    41.11

 �مــا التج��ــ�، أو ةغاالد� �عد أك�ر مه�أةجلود   41 12 00 00  41.12
خــراف أو مــن  (�ارشــمان)، قــةرقالم دالجلــو  ف�ها

 الجلــود عدا وان �انت م�طورة، منتوفة، ضأن،
  %5      41.14في البند الداخلة

 �مــا ،التج��ــ� أو ةغاالد� �عد أك�ر مه�أةجلود     41.13
مــن ح�وانــات  (�ارشــمان)، قــةرقالم الجلــود ف�هــا
 الجلــود عــدا وان �انــت م�ــطورة، منتوفة، أخر،

       .41.14في البند  الداخلة
  %5      أو صغارها من ماعز ـ  41 13 10 00  
 سلع خاصة  من خنز�ر ـ 41 13 20 00 
  %5     من زواحف ـ  41 13 30 00  
  %5     غ�رها ـ  41 13 90 00  

فــي ذلــ�  (�مــا �ال�ــاموا) (معروفــة مطــراة جلــود    41.14
 أو ملمعــة بهــا) جلــود ال�ــب�هة الب�ضــاء الجلــود

      . دنةممع جلود ؛م�سوةجلود ملمعة 
 فـي ذلـ� الجلــود (�مـا �ال�ـاموا) (معروفـة مطـراة جلـود ــ  41 14 10 00  

  %5     بها) ال�ب�هة الب�ضاء
  %5     ممعدنة جلود ؛م�سوةجلود ملمعة  أو ملمعة جلود ـ  41 14 20 00  

��ــ�ل  أل�افــه، أو الجلــد أساســها مجــددة جلــود    41.15
 ؛اتفــوان �انــت ل أشــرطة،أو  صــفائح ألــواح أو
ــد طب�عــي أو تمــن نفا�ــا ت وغ�رهــاقصاصــا  جل

لالستعمال في المصــنوعات  صالحة غ�ر، مجدد
      .جلود ودق�ق مسحوق و  ن�ارة ؛الجلد�ة

 ��ـ�ل ألـواح أو ،أل�افـه أو الجلـد أساسها مجددة جلود ـ  41 15 10 00  
  %5      وان �انت لفات أشرطة،أو  صفائح

، مجدد ي أوجلد طب�ع تنفا�ا وغ�رها منقصاصات  ـ  41 15 20 00  
 ؛لالستعمال في المصنوعات الجلد�ة صالحة غ�ر

  %5    جلود ودق�ق مسحوق و  ن�ارة
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  مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الح�وانات والسراجة؛
  لوازم السفر، حقائب يدو�ة وأو��ة مماثلة لها؛ 

  مصنوعات من مصار�ن الح�وانات (عدا مصار�ن دودة القز) 
  مالح�ــات:

 الب�ضاء ذلك الجلود في (�ما �ال�اموا معروفةال مطراةال جلودهذا الفصل، ت�مل ��ارة " جلود" ال ألغراض  - 1
  .ممعدنةال جلودوال م�سوةو الجلود الملمعة ال ملمعةال جلودوالبها)  ال�ب�هة

  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 2
  ؛)30.06ة ل��اطة الجروح (بند ال��و� الجراح�ة المعقمة أو المواد المعقمة المماثل  أ ـ  

 األصـا�عوالقفـازات التـي ت�قـي  اإلبهـام ماعـدا ال�دصا�ع أاألل�سة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي   ب ـ
األل�سـة مـن جلـد المتضـمنة أجـزاًء  ماألل�سة ولـواز ، و�ذلك الم�طنة �فراء طب�عي أو اصطناعي ،من جلد )عار�ة

، وفقـًا  43.04أو  43.03د ، ال تعـدو �ونهـا مجـرد زخـارف �سـ�طة (البنـطب���ة أو اصطنا��ةخارج�ة من فراء 
  ؛  للحال)

  ؛)56.08زة المصنوعة من ش�اك (بند األصناف الجاه ج ـ  
  ؛64أصناف الفصل   د ـ  
  ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغط�ة الر  هـ ـ  
  ؛66.02ن أصناف البند ، ومقا�ض س�ا� الر�وب وغ�رها مالس�ا� و ـ  
  ؛)71.17ن حلي غوا�ة (مقلدة) (بند أصناف ُأخر م ، األساور أوأزرار األكمام ز ـ  
  والزخارف المعدن�ة للحصان)  وال���مة، الر�اب ارف عدة الح�وانات والسراجة (مثلزخ لوازم أو ح ـ  

  ؛، عمومًا)لة (القسم ال�امس ع�رالمقدمة �طر�قة منفص  
  الموس���ة اُألخر (بند  األوتار الموس���ة و جلود الطبول واألدوات المماثلة و�ذلك أجزاء األدوات � ـ  

  ؛)92.09  
  ؛)وأجهزة اإلنارةووحدات ألثاث ، ا(مثل 94أصناف الفصل  � ـ  
  الر�اضة وأجزاؤها  ، ُلعب األطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسل�ة أو(مثل 95أصناف الفصل  ك ـ  

  ؛ولوازمها)  
زرار غ�ر وأ ، م�ا�ك التثب�ت أو أزرار الك�س أو قوالب األزرار أو أجزاء ُأخر مماثلة من تلك األصنافاألزرار  ل ـ  

  .)96.06تامة الصنع (تجاو�� األزرار) (بند 
  :ال ��مل 42.02أعاله ، فإن البند  2إضافة ألح�ام المالح�ة  ـ أ   ـ 3

ة لالستعمال المديد ، غ�ر معدة من صفائح لدائن، و�ن �انت مطبوعة، المزودة �مقا�ضاألك�اس المصنوع ـ 1     
  ؛)39.23(البند

  .)46.02البند صناف من مواد ضفر (األ ـ 2     
المتضمنة أجزاء من معادن ثم�نة أو م�سوة �معادن ثم�نة  42.03و  42.02ذ�ورة في البندين األصناف الم ب ـ

  أو من لؤلؤ طب�عي أو مستنبت أو من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (طب���ة أو 
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   زاء أكثر من مجرد زخارف اصطنا��ة أو مجددة) ت�قى داخلة في هذين البندين حتى ولو �انت هذه األج       
  . هذه األجزاء الصفة الرئ�س�ة على تلك األصناف يال تضف��ر� أن  ، �س�طة       
  .71أما إذا ُأضفت هذه األجزاء أو الزخارف الصفة الرئ�س�ة على تلك األصناف، فإنها تبند في الفصل        

 
 ال�ـد أصـا�عخاصة على القفازات والقفازات التي تغطـي  ،42.03تطبق ��ارة أل�سة ولوازم أل�سة وفقًا ألح�ام البند   ـ 4

المــآزر وغ�رهــا مــن  والوقا�ــة) وعار�ــة (�مــا فــي ذلــك قفــازات الر�اضــة  األصــا�عوالقفــازات التــي ت�قــي  اإلبهــام داعــ
 ). 91.13عدا أساور الساعات (بند المعاصم،واألحزمة و أحزمة األكتاف وأساور  والحماالت، الوا��ة،األل�سة 

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

لجم�ــع الح�وانــات، �مــا  والعــدةأصــناف الســراجة   42 01 00 00  42.01
�وانـات مقـاود الح ف�ها السروج والعدد وأطـواق و

ـــــــات الر�ــــــب  ــــــم (الرســــــن) و واق� و�مامــــــات ف
الســروج ومال�ــس  ةأجر�ــ الح�وانــات و أغط�ــة و

   من جم�ع الموادكالب وما �ماثلها 

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

5%  
صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، �ما ف�ها     42.02

حقائب أدوات التجم�ل وحقائب مستندات 
و حقائب لنقل األوراق والوثائق وحقائب 

مدرس�ة و محاف� ن�ارات ومحاف� منا��ر و 
محاف� آالت تصو�ر و محاف� آالت موس���ة 
و محاف� بنادق ومحاف� مسدسات وأو��ة 

 لألطعمة وحقائب معزولة مماثلة؛ أك�اس سفر،
محاف� أدوات الز�نة و أك�اس الم�رو�ات   أو

وحقائب تسوق ومحاف� أوراق  حقائب يدو  �هر
ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحاف� سجائر 

حقائب أدوات و وأك�اس ت�غ ومحاف� عدد 
وعلب وعلب مجوهرات  الر�اضة وعلب زجاجات

واألو��ة المماثلة مساح�ق وأغلفة س�اك�ن 
المصنوعة من جلد طب�عي أو مجدد أو من 
صفائح لدائـن أو مـن مواد نسج�ة أو من أل�اف 
مبر�نة أو من ورق مقو�، أو مغطاة ��املها 

      . هذه المواد أو �الورق �مثل أو �مع�مها، 
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التجم�ل  وحقائب أدوات وحقائب أمتعة صناديقـ     
لنقل األوراق والوثائق وحقائب المستندات وحقائب 
      المماثلة:والحقائب المدرس�ة واألو��ة 

      :مجددجلد طب�عي أو من جلد ـ ـ سطحها ال�ارجي من     
  %5     صناديق وحقائب أمتعة ـ ـ ـ  42 02 11 10  
  %5     .بر�� ��س)والوثائق (وراق لنقل األ ـ ـ ـ حقائب   42 02 11 20  
  %5    ـ ـ ـ حقائب مدرس�ة  42 02 11 30  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  42 02 11 90  
      : نسج�هـ ـ سطحها ال�ارجي من لدائن أو من مواد      
  %5      صناديق وحقائب أمتعةـ ـ ـ   42 02 12 10  
  %5     لنقل األوراق والوثائق حقائب ـ ـ ـ   42 02 12 20  
  %5     حقائب مدرس�ةـ ـ ـ   42 02 12 30  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   42 02 12 90  
      غ�رها:ـ ـ      
  %5      سطحها ال�ارجي من خ�بـ ـ ـ   42 02 19 10  
  %5     سطحها ال�ارجي من حديدـ ـ ـ   42 02 19 20  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   42 02 19 90  
ذلـك  ـ حقائب يدو�ة، و�ن �انت �حماالت للكتف، �ما فـي    

      : أيدالحقائب دون 
  %5    مجددجلد  من من جلد طب�عي أوال�ارجي  ـ سطحهاـ   42 02 21 00  
      لدائن أو مواد من ال�ارجي من صفائح  ـ سطحهاـ   42 02 22 00  

  %5      نسج�ه
  %5     ـ ـ غ�رها  42 02 29 00  
ـ أصناف من النوع الذ� �حمل عـادة فـي الج�ـب أو فـي     

      : يدو�ةحقائب 
  %5      جلد مجددمن من جلد طب�عي أو  ـ ـ سطحها ال�ارجي  42 02 31 00  

مواد لدائن أو من سطحها ال�ارجي من صفائح  ـ ـ  42 02 32 00  
  %5      نسج�ه

  %5     ـ ـ غ�رها  42 02 39 00  
      : ـ غ�رها    
  %5      مجددد ـجل نـم من جلد طب�عي أوسطحها ال�ارجي ـ ـ   42 02 91 00  
مواد  لدائن أومن ال�ارجي من صفائح  ـ سطحهاـ   42 02 92 00  

  %5      نسج�ه
  %5     ـ ـ غ�رها  42 02 99 00  
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      .من جلد طب�عي أو مجدد أل�سةأل�سة ولوازم     42.03
  %5     ـ أل�سة  42 03 10 00  
 لوحده،ـ قفازات عاد�ة، قفازات �أر�ع أصا�ع واإلبهام     

      : ر�ةعاقفازات لل�د مع ترك األصا�ع 
  %5       ـ ـ مصممة خص�صًا لممارسة الر�اضة  42 03 21 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  42 03 29 00  
  %5     ـ أحزمة وحماالت  42 03 30 00  
  %5     ـ لوازم أل�سة ُأخر  42 03 40 00  

      )ملغي(    42.04
      . أصناف ُأخر من جلد طب�عي أو مجدد    42.05

 مماسحل خص�صا نوعةصالم اال�امو  جلود ـ ـ ـ  42 05 00 10  
  %5     لس�اراتا

  %5     ـ ـ ـ أغلفة المقاعد البوف غ�ر المح�وة  42 05 00 20  
  %5     ـ ـ ـ بر�م األحذ�ة من جلد  42 05 00 30  
  %5     ـ ـ ـ قراط�س الم�اتب من جلد أو المغلفة �جلد  42 05 00 40  
لمزر��ة ـ ـ ـ ال�روف والقرب وغ�رها من األصناف ا  42 05 00 50  

     42.02وأصناف الغلف غ�ر الداخلة في البند 
  

5%  
واأل�از�م واألغالق واألطر، المغلفة  التاـ ـ ـ أجزاء الحم  42 05 00 60  

     �جلد
  

5%  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  42 05 00 90  

مصـنوعات مـن مصـار�ن (ماعـدا مصـار�ن دودة   42 06 00 00  42.06
  %5    التالقز) أو من مثانات أو من أوتار العض
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  م�نوعاتها (اص�نا��ة)؛جلود �فراء �ب���ة، وفراء مقلدة 
  
  

  :مالح�ـــات
أينما وردت في جـدول التعر�فـة، جلـود  ، �ق�د ��لمة " فراء "،43.01�است�ناء جلود الفراء ال�ام الداخلة في البند   ـ 1

  . أو ال�وف المنزوعة ال�عر جم�ع الح�وانات المدبوغة أو المه�أة، غ�ر
  : ال ��مل هذا الف�ل  ـ 2

  ؛، ت�عًا للحال)67.01أو 05.05لبندال��ور بر��ها وزغبها (ا جلود ال��ور أو أجزاء جلود  أ  ـ  
من ذلـ� ـ ج 1المالح�ة  (ان�ر 41ال�وف، الداخلة في الف�ل  المنزوعة ال�عر أو الجلود ال�ام غ�ر  ب ـ

  ؛الف�ل)
والقفازات التـي ت�قـي األصـا�ع عار�ـة الم�ـنوعة  اإلبهام ي أصا�ع ال�د عداالقفازات والقفازات التي تغ�  ج ـ

  ؛)42.03جلود �فراء مقلدة (بند من جلود وجلود �فراء �ب���ة أومن جلود أو
  ؛64أصناف الف�ل   د ـ  
  أو ؛65أغ��ة الرأس وأجزاؤها الواردة في الف�ل   هـ ـ  
  .المجتمعات وأصناف التسل�ة)(م�ل، ألعاب األ�فال وألعاب  95أصناف الف�ل   و ـ  

جلــود الفــراء وأجزاءهــا، المجمعــة �إضــافة مــواد ُأخــر و جلــود الفــراء وأجزاءهــا، الم���ــة معــًا   43.03��ــمل البنــد   ـ 3
  .ا أو لوازمها أو ���ل أصناف ُأخر���ل أل�سة أو أجزائه

ع األنــواع (عــدا مــا اســت�نى �موجــب ، ت�عــًا للحــال، األل�ســة ولوازمهــا مــن جم�ــ43.04أو  43.03تــدخل فــي البنــد   ـ 4
الم��نة �فراء �ب���ـة أو اصـ�نا��ة و �ـذل� األل�سـة ولوازمهـا المحتو�ـة علـى أجـزاء خارج�ـة مـن  )ـ 2المالح�ة 

  فراء �ب���ة أو اص�نا��ة، متى �انت هذه األجزاء تز�د عن �ونها مجرد زخارف �س��ة.
دول التعر�فـة، مـا ح�ـل عل�ـه تقل�ـدًا للفـراء بت�ب�ـت األصـواف أو " �المعنى المق�ود في ج اص�ناعيتعتبر " فراء   ـ 5

الــو�ر أو غ�رهــا مــن األل�ــاف بواســ�ة الل�ــق أو ال��ا�ــة علــى الجلــود أو النســ�ج أو غ�رهــا مــن  مــواد، �اســت�ناء 
  . ، ��ورة عامة)60.01أو  58.01بند الفراء المقلدة المتح�ل عل�ها �النسج أو �الت�ن�ر (ال
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ي ذل� الرؤوس و الذيول جلود �فراء خام (�ما ف    43.01
ـــدام واألجـــزاء أو الق�ـــع اُألخـــر ال�ـــالحة  و األق

ـــود  لالســـتعمال فـــي صـــناعة الفـــراء)، عـــدا الجل
ــ أو  41.02أو  41.01ي البنــد ال�ــام الداخلــة ف

41.03.      
ـ من المن� (الف�زون)، �املة مع أو بدون الرأس   43 01 10 00  

    أوالذيل أو األقدام

  
5%  

: خراف استراخان أو برودت�ل أو ال�راف التال�ةمن ـ   43 01 30 00  
وما �ماثلها، خراف الهند، أو ال��ن فارس  كراكول أو

 أو منغول�ا أو التبت، �املة مع أو بدون الرأس أو
      الذيل أو األقدام

  
  
  

5%  
الذيل أو  ال�علب، �املة مع أو بدون الرأس أومن ـ   43 01 60 00  

     األقدام

  
5%  

  %5     الذيل أو األقدام مع أو بدون الرأس أو ُأخر �املةـ فراء   43 01 80 00  
ـ رؤوس، ذيول، أقدام أو أجزاء ُأخر أو ق�ع صالحة   43 01 90 00  

     لالستعمال في صناعة الفراء

  
5%  

راء مدبوغـــة أو مه�ـــأة (�مـــا فـــي ذلـــ� جلـــود �فـــ    43.02
أو  والــــذيول واألقــــدام والق�ــــع اُألخــــرالــــرؤوس 
مجمعة أو مجمعـة  )، و�ن �انت غ�رالق�اصات

عـدا تلـ� الداخلـة فـي  (بدون إضـافة مـواد ُأخـر)
      .43.03البند 

الذيل أو األقدام،  مع أو بدون الرأس أو ،�املةـ جلود     
      : مجمعةغ�ر 

  %5     من المن�ـ ـ   43 02 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  43 02 19 00  
وأجزاء، غ�ر  �اصاتـ رؤوس أو ذيول أو أقدام أو ق  43 02 20 00  

     مجمعة

  
5%  

  %5     ، مجمعةق�اصاتها�املة وق�عها و  جلودـ   43 02 30 00  
      . فراءأل�سة و لوازم أل�سة وأصناف ُأخر من     43.03

      : أل�سةـ أل�سة ولوازم     
  %5       ـ ـ ـ أدثره للرجال (فروه) من فراء �ب�عي  43 03 10 10  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5       غ�رهاـ ـ ـ   43 03 10 90  
  %5       ـ غ�رها  43 03 90 00  

       . وم�نوعاتهافراء اص�نا��ة     43.04
  %5       ���ل ق�ع االص�ناعيـ ـ ـ الفراء   43 04 00 10  
  %5       ناعيـ ـ ـ أدثره للرجال (فروه) من فراء اص�  43 04 00 20  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها  43 04 00 90  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

383
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

   - 315  -

  9ق :   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 

  فحم خشبـــي؛ ومصنوعاتــه؛ب ـخشـ
  ؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا فل�ن ومصنوعاته 

  ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللاُألخر أو من مواد الضفر
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  فحم خشبي ومصنوعاته؛خشب 
  

  :مالح�ـــات
  :ال �شمل هذا الفصل  ـ 1

، من األنواع أو مسحوق ، أو ال�شب �ش�ل مهروس أو مجروش ال�شب �ش�ل ش�ا�ا أو نشارة  أ  ـ
في المستعملة أساسًا في صناعة العطور أوفي الص�دلة أو في أغراض إ�ادة الحشرات والطف�ل�ات أو 

  ؛)12.11أغــراض مماثلة (البند 
" أو المـواد اُألخـر ذات الطب�عـة ال�شـب�ة مـن النـوع المسـت�دم �صـفة  أو خ�ـزران " �ـامبو بوص هند�  ب ـ

  ؛)14.01أو مقطعة �أطوال (البند  رئ�س�ة للضفر �حالتها ال�ام ، و�ن �انت مشقوقة أو منشورة طول�اً 
، مـن األنـواع المسـتعملة أساسـًا فـي الصـ�اغة �ا�ا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق ال�شب �ش�ل ش  ج ـ

  ؛)14.04بند ة (أو الد�اغ
  ؛)38.02الفحم المنشط (البند   د ـ  
  ؛42.02األصناف الداخلة في البند   هـ ـ  
  ؛46األصناف الداخلة في الفصل   و ـ  
  ؛64ة وأجزاءها المذ�ورة في الفصل أصناف األحذ�  ز ـ  
  ؛، الم�الت و عصي المشي وأجزاءها)(مثل  66األصناف المذ�ورة في الفصل   ح ـ  
  ؛68.08مذ�ورة في البند صنوعات الالم  � ـ  
  ؛71.17المقلدة) الداخلة في البند حلي الغوا�ة (  � ـ  
  وأغط�ة وخزائن األغلفة أصناف القسم السادس عشر أو السا�ع عشر (مثل ، أجزاء اآلالت و   ك ـ  
  ؛ وض�ط اتزان العجالت "الدوال�ب") وعدد إصالح  
  ؛األجهزة الموس���ة وأجزاءها)ات و ، صناديق الساعأصناف القسم الثامن عشر (مثل  ل ـ  

  ؛)93.05زاء األسلحة النار�ة (بند أج  م ـ   
ضـــاءة والم�ــاني اإلنــارة أو لـــوازم اإل أجهــزةو ووحــدات األثــاث ، (مثــل 94ألصــناف الــواردة فــي الفصــل ا  ن ـ  
  ؛المس�قة الصنع)    
  ات ولوازم الر�اضة)؛، لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدو (مثل 95ألصناف الواردة في الفصل ا  س ـ  
والمناصـب  الرصـاصتدخ�ن وأجزاءهـا واألزرار وأقـالم ، غالي�ن ال(مثل 96ألصناف الواردة في الفصل ا  ع ـ  

ــة أو الثالث�ــة القــوائم واألصــناف  ــة أو الثنائ� ــة(الحوامــل) األحاد� ــا�ض المصــنوعة مــن  �اســتثناء )المماثل اله�اكــل والمق
  ؛96.03صناف البند أل ال�شب،

  .(مثل ، تحف فن�ة) 97دة في الفصل ألصناف الوار ا  ف ـ  
م�ثـف " ال�شـب الـذ� ُأخضـع لمعالجـة ��ماو�ـة أو ف�ز�ائ�ـة، ، �قصـد ���ـارة  " خشـب وفقًا لمفهـوم هـذا الفصـل  ـ 2

 �ح�ـث تز�ـد )في حالـة الصـفائح المجمعـة �جـب أن تكـون المعالجـة �مـا يز�ـد عـن الحـد الـالزم لمجـرد التماسـك(
  وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الم��ان���ة أو مقاومته للمؤثرات الك�ماو�ة أو الكهر�ائ�ة. كثافته أو صالبته
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على األصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جز��ات ال�شب "الحب�بي" أو  ،44.21إلى  44.14تطبق أح�ام البنود   ـ 3
ــة أو مــن ال�شــب المنضــد أو مــن ال�شــب الم ــواح ل��� ــة أو مــن أل ــواح مماثل ــى�ثــف مثلمــا أل األصــناف  تطبــق عل

  المصنوعة من ال�شب الطب�عي المقابلة لتلك األصناف. المماثلة،
، أ� 44.09أصناف البند بها قد تكون مشغولة �األش�ال التي ته�أ  44.12أو  44.11أو  44.10أن منتجات البنود  ـ 4

ة وال مستط�لة أو ُأخضعت أل�ـة عمل�ـة قد تكون مقوسة أو مموجة أو مث��ة أو مقطعة أو مه�أة �أش�ال غ�ر مر�ع
  .فة األصناف الداخلة في بنود ُأخرتضفي عل�ها هذه العمل�ة ص أالُأخر� ، �شر� 

العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامـل أو األجـزاء العاملـة  أو األجـزاء  44.17ال �شمل البند  ـ 5
  .82من الفصل  1محددة في المالح�ة اد الالعاملة اُألخر م�ونة من أ� من المو 

خشـب "، فـي أ�  ��ـارة "فـإن أ� إشـارة إلـى ، لم يـنص عل�ـه خالفـًا لـذلك ما ، وأعاله 1ع مراعاة أح�ام المالح�ة م ـ 6
  والمواد اُألخر ذات الطب�عة ال�شب�ة."  أو خ�زران " �امبوبوص هند�، تنطبق أ�ضا على بند من بنود هذا الفصل

  :الفر��ة بنودال اتمالح�
، �قصد ���ارة " �ر�ات خشب" المنتجات الثانو�ة �الش�ا�ا أو النشارة أو  31 01 44ألغراض البند الفرعي   -1

غ�رها من العمل�ات التحو�ل�ة لل�شب، التي �تلت  الرقائق الناتجة عن معالجة ال�شب أل�ا أو صناعة األثاث أو
% وزنا. ولهذه الكر�ات ش�ل اسطواني �قطر ال 3نس�ة ال تتعد� إما م�اشرة �االنضغا� أو �إضافة مادة را�طة ب

  .مم100مم و�طول ال يتجاوز  25يز�د عن 
، �قصد ���ارة " قوالب خشب" المنتجات الثانو�ة �الش�ا�ا أو النشارة أو  32 01 44ألغراض البند الفرعي   -2

العمل�ات التحو�ل�ة لل�شب، التي �تلت  الرقائق الناتجة عن معالجة ال�شب أل�ا أو صناعة األثاث أو غ�رها من
% وزنا. ولهذه القوالب ش�ل م�عب أو متعدد 3إما م�اشرة �االنضغا� أو �إضافة مادة را�طة بنس�ة ال تتعد� 

  مم. 25السطوح أو اسطواني ال �قل مقاس مقطعها العرضي عن 
دره قدد م�لوطة من التانوب " الى ال�شب الذ� مصS-P-F�ش�ر اختصار " 13 07 44ألغراض البند الفرعي   -3

  والصنو�ر والشوح ح�ث تكون نس�ة �ل نوع م�تلفة وغ�ر معروفة.
" الى ال�شب الذ� مصدره قدد م�لوطة من Hem-fir�ش�ر مصطلح " 14 07 44ألغراض البند الفرعي   -4

  الشو�ران الغر�ي والشوح ح�ث تكون نس�ة �ل نوع م�تلفة وغ�ر معروفة.
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

44.01  

  

خشب وقود قطعـًا مسـتديرة أو حط�ـًا أو أغصـانًا 
أو حزمًا أو �أش�ال مماثلة؛ خشب �ش�ل رقـائق 
أو شـــ�ا�ا؛ نشـــارة و نفا�ـــات وفضـــالت خشـــب، 
و�ن �انت م�تلة �ش�ل قطع أو قوالب أو �ر�ـات 

      . أو أش�ال مماثلة
  

  
يرة أو حط�ًا أو أغصانًا ـ خشب وقود �ش�ل قطعًا مستد

    :أو حزمًا أو �أش�ال مماثلة

  
  

 إعفاء      ـ ـ من عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات" 44 01 11 00  

 إعفاء    عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات" ـ ـ من غ�ر 44 01 12 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  9ق : 
  44ف : 

   - 318  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

      : ـ خشب �ش�ل رقائق أو ش�ا�ا    
  %5    ت"ـ ـ من عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ا  44 01 21 00  
  %5    عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات" ـ ـ من غ�ر  44 01 22 00  
  

  
�شـ�ل قطـع أو  م�تلـة ،خشـب ونفا�ات وفضـالتـ نشارة 

    :قوالب أو �ر�ات أو �أش�ال مماثلة

  
  

  %5     �ر�ات من خشبـ ـ   44 01 31 00  
  %5     قوالب من خشبـ ـ   44 01 32 00  
  %5    هاـ ـ غ�ر   44 01 39 00  
      :غ�ر م�تلة خشب، ونفا�ات وفضالتنشارة ـ     
 %5     نشارةـ ـ   44 01 41 00  

 %5    هاـ ـ غ�ر   44 01 49 00  

44.02  
  

ـــك فحـــم القشـــور أو ـــا فـــي ذل  فحـــم خشـــبي (�م
   . م�تالً النـو�)، و�ن �ان 

  
  

  إعفاء    "خ�زران �امبو أو"  بوص هند� من ـ  44 02 10 00  
  فاءإع    قشور أو نو�  من ـ  44 02 20 00  
  إعفاء    ـ غ�رها 44 02 90 00  

44.03  
  

خشب خـام، و�ن �ـان مقشـور أو منـزوع اللحـاء 
      �س�طة.أو مر�عًا �صورة 

  

  
أو �ـالكر�وزوت أو �عوامـل  �األص�اغـ معالج �الدهان أو 

      : حف� ُأخر
    :ـ ـ من عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات"   

 

  %5     والكهر�اء  والهاتفـ ـ ـ أعمدة البرق   44 03 11 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  44 03 11 90  
 %5    :عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات" ـ ـ من غ�ر   

  %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق   44 03 12 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  44 03 12 90  
      :عائلة الم�روط�ات "الصنو�ر�ات"من ـ غ�رها،     
  

 
أصغر مقاس أل�  )،ب�نوس عانو أمن الصنو�ر (من ـ ـ 

   :سم أو أكثر 15من مقطعها العرضي 

 

  %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 21 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها 44 03 21 90  
   :أخر ،)ب�نوسع انو أمن الصنو�ر (من ـ ـ    

 

  %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 22 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 44 03 22 90  

  
 

بي من نوع والتانوب () ايب�سع انو أمن الشوح (من ـ ـ 
سم  15من مقطعها العرضي أصغر مقاس أل�  )،سي

   :أو أكثر

5% 

 %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 23 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 44 03 23 90  

  
 

ع انو أ منوالتانوب () ب�نوسع انو أمن الشوح (من ـ ـ 
   .)، اخربي سي

 

 %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 24 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 44 03 24 90  

  
 

 15من مقطعها العرضي أصغر مقاس أل� ، غ�رهاـ ـ 
   سم أو أكثر.

 

 %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق  44 03 25 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 44 03 25 90  

    :ـ ـ غ�رها   
 

  %5     الهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق و  44 03 26 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  44 03 26 90  
       :ستوائ�ةاخشاب أن مـ غ�رها،     
  

  
ي تـم�ران ي أحمـر فـاتح، وتـم�ران ي أحمـر قـاتم،تـم�رانـ ـ 

      : �اكو
  %5     الكهر�اء الهاتف و ـ ـ ـ أعمدة البرق و  44 03 41 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  44 03 41 90  
  %5    ت�ك ـ ـ  44 03 42 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    الكهر�اء الهاتف و أعمدة البرق وـ ـ ـ   44 03 49 20  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   44 03 49 90  
      : ـ غ�رها    
      : ع �و�ر�وسانو أمن خشب بلو� "سند�ان" من ـ ـ     
  %5     الكهر�اء الهاتف و و أعمدة البرق ـ ـ ـ   44 03 91 20  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   44 03 91 90  
 من ، أصغر مقاس أل�فاجوس)ع انو أـ ـ من زان (من   44 03 93 00  

    سم أو أكثر. 15مقطعها العرضي 

5% 

 %5    ، اخر.ع فاجوس)انو أـ ـ من زان (من  44 03 94 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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   - 320  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

أصغر مقاس  ،وال)�ع ب�تانو أمن البـِت�وال ( خشب ـ ـ من 44 03 95 00  
    سم أو أكثر. 15طعها العرضي من مقأل� 

5% 

 %5    وال)، اخر.�ع ب�تانو أمن البـِت�وال ( خشب ـ ـ من 44 03 96 00  

 %5    )بو��ولسع انو أ (من والحور الرجراجالحور  ـ ـ من 44 03 97 00  

 %5    ). ال�و�البتسع انو أ(من الك�نا  ـ ـ من 44 03 98 00  

      : ـ ـ غ�رها    
  %5     والهاتف والكهر�اء ـ ـ ـ أعمدة البرق   44 03 99 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   44 03 99 90  

44.04  

  

خشب أطواق؛ ر�ائز مفلقة؛ أوتاد وخواب�ر من 
خشب، مدب�ة، غ�ر منشورة طول�ًا؛ عصي 

ولكن غ�ر  خشب�ة مشذ�ة �صورة �س�طة
م�روطة وال مقوسة وال مشغولة �طر�قة ُأخر�، 

عصي المشي أو الم�الت أو معدة لصناعة 
 من خشب اقاتقر مقا�ض العدد أو ما �ماثلها؛ 

      .�ماثلهاوما 
     : ـ من الصنو�ر�ات    
  %5      أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ   44 04 10 10  
أو  لألغراسر�ائز مفلقة مما �ستعمل �مساند  ـ ـ ـ  44 04 10 20  

    خشب للسقوف والحواجز
  

5%  
ـ ـ ـ عصي خـشـب�ة مشذ�ة �صورة �س�طة ولـكـن غ�ر   44 04 10 30  

م�روطة أو مقوسة ولم تجر عل�ها عمل�ات 
أخر�، معدة لصناعة عصي المشي ومقا�ض 

    العدد وما شابهها

  
  

5%  
، وان �انت مقشورة أو مشر�ة �مادة مدب�ة ـ ـ ـ أوتاد  44 04 10 40  

     حاف�ة ولكن غ�ر منشورة طول�اً 
  

5%  
لصناعة السالل والمناخل  وص��حات وأشرطةـ ـ ـ قـدد   44 04 10 50  

    الخ) ... وعلب الكبر�ت
  

5%  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها  44 04 10 90  
      : ـ من غ�ر الصنو�ر�ات    
  %5    أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجزـ ـ ـ   44 04 20 10  
أو  ألغراسلر�ائز مفلقة مما �ستعمل �مساند ـ ـ ـ   44 04 20 20  

    خشب للسقوف والحواجز
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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   - 321  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

صـي خـشب�ة مشذ�ة �صورة �س�طة ولكن غ�ر ـعـ ـ ـ   44 04 20 30  
م�روطة أو مقوسة ولم تجر عل�ها عمل�ات أخر�، 

معدة لصناعة عصي المشي ومقا�ض العدد وما 
    شابهها

  
  

5%  
، وان �انت مقشورة أو مشر�ة �مادة مدب�ة ـ ـ ـ أوتـاد  44 04 20 40  

    اف�ة ولكن غ�ر منشورة طول�اً ح
  

5%  
لصناعة السالل والمناخل  وص��حات وأشرطةـ ـ ـ قدد   44 04 20 50  

    الخ)... )الكبر�ت( اعواد الثقاب وعلب
  

5%  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   44 04 20 90  

      ال�شب.صوف ال�شب؛ دق�ق     44.05
  %5     صوف ال�شبـ ـ ـ   44 05 00 10  
  %5     �ق ال�شبدق ـ ـ ـ  44 05 00 20  

      والترام.عوارض من خشب للس�ك الحديد�ة     44.06
      : ـ غ�ر مشر�ة    
 %5    )الصنو�ر�ات(ـ ـ من عائلة الم�روط�ات  44 06 11 00  

 %5    )الصنو�ر�ات(الم�روط�ات غ�ر ـ ـ من عائلة  44 06 12 00  

      : ـ غ�رها    
 %5    )اتالصنو�ر�(ـ ـ من عائلة الم�روط�ات  44 06 91 00  

 %5    )الصنو�ر�ات(الم�روط�ات  غ�ر ـ ـ من عائلة 44 06 92 00  

44.07  

  

 خشب منشور أو مقطع طول�ًا أو مشرحًا أو
 أو (مصنفرا)، و�ن �ان ممسوحًا أو منعماً مقشراً 

يز�د سم�ه  (مجمع �التلس�ن) موصول النها�ات
      . مم 6عن 

      : ـ من الصنو�ر�ات    
     :ع الصنو�ر�ات)انو أمن الصنو�ر (من ـ ـ    
  %5     ـ ـ ـ ممسوح  44 07 11 10  
  %5     )مجمع �التلس�ن( موصول النها�ات ـ ـ ـ  44 07 11 20  
  %5     غ�ره ـ ـ ـ  44 07 11 90  
  

 
 عانو أ) و التانوب (من اب�س عانو أمن الشوح (من ـ ـ 

       :)ب�س�ا
  %5     ـ ـ ـ ممسوح  44 07 12 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) ول النها�اتموص ــ ـ   44 07 12 20  
  %5     غ�ره ـ ـ ـ  44 07 12 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  9ق : 
  44ف : 

   - 322  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

(التانوب (من نوع الصنو�ر�ات)،  S-P-Fمن ـ ـ   44 07 13 00  
الصنو�ر (من نوع الصنو�ر�ات) والشوح (من نوع 

  %5    الصنو�ر�ات) 
من شوح ��م ( شو�ران أو تنوب غر�ي(تسوجا ـ ـ   44 07 14 00  

  %5    نوع الصنو�ر�ات) ه�ترو��ال) وشوح (من 
      غ�رها: ـ ـ   
  %5      ـ ـ ـ ممسوح  44 07 19 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�ات ـ ـ ـ  44 07 19 20  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  44 07 19 90  
      ستوائ�ة:اخشاب أـ من     
  %5    ع سو�تن�ا)انو أماهوجني (من ـ ـ   44 07 21 00  
  %5    و�لسا ا��مبو ف�روال، اـ ـ   44 07 22 00  
  %5    ت�ك ـ ـ   44 07 23 00  
  

  
 ح وم�رانتيـر فاتـي أحمـم�رانت ، مـر قاتمأح م�رانتيـ ـ 

      :�اكو
  %5      ـ ـ ـ ممسوح  44 07 25 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 07 25 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�ره  44 07 25 90  
  

  
ب�ض، وس�را�ا أب�ض، لوان أب�ض و م�رانتي أ  ـ ـ

      : النأ م�رانتي أصفر و
  %5      ـ ـ ـ ممسوح  44 07 26 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 07 26 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�ره  44 07 26 90  
  %5    ـ ـ ساب�لي  44 07 27 00  
  %5    ايرو�وـ ـ   44 07 28 00  
  %5    غ�رهاـ ـ   44 07 29 00  
      :  ـ غ�رها    
     : ع �و�ر�وس)انو أـ ـ من بلو� " سند�ان " (من     
  %5      ـ ـ ـ ممسوح  44 07 91 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 07 91 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�ره  44 07 91 90  
      : ع فاجوس)انو أـ ـ من زان (من     
  %5      ممسوح ـ ـ ـ  44 07 92 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 07 92 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  9ق : 
  44ف : 

   - 323  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

  %5       ـ ـ ـ غ�ره  44 07 92 90  
  %5       ع ا�سر)انو أـ ـ من ��قب (من  44 07 93 00  
  %5    ع برونوس)انو أـ ـ من �رز (من  44 07 94 00  
  %5    ع فراكس�نوس)انو أـ ـ من دردار (من  44 07 95 00  
 %5    وال).�ع ب�تانو أمن البـِت�وال ( خشب ـ ـ من 44 07 96 00  

 %5    )بو��ولسع انو أ (من والحور الرجراجالحور  ـ ـ من 44 07 97 00  

      : ـ ـ غ�رها    
  %5       ـ ـ ـ ممسوحة  44 07 99 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 07 99 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  44 07 99 90  

44.08  

  

الصــفائح المتحصــل �مــا ف�هــا صــفائح للتلبــ�س (
لصـــــناعة  )عل�هـــــا بتشـــــر�ح ال�شـــــب المنضـــــد

أو ال�شــب المنضــد وغ�رهــا  ال�شــب المتعــاكس
، أو مشـرحا أو مقشـرامن خشـب منشـور طول�ـًا 

و�ن �ــــــان ممســــــوحًا أو منعمــــــًا (مصــــــنفرًا) أو 
يز�ـــد  ، الموصــول النها�ــات (مجمــع �التلســ�ن)

      . مم 6سم�ه عن 
      : ـ من الصنو�ر�ات    
  %5      ـ ـ ـ ممسوح  44 08 10 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 08 10 20  
  %5       ـ ـ ـ غ�ره  44 08 10 90  
      :ستوائ�ةاخشاب أمن ـ     
  

  
م�رانتي  م�رانتي أحمر فاتح و ـ ـ م�رانتي أحمر قاتم و

      �اكو:
  %5       ممسوحةـ ـ ـ   44 08 31 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) النها�اتموصول ـ ـ ـ   44 08 31 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  44 08 31 90  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5       ـ ـ ـ ممسوحة  44 08 39 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 08 39 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   44 08 39 90  
      : ـ غ�رها    
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  %5       ممسوحة ـ ـ ـ  44 08 90 10  
  %5    (مجمع �التلس�ن) موصول النها�اتـ ـ ـ   44 08 90 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  44 08 90 90  

خشب (�ما في ذلك األلواح والقطع لألرض�ات     44.09
)، مشغول غ�ر المجمعة ال�شب�ة "ال�ار��ه"

، محزز، مشطوف �دد�أش�ال خاصة (ملسن، م
ً أو  ،vالحواف موصول �ش�ل  محبباً، مقولبا

طول أ� من أطرافه  ) علىما شابهه مدوراً أو
و�ن �ان ممسوحًا أو  سطوحه، نها�اته أو أو

(مجمع  منعمًا (مصنفرًا) أو موصول النها�ات
      . �التلس�ن)

      : ـ من الصنو�ر�ات    
  %5      ملسنـ ـ ـ خشب   44 09 10 10  
  %5      الحواف ـ ـ ـ خشب مشطوف  44 09 10 20  
  %5       اف مدورةـ ـ ـ ألواح ممسوحة ذات حو   44 09 10 30  
أو ملسن  م�ددخشب (  V�ش�لخشب موصول  ـ ـ ـ  44 09 10 40  

  %5    مشطوفة)�حواف 
  %5       ملسن معد للسقوف وأ م�دد ـ ـ ـ خشب  44 09 10 50  
مما �ستعمل  أطر أو طنوف) خشب مقولب (ع�دانـ ـ ـ   44 09 10 60  

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثاث 
    ال النجارة األخرواألبواب وأعم

  
  

5%  
خشب مدور، �ش�ل ع�دان ذات مقطع دائر� من ـ ـ ـ   44 09 10 70  

النوع المستعمل في صناعة ع�دان الثقاب أو 
     مسام�ر األحذ�ة أو ستائر النوافذ ....الخ)

  
  

5%  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   44 09 10 90  
      : ـ من غ�ر الصنو�ر�ات    
      : )خ�زران أو ـ من بوص هند� (�امبوـ     
مما �ستعمل  خشب مقولب (ع�دان أطر أو طنوف) ـ ـ ـ  44 09 21 10  

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثاث 
  %5     واألبواب وأعمال النجارة األخر

  %5       غ�رها ـ ـ ـ  44 09 21 90  
  %5    ستوائ�ةاخشاب أـ من ـ   44 09 22 00  
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      : ـ غ�رهاـ     
مما �ستعمل  خشب مقولب (ع�دان أطر أو طنوف) ــ ـ   44 09 29 10  

في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران واألثاث 
  %5    رواألبواب وأعمال النجارة األخ

  %5       غ�رهاـ ـ ـ   44 09 29 90  
 ، ألـــواح "أور�نتـــد ســـتراندبوردألـــواح مـــن دقـــائق    44.10

OSB  ألــواح " و�فر�ــورد مــثًال،مماثلــة (" وألــواح
المغــــراة المضــــغوطة علــــى قطــــع ال�شــــب  مــــن

الـــوجه�ن ")، مـــن خشـــب أو مـــن مـــواد خشـــب�ة 
ُأخر، و�ن �انت م�تلة براتنجـات أو �مـواد را�طـة 

      . عضو�ة أخر
      : ـ من خشب    
  %5     ألواح من دقائقـ ـ   44 10 11 00  
  OSB "    5%ألواح "أور�نتد ستراند بورد ـ ـ   44 10 12 00  
  %5     غ�رهاـ ـ  44 10 19 00  
  %5     غ�رهاـ  44 10 90 00  

ألــواح مــن أل�ــاف ال�شــب أو مــن مــواد خشــب�ة     44.11
براتنجــــات أو �مــــواد  مجمعــــةُأخــــر، و�ن �انــــت 
      . را�طة عضو�ة ُأخر

      ) :MDF(متوسطة الكثافة من أل�اف ـ ألواح     
  %5     مم 5ـ ـ ال تز�د سماكتها عن   44 11 12 00  
  %5    مم  9مم ولكن ال تتجاوز 5 ـ ـ تز�د سماكتها عن  44 11 13 00  
  %5    مم 9ـ ـ تز�د سماكتها عن   44 11 14 00  
      ا :ـ غ�ره    
  %5    3غ/ سم 0.8تز�د �ثافتها عن ـ ـ   44 11 92 00  
ولكن ال تتجاوز    3غ/ سم 0.5تز�د �ثافتها عن ـ ـ   44 11 93 00  

  %5    3غ/ سم 0.8
  %5     3/ سمغ 0.5ال تز�د �ثافتها عن ـ ـ   44 11 94 00  

وخشب مصفح "ملـ�س"  "ابلكاج"خشب متعاكس     44.12
      . وخشب منضد مماثل )م�سو �قشرة خشب�ة(

  %5    " أو خ�زران " �امبو بوص هند�ـ من   44 12 10 00  
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ـــ غ�رهــا مــن خشــب متعــاكس م�ــون حصــرًا مــن صــفائح     
) ال "" أو خ�ــزران " �ــامبوبــوص هنــد� خشــب (عــدا 

      :     مم 6دة منها عن الواحالط�قة يز�د سمك 
من األخشاب ذو ط�قة خارج�ة واحدة على األقل ـ ـ    44 12 31 00  

    االستوائ�ة 
  

5%  
، ذو ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من ـ غ�رهاـ   44 12 33 00  

األخشاب غ�ر الصنو�ر�ة من أنواع خشب شجر جار 
خشب المران (من  )،الماء " االلدر" (من أنواع النوس

اع فراكس�نوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، أنو 
من خشب الب�ـِت�وال "القض�ان" (من أنواع ب�ت�وال). 

خشب الكرز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء 
(من أنواع �استان�ا)، خشب دردار (من أنواع 

ألموس)، خشب الك�نا (من أنواع ال�و�البتس)، خشب 
الحصان (من الجوز (من أنواع �ار�ا)، خشب �ستناء 

أنواع ا�س�ولوس)، خشب الز�زفون (من أنواع ت�ل�ا)، 
بلو� "  بأ�سر)، خشخشب ال��قب (من أنواع 

دلب (من  ب)، خشسند�ان " (من أنواع ��ر�وس
 (من والحور الرجراجأنواع �التانوس)، خشب الحور 

أنواع بو��ولوس)، خشب رو��ن�ا (من أنواع رو��ن�ا)، 
�ر�وديندرون) أو خشب خشب التول�ب (من أنواع ل

  %5    الجوز (من أنواع جوجالنس).
ذو ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من  غ�رها، ـ ـ  44 12 34 00  

غ�ر مذ�ورة تحت البند  األخشاب غ�ر الصنو�ر�ة
  %5    .44 12 33الفرعي 

  %5    الصنو�ر ها، �ال ط�قت�ها ال�ارج�ت�ن من اخشابغ�ر ـ ـ   44 12 39 00  
     :LVL "مل�س" (م�سو �قشرة خشب�ة) خشب مصفح  ـ   
ذو ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ  44 12 41 00  

 %5    استوائ�ة

غ�رها، ذو ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من  ـ ـ  44 12 42 00  
 %5    أخشاب ال صنو�ر�ة

ها، الط�قتان ال�ارج�تان ��ه من أخشاب ـ ـ غ�ر   44 12 49 00  
 %5    صنو�ر�ة
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من �تل ال�شب (بلوك بورد)، خشب منضد  ألواح ـ   
وألواح من شرائح ال�شب (�اتن (الم�ن بورد) 

        :بورد)
ذات ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ  44 12 51 00  

 %5    استوائ�ة
غ�رها، ذات ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من  ـ ـ  44 12 52 00  

 %5    أخشاب ال صنو�ر�ة
 %5    من أخشاب صنو�ر�ة ن، �ال ط�قت�ها ال�ارج�ت�ـ ـ غ�رها  44 12 59 00  
      : ـ غ�رها    
ذات ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من أخشاب  ـ ـ  44 12 91 00  

 %5    استوائ�ة
غ�رها، ذات ط�قة خارج�ة واحدة على األقل من  ـ ـ  44 12 92 00  

 %5    أخشاب ال صنو�ر�ة
  %5    من أخشاب صنو�ر�ة ن�ال ط�قت�ها ال�ارج�ت� ،غ�رهاـ ـ   44 12 99 00  

 وأ�ش�ل �تل أو ألواح أو أشرطة  ،خشب م�ثف  44 13 00 00  44.13
     ص��حات أو أش�ال خاصة (برو��الت)

  
5%  

المرا�ا أو  أطر من خشب، للوحات أو الصور أو    44.14
    ما �ماثلها

  
  

 %5    من أخشاب استوائ�ة ـ   44 14 10 00  

 %5    غ�رها ـ   44 14 90 00  

 اســطوان�ةصـناديق و علــب و أقفــاص و أو��ــة     44.15
وعبوات مماثلة للتعب�ة من خشـب؛ ��ـرات �ب�ـرة 

ـــــا�الت، مـــــن خشـــــب ـــــات  ؛للك ـــــات و طبل� طبل�
أطواق  ؛صناديق وقواعد تحم�ل ُأخر، من خشب

      .طبل�ات من خشب 
ـ صناديق و علب و أقفاص وأو��ة اسطوان�ة وأو��ة     

      : ؛ ��رات �ب�رة للكا�التب�ةللتع مماثلة
  %5     صناديق عاد�ة وصناديق صغ�رة للتعب�ة والنقلـ ـ ـ   44 15 10 10  
  %5     علب الثقاب الفارغة، و�ن �انت مجهزة �سطح للحكـ ـ ـ   44 15 10 20  
  %5       ��رات الكا�التـ ـ ـ   44 15 10 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   44 15 10 90  
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وأطـواق  بل�ات و طبل�ات صناديق وألواح تحم�ـل ُأخـرـ ط  44 15 20 00  
  %5    طبل�ات

�ب�رة وصغ�رة وغ�رها من أصناف  دنان (برام�ل)  44 16 00 00  44.16
الــــدنان وأجزاؤهــــا، مــــن خشــــب، �مــــا فــــي ذلــــك 

    األطواق

  
  
5%  

عــــدد، و��اكــــل عــــدد ومقــــا�ض عــــدد، ��اكــــل     44.17
ومقـــــا�ض فـــــراج�ن (فـــــرش) أو م�ـــــانس، مـــــن 

لألحذ�ــة �مــا ف�هــا قوالــب الشـــد خشــب؛ قوالــب 
      خشب .والتوس�ع من 

  %5      جزؤها العامل من خشب، عددـ ـ ـ   44 17 00 10  
  %5       عدد ��اكلـ ـ ـ   44 17 00 20  
  %5    ـ ـ ـ أيد� ومقا�ض للعدد  44 17 00 30  
  %5      فراج�ن ��اكل م�انس و ـ ـ ـ  44 17 00 40  
  %5    راج�نف ـ ـ ـ أيد� م�انس و  44 17 00 50  
  %5     أو المحاف�ـة علـى ش�لها ةـقوالب لصنع األحذي ـ ـ ـ  44 17 00 60  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  44 17 00 90  

مصــنوعات نجــارة للتر��ــب فــي األبن�ــة وأصــناف     44.18
ــي ذلــك اإلنشــائ�ةمــن خشــب لألغــراض  ــا ف ، �م

ألـــــواح ال�شـــــب ال�لو�ـــــة، ألـــــواح األرضــــــ�ات 
ـــــد المجمعـــــة لو�حـــــات وفلـــــق التســـــ�� � (قرم�

      . خشبي)
      :ـ نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنس�ة) و��اكلها وُأطرها    
 %5    من أخشاب استوائ�ة ـ ـ   44 18 11 00  

 %5    غ�رها ـ ـ   44 18 19 00  

         :ـ أبواب وأطرها وعت�اتها    
 %5    من أخشاب استوائ�ة ـ ـ   44 18 21 00  

 %5    غ�رها ـ ـ   44 18 29 00  

ــ أعمــدة و عــوارض  44 18 30 00   عــدا المنتجــات الداخلــة فــي البنــود  ـ
  %5    44 18 89 00لغا�ة  44 18 81 00الفر��ة 

  %5    ـ ��اكل خشب�ة مؤقتة لدعم ال�رسانة المصبو�ة   44 18 40 00  
  %5       ـ لو�حات وفلق التس��� (قرم�د خشبي)  44 18 50 00  
      :المجمعةألواح األرض�ات ـ     
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تضمــن تأو " أو خ�زران " �امبوبوص هند� من  ـ ـ 44 18 73 00  
من (ط�قة التلب�س) على األقـــل واحدة  علو�ة ط�قـة

  %5    خ�زران
  %5      ألرض�ات الفس�فساء (موزاي�ك) ،غ�رها ـ ـ 44 18 74 00  
  %5      غ�رها، متعددة الط�قات ـ ـ 44 18 75 00  
  %5      ـ غ�رهاـ  44 18 79 00  
        :مصنعة  اب انشائ�ةمنتجات أخش ـ   
 5%    (glulam)ألواح خشب مغراه منضدة  ـ ـ  44 18 81 00  

 5%    (CLT or X-lam)أخشاب منضدة �ش�ل عرضي  ـ ـ  44 18 82 00  

 L    5%عوارض على ش�ل حرف  ـ ـ  44 18 83 00  

 %5    ـ ـ غ�رها  44 18 89 00  

      ـ غ�رها :    
  %5      " أو خ�زران بو" �امبوص هند� من  ـ ـ 44 18 91 00  
  %5    ألواح من خشب خلو� ـ ـ   44 18 92 00  
      :غ�رها ـ ـ   
  %5       درابز�ن للساللم (الدرج) ـ ـ ـ  44 18 99 10  
و�ن �انت  من خشب خلو�  (�انو)ـ ـ ـ ألواح ذات أطر   44 18 99 20  

    مغطاة �صفائح من معدن عاد�
  

5%  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  44 18 99 90  

        أدوات مائدة وأدوات مط�خ، من خشب    44.19

      :" أو خ�زران " �امبوبوص هند� من  ـ    

  %5      ألواح ال�بز وألواح تقط�ع والواح مماثلة ـ ـ 44 19 11 00  

  %5      دان تناول الطعام�ع ـ ـ 44 19 12 00  

  %5      غ�رها ـ ـ 44 19 19 00  

  %5    من أخشاب استوائ�ةـ   44 19 20 00  

  %5      غ�رها ـ 44 19 90 00  
خشب مطعم وخشب منقـوش؛ علـب و صـناديق     44.20

، وأصـــــناف ســـــ�اك�نصـــــغ�رة للمجـــــوهرات أو ال
مماثلة من خشب؛ تماث�ل وأصناف ز�نـة ُأخـر�، 
مـــن خشـــب؛ أصـــناف أثـــاث مـــن خشـــب غ�ـــر 

     .94الداخلة في الفصل 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

       :ـ تماث�ل وأصناف ز�نة ُأخر    
 %5    ائ�ةمن أخشاب استو  ـ ـ   44 20 11 00  

 %5    غ�رها ـ ـ   44 20 19 00  

      : ـ غ�رها    
 �الكمدهونة ومطل�ة  (علبـ ـ ـ علب وصناديق صغ�رة   44 20 90 10  

معدة  وأدراجعلى طر�قة الص�ن وال�ا�ان) غلف 
للس�اك�ن والمالعق والشوك واألجهزة العلم�ة 

    ....الخ

  
  
  
5%  

التي ال تؤلف أثاثًا  ـ ـ ـ أصناف التأث�ث من ال�شب  44 20 90 20  
(تعال�ق للفراج�ن،  94�المعنى المقصود في الفصل 

صواني فرز المراسالت للوضع على الم�اتب، 
     طفا�ات السجائر ...الخ)

  
  
5%  

  %5       س�حـ ـ ـ   44 20 90 30  
  %5      م�اخرـ ـ ـ   44 20 90 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   44 20 90 90  

      خشب .أصناف ُأخر من     44.21
  %5       ـ مشاجب (عالقات) أل�سة  44 21 10 00  
  %5    تواب�تـ   44 21 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    " أو خ�زران " �امبوبوص هند� ـ من ـ   44 21 91 00  
      غ�رها:ـ ـ     
ـ ـ ـ مواس�ر و��رات للغزل والنس�ج ول��و� الح�اكة   44 21 99 10  

    وأصناف مماثلة من خشب م�رو�
  
5%  

وأقنان ـ ـ ـ أصنـاف معدة لألعمال الر���ة (ب�وت األرانب   44 21 99 20  
ومعالف وخال�ا النحل واألقفاص واألعشاش  الدجاج

     ...الخ) وأن�ار الحراثة الح�وانات

  
  
5%  

  %5      منا�ر (د��ور) المسارح ـ ـ ـ  44 21 99 30  
  %5       ـ ـ ـ ساللم نقالة  44 21 99 40  
  %5       لمنصات ذات الدرجاتا ـ ـ ـ  44 21 99 50  
الن�اتات والفتات  أسماءـ ـ ـ لوحـات اإلعـالنات ورقاع   44 21 99 60  

     الطرق 
  
5%  

  %5       األسنان أعواد ـ ـ ـ  44 21 99 70  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

ـ ـ ـ الستائر �م�تلف أنواعها ومحاورها مع النوا�ض أو   44 21 99 80  
    بدونها

  
5%  

      : غ�رها ـ ـ ـ    
  %5       ـ ـ ـ ألواح الغس�ل وألواح الكو�  ـ  44 21 99 91  
  %5    ـ ـ ـ ـ مشا�ك تعل�ق المال�س على ح�ال الغس�ل  44 21 99 92  
  %5       ـ ـ ـ ـ تراب�ع التبل�ط  44 21 99 93  
  %5    ع�دان مصنعة للثقاب ـ ـ ـ ـ  44 21 99 94  
  %5     ـ ـ ـ ـ مسام�ر لألحذ�ة  44 21 99 95  
  %5     ي�ل ومقاي�س السعةـ ـ ـ ـ م�ا  44 21 99 96  
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  44 21 99 99  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

400
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  9ق : 
   45ف :  

 332

 


  فل�ــــن ومصنوعاتــــه


  :  مالح�ـــات
  :  ال �شمل هذا الفصل  ـ 1

  ؛64�ة وأجزاءها الواردة في الفصل أصناف األحذ  أ  ـ
  ؛65أس وأجزاءها الواردة في الفصل أغ��ة الر   ب ـ
  . الر�اضة) وات ولوازمُلعب األ�فال و ألعاب المجتمعات وأد (م�ل، 95الواردة في الفصل  ـ األصنافج 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ــ�ن �ب�عــي خــام أو مح�ــر ��ر�قــة �ســ��ة؛     45.01 فل
ـــ�ن مهـــروس أو مجـــروش أو ـــ�ن؛ فل ـــات فل  نفا�

  . مسحوق 

  

  5%     ـ فل�ن �ب�عي خام أو مح�ر ��ر�قة �س��ة  45 01 10 00  

  5%     ـ غ�رها  45 01 90 00  

�صـورة �سـ��ة أو  فل�ن �ب�عي، مقشر أو مر�ع    45.02
مســــت��لة الشـــ�ل (�مــــا فـــي ذلــــك  �شـــ�ل �تـــل

المر�عــة) أو ألـــواح أو صـــفائح أو أشـــر�ة (�مـــا 
ــي ذلــك األشــ�ال األول�ــة ذات الحــواف الحــادة  ف

  لصناعة السدادات).

  

  5%   ـ ـ ـ م���ات ومر�عات لصنع السدادات  45 02 00 10  

ـ ـ ألواح وم���ات وصفائح لصناعة التبر�د أو لحف� ـ   45 02 00 20  
  ال�روة الزرا��ة

  
5%  

  5%  ـ ـ ـ غ�رها   45 02 00 90  

    . مصنوعات من فل�ن �ب�عي    45.03

  5%  ـ سدادات  45 03 10 00  

    : ـ غ�رها    

  5%   ـ ـ ـ عوامات معدة لش�اك الص�د  45 03 90 10  

  5%   أجزاء وق�ع منفصلة لآلالت واألجهزة ومعدات النقلـ ـ ـ   45 03 90 20  

  5%  ـ ـ ـ أقراص وحلقات لت���ن السدادات  45 03 90 30  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

لحف� ال�روة  ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبر�د أو  45 03 90 40  
   الزرا��ة

  
5%  

  5%  ـ ـ ـ غ�رها  45 03 90 90  

 بـدون) ومصـنوعات مـن أو �الصـقفل�ن م�تل (    45.04
. فل�ن م�تل

  

وأشر�ة؛ تراب�ع  ـ م���ات و آجر وصفائح و ألواح    
؛ اس�وانات مصمتة؛ �ما في ذلك �جم�ع اش�الها

  : األقراص

  

لحف� ال�روة  ـ ـ ـ أصناف معدة لصناعة التبر�د أو  45 04 10 10  
   الزرا��ة

  
5%  

  5%  ـ ـ ـ غ�رها  45 04 10 90  

    : ـ غ�رها    

  5%   ـ عوامات معدة لش�اك الص�د ـ ـ  45 04 90 10  

  5%   ـ ـ ـ أجزاء وق�ع منفصلة لآلالت واألجهزة ومعدات النقل  45 04 90 20  

  5%   ـ ـ ـ أصناف السدادات  45 04 90 30  

  5%   تالسداداأقراص وحلقات لت���ن ـ ـ ـ   45 04 90 40  

  5%  ـ ـ ـ غ�رها   45 04 90 90  
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  مصنوعات من الق� أو الحلفا أو غ�رها 
  ؛ أصناف صناعتي الحصر والساللمن مواد ال�فر

  
  مالح�ــــات: 

العمل�ـات  الجـدل أو ��ـ�ل مالئـم لل�ـفر أو الفصل، المواد التـي هـي �حالـة أو" مواد ضفر " في ه�ا �قصد ���ارة   ـ 1
 و(رو�ــان)  األســل الهنـد� و" أو خ�ـزران " �ــامبوو�ــوص هنـد� فصـاف المماثلـة. وهـي ت�ــمل القـ� وأفنــان الص

األســل والغــاب (القصــب) وأشــر�ة ال��ــب وســلخ الن�اتــات اُألخــر (مثــل، أشــر�ة مــن لحــاء الن�اتــات ومــن األوراق 
 أل�اف نسج�ة �ب���ة غ�ـر مغزولـة أو أشر�ة متحصل عل�ها من أوراق الن�اتات العر��ة) أو الرا��ا أو ال��قة و

 جلـد أومـن جلـد مجـدد أو ال�ع�رات المفردة والقدد واألش�ال المماثلة من لدائن وأشر�ة الورق، ما عدا السـلخ مـن
 ال�ـــع�رات المفـــردة و خ�ـــو� أو فتائـــل أو شـــعر ال��ـــل أو ال�ـــعر ال��ـــر� أو أو تالالمنســـوجا أشـــر�ة الل�ـــاد أو

  .54فصل الص��حات واألش�ال المماثلة من المواد النسج�ة الداخلة في ال
  : ال ��مل ه�ا الفصل  ـ 2

  ؛48.14أغ��ة الجدران الداخلة في البند    أ  ـ  
  )؛56.07غ�ر م�فورة (بند  خ�و� الحزم والح�ال والقلوس (الح�ال الغل��ة)، م�فورة أو   ب ـ  
  ؛65 أو 64أجزاءها الواردة في الفصل�ن  أغ��ة الرأس أو األح��ة أو  ج ـ  
  )؛87لمصنعة، من أصناف صناعة السالل (فصل ا أبدانها المر��ات أو  د ـ  
  اإلنارة). وأجهزةووحدات األثاث (مثل،  94األصناف الواردة في الفصل  هـ ـ  

، 46.01" مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترا��ة �التواز� " �المعنى المقصود فـي البنـد  تعتبر  ـ 3
ف مماثلــة مــن مــواد ضــفر، متجــاورة ومترا��ــة �ــالتواز� ��ــ�ل األصــناف الم�ونــة مــن مــواد ضــفر وضــفائر وأصــنا

  مس�ح، و�ن �انت بواس�ة أر��ة من مواد نسج�ة مغزولة.
  
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ضــفائر وأصــناف مماثلــة مــن مــواد ضــفر، و�ن     46.01
كانت مجمعة ���ل أشر�ة؛ مواد ضفر وضفائر 
ــة مــن مــواد ضــفر، منســوجة أو  وأصــناف مماثل
ـــالتواز�، ��ـــ�ل مســـ�ح، و�ن �انـــت  مترا��ـــة �
ـــل، الحصـــر وال�ســـ�  ـــة الصـــنع (مث أصـــنافًا تام

  .)الحواجزو 

    

       :ـ حصر و�س� وحواجز من مواد ن�ات�ة    
  %5    " أو خ�زران " �امبوبوص هند� ـ ـ من   46 01 21 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ من أسل هند� ( رو�ان)  46 01 22 00  
  %5    غ�رهاـ ـ   46 01 29 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    " أو خ�زران " �امبوبوص هند� من ـ ـ   46 01 92 00  
  %5     )(رو�انـ ـ من أسل هند�   46 01 93 00  
  %5    آخر ـ ـ من مواد ن�ات�ة  46 01 94 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  46 01 99 00  

مصـــــنوعات صـــــناعة الســـــالل وأصـــــناف ُأخـــــر     46.02
متحصل عل�ها م�اشرة ��ـ�لها، مـن مـواد ضـفر 
أو مصـــنوعة مـــن األصـــناف الداخلـــة فـــي البنـــد 

  .ل�� ن�اتي؛ مصنوعات من 46 01

    

      ن�ات�ة:ـ من مواد     
  %5    " أو خ�زران " �امبوبوص هند� ـ ـ   46 02 11 00  
  %5     )(رو�انمن أسل هند� ـ ـ   46 02 12 00  
      :غ�رهاـ ـ     
 %5    (لوفا) ل�� ن�اتيمصنوعات من ـ ـ ـ ـ 46 02 19 10  

 %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ 46 02 19 90  

     :غ�رهاـ      
      :لدائنمن  ـ ـ ـ    
  %5    ساللـ ـ ـ ـ   46 02 90 11  
  %5     قائب التسوق وما �ماثلهاالحقائب ال�دو�ة وحـ ـ ـ ـ   46 02 90 12  
  %5     حقائب وصناديق السفرـ ـ ـ ـ   46 02 90 13  
  %5     أقفاص العصاف�ر وخال�ا النحل واألصناف المماثلةـ ـ ـ ـ   46 02 90 14  
  %5     مصائد األسماكـ ـ ـ ـ   46 02 90 15  
  %5      ....  أصناف التدب�ر المنزلي والمائدة وأدوات الم��خـ ـ ـ ـ   46 02 90 16  
  %5     ـ ـ ـ ـ غلف الزجاجات  46 02 90 17  
  %5     ا�الحمام وما �ماثله ل�فة وأقفزة الفرك  ـ ـ ـ ـ   46 02 90 18  
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  46 02 90 19  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   46 02 90 90  
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  10ق :    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  موادمن عجائن من خ�ب أو 
  ؛ ورق أو ورق مقو� (نفا�ا وفضالت) �غرض ل���ة سل�لوز�ة أخر 

  ؛ ورق وورق مقو� ومصنوعاتهما(م�ترجعة)إعادة التصن�ع 
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  عجائن من خ�ب أو مواد ل���ة 
  ؛ ورق و ورق مقو� (نفا�ا وفضالت) �غرض خر�ة أسل�لوز 

  إعادة التصن�ع
 
  

  : همالح�ــ
  
، فــإن ��ــارة  " عجــائن ال��ــب ال��ماو�ــة لإلذا�ــة "، تعنــي عجــائن ال��ــب ال��ماو�ــة 47.02ألغــراض ت�ب�ــق البنــد  -1

ر�قـة الصـودا أو %  أو أك�ـر وزنـًا وذلـ� فـي حالـة عجـائن ال��ـب المصـنوعة ��92المحتو�ة على جزء ال يـذوب بن�ـ�ة 
%  أو أك�ر وزنًا في حالة عجائن ال��ب المصـنوعة ��ر�قـة ال�بر�ـت (ثـاني سـلف�ت) 88ال�بر�تات (ال�لفات) أو بن��ة 

عنـد  )NaOH(% مـن ه�درو��ـ�د الصـوديوم 18وذل� �عد ساعة من وضعها في محلول الصودا ال�ـاو� المحتـو� علـى 
�ـب المصـنوعة ��ر�قـة ال�بر�ـت (ثـاني ال�ـلف�ت) فقـ� ��جـب أن ال تتجـاوز م�و�ة، و�الن��ة لعجائن ال� 20ْدرجة حرارة 

  . % من وزنها15.0ن��ة الرماد ف�ها 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5     عجائن خ�ب آل�ة  47 01 00 00  47.01
  %5    إلذا�ةلعجائن خ�ب ��ماو�ة،   47 02 00 00  47.02
كبر�ـــــت  صـــــودا أو ئن خ�ـــــب ��ماو�ـــــة،عجـــــا    47.03

      . العجائن لإلذا�ة، عدا )سلفات(
      : ـ غ�ر مقصورة    
  %5    ـ ـ من عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات"  47 03 11 00  
  %5    عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات " ـ ـ من غ�ر  47 03 19 00  

      : مقصورةـ ش�ه مقصورة أو     
  %5    لم�رو��ات "الصنو�ر�ات "ـ ـ من عائلة ا  47 03 21 00  

  %5    عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات " ـ ـ من غ�ر  47 03 29 00  
، عـدا (سلف�ت) ، �بر�ت�تعجائن خ�ب ��ماو�ة    47.04

      . إلذا�ةالعجائن ل
      : غ�ر مقصورةـ     
  %5    ـ ـ من عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات"  47 04 11 00  
  %5    عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات" ـ ـ من غ�ر  47 04 19 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

      : مقصورةـ ش�ه مقصورة أو     
  %5    ـ ـ من عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات "  47 04 21 00  
  %5    عائلة الم�رو��ات "الصنو�ر�ات " ـ ـ من غ�ر  47 04 29 00  

تعجـ�ن �عمل�ـات  عجـائن خ�ـب متحصـل عل�هـا  47 05 00 00  47.05
  %5     معاً  و��ماو�ة آل�ة

عجـــائن مـــن أل�ـــاف متحصـــل عل�هـــا مـــن نفا�ـــا     47.06
المعــــــاد  وفضــــــالت الــــــورق والــــــورق المقــــــو� 

      . ُأخرأو من مواد ل���ة سل�لوز�ة  تصن�عها
  %5     ـ عجائن ُزغب بذور الق�ن  47 06 10 00  
ـ عجـائن مـن أل�ـاف متحصـل عل�هـا مـن نفا�ـا وفضـالت   47 06 20 00  

     �عها المعاد تصن الورق والورق المقو� 
  

5%  
  %5    " أو خ�زران " �امبوبوص هند� غ�رها، من  ـ  47 06 30 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ آل�ة  47 06 91 00  
  %5    ـ ـ ��ماو�ة  47 06 92 00  
  %5    ا متحصل عل�ها �عمل�ات آل�ة و��ماو�ة معـ ـ   47 06 93 00  

ــاد  نفا�ــات وفضــالت مــن ورق وورق مقــو�     47.07 مع
      .تصن�عها

ـ ورق أو ورق مقو� " �رافت "، غ�ر مقصور أو من   47 07 10 00  
     مموج ورق أو ورق مقو� 

  
5%  

ـ ورق أو ورق مقو� ُأخر، مصنوعة �صورة رئ���ة   47 07 20 00  
     من عجائن ��ماو�ة مقصورة، غ�ر ملونة في �تلتها

  
5%  

ـ ورق أو ورق مقو� مصنوع �صورة رئ���ة من   47 07 30 00  
ئن آل�ة (م�ل ورق الصحف والمجالت عجا

     والم�بوعات المماثلة)

  
  

5%  
      المفروزة:النفا�ات والفضالت غ�ر  ـ غ�رها، �ما في ذل�    
  %5     الجرائد القد�مةـ ـ ـ   47 07 90 10  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   47 07 90 90  
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  ؛ مصنوعاتورق وورق مقو� (كرتون)
  من عج�نة السل�لوز أو من ورق أو من ورق مقو� 

  
  مالح�ـــات:

ـ ألغراض هذا الفصل، عدا ما �قتضي النص خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى "الورق" ت�مل اإلشارة إلى الورق المقو�  1
  مر�ع).(�صرف الن�ر عن السماكة أو الوزن للمتر ال

  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 2
  ؛30األصناف الواردة في الفصل   ـ  أ

  ؛32.12اق الختم الداخلة في البند أور   ب ـ
  ؛)33المطلي �محضرات تجم�ل (الفصل الورق المعطر أو الورق الم�رب أو   ج ـ
) أو 34.01الورق أو ح�و السل�لوز الم�رب أو المطلي أو المغطى �صابون أو �مادة من�فة (بند   د ـ

  ؛)34.05ن أو �محضرات مماثلة (بند �ملمعات أو �معاج�
  ؛37.04الى  37.01لوارد في البنود الورق أو الورق المقو� المحسس ا  هـ ـ
  ؛)38.22لت�خ�ص أو للمختبرات (بند الورق الم�رب ��واشف ل  و ـ
واحدة من الورق أو الورق  اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقو� أو المنتجات الم�لفة من ط�قة  ز ـ

المقو� المطل�ة أو المغطاة �اللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، و�ذلك 
  )؛39(فصل 48.14المصنوعات من هذه المواد، عدا أغط�ة الجدران الداخلة في البند 

  (م�ل ، لوازم السفر )؛ 42.02األصناف الداخلة في البند   ح ـ
  (مصنوعات حصر وسالل)؛ 46الواردة في الفصل األصناف   � ـ
  )؛11الخ�و� من ورق واألصناف المنسوجة منها (القسم   � ـ
  ؛65أو الفصل  64األصناف الواردة في الفصل   ك ـ
؛ ومع )68.14على ورق أو ورق مقو� (بند ) والم��ا الم�بتة68.05الورق والورق المقو� ال�احذ (البند   ل ـ

  ورق المقو� المطلي �مسحوق الم��ا يدخل في هذا الفصل؛ال ، فإن الورق أوذلك
  ؛بوجه عام) 15أو  14( القسم على حامل من ورق أو ورق مقو�  المعدن�ةالرقائق   م ـ
  ؛92.09األصناف الداخلة في البند   ن ـ

  ، الُلعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الر�اضة) (م�ل 95ألصناف الواردة في الفصل ا  س ـ
حفاضات و�طانات والصح�ة الوا��ات الو  األزرار والمناشف الصح�ة(م�ل،  96األصناف الواردة في الفصل  -ع       

  )م�طنةالفو� الحفاضات و ال

ت�مل الورق والورق المقو� الذ� ُأخضع لعمل�ة  48.05إلى  48.01، فإن البنود من 7مع مراعاة أح�ام المالح�ة  ـ 3
زائفة أو �سطح  أو لعمل�ات تجه�ز نهائي مماثلة أو ما �ان منهما برسوم مائ�ةالتلم�س أو التلم�ع أو الصقل 

الملونة أو المرخمة في  مغر�، و�ذلك الورق والورق المقو� أو ح�و السل�لوز أو ط�قات من أل�اف السل�لوز
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نود الورق أو في هذه الب يدخل ، ال48.03لم ينص عل�ه خالفًا لذلك في البند  �أ�ة طر�قة �انت. وما العج�نة
  . �طر�قة ُأخر� في هذا الفصل الورق المقو� أو ح�و السل�لوز وط�قات من أل�اف السل�لوز التي تمت معالجتها

الصحف، والذ�  �قصد ���ارة  "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غ�ر المطلي، من النوع المستعمل في ط�اعة ـ 4
% وزنا 50 ��م�ائ�ة ما ال �قل عن ة�ات آل�ة أو عمل�ات آل�ل�اف الخ�ب المتحصل عل�ها بواسطة عملأتم�ل ��ه 

على �ل وجه بدرجة خ�ونة سطح تز�د عن ، مغر� أو المغر� بدرجة خ��فةغ�ر ال،من المحتو� الكلـي لألل�اف 
وال  2/مغ 40)، والذ� ال �قـل وزنا عـن 1MPaاس �ار�رس�رف للط�اعة �م��رومتر (م��رون) لكل وجه (�م� 2.5

 28و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة ���ل  و�نطبق ذلك فقط على الورق �األش�ال التال�ة: (أ)  2/مغ 65يتجاوز 
سم  15سم والضلع اآلخر يتجاوز  28يتجاوز أحد أضالعها  )مر�عةال ( �ما ف�هاصفائح مستط�لة (ب) أو  سم؛

  .غ�ر المطو�ة في حالتها
ورق المقو� من األنواع المستعملة للكتا�ة أو الط�اعة أو غ�رها من �قصد ���ارتي "الورق وال 48.02ألغراض البند  ـ 5

المقو� المصنوع �صورة رئ�س�ة  أغراض فن الرسم أو الخط و�طاقات وأشرطة الت�ق�ب غ�ر الم���ة" الورق والورق 
تفي �أ�  أو آل�ة ��ماو�ة من العج�نة المقصورة (المب�ضة) أو من العج�نة المتحصل عل�ها بواسطة عمل�ات آل�ـة

   من ال�رو� التال�ة:
  :2غ/ م 150أو الورق المقو� الذ� ال يزن أك�ر من  �النس�ة للورق  (أ)
  و ،��م�ائ�ة آل�ة أو% أو أك�ر وزنًا من األل�اف المتحصل عل�ها �عمل�ات آل�ة ،10المحتو� على  أ  ـ

  أو ؛ 2غ/م 80ـ  أن ال يزن أك�ر من  1
  ؛ أوتلة)��ون ملونًا في العج�نة (الكـ   2

  ، و% رماد8ك�ر من المحتو� على أ ب ـ
  ، أو2غ/ م 80ـ ال يزن أك�ر من  1
  ؛ أو ـ أن ��ون ملونًا في العج�نة 2

  ؛ أو% أو أك�ر60اد ، وله درجة لمعان % رم3المحتو� على أك�ر من  ج ـ
وم�شر مقاومة % 60% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 8يتجاوز  % وال3المحتو� على أك�ر من  د  ـ

  ؛ أو/جم  2م KPa    2.5�ساو� أو �قل عن  االنفالق
عن  �قلر مقاومة االنفالق �ساو� أو ش% أو أك�ر وم� 60% رماد أو أقل وله درجة لمعان 3المحتو� على  هـ ـ

2.5  KPa جم 2م /.  
  
  :2جم/ م 150قو� الذ� يزن أك�ر من للورق أو الورق الم �النس�ة

  ؛ أو في العج�نة أ  ـ  أن ��ون ملوناً 
  ، و% أو أك�ر60 تبلغب ـ  له درجة لمعان 

  ، أو م��رومتر (م��رون) أو أقل 225مك ـ �س 1
م��رون) ونس�ة م��رومتر ( 508م��رومتر (م��رون) ولكن ال تتجاوز  225ـ �سمك أك�ر من  2

  ؛ أو %3الرماد تز�د عن 
  متر (م��رون) ونس�ة رماد تز�دم��رو  254% و�سمك ال يتجاوز 60 ج ـ بدرجة لمعان أقل من

  .%8 عن
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ذلك ورق  الورق أو الورق المقو� للترش�ح أو للتص��ة ( �ما في 48.02مع ذلك، ال ��مل البند 
  . األك�اس الصغ�رة لل�ا�) والورق أو الورق المقو� الملبد

تم�ل ��ه األل�اف المتحصل  ، الورق والورق المقو� الذ�وورق مقو� �رافت " في هذا الفصل �قصد ���ارة  " ورق  ـ 6
% وزنا من المحتو� الكلي لمجموع 80الصودا نس�ة ال تقل عن  أو )السلفاتالكبر�تات (عل�ها ��ماو�ًا �طر�قة 

  األل�اف.
، السل�لوز أوط�قات أل�اف السل�لوز، فإن الورق والورق المقو� وح�و تنص ��ارات البنود على خالف ذلك مالم ـ 7

تبند في البند الذ� يرد متأخرًا من ح��  48.11إلى    48.01صف بندان أو أك�ر من البنود التي ينطبق عل�ها و 
  الترت�ب الرقمي في جدول التعر�فة.

الـورق، والورق المقو� و ح�و السل�لوز وط�قات األل�اف  سـو�  48.09 لغا�ة 48.03ال يدخل في البنود   ـ 8
  السل�لوز�ة المقدمة �أحد األش�ال التال�ة:

  أو  سم؛ 36و لفات يتجاوز عرضها أأشرطة ���ل  ـ 1
 15سم والضلع اآلخر يتجاوز  36يتجاوز أحد أضالعها  )مر�عةال ( �ما ف�هاصفائح مستط�لة ���ل ـ   2

  .غ�ر المطو�ة سم في حالتها
  :، فقط ما يلي48.14قصود في البند �عتبر ورق حائط وأغط�ة جدران مماثلة �المعنى الم ـ 9

 سم،المعد خص�صًا لتز��ن الجدران أو 160سم وال يز�د عن  45، ال �قل عرضها عن ق المقدم ���ل لفاتالور أ  ـ
  السقوف:

ـ محبب أو م�صوم أو ملـون السطـح أو مطبوع برسومــات أو مزخرف السطح �طر�قة ُأخر� (م�ال ،  1
  ؛�ًا او مغطى بلدائن وقائ�ة شفافةبزغب المواد النسج�ة) و�ن �ان مطل

  ؛الخج دقائق من خ�ب أو من ق� ... ـ غ�ر مستو� السطح نت�جة لدم 2
عة أو مطبو  ؛للدائن محب�ة أو م�صومة أو ملونة، وتكون ط�قة امطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ـ 3

  ؛ أو برسوم أو مزخرفة �طر�قة ُأخر� 
  منسوجة؛أو  و�ن �انت مضمومة إلى �عضها ��ــكل جدائل متواز�ة ضفر،ـ مغطى الوجه �مواد  4

، و�ن �انت ���ل لفات، معدة ة �الطر�قة المذ�ورة أعاله، المعالجالحواف "الطنوف" واألفار�ز، من ورق  ب ـ
  .السقوف خص�صًا لتز��ن الجدران أو

أو صفائح، المطبوعة  لفات،الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (�انو)، ���ل  أغط�ة الحائط أو ج ـ
  الجدار.و لوحة أو رسمًا عند ت�ب�تها على �ح�� ت��ل من�رًا أ
كأغط�ة  ، من ورق أو ورق مقو� المعدة لالستعمال على حد سواءبتة على حاملإن المصنوعات الم�

  .48.23أرض�ات أو أغط�ة جدران تدخل في البند 
نت مطبوعة أو �ا، المقطعة ���اسات مع�نة، و�ن الصفائح أو ال�طاقات غ�ر المجمعة 48.20ـ ال ��مل البند  10

  . أو م���ةم�صومة 
، �طاقات الورق والـورق المقـو� الم�ـقب آلالت الجاكار أو اآلالت المماثلة ��ما ��مل 48.23��مل البنـد   ـ 11

  والمسننات من ورق (دانت�ال).
وح�و  ، الورق والورق المقو�،49دخل في الفصل ، ي48.21أو  48.14الداخلة في البند األصناف  �است�ناء  ـ 12

 لالستعمالالسل�لوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي ال ��ون للط�اعة ف�ها دور ثانو� �النس�ة 
  . األساسي
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  : الفر��ةبنود المالح�ات 
 19أو  48 04 11الفر��ة    �قصد ���ارة الورق والورق المقو� المسمى "كرافت الينر" �المعنى المقصود في البنود ـ 1

، والذ� تم�ل ��ه ُأخضع لعمل�ات ته�أة أوصقل آل�ة، الذ� و الورق المقو� المقدم ���ل لفات، الورق أ48 04
% 80أل�اف الخ�ب المتحصل عل�ها �معالجة ��ماو�ة �طر�قة الصودا أو الكبر�تات (السلفات) بنس�ة ال تقل عن 

جم وتكون مقاومته الدن�ا  115ر من ، والذ� يزن المتر المر�ع منه أك�من المحتو� الكلي لمجموع األل�اف
، أما من أجل  معدالت األوزان اُألخر ف�تم لل��م المدرجة في الجدول التالي لإلنفالق �م��اس "مولن " معادلة

  : استنتاجها ��اسًا لما هو مذ�ور في نص الجدول است�فائها أو
  
  

  الوزن �الغرام 
  2جم/ م

  المقاومة الدن�ا لإلنفالق (مولن) 
  KPa  

115  

125  

200  

300  

400  

393  

417  

637  

824  

961  

  

  
فــت لألك�ــاس  الــورق ، �قصــد ���ــارة  " ورق �را48 04 29و   48 04 21تطب�قــا ألح�ــام البنــدين الفــرع��ن     ـ 2

، الذ� ُأخضع لعمل�ة ته��ـة أو صـقل آلـي والـذ� تم�ـل ��ـه األل�ـاف المتحصـل والورق المقو�، المقدم ���ل لفات
مـن المحتـو� الكلـي % وزنـا 80تقل عن  ، الت) نس�ة��ماو�ة �طر�قة الصودا أو الكبر�تات (السلفاعل�ها �معالجة 

تتــوافر ��ــه إحــد� جــم و  115جــم  وال يز�ــد عــن  60، والــذ� ال �قــل وزن المتــر المر�ــع منــه عــن لمجمــوع األل�ــاف
  : الخصائص التال�ة

%  فـي 4.5/جـم وعامـل تمـدد يز�ـد عـن  2م  KPa 3.7�م��اس  مولن �عادل أو يز�ـد عـن  انفالقأ  ـ له م�شر 
  . %  في اتجاه اآللة2عي و�ز�د عن  التقاط االتجاه

األوزان  مـا �النسـ�ة لمعـدالتأ، و �ـد �مـا هـو موضـح فـي الجـدول التـاليب ـ له مقاومة دن�ـا للتمـزق واإلنقطـاع �ال
  . ��اسا �ما هو مذ�ور في نص الجدولاُألخر، ف�تم است�فائها 

  
  

  

  الـوزن 
 2م/ مج

 KM الحد األدنى لالنقطاع �ال�د/  MNالحد األدنى لمقاومة التمزق 

  اتجاه
  اآللـة

  اتجاه اآللة
  التقاطعي االتجاهإلى  إضافة

  اتجاه
  معاكـس

 إضافة إلى اتجاه اآللة
  التقاطعياالتجاه 
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60  

70  

80  

100  

115  

700  

830  

965  

1230  

1425  

1510  

1790  

2070  

2635  

3060  

1.9  

2.3  

2.8  

3.7  

4.4  

6  

7.2  

8.3  

10.6  

12.3  

  
، الـورق المقـدم  48 05 11�قصد ���ارة ورق نصف ��ماو� محزز "فـولتنج" �ـالمعنى المقصـود فـي البنـد الفرعـي   ـ 3

متحصــل صــل�ه ��ــ�ل لفــات والــذ� تم�ــل ��ــه األل�ــاف غ�ــر المقصــورة (غ�ــر المب�ضــة) الناتجــة مــن ال�ــاف خ�ــب 
والــذ� ن المحتــو� الكلــي لمجمــوع األل�ــاف % وزنــا مــ65التقــل عــن بنســ�ة  معــا ��ماو�ــة آل�ــة و عل�هــا �عمل�ــات

ــه للضــغط  ــوتن 1.8تتجــاوز مقاومت ــة وذلــك  23% ودرجــة حــرارة 50عنــد درجــة رطو�ــة نســب�ة  2/ جــم/ من� م�و�
  . )د��قة 30(إخت�ار �ونكورا المتوسط مع الته��ة لمدة  CMT30 �استخدام طر�قة  

المتحصــل عل�هــا ق ��ــ�ل لفــات المصــنوع �صــورة رئ�ســ�ة مــن عج�نــة القــ� الــور 48 05 12ـ ��ــمل البنــد الفرعــي  4
 2ن�ـوتن/جم/م 1.4أو أك�ـر والـذ� تتجـاوز مقاومتـه للضـغط  2جـم/م 130والذ� يزن  معا ��ماو�ة آل�ة و�عمل�ات 

(اخت�ـــار �ونكـــورا  30CMTم�و�ـــة وذلـــك �اســـتخدام طر�قـــة  23% ودرجـــة حـــرارة 50عنـــد درجـــة رطو�ـــة نســـب�ة 
  . د��قة) 30ع الته��ة لمدة المتوسط م

الورق والورق المقو� المصنوعان �الكامل أو �صورة رئ�س�ة من  48 05 25و  48 05 24ـ ��مل البندان الفر��ان  5
عج�نة الـورق أو الـورق المقـو� المسـترجع (نفا�ـات وخـردة) �مـا �م�ـن أن ��ـون للـورق المعـروف �اسـم (ت�سـت 

ورق مصــنوع مــن عج�نــة غ�ــر مســترجعة مقصــورة (مب�ضــة) أو غ�ــر الينــر) ط�قــة ســطح مــن ورق مصــبوغ أو 
  . /جم2م KPa 2مقصورة. و��ون لهذه المنتجات م�شر انغالق �م��اس مولن ال �قل عن 

، الـورق المصـقول آل�ـًا 48 05 30قصود فـي البنـد الفرعـي   ، �المعنى المد ���ارة  " ورق سلف�ت للتغل�� "�قص  ـ 6
نسـ�ة تز�ـد  )ثـاني السـلف�تالكبر�ـت (الخ�ب�ة المتحصـل عل�هـا �معالجـة ��ماو�ـة �طر�قـة والذ� تم�ل ��ه األل�اف 

ــا 40عــن  ــاف% وزن  االنفــالق% وم�شــر 8، وال تز�ــد نســ�ة الرمــاد ��ــه عــن مــن المحتــو� الكلــي لمجمــوع األل�
  . / جم 2م KPa 1.47 و�م��اس مولن ال �قل عن 

،الــورق المطلــي علــى وجه�ــه 48 10 22مقصــود �البنــد الفرعــي �قصــد ���ــارة  " ورق مطلــي خ��ــ�" �ــالمعنى ال  ـ 7
، علـى حامـل 2جـم /م 15�قـة الطـالء علـى �ـل وجـه وال يتجـاوز وزن ط 2جـم/ م 72يتجاوز وزنه الكلي  والذ� ال

% وزنا من المحتو� الكلـي لمجمـوع 50�ها �طر�قة آل�ة نس�ة ال تقل عن لتم�ل ��ه األل�اف الخ�ب�ة المتحصل ع
  . األل�اف
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5        ورق صحف، ���ل لفات أو صفائح  48 01 00 00  48.01
ورق وورق مقو�، غ�ر مطلي من النوع     48.02

المستعمل في الكتا�ة أو الط�اعة أو غ�رها من 
أغراض فن الرسم والخط "جرا��ك" وورق وورق 

 ،�طاقات وأشرطة الت�ق�بل غ�ر م�قب مقو� 
 مستط�لة (�ما ف�ها المر�عة) لفات أو صفائح،

أو  48.01عدا الورق الداخل في البند 
      ؛ ورق وورق مقو� يدو� الصنع.48.03

  %5      ـ ورق وورق مقو� يدو� الصنع  48 02 10 00  
ـ ورق وورق مقو� من النوع الذ� �ستعمل �حامل   48 02 20 00  

لمقو� الحساس للضوء أو للحرارة للورق أو الورق ا
   أو للكهر�اء

  
  
   

  
  

5%  
  %5     ـ ورق معد �حامل لورق الحائط والجدران  48 02 40 00  
ـ ورق وورق مقو� آخر ال �حتو� على أل�اف متحصل     

أو ال يز�د محتواه  أو آل�ة ��ماو�ة عل�ها �طر�قة آل�ة
      : وزناً  %10الكلي من األل�اف عن 

  %5     2جم/ م 40ـ ـ يزن أقل من   48 02 54 00  
، 2جم/م 150يتجاوز الو  أك�ر أو 2جم/م 40يزن  ـ ـ  48 02 55 00  

  %5    ���ل لفات
 2جم/م150 يتجاوز الولكن  أك�ر أو 2جم/م 40يزن  ـ ـ  48 02 56 00  

 مم وال 435 جانب�ها يتجاوز أحد ���ل صفائح ال

  %5     ة�مطو ال تها غ�رـمم في حال 297يز�د اآلخر عن 
 ولكن  رــأك� أو 2جم/م 40زن ــي �رها،ـغ ـ ـ  48 02 57 00  

  %5     2/م جم 150ال يتجاوز 
  %5     2جم/م 150يزن أك�ر من  ـ ـ  48 02 58 00  
ـ ورق وورق مقو� أخر، تم�ل ��ه األل�اف المتحصل     

% أو 10عل�ها �طر�قة آل�ة أو ��ماو�ة آل�ة نس�ة 
      : مجموع أل�افهأك�ر وزنًا من المحتو� الكلي ل

  %5     ـ ـ ���ل لفات  48 02 61 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 مم وال 435 جانب�ها يتجاوز أحد فائح الـصـ ـ ���ل   48 02 62 00  
 مم �حالتها غ�ر 297 يتجاوز الجانب اآلخر

  %5      ة�المطو 
  %5      غ�رها ـ ـ  48 02 69 00  

ورق للوجه،  ورق للتجم�ل (توال�ت) أو    48.03
المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع 
المستعمل ألغراض منزل�ة أو صح�ة، ح�و 
السل�لوز وط�قات من أل�اف سل�لوز�ة، و�ن 
كانت مجعدة أو م�ن�ة أو م�صومة أو م���ة أو 
ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، 

     ���ل لفات أو صفائح.
وال�ت) أو للوجه، ورق المناشف ورق للتجم�ل (تـ ـ ـ   48 03 00 10  

أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل 
  %5    ألغراض منزل�ة أو صح�ة

  %5       اغ�رهـ ـ ـ    48 03 00 90  
ورق وورق مقو� �رافت، غ�ر مطلي، ���ل     48.04

لفات أو صفائح، عـدا ما يدخل في البند 
      .48.03أو  48.02

      :ينر"ورق وورق مقو� " �رافت الـ     
  %5      ـ ـ غ�ر مب�ض  48 04 11 00  
  %5      ـ ـ غ�ره  48 04 19 00  
      : ـ ورق �رافت لصنع األك�اس    
  %5      ـ ـ غ�ر مب�ض  48 04 21 00  
  %5      ـ ـ غ�ره  48 04 29 00  
 150آخر بوزن ال يز�د عن  ـ ورق وورق مقو� �رافت    

      : 2جم/ م
  %5      ـ ـ غ�ر مب�ض  48 04 31 00  
  %5      ـ ـ غ�ره  48 04 39 00  
 150 ـ ورق وورق مقو� �رافت آخر بوزن أك�ر من    

      : 2جم/ م 225أقل من لكن و  2جم/ م
  %5     ـ ـ غ�ر مب�ض  48 04 41 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

(في الكتلة) تم�ل  ض �طر�قة موحدة في العج�نةــ ـ مب�  48 04 42 00  
 �طر�قةا ـل عل�هـة المتحصـ��ه األل�اف الخ�ب�

ن المحتو� الكلي ـ% وزنًا م95ر من ـة أك�ـاو�ـك�م
  لمجموع األل�اف

  
  
  
   

  
  
  

5%  
  %5     ـ ـ غ�ره  48 04 49 00  

  
    

أو  2غ/ م 225ـ ورق وورق مقو� �رافت آخر بوزن   
      : أك�ر

  %5     ب�ضـ ـ غ�ر م  48 04 51 00  
في الكتلة) تم�ل (العج�نة ـ ـ مب�ض �طر�قة موحدة في   48 04 52 00  

ألل�اف الخ�ب�ة المتحصل عل�ها �طر�قة ��ه ا
% وزنًا من المحتو� الكلي 95ك�ماو�ة أك�ر من 
    لمجموع األل�اف

  
  
  

5%  
  %5        ـ ـ غ�ره  48 04 59 00  

ورق وورق مقو� آخر، غ�ر مطلي، ���ل     48.05
لفات أو صفائح، غ�ر م�غول أو معالج �طرق 

من هذا  3أك�ر من تلك المحددة في المالح�ة 
      . صلالف

      : ـ ورق محزز (فلوت�نج)    
  %5        محزز (فلوت�نج) نصف ��ماو�  ورق  ـ ـ  48 05 11 00  

  %5       ورق ق� محزز ـ ـ  48 05 12 00  
       : غ�رها ـ ـ    
 150ورق فلوت�نج من أل�اف معاد تصن�عها بوزن  ـ ـ ـ  48 05 19 10  

  %5      أو أقل 2جم /م
نج من أل�اف معاد تصن�عها بوزن ورق فلوت� ـ ـ ـ  48 05 19 20  

  %5     . 2م /جم 150يتجاوز 
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  48 05 19 90  
     : )معاد تصن�عها(من أل�اف  نريالست�ورق ت ـ    
  %5    أقل أو 2جم /م 150يزن  ـ ـ  48 05 24 00  
  %5     2جم/م 150وزن يتجاوز ب ـ ـ  48 05 25 00  
  %5      للتغل�� )سلف�ت(ـ ورق   48 05 30 00  
  %5       ـ ورق وورق مقو� للترش�ح  48 05 40 00  
  %5      ـ ورق وورق مقو� ملبد  48 05 50 00  
      : غ�رها ـ    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5      2جم/م 150 بوزن ال يتجاوز ـ ـ  48 05 91 00  
  %5    2جم/م 225أقل من لكن و  2جم/م150جاوز ـبوزن يت ـ ـ  48 05 92 00  
  %5     وأك�رأ 2جم /م225بوزن  ـ ـ  48 05 93 00  

ورق وورق مقو� م�برت "برشمان" (مرقق)،      48.06
ورق �ت�م لل�حوم، ورق لنقل الرسم، ورق 
معروف �الكر�ستال، غ�ره من ورق مصقول 

      . شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح
  %5      ـ م�برت "�ارشمان" (مرقق)  48 06 10 00  

  %5     ـ ورق �ت�م لل�حوم  48 06 20 00  
  %5      ـ ورق نقل الرسم  48 06 30 00  

ـ ورق �ر�ستال وغ�ره من ورق مصقول شفاف أو   48 06 40 00  
  نصف شفاف

  
   

  
5%  

مصنع بلصق ورق وورق مقو�، مجمع (  48 07 00 00  48.07
من الورق أو الورق المقو� ط�قات مسطحة 

)، غ�ر مطلي السطح وال معا �مادة الصقة
لفات ل ���م�رب، و�ن �ان مقو� من الداخل، 

  %5    أو صفائح
ورق وورق مقو� مموج (و�ن �ان مغطى     48.08

مجعد أو  ) أو�ط�قة سطح�ة مستو�ة �اللصق
 أو ���ل لفات م�قب، م�ني أو م�صوم أو

صفائح، عدا الورق من األنواع المذ�ورة في 
     .48.03البند 

  %5     ـ ورق وورق مقو� مموج و�ن �ان م���اً   48 08 10 00  
مجعد أو م�ني و�ن �ان م�صومًا أو  �رافت،ـ ورق   48 08 40 00  

   م���اً 
  
   5%  

  %5     ـ غ�ره  48 08 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

416
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 348  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ورق �ر�ون وورق استنساخ ذاتي وغ�ره من     48.09
ورق االستنساخ أو النقل (�ما في ذلك الورق 

المعد آلالت االستنساخ المطلي أو الم�رب 
أو ألواح األوفست)، و�ن �ان  "الستنسل"

      . صفائح ���ل لفات أو،  مطبوعاً 
  %5     ـ ورق إستنساخ ذاتي  48 09 20 00  

  %5     ـ غ�رها  48 09 90 00  
ورق وورق مقو�، مطلي على وجه واحد أو     48.10

وجه�ن �الكاول�ن (غضار ص�ني) أو �مواد غ�ر 
عضو�ة ُأخر، �مادة را�طة أو بدونها، �است�ناء 

السطح أو أ� طالء آخر، و�ن �ان ملون 
���ل لفات أو ، مزخرف السطح أو مطبوعاً 

�ما ف�ها المر�عة)، �أ� مستط�لة ( صفائح
      . مقاس �ان

قو� من النوع المستعمل للكتا�ة أو ـــ ورق وورق م    
الط�اعة أو لغ�رها من أغراض فن الرسم والخط 

والتصو�ر "جرا��ك"، غ�ر محتو� على أل�اف متحصل 
أو الــورق الذ� �ة أو ��ماو�ة آلعل�ها �طر�قة آل�ة 

من وزنًا  % 10�ه األل�اف نس�ة ال تز�د عن تم�ل �
      : المحتو� الكلي لمجموع األل�اف

  %5     لفات���ل  ـ ـ  48 10 13 00  
  ضلع م والم 435 يتجاوز ال ضلعصفائح ����ل  ـ ـ  48 10 14 00  

  %5      المطو�ة غ�ر مم �حالتها297 يتجاوز ال اآلخر     
  %5      غ�رها ـ ـ  48 10 19 00  
ـ ورق وورق مقو� من النوع المستعمل للكتا�ة أو     

الط�اعة أو لغ�رها من أغراض فن الرسم والخط 
، الذ� تم�ل ��ه األل�اف المتحصل جرا��ك"والتصو�ر "

% 10أك�ر من أو ��ماو�ة آل�ة  عل�ها �طر�قة آل�ة
      وع األل�اف:ـوزنًا من المحتو� الكلي لمجم

  %5     ـ ـ ورق مطلي خ��� الوزن   48 10 22 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  48 10 29 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

417
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 349  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

، عدا المستعمل للكتا�ة أو ـ ورق وورق مقو� �رافت    
ن الرسم والخط الط�اعة أو لغ�رها من أغراض ف

      : والتصو�ر "جرا��ك"
ـ ـ مب�ض �طر�قة موحدة في �تلته والذ� تم�ل ��ه   48 10 31 00  

حصل عل�ها �طر�قة ��ماو�ة األل�اف الخ�ب�ة المت
% وزنًا من المحتو� الكلي 95بنس�ة تز�د عن 

  2جم/ م 150لمجموع األل�اف و بوزن ال يتجاوز 

  
  
  
   

  
  
  

5%  
ـ ـ مب�ض �طر�قة موحدة في �تلته والذ� تم�ل ��ه   48 10 32 00  

األل�اف الخ�ب�ة المتحصل عل�ها �طر�قة ��ماو�ة 
تو� الكلي % وزنًا من المح95بنس�ة تز�د عن 

  2جم/ م 150يتجاوز  لمجموع األل�اف و بوزن 

  
  
  
   

  
  
  

5%  
  %5      ـ ـ غ�ره  48 10 39 00  

      : ـ ورق وورق مقو� آخر    
  %5     ـ ـ متعدد الط�قات  48 10 92 00  
  %5      ـ ـ غ�ره  48 10 99 00  

ل�لوز� وط�قات ورق و ورق مقو� و ح�و س    48.11
�ر�ة أو ، مطل�ة أو ممن أل�اف سل�لوز�ة

السطح أو مزخرفة السطح أو مغطاة أو ملونة 
 مستط�لة (�مالفات أو صفائح ���ل ، مطبوعة

، عدا في ذلك المر�عة) من أ� مقاس �ان
في البند  ال�ضائع من األنواع الموصوفة

       .48.10أو  48.09أو  48.03
 ، مطلي �القطران أو القار أوـ ورق وورق مقو�   48 11 10 00  

  %5     �األسفلت
      : ـ ورق وورق مقو� مصمغ أو الصق    
      : ـ ـ الصق ذات�اً     
  %5      سم36يز�د عرضها عن  ���ل أشرطة أو لفات ال ـ ـ ـ  48 11 41 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  48 11 41 90  
  %5       ـ ـ غ�رها  48 11 49 00  

ى بلدائن ، مطلي أو م�رب أو مغطـ ورق وورق مقو�     
      : الصقة)(ماعدا المواد ال

  %5     2جم/ م 150بوزن يتجاوز  مب�ض،ـ ـ   48 11 51 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

418
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 350  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ غ�ره  48 11 59 00  
، مطلي أو م�رب أو مغطى ��مع ـ ورق وورق مقو�   48 11 60 00  

      جل�سرولأو  أو ��مع براف�ن أو ست�ار�ن أوز�ت
  

5%  
سل�لوز وط�قات من ـ ورق و ورق مقو� وح�و ال  48 11 90 00  

  ، ُأخراف سل�لوز�ةأل�
  
   

  
5%  

  %5     كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق   48 12 00 00  48.12
ورق سجائر، و�ن �ان مقطعًا ���اسات مع�نة     48.13

      . أو ���ل دفاتر أو أناب�ب
  %5     ـ ���ل دفاتر وأناب�ب  48 13 10 00  
  %5     سم 5يتجاوز  ـ ���ل لفات �عرض ال  48 13 20 00  
  %5     ـ غ�رها  48 13 90 00  

ثلة؛ ورق شفاف ورق حائط وأغط�ة جدران مما    48.14
      . للزجاج (فتروفاني)

  00 20 14 48  
  
  
  

  

اثلة، م�ون من ورق ورق حائط وأغط�ة جدران ممـ 
لدائن على وجهه الخارجي، �ط�قة  ،مطلي أو مغطى

برسوم أو  أو م�صومة أو ملونة أو مطبوعة محب�ة
  .طر�قة ُأخر� زخارف أو مزخرفة �

  
  
  

   5%  
  

  %5      ـ غ�رها  48 14 90 00
      )ملغي(    48.15
ورق �ر�ون وورق استنساخ ذاتي وغ�ره من     48.16

ورق االستنساخ أو النقل (عدا األصناف 
وورق استنسل  ،)48.09الداخلة في البند 

، من ورق، و�ن �انت مه�أة في وفستأوألواح 
      . علب

  %5     ساخ ذاتيـ ورق استن  48 16 20 00  
  %5      ـ غ�ره  48 16 90 00  

مغلفات (�روف) و�طاقات رسائل و�طاقات     48.17
بر�د�ة غ�ر مصورة و�طاقات للمراسلة، من 
ورق أو ورق مقو�؛ علب وجعب ومحاف� 

، من ورق أو ورق مقو�، خالصات للكتا�ةو 
      .القرطاس�ةمحتو�ة على مجموعات من أوراق 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

419
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 351  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     (�روف) ـ مغلفات  48 17 10 00  
ـ �طاقات رسائل و �طاقات بر�د غ�ر مصورة و�طاقات   48 17 20 00  

   للمراسلة
  
   

  
5%  

، من ورق أو ـ علب و جعب و محاف� وما �ماثلها  48 17 30 00  
ورق مقو�، محتو�ة على مجموعات من ورق 

   قرطاس�ةال

  
  
   

  
  

5%  
وما �ماثله، ح�و  (توال�ت) تجم�ل ورق     48.18

 أو ط�قات من أل�اف سل�لوز�ة، من ل�لوز�الس
اض المنزل�ة أو األنواع المستعملة لألغر 

 36عرضها  ال يتجاوز الصح�ة ���ل لفات
�أش�ال مع�نة؛ �أحجام أو سم، أو مقطعًا 

التطر�ة،  ومناديل إزالة موادمناديل (يد) 
وُفو� الطاوالت  ، أغط�ة المناضد أومناشف
اثلة أسرة واألصناف المم أغط�ة المائدة،

في  أو لالستخدامح�ة المنزل�ة أو الص لألغراض
، من عجائن المست���ات، أل�سة ولوازم أل�سة
لوز أو ط�قات الورق أو الورق أو ح�و السل�

      .ل�لوز�ة�من أل�اف س
  %5    ) تجم�ل (توال�تـ ورق   48 18 10 00  

  %5      مناديل إزالة مواد التطر�ة ومناشف مناديل،ـ   48 18 20 00  
      المائدة:وفو� ـ أغط�ة المناضد     
  %5      المائدةفو� ـ ـ ـ   48 18 30 10  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   48 18 30 90  
  %5      أل�سة ولوازم أل�سةـ   48 18 50 00  
  %5      ـ غ�رها  48 18 90 00  

، وصناديق ومحاف� وأك�اس وُغُلف ُأخرعلب      48.19
و من ورق أو ورق مقو� أو ح�و السل�لوز أ

ط�قات من أل�اف سل�لوز�ة؛ علب لحف� 
الرسائل وما �ماثلها، من صواني  والملفات 

، من النوع المستعمل في ورق أو ورق مقو� 
     الم�اتب والمحالت التجار�ة وما �ماثلها.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

420
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 352  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : صناديق، من ورق أو من ورق مقو� مموج ـ علب،     
  %5     ـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو الهدا�ا 48 19 10 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها 48 19 10 90  
ـ علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقو�     

  ج: غ�ر ممو 
  
  

  
  

  %5      لهدا�ااـ ـ ـ للعطور أو للمجوهرات أو  48 19 20 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها 48 19 20 90  
  %5     سم أو أك�ر 40يبلغ عرض قاعدتها  أك�اس،ـ   48 19 30 00  
  %5      مخار�ط�ما ف�ها الـ أك�اس ُأخر،   48 19 40 00  
  %5       ما في ذلك جعب اسطوانات التسج�لــ أغلفة ُأخر، ب  48 19 50 00  
صناديق تخز�ن الرسائل صواني ـ علب لحف� الملفات   48 19 60 00  

وما �ماثلها من األنواع المستعملة في الم�اتب 
  والمحالت التجار�ة وما �ماثلها

  
  
   

  
  

5%  

دفاتر  سجالت المحاس�ة و وسجالت     48.20
دفاتر اإل�صاالت  دفاتر الطل�ات و المالح�ات و

و دفاتر المذ�رات  دفاتر ورق الرسائل و و
 دفاتر التمار�ن و مماثلة و مفكرات و أصناف

مصنفات (للصفحات  مجموعات ورق ن�اف و
أغلفة الملفات  ملفات و المنفصلة أو غ�رها) و

و مجموعات دة األوراق نماذج تجار�ة متعد و
ورق �ر�ون ب�ني وأصناف آخر من  من

القرطاس�ة من ورق أو ورق مقو�؛ مجام�ع 
أغلفة الكتب،  حف� النماذج أو المجموعات و

      من ورق أو ورق مقو�.
المالح�ات ـ سجالت و سجالت المحاس�ة ودفاتر   48 20 10 00  

الطل�ات ودفاتر اإل�صـاالت ودفاتر ورق  ودفاتر
    ائل ومفكرات ومذ�رات وأصناف مماثلةالرس

  
  

5%  
  %5     ـ دفاتر التمار�ن  48 20 20 00  

ـ مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة     
  : ملفات

  
    

  %5     بتر���ات معدن�ة ـ ـ ـ   48 20 30 10  
  %5     من طراز آخرـ ـ ـ   48 20 30 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

421
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 353  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

مجموعات من  )،ن�فولدما( نماذج أعمال مجمعهـ رزم   48 20 40 00  
    ورق الكر�ون 

  
5%  

  %5    ـ مجام�ع حف� النماذج أو المجموعات  48 20 50 00  
  %5    ـ غ�رها   48 20 90 00  

رقاع من جم�ع األنواع، من ورق أو ورق     48.21
      . مقو�، و�ن �انت مطبوعة

  %5     ـ مطبوعة  48 21 10 00  
  %5      ـ غ�رها  48 21 90 00  

من  و م��ات وحوامل مماثلة لفاتو م��رات     48.22
عجائن الورق أو الورق أو الورق المقو� 

      . (و�ن �انت م���ة أو مقساة)
  %5      ـ من األنواع المستعملة في لف خ�و� النسج  48 22 10 00  
  %5     ـ غ�رها   48 22 90 00  

أصناف ُأخر من ورق أو ورق مقو� أو ح�و     48.23
�اف سل�لوز�ة، السل�لوز أو ط�قات من أل

�أش�ال مع�نة؛ مصنوعات �أحجام و مقطعة 
ُأخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق 
المقو� أو من ح�و السل�لوز أو من ط�قات 

      س�ل�لوز�ة.من أل�اف 
  %5      ـ ورق وورق مقو� للتص��ة (الترش�ح)  48 23 20 00  
زة مطبوعة ومعدة ألجه، لفات وصفائح واقراصـ   48 23 40 00  

    التسج�ل الذاتي 
  

5%  
من  �ماثلها، وما وصحون وأكوابصواني وأط�اق  ـ    

       مقو�:ورق  ورق أو
  %5     " أو خ�زران " �امبوبوص هند� ـ ـ من  48 23 61 00  
  %5      ـ ـ غ�رها 48 23 69 00  

      ورق:من عجائن  مضغوطة أو أصناف مقول�ة ـ    
  %5     الب�ض في تعب�ة المستعملة األط�اق المقول�ة ـ ـ ـ  48 23 70 10  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  48 23 70 90  
       :غ�رها ـ    
ورق لتغل�� الفواكه أو الحلو�ات وما �ماثلها  ـ ـ ـ  48 23 90 10  

  %5     ���اسات مع�نة طعةمق



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

422
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  10ق : 
  48ف : 

   - 354  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

اشرطته وورق  و المطرز الورق المسنن أو ـ ـ ـ  48 23 90 20  
  ألطراف الرفوف

  
   

  
5%  

  %5     الفواصل والحلقات من ورق  ـ ـ ـ  48 23 90 30  
 الفوتوغرا��ة والصور والمفصالت للطوا�ع الزوا�اـ ـ ـ   48 23 90 40  

  %5      للحقائب التقو�ة وزوا�ا الصور وأشرطة أطراف
  %5      نماذج تفص�ل األل�سة ـ ـ ـ  48 23 90 50  
  %5        ا�ماثله وما الم���ة �طاقات أنوال الجاكارد ـ ـ ـ  48 23 90 60  
علب غزل النس�ج وال�طاقات ���ل مسطح للف  ـ ـ ـ  48 23 90 70  

   الخ�و� واألشرطة

  
   

  
5%  

  %5     �ت�م للسجق ق من ور المصار�ن االصطنا��ة ـ ـ ـ  48 23 90 80  
      :غ�رها ـ ـ ـ    
  %5        المراوح ال�دو�ةـ ـ ـ ـ   48 23 90 91  
  %5     مل في التغل��صوف الورق المستع ـ ـ ـ ـ  48 23 90 92  
 مطل�ة أو ن �انت مطو�ةرق و�من و  األشرطة ـ ـ ـ ـ  48 23 90 93  

  %5     والستعماالت أخر للضفر
  إعفاء     ورق نماذج الحاسب اآللي ـ ـ ـ ـ  48 23 90 94  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ ـ  48 23 90 99  
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  ، صور وغ�رها من منتجات كتب، صحف
  ، مستنسخات وتصام�م الط�اعة والن�ر؛ مخطوطات يدو�ة

  

  مالح�ـــات:
  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 1

  ؛)37اب�ة على قواعد شفافة (الفصل الصور السلب�ة واال�ج  أ  ـ  
  ؛)90.23، و�ن �انت مطبوعة (بند ةفر الخرائط والتصام�م أو الكرات األرض�ة ال�ارزة أو النا  ب ـ  
  ؛95صناف اُألخر الواردة في الفصل أوراق اللعب واأل  ج ـ  

) والطوا�ع 97.02الصور األصل�ة المحفورة (جراف�ر) أو المطبوعة �الضغط أو �الحجر (ل�توغرا��ا) (البند   د ـ
وال�طاقات وما  ل�روفا لة م�لالبر�د�ة والمال�ة واألختام البر�د�ة و�روف ال�وم األول وأصناف المراس

، و�ذلك القطع األثر�ة التي يتجاوز  97.04�ماثلها الموسومة �طا�ع من األصناف الداخلة في البند 
  . 97صناف اُألخر الواردة في الفصل عمرها مائة سنة أو األ

آالت منتج بواسطة ، ما هو منقول �آالت االستنساخ أو ما هو 49مة مطبوعة وفقًا لمفهوم الفصل �قصد ��ل  ـ 2
  .تنساخ الحرار� أو �اآللة الكات�ة، �النق� أو �التصو�ر أو �االستنساخ الضوئي أو �االسمعالجة الب�انات ذات�اً 

الصحف والن�رات الدور�ة المغلفة بورق مقو� أو المجلدة و�ذلك مجموعات الصحف أو  49.01تدخل في البند   ـ 3
  .، و�ن �انت محتو�ة على إعالناتدحالن�رات الدور�ة الموضوعة في غالف وا

  :49.01يدخل أ�ضًا في البند   ـ 4
، التي تكون م�لفات الخمجام�ع نسخ الصور المحفورة (جراف�ر) ونسخ التحف الفن�ة أو الرسومات ...   أ  ـ

و�ة ، عندما تكون تلك الصور مصح�م�ن جمعها في مجلد أو أك�ر وذلككاملة ومرقمة الصفحات و 
  ؛ها أو �صانع�هابنصوص تتعلق ب

  ؛�ة للكتب والمجلدات والمتممة لهاالمصاح اإل�ضاح�ةاللوحات المصورة   ب ـ
عدة والمُ  ، والتي تكون م�لفًا �امًال أو جزءًا منه،الزم أو صفحات منفصلة من أ� ��اسالكتب ���ل م  ج ـ

  .للح�ك أو للتغل�� أو التجل�د
(جراف�ر) غ�ر المحتو�ة على نصوص والتي ت��ل  ، فإن الصور والرسوم التوض�ح�ة المطبوعةومع ذلك

  .49.11أ� ��اس �ان ، تت�ع البند  مالزم أو صفحات متفرقة من
ال ��مل المطبوعات الُمعدة أساسًا لإلعالن (م�ل  49.01، فإن البند من هذا الفصل 3ة أح�ام المالح�ة مع مراعا  ـ 5

ار�ة ومطبوعات الدعا�ة لسنو�ة التي تصدرها ال�ر�ات التج، الكت��ات والمن�ورات والفهارس التجار�ة واألدلة ا
  .49.11ه المطبوعات تدخل في البند . هذالس�اح�ة)

، تلك التي تكون الصور 49.03تعتبر "مجام�ع مصورة أو �تب مصورة لألطفال " �المعنى المقصود في البند    ـ 6
  . ف�ها العنصر األساسي و��ون النص ��ه ثانو�اً 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند

و�ن �انت  مماثلة،ومطبوعات  و�ت��ات كتب،    49.01
      . منفصلةأوراقًا 

      : أوراق منفصلة و�ن �انت مطو�ة���ل  ـ    
مسلسلة التر��م تحتو� على أس�لة  �طاقاتـ ـ ـ   49 01 10 10  

    ، ثقا��ةة أو معلومات عامةوأجو�

  
  إعفاء

  إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها  49 01 10 90  
      : ـ غ�رها    
  إعفاء    منها زاء مسلسلةـوأج وعات،ــ ـ قوام�س وموس  49 01 91 00  
      : ـ ـ غ�رها    

         ة أو ـة أو فن�ـ�تب و�ت��ات ون�رات علم�ـ ـ ـ     

ة من ـأو دين�ة أو ح�وم�ة معدة للمطالع أدب�ة 
    : جم�ع األنواع، مطبوعة

  
  
  

 إعفاء     قرآن �ر�م (مصحف)ـ ـ ـ ـ   49 01 99 11  

 إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ ـ  49 01 99 19  

  20 99 01 49  
  

ة �طر�قة (برايل) ـوعـطبـب و�ـت��ات ونـ�ـرات متـك ـ ـ ـ
    االختزاللم�فوفي ال�صر أو 

  
  إعفاء

  إعفاء     �تب مدرس�ة وجام��ةـ ـ ـ   49 01 99 30  
امة وفهارس ـارس المتاحف والم�ت�ات العفهـ ـ ـ   49 01 99 40  

     الم�لفات و�تب األدلة السنو�ة
  

  إعفاء
كتـب مصورة لألطفال التي ال ت��ل الصور ف�ها  ـ ـ ـ  49 01 99 50   

    العنصر الرئ�سي

  
  إعفاء

الت والدور�ات المغلفة بورق ف والمجالصح ـ ـ ـ  49 01 99 60  
، مجموعات الصحف والمجالت أو مقو� 

، و�ن �انت غالف واحدور�ات الموضوعة في الد
     إعالناتعلى  محتو�ة

  
  
  

  إعفاء
  إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   49 01 99 90  

و�ن �انت  دور�ة،صحف ومجالت ون�رات     49.02
      .مادة اعالن�ة  مصورة أو م�تملة على

      :    على األقل أر�ع مرات في األسبوع ـ تصدر    
  إعفاء      ـ ـ ـ صحف  49 02 10 10  
  إعفاء      مجالتـ ـ ـ   49 02 10 20  
  إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  49 02 10 90  
      : ـ غ�رها     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند

  إعفاء     صحفـ ـ ـ   49 02 90 10  
  إعفاء     مجالتـ ـ ـ   49 02 90 20  
  إعفاء     الن�رات الدور�ةـ ـ ـ   49 02 90 30  
  إعفاء    غ�رهاـ ـ ـ   49 02 90 90  

التلو�ن،  مجام�ع صور أو �تب للرسم أو    49.03
      لألطفال.

 إعفاء     رسم وتلو�ن لألطفال�تب ـ ـ ـ   49 03 00 10  

 إعفاء     صور لألطفال�تب ـ ـ ـ   49 03 00 20  

 إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها  49 03 00 90  

 أوراق موس���ة مطبوعة أو مخطوطة،  49 04 00 00  49.04
أو  مجلدة غ�ر مصورة، و�ن �انت مصورة أو

     مز�نة برسوم توض�ح�ة
  
5%  

 األنواع،مصورات جغرا��ة من جم�ع خرائط     49.05
وخرائط الجدران  األطالس ذلك في �ما

 األرض�ة،ومصورات المساحة والكرات 
      . مطبوعة

 إعفاء      ـ ���ل �تب  49 05 20 00  

     :ـ غ�رها     

 إعفاء    �رات أرض�ة   ـ ـ ـ  49 05 90 10  

 إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  49 05 90 90  

مرسومة �ال�د للعمارة  للعمارةورسوم تصام�م   49 06 00 00  49.06
التجارة أو الصناعة أو أو الهندسة أو 

أصل�ة مرسومة  ،المساحة أو ألغراض مماثلة
؛ نصوص م�تو�ة �ال�د؛ نسخ منقولة �ال�د

�التصو�ر الفوتوغرافي على ورق محسس أو 
    اف المذ�ورة أعالهمنقولة �الكر�ون لألصن

  
  
  
  
  
5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند

ومال�ة وما �ماثلها، غ�ر طوا�ع بر�د�ة     49.07
معدة  أوموضوعة في التداول ، مستعملة

للوضع في التداول في البلد الذ� تكون أو 
معترف اسم�ة ��مة ستكون ��ه لهذه الطوا�ع 

بها؛ ورق موسوم (مدموغ �طا�ع)؛ أوراق 
ات سندشهادات ؛ أسهم و نقد؛ دفاتر ش��ات

     ص�وك.من  ما �ماثلهاو 
موضوعة في ، غ�ر مستعملة طوا�ع بر�د�ة ـ ـ ـ     

التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد 
الذ� تكون أو ستكون ��ه لهذه الطوا�ع ��مة 

      :اسم�ة معترف بها
 إعفاء      طوا�ع بر�د�ةـ ـ ـ ـ   49 07 00 11  

 عفاءإ      طوا�ع مال�ةـ ـ ـ ـ   49 07 00 12  

 إعفاء     طوا�ع أخرـ ـ ـ ـ   49 07 00 19  

روف) موسومة ـات (�ـفـات أو مغلـورق بـطـاق ـ ـ ـ  49 07 00 20  
  إعفاء     مستعملة غ�ر�طوا�ع 

     : أوراق نقد ـ ـ ـ     
  إعفاء      ـ ـ ـ ـ عملة ور��ة متداولة  49 07 00 31  
 التداول ور��ة لم تكتسب �عد صفة عملةـ ـ ـ ـ   49 07 00 32  

     القانوني
  

  إعفاء
 إعفاء     ش��ات س�اح�ة ـ ـ ـ  49 07 00 40  

 إعفاء     ش��ات معتمدة قابلة للصرفـ ـ ـ   49 07 00 50  

أسهم وسندات وصـكـوك ومـا �ماثلها ذات ��مة، ـ ـ ـ   49 07 00 60  
  إعفاء     مرقمة وموقعة

���ل أسـهم وسندات وص�وك وما �ماثلها ـ ـ ـ   49 07 00 70  
    لالستعمالمطبوعات معدة 

  
 إعفاء

 إعفاء    دفاتر ش��ات ـ ـ ـ  49 07 00 80  

 إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ  49 07 00 90  

      األنواع.من جم�ع  استنساخ�هصور     49.08
  %5    ـ صور استنساخ�ة قابلة للتزجج   49 08 10 00  
  %5    ـ غ�رها   49 08 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق زرم  البند

؛ �صور مز�نة�طاقات بر�د�ة مطبوعة أو     49.09
�طاقات مطبوعة تحمل تهاني شخص�ة أو 

 �صور، ز�نة، و�ن �انت مرسائل أو إعالنات
      . �انت مع أو دون مغلفات أو زر��اتوان 

  %5    ـ ـ ـ �طاقات بر�د�ة  49 09 00 10  
  %5      �طاقات تهاني وما �ماثلها ـ ـ ـ  49 09 00 20  

، �ما في مطبوعة تقاو�م من جم�ع األنواع،  49 10 00 00  49.10
     تقاو�م  تأكل���هاذلك 

  
5%  

صور المطبوعة ، �ما في ذلك المطبوعات ُأخر    49.11
      . ةالفوتوغرا��والصور 

ـ مطبوعات للدعا�ة واإلعالن و�تالوجات تجار�ة وما     
      :  �ماثلها

  %5     مطبوعات للدعا�ة واإلعالنـ ـ ـ   49 11 10 10  
  %5     ات تجار�ة وما �ماثلها�تالوجـ ـ ـ   49 11 10 90  
      : ـ غ�رها    
 ، وصورتصام�م فن�ة (اثر فني)ـ ـ صـور،     

      فوتوغرا��ة:
ونة للمنا�ر ـ�ر ملـونة أو غـور فوتوغرا��ة ملص ـ ـ ـ  49 11 91 10  

     الس�اح�ة أو الطب���ة...الخ)
  
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   49 11 91 90  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    الحوامل المطبوعة للتقاو�م و�ن �انت �صورـ ـ ـ   49 11 99 10  
  %5    لوحات التعل�م للت�ر�ح وعلم الن�ات والح�وان ـ ـ ـ  49 11 99 20  
تذاكر الحفالت والمهرجانات ووسائط النقل وما ـ ـ ـ   49 11 99 30  

     �ماثلها
  
5%  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   49 11 99 90  
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  ج�ة ومصنوعات من هذه الموادـواد نسـم
  

   : مالح�ـــات
  :  ال �شمل هذا القسم    ــ 1

؛ شعر ال��ل أو فضالته (البند )05.02و�ر أو شعر الح�وانات المستعمل لصناعة الفراج�ن (البند   أ  ـ    
  ؛)05.11    

قماش الترش�ح او ؛ غ�ر أن )67.04 أو 67.03، 05.01ال�شر� أو مصنوعاته (البند الشعر   ب ـ
  ؛59.11ت المماثلة تدخل في البند ن شعر �شر� لمعاصر الز�وت واالستعماالمالتص��ة 

  ؛14ات�ة اُألخر الداخلة في الفصل زغب بذور القطن والمنتجات الن�  ج ـ    
  �ر واألصناف المصنوعة من حر  25.24أل�اف الحر�ر الص�ر� (اس�ستوس) الداخلة في البند   د ـ    

  ؛68.13أو  68.12الداخلة في البند ص�ر� والمنتجات اُألخر   
خ�و� للتن��� ما ب�ن األسنان "دنتال فلوس" في  ؛30.06أو  30.05الداخلة في البند األصناف   هـ ـ

  ؛33.06�التجزئة الداخلة في البند عبوات فرد�ة للب�ع 
  ؛37.04إلى  37.01داخلة في البنود النسج المحسسه ال  و ـ    

المماثلة  الص��حات واألش�ال مم و 1الشع�رات المفردة التي يز�د أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن   ز ـ
و�ذلك الضفائر  )،39مم، من لدائن (فصل  5(مثل ، قش اصطناعي) التي يز�د عرضها ال�اهر عن 

أو والنسج وغ�رها من أصناف صناعتي الحصر أو السالل المصنوعة من هذه الشع�رات المفردة 
  ؛)46الص��حات (فصل 

، المشر�ة أو المطل�ة أو المغطاة أو المنضدة الالمنسوجات ة المصنرة و الل�اد والنسج و األقمش  ح ـ
  ؛)39نوعة منها الداخلة في (الفصل بلدائن ، واألصناف المص

  طاة أو ، المشر�ة أو المطل�ة أو المغةنرة و الل�اد واألقمشة الالمنسوجالنسج و األقمشة المص  � ـ    
  ؛)40نوعة منها الداخلة في (الفصل المنضدة �مطا� واألصناف المص  

    ) وأصناف الجلود �فراء الطب���ة 43أو 41�صوفها (فصل  الجلود �شعرها أو  � ـ    
  ؛ 43.04أو    43.03داخلة في البند ومصنوعاتها ال المقلدة أو    

  ؛42.02و أ 42.01األصناف من مواد نسج�ة الداخلة في البند   ك ـ    
  ؛ل�لوز)�، حشو الس(مثل 48ف الفصل منتجات وأصنا  ل ـ    
  ؛64اف المماثلة الداخلة في الفصل األحذ�ة وأجزاءها و الطماقات و وا��ات الس�قان واألصن  م ـ    

  ؛65س وأجزاءها المذ�ورة في الفصل شب��ات الشعر وغ�رها من أغط�ة الرأ  ن ـ     
  ؛67أصناف الفصل   ص ـ    

صنوعاتها الداخلة في ) و�ذلك أل�اف الكر�ون وم68.05النسج�ة الم�سوة �مواد شاحذة (بند المواد   ع ـ
  ؛68.15البند 

زجاج�ة  أل�اف الزجاج و األصناف المصنوعة من أل�اف الزجاج �استثناء المطرزات ���و� من أل�اف  ف ـ
  ؛)70(فصل من نسج على أرض�ة �اهرة 

  ؛إنارة) وأجهزة ووحداتازم أسرة لو ، أثاث و (مثل 94أصناف الفصل   س ـ    
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  للر�اضة)؛ ألعاب المجتمعات ولوازم و ش��ات ، ُلعب أطفال و (مثل 95أصناف الفصل   ق ـ    
، الفراج�ن و مجموعات ال��اطة للسفر و الحا��ات المسننة (سحا�ات) (مثل 96أصناف الفصل   ر ـ

حفاضات و�طانات والصح�ة ال وا��اتالو  والمناشف الصح�ة شرطة المحبرة لآلالت الكات�ة)ألوا
  .حفاضاتال

  .97أصناف الفصل   ش ـ    
المحتو�ة على   ، 59.02أو  58.09أو في البند  55إلى  50إن المنتجات القابلة للتبن�د في الفصول   أ  ـ      ـ 2

خل�ط من مادت�ن نسج�ت�ن أو أكثر �جب أن تبند �ما لو �انت تتكون ��املها من المادة النسج�ة 
  . ألخرحدة من المواد النس�ج�ة ااوزنًا على أ� و  الغال�ة

  
وعندما ال تكون هناك مادة نسج�ة غال�ة وزنًا فإن المنتجات �جب أن تبند �ما لو �انت م�ونة 
�الكامل من تلك المادة النس�ج�ة المشمولة �البند الذ� يرد متأخرًا في الترت�ب الرقمي من ب�ن البنود 

  .�ار على حد سواءخذها �ع�ن االعتالتي �م�ن أ
  : ة أعالهلتطب�ق القاعد  ب ـ    

) �مادة نسج�ة 56.05) وال��و� الممعدنة (البند 51.10تعامل خ�و� بر�م شعر ال��ل (البند   ـ أ
والوزن الواجب اعت�اره هو �امل مجموع وزن م�وناتها؛ ومن أجل تبن�د قائمة بذاتها، 

  ؛ة نس�ج�ةلمعدن�ة �ما لو �انت مادالنس�ج، تعتبر ال��و� ا
إن اخت�ار البند المناسب �جب أن �عتمد بتحديد الفصل أوًال، ومن ثم، البند المم�ن   ـ ب

  ؛دة نسج�ة غ�ر داخلة في هذا الفصلتطب�قه داخل هذا الفصل ، �غض الن�ر عن أ� ما  
  ؛فإنهما �جب أن �عامال �فصل واحد مع أ� فصل آخر، 55و  54عندما يتداخل الفصالن  ـ ج
المواد تعامل  ا �ش�ر فصل أو بند إلى سلع م�لفة من مواد نسج�ة م�تلفة، فإن هذهعندم  ـ د

    .كمادة نسج�ة واحدة
 6أو  5أو  4أو  3تطبق أ�ضًا أح�ام الفقرت�ن (أ) و (ب) أعاله على ال��و� المشار إل�ها في المالح�ات  ج ـ

  أدناه.
 وأمـراس و وح�ـال " خ�ـو� حـزمدة فـي الفقـرة (ب) أدنـاه تعتبـر ار مـع مراعـاة االسـتثناءات الـو ألغراض هذا القسم   أ  ـ ـ 3

  :المصنوعة ،دة أو المزو�ة أو المتعددة الزو� قلوس" (ح�ال غل��ة) ال��و� المفـر 
  د�س�تكس؛ 20.000من حر�ر طب�عي أو فضالته التي �مقاس يتجاوز   ـ أ      
    ن أو أكثر من أل�اف صنا��ة (�ما في ذلك المصنوعة من شع�رت�ن مفردت�  ـ ب      

  ؛د�س�تكس 10.000)، �مقاس يتجاوز 54مما يدخل في الفصل     
  :من قنب أو �تان  ـ ج      
  ؛د�س�تكس 1429، �مقاس ال �قل عن أ  ـ ملمعة أو مصقولة        
  ؛د�س�تكس 20000لة، �مقاس يتجاوز ب ـ غ�ر ملمعة وال مصقو         
  ؛طواق أو أكثرد) م�لفة من ثالثة أمن أل�اف النارج�ل (جوز الهن  ـ د      
  ؛د�س�تكس 20000خر ، �مقاس يتجاوز من أل�اف ن�ات�ة أُ   ـ هـ      
  .مقواة ���و� من معدن  ـ 6و      
  :ح�ام الواردة أعاله علىألال تطبق ا  ب ـ    

مقو� ���و� من  خ�و� الصوف أو غ�رها من الشعر الح�واني وخ�و� الورق ، عدا ما �ان منها ـ أ
  معدن؛
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الشع�رات  وال��و� المتعددة 55��ب�ة أو االصطنا��ة الداخلة في الفصل خصل الشع�رات التر  ـ ب
  ؛54رمات للمتر المذ�ورة في الفصل أقل من خمس ب � أو بزو  � بدون زو 

المفردة  ، والشع�رات50.06الحر�ر) الداخلة في البند  شعر مس�نا للص�د (خ�و� أحشاء دود ـ ج
  ؛54الداخلة في الفصل 

ألح�ام الفقرة  ؛ ت�ضع ال��و� المقواة ���و� من معدن 56.05لداخلة في البند ال��و� الممعدنة ا ـ د
  ؛) أعاله 6(أ ـ 

  .56.06خ�و� القط�فة م�مل و خ�و� البر�م وخ�و� السلسلة الداخلة في البند  ـ هـ
مع مراعاة و� و �النس�ة لل�� " مه�أة للب�ع �التجزئة "فان ��ارة  55و  54و  52و  51و  50لفصول ألغراض ا  أ ـ ـ 4

المه�أة �ما   ال��و� (المفردة أو المزو�ة أو متعددة الزو�)، ني، تع أدناهفي الفقرة (ب)  واردةاالستثناءات ال
  : يلي

  :الحامل) عن  يز�د وزنها (�ما ��ه على �طاقات أو ��رات أو مواس�ر أو ما �ماثلها من الحوامل ال  ـ أ    
  ؛ أو صنا��ةال فضالته أو خ�و� الشع�راتجم ل��و� الحر�ر الطب�عي أو  85 أ  ـ

  .جم لغ�رها من ال��و� 125  ب ـ      
  :ت أو �بب أو شلل ال يتجاوز وزنها�ش�ل �را  ـ ب    

ل��و� الحر�ر  ، أود�س�تكس 3000لتــي �مقاس أقل من صناع�ــة االجم ل��و� الشع�ـرات  85 أ  ـ
  ؛الطب�عي أو فضالته

  ؛د�س�تكس 2000�مقاس أقل من اُألخر جم لجم�ع ال��و� النسج�ة  125  ب ـ
  .جم لغ�رها من ال��و� 500  ج ـ

 خ�و� بواسطة مفصولة ،موحدة الوزن �بب أو شلل شلل مقسمة تقس�مًا ثانو�ًا إلى عدة �بب أو �ش�ل  ـج 
  : لكل منها وزن موحد اليز�د عنمستقلة عن �عضها  تجعلها فاصلة

  ؛صنا��ةالأو خ�و� الشع�رات  جم ل��و� الحر�ر الطب�عي أو فضالته 85  أ  ـ
  جم لغ�رها من ال��و� . 125  ب ـ

  :تطبق األح�ام الواردة أعاله على ال  ب ـ
  :من جم�ع المواد النسج�ة �استثناءال��و� المفردة   ـ أ      
  و المقصورة؛ال��و� المفردة من الصوف أو الو�ر الناعم غ�ر  أ ـ        
   ،ر الناعم، المقصورة أو المصبوغةلو�ال��و� المفردة من الصوف أو ا  ب ـ         

  .د�س�تكس 5000وعة، �مقاس يتجاوز أو المطب        
  : و المتعددة الزو�، غ�ر المقصورةال��و� المزو�ة أ  ـ  ب      
  ؛ أوته��تهامن الحر�ر الطب�عي أو فضالته مهما �انت طر�قة   أ  ـ         

�بب لناعم) المه�أة �ش�ل الو�ر ا وأمن المواد النسج�ة اُألخر (�استثناء الصوف   ب ـ 
  ؛أو شلل

   ، مقصورة أوفضالته ال��و� المزو�ة أو المتعددة الزو� من الحر�ر الطب�عي أو  ـ ج        
  و ؛د�س�تكس أو أقل 133مطبوعة �مقاس مصبوغة أو       

  :�أة، المهدة أو المزو�ة أو المتعددة الزو�، من جم�ع المواد النسج�ةال��و� المفر   ـ د      
  ؛ أو شلل متقاطعة ال��و��بب أو ش�ل � أ ـ        
  على حوامل أو �أ�ة طر�قة ُأخر� تدل على استعمالها في صناعة النسج ب ـ         

، أو ��رات أو أناب�ب م�روط�ة اس�ر آالت الزو� أو م�ار�ط (كون)(مثل ، مو         
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      .التطر�ز) ألنواله�أة �ش�ل شرانق أو اسطوان�ة أو م        
                  

" خ�و� ال��اطة " ال��و� المزو�ة أو ، �قصد ���ارة 55.08و  54.01و  52.04ام البنود تطب�ـق أح�من أجل   ـ 5 
  :ة الزو� التي تتوافر ف�ها ما يليالمتعدد

  جم؛ 1000مه�أة على حوامل (مثل ، ال��رات أو المواس�ر) بوزن (�ما ��ه الحامل) ال يز�د عن أ ـ    
  و  ؛ب ـ مه�أة لالست�دام ���و� لل��اطة  
    ." Zببرم نهائي �ش�ل " ج ـ  

، معبرًا عنها ال��و� ذات قوة تماسك "�ة المتانة" خ�و� عال، �قصد ���ارة من أجل تطب�ق أح�ام هذا القسم  ـ 6
  :ن / تكس) وتتجاوز الحدود التال�ة�عدد السنت�نوتن في التكس (س

  سن / تكس. 60خر أو من بولستر أ أم�داتخ�و� مفردة من نايلون أو من بولي    ـ  
  سن / تكس. 53ُأخر أو من بول�ستـر  أم�داتخ�و� مزو�ة أو متعددة الزو� من نايلون أو من بولي    ـ  
  سن / تكس. 27خ�و� مفردة أو مزو�ة أو متعـددة الزو� من حر�ر ��س�وز   ـ   

  :اهزة "" أصناف ج تعتبرلغا�ات هذا القسم   ـ 7
  ؛ة وال مستط�لةعة �أش�ال غ�ر مر�عاألصناف المقط  أ  ـ  

أو التـي �م�ـن استعمالها �عد فصلها عن �عضها (األصناف المتحصل عل�ها م�اشرة جاهزة لالستعمال   ب ـ
مثل �عض (، عمل�ة ُأخر� متممة ، من دون خ�اطة أو أ�ة)�مجرد قطع ال��و� غ�ر المتشا��ة

   ؛)األحرمة و المماسح و المناشف وأغط�ة المناضد، واألوشحة المر�عة
مع�نة التي ��ون واحدا من أطرافها على األقل  م�فوفا أو مثن�ا �الحرارة  ��اسات�األصناف المقطعة  -ج 

وذات حواف مستدقة أو مضغوطة �صورة �اهرة لل��ان ب�نما تكون أطرافها األخر معالجة �أ�ة طر�قة 
ة األقمشة ذات الحواف وال تعتبــر �أصناف جاهز  موصوفة في أ� من الفقرات الفر��ة لهذه المالح�ة،

  . أو �أ�ة طر�قة أخر�  �القص الحرار� المقصوصة "�ال حواشي" التي منع تنس�لها 
، أو ذات الهدب المعقودة من أ�ة حافة وال تعتبــر ة أو المثن�ة األطراف �أ�ة طر�قةاألصناف الم�فوف ـ د

�أ�ة  س�لها بلفق أطرافها أوكأصناف جاهزة األقمشة ذات الحواف المقصوصة "�ال حواشي" التي منع تن
  ؛طر�قة أخر� 

  ؛  تمت عل�ها عمل�ة سحب ل�عض خ�وطها، والتي األصناف المقطعة �أش�ال و��اسات ـ هـ
 أو قطعت�ن األصناف المجمعة �ال��اطة أو �اللصق أو �أ�ة طر�قة ُأخر� (عدا القطع النسج�ة الم�لفة من ـ و

، و�ذلك القطع الم�لفة من ثر طوالً للحصول على قطع أك أكثر �أطوال ومن ذات النوع ووصلت نها�اتها
  )؛ةِ حشو م، و�ن �انت كثر من النسج المجمعة �ش�ل ط�قاتنوع�ن أو أ

 ، سواء قدمت �وحدات منفصلة أو �ش�ل يتضمنالكروش�ه المشغولة �أش�ال مع�نة أوأصناف المصنرات  ـ ز
  .عدد من الوحدات �أطوال (أثوا�ا)

  :60إلى  50 ام الفصول منمن أجل تطب�ق أح�  ـ 8
 56، وما لم ينص على خالف ذلك و في الفصول 60و الفصل  55إلى  50الفصول من  ال تنطبق  أ ـ

  ؛أعاله 7عنى المقصود في المالح�ة �الم جاهزةعلى األصناف ال 59إلى 
  .59إلى  56ناف الداخلة في الفصول على األص 60و الفصل  55إلى  50ال تنطبق في الفصول   ب ـ  
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األقمشة الم�لفة من خ�و� نسج�ة متواز�ة على  55إلى  50ُتعتبر من األقمشـة المنسوجـة الداخلـة في الفصول   ـ 9
وهذه الط�قات مضمومة إلى  قائمة. ش�ل ط�قات موضوعة فوق �عضها ال�عض �اتجاهات تش�ل زاو�ة حادة أو

  .� بواسطة الصق أو �الر�ط الحرار� �عضها عند نقا� تقاطع ال��و 
  .��و� من مطا��التي تتكون من مواد نسج�ة مضمومة  ةتبند في هذا القسم المنتجات المطاط  ـ10
  "." مشر�ة " تشمل أ�ضًا "المغموسة من أجل تطب�ق أح�ام هذا القسم، إن ��ارة  ـ11
  "." تشمل أ�ضا " األرام�د أم�دولي " بمن أجل تطب�ق أح�ام هذا القسم، إن ��ارة   ـ12
، �قصد ���ارة خ�و� تر��ب�ة  قابلة للمط ، و أينما �ان في جدول التعر�فةاالقتضاء، وعند القسمهذا  ألغراض   .13

و� (خ�و� استوم�ر�ة) ال��و� ذات الشع�رات (�ما ف�ها الشع�رات المفردة) من مواد نسج�ة تر��ب�ة، عدا ال��ـ
، إذا مطت إلى اف طولها األصلي والتيع، التي ال تنقطع عند شدها لثالثة أضالمعدلة بن�تها  "التكستور�ة"

  .، لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولها األصليألصلي، تعود خالل فترة خمس دقائقض�ف طولها ا
تبند في البنود ال�اصة  ، إن األل�سة من مواد نسج�ة التا�عة لبنود م�تلفة �جب أنما لم ينص على خالف ذلك  ـ14

من أجل تطب�ق أح�ام هذه المالح�ة، �قصد �ش�ل مجموعات للب�ع �التجزئة.  ، حتى و إن �انت مه�أة��ل منها
   .62.11إلى  62.01وفي البنود من  61.14إلى  61.01، األل�سة الداخلة في البنود من ���ارة " أل�سة نسج�ة"

نسج�ة المشتملة ) للقسم الحاد� عشر، تصنف النسج واألل�سة وغ�رها من األصناف ال1مع مراعاة المالح�ة (    ـ15
على م�ونات ��م�ائ�ة أو آل�ة أو ال��ترون�ة إلكسابها مز�دا من العمل�ة، و�ن �انت مندمجة ف�ها أو ضمن 
األل�اف أو القماش، تصنف في البنود التا�عة لها في القسم الحاد� عشر على أن ت�ل محتف�ة �الصفة 

   األساس�ة للسلع الداخلة في هذا القسم.
  :الفر��ةالبنود  اتمالح�

ال�ة ما �قابلها من تعار�� ، �قصد �ال��ارات التل التعر�فة، و أينما �ان في جدواالقتضاء، وعند في هذا القسم ـ 1
  : محددة

  :خ�و� غ�ر مقصورة ـ أ
  :هي ال��و� التي

اعتها؛ ) أو ط�الكتلة لها اللون الطب�عي لألل�اف الم�ونة لها ولم َ�ْجِر قصرها أو ص�اغتها (و�ن �ان في ـ أ
  أو

  .سالةل�س لها لون محدد (خ�و� رماد�ة) مصنوعة من الن ـ ب
�م�ن لتلك ال��و� أن تكون قد عولجت �مادة للتجه�ز غ�ر ملونة أو ملونة بلون غ�ـر ثابـت (يـزول �مجـرد 

�تلتها �مواد مز�لة للمعان  �م�ن أن تكون قد عولجت في الصنا��ةالغسل �الصابون) وفي، حالة األل�اف 
   .، ثاني ُأكس�د الت�تان�وم)مثل(

  :خ�و� مقصورة ـ ب
  :ال��و� التيهي 

خالف ذلك، المصبوغة  ُأجر�ت عل�ها عمل�ة القصر أو المصنوعة من أل�اف مقصورة، أو ما لم ينص على ـ أ
  أو المعالجة �مادة ب�ضاء؛ �اللون األب�ض (و�ن �انت في الكتلة) أو

  ؛ أو ورة أو مقصورةصقتحتو� على خل�ط من أل�اف غ�ر م ـ ب
  تكون مزو�ة أو متعددة الزو� ، وم�ونة من خ�و� غ�ر مقصورة و من خ�و� مقصورة. ـ ج

  :خ�و� ملونة (مصبوغة أو مطبوعة) ـ ج
  :هي ال��و�
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صنوعة من الم أو، أو المطبوعة، ر اللون األب�ض أو بلون غ�ر ثابتـ المصبوغة (و�ن �انت في الكتلة) �غ� أ
  ؛ أومطبوعةأل�اف مصبوغة أو 

مقصورة أو  الم�لفة من خل�ط من األل�اف المصبوغة �ألوان م�تلفة أو من خل�ط من األل�اف غ�ر ـ ب
خ�و� م�لوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر  مقصورة و مع أل�اف ملونة (خ�و� بلون ال�شب "مارل" أو

  ؛أوا ُمنّقطة (خ�و� موشاة أو مرقشة)على أ�عاد فتبدو و�أنه
  ؛ أوها من الفتائل أو ال�صل المطبوعةصول عل�تم الح ـ ج
مقصورة و مع خ�و� ملونة. وتنطبق  المزو�ة أو متعددة الزو� التي تتألف من خ�و� غ�ر مقصورة أو ـ د

ال المماثلة واألش� القدد المفردة على الشع�رات ،مع تعديل ما �جب تعديله ،ة أعالهأ�ضًا التعار�� المب�ن
    .54الداخلة في الفصل 

  :نسج غ�ر مقصورة  ـ د  
و�م�ن  النسج المصنوعة من خ�و� غ�ر مقصورة التي لم َ�ْجِر قصرها أو ص�اغتها أو ط�اعتها.    
    .ه��ة غ�ر ملونة أو بلون غ�ر ثابتلتلك النسج أن تكون قد عولجت �مادة ت    
  :نسج مقصورة  ـ هـ  
  :وهي النسج التي    

المعالجة �مادة  ، المصبوغة بلون أب�ض أوالف ذلك" تب��ضها "، وما لم ينص على ختم قصرها  ـ أ
  ؛ أوته��ة ب�ضاء، أثوا�اً 

    ؛ أوالم�لفة من خ�و� مقصورة ـ ب
  .ن خ�و� مقصورة وخ�و� غ�ر مقصورةالم�لفة م ـ ج

  :نسج مصبوغة  ـ و  
  :وهي النسج    

�مادة المعالجة  المصبوغة بلون موحد غ�ر اللون األب�ض (ما لم ينص على خالف ذلك)، أو ـ أ
  و؛ ألم ينص على خالف ذلك)، أثوا�اً  األب�ض (ما ن غ�ر اللوملونة 

  .موحدمفرد الم�لفة من خ�و� ملونة بلون  ـ ب
  :نسج من خ�و� م�تلفة األلوان  ـ ز  
  :ة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة)هي األقمش    
  ن لون واحد الم�لفة من خ�و� م�تلفة األلوان أو من خ�و� ملونة بدرجات متفاوتة م  ـأ     
  ؛ أو )غ�ر اللون الطب�عي لألل�اف الم�ونة لها(    
  ؛ أومقصورة أو مقصورة ومن خ�و� ملونةم�لفة من خ�و� غ�ر   ـ ب    
  م�لفة من خ�و� بلون ال�شب "مارل" أو خ�و� م�لوطة  ـ ج    
  .�ع�ن االعت�ار)األطراف ونها�ات الثوب ، ال ت�خذ خ�و� (وفي جم�ع الحاالت      
  :بوعةنسج مط ـ ح  

وهي األقمشة المنسوجة التي تمت ط�اعتها أثوا�ًا، و�ن �انت مصنوعة من خ�و� م�تلفة األلوان وتعتبر 
النسج التي تحمل رسومًا متحصل عل�ها ، مثًال بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو  :أ�ضًا نسج مطبوعة 

  بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو �طر�قة ط�ع ال�ات�ك).
  تلم�ع (المرسرة) على تبن�د ال��و� أو النسج  ضمن الف�ات الواردة في التعار�� أعاله.ال ت�ثر عمل�ة ال

) أعاله، �عد إجراء التغ��رات الضرور�ة على األقمشة ح) لغا�ة (دتنطبق التعار�� المذ�ورة في الفقرات (
  المصنرة أو الكروش�ه.
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  :نسج سادة  ـ �  

السد�  (خ�و� عرض�ة) �التناوب فوق وتحت خ�و�هي بن�ة نسج�ة �مر ف�ها �ل خ�ط من اللحمة 
  اللحمة. المتتال�ة (خ�و� الطول) و�مر �ل خ�ط من السد� �التناوب فوق وتحت ال��و� المتتال�ة من

 المحتو�ة على مادت�ن أو أكثر من المواد 63لغا�ة  56تعتبر األصناف المذ�ورة في الفصول من   أ  ـ   ـ 2
من  2ن المادة النسج�ة الواجب اعتمادها وذلك تطب�قًا ألح�ام المالح�ة النسج�ة �أنها م�ونة �ل�ًا م

الم�ونة من  58.09أو البند  55لغا�ة  50هذا القسم من أجل تبن�د المنتجات الداخلة في الفصول 
  نفس المواد، 

  : لتطب�ق هذه القاعدة  ب ـ  
من  3للقاعدة  د �أساس للتبن�د وفقاً ، إّال �الجزء الذ� �عتماالقتضاء، عند ال ي�خذ �ع�ن االعت�ار  ـ أ

  ؛اعد العامة لتفس�ر جدول التعر�فةالقو 
نسج�ة  ال ت�خذ �ع�ن االعت�ار األرض�ة عندما تكون المنتجات النسج�ة م�ونة من أرض�ة  ـ ب

  ؛وسطح م�ملي أو مزرد
جب أن � ، فإن األرض�ة فقط هي التيومصنوعاتها 58.10داخلة في البند في حالة المطرزات ال  ـ ج

تبند  ، �جب أنرزات دون أرض�ة �اهرة ومصنوعاتها، فإن المطمع ذلك. و ت�خذ �ع�ن االعت�ار
  . ت�عًا ل��و� التطر�ز وحدها
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   حر�ـــر طب�عـــي
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5      لحلشرانق دود الحر�ر صالحة ل   50 01 00 00  50.01
  %5       حر�ر خام (غ�ر مغزول)  50 02 00 00  50.02
فضالت حر�ر (�مـا فـي ذلـك شـرانق دود الحر�ـر   50 03 00 00  50.03

ــو� الحر�ــر  ــر الصــالحة للحــل و فضــالت خ� غ�
  %5     )والنسالة

خ�و� حر�ر (عدا ال��و� المغزولة مـن فضـالت    50 04 00 00  50.04
    ئة�التجز  غ�ر مه�أة للب�ع الحر�ر)

  
5%  

، غ�ـر مه�ـأة خ�و� مغزولة من فضـالت الحر�ـر  50 05 00 00  50.05
     للب�ع �التجزئة

  
5%  

ــــو� حر   50 06 00 00  50.06 ــــة مــــن فضــــالت خ� ــــو� مغزول ــــر وخ� �
ــر ــو� أحشــاء الحر� ــة؛ خ� ــع �التجزئ ــأة للب� ، مه�

     دود الحر�ر (شعر مس�نا للص�د)

  
  

5%  
      . نسج من حر�ر أو من فضالت حر�ر    50.07

  %5    ـ نسج من فضالت مشاقة الحر�ر 50 07 10 00 
ر أو أكثر من الحر� % وزناً 85ـ نسج ُأخر تحتو� على   50 07 20 00 

  %5   ، عدا فضالت مشاقة الحر�رأو فضالته
  %5   ـ نسج ُأخر  50 07 90 00 
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   ؛ خ�و� وأقمشة منسوجة من شعر ال��لصوف، و�ر ح�وان ناعم أو خشن
  

  : مالح�ـــة
  : ح��ما وردت في جدول التعر�فة ـ 1

  الحمالن)؛األل�اف ال�ب���ة التي تنمو على أجسام ف��لة (ال�راف أو  �عني" صوف "  ـ أ 
أو ال�ـاك أو ح�ـد السـنام و �مـا ��ـه الجمـل العر�ـي أو الفكونـة أو الجمـل  و�ـر األل�اكـا أو الالمـا �عني" و�ر ناعم " ب ـ

، أو األرانب (�ما ما �ماثلها (عدا الماعز العاد�) ماعز االنجوار "الموه�ر" أو ماعز التبت أو ماعز �شم�ر أو
  ؛لقندس أو الرجوندان أو فأر المسكف�ها أرانب أنجورا) واألرانب البر�ة أو ا

  الـو�ر والشـعر ألصـناف الفـراج�نالشـعر و و�ـر الح�وانـات غ�ـر المـ��ورة أعـاله ، عـدا  �عنـيخشـن "  ح�وان" و�ر  ج ـ
  .)05.11) وشعر ال��ل (البند 05.02(الفرش) (البند 

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـال�ـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

      . ، غ�ر مندوف وال ممش�صوف    51.01

      : ال�هرالمغسول على �ما ��ه ال�وف  بدهنه،ـ     
  %5      ـ ـ صوف جز  51 01 11 00  
  %5    ـ ـ غ�ره   51 01 19 00  
      غ�ر ُمَكْرَ�ن (غ�ر مفحم) :، ـ منزوع دهنه    
  %5    ـ ـ صوف جز  51 01 21 00  
  %5     ـ ـ غ�ره  51 01 29 00   
  %5     (مفحم)ـ ُمَكْرَ�ن   51 01 30 00  

      .  ممش� أو غ�ر مندوف ،ناعم أو خشن و�ر    51.02

      : ـ و�ر ناعم    
  %5     من ماعز �شم�ر ـ ـ  51 02 11 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  51 02 19 00  
  %5    ـ و�ر خشن  51 02 20 00  

، �ما صوف أو و�ر ناعم أو خشنمن ف�الت     51.03
  .نساالتهاف�ها ف�الت ال��و� ولكن عدا 

    

  %5     عمـ ف�الت تمش�� ال�وف أو الو�ر النا  51 03 10 00  
  %5    صوف أو و�ر ناعم  من ُأخر ـ ف�الت  51 03 20 00  
  %5     ـ ف�الت و�ر خشن  51 03 30 00  

  %5    نساالت صوف أو و�ر ناعم أو خشن  51 04 00 00  51.04



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

437
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  51ف : 

   - 369  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـال�ـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

، مندوف أو خشن أو و�ر ناعم أو صوف    51.05
  . ش� (�ما ��ه ال�وف الممش� الفر�)مم

    

  %5     ـ صوف مندوف  51 05 10 00  
      : صوف ممش�من  صوف مش�ب وغ�رهـ     
  %5     ـ ـ صوف ممش� فر�  51 05 21 00  
  %5     ـ ـ غ�ره  51 05 29 00  
      : ـ و�ر ناعم، مندوف أو ممش�    
  %5     من ماعز �شم�ر ـ ـ  51 05 31 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  51 05 39 00  
  %5     مندوف أو ممش� خشن،ـ و�ر   51 05 40 00  

غ�ر مه�أة للب�ع  مندوف،من صوف  خ�و�    51.06
  . �التجزئة

    

  %5      أو أك�ر من ال�وفوزنًا % 85ـ تحتو� على   51 06 10 00  
  %5     % وزنُا من ال�وف85ـ تحتو� على أقل من   51 06 20 00  

غ�ر مه�أة للب�ع  ممش�،خ�و� من صوف     51.07
  . �التجزئة

    

  %5     من ال�وفر وزنًا أو أك�% 85ـ تحتو� على   51 07 10 00  
  %5     % وزنُا من ال�وف85ـ تحتو� على أقل من   51 07 20 00  

خ�و� من و�ر ناعم (مندوف أو ممش�)، غ�ر     51.08
  . �التجزئةمه�أ للب�ع 

    

  %5     ـ مندوفة   51 08 10 00  
  %5     ـ ممش�ة  51 08 20 00  

مه�أة للب�ع  ناعم،خ�و� من صوف أو و�ر     51.09
  . �التجزئة

    

أو أك�ر من ال�وف أو الو�ر  % وزناً 85ـ تحتو� على   51 09 10 00  
   الناعم

    
5%  

  %5     ـ غ�رها  51 09 90 00  
خ�و� من و�ر خشن أو من شعر خ�ل (�ما   51 10 00 00  51.10

، و�ن ا ال��و� المبرومة من شعر ال��ل)ف�ه
     كانت مه�أة للب�ع �التجزئة

  
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـال�ـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

و من و�ر ناعم صوف مندوف أ نسج من    51.11
  .  مندوف

   

% وزنُا أو أك�ر من ال�وف أو الو�ر 85ـ تحتو� على     
  : الناعم

    

      : 2مجم/  300ـ ـ بوزن ال يز�د عن     
  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 11 11 10  
  %5   غ�رهاـ ـ ـ  51 11 11 90 
      :ـ ـ غ�رها     
  %5     مشالح والل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 11 19 10  
 %5  غ�رها ـ ـ ـ 51 11 19 90 

فق� �شع�رات ، ممزوجة ��ورة رئ�س�ة أو ـ غ�رها     
  : تر��ب�ة أو اص�نا��ة

    

  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 11 20 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  51 11 20 90 
ممزوجة ��ورة رئ�س�ة أو فق� �أل�اف تر��ب�ة  غ�رها،ـ      

  : مستمرةغ�ر  ��ةاص�ناأو 
    

  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 11 30 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 51 11 30 90 
      : ـ غ�رها     
  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 11 90 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  51 11 90 90 

نسج من صوف ممش� أو من و�ر ناعم     51.12
  .ممش�

    

و أك�ر من ال�وف أو الو�ر % وزنًا أ85ـ تحتو� على     
  : الناعم

    

      :2مجم/  200ـ ـ بوزن ال يز�د      
  %5     والمشالح ل�ناعة العبي  ـ ـ ـ  51 12 11 10  
  %5   غ�رهاـ ـ ـ  51 12 11 90 
     : ـ ـ غ�رها     
  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 12 19 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 51 12 19 90 
 مع شع�رات ، ممزوجة ��ورة رئ�س�ة أو فق�ـ غ�رها     

  : تر��ب�ة أو اص�نا��ة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــنفـال�ـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 12 20 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  51 12 20 90 
فق� مع أل�اف  رئ�س�ة أوممزوجة ��ورة  غ�رها،ـ      

  : مستمرةتر��ب�ة أو اص�نا��ة غ�ر 

    

  %5     والمشالح ل�ناعة العبي  ـ ـ ـ  51 12 30 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 51 12 30 90 
      : ـ غ�رها     
  %5     والمشالح ل�ناعة العبي ـ ـ ـ   51 12 90 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ  51 12 90 90 

      . خشن أو من شعر خ�لنسج من و�ر     51.13

      :  نسج من و�ر خشن ـ ـ ـ    
  %5     والمشالح عبي ل�ناعة ال ـ ـ ـ ـ  51 13 00 11  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  51 13 00 19  
  %5    نسج من شعر خ�ل ـ ـ ـ  51 13 00 20  
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  نـق�
  الفر��ة:مالح�ة ال�نود 

، �ق�ـد ���ارة  "دن�م" ما �عرف بن��ج 52 11 42و    52 09 42الفرع��ن من أجل ت���ق أح�ام ال�ندين   ـ 1
(الج�نز) الن�ج ذات ال��و� الم�تلفة األلوان، المن�وجة ��ر�قة التو�ل "سرج�ة" ثالث�ة أو ر�ا��ة ال��و� �ما 

ت�ون خ�و� اللحمة بها غ�ر ، ذات اللون الواحد و المتعرج بوجه م�لف من خ�و� ال�د�ن�ج التو�ل  ف�ها
  .  ونة بلون أفتح من لون خ�و� ال�د�، م��وغة بلون رماد� أو ملمق�ورة، مق�ورة

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

  %5    مم�� . أوق�ن غ�ر مندوف   52 01 00 00  52.01
ف�الت ق�ن (�ما ف�ها ف�الت ال��و�     52.02

      . والن�االت)
  %5        ـ ف�الت خ�و�  52 02 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ ن�االت  52 02 91 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  52 02 99 00  

  %5     ق�ن مندوف أو مم��  52 03 00 00  52.03
ه�أة خ�و� لل��ا�ة من ق�ن، و�ن �انت م    52.04

      . لل��ع �التجزئة
      : �التجزئةـ غ�ر مه�أة لل��ع     
  %5     % وزنًا أو أك�ر من الق�ن85ـ ـ تحتو� على   52 04 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  52 04 19 00  
  %5      ـ مه�أة لل��ع �التجزئة  52 04 20 00  

(عدا خ�و� ال��ا�ة)، تحتو�  خ�و� ق�ن    52.05
ن الق�ن، غ�ر % وزنًا أو أك�ر م85على 

      . مه�أة لل��ع �التجزئة
      : مم��ةـ خ�و� مفردة، من أل�اف غ�ر     

يز�د عن  د���ت�� أو أك�ر (ال 714.29 ـ ـ مقاسها  52 05 11 00  
   رقم متر�) 14

  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

441
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 373  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

د���ت�� ول�ن ال �قل  714.29ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 12 00  
و رقم متر�  14د���ت�� (يز�د عن  232.56عن 

  رقم متر�) 43ال يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 13 00  
رقم متر� وال  43د���ت�� (يز�د عن  192.31ن ع

   رقم متر�) 52يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  192.31ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 14 00  
 ر� والرقم مت 52د���ت�� (يز�د عن  125عن 

   رقم متر�) 80يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

رقم  80د���ت�ـ� (يز�د عن  125ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 15 00  
   متر�)

  
  

  
5%  

      : مم��ةمن أل�اف  مفردة،ـ خ�و�     
يز�د عن  د���ت�� أو أك�ر (ال 714.29ـ ـ مقاسها   52 05 21 00  

   رقم متر�) 14
  
  

  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  714.29ن ـ ـ مقاسها أقل م  52 05 22 00  
رقم متر� وال  14د���ت�� (يز�د عن  232.56عن 

   رقم متر�) 43يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�� وال �قل عن  232.56ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 23 00  
رقم متر� وال  43د���ت�� (يز�د عن  192.31
   رقم متر�) 52يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  192.31من  ـ ـ مقاسها أقل  52 05 24 00  
رقم متر� وال  52د���ت�� (يز�د عن  125عن 

   رقم متر�) 80يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل عن  125أقل من  ـ ـ مقاسها  52 05 26 00  
 رقم متر� وال 80د���ت�� (يز�د عن  106.38
  رقم متر�) 94تتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت�ـ� ول�ن ال �قل  106.38من ـ ـ مقاسها أقل   52 05 27 00  
رقم متر� وال  94 د���ت�� (يز�د عن 83.33عن 

   رقم متر�) 120يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

 120 د���ت�� (يز�د عن 83.33ـ ـ مقاسها أقل من   52 05 28 00  
   رقم متر�)

  
  

  
5%  

، من أل�اف غ�ر الزو� مزو�ة أو متعددة ـ خ�و�     
      : مم��ة



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

442
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 374  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

أك�ر  د���ت�� أو 714.29سها لل��� المفـرد ـ ـ مقا  52 05 31 00  
  المفرد)  ل���لرقم متر�  14(ال يز�د عن 

  
  

  
5%  

     714.29 ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من  52 05 32 00  
د���ت�� (يز�د  232.56د���ت�� ول�ن ال �قل عن

ر� رقم مت 43رقم متر� ول�ن ال يتجاوز  14عن 
   لل��� المفرد)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
د���ت��  232.56لل��� المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها  52 05 33 00  

د���ت�� (يز�د عن    192.31ول�ن ال �قل عن 
لل���  رقم متر�  52متر� ول�ن ال يتجاوز رقم  43

   المفرد)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
د���ت��  192.31لل��� المفرد أقل من  ـ ـ مقاسها  52 05 34 00  

رقم  52 د���ت�� (يز�د عن 125ال �قل عن  ول�ن
   لل��� المفرد)رقم متر�  80ال يتجاوز ول�ن متر� 

  
  
  

  
  

5%  
د���ت�� (يز�د  125فرد أقل من ـ ـ مقاسها لل��� الم  52 05 35 00  

  رقم متر� لل��� المفرد) 80 عن
  
  

  
5%  

      ـ خ�و� مزو�ة أو متعددة الزو�، من أل�اف مم��ة:    
أك�ر  د���ت�� أو 714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد   52 05 41 00  

  رقم متر� لل��� المفرد) 14(اليز�د عن 
  
  

  
5%  

د���ت��  714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 05 42 00  
 14 د���ت�� (يز�د عن 232.56ول�ن ال �قل عن 

لل���  رقم متر�  43متر� ول�ن ال يتجاوز رقم 
   المفرد)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
د���ت��  232.56مفرد أقل من ـ ـ مقاسها لل��� ال  52 05 43 00  

 43د���ت�� (يز�د عن  192.31ول�ن ال �قل عن 
لل���  رقم متر�  52رقم متر� ول�ن ال يتجاوز 

   المفرد)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
د���ت��  192.31ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 05 44 00  

رقم  52د���ت�� (يز�د عن  125ول�ن ال �قل عن 
   رقم متر� لل��� المفرد) 80متر� ول�ن ال يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
د���ت�� وال  125مقاسها لل��� المفرد أقل من  ـ ـ  52 05 46 00  

رقم  80 د���ت�� (يز�د عن 106.38�قل عن 
  رقم متر� لل��� المفرد) 94متر� ول�ن ال يتجاوز 

  
  
  5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

443
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 375  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

د���ت��  106.38ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 05 47 00  
 94د���ت�� (يز�د عن  83.33 نقل عول�ن ال �

رقم متر� لل���  120رقم متر� ول�ن ال يتجاوز 
   المفرد)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
 د���ت�� 83.33لل��� المفرد أقل من  مقاسهاـ ـ   52 05 48 00  

   رقم متر� لل��� المفرد) 120 (يز�د عن
  
  

  
5%  

تحتو�  ،خ�و� ق�ن (عدا خ�و� ال��ا�ة)    52.06
 الق�ن،من % وزنًا 85على أقل من 

      . �التجزئةغ�ر مه�أة لل��ع 
      : ، من أل�اف غ�ر مم��ةخ�و� مفردةـ     
 د ـال يز�ر (ـد���ت�� أو أك� 714.29مقاسها  ـ ـ  52 06 11 00  

   رقم متر�)14عن        
  
  

  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  714.29ـ ـ مقاسها أقل من   52 06 12 00  
رقم متر� وال  14د���ت�� (يز�د عن  232.56عن 

   رقم متر�) 43يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
د���ت�� ول�ن ال �قل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من   52 06 13 00  

رقم متر� وال  43د���ت�� (يز�د عن  192.31عن 
  رقم متر�) 52يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
ال �قل  د���ت�� ول�ن 192.31ـ ـ مقاسها أقل من   52 06 14 00  

رقم متر� وال  52 د���ت�� (يز�د عن 125عن 
  رقم متر�) 80يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
   80د���ت�� (يز�د عن  125ها أقل من مقاس ـ ـ  52 06 15 00  

   رقم متر�)      
  
  

  
5%  

      : ، من أل�اف مم��ةـ خ�و� مفردة    
ك�ر (ال يز�د عن د���ت�� أو أ 714.29ـ ـ مقاسها   52 06 21 00  

   رقم متر�) 14
  
  

  
5%  

د���ت�� ول�ن ال �قل  714.29ـ مقاسها أقل من ـ   52 06 22 00  
رقم متر�  14د���ت�� (يز�د عن  232.56عن 

   رقم متر�) 43واليتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
د���ت�� ول�ن ال �قل  232.56ـ ـ مقاسها أقل من   52 06 23 00  

رقم متر� ال  43د���ت�� (يز�د عن  192.31عن 
   رقم متر�) 52يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

444
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 376  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

د���ت�� ول�ن ال �قل  192.31ـ ـ مقاسها أقل من   52 06 24 00  
رقم متر� وال  52د���ت�� (يز�د عن  125عن 

   رقم متر�) 80يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

رقم  80 د���ت�� (يز�د عن 125أقل من  مقاسها ـ ـ  52 06 25 00  
   متر�)

  
  

  
5%  

، من أل�اف غ�ر �ة أو متعددة الزو� ـ خ�و� مزو     
      :  مم��ة

د���ت�� أو أك�ر  714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد   52 06 31 00    
  رقم متر� لل��� المفرد) 14(ال يز�د عن 

  
  

  
5%  

�� تتد��� 714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 32 00  
 14د���ت�� (يز�د عن  232.56ال �قل عن ول�ن 

    رقم متر� لل��� المفرد)  43رقم متر� وال يتجاوز 

  
  

5%  
د���ت��  232.56ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 33 00  

 43د���ت�� (يز�د عن  192.31ول�ن ال �قل عن 
   رقم متر� لل��� المفرد) 52رقم متر� وال يتجاوز 

  
  
  

  
5%  

د���ت��  192.31ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 34 00  
رقم  52 د���ت�� (يز�د عن 125ال �قل عن  ول�ن

  رقم متر� لل��� المفرد) 80يتجاوز  تر� والم

  
  
  

  
  
5%  

(يز�د  �ـد���ت� 125ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 35 00  
   رقم متر� لل��� المفرد) 80عن 

  
  

  
5%  

      ، من أل�اف مم��ة:خ�و� مزو�ة أو متعددة الزو�  ـ    
أك�ر د���ت�� أو  714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد   52 06 41 00  

   رقم متر� لل��� المفرد) 14(ال يز�د عن 

  
  

  
5%  

د���ت��  714.29ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 42 00  
 14د���ت�� (يز�د عن  232ر56ول�ن ال �قل عن 

   رقم متر� لل��� المفرد) 43رقم متر� ال يتجاوز 

  
  
  

  
  

5%  
د���ت��  232.56ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 43 00  

 43د���ت�� (يز�د عن  192.31ول�ن �قل عن 
   رقم متر� لل��� المفرد) 52رقم متر� ال يتجاوز 

  
  
  

  
  
5%  

د���ت��  192.31مقاسها لل��� المفرد أقل من  ـ ـ  52 06 44 00  
م ـرق 52د���ت�� (يز�د عن  125ول�ن ال �قل عن 

   المفرد) �ـرقم متر� لل�� 80اوز ـر� ال يتجـمت

  
  
  

  
  
5%  

(يز�د  �ـد���ت� 125ـ ـ مقاسها لل��� المفرد أقل من   52 06 45 00  
  رقم متر� لل��� المفرد) 80عن 

  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

445
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 377  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

مه�أة  ال��ا�ة)،خ�و� ق�ن (عدا خ�و�     52.07
      . لل��ع �التجزئة

  %5     % وزنًا أو أك�ر من الق�ن85ـ تحتو� على   52 07 10 00  
  %5       ـ غ�رها  52 07 90 00  

على  ، تحتو� أقم�ة من�وجة من ق�ن    52.08
، ال يزن % وزنًا أو أك�ر من الق�ن85

      .رامج 200المتر المر�ع منها أك�ر من 
      : ـ غ�ر مق�ورة    
ال يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  سادة،ـ ـ بن�ج   00 11 08 52  

  %5    جم 100
 100من يزن المتر المر�ع منها أك�ر  سادة،ـ ـ بن�ج  52 08 12 00 

  %5   جم
ـ ـ بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  52 08 13 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ن�ج ُأخربـ ـ  52 08 19 00 
      : ـ مق�ورة    
يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ، السادة ـ بن�جـ   52 08 21 00  

  %5    جم 100
 100لمتر المر�ع منها أك�ر من سادة، يزن ا ـ بن�جـ  52 08 22 00 

  %5   جم
تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  ـ بن�جـ  52 08 23 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع 
  %5    رُأخ ن�جبـ ـ  52 08 29 00 
      : م��وغةـ     
يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ، السادة ـ بن�جـ   00 31 08 52  

  %5    جم100
 100سادة، يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ـ بن�جـ  52 08 32 00 

  %5   جم
، �ما ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�تو� ـ بن�جـ  52 08 33 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 08 39 00 
      : ـ من خ�و� م�تلفة األلوان    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

446
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 378  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

�ع منها أك�ر من يزن المتر المر  ال سادة، ن�جبـ ـ  52 08 41 00 
  %5   جم100

 100سادة، يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ـ بن�جـ  52 08 42 00 
  %5   جم

�ما  ال��و�،تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي  ـ بن�جـ  52 08 43 00 
  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع

  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 08 49 00 
      م��وعة:ـ     
يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ال ة،ساد ن�جبـ ـ  52 08 51 00 

  %5   جم100
 100سادة، يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ـ بن�جـ  52 08 52 00 

  %5   جم
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 08 59 00 

تحتو� على  ق�ن،أقم�ة من�وجة من     52.09
يزن  الق�ن،% وزنًا أو أك�ر من 85

      جم. 200المتر المر�ع منها أك�ر من 
      : ـ غ�ر مق�ورة    
  %5   ـ ـ بن�ج سادة 52 09 11 00 

، �ما ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�تو� ن�جب ـ ـ 52 09 12 00 
  %5    ��ه التو�ل المتقا�ع

  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 09 19 00 
      : مق�ورةـ     
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 09 21 00 
ثالثي أو ر�اعي ال��و� ، �ما ـ ـ بن�ج تو�ل "سرج�ة"  52 09 22 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر  ن�جبـ ـ  52 09 29 00 
      : ـ م��وغة    
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 09 31 00 
بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  ـ ـ  52 09 32 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 09 39 00 
      : ـ من خ�و� م�تلفة األلوان    
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 09 41 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

447
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 379  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

  %5    ـ ـ دن�م (ج�نز) 52 09 42 00 
بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي أخر  أقم�ةـ ـ  52 09 43 00 

  %5    ال��و�، �ما ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 09 49 00 

      : ـ م��وعة    
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 09 51 00 
ـ ـ بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  52 09 52 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5    ُأخر ن�جبـ ـ  52 09 59 00 

، تحتو� على أقل أقم�ة من�وجة من ق�ن    52.10
% وزنًا من الق�ن، ممزوجة ��ورة 85من

ح�ر�ة، مع أل�اف تر����ة أو  وأ رئ���ة
اص�نا��ة، ال يزن المتر المر�ع منها أك�ر 

      . جم 200من 
      : ـ غ�ر مق�ورة    
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 10 11 00 
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 10 19 00 

      : ـ مق�ورة    
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 10 21 00 
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 10 29 00 
      : م��وغةـ     
  %5    �ج سادةـ ـ بن 52 10 31 00 
ـ ـ بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  52 10 32 00 

  %5    ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 10 39 00 
      : ـ من خ�و� م�تلفة األلوان    
  %5   ـ ـ بن�ج سادة  52 10 41 00 
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 10 49 00 

      : م��وعةـ     
  %5   ـ ـ بن�ج سادة  52 10 51 00 

  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 10 59 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

448
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 380  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

� على ، تحتو من ق�ن أقم�ة من�وجة    52.11
، ممزوجة % وزنًا من الق�ن85أقل من 

��ورة رئ���ة أو ح�ر�ة، مع أل�اف 
المتر المر�ع تر����ة أو اص�نا��ة، يزن 

      . جم200منها أك�ر من 
      : ـ غ�ر مق�ورة    
  %5    بن�ج سادة ـ ـ 52 11 11 00 
بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  ـ ـ 52 11 12 00 

  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ُأخر ن�جبـ ـ  52 11 19 00 

  %5     ـ مق�ورة  52 11 20 00  
      : م��وغةـ     
  %5    ـ ـ بن�ج سادة 52 11 31 00 
أو ر�اعي ال��و�، �ما ـ ـ بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي  52 11 32 00 

  %5    ��ه التو�ل المتقا�ع
  %5   ن�ج ُأخربـ ـ  52 11 39 00 
      : ـ من خ�و� م�تلفة األلوان    
  %5   ـ ـ بن�ج سادة  52 11 41 00 
  %5   ـ ـ دن�م (ج�نز)  52 11 42 00 
بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  ـ ـ 52 11 43 00 

  %5   قا�ع��ه التو�ل المت
  %5   ن�ج ُأخربـ ـ  52 11 49 00 

      : م��وعةـ     
  %5   ـ ـ بن�ج سادة 52 11 51 00 

بن�ج تو�ل "سرج�ة" ثالثي أو ر�اعي ال��و�، �ما  ـ ـ 52 11 52 00 
  %5   ��ه التو�ل المتقا�ع

  %5   ن�ج ُأخربـ ـ  52 11 59 00 
      . أخر من ق�ن من�وجة أقم�ة    52.12

      : جم 200لمتر المر�ع منها أك�ر من ـ اليزن ا    
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة 52 12 11 00 

  %5    ـ ـ مق�ورة 52 12 12 00 
  %5   ـ ـ م��وغة 52 12 13 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

449
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  52ف : 

   - 381  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  52 12 14 00 
  %5   ـ ـ م��وعة 52 12 15 00 
      : جم 200ـ يزن المتر المر�ع منها أك�ر من     

  %5   ـ ـ غ�ر مق�ورة  52 12 21 00 
  %5    ـ ـ مق�ورة 52 12 22 00 
  %5   ـ ـ م��وغة 52 12 23 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  52 12 24 00 
  %5   ـ ـ م��وعة 52 12 25 00 

 
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

450
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  53ف : 

   - 382  -

 
 

  خ�و� الورق  من من�وجةة ن�ات�ة ُأخر ؛ خ�و� من ورق وأقم�ة �أل�اف ن��
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفـال�ــ  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

ن�ـالة ؛ تان خـام أو معـالج ول�ـن غ�ـر مغـزولك    53.01
ــو� و ــان (�مــا ف�هــا ف�ــالت ال��  وف�ــالت ال�ت

      . الن�الة)
  %5     ـ �تان خام أو مع�ن  53 01 10 00  
ــ �تــان، م��ــر، مم�ــق أو مم�ــ�     ج ��ر�قــة ، أو معــالـ

      : ، ول�ن غ�ر مغزولُأخر� 
  %5    ـ ـ م��ر أو مم�ق  53 01 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  53 01 29 00  
  %5     وف�الت �تانن�الة ـ   53 01 30 00  

) خام أو معالج ول�ـن غ�ـر سات�فاقن� (كانا��     53.02
وف�ــــالت القنــــ� (�مــــا ف�هــــا  ن�ــــالة؛ مغــــزول

      . الن�الة) ف�الت ال��و� و
  %5     ـ قن� خام أو مع�ن  53 02 10 00  
  %5     ـ غ�رها  53 02 90 00  

جــوت وأل�ــاف ن�ــ��ة ل�ائ�ــة ُأخــر (عــدا ال�تــان     53.03
ــر  ــًا أو معال�ــة ول�ــن غ� والقنــ� والرامــي)، خام

ف�هـا وف�الت ه�ه األل�ـاف �مـا  ن�الةمغزولة؛ 
      . الن�الة) (ف�الت ال��و� و

  %5    خام أو مع�نة ُأخر،ـ جوت وأل�اف ن���ة ل�ائ�ة   53 03 10 00  
  %5     ـ غ�رها  53 03 90 00  

      )ملغي(    53.04
، أ�اكــا (قنــ� مــان�ال أو مــوزا أل�ــاف جــوز الهنــد  53 05 00 00  53.05

و رامــي وأل�ــاف ن�ــ��ة ن�ات�ــة ) ت��ــت�ل�� نــي
ــان آخــر�ــر مــ��، غُأخــر ــة فــي م� ، ورة وال داخل

 ن�ـــالة؛ خـــام أو معال�ـــة ول�ـــن غ�ـــر مغزولـــة
وف�الت ه�ه األل�اف (�مـا ف�هـا ف�ـالت وندف 

  %5    .  الن�الة) ال��و� و



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

451
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  53ف : 

   - 383  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـــــــنفـال�ــ  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

      . ان�تـو� ـخ�    53.06
  %5     ـ مفردة  53 06 10 00  
  %5     ـ مزو�ة أو متعددة الزو�   53 06 20 00  

�ائ�ــة خ�ــو� مــن جــوت أو مــن أل�ــاف ن�ــ��ة ل    53.07
      .53.03ُأخر داخلة في ال�ند 

  %5     ـ مفردة  53 07 10 00  
  %5     ـ مزو�ة أو متعددة الزو�   53 07 20 00  

؛ خ�ـو� مـن خ�و� من أل�اف ن���ة ن�ات�ة ُأخر    53.08
      . ورق 

  %5     أل�اف جوز الهندـ خ�و� من   53 08 10 00  
  %5     و� من قن�ـ خ�  53 08 20 00  

  %5    ـ غ�رها  53 08 90 00  
      . م�ة من�وجة من �تانقأ    53.09

      : % وزنًا أو أك�ر من �تان85ـ ت�تو� على     
  %5     ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة  53 09 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  53 09 19 00  
      : % وزنًا من �تان85ـ ت�تو� على أقل من     
  %5     ر مق�ورة أو مق�ورةـ ـ غ�  53 09 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  53 09 29 00  

أقم�ة من�وجة من جوت أو من أل�اف ن�ـ��ة     53.10
      .53.03ل�ائ�ة ُأخر داخلة في ال�ند 

 %5   ـ غ�ر مق�ورة   00 10 10 53  

  %5    ـ غ�رها   53 10 90 00  
أقم�ة من�وجة من أل�اف ن�ـ��ة ن�ات�ـة ُأخـر؛   00 00 11 53  53.11

  %5    ورق  من�وجة من خ�و� منم�ة أق
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

452
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  54ف : 

   - 384  -

 
  

  شع�رات تر��ب�ة أو اص�نا��ة؛ قدد و أش�ال مماثلة
  من مواد نس��ة تر��ب�ة أو اص�نا��ة 

  : مالح�ـــات
ال�ع�رات من و األل�اف غ�ر المستمرة  تر��ب�ة أو اص�نا��ة"،  أل�اف�ق�د ���ارة " أينما وردت في جدول التعر�فة ـ 1

  : ��ًا �إحد� العمل�ت�ن التال�ت�نبول�مرات ع�و�ة مت��ل عل�ها صنا
أو البولي اول�ف�نات م�ل البولي أم�دات أو البولي أسترات لل��ول على بول�مرات  ع�و�ة بلمرة مونوم�رات أ  ـ

�التعديل ال��م�ائي لبول�مرات مت��ل عل�ها بهذه العمل�ة (م�ل بولي (ك�ول الف�ن�ل) يور��ان أو  أو البولي
  ؛ أو)ي لبولي(أس�تات الف�ن�ل)الم��ر �الت�ل�ل المائ

) لل��ول على بول�مرات م�ل حر�ر لبول�مرات ع�و�ة �ب���ة (م�ل، السل�لوز ال�ل أو المعال�ة ال��ماو�ة ب ـ
 و (م�ل السل�لوز لبول�مرات ع�و�ة �ب���ةأو حر�ر الفس�وز أو �التعديل ال��ماو�  ال�و�رامون�وم (كو�رو)

أس�تات السل�لوز أو  حام� ال��ن�� )، لل��ول على بول�مرات م�ل  والبروت�نات أ وغ�رها منال�از�ن 
  . األل��نات

"اص�نا��ة "  ، �ما �عني م��لحـ أعالهاألل�اف المعرفة في الفقرة أ  ،“�ق�د ���ارة " تر��ب�ة     
أو البند  54.04ال تعتبر القدد واألش�ال المماثلة الداخلة في البند ـ أعاله.األل�اف المعرفة في الفقرة ب 

  .  أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة 54.05
"، نفس المعنى عند استعمالها مع ��ارة " صنا��ة"و " تر��ب�ه "صنا��ة" و" ��ب أن ��ون ل��ارة "    

  مواد نس��ة ".
  . 55، ال��ل من شع�رات تر��ب�ة أو اص�نا��ة ، المذ�ورة في الف�ل 54.03أو  54.02ال تدخل في البند  ـ 2

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المنسق مزر   البند

ــــــة أو مــــــن شــــــع�رات  خ�ــــــو� ال��ا�ــــــة    54.01 تر��ب�
      . ، و�ن �انت مه�أة للب�ع �الت�زئةاص�نا��ة

      : ـ من شع�رات تر��ب�ة    
  %5       ـ ـ ـ مه�أة للب�ع �الت�زئة  54 01 10 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  54 01 10 90  
      : ت اص�نا��ةـ من شع�را     
  %5     ـ ـ ـ مه�أة للب�ع �الت�زئة  54 01 20 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  54 01 20 90  

ـــــ    54.02 ـــــو� مـــــن شـــــع�رات تر��ب� ـــــو� خ� ة (عـــــدا خ�
ال��ا�ة)، غ�ر مه�أة للب�ـع �الت�زئـة، �مـا ف�هـا 

 67التر��ب�ــة �مقــاس أقــل مــن  المفــردةال��ــو� 
      . د�س�ت�س



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

453
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  54ف : 

   - 385  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المنسق مزر   البند

، ُأخر �ولي أم�داتأو  ن نايلون م المتانة ـ خ�و� عال�ة    
      :معدلة البن�ةو�ن �انت 

  %5     من أرام�دات ـ ـ 54 02 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها 54 02 19 00  

معدلـة ، وان �انـت مـن بول�سـترات ـ خ�و� عال�ة المتانـة  54 02 20 00  
  %5    البن�ة 

     : خ�و� معدلة البن�ة ـ    
، مقاس ال��� لي أم�دات ُأخرن نايلون أو من بو م ـ ـ  54 02 31 00  

    ت�س 50المفرد منها اليز�د عن 
  

5%  
مقاس ال���  ُأخر،نايلون أو من بولي أم�دات  منـ ـ   54 02 32 00  

  ت�س  50المفرد منها يز�د عن 
  
  

  
5%  

  %5    ـ ـ من بول�ستر   54 02 33 00  
  %5    ـ ـ من بولي برو��ل�ن  54 02 34 00  
  %5    ـ ـ غ�رها    54 02 39 00  
�ما ال يز�د  مفتولة مفتولة أو، غ�ر ـ خ�و� ُأخر، مفــردة    

      : برمة في المتر 50عن 
  %5    قابلة للم� ـ ـ   54 02 44 00  
  %5    ـ ـ غ�رها، من نايلون أو من بولي أم�دات ُأخر  54 02 45 00  
  %5    غ�رها، من بول�سترات موجهه جزئ�اً ـ ـ   54 02 46 00  
  %5    غ�رها، من بول�ستراتـ ـ  54 02 47 00  
  %5     غ�رها، من بولي برو��ل�نـ ـ  54 02 48 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   54 02 49 00  
برمـة فـي  50�ما يز�د عن  ومفتولة، مفردة ـ خ�و� ُأخر    

      :  المتر
  %5    ـ ـ من نايلون أو من بولي أم�دات ُأخر   54 02 51 00  
  %5    ـ ـ من بول�سترات   54 02 52 00  
  %5     ـ ـ من بولي برو��ل�ن 54 02 53 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   54 02 59 00  
      : � ـ خ�و� ُأخر مزو�ة أو متعددة الزو     
  %5    ـ ـ من نايلون أو من بولي أم�دات ُأخر   54 02 61 00  
  %5    ـ ـ من بول�سترات   54 02 62 00  
  %5     ـ ـ من بولي برو��ل�ن 54 02 63 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   54 02 69 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

454
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  54ف : 

   - 386  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المنسق مزر   البند

ـــو�     54.03 ـــو� مـــن شـــع�رات اصـــ�نا��ة (عـــدا خ� خ�
ال��ا�ة)، غ�ر مه�أة للب�ـع �الت�زئـة، �مـا ف�هـا 

االصـ�نا��ة �مقـاس أقـل مـن  المفردةال�ع�رات 
      . د�س�ت�س 67

  %5    من حر�ر الفس�وز  ـ خ�و� عال�ة المتانة  54 03 10 00  
      : مفردةـ خ�و� ُأخر     
مفتولة �ما اليز�د  من حر�ر الفس�وز، غ�ر مفتولة أو ـ ـ  54 03 31 00  

    برمة في المتر  120عن 
  

5%  
برمـة  120ـ ـ من حر�ر الفس�وز، مفتولة �ما يز�ـد عـن   54 03 32 00  

  في المتر 
  
  

  
5%  

  %5    ل�لوز �ـ ـ من أس�تات الس  54 03 33 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   54 03 39 00  
      : � ـ خ�و� ُأخر، مزو�ة أو متعددة الزو     
  %5    ـ ـ من حر�ر الفس�وز   54 03 41 00  
  %5    زالس�ل�لو  اس�تاتـ ـ من   54 03 42 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   54 03 49 00  

د�ســ�ت�س  67�مقــاس  مفــرده تر��ب�ــةشــع�رات     54.04
 1 عـن العرضي امقاس مق�عهأو أك�ر وال يز�د 

 ة (م�ل، الق� ال�ـناعي)ش�ال مماثلمم؛ قدد وأ
ــــد عرضــــها  ــــة ال يز� مــــن مــــواد نســــ��ة تر��ب�

      مم. 5ن ـع ـاهرال�
      : ـ شع�رات مفردة    
  %5    قابلة للم� ـ ـ   54 04 11 00  
  %5    غ�رها، من برو��ل�نـ ـ   54 04 12 00  
  %5    ـ غ�رها ـ   54 04 19 00  
  %5      ـ غ�رها  54 04 90 00  

د�سـ�ت�س  67�مقـاس  ا��ةمفرده اصـ�نخ�و�      54.05
ال يز�د مقـاس مق�عهـا العرضـي عـن و أو أك�ر 

مـــــم؛ قـــــدد وأشـــــ�ال مماثلـــــة (م�ـــــل، القـــــ�  1
، ال اصـــ�نا��ةال�ـــناعي)، مـــن مـــواد نســـ��ة 

  . مم 5يز�د عرضها ال�اهر عن 
  
    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  54ف : 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المنسق مزر   البند

  %5     خ�و� مفردةـ ـ ـ   54 05 00 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ   54 05 00 90  

نا��ة (عـدا �صـتر��ب�ـة أو امن شع�رات خ�و�   54 06 00 00  54.06
  %5     خ�و� ال��ا�ة)، مه�أة للب�ع �الت�زئة

ـــــو� ذات شـــــع�رات  منســـــوجة أقم�ـــــة    54.07 ـــــن خ� م
المت��ـل  المنسـوجة تر��ب�ة، �ما ف�ها األقم�ة

      .54.04عل�ها من المواد الداخلة في البند 
مت��ل عل�ها من خ�و� عال�ة  منسوجة أقم�ةـ  54 07 10 00 

المتانة من نايلون أو من بولي أم�دات ُأخر أو من 
  %5   بول�سترات

  %5   أو أش�ال مماثلة  قددمن  منسوجة أقم�ةـ  54 07 20 00 
من القسم ال�اد�  9في المالح�ة  م�ددةـ أقم�ة  54 07 30 00 

  %5    ع�ر
% وزنًا أو 85ُأخر، ت�تو� على  منسوجة أقم�ةـ   

     : أو بولي أم�دات ُأخر نايلون  من أك�ر من شع�رات
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 07 41 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 54 07 42 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 07 43 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 07 44 00 
% وزنًا أو 85ُأخر، ت�تو� على  منسوجة أقم�ةـ   

     تها:أك�ر من شع�رات البول�ستر المعدلة بن�
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 07 51 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 54 07 52 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 07 53 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 07 54 00 
% وزنًا أو 85ُأخر، ت�تو� على  منسوجة أقم�ةـ   

     من شع�رات البول�ستر:أك�ر 
% وزنًا أو أك�ر من شع�رات 85لى و� عـت�تـ  ـ 54 07 61 00 

  %5   البول�ستر غ�ر معدلة البن�ة 
  %5   ـ ـ غ�رها  54 07 69 00 
% وزنًا أو 85ُأخر، ت�تو� على  منسوجة أقم�ةـ   

     : أك�ر من ال�ع�رات التر��ب�ة
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 07 71 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  54ف : 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المنسق مزر   البند

  %5   ـ ـ م�بوغة 54 07 72 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 07 73 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 07 74 00 

% وزنًا 85من  ُأخر، ت�تو� على أقل منسوجة أقم�ةـ   
��ورة رئ�س�ة أو ممزوجة ، من شع�رات تر��ب�ة

     : �الق�ن ح�ر�ة
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 07 81 00 

  %5   ـ ـ م�بوغة 54 07 82 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 07 83 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 07 84 00 
     ُأخر: منسوجة أقم�ةـ   
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 07 91 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 54 07 92 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 07 93 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 07 94 00 

تر��ب�ة من خ�و� ذات شع�رات  جةمنسو  أقم�ة  54.08
اص�نا��ة، �ما ف�ها النسج المت��ل عل�ها أو 

     . 54.05من المواد الداخلة في البند 
مت��ل عل�ها من خ�و� عال�ة  منسوجة أقم�ةـ  54 08 10 00 

  %5   المتانة من حر�ر الفس�وز
% وزنًا أو أك�ر 85ُأخر، ت�تو� على  منسوجة أقم�ةـ   

     أو أش�ال مماثلة: قددأو من �نا��ة اصمن شع�رات 
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 08 21 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 54 08 22 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 08 23 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 08 24 00 
     ُأخر : منسوجة أقم�ةـ   
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 54 08 31 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 54 08 32 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  54 08 33 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 54 08 34 00 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  55ف : 
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  غ�ر مستمرة اص�نا��ةأل�اف تر��ب�ة أو 
  

  : مالح�ـــة
، ال��ل 55.02و  55.01تر��ب�ة أو اص�نا��ة، �المعنى المق�ود في البندين  أل�افتعتبر خ�ًال، من شع�رات   ـ 1

فر ف�ها المواصفات الم�لفة من مجموعة شع�رات متواز�ة �أ�وال موحدة ومساو�ة ل�ول ه�ه ال��لة، على أن تتو 
  : التال�ة

  أن يتجاوز �ول ال��لة متر�ن؛ أ  ـ
  برمات في المتر؛�ما اليز�د عن خمس   مفتولة ال��لةأن ت�ون  ب ـ
  د�س�ت�س؛ 67أن �قل مقاس ال�ع�رة الواحدة عن  ج ـ
ا إلى أك�ر ��ما يتعلق ���ل ال�ع�رات التر��ب�ة فق�، �جب أن ت�ون ال��لة مسحو�ة، �ح�� ال �م�ن م�ه د ـ

  % من �ولها؛100من 
  . د�س�ت�س 20000عن  لل��لةأن يز�د المقاس اإلجمالي  هـ ـ

  .55.04أو  55.03، فتدخل في البند �ولها المتر�ن  زال يتجاو أما ال��ل التي 

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      . خ�ل من شع�رات تر��ب�ة    55.01

       :ايلون أو من بولي أم�دات ُأخرـ من ن    
 %5     أرام�داتـ ـ من   55 01 11 00  

 %5    ـ ـ غ�رها  55 01 19 00  

  %5    ـ من بول�ستر   55 01 20 00  
  %5    مود اكر�ل��  ـ أكر�ل�� أو  55 01 30 00  
  %5    من بولي برو��ل�نـ   55 01 40 00  
  %5    ـ غ�رها   55 01 90 00  

      .اص�نا��ةت خ�ل من شع�را    55.02

  %5    أس�تات س�للوزـ من   55 02 10 00  

  %5    ـ غ�رها   55 02 90 00  

ــر مندوفــة     55.03 ــر مســتمرة، غ� ــاف تر��ب�ــة غ� أو أل�
  . ��ر�قة ُأخر� للغزلمعالجة  أومم��ة 

    

      :أخر  أم�داتـ من نايلون أو بولي     
  %5     ـ ـ من أرام�دات  55 03 11 00  
  %5    غ�رهاـ ـ   55 03 19 00  
  %5    اتـ من بول�ستر   55 03 20 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ أكر�ل�� أو مود اكر�ل��   55 03 30 00  
  %5    ـ من بولي برو��ل�ن   55 03 40 00  

  %5    ـ غ�رها  55 03 90 00  
أو غ�ر مستمرة، غ�ر مندوفة  اص�نا��ةأل�اف     55.04

  .��ر�قة ُأخر� للغزلمعالجة  أومم��ة 

    

  %5    حر�ر فس�وز ـ من  55 04 10 00  
  %5    ـ غ�رها  55 04 90 00  

(�مـا ف�هـا  تر��ب�ة أو اصـ�نا��ة ف�الت أل�اف    55.05
   . النسالة) ف وف�الت ال��و� والند

    

  %5    ـ من أل�اف تر��ب�ة  55 05 10 00  
  %5    ص�نا��ةاـ من أل�اف   55 05 20 00  

�ـ�ة أل�اف تر��ب�ة غ�ر مسـتمرة مندوفـة أو مم    55.06
  . ��ر�قة ُأخر� للغزل عالجةمأو 

    

  %5    ُأخر ـ من نايلون أو من بولي أم�دات  55 06 10 00  
  %5    اتـ من بول�ستر   55 06 20 00  
  %5     ـ أكر�ل�� أو مود اكر�ل��  55 06 30 00  
  %5     من بولي برو��ل�نـ   55 06 40 00  
  %5    ـ غ�رها  55 06 90 00  

غ�ـــر مســـتمرة، مندوفـــة أو  اصـــ�نا��ةأل�ـــاف   55 07 00 00  55.07
  ��ر�قة ُأخر� للغزل معالجةمم��ة أو 

    
5%  

 خ�و� خ�ا�ة مـن أل�ـاف تر��ب�ـة أو اصـ�نا��ة    55.08
  غ�ر مستمرة، و�ن �انت مه�أة للب�ع �التجزئة 

   

      : مستمرةـ من أل�اف تر��ب�ة غ�ر     
  %5     مه�أة للب�ع �التجزئة ـ ـ ـ  55 08 10 10  
  %5    ـ غ�رها ـ ـ  55 08 10 90  
      : غ�ر مستمرة اص�نا��ةـ من أل�اف      
  %5    مه�أة للب�ع �التجزئة ـ ـ ـ  55 08 20 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   55 08 20 90  

ة ـخ�و� (عدا خ�و� ال��ا�ة) مـن أل�ــاف تر��ب�ـ    55.09
  . غ�ـر مستمرة، غ�ر مه�أة للب�ع �التجزئة

    

أل�اف غ�ر  من % وزنًا أو أك�ر85ـ تحتو� على     
  : ُأخر مستمرة من نايلون أو بولي أم�دات

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  11ق : 
  55ف : 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ مفردة  55 09 11 00  
  %5    ـ ـ مزو�ة أو متعددة الزو�   55 09 12 00  
بول�ستر % وزنًا أو أك�ر من أل�اف 85على  ـ تحتو�     

  : مستمرةغ�ر 
    

  %5     ـ ـ مفردة  55 09 21 00  
  %5    و� ـ ـ مزو�ة أو متعددة الز   55 09 22 00  
 % وزنًا أو أك�ر من أل�اف أكر�ل�� أو85ـ تحتو� على     

  : مود اكر�ل��
    

  %5     ـ ـ مفردة  55 09 31 00  
  %5    ـ ـ مزو�ة أو متعددة الزو�   55 09 32 00  
% وزنًا أو أك�ر من 85تحتو� على  ُأخر، ـ خ�و�    

  : مستمرةأل�اف تر��ب�ة غ�ر 
    

  %5     ـ ـ مفردة  55 09 41 00  
  %5    ـ ـ مزو�ة أو متعددة الزو�   55 09 42 00  
      : بول�ستر غ�ر مستمرةمن أل�اف  ُأخر،ـ خ�و�     
�أل�اف  ح�ر�ة ��ورة رئ�س�ة أوممزوجة  ـ ـ  55 09 51 00  

  اص�نا��ة غ�ر مستمرة
    

5%  
بو�ر  ��وف أو ح�ر�ة ��ورة رئ�س�ة أو ممزوجةـ ـ   55 09 52 00  

  ناعم
    

5%  
  %5    �ق�ن ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجة ـ ـ  55 09 53 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  55 09 59 00  
أكر�ل�� أو مود اكر�ل�� غ�ر  أل�افمن  ُأخر،ـ خ�و�     

  : مستمرة
    

وف أو بو�ر ـ�� ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو ممزوجة  ـ ـ  55 09 61 00  
  ناعم

    
5%  

  %5     �ق�ن ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجة ـ ـ  55 09 62 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  55 09 69 00  

      : ُأخرـ خ�و�     
وف أو بو�ر ـ�� ح�ر�ـة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجة ـ ـ  55 09 91 00  

  ناعم
    

5%  
  %5    �ق�ن ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجةـ ـ   55 09 92 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  55 09 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

خ�ـــــو� (عـــــدا خ�ـــــو� ال��ا�ـــــة)، مـــــن أل�ـــــاف     55.10
ـــع  صـــ�نا��ةا غ�ـــر مســـتمرة، غ�ـــر مه�ـــأة للب�

  . �التجزئة

    

ص�نا��ة ا% وزنًا أو أك�ر من أل�اف 85على  ـ تحتو�     
  : غ�ر مستمرة

    

  %5    مفردةخ�و� ـ ـ   55 10 11 00  

  %5    مزو�ة أو متعددة الزو� خ�و� ـ ـ   55 10 12 00  

 ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجةـ خ�و� ُأخر،   55 10 20 00  
  �ر ناعم��وف أو بو 

    
5%  

  %5      �ق�ن ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجةـ خ�و� ُأخر،   55 10 30 00  

  %5      خ�و� آخرـ   55 10 90 00  

تر��ب�ـة خ�و� (عدا خ�ـو� ال��ا�ـة) مـن أل�ـاف     55.11
غ�ـــــر مســـــتمرة، مه�ـــــأة للب�ـــــع  أو اصـــــ�نا��ة

  . �التجزئة

    

% 85� علىتحتو  من أل�اف تر��ب�ة غ�ر مستمرة، ـ  55 11 10 00  
  األل�افه�ه وزنًا أو أك�ر من 

  
  

  
5%  

تحتو� على أقل من  مستمرة،ـ من أل�اف تر��ب�ة غ�ر   55 11 20 00  
  األل�اف ه�ه% وزنًا من 85

  
  

  
5%  

  %5     ص�نا��ة غ�ر مستمرةاـ من أل�اف   55 11 30 00  

مــــن أل�ــــاف تر��ب�ــــة غ�ــــر  ةمنســــوج أقم�ــــة    55.12
أو أك�ــر مــن  % وزنــاً 85تحتــو� علــى  مســتمرة،

  . أل�اف تر��ب�ة غ�ر مستمرة

    

بول�ستر % وزنًا أو أك�ر من أل�اف 85على  ـ تحتو�     
  : غ�ر مستمرة

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 12 11 00 
  %5   ـ ـ غ�رها 55 12 19 00 

% وزنًا أو أك�ر من أل�اف أكر�ل�� أو 85تحتو� على  ـ  
 : مود اكر�ل�� غ�ر مستمرة

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 12 21 00 
  %5   ـ ـ غ�رها 55 12 29 00 

     : ـ غ�رها    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 12 91 00 
  %5    ـ ـ غ�رها 55 12 99 00 

من أل�اف تر��ب�ة غ�ر  منسوجة أقم�ة  55.13
% وزنًا من 85مستمرة، تحتو� على أقل من 

��ورة رئ�س�ــة أو  ممزوجةاألل�اف،  ه�ه
 .2جم/م 170�ق�ن، بوزن ال يتجاوز  ةح�ر�

    

     : مق�ورةـ غ�ر مق�ورة أو   
  %5    غ�ر مستمرة بنسج سادهبول�ستر ـ ـ من أل�اف  55 13 11 00 
بنسج تو�ل "سرج�ه"  مستمرةغ�ر بول�ستر  أل�افمن  ـ ـ 55 13 12 00 

  المتقا�ع ثالثي أو ر�اعي ال��و� �ما ��ه التو�ل

   
5%  

  �ر ـغبول�ستر من أل�اف  ُأخرأقم�ة منسوجة  ـ ـ 55 13 13 00 
    مستمرة       

    
5%  

  %5   ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 13 19 00 
     م�بوغة :ـ   
  %5     بنسج ساده  غ�ر مستمرةبول�ستر ـ ـ من أل�اف  55 13 21 00 
   �ر ـغبول�ستر اف أقم�ة منسوجة ُأخر من أل� ـ ـ 55 13 23 00 

    مستمرة      

   
5%  

  %5   ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 13 29 00 
     : ـ من خ�و� م�تلفة األلوان  
  %5   ساده مستمرة بنسجغ�ر بول�ستر ـ ـ من أل�اف  55 13 31 00 

  %5     ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 13 39 00 
     م�بوعة :ـ   
  %5      ل�ستر غ�ر مستمرة بنسج سادهـ ـ من أل�اف بو  55 13 41 00 

  %5     ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 13 49 00 
مــــن أل�ــــاف تر��ب�ــــة غ�ــــر  ةمنســــوج ةأقم�ــــ  55.14

% وزنـًا مــن 85مسـتمرة، تحتـو� علـى أقـل مـن 
ـــــ�ه ـــــاف،  ه ��ـــــورة رئ�ســـــ�ة أو  ممزوجـــــةاألل�
 .2غ/ م 170يتجاوز  �ق�ن، بوزن  ةح�ر�

    

     مق�ورة :ـ غ�ر مق�ورة أو   
  %5    ـ ـ من أل�اف بولستر غ�ر مستمرة بنسج ساده 55 14 11 00 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ج تو�ل ـبنس ة�ر مستمر ـغ ل�اف بول�ستر،أـ ـ من  55 14 12 00 
"سرج�ه" ثالثي أو ر�اعي ال��و� �ما ��ه التو�ل 

 المتقا�ع

 
 
 
  

 
 
 

5%  
  %5   ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 14 19 00 
     م�بوغة :ـ   
  %5   ـ من أل�اف بول�ستر غ�ر مستمرة بنسج سادهـ  55 14 21 00 
ل ـج تو�ـبنس ةغ�ر مستمر  ل�اف بول�سترأمن  ـ ـ 55 14 22 00 

"سرج�ه" ثالثي أو ر�اعي ال��و� �ما ��ه التو�ل 
 المتقا�ع

 
 
 
  

 
 
 

5%  
�ر ـغ أل�اف بول�سترمن  ُأخرمنسوجة  ـ أقم�ةـ  55 14 23 00 

  مستمرة

    
5%  

  %5    قم�ة منسوجة ُأخرـ ـ أ 55 14 29 00 
  %5    ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 14 30 00 

     م�بوعة :ـ   
  %5   ستر غ�ر مستمرة بنسج ساده�ـ ـ من أل�اف بول 55 14 41 00 
ل ـج تو�ـبنس ةستر غ�ر مستمر �ل�اف بولأـ ـ من  55 14 42 00 

"سرج�ه" ثالثي أو ر�اعي ال��و� �ما ��ه التو�ل 
 المتقا�ع

   
 
 

5%  
�ر ـغ ستر�من أل�اف بول أقم�ة منسوجة ُأخر ـ ـ 55 14 43 00 

  مستمرة

   
5%  

  %5   ـ ـ أقم�ة منسوجة ُأخر 55 14 49 00 
أخــر مــن أل�ــاف تر��ب�ــة غ�ــر  ةمنســوج ةأقم�ــ  55.15

 . مستمرة

    

     مستمرة :ستر غ�ر �ـ من أل�اف بول  
�أل�اف حر�ر  ةح�ر� ��ورة رئ�س�ة أو ممزوجةـ  ـ 55 15 11 00 

  فس�وز غ�ر مستمرة

   
5%  

 ��ع�رات ةح�ر� بـ�ـورة رئـ�ـسـ�ة أو ممزوجةـ  ـ 55 15 12 00 
 تر��ب�ة أو اص�نا��ة

   
5%  

��وف أو بو�ـر  ح�ـر�ة��ـورة رئ�س�ة أو  ممزوجةـ ـ  55 15 13 00 
  ناعم

   
5%  

  %5   ـ ـ غ�رها 55 15 19 00 
     : ل�� غ�ر مستمرةـ من أل�اف أكر�ل�� أو مود اكر�  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

��ورة رئ�س�ة أو فق� ��ع�رات تر��ب�ة أو  ممزوجةـ ـ  55 15 21 00 
 اص�نا��ة

   
5%  

بو�ر  ��وف أو ح�ر�ة��ورة رئ�س�ة أو  ممزوجةـ ـ  55 15 22 00 
 ناعم

   
5%  

  %5   ـ ـ غ�رها  55 15 29 00 
     ُأخر :ـ أقم�ة منسوجة   
��ع�رات تر��ب�ة  ة�س�ة أو ح�ر���ورة رئ ممزوجةـ ـ  55 15 91 00 

  أو اص�نا��ة

   
5%  

  %5   ـ ـ غ�رها 55 15 99 00 
مـــن أل�ـــاف اصـــ�نا��ة غ�ـــر  منســـوجة أقم�ـــة  55.16

 . مستمرة

    

ص�نا��ة األ�اف  أك�ر منأو  % وزناً 85على  ـ تحتو�   
 مستمرة :غ�ر 

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 16 11 00 
  %5   ـ م�بوغةـ  55 16 12 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 16 13 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 55 16 14 00 

 اص�نا��ة% وزنًا من أل�اف 85ـ تحتو� على أقل من   
 ة��ورة رئ�س�ة أو ح�ر�ممزوجة  غ�ر مستمرة،

 :تر��ب�ة أو اص�نا��ة��ع�رات 

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 16 21 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 55 16 22 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 16 23 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 55 16 24 00 
صـ�نا��ة ا% وزنًا من أل�اف 85ـ تحتو� على أقل من   

ـــر مســـتمرة،   ة��ـــورة رئ�ســـ�ة أو ح�ـــر� ممزوجـــةغ�
 : ��وف أو بو�ر ناعم

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 16 31 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 55 16 32 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 16 33 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 55 16 34 00 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ص�نا��ة ا% وزنًا من أل�اف 85ـ تحتو� على أقل من   
 ة��ورة رئ�س�ة أو ح�ر� ممزوجةغ�ر مستمرة، 

 : �ق�ن

    

  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 16 41 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 55 16 42 00 
  %5   ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 16 43 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 55 16 44 00 
     : ـ غ�رها  
  %5    ـ ـ غ�ر مق�ورة أو مق�ورة 55 16 91 00 
  %5   ـ ـ م�بوغة 55 16 92 00 

  %5    ـ ـ من خ�و� م�تلفة األلوان 55 16 93 00 
  %5   ـ ـ م�بوعة 55 16 94 00 
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

465
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  56ف : 
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  منها مصنوعة؛ خ�و� حزم وح�ال وأمراس وأصناف خاصة؛ خ�و� ح�و، ل�اد وال منسوجات
  

  : ـ ال ��مل هذا الفصل 1
، محضرات الع�ور أو و المغ�اة �مواد أو �محضرات (م�لأ الم�ل�ة أو الم�ر�ةالح�و و الل�اد والالمنسوجات،  أ ـ

 ومحضرات التلم�ع 34.01في البند  الداخلة المن�فةو الصابون أو المواد أ 33في الفصل  ةالت�ر�ة المذ�ور 
 )38.09في البند  الداخلةللنسج  المل�نةأو المواد  34.05في البند  الداخلة المماثلةوالمعاج�ن أو المحضرات 
  . صفة الحامل فق� ةعندما ��ون للمواد النسج�

  ؛58.11في البند  ةالداخل ةتجات النسج�نالم ب ـ
على حامل من ل�اد أو من ال منسوجات (بند  ةأو االص�نا�� ةال�ب��� ةج ـ مساح�ق أو حب��ات المواد ال�احذ

  )؛68.05
  ؛)68.14أو من ال منسوجات (البند  على حامل من ل�اد ةأو المجدد ةد ـ الم��ا الم�تل

  .بوجه عام) 15أو  14( القسم هـ ـ األوراق والرقائق من معدن على حامل من ل�اد أو ال منسوجات 
المماثلة الداخلة في البند  واألصنافحفاضات الحفاضات و��انات والصح�ة الوا��ات الو  المناشف الصح�ةـ  و        

96.19 "  
من أل�اف نسج�ة ُدعم تماس�ها �عمل�ة  ش��ةل�اد اإلبرة و�ذلك المنتجات التي تتألف من   "ل�اد"ت�مل ��ارة   ـ 2

  . ال���ةمن نفس  أل�افت�دام (تجم�ع �الغرز) �اس
المنضدة  ، الم�ر�ة أو الم�ل�ة أو المغ�اة أوالالمنسوجات على التوالي الل�اد و 56.03و  56.02��مل البندان  ـ 3

  .  )ةأو خلو� ة، مهما �انت �ب�عة تلك المواد (غ�ر خلو�بلدائن أو م�ا�
  .  أو الم�ا� ف�ها مادة التماسكائن المنسوجات التي ت��ل اللدل، اأ�ضاً   56.03��مل البند 

  :ال ��مالن 56.03و   56.02لبندان أن ا إال
%  أو أقل وزنًا من 50الل�اد ، الم�رب أو الم�لي أو المغ�ى أو المنضد بلدائن أو �م�ا� ، المحتو� على  أ  ـ

  )؛40أو  39، و�ذلك الل�اد المغمور �ل�ًا بلدائن أو �م�ا� (الفصل مواد نسج�ة
، أو مغ�اة على وجه�ها بتلك المواد، أو م�ل�ة �ل�ًا نت مغمورة �ل�ًا بلدائن أو �م�ا�، سواء أكانسوجاتالالم ب ـ

، �غض الن�ر عن تبدالت اللون الناتجة عن هذه لع�ن المجردة�ا مرئ�ة شر��ة أن ��ون ال�الء أو التغ��ة
  ؛)40أو  39 لالعمل�ات (الفص

 عندما منسوجات، ال لدائن خلو�ة أو من م�ا� خلو�، متحدة مع ل�اد أومن  ةالصفائح أو األلواح أو األشر� ج ـ
  . )40أو  39(الفصل  ةغراض التقو�أل�حامل فق� و  ةموجود ةالنسج� ةالماد تكون 

التي ��ون ف�ها  54.05أو  54.04ال��و� النسج�ة وال أو األش�ال المماثلة الداخلة في البند  56.04��مل البند  ال ـ 4
�صورة عامة) وال ت�خذ �ع�ن  55إلى  50�الع�ن المجردة (الفصول من  مرئ�ةال�الء أو التغ��ة غ�ر  الت�ر�ب أو

  . ، تبدالت اللون الناتجة عن هذه العمل�اتاألح�ام؛ لت�ب�ق هذه ت�اراالع
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ذا ح�و من مواد نسج�ة وأصناف من ه    56.01
مم  5الح�و؛ أل�اف نسج�ة اليز�د �ولها عن 

      .نسج�همواد  وعقد من��ار نسجي  ،(زغب)
      :هذا الح�و منوأصناف  نسج�همواد  من ح�وـ     
      ق�ن:ـ ـ من     
  %5     ـ ـ ـ أعواد تن��� األذن 56 01 21 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها 56 01 21 90  
  %5     اص�نا��ة ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو  56 01 22 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   56 01 29 00  
  %5    مواد نسج�ة  وعقد من و��ار نسجيزغب ـ   56 01 30 00  

ل�اد و�ن �ان م�ر�ًا أو م�ل�ًا أو مغ�ى أو     56.02
      . منضداً 

  %5     أل�اف مجمعة �الغرز وأقم�ة منإبرة  ـ ل�اد  56 02 10 00  
  مغ�ى وال غ�ر م�رب وال م�لي وال  آخر،ل�اد  ـ    

      : منضد
  %5    ـ ـ من صوف أو و�ر ناعم   56 02 21 00  
  %5     ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  56 02 29 00  
  %5    ـ غ�رها   56 02 90 00  

و�ن �انت م�ر�ة أو م�ل�ة أو  ،وجاتـال منس    56.03
      . منضدةمغ�اة أو 

      : ـ من شع�رات تر��ب�ة أو اص�نا��ة    
  %5     2غ/ م 25ال يتجاوز  ـ بوزن ـ   56 03 11 00  
      70اوز ولكن ال يتج 2جم/ م 25ـ ـ بوزن يز�د عن   56 03 12 00  

  %5     2غ/ م
غ/  150ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 70يز�د عن  ـ بوزن ـ   56 03 13 00  

  %5     2م
  %5     2جم/ م 150عن ـ ـ بوزن يز�د   56 03 14 00  
      :  ـ غ�رها    
  %5     2جم/ م 25عن  دال يز�ـ بوزن ـ   56 03 91 00  
جم/  70ولكن ال يتجاوز  2جم/ م 25ـ ـ بوزن يز�د عن   56 03 92 00  

     2م
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

جم/  150 ال يتجاوزولكن  2جم/ م70يز�د عن  ـ بوزن ـ   56 03 93 00  
     2م

  
5%  

  %5     2جم/ م 150ـ ـ بوزن يز�د عن   56 03 94 00  
�مواد نسج�ة؛  خ�و� وح�ال من م�ا� مغ�اة    56.04

وأش�ال مماثلة من  أشر�ةخ�و� نسج�ة و 
، 54.05أو  54.04في البند  الداخلةاألصناف 

أو مغلفة �م�ا� أو  مغ�اةم�ر�ة أو م�ل�ة أو 
      . بلدائن

  %5    ـ خ�و� وح�ال من م�ا� مغ�اة �مواد نسج�ة   56 04 10 00  
  %5    ـ غ�رها   56 04 90 00  

م�لفة  بر�ما،و�ن �انت  ممعدنة،�ه خ�و� نسج  56 05 00 00  56.05
أو أش�ال مماثلة  أشر�ةمن خ�و� نسج�ة أو 

 54.05أو  54.04البند مما يدخل في 
أو قدد إلى معدن ���ل خ�و� أو  مضمومة

    مساح�ق أو مغ�اة �المعدن

  
  
  
  

5%  
وأش�ال مماثلـة ممـا  أشر�ةو  مبرومة خ�و�    56.06

 ة، مبروم54.05أو  54.04يدخل في البند 
 من وعدا خ�و� بر�م 56.05(عدا أصناف البند 

شعر ال��ل)؛ خ�و� ق��فة (�ما ف�ها ال��و� 
      . خ�و� السلسلة )؛الق��فة المز��ة

  %5      مماثله وأشر�ة وأش�ــال مبرومة ـ ـ ـ خ�و�  56 06 00 10  
  %5     ق��فةـ ـ ـ خ�و�   56 06 00 20  
  %5     السلسلةـ ـ ـ خ�و�   56 06 00 30  

�انت مضفورة و�ن ، وح�ال وأمراسخ�و� حزم     56.07
أو مجدوله، و�ن �انت م�ر�ة أو م�ل�ة أو 

     مغ�اة أو مغلفه �الم�ا� أو �اللدائن.
وع من أل�ـاف نسج�ـة ُأخـر مــن نـ ـ من س�زال أو    

      أجــاف:
       : حزمـ ـ خ�و� ر�� أو     
  %5    غ�ر مضفورة ـ ـ ـ   56 07 21 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

468
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  56ف : 

   
  

 - 400  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     مضفورةـ ـ ـ   56 07 21 20  
      :  ـ ـ غ�رها    
  %5    غ�ر مضفورة ـ ـ ـ   56 07 29 10  
  %5     مضفورةـ ـ ـ   56 07 29 20  
      : أو بولي برو��ل�ن إي��ل�نـ من بولي     
      : حزمـ ـ خ�و� ر�� أو     
  %5    غ�ر مضفورة ـ ـ ـ   56 07 41 10  
  %5    مضفورة ـ ـ ـ   56 07 41 20  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    غ�ر مضفورة ـ ـ ـ   56 07 49 10  
  %5     مضفورةـ ـ ـ   56 07 49 20  
      : ـ من أل�اف تر��ب�ة أخر    
  %5    غ�ر مضفورة ـ ـ ـ   56 07 50 10  
  %5    مضفورة ـ ـ ـ   56 07 50 20  
      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ـ غ�ر مضفورة   56 07 90 10  
      : ـ ـ ـ مضفورة    
من جوت أو من أل�اف نسج�ة لحائ�ة ُأخر من ـ ـ ـ ـ   56 07 90 21  

  %5     53.03البند 
  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  56 07 90 29  

ش�اك �ع�ون معقودة من خ�و� حزم أو أمراس     56.08
أو ح�ال؛ ش�اك جاهزة لص�د األسماك وغ�رها 

      من ال��اك الجاهزة، من مواد نسج�ة
    :                                        ـ من مواد نسج�ة تر��ب�ة أو اص�نا��ة    
  %5    ـ ـ ش�اك جاهزة لص�د األسماك   56 08 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   56 08 19 00  
  %5    ـ غ�رها   56 08 90 00  

أو  أشر�ةأو من  خ�و�،من  مصنوعةأصناف     56.09
أو  54.04أش�ال مماثلة داخله في البند 

وح�ال، غ�ر  أمراس ، أو خ�و� حزم أو54.05
      . مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

469
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  56ف : 

   
  

 - 401  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    األحذ�ة  خ�و�ـ ـ ـ   56 09 00 10  
  %5    ح�ال الغس�ل ـ ـ ـ   56 09 00 20  
  %5     ح�ال الجر أو رفع األحمالـ ـ ـ   56 09 00 30  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   56 09 00 90  

 
 
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

470
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  57ف : 

   - 402  -

 
 

  سجاد وأغ��ة أرض�ات ُأخر من مواد نسج�ة
  مالح�ـــات:

" أغ��ة األرض�ات أغ��ة أرض�ات ُأخر من مواد نسج�ة" سجاد و �قصد ���ارة ،أح�ام هذا الفصل أجل ت���ق من  ـ 1
ا األصناف التي �ما تشمل أ�ض ،الس�ح ال�اهر للصنف عند استعمالهالتي تكون ف�ها المواد النسج�ة �م�ا�ة 

  . ُأخر  ضولكنها معده الستعمالها في أغرا يتوفر ف�ها خصائص أغ��ة األرض�ات من مواد نسج�ة
  . األرض�ات ألغ��ة األرض�ة، ال��قات هذا الفصل لال �شم  ـ 2
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــنفـالصـــ  الن�ام المنسق رمز  ال�ند

ات خمل ذنسج سجاد وأغ��ة أرض�ات أخر من     57.01
   .  جاهزةمعقود، و�ن �انت 

 
 

 %5      و�ر ناعم أو أصوافـ من   57 01 10 00  

 %5      من مواد نسج�ة أخر ـ  57 01 90 00  
، نسجسجاد وأغ��ة أرض�ات ُأخر من     57.02

�أو�ار أو �أل�اف  وما همنسوجة، غ�ر 
مغروزة، و�ن �انت جاهزة، �ما ف�ها ال�س� 

ماك أو الكرماني �الكل�م أو الشو  المعروفة
  . وغ�رها من ال�س� المماثلة ال�دو�ة النسج

 

  
  %5    ، "شوماك" و"كرماني" و�س� مماثلة يدو�ة النس�جـ"كل�م"  57 02 10 00  
  %5       ـ أغ��ة أرض�ات من أل�اف جوز الهند  57 02 20 00  
      : ، غ�ر جاهزةم�مل�ةغ�رها،  ـ    
      : ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم    
  %5       سجاد آليـ ـ ـ   57 02 31 10  
  %5      �س� وما �ماثلهاـ ـ ـ   57 02 31 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   57 02 31 90  
      : من مواد نسج�ة تر����ة أو اص�نا��ةـ ـ      
  %5      سجاد و�س� ومو��تـ ـ ـ   57 02 32 10  
  %5       سجاد و�س� من خ�و� ق��فةـ ـ ـ   57 02 32 20  
  %5      غ�رهاـ ـ  ـ  57 02 32 90  
  %5      من مواد نسج�ة ُأخرـ ـ   57 02 39 00  

      جاهزة : م�مل�ة، غ�رها،ـ     
      : ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم     



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

471
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  57ف : 

   - 403  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــنفـالصـــ  الن�ام المنسق رمز  ال�ند

  %5       سجاد آليـ ـ ـ   57 02 41 10  
  %5       �س� وما �ماثلهاـ ـ ـ   57 02 41 20  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   57 02 41 90  
      : ��ة أو اص�نا��ةمن مواد نسج�ة تر��ـ ـ     
  %5      سجاد و�س� ومو��تـ ـ ـ   57 02 42 10  
      : سجادة و�س� من خ�و� ق��فةـ ـ ـ     
  %5      مفارش لألسرة وال�اوالت ـ ـ ـ ـ  57 02 42 21  
  %5       غ�رها ـ ـ ـ ـ  57 02 42 29  
  %5       سجاد صالةـ ـ ـ   57 02 42 30  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   57 02 42 90  
      : ـ من مواد نسج�ة ُأخر ـ    
      : من ق�نـ ـ ـ     
  %5       سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 02 49 11  
  %5       اغ�رهـ ـ ـ ـ   57 02 49 19  
  %5       غ�رها ـ ـ ـ  57 02 49 90  
  %5       ، غ�ر جاهزةم�مل�ةغ�رها، غ�ر  ـ  57 02 50 00  
      جاهزة : م�مل�ة،غ�ر  غ�رها،ـ     
      : من صوف أو من و�ر ناعم ـ ـ     
  %5      سجاد آلي ـ ـ ـ   57 02 91 10  
  %5      �س� وما �ماثلهاـ ـ ـ   57 02 91 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   57 02 91 90  
      : ـ ـ من مواد نسج�ة تر����ة أو اص�نا��ة     
  %5      سجاد و�س� ومو��ت ـ ـ ـ  57 02 92 10  
  %5       سجاد صالة ـ ـ ـ   57 02 92 20  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   57 02 92 90  
      : ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر    
      : من ق�نـ ـ ـ     
  %5       سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 02 99 11  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ ـ   57 02 99 19  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   57 02 99 90  

(�ما ف�ها  نسجُأخر من سجاد وأغ��ة أرض�ات     57.03
  . ، و�ن �انت جاهزةارأو�، ذات النج�لة)

 
  

  %5       ـ من صوف أو و�ر ناعم  57 03 10 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

472
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  57ف : 

   - 404  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ــــــنفـالصـــ  الن�ام المنسق رمز  ال�ند

        :ـ من نايلون أو من بولي أم�دات ُأخر    
 %5    )عش� اص�ناعي(نج�لة ـ ـ   57 03 21 00  

 %5    غ�رها ـ ـ   57 03 29 00  

      : ـ من مواد نسج�ة تر����ة أو اص�نا��ة أخر     
 %5    �ناعي)نج�لة (عش� اصـ ـ   57 03 31 00  

     :غ�رها ـ ـ     

 %5    ـ ـ ـ سجاد و�س� ومو��ت  57 03 39 10  

 %5     ـ ـ ـ سجاد و�س� من خ�و� ق��فة  57 03 39 20  

 %5     ـ ـ ـ سجاد صالة   57 03 39 30  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها  57 03 39 90  

      :  ـ من مواد نسج�ة ُأخر    
      : من ق�ن ـ ـ ـ    
  %5       سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 03 90 11  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ ـ   57 03 90 19  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   57 03 90 90  

، غ�ر جاد وأغ��ة أرض�ات ُأخر، من ل�ادس    57.04
ماهو �أو�ار أو �أل�اف مغروزة، و�ن �انت 

      . جاهزة
  %5   2م 0.3تتجاوز مساحة س�حها  ـ مر�عات ال  57 04 10 00  
ولكن ال تز�د  2م 0.3تجاوز مساحة س�حها ـ مر�عات ت  57 04 20 00  

  %5    2م1عن 
  %5      ـ غ�رها   57 04 90 00  

، و�ن نسجسجاد وأغ��ة أرض�ات ُأخر من     57.05
  . كانت جاهزة

   
  

      : سجاد م�ملي �اللصق ـ ـ ـ     
  %5     من خ�و� ق��فة سجاد و�س� ـ ـ ـ ـ  57 05 00 11  
  %5       سجاد صالةـ ـ ـ ـ    57 05 00 12  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ ـ   57 05 00 19  
ن أل�اف نسج�ة مندوفة م منسوج) سجاد (غ�رـ ـ ـ   57 05 00 20  

  متماس�ة �م�ا� أو �مواد لدنة ...الخ) 

  
  5%  

  %5    و سجاد مصنر له م�هر المو��ت أو م�هر الفر ـ ـ ـ   57 05 00 30  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   57 05 00 90  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

473
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  58ف : 

   - 405  -

 
  

  ذات خمل "أو�ار" من مواد  أقم�ة؛ خاصة منسوجة أقم�ة
  ؛ مطرزاتنسج�ة؛ مسننات (دانت�ال)؛ د�اب�ج؛ أصناف عقادة

  
  : اتمالح�ــ

و المطل�ة أو المغطاة أو ، الم�ر�ة أ59للفصل  1ل�ها في المالح�ة إ، النسج الم�ار ��مل هذا الفصل ال  ـ 1
  .59اُألخر المذ�ورة في الفصل واألصناف ، المنضدة

 ، �ح�� الوالتي لم تقص أو�ارها �عد ةذات خمل من خ�و� اللحم منسوجة أقم�ة ، 58.01��مل أ�ضا البند   ـ 2
  . ها أ� أو�ارحت�هر على سط

�عضه  ، النسج التي ��ون سداها �له أو58.03�المعنى المقصود في البند  " غز�ه"نسج �عقدة  �قصد ���ارة  ـ 3
مع خ�و�  ةف من خ�و� أرض�ه ثابتة (خ�و� مست��مة)، ومن خ�و� متحر�ة (خ�و� دواره)، �ح�� تكمل األخ�ر م�ل

 ةتمر خ�و� اللحم ، لُتكون حلقات (زردات) التي من خاللهانصف دورة أو دورة �املة أو أك�ر ال�ابتة ةاألرض�
  . وتحت�س بها

من أمراس أو ح�ال داخلة في البند  من خ�و� حزم أو ةصنوع، ال��اك �ع�ون معقودة، الم58.04��مل البند  ال  ـ 4
56.08.  

  :58.06�المعنى المقصود في البند  )طائشر نسج ض�قه (تعتبر   ـ 5
سم ��ر� أن ��ون لها حواف (حواشي) أصل�ة والقطع  30يتجاوز عرضها  المنسوجة التي ال األقم�ة  أ  ـ

منسوجة أو مصمغه أو متحصل عل�ها �أ� (ة الناتجة عن عمل�ة قص النسج ولها حواف غ�ر أصل�
  ؛ )طر�قة ُأخر� 

  ؛ وفي حال �سطها سم 30يتجاوز عرضها  التي ال ةالمنسوجة األنبو�� األقم�ة  ب ـ
  . في حال �سطها سم 30يتجاوز عرضها  شرائط مائلة القص ذات الحواف الم�ن�ة التي ال  ج ـ

  .58.08البند �جب أن تدخل في  ةإن ال�رائط ذات األهداب المنسوج
ت�مل ��ما ت�مل أعمال التطر�ز التي تتم بواسطة خ�و�   58.10"مطرزات" �المعنى المقصود في البند إن ��ارة   ـ 6

من معدن أو من أل�اف زجاج�ة على أرض�ة نسج�ه �اهره، وت�مل أ�ضًا البرق "الترتر" أو ال�رز أو الزخارف 
  مواد نسج�ه من  لى أرض�هإ ةلتي تضم بواسطة ال��اط، اأو من مواد أخر ةمن مواد نس�ج� ةالتز��ن�

  .) 58.05البند (برة إلالد�اب�ج الم�غولة �ا��مل  البند ال  
 فإن هذا الفصل ��مل أ�ضًا األصناف المصنوعة من خ�و� من معدن من ،58.09إلى منتجات البند  ة�اإلضاف  ـ 7

 . ةاثلالستعماالت مم وللمفروشات أو ةالنوع المستعمل في األل�س
 
 
 
 
  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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474
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  58ف : 

   - 406  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ونسج من خ�و�  ،ذات خمل منسوجة أقم�ة    58.01
الداخلة في ، عدا األصناف (ش�ن�ل) ط���ةق

  .58.06أو  58.02البند 

    

      : ـ من صوف أو من و�ر ناعم    

  %5      الم�الح لصناعة العبي و ـ ـ ـ  58 01 10 10  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ 58 01 10 90 
     :ـ من قطن  
�ر ـغ اللحمـة،ذات خمل من  منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 21 00 

  مقصوصة

  
  

  
5%  

مقصوصة  ،اللحمةذات خمل من  منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 22 00 
 مضلعة (كوردور�)

  
  

  
5%  

  %5     اللحمةذات خمل من  آخر منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 23 00 
  %5    "ش�ن�ل" ةمن خ�و� قط��� منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 26 00 
  %5   ذات خمل من السد� منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 27 00 
      :اصطنا��ةـ من أل�اف تر��ب�ة أو    
، غ�ر اللحمةذات خمل من  منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 31 00 

  مقصوصة

  
  

  
5%  

، مقصوصة اللحمةمن  ذات خمل منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 32 00 
 مضلعة "كوردور�" 

  
  

  
5%  

  %5   اللحمةذات خمل من أخر  منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 33 00 
  %5   من خ�و� قط���ة "ش�ن�ل" منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 36 00 
  %5   ذات خمل من السد� منسوجة أقم�ةـ ـ  58 01 37 00 
      : ـ من مواد نسج�ة ُأخر   
       : جة من و�ر خ�نـ ـ ـ أقم�ة منسو     
  %5     الم�الح ـ ـ ـ ـ لصناعة العبي و  58 01 90 11  
  %5   ـ ـ ـ ـ غ�رها 58 01 90 19 
  %5    غ�رها ـ ـ ـ 58 01 90 90 

مزردة من النوع اإلسفنجي  منسوجة أقم�ة    58.02
(نسج المناشف وما �ماثلها " ت�ر�")، عدا 

في البند  الداخلة الض�قة (ال�رائط)النسج 
، ذات أو�ار من مواد نسج�ة أقم�ة؛ 58.06

  57.03عدا المنتجات الداخلة في البند 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

سج مزردة من النوع اإلسفنجي (ن منسوجة أقم�ةـ   58 02 10 00  
   ، من قطنالمناشف وما �ماثلها " ت�ر�")

  

5%  

المناشف  من النوع اإلسفنجي ونسج منسوجة أقم�ةـ   58 02 20 00  
   .ا " ت�ر�"، من مواد نسج�ة ُأخروما �ماثله

  
  

  
5%  

  %5    من مواد نسج�ة  أو�ارذات  أقم�ةـ   58 02 30 00  
الض�قة  النسج، عدا غز�هنسج �عقدة   58 03 00 00  58.03

  58.06الداخلة في البند (ال�رائط) 
  

  
5%  

 األقم�ةأخر عدا  تول وأقم�ة ش���ة    58.04
نات الكروش�ه؛ مسنأو  المصنرةأو  المنسوجة

(دانت�ال)، أثوا�ًا، أشرطه أو زخارف، عدا 
لغا�ة  60.02الداخلة في البند  األقم�ة
60.06.  

  
  

  %5      آخرـ تول وأقم�ة ش���ة   58 04 10 00  
     : ـ مسننات آل�ة الصنع    
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اصطنا��ة   58 04 21 00  
  %5     ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  58 04 29 00  
  %5     ـ مسننات يدو�ة الصنع  58 04 30 00  

 �ة النسج من أنواع جو�الن، فالند،د�اب�ج يدو   58 05 00 00  58.05
وما �ماثلها ود�اب�ج م�غولة بوف��ه أو��سون، 

الصغ�رة أو �الغرزة المتقاطعة  ة(�الغرز  �اإلبرة
  م�ًال)، و�ن �انت جاهزة

   
 

 
 

5%  

عدا ئط) (شرا العرضض�قه  منسوجة أقم�ة    58.06
أقم�ة ؛ 58.07األصناف الداخلة في البند 

، سد� دون لحمة (شرائط) م�لفة من ض�قة
  مجمعة بواسطة الصق (البولدوك).

  
  

 �ما ف�ها(خمل ذات  ةمنسوج أشرطة من أقم�ةـ   58 06 10 00    
وأقم�ة مزردة  اإلسفنجيمن النوع  مزردة أقم�ة
   شن�ل)من خ�و� قط���ة ( ة) وأقم�مماثلة

  
  

  
5%  

% أو أك�ر وزنًا 5ُأخر، تحتو� على منسوجة  أشرطة ـ  58 06 20 00  
     خ�و� مطا�من للمط أو من خ�و� قابلة 

  
5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ُأخر أشرطةـ     
  %5    ـ ـ من قطن   58 06 31 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اصطنا��ة   58 06 32 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر   58 06 39 00  
سد� دون لحمة، أقم�ة ض�قة (شرائط) م�لفة من ـ   58 06 40 00  

    مجمعة بواسطة الصق (البولدوك)
  

5%  
رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد     58.07

أو مقطعة �أش�ال أو  ةشرطأنسج�ة، أثوا�ًا أو 
  . ��اسات مع�نة، غ�ر مطرزة

   

  %5     ـ منسوجة  58 07 10 00  
  %5     ـ غ�رها   58 07 90 00  

ضفائر أثوا�ًا؛ أصناف عقادة وأصناف تز��ن�ة     58.08
مماثلة، أثوا�ًا، بدون تطر�ز، عدا المصنرة أو 

تز�ن�ه  وشرار�ب و�راتالكروش�ه منها؛ 
  . وأصناف مماثلة

  
  

  %5     ـ ضفائر أثوا�اً    58 08 10 00  
  %5      ـ غ�رها  58 08 90 00  

 أقم�ة دن ومن خ�و� من مع منسوجة أقم�ة  58 09 00 00  58.09
من خ�و� نسج�ة ممعدنة مما يدخل  منسوجة

، من األنواع المستعملة 56.05في البند 
الستعماالت مماثلة،  لألل�سة و للمفروشات أو

  . غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر

  
  
  
  
  

  
  
  
  

5%  
      . أو زخارف ةشرطأمطرزات، أثوا�ًا أو     58.10

  %5     �اهرة ـ مطرزات من دون أرض�ة   58 10 10 00  
      : ـ مطرزات ُأخر    
  %5     ـ ـ من قطن  58 10 91 00  

  %5      ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اصطنا��ة  58 10 92 00  
  %5     ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  58 10 99 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

، تتكون من منتجات نسج�ة ذات ح�و، أثوا�اً   58 11 00 00  58.11
ط�قة أو أك�ر من مواد نسج�ة مضمومة إلى 

�و، �الغرز أو �طر�قة ُأخر�، عدا المطرزات ح
  58.10الداخلة في البند 

  
  
  
  

  
  
  

5%  
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   نسج م�ر�ة أو مطل�ة أو مغطاة
  الصناعيلالست�دام  مناس�ة نسج�ه؛ أصناف أو منضدة 

  

  : مالح�ـــات
، األقم�ـة المنسـوجة المـذ�ورة فـي " نسج " أينما وردت في هذا الفصـل، �قصد ���ارة ما لم ينص على خالف ذلك  ـ 1

، لتز��ن�ـة، أثوا�ـاً ا�ما �قصـد بهـا الضـفائر و أصـناف العقـادة  58.06و  58.03وفي البندين  55إلى  50الفصول 
  .60.06لغا�ة  60.02من البند  ةواألقم�ة المصنرة أو الكروش�  58.08الداخلة في البند 

  :59.03��مل البند   ـ 2
همـا �انــت ، مهمـا بلـغ وزن المتـر المر�ــع ف�هـا وم�ــة أو المغطـاة أو المنضـدة بلــدائنالنسـج الم�ـر�ة أو المطل ــ أ 

  : )، �است�ناءةطب�عة اللدائن (غ�ر خلو�ة أو خلو�
إلـى  50�ـالع�ن المجــردة (الفصـول مـن  ومرئ�ـةالنسج التي ال ��ون الت�ر�ب أو الطالء أو التغط�ة ف�ها  ـ 1

 �ع�ن االعت�ار تبدالت اللـون الناتجـة ذال ي�خ، األح�ام؛ ولتطب�ق هذه �صورة عامة) 60أو  58أو  55
  ؛مل�اتعن هذه الع

مـم فـي درجـة حـرارة تتـراوح  7، علـى اسـطوانة قطرهـا �م�ن لفها يـدو�ًا، دون أن تتكسـر المنتجات التي ال ـ 2
  ؛�صورة عامة) 39درجة م�و�ة (فصل  30و  15ب�ن 

الــوجه�ن بهــذه  المنتجــات التــي تكــون نســجها إمــا مغمــورة �ل�ــًا بلــدائن و�مــا مطل�ــة �ل�ــًا أو مغطــاة علــى ـ 3
، �غــض الن�ــر عــن �ــالع�ن المجــردة مرئ�ــة و��ــون هــذا الطــالء أو هــذه التغط�ــة ة أن المــادة، شــر�ط
  ؛)39لناتجة عن هذه العمل�ات (فصل تبدالت اللون ا

 55إلـى  50النسج المطل�ة أو المغطاة جزئ�ًا بلدائن وتحتو� رسومًا ناتجة عن تلك المعالجات (الفصـول  ـ 4
  ؛امة)�صورة ع 60أو  58و 

موجـودًا �حامـل فقـط  ، المتحدة بنسج عندما ��ون النس�جمن لدائن خلو�ة األشرطةأو  لصفائحوااأللواح  ـ 5
  ؛)39(الفصل  ةوإلغراض التقو�

  .58.11النسج�ة الداخلة في البند  المنتجات ـ 6
 ، م�ر�ة أو مطل�ـة أو مغطـاة أو مغلفـةص��حات أو من أش�ال مماثلةأو أشرطة النسج المصنوعة من خ�و�  ب ـ

  .56.04ئن، الداخلة في البند بلدا
�قصد ���ارة "أقم�ة نسج�ة منضدة بلدائن" المنتجات المصنوعة بتجم�ع ط�قة أو أك�ر من  59.03ألغراض البند     ـ 3

أقم�ة مـع ألـواح أو صـفائح مـن لـدائن مضـمومة �أ�ـة عمل�ـة تـر�ط هـذه الط�قـات معـًا و�ن �انـت تلـك األلـواح أو 
  دة في المقطع العرضي.  الصفائح �اهرة للع�ن المجر 

المنتجـات التـي تكـون ��ـ�ل   59.05المقصـود فـي البنـد  المعنى" أغط�ة جدران من مواد نسـج�ة " �ـ�قصد ���ارة   ـ 4
، الم�ونـة مـن سـطح نسـجي م�بـت، علـى لصـالحة لتـز��ن الجـدران أو السـقوفسم، ا 45لفات، �عرض ال �قل عن 

��ـمل أغط�ــة  ، إال أن هـذا البنـد ال)ل�سـمح �اللصــق �ب أو الطـالءحامـل و�مـا معـالج علـى وجهــه ال�لفـي (�الت�ـر 
) أو علـى 48.14��ار مـن مـواد نسـج�ة م�بتـة م�اشـرة علـى حامـل مـن ورق (البنـد  الجدران الم�ونة من زغب أو
  �صورة عامة) . 59.07حامل من مواد نسج�ة (البند 
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  : ييل ما 59.06�قصد ���ارة  " نسج ممططة " ألغراض البند    ـ 5
  : غطاة أو المنضدة �المطا� ، والتيالنسج الم�ر�ة أو المطل�ة أو الم ـ أ

  ؛ أو جم 1500د وزن المتر المر�ع منها يز� ال ـ 1
  % وزنًا من مواد نسج�ة؛50جم وتحتو� على أك�ر من  1500يزن المتر المر�ع منها أك�ر من  ـ 2
المغطـاة أو المغلفـة  ، الم�ر�ة أو المطل�ـة أومماثلة أو من أش�ال أشرطةالنسج المصنوعة من خ�و� أو من  ب ـ

  آو ؛56.04، الداخلة في البند �المطا�
  .الن�ر عن وزنها في المتر المر�ع ، �غض�المطا� م�تلةالم�لفة من خ�و� نسج�ة متواز�ة  األقم�ة ج ـ

، ةنسـج� أقم�ـةمـع مـن مطـا� خلـو� المتحـدة  األشـرطة،األلواح أو الصـفائح أو ال أن هذا البنـد، ال ��ـملإ
أ�ضـًا المنتجـات  لوال ��ـم) 40فقـط (الفصـل  التقو�ـةللنسج ف�ها إال صفة الحامـل وألغـراض  ن ال ��ووالتي 

  . 58.11النسج�ة الداخلة في البند 
  :59.07البند  لال ��م  ـ 6

أو  58، 55لـى إ 50�ـالع�ن المجـردة (الفصـول  ةالت�ـر�ب أو الطـالء أو التغط�ـة  ومرئ�ـ ن ال ��والنسج التي  ـ أ
ت اللـــون الناتجـــة عـــن هـــذه �عـــ�ن االعت�ـــار تبـــدال ذال ي�خـــ، األح�ـــام؛ ولتطب�ـــق هـــذه �صـــورة عامـــة) 60

  ؛العمل�ات
ــ ب  ال�ل��ــة ، وللمنــا�رةرســومًا للم�ــاهد المســرح� ة(عــدا نســج الكانفــا المتضــمن اترســومب صــبوغةالنســج الم ـ

  ؛�ورات" أو لالستعماالت المماثلة)"د� تلالستوديوها
�منتجـات ُأخـر مماثلـة والمتضـمنة رسـومًا ناتجـة  النسج المغطاة جزئ�ًا بزغب أو ���ار أو �مسـحوق فلـ�ن أو ـ ج

  البند؛ المقلدة "الم�مل المقلد"، ت�قى داخلة في هذا ةال أن النسج الو�ر�إعن تلك المعالجات؛ 
  ؛واد أخر مماثلةا مواد ن�و�ة أو مالنسج التي ُأخضعت لعمل�ات تجه�ز عاد� استعملت ف�ه د ـ
  ؛)44.08ة على حامل من نسج (البند الصفائح من خ�ب للتلب�س الم�بت ـ هـ
  ؛)68.05ة على حامل من نسج (البند الم�بت  ةالمساح�ق والحب��ات الطب���ة أو االصطنا��ة ال�احذ ـ و

  ؛)68.14على حامل من نسج (بند الم��ا الم�تلة أو المجددة الم�بتة ز ـ
    .عام)بوجه  15أو  14( القسم والرقائق من معدن الم�بتة على حامل من نسج  لر��قةاألوراق ا ـ ح

  :59.10��مل البند  ال  ـ 7
   .مم 3نقل المواد ، مـن مـواد نسج�ة التي �قل سم�ها عـن  أو ةس�ور نقل الحر� ـ أ

أو منضـدة �مطــا�، أو  ، م�ــر�ة أو مطل�ـة أو مغطــاةواد أو الســ�ور، مـن نسـجأو نقــل المـ ةنقــل الحر�ـ سـ�ور ــ ب
  .)40.10طل�ة أو مغلفة �مطا� (بند المصنوعة من خ�و� أو خ�و� حزم نسج�ة م�ر�ة أو م

  :ند آخر من بنود القسم الحاد� ع�رتدخل في أ� ب ، األصناف التال�ة التي ال59.11��مل البند   ـ 8
(عدا األصـناف (�ما ف�ها المر�ع) �ل مستط�ل أطواًال أو المقطعة فقط �� ة، أو المقطعنسج�ة، أثوا�اً المنتجات ال أ ـ

  يلي: فقط ��ما ، المحددة حصرًا )59.10إلى  59.08اخلة في البنود التي لها صفة المنتجات الد
الجلـد  مـع المطـا� أو ة أو المغطاة أو المنضـد ة، المطل�والل�اد أو النسج الم�طنة بل�اد ةالمنسوج ةاألقم� ـ 1

 ةع المستعملة في صنع �سوه أجهزة الندف والنسج المماثلة الستعماالت تقن�ـمن األنوا أومن مواد ُأخر،
م�ــر�ه �مطــا� لتغط�ــة مطــاو�  ةمــن قط�فــ ةط" المصــنوعائ�ــر لُأخــر، �مــا ف�هــا النســج ضــ�قة العــرض "ا

  "سداة" النس�ج؛
  نسج الن�ل؛  ـ 2
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 ة، مـن مـادماالت مماثلـةاصـر الز�ـوت أو السـتعالتص��ة من األنواع المستعملة في مع الترش�ح أو نسج  ـ 3
  ؛نسج�ه أو من شعر ��ر� 

، و�ن �انت م�ر�ة أو مطل�ة ، المنسوجة ���ل مسطح، والمتعددة السد� النسج الملبدة أو غ�ر الملبدة  ـ 4
  أخر؛ ةالت أو الستعماالت تقن�آلواللحمة من النوع المست�دم في ا

  تقن�ة؛ الستعماالتالمعدة  النسج المقواة �معدن من األنواع ـ 5
األنواع  م�ر�ة أو مقواة �معدن منأو الح�ال والضفائر وغ�رها من المنتجات المماثلة، و�ن �انت مطل�ة  ـ 6

  . �مواد ح�و أو �مواد للت�ح�م ةفي الصناع ةالمستعمل
ــ ب ــى  59.08األصــناف النســج�ة (عــدا تلــك الداخلــة فــي البنــود  ـ  األقم�ــة ، (م�ــل،تقن�ــة الســتعماالت) 59.10إل

بدون نها�ة أو المزودة �أدوات وصـل، مـن األنـواع المسـتعملة فـي آالت صـنع الـورق  ةوالل�اد المقفل ةسج�الن
مــ�ًال)، أقــراص الجلــي، الفواصــل  األســمنتعج�نــة الــورق، أو الحر�ــر الصــ�ر� مــع  آالتأو اآلالت المماثلــة (

  . )اآلالتوغ�رها من أجزاء الجلي  أقراصوالحلقات 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

نسج مطل�ة �صمغ أو �مواد ن�و�ة، من     59.01
األنواع المستعملة للتغل�� ال�ارجي للكتب 
وغ�رها من االستعماالت المماثلة؛ نسج 

سج محضرة للرسم است�فاف لنقل الرسوم؛ ن
�ماثلها من  ؛ نسج "��رام" وما�األلوان (كانفا)

ألنواع المستعملة لصناعة ن امقساة مالنسج ال
  . ال��عات

  
  

نسج مطل�ة �صمغ أو �مواد ن�و�ة، من األنواع ـ   59 01 10 00  
المستعملة للتغل�� ال�ارجي للكتب وغ�رها من 

   االستعماالت المماثلة

  
  
  

  
  

5%  
      : ـ غ�رها    
  %5     نسج شفافة لنقل الرسومـ ـ ـ   59 01 90 10  
  %5     حضرة للرسم �األلوان(كانفا)نسج مـ ـ ـ   59 01 90 20  
ة ـنسج مقساة من األنواع المستعملة لصناعـ ـ ـ   59 01 90 30  

  %5     ال��عات
من خ�و�  ال�ارج�ةلإلطارات من ح�ال نسج     59.02

عال�ة المتانة من نايلون أو من بولي أم�دات 
  . الفس�وزأو من حر�ر ات ُأخر أو من بول�ستر 

    

  %5    ايلون أو من بولي أم�دات ُأخر ـ من ن  59 02 10 00  
  %5    اتـ من بول�ستر   59 02 20 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

  %5    ـ غ�رها  59 02 90 00  
نسج م�ر�ة أو مطل�ة أو مغطاة أو منضدة     59.03

  .59.02عدا تلك الداخلة في البند  بلدائن،

    

  %5    ببولي (ف�ن�ل �لور�د)ـ   59 03 10 00  
  %5    ـ ببولي يور��ان   59 03 20 00  

  %5    ـ غ�رها   59 03 90 00  
و�ن �ـان مقطعـًا  م�مـع أرض�ــة (ل�نول�ــوم)    59.04

؛ أغط�ة أرض�ات م�ونة من �أش�ـال مع�نة
طالء أو غطاء م�بتة على حامل من مواد 

  . ، و�ن �انت مقطعة �أش�ال مع�نةنسج�ة

    

  %5    ـ م�مع أرض�ة (ل�نول�وم)   59 04 10 00  
  %5    ـ غ�رها   59 04 90 00  

      . نسج  أغط�ة جدران من    59.05

  %5    ـ ـ ـ من قط�فة   59 05 00 10  
  %5    من قطن ـ ـ ـ   59 05 00 20  
  %5    اصطنا��ة  أو من مواد نسج�ة تر��ب�ةـ ـ ـ   59 05 00 60  
  %5    من مواد نسج�ة أخر ـ ـ ـ   59 05 00 90  

      .59.02ة، عدا الداخلة في البند طنسج ممط    59.06

  %5    سم 20ـ أشرطة الصقة �عرض ال يز�د عن   59 06 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     أو �روش�هـ ـ مصنرة   59 06 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها   59 06 99 00  

ج م�ر�ة أو مطل�ة أو مغطاة؛ نسج الكانفا ـنس    59.07
وللمنا�ر  المسرح�ةرسومًا للم�اهد  المتضمنة

 الستعماالتأو  لإلستديوهات "د��ورات" ال�ل��ة
  .  مماثله

  
  
  

  

       : مغطاةأخر م�ر�ة أو مطل�ة أو  نسجـ ـ ـ      
النسج المطل�ة �القطران أو القار أو المواد  ـ ـ ـ ـ  59 07 00 11  

المماثلة من األنواع المستعملة لتحض�ر أغط�ة 
   ال�ضائع وأقم�ة التغل��

  
  
  

  
  

5%  
  %5    شم��ة النسج المطل�ة �موادـ ـ ـ ـ   59 07 00 12  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

 الم��عة �محضر النسج الر��قة المطل�ة أوـ ـ ـ ـ   59 07 00 13  
  أساسه راتنجات طب���ة و�افور 

  
  

  
5%  

محضرات  النسج المطل�ة أو الم�ر�ة �الز�ت أوـ ـ ـ ـ   59 07 00 14  
أساسها ز�ت تج��� م�ل أقم�ة التغل�� 

 والجوت والكتانوالنسج القو�ة ال��نة من القنب 
ن والنسج االصطنا��ة أو التر��ب�ة الغ�ر والقط

منفذة للماء لطالئها �ط�قة ثق�لة م�لفة أساسها 
  وسناجمن خل�ط من ز�ت تج��� 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

5%  
 لالحتراققابله  �س�ل��ات لجعلها غ�ر نسج مغطــاة ـ ـ ـ ـ  59 07 00 15  

  (للستائر المقاومة للحر�ق م�ال)

  
  

  
5%  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ ـ  59 07 00 19  
�ر خل��ة (د��ورات) انسج مرسوم عل�ها من ـ ـ ـ  59 07 00 20  

) أو الستعماالت تاالستوديوهاللمسارح والمراسم (
   مماثلة

  
  

  
5%  

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة، من مواد   59 08 00 00  59.08
والمواقد والقداحات وال�موع نسج�ة، للمصاب�ح 

وهاجة لمصاب�ح ) ة��غرقائق (أ ؛�ماثلها ما أو
في  اسطوان�ة تست�دم ةوأقم�ة مصنر  الغاز

  %5    صنعها، و�ن �انت م�ر�ة
مماثلة  من مواد نسج�ه وأناب�ب ةنبو��أخراط�م     59.09

نسج�ه، و�ن �انت م�طنة أو مقواة  من مواد
  .  دن أو مزودة بلوازم من مواد ُأخر�مع

    

  %5    المجهزة إلطفاء الحرائقـ ـ ـ   59 09 00 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   59 09 00 90  

 

59.10  
 

نقل المواد من مواد  س�ور نقل الحر�ة أو  59 10 00 00
 مغطاة، أو مطل�ة، و�ن �انت م�ر�ة، نسج�ة،

  %5    �مادة أخر�  مقواة �معدن أو منضدة بلدائن أو
منتجات وأصناف نسج�ة الستعماالت تقن�ه،     59.11

  . هذا الفصل من 8المالح�ة حدده في م
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

أو مغطاة أو  مطل�ةبل�اد، ونسج م�طنة ول�اد سج نـ   59 11 10 00  
مواد ُأخر، من األنواع �منضده �مطا� أو جلد أو 

المستعملة في صنع �سوة أجهزة الندف، والنسج 
المماثلة الستعماالت تقن�ه ُأخر، �ما في ذلك النسج 

م�ر�ه  قط�فةمن  المصنوعة(ال�رائط) ض�قة ال
    النس�ج" �وك"مازل النس�ج غ�مطا� لتغط�ة م

  
  

5%  
  %5     الن�ل و�ن �انت جاهزة ـ نسج  59 11 20 00  
  

  

أو مزودة  متصلة�اد ــلو  (نسج) ةنسج� أقم�ةـ 
�أدوات ر�ط، من األنواع المستعملة في آالت صناعة 

الورق أو في آالت مماثلة (م�ل، آالت عجائن 
 ط الحر�ر الص�ر� واإلسمنتخل� الورق أو
  :  )س)(اس�ستو 

    

  %5    جم 650ـ ـ وزن المتر المر�ع منها أقل من   59 11 31 00  
  %5    أك�ر جم أو 650ـ ـ وزن المتر المر�ع منها   59 11 32 00  
التص��ة من األنواع المستعملة الترش�ح أو أقم�ة ـ   59 11 40 00  

في معاصر الز�وت أو ما �ماثلها، �ما في ذلك ما 
    ��ر�  شعر كان منها مصنوعًا من

  
  

5%  
  %5    غ�رها ـ  59 11 90 00  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  �هـأقم�ـة مصنـرة أو �روش
  

  : اتمالح�ــ
  : هذا الفصل لال ��م  ـ 1

  ؛58.04ل�روش�ة) الداخلة في البند معقوفة (دانت�ال �ا �غرزهالمسننات   أ ـ  
  ؛58.07الداخلة في البند  أو �روش�ه المماثلة من مصنرات وال�ارات واألصنافالرقاع   ب ـ  
  .59الفصل  �روش�ه الم�ر�ة أو الم�ل�ة أو المغ�اة أو المنضدة، المذ�ورة فياألقم�ة المصنرة أو ال  ج ـ  

ــة أو المغ�ــاة أو الم ةذات ال�مــل المصــنر  األقم�ــةأن  إال نضــدة، ت�قــى أو ال�روشــ�ه، الم�ــر�ة أو الم�ل�
  .60.01داخلة في البند 

  

المفروشـات  أو ةالمسـتعملة لألل�سـ ��مل أ�ضا هذا الفصل، األقم�ة المصنوعة من خ�و� من معدن، من األنواع  ـ 2
  . أو الستعماالت مماثلة

  

مصنرة " ح��ما وردت في جدول التعر�فـة، ت�ـ�ر أ�ضـًا إلـى األصـناف المجمعـة ـ �ـالغرز والتـي تعنـي أن ��ارة "إن   ـ 3
 . ةتتألف هذه الغرزات المتسلسلة ف�ها من خ�و� نس�ج�

  مالح�ة البند الفرعي
األقم�ة من شع�رات مفردة من بولي اي��ل�ن أو من شع�رات متعددة من بول�سـتر  600535��مل البند الفرعي  .1

فتحـة  20فتحاتهـا عـن  عـددال �قـل ذو ع�ون ش���ة ، 2جرام/م 55وال يتجاوز  2جرام/م 30تزن ما ال �قل عن 
و) أو ســايبرم��ر�ن (ايــزو) أو �لورف�نــاب�ر(ايز -، م�ــر�ة أو م�ل�ــة �الفــا2فتحــة /ســم 100وال تز�ــد عــن  2/ســم

  م���ل(ايزو).-س�هالوثر�ن (ايزو) أو برم��ر�ن(ايزو) أو ب�ر�مفوس-، ايزو) أو المبدا INN( دلتام��ر�ن

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 "�و�لة ال�مل"أقم�ة ذات خمل �ما ف�ها     60.01
      . �ة مزردة "ت�ر�" مصنرة أو �روش�هوأقم

  %5    .   "�و�لة ال�مل"ـ أقم�ة   60 01 10 00  
      : ـ أقم�ة مزردة    
  %5    ـ ـ من ق�ن  60 01 21 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  60 01 22 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  60 01 29 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ من ق�ن  60 01 91 00  
  %5    ص�نا��ةـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو ا  60 01 92 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  60 01 99 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

يز�د عن  أقم�ة مصنرة أو �روش�ه �عرض ال    60.02
من  أك�ر أووزنًا  %5تحتو� على  سم،30

عدا تل�  قابلة للم� أو من خ�و� م�ا�،خ�و� 
     .60.01في البند الداخلة

و� قابلة وزنًا من خ� أو أك�ر، وزنًا %5تحتو� على ـ   60 02 40 00  
     خ�و� م�ا� على تحتو�  للم� ول�ن ال

  
5%  

  %5    ـ غ�رها   60 02 90 00  
عن  دال يز��عرض  �روش�ه أو مصنرة أقم�ة    60.03

 60.01 في البند تل� الداخلة عدا سم،30
      .60.02أو

  %5     ناعم و�ر من صوف أو ـ  60 03 10 00  
  %5    ق�نمن  ـ  60 03 20 00  
  %5     تر��ب�ة أل�افمن  ـ  60 03 30 00  
  %5    اص�نا��ة أل�افمن  ـ  60 03 40 00  
  %5    غ�رها ـ  60 03 90 00  

عن  �عرض يز�د كروش�ه أو مصنرة أقم�ة    60.04
من  أك�ر أو وزناً  %5على  تحتو� سم 30

تل�  عدا من خ�و� م�ا�، للم� أو خ�و� قابلة
      .60.01 في البند الداخلة

للم�  من خ�و� قابلة أك�ر ً◌أو وزنا %5على  تحتو�  ـ  60 04 10 00  
  %5     على خ�و� م�ا� تحتو�  ول�ن ال

  %5    ـ غ�رها   60 04 90 00  
على  تل� المصنوعة ف�ها (�ما مصنرات السد�    60.05

 عدا "جالون")، المزر��ة األشر�ة آالت تصن�ر
      60.04 لغا�ة 60.01 في البند تل� الداخلة

      : من ق�ن ـ    
  %5     مقصورة أو غ�ر مقصورة ـ ـ  60 05 21 00  
  %5    مصبوغة ـ ـ  60 05 22 00  
  %5     من خ�و� ذات ألوان م�تلفة ـ ـ  60 05 23 00  
  %5    ـ م�بوعةـ   60 05 24 00  
      : أل�اف تر��ب�ة ـ من    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

لهذا  1ـ األقم�ة المحددة في مالح�ة البند الفرعي ـ   60 05 35 00  
  %5     الفصل

  %5     مقصورة أو مقصورة رها، غ�رـ غ�ـ   60 05 36 00  
  %5    غ�رها، مصبوغةـ ـ   60 05 37 00  
  %5     من خ�و� ذات ألوان م�تلفة، ـ غ�رهاـ   60 05 38 00  
  %5    ـ غ�رها، م�بوعةـ   60 05 39 00  
      : ـ من أل�اف اص�نا��ة    
  %5     ـ ـ غ�ر مقصورة أو مقصورة  60 05 41 00  
  %5    ـ ـ مصبوغة  60 05 42 00  
  %5     ـ ـ من خ�و� ذات ألوان م�تلفة  60 05 43 00  
  %5    ـ ـ م�بوعة  60 05 44 00  
  %5     ـ غ�رها  60 05 90 00  

      . أخر�روش�ه  أو مصنرة أقم�ة    60.06
  %5     ناعم و�ر ـ من صوف أو  60 06 10 00  
      : ـ من ق�ن    
  %5    مقصورة أو مقصورةـ غ�ر ـ   60 06 21 00  
  %5    ـ مصبوغةـ   60 06 22 00  
  %5     ـ ـ من خ�و� ذات ألوان م�تلفة  60 06 23 00  
  %5    ـ م�بوعةـ   60 06 24 00  
      : ـ من أل�اف تر��ب�ة    
  %5     مقصورةأو  ـ ـ غ�ر مقصورة  60 06 31 00  
  %5    ـ مصبوغةـ   60 06 32 00  
  %5     ـ ـ من خ�و� ذات ألوان م�تلفة  60 06 33 00  
  %5    ـ م�بوعةـ   60 06 34 00  
      : ـ من أل�اف اص�نا��ة    
  %5     مقصورة أو ـ ـ غ�ر مقصورة  60 06 41 00  
  %5    ـ مصبوغةـ   60 06 42 00  
  %5     ـ ـ من خ�و� ذات ألوان م�تلفة  60 06 43 00  
  %5    ـ م�بوعةـ   60 06 44 00  
  %5       ـ غ�رها  60 06 90 00  
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  أل�سة وتوا�ع أل�سة من م�نرات أو �روش�ه  
  

  : اتمالح�ـ
  

  . ه�روش�هذا الف�ل، إال على األصناف الجاهزة من م�نرات أو  قال ��ب  ـ 1
  : هذا الف�ل لال �شم  ـ 2

  ؛62.12األصناف الداخلة في البند   أ  ـ  
  ؛63.09المستعملة الداخلة في البند وغ�رها من األصناف اُألخر  المستعملةاألل�سة   ب ـ  
  ).90.21الجراح�ة وأحزمة الفتق أو ما �ماثلها (بند أجهزة تقو�م األع�اء، األحزمة  ـ ج  

  :61.04و  61.03ب�ق أح�ام البندين من أجل ت�  ـ 3
وذلك م�ابق م�نعة من قماش ق�ع ثالث من " مجموعة أل�سة م�ونة من ق�عت�ن أو بدله"���ارة  �ق�د  أ  ـ

  :تعلق �س�حها ال�ارجي، وتشتمل على��ما ي
أكثر، م�ممة لتغ��ة  سترة واحدة (جاك�ت) تتكون أجزاؤها ال�ارج�ة، ��ما عدا األكمام، من أر�ع ق�ع أو ـ

��ون جزؤها األمامي م�نوع من  ةم��� ةالجزء العلو� من الجسم، و�م�ن أن ��ون معها صدر�ة واحد
وجزؤها ال�لفي م�نوع من نفس قماش ��انة نات المجموعة �اقي م�و نفس قماش الس�ح ال�ارجي ل

  ؛تأو الجاك�السترة 
و �أرجل ض�قه تغ�ي الر�ب أو لتغ��ة الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بن�لون عاد� أ ةق�عة ل�اس واحدـ 

  . در�ةص عاد�ه أو �ش�ل بن�لون، بدون حماالت أو  تنوره" شورت" (عدا رداء الس�احة) أو ق��ر
والتر��ب؛ أ��ًا  من قماش ذ� بن�ة نسج�ه واحدة و من نفس اللون  هأن تكون جم�ع م�ونات البدل�جب 

فإن هذه الم�ونات �م�ن أن تزود  �جـب أن تكـون مـن نفس ال�راز ومتوافقة ومنسجمة ال��اسات. مع ذلك،
  .  ) من نس�ج م�تلفة�شر�� أنبو�ي (شر�� نسجي مثبت داخل الحواف الم���

 لتغ��ة الجزء السفلي للجسم (مثل، بن�لون�ن عادي�ن أو بن�لون عاد� ةـت معـًا عـدة م�ونات منف�لو�ذا ُقدم
عاد�ة مع بن�لون أو تنوره �ش�ل بن�لون مع بن�لون) فإن الجزء  تنورهمع بن�لون ق��ر " شورت " أو 
أو البنات،  الس�دات ، وفي حالة بدلهب أن ��ون البن�لون الم�ون للبدلالسفلي الذ� �ع�ى األولو�ة �ج

  .ل�سة األخر� فتعتبر ق�عًا منف�لة�ش�ل بن�لون أما األ  هالعاد�ة أو التنور  ه��جب أن تكون التنور 
  :و�ن لم تتوفر بها الشرو� السا�قة"، المجموعات التال�ة من األل�سة،  بدلهتشمل أ��ًا ��ارة " 

إلى أسفله  ال مستديرة تتدلى على ال�هر) �أذ�ةمنفرج ةل�اس ال��اح و�تكون من جاك�ت سادة (ق��ر  ـ
  ومن بن�لون م��� �ول�ًا؛

نسب�ًا من  ق��رة وله جاك�ت " فراك ") م�نوع عادة من قماش أسود اللون  ل�اس المساء (سترة بذيل ـ
  أسفل؛ األمام، مفتوحة ��ورة دائمة وذات أذ�ال ض�قة م��ورة على الجانب�ن ومتدل�ة من ال�لف إلى

قد ��هر من  و��ون ��ه الجاك�ت من �راز مماثل للجاك�ت العاد�ة، (رغم أنه (سمو�ن)ء ل�اس العشا ـ
ال�در ف�ها م�نوعتان من  خاللها و�ش�ل واضح جزء �ب�ر من مقدمة القم��)، وتتم�ز �أن ��تي

  .الحر�ر ال�ب�عي أو المقلد الالمع
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أو  61.08أو  61.07الداخلة في البنود ناف ، مجموعة من األل�سة (عدا البدل واألصأ�قم)�ق�د ���ارة (  ب ـ
  ، ومه�أة للب�ع �التجزئة وتتألف من:مت�ابق ) تتكون من عدة ق�ع م�نعة من قماش61.09

بلوفر" التي قد تش�ل ق�عة  " الكنزةالعلو� من الجسم �استثناء  ق�عة ل�اس واحدة م�ممة لتغ��ة الجزء ـ
ها من نوع األ�قم الثنائ�ة " التو�نز" و�استثناء ال�در�ة ل�اس علو�ًا ثان�ًا فق� في الحالة التي تكون ف�

  التي قد تش�ل أ��ًا ق�عة من ل�اسًا علو�ًا ثان�ًا في الحاالت اُألخر�؛ 
ق�عة أو ق�عت�ن من أل�سة م�تلفة، م�ممة لتغ��ة الجزء السفلي من الجسم، م�ونة من بن�لون عاد�  ـ

"، أو بن�لون �أرجل ض�قه تغ�ي الر�ب أو بن�لون  "أوفرول بن�لون ��در�ة وحماالت مت�لة �ه أو
  .�ش�ل بن�لون  تنورهعاد�ة أو  تنورهق��ر" شورت "، (عدا أل�سة الس�احة) أو 

واحدة ومن نفس ال�راز  ين�غي أن تكون جم�ع م�ونات ال�قم " االنسامبل " من قماش ذ� بن�ـة نسج�ه
" انسامبل " ال��اسات. ال تن�بق ��ارة (�قم)ة واللون والتر��ب؛ �ما �جب أن تكون متوافقة أو منسجم

  .61.12التزلج الداخلة في البند  بدلج" وال الر�اضة "تر�ن بدلعلى 
، األل�سة �ج�وب تحت ال��ر، التي لها أر��ة جانب�ة ضامة لل��ر أو مزودة 61.0و  61.05البندان  لال �شم  ـ 4

�شمالن األل�سة التي �قل معدل عدد الغرز  فل، �ما ال�أ�ة وس�لة ُأخر� تم�ن من شد وت���ق المال�س من أس
سم على األقل. �ما 10× سم 10ف�ها عن عشره في السنتمتر ال�ولي في �ل اتجاه محسو�ًا على مساحة مقاسها 

  .المال�س التي بدون أكمام 61.05د البن لال �شم
من الجسم وهي ذات أكمام �و�لة او ق��رة "القم�ان" و "البلوزات القم�ان" هي أل�سة معدة لتغ��ة الجزء العلو� 

مع فتحة �املة او جزئ�ة تبدا عند خ� العنق. "البلوزات" هي أل�سة ف�فاضة معدة ا��ًا لتغ��ة الجزء العلو� من 
الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام �فتحة عند خ� العنق أو بدونها. �ما �م�ن أن تكون "القم�ان" و "البلوزات 

  لوزات" ذات �اقة.القم�ان" و "الب
أخر� لشد ، أو أر��ة جانب�ة ضامة لل��ر أو أ� وس�لة ، األل�سة التي لها أر��ة لألح�ام61.09البند  لال �شم  ـ 5

  .وت���ق المال�س من أسفل
  :61.11من أجل ت�ب�ق أح�ام البند   ـ 6

أجسامهم  �ول يز�د الذين ال"أل�سة توا�ع أل�سة لأل�فال" األصناف الم���ة ل�غار األ�فال  �ق�د ���ارة أ ـ
  سم 86عن 

لف�ل وفي أ� بند آخر من هذا ا 61.11أن تبند في آن واحد في البند  ةإن األصناف التي �م�ن ألول وهل ب ـ
  .61.11�جب أن تدخل في البند 

ن التعرف التزلج" األل�سة أو مجموعات األل�سة التي �م�بدل "، �ق�د ���ارة 61.12أح�ام البند من أجل ت�ب�ق   ـ 7
�ق�د التزلج على الثلوج (عبر  الرتدائهاعل�ها من م�هرها العام ومن بن�تها التسج�ة أنها معدة ��ورة أساس�ة 

  :و على منحدرات الج�ال) وتتكون منالسهول أ
 من الجسم؛ والسفل�ة العلو�ة األجزاءرداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو ل�اس مؤلف من ق�عة واحدة م�مم لتغ��ة   أ  ـ 

  ؛الل�اس ج�و�ًا أو أر��ة لألقدام إضافة إلى األكمام وال�اقة، �م�ن أن يت�من هذا
مه�أة للب�ع �التجزئة وتتألف  ،ق�ع ثالثمن وهو مجموعة من األل�سة م�ونة من ق�عت�ن أو �قم تزلج   ب ـ

  :من
�حا��ات  تغلق ة،مماثل أصناف أو والم�ر الر�ح من وا��ة سترات أو من نوع "أنوراك" واحدة ق�عة ل�اس  ـ

  ؛إضا��ة)، و�م�ن أن ��ون معها صدر�ة سحا�اتمنزلقة (
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أو من بن�لون واحد �أرجل ض�قة تغ�ي الر�ب أو  �ن �ان ممتدًا إلى ما فوق ال��ربن�لون واحد، و   ـ
  .)��در�ة وحماالت مت�لة �ه (أوفرولبن�لون واحد 

ومن سترة  (أ) ةفي الفقر  للرداء المذ�ور أعالهإن أ�قم التزلج �م�ن أن تتكون أ��ًا من رداء تزلج مماثل 
  .من دون أكمام، تل�س فوق الرداء ،م��نة �حشو

نسج�ه واحدة و من نفس ال�راز  و�جب أن تكون جم�ع م�ونـات �قم التزلـج م�نوعة من قماش ذ� بن�ة
  .ة ال��اساتـهذه الم�ونات متوافقة أو منسجملوان م�تلفة؛ �جب أ��ًا أن تكون والتر��ب وأن �انت �أ

وفي غ�ره من بنود هذا الف�ل، عدا البند  61.13إن األل�سة التي �م�ن ألول وهله أن تبند في آن واحد في البند   ـ 8
  .61.13، �جب أن تدخل في البند 61.11

بر من إن األل�سة الواردة في هذا الف�ل والتي تغلق فتحتها األمام�ة بوضع ال�رف األ�سر على ال�رف األ�من تعت  ـ 9
أل�سة الرجال أو ال�ب�ة وتلك التي تغلق فتحتها األمام�ة بوضع ال�رف األ�من على ال�رف األ�سر تعتبر من 

ه م�ممًا ألحد الجنس�ن ت�بق هذه األح�ام إذا �ان تف��ل الرداء �ش�ر بوضوح إلى أن أل�سة النساء أو البنات. ال
  .دون اآلخر

أل�سة للنساء أو  وما هب�ن ما هو من أل�سة للرجال أو ال�ب�ة أو ب�ن  ��ز ف�هام�م�ن الت إن األل�سة التي ال  
  .النساء أو البنات أل�سةالبنات، �جب أن تبند في البنود التي تشتمل على 

  .ذا الف�ل م�نوعة من خ�و� من معدن�م�ن أن تكون أصناف ه  ـ 10 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

، معا�ف بدون أكمام "كا�ات" ةمعا�ف، أقب�    61.01
��اءات، أنوراكات (�ما ف�ها سترات التزلج)، 
سترات وا��ة من الر�ح والم�ر، وأصناف 

أو �روش�ه، م�نرة مماثلة، للرجال أو ال�ب�ة، 
      .61.03األصناف الداخلة في البند  �استثناء

  %5    ـ من ق�ن  61 01 20 00  
  %5     اف تر��ب�ة أو اص�نا��ةـ من أل�  61 01 30 00  

  %5     ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 01 90 00  
معا�ف بدون أكمام "كا�ات"  ،أقب�ة معا�ف،    61.02

و��اءات، أنوراكات (�ما ف�ها سترات التزلج)، 
، واألصناف والم�رسترات وا��ة من الر�ح 

أو م�نرة المماثلة، للنساء أو البنات، 
ف الداخلة في البند األصنا كروش�ه، �استثناء

61.04.      
  %5     ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 02 10 00  
  %5     ـ من ق�ن  61 02 20 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 02 30 00  
  %5     ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 02 90 00  

، بن�لونات سترة ف�فاضةبدل، أ�قم جاك�تات،     61.03
عاد�ة و�ن�لونات ��در�ة وحماالت مت�لة بها 

" أوفرول" و بن�لونات �أرجل ض�قة تغ�ي 
أل�سة  ا)، عدالر�ب و�ن�لونات ق��رة (شورت

أو م�نرة أو ال�ب�ة،  الس�احة، للرجال
      . كروش�ه

%5      ـ بدل  61 03 10 00    
      : أ�قمـ     
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 03 22 00  
  %5       ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 03 23 00  
  %5      ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 03 29 00  
      : وسترات ف�فاضةـ جاك�تات     
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 03 31 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 03 32 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 03 33 00  

  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 03 39 00  
بن�لونات عاد�ة و�ن�لونات ��در�ة وحماالت مت�لة ـ     

بها "أوفرول " و بن�لونات �أرجل ض�قة تغ�ي الر�ب 
      : شورت)و�ن�لونات ق��رة (

  %5    ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 03 41 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 03 42 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 03 43 00  
  %5    من مواد نسج�ة ُأخر ـ ـ  61 03 49 00  

، سترات ف�فاضةجاك�تات،  أ�قم وبدل،     61.04
فسات�ن، تنان�ر عاد�ة و تنان�ر �ش�ل 

بن�لونات عاد�ة و�ن�لونات ��در�ة  بن�لونات،
و�ن�لونات  أوفرول)وحماالت مت�لة بها (

�ي الر�ب و�ن�لونات ق��رة " �أرجل ض�قة تغ
و ء أ" (عدا أل�سة الس�احة)، للنساشورت

      . أو �روش�ه م�نرة ،البنات
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

     : ـ بدل    
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 13 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 19 00  

      : (أ�قم)ـ     
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 04 22 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 23 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 29 00  
      : سترات ف�فاضةك�تات و ـ جا    
  %5    ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 04 31 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 04 32 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 33 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 39 00  
      : فسات�نـ     
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 04 41 00  

  %5    من ق�ن  ـ ـ  61 04 42 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 43 00  
  %5     اص�نا��ةـ ـ من أل�اف   61 04 44 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 49 00  
      : ن�ر عاد�ة وتنان�ر �ش�ل بن�لوناتـ تنا    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 04 51 00  
  %5      ـ ـ من ق�ن  61 04 52 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 53 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 59 00  
بن�لونات عاد�ة و و�ن�لونات ��در�ة وحماالت ـ     

�ي و بن�لونات �أرجل ض�قة تغ أوفرول)مت�لة بها (
      : الر�ب و�ن�لونات ق��رة (شورت)

  %5      ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 04 61 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 04 62 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 04 63 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 04 69 00  

  .أو �روش�هم�نرة أو ال�ب�ة،  قم�ان للرجال    61.05
    

  %5     ـ من ق�ن  61 05 10 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 05 20 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    نسج�ة ُأخر ـ من مواد  61 05 90 00  
 بلوزات، قم�ان، بلوزات �ش�ل قم�ان للنساء    61.06

      . أو �روش�هم�نرة أو البنات، 
  %5      ـ من ق�ن  61 06 10 00  
  %5    ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 06 20 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 06 90 00  

م�ان سراو�ل داخل�ة (كالسونات أو سل��ات)، ق    61.07
د� نوم (للنوم، ب�جامات، برانس حمام، أرواب 

أو ال�ب�ة،  ، وأصناف مماثلة للرجال)شامبر
      . أو �روش�هم�نرة 

      : ق��رةوسراو�ل داخل�ة  ـ سراو�ل داخل�ة    
  %5      ـ ـ من ق�ن   61 07 11 00  

  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 07 12 00  
  %5    اد نسج�ة ُأخرـ ـ من مو   61 07 19 00  
      :  ب�جامات ـ قم�ان للنوم و    
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 07 21 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 07 22 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 07 29 00  
      :  ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ من ق�ن  61 07 91 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 07 99 00  

قم�ان داخل�ة وتنان�ر داخل�ة أخر سراو�ل     61.08
للنوم،  داخل�ة، قم�انق��رة وسراو�ل  داخل�ة

برانس  ،ةب�جامات، أل�سة منزل�ة ف�فاض
أو البنات،  وأصناف مماثلة للنساء وزرةحمام، 

      . أو �روش�هم�نرة 
      : �ر داخل�ة أخروتنانـ قم�ان داخل�ة     

  %5    ف تر��ب�ة أو اص�نا��ةـ ـ من أل�ا  61 08 11 00    
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر   61 08 19 00  
      : ق��رة وسراو�ل داخل�ةراو�ل داخل�ة ـ س    
  %5      ـ ـ من ق�ن  61 08 21 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 08 22 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 08 29 00  
      : اماتب�ج ـ قم�ان للنوم و    
  %5      ـ ـ من ق�ن  61 08 31 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 08 32 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 08 39 00  
      : ـ غ�رها    
  %5      ـ ـ من ق�ن  61 08 91 00  
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 08 92 00  
  %5    �ة ُأخرـ ـ من مواد نسج  61 08 99 00  

 �أكمام أو ق��رةقم�ان (تي ش�رت) وقم�ان     61.09
      . أو �روش�هم�نرة  بدونها وما �ماثلها،

  %5    ـ من ق�ن  61 09 10 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 09 90 00  

"ج�ل�ه" و"سو�ترات"  كنزات "بلوفرات"    61.10
 ،وأصناف مماثلة �أكمام أو بدونها و"كارد�جان"

     . أو �روش�هة م�نر 
      : ـ من صوف أو من و�ر ناعم    
  %5    صوفـ من ـ   61 10 11 00  
  %5    ماعز �شم�رـ من ـ   61 10 12 00  
  %5    غ�رهاـ ـ   61 10 19 00  
  %5    ـ من ق�ن 61 10 20 00  
  %5    أو اص�نا��ة ـ من أل�اف تر��ب�ة 61 10 30 00  
  %5     ـ من مواد نسج�ة أخر�  61 10 90 00  

أو م�نرة  ار األ�فال،أل�سة وتوا�ع أل�سة ل�غ    61.11
      . كروش�ه

  %5    ـ من ق�ن  61 11 20 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 11 30 00  

  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 11 90 00  
 للتزلج، أل�سة �دلج" و للر�اضة "تر�ن بدل    61.12

      . أو �روش�هم�نرة للس�احة، 
      : ج"ضة "تر�نللر�ا بدلـ     
  %5    ـ ـ من ق�ن   61 12 11 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة   61 12 12 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 12 19 00  
  %5    للتزلج  بدلـ   61 12 20 00  
      : ـ أرد�ة س�احة للرجال أو ال�ب�ة    
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة   61 12 31 00  
  %5    مواد نسج�ة ُأخر  ـ ـ من  61 12 39 00  
      :  البنات ـ أرد�ة س�احة للنساء أو    
  %5    ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة   61 12 41 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 12 49 00  

�ه شكرو  من أقمشة م�نرة أوة م�نوع أل�سة  61 13 00 00  61.13
  59.07أو  59.06 أو 59.03 داخلة في البنود

  
  
  

  
  

5%  
      . أو �روش�هم�نرة ل�سة ُأخر، أ    61.14

  %5    ـ من ق�ن   61 14 20 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  61 14 30 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 14 90 00  

وجوارب جوارب نسائ�ة �سراو�ل (كولون)     61.15
وجوارب نسائ�ه تغ�ي القدم  نسائ�ة ض�قة ال

 �و�لة ��رة أوقن���ة و جوارب  �و�لة أو
الساق وغ�رها من أصناف تكسو األرجل أو 

 ال�غ�المتدرجة جوارب الاألقدام، �ما ف�ها 
األقدام بدون  األوردة) وأل�سةتمدد (مثل جوارب 

      . أو �روش�ه، م�نرة نعال
  %5    )جوارب تمدد األوردة جوارب متدرجة ال�غ� (مثل ـ  61 15 10 00  
وجوارب نسائ�ة لون) ـ جوارب نسائ�ة �سراو�ل (كو     

      : القدم أخرتغ�ي  ض�قة ال
  ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة، مقاس ال��� المفرد منها أقل   61 15 21 00  

  د�س�تكس  67من      
  
  

  
5%  

  ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة، مقاس ال��ــ� المفـــرد   61 15 22 00  
  د�س�تكس أو أكثر  67منهــا      

  
  

  
5%  

  %5    واد نسج�ة أخر ـ ـ من م  61 15 29 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

�و�لة أو ن���ة، مقاس ال���  أخرـ جوارب نسائ�ة   61 15 30 00  
  د�س�تكس  67المفرد منها أقل من 

  
  

  
5%  

      :  ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  61 15 94 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن   61 15 95 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 15 96 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر   61 15 99 00  

، قفازات �ال أصا�ع، قفازات تكسو قفازات عاد�ة    61.16
أو  ، م�نرةهام منفرداً األصا�ع األر�ع معًا واإلب

      . كروش�ه
بلدائن أو  أو من�دة م�ل�ة أو مغ�اةـ مشر�ة أو   61 16 10 00  

  %5     �م�ا�
      : ـ غ�رها    
  %5    من و�ر ناعم ـ ـ من صوف أو   61 16 91 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن   61 16 92 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  61 16 93 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  61 16 99 00  

توا�ع ُأخر جاهـزة لألل�سـة، من م�نرات أو     61.17
 ،توا�ع أل�سةكروش�ه؛ أجزاء أل�سة أو أجزاء 

      . أو �روش�هم�نرة 
 أخمره وأصناف، �رحلفافات عنق، أوشحة،  االت،شـ   61 17 10 00  

    مماثلة 
  

5%  
  %5     ـ توا�ع ُأخر  61 17 80 00  

  %5     ـ أجزاء  61 17 90 00  
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   ، من غ�ر الم�نرات أو الكروش�هأل�سة وتوا�ع أل�سة
  

  :  اتمالح�ــ
نسج�ة غ�ر الحشو، وال تدخل ��ه  أقمشةال ��بق هذا الف�ل، سو� على األصناف الجاهزة الم�نوعة من أ�ة   ـ 1

  .62.12األصناف من م�نرات أو �روش�ه، عدا ما �شمله البند 
  : لف�لاال �شمل هذا   ـ 2

  ؛ أو63.09األل�سة المستعملة وغ�رها من األصناف األخر المستعملة الداخلة في البند   أ  ـ  
  ).90.21البند(ما �ماثلها  أجهزة تقو�م األع�اء األحزمة الجراح�ة وأحزمة الفتق أو  ب ـ  

  : 62.04و  62.03ب�ق أح�ام البندين من أجل ت�  ـ 3
م�ابق م�نعة من قماش ق�ع ثالث  من ل�سة جاهزة م�ونة من ق�عت�ن أو"، مجموعة أبدله�ق�د ���ارة "   أ  ـ

  : تعلق �س�حها ال�ارجي، وتشتمل علىوذلك ��ما ي
سترة واحدة (جاك�ت)، تتكون أجزاؤها ال�ارج�ة، ��ما عدا األكمام، من أر�ع ق�ـع أو أكثـر، م�ـممة لتغ��ـة  ـ

��ـون جزؤهـا األمـامي م�ـنوع مـن  ةدة م���واح الجزء العلو� من الجسم، و�م�ن أن ��ون معها صدر�ة
نفس قماش الس�ح ال�ـارجي ل�ـاقي م�ونـات المجموعـة وجزؤهـا ال�لفـي م�ـنوع مـن نفـس قمـاش ��انـة 

  السترة أو الجاك�ت؛ 
ـــ ق�عــة ل�ــاس واحــده لتغ��ــة الجــزء الســفلي مــن الجســم، مؤلفــة مــن بن�لــون عــاد� أو �أرجــل ضــ�قة تغ�ــي 

ل بن�لــون، بــدون حمــاالت وال عاد�ــة أو �شــ� تنــورهرداء الســ�احة) أو  (عــدا الر�ــب أو ق�ــ�ر " شــورت "،
  . صدر�ة

اللـون والتر��ـب، �جـب  ومـن نفـسمن قماش ذ� بن�ة نسج�ه واحـدة  البدله�جب أن تكون جم�ع م�ونات 
أن  الم�ونـات �م�ـنومـع ذلـك، فـإن هـذه  ومنسـجمة ال��اسـاتأ��ًا أن تكـون مــن نفـس ال�ـراز ومتوافقـة 

  .) من نس�ج م�تلفة�� نسجي مثبت داخل الحواف الم���(شر  أنبو�ي تزود �شر��
إذا قــدمت معــًا عــدة م�ونــات منف�ــلة لتغ��ــة الجــزء الســفلي للجســم (مثــل، بن�لــون�ن عــادي�ن أو بن�لــون 

عاد�ة مـع بن�لـون أو تنـوره �شـ�ل بن�لـون مـع بن�لـون فـأن  تنورهعاد� مع بن�لون ق��ر "شورت " أو 
وفي حالة بـدل السـ�دات ��جـب  للبدله�ع�ى األولو�ة �جب أن ��ون البن�لون الم�ون الجزء السفلي الذ� 

  .أن تكون التنوره العاد�ة أو التنوره �ش�ل بن�لون أما األل�سة األخر� فتعتبر ق�عًا منف�لة
  :ة"، المجموعات التال�ة من األل�سة، و�ن لم تتوفر بها الشرو� السا�ق بدلهتشمل أ��ا ��ارة " 

ومـن  أسـفلهمستديرة تتدلى على ال�هر إلـى  منفرجة) �أذ�ال ق��رةجاك�ت سادة ( و�تكون منس ال��اح ل�ا ـ
  ؛بن�لون م��� �ول�اً 

ــ جاك�ــت ق�ــ�رة نســب�ًا مــن  ل�ــاس المســاء (ســترة بــذيل " فــراك ") م�ــنوع عــادة مــن قمــاش أســود اللــون ولــه ـ
انب�ن ومتدل�ـة مـن ال�لـف إلـى علـى الجـ األمام، مفتوحة ��ورة دائمة وذات أذ�ـال دائمـة ضـ�قة م��ـورة

  ؛أسفل



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

497
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  62ف : 

   - 429  -

ــ رغــم أنــه قــد ��هــر مــن العــاد�، (�ــت مــن �ــراز مماثــل للجاك�ــت ل�ــاس العشــاء (ســمو�ن)، ��ــون ��ــه الجاك ـ
خاللهــا و�شــ�ل واضــح جــزء �ب�ــر مــن مقدمــة القمــ��)، وتتم�ــز �ــأن ��تــي ال�ــدر ف�هــا م�ــنوعتان مــن 

  . معالحر�ر ال�ب�عي أو المقلد الال
، 62.08أو  62.07د ���ارة أ�قم، مجموعة من األل�سة عدا البدل واألصناف الداخلة في البندين �ق� ب ـ

    : ومه�أة للب�ع �التجزئة وتتألف من �ابقوتتكون من عدة ق�ع م�نعة من قماش مت
ق�عة ل�اس واحدة م�ممة لتغ��ة الجزء العلو� مـن الجسـم �اسـتثناء ال�ـدر�ة التـي �م�ـن أن تشـ�ل ل�اسـًا  ـ

  علو�ًا ثان�ًا؛ 
لتغ��ة الجزء السفلي من الجسـم وم�ونـة مـن بن�لـــون عـاد�  ةم�تلفة، م�ممق�عة أو ق�عت�ن من أل�سة  ـ

بن�لــون �أرجــل ضــ�قة تغ�ــي الر�ــب أو بن�لــون  اوفــرول)، أودره وحمــاالت مت�ــلة بهــا (أو بن�لــون ��ــ
  .بن�لون  �ش�ل تنورهعاد�ة أو  تنورهق��ر "شورت" (عدا أل�سة الس�احة)، أو 

قمــاش ذ� بن�ــة نســج�ه واحـــدة مــن نفـــس ال�ـــراز واللــــون  ال�قـــم مــنين�غــي أن تكــون جم�ــع م�ونــات 
 بــدلعلــى  ��ــارة أ�قــممتوافقــة أو منســجمة ال��اســات. وال تن�بــق  والتر��ــب؛ �مــا �جــب أ��ــًا أن تكــون 

    . 62.11البند  الر�اضة أو أ�قم التزلج الداخلة في
، األلبسة جبيوب حتت اخلصر، اليت هلا أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة أبية وسيلة ُأخرى 62.06و   62.05البندان  لال يشم  ـ 4

يشمالن األلبسة اليت يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره يف السنتمرت الطويل يف كل  متكن من شد وتضييق املالبس من أسفل، كما ال
  املالبس اليت بدون أكمام. 61.05البند  لال يشمعلى األقل. كما  سم10× سم 10اجتاه حمسوابً على مساحة مقاسها 

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية اجلزء العلوي من اجلسـم وهـي ذات أكمـام طويلـة او قصـرية مـع فتحـة كاملـة او 
العلوي من اجلسم لكنها قد تكون بـدون أكمـام بفتحـة  جزئية تبدا عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة ايضاً لتغطية اجلزء

      عند خط العنق أو بدوهنا. كما ميكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ايقة.
  : 62.09من أجل ت�ب�ق أح�ام البند   ـ 5

ــارة  أ ـ ــال " األصــناف الم���ــة ل�ــغار األ��ق�ــد ��� ــع وأل�ســة لأل�ف ــد �ــول " أل�ســة وتوا� ــذين ال يز� ــال ال ف
  .  سم 86أجسامهم 

ف�ـل، وفـي أ� بنـد آخـر مـن هـذا ال 62.09إن األصناف التي �م�ن ألول وهلة أن تبند في آن واحد في البند  ب ـ
  .62.09�جب أن تدخل في البند 

�ـل، ماعـدا وفـي أ� بنـد آخـر مـن هـذا الف 62.10إن األل�سة التي �م�ن ألول وهلـة تبنـد فـي آن واحـد فـي البنـد   ـ 6
  .62.10، �جب أن تدخل في البند 62.09البند 

التزلج" األل�سة أو مجموعات األل�سـة التـي �م�ـن التعـرف  بدل ���ارة "، �ق�د 62.11من أجل ت�ب�ق أح�ام البند   ـ 7
بـر �ق�ـد التـزلج علـى الثلـوج (ع الرتـدائهاأنها معدة ��ورة أساسـ�ة  النسج�ةعل�ها من م�هرها العام ومن بن�تها 

  :إما من على منحدر الج�ال) وتتكون السهول أو 
مـن  والسـفل�ة العلو�ـة األجـزاءأوفـرول تـزلج"، وهـو ل�ـاس مؤلـف مـن ق�عـة واحـدة م�ـممة لتغ��ـة تـزلج "رداء  أ ـ

    ؛يت�من ج�و�ًا أو أر��ة لألقدام أنالجسم �اإلضافة إلى األكمام وال�اقة، �م�ن لهذا الل�اس 
  : وتتألف من �التجزئة، مه�أة للب�ع ق�ع، ثالث من من األل�سة م�ونة من ق�عت�ن أومجموعة  تزلج وهو�قم  ب ـ

مماثلة، تغلـق �حا��ـات  أنوراك " أوسترات وا��ة من الر�ح أو الم�ر أو أصناف نـوع "ق�عة ل�اس واحدة من  ـ
  )، و�م�ن أن تكون معها صدر�ة أضا��ة؛ وسحا�اتمنزلقة (

الر�ـب أو بن�لــون  إلى ما فوق ال��ـر أو بن�لـون واحـد �أرجـل ضـ�قة تغ�ـي بن�لون واحد، و�ن �ان ممتداً  ـ
  . أوفرول)واحـد ��در�ـة وحماالت مت�لة بها (
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سـترة (أ) ومن  الفقرةإن أ�قم التزلج �م�ن أن تتكون أ��ًا من رداء تزلج مماثل للرداء المذ�ور أعاله في 
  .و من دون أكمام، تل�س فوق الرداء�حش م��نة

  
أن تكون جم�ع م�ونات �قم التزلج م�نوعة من قماش ذ� بن�ة نسـج�ه واحـدة ومـن نفـس ال�ـراز و�جب 

  . ونات متوافقة أو منسجمة ال��اساتوالتر��ب و�ن �انت �ألوان م�تلفة؛ �جب أ��ًا أن تكون هذه الم�
 60ز �ـول أ� ضـلع منهـا األصناف من نوع األوشحة المر�عة أو المر�عة ��ورة تقر�ب�ة التـي ال يتجـاو األوشحة و   ـ 8

م، فتـدخل فـي سـ 60أمـا المناديـل التـي يتجـاوز �ـول أ� ضـلع منهـا ،  62.13سم تعامل �مناديل داخلة في البند 
  .62.14البند 

  

إن األل�سة الواردة في هذا الف�ل والتي تغلق فتحتها األمام�ة بوضع ال�رف األ�سر على ال�رف األ�من تعتبر من   ـ 9
ل�ـب�ة وتلـك التـي تغلـق فتحتهـا األمام�ـة بوضـع ال�ـرف األ�مـن علـى ال�ـرف األ�سـر تعتبـر مـن أل�سة الرجال أو ا

أنه م�مم ألحـد الجنسـ�ن أل�سة النساء أو البنات. ال ت�بق هذه األح�ام إذا �ان تف��ل الرداء �ش�ر بوضوح إلى 
  . دون اآلخر

  

أو ال�ـب�ة أو بـ�ن مـاهو مـن أل�سـة للنسـاء أو إن األل�سة التي ال �م�ن التم��ز ف�ها بـ�ن مـا هـو أل�سـة للرجـال 
  . تالنساء والبنا أل�سةمل على تالبنات، �جب أن تبند في البنود التي تش

  . ذا الف�ل م�نوعة من خ�و� من معدنأصناف ه �م�ن أن تكون   ـ 10
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

"، بدون أكمام "كا�ات ، معا�فةمعا�ف، أقب�    62.01
)، ، أنوراكات (�ما ف�ها سترات التزلج��اءات
وا��ة من الر�ح أو الم�ر، وأصناف  سترات

مماثلة، للرجال أو ال�ب�ة، �استثناء األصناف 
      .62.03الداخلة في البند 

      : ـ من صوف أو من وبر انعم    
  %5    وعيب ـ ـ ـ مشاحل  62 01 20 10  
  %5    غريهاـ ـ ـ   62 01 20 90  
 %5    ـ من قطن  62 01 30 00  

 %5     ــ من ألياف تركيبية أو اصطناعية  62 01 40 00  

 %5    ـ من مواد نسجية ُأخر  62 01 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

"، ، معا�ف بدون أكمام "كا�اتةمعا�ف، أقب�    62.02
راكات (�ما ف�ها سترات التزلج)، ، أنو ��اءات

 سترات وا��ة من الر�ح أو الم�ر، واألصناف
المماثلة، للنساء أو البنات، �استثناء األصناف 

      .62.04الداخلة في البند 
 %5    ـ من صوف أو من وبر انعم  62 02 20 00  

 %5    ـ من قطن  62 02 30 00  

     : ـ من ألياف تركيبية أو اصطناعية    

 %5     ـ ـ ـ عباءات نسائية 62 02 40 10  

 %5    ـ ـ ـ غريها  62 02 40 90  

     :مواد نسجية ُأخر ـ من    

      : ـ ـ ـ من حرير طبيعي   
 %5     ـ ـ ـ ـ عباءات نسائية 62 02 90 11  

 %5    ـ ـ ـ ـ غريها 62 02 90 19  

 %5    ـ ـ ـ غريها 62 02 90 90  

، سترات ف�فاضة، جاك�تات، بدل، أ�قم    62.03
�ن�لونات عاد�ة و بن�لونات ��در�ة و 

و بن�لونات  وحماالت مت�لة بها "أوفرول "
�أرجل ض�قة تغ�ي الر�ب و�ن�لونات ق��رة 
"شورت"، (عدا أل�سة الس�احة)، للرجال أو 

      . ال�ب�ة
      : ـ بدل    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 03 11 00  

  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 03 12 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 03 19 00  
      :  ـ أ�قم    
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 03 22 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 03 23 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 03 29 00  

      :  سترات ف�فاضةـ جاك�تات و     
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 03 31 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 03 32 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 03 33 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 03 39 00  
بن�لونات عاد�ة و بن�لونات ��در�ة وحماالت مت�لة  ـ    

�ي الر�ب بها "أوفرول " و بن�لونات �أرجل ض�قة تغ
      :   و�ن�لونات ق��رة (شورت)

  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 03 41 00  
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 03 42 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 03 43 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 03 49 00  

بل�زرات، بدل، أ�قم " انسام�الت" جاك�تات،     62.04
، تنان�ر عاد�ة و تنان�ر �ش�ل فسات�ن

بن�لونات، بن�لونات عاد�ة و�ن�لونات ��در�ة 
مت�لة بها (أوفرول أو سالو��ت) وحماالت 

ي الر�ب �ن�لونات �أرجل ض�قة تغ�و 
و�ن�لونات ق��رة "شورت" (عدا أل�سة 

      . الس�احة)، للنساء أو البنات
      : ـ بدل    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 11 00  
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 04 12 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 13 00  

  %5     ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 04 19 00  
       : ـ أ�قم    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 21 00  
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 04 22 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 23 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 04 29 00  
      : ف�فاضةسترات ـ جاك�تات و     
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 31 00  

  %5    �نـ ـ من ق  62 04 32 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 33 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 04 39 00  
      : ـ فسات�ن    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 41 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 04 42 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 43 00  
  %5     اص�نا��ةـ ـ من أل�اف   62 04 44 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 04 49 00  
      : ن�ر عاد�ة وتنان�ر �ش�ل بن�لوناتـ تنا    
  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 51 00  

  %5    ـ ـ من ق�ن  62 04 52 00    
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 53 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 04 59 00  
عاد�ة، و�ن�لونات ��در�ة وحماالت مت�لة  بن�لونات ـ    

�ي الر�ب و بن�لونات �أرجل ض�قة تغ أوفرول)بها (
      : و�ن�لونات ق��رة (شورت)

  %5     ـ ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 04 61 00  
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 04 62 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  62 04 63 00  
  %5    ة ُأخرـ ـ من مواد نسج�  62 04 69 00  

      . قم�ان للرجال أو ال�ب�ة    62.05
  %5    ـ من ق�ن  62 05 20 00  
  %5     تر��ب�ة أو اص�نا��ةـ من أل�اف   62 05 30 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 05 90 00  

بلوزات، قم�ان، بلوزات �ش�ل قم�ان، للنساء     62.06
     . أو البنات

  %5     �الت حر�رـ من حر�ر أو من ف  62 06 10 00  
  %5     ـ من صوف أو من و�ر ناعم  62 06 20 00  

  %5     ـ من ق�ن  62 06 30 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 06 40 00  
  %5     ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 06 90 00  

�ماثلها، �أكمام أو بدونها وما  ق��رةقم�ان     62.07
وقم�ان  و سراو�ل داخل�ــة أخر كالسونات

 وزرة وأصنافللنوم، ب�جامات، برانس حمام، 
      . مماثلة، للرجال أو ال�ب�ة
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

502
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  62ف : 

   - 434  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ �السونات وسراو�ل داخل�ة    
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 07 11 00  

  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 07 19 00  
      : ب�جامات ـ قم�ان للنوم و    
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 07 21 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 07 22 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 07 29 00  
      : اـ غ�ره    
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 07 91 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 07 99 00  

قم�ان داخل�ة "كومب�ن�زونات"، جو�ونات، و     62.08
تنان�ر داخل�ة أخر "جونالت" سراو�ل داخل�ه، 

 أل�سة منزل�ة�ان نوم، ب�جامات، قم
، أصناف مماثلة، وزرة، برانس حمام، ةف�فاض

      . للنساء أو البنات
 جو�ونات، وتنان�رـ قم�ان داخل�ه "كومب�ن�زونات"،     

     :داخل�ة أخر "جونالت"
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 08 11 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 08 19 00  
      : ـ قم�ان نوم و��جامات    
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 08 21 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 08 22 00  

  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 08 29 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ من ق�ن  62 08 91 00  
  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 08 92 00  

  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 08 99 00  
      . أل�سة وتوا�ع أل�سة ل�غار األ�فال    62.09

  %5     ـ من ق�ن   62 09 20 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة   62 09 30 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر   62 09 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

داخلة في البنود أقمشة من  م�نوعةأل�سة     62.10
أو  59.06أو 59.03أو  56.03أو  56.02

59.07.      
      :56.03أو  56.02داخلة في البند أقمشة ـ من     
ـ ـ ـ أل�سة وأ�قم أل�سة لالست�دام مرة واحدة و�ن �انت   62 10 10 10  

معقمة لغرف العمل�ات الجراح�ة من البولي 
  %5     برو�ل�ن

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  62 10 10 90  
  %5    62.01البند ع الموصوفة أل�سة ُأخر، من األنوا ـ  62 10 20 00  
  %5    62.02البند أل�سة ُأخر، من األنواع الموصوفة  ـ  62 10 30 00  
  %5     ـ أل�سة ُأخر للرجال أو ال�ب�ة  62 10 40 00  
  %5    ـ أل�سة ُأخر للنساء أو البنات  62 10 50 00  

أل�سة و للتزلـج  �دلو ج" "تر�نللر�اضة  بدل    62.11
      . أل�سة ُأخر للس�احة؛

     : س�احةـ أل�سة     
  %5     ـ ـ للرجال أو ال�ب�ة  62 11 11 00  
  %5     ـ ـ للنساء أو البنات  62 11 12 00  
  %5     للتزلج بدلـ   62 11 20 00  
      : ال�ب�ةـ أل�سة ُأخر للرجال أو     
      :  ـ ـ من ق�ن     
  %5     ـ ـ ـ ثوب (دشداشه)  62 11 32 10  
  %5    ة للر�اضة "تر�نج"ـ ـ ـ أرد�  62 11 32 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  62 11 32 90  

       : اص�نا��ةـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو      
  %5     ـ ـ ـ ثوب (دشداشه)  62 11 33 10  
  %5    ج"ـ ـ ـ ارد�ة للر�اضة "تر�ن  62 11 33 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  62 11 33 90  
      : ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر     
  %5     ـ ـ ثوب (دشداشه) ـ  62 11 39 10  
  %5    نج"ـ ـ ـ ارد�ة للر�اضة "تر�  62 11 39 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  62 11 39 90  
      : ـ أل�سة ُأخر للنساء أو البنات    
  %5    ـ ـ من ق�ن  62 11 42 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

504
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  62ف : 

   - 436  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 11 43 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 11 49 00  

 ومشدات نسائ�ة شدادهحمائل ثد�، أحزمة     62.12
حمالت بن�لونات،  لل��ر والردف�ن "كورس�ه"

، وأصناف مماثلة و ر�ا�ات جواربحماالت 
      .كروش�ه وأجزاؤها، و�ن �انت من م�نرات أو

  %5     ـ حمائل ثد�  62 12 10 00  
  %5    �ش�ل سراو�ل شدادهوأحزمة  شدادهأحزمة ـ   62 12 20 00  
  %5     لل��ر والردف�ن "كورس�ه"ـ مشدات نسائ�ة   62 12 30 00  
  %5     ـ غ�رها  62 12 90 00  

      . مناديل ج�ب أو يد    62.13
  %5    ـ من ق�ن  62 13 20 00  
  %5    ـ من مواد نسج�ة ُأخر   62 13 90 00  

مناديل رأس حة، لفافات عنق، ـشو شاالت، أ    62.14
      .وما �ماثلها (حجا�ات)

  %5    ـ من حر�ر أو من ف�الت حر�ر  62 14 10 00  
      : ـ من صوف أو من و�ر ناعم    

  %5     ـ ـ ـ شاالت  62 14 20 10  
  %5    ـ ـ ـ لفافات عنق  62 14 20 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  62 14 20 90  
      : ـ من أل�اف تر��ب�ة     
  %5     ـ ـ ـ شاالت  62 14 30 10  
  %5    ـ ـ ـ لفافات عنق  62 14 30 20  
  %5     (حجا�ات) ـ ـ ـ مناديل رأس  62 14 30 30  
  %5     ـ ـ ـ براقع  62 14 30 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  62 14 30 90  
      : اص�نا��ةـ من أل�اف      
  %5     ـ ـ ـ شاالت  62 14 40 10  
  %5    ـ ـ ـ لفافات عنق  62 14 40 20  
  %5     (حجا�ات) ـ ـ ـ مناديل رأس  62 14 40 30  
  %5     ـ ـ ـ براقع  62 14 40 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  62 14 40 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

505
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  62ف : 

   - 437  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ من مواد نسج�ة ُأخر     
      : ـ ـ ـ من ق�ن    
  %5     ـ ـ ـ ـ شاالت  62 14 90 11  
  %5     ـ ـ ـ ـ لفافات عنق  62 14 90 12  
  %5     (حجا�ات) ـ ـ ـ ـ مناديل رأس  62 14 90 13  
  %5     ـ ـ ـ ـ براقع  62 14 90 14  
  %5     ـ ـ ـ ـ غ�رها  62 14 90 19  
  %5     ـ ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 14 90 90  

أر��ة عنق (كرافتات) وأر��ة عنق �ش�ل فراشة     62.15
      . (�اب�ون)، أر��ة عنق �ش�ل مناديل

  %5     ـ من حر�ر أو من ف�الت حر�ر  62 15 10 00  
  %5     ـ من أل�اف تر��ب�ة أو اص�نا��ة  62 15 20 00  
  %5     ـ من مواد نسج�ة ُأخر  62 15 90 00  

، قفازات �ال أصا�ع، قفازات تكسو قفازات  62 16 00 00  62.16
  %5    األصا�ع األر�ع معا واإلبهام منفردا

أجزاء أل�سة أو  لألل�سة؛توا�ع ُأخر جاهزة     62.17
أجزاء توا�ع أل�سة، عدا األصناف الداخلة في 

      .62.12البند 
      : ل�سةأـ توا�ع     

  %5     ـ ـ ـ جوارب  62 17 10 10  
  %5    ـ ـ ـ أحذ�ة بدون نعال عدا أحذ�ة األ�فال الرضع  62 17 10 20  
      : ـ ـ ـ أحزمة �جم�ع األش�ال    
ـ ـ ـ ـ �أ�از�م أو مغال�ق أو زخارف من معدن ثم�ن أو   62 17 10 31  

   أو �أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة �الألليمزخرفة 
  
  

  
5%  

  %5     ـ ـ ـ ـ غ�رها  62 17 10 39  
ـ ـ ـ الكت��ات ال�ارج�ة (للز�نة والزخرف) أو ما يوضع  62 17 10 40  

 حول الذراع �شارات الهالل األحمر والدفاع
  المدني

  
  

  
5%  

(عدا الداخلة في  األول�ةـ ـ ـ الرقاع والشعارات واألحرف   62 17 10 50  
    58.10أو  58.07البندين 

  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

506
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  62ف : 

   - 438  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ـ ـ ـ الشرائ� الم�فورة لتجم�ل صـدور البزات الرسم�ة   62 17 10 60  
للعس�ر��ن وغ�رهم و�ذلك ما �ان معد منها 

    اإل��ل�وضع حول الكتف أو 

  
  
  

  
  

5%  
ـ ـ ـ الج�وب واألكمام وال�ـاقـات ال�غ�رة وزخارف   62 17 10 70  

األل�سة من جم�ع األنواع (مثل الوردات 
داب والحواشي) واألقواس والكش�شات واأله

   واألصناف المماثلة

  
  
  
  

  
  
  

5%  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  62 17 10 90  
      : أجزاءـ     
  %5     ـ ـ ـ األ���ات  62 17 90 10  
  %5    ـ ـ ـ الكت��ات وما �ماثلها لل��ا��ن  62 17 90 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  62 17 90 90  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

507
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  63ف : 

   - 439  -

 
 

  ؛ مجموعاتأصناف ُأخر جاهزة من مواد نسج�ة
  ؛ أسمال وخرق سة مستعملة وأصناف نسج�ة مستعملة؛ أل�(أطقم) 

  
  :  مالح�ـــات

  .هما �ان نوع القماش الم�نوعة منهـ أصنافًا جاهزة فقط م 1�شمل الف�ل الفرعي األول   ـ 1
  :1ال �شمل الف�ل الفرعي   ـ 2

  ؛62 إلى 56ات الداخلة في الف�ول من المنتج  أ ـ  
  .63.09مستعملة المذ�ورة في البند األل�سة المستعملة أو األصناف اُألخر ال  ب ـ  

  : ح�ر�ةسو� األصناف المحددة ح�رًا أدناه ��ورة  63.09ال �شمل البند   ـ 3
  : من مواد نسج�ة أ ـ األصناف  
  ؛، وأجزاؤهاوتوا�ع األل�سةاألل�سة   ـ 1    
  ؛واألحرمةال�طان�ات   ـ 2    
  ؛أو التوال�ت (الحمام) أو المط�خ ب�اضات األسرة أو المائدة  ـ 3    

في  والد�اب�ج الداخلة  57.05إلى  57.01، عدا السجاد المذ�ورة في البنود أصناف المفروشات  ـ 4  
  .58.05البند 

  .إلس�ستوس)ا عدا الحر�ر ال��ر� (ا، مذ�ة وأغط�ة الرأس من جم�ع المواداألح ـ أصنافب   
  ، �جب أن يتوفر ف�ها معًا الشرطان التال�ان :ناف المذ�ورة أعاله في هذا البندول�ي تدخل األص        

  ؛الواضح االستعمالـ أن تبدو عل�ها آثار  1
  . أو أغلفة مماثلة أك�اس، أو ـ أن ُتَقّدم فرطًا أو في �االت 2

  مالح�ة البند الفرعي
-مطل�ــة �الفــاالمشــر�ة أو ســد� الالم�ــنرة قمشــة األصــناف الم�ــنوعة مــن األ 630420�شــمل البنــد الفرعــي  .1

ســـ�هالوثر�ن (ايـــزو) أو -، ايـــزو) أو المبـــدا INN(دلتـــام��ر�ن ســـايبرم��ر�ن (ايـــزو) أو �لورف�نـــاب�ر(ايزو) أو 
  م���ل(ايزو).-برم��ر�ن(ايزو) أو ب�ر�مفوس

  

  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

      . جاهزةأصنــاف نس�ج�ة ُأخـر  :1    
      . أحرمة �طان�ات و    63.01

  %5    ـ �طان�ات �هر�ائ�ة  63 01 10 00  
 مـنأو ، من صـوف وأحرمةـ �طان�ات (عدا ال�هر�ائ�ة)،   63 01 20 00  

  و�ر ناعم
  
  5%  

  %5    ، من قطنوأحرمة، ال�هر�ائ�ة) (عدا ـ �طان�ات  63 01 30 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

508
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  63ف : 

   - 440  -

  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

      ، مــن أل�ــاف وأحرمــة ،)�طان�ــات (عــدا ال�هر�ائ�ــة ـــ  63 01 40 00  

   تر��ب�ة
  
  5%  

  %5    وأحرمة ُأخرـ �طان�ات   63 01 90 00  
ب�اضــات األســرة و المائــدة و التوال�ــت (الحمــام)     63.02

      . والمط�خ
  %5    ، من م�نرات أو �روش�هلألسرةـ ب�اضات   63 02 10 00  
      : ، مطبوعةـ ب�اضات ُأخر لألسرة    
  %5    ـ ـ من قطن  63 02 21 00  
  %5    تر��ب�ة أو اصطنا��ةـ ـ من أل�اف   63 02 22 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  63 02 29 00  
      : ـ ب�اضات ُأخر لألسرة    
  %5    ـ ـ من قطن   63 02 31 00  
  %5    تر��ب�ة أو اصطنا��ةـ ـ من أل�اف   63 02 32 00  
  %5    واد نسج�ة ُأخرـ ـ من م  63 02 39 00  
  %5    ـ ب�اضات مائدة من م�نرات أو �روش�ه  63 02 40 00  
      : ـ ب�اضات ُأخر للمائدة    
  %5    ـ ـ من قطن  63 02 51 00  
  %5    تر��ب�ة أو اصطنا��ةـ ـ من أل�اف   63 02 53 00  
  %5    ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  63 02 59 00  

   ن أقمشــة ، مــلحمام) أو للمطــ�خضات للتوال�ت (اـ ب�ا  63 02 60 00  

  ، (أقمشــة المناشــف ومــا أإلسفنجيالنوع مزردة من 

     من قطن ،�ماثلها "ت�ر�")

  
  

5%  
      : ـ غ�رها    
      : ن قطنـ ـ م    
  %5     مرافو� إحـ ـ ـ   63 02 91 10  
  %5    فو� ومناشف عاد�ة ومناشف حمامـ ـ ـ   63 02 91 20  
                    رة ـق على ��ـ�لة األطراف تعلمناشف متـ  ـ ـ  63 02 91 30  

  %5    دواره         
  في  لـمما �ستعمفو� تنش�� ومسح اآلن�ة ـ ـ ـ   63 02 91 40  

  %5     المط�خ        
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  63 02 91 90  
  %5     تر��ب�ة أو اصطنا��ةمن أل�اف ـ ـ   63 02 93 00  

  %5    نسج�ة ُأخر من مواد ـ ـ   63 02 99 00    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

509
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  63ف : 

   - 441  -

  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

ـــه")  ســـتائر (�مـــا ف�هـــا    63.03 ـــات "دراب� المنســـدلة ب�ن�
 ق�ـ�رة للسـتائرة؛ سـجوف وستور داخل�ة حاج�

      . واألسرة
      : روش�هـ من م�نرات أو �    
  %5      ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة   63 03 12 00  
  %5      ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر   63 03 19 00  
      :ـ غ�رها    
      : نـ ـ من قط    
  %5      وأسدال ـ ـ ستائر ـ   63 03 91 10  
         ل ـ�لل داخل�ة من النوع المستعمل في وسائـ ـ ـ   63 03 91 20  

  %5      النقل        
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  63 03 91 90  
      : من أل�اف تر��ب�ةـ ـ      
  %5    وأسدالستائر ـ ـ ـ   63 03 92 10  
  %5    ل النقلـخل�ة من النوع المستعمل في وسائ�لل داـ ـ ـ   63 03 92 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  63 03 92 90  
  %5      من مواد نسج�ة ُأخرـ ـ   63 03 99 00  

عــدا تلــ� الداخلــة فــي  ُأخــر،أصــناف مفروشــات     63.04
      .94.04البند 

      أسرة:ـ أغط�ة     
  %5       أو �روش�هم�نرة ـ ـ   63 04 11 00  
  %5       �رهاـ ـ غ  63 04 19 00  
المحـددة فـي مالح�ـة البنـد الفرعـي األسـرة ناموس�ات ـ    63 04 20 00  

  %5    لهذا الف�ل 1
      : ـ غ�رها    
         أو �روش�هم�نرة ـ ـ     
  %5      الناموس�اتـ ـ ـ   63 04 91 10  
  %5      األغط�ة الوا��ة لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ   63 04 91 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  63 04 91 90  
      : ش�ه، من قطنو الم�نرة وال �ر  ـ غ�رـ      
  %5      الناموس�ات ـ ـ ـ  63 04 92 10  
  %5     األغط�ة الوا��ة لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ  63 04 92 20  
  %5      أر�طة الستائرـ ـ ـ   63 04 92 30  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

510
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  11ق : 
  63ف : 

   - 442  -

  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

  %5      أغط�ة الوسائدـ ـ ـ   63 04 92 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   63 04 92 90  
      : تر��ب�ة ش�ه، من أل�افرو غ�ر م�نرة وال �ـ  ـ     
  %5      الناموس�ات ـ ـ ـ  63 04 93 10  
  %5       األغط�ة الوا��ة لمقاعد وسائل النقل ـ ـ ـ  63 04 93 20  
  %5      أر�طة الستائرـ ـ ـ   63 04 93 30  
  %5      أغط�ة الوسائدـ ـ ـ   63 04 93 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   63 04 93 90  
      ش�ه، من مواد نسج�ة ُأخر:رو ك ـ ـ غ�ر م�نرة وال    
  %5      الناموس�اتـ ـ ـ   63 04 99 10  
  %5       األغط�ة الوا��ة لمقاعد وسائل النقلـ ـ ـ   63 04 99 20  
  %5      أر�طة الستائرـ ـ ـ   63 04 99 30  
  %5      أغط�ة الوسائدـ ـ ـ   63 04 99 40  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   63 04 99 90  

وحقائـب مـن األنـواع المسـتعملة لتغل�ـ� أك�اس     63.05
       .ال��ائع 

فـي ـ من جوت أو مـن مـواد نسـج�ة لحائ�ـة ًأخـر داخلـة     
      :53.03 البند

  %5       من جوتـ ـ ـ   63 05 10 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  63 05 10 90  
  %5       ـ من قطن  63 05 20 00  
      :نسج�ة صنا��ة او تر��ب�ةـ من مواد     
  %5    ر� (ال�ب)ـواد الفـة المـلتعب� وس�طـةـ ـ أو��ة مرنة   63 05 32 00  

أو من أش�ال  أشرطةمن  متح�ل عل�ها ـ ـ غ�رها،  63 05 33 00    
  مماثلة من بولي إي��ل�ن أومن بولي برو�ل�ن

  
  5%  

  %5       ـ ـ غ�رها  63 05 39 00  
  %5      ـ من مواد نسج�ة ُأخر  63 05 90 00  

أغط�ة ��ائع، �لـل خارج�ـة وحاج�ـات شـمس؛     63.06
؛ (�ما ف�ها ال�لل المؤقتة وأصناف مماثلة) خ�ام

ــواح الشــرا��ة ــوارب ولألل المائ�ــة أو  أشــرعة للق
      للعر�ات الشرا��ة البر�ة؛ أصناف للم��مات.

      : ـ أغط�ة ��ائع و�لل خارج�ة وحاج�ات شمس    
      : من أل�اف تر��ب�ة ـ ـ     
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  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

  %5       أغط�ة ��ائعـ ـ ـ   63 06 12 10  
  %5       وحاج�ات شمس �لل خارج�ة ـ ـ ـ  63 06 12 20  
      : من مواد نسج�ة ُأخرـ ـ      
  %5      أغط�ة ��ائعـ ـ ـ   63 06 19 10  
  %5     وحاج�ات شمس �لل خارج�ةـ ـ ـ   63 06 19 20  
      : (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة) ـ خ�ام    
  %5      ـ ـ من أل�اف تر��ب�ة  63 06 22 00  
  %5      ـ ـ من مواد نسج�ة ُأخر  63 06 29 00  
  %5      أشرعة ـ   63 06 30 00  

  %5    أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ  ـ حشا�ا  63 06 40 00  
  %5    . غ�رها ـ  63 06 90 00  

ــا ف�هــا نمــاذج تف�ــ�ل     63.07 أصــناف ُأخــر جــاهزة، �م
      . األل�سة

 نفـ� ال��ار وأقمشة ومماسح أط�اقاسح أرض�ات ـ مم  63 07 10 00  
  %5     مماثلة وأقمشة تن���

  %5       ـ سترات وأحزمة للنجاة  63 07 20 00  
      : ـ غ�رها    

  %5       نماذج تف��ل األل�سةـ ـ ـ   63 07 90 10  
  %5    ثلها شارات وما �ماـب�ارق والـات والـرايـالم والـاألعـ ـ ـ   63 07 90 20  
عبها ـة وجـذيـاس األحـــ�ـل وأكـ�ـأك�اس الغس ـ ـ ـ  63 07 90 30  

 لجوارب النساء أو للمناديل ةواألك�اس ال�غ�ر 
واألك�اس ال�غ�رة األخر المماثلة من النس�ج 

   الناعم لالستعماالت المنزل�ة

  
  
  

  
  

5%  
  %5    أك�اس وقا�ة األل�سةـ ـ ـ   63 07 90 40  
�س�ارات الر�وب واآلالت والحقائـب  األغط�ة ال�اصةـ ـ ـ   63 07 90 50  

   )خالتنس.. الوم�ارب 

  
  

  
5%  

األك�اس المستعملة في ترش�ح القهوة وأك�اس ـ ـ ـ   63 07 90 60  
  صنع ال�لج

  
  

  
5%  

  %5    عقد الز�نة التي تمنح في المسا�قات ـ ـ ـ  63 07 90 70  
ملة للم��مـات ل� المسـتعـ�ر تــالـوسـائـد الـهـوائـ�ـة غـ ـ ـ   63 07 90 80  

  63.06الداخلة في البند 

  
  

  
5%  

      : غ�رهاـ ـ ـ     
  %5      أغط�ة أ�ار�ق الشا�ـ ـ ـ ـ   63 07 90 91  
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  مف�ة الرس  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  رمزالن�ام المنسق  البند

  %5      الوسائد ال�غ�رة لغرز الد�اب�س ف�هاـ ـ ـ ـ   63 07 90 92  
  %5    األطراف في ةـبتـ�ـدات المـطة األحذ�ة والمشـ�أر  ـ ـ ـ ـ  63 07 90 94  
  %5      مهود األطفال القابلة للحملـ ـ ـ ـ   63 07 90 95  
  %5      األعمدة والغلف لم�الت السفر والشماسيـ ـ ـ ـ   63 07 90 96  
الجـراح�ن  لـن قبــل مــاألقنعـة مـن النـوع المستعمـــ ـ ـ ـ   63 07 90 97  

 ه للوقا�ــة مــن ال��ــارـة الوجـــت وأقنعــاأثنــاء العمل�ــ
   والروائح

  
  

  
5%  

  %5       غ�رها ـ ـ ـ ـ  63 07 90 99  
      . اتـــ: مجموع 2    

 أقمشةمجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع   63 08 00 00  63.08
منسوجة ومن خ�و�، و�ن �انت بلوازم صالحة 

و� فل�ناعة ال�سط أو الد�اب�ج، أو أغط�ة و 
المناضد المطرزة أو أصناف نسج�ة مماثلة، 

   في أغلفة للب�ع �التجزئة مه�أة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
5%  

أل�سة وأصناف نسج�ة مستعملة؛  :  3    
      .أسمال وخرق 

  %5       أل�سة مستعملة وأصناف أخر مستعملة  63 09 00 00  63.09
أســـمال وخـــرق جديـــدة أو مســـتعملة، ف�ـــالت     63.10

خ�ـــو� حـــزم وح�ـــال جـــدل و وأصـــناف �ال�ـــة مـــن 
      ة .وأمراس وح�ال غل��ة من مواد نس�ج�

  %5       (مفروزة) ـ م�نفة  63 10 10 00  
  %5      ـ غ�رها  63 10 90 00  
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  12ق :    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  ، م�التأح��ة، أغ��ة رأس، م�الت م�ر
األصناف؛  أجزاء ه�ه، س�ا�، وس�ا� الفروس�ة، عصي �مقاعد، شمس، عصي م�ي 

  ؛ مصنوعات من شعر ��ر� ر�� محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اص�نا��ة
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  ؛ أجزاء ه�ه األصنافاثلها�م و�ماقات وماأح��ة 
  

  : مالح�ـــات
  :ال ��مل ه�ا الفصل  ــ  1

(م�ل، الورق أو  قل�لة المقاومة من مواد ر��قة أو أغ��ة األقدام أو األح��ة المعدة لالست�دام لمرة واحدة، ـ أ
  ؛االصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند ه�ه األصناف وفقًا للمادة المصنوعة منه

ح��ة من مواد نسج�ة، بدون نعال خارج�ة ملصقة أو م���ة أو م�بتة أو مر��ة على الوجه أصناف األ  ب ـ
  )؛11�أ�ة �ر�قة �انت (القسم 

  ؛63.09األح��ة المستعملة الم��ورة في البند   ج ـ  
  ؛)68.12ص�ر� (اإلس�ستوس) (البند  األصناف المصنوعة من حر�ر  د ـ  
  ؛)90.21وأجزاءها (البند ، المست�دمة في تقو�م األعضاء ألخراألجهزة ا أوالمقومة األح��ة   هـ ـ  
األح��ة التي لها صفة ألعاب األ�فال واألح��ة الم�بت عل�ها ��اق�ب انزالق �عجالت أو زالجات تزحلق   وـ  

    .)95على الجل�د؛ وا��ات قص�ة الساق وغ�رها من الوا��ات المستعملة لممارسة الر�اضة (الفصل 
والوا��ات والعر� والمحاجن واأل�از�م والضفائر  المالق�، فإن ��ارة " أجزاء " ال ت�مل 64.06البند  ألغراض ت�ب�ق  ـ 2

أو العقادة (التي �جب أن ت�قى خاضعة لبنودها ال�اصة)، وال  ةصناف الز�نأوأر��ة األح��ة وال�رر وغ�رها من 
  .96.06خر الداخلة في البند ت�مل أ�ضًا أزرار األح��ة أو األصناف األُ 

  وفقًا ألح�ام ه�ا الفصل:  ـ 3
ت�مل ��ارتا " م�ا� " و " لدائن " األقم�ة المنسوجة أو المنتجات النسج�ة األخر� التي لها ��قة خارج�ة  أ ـ

 ، ال تؤخ� �ع�ن االعت�ار أ� تبدالتاألح�ام�الع�ن المجردة ولت�ب�ق ه�ه  لدائن ومرئ�ةمن م�ا� أو من 
  ؛ناش�ة من اللون 

  .41.14 لغا�ة 41.12و 41.07�ارة "جلد �ب�عي" ت��ر إلى األصناف الداخلة في البنود من إن � ب ـ
  : من ه�ا الفصل 3ة أح�ام المالح�ة مع مراعا  ـ 4

أن المادة الم�ونة لوجه الح�اء �جب أن تحدد وفقًا للمادة التي تغ�ي الجزء األكبر من مساحة س�حه  ـ أ
الحواف أو أصناف الز�نة أو  م�ل رقع ال�احل أو التقو�ة،إضافات ال�ارجي، �غض الن�ر عن اللوازم أو 

  . أو العر� أو اإلضافات المماثلة مواأل�از�
�غض   تالمس األرض إن المادة الم�ونة للنعل ال�ارجي �جب أن تحدد وفقًا للمادة التي تغ�ي أكبر مساحة ـ ب

أو اإلضافات  المعدن�ةض�ان أو الوا��ات لمسام�ر أو الق، االتقو�ة، م�ل إضافاتالن�ر عن اللوازم أو 
  المماثلة.

  الفرعي:مالح�ة البند 
 64 03 19و 64 03 12و 64 02 19و 64 02 12"، �المعنى المقصود في البنود الفر��ة للر�اضة "أح��ةتعتبر  ـ 1

  ، األصناف التال�ة فق�:64 04 11و
أو م�ا�� أو  مه�أة ألن تزود �مسام�ر وأمزودة ألح��ة المصممة لممارسة ن�ا� ر�اضي مع�ن والتي ت�ون ا ـ أ

  ضافات المماثلة؛إلمرا�� أو قض�ان أو غ�رها من ا
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ة المالكمة وأح�� المصارعة أو التزحلق وأح��ة تزلج، وأح��ة ألواح التزلج (س�رف) و أح��ة االنزالقأح��ة  ـ ب
    .  وأح��ة ر�وب الدراجات

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

أح��ة �ت�مة للماء بنعال خارج�ة ووجوه من     64.01
م�ا� أو من لدائن، وجوهها غ�ر م�بتة على 

النعل ال�ارجي وال مجمعة �ال��ا�ة أو 
�مسام�ر برشام أو �مسام�ر عاد�ة أو ببراغي 

      . أو �عمل�ات مماثلة
  %5    ـ أح��ة تتضمن في مقدمتها وا��ة معدن�ة  64 01 10 00  

      : ـ أح��ة ُأخر    
  %5    ـ ـ تغ�ي ال�احل ول�نها ال تغ�ي الر��ة  64 01 92 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  64 01 99 00  

أح��ة ُأخر بنعال خارج�ة ووجوه من م�ا� أو     64.02
      . لدائن

      : للر�اضةـ أح��ة     
  %5    س�رف"التزلـج "ات ـوأح�يـة لوح زلـج،تة ـ�يــ ـ أح  64 02 12 00  

  %5    ـ ـ غ�رها  64 02 19 00  
   ـ أح��ة بوجوه من أشر�ة وس�ور م�بتة في ثقوب   64 02 20 00  

  النعال
  
  

  
5%  

     : ُأخرـ أح��ة     
  %5    ـ ـ تغ�ي ال�احل  64 02 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  64 02 99 00  

� أو لدائن أو أح��ة بنعال خارج�ة من م�ا    64.03
      . ب�عي أو مجدد ووجوه من جلد �ب�عيجلد �

      : ـ أح��ة للر�اضة    
  %5    "س�رف"    جـواح التزلـة ألـ�يـة تزلـج وأحـ�يــ ـ أح  64 03 12 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  64 03 19 00  
ـ أح��ة بنعال خارج�ة من جلد ووجوه مؤلفة من س�ور   64 03 20 00  

وق م�� القدم لتلتف حول من جلد �ب�عي تمر ف
  بهامإلا

  
  
  5%  

  %5    ، تتضمن في مقدمتها وا��ة معدن�ةـ أح��ة ُأخر  64 03 40 00  
      : ـ أح��ة ُأخر بنعال خارج�ة من جلد �ب�عي    
      : ـ ـ تغ�ي ال�احل    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ ـ للرجال والصب�ة  64 03 51 10  
  %5     ـ ـ ـ للنساء والبنات  64 03 51 20  
  %5     ـ ـ ـ لأل�فال  64 03 51 30  
      : ـ ـ غ�رها     
  %5     ـ ـ ـ للرجال والصب�ة  64 03 59 10  
  %5    ـ ـ ـ للنساء والبنات  64 03 59 20  
  %5    ـ ـ ـ لأل�فال  64 03 59 30  

      : ـ أح��ة ُأخر    
      : ـ ـ تغ�ي ال�احل     

  %5     ـ ـ ـ للرجال والصب�ة  64 03 91 10  
  %5    للنساء والبنات ـ ـ ـ  64 03 91 20  
  %5    ـ ـ ـ لأل�فال  64 03 91 30  

      :ـ ـ غ�رها     
  %5     ـ ـ ـ للرجال والصب�ة  64 03 99 10  
  %5    ـ ـ ـ للنساء والبنات  64 03 99 20  
  %5    ـ ـ ـ لأل�فال  64 03 99 30  

أو أح��ة بنعال خارج�ة من م�ا� أو لدائن     64.04
ن مواد �ب�عي أو جلد مجدد ووجوه م جلد

      . نسج�ة
      : ـ أح��ة بنعال خارج�ة من م�ا� أو لدائن    
و  السلة�رة أح��ة تنس و أح��ة  للر�اضة؛ـ ـ أح��ة   64 04 11 00  

   أح��ة العاب القو� وأح��ة التمر�ن وأح��ة مماثلة
  

  

  
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها  64 04 19 00  

  %5    أو مجددـ أح��ة بنعال خارج�ة من جلد �ب�عي   64 04 20 00  
      . أح��ة ُأخر    64.05

 %5    من جلد �ب�عي أو من جلد مجددبوجوه ـ   64 05 10 00  

 %5    من مواد نسج�ة بوجوهـ   64 05 20 00  

  %5    ـ غ�رها   64 05 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفالصــــــــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

م�بتة  وان �انت أجزاء أح��ة (�ما ف�ها الوجوه    64.06
نعال داخل�ة  )؛النعال ال�ارج�ةعدا بنعال، 

�عوب (كعوب لتبديل (غ�ر ثابتة) وسائد قابلة ل
، ووا��ات و�ماقات مماثلة؛صغ�رة) وأصناف 

      . س�قان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها
  %5    ، عدا أجزاء التقو�ةـ وجوه أح��ة وأجزاؤها  64 06 10 00  
  %5    ـ نعال خارج�ة و�عوب من م�ا� أو لدائن  64 06 20 00  
  %5    غ�رهاـ   64 06 90 00  
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  أغ��ــــة رأس وأجزاؤهــــا
  : تامالح�ـــ

  : ال �شمل هذا الفصل  ـ 1
  ؛63.09 المستعملة الداخلة في البندأغ��ة الرأس   أ ـ  
  ؛)68.12البند (أغ��ة الرأس من الحر�ر الص�ر� (إس�ستوس)   ب ـ  
  .95فصل من أصناف ال اتال��عات التي لها صفة اللعب ���عات الدمى وأصناف المهرجان  ج ـ  

فق� ���ا�ة  ، ال��عات �أش�الها األول�ة (كلوش) الم���ة، غ�ر تل� المتحصل عل�ها65.02ال �شمل البند  ـ 2
  . األشر�ة �ش�ل حلزوني

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

من ات وأبدان وأغ��ة ��ع��عات �ش�لها األولي   65 01 00 00  65.01
ل�اد، غ�ر مقلو�ة وال مجهزة الحواف؛ دوائر 

ل��عات (و�ن �انت (أقراص) واس�وانات ل
  ، من ل�ادمشقوقة �ول�ًا)

  
  
  
  

  
  
  

5%  
(كلوش) م�فورة أو ��عات �ش�لها األولي  65 02 00 00  65.02

، غ�ر وعة بتجم�ع أشر�ة من جم�ع الموادمصن
  مقلو�ة وال مجهزة الحواف وال م��نة وال مز�نة

  
  
  
  

  
  
  

5%  

      )ملغي(    65.03
��عات وأغ��ة رأس ُأخر، م�فورة أو مصنوعة   65 04 00 00  65.04

بتجم�ع أشر�ة من جم�ع المواد، و�ن �انت 
  م��نة أو مز�نة

  
  
  

  
  

5%  

��عات وأغ��ة رأس ُأخر من مصنــرات أو     65.05
كروش�ه أو مصنوعــة من مسننات أو من ل�اد 

أثوا�ًا (عدا  نس�ج�ة ُأخر،أقمشة  منأو 
األشر�ة)، و�ن �انت م��نة أو مز�نة؛ شب��ات 

     م��نة أو مز�نة. شعر من أ�ة مادة، و�ن �انت
  %5   رزـ ـ ـ شماغ م� 65 05 00 10 
  %5    ـ ـ ـ غتر م�بوعة على ش�ل شماغ غ�ر م�رزة  65 05 00 20  
  %5     ـ ـ ـ غتر عاد�ة (فوال)  65 05 00 30  
  %5     ـ ـ ـ �واقي  65 05 00 40  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ ـ عقل  65 05 00 50  
  %5     و�ر�هات ��عات عس�ر�ة ـ ـ ـ   65 05 00 60  
 
 

  

ـ ـ ـ ��عات رأس تست�دم لغرف العمل�ات الجراح�ة من   65 05 00 70
البولي برو�ل�ن و�ن �انت معقمة لالست�دام لمرة 

  %5     واحدة
  %5     م�رزة (ُمصر للرأس)ـ ـ ـ غتره شال م�رزة أو غ�ر   80 00 05 65  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  65 05 00 90  

      .أغ��ة رأس ُأخر، و�ن �انت م��نة أو مز�نة    65.06
      : ـ أغ��ة رأس للوقا�ة    
  %5     ـ ـ ـ لألنش�ة الر�اض�ة  65 06 10 10  
  %5    اإل�فاءـ ـ ـ خوذ رجال   65 06 10 20  
  %5     ـ ـ ـ ال�وذ العس�ر�ة  65 06 10 30  
  %5    ـ ـ ـ خوذ راكبي الدراجات النار�ة  65 06 10 40  
  %5    اإلنشاءاتـ ـ ـ خوذ عمال   65 06 10 50  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  65 06 10 90  
      : ـ غ�رها    
      : ـ ـ من م�ا� أو لدائن    
  %5     ـ ـ ـ �واقي االستحمام  65 06 91 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  65 06 91 90  
  %5    ن مواد ُأخر ـ ـ م 00 99 06 65  

 أشر�ة للتجه�ز داخل ال��عات، ��ائن، أغ��ة،  65 07 00 00  65.07
ألغ��ة  ��عات، س�ور أ�ر ��عات،��اكل 

  الرأس
  
  

  
  

5%  
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  م�الت م�ر، م�الت شمس، ع�ي، ع�ي �مقاعد، 
  س�ا�، وس�ا� الفروس�ة، وأجزاء هذه األصناف

  

  : مالح�ـــات
  : ال ��مل هذا الف�ل  ـ 1

  ؛)90.17ما �ماثلها (بند ع�ي م�ي لل��اس و   أ ـ  
  )؛93الف�ل �ماثلها (وما  ح�وة �الذخ�رةع�ي م�تملة على أسلحة نار�ة أو س�وف أو الع�ي الم  ب ـ  
   .لتسل�ة األ�فال) �ألعاب، م�الت الم�ر وال�مس المعدة (م�ل 95ألصناف الواردة في الف�ل ا  ج ـ  

، واألغلفة ، ال�را�ات، الس�وراألغ��ة، األجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسج�ة، 66.03ال يدخل في البند   ـ 2
، �جب أن تبند هذه اللوازم على 66.02أو 66.01ف الداخلة في البندصناالمعدة لأل وما �ماثلها من جم�ع المواد.

  . صناف المعدة لها، و�ن قدمت معاً حدة إذا �انت غ�ر مر��ة على األ
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

م�الت شمس (�ما ف�ها و م�الت م�ر،     66.01
الم�الت ���ل ع�ي و م�الت الحدائق 

      . المماثلة) الم�التو 
  %5    ـ م�الت الحدائق وما �ماثلها  66 01 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ذات محور متداخل  66 01 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  66 01 99 00  

وس�ا�  ،��مقاعد، وس�اع�ي م�ي، وع�ي     66.02
      . �ماثلهاوما الفروس�ة، 

  %5    ع�ي م�يـ ـ ـ   66 02 00 10  
  %5     س�ا� ـ ـ ـ  66 02 00 20  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   66 02 00 90  

الداخلة في  أجزاء، زخارف ولوازم لألصناف    66.03
     .66.02أو  66.01 البند

ـ ��اكل م�الت، �ما ف�ها اله�اكل المر��ة على محاور   66 03 20 00  
  %5    )ي(ع�

  %5    ـ غ�رها  66 03 90 00  
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  ؛ وزغب مح�ران وأصناف م�نوعة منها ر�ش
  ؛ أصناف من شعر �شر� أزهار اص�نا��ة

  

  : مالح�ـــات
  : ال �شمل هذا الف�ل  ـ 1

  ؛)59.11(بند  من شعر �شر� قماش الترش�ح او الت���ة   أ ـ  
  (القسم الحاد� عشر)؛ر خ�ش�ل أزهار من مسننات (دانت�ال) أو من م�رزات أو من أقمشة أُ  الرسومات  ب ـ  
  ؛)64األحذ�ة (ف�ل   ج ـ  
  ؛)65�ة الرأس وشب��ات الشعر (ف�ل أغ�  د ـ  
  ؛)95وأصناف المهرجانات (ف�ل  ولوازم الر�اضةُلعب األ�فال وأدوات   هـ ـ  
  .)96المناخل من شعر �شر� (الف�ل الز�نة و  وذار�ات مساح�قمناف� ال��ار من ر�ش   وـ  

  :67.01ال �شمل البند   ـ 2
المذ�ورة في البند  األسرة، لوازم ش أو الزغب إال �مادة للحشو (م�لاألصناف التي ال يدخل ف�ها الر�  أ ـ

  ؛)94.04
  رفة أو الحشو؛خاألل�سة وتوا�ع األل�سة التي ال ُ�َ�ِون الر�ش أو الزغب ف�ها سو� للز   ب ـ  
  .67.02الداخلة في البند جاهزة وأجزاءها واألصناف ال واألوراق االص�نا��ةاألزهار   ج ـ  

  : 67.02ال �شمل البند   ــ 3
  ؛)70صناف الم�نوعة من زجاج (ف�ل األ  أ ـ

األزهار واألوراق وال�مار االص�نا��ة من ف�ار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد ُأخر المتح�ل   ب ـ
خر� و�ذل� المؤلفة من عدة عل�ها من ق�عة واحدة �القول�ة أو ال�رق أو النحت أو ال��م أو �أ�ة �ر�قة أُ 

  . التداخل ب�ع�ها ال�ع� أو ��رق مماثلة الل�ق أو مجمعة ��ر�قة غ�ر الوصل أو أجزاء أو
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

من ��ور بر�شها أو جلود ��ور وأجزاء ُأخر     67.01
وزغب وأصناف من هذه  بزغبها، ر�ش و أجزائه

وق�ب  05.05المواد، (عدا أصناف البند 
      . الر�ش وعروقه المشغولة)

  %5    مراوح يدو�ة من ر�ش الز�نة ـ ـ ـ  67 01 00 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   67 01 00 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

أجزاؤها؛ و اص�نا��ة أزهار وأوراق وثمار     67.02
أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار 

      . اص�نا��ة
  %5    ـ من لدائن   67 02 10 00  
      ـ من مواد ُأخر:    
  %5     من صفائح معدن�ةـ ـ ـ   67 02 90 10  
  %5     من نسج ـ ـ ـ  67 02 90 20  
  %5     من مواد أخرـ ـ ـ   67 02 90 90  

منعم أو مق�ور أو أو  م��ف شعر �شر�   67 03 00 00  67.03
مح�ر �أ�ة �ر�قة ُأخر�؛ صوف أو شعر 

أو مواد نسج�ة ُأخر مح�رة لالستعمال ح�واني 
  في صناعة الشعر المستعار وما �ماثله

 

  
  
  
  

5%  
ولحى وحواجب ورموش مستعار(�ارو�ات) شعر     67.04

وخ�ل وما شابهها مستعارة من شعر �شر� أو 
ح�واني أو من مواد نسج�ة؛ م�نوعات من 
شعر �شر� غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان 

      .  آخر
      : اد نسج�ة تر��ب�ةـ من مو     
  %5     ـ ـ شعر مستعار �امل  67 04 11 00  
  %5    ـ ـ غ�ره   67 04 19 00  
  %5      ـ من شعر �شر�   67 04 20 00  
  %5    ـ من مواد ُأخر  67 04 90 00  
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  13ق :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت  
  أو م��ا أو من مواد اس�ستوس)أو حر�ر ص�ر� (
  ؛ زجــــاج ومصنوعاتـــهمن خزف مماثلة؛ مصنوعات
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524
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 456  -

 
  

  مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت 
  من مواد مماثلة  أو حر�ر ص�ر� (اس�ستوس) أو م��ا أو

  
  مالح�ـــات:

  :ال �شمل هذا الفصل  ـ 1
  ؛25األصناف الداخلة في الفصل   ـ  أ   

(مثـل،  48.11أو  48.10 ورق أو الـورق المقـو� الم�لـي أو المشـرب أو المغ�ـى الـداخل فـي البنـدلا  ب ـ
�القــار أو  الم�لــي أو المغ�ــى أو المشــرب �مســحوق الم��ــا أو الجراف�ــت أو أو الــورق المقــو�  الــورق 

  اإلسفلت)؛
ــة أو المشــر�ة أو المغ�ــاة المــذ�ورة فــي الفصــل   ج ـ   ــل، النســج( 59أو  56النســج الم�ل� ــة أو الم مث �ل�

  ؛�القار أو اإلسفلت)النسج أو ، المغ�اة �مسحوق الم��ا    
  ؛71األصناف المذ�ورة في الفصل   ـ د   
  ؛82د وأجزاءها المذ�ورة في الفصل العد  هـ ـ  
  ؛84.42 توغرا��ا) الداخلة في البندال��اعة (ل�أحجار     وـ  
  ؛85.47اد عازلة الداخلة في البند ) والق�ع من مو 85.46 العازالت الكهر�ائ�ة (بند   ز ـ  
  ؛)90.18 اص ورؤوس حفر األسنان (بندأقر   ح ـ  
  ؛الساعات وعلبها) مثل،( 91الفصل األصناف الداخلة في   � ـ   

  والم�ـــاني المســـ�قةاإلنـــارة  والمصـــاب�ح ولـــوازماألثـــاث  مثـــل،( 94ل األصـــناف المـــذ�ورة فـــي الفصـــ  � ـ 
  الصنع)؛

  الر�اضة)؛ ُلعب األ�فال والعاب المجتمعات ولوازم مثل،( 95األصناف المذ�ورة في الفصل   ك ـ 
 ـ 2 ةـــإذا �انت مصنوعة من المواد المنصوص عل�ها فـي المالح� 96.02 األصناف الداخلة في البند    ل ـ

ــد  مــن وأ 96فصــل ب مــن ال ــة فــي البن ــل، األزرا( 96.06األصــناف الداخل  96.09) أو فــي البنــد رمث
 96.20أو فــــي البنــــد  ، ألــــواح اإلردواز للرســــم)(مثــــل  96.10 ) أو فــــي البنــــد إلردوازأقــــالم ا مثــــل،(

  ؛)واألصناف المماثلةالقوائم أو الثنائ�ة أو الثالث�ة  " األحاد�ة"حوامل (المناصب
  .التحف الفن�ة) مثل،( 97ي الفصل المذ�ورة فاألصناف   م ـ  

علــى م�تلــف لــ�س فقــ� ، 68.02�ــالمعنى المقصــود فــي البنــد النصــب والبنــاء المشــغولة "  تن�بــق ��ــارة " أحجــار  ـ 2
تن�بــق أ�ضــًا علــى جم�ــع األحجــار ال�ب���ــة اُألخــر بــل ، 25.16أو 25.15فــي البنــد  إل�هــاأنــواع األحجــار المشــار 

؛ إال إن هذه ال��ارة ال تسر� على حجـر والست�ات�ت) المشغولة �ش�ل مماثلوالصوان والدولوم�ت  (مثل، الكوارتز�ت
  . اإلردواز
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

، وأحجار تبل�� ورصف �رق، من حجارة رصف    68.01
  . حجر �ب�عي (عدا اإلردواز)

  
  

  %5   ـ من حجر رمليـ ـ  68 01 00 10 
  %5   ـ ـ ـ من حجر جران�ت 68 01 00 20 
  %5   ـ ـ ـ من حجر سماقي ـ بورف�ر 68 01 00 30 
  %5   ـ ـ ـ من حجر رخام 68 01 00 40 
  %5   ـ ـ ـ من أحجار �ب���ة أخر 68 01 00 90 

أحجار نصب و�ناء (عدا اإلردواز) مشغولة     68.02
ناف وأصناف مصنوعة منها، عدا األص

م���ات الفس�فساء  ؛68.01المذ�ورة في البند 
وما �ماثلها، من حجر �ب�عي (�ما ف�ها 
اإلردواز)، و�ن �انت على حامل؛ حب��ات 

وش�ا�ا ومساح�ق من حجر �ب�عي (�ما ف�ها 
  . اإلردواز)، ملونة اص�نا��اً 

    

ـ تراب�ع و�ال�، م���ات وأصناف مماثلة، و�ن �انت   68 02 10 00  
 لها �م�ن وجه، أكبر )(�ما ف�ها المر�ع مست��لة

سم؛ 7 دخالها ضمن مر�ع �ول ضلعه �قل عنإ
  %5    حب��ات وش�ا�ا ومساح�ق ملونةاص�نا��اً 

ـ أحجار نصب و�ناء ُأخر وأصناف مصنوعة منها،     
مق�عة أو منشورة �صورة �س��ة و�س�ح من�س� أو 

  : مستو� 

    

  %5    وترافرت�ن ومرمرـ ـ رخام   68 02 21 00  
  %5    ـ ـ جران�ت  68 02 23 00  
  %5    ـ ـ أحجار ُأخر  68 02 29 00  
      : ـ غ�رها    
      : ـ ـ رخام و ترافرت�ن ومرمر    
أو الدرابز�نات  ودرجات، �نف، أفار�ز للش�اب�ك ـ ـ ـ   68 02 91 10  

، عت�ات، أحجار الحدود أو المسافات وما راألسوا
   �ماثله

  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

526
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 458  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ثابتة صح�ة صنافأ ـ ـ ـ    
  %5      أحواض استحمامـ ـ ـ ـ   68 02 91 21  
  %5    مغاسل لأليد�ـ ـ ـ ـ   68 02 91 22  
  %5    أحواض نافورات ـ ـ ـ ـ  68 02 91 23  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ   68 02 91 29  
  %5     مزهر�ات وأغصان وثمار اص�نا��ةـ ـ ـ   68 02 91 30  
  %5    ن لألعمدةأعمدة وقواعد وت�جا ـ ـ ـ  68 02 91 40  
  %5    أقداح وعلب ومنافض للسجائر ـ ـ ـ  68 02 91 50  
  %5    لوازم الكتا�ة وثقاالت الورق ـ ـ ـ   68 02 91 60  
 (للبوف�هات ثاــاف األثــنـوح أصـ�ـواح لسـألـ ـ ـ   68 02 91 70  

  ) الخ..وال�اوالت.والمغاسل 
  
  

  
5%  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 02 91 90  
  %5    أحجار �لس�ة ُأخرـ ـ   68 02 92 00  
  %5    جران�ت ـ ـ  68 02 93 00  

  %5    أحجار ُأخرـ ـ   68 02 99 00  
إردواز �ب�عي مشغول وأصناف من إردواز     68.03

  . �ب�عي أو من إردواز م�تل (إردواز�ن)

  

  

  

  %5     �د و�تل للبناء أو لرصف ال�رق ـ�ال� تراب�ع وقرام ـ ـ ـ  68 03 00 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 03 00 90  

، عجالت شحذ �حن، أرح�ة جرشأرح�ة     68.04
وأصناف مماثلة، بدون ��اكل، لل�حن أو لنزع 

األل�اف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو 
، أحجار شحذ أو صقل يدو�ة، قو�م أو للق�عللت

وأجزاؤها، من أحجار �ب���ة، أو من مواد 
شاحذة �ب���ة أو اص�نا��ة م�تلة أو من 

  . ف، و�ن �انت �أجزاء من مواد ُأخرخز 

    

، أرح�ة جرش لل�حن أو الجرش أو ـ أرح�ة لل�حن  68 04 10 00  
  العجن

  5%  

      : صناف مماثلةُأخر، وأعجالت شحذ ـ أرح�ة     
  %5    ـ ـ من ماس �ب�عي أو تر��بي، م�تل  68 04 21 00  
  %5    ـ ـ من مواد شاحذة أخر م�تلة أو من خزف  68 04 22 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

527
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 459  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    أحجار �ب���ةـ ـ من   68 04 23 00  
  %5    ـ أحجار شحذ أو صقل يدو�ة  68 04 30 00  

مواد شاحذة �ب���ة أو اص�نا��ة �ش�ل     68.05
من مواد  قواعدمساح�ق أو حب��ات، على 

ن ورق أو ورق مقو� أو من ـج�ة أو مـنس
ة أو مواد ُأخر، و�ن �انت مق�عة �أش�ال مع�ن

  . ش�ل آخرم���ة أو مه�أة �أ� 

    

  %5     من أقمشة منسوجة فق� قاعدةعلى  ـ  68 05 10 00  
  %5    من ورق أو ورق مقو� فق� قاعدةعلى  ـ  68 05 20 00  
  %5    من مواد ُأخر قاعدةعلى  ـ  68 05 30 00  

وأصواف  صوف ص�ر� خبث المعادن و صوف     68.06
، غضار قشرمعدن�ة مماثلة؛ ف�رم��ول�ت م

جات معدن�ة مماثلة ممدد، خبث رغو� ومنت
ممددة؛ م�ال�� ومصنوعات من مواد معدن�ة 

لعزل الحرارة أو الصوت أو المتصاص الصوت، 
أو  68.12أو  68.11د عدا ما يدخل في البن

  .69في الفصل 

    

معدن�ة وأصواف ص�ر�  صوفخبث المعادن و صوف  ـ  68 06 10 00  
�تل ، �ش�ل ا)م�لو�ة ��ما ب�نه (�ما ف�هامماثلة، 

    صفائح أو لفات أو

  
  
5%  

وخبث رغو�  وغضار ممدد مقشرف�رم��ول�ت  ـ  68 06 20 00  
م�لو�ة ال (�ما ف�ها ممددة،ومنتجات معدن�ة مماثلة 

  %5    )��ما ب�نها
  %5    غ�رها ـ  68 06 90 00  

مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة     68.07
  . ل، قار نف�ي أو زفت ق�ران الفحم)(مث

   

  %5    �ش�ل لفات ـ  68 07 10 00  
      :  ـ غ�رها    
  %5     �ال� وتراب�ع وقرام�د وأحجار تبل��ـ ـ ـ   68 07 90 10  
  %5     ألواح التس��� والبناءـ ـ ـ   68 07 90 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

528
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 460  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    أناب�ب ولوازمهاـ ـ ـ   68 07 90 30  
  %5    األواني المصبو�ة أو المقول�ةـ ـ ـ   68 07 90 40  
  %5    رهاغ�ـ ـ ـ   68 07 90 90  

و�تل ألواح ذات أ�ر وألواح وتراب�ع "�ال�"   68 08 00 00  68.08
مماثلة من أل�اف ن�ات�ة أو قش أو  وأصناف

قشارة أو ق�ع صغ�رة أو دقائق أو نشارة أو 
فضالت ُأخر من خشب، م�تلة �إسمنت أو 

  %5    �جص أو �مواد تماسك معدن�ة ُأخر
ها مصنوعات من جص أو من مر��ات أساس    68.09

  . الجص

    

ـ ألواح وصفائح وألواح ذات أ�ر وتراب�ع "�ال�" وأصناف     
  : مماثلة، غ�ر مزخرفة

    

مقو�   بورق أو ورق  مقواه ه أوـ�اة على الوجمـغـ  ـ  68 09 11 00  
   فق�

  
  

  
5%  

  %5    ـ ـ غ�رها  68 09 19 00  
      :  ـ أصناف ُأخر    
  %5     مزخرفةماثلة، ـمناف ـأصومر�عات و  ألواح وصفائحـ ـ ـ   68 09 90 10  
للز�نة وللزخرفة (رسوم  أصناف مقول�ة معدةـ ـ ـ   68 09 90 20  

وأعمدة و�اسات وأصص ومزهر�ات وأصناف 
  مماثلة) 

  
  
  

  
  
5%  

  %5    قوالب مستعملة في الصناعة ـ ـ ـ  68 09 90 30  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 09 90 90  

نة أو من سامصنوعات من أسمنت أو من ال�ر     68.10
  . حجر اص�ناعي، و�ن �انت مسلحة

   

      : وأحجار تبل�� و أجر وأصناف مماثلةتراب�ع (�ال�) ـ     
  %5     ـ ـ �تل وأجر للبناء  68 10 11 00  

      : ـ ـ غ�رها    
  %5     قرم�د سقوفـ ـ ـ   68 10 19 10  
      : �ال� ـ ـ ـ    
  %5    ت) لرصف ال�رق ب�ة (بردوراـتل جانـال� و�ـب ـ ـ ـ ـ  68 10 19 21  
  %5  عاد�) (روش ـالمج�ال� مغ�ى ���قة من الحجر ـ ـ ـ ـ   68 10 19 22  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

529
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 461  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

     لألرض�ات والس�وح
  %5    �ال� �سر رخامـ ـ ـ ـ   68 10 19 23  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ   68 10 19 29  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   68 10 19 90  
      :ـ مصنوعات ُأخر    
الهندسة ئ�ة مس�قة الصنع للبناء أو ـ ـ عناصر إنشا  68 10 91 00  

   المدن�ة
  
  

  
5%  

      : ـ ـ غ�رها    
  %5    صح�ة ثابتة أصنافـ ـ ـ   68 10 99 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 10 99 90  

مصنوعات من خل�� حر�ر ص�ر�     68.11
(اس�ستوس) �أسمنت أو من خل�� أل�اف 

  . سل�لوز �أسمنت أو أصناف مماثلة

    

  ممنوع استرياده   حتو�ة على حر�ر ص�ر� (اس�ستوس)م ـ  68 11 40 00  

      : غ�ر محتو�ة على حر�ر ص�ر� (اس�ستوس) ـ    
  %5     صفائح مموجة ـ ـ  68 11 81 00  
 وأصنافوقرمـ�د  ر،ـأ� وألـواح ذاتر ـآخصفائح ـ  ـ  68 11 82 00  

   مماثلة
  
  

5%  
  

      : أصناف أخرـ ـ     
  %5     خزاناتـ ـ ـ   68 11 89 10  
  %5    صح�ة ثابتةصناف أحواض وأـ ـ ـ   68 11 89 20  
  %5     مزهر�ات ـ ـ ـ  68 11 89 30  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   68 11 89 90  

، م�ال�� أساسها مشغولةأل�اف حر�ر ص�ر�     68.12
حر�ر ص�ر�  أساسهاحر�ر ص�ر� أو 

و�ر�ونات مغنس�وم؛ مصنوعات من تلك 
ال��و�  مثل،(ص�ر� الم�ال�� أومن حر�ر 

والنسج والمال�س وأغ��ة الرأس واألحذ�ة 
و�ن �انت مقواة أو مسلحة، عدا  والفواصل)،

البند  أو 68.11البند األصناف الداخلة في 
68.13.  

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

530
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 462  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  م���ع اس���اده   من �روس�دول�ت ـ  68 12 80 00  

      : غ�رها ـ    
  %5    الرأسأحذ�ة وأغ��ة  ،وتوا�ع أل�سة أل�سةـ  ـ  68 12 91 00  
  %5    غ�رهاـ  ـ  68 12 99 00  

صفائح مثل ( ومصنوعاتها أدوات احتكاك    68.13
ولفات، وأشر�ة وق�ع دائر�ة وأقراص وحلقات، 
ووسائد) غ�ر مر��ة، للفرامل أو لمجموعات 

ما �ماثلها، أساسها حر�ر ص�ر�  التعش�ق أو
أو مواد معدن�ة ُأخر أو سل�لوز، و�ن تضمنت 

  . نسجًا أو مواد ُأخر

  
  

  ممنوع استرياده   محتو�ة على حر�ر ص�ر� (اس�ستوس) ـ  68 13 20 00  

      : غ�ر محتو�ة على حر�ر ص�ر� (اس�ستوس) ـ    
  %5    )أدوات احتكاك للفرامل��ائن ول�ادات فرامل (ـ ـ   68 13 81 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  68 13 89 00  

، �ما ف�ها الم��ا هام��ا مشغولة ومصنوعات    68.14
دة، و�ن �انت مثبته على الم�تلة أو المجد

حامل من ورق أو ورق مقو� أو من مواد 
  ُأخر.

  
  

م��ا م�تلة أو مجددة، و�ن  وأشر�ة منـ ألواح وصفائح   68 14 10 00  
   كانت على حامل

  
  

  
5%  

      : ـ غ�رها    
  %5     ناف مقول�ةـار� وما �ماثلها من أصـجـأناب�ب ومـ ـ ـ   68 14 90 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 14 90 90  

مصنوعات من حجر أو مواد معدن�ة ُأخر (�ما     68.15
ف�ها أل�اف الكر�ون و مصنوعاتها ومصنوعات 
من ال�نور "�حلب الوقود")، غ�ر مذ�ورة وال 

  . داخلة في م�ان آخر

    

أل�اف الكر�ون؛ مصنوعات من أل�اف الكر�ون ـ     
الستعماالت غ�ر �هر�ائ�ة؛ مصنوعات أخر من جراف�ت 

  :�ر�ون آخر الستعماالت غ�ر �هر�ائ�ةأو 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

531
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  13ق : 
  68ف : 

   - 463  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 %5    أل�اف الكر�ون ـ ـ   68 15 11 00  

 %5    أقمشة من أل�اف الكر�ون ـ ـ   68 15 12 00  

     : مصنوعات أخر من أل�اف الكر�ون ـ ـ     

 %5    من أل�اف الكر�ون  ـ ـ ـ أناب�ب وأقراص الترش�ح 68 15 13 10  

 %5    ن أل�اف الكر�ون م ـ ـ ـ س�ائك للمحاور 68 15 13 20  

 %5    من أل�اف الكر�ون  ـ ـ ـ األجر والتراب�ع المشغولة 68 15 13 30  

ـ ـ ـ القوالب لـصنـاعـة الـقـ�ـع الصغ�رة ذات النتوءات  68 15 13 40  
  من أل�اف الكر�ون  )الخ الد��قة (نقود، م�دال�ات...

  5% 

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 68 15 13 90  

     : غ�رهاـ ـ     

 %5     أناب�ب وأقراص الترش�حـ ـ ـ  68 15 19 10  

 %5     س�ائك للمحاورـ ـ ـ  68 15 19 20  

 %5     األجر والتراب�ع المشغولةـ ـ ـ  68 15 19 30  

لقوالب لـصنـاعـة الـقـ�ـع الصغ�رة ذات النتوءات ـ ـ ـ  68 15 19 40  
   )الخ الد��قة (نقود، م�دال�ات...

  5% 

 %5     غ�رها ــ ـ  68 15 19 90  

      :ـ مصنوعات من خنور (�حلب الوقود)    
  %5    صفائحـ ـ ـ   68 15 20 10  
  %5    أش�ال اس�وان�ة ـ ـ ـ  68 15 20 20  
  %5    أو��ة لزرع الن�اتاتـ ـ ـ   68 15 20 30  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  68 15 20 90  
      ـ مصنوعات ُأخر:    
أو  ر��الس،مغن�ز�ا �ش�ل بأو  ـ ـ محتو�ة على مغنز�ت    

  أو �روم�ت : �ما ف�ها �ش�ل دول�م دولوم�ت
    

غ�ر المعالج �النار المصنوع من دولوم�ت  اآلجر ـ ـ ـ  68 15 91 10  
  م�تل �ق�ران

  
  

  
5%  

واألش�ال األخر المصنوع من مغنز�ت أو من  اآلجر ـ ـ ـ  68 15 91 20  
  مغنز�ت الكروم غ�ر المعالج �النار

  
  

  
5%  

  %5      غ�رهاـ  ـ ـ  68 15 91 90  
      ـ ـ غ�رها:    
الحرابي من سل�س أو من شب غ�ر المعالجة �النار ـ ـ ـ   68 15 99 10  

  الزجاج)  إلذا�ة(كالتي تستعمل 
  
  

  
5%  

  %5    أحجار الحك الخت�ار المعادن الثم�نةـ ـ ـ   68 15 99 20  
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  %5    وألواح للرصف�تل  ـ ـ ـ  68 15 99 30  
وان مسحوق�ن ـرو أو من صـ�ح من مـرشـب التأناب�ـ ـ ـ   68 15 99 40  

  سحقا ناعما وم�تل�ن
  
  

  
5%  

  %5    ت المصهورـازلـل وألواح وصفائح أخر من البـتـ� ـ ـ ـ  68 15 99 50  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   68 15 99 90  
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  منتجــات مــن خـــزف
  :مالح�ـــات

   :تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي  ـ 1
غير تلك التي تكون قابلة ألن تدخل في البنود الماثلة فقط على المنتجات  69.14إلى69.04تنطبق البنود    ـأ 

     .69.03إلى  69.01
درجة مئوية ألغراض إحماء الراتنجات أو تسريع  800التي يتم تسخينها الى درجات حرارة دون األصناف  ـ  ب

تفاعالت التمييه أو لنزع الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، ال تعد عولجت بالحرارة. و تستثنى هذه المنتجات 
  .69من الفصل 

ت الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي يتم الحصول على المصنوعا ـ  ج
سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد 

أو النتريدات  السيليسية بما فيها السيليكا المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كاألوكسيدات أوالكربيدات
   أو الغرافيت أو أنواع الكربون األخر، وفي بعض الحاالت الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.

  :ال ��مل هذا الفصل  ـ 2
  ؛28.44 األصناف الداخلة في البند  ـ  أ

  ؛68.04األصناف الداخلة في البند   ـ  ب
  ؛")دةحلي الغوا�ة "المقل مثل،( ،71األصناف الداخلة في الفصل   ـ  ج
  ؛81.13(س�رم�ت) الداخلة في البند ال�الئ� ال�ز��ة المعدن�ة   ـ  د
  ؛82ي الفصل األصناف الداخلة ف  ـ  ه
  ؛85.47البند من ) والق�ع من مواد عازلة 85.46العازالت الكهر�ائ�ة (بند  ـ  و
  ؛)90.21 االص�نا��ة من خزف (البند األسنان  ـ  ز
  ؛الساعات وعلبها) مثل،( 91الفصل األصناف الداخلة في   ـ  ح
  الصنع)؛ والم�اني المس�قةأجهزة اإلنارة  والمصاب�ح ولوازم، األثاث (مثل 94ألصناف الداخلة في الفصل ا  ـ  �
  ولوازم الر�اضة)؛ وألعاب المجتمعاتُلعب األ�فال  مثل،( 95األصناف الداخلة في الفصل   ـ  �
  ؛غالي�ن التدخ�ن) مثـل،( 96.14د في البنــاألزرار) أو  (مثل، 96.06البند األصناف الداخلة في   ـ  ك
  التحف الفن�ة). مثل،( 97األصناف الداخلة في الفصل   ـ  ل

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

من دق�ق حفر�ات س�ل�س�ة  منتجات-1    
�ة مماثلة وأصناف أو من أتر�ة س�ل�س

      . متحملة للحرارة
أصناف و  )�ال�(آجر (�وب) و�تل وتراب�ع   69 01 00 00  69.01

خز��ة ُأخر، من دق�ق الحفر�ات الس�ل�س�ة 
التر�بول�ت أو الد�اتوم�ت)  (مثل، الك�سلجور أو

  %5    تر�ة س�ل�س�ة مماثلةأأو من 
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 أصنافو  )�ال�(آجر (�وب) و�تل وتراب�ع     69.02
نار�ة (متحملة الحرارة)،  خز��ة مماثلة للبناء،

ات من دق�ق الحفر�ات الس�ل�س�ة أو عدا المنتج
      . األتر�ة الس�ل�س�ة المماثلة

% وزنًا من عناصر 50ـ محتو�ة على أكثر من   69 02 10 00  
) أو Caالكالس�وم ( ) أوMg المغنس�وم

)، �ل �مفرده أو مجتمعة، معبرًا عنها Crروم(ــالك
  Cr2O3 و CaOو  MgOبـ

  
  
  
  

  
  
  

5%  
% وزنًا من أاللوم�نا 50أكثر من  ـ محتو�ة على  69 02 20 00  

)Al2O3(  أو من الس�لكا)SiO2 ( أو من خل�� أو
    مر�ب من تلك المنتجات

  
  

5%  
  %5      ـ غ�رها  69 02 90 00  

منتجات نار�ة خز��ة ُأخر (مثل، المعوجات     69.03
والبواتق السدادات والحوامل فوهات و الق و توالبوا

 والقض�انة األغلفواألناب�ب والمواس�ر الصغ�رة 

) عدا المنتجات من دق�ق والبوابات االنزالقية
الحفر�ات الس�ل�س�ة أو من األتر�ة الس�ل�س�ة 

      . المماثلة

  %5     الحر الكربون % وزنًا من50من ـ تحتو� على أكثر   69 03 10 00  

 اـألوم�ن % وزنًا من50ر من ـى أكثـو� علــ تحت  69 03 20 00  
)Al2O3 ��مر�ب من األلوم�نا أو ) أو من خل
  SiO2(    5%( سل��االو 

  %5     ـ غ�رها  69 03 90 00  
      .خز��ة ُأخر منتجات- 2    

األرض�ات و وب) بناء و �تل تبل�� �آجر (    69.04
رها من األصناف وغ�دعامات أو ح�وات 

      . المماثلة، من خزف
  %5    ـ آجر (�وب) بناء  69 04 10 00  
  %5    ـ غ�ره  69 04 90 00  
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وأغ��ة و��انات مداخن قدر و قرم�د سقوف     69.05
أخر من  إن�ائ�ةوزخارف معمار�ة وأصناف 

     خزف.
  %5     ـ قرم�د سقوف  69 05 10 00  
      :ـ غ�ره    
  %5    ـ ـ ـ أغ��ة مداخن  69 05 90 10  
  %5     ـ ـ ـ زخارف معمار�ة  69 05 90 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  69 05 90 90  

ومجار� تصر��  وأناب�ب ومزار�بمواس�ر   69 06 00 00  69.06
  الم�اه ولوازمها، من خزف

  
  

  
5%  

التغ��ة  للتبل�� أو�ال� وتراب�ع من خزف     69.07
، م���ات فس�فساء وما المواقدللجدران أو 

خزف ؛ و�ن �انت على حامل خزف،من �ماثلها 
     .للت���ب

د، المواقللجدران أو التغ��ة  للتبل�� أو� وتراب�ع ـ �ال    
 690730عدا األصناف الداخلة في البندين الفرع��ن 

      :690740و

  % وزنا0.5معامل امتصاصها للماء ال يز�د عن  ـ ـ  69 07 21 00  
 5%  

% وزنا وال 0.5معامل امتصاصها للماء يز�د عن  ـ ـ  69 07 22 00  
  %5    %10يتجاوز 

  %5    % وزنا10معامل امتصاصها للماء يز�د عن  ـ ـ  69 07 23 00  
، عدا األصناف الداخلة فس�فساء وما �ماثلها ـ م���ات  69 07 30 00  

  %5    690740في البند الفرعي 
  %5    للت���ب ـ خزف  69 07 40 00  

      ملغي    69.08
الستعماالت ��ماو�ة أو  للم�تبرات أوواني أ    69.09

الستعماالت تقن�ة ُأخر، من خزف؛ أجران 
االت زرا��ة، مماثلة الستعم وأحواض وأو��ة
خز��ة مماثلة  وجرار وأصنافمن خزف؛ أو��ة 

      ، من خزف.ال�ضائع للنقل أو لتعب�ة
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للم�تبرات أو الستعماالت ��ماو�ة أو  أوانيـ     
      : الستعماالت تقن�ة ُأخر

  %5    ـ ـ من بورسل�ن أو ص�ني  69 09 11 00  
�اس �� 9أصناف ذات صال�ة تعادل أو تز�د عن ـ ـ   69 09 12 00  

)(MOHS    
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها  69 09 19 00  
      : ـ غ�رها    
أو��ة وجرار وأصناف خز��ة مماثلة للتعب�ة أو ـ ـ ـ   69 09 90 10  

  %5    النقل
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   69 09 90 90  

أحواض غس�ل (مجالي) و مغاسل و قواعد     69.10
مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء 

ات تفر�غ الم�اه د مراح�ض وخزان"ب�د�ه" و مقاع
و أصناف صح�ة مماثلة  (س�فون) و م�اول

      . ثابتة، من خزف
  %5     ـ من بورسل�ن أو ص�ني  69 10 10 00  
  %5    ـ غ�رها  69 10 90 00  

أواني و أدوات للمائدة أو الم��خ وأدوات منزل�ة     69.11
أخر وأصناف للعنا�ة �الن�افة ال��ص�ة 

      ورسل�ن أوص�نين بم ،)للتوال�ت(
  %5    ـ أدوات للمائدة أو الم��خ  69 11 10 00  
  %5    ـ غ�رها  69 11 90 00  

أدوات  و للمائدة أو الم��خ أدوات أواني و  69 12 00 00  69.12
منزل�ة أخر وأصناف للعنا�ة �الن�افة ال��ص�ة 

، عدا البورسل�ن أو خزف، من )(للتوال�ت
    الص�ني

  
  
  

5%  
      خزف. نللز�نة، م�رة وأصناف ُأخر تماث�ل صغ    69.13

      :    ـ من بورسل�ن أو ص�ني    
  %5    م�اخرـ ـ ـ   69 13 10 10  
مساند الكتب وثقاالت الورق وما �ماثلها من لوازم ـ ـ ـ   69 13 10 20  

    �اوالت الم�اتب
  

5%  
  %5    مزهر�ات ـ ـ ـ  69 13 10 30  
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  %5    منافض للسجائرـ ـ ـ   69 13 10 40  
  %5    علب للمجوهرات والحلو� وما �ماثلهاـ ـ ـ   69 13 10 50  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   69 13 10 90  
      غ�رها:ـ     
  %5    مزهر�ات ـ ـ ـ  69 13 90 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   69 13 90 90  

      . مصنوعات ُأخر من خزف    69.14
      : ـ من بورسل�ن أو ص�ني    
  %5     الخ..واألكر ضـابـل المقـذ مثـلنوافـ ـ ـ لوازم األبواب وا  69 14 10 10  
  %5    الالفتات واألرقام واألحرف وال�ارات األخرـ ـ ـ   69 14 10 20  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   69 14 10 90  
      ـ غ�رها:    
 ر المصنوعةـ��ن األخـة والتسـ�ـد وأجهزة التدفــ ـ ـ المواق  69 14 90 10  

ج�نة من ع من مواد خز��ة (ف�ار عاد� وف�ار
    ) ةفاخر�

  
5%  

) المصنوعة تنهـلل�سرفة (مثال ـزخـاألصص غ�ر المـ ـ ـ   69 14 90 20  
    من الف�ار العاد�

  
5%  

ة في الم�تبرات ـاالت العامـمـالجرار واألو��ة لالستعـ ـ ـ   69 14 90 30  
     ع الحلو�) الخـوالم�ازن (للص�دل�ات ومحال ب�

  
5%  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   69 14 90 90  
  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

538
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

.  

   - 470  -

 
 

  تهازجـــاج ومصنوعـــ
  

  :مالح�ـــات
  

  :ال ��مل هذا الفصل  ـ  1
للتزجج و فر�ت الزجاج والزجاج اُألخر  والمر��ات القابلة(م�ل الم�ناء  32.07 األصناف الداخلة في البند ـ أ

  ���ل مسحوق أو حب��ات أو رقائق)؛
  ؛")"المقلدة (م�ل، حلي الغوا�ة 71األصناف الواردة في الفصل  ـ ب
الق�ع العازلة للكهر�اء  أو 85.46و العازالت الكهر�ائ�ة (بند  85.44 ح�ال األل�اف ال�صر�ة الداخلة في البند ـ ج

  ؛85.47الداخلة في البند
  .  88لغا�ة  68زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر، �أ�ر، للعر�ات الداخلة في الفصول  ـ د 

��ة ونوافذ أخر، وان �انت �أ�ر، ت�تمل على أجهزة تسخ�ن أو غ�رها من األجهزة زجاج أمامي ونوافذ خل ـ هـ
  .  88لغا�ة  68الكهر�ائ�ة أو االل��ترون�ة للعر�ات الداخلة في الفصول 

 مقاي�س األل�اف ال�صر�ة، العناصر ال�صر�ة الم�غولة �صر�ًا، الحقن تحت الجلد، الع�ون االص�نا��ة، ـو 
)، مقاي�س الضغ� الجو� (�اروم�تر)، مقاي�س ��افة السوائل (ه�درومتر) وغ�رها من الحرارة (ت�رموم�تر

  ؛90األصناف الواردة في الفصل 
المض��ة، اللوحات اإلرشاد�ة أو اإلعالن�ة المض��ة وغ�رها من  اإلشاراتأجهزة إنارة، المصاب�ح ولوازم  ـز 

  ؛94.05 في البند وأجزاءها الداخلة�صورة دائمة، المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت  المض��ة الالفتات
األصناف  من ُلعب األ�فال وألعاب المجتمعات ولوازم الر�اضة ولوازم تز��ن شجرة ع�ـد الم�الد وغ�رها ـح 

  )؛95أصناف الفصل  من ، (�است�ناء الع�ون الزجاج�ة غ�ر اآلل�ة للدمى أو لغ�رها95المذ�ورة في الفصل 
  . 96 وغ�رها من أصناف الفصل المماثلةوالنفاثات  وناف�ات الع�ورالمر��ة  ��ة العازلةواألو األزرار  ـ� 

  :70.05و 70.04و  70.03�ام البنود ت�ب�قا ألح  ـ 2
  ال �عتبر " م�غوًال " الزجاج الذ� ُأخضع أل�ة عمل�ة قبل تلدينه (�التحم�ة ثم �التبر�د)؛  ـ  أ

  صفائح الزجاج؛ ن�د ألواح أوال يؤثر التق��ع �أش�ال مع�نة على تب  ـ  ب
أو  �قصد ���ارة " ��قة ماصة أو عاكسة أو غ�ر عاكسة " ��قة �الء مجهر�ة السماكة من معدن  ـ  ج

األشعة تحت الحمراء أو  على سب�ل الم�المن مر�ب ��ماو� (م�ل، أو�س�د المعدن) التي تمتص 
أو  حتف�ًا بدرجة من ال�فا��ةتحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذ� ي�قى ��ه الزجاج م

  نصف ال�فا��ة، أو التي تمنع انع�اس الضوء على س�ح الزجاج.
داخلة في هذا البند، و�ن �انت لها خواص األصناف  70.06ت�قى المنتجات الم�ار إل�ها في البند   ـ 3

  الجاهزة.
  

  :70.19 " صوف الزجاج " وفقًا لمفهوم البند�قصد ���ارة   ـ 4
  % وزنًا؛60ال تقل عن  ) بنس�ةSiO2عدني المحتو� على السل��ا (الصوف الم  ـ  أ

  %، ولكنها تحتو� على 60) بنس�ة تقل عن SiO2الصوف المعدني المحتو� على السل��ا (  ـ  ب
) B2O3أو على أو�س�د بور�ك ( % وزناً 5) بنس�ة تز�د عن Na2O) أو (K2Oأو�س�د قلو� (  

  % وزنًا.2عن بنس�ة تز�د 
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  .68.06تن�بق عل�ها المواصفات أعاله فتخضع للبند  لمعدن�ة التي الأما األصواف ا
فة، ت�مل المرو (كوارتز) المصهور وغ�ره من الس�ل��ا �ت�مل ��ارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعر   ـ 5

  . (الس�ل�س) المصهورة
  :مالح�ة البند الفرعي

 ���ارة "، �قصد 70 13 91و  70 13 41 و 70 13 33و  70 13 22ـ من أجل ت�ب�ق أح�ام البنود الفر��ة  1
  . % وزناً 24) بنس�ة ال تقل عن PbOكر�ستال الرصاص " فق� الزجاج الذ� �حتو� على أو�س�د الرصاص (

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

ج باستثناء الزجا زجاج وفضالت وخردةكسارة   70 01 00 00  70.01
من أنابيب األشعة الكاثودية أو غيره من 

؛ زجاج 85.49الزجاج المنشط الداخل في البند 
  %5    في الكتلة

زجاج، ���ل �رات (عدا الكر�ات المتنا��ة     70.02
) أوع�دان أو 70.18الصغر الداخلة في البند 

      . أناب�ب، غ�ر م�غول
  %5     ـ �رات  70 02 10 00  
  %5     ـ ع�دان  70 02 20 00  
      : ـ أناب�ب    
      ره من الس�ل��اـهور أو غ�ـوارتز مصــ من � ـ  70 02 31 00  

  المصهورة
  
  

  
5%  

  من زجاج ُأخر ذ� معامل تمدد �ولي ال يتجاوز  ـ ـ  70 02 32 00  
راوح ب�ن صفر ـدرجة حرارة تت ك�لفن في لكل 10-6×5
   م�و�ة درجة 300و

  
  
  

  
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها  70 02 39 00  

ال ش�زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أ    70.03
خاصة، و�ن �ان ذا ��قة ماصة أو عاكسة أو 
     غ�ر عاكسة، ولكن غ�ر م�غولة ��ر�قة ُأخر�.

      : ـ وصفائح غ�ر مسلحة    
 رــ ـ ملون في �تلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخ  70 03 12 00  

     ةعاكس اكسة أو غ�ر(مزدوج) ذو ��قة ماصة أو ع
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها   70 03 19 00  
  %5    ـ ألواح وصفائح مسلحة   70 03 20 00  
  %5    برو��الت) ـ أش�ال خاصة (  70 03 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

، و�ن صفائحزجاج، مسحوب وزجاج منفوخ،     70.04
لضوء ولكن كان ذو ��قة ماصة أو عاكسة ل

      . غ�ر م�غول ��ر�قة أخر� 
 �تلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخرـ زجاج ملون في   70 04 20 00  

   (مزدوج) أو ذو ��قة ماصة أو عاكسة أو غ�ر عاكسة
  

  5%  
  %5    ـ زجاج ُأخر   70 04 90 00  

وزجاج زجاج متحصل عل�ه �التعو�م (فلوت)     70.05
أو مصقول الوجه أو الوجه�نً  أو  مجلو
و�ن �ان ذو ��قة ماصة أو عاكسة أو  صفائح،

      ُأخر�.م�غول ��ر�قة  غ�ر عاكسة، ولكن غ�ر
 ، ذو ��قة ماصة أو عاكسة أو غ�رـ زجاج غ�ر مسلح  70 05 10 00  

  عاكسة
  
  5%  

      : رـ زجاج غ�ر مسلح ُأخ    
مصفح بزجاج أخر  ـ ـ زجاج ملون في �تلته أو معتم أو  70 05 21 00  

   (مزدوج) مجلو الس�ح فق�
  
  5%  

  %5    ـ ـ غ�ره  70 05 29 00  
  %5    زجاج مسلح ـ  70 05 30 00  

أو  70.04أو  70.03زجاج مذ�ور في البنود   70 06 00 00  70.06
أو م��وف  محني أو م�غول األ�راف 70.05

لي �الم�نا أو أو محفور أو م�قوب أو م�
، ولكن غ�ر مزود �أ�ر م�غول ��ر�قة أخر� 

  وال مزود �مواد أخر

  
  
  
  
  

  
  
  
  

5%  
قى) مسون من زجاج مقسى (زجاج مأمون م�    70.07

      . منضد أو
      :  ـ زجاج مأمون مقسى    
 أو العر�ات�ب في ــ ـ �أش�ال ومقاسات مناس�ة للتر�   70 07 11 00  

    البواخر العر�ات الفضائ�ة أو ال�ائرات أو
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها  70 07 19 00  
      : ـ زجاج مأمون منضد    
ال�ائرات  أو �اتر ـالع�ب في ـقاسات للتر�ـكال ومــ ـ �أش  70 07 21 00  

   البواخر العر�ات الفضائ�ة أو أو

  
5%  

  %5    ـ ـ غ�رها  70 07 29 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

  %5    زجاج عازل متعدد ال��قات  70 08 00 00  70.08
مرا�ا من زجاج، �أ�ر أو بدونها، �ما ف�ها     70.09

      . المرا�ا للرؤ�ة الخل��ة
  %5     للعر�اتـ مرا�ا للرؤ�ة الخل��ة   70 09 10 00  
      : غ�رها ـ    
  %5    ـ ـ بدون أ�ر  70 09 91 00  
  %5    ـ ـ �أ�ر  70 09 92 00  

، قناني، ودوارق و  ،قوار�ر ضخمه (دمجانات)    70.10
وأناب�ب وغ�رها من األو��ة وقدر و�ر�مانات 

�ة السلع؛ ، لنقل أو تعبة من زجاجالمماثل
 ؛ سدادات و أغ��ة وبر�مانات حف� من زجاج

      . غالقات أخر من زجاج
  %5    ـ أناب�ب (أمبوالت)   70 10 10 00  

  %5    وأغ��ة ُأخرـ سدادات   70 10 20 00  
  %5    ـ غ�رها  70 10 90 00  

، أو أنبو��ة) (�صل�ة ال��لمن زجاج  غفوار     70.11
، ، بدون تر���اتتوحة، وأجزاؤها، من زجاجمف

أو  أو لمصادر الضوء الكهر�ائ�ةللمصاب�ح 
      . �ماثلها �ة أو ماألناب�ب األشعة الكاثود

  %5    ـ لإلنارة الكهر�ائ�ة  70 11 10 00  
  %5    الكاثود�ةـ ألناب�ب األشعة   70 11 20 00  
  %5    ـ غ�رها  70 11 90 00  

      )ملغي(    70.12
أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة     70.13

ال�خص�ة للعنا�ة �الن�افة  أو للم��خ أو
أو للم�تب أو للتز��ن الداخلي أو  )للتوال�ت(

الداخلة في البند الستعماالت مماثلة (عدا تلك 
      .)70.18أو 70.10

      : ـ من خزف زجاجي    
  %5    للم��خ أوأدوات للمائدة ـ ـ ـ   70 13 10 10  
  %5    أدوات للم�اتبـ ـ ـ   70 13 10 30  
      : أدوات للتوال�تـ ـ ـ     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

  %5    )ني الع�ور للتوال�ت (للز�نةقنا ــ ـ ـ   70 13 10 41  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ ـ  70 13 10 49  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   70 13 10 90  
  زف ـعدا ما هو من خ ال�رب ذات الساق،كؤوس  ـ    

      : زجاجي  
  %5    من �ر�ستال الرصاصـ ـ   70 13 22 00  

  %5    غ�رهاـ ـ   70 13 28 00  
      : جاجيعدا ما هو من خزف ز  شرب آخر�ؤوس  ـ    
  %5    من �ر�ستال الرصاص ـ ـ  70 13 33 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  70 13 37 00  

ـ أدوات زجاج�ة للمائدة (عدا �ؤوس ال�رب) أو     
      : م��خ، عدا ماهو من الخزف الزجاجيلل

  %5    ـ ـ من �ر�ستال الرصاص  70 13 41 00  
  جاوزـيت اج له معامل تمدده ال�ولي الـمن زجـ ـ   70 13 42 00  

     5x10-6 رارة تتراوح ما ـفي درجة ح للكلفن      
  %5     (درجة م�و�ة) 300ب�ن صفر و     

  %5     غ�رهاـ ـ   70 13 49 00  
      : زجاجُأخر من  أدوات ـ    

      :من �ر�ستال الرصاص ـ ـ    
  %5    أدوات للم�اتبـ ـ ـ   70 13 91 10  
      : أدوات للتوال�ت ــ ـ     
  %5    )قناني الع�ور للتوال�ت (للز�نةـ ـ ـ  ـ  70 13 91 31  
  %5    غ�رها ــ ـ ـ  70 13 91 39  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  70 13 91 90  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ـ ـ أحواض اسماك 70 13 99 10  
  %5    ـ ـ ـ ـ م�اخر 70 13 99 20  
  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  70 13 99 90  

صناف �صر�ة من أصناف من زجاج لإلشارة وأ    70.14
)، غ�ر 70.15البند زجاج (عدا تلك الداخلة في 

  . م�غولة �صر�اً 

  
  
    

  %5     لمعدات النقل مه�أة ـ ـ ـ  70 14 00 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   70 14 00 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

و  ةزجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثل    70.15
 ةزجاج للن�ارات العاد�ة أو ال�ب�ة (المصحح

�ماثل  محني أو مقعر أو مالن�ر)، محدب أو ل
؛ �رات زجاج مجوفة ذلك، غ�ر م�غول �صر�اً 

�ة لصنع م�ل هذه األنواع من ومقا�عها الدائر 
      . زجاج

  %5    للن�ر) ةـ زجاج للن�ارات ال�ب�ة (المصحح  70 15 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     زجاج للساعات والمنبهاتـ ـ ـ   70 15 90 10  
   ة ـجاج للن�ارات ال�مس�ة والن�ارات الواق�ز ـ ـ ـ   70 15 90 20  

  %5    األخر        
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   70 15 90 90  

آجر (�وب) و�تل تبل�� و ألواح ومر�عات     70.16
مضغو�  وتراب�ع و�ال� وأصناف أخر من زجاج

، لالستعمال في أو مقولب، و�ن �ان مسلحاً 
؛ م���ات وأصناف ُأخر اإلن�اءاتالبناء أو 

، رة، من زجاج، و�ن �انت على حاملصغ�
منور ؛ لفس�فساء أو ألغراض تز��ن مماثلةل

؛ اج مجمع �أ�ر من رصاص وما �ماثلهزج
زجاج متعدد الخال�ا أو زجاج رغو� �تًال أو 

أو ���ل أصداف أو  ألواحًا �أ�ر أو ألواحاً 
     . �أش�ال مماثلة

و�ن �انت  ـ م���ات وأصناف ُأخر صغ�رة، من زجاج،  70 16 10 00  
   ، للفس�فساء أو ألغراض تز��ن مماثلةعلى حامل

  
  

  
5%  

  %5    ـ غ�رها  70 16 90 00  
للمختبرات، أو للصحة أو  أصناف من زجاج    70.17

      . للص�دلة، و�ن �انت مدرجة أو معايرة
ـ من �وارتز مصهور أو من غ�ره من الس�ل��ا     

  : المصهورة
  
  

  
  

  دة ـز معـأو��ة مفاعالت من �وارتأناب�ب و ـ ـ ـ  70 17 10 10  
   اجـإلنتلالستعمال في أفران الصهر واألكسدة         
  إعفاء     الرقائق ش�ه الموصلة       
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها 70 17 10 90  
، له معامل تمدد �ولي ال يتجاوز   ـ من زجاج ُأخر  70 17 20 00  

صفر للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما ب�ن  -6 10×5
  درجة م�و�ة 300و 

  
  
  

  
  

5%  
  %5      ـ غ�رها  70 17 90 00  

أو  وأحجار �ر�مة وآللئ مقلدةخرز زجاجي     70.18
ا من منتجات ش�ه �ر�مة مقلدة وما �ماثله

اتها، عدا ، ومصنوعصناعة الخرز الزجاجي
من زجاج عدا حلي الغوا�ة (المقلدة)؛ ع�ون 

؛ تماث�ل صغ�رة الع�ون االص�نا��ة لل��ر
الز�نة من زجاج م�غول غ�رها من أصناف و 

؛ �ر�ات متنا��ة بنفخ اللهب، عدا حلي الغوا�ة
      مم. 1الصغر من زجاج ال يتجاوز ق�رها 

و آللئ و أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة زجاجي ـ خرز     
وما �ماثلها من منتجات صناعة الخرز مقلدة 

  :  الزجاجي
  
   

  %5    س�حـ ـ ـ   70 18 10 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  70 18 10 90  
 1ا ه��ة الصغر من زجاج ال يتجاوز ق�ر ـ �ر�ات متنا  70 18 20 00  

  ملم
  
  5%  

  %5      ـ غ�رها  70 18 90 00  
�ها صوف الزجاج) أل�اف من زجاج (�ما ف    70.19

واأللياف الممشطة  ومصنوعاتها (م�ل، الخ�و�

      .والنسج)  "فتائل"

 خ�و�، جدائل مق�عه�ه "فتائل"، ، أل�اف مم�ـ خصل    
      : وحصر مصنوعة منها

  %5    مم 50، ��ول ال يتجاوز ـ ـ جدائل مق�عة  70 19 11 00  
  %5    ـ ـ أل�اف مم��ه "فتائل"  70 19 12 00  

 %5     خيوط أخر، خصلـ ـ   70 19 13 00  

ً ـ ـ   70 19 14 00    %5     حصر مضمومة آليا

ً ـ ـ   70 19 15 00    %5     حصر مضمومة كيماويا

  %5    ـ ـ غ�رها   70 19 19 00  
      : نسج مضمومة آلياً ـ     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  رقم البند

 %5     ألياف ممشطه "فتائل"نسج محكمة النسج أخر  من ـ ـ   70 19 61 00  

 %5    ألياف ممشطه "فتائل"نسج محكمة النسج من ـ ـ   70 19 62 00  

نس��ج محكم��ة النس��ج ، نس��ج س��ادة، م��ن خي��وط، غي��ر ـ ـ   70 19 63 00  
 %5    دةمطلية أو منض

نسج محكمة النسج ، نسج سادة، م��ن خي��وط، مطلي��ة ـ ـ   70 19 64 00  
 %5    أو منضدة

 30يتج��اوز  ذات ع��رض النسج غي��ر محكم��ة النس��ج ـ ـ   70 19 65 00  
 %5    سم

 %5    سم 30ذات عرض يتجاوز نسج غير محكمة النسج  ـ ـ  70 19 66 00  

 %5    ـ ـ غيرها  70 19 69 00  

      :ماوياً نسج مضمومة كيـ     
 %5    أوشحة "براقع" (صفائح رقيقة)ـ ـ   70 19 71 00  

 %5    نسج أخر غير محكمة النسج ـ ـ   70 19 72 00  

 %5    نسج أخر محكمة النسجـ ـ   70 19 73 00  

 %5    صوف الزجاج ومصنوعاتهـ   70 19 80 00  

      : ـ غ�رها    
  %5     مه�أة لمعدات النقلـ ـ ـ   70 19 90 10  
  %5    خزانات الم�اهـ ـ ـ   70 19 90 20  
  %5    للمفروشات والتز��ن الداخليـ ـ ـ   70 19 90 30  
  %5    ، الكهر�اء)ألغراض العزل (الحرارة، الصوت ـ ـ ـ  70 19 90 40  
  هر�ائ�ة من ـنعة للعدادات الكـاديق مصـصنـ ـ ـ   70 19 90 50  

  %5    ائ�اً �األل�اف الزجاج�ة غ�ر مجهزة �هر     
  %5    أناب�ب ومواس�ر ـ ـ ـ  70 19 90 60  
  %5    اس�وانات غاز للمواقد المنزل�ة من ال�اف زجاج�ة ـ ـ ـ  70 19 90 70  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  70 19 90 90  

      . مصنوعات ُأخر من زجاج    70.20
  %5    مه�أة لوسائل النقل ـ ـ ـ  70 20 00 10  
  %5    خزانات وأحواضـ ـ ـ   70 20 00 20  
ر للمحالت ــارف أخـات وزخـحروف وأرقام والفت ـ ـ ـ  70 20 00 30  

  التجار�ة
  
  

  
5%  

ـدة     ز معـب وأو��ة مفاعالت من �وارتأناب�ـ ـ ـ   70 20 00 40  
 إلنتاج ستعمال في أفران الصهر واألكسدةلال

  إعفاء    ش�ه الموصلة الرقائق
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  70 20 00 90  
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  ، أحجار �ر�مة أو ش�هلؤلؤ �ب�عي أو مستنبت

  ، معادن ثم�نة، معادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من�ر�مة 
  ؛ نقودثم�نة، م�نوعات من هذه المواد؛ حلي الغوا�ة (مقلدة) معادن 
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  و ش�هلؤلؤ �ب�عي أو مستنبت وأحجار �ر�مة أ
  ، معادن ثم�نة ومعادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من�ر�مة 

  ؛ نقودمعادن ثم�نة، م�نوعات من هذه المواد؛ حلي الغوا�ة (مقلدة) 
  
  

  مالح�ـــات:
، من القسم السادس مع مراعاة االست�ناءات الواردة ��ما �عد، تبند في هذا أ- 1مع مراعاة أح�ام المالح�ة   ـ  1

  :م�ونة �ل�ًا أو جزئ�اً اف الالف�ل جم�ع األصن
  أو مجددة)؛ ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو تر��ب�ة أومن آللئ �ب���ة أو مستنبتة أو من أحجار �ر�مة أو  أ ـ  
  من معادن ثم�نة أو معادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة. ب ـ  

المعادن العاد�ة  دن ال�م�نة أواألصناف التي ال تكون ف�ها المعا 71.15و 71.14و 71.13 ال ت�مل البنود أ  ـ ـ 2
الم�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة سو� لوازم �س��ة أو زخارف قل�لة األهم�ة (م�ل، الحروف والحلقات 

   ؛(*)األصنافـ من المالح�ة أعاله على تلك  وال تن�بق الفقرة بوالحواف) ؛ 
ى معادن م�سوة �ق�رة من معادن األصناف المحتو�ة على معادن ثم�نة أو عل 71.16ال تدخل في البند  ب ـ

  إذا �انت هذه المعادن لوازم �س��ة أو زخارف قل�لة األهم�ة. ثم�نة إال
  :ال ��مل هذا الف�ل  ـ 3

  )؛28.43ملغمات المعادن ال�م�نة والمعادن ال�م�نة الغرو�ة (بند   ـ  أ
األسنان و األصناف  واألصناف المستعملة في ح�وخ�ا�ة الجروح المستعملة في  صناف الجراح�ةاأل  ـ  ب

   ؛30اُألخر الداخلة في الف�ل 
  (م�ل، سوائل زخرفة الف�ار)؛ 32األصناف الواردة في الف�ل   ـ  ج
    )؛38.15 محفزات على حامل (البند  ـ  د
  ؛42 ب للف�لـ 3الم�ار إل�ها في المالح�ة  42.03أو 42.02 أصناف البند  ـ  هـ
  ؛43.04أو 43.03األصناف الداخلة في البندين   ـ  و
  عاتها)؛و األصناف الداخلة في القسم الحاد� ع�ر (المواد النسج�ة وم�ن  ـ  ز
  ؛65أو  64الداخلة في الف�ل�ن  واألصناف اُألخرأصناف األحذ�ة أو أغ��ة الرأس   ـ  ح
  ؛66م�الت الم�ر وم�الت ال�مس أو ع�ي الم�ي أو األصناف اُألخر المذ�ورة في الف�ل   ـ  �
، المحتو�ة على أتر�ة أو 82أو في الف�ل  68.05أو 68.04اخلة في البند األصناف ال�احذة الد  ـ  �

مساح�ق من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة)؛ واألصناف الواردة في الف�ل 
تر��ب�ة أو مجددة)؛ اآلالت  التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو 82

ال أن األصناف إوالمعدات الكهر�ائ�ة أو أجزاءها الواردة في القسم السادس ع�ر.  هزة اآلل�ةواألج

                                                           
  ـ أ �م�ا�ة معلومات اخت�ار�ة . 2تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خ� من الفقرة   (*)
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�ب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة) ت�قى داخلة في (�ر�مة وأجزاءها الم�نوعة �ل�ًا من أحجار �ر�مة أو ش�ه 
إلبر قراءة الحاكي  هذا الف�ل، �است�ناء ال�اقوت األزرق (سف�ر) واأللماس الم�غول�ن وغ�ر المر�ب�ن،

  )؛85.22(البند 
  موس���ة)؛ وساعات وآالت(أجهزة علم�ة  92أو  91أو  90األصناف الواردة في الف�ول   ـ  ك
  )؛93األسلحة وأجزاءها (الف�ل   ـ  ل
  ؛95من الف�ل  2األصناف الم�ار إل�ها في المالح�ة   ـ  م
  الف�ل؛ ذلكمن  4المالح�ة  إلح�اموفقًا  96األصناف التي تبند في الف�ل   ـ  ن

) أو الق�ع 97.05 )، ق�ع المجموعات (البند97.03(البند  وصنع التماث�لالمنتجات األصل�ة لفني النحت   ـ  س
الآللئ ال�ب���ة أو المستنبتة واألحجار  عدا). 97.06 عام (البند 100األثر�ة التي يتجاوز عمرها 

  الكر�مة وش�ه الكر�مة.
  ؛والذهب وال�الت�نالف�ة  ثم�نة " �ق�د ���ارة " معادن  ـ  أ   ـ 4

  ؛وال�الديوم والروديوم والروت�ن�وم واإلير�ديوم واألوسم�وم�الت�ن " ال�الت�ن  ���ارة "�ق�د   ـ  ب
ب من الف�ل -2المذ�ورة في المالح�ة  " أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة " أ� من الموادال ت�مل ��ارة   ـ  ج

96.  
�ما في ذلك م�ال�� المساح�ق (�المعنى المق�ود في هذا الف�ل، ال�الئ� تعتبر خالئ� من معادن ثم�نة،   ـ 5

 إذا �انت نس�ة أ� من ثم�ن،المحتو�ة على معدن  )المعدن�ة الملبدة " الفر�ت " ومر��ات الس�ائك " إنترم�تال�ك "
  �نة وفقًا لما يلي :تبند خالئ� المعادن ال�م % وزنًا على األقل من وزن ال�ل��. و2هذه المعادن ال�م�نة، تبلغ 

  % أو أك�ر وزنًا من ال�الت�ن؛2تعتبر خالئ� �الت�ن، ال�الئ� المحتو�ة على   ـ  أ
% أو أك�ر وزنًا من الذهب، إذا �انت ال تحتو� على �الت�ن 2تعتبر خالئ� ذهب، ال�الئ� المحتو�ة على   ـ  ب

  % وزنًا من ال�الت�ن؛2أو �انت تحتو� على أقل من 
  % أو أك�ر وزنًا من الف�ة.2ف�ة، ال�الئ� اُألخر المحتو�ة على تعتبر خالئ�   ـ  ج

ما لم ين� على خالف ذلك، فإن �ل إشارة في جدول التعر�فة، إلى " المعادن ال�م�نة " أو إلى معدن ثم�ن مع�ن،   ـ 6
 5ح�ة ، وفقا ألح�ام المالأو ��الئ� معدن ثم�ن تسر� أ��ًا على ال�الئ� المعتبرة خالئ� من معادن ثم�نة

، وال المعادن العاد�ة أو المواد غ�ر المعدن�ة، الم�ل�ة الم�سوة �معدن ثم�نال ت�مل المعادن  هاأعاله. غ�ر أن
  �معدن ثم�ن.  

الُمؤلفة من حامل من  ةدافة، الم��ق�رة من معدن ثم�ن " ح��ما وردت في جدول التعر  ومعدن م�س���ارة "�ق�د   ـ 7
�سب��ة لحام أو �اللحام ه على األقل ���قة من معدن ثم�ن، م�بت �اللحام معدن عاد� م�سو على أحد س�وح

 أو �الت���ح �الحرارة أو ��ر�قة آل�ة أخر� مماثلة. ما لم ين� على خالف لذلك،�النحاس األصفر أو �االلتحام 
  فإن هذه ال��ارة ت�مل أ��ًا المعادن العاد�ة الم�عمة �معادن ثم�نة.

 71.12 ن� البندب وصوفةـ أ من القسم السادس، فإن المنتجات الم 1الواردة في المالح�ة  مع مراعاة األح�ام  ـ 8
  ن تبند في هذا البند ول�س في أ� بند آخر من بنود جدول التعرفة.أ�جب 

  :71.13هرات " وفقًا لمفهوم البند �ق�د ���ارة " حلي ومجو   ـ 9
ال�واتم و األساور و العقود والم�ا�ك و األقرا� ق�ع صغ�رة مستعملة في الز�نة ال����ة (م�ل، أ�   ـ  أ

ل�سة، واألنوا� أل وسالسل الساعات وتعال�ق الز�نة والقالدات ود�اب�س أر��ة العنق وأزرار األكمام أو ا
  والم�دال�ات الدين�ة أو غ�ر الدين�ة)؛
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أو على ال�د  ألصناف المعدة لالستعمال ال���ي مما �حمل عادة أو يوضع في الج�ب أو في حق��ة  ـ  ب
أو علب  علب الحلو�  وأالسعو� أو علب الحبوب أو علب  السجائرالس�جار أو (م�ل، علب ال��� 

  .  )أو س�ح ال�الة النقودسالسل محاف� مساح�ق أو ال
أو أحجار �ر�مة �مستنبت أو  أولؤلؤ �ب�عي ب م�مومة أو مرصعة م�ال األصناف�م�ن أن تكون هذه 

أو  عرق اللؤلؤالسلحفاة، أو  أو بذيلتر��ب�ة أو مجددة  أو ش�ة �ر�مةمة أحجار �ر��أو ش�ة �ر�مة 
  مرجان. أو ال األسودالكهرمان مجدد أو ال�ب�عي أو الكهرمان الالعاج أو 

، أصناف الز�نة وأدوات 71.14وفقًا لمفهوم البند  أو م�نوعات ص�اغة الف�ة�ق�د ���ارة " م�نوعات ال��اغة   ـ 10
والتدخ�ن واألصناف اُألخر لالستعمال في المنازل أو الم�اتب أو  )التوال�تة �الن�افة ال����ة (العنا�المائدة و 

  . في ال�قوس الدين�ة
األصناف المماثلة لما هو معرف في، 71.17 "حلي غوا�ة مقلدة " وفقا لمفهوم البند �ق�د ���ارة  ـ 11

واألم�ا� وم�بتات  96.06 صناف الداخلة في البند(�است�ناء األزرار وغ�رها مـن األ أ أعالهـ  9المالح�ة   
)، غ�ر المحتو�ة على لؤلؤ �ب�عي أو مستنبت، أو 96.15 الداخلة في البند ود�اب�س ال�عرال�عر وما �ماثلها، 

عاد�ة تحتو� على معادن ثم�نة أو معادن  على أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة) وال
من معادن ثم�نة (إال إذا �انت ال تعدو �ونها مجرد لوازم أو زخارف قل�لة األهم�ة، أو �مواد م�سوة �ق�رة 

  �الء).

  : الفر��ةمالح�ات البنود 
و          71 10 31و 71 10 21و 71 10 11و 71 08 11و 71 06 10ت�ب�قًا ألح�ام البنود الفر��ة     ـ 1 

% أو أك�ر من وزنها 90مسحوق " األصناف التي �مر ، �ق�د ���ارتي " مسحوق " و " ���ل 71 10 41
  مم. 0.5خالل من�ل ذ� ع�ون مقاسها 

ـ  4�الرغم مما ورد في أح�ام المالح�ة  و 71 10 19 و 71 10 11من أجل ت�ب�ق أح�ام البندين الفرع��ن     ـ 2
  . �ن�ومثوم وال�الديوم، والروديوم والرو ب من هذا الف�ل، فإن �لمة " �الت�ن " ال ت�مل اإلير�ديوم و األوسم�

   المعدن ، فإن �ل خل�� �جب أن يبند مع ذلك 71.10من أجل تبن�د ال�الئ� في البنود الفر��ة للبند     ـ 3
�ن�وم) الغالب وزنًا على �ل واحد من ثال�الت�ن أو ال�الديوم أو الروديوم أو اإلير�ديوم أو األوسم�وم أو الرو (

  . خرهذه المعادن األُ 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

�ب�عــي أو مستنبــت وأحجـار �ر�مــة  لؤلـؤ- 1    
      .أو شبـه �ر�مة

لؤلؤ �ب�عي أو مستنبت، و�ن �ان م�غوًال أو     71.01
م�نفًا ولكن غ�ر مجمع ���و� وال مر�ب 

ع ومن�وم؛ لؤلؤ �ب�عي أو مستنبت، مجم
      . فة مؤقتة لسهولة النقل���و� ��

  %5     ـ لؤلؤ �ب�عي  71 01 10 00  
      : ـ لؤلؤ مستنبت    
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ غ�ر م�غول  71 01 21 00  
  %5     ـ ـ م�غول  71 01 22 00  

وال ماس، و�ن �ان م�غوًال، ولكن غ�ر مر�ب     71.02
      . من�وم

  إعفاء    ـ غ�ر م�نف  71 02 10 00  
      : ـ صناعي    
فق� من�ور أو مفلوقًا أو  ـ ـ غ�ر م�غول أو  71 02 21 00  

     أولي���ل م�ذ�اً 

  
  إعفاء

  %5     ـ ـ غ�ره  71 02 29 00  
      :  ـ غ�ر صناعي    
   ـ ـ غ�ر م�غول أو فق� من�ور أو مفلوقًا أو م�ذ�ًا   71 02 31 00  

     أولي���ل 

  
  إعفاء

  %5     ـ ـ غ�ره  71 02 39 00  
لماس) وأحجار ش�ه أحجار �ر�مة (عدا ا    71.03

م�غولة أو م�نفة ولكن كر�مة، و�ن �انت 
غ�ر مجمعة ���و� وال مر��ة أو من�ومة؛ 

أحجار �ر�مة (عدا الماس) وأحجار ش�ه �ر�مة 
ة مؤقتة غ�ر م�نفة، مجمعة ���و� ��ف

      . لسهولة النقل
  %5     فق� من�ورة أو �أش�ال أول�ة م�غولة أوـ غ�ر   71 03 10 00  

      : ��رق ُأخر ـ م�غولة    
  %5    وسف�ر وزمردـ ـ �اقوت   71 03 91 00  

  %5      ـ ـ غ�رها  71 03 99 00  
أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة تر��ب�ة أو     71.04

م�نفة ولكن مجددة، و�ن �انت م�غولة أو 
من�ومة؛  الغ�ر مجمعة ���و� وال مر��ة و 

أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة تر��ب�ة أو مجددة 
ة ���و� ��فة مؤقتة مجمع غ�ر م�نفة،

      . لسهولة النقل
  %5       ـ مرو (كوارتز) ب�زو �هر�ائي  71 04 10 00  
    �أش�ـال ـ غ�رها، غ�ر م�غولة أو فق� من�ورة أو     
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

     :أول�ة
 %5    الماسـ ـ   71 04 21 00  

 %5    ـ ـ غيرها  71 04 29 00  

         : ـ غ�رها    
 %5    الماسـ ـ   71 04 91 00  

 %5    ـ ـ غيرها  71 04 99 00  

أو ش�ه  تراب ومسحوق من أحجار �ر�مة    71.05
      . كر�مة �ب���ة أو تر��ب�ة

  %5       ـ من ماس  71 05 10 00  
  %5      ـ غ�رها  71 05 90 00  

ثم�نـة ومعادن عاد�ة م�سوة �ق�رة  معـادن- 2    
     . من معادن ثم�نة

ب أو ف�ة (�ما في ذلك الف�ة الم�ل�ة بذه    71.06
خام أو ن�ف م�غولة أو ���ل �الت�ن) ���ل 

      . مسحوق 
  إعفاء     ـ مسحوق   71 06 10 00  
      :  ـ غ�رها    
      :  ـ ـ خام    

  إعفاء     س�ائكـ ـ ـ   71 06 91 10  
  إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ   71 06 91 90  
  إعفاء     ـ ـ ن�ف م�غولة  71 06 92 00    
وة �ق�رة من ف�ة، �أش�ال معادن عاد�ة م�س  71 07 00 00  71.07

    ن�ف م�غولة خام أو

  
5%  

ذهب (�ما في ذلك الذهب الم�لي �ال�الت�ن)     71.08
ن�ف م�غولة أو ���ل  �أش�ال خام أو

      . مسحوق 
      :  ـ غ�ر نقد�    

  إعفاء       ـ ـ مسحوق   71 08 11 00  
      : ـ ـ �أش�ال خام ُأخر    
  إعفاء     ـ ـ ـ س�ائك  71 08 12 10  
  إعفاء      ـ ـ ـ غ�رها  71 08 12 90  
  إعفاء    ـ ـ �أش�ال ن�ف م�غولة ُأخر  71 08 13 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  إعفاء    ـ نقد�  71 08 20 00  
م�سوة �ق�رة من ، معادن عاد�ة أو ف�ة  71 09 00 00  71.09

    م�غولة ن�فل�ست أك�ر من  ،ذهب

  
5%  

خام أو ن�ف م�غولة أو ���ل  ���ل�الت�ن،     71.10
      . مسحوق 

      : �الت�ن ـ    
     : خام أو ���ل مسحوق  ���لـ ـ     
  إعفاء       س�ائكـ ـ ـ   71 10 11 10  
 إعفاء    غ�رهاـ ـ ـ   71 10 11 90  

 إعفاء      ـ ـ غ�رها  71 10 19 00  

      :  ـ �الديوم    
 إعفاء     خام أو ���ل مسحوق  ���لـ ـ   71 10 21 00  

 إعفاء      ـ ـ غ�رها  71 10 29 00  

      : يومـ رود    
 إعفاء       خام أو ���ل مسحوق  ���لـ ـ   71 10 31 00  

 إعفاء    ـ ـ غ�رها  71 10 39 00  

      : إير�ديوم وأوسم�وم وروث�ن�ومـ     
 إعفاء    خام أو ���ل مسحوق  ���لـ ـ   71 10 41 00  

 إعفاء    ـ ـ غ�رها  71 10 49 00  

ة �ق�رة معادن عاد�ة أو ف�ة أو ذهب، م�سو   71 11 00 00  71.11
    م�غولة ن�فل�ست أك�ر من من ال�الت�ن، 

  
5%  

نفا�ات وف�الت معادن ثم�نة أو معادن عاد�ة     71.12
م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة؛ نفا�ات 

وف�الت ُأخر محتو�ة على معادن ثم�نة أو 
مر��ات معادن ثم�نة من األنواع المستعملة 

عدا  اسًا في استرجاع المعادن ال�م�نةأس

      . 85.49البند أصناف 
رماد محتو� على معادن ثم�نة أو مر��ات معادن ـ   71 12 30 00  

      ثم�نة

  
5%  

      : ـ غ�رها    
    وةسـاد�ة الم�ـادن العــ من ذهب، �ما ��ه المعـ   71 12 91 00  

      ه اغـ�ت�ناء تراب ال�ـب، �اسـ�ق�رة من ذه
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5   المحتو� على معادن ثم�نة ُأخر
   اد�ة الم�سوة ـادن العـمن �الت�ن، �ما ف�ها المعـ ـ   71 12 92 00  

  ال��اغة المحتو� تراب  �ق�رة من ال�الت�ن، عدا
     على معادن ثم�نة ُأخر

  
  

5%  
  %5    ـ غ�رهاـ   71 12 99 00  
 الذهب ، م�نوعات ص�اغةومجوهرات حلي- 3    

      .وم�نوعات ُأخروم�نوعات ص�اغة الف�ة 
ت وأجزاؤها، من معادن ثم�نة أو حلي و مجوهرا    71.13

اد�ة م�سوة �ق�رة من معادن من معادن ع
     . ثم�نة

م�سوة �ق�رة م�ل�ة أو ـ من معادن ثم�نة و�ن �انت     
      : من معادن ثم�نة

ة أو مل�سة و م�سم�ل�ة أو ، و�ن �انت ةـ ـ من ف�  71 13 11 00  
    �ق�رة من معادن ثم�نة ُأخر

  
5%  

م�سوة م�ل�ة أو انت ـر، و�ن �ـة ُأخادن ثم�نــ ـ من مع    
      : �ق�رة من معادن ثم�نة

  %5     من ذهبـ ـ ـ   71 13 19 10  
  %5     زمرتهمن �الت�ن أو ـ ـ ـ   71 13 19 20  
  %5    ـ من معادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة  71 13 20 00  

وأجزاؤها، ف�ة الذهب أو الم�نوعات ص�اغة     71.14
اد�ة م�سوة نة أو من معادن عمن معادن ثم�

      . �ق�رة من معادن ثم�نة
 م�سوة �ق�رةم�ل�ة أو ـ من معادن ثم�نة و�ن �انت     

      : من معادن ثم�نة
 �ق�رة منم�سـوة م�ل�ة أو ـ ـ من ف�ة، و�ن �انت   71 14 11 00  

    معادن ثم�نة ُأخر

  
5%  

ة م�سو ة أو ـم�ل�ر، و�ن �انت ـادن ثم�نة ُأخــ ـ من مع    
      : �ق�رة من معادن ثم�نة

  %5    من ذهبـ ـ ـ   71 14 19 10  
  %5     من �الت�ن أو زمرتهـ ـ ـ   71 14 19 20  
  ادنـوة �ق�رة من معـة م�سـادن عاديـمع نـ م  71 14 20 00  

  %5      ثم�نة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

م�نوعات ُأخر من معادن ثم�نة أو من معادن     71.15
      . اد�ة م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نةع

ـ محفزات، ���ل أقم�ة من أسالك أو ألواح ش���ة من   71 15 10 00  
     �الت�ن

  
5%  

  %5    ـ غ�رها  71 15 90 00  
م�نوعات من لؤلؤ �ب�عي أو مستنبت أو من     71.16

أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو 
     تر��ب�ة أو مجددة)

      : ـ من لؤلؤ �ب�عي أو مستنبت    
  %5     صناف الز�نة ال����ةأـ ـ ـ   71 16 10 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   71 16 10 90  
ـ من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو تر��ب�ة     

      : أو مجددة)
  %5      ـ ـ ـ أصناف الز�نة ال����ة  71 16 20 10  
  %5     ال�نا��ة الفن�ة لالستعماالتاألصناف  ـ ـ ـ  71 16 20 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  71 16 20 90  

      ).حلي غوا�ة (مقلدة    71.17
      ثم�نة:ـ من معادن عاد�ة، و�ن �انت م�ل�ة �معادن     
      ��ات:ـ ـ أزرار أكمام وأزرار     
  %5     )ك�ك(ـ ـ ـ أزرار أكمام   71 17 11 10  
  %5    اـ ـ ـ غ�ره  71 17 11 90  
  %5       ـ ـ غ�رها  71 17 19 00  
      غ�رها: ـ    
  %5      ن �الست�كـ ـ ـ م  71 17 90 10  
  %5     ـ ـ ـ من زجاج  71 17 90 20  
  %5    من خ�ب ـ ـ ـ   71 17 90 30  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  71 17 90 90  

      معدن�ة نقود    71.18
غــ�ر معدن�ة" (عدا النقود الذهب�ة)  ـ نقود "عمالت  71 18 10 00  

  إعفاء     للتداول الرسمي م�روحة
  ءإعفا      ـ غ�رها  71 18 90 00  
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  معادن عاد�ة ومصنوعاتها
  
  

  :مالح�ـــات
  :ال ��مل هذا القسم  ـ 1

معدن�ة (البنود أو مساح�ق رقائق  من المنتجات التي أساسها مساح�ق الدهانات المحضرة والحبر وغ�رها ـ أ
  ؛)32.15أو 32.13أو  32.12أو 32.10 لغا�ة 32.07

  )؛36.06اُألخر للقدح (إلحداث ال�رر) (بند  والم�ال�ط المعدن�ةالف�روس�ر�وم  ـ ب
  ؛65.07أو  65.06 الداخلة في البند أغط�ة الرأس وأجزاءها ـ  ج
  ؛66.03ف اُألخر الداخلة في البند ��اكل ال�ماسي والم�الت واألصنا ـ د
ق�ـرة مـن معـادن خالئط المعادن الثم�نـة أو المعـادن العاد�ـة الم�سـوة � مثل،( 71األصناف الواردة في الفصل  ـ هـ

  ؛")م�نة أو حلي الغوا�ة "المقلدةث
  ؛و أجهزة آل�ة و معدات �هر�ائ�ة) األصناف الواردة في القسم السادس ع�ر (آالت ـ و
ــ ز ) واألصــناف اُألخــر الداخلــة فــي القســم الســا�ع ع�ــر 86.08 لســ�ك الحديد�ــة والتــرام (بنــدلالقضــ�ان المجمعــة  ـ

  ؛ائرات)(عر�ات و سفن و مراكب و ط
  ؛امن ع�ر، �ما ف�ها نوا�ض الساعاتاألدوات واألجهزة الواردة في القسم الث ـ ح
) واألصناف اُألخر الواردة في القسم التاسع ع�ر (أسلحة 93.06كرات الرصاص المعدة للذخ�رة (بند  ـ �

  وذخائر)؛
نـارة ولوازمهـا والالفتـات اإل  والمصـاب�ح أجهـزة وحوامـل الح�ـا�ااألثـاث  مثـل،( 94األصناف الـواردة فـي الفصـل  ـ �

  ؛الصنع) والم�اني المس�قةلمض��ة واللوحات اإلرشاد�ة ا
   ؛ولوازم الر�اضة) وألعاب المجتمعات(مثل، ُلعب األطفال  95األصناف الواردة في الفصل  ـ ك
"حوامل" اصب والمن ور�� أقـالم الحبـررصاص الأقالم ماس�ات و المناخل ال�دو�ة واألزرار وأقالم الحبر السائل  ـ ل

(مصنوعات  96دة في الفصل األصناف اُألخر الوار  أوواألصناف المماثلة القوائم  والثنائ�ة والثالث�ةاألحاد�ة 
  ؛متنوعة)

  .التحف الفن�ة) مثل،( 97ي الفصل األصناف الواردة ف ـ م
  :ة " ح�ثما وردت في جدول التعر�فة�قصد ���ارة " أجزاء ولوازم لالستعماالت العام ـ 2

ـــ أ المماثلـــة مـــن  واألصـــناف 73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12أو  73.07األصـــناف الداخلـــة فـــي البنـــود  ـ
عدا األصناف المعدة خص�صا السـتعمالها لتـزرع فـي الجسـم فـي العلـوم الطب�ـة أو الجراح�ـة  ؛معادن عاد�ة ُأخر

  ).90.21أو الطب الب�طر� (البند 
  ؛)91.14تثناء نوا�ض الساعات (بند �اس عاد�ة، النوا�ض ور�� النوا�ض من معادن ـ ب
ـــة فـــي البنـــود  ـ ج ـــا مـــن معـــاد 83.10أو 83.08أو  83.02أو 83.01 األصـــناف الداخل ن عاد�ـــة، واألطـــر والمرا�

  .83.06الداخلة في البند 
)، 73.15 (عدا البند 82لغا�ة  78ومن  76لغا�ة  73إن اإلشارة إلى أجزاء األصناف الواردة في الفصول 

  .ت العامة �المعنى المقصود أعالهاألجزاء واللوازم لالستعماالاإلشارة إلى  ت�مل ال
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أو  82فـي الفصـل�ن  ة، فـإن المصـنوعات الداخلـ83للفصـل  1رة السا�قة والمالح�ـة مع مراعاة أح�ام الفق

  .81لغا�ة  78ومن  76لغا�ة  72بنود الفصول من تستثنى من  83
وردت فــي جــدول التعر�فــة الحديــد الصــب (�هــر) والحديــد الصــلب (فــوالذ)،  أينمــاعاد�ــة "  معــادن ���ــارة "�قصــد   ـ 3

النحاس، الن��ل، األلومن�وم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، المول�بدن�وم، التـنـتالـوم، المغن�س�وم، 
ــان�وم، الزر�ون�ــوم، األنت�مــون، ا ــاديوم، الكو�الــت، الب�زمــوث، الكــادم�وم، الت�ت لبر�ل�ــوم، الكــروم، الجرمــان�وم، الفان

  الجال�وم، الهافن�وم، األنديوم، الن�و��وم (الكولومب�وم)، الر�ن�وم، التال�وم .
وردت فــي جـدول التعر�فــة، المنتجــات التــي تحتــو� علــى  أينمــاخالئــط معدن�ــة خز��ــة)، " (سـ�رم�ت  ���ــارة "�قصــد   ـ 4

معدن�ـة وم�ونـات خز��ـة. وت�ـمل ��ـارة " سـ�رم�ت " أ�ضـا الكر��ـدات  خالئط مجهر�ة غ�ـر متجانسـة مـن م�ونـات
  .الكر��دات المعدن�ة الملبدة �معدن)(". المعدن�ة الملبدة "فر�ت

  :)74و 72قواعد تبن�د ال�الئط (عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس �ما عرفت في الفصل�ن  ـ 5
  ؛وزنًا على أ� من المعادن اُألخر تبند مع المعدن الغالب عاد�ة،ال�الئط من معادن   ـ  أ

ك�الئط المعادن  تبند ��ه،ال�الئط الم�ونة من معادن عاد�ة واردة في هذا القسم ومن عناصر غ�ر واردة   ـ  ب
ــد عــن مجمــوع وزن  ــادن �ســاو� أو يز� ــان مجمــوع وزن هــذه المع ــة الداخلــة فــي هــذا القســم إذا � العاد�

  ؛عناصر اُألخر الداخلة في تر��بهاال
والم�ال�ط معدن�ة  الفر�ت " من مساح�ق الملبدة "خالئط " الواردة في هذا القسـم، الم�ال�ط  ��ارة "ت�مل   ـ  ج

  ومر��ات الس�ائك. )"س�رم�ت " المتجانسة المتحصل عل�ها �الصهر (عدا ال�الئط المعدن�ة ال�ز��ة غ�ر
عـدن عـاد� تعتبـر شـاملة أ�ضـًا ل�الئطـه التـي فإن �ل إشارة فـي جـدول التعر�فـة إلـى م ذلك،ما لم ينص على خالف  ـ 6

  .ـ أعاله 5فقًا ألح�ام المالح�ة �جب أن تبند معه و 
  :قواعد تبن�د األصناف المر��ة ـ 7

فإن المصنوعات من معادن عاد�ة (�ما ف�ها األصناف من مواد م�لوطة التي  لذلك،ما لم تنص عل�ه البنود خالفا   
دن�ن أو أكثر والمحتو�ة على مع )،ب القواعد العامة لتفس�ر جدول التعرفةتعتبر �مصنوعات من معدن عاد� �موج

  . ادن اُألخر، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزنًا على أ� من المعمن المعادن العاد�ة
    

  :وتطب�قًا ألح�ام هذه القاعدة    
  ؛حديد أو الصلب معدنًا واحداً ن ال�عتبر الحديد الصلب "فوالذ" أو األنواع الم�تلفة م   أ  ـ
  ؛ـ أعاله 5وفقًا ألح�ام المالح�ة تعتبر ال�الئط �ما لو �انت �أكملها من نوع المعدن الذ� �حدد بنده   ب ـ
  �معدن عاد� واحد. 81.13 س�رم�ت" الداخلة في البندال�ز��ة "تعتبر ال�الئط المعدن�ة   ج ـ

  :لقسم ما يليل�ة الواردة في هذا ا�قصد �ال��ارات التا ـ 8
  خردة وفضالت    أ  ـ

  ال�ردة والفضالت المعدن�ةجم�ع  - 1

لمعدن�ة التي ال تصلح نهائ�ًا لالستعمال �مصـنوعات معدن�ـة �سـبب التكسـ�ر أو التقط�ـع أو ت االمصنوعا -2

  التآكل أو غ�رها من األس�اب.

  : مساح�ق ـ  ب    
  .مم 1ل ذ� ع�ون مقاسها ن خالل من�% أو أكثر من وزنها م90المنتجات التي �مر       
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�قصد �ال��ارات التال�ة الواردة في هذا الفصـل المعـاني المب�نـة إزاء ، 81لغا�ة  78و  76لغا�ة  74ألغراض الفصول  ـ 9
  كل منها:

  قض�ان وع�دان:أ ـ    
قـة، والتـي ل�سـت ��ـ�ل لفـات، ذات مقطـع و المنتجات المجل�ة أو الم��لة �البثق أو المسـحو�ة أو المطر 

أو مثلـث (�ما ��ه المر�ع) و� أو مستط�ـل اي مصمت ومنت�م على �امل طولها ���ل دائر� أو ب�ضعرض
متساو� األضالع أو مضـلع محـدب منـت�م (�مـا فـي ذلـك " الـدوائر المسـطحة " و" المسـتط�الت المعدلـة " 

 مســت��م�ن انوالتــي ��ــون ف�هــا جان�ــان متقــا�الن منهــا ��ــ�ل أقــواس محد�ــة ب�نمــا ��ــون الجان�ــان اآلخــر 
(�ما ف�ها المر�عة) ومتواز��ن ومتساو�ي الطول). وقد ��ون للمنتجات ذات المقاطع العرض�ة و المستط�لة 

أو المثلثــة أو المضــلعة، زوا�ــا دورت علــى �امــل طولهــا، إن ســمك هــذه المنتجــات ذات المقطــع العرضــي 
وت�ـمل هـذه ال��ـارة أ�ضـًا المنتجـات المستط�ل (�ما ف�ها " المستط�ل المعدل")، يز�ـد عـن ُع�ـر عرضـها. 

ــنفس  ــ األشــ�الب ــاي�س المتحصــل عل�هــا �القول� ــد "م�ــرث" والتــي ُأجر�ــت عل�هــا  ةوالمق أو الصــب أو التلب�
عمل�ــات الحقــة (ال تتعــد� عمل�تــي الت�ــذيب األولــي و�زالــة الق�ــور)، ��ــر� أن ال تكســبها هــذه العمل�ــات 

  ُأخر. صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود 
، قضـ�ان األسـالك والسـ�ائك  74.03غ�ر أنه ، تعتبر من النحاس ال�ام (غ�ر م�ـغول) الـداخل فـي البنـد 

المســتدقة األطــراف أو التــي أجر�ــت عل�هــا عمل�ــات  74الداخلــة فــي الفصــل  المســتط�لة القواعــد (ب�ل�ــت)
 ل إلــى ع�ــدان أو أناب�ــب.ت�ــغ�ل �ســ�طة ، لتســه�ل دخولهــا فــي اآلالت المعــدة لتحو�لهــا علــى ســب�ل المثــا

  �عد إجراء التغ��رات الالزمة. 81و�نطبق هذا النص على منتجات الفصل 
  

  (برو��الت): مقاطع ب ـ   
�ن �انـت و قة أو المتحصل عل�هـا �الت�ـ��ل و المنتجات المجل�ة أو الم��لة �البثق أو المسحو�ة أو المطر 

عل�ها أ� من تعـار�� القضـ�ان  قال ينطبالتي و  ���ل لفات، ذات مقطع عرضي منت�م على �امل طولها،
أو المواسـ�ر. وت�ــمل  بأو األناب�ــأو األوراق  األشـرطةأو الع�ـدان أو األسـالك أو الصــفائح أو األلـواح أو 

��ارة أش�ال خاصة أ�ضًا المنتجات بنفس األش�ال المتحصل عل�ها �القول�ـة أو الصـب أو التلب�ـد (فر�ـت) 
 الق�ــور)، ��ــر� أن ال ةأو إزالـالت�ــذيب األولــى  �ال تتعـدت الحقــة إلنتاجهــا (والتـي ُأجر�ــت عل�هــا عمل�ـا

  تكون قد اكتسبت نت�جة لهذه العمل�ات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
  أســالك: ج ـ  

المنتجات المجل�ة أو الم��لة �البثق أو المسحو�ة  ���ل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منت�م علـى 
أو مثلـث متسـاو� األضـالع أو مضـلع محـدب  لأو مسـتط�و� أو مر�ـع امل طولها ���ل دائـر� أو ب�ضـكا

متســاو� األضــالع (�مــا فــي ذلــك "الــدوائر المســطحة " و"المســتط�الت المعدلــة " والتــي ��ــون ف�هــا جان�ــان 
ي الطـول) وقـد متقا�الن ���ل أقواس محد�ة ب�نما ��ون الجان�ان اآلخـران مسـت��م�ن ومتـواز��ن ومتسـاو�

المثلثــة أو المضــلعة، زوا�ــا  أو(�مــا ��ــه المر�ــع) تكــون للمنتجــات ذات المقــاطع العرضــ�ة أو المســتط�لة 
دورت علـــى �امـــل طولهـــا. أن ســـمك هـــذه المنتجـــات ذات المقطـــع العرضـــي المســـتط�ل (�مـــا فـــي ذلـــك " 

  المستط�ل المعدل ")  يز�د عن ُع�ر عرضها.
       أوراق: ألواح و صفائح و أشرطة و د ـ  

)، و�ن �انـت ��ـ�ل لفـات، ذات مقطـع عرضـي مصـمت غ�ر الم�ـغولةالمنتجات  عداالمنتجات المسطحة (
 نط�الت المعدلـة " والتـي ��ـون جان�ـاتو�ن دورت زوا�اه (�ما فـي ذلـك "المسـ(عدا المر�ع) مستط�ل ال��ل 
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ن ومتـواز��ن ومتسـاو�ي الطـول) متقا�الن بها ���ل أقواس محد�ة ب�نما ��ون الجان�ان اآلخــران مسـت��م�
  ذات سمك موحد، والتي تكون:

  و �سمك ال يز�د عن ُع�ر عرضها، (�ما ��ه المر�ع)ذات ش�ل مستط�ل   ـ 
صــفة األصــناف أو  ذات شــ�ل غ�ــر مســتط�ل أو مر�ــع، مــن أ� مقــاس �انــت، ��ــر� أن ال تكــون لهــا  ـــ 

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر.
ــ األلــواح أو الصــفائح أو  ، ��مــا ت�ــمل،أللواح أو الصــفائح أو األشــرطة واألوراقات�ــمل البنــود ال�اصــة �

التضـل�عات والمر�عـات والتحب��ـات واألزرار  نمط�ه نافرة (مثل، الحزوز و ألش�الاألشرطة واألوراق الحاملة 
نت�جـة لهـذه والمع�نات) و�ذلك المنتجات المث��ة أو المموجة أو الملمعة أو المطل�ة، ��ر� أن ال تكتسـب 

  المنتجات الداخلة في بنود ُأخر. العمل�ات صفة األصناف أو
  مواس�ر وأناب�ب:   هـ ـ  

علــى �امــل  المنتجــات المجوفــة، و�ن �انــت ��ــ�ل لفــات، ذات مقطــع عرضــي منــت�م بتجو�ــ� واحــد مقفــل
لع مضــ أو مثلــث متســاو� األضــالع أو(�مــا ��ــه المر�ــع) و� أو مســتط�ل اطولهــا  ��ــ�ل دائــر� أو ب�ضــ

. تعتبـــر أ�ضـــا �مواســـ�ر و أناب�ـــب المنتجـــات ذات المقطـــع ةمحـــدب منـــت�م وذات جـــدران موحـــدة الســـماك
أو المثلـــث المتســـاو� األضـــالع أو المضـــلع المحـــدب المتســـاو� (�مـــا ��ـــه المر�ـــع) العرضـــي المســـتط�ل 

ا ��ـــر� أن ��ـــون مقطعهـــا العرضـــي الـــداخلي ومقطعهـــ األضـــالع  و�ن دورت زوا�ـــاه علـــى �امـــل طولهـــا،
ال�ارجي العرضي متحد� المر�ز ولهما نفـس ال�ـ�ل ونفـس االتجـاه. �م�ـن أن تكـون المواسـ�ر واألناب�ـب 

أو  ةموسـع مطل�ة أو مقوسة أو ملول�ة أو مث��ة أو مض�قه أو ذات المقاطع العرض�ة السا�قة، ملمعة أو
  ���ل م�روطي أو مجهزة بر�طات (فالنجات) أو �أطواق أو �حلقات.
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  صلب (فوالذ) الحديد و ال
  

  :مالح�ـــات
في جدول التعر�فة،  وح�ثما وردتـ هـ ا الفصل و�ذلك في المالح�ات د ـ ، الواردة في هذ��ارات التال�ة�قصد �ال  ـ 1

  :المعاني المب�نة إزاء �ل منها
  :حديد صب (�هر)  أ  ـ  

% وزنـًا الكر�ـون والتـي �م�ـن أن تحتـو� 2أكثر من  ، محتو�ة على�ر�ون�ة حديد�ة غ�ر قابلة للطرق  خالئط
  :  ر اُألخر �النسب المب�نة التال�ةوزنًا على عنصر أو أكثر من العناص

  

  أو أقل من الكروم    %10ـ 

  أو أقل من المنجن�ز  %6ـ 

  أو أقل من الفوسفور  %3ـ 

  أو أقل من الس�لكون (الس�لس�وم)  %8ـ 

  اُألخرأو أقل من مجموع العناصر   %10ـ 

  : حديد صب (سب�ج�ل)  ب ـ
% وزنًا وتتوفر ف�ها ال�صائص المب�نة 30% وال تتعد� 6خالئط حديد�ة �ر�ون�ة تحتو� على منجن�ز بنس�ة تز�د 

  .) أعالهأ�الفقرة (
  :ال�الئط الحديد�ة  ج ـ

المســتمر،  ، أو �أشــ�ال متحصـل عل�هــا �الصـب�أشـ�ال أول�ــة مماثلـةقطـع م���ــة أو  مســتط�لة خالئـط ��ــ�ل �تـل
تســتعمل �صــفة عامــة �مــادة إضــا��ة فــي صــناعة ال�الئــط  م�تلــة،و�ن �انــت  مســحوق،و�ــذلك ��ــ�ل حب��ــات أو 

للكبرتة أو الستعماالت مماثلة في تعدين الحديد والتي تكـون �صـفة  لألكسدة أوأو �عوامل مساعدة مضادة  اُألخر،
 مــن عنصــر الحديــد مــع واحــد أو أكثــر مــن العناصــر % وزنــًا أو أكثــر،4عامــة غ�ـــر قابلــة للطـــرق ومحتو�ــة علــى 

  : التال�ة

  من الكروم  %10ـ أكثر من 

  من المنجن�ز  %30ـ أكثر من 

  من الفوسفور  %3ـ أكثر من 

  من الس�لكون (السل�سوم)  %8ـ أكثر من 

 أقصـى % �حـد10نسـ�ة المن مجموع العناصر اُألخر، عـدا الكر�ـون، علـى أن ال تتجـاوز   %10ـ أكثر من 
  .لة النحاسفي حا
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  : صلب (فوالذ) د ـ  
المتحصل عل�ها ���ل قطع  ، والتي (�استثناء �عض األنواع72.03لداخلة في البند المواد الحديد�ة عدا ا

  % وزنًا أو أقل من الكر�ون. 2، تكون قابلة للطرق ومحتو�ة على مصبو�ة)
  .ن الكروم، على نسب أعلى من الكر�ومع ذلك، �جوز أن �حتو� صلب 

  :صلب مقاوم للصدأ هـ ـ
مع أو بدون  الكروم،أكثر من  % أو10.5% وزنًا أو أقل من الكر�ون و 1.2خالئط فوالذ�ة تحتو� على 

  . عناصر ُأخر
  :فوالذ�ة ُأخر (صلب خاص) خالئط ـو 

نسب �ال العناصر التال�ة ينطبق عل�ه تعر�� الصلب المقاوم للصدأ و�حتو� وزنًا على واحد أو أكثر صلب ال
  : المب�نة أدناه

  أو أكثر من األلمن�وم  %0.3ـ 

  أو أكثر من البورون (البور)   %0.0008 ـ

  أو أكثر من الكروم  %0.3 ـ

  أو أكثر من الكو�الت  %0.3 ـ

  أو أكثر من النحاس  %0.4 ـ

  أو أكثر من الرصاص  %0.4 ـ

  أو أكثر من المنجن�ز  %1.65 ـ

  أو أكثر من المول�بدن�وم  %0.08 ـ

  أو أكثر من الن��ل  %0.3 ـ

  أو أكثر من الن�و��وم  % 0.06 ـ

  أو أكثر من السل��ون (الس�ل�سوم)  %0.06 ـ

  أو أكثر من الت�تان�وم  %0.05 ـ

  أو أكثر من التنجست�ن (ولفرام)  %0.03 ـ

  أو أكثر من الفاناديوم  %0.1 ـ

  أو أكثر من الز�ر�ون�وم  %0.05 ـ

، )والفسـفور والكر�ـون والن�تـروج�ناألخر (عدا الكبر�ـت أو أكثر من العناصر   %0.1 ـ
  كل منها على حدة

    
  : إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب س�ائك ناتجة عن ز ـ  
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األصناف المصبو�ة ص�ًا �س�طًا ���ل س�ائك (اينجوت) بـدون زوائـد ناتجـة عـن عمل�ـة الصـب أو ��ـ�ل �تـل 
�ـث التر��ـب الك�مـاو� للحديـد الصـب (�هـر) أو الحديـد ذات ع�وب واضحة على السطح وغ�ـر مطا�قـة مـن ح

  . ل�الئط الحديد�ةالصب (سب�ج�ل) أو ا
  : اتـــحب�ب ح ـ  

 % أو90مـم والتـي �مـر  1% من وزنها من خالل من�ل ذ� ع�ون مقاسها 90األصناف التي �مر أقل من 
  . مم 5ن خالل من�ل ذ� ع�ون مقاسها أكثر من وزنها م

  : ةنصف جاهز  ـ منتجات� 
والمنتجــات األخــر  �ــالحرارة؛أول�ــة  لعمل�ــة تجلــ�خ، و�ن ُأخضــعت مصــمتةمنتجــات الصــب المســتمر �مقــاطع 

، �مـا و التي تـم ت�ـ��لها �ـالطرق ال�سـ�طغ�ر م�غولة �أكثر مـن التجل�ـخ األول�ـة �الحرارة أ مصمتة�مقاطع 
  . ه المنتجات ال تقدم ���ل لفاتوهذ؛ �ا أو المقاطع أو األش�ال ال�اصةفي ذلك األش�ال األولى للزوا

  : المسطحة �التجل�خ ـ المنتجات�     
والتي ال ينطبق عل�ها التعر�ـ� (عدا المر�ع) المنتجات المجل�ة ذات مقطع عرضي مصمت مستط�ل ال��ل 

  : ـ أعاله �األش�ال التال�ة الفقرة �المب�ن في 
  ، أو�قات ملفوفة متراك�ة على التواليـ لفات ذات ط

فــإن عرضــها ��ــون  مــم 4.75ع المســت��مة الطــول (غ�ــر الملفوفــة) والتــي إذا �ــان ســم�ها أقــل مــن ـــ القطــ
أو أكثـر فـإن عرضـها يز�ـد عـن  مـم 4.75مساو�ًا لع�رة أضعاف سـم�ها علـى األقـل أو إذا �ـان سـم�ها 

    .  مم و�عادل ضعفي سم�ها على األقل 150
افرة على سـطحها ناتجـة م�اشـرة عـن عمل�ـة التجلـ�خ ت�مل المنتجات المسطحة �التجل�خ المنتجات برسوم ن

 التضل�عات والمر�عات والتحب��ات واألزرار أو المع�نات) والمنتجات المثقو�ة أو المموجـة أو (مثل، الحزوز و
  . المصقولة ��ر� أن ال تكتسب نت�جة لهذه العمل�ات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر

ومــن أ� حجــم �انــت �منتجــات  المر�ــع،ســطحة �ــالتجل�خ ذات ال�ــ�ل غ�ــر المســتط�ل أو تبنــد المنتجــات الم
  مم أو أكثر ��ر� أن ال تكون قد اكتسبت صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود ُأخر. 600عرضها 

  : �الحرارة ، ���ل لفات غ�ر منت�مةقض�ان وع�دان مجل�ة   ك ـ  
، ذات مقطــع عرضــي مصــمت ��ــ�ل دائــرة أو قطــاع لفــات غ�ــر منت�مــة�ــالحرارة، ��ــ�ل المنتجــات المجل�ــة 

أو مثلـث أو مضـلعات محد�ـة أخـر (�مـا فـي ذلـك " الـدوائر (�مـا ��ـه المر�ـع) و� أو مستط�ل ادائر� أو ب�ض
، والجان�ـان ان�ـان متقـا�الن ��ـ�ل أقـواس محد�ـة، التـي ��ـون ف�هـا جمسطحة " و" المسـتط�الت المعدلـة "ال

 . و�م�ــن أن تتضــمن هــذه المنتجــات تســن�نات أوو متســاو�ان فــي الطــول ومتواز�ــان) اناآلخــران مســت��م
ـــ�خ  تضـــل�عات أو حـــزوز أو ـــة التجل ــــح غ�رهـــا مـــن الت�ـــ��الت الناتجـــة عـــن عمل� ــــدان تسل� (قضـــ�ان وع�

  .)ال�رسانة
  :  وع�دان أخر ـ قض�انل   

رات (�) أو (�) أو (ك) أعـاله وال تعر�ـ� المنتجات التي ال ينطبق عل�ها أ� من التعار�� الـواردة فـي الفقـــ
األسالك والتي هي ذات مقطع عرضي مصـمت ومنـت�م علـى �امـل طولهـا ��ـ�ل دائـرة أو قطاعـات دائـرة أو 

لمسـطحة" أو مثلث أو المضلعات المحد�ة اُألخر (�ما ف�هـا " الـدوائر ا(�ما ��ه المر�ع) مستط�ل  ب�ضاو� أو
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ــة " ــة�ــون ف�هــا ج، والتــي �و" المســتط�الت المعدل ــان اآلخــران ان�ــان متقــا�الن ��ــ�ل أقــواس محد� ، والجان�
  :هذه المنتجاتلمست��مان و متساو�ان في الطول ومتواز�ان). و�م�ن 

ــ  ــ� أو غ�رهــا مــن الت�ــ��الت الناتجــة أثنــاء عمل�ــة حــزوزأن تتضــمن تســن�نات أو تضــل�عات أو   ـ خ التجل
  ؛(قض�ان وع�دان تسل�ح ال�رسانة)

  .فتولة �عد التجل�خأن تكون م ـ 
  : ��الت)زوا�ا وأش�ال خاصة (برو   م ـ  

المنتجــات ذات المقطــع العرضــي المصــمت المنــت�م علــى طولهــا والتــي ال ينطبــق عل�هــا أ� مــن التعــار�� 
  .أو (ل) أعاله وال تعر�� األسالك الواردة في الفقرات (�) أو (�) أو (ك)

  .73.02أو 73.01الداخلة في البند  المنتجات 72ال ��مل الفصل 
  : أســالك  ن ـ  

كامـل طولهـا والتـي  ومنت�م علـىمن أ� مقطع عرضي مصمت  لفات،، ���ل م��لة على ال�اردالمنتجات ال
  .تعر�� المنتجات المسطحة �التجل�خال ينطبق عل�ها 

  : ض�ان وع�دان مجوفة للحفرق س ـ   
ة أدوات الحفـر، والتـي يز�ـد أكبـر مقـاس ، الصـالحة لصـناعالع�دان المجوفة من أ� مقطع عرضيالقض�ان و 

، علــى أن ال يز�ــد أكبــر مقــاس لمقطعهــا مــم 52مــم و ال يتجــاوز عــن  15ي عــن لمقطعهــا العرضــي ال�ــارج
العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي ال�ارجي. وتدخل القض�ان والع�ـدان المجوفـة مـن 

  .73.04البند  حديد صلب التي ال ينطبق عل�ها هذا التعر�� في
  .عًا للمعدن الحديد� الغالب وزناً ت�تبند ، م�سوة �ق�رة من معدن حديد� آخرالمعادن الحديد�ة ال  ـ 2
ت�عـًا ل�ـ�لها تبنـد منتجات الحديد أو الصـلب المتحصـل عل�هـا �التحل�ـل الكهر�ائــي أو الصـب �الضغــط أو �التلب�ـد    ـ 3

  .رارةصة �المنتجات المماثلة المجل�ة �الحفي بنود هذا الفصل ال�ا ولتر��بها وم�هرها

  :  مالح�ة بنود فر��ة
  : صل المعاني المب�نة إزاء �ل منها�قصد �ال��ارات التال�ة في هذا الف  ـ 1

  : )خالئط حديد صب ( �هر  أ  ـ  
  : أدناه، �النسب المحددة واحد أو أكثر من العناصر التال�ةد الصب المحتو� وزنًا على يحد

  من الكروم  %0.2ـ أكثر من 

  من النحاس  %0.3ـ أكثر من 

  من الن��ل  %0.3ـ أكثر من 

  من أ� من العناصر التال�ة :  %0.1ـ أكثر من 
  ناديوم اف )،ولفرامتنجست�ن ( ت�تان�وم، مول�بدن�وم، ألمون�وم،

  
    : غ�ر م�لو�صلب سهل القطع   ب ـ  

  : صر التال�ة �النسب المب�نة أدناهر من العنامحتو� وزنًا على واحد أو أكث غ�ر م�لو�صلب سهل القطع 

  أو أكثر من الكبر�ت  %0.08ـ 
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  أو أكثر من الرصاص  %0.1ـ 

  من الس�ل�ن�وم  %0.05ـ أكثر من 

  من الت�لور�وم  %0.01ـ أكثر من 

  من الب�زموت  %0.05ـ أكثر من 

  
  :  صلب سل��ون ـ �هر�ائي  ج ـ  

الكر�ـون  % وعلـى 6% وزنـًا وال تز�ـد عـن  0.6سـ�ة ال تقـل عـنخالئط الصلب المحتو�ـة علـى السـ�لكون بن
دون أن تحتـو�  األلمون�ـوم% وزنـًا أو أقـل مـن 1و�م�ن أن �حتو� أ�ضًا على  .%0.08بنس�ة ال تز�د عن 

   .على أ� عنصر آخر بنس�ة تضفي على هذا الصلب صفات غ�ره من خالئط الصلب
     :ر�ع)للسرعات العال�ة (القطع الس صلب متحمل  د ـ  

  �قل عن اثن�ن من العناصر الثالثة التال�ة:  ، على ما ال، مع أو بدون عناصر ُأخرلمحتو�ةخالئط الصلب ا
% وزنــًا أو أكثــر مــن هــذه العناصــر محســو�ة معــًا، 7مول�بــدن�وم وتنجســت�ن وفانــديوم بنســ�ة إجمال�ــة قــدرها 

  .% من الكروم6% إلى 3من الكر�ون وأكثر  % أو0.6وعلى 
    :  صلب الس�ل��و ـ منجن�ز  هـ ـ  

  : الئط الصلب التي تحتو� وزنًا علىخ

  ،%0.7كر�ون بنس�ة ال تز�د عن  ـ 

  ، و%1.9% أو أكثر وال تز�د عن 0.5منجن�ز بنس�ة  ـ 

، دون أن تحتو� علـى أ� عنصـر آخــر بنسـ�ة %2.3% أو أكثر وال تز�د عن 0.6سل��ون بنس�ة ـ 
  . هذا الصلب خصائص أحد خالئط الصلبتضفي على 

  
  :�جب أن تراعى القاعدة التال�ة 72.02��ما يتعلق بتبن�د ال�الئط الحديد�ة في البنود الفر��ة للبند     ـ 2

البنــد الفرعــي المالئــم (إن وجــد) إذا �ــان هنــاك عنصــر واحــد فقــط مــن  و�بنــد فــي�عتبــر ال�لــ�ط الحديــد� ثنائ�ــًا 
  ـ ج من هذا الفصل. 1في المالح�ة  المب�نةه عن النس�ة الم�و�ة الدن�ا عناصر ال�ل�ط تز�د نسبت

أو ثـالث مـن عناصـر ال�لـ�ط تز�ـد  اثنـان، �عتبـر علـى التـوالي ثالث�ـًا أو ر�ا��ـًا إذا �ـان هنـاك و��اسًا على ذلـك
  . في المالح�ة المذ�ورة المب�نةنسبتها عن النس�ة الم�و�ة الدن�ا 

 ج مـنـ  1"العناصر اُألخر" غ�ر المذ�ورة �صـفة محـددة والم�ـار إل�هـا فـي المالح�ـة  ، فإنولتطب�ق هذه القاعدة
  . % وزناً 10تز�د نس�ة �ل منها عن  هذا الفصل �جب أن

  
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  ؛ منتجات ���ل حب��اتأول�ةمواد  -1    
      . أو مسحوق 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ر) وحديد صب "سب�جل" ���ل حديد صب (�ه    72.01
      .�تل أو �أش�ال أول�ة ُأخركتل مستط�لة أو 

وزنًا على  م�لو� محتو� ـ حديد صب (�هر) غ�ر   72 01 10 00  
  الفسفورأقل من  % أو0.5

  
  

  
5%  

غ�ر م�لو� محتو� على أكثر (�هر)ـ حديد صب   72 01 20 00  
  الفسفور% وزنًا من 0.5من

  
  

  
5%  

  %5       )ل�جسبحديد صب (م�لو� و (�هر) د صب ـ حدي  72 01 50 00  
      .خالئط حديد�ة     72.02

      :منجن�ز ــ حديد     
  %5      % وزنًا من الكر�ون 2ـ ـ محتو�ة على أكثر من   72 02 11 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  72 02 19 00  
      :ـ حديد ـ س�ل��ون (س�لس�وم)    
  %5    الس�ل��ون  من % وزناً 55على أكثر من  محتو�ةـ ـ   72 02 21 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  72 02 29 00  
  %5      منجن�زـ  س�ل��ون  ــ حديد   72 02 30 00  
      : �روم ــ حديد     
  %5    % وزنًا من الكر�ون 4ـ ـ محتو�ة على أكثر من   72 02 41 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  72 02 49 00  
  %5    �روم ـس�ل��ون ـ ـ حديد   72 02 50 00  
  %5    ن��لـ  ـ حديد  72 02 60 00  
  %5    مول�بدن�وم ــ حديد   72 02 70 00  

  %5    تنجست�نـس�ل��ون  ـتنجست�ن، حديد  ــ حديد   72 02 80 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    ت�تان�ومـس�ل��ون ـ حديد  ت�تان�وم، ــ ـ حديد   72 02 91 00  

  %5    فاناديوم ــ ـ حديد   72 02 92 00  
  %5    ن�و��وم ـديد ـ ـ ح  72 02 93 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 02 99 00  

 �االختزالمنتجات حديد�ة متحصل عل�ها     72.03
الم�اشر ل�ام الحديد وغ�ره من المنتجات 

ال��ل) م���ة قطعًا �تًال ( ،األسفنج�ةالحديد�ة 
     ؛ حديد ذو نقاوة قدرها�رات أو أش�اًال مماثلةأو 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

طعًا ق���ل �تل ( ،% وزنًا على األقل99.94
  . أو �رات أو �أش�ال مماثلةم���ة ال��ل) 

الم�اشر  �االختزالـ منتجات حديد�ة متحصل عل�ها   72 03 10 00  
  ل�ام الحديد

  
  

  
5%  

  %5    ـ غ�رها  72 03 90 00  
(إينجوت) ناتجة ؛ س�ائك�ةخردة وفضالت حديد    72.04

      . الصلب أو عن إعادة صهر خردة الحديد
  %5    �هر) ة وفضالت من حديد صب (ـ خرد  72 04 10 00  
      : صلبحديد ـ خردة وفضالت من خالئط     
  %5     ـ ـ من صلب مقاوم للصدأ  72 04 21 00 
  %5      ـ ـ غ�رها  72 04 29 00  

  %5      صلب مطلي �القصدير ـ خردة وفضالت من حديد أو  72 04 30 00  
      :ـ خردة وفضالت ُأخر    
وال�راطة ون�ـارة  وش�ـايـا وفـضـالت التفر�ز ـ ـ رقـائـق  72 04 41 00  

و�رادة وسواقط عمل�تي ال�صم والتقط�ع، و�ن �انت 
     حزماً 

  
  
  

  
  

5%  
  %5       ـ ـ غ�رها  72 04 49 00  
  %5        �ردةالإعادة صهر  ناتجة عنـ س�ائك (اينجوت)   72 04 50 00  

 من حديد صب أو، مـن حديد حب��ات ومساح�ق    72.05
      . ب�جل " أو من حديد أو صلبصب " س

  %5    ـ حب��ات  72 05 10 00  
      : ـ مساح�ق    

  %5     ـ ـ من خالئط صلب  72 05 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 05 29 00  

      . م�لو��ر غوصلب  حديد- 2    
حديـد وصلب من غ�ر ال�الئط ���ل س�ائك     72.06

�استثناء أو �أش�ال أول�ة ُأخر ((اينجوت) 
      .)72.03الداخل في البند  الحديد

  %5    ـ س�ائك (اينجوت)   72 06 10 00  
  %5    ـ غ�رها  72 06 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

566
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 498  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

صلب حديد أو من  منتجات نصف جاهزة من    72.07
      .غ�ر ال�الئط من

      :% وزنًا من الكر�ون 0.25ـ محتو�ة على أقل من     
 قاسم المر�ع)��ه  (�ماـ ـ ذات مقطع عرضي مستط�ل   72 07 11 00  

  عرضه �ساو� أقل من ضعفي سم�ه
  
  

  
5%  

  %5    )المر�ع عـدا( �لـي مستطـ، ذات مقطع عرضـ ـ غ�رها  72 07 12 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 07 19 00  
  %5    أو أكثر من الكر�ون  % وزنا0.25ـ محتو�ه على   72 07 20 00  

، من حديد أو من مسطحة �التجل�خمنتجات     72.08
مم أو أكثر،  600رض صلب غ�ر خالئطي، �ع

مجل�ة �الحرارة، غ�ر م�سوة وال مطل�ة وال 
      . مغطاة

، م�غولة أكثر من التجل�خ �الحرارة، غ�ر ـ ���ل لفات  72 08 10 00  
   ذات عالمات سطح�ة �ارزة

  
  5%  

، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ ـ غ�رها، ���ل لفات    
     : ا�ئا��الحرارة من�فة ��م

  %5    مم أو أكثر 4.75ـ �سمك  ـ  72 08 25 00  
  %5    مم 4.75مم أو أكثر ولكن �قل عن  3ـ ـ �سمك   72 08 26 00  

  %5    مم 3ـ ـ �سمك أقل من   72 08 27 00  
�غولة �أكثر من التجل�خ ، ���ل لفات، غ�ر مـ غ�رها    

      : �الحرارة
  %5    مم 10ـ ـ �سمك يز�د عن   72 08 36 00  

  %5    مم10مم أو أكـثر وال يتجاوز  4.75ـ ـ �سمك   72 08 37 00  
  %5    مم 4.75مم أو أكثر ولكن �قل عن  3ـ ـ �سمك   72 08 38 00  
  %5     مم 3ـ ـ �سمك أقل من   72 08 39 00  
ـ ���ل غ�ر اللفات، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ   72 08 40 00  

   �الحرارة، ذات عالمات سطح�ة �ارزة
  
  5%  

�غولة �أكثر من ، غ�ر ماللفات ـ غ�رها، ���ل غ�ر    
      : التجل�خ �الحرارة

  %5    مم 10ـ ـ �سمك يز�د عن   72 08 51 00  
  %5    مم 10مم أو أكثر ولكن ال تتجاوز  4.75ـ ـ �سمك   72 08 52 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

567
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 499  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    مم 4.75مم أو أكثر ولكن �قل عن  3ـ ـ �سمك   72 08 53 00  
  %5     مم 3ـ ـ �سمك أقل من   72 08 54 00  
  %5     ـ غ�رها  72 08 90 00  

ن حديد أو من ، ممنتجات مسطحة �التجل�خ    72.09
أو  مم 600�عرض  ،ال�الئطمن غ�ر صلب 

أكثر، مجل�ة على ال�ارد، غ�ر م�سوة وال 
       . مطل�ة وال مغطاة

ولة �أكثر من التجل�خ على ، غ�ر م�غـ ���ل لفات    
      : ال�ارد

  %5    كثرمم أو أ 3ـ ـ �سمك   72 09 15 00  
  %5    مم 3مم ولكن �قل عن  1ـ ـ �سمك يز�د عن   72 09 16 00  
  %5    مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ �سمك   72 09 17 00  
  %5    مم 0.5ـ ـ �سمك أقل من   72 09 18 00  
ولة �أكثر من التجل�خ ـ ���ل غ�ر لفات، غ�ر م�غ    

      : على ال�ارد
  %5    مم أو أكثر 3ـ ـ �سمك   72 09 25 00  
  %5    مم 3مم ولكن �قل عن  1ـ ـ �سمك يز�د عن   72 09 26 00  
  %5    مم 1مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز  0.5ـ ـ �سمك   72 09 27 00  

  %5     مم 0.5ـ ـ �سمك أقل من   72 09 28 00  
      %5    ـ غ�رها  72 09 90 00  

72.10  
  
  

  
  

ن حديد أو من ، ممنتجات مسطحة �التجل�خ
و مم أ 600�عرض  ،ال�الئطمن غ�ر صلب 

      . أكثر، م�سوة أو مطل�ة أو مغطاة
      : طاة �القصديرـ مطل�ة أو مغ    

  %5    مم أو أكثر 0.5ـ ـ �سمك   72 10 11 00  
  %5    مم 0.5ـ ـ �سمك أقل من   72 10 12 00  

، �ما ف�ها المطل�ة ��ل�ط ـ مطل�ة أو مغطاة �الرصاص  72 10 20 00  
  لقصديرمن الرصاص وا

  
  5%  

  %5    الكهر�ائي تحل�لمطل�ة أو مغطاة �الزنك �طر�قة ال ـ  72 10 30 00  
      : طل�ة أو مغطاة �الزنك �طرق ُأخر� ـ م    
  %5     ـ ـ مموجة  72 10 41 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

568
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 500  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ غ�رها  72 10 49 00  
أكاس�د  والكروم أو �الكروم  س�دا�أكـ مطل�ة أو مغطاة   72 10 50 00  

  %5    الكروم
      :  �األلمون�ومـ مطل�ة أو مغطاة     
  %5    ألمون�ومزنك ـ ��الئط ـ ـ مطل�ة أو مغطاة   72 10 61 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 10 69 00  
  %5    ـ مدهونة أو مورن�ة أو مغطاة بلدائن  72 10 70 00  

  %5    ـ غ�رها  72 10 90 00  
منتجات مسطحة �التجل�خ من حديد أو من     72.11

، �عرض أقل من  ال�الئط من غ�رصلب 
      . اةمم، غ�ر م�سوة وال مطل�ة وال مغط600

      : �غولة �أكثر من التجل�خ �الحرارةـ غ�ر م    
مقفلة،  على جوانبها األر�ع داخل مجار�  ـ مجـل�ةـ   72 11 13 00  

 4مم و�سمك ال �قل عن  150عن  �عرض يز�د
 عالمات سطح�ة، ل�ست ���ل لفات و�دون مم

   �ارزة
  

  

  
  

5%  
  %5    مم أو أكثر 4.75�سمك ، ـ ـ غ�رها  72 11 14 00  

  %5    ـ ـ غ�رها  72 11 19 00  
      : ولة �أكثر من التجل�خ على ال�اردـ غ�ر م�غ    
  %5    الكر�ون ن ًا من% وز  0.25ل من قتحتو� على أ ـ ـ  72 11 23 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 11 29 00  
  %5    ـ غ�رها  72 11 90 00  

 ن حديد أو منمنتجات مسطحة �التجل�خ م    72.12
 600، �عرض أقل من  من غ�ر ال�الئطصلب 

      . ، م�سوة أو مطل�ة أو مغطاةمم
  %5    مغطاة �القصدير مطل�ة أوـ   72 12 10 00  
  %5    الكهر�ائي تحل�لمغطاة �الزنك �طر�قة ال مطل�ة أوـ   72 12 20 00  
  %5    طرق ُأخر� مغطاة �الزنك � مطل�ة أوـ   72 12 30 00  

  %5    مغطاة بلدائن مورن�ة أوـ مدهونة أو   72 12 40 00  
  %5    �طرق أخر� مغطاة  مطل�ة أوـ   72 12 50 00  
  %5    ـ م�سوة  72 12 60 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

569
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 501  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

قض�ان وع�دان، مجل�ة �الحرارة، ���ل لفات     72.13
من غ�ر غ�ر منت�مة اللف، من حديد أو صلب 

      .ال�الئط
� على تسن�نات أو تضل�عات أو حزوز أو غ�رها تحتو  ـ 72 13 10 00 

  %5   عمل�ة التجل�خ أثناء الناتجة ن الت���التم
  %5     ، من صلب سهل القطعـ غ�رها 72 13 20 00 
      : ـ غ�رها   

  %5    مم 14ذات مقطع عرضي دائر� قطره أقل منـ ـ  72 13 91 00 
  %5      ـ ـ غ�رها 72 13 99 00 

من غ�ر ن من حديد أو صلب اقض�ان وع�د    72.14
، غ�ر م�غولة �أكثر من الطــرق أو  ال�الئط

، �ما ف�ها جل�خ أو السحب أو البثق �الحرارةالت
     التجل�خ.�عد  والع�دان المفتولةالقض�ان 

     مطروقة:ـ   
 %5    مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 14 10 30 

 %5    مم 32 إلى مم 10ي دائر� من ذات مقطع عرض ـ ـ ـ 72 14 10 40 

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 14 10 90 

  
 

حزوز أو  محتو�ة على تسن�نات أو تضل�عات أو ـ 
غ�رها من الت���الت الناتجة أثناء عمل�ة التجل�خ أو 

     التجل�خ:مفتولة �عد 
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 14 20 30 

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 14 20 40 

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 14 20 90 

     القطع:من صلب سهل  ،غ�رهاـ   
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 14 30 30 

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 14 30 40 

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 14 30 90 

     : ـ غ�رها  
  %5       المر�ع)عدا (مستط�ل ـ ـ ذات مقطع عرضي  72 14 91 00 
  %5     ـ ـ غ�رها 72 14 99 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

570
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 502  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

من قض�ان وع�دان ُأخر من حديد أو من صلب   72.15
     .غ�ر ال�الئط

ـ من صلب سهل القطع، غ�ر م�غول �أكثر من   
     ال�ارد:الت���ل أو التجه�ز على 

 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 15 10 30 

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 15 10 40 

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 15 10 90 

ـ غ�رها، غ�ر م�غولة �أكثر من الت���ل أو التجه�ز   
     على ال�ارد

 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 15 50 30 

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 15 50 40 

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 15 50 90 

     : ـ غ�ره  
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 15 90 30 

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 15 90 40 

 %5       غ�رهاـ ـ ـ  72 15 90 90 

 واش�ال وأش�ال خاصة (برو��الت)زوا�ا     72.16
من غ�ر من حديد أو من صلب ومقاطع 

      .ال�الئط
، غ�ر م�غول Hأو  Iأو  U���ل حرف  ـ مقطعها  72 16 10 00  

�أكثر من التجل�خ أو السحب أو البثق �الحرارة 
    مم 80و�ارتفاع أقل من 

  
  

5%  
�غولة �أكثر من ، غ�ر مTأو  Lـ مقطعها ���ل     

 و�ارتفاع أقلالتجل�خ أو السحب أو البثق �الحرارة 
      مم: 80من 

  L     5%ـ ـ مقطعها ���ل   72 16 21 00  
  T     5%ـ ـ مقطعها ���ل   72 16 22 00  
، غ�ر م�غولة �أكثر  Hأو  Iأو  Uـ مقطعها ���ل     

من التجل�خ أو السحب أو البثق �الحرارة، و�ارتفاع 
      ثر:مم أو أك 80

      :Uـ ـ مقطعها ���ل     



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

571
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 503  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     م م220 عن يز�د ال �ما أكثر أو مم 80 �ارتفاع ـ ـ ـ  72 16 31 10  
  %5     مم220 عن يز�د �ارتفاع ـ ـ ـ  72 16 31 20  

      : Iـ ـ مقطعها ���ل     
  %5     مم220 عن يز�د ال �ما أكثر أو مم 80 �ارتفاع ـ ـ ـ 72 16 32 10  
  %5     مم220 عن يز�د �ارتفاع ـ ـ ـ 72 16 32 20  

      :   H ـ ـ مقطعها ���ل    
  %5     مم220 عن يز�د ال �ما أكثر أو مم 80 �ارتفاع ـ ـ ـ 72 16 33 10  
  %5     مم220 عن يز�د �ارتفاع ـ ـ ـ 72 16 33 20  
، غ�ر م�غولة �أكثر من Tأو  Lمقطعها ���ل  ـ    

  ارتفاع و � التجل�خ أو السحب أو البثق �الحرارة،
  : مم أو أكثر80

  
  

    
     مم220 عن يز�د ال �ما أكثر أو مم 80 �ارتفاع ـ ـ ـ  72 16 40 10  

  5%  
  %5    مم 220 عن يز�د �ارتفاع ـ ـ ـ  72 16 40 20  

      غ�ر م�غولة �أكثر  ومقاطع،ـ زوا�ا وأش�ال خاصة   72 16 50 00  
    من التجل�خ أو السحب أو البثق �الحرارة   

  
  

  
5%  

، غ�ر م�غولة �أكثر من مقاطعوأش�ال خاصة و  ـ زوا�ا    
      : الت���ل أو التجه�ز على ال�ارد

  %5    ـ ـ متحصل عل�ها من منتجات مسطحة �التجل�خ  72 16 61 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  72 16 69 00  

      : ـ غ�رها    
مسطحة  اتـمن منتج ارد،ـزة على البــ ـ م��لة أو مجه  72 16 91 00  

  تجل�خ�ال
  
  

  
5%  

  %5    ـ ـ غ�رها  72 16 99 00  
من غ�ر أو من صلب  ،أسالك من حديد    72.17

      .ال�الئط
  %5      ـ غ�ر مطل�ة أو مغطاة، و�ن �انت مصقولة  72 17 10 00  

  %5    ـ مطل�ة أو مغطاة �الزنك  72 17 20 00  
  %5    ـ مطل�ة أو مغطاة �معادن عاد�ة ُأخر  72 17 30 00  
  %5      ـ غ�رها  72 17 90 00  
      مقاوم للصدأ (ست�نلس ست�ل). صلب- 3    

    صلب مقاوم للصدأ ���ل س�ائك (اينجوت) أو     72.18



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

572
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 504  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

�أش�ال أول�ة ُأخر؛ منتجات نصف جاهزة من 
  صلب مقاوم للصدأ.

  %5    ـ س�ائك وأش�ال أول�ة ُأخر  72 18 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5   عدا المر�ع)(مستط�ل ـ ـ ذات مقطع عرضي   72 18 91 00  

  %5       ـ ـ غ�رها  72 18 99 00  
منتجات مسطحة �التجل�خ من صلب مقاوم     72.19

      مم أو أكثر. 600للصدأ، �عرض 
   ل ـرارة، ���ـغ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ �الح ـ    

      : لفات   
  %5    مم 10ـ ـ �سمك يز�د عن   72 19 11 00  

  %5    مم 10 وال تتجاوزو أكثر مم أ 4.75ـ ـ �سمك   72 19 12 00  
  %5    مم 4.75أو أكثر ولكن �قل عن  مم 3ـ ـ �سمك   72 19 13 00  
  %5    مم 3ـ ـ �سمك أقل من   72 19 14 00  

���ل غ�ر  �الحرارة،ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ     
      : اللفات

  %5    مم 10ـ ـ �سمك يز�د عن  72 19 21 00  
  %5    مم10 وال تتجاوزمم أو أكثر  4.75ـ ـ �سمك   72 19 22 00  
  %5    مم 4.75أو أكثر ولكن �قل عن  مم 3ـ ـ �سمك   72 19 23 00  
  %5    مم 3ـ ـ �سمك أقل من   72 19 24 00  
      : ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ على ال�ارد    
  %5    مم أو أكثر 4.75ـ ـ �سمك   72 19 31 00  
  %5    مم 4.75ثر ولكن �قل عن أو أك مم 3ـ ـ �سمك   72 19 32 00  

  %5    مم 3عن  ولكن �قلمم  1ـ ـ �سمك يز�د عن   72 19 33 00  
  %5    مم 1 وال تتجاوزمم أو أكثر  0.5ـ ـ �سمك   72 19 34 00  
  %5     مم 0.5ـ ـ �سمك أقل من   72 19 35 00  
  %5      ـ غ�رها  72 19 90 00  

منتجات مسطحة �التجل�خ من صلب مقاوم     72.20
      مم. 600صدأ، �عرض �قل عن لل

      : ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ �الحرارة    

  %5    مم أو أكثر4.75ـ ـ �سمك   72 20 11 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

573
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 505  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    مم 4.75ـ ـ �سمك �قل عن   72 20 12 00  

  %5    ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ على ال�ارد  72 20 20 00  

  %5      ـ غ�رها  72 20 90 00  
 ���ل لفاتقض�ان وع�دان، مجل�ة �الحرارة،   72 21 00 00  72.21

  غ�ر منت�مة اللف، من صلب مقاوم للصدأ
  
  

  
5%  

من صلب مقاوم للصدأ؛  أخر قض�ان وع�دان    72.22
      للصدأ صلب مقاوم من طعقامزوا�ا وأش�ال و 

ـ قض�ان وع�دان، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ أو     
      : السحب أو البثق �الحرارة

  %5      ـ ـ ذات مقطع عرضي دائر�   72 22 11 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  72 22 19 00  

ـ قض�ان وع�دان، غ�ر م�غولة �أكثر من الت���ل أو   72 22 20 00  
  التجه�ز على ال�ارد

  
  

  
5%  

  %5      ـ قض�ان وع�دان ُأخر  72 22 30 00  
  %5    طعقامـ زوا�ا وأش�ال و   72 22 40 00  

  %5    ك من صلب مقاوم للصدأأسال   72 23 00 00  72.23
ُأخر؛ قض�ان وع�دان مجوفة  خالئط فوالذ�ة- 4    

من غ�ر أو  من خالئط فوالذ�ةللحفر من صلب 
       . ال�الئط

أخر، ���ل س�ائك أو �أش�ال  خالئط فوالذ�ة    72.24
أول�ة ُأخر؛ منتجات نصف جاهزة من خالئط 

      . فوالذ�ة أخر
  %5    ُأخر �ةوأش�ال أولـ س�ائك   72 24 10 00  
  %5    ـ غ�رها  72 24 90 00  

  
72.25  

منتجات مسطحة �التجل�خ من خالئط فوالذ�ة   
      مم أو أكثر. 600ُأخر، �عرض 

     : �هر�ائي (مغناط�سي) ــ من صلب س�ل��ون     
  %5    ـ ـ ذات حب��ات موجهة  72 25 11 00  

  %5    ـ ـ غ�رها  72 25 19 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

574
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 506  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

���ل  �الحرارة،غولة �أكثر من التجل�خ ـ غ�رها، غ�ر م�  72 25 30 00  
  لفات

  
  

  
5%  

ـ غ�رها، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ �الحرارة، ���ل   72 25 40 00  
  غ�ر اللفات

  
  

  
5%  

  %5    ـ غ�رها، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ على ال�ارد  72 25 50 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    الكهر�ائي ل�لـر�قة التحـ�ط كـ�ة أو مغطاة �الزنــ ـ مطل  72 25 91 00  
  %5    ـ ـ مطل�ة أو مغطاة �الزنك �طرق ُأخر�   72 25 92 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 25 99 00  

 مسطحة �التجل�خ من خالئط فوالذ�ةمنتجات     72.26
      . مم 600ُأخر، �عرض أقل من 

      : ـ من صلب س�ل��ون ـ �هر�ائي    
  %5    ـ ـ ذات حب��ات موجهة  72 26 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 26 19 00  
  %5    العال�ة)متحمل للسرعات سر�ع القطع ( من صلب ـ  72 26 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ �الحرارة  72 26 91 00  
  %5    ـ ـ غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ على ال�ارد  72 26 92 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  72 26 99 00  

  

72.27  
  

قض�ان وع�دان مجل�ة �الحرارة، ���ل لفات   
      . غ�ر منت�مة اللف، من خالئط صلب ُأخر

  %5     )للسرعات العال�ة( سر�ع القطعـ من صلب   72 27 10 00  
  %5    منجن�ز ــ من صلب الس�ل��و   72 27 20 00  
  %5    ـ غ�رها  72 27 90 00  

  
72.28  

ُأخر؛  لبقض�ان وع�دان ُأخر من خالئط ص  
ع من خالئط صلب طقامزوا�ا وأش�ال خاصة و 

من صلب  ،للحفرُأخر؛ قض�ان وع�دان مجوفة 
       صلب.� أو من خالئط لو �ممن غ�ر 

للسرعات سر�ع القطع (ـ قض�ان وع�دان من صلب     
  ):العال�ة

  
  

  
  

 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 10 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

575
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  72ف : 

   - 507  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 %5   مم 32إلى  مم 10ات مقطع عرضي دائر� من ذ ـ ـ ـ 72 28 10 20  

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 28 10 90  

      :منجن�ز ـ ن الس�ل��وـ قض�ان وع�دان، من صلب     
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 20 10  

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 28 20 20  

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 28 20 90  

ـ قض�ان وع�دان ُأخر، غ�ر م�غولة �أكثر من التجل�خ     
  :أو السحب أو البثق �الحرارة

  
  

  
  

 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 30 10  

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 28 30 20  

 %5     ـ ـ ـ غ�رها 72 28 30 90  

      :ـ قض�ان وع�دان ُأخر، غ�ر م�غولة �أكثر من الطرق     
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 40 10  

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 28 40 20  

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 28 40 90  

ـ قض�ان وع�دان ُأخر، غ�ر م�غولة �أكثر من الت���ل     
  :التجه�ز على ال�ارد أو

  
  

  
  

 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 50 10  

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 28 50 20  

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 28 50 90  

      :ـ قض�ان وع�دان ُأخر    
 %5   مم 10ذات مقطع عرضي دائر� أقل من  ـ ـ ـ 72 28 60 10  

 %5   مم 32إلى  مم 10ذات مقطع عرضي دائر� من  ـ ـ ـ 72 28 60 20  

 %5       ـ ـ ـ غ�رها 72 28 60 90  

  %5      ومقاطع  ـ زوا�ا أش�ال خاصة  72 28 70 00  
  %5      مجوفة للحفروع�دان ـ قض�ان   72 28 80 00  

      . خرآصلب  خالئط أسالك من    72.29
  %5      منجن�ز ـو ـ من صلب الس�ل��  72 29 20 00  
  %5      ـ غ�رها  72 29 90 00  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

576
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 508  -

 
 

  مصنوعات من حديد أو صلب (فوالذ)
  

  :اتـــمالح�
  

" المنتجات المتحصل عل�ها �الصب والتي ��ون عنصر الحديد ف�ها هو  " حديد صبلفصل، ُ�ْقصد ���ارة في هذا ا ـ 1
د ب حسب التعر�� الوار الغالب وزنًا على �ل من العناصر اُألخر والتي ال يتفق تر��بها مع التر��ب الك�ماو� للصل

  .72ـ د من الفصل  1في المالح�ة 
مهما �ان ش�ل المق�ع العرضي " أسالك " المنتجات المش�لة على ال�ارد أو �الحرارة  في هذا الفصل، �قصد ��لمة ـ 2

  . مم 16ضي ال يتجاوز أكبر مقاس له ن أ� مق�ع عر لها م
  

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

دعامات عر�ضة من حديد أو صلب، و�ن �انت     73.01
مش�لة من عناصر  أوأو مخرمة م���ة 

ملحومة، من ومقا�ع مجمعة؛ زوا�ا وأش�ال 
      . حديد أو صلب

  %5     عر�ضة دعامات ـ  73 01 10 00  
  %5    ومقا�ع وأش�ال زوا�ا ـ  73 01 20 00  

�و� الس�ك خإلنشاء أو صلب  لوازم من حديد    73.02
قض�ان،  من األصناف التال�ة: الحديد�ة والترام

محوالت، مقصات، أسنة مقصات، قض�ان 
تقا�ع وتوج�ه و قض�ان المقصات، قض�ان 
مسننة، عوارض (فلنكات) و م�بتات زوا�ا، 

، ألواح وروا�� الت�اعد وغ�رها دعمقواعد، ألواح 
من الق�ع المصممة خص�صًا لمد أو لر�� أو 

      .  الخ�و� لت�ب�ت هذه
  %5      نقض�ا ـ  73 02 10 00  
محوالت، مقصات وأسنة مقصات، قض�ان تقا�ع ـ   73 02 30 00  

     وتوج�ه وعناصر تقا�ع ُأخر

  
5%  

  %5     دعم وقواعدألواح  ـ  73 02 40 00  
  %5     غ�رها ـ  73 02 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

577
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 509  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

وأش�ال خاصة (برو��الت)  وأناب�بمواس�ر   73 03 00 00  73.03
  %5    ن حديد صبمجوفة، م

مواس�ر و أناب�ب وأش�ال خاصة (برو��الت)     73.04
مجوفة غ�ر ملحومة، من حديد (عدا حديد 

      :صلب الصب) أو
أناب�ب من األنواع المستعملة في خ�و� نقل الز�ت ـ   

      : (البترول) أو الغاز
  %5     من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 11 00 
  %5    غ�رها ـ ـ 73 04 19 00 
حفر، من األنواع  وأناب�ب ومواس�رت���ن مواس�ر  ـ   

      : الغاز عن الز�ت أو بالمستعملة في التنق�
  %5     مواس�ر حفر من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 22 00 
  %5     أخرمواس�ر حفر  ـ ـ 73 04 23 00 
  %5     غ�رها، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 04 24 00 
  %5    ها �ر غ ـ ـ 73 04 29 00 
 صلب أو حديد من، دائر�  عرضي مق�ع ذات، غ�رها ـ  

     :الخالئ� غ�ر من
  %5          ـ ـ مسحو�ة أو مجلخة على ال�ارد 73 04 31 00 
  %5                ـ ـ غ�رها 73 04 39 00 
       مقاوم صلب من، ر� ـدائعرضي  مق�ع ذات، غ�رها ـ  

     : للصدأ   
  %5          ة أو مجلخة على ال�اردـ ـ مسحو� 73 04 41 00 
  %5           ـ ـ غ�رها 73 04 49 00 
 خالئ� فوالذ�ةضي دائر�، من ـ غ�رها، ذات مق�ع عر   

     : ُأخر
  %5     ـ ـ مسحو�ة أو مجلخة على ال�ارد 73 04 51 00 
  %5       ـ ـ غ�رها 73 04 59 00 
  %5         ـ غ�رها 73 04 90 00 

ر (م�ل، الملحومة أو مواس�ر وأناب�ب ُأخ  73.05
المبرشمة أو المغلقة ��ر�قة مماثلة)، ذات 
 عنمقا�ع عرض�ة دائر�ة يز�د ق�رها الخارجي 

     : ، من حديد أو صلبمم 406.4



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

578
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 510  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 خ�و� نقلـ أناب�ب ومواس�ر من األنواع المستعملة في   
     : الز�ت (البترول) أو الغاز

  %5      ورـ ـ ملحومة �ول�ًا �القوس المغم 73 05 11 00 
  %5        ملحومة �ول�اً  غ�رها،ـ ـ  73 05 12 00 

  %5         �رهاـ ـ غ 73 05 19 00 
ـ مواس�ر وأناب�ب ت���ن من األنواع المستعملة في  73 05 20 00   

  %5   الحفر الستخراج الز�ت (البترول) أو الغاز
     : ملحومة، غ�رها ـ  
  %5   ـ ـ ملحومة �ول�اً  73 05 31 00 
  %5           ـ ـ غ�رها 73 05 39 00 
  %5       ـ غ�رها 73 05 90 00 

مواس�ر و أناب�ب وأش�ال خاصة (برو��الت)   73.06
مجوفة ُأخر، (م�ل، المضمومة الحواف أو 
الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة ��ر�قة 

     : مماثلة)، من حديد أو صلب
ت ـ أناب�ب من األنواع المستعملة في خ�و� نقل الز�   

      : (البترول) والغاز
  %5       ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 06 11 00 
  %5       غ�رها ـ ـ 73 06 19 00 
من األنواع المستعملة في ت���ن وأناب�ب مواس�ر  ـ  

      : الحفر الستخراج الز�ت (البترول) أو الغاز
  %5       ملحومة، من صلب مقاوم للصداء ـ ـ 73 06 21 00 
  %5     غ�رها ـ ـ 73 06 29 00 
، من حديد ـ غ�رها، ملحومة ذات مق�ع عرضي دائر�  73 06 30 00 

  %5    أو صلب من غ�ر الخالئ�
 من صلب دائر�، عرضيملحومة ذات مق�ع  غ�رها،ـ  73 06 40 00 

  %5     مقاوم للصدأ
، من خالئ� دائر� عرضي ، ملحومة ذات مق�ع ـ غ�رها 73 06 50 00 

  %5   خرفوالذ�ه أ
      : غ�ر دائر� عرضي ، ملحومة ذات مق�ع ـ غ�رها   
  %5       ذات مق�ع عرضي مر�ع أو مست��ل ـ ـ 73 06 61 00 
  %5       ذات مق�ع عرضي آخر غ�ر دائر�  ـ ـ 73 06 69 00 
  %5      ـ غ�رها 73 06 90 00 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

579
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 511  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

أكواع  وصالت، ،أناب�ب (م�ل أو لوازم مواس�ر    73.07
      . لبمن حديد أو ص أكمام)

      : ـ لوازم مصبو�ة    
  %5        لل�رق  قابل غ�ر صب حديد من ـ ـ  73 07 11 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  73 07 19 00  
      : للصدأ مقاوم صلب من، غ�رها ـ    

  %5      )فلنجات( را��ات ـ ـ  73 07 21 00  
  %5      ، ملول�ةمنحن�ة وأكمامق�ع أكواع و  ـ ـ  73 07 22 00  
  %5       �اللحام األ�راف وصل لوازم ـ ـ  73 07 23 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  73 07 29 00  

      : غ�رها ـ    
  %5      )فلنجات( را��ات ـ ـ  73 07 91 00  
  %5      وأكمام، ملول�ة وق�ع منحن�ةأكواع  ـ ـ  73 07 92 00  
  %5       �اللحام األ�راف وصل لوازم ـ ـ  73 07 93 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  73 07 99 00  

منشآت (عدا الم�اني المس�قة الصنع الداخلة     73.08
وأجزاء منشآت (م�ل، جسور  )94.06في البند 

ومقا�ع جسور و بوا�ات سدود و أبراج 
وصوار� ش���ة و سقوف و ��اكل سقوف 

 فذ وأ�رها و عت�ات أبواب ووأبواب و نوا
) ودعامات وأعمدة) ندرابز�(ومساند مصار�ع

ن وزوا�ا و من حديد أو صلب؛ ألواح وقض�ا
و أناب�ب ومواس�ر، وما ومقا�ع أش�ال 

�ماثلها، مه�أة لالستعمال في المنشآت، من 
     . حديد أو صلب

  %5     رجسو  ومقا�ع جسور ـ  73 08 10 00  
  %5     ش���ة وصوار�  أبراج ـ  73 08 20 00  
  %5    وعت�ات األبواب  ونوافذ وأ�رهاـ أبواب   73 08 30 00  
ات (مساند) ومعدات مماثلة للسقاالت، أو له�اكل ـ دعام  73 08 40 00  

    المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم

  
5%  

      : ـ غ�رها    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

580
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 512  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

صـناديق (كـبـائـن) تـ�ـبت ضمن جدران المنشآت  ـ ـ ـ  73 08 90 10  
 وما الم�اهالحر�ق أو أناب�ب  إ�فاءالحتواء أجهزة 

    �ماثلها

  
5%  

معدة للتجم�ع والتر��ب الدائم في  أر�ف �بـ�رةـ ـ ـ   73 08 90 20  
    المحالت والورش والمخازن 

  
5%  

  %5    زوا�ا ومرا�� لر�� �ال� الد��ور في األس�ف ـ ـ ـ  73 08 90 30  
  %5    سقاالت ومنصات لوازم شد السقاالت ـ ـ ـ  73 08 90 40  
  %5    درج (ساللم)، ثابتة ـ ـ ـ  73 08 90 50  
  %5    م�الت وقبب ـ ـ ـ  73 08 90 60  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   73 08 90 90  

خوابي وغ�رها من أو��ة  خزانات وصهار�ج و    73.09
مماثلة لجم�ع المواد (عدا أو��ة الغاز 

من حديد أو صلب، المضغو� أو المس�ل)، 
لتر، غ�ر مزودة بتجه�زات  300تتجاوز سعتها 

لة و عز مآل�ة أو حرار�ة، و�ن �انت م��نة أو 
      . �اً حرار 

  %5    صهار�ج خزن الم�اه لالستعماالت المنزل�ة ـ ـ ـ  73 09 00 10  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  73 09 00 90  

و صناديق علب و نان و برام�ل و د صهار�ج    73.10
وأو��ة مماثلة لجم�ع المواد (عدا الغاز 
المضغو� أو المس�ل)، من حديد أو صلب ال 

لتر، غ�ر مزودة بتجه�زات  300تتجاوز سعتها 
لة و عز محرار�ة، و�ن �انت م��نة أو  آل�ة أو

      . �اً حرار 
  %5    لتر أو أك�ر 50ـ �سعة   73 10 10 00  
      : لتر 50ـ �سعة أقل من     
      : �ال�ني أو �اللحام تغلق علب ـ ـ    
  %5     للمشرو�ات الغاز�ة وعص�ر الفواكه ـ ـ ـ  73 10 21 10  
  %5    لحف� المأكوالت ـ ـ ـ  73 10 21 20  
  %5    لحف� المواد الك�ماو�ة وز�وت التز��ت ـ ـ ـ  73 10 21 30  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 10 21 90  
  %5    غ�رها ـ ـ  73 10 29 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

581
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 513  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

من حديد أو  المس�ل،أو��ة للغاز المضغو� أو     73.11
      . صلب

  %5    لغاز األكسج�ن ـ ـ ـ   73 11 00 10  
  %5    لغاز الفر�ون  ـ ـ ـ   73 11 00 20  
  %5    لغاز المواقد المنزل�ة ـ ـ ـ   73 11 00 30  
  %5    لغ�رها من الغازات ـ ـ ـ   73 11 00 90  

أمراس و  �وابلو ح�ال و  أسالك مجدولة    73.12
مضفورة �ش�ل أشر�ة و ح�ال رفع وما 
�ماثلها، من حديد أو صلب، غ�ر معزولة 

      . للكهر�اء
      :كوابل عدا ح�ال الرفـع)،وح�ال (ـ أسـالك مجدولة     
  %5     أسالك و�وابل �هر�ائ�ة، غ�ر معزولة ـ ـ ـ  73 12 10 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 12 10 90  
      : غ�رها ـ    
  %5     ح�ال الرفع ـ ـ ـ  73 12 90 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 12 90 90  

أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك   73 13 00 00  73.13
و�ن  ،�ش�ل أ�واق أو مفردة مس�حةمفتولة 

مزدوجة أو مفتولة فتًال وأسالك كانت شائكة، 
من  ،من األنواع المستعملة في الس�اج ،رخواً 

    حديد أو صلب

  
  
  
  

5%  
نسج معدن�ة (�ما ف�ها األشر�ة المقفلة "بدون     73.14

نها�ات")، ش�اك وس�اج ش���ة من أسالك 
حديد أو صلب؛ ألواح ش���ة �التمديد، من 

      . حديد أو صلب
      : منسوجة معدن�ة نسج ـ    

صلب مقاوم  نلآلالت، مأشر�ة مـقـفلة بدون نها�ات  ـ ـ  73 14 12 00  
    للصدأ

  
5%  

  اوم ـلب مقـص نأخـر، مـ ـ نسج معدن�ة منسوجة   73 14 14 00  
  %5    للصدأ

  %5     غ�رها ـ ـ  73 14 19 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

582
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 514  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ع، ـ ش�اك وس�اج ش���ة أخر، ملحومة عند نقا� التقا�  73 14 20 00  
 3من أسالك مقاس أكبـر مق�ع عرضـي لها �ساو� 

    أو أك�ر 2سم 100مم أو أك�ر ومقاس ع�ونها 

  
  

5%  
      ـ ش�اك وس�اج ش���ة ُأخر، ملحومة عند نقا� التقا�ع:    
  %5      م�ل�ة �الزنكأو مغ�اة  ـ ـ  73 14 31 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  73 14 39 00  
      :  ُأخر ش���ة وس�اج ش�اك و معدن�ة نسج ـ    
  %5      �الزنك م�ل�ةأو مغ�اة  ـ ـ  73 14 41 00  
  %5      بلدائن م�ل�ة ـ ـ  73 14 42 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  73 14 49 00  
  %5       �التمديد ش���ة ألواح ـ  73 14 50 00  

      . أو صلب سالسل وأجزاؤها، من حديد    73.15
      : السل �حلقات ر�� مفصل�ة وأجزاؤهاـ س    
  %5      دواره �اس�وانات سالسل ـ ـ  73 15 11 00  
  %5       ُأخر سالسل ـ ـ  73 15 12 00  
  %5       أجزاء ـ ـ  73 15 19 00  
  %5       ـ سالسل مانعة لالنزالق  73 15 20 00  
      : ُأخر سالسل ـ    
  %5       خواب�ر ذات �حلقات ـ ـ  73 15 81 00  
  %5     ملحومة �حلقات، غ�رها ـ ـ  73 15 82 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  73 15 89 00  
  %5       ُأخر أجزاء ـ  73 15 90 00  

مراسي و خ�ا��� سفن، أجزاؤها، من حديد   73 16 00 00  73.16
    أو صلب

  
5%  

مسام�ر و مسام�ر تنج�د و د�اب�س ورق     73.17
خارزات مموجة أو مش�وفة ومشا�ك  الرسم و

) وأصناف 83.05خارزه، (عدا الداخلة في البند 
لة، من حديد أو صلب، و�ن �انت برؤوس مماث

      . من مواد ُأخر، عدا التي برؤوس من نحاس
  %5     مسام�ر صلب ومسام�ر نجارة ـ ـ ـ  73 17 00 10  
  %5    مسام�ر تنج�د ـ ـ ـ  73 17 00 20  
  %5    د�اب�س ورق الرسم ـ ـ ـ  73 17 00 30  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

583
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 515  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    خارزهمشا�ك  ـ ـ ـ  73 17 00 40  
  %5    غ�رها ـ ــ   73 17 00 90  

وصوام�ل (عزقات) و�راغي ذات صامولة براغي     73.18
محاجن لولب�ة  وو�راغي خشب للس�ك الحديد 

(شناكل)، ومسام�ر برشام "ت�اش�م" وخواب�ر 
، وحلقات (وردات) (�ما ف�ها خابور�هومسام�ر 

 الحلقات النا�ضة) وأصناف مماثلة، من حديد
     . أو صلب

      : هملول� أصناف ـ    
 الس�ك خ�و� في المستعمل النـوع مـن للخشب براغي ـ ـ  73 18 11 00  

    الحديد�ة

  
5%  

  %5    للخشب ُأخر براغي ـ ـ  73 18 12 00  
  %5    ـ ـ محاجن (شناكل) و�راغي برؤوس حل��ة   73 18 13 00  
  %5     اللول�هـ ـ براغي ذات�ة   73 18 14 00  
خر، و�ن �انت مع عزقاتها أُ و�راغي �صوام�ل ـ ـ براغي   73 18 15 00  

  %5    أو حلقاتها
  %5     ـ ـ صوام�ل (عزقات)  73 18 16 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  73 18 19 00  
      : هملول� غ�ر أصناف ـ    
  %5    الغلق حلقات من وغ�رها نا�ضة) وردات( حلقات ـ ـ  73 18 21 00  
  %5    ُأخر حلقات ـ ـ  73 18 22 00  
  %5     برشام مسام�ر ـ ـ  73 18 23 00  
  %5     خابور�ه ومسام�ر خواب�ر ـ ـ  73 18 24 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  73 18 29 00  

ابر معقوفة  زومخار خ�ا�ة و إبر تصن�ر  إبر    73.19
وأصناف مماثلة، ومخارز الت�ر�ز للكروش�ه 

مما �ستعمل يدو�ًا، من حديد أو صلب؛ د�اب�س 
ن ود�اب�س ُأخر من حديد أو صلب، غ�ر امأ

      �ورة وال داخلة في م�ان آخر.مذ
  %5     ود�اب�س أخر أمان د�اب�س ـ  73 19 40 00  
  %5      غ�رها ـ  73 19 90 00  

      . نوا�ض ور�ش نوا�ض، من حديد أو صلب    73.20



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

584
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 516  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5      ور�شها ر�ش ذات نوا�ض ـ  73 20 10 00  
  %5     حلزون�ة نوا�ض ـ  73 20 20 00  
  %5    غ�رها ـ  73 20 90 00  

 و مدافئومواقد مس�حة ذات ع�ون مواقد     73.21
 إضا��ةالمجهزة �مراجل وأفران ��خ (�ما ف�ها 

شوا�ات و لالستعمال في التدف�ة المر�ز�ة)، 
و�وان�ن و أجهزة ��خ �الغاز و مسخنات 
األ��اق وأجهزة منزل�ة غ�ر �هر�ائ�ة مماثلة، 

      وأجزاؤها، من حديد أو صلب.
      : قـ أجهزة ��خ ومسخنات أ��ا    
      : ـ ـ تعمل �الغاز أو �الغاز ووقود ُأخر معها    
  %5     ـ ـ ـ أفران ��خ  73 21 11 10  
  %5     شوا�ات ـ ـ ـ  73 21 11 20  
  %5    كوان�ن ـ ـ ـ  73 21 11 30  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 21 11 90  
      :  سائل بوقود تعمل ـ ـ    
  %5     أفران ��خ ـ ـ ـ  73 21 12 10  
  %5     تشوا�ا ـ ـ ـ  73 21 12 20  
  %5    كوان�ن ـ ـ ـ  73 21 12 30  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  73 21 12 90  
  %5    صلب بوقود تعملغ�رها، �ما ف�ها أجهزة  ـ ـ  73 21 19 00  
      : ُأخرـ أجهزة     
      : ـ ـ تعمل �الغاز أو �الغاز ووقود ُأخر    
  %5    دفا�ات ـ ـ ـ  73 21 81 10  
  %5    غ�رها ــ ـ   73 21 81 90  
      :  ـ ـ تعمل بوقود سائل    
  %5    دفا�ات ـ ـ ـ  73 21 82 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 21 82 90  
  %5    صلب بوقود تعملغ�رها، �ما ف�ها أجهزة  ـ ـ  73 21 89 00  
       : أجزاءـ     
  %5     معده ألفران ال��خ ـ ـ ـ  73 21 90 10  
  %5     معده للشوا�ات ـ ـ ـ  73 21 90 20  
  %5    معده للدفا�ات ـ ـ ـ  73 21 90 30  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

585
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  73ف : 

   - 517  -

  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    غ�رها ـ ـ ـ  73 21 90 90  
المر�ز�ة، �غ�ر  حرار� للتدف�ةأجهزة إشعاع     73.22

التسخ�ن الكهر�ائي، وأجزاؤها، من حديد أو 
صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن 

توز�ع الهواء  أ�ضا �إم�انها(�ما ف�ها التي 
 ،الكهر�ائيغ�ر التسخ�ن العاد� أو الم���)، �

عمـل �محـرك، تمتضمنة مروحة أو نافخ هواء 
      . وأجـزاؤها، من حديد أو صلب

      : وأجزاؤها حرار�  إشعاع أجهزة ـ    
  %5     صب حديد من ـ ـ  73 22 11 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  73 22 19 00  
  %5     غ�رها ـ  73 22 90 00  

ها من األدوات أدوات مائدة و أدوات م��خ وغ�ر     73.23
المنزل�ة وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ 

سفنجات و امن حديـد أو صلـب؛  (صوف)أل�اف
وس�دات و قفازات وما �ماثلها للجلي أو للتلم�ع 

      . أو صلبحديد أو الستعماالت مماثلة، من 
و من حديد أو صلب؛ إسفنجات  (صوف)ـ أل�اف  73 23 10 00  

جلي أو للتلم�ع أو قفازات وما �ماثلها للو وس�دات 
     الستعماالت مماثلة

  
5%  

     : غ�رها ـ    
  %5      ـ ـ من حديد صب، غ�ر م�لي �الم�ناء  73 23 91 00  
  %5         �الم�ناء م�لي، صب حديد من ـ ـ  73 23 92 00  
  %5      للصدأ مقاوم صلب من ـ ـ  73 23 93 00  
 م�لي ،بصل أو) الصب حـديـد عـدا( حـديـد مـن ـ ـ  73 23 94 00  

    �الم�ناء

  
5%  

  %5      غ�رها ـ ـ  73 23 99 00  
      . من حديد أو صلب صح�ة وأجزاؤها،أدوات     73.24

  %5       ـ مغاسل وأحواض غس�ل، من صلب مقاوم للصدأ  73 24 10 00  
      : ـ أحواض استحمام (�ان�وهات)    
  %5    ـ ـ من حديد صب، و�ن �انت م�ل�ة �الم�ناء   73 24 21 00  
  %5              ـ ـ غ�رها  73 24 29 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  ءاإلجرا  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5        ـ غ�رها، �ما ف�ها األجزاء  73 24 90 00  
      . مصنوعات ُأخر مصبو�ة من حديد أو صلب    73.25

      :     ـ من حديد صب غ�ر قابل لل�رق     
 ات واألصنافـ�ة ال�الوعـ�ـ�ة وأغـراقـات المــ ـ ـ فتح  73 25 10 10  

  %5    � المماثلة للمجار 
 وأعمدةالحر�ق  إ�فاءـ ـ ـ لـوحات وسدادات مأخذ   73 25 10 20  

    اإلنذار من الحر�ق

  
5%  

  %5        ـ ـ ـ صناديق البر�د العمود�ة  73 25 10 30  
  ال�ا النحل ــ ـ ـ ب�وت األرانب وأقفاص الدجاج وخ  73 25 10 40  

     الحراثةوالمساقـي وأن�ـار ات ـالف الح�وانـومع

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  73 25 10 90  
      :  ـ غ�رها    
  %5      شوالجر  ـ ـ �رات وأصناف مماثلة ألجهزة ال�حن  73 25 91 00  
      :  ـ ـ غ�رها    
ـ ـ ـ فتحات المرا��ة وأغ��ة ال�الوعات واألصناف   73 25 99 10  

    المماثلة للمجار� 

  
5%  

 وأعمدةق ـر�ـالح اءـإ�فـ ـ ـ لـوحات وسدادات مأخذ   73 25 99 20  
    من الحر�ق اإلنذار

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ صناديق البر�د العمود�ة  73 25 99 30  
ا النحل ـاليــ ـ ـ بـ�ـوت األرانب وأقفاص الدجاج وخ  73 25 99 40  

    والمساقي وأن�ار الحراثةومعالف الح�وانات 

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  73 25 99 90  
      . بلمصنوعات ُأخر من حديد أو ص    73.26

ـ م�روقة أو م�صومة، ولكن غ�ر مشغولة أك�ر من     
      : ذلك

  %5    ـ ـ �رات وأصناف مماثلة ألجهزة ال�حن والجرش   73 26 11 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  73 26 19 00  
      :   صلب أو حديد أسالك من مصنوعات ـ    
  %5      ـ ـ ـ فخاخ ومصائد الف�ران  73 26 20 10  
  %5        مصائد األسماكـ ـ ـ   73 26 20 20  
  %5      لح�واناتلعلف ا أر��ةـ ـ ـ   73 26 20 30  
  %5    ـ ـ ـ سالت المهمالت  73 26 20 40  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  73 26 20 90  
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      غ�رها: ـ     
  %5    ـ ـ ـ وا��ات األحذ�ة و�ن �انت تضم أسنانًا للت�ب�ت  73 26 90 10  
  %5    شجارـ ـ ـ مخالب التسلق على األ  73 26 90 20  
  %5     ـ ـ ـ فتحات التهو�ة غ�ر اآلل�ة  73 26 90 30  
  %5    ـ ـ ـ ستائر معدن�ة (فن�س�ان)   73 26 90 40  
  %5    ـ ـ ـ أ�واق حزم البرام�ل  73 26 90 50  
ـ ـ ـ لوازم الـخـ�ـو� الكهر�ائ�ة (م�ل مجار� األسالك   73 26 90 60  

مل) والحوا  ا�ك ـد والمشـانـوالكا�الت والمس
    العازالت ب�ت سالسلـوتر���ات تعل�ق وت�

  
  
5%  

  %5    ـ ـ ـ أعمدة الس�اجات  73 26 90 70  
  %5    البهائم وأوتاد ر�� مالخ�اـ ـ ـ أوتاد   73 26 90 80  
      : ـ ـ ـ غ�رها    
  %5    رـ ـ ـ ـ أ�واق حدود ال�سات�ن ومقومات األشجا  73 26 90 91  
  %5     ��م الم�اهـ ـ ـ ـ �ل�سات خرا  73 26 90 92  
  %5    ـ ـ ـ ـ مسام�ر تحديد ممرات الس�ر في الشوارع وال�رق   73 26 90 93  
  %5    ـ ـ ـ ـ ساللم ودرجات نقالة  73 26 90 94  
  %5    ـ ـ ـ ـ صناديق عدد  73 26 90 95  
�ن ومساح�ق ـلب ومعاجـحف وعـوالت الحليـ ـ ـ ـ علب   73 26 90 96  

  %5     التجم�ل
  %5     )اإلنارةـ ـ ـ ـ أعمدة الكهر�اء (  73 26 90 97  
 النحل اـوخالي اجـالدج وأقـفاص األرانب ب�وت ـ ـ ـ ـ  73 26 90 98  

     الحراثة وأن�اروالمسـاقـي  الح�وانات ومعالف

  
5%  

  %5    غ�رها ـ ـ ـ ـ   73 26 90 99  
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  نحـــاس ومصنوعاتــه
  
  

  :مالح�ـــة
  منها:إزاء �ل  المب�نة أدناههذا الفصل المعاني  الواردة في�قصد �ال��ارات التال�ة  ـ 1

  نقي:نحاس  ـ أ
المعدن المحتو� على النحاس بنس�ة  أو األقل؛% وزنًا على 85.99 النحاس بنس�ةالمعدن المحتو� على 

��ر� أن ال تتعد� نس�ة محتواه وزنًا من أ� عنصر آخر الحد المب�ن في الجدول  األقل،على  % وزناً 97.5
  التالي:

  

  ر ـجـــدول العناصــــر اُألخــ
  

  حد النس�ة الم�و�ة المسموح �ه  العنصـــــــــر

  Ag  0.25  ف�ة

  As 0.25  زرن�خ

  Cd 1.3  كادم�وم

  Cr 1.4  كروم

  Mg 0.8  مغنس�وم

  Pb 1.5  رصاص 

  S 0.7  كبر�ت

  Sn 0.8  قصدير

  Te 0.8  تللور�وم

  Zn 1  زنك (توت�اء)

  Zr 0.3  ز�ر�ون�وم

  0.3 عناصر ُأخر (*) �ل منها

  
_______________________________  

) Mn) و المنجن�ز (Fe) و الحديد (Co) و الكو�الت (Be) و البر�ل�وم (Al: األلومن�وم ((*) عناصر ُأخر، م�ل
  .)Siوالس�ل��ون ( )Niوالن��ل (
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  :خالئ� نحاس ب ـ  
المواد المعدن�ة، عدا النحاس غ�ر النقي، والتي �فوق عنصر النحاس ف�ها وزنًا أ�ًا من العناصر األخر، 

  أن:��ر� 
المب�ن في  أن تكون نس�ة احتوائها وزنًا لعنصر واحد على األقل من العناصـر اُألخر يتجاوز الحدـ  1

  أو  الجدول السابق أعاله،
  % وزنًا.  2.5أن يز�د مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نس�ة   ـ  2

  :ج ـ خالئ� رئ�سة
% وزنًا من النحاس، غ�ر القابلة لل�رق أو الت���ل 10الخالئ� المحتو�ة مع عناصر ُأخر على أك�ر من 

الكبرتة أو ضد أو  األكسدةفي صناعة الخالئ� اُألخر، أو �عوامل ضد  �إضافاتوالمستعملة عادة 
ذلك فإن فوسف�د النحاس (النحاس الفسفور�) الستعماالت مماثلة في تعدين المعادن غ�ر الحديد�ة. ومع 

    . 28.53% وزنًا من الفسفور يدخل في البند 15المحتو� على أك�ر من 

  : فرعيالبند المالح�ــة 
  :إزاء �ل منهاصل المعاني المب�نة �قصد �ال��ارات التال�ة الواردة في هذا الف ـ 1

  :ساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)أ  ـ خالئ� أ
  الخالئ� من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر ُأخر. وعند وجود عناصر ُأخر:

  ـ ��ون عنصر الزنك هو الغالب وزنًا على أ� من العناصر اُألخر؛
"ف�ة الن��ل" أو  والزنك الن��ـل% وزنًا (ان�ر خالئ� من النحـاس مـع 5ـ ت��ل نس�ة الن��ل ف�ها أقل من 

  ")؛األلمان�ة"الف�ة 
  القصدير "برونز"). % وزنًا (ان�ر خالئ� من النحاس مع3ـ ت��ل نس�ة القصدير ف�ها أقل من 

  :ساسها النحاس مع القصدير (برونز)ب ـ خالئ� أ
ُأخر، فإن عنصر عناصر  عندما توجد ف�ها الخالئ� من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر ُأخر. و

% وزنا أو أك�ر، ففي هذه 3إذا �انت نس�ة القصدير  إالالقصدير هو الغالب وزنًا على أ� من العناصر. 
  وزنًا. 10الحالة �جوز أن تز�د نس�ة الزنك وزنًا عن نس�ة القصدير على أن تكون أقل من 

  :مان�ة)ف�ة أل الن��ـل أو(ف�ـة  خالئ� أساسها النحاس مع الن��ل والزنـك ج ـ
% أو أك�ر وزنًا 5الخالئ� من النحاس مع الن��ل والزنك، مع أو بدون عناصر ُأخر وتكون نس�ة الن��ل 

  (ان�ر خالئ� النحاس مع الزنك " نحاس أصفر "). 
  :ـ خالئ� أساسها النحاس مع الن��لد 

حال، على أك�ر من  الخالئ� من النحاس مع الن��ل، مع أو بدون عناصر ُأخر ولكنها غ�ر محتو�ه، في أ�
عناصر أخر، ��ون الن��ل هو الغالب وزنًا على أ� من هذه العناصر وجود % وزنًا من الزنك. وفي حالة 1

  .  اُألخر
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

؛ نحاس (مات)رصاص وزنك  خالئ� نحاس مع  74 01 00 00  74.01
  %5      مرسب

نحاس غ�ر نقي؛ وأق�اب موج�ة (انودات) من   74 02 00 00  74.02
   نحاس للتن��ة �التحل�ل الكهر�ائي

  
   

  
5%  

      . غ�ر م�غولنحاس نقي وخالئ� نحاس�ة،     74.03
      : نقي نحاس ـ    
  %5       ومقا�عها) كاثودات( سال�ة أق�اب ـ ـ  74 03 11 00  
  %5      كأسال  ق��ان ـ ـ  74 03 12 00  
  %5       "ب�ل�ت" القواعد مست��لة س�ائك ـ ـ  74 03 13 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  74 03 19 00  
      : نحاس من خالئ� ـ    
  %5    )أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أساسها خالئ� ـ ـ  74 03 21 00  
  %5        )برونز( القصدير مع النحاس أساسها خالئ� ـ ـ  74 03 22 00  
 الداخلة الرئ�س�ة الخالئ� عدا( ُأخر نحاس خالئ� ـ ـ  74 03 29 00  

  )74.05 البند في
  
   

  
5%  

  %5     ف�الت وخردة نحاس  74 04 00 00  74.04
  %5     خالئ� رئ�سة من نحاس  74 05 00 00  74.05
      . مساح�ق ورقائق من نحاس    74.06

  %5       رقائ��ة غ�ر بن�ة ذات مساح�ق ـ  74 06 10 00  
  %5        رقائق؛ رقائ��ة ن�ةب ذات مساح�ق ـ  74 06 20 00  

ق��ان و ع�دان وأش�ال خاصة "برو��الت"،     74.07
      . من نحاس

  %5         نقي نحاس من ـ  74 07 10 00  
      : نحاس خالئ� من ـ    
  %5      .)أصفر نحاس( والزنك النحاس أساسها خالئ� من ـ ـ  74 07 21 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  74 07 29 00  

      اس.أسالك نح    74.08
      :نقي نحاس من ـ    
  %5        مم 6 عن العرضي لمق�عها مقاس أكبر يز�د ـ ـ  74 08 11 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  74 08 19 00  
      :نحاس خالئ� من ـ    
  %5     ) أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أسـاسها خـالئـ� من ـ ـ  74 08 21 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 أو) كو�رون��ل( الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من ـ ـ  74 08 22 00  

 ف�ة( والزنك الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من

   )الن��ل

  
  
   

  
  

5%  
  %5        غ�رها ـ ـ  74 08 29 00  

ألواح و صفائح و أشر�ة من نحاس، يز�د     74.09
      . مم 0.15سم�ها عن 

      : نقي نحاس من ـ    
  %5        لفات ���ل ـ ـ  74 09 11 00  
  %5       �رهاغ ـ ـ  74 09 19 00  
      ):أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أساسها خالئ� من ـ    
  %5       لفات ���ل ـ ـ  74 09 21 00  
  %5        غ�رها ـ ـ  74 09 29 00  
      ) :برونز( القصدير مع النحاس أساسها خالئ� من ـ    
  %5        لفات���ل  ـ ـ  74 09 31 00  
  %5        غ�رها ـ ـ  74 09 39 00  
 أو) كو�رون��ل( الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من ـ  74 09 40 00  

 ف�ة( والزنك الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من

  ) الن��ل

  
  
   

  
  

5%  
  %5        نحاس من ُأخر خالئ� من ـ  74 09 90 00  

أوراق من نحاس (و�ن �انت م�بوعة أو م�بتة     74.10
لدائن  مقو� أوعلى حامل من ورق أو ورق 

 سم�ها عن دال يز�مل مماثلة) أو على حوا
      مم (�است�ناء سمك الحامل). 0.15

      : حامل على م�بتة غ�ر ـ    
  %5        نقي نحاس من ـ ـ  74 10 11 00  
  %5        النحاس خالئ� من ـ ـ  74 10 12 00  
      : حامل على م�بته ـ    
  %5        نقي نحاس من ـ ـ  74 10 21 00  
  %5        لنحاسا خالئ� من ـ ـ  74 10 22 00  

      .�ةمواس�ر وأناب�ب نحاس    74.11
  %5        نقي نحاس من ـ  74 11 10 00  
      : نحاس خالئ� من ـ    

  %5     )أصفر نحاس( الزنك مع النحاس أساسها خـالئـ� مـن ـ ـ  74 11 21 00  
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 أو) كو�رون��ل( الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من ـ ـ  74 11 22 00  

 ف�ة( والزنك الن��ل مع النحاس أساسها خالئ� من

  )الن��ل

  
  
   

  
  

5%  
  %5        غ�رها ـ ـ  74 11 29 00  

(م�ل، وصالت  �ةلوازم مواس�ر أو أناب�ب نحاس    74.12
      . أكمام) أكواع وو 

  %5       نقي نحاس من ـ  74 12 10 00  
  %5        نحاس خالئ� من ـ  74 12 20 00  

أشر�ة من أمراس و ل �وابو أسالك مجدولة   74 13 00 00  74.13
م�فورة وما �ماثلها، من نحاس، غ�ر معزولة 

     للكهر�اء

  
  

5%  
      )ملغي(    74.14
مسام�ر و مسام�ر تنج�د و د�اب�س ورق     74.15

(عدا الداخلة منها في  خارزهالرسم وم�ا�ك 
) وأصناف مماثلة، من نحاس أو 83.05البند 

صلب و�رؤوس من نحاس؛ براغـي من حديد أو 
وصوام�ل (عزقات) و ي ذات صوام�ل و�راغ

محاجن لولب�ة (شناكل) و مسام�ر برشام و 
وحلقات (وردات)  خابور�هخواب�ر و مسام�ر 

مماثلة، من  �ما ف�ها الحلقات النا��ة وأصناف
      . نحاس

 وم�ا�ك الرسم د�اب�س ورق و  مسام�ر تنج�دو  مسام�ر ـ  74 15 10 00  
  مماثلة وأصناف خارزه

  
   

  
5%  

      : ملول�ة غ�ر ُأخر نافأص ـ    
  %5     )النا��ة الحلقات ذلك في �ما( حلقات ـ ـ  74 15 21 00  
  %5       غ�رها ـ ـ  74 15 29 00  
      : ملول�ة ُأخر أصناف ـ    
  وام�ل ـصوام�ل و ـراغي ذات صـو�راغي ـب ـ ـ  74 15 33 00  

  %5     (عزقات)  
  %5       غ�رها ـ ـ  74 15 39 00  

     (ملغي)   74.16



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

593
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  74ف : 

   - 525  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

     (ملغي)    74.17
غ�رها من األدوات  وأ أدوات مائدة أو م��خ    74.18

وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو المنزل�ة 
وس�دات وقفازات وما �ماثلها، للجلي أو 

وأجزاؤها،  من نحاس؛ أدوات صح�ة ،للتلم�ع
     . من نحاس

 �ةالمنزل األدوات من وغ�رها م��خ وأدوات مائدة أدوات ـ  74 18 10 00  

 وما قفازات أو وس�دات و، إسفنجات ؛وأجزاؤها

  %5      للتلم�ع أو للجلي �ماثلها
  %5       وأجزاؤها صح�ة أدوات ـ  74 18 20 00  

      . أصناف ُأخر من نحاس    74.19
 قة، ولكنو ـ مصبو�ة أو مقول�ة أو م�صومة أو م�ر     

     : غ�ر م�غولة أك�ر من ذلك

  ات ـة مـبـردات م�اه المحر�اعــ ـ ـ ألواح لصن 74 19 20 10  
 %5    (راد�اتور)   

�رها من أو��ة مماثلة ـوابي وغــ ـ ـ خـزانـات صهار�ج خ 74 19 20 20  
ة أو �ازات الم�غو ـلجم�ع المواد �است�ناء الغ
تجه�زات ن ل بدو 300المس�لة، تتجاوز سعتها 

 %5    �الة حرار و عز مانت م��نة أو ـرار�ة و�ن �ـآل�ة أو ح

 %5    غ�رها ـ ـ ـ 74 19 20 90  

              : غيرها ـ    

 %5    ات(راد�اتور) ـالمحر� اهــردات م�ــاعة مبـــواح لصنـــ ـ ـ أل 74 19 80 10  

اثلة ـة ممــ ـ ـ خزانات صهار�ج خوابي وغ�رها من أوع� 74 19 80 20  
ة أو �و غازات الم�ــواد �است�ناء الغـلجم�ع الم

ل بدون تجه�زات  300ا المس�لة، تتجاوز سعته
 %5    معزولة حرار�اانت م��نة أو ـرار�ة و�ن �ـآل�ة أو ح

 %5      ة أو المس�لة�ـ ـ ـ أو��ة للغازات الم�غو  74 19 80 30  

  
40 80 19 74 

اس ـاس أو من خالئ� النحـاب من نحــ ـ ـ أق�
 %5    المستخدمة في ال�الء الكهر�ائي 

  
50 80 19 74 

ك من نحاس (فخاخ ومصائد ـ ـ ـ مصنوعات أسال 
 %5    مهمالت..الخ) لوسال 

 %5     ـ ـ ـ فتحات التهو�ة غ�ر اآلل�ة 74 19 80 60  

 %5    ـ ـ ـ ستائر معدن�ة (فن�س�ان) 74 19 80 70  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

594
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  74ف : 

   - 526  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 %5    ـ ـ ـ �ل�سات خرا��م الم�اه 74 19 80 80  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 74 19 80 90  

  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

595
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  75ف : 

   - 527  -

 
 

  ن��ـــل وم�نوعاتـــه
  

  :فرعيالبند ال اتمالح�ـ
  :�ل المعاني المب�نة إزاء �ل منها�ق�د �ال��ارات التال�ة الواردة في ه�ا الف  ـ 1

  :��ل، غ�ر م�لو�ن  أ ـ  
  :إلى الكو�الت، ��ر� ةضافإل% على األقل، من الن��ل �ا99المعدن المحتو� وزنًا على     
  % وزنًا، و1.5أال تز�د ن��ة الكو�الت ��ه عن   ـ  1    
  : أخر عن المب�ن في الجدول التالي أال تز�د ن��ة محتواه وزنًا من أ� عن�ر  ـ 2    

  ر ــر اُألخـدول ـ العناصـج
  

  حد الن��ة الم�و�ة الم�موح �ه وزناً   العناصــــــــر

  Fe 0.5  حديد 

  O 0.4  ُأك�ج�ن

  0.3  عناصر ُأخر ، �ل واحد منها

  

  :  خالئ� الن��ل  ب ـ
  شر��ة أن: المواد المعدن�ة التي ��ون عن�ر الن��ل ف�ها هو الغالب وزنًا على أ� من العناصر اُألخر

  ،% وزناً  1.5أن تز�د ن��ة الكو�الت ف�ها عن  ـ 1
الجدول في  ةأن تز�د ن��ة احتوائها وزنًا لعن�ر واحد على األقل من العناصر اُألخر الن�ب المحدد ـ 2

  ،ال�ابق
  .%1ناصر غ�ر الن��ل والكو�الت عن و� الكلي من العتد مجموع المح�أن يز  ـ 3

رقم  ة(ج) من المالح� ةح�ام الفقر أما ورد في  ماو�غ� الن�ر ع 75 08 10من أجل ت�ب�ق أح�ام البند الفرعي   ـ 2
أ�ًا �ان ش�ل ، �انت ���ل لفات ى المنتجات ، و�ن��ارة  " أسالك " تن�بق فق� عل ، فإن القسمله�ا  ) 9(

  .   مم 6 ةلتي ال يتجاوز أ� من مقا�عها العرض�ا اة لهالمقا�ع العرض�
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــال�ــــــــــ  الن�ام المن�ق رمز  البند

 ن��ل ملبد أو���د� و ن��ل ن�ف خام (مات)    75.01
      . نتجات وس��ة أخر من تعدين الن��لوم

  %5    ـ ن��ل ن�ف خام (مات)  75 01 10 00  
تعدين   د أو���د� ومنتجات وس��ة ُأخر منـ ن��ل ملب  75 01 20 00  

    الن��ل
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

596
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  75ف : 

   - 528  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــال�ــــــــــ  الن�ام المن�ق رمز  البند

      . غ�ر م�غولن��ل     75.02
  %5        ـ ن��ل غ�ر م�لو�  75 02 10 00  
  %5     ـ خالئ� الن��ل  75 02 20 00  

  %5     ف�الت وخردة ن��ل  75 03 00 00  75.03
  %5     م�اح�ق ورقائق ن��ل  75 04 00 00  75.04
 )برو��التأش�ال خاصة(ق��ان وع�دان و     75.05

      . وأسالك من ن��ل
      أش�ال خاصة "برو��الت":و ـ ق��ان وع�دان     
  %5     ـ ـ من ن��ل غ�ر م�لو�  75 05 11 00  
  %5    ـ ـ من خالئ� الن��ل  75 05 12 00  
      : ـ أسالك    
  %5     ر م�لو�ـ ـ من ن��ل غ�  75 05 21 00  
  %5    ـ ـ من خالئ� الن��ل  75 05 22 00  

      . ئح وألواح وأشر�ة وأوراق من ن��لصفا    75.06
  %5    غ�ر م�لو� ،ـ من ن��ل  75 06 10 00  
  %5     ـ من خالئ� الن��ل  75 06 20 00  

(م�ل، وصالت و  هاولوازممواس�ر و أناب�ب     75.07
      . أكواع و أكمام)، من ن��ل

      : اس�ر وأناب�بـ مو     
  %5      ـ ـ من ن��ل غ�ر م�لو�  75 07 11 00  

  %5     ـ ـ من خالئ� الن��ل  75 07 12 00  
  %5     وأناب�ب لوازم مواس�رـ   75 07 20 00  

      . ن��لم�نوعات ُأخر من     75.08
من أسالك  ،ش���ةـ ن�ج معدن�ة و ش�اك وألواح   75 08 10 00  

  الن��ل
  
   

  
5%  

      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ ـ أ�ر نواف� للمن�آت  75 08 90 10  
، ، �أ� سعة �انتخوابي وأو��ة أخر ـ ـ ـ خزانات و  75 08 90 20  

  غ�ر مزودة �أجهزة آل�ة أو حرار�ة
  
   

  
5%  

  %5     ـ ـ ـ م�ام�ر وم�ام�ر تنج�د وصوام�ل و�راغي  75 08 90 30  
  %5       ـ ـ ـ نوا�� (س�ت)   75 08 90 40  
  %5     م��خ ـ ـ ـ أدوات منزل�ة و  75 08 90 50  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

597
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  75ف : 

   - 529  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــال�ــــــــــ  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5     ـ ـ ـ أدوات صح�ة  75 08 90 60  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  75 08 90 90  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

598
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 530  -

 
 

  وم�نوعاتـــهألومن�وم 
  
  

  مالح�ـة بنود فر��ه: 
  �ق�د �ال��ارات التال�ة الواردة في هذا الف�ل المعاني المب�نة إزاء �ل منها:  ـ 1

  غ�ر م�لو�: ألومن�وم  أ ـ  
ر ز�د نس�ة أ� عن�ر آخت ، ��ر� أن الاأللومن�وم% على األقل من 99المعدن المحتو� وزنًا على 
   في الجدول التالي: ة��ه وزنًا عن النسب المحدد

   جدول العناصر اُألخر
  

  حد النس�ة الم�و�ة المسموح �ه وزناً   العن�ــــــــــر

   Fe + Si  1  (حديد وس�ل��ون) 

  )2( 1.0  �ل منها )1(عناصر ُأخر 

) Mnن�ز (ـــوالمنج )Mg( نغن�سـ�وم) والمCuاس (ـ) و النحCrالعناصر اُألخر هي، على سب�ل الم�ال، الكروم ( ) 1(
  .)Zn) و الزنك (Niوالن��ل (

شر��ة أن ال تتجاوز نس�ة أ� من عن�ر�  %2.0% ولكن ال تتجاوز 1.0من  بنس�ة أكبر) وجود عن�ر النحاس 2(
  .%0.05الكروم والمنجن�ز 

    

  :ألومن�ومخالئ�  ب ـ
عن�ر من العناصر اُألخر  ب وزنًا على أ�ف�ها هو الغال األلومن�وم المواد المعدن�ة التي ��ون عن�ر

  :��ر� أن
أن ��ون نس�ة احتوائها وزنًا على عن�ر واحد على األقل من العناصر اُألخر� أو من الحديد  ـ1

  والس�ل��ون مجتمع�ن أكبر من النس�ة المحددة في الجدول السابق؛ أو
  .% وزناً 1كلي من العناصر اُألخر� أن يز�د محتواها ال ـ2

لهذا  ) 9رقم ( ةمن المالحظ (ج) ةالفقر�غ� الن�ر عما ورد في أح�ام  76 16 91ن أجل ت�ب�ق البند الفرعي م  ـ 2

و�ن �انت ���ل لفات التي ال يتجاوز أ� من مقا�عها  "أسالك " تن�بق فق� على المنتجات، م��لحفإن  ،القسم
  . مم أ�ًا �ان ش�ل هذه المقا�ع 6 ةالعرض�

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

      .(خام) م�غولغ�ر  ألومن�وم    76.01
  %5    م�لو� غ�ر ، مألومن�و  ـ  76 01 10 00  
  %5    مألومن�و  خالئ� ـ  76 01 20 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

599
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 531  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

  %5    ألومن�ومخردة وف�الت من   76 02 00 00  76.02
      . ألومن�وممساح�ق ورقائق من     76.03

  %5     رقائ��ة غ�ر بن�ة ذات �قمساح ـ  76 03 10 00  
  %5     رقائق؛ رقائ��ة بن�ه ذات مساح�ق ـ  76 03 20 00  

برو��الت) (أش�ال خاصة و ق��ان وع�دان     76.04
      . ألومن�وممن 

  %5    م�لو� غ�ر ، مألومن�و  من ـ  76 04 10 00  
      :  مألومن�و  خالئ� من ـ    
  %5    مجوفة خاصة أش�ال ـ ـ   76 04 21 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  76 04 29 00  

      .ألومن�ومأسالك من     76.05
      : م�لو� غ�ر ، مألومن�و  من ـ    
  %5    مم 7 لها عرضي مق�ع أكبر مقاس يتجاوز ـ ـ  76 05 11 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  76 05 19 00  
      :  مألومن�و  خالئ� من ـ    
  %5    مم 7 لها عرضي مق�ع أكبر مقاس يتجاوز ـ ـ  76 05 21 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  76 05 29 00  

يز�د  ألومن�وممن  ،صفائح وألواح وأشر�ه    76.06
      مم. 0.2سم�ها عن 

      :  ف�ها المر�عة) (�ما مست��لة ـ    
  %5     م�لو� غ�ر،  مألومن�و  من ـ ـ  76 06 11 00  
      : مألومن�و  خالئ� من ـ ـ    
 خالئ�من ب�ة مح أو صفائح والواح مس�حةـ ـ ـ   76 06 12 10  

  مم 8وال تتجاوز  مم 0.2 تز�د سماكتها عن  مألومن�و 

  5% 

المس�ح من  مألومن�و  خالئ�لفائف وأشر�ة من ـ ـ ـ   76 06 12 20  
    مم 0.4الى مم  0.2 سماكة 

5% 

 خالئ�من  محب�ة أو لفائف وأشر�ة مس�حةـ ـ ـ   76 06 12 30  
    مم 8وال تتجاوز مم  0.4تز�د سماكتها عن  مألومن�و 

5% 

(ج��ر  مدقق مألومن�و  خالئ� من صفائح وألواحـ ـ ـ   76 06 12 40  
     مم 3.2الى مم  1.0من سماكة  بل�ت)

5% 

 %5   غ�رهاـ ـ ـ   76 06 12 90  

      :  غ�رها ـ    
  %5     م�لو� غ�ر، ن�ومألوم من ـ ـ  76 06 91 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

600
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 532  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

      : ن�ومألوم خالئ� من ـ ـ    
مس�حة من  مألومن�و  خالئ�وأشر�ة من لفائف ـ ـ ـ   76 06 92 10  

    مم 8الى مم  0.2سماكة 

5% 

ذات سماكة  مألومن�و  خالئ�من صفائح والواح ـ ـ ـ   76 06 92 20  
    مم 0.2أكبر من 

5% 

 %5   غ�رهاـ ـ ـ   76 06 92 90  

 (و�ن �انت م�بوعة أو ن�ومألومن مأوراق     76.07
 ورق مقو� أو ورق أو م�بتة على حامل أو

يتجاوز سم�ها  على حوامل مماثلة) ال ئن أولدا
      . مم 0.2حامل) أ� (�است�ناء 

      :  ـ ل�ست م�بتة على حوامل    
      ذلك من أك�ر م�غولة غ�ر ولكن مجل�ة ـ ـ    
  %5    مه�أة للب�ع �التجزئة ن�ومألومـ ـ ـ لفات   76 07 11 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 07 11 90  
      :غ�رها ـ ـ    
  %5     مه�أة للب�ع �التجزئة ن�ومألمـ ـ ـ لفات   76 07 19 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 07 19 90  
      : حوامل على م�بتة ـ    
  %5    مه�أة للب�ع �التجزئة ن�ومألومـ ـ ـ لفات   76 07 20 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 07 20 90  

      . ن�ومألممواس�ر وأناب�ب من     76.08
   م�لو� غ�ر، ن�وممألو  من ـ  76 08 10 00  

  
5%  

  %5    ن�ومألوم خالئ� من ـ  76 08 20 00  
(م�ل،  ن�ومألمأناب�ب من  لوازم مواس�ر أو  76 09 00 00  76.09

    أكواع وأكمام) وصالت و

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

601
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 533  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

(عدا الم�اني المس�قة  ن�ومألوممن�آت من     76.10
) وأجزاء 94.06ال�نع الداخلة في البند 

�ع الجسور من�آت (م�ل، الجسور ومقا
واألبراج وال�وار� والسقوف و��اكل السقوف 

واألبواب والنوافذ وأ�رها وعت�ات األبواب ومساند 
(درابز�ن) والدعامات واألعمدة؛ ألواح وق��ان 

وأش�ال خاصة (برو��الت) ومواس�ر وما 
، مه�أة لالستعمال في ن�ومألوم�ماثلها ومن 

      . المن�آت
      :   لألبواب �اتوعت وأ�رها ونوافذ أبواب ـ    
  %5    ـ ـ ـ أبواب �راجات تعمل �الكهر�اء  76 10 10 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 10 10 90  
      : ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ـ جسور ومقا�ع جسور  76 10 90 10  
  %5     ـ ـ ـ أبراج وصوار� ش���ة  76 10 90 20  
  %5    ـ ـ ـ م�الت وقبب  76 10 90 30  
  %5    رج (ساللم) ثابتةـ ـ ـ د  76 10 90 40  
المست���ات والم�اعم  ـ ـ ـ فواصل جدران لعنابر  76 10 90 50  

     والم�اتب ودورات الم�اه وما �ماثلها

  
5%  

  %5    �ال� أس�ف للد��ور ـ ـ ـ  76 10 90 60  
  %5    في األس�ف زوا�ا ومرا�� لر�� �ال� الد��ور ـ ـ ـ  76 10 90 70  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  76 10 90 90  

خوابي وأو��ة مماثلة،  خزانات وصهار�ج و  76 11 00 00  76.11
 ل)،االمس الغاز الم�غو� أوعدا لجم�ع المواد (

لتر و�ن �انت 300، تتجاوز سعتها ألومن�وممن 
، غ�ر مزودة بتجه�زات معزولة حرار�اً  م��نه أو

    حرار�ة آل�ة أو

  
  
  
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

602
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 534  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

اثلة برام�ل ودنان وعلب وصناديق وأو��ة مم    76.12
 (�ما في ذلك األو��ة اُألنبو��ة ال�ل�ة أو

 الغاز الم�غو� أوعدا المرنة) لجم�ع المواد (
 300تتجاوز سعتها  ، الن�ومألومالمس�ل) من 

غ�ر  ،ةعازله للحرار  لتر و�ن �انت م��نة أو
     . حرار�ة مزودة بتجه�زات آل�ة أو

  %5     مرنة ُأنبو��ة أو��ة ـ  76 12 10 00  
      :   غ�رها ـ    
  %5    ـ ـ ـ علب للم�رو�ات الغاز�ة وع��ر الفواكه  76 12 90 10  
  %5    ـ ـ علب لحف� المأكوالت ـ  76 12 90 20  
  %5    ـ ـ ـ علب لحف� المواد الك�ماو�ة وز�وت التز��ت  76 12 90 30  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 12 90 90  

 لتعب�ة الغاز الم�غو� أو ن�ومألومأو��ة من     76.13
      . لامسال

  %5    لتر وأقل 100ـ ـ ـ اس�وانات لتعب�ة الغاز سعة   76 13 00 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  76 13 00 90  

أسالك و�وابل (أمراس) مجدولة وأشر�ة     76.14
، غ�ر ن�ومألوموما �ماثلها، من  م�فورة

      . معزولة �هر�ائ�اً 
      :   )صلب( فوالذ� قلب ذات ـ    
  %5    سالك و�وابل �هر�ائ�ة، غ�ر معزولةأ ـ ـ ـ  76 14 10 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  76 14 10 90  
  %5    غ�رها ـ  76 14 90 00  

غ�رها من األدوات  م��خ أو أدوات مائدة أو    76.15
 ؛ إسفنجات ون�ومألوموأجزاؤها، من المنزل�ة 

، ن�ومألوممن  �ماثلها وس�دات وقفازات وما
اؤها من للتلم�ع؛ أدوات صح�ة وأجز  للجلي أو

      . ن�ومألوم
 واسفنجات  ؛وأجزاؤها م��خ أدوات أو مائدة أدوات ـ    

 أو للجلي ن�ومألوم من �ماثلها وما وقفازات وس�دات
      : التلم�ع



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

603
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  76ف : 

   - 535  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  منسقالن�ام ال رمز  البند

 من �ماثلها وما وقفازات وس�دات واسفنجات  ـ ــ   76 15 10 10  

     التلم�ع أو للجلي ن�ومألوم

  
5%  

  %5    ن�وممن رقائق األلوم وانيأ��اق وص ـ ـ ـ  76 15 10 20  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  76 15 10 90  
  %5    وأجزاؤها صح�ة أدوات ـ  76 15 20 00  

      . ن�ومألومم�نوعات ُأخر من     76.16

 الداخلة عدا( تدب�س ومسام�ر تنج�د ومسام�ر مسام�ر ـ  76 16 10 00  

 وصوام�ل عزقات�راغي �و  براغي )،83.05 البند في

 خابور�ه ومسام�ر خواب�ر وت�اش�م لولب�ة وشناكل

     مماثلة وأصناف) وردات( وحلقات

  
  
  

5%  
      : غ�رها ـ    
  %5      ن�ومألوم أسالك من، ش���ة س�اج، ش�اك، نسج ـ ـ  76 16 91 00  
      :  غ�رها ـ ـ    
  %5      سالسل وأجزائها ـ ـ ـ  76 16 99 10  
      : من�ومو من أل ش���ة أخرم�نوعات  ـ ـ ـ    
 �التمديد لـال�� ش���ة لواحأو  معدن�ة وش�اك نسج ـ ـ ـ ـ  76 16 99 21  

    من�ومو لأ من

  
5%  

  %5      المهمالت سالت ـ ـ ـ ـ  76 16 99 22  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ ـ  76 16 99 29  
  %5      فتحات التهو�ة غ�ر اآلل�ة ـ ـ ـ  76 16 99 30  
  %5      )ستائر معدن�ة (فن�س�ان ـ ـ ـ  76 16 99 40  
لوازم ال��و� الكهر�ائ�ة (مجار� أسالك ومساند  ـ ـ ـ  76 16 99 50  

     وم�ا�ك وحوامل م�ًال)

  
5%  

  %5      أعمدة الس�اجات ـ ـ ـ  76 16 99 60  
  %5       ساللم نقالة ـ ـ ـ  76 16 99 70  
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  76 16 99 90  

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

604
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

   - 536  -

  15ق :   
  77ف :    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الست��امات م�تق�ل�ةم��ــ�ز 

  م�تملـــة فـــي ال��ـــام الم��ـــق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

605
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  78ف : 

   - 537  -

 

 
  رصـــاص ومصنوعاتـــه

  
  الفرعي:د �نالمالح�ـة 

على األقل من  %99.9" رصاص نقي " الواردة في ه�ا الفصل، المعدن المحتو� وزنًا على �قصد ���ارة   ـ1 
  ، ��ر� أن ال تز�د نس�ة أ� عنصر آخر وزنًا عن النس� المحددة في ال�دول التالي:الرصاص

   اُألخر جدول العناصر

  حد النس�ة الم�و�ة المسموح بها  العنصــــــــــر

  Ag  0.02  ف�ة

  As 0.005  زرن�خ

  Bi 0.05  ب�سموث

  Ca 0.002  كالس�وم

  Cd 0.002  كادم�وم

  Cu 0.08  نحاس

  Fe 0.002  حديد

  S 0.002  ك�ر�ت

  Sb 0.005  انت�مون 

  Sn 0.005  قصدير

  Zn 0.002  زن�

(مثل ، التلور�ومغ�رها   Te ) �ل واحد منها   0.001  

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  ال�ند

      . (خام) غ�ر م�غولرصاص     78.01

  %5    ـ رصاص نقي  78 01 10 00  
      :ـ غ�ره    
  رئ�سي ـ ـ محتو� وزنًا على عنصر األنت�مون �عنصر  78 01 91 00  

  %5     آخر 
  %5    ـ ـ غ�ره  78 01 99 00  

  %5    خردة وف�الت من رصاص  78 02 00 00  78.02

      )ملغي(    78.03



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

606
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  78ف : 

   - 538  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  ال�ند

 رصاص؛من  أوراقصفائح وأشر�ة و  ألواح    78.04
  . رصاصمساح�ق ورقائق من 

    

      : أوراق ووأشر�ة  صفائح، ـ ألواح    
مم  0.2يت�اوز  �سم� ال وأوراقوأشر�ة صفائح ـ ـ   78 04 11 00  

   (�استثناء الحامل)

    
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  78 04 19 00  
  %5    ـ مساح�ق ورقائق  78 04 20 00  

      (ملغي)    78.05

    مصنوعات ُأخر من رصاص  78 06 00 00  78.06
  

5%  
  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

607
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  79ف : 

   - 539  -

 

 
  اء) وم�نوعاتـــهـــك (توت�ـزن

  
  : فرعيالد بنالمالح�ـة 

  �ق�د �ال��ارات التال�ة الواردة في ه�ا الف�ل المعاني المب�نة إزاء �ل منها:  ـ 1
  زنك، غ�ر م�لو�:   أ ـ  
  وزنًا على األقل من عن�ر الزنك. %97.5المعدن المحتو� على     
  خالئ� زنك:  ب ـ  

��ر� أن  د المعدن�ة التي ��ون ف�ها عن�ر الزنك هو الغالب وزنًا على أ� من العناصر اُألخر،الموا
  وزنًا. 2.5يز�د مجموع الن��ة اإلجمال�ة له�ه العناصر عن 

  :الزنك غبـار  ج ـ  
ال��ار المتح�ل عل�ه �عمل�ة تك��� ��ار الزنك، المحتو�ة على جزئ�ات �رو�ة أدق من م�اح�ق 

م��رون  63% وزنًا على األقل على ه�ه الجز��ات عبر من�ل فتحه ش��ته قدرها 80 الزنك. و�مر
  . % على األقل من الزنك المعدني85(م��روم�تر). على أن تحتو� وزنًا على   

  

  
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

      . (خام) غ�ر م�غولزنك     79.01

      : ، غ�ر م�لو�ـ زنك    
  ن ـأو أك�ر م %99.99ًا على ـو� وزنــ ـ محت  79 01 11 00  

   الزنك  

    
5%  

  %5     زنكال نـ% وزنًا م99.99ل من ـى أقـو� علــ ـ محت  79 01 12 00  
  %5    خالئ� من زنك ـ  79 01 20 00  

  %5    خردة وف�الت من زنك  79 02 00 00  79.02

      . ��ار و م�اح�ق ورقائق، من زنك    79.03

  %5     ـ ��ار زنك  79 03 10 00  
  %5     ـ غ�رها  79 03 90 00  

خاصة (برو��الت)  ق��ان وع�دان وأش�ال    79.04
  . وأسالك، من زنك

    

  %5    ـ ـ ـ أسالك  79 04 00 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

608
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  79ف : 

   - 540  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ـــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  %5    ـ ـ ـ ق��ان وع�دان  79 04 00 20  
  %5    ـ ـ ـ أش�ال خاصة  79 04 00 90  

      . زنكمن  أوراق وأشر�ة و ألواح وصفائح    79.05

ة �الحبر ع�ا�ر والــو�ر �الحفـــ ـ ـ ألـواح للت�  79 05 00 10  
   (ل�توغرا��ا)

    
5%  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها  79 05 00 90  
      )ملغي(    79.06

      . م�نوعات ُأخر، من زنك    79.07

للنقل  ةاثلـة ممــ ـ ـ صفائح وعلب وغ�رها من أوع�  79 07 00 10  
   والتعب�ة

    
5%  

   خوابي غ�ر مجهزة �أدوات آل�ة أو  ـ ـ ـ خزانات و  79 07 00 20  
  حرار�ة

    
5%  

 اتـجـالمنت ��ـة لتغلـة األنبو��ـاألوع� ـ ـ ـ  79 07 00 30  
   ة..الخ)ـ(ال��دل

    
5%  

   واأللواحـ ـ ـ األقم�ة وال��اك من أسالك الزنك   79 07 00 40  
  ال����ة ال��ل �التمديد

    
5%  

ام�ل ج�د وال�و ــتنر الـ) وم�ام�زالوو ـر (قـم�ام�ـ ـ ـ   79 07 00 50  
  (براغي) الملول�ةر ـزقات) والم�ام�ـ(ع

    
5%  

  %5     ـ ـ ـ أدوات منزل�ة  79 07 00 60  
  %5     ـ ـ ـ أدوات صح�ة  79 07 00 70  
ـ ـ ـ رقاع للن�اتات وال�ج�رات غ�ر الم�تملة على أحرف   79 07 00 80  

   أو أرقام أو رسوم

    
5%  

      : ـ ـ ـ غ�رها    
رغة لوضع العالمات على ــالمفاأللواح ـ ـ ـ ـ   79 07 00 91  

   ..الخاألغلفة

    
5%  

  %5    ـ ـ ـ ـ األق�اب المعدة لل�الء الكهر�ائي  79 07 00 92  
ـ ـ ـ ـ أق�اب الوقا�ة الكاثود�ة الم�ت�دمة لحما�ة   79 07 00 93  

  تآكلاألناب�ب وخزانات ال�فن ..الخ من ال

    
5%  

  %5    ـ ـ ـ ـ غ�رها  79 07 00 99  
  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

609
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  80ف : 

   - 541  -

 
 

  ق�ديـــر وم�نوعاتـــه
  

  : فرعيالد بنالمالح�ـة 
  :�ل المعاني المب�نة إزاء �ل منها�ق�د �ال��ارات التال�ة الواردة في ه�ا الف  ـ 1

  : �لو�ق�دير، غ�ر م   أ  ـ  
من احتوائه على أ�  تقل نس�ة، ��ر� أن ال % على األقل من الق�دير99ًا على المعدن الم�تو� وزن

  :النس�ة الم�ددة في ال�دول التاليالب�سموت أو الن�اس عن  عن�ر� 

  جدول العناصر اُألخر
  

  وزناً للم�تو�ات حد النس�ة الم�و�ة   العن�ــــــــــــــر

  Bi  0.1  ب�سموت

  Cu  0.4  ن�اس

  
  :خالئ� ق�دير  ب ـ

  : ��ر�من العناصر اُألخر،  المواد المعدن�ة التي ��ون ف�ها عن�ر الق�دير هو الغالب وزنًا على أ� عن�ر
  أو  % وزنًا؛1أن تز�د النس�ة اإلجمال�ة له�ه العناصر اُألخر    ـ
  السابق. �دولفي ال أن تكون نس�ة احتوائها وزنًا على الب�سموت أو الن�اس مساو�ًا أو أكبر من النس�ة الم�ددة  ـ

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      . (خام) غ�ر م�غولق�دير     80.01
  %5     ، غ�ر م�لو�ـ ق�دير  80 01 10 00  
  %5    ـ خالئ� ق�دير  80 01 20 00  

  %5    ف�الت وخردة ق�دير  80 02 00 00  80.02

  
80.03  

اصة (برو��الت) ق��ان و ع�دان و أش�ال خ  
      . وأسالك، من ق�دير

  %5     ـ ـ ـ ق��ان م�وفة  80 03 00 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  80 03 00 90  

      )ملغي(    80.04
      )ملغي(    80.05
      )ملغي(    80.06



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

610
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  80ف : 

   - 542  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      . م�نوعات ُأخر من ق�دير    80.07
وغ�رها من األو��ة األخر  وخوابي ودنانـ ـ ـ خزانات   80 07 00 10  

     (غ�ر م�هزة �أدوات آل�ة أو حرار�ة)

  
5%  

معاج�ن األسنان ومواد  ـ ـ ـ األناب�ب ال�ر�ة لتعب�ة  80 07 00 20  
    التلو�ن والمنت�ات األخر

  
5%  

وأدوات المائدة (أ�ار�ق  �ة والم��خلـ ـ ـ األدوات الـمنز   80 07 00 30  
    وصواني وص�ون..الخ) 

  
5%  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها  80 07 00 90  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

611
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  81ف : 

   - 543  -

 

 
  معادن عاد�ة ُأخر؛ خالئ� خز��ة معدن�ة (س�رم�ت)؛ م�نوعاتها

  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

تن��ت�ن (ولفرام) وم�نوعاته، �ما في ذلك     81.01
      . الف�الت وال�ردة

  %5    ـ م�اح�ق  81 01 10 00  
      : ـ غ�رها    
        ان ـ؛ �ما في ذلك الق���ر م�غولـغـ ـ تن��ت�ن   81 01 94 00  

    والع�دان المتح�ل عل�ها �عمل�ة التل��د ال����ة 
  

5%  
  %5    ـ ـ أسالك  81 01 96 00  
  %5     ـ ـ ف�الت وخردة  81 01 97 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  81 01 99 00  

مول��دن�وم وم�نوعاته، �ما في ذلك الف�الت       81.02
      . �ردةوال

  %5    ـ م�اح�ق  81 02 10 00  
      : ـ غ�رها    
  ، �ما في ذلك الق��ان غ�ر م�غولـ ـ مول��دن�وم   81 02 94 00  

    المتح�ل عل�ها �عمل�ة التل��د ال����ة والع�دان
  

5%  
      ـ ـ ق��ان وع�دان، عدا المتح�ل عل�ها من عمل�ة   81 02 95 00  

أو  (برو��الت) ألواحالتل��د ال����ة، أش�ال خاصة 
    أوراقصفائح وأشر�ة و 

  
  

5%  
  %5    ـ ـ أسالك  81 02 96 00  

  %5     ـ ـ ف�الت وخردة  81 02 97 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  81 02 99 00  

تنتالوم وم�نوعاته، �ما في ذلك الف�الت       81.03
      . وال�ردة

دان ، �ما في ذلك الق��ان والع�غ�ر م�غولـ تنتالوم   81 03 20 00  
    ؛ م�اح�ق�عمل�ة التل��د ال����ةا المتح�ل عل�ه

  
5%  

  %5      ـ ف�الت وخردة  81 03 30 00  
        : ـ غ�رها    
 %5    بوتقاتـ ـ   81 03 91 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

612
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  81ف : 

   - 544  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

 %5    ـ ـ غيرها  81 03 99 00  

مغن���وم وم�نوعاته، �ما في ذلك الف�الت       81.04
      . وال�ردة

      : غ�ر م�غولـ مغن���وم     
  %5      وزنًا من المغن���وم %99.8ـ ـ �حتو� على األقل   81 04 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  81 04 19 00  
  %5    ـ ف�الت وخردة  81 04 20 00  
      :ـ برادة وخرا�ة وح���ات مرت�ة ت�عًا لح�مها؛ م�اح�ق    
  %5    م�حوق المغن���وم  ـ ـ ـ  81 04 30 10  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  81 04 30 90  
      : اـ غ�ره    
ـ ـ ـ زوا�ا وأش�ال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد،   81 04 90 10  

    ق��ان م�وفة، أوراق ر��قة، رقائق
  

5%  
  %5       ـ ـ ـ أسالك، ق��ان وع�دان  81 04 90 20  
  %5      ـ ـ ـ أناب�� ومواس�ر ولوازمها وق��ان م�وفة  81 04 90 30  
  %5      �ومـ ـ ـ م�نوعات أخر من مغن��  81 04 90 90  

كو�الت ن�ف خام (مات) ومنت�ات وس��ة ُأخر     81.05
من تعدين الكو�الت؛ �و�الت وم�نوعاته، �ما 

      . في ذلك الف�الت وال�ردة
ـ �و�الت ن�ف خام (مات) ومنت�ات وس��ة ُأخر من   81 05 20 00  

  %5    ؛ م�اح�قتعدين الكو�الت؛ �و�الت خام
  %5      الت وخردةــ ف�  81 05 30 00  
  %5      ـ غ�رها  81 05 90 00  

ب��موث وم�نوعاته، �ما ف�ها الف�الت     81.06
      وال�ردة

 %5    % وزناً من بيسموث99.99محتوية على أكثر من ـ   81 06 10 00  

 %5    غيرهاـ   81 06 90 00  

      (ملغي).    81.07
ت�تان�وم وم�نوعاته، �ما ف�ها الف�الت     81.08

      وال�ردة.
  %5    م�اح�ق ؛غ�ر م�غولـ ت�تان�وم   81 08 20 00  
  %5    ف�الت وخردةـ   81 08 30 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

613
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  81ف : 

   - 545  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

  %5    ـ غ�رها  81 08 90 00  
ز�ر�ون�وم وم�نوعاته، �ما ف�ها الف�الت     81.09

      . وال�ردة
        : ؛ م�اح�قغ�ر م�غولـ ز�ر�ون�وم     
تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى ـ ـ   81 09 21 00  

 %5    من الزيركونيوم وزناً. جزء 500

 %5    ـ ـ غيرها  81 09 90 00  

        : ف�الت وخردةـ     
تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى ـ ـ   81 09 31 00  

 %5    جزء من الزيركونيوم وزناً. 500

 %5    ـ ـ غيرها  81 09 39 00  

        : ـ غ�رها    
احد من الهافنيوم إلى تحتوي على اقل من جزء وـ ـ   81 09 91 00  

 %5    جزء من الزيركونيوم وزناً. 500

 %5    ـ ـ غيرها  81 09 99 00  

      انت�مون وم�نوعاته، �ما ف�ها الف�الت وال�ردة    81.10
  %5      ـ أنت�مون غ�ر م�غول؛ م�اح�ق  81 10 10 00  
  %5      ـ ف�الت وخردة  81 10 20 00  
  %5      ـ غ�رها  81 10 90 00  

  %5    من�ن�ز وم�نوعاته، �ما ف�ها الف�الت وال�ردة  81 11 00 00  81.11
 وهافنيوم ورينيوم وتاليوم ب�ر�ل�وم و�روم�وم    81.12

وأنديوم  اليومجووجرمان�وم وفانديوم  وكادميوم
وم�نوعات من هذه �وم (كولوم��وم) ون�و�

      . معادن، �ما ف�ها الف�الت وال�ردةال
      :ـ ب�ر�ل�وم    
  %5     ؛ م�اح�قغ�ر م�غولـ  ـ  81 12 12 00  
  %5     ـ ـ ف�الت وخردة  81 12 13 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  81 12 19 00  
      : ـ �روم�وم (كروم)    
  %5     ؛ م�اح�قـ ـ غ�ر م�غول  81 12 21 00  
  %5     ـ ـ ف�الت وخردة  81 12 22 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  81 12 29 00  
      :هافنيوم ـ     
 %5     مساحيق فضالت وخردة؛ ؛ر مشغولغيـ ـ   81 12 31 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

614
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  81ف : 

   - 546  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  ال�ند

 %5    ـ ـ غيرها  81 12 39 00  

      :رينيوم ـ     
 %5     مساحيق فضالت وخردة؛ ؛غير مشغولـ ـ   81 12 41 00  

 %5    ـ ـ غيرها  81 12 49 00  

      : ثال�ومـ     
  %5    ؛ م�اح�قغ�ر م�غولـ ـ   81 12 51 00  
  %5     ـ ـ ف�الت وخردة  81 12 52 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  81 12 59 00  
      :كادميوم ـ     
 %5    فضالت وخردةـ ـ   81 12 61 00  

 %5    ـ ـ غيرها  81 12 69 00  

      : ـ غ�رها    
  %5    ؛ ف�الت وخردة؛ م�اح�قغ�ر م�غولـ ـ   81 12 92 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  81 12 99 00  

، خالئ� خز��ة معدن�ة (س�رم�ت) وم�نوعاتها  81 13 00 00  81.13
    �ما ف�ها الف�الت وال�ردة

  
5%  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

615
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  82ف : 

   - 547  -

 
 

  ومالعق س�اك�نعدد وأدوات 
  وشوك، من معادن عاد�ة؛ أجزاؤها من معادن عاد�ة  

  

  : مالح�ـــات
  

 اللحام واألكوار القابلة للنقل، ودوال�ب الشحذ مع ��اكلها، ومجموعات تجم�ل أ�افر ال�دين أو��ما عدا مواقد  ـ 1
أو حوافها ، فإن هذا الفصل �شمل األصناف التي تكون نصالها 82.09واألصناف الداخلة في البند القدم�ن 
  أو أجزاؤها العاملة من:أسطحها العاملة  أوالعاملة 

  معدن عاد�؛  أ  ـ
  كر��دات معدن�ة أو خالئط معدن�ة خز��ة (س�رم�ت)؛  ب ـ
�ر��دات  على حوامل من معدن عاد� أو) أو تر��ب�ة أو مجددة طب���ة(�ر�مة أحجار �ر�مة أو ش�ه   ج ـ

  معدن�ة أو خالئط معدن�ة خز��ة (س�رم�ت)؛
أو الحد أو ذات النصل القاطع  األصناففقد تمواد شاحذة على حوامل من معدن عاد�، �شر� أن ال   د ـ

  و��فته ال�اصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.الت�ل�ع وما شابهها من معادن عاد�ة 
 ، �است�ناء األجزاء المنصوصاألصنافردة في هذا الفصل تبند مع هذه األجزاء من معادن عاد�ة لألصناف الوا  ـ 2

تدخل في هذا الفصل  ). مع ذلك، وفي جم�ع الحاالت، ال84.66مقا�� العدد التي تدار �ال�د (بند و عل�ها �الذات 
  من القسم ال�امس عشر. 2األجزاء لالستعماالت العامة، وفقًا لمفهوم المالح�ة 

  
القاطعة ال�اصة �آالت الحالقة الكهر�ائ�ة وآالت قص الشعر الكهر�ائ�ة في  واألجزاءال تدخل الرؤوس والنص

   .)85.10(البند 
ومن عدد مساو� لها  82.11إن المجموعات (األطقم) الم�ونة من واحد أو أك�ر من الس�اك�ن الواردة في البند   ـ 3

  ). 82.15(البند  ي هذا، تبند ف82.15على األقل من األصناف الداخلة في البند 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

معازق،  محافر و رفوش ومعاول و مجارف و    82.01
بلطات وعدد قاطعة  مذار� وأمشا�؛ فؤوس و و

من جم�ع مشاذب  تقل�م ومماثلة؛ مقصات 
مجزات أعشاب  مناجل وس�اك�ن قش واألنواع؛ 

من األنواع ُأخر وأساف�ن لل�شب وعدد 
      . مستعملة في الزراعة أو ال�سات�ن أو الغا�اتال

  %5    ـ مجارف ورفوش  82 01 10 00  
  %5     معازق وأمشا�ـ معاول ومحافر و   82 01 30 00  
  %5     �لطات وعدد قاطعة مماثلةـ فؤوس و   82 01 40 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

616
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  82ف : 

   - 548  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 (�مامجزات و تدار ب�د واحدة مشاذب ـ مقصات تقل�م و   82 01 50 00  
  في ذلك مجزات الدواجن)

  
  

  
5%  

  %5    ـ مجزات أعشاب ومجزات تقل�م ُأخر تدار �ال�دين  82 01 60 00  
مستعملة في الزراعة أو من األنواع الـ عدد يدو�ة ُأخر   82 01 90 00  

    ال�سات�ن أو الغا�ات
  

5%  
مناش�ر يدو�ة؛ نصال مناش�ر من جم�ع األنواع     82.02

أو الشق أو نصال (�ما في ذلك نصال ال�قب 
      . المناش�ر غ�ر المسننة)

  %5      ـ مناش�ر يدو�ة  82 02 10 00  
  %5    (شلة) متصلةـ نصال مناش�ر شر�ط�ة   82 02 20 00  
ـ نصال مناش�ر دائر�ة (�ما في ذلك نصال مناش�ر     

      : الشق أو ال�قب)
  %5    ـ ـ �أجزاء عاملة من صلب  82 02 31 00  
  %5    رها، �ما ف�ها األجزاءـ ـ غ�  82 02 39 00  
  %5    مناش�ر سالسلنصال ـ   82 02 40 00  
      : ـ نصال مناش�ر ُأخر    
  %5     ـ ـ نصال مناش�ر مست��مة، لشغل المعادن  82 02 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  82 02 99 00  

زراد�ات (�ما في ذلك  م�ارد و م�ارد لل�شب، و    82.03
قط، مقصات القاطعة) �ماشات ومال الزراد�ات

لقطع المعادن و قاطعات مواس�ر و قاطعات 
مسام�ر و�راغي و م�اقب ت�ر�م وعدد يدو�ة 

     . مماثلة
  %5     م�ارد لل�شب وعدد مماثلةـ م�ارد و   82 03 10 00  
كماشات ) القاطعةالزراد�ات �ما في ذلك (زراد�ات، ـ   82 03 20 00  

  ومالقط وعدد مماثلة
  
  

  
5%  

  %5    صات لقطع المعادن وعدد مماثلةـ مق  82 03 30 00  
قاطعات مسام�ر و�راغي وم�اقب ـ قاطعات مواس�ر و   82 03 40 00  

   ت�ر�م وعدد مماثلة
  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

617
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  82ف : 

   - 549  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

قابلة للتعديل  شـدط ومفات�ح ــمفات�ح ر�    82.04
انجل�ز�ة" يدو�ة (�ما في ذلك مفات�ح ��اس "

ر�ط  رؤوس)؛ عدا مفات�ح الحن��ات عزم اللف
      . �مقا��ها يل، و�ن �انتقابلة للتبد

      :  يدو�ةومفات�ح ـ مفات�ح ر�ط     
  %5    ـ ـ غ�ر قابلة للتعديل (ثابتة)   82 04 11 00  
  %5    ـ ـ قابلة للتعديل (انجل�ز�ة)   82 04 12 00  
  %5      قا��هار�ط قابلة للتبديل، و�ن �انت �م رؤوسـ   82 04 20 00  

ع الماس�ة للزجاج)، عدد يدو�ة (�ما ف�ها القواط    82.05
غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر؛ مواقد 
اللحام؛ ملزمات ومرا�ط وما �ماثلها، عدا تلك 

آلالت  واآلل�ة أأجزاء ولوازم للعدد  تعتبرالتي 
؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة القطع بنف� الماء

للنقل؛ دوال�ب شحذ به�اكلها تدار �ال�د أو 
      . �القدم

  %5    ـ أدوات ثقب ولول�ة    82 05 10 00  
  %5       ـ المطارق والمطارق ال�ق�لة  82 05 20 00  
ـ مماسح "فارات" و أزام�ل و أزام�ل مقعرة وما �ماثلها   82 05 30 00  

  من أدوات قاطعة لشغل ال�شب
  
  

  
5%  

  %5    ـ مفكات   82 05 40 00  
      :  ـ عدد يدو�ة ُأخر (�ما ف�ها قواطع ماس�ة للزجاج)    
  %5       ـ ـ لالستعمال المنزلي  82 05 51 00  

      :   ـ ـ غ�رها    
 �إطالقـ ـ ـ مسدسات برشمة المسام�ر تشتغل   82 05 59 10  

  ال�راط�ش
  
  

  
5%  

  %5     ـ ـ ـ مشاحم يدو�ة  82 05 59 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  82 05 59 90  
  %5      ـ مواقد لحام  82 05 60 00  
  %5    ـ ملزمات و مرا�ط وما �ماثلها    82 05 70 00  
الداخلة مجموعات (أطقم) األصناف  �ما ف�ها غ�رها،ـ     

  : لهذا البندالبنود الفر��ة اثن�ن أو أك�ر من في 
  
    

  %5     ـ ـ ـ عدد وأدوات يدو�ة غ�ر منزل�ة  82 05 90 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  15ق : 
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   - 550  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ ـ عدد وأدوات يدو�ة منزل�ة  82 05 90 20  
عدد تحتو� على اثن�ن أو أك�ر من األصناف   82 06 00 00  82.06

، مه�أة 82.05إلى  82.02الداخلة في البنود 
  كمجموعات (أطقم) للب�ع �التجزئة

  
  
  

  
  

5%  
قابلة للتبديل معدة للعدد ال�دو�ة، و�ن  عدد    82.07

، لل�غط الآل�ا أو للعدد اآلل�ة (م� كانت تدار
وللك�س ولل�صم وللت�ر�م ولّلول�ة وللحفر 

ال�ر� وفك ور�ط  للتقو�ر والتفر�ز و لتقع�ر وول
البراغي)، �ما في ذلك قوالب سحب و ب�ق 

      . التر�ة والص�ور وثقب المعادن، وأدوات حفر
      : وثقب التر�ة ـ أدوات حفر الص�ور    
  %5     (س�رم�ت) ة خز��ةـالئط معدن�ـن خـل مـزء عامــ ـ �ج  82 07 13 00  
  %5    �ما ف�ها األجزاءـ ـ غ�رها،   82 07 19 00  
  %5    ب�ق المعادن ـ قوالب سحب و  82 07 20 00  
  %5    الت�ر�م ال�صم أو ـ أدوات لل�غط أو  82 07 30 00  
  %5    الطرق أو اللول�ة ـ أدوات  82 07 40 00  
  %5    الحفر، عدا عدد حفر الص�ور ـ أدوات  82 07 50 00  
  %5    التقو�ر التقع�ر أو ـ أدوات  82 07 60 00  
  %5    ـ أدوات التفر�ز  82 07 70 00  
  %5     ال�ر� ـ أدوات  82 07 80 00  
  %5    ـ عدد ُأخر قابلة للتبديل  82 07 90 00  

س�اك�ن ونصال قاطعة لآلالت أو لألجهزة     82.08
      اآلل�ة.

  %5    ـ لشغل المعادن  82 08 10 00  
  %5    ـ لشغل ال�شب  82 08 20 00  
المستعملة في صناعة  لآلالتطا�خ أو ـ ألجهزة الم  82 08 30 00  

   األغذ�ة
  
  

  
5%  

  %5    ات�ن أو الغا�اتـال�سأو الزراعة  تعملة فيـآلالت المسلـ   82 08 40 00  
  %5    ـ غ�رها  82 08 90 00  

عدد، غ�ر مر��ة، من لل سرؤو  أطراف وألواح و   82 09 00 00  82.09
  خالئط معدن�ة خز��ة (س�رم�ت)

  
  

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

619
العدد السادس والعشرون
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  15ق : 
  82ف : 

   - 551  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

أو أقل،  لج� 10أجهزة آل�ة تدار �ال�د، تزن   82 10 00 00  82.10
في تح��ر أو ته��ة أو تقد�م  لالستعمال

  األطعمة أو المشرو�ات

  
  
  

  
  

5%  
 س�اك�ن ذات نصال قاطعة و�ن �انت مسننة    82.11

عدا  )،�ما في ذلك مطاو� تقل�م األشجار(
      نصالها. و 82.08الس�اك�ن الداخلة في البند 

  %5     مجموعات "أطقم" من أصناف منوعةـ   82 11 10 00  
      : ـ غ�رها    
      :ثابتةـ ـ س�اك�ن مائدة ذات نصال     
  %5    .ـ ـ ـ �مقا�� من عاج  82 11 91 20  
صدف أو �هرمان أو ما شا�ه ذلك أو  منـ ـ ـ �مقا��   82 11 91 30  

   مطل�ة أو مز�نة �معادن ثم�نة
  
  

  
5%  

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  82 11 91 90  
  %5     ثابتةـ ـ س�اك�ن ُأخر ذات نصال   82 11 92 00  
      : غ�ر ثابتةـ ـ سـكاك�ن ذات نصال     
  %5    ـ ـ ـ مطاو� تقل�م األشجار  82 11 93 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  82 11 93 90  
  %5    ـ ـ نصال  82 11 94 00  
  %5     ـ ـ مقا�� من معادن عاد�ة  82 11 95 00  

صالها، (�ما في ذلك نصال ن أمواس حالقة و    82.12
أمواس الحالقة غ�ر تامة الصنع �ش�ل 

      أشرطة).
      : ـ أمواس حالقة    

عها المنفصلة ـأمونة وقطــ ـ ـ أدوات الحالقة المعدن�ة الم  82 12 10 10  
   وشفراتها

  
  

  
5%  

دائن الواردة مع ــأمونـة من اللــ ـ ـ أدوات الحـالقة الم  82 12 10 20  
  شفراتها

  
  

  
5%  

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  82 12 10 90  
ـ نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة، �ما في ذلك   82 12 20 00  

  قدد النصال غ�ر تامة الصنع �ش�ل أشرطة و
  
  

  
5%  

  %5    ـ أجزاء ُأخر  82 12 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
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  15ق : 
  82ف : 

   - 552  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

مقصات خ�اط�ن و مقصات مماثلة  مقصات و  82 13 00 00  82.13
  %5    و نصالها

قاطعة ُأخر (م�ل، أدوات قص الشعر  أدوات    82.14
وسواط�ر وس�اك�ن الجزار�ن أو المط�خ 

وس�اك�ن تشط�ر وفرم، وقاطعات الورق)؛ 
أدوات ومجموعات "أطقم" تجم�ل وتقل�م أ�افر 

      . القدم�ن (�ما ف�ها م�ارد األ�افرال�دين و 
ـ قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وس�اك�ن محو     

      : نصالها ، وو�را�ات أقالم الرصاص
  %5    نصالها ـ ـ ـ برا�ات أقالم الرصاص و  82 14 10 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  82 14 10 90  
ـ أدوات ومجموعات تجم�ل األ�افر (�ما ف�ها م�ارد   82 14 20 00  

   األ�افر)
  
  

  
5%  

      ـ غ�رها:    
  %5     ـ ـ ـ سواط�ر وس�اك�ن الجزار�ن أو المط�خ  82 14 90 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  82 14 90 90  

و أدوات �اشطات و مالعق و شوك و مغارف     82.15
 ألز�دهكاك�ن ـمك وسـوس�اك�ن الستقد�م الكعك 

و مالقط الس�ر وأدوات مماثلة للمائدة أو 
      . المط�خ

ـ مجموعات من أصناف منوعة محتو�ة على صنف   82 15 10 00  
  واحد على األقل مطلي �معدن ثم�ن

  
  

  
5%  

  %5    ـ مجموعات ُأخر من أصناف منوعة  82 15 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ مطل�ة �معادن ثم�نة  82 15 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  82 15 99 00  

  
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
مارس 2022م

  15ق : 
  83ف : 

   - 553  -

 
 

  أصناف متنوعة من معادن عاد�ة 
  

    : مالح�ـــات
األجـزاء.  هلهـا هـذوفقًا لمفهوم هذا الفصل، تبند األجزاء من معادن عاد�ة في البنود المالئمة لألصناف التي تعـود   ـ 1

د صـب (�هـر) أو صـلب، أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل األصناف من حديـد أو حديـ رال تعتبومع ذلك، 
ــود  ــة فــي البن ــواع الداخل ــة مــن  73.20أو  73.18أو  73.17أو  73.15أو  73.12مــن األن وال األصــناف المماثل
  ).81لغا�ة  78ومن  76لغا�ة  74معادن عاد�ة ُأخر (الفصول من 

مـم (�مـا فـي 75قطرهـا  عجالت تدحرج "كاستور" العجـالت التـي ال يتجـاوز، �قصد ��لمة 83.02لمفهوم البند وفقًا   ـ 2
�شر� أن ��ون عرض  75مم (�ما في ذلك اإلطار عند وجوده) 75وجوده) أو التي يتجاوز قطرها  داإلطار عنذلك 

  . مم 30الدوالب أو اإلطار المر�ب عل�ها أقل من 
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 أو أو بتر���ات حروفأقفال ومغال�ق (�مفات�ح     83.01
أو مما �فتح �الكهر�اء)، من معادن  أرقام

محتو�ة  �مشا�كوأطر  مشا�ك (ا�از�م)عاد�ة؛ 
، من معادن عاد�ة؛ مفات�ح على أقفال

      . لألصناف السا�قة، من معادن عاد�ة
  %5     أقفالـ   83 01 10 00  
  %5    مما �ستعمل للمر��ات  مغال�قـ   83 01 20 00  
  %5      مما �ستعمل لألثاث مغال�قـ   83 01 30 00  
         : ُأخر مغال�قـ     
  %5      بتر���ات حروف وأرقام مغال�ق ـ ـ ـ  83 01 40 10  
  %5       تفتح �الكهر�اء مغال�ق ـ ـ ـ  83 01 40 20  
  %5     للحقائب مغال�قـ ـ ـ   83 01 40 30  
  %5       للدراجات مغال�قـ ـ ـ   83 01 40 40  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها  83 01 40 90  
 و�ة على ـمحت ،ا�كـ�مشوأطـر مشا�ك (ا�از�م) ـ   83 01 50 00  

  %5       مغال�ق   
  %5      ـ أجزاء  83 01 60 00  
  %5      ـ مفات�ح مقدمة على حدة  83 01 70 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

لوازم و تر���ات وأصناف مماثلة من معادن     83.02
األبـواب أو  عاد�ة مما �ستعمـل في األثاث أو

النوافذ أو الستائر أو أبدان العر�ات  لم أوالسال 
صناديق السراجة أو خزائن األمتعة أو ال أو
ما �ماثلها؛ مشاجب و  وأالمجوهرات علب و 

حوامل ��عات وتر���ات حاملة وأصناف مماثلة 
من معادن عاد�ة؛ عجالت تدحرج "كاستور" 

بتر���ات من معادن عاد�ة؛ غالقات ذات�ة 
     . معادن عاد�ةالحر�ة لألبواب، من 

  %5       ـ مفصالت  83 02 10 00  
  %5      ـ عجالت تدحرج "كاستور"  83 02 20 00  
مماثلة مما �ستعمل ُأخر وأصناف  ـ تر���ات و لوازم  83 02 30 00  

       للس�ارات
  
5%  

      : ات و لوازم ُأخر وأصناف مماثلةـ تر���    
  %5      ـ ـ مما �ستعمل للم�اني  83 02 41 00  
  %5    ـ ـ غ�رها، مما �ستعمل لألثاث  83 02 42 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5      ـ ـ ـ مقا�ض لألبواب  83 02 49 10  
  %5       ـ ـ ـ غ�رها  83 02 49 90  
تر���ات حاملة وتر���ات  ـ مشاجب، وحوامل ��عات أو  83 02 50 00  

     مماثلة
  
5%  

  %5     ـ غالقات ذات�ة لألبواب  83 02 60 00  
وأبواب مصفحة  مأمونة خزائن و صناديق  83 03 00 00  83.03

وخزائن الودائع واألمانات،  أو مقواة "مأمونة"
للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو 

    من معادن عاد�ة ،المستندات وما �ماثلها

  
  
  
  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 ات وللملفات أو ل�طاقات الفهرسةللمصنف خزائن    83.04
أقالم وحوامل وصواني وحوامل لألوراق وحوامل 

أختام وأصناف مماثلة لالستعمال في الم�اتب، 
الداخل األثاث الم�تبي  عدامن معادن عاد�ة، 

      .94.03في البند 
الفرز  ت الملفات و�طاقات فهــارس وعلـبـ ـ ـ خزانا  83 04 00 10  

    واألصناف المماثلة
  
5%  

 ب وثقاالتـتـاند الكــ ـ ـ لوازم طاوالت الم�اتب (مس    
      :لها..الخ)ـابر وحوامــلوزن والمحا

  %5    ـ ـ ـ ـ من حديد  83 04 00 21  
  %5    ـ ـ ـ ـ من معادن عاد�ة أخر  83 04 00 29  
  %5     ـ ـ ـ حوامل األوراق لآلالت الكات�ة  83 04 00 30  
  %5     ـ ـ ـ رفوف مما يوضع على طاوالت الم�اتب  83 04 00 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  83 04 00 90  

تر���ات لمصنفات ضم األوراق والملفات،     83.05
وماس�ات، شا��ات وزوا�ا رسائل، مشا�ك 

لألوراق، �طاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة 
للم�اتب من معادن عاد�ة، مشا�ك فارزة �ش�ل 

للم�اتب والتنج�د والتغل��)، من مثًال، ( أمشا�
      . معادن عاد�ة

  %5    للملفاتم األوراق و ـ تر���ات لمصنفات ض  83 05 10 00  
  %5    ـ مشا�ك فارزة �ش�ل أمشا�  83 05 20 00  
  %5    ـ غ�رها، �ما في ذلك األجزاء  83 05 90 00  

 ،وما �ماثلها، غ�ر �هر�ائ�ة أجراس ونوا��س    83.06
من معادن عاد�ة؛ تماث�ل صغ�رة وأصناف ُأخر 

للتز��ن من معادن عاد�ة؛ أطر للصور 
وحات أو ما �ماثلها، من الفوتوغرا��ة أو اللّ 

      . معادن عاد�ة؛ مرا�ا من معادن عاد�ة
  %5    نوا��س وما �ماثلهاو ـ أجراس   83 06 10 00  
      : ماث�ل صغ�رة وأصناف ُأخر للتز��نـ ت    
  %5     ـ ـ مطل�ة �معادن ثم�نة  83 06 21 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
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  15ق : 
  83ف : 

   - 556  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ ـ غ�رها  83 06 29 00  
ما �ماثلها؛  ـ أطر للصور الفوتوغرا��ة أو لّلوحات أو  83 06 30 00  

    مرا�ا
  
5%  

أناب�ب ومواس�ر مرنة من معادن عاد�ة، و�ن     83.07
     . كانت مع لوازمها

  %5      ـ من حديد أو صلب  83 07 10 00  
  %5    ـ من معادن عاد�ة ُأخر  83 07 90 00  

ك أ�از�م �مشا� أ�از�م و و �أغالق، أطر أغالق    83.08
وأصناف  وع�ن�ات محاجن (شناكل)، عر� 

أو توا�ع  مماثلة من معادن عاد�ة، لألل�سة
أساور لحلي أو أو ا ألحذ�ةاأو  األل�سة

ألصناف أو ال��ام اأو  لكتبالساعات أو ا
غ�رها  لسراجة أوا أو لوازم السفر أوالجلد�ة 

من األصناف الجاهزة؛ مسام�ر برشام مجوفة 
دن عاد�ة؛ خرز أو مشقوقة الساق، من معا

      و�رق (ترتر)، من معادن عاد�ة.
  %5     ، وع�ن�اتـ محاجن "شناكل"، عر�   83 08 10 00  

  %5    ـ مسام�ر برشام مجوفة أو مشقوقة الساق  83 08 20 00  
      : غ�رها، �ما في ذلك األجزاءـ     
ـ ـ ـ أغالق، أطر �أغالق، أ�از�م �أغالق وأصناف   83 08 90 10  

ادن عاد�ة لألل�سة واألحذ�ة ولوازم مماثلة من مع
السفر والحقائب ال�دو�ة ولغ�رها من مصنوعات 

    الجلود والنس�ج

  
  
  
5%  

  %5    ـ ـ ـ خرز و�رق (ترتر)  83 08 90 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  83 08 90 90  

سدادات وأغط�ة (�ما في ذلك األغط�ة التاج�ة     83.09
الت واألغط�ة الملول�ة وسدادات الصب)، ��سو 

للقناني، سدادات ملول�ة وأغط�تها للبرام�ل و 
، التعب�ة إغالقأختام وغ�رها من لوازم ضمان 

      . من معادن عاد�ة
  %5    ـ سدادات ذات حواف (أغط�ة تاج�ة)  83 09 10 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ غ�رها    
  ـ ـ ـ سدادات معدن�ة م�طنة �فل�ن ذات حواف  83 09 90 10  

     مشرشرة
  

5%  
ذات  أو  ذات رافـعـة  ة أوــ ـ سدادات وأغط�ة لولب�ـ ـ  83 09 90 20  

     عمل في سد القنانيـنوا�ض لولب�ة..الخ مما �ست
  

5%  
  %5     ـ ـ ـ أغط�ة ملول�ة للبرام�ل  83 09 90 30  
    دادات ـوالس ـ ـ ـ سدادات الصب وسدادات المعاير  83 09 90 40  

     لخالقطارة لقناني المشرو�ات والز�وت واألدو�ة..ا
  

5%  
  %5     ـ ـ ـ أختام من جم�ع األنواع  83 09 90 50  
�ة المماثلة، ـاس واألوعــ ـ ـ األر�طــة ألح�ام سد األك�  83 09 90 60  

من الحديد    والتي تحتو� على سلك أو سلك�ن 
    �ن من اللدائن أو الورق ـ�ن ب�ن شر�طـموضوع

  
  

5%  

 %5  العلب و��عان أغط�ة ـ ـ ـ 70 90 09 83 

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  83 09 90 90  
و عناو�ن لوحات لوحات أسماء و و الفتات     83.10

لوحات مماثلة و أرقام و حروف وعالمات ُأخر، 
من معادن عاد�ة، عدا ما يدخل منها في البند 

94.05.      
، )..الخ ـ ـ ـ اللوحات ألسماء المناطق والطرق والشوارع  83 10 00 10  

     للم�اني..الخ سماءولوحات األرقام واأل
  

5%  
ـ ـ ـ الفتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ)   83 10 00 20  

"خاص  التدخ�ن"،ممنوع ("وإلعالن المح�ورات 
د إلى الطرق والفتات لأللعاب" الخ) والفتات اإلرشا

     النقل، الخ لمرور وسائط

  
  
  

5%  
  %5    ت والمصانع، الخـ ـ ـ الالفتات للمنازل والحوان�  83 10 00 30  
  %5    ـ ـ ـ الفتات اإلعالن  83 10 00 40  
وصناديق   ـ ـ ـ لوحات الـعـنـاو�ـن لـلدور واألبواب   83 10 00 50  

الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع ألسماء الن�اتات 
الخ، ورقاع األرقام للمفات�ح ولغرف تعل�ق 

    المال�س، الخ

  
  

5%  
ات والعالمات المماثلة لآلالت واألجهزة ـ ـ ـ اللوح  83 10 00 60  

    الخ...(مثل لوحات األرقام) والمقاي�س والس�ارات
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

صلة ومعدة لصناعة ـ ـ ـ أرقام وأحرف ورسوم منف  83 10 00 70  
    إل�ها في هذا البند اللوحات المشار

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  83 10 00 90  
و أقطاب  أسالك و ع�دان و أناب�ب و ألواح    83.11

لحام �هر�ائي ومنتجات مماثلة، من معادن 
عاد�ة أو من �ر��دات معدن�ة، م�سوة أو 

مساعدة لصهر المعادن "فلكس" �مواد محشوة 
من األنواع المستعملة في اللحام أو في ترس�ب 
المعادن العاد�ة أو الكر��دات المعدن�ة؛ أسالك 
وع�دان من مساح�ق معادن عاد�ة م�تلة، من 

     . المستعملة في الطالء المعدني �الرش األنواع
ـ أقطاب لحام �هر�ائي م�سوة، للحام القوسي   83 11 10 00  

  %5     الكهر�ائي، من معادن عاد�ة
   ـ أسالك محشوة لّلحام الكهر�ائي القوسي، من معادن   83 11 20 00  

       عاد�ة  
  
5%  

 ،اد�ةمن معادن ع ،وةحشـ ع�دان مطل�ة وأسالك م  83 11 30 00  
  %5    للحام �الّلهب

  %5       ـ غ�رها  83 11 90 00  
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  ؛آالت وأجهزة آل�ة؛ معدات �هر�ائ�ة؛ أجزاؤها
  أجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت وأجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت والصورة 

  أجزاء ولوازم هذه األجهزة ،في اإلذاعة المرئ�ة (التلفز�ون)  
  

  :مالح�ـات
  :ال �شمل هذا القسم  ـ 1

أو من مطا� مبر�ن (البند  39، الداخلة في الفصل دائنأ  ـ س�ور نقل الحر�ة وس�ور نقل المواد من ل
، أو األصناف األخر من األنواع المستعملة في اآلالت أواألجهزة الكهر�ائ�ة  لالستعماالت التقن�ة )40.10

  ؛)40.16(البند  عدا المطا� المقسى  من مطا� مبر�ن
) من األنواع 43.03راء (البند ) أو من جلود �ف42.05من جلد طب�عي أو مجدد (البند  ـ األصنافب 

   األخر؛المستخدمة في اآلالت واألجهزة اآلل�ة أو في االستعماالت التقن�ة 
، من نات)،وغ�رها من الحوامل المماثلةج ـ  المواس�ر (والبو��نات) وال��رات والم��ات والحوامل المخروط�ة (كو 

    ؛عشر) أوالقسم الخامس48أو44أو 40أو  39أ� مادة (مثًال ،الفصول 
  ؛أوالقسم الخامس عشر) 48أو 39صول ،الفلجاكارد أواآلالت المماثلة(مثالً د ـ    ال�طاقات المث��ة آلالت ا

، و�ذلك األصناف اُألخر من مواد )59.10مواد من مواد نسج�ة (البندس�ور نقل الحر�ة أو س�ور نقل ال  هـ ـ
  ؛)59.11الستعماالت تقن�ة (البند  نسج�ة

، 71.04 إلى 71.02مذ�ورة في البنود لكر�مة أو ش�ه الكر�مة (طب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة) الاألحجار ا  و ـ
، ماعدا ال�اقوت األزرق 71.16األحجار المذ�ورة في البند و�ذلك األصناف المصنوعة �ل�ًا من هذه 

  ؛)85.22 (سف�ر) والماس المشغول�ن غ�ر المر�ب�ن على حوامل إلبر قراءة الحاكي (البند
 ، منمن القسم الخامس عشر 2المالح�ة  األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة �المعنى المقصود في  ز ـ

  ؛)39اف المماثلة من لدائن (الفصل ، أواألصنمعادن عاد�ة (القسم الخامس عشر)
  ؛)73.04مواس�ر الحفر (البند   ح ـ
  ؛(القسم الخامس عشر)شرائط معدن�ة ، من أسالك أو الس�ور المتصلة بدون نها�ات  � ـ
  ؛83أو الفصل  82أصناف الفصل   � ـ
  ؛أصناف القسم السا�ع عشر  ك ـ
  ؛90أصناف الفصل   ل ـ
  ؛)91أصناف صناعة الساعات (الفصل   م ـ
البند (و الفراج�ن من األنواع المستعملة �أجزاء لآلالت  82.07األدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند   ن ـ

دوات المماثلة القابلة للتبديل التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة و�ذلك األ ؛)96.03
  . )69.09أوالبند 68.04أو البند  59أو 45أو 43أو 42أو 40الفصول  في (مثل

  .95أصناف الفصل   س ـ
خراط�ش) (تبند األشرطة لآلالت الكات�ة واألشرطة المماثلة، و�ن �انت مر��ة على ��رات أو في عبوات (  ع ـ

المناصب  أو )للط�ع�انت محبرة أو مه��ة �طر�قة أخر�  إذا 96.12ت�عًا للمادة الم�ونة لها أو في البند 
  .96.20واألصناف المماثلة الداخلة في البند القوائم األحاد�ة أو الثنائ�ة أو الثالث�ة "الحوامل" 
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، فإن 85من الفصل  1المالح�ة  و 84 الفصلمن  1ح�ة من هذا القسم والمال 1مع مراعاة أح�ام المالح�ة   ـ 2

أو  85.46أو  85.45أو  85.44أو  84.84اجزاء االالت (�استثناء أجزاء األصناف الداخلة في البنود 
  :)، تبند ت�عًا للقواعد التال�ة85.47

، 84.48، 84.31، 84.09(عدا البنود  85أو  84لفصل األجزاء التي تمثل أصنافًا مشمولة في بنود ا  أ ـ
ي جم�ع الحاالت )، تدخل ف85.48 و 85.38، 85.29، 85.22، 85.03، 84.87، 84.73، 84.66

  ؛في بنودها الخاصة
إذا �انت األجزاء االخر معدة لالستعمال حصرًا أو �صفة أساس�ة آللة مع�نة أو لعدد من اآلالت   ب ـ

، فإن هذه األجزاء، )85.43أو 84.79بندالداخلة في ال الداخلة في نفس البند (و�ن �انت من اآلالت
، 84.31، 84.09، في البنود اآللة أو اآلالت، أو ت�عًا للحال تدخل في البند الذ� تخضع له هذه

فإن األجزاء المعدة  ذلك،. مع 85.38 أو 85.29، 85.22، 84.73،85.03، 84.66، 84.48
 85.25أو مع أصناف البنود من  85.17لالستعمال على حد سواء �صفة أساس�ة، مع أصناف البند 

بصفة أساسية مع  حصراً أواألجزاء المعدة لالستعمال و، 85.17 تدخل في البند  85.28لغا�ة 
    .85.29تدخل في البند  85.24أصناف البند 

، 85.22، 85.03 ،84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09األجزاء اُألخر في البنود  تبند جم�ع  ج ـ
  .85.48أو 84.87، فإنها تبند في البند و�ذا تعذر ذلك ،85.38 أو 85.29

، والمعدة ألن لفة، فإن اآلالت المر��ة والم�ونة من آلت�ن أو اكثر ذات و�ائف مختمالم ينص على خالف ذلك  ـ 3
مل، ، و�ذلك اآلالت المعدة لتأد�ة و��فت�ن مختلف�ن أو أكثر �التناوب أو �التكاعمل معًا ومه�أة في جسمًا واحداً ت

  .  آللة التي تؤد� الو��فة الرئ�س�ةتصنف �ما لو انا تكون فقط من ذلك المو�ون أو �اعت�ارها افإنها 
عندما تكون اآللة (�ما في ذلك المجموعة المؤلفة من آالت مشتر�ة) مؤلفة من م�ونات مستقلة (و�ن �انت   ـ 4

أو ��وابل �هر�ائ�ة أو �أ�ة وس�لة ُأخر�)، معدة منفصلة أو متصلة ��ما ب�نها �أناب�ب أو �أجهزة ناقلة للحر�ة 
��ل ، فإن المجموعة 85الفصل أو  84ألن تعمل معًا ألداء و��فة محددة مشمولة في أ� بند من بنود الفصل 

  .الو��فةالمناسب لهذه في البند  تبند
الو����ة أو الوحدات " آالت " أ� من اآلالت أو ل تطب�ق أح�ام المالح�ات السا�قة، �قصد ��لمة من أج  ـ 5

  . 85أو  84هو وارد في بنود الفصل  مما أو المعدات أو األجهزةالمصنع 
ـ     (أ) يقصد بعبارة "فضالت وخردة كهربائية واليكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية  6

  رونية التي:واالليكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة واألصناف الكهربائية واالليكت
اصبحت غير صالحة لالستعمال لألغراض األساسية التي  أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو  )1(

غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة لالستعمال من الناحية االقتصادية إلصالحها أو 
 ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة ألغراضها األساسية.

شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات  النقل التي تمت تعبئتها أو  )2(
 والتحميل والتفريغ.

(ب) اإلرساليات المختلطة من "فضالت وخردة كهربائية واليكترونية"  وغيرها من فضالت وخردة تدخل في  
  85.49البند 

  .38للفصل  )4(ج) ال يشمل هذا القسم الفضالت البلدية المحددة في المالحظة ( 
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  ؛ أجزاؤهااجل وآالت وأجهزة وأدوات آل�ةمفاعالت نوو�ة ومر 

 
  :مالح�ـات

  :ال �شمل هذا الفصل  ـ 1
  ؛68الفصل  منأرح�ة الطواح�ن وأحجار الشحذ واألصناف اُألخر   أ  ـ
لآلالت واألجهزة  ، من مواد خز��ة واألجزاء الخز��ة، المضخات)(مثلاآلالت أو األجهزة   ب ـ

  ؛)69ل (فص أ� مادةمن  واألدوات  
لالستعماالت التقن�ة  ؛ اآلالت واألجهزة والمصنوعات األخر)70.17ف من زجاج للمختبرات (بند صنااأل  ج ـ

  ؛)70.20أو  70.19ها من زجاج (بند أو أجزاء
ُأخر(فصول  معادن عاد�ة، و�ذلك األصناف المماثلة من 73.22أو  73.21األصناف الداخلة في البند   د ـ

  ؛)81إلى  78أو  76إلى  74
  ؛85.08هـ ـ الم�انس الكهر�ائ�ة الداخلة في البند 

ـــة ال  ـ و ـــد األجهـــزة المنزل�ـــة اآلل� ـــة فـــي البن ـــة الداخل ـــد  ؛ آالت85.09كهر�ائ� ـــي البن ـــة ف التصـــو�ر الداخل
  ؛85.25

    مبردات (رادي�تر) ألصناف القسم السا�ع عشر.  ـ ز
  ).96.03ل�ة لألرض�ات من دون محرك التي تستعمل يدو�ًا (بند اآلم�انس الح. 

، فإن اآلالت واألجهزة التي ) لهذا الفصل 11س عشر والمالح�ة (من القسم الساد 3مع مراعاة أح�ام المالح�ة   ـ 2
، ن جهةم 84.86أوالبند  84.24غا�ة ل 84.01، بندًا أو أكثر من البنود ألوصافها قد �شملها في آن واحد ت�عاً 

تكون ما حس�ما  االولىمن جهة ُأخر�، تدخل في بندها المالئم من مجموعة البنود  84.80لغا�ة  84.25أوالبنود 
  ، ول�س في المجموعة االخ�رة.الحال

  
    :التالية األصناف 84.19التدخل في البند (أ)   
  ؛)84.36(بند  التف��سأجهزة تفر�خ وحضانة الط�ور والدواجن وأجهزة  ـ أ 
  ؛)84.37ب الحبوب في المطاحن (بند أجهزة ترط� ـ ب 
  ؛)84.38راج عصارة الس�ر (البند أجهزة النثر الستخ ـ ج 
   ؛)84.51آالت وأجهزة المعالجة الحرار�ة للخ�و� أو النس�ج أو المصنوعات من مواد نسج�ة (بند  ـ د 
 ، والتي �عتبر تغ�ر الحرارة ف�هاآل�ةلتأد�ة عمل�ات  المعدة المختبراتتجه�زات و أمعدات  أو آالت  ـ  ـه 

  ؛تها)ثانو�ًا، (و�ن �ان ضرور�ًا �النس�ة لمهم
  

  : 84.22ال تدخل في البند (ب) 
  ؛)84.52س واألو��ة المماثلة (بند آالت الخ�اطة لغلق األك�ا  ـ  أ  
  .84.72، الداخلة في البند لم�اتباآلالت واألجهزة ل  ـ  ب  
  :84.24ال تدخل في البند (ج)   
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 ;) 84.43تعمل بنفث الحبر ( البند اآلت الط�اعة التي  -أ    

  .) 84.56( البند  الماءالتي تعمل بنفث  القطعاآلت  -ب             
، من جهة أو أحد 84.56د �شملها في آن واحد البند ، قفهاوالتي ت�عًا ألوصا أ� مادةأن العدد اآلل�ة لشغل   ـ 3

خر�، فإنها ، من جهة أُ 84.65أو  84.64أو  84.61أو  84.60و أ 84.59أو  84.58أو  84.57البنود 
  .84.56تدخل في البند 

التي   ، كز الخراطة)، (�ما ف�ها مراط على العدد اآلل�ة لشغل المعادن، عدا المخار�، ينطبق فق84.57إن البند   ـ 4
  :ختلفة من التشغ�ل اآللي وذلك إما�ام�انها ال��ام �أنواع م

تشغ�ل آلي (مر�ز  وفقًا لبرنامجأو ما شا�ه ذلك من مخازنها ذاتي للعدد �سحبها  بواسطة تغ��ر  ـ  أ
  ،التشغ�ل اآللي)

 ، لرؤوس وحدات تشغ�ل مختلفة تعمل على قطعة شغل مر��ة بوضع�استخدام آلي، متزامن أو متتا�ع  ـ  ب
  ، أوثابت (آالت ذات محطة شغل مفردة)

  حدات التشغ�ل المختلفة (آالت ذات محطات شغل متعددة). �النقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس و   ـ  ج
، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك 84.62ـ  ألغراض البند  5

اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز إلعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط 
  كون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص. معالجة م

  
  :اآلالت القادرة على 84.71ند المعالجة الذات�ة للب�انات " �المعنى المقصود في الب " آالت�قصد ���ارة  أ ــ  6

  ؛البرامج اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على األقل الب�انات الالزمة فورًا لتنف�ذ ـ 1
  ؛�سهولة وفقًا لمتطل�ات المستخدم إم�ان�ة برمجتها ـ 2
  و؛ء عمل�ات حساب�ة �حددها المستخدمأدا ـ 3
تنف�ذه أثناء عمل�ة  بتنف�ذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل اإلنسان،بدون تدخل  ال��ام، ـ 4

  المعالجة �قرار منطقي.
ــة مؤ �م�ــن أن  ب�انــاتإن آالت المعالجــة الذات�ــة لل  ب ـ  مــن الوحــدات متفــاوتلفــة مــن عــددًا تكــون �شــ�ل أن�م

  .المنفصلة
تتـوفر  ، أ�ـة وحـدةب�انـات) أدناه، تعتبر �جـزء مـن ن�ـام المعالجـة الذات�ـة للهـ )،(د(مع مراعاة أح�ام الفقرت�ن  -ج 

    :ف�ها جم�ع الشرو� التال�ة
  ؛ب�اناتلجة الذات�ة للن�ام المعاأو �صفة أساس�ة في  أن تكون من النوع المستخدم حصرا  ـ 1
ــة لل  ـ 2 ــر مــن ، أو بواســطة توصــ�ل مــع وحــدة المعالجــة المر�ز�ــة، إمــا م�اشــرةأن تكــون قابل واحــدة أو أكث

   و؛الوحدات اُألخر
  .الب�انات �ش�ل (رموز أو إشارات)، �م�ن استخدامها بواسطة الن�ام أن تكون قادرة الست��ال أو إعطاء  ـ 3

  

  .84.71، في البند لمقدمة على حدة، اللب�اناتلذات�ة للتدخل وحدات آلة المعالجة ا
)) ووحــدات التخــز�ن علــى أقــراص التــي تتــوفر ف�هــا شــرو� X,Yإال أن لوحــات المفــات�ح وأجهــزة إدخــال اإلحــداث�ات 

  .84.71بند �وحدات داخلة في البند ، �جب في جم�ع الحاالت أن ت) أعـاله3) و ج (2الفقرت�ن ج (
األصناف التال�ة المقدمة على حدة حتى وان توفرت ف�ها جم�ع الشرو� المنصوص عل�ها  84.71ال�شمل البند  -د

  (ج) أعاله:6 المالح�ة في 
  ؛الطا�عات وآالت تصو�ر المستندات وأجهزة النسخ الهات��ة (الفاكس)، وان �انت مندمجة  -1
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ا أجهزة االتصال في ش��ات سلك�ة أجهزة ارسال أو است��ال الصوت أو الصور او الب�انات األخر، �ما ف�ه  -2
  ؛أو السلك�ة ( �الش��ات المحل�ة أو ش��ات المنطقة الواسعة)

  ؛م�برات الصوت ومذ�اعات الصوت (م��روفونات)  -3
  ؛كام�رات تلفز�ون�ة و�ام�رات رقم�ة و�ام�رات الف�ديو المسجلة  -4
اســت��ال لالذاعــة المصــورة شاشــات عــرض (مون�تــور) واجهــزة عــرض (بروج�تــور) غ�ــر متضــمنة جهــاز   -5

  (تلفز�ون).
، عـدا ة محـددةفـ�وتـؤد� و� للب�انـاتلمعالجة الذات�ـة ا عملها �إحد� االت يرت�طإن اآلالت التي تتضمن أو  هـ ـ

إذا   أحـد البنـود المت���ـة فـيأو ، بهـاالخاصـة  ائفهـا�د المالئـم لو و ب أن تدخل في البنـج�، معالجة الب�انات
  .تعذر ذلك

قطر أو أصـغر ، أ� المصـقولة التـي ال�ختلـف مقـاس أكبـر ��ما �شـمل، الكـرات مـن صـلب المعـايرة 84.82بند �شمل ال ـ 7
 . أمــا الكــرات التــيمــم 0.05، �شــر� أن اليتجــاوز هــذا الفــرق (المســموح �ــه) %1نهــا عــن القطــر اإلســمي �ــأكثر مــن م

  .73.26التعر�� ، فتدخل في البند  الينطبق عل�ها هذا
لها الرئ�ســي هــو االســتعمال ألكثــر مــن اســتعمال ولغا�ــات التصــن�� تعامــل �مــا لــو ان اســتعما تســتعملاالالت التــي   ـ 8

مـن القسـم السـادس عشـر، فـإن اآللـة ذات  3مـن هـذا الفصـل والمالح�ـة  2ومـع مراعـاة أح�ـام المالح�ـة  ،الوح�د
دم وجــود بنــد مالئــم الســتعمالها . وفــي حالــة عــلبنــد المالئــم الســتعمالها الرئ�ســياالســتعماالت المتعــددة تــدخل فــي ا

  .84.79في البند  ، فإنها تدخلسي لها مالم ينص على خالفًا لذلكالرئ�سي أو إذا تعذر تحديد االستعمال الرئ�
، آالت الجدل أو الفتل أوآالت صنع الكا�الت من ، آالت صنع الح�ال واألمراس (مثل84.79تدخل أ�ضًا في البند 

  . أو من مواد أخر أو من خل�ط منها)س�ج�ة أسالك معدن�ة أو من خ�و� ن
ـــإن ��ـــارة 84.70غـــراض تطب�ـــق البنـــد أل ـ 9  " حجـــم الج�ـــب " تطبـــق فقـــط علـــى اآلالت التـــي اليتجـــاوز أ�عادهـــا، ف

  .مم 45× مم  100× مم 170
ً بالطباعة ثالثية األبعاد) تشك 84.85ـ ألغراض البند  10 يل أجسام يقصد بعبارة "تصنيع إضافي" (ويشار إليه ايضا

مادية استناداً الى نموذج رقمي باإلضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة (مثالً، المعادن أو اللدائن 
  أو الخزف).

، تدخل اآلالت واألجهزة التي ينطبق 84) للفصل 1) للقسم السادس عشر والمالحظة (1مع مراعاة المالحظة (
  في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول. 84.85عليها الوصف المحدد في البند 

ه اشــــــ�اأ�ضــــــا علــــــى ��ــــــارتي " أدوات  85 ( ب ) مــــــن الفصــــــل 12 ( أ ) و 12تنطبـــــق المالح�تــــــان     ) أ ( -11
ي هـــذه المالح�ــــة " و " دوائـــر ال��ترون�ـــة متكاملــــة" علـــى التـــوالي، �مـــا همــــا مســـتخدمتان فـــ تموصـــالال

ه اشـــــ�ا" أدوات ، تشـــــمل ��ـــــارة 84.86الح�ـــــة والبنـــــد اض هـــــذه الم. إال أنـــــه، وألغـــــر 84.86وفـــــي البنـــــد 
" أ�ضــــــــا األدوات شــــــــ�ه الموصــــــــلة الحساســــــــة للضــــــــوء والصــــــــمامات الثنائ�ــــــــة ال�اعثــــــــة  تموصــــــــالال

  .)LED(للضوء
ــــد  ب ( ــــارة "صــــناعة شاشــــات العــــرض المســــطحة" تصــــن�ع  84.86) ألغــــراض هــــذه المالح�ــــة والبن تشــــمل ��

ـــات األساســـ�ة  ـــةالط�ق ـــي  المثبت ـــع لوحـــات اللوحـــات المســـطحةف ـــا ال تشـــمل صـــنع الزجـــاج أو تجم� " إال أنه
ـــــر  ـــــة األخ ـــــات اإلل��ترون� ـــــدوائر المطبوعـــــة أو الم�ون ـــــةال � ال اللوحـــــات المســـــطحة. ال تشـــــمل  علـــــى مثبت

  ��ارة " شاشات العرض المسطحة " تقن�ة أناب�ب األشعة الكاثود�ة.
  مة حصرا أو �صفة أساس�ة في:أ�ضا اآلالت واألجهزة المستخد 84.86(ج) �شمل البند 

  ؛صنع أو اصالح الستائر أو الشب��ات  -1
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  ؛االل��ترون�ة المتكاملة أوالدوائرالموصلة جم�ع األدوات ش�ه ت  -2
ـــــــدوائر   -3 ـــــــائق واألدوات شـــــــ�ه الموصـــــــلة وال ـــــــغ الســـــــب��ات والرق ـــــــل أو تفر� ـــــــة أو تحم� رفـــــــع أو مناول

  االل��ترون�ة المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.
، فــــان 84) مــــن الفصــــل 1ســــم الســــادس عشــــر والمالح�ــــة () مــــن الق1(د) مـــع مراعــــاة أح�ــــام المالح�ــــة (

ك البنـــد ولـــ�س فـــي أ� تـــدخل فـــي ذلـــ ،84.86اآلالت واألجهـــزة التـــي ت�عـــا ألوصـــافها قـــد �شـــملها البنـــد 
  من جدول التعر�فة. بند آخر

  
   

  :ةالفر�� ودالبن اتمالح�ـ
 اآلل�ة لشغلفقط على العدد  " تشغ�ل آلي مراكز"  ��ارة تنطبق، 84 65 20ألغراض تطب�ق البند الفرعي   ـ 1

 ال��ام �م�نها التي المماثلة الصل�ة الخشب أو الفل�ن أو الع�م أو المطا� المقسى أو اللدائن الصل�ة أو المواد

و ما �ماثله وفقا من خالل مخزن أ العاملة دواتلأل �التغ��ر الذاتي اآللي التشغ�ل عمل�ات من مختلفة �أنواع
  آلي.تشغ�ل لبرنامج 

" أن�مة " االت المعالجة الذات�ة للمعلومات التي تتوفر في  ، �قصد ���ارة84 71 49راض تطب�ق البند الفرعي ألغ.  2
من على األقل وحدة ، والتي تتض84الفصل  من جـ  6الح�ة  المنصوص عل�ها في الموحداتها الشرو� 

، (مثلال واحدة (مثل ، لوحة مفات�ح أو جهاز مسح �صر�)، ووحدة إخراج واحدة ، ووحدة إدخمعالجة مر�ز�ة
  .وحدة عرض مرئ�ة أو طا�عة)

 ه�درول���اً  تعمل التي الحر�ة نقل ألجهزة صمامات " ، �قصد ���ارة84 81 20ألغراض تطب�ق البند الفرعي      ـ 3

التحديد لنقل "طاقة السائل" في األن�مة التي الصمامات المستعملة على وجه  " المضغو� أو�الهواء �الز�ت
 ( سائل أو غاز)ح�ث يتم تزو�د مصدر الطاقة في ش�ل سوائل مضغوطة  المضغو� أو�الهواء ه�درول���اً  تعمل

 ضد(الحجز صمامات. و�م�ن أن تكون هذه الصمامات من أ� نوع (مثل صمامات تخ��ض الضغط أو 

  .  84.81األس���ة على البنود الفر��ة للبند  84 81 20بند الفرعي لل ).وتكون الرجوع)
  اوزـفقط على المدحرجات بدوال�ب اسطوان�ة "أبر�ه" ذات قطر موحد اليتج 84 82 40ينطبق البند الفرعي . 4

  .كون هذه الدول�ب ذات أطراف مدورة. و�م�ن أن تيز�د طولها عن ثالثة أضعاف قطرهامم والتي �ساو� أو  5
  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

مفاعالت نوو�ة وعناصر وقود (خراط�ش) لم     84.01
تتعرض لالشعاع، للمفاعالت النوو�ة؛ آالت 

      . وأجهزة للفصل الن�ائر� 
  %5     �ةـ مفاعالت نوو   84 01 10 00  
  %5     ـ آالت وأجهزة للفصل الن�ائر� وأجزاؤها  84 01 20 00  
  %5     ـ عناصر وقود (خراط�ش)، لم تتعرض  لالشعاع  84 01 30 00  
  %5     ـ أجزاء مفاعالت نوو�ة  84 01 40 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

633
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 565  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

مراجل تول�د ال�خار المائي وغ�ره من األ�خرة     84.02
مراجل الماء الساخن للتدف�ة المر�ز�ة عدا (

ط إنتاج �خار ذ� ضغ والقادرة ا�ضًا على
(فائقة  منخفض)؛ مراجل الم�اه المسعرة

      . خونة)الس
      ـ مراجل تول�د ال�خار المائي، وغ�ره من األ�خرة:    
ـ ـ مراجل �أناب�ب مائ�ة يتجاوز إنتاجها من ال�خار المائي   84 02 11 00  

     طن في الساعة 45
  

5%  
ـ ـ مراجل �أناب�ب مائ�ة اليتجاوز إنتاجها من ال�خار   84 02 12 00  

  %5     طن في الساعة 45المائي 
ـ ـ مراجل ُأخر لتول�د األ�خرة، �ما في ذلك المراجل   84 02 19 00  

     ةهجنالم
  

5%  
  %5    (فائقة السخونة) جل الم�اه المسعرةاـ مر   84 02 20 00  
  %5     ـ أجزاء  84 02 90 00  

مراجل للتدف�ة المر�ز�ة، عدا تلك الداخلة في     84.03
      .84.02البند 

  %5     ـ مراجل  84 03 10 00  
  %5     ـ أجزاء  84 03 90 00  

لمراجل الداخلة ا الستعمالها مع أجهزة مساعدة    84.04
(مثل، الموفرات 84.03أو  84.02في البند 

والمسعرات ومز�الت اله�اب ومسترجعات الغاز)؛ 
للوحدات التي تعمل �قوة ال�خار المائي م�ثفات 

      .أو األ�خرة األخر
أو  84.02ة في البند ـ أجهزة مساعدة للمراجل الداخل  84 04 10 00  

84.03     
  

5%  
للوحدات التي تعمل �قوة ال�خار المائي أو ـ م�ثفات   84 04 20 00  

  %5    األ�خرة األخر
  %5     ـ أجزاؤها  84 04 90 00  

مولدات غاز أو غازات مائ�ة، و�ن �انت مع     84.05
من��اتها؛ مولدات غاز األست�ل�ن ومولدات غازات 

      . مع من��اتها مماثلة مائ�ة، و�ن �انت



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

634
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 566  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

ـ مولدات غاز أو غازات مائ�ة، و�ن �انت مع من��اتها؛   84 05 10 00  
مولدات غاز األست�ل�ن ومولدات غازات مائ�ة، و�ن 

     كانت مع من��اتها

  
  

5%  
  %5     ـ أجزاء  84 05 90 00  

      .أخر �خار�ة�خار وعنفات  (تور��نات) عنفات    84.06
  %5     لتس��ر المراكب المائ�ة  ��نات)(تور  ـ عنفات  84 06 10 00  
      ُأخر:  (تور��نات)ـ عنفات    
  M.W     5%م�غاوا�  40ـ ـ ذات قدرة تتجاوز   84 06 81 00  
  M.W     5%م�غاوا�   40ـ ـ ذات قدرة التتجاوز   84 06 82 00  
  %5     ـ أجزاء  84 06 90 00  

محر�ات ذات م�ا�س متناو�ة أو دوارة يتم     84.07
ف�ها �الشرر (محر�ات  اق الداخليحتر اإل

      . إنفجار�ة)
  %5     طائراتالـ محر�ات   84 07 10 00  
      : ـ محر�ات لتس��ر المراكب المائ�ة    
  %5     ـ ـ محر�ات خارج�ة غ�ر ثابتة  84 07 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  84 07 29 00  
ـ محر�ات ذات م�ا�س متناو�ة من النوع المستعمل     

      :87�ات الواردة في الفصل لتس��ر المر�
  %5     3سم 50ـ ـ التتجاوز سعة إسطواناتها   84 07 31 00  
 250   اوز جــوالتت 3سم 50ـ ـ تز�د سعة إسطواناتها عن   84 07 32 00  

      3سم  
  

5%  
 1000والتتجاوز  3سم 250ـ ـ تز�د سعة إسطواناتها عن   84 07 33 00  

     3سم
  

5%  
      : 3سم 1000ناتها ـ ـ تز�د سعة إسطوا    
وال تتجاوز  3سم 1000تها عن اـ ـ ـ تز�د سعة اسطوان  84 07 34 10  

     3سم 1500
  

5%  
وال تتجاوز  3سم 1500تها عن اـ ـ ـ تز�د سعة اسطوان  84 07 34 20  

     3سم 3000
  

5%  
  %5     3سم 3000ـ ـ ـ تتجاوز سعة اسطوانتها   84 07 34 30  
  %5     رـ محر�ات ُأخ  84 07 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

635
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 567  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

ذات م�ا�س تعمل احتراق داخلي ر�ات ـمح    84.08
(محر�ات ديزل او نصف  االشتعال- �الضغط
      . ديزل)

  %5     ـ محر�ات لتس��ر المراكب المائ�ة  84 08 10 00  
ـ محر�ات من األنواع المستعملة لتس��ر المر��ات الداخلة   84 08 20 00  

     87 في الفصل
  

5%  
  %5     ُأخر ـ محر�ات  84 08 90 00  

ورة رئ�س�ة ـرًا أو �صــحصلالستعمال أجزاء معدة     84.09
أو  84.07لمحر�ات الداخلة في البند مع ا

84.08.      
  %5     ـ لمحر�ات الطائرات  84 09 10 00  
      : ـ غ�رها    
ـ ـ معدة حصرًا أو �صورة رئ�س�ة للمحر�ات �م�ا�س يتم     

      : �الشرراالحتراق الداخلي ف�ها 
  %5     ) وشنابر الم�ا�سنـ ـ ـ م�ا�س (�سات  84 09 91 10  
  ـ ـ ـ اسطوانات(سلندرات) ومجموعة االسطوانات   84 09 91 20  

     ورؤوس وقمصان االسطوانات         
  

5%  
  %5       ـ ـ ـ صمامات وأناب�ب ادخال الوقود  84 09 91 30  
  %5     )ماني فولد ـ ـ ـ ـ صمامات وأناب�ب اخراج العادم (قزوز  84 09 91 40  
  %5     ـ ـ ـ �ر�ور�تر ونافثات (�خاخات النفث للوقود)  84 09 91 50  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 09 91 90  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 09 99 00  

ودوال�ب تعمل ه�درول���ة عنفات (تور��نات)     84.10
     . �قوة الماء،ومن�ماتها

      : لماءودوال�ب تعمل �قوة اه�درول���ة ـ عنفات     
  KW       5%��لو وا�  1000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  84 10 11 00  
تتجاوز  وال   KWو وا�ـ��ل 1000ا عن ـــ ـ تز�د قدرته  84 10 12 00  

    KW  ��لو وا�  10000
  

5%  
  KW      5%  ��لو وا�  10000ـ ـ تتجاوز قدرتها   84 10 13 00  
  %5       ـ أجزاء، �ما ف�ها المن�مات  84 10 90 00  

عنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غاز�ة     84.11
      ُأخر.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

636
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 568  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

      : ـ عنفات نفاثة    
  KN      5%��لو ن�وتن  25تتجاوز قوة دفعها  ـ ـ ال  84 11 11 00  
  KN      5%��لو ن�وتن  25ـ ـ تتجاوز قوة دفعها   84 11 12 00  
      : ـ عنفات دافعة    
  KW    5%��لو وا�  1100تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  84 11 21 00  
  KW       5%��لو وا�  1100ـ ـ تتجاوز قدرتها   84 11 22 00  
      ـ عنفات غاز�ة ُأخر:    
  KW    5%��لو وا�  5000تتجاوز قدرتها  ـ ـ ال  84 11 81 00  
  KW      5%��لو وا�  5000ـ ـ تتجاوز قدرتها   84 11 82 00  
      : ـ أجزاء    
  %5     دافعةالعنفات الو أثة نفاالعنفات للـ ـ   84 11 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  84 11 99 00  

      محر�ات وآالت محر�ة ُأخر.    84.12
  %5       عدا العنفات النفاثة رد الفعلـ محر�ات   84 12 10 00  
      ـ محر�ات وأالت محر�ة تعمل �قوة السوائل (ه�درول���ة):    
  %5      ـ ـ �حر�ة خط�ة مست��مة (اسطوانات)  84 12 21 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  84 12 29 00  
ـ محر�ات وآالت محر�ة تعمل �الهواء المضغو�     

     (ن�ومتك):
  %5     ـ ـ �حر�ة خط�ة مست��مة (اسطوانات)  84 12 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 12 39 00  

  %5     ـ غ�رها  84 12 80 00  
  %5     ـ أجزاء  84 12 90 00  

  أجهزةمزودة �نت و�ن �ا ، مضخات للسوائل    84.13
      . ��اس؛ رافعات سوائل

      :أو مصممه الحتواء اداة ��اس  ـ مضخات محتو�ة    
ـ ـ مضخات توز�ع الوقود أو مواد التشح�م، من األنواع   84 13 11 00  

المستعملة في محطات توز�ع الوقود أو المرائب 
    (كراجات)

  
  

5%  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5      لحر�قـ ـ ـ مضخات ا  84 13 19 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 13 19 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

637
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 569  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

المضخات الداخلة في البندين  عداـ مضخات تدار يدو�ًا،   84 13 20 00  
     84 13 19أو  84 13 11الفرع��ن 

  
5%  

 خات الوقود أوالز�ت أوسوائل التبر�د، لمحر�اتضمـ   84 13 30 00  
     : الم�ا�س االحتراق الداخلي ذات

  
5%  

  %5       خرسانةالـ مضخات   84 13 40 00  
  %5    إزاحة موج�ة متناو�ةذات  أخر ـ مضخات  84 13 50 00  
  %5    إزاحة موج�ة دوارة أخر ذات ـ مضخات  84 13 60 00  
  %5      ـ مضخات ُأخر تعمل �الطرد المر�ز�   84 13 70 00  
      : ـ مضخات ُأخر؛ رافعات سوائل    
      : ـ ـ مضخات    
  %5     ستعمال الزراعيـ ـ ـ لال  84 13 81 10  
  %5       ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي  84 13 81 20  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 13 81 90  
  %5      ـ ـ رافعات سوائل  84 13 82 00  

      : ـ أجزاء    
  %5      ـ ـ للمضخات   84 13 91 00  

  %5      ـ ـ لرافعات السوائل  84 13 92 00  
مضاغط  مضخات هواء ومضخات تفر�غ الهواء،    84.14

ومراوح هواء أو غازات أخر؛أجهزة "أغط�ة" 
شافطة أو مبدلة للهواء �مراوح مندمجة، و�ن 

؛ خزائن  هواء (فالتر)كانت مزودة �من��ات 
وإن كانت  مأمونة مانعة لتسرب الغاز، بيولوجية

      . بمنقيات هواء (فالتر)مزودة 
  %5     ـ مضخات تفر�غ الهواء  84 14 10 00  
  %5       ـ مضخات هواء، تدار �األيد� أو �األرجل  84 14 20 00  

  زةـواع المستعملة في أجهـن األنـط مــ مضاغ  84 14 30 00  
     التبر�د

  
5%  

  %5    ـ مضاغط هواء مر��ة على ��اكل بدوال�ب للقطر  84 14 40 00  
      : ـ مراوح    
 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ     

حرك �هر�ائي مندمج التتجاوز قدرته ، ذات مأو سطح
     : وا�  125

  
  
  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

638
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 570  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ ـ 84 14 51 10  
قدرته ، ذات محرك �هر�ائي مندمج التتجاوز أو سطح

    وا�  25

5% 

 مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ـ ـ ـ 84 14 51 20  
تتجاوز قدرته هر�ائي مندمج ، ذات محرك �أو سطح

    وا�  125والتتجاوز وا�  25

5% 

  %5     ـ ـ غ�رها  84 14 59 00  
  %5    سم 120اليتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها  ـ أغط�ة  84 14 60 00  
  %5    مانعة لتسرب الغازخزائن ب�ولوج�ة مأمونة ـ   84 14 70 00  
  %5     ـ غ�رها  84 14 80 00  
  %5     جزاءـ أ  84 14 90 00  

محتو�ة على مروحة  ،آالت وأجهزة تك��� الهواء    84.15
�محرك وتجه�زات لتعديل الحرارة والرطو�ة، تدار 

�ما في ذلك اآلالت التي ال�م�ن تن��م الرطو�ة 
      . ف�ها على حدة

أو  لنوافذ أو الجدرانللتثب�ت على اـ من النوع المعد     
أو  داً ، مؤلفة جسمًا واحاألس�ف أو األرض�ات

      "منفصًال":
أو  ألف وحدة حرار�ة 70أجهزة تك��� هواء سعتها  ـ ـ ـ 84 15 10 10  

    أقل
5% 

ألف وحدة  70أجهزة تك��� هواء سعتها أكبر من  ـ ـ ـ 84 15 10 20  
    حرار�ة

5% 

  %5    الس�ارات لر�اب فيلمن النوع المستعمل ـ   84 15 20 00  
      : ـ غ�رها    
ة تبر�د وصمام لع�س دورة التبر�د أو ـ ـ متضمنة وحد    

      :(مضخات حرارة قابلة للع�س)  التدف�ة
  %5     ـ ـ ـ أجهزة تك��� مر�ز�ة  84 15 81 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 15 81 90  
      :تبر�دـ ـ غ�رها، متضمنة وحدة     
  %5     ـ ـ ـ أجهزة تك��� مر�ز�ة  84 15 82 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 15 82 90  
      : ـ ـ غ�ر متضمنة وحدة تبر�د    

  %5     ـ ـ ـ أجهزة تك��� مر�ز�ة  84 15 83 20  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

639
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 571  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 15 83 90  
  %5     ـ أجزاء  84 15 90 00  

أجهزة إشعال لألفران التي تعمل �الوقود السائل     84.16
أو �الوقود الصلب المسحوق أو �الغاز؛ مواقد 

ومفرغات الرماد وما  آلل�ةآل�ة، �ما ف�ها أجزائها ا
      . �ماثلها

  %5       ـ أجهزة إشعال لألفران تعمل �الوقود السائل  84 16 10 00  
ـ أجهزة إشعال ُأخر، لألفران �ما ف�ها أجهزة اإلشعال   84 16 20 00  

    المجمعة 
  

5%  
ـ مواقد آل�ة �ما ف�ها أجزائها اآلل�ة ومفرغات الرماد وما   84 16 30 00  

     �ماثلها
  

5%  
  %5     ـ أجزاء  84 16 90 00  

المرمدات  برات،�ما ف�هاتأفران للصناعةأوللمخ    84.17
      .غ�ر الكهر�ائ�ة(أفران لحرق القمامة والمخلفات)،

 المعالجة من لغ�رها أو للصهر أو للتحم�ص أفران ـ  84 17 10 00  

 الحديد كبر�تات ثانيأو   المعادن خاماتل  الحرار�ة
  %5     معادن(ب�ر�ت) أو ال

  %5     وال�س�و�ت الفطائر صنع أفران ف�ها �ما ،للمخابز أفران ـ  84 17 20 00  
      : غ�رها ـ    
  %5      ـ ـ ـ أفران تفح�م الخشب  84 17 80 10  
ران الخالطة ـ�ر األسمنت واألفــ ـ ـ األفران الدوارة لتحض  84 17 80 20  

     لتحض�ر الج�س
  

5%  
  %5     ءم�نالصنع الخزف وأفران للطالء �ال ـ ـ ـ أفران  84 17 80 30  
  %5     ـ ـ ـ أفران لصنع الزجاج  84 17 80 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 17 80 90  
  %5     ـ أجزاء  84 17 90 00  

 ثالجات(برادات) ومجمدات(فر�زرات) وغ�رها من    84.18
آالت ومعدات وأجهزة التبر�د أوالتجم�د، �هر�ائ�ة 

خات حرار�ة، عدا آالت أوغ�ر �هر�ائ�ة؛ مض
      .84.15وأجهزة تك��� الهواء الداخلة في البند 

أو ثالجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة �أبواب ـ   84 18 10 00  

     أو كليهما معاً. خارج�ة مستقلة أدراج
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

640
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 572  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

      : ـ ثالجات من النوع المنزلي    
  %5     ـ ـ تعمل �الضغط  84 18 21 00  

  %5     غ�رها ـ ـ  84 18 29 00  
 800تتجاوزسعتها  ال، ـ مجمدات �ش�ل صناديق أف��ة  84 18 30 00  

  %5    لتر
 900تتجاوز سعتها  ال ـ مجمدات �ش�ل صناديق رأس�ة،  84 18 40 00  

  %5    لتر
واجهات �ونترات عرض و ـ أثاث أخر (صناديق وخزائن و   84 18 50 00  

جهزة أ مشتملة علىعرض وما �ماثلها) للحف� والعرض 
  %5     تبر�د أو تجم�د

ـ معدات وآالت وأجهزة تبر�د أو تجم�د ُأخر؛ مضخات     
      : حرار�ة

مضخات حرار�ة عدا أجهزة تك��� الهواء الداخلة في  ـ ـ  84 18 61 00  
  %5     84.15البند 

      : ـ ـ غ�رها    
  %5      ـ ـ ـ برادات لم�اه الشرب  84 18 69 10  
  %5      البو�ة لصنع  ـ ـ ـ أجهزة  84 18 69 20  
  %5       ـ ـ ـ أجهزة تبر�د المشرو�ات  84 18 69 30  
  %5      لتر 900ـ ـ ـ غرف تبر�د أو تجم�د تتجاوز سعتها   84 18 69 40  
  %5      أجهزة تصن�ع م���ات الثلج ـ ـ ـ   84 18 69 50  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 18 69 90  
      :اجزاء ـ     
  %5    التجم�د أو التبر�د أجهزة الحتواء مصمم أثاث ـ ـ  84 18 91 00  
       غ�رها :ـ ـ     
  %5    ـ ـ ـ وحدات إحداث البرودة تعمل �الضغط  84 18 99 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 18 99 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

641
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 573  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

و�ن �انت  أو معدات للمختبرات، أجهزةأو  آالت    84.19
(�استثناء األفران واألجهزة  تسخن �الكهر�اء

، لمعالجة )85.14بند األخر� الداخلة في ال
المواد بتغ�ر الحرارة مثل، التسخ�ن أو الط�خ أو 

التحم�ص أو التقط�ر أو إعادة التقط�ر أو 
�طر�قة �استور)  التع��م أو ال�سترة (التع��م

 االتبر�د، عدأوالت�خ�رأو التج��� أو التكث�� أو 
المعدات واألجهزة من األنواع المستعملة 

ت فور�ة للماء أو لألغراض المنزل�ة؛ مسخنا
      . مسخنات م�اه مجمعة، غ�ر �هر�ائ�ة

ـ مسخنات فور�ة للماء ومسخنات م�اه مجمعة، غ�ر     
    : كهر�ائ�ة

  %5     ـ ـ مسخنات فور�ة للماء تعمل �الغاز  84 19 11 00  
  %5    �الطاقة الشمس�ةـ ـ مسخنات للماء تعمل   84 19 12 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 19 19 00  
  %5     ـ أجهزة تع��م طب�ة أو جراح�ة أو مخبر�ة  84 19 20 00  
      : ـ اجهزة تج���    
أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد  ـ ـ  84 19 33 00  

 %5    وأجهزة التجفيف بالرش

 %5    للمنتجات الزراعية غيرها، ـ ـ  84 19 34 00  

ق، للورق أو الورق للخشب، لعجائن الورا، ـ ـ غيره  84 19 35 00  
 %5     المقوى

  %5     ـ ـ غ�رها  84 19 39 00  
  %5    ـ أجهزة تقط�ر أو إعادة التقط�ر  84 19 40 00  
  %5     م�ادالت حرار�ةوحدات ـ   84 19 50 00  

  %5    ـ آالت وأجهزة تس��ل الهواء أو الغازات اُألخر  84 19 60 00  
      : ـ آالت وأجهزة ومعدات، ُأخر    
  ي أو ـة أو لطهـات الساخنـة المشرو�ـلصناع ـ ـ  84 19 81 00  

     لتسخ�ن األغذ�ة     
  

5%  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  84 19 89 00  

  إعفاء     ـ أجزاء  84 19 90 00  
آالت صقل وترق�ق، عدا ما �ان منها للمعادن أو     84.20

      . سطوانات لهذه اآلالتو�الزجاج، 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

642
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 574  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5     ـ آالت صقل وترق�ق  84 20 10 00  
      أجزاء:ـ     
  %5     ـ ـ اسطوانات  84 20 91 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 20 99 00  

أجهزة طرد مر�ز�، �ما ف�ها أجهزة التج���     84.21
�الطرد المر�ز�؛ آالت وأجهزة ترش�ح أوتن��ة 

     . السوائل أو الغازات
طرد �الـ أجهزة طرد مر�ز�، �ما ف�ها أجهزة التج���     

      : المر�ز� 
  %5     ـ ـ فارزات قشدة  84 21 11 00  
  %5     األل�سة ـ ـ أجهزة تج���  84 21 12 00  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  84 21 19 00  
      : ـ آالت وأجهزة ترش�ح أو تن��ة السوائل    
      : ـ ـ لترش�ح أو تن��ة الم�اه    
  %5     ـ ـ ـ لالستعمال المنزلي  84 21 21 10  
  %5     اـ ـ ـ غ�ره  84 21 21 90  
  %5    ـ ـ لترش�ح أو تن��ة المشرو�ات عدا الم�اه  84 21 22 00  
  ات ـمحر�الفي والوقود ـ ـ لترش�ح الز�وت المعدن�ة   84 21 23 00  

  %5     االحتراق الداخليذات      
      : ـ ـ غ�رها    

  إعفاء     ـ ـ ـ مرشحات لتن��ة الدم  84 21 29 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 21 29 90  
      : آالت وأجهزة ترش�ح أو تن��ة الغازاتـ     

  ذات ات ـر�ـلمحلـ ـ مرشحات لتن��ة الهواء الداخل،   84 21 31 00  
  %5    الداخلي االحتراق      

محوالت حفازة أو مرشحات األجسام الدقيقة، وإن ـ ـ   84 21 32 00  
ة أو ترشيح غازات العادم المنبعثة نقيكانت متحدة، لت

  %5    الداخلي الحتراق امن محركات 
  %5     ـ ـ غ�رها  84 21 39 00  

      : ـ أجزاء    
ـ ـ ألجهزة الطرد المر�ز�، �ما ف�ها أجهزة التج��� �الطرد   84 21 91 00  

    المر�ز� 
  

  إعفاء
  %5    ـ ـ غ�رها  84 21 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

643
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 575  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

آالت لغسل األواني؛ آالت لتن��� أو تج���     84.22
ت وأجهزة لتعب�ة القناني أو األو��ة اُألخر؛ آال

أولغلق أولسد أولصق الرقاع على القناني أوالعلب 
 ؛ آالت أو الصناديق أواألك�اس أو األو��ة األخر

 واألواني إلح�ام الغلق على القناني والبرطمانات
 آالت واألناب�ب واألو��ة المماثلة �الك�سوالت؛

ال�ضائع (�ما ف�ها أجهزة وحزم تغل�� أخر ل
الحرار� للدائن)؛ آالت الضافة �االنكماش  الحزم

     . الغازات للمشرو�ات
      : ـ أجهزة لغسل األواني    
  %5     ـ ـ من النوع المنزلي  84 22 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 22 19 00  
ـ آالت وأجهزة لتن��� أو تج��� القناني أو األو��ة   84 22 20 00  

    اُألخر
  

5%  
أو السد أوللصق الرقاع  ـ آالت وأجهزة للتعب�ة أو الغلق    

على القناني أو العلب أوالصناديق أو األك�اس أو 
، االت ألح�ام غلق القناني والمرط�ات األو��ة األخر

؛ أجهزة إلضافة واالناب�ب واالو��ة المماثلة �الك�سوالت 
      : الغازات للمشرو�ات

لقوار�ر ـ ـ ـ أجهزة للتعب�ة أو للسد أو للصق الرقاع على ا  84 22 30 10  
     والعلب والصناديق واألك�اس أو األو��ة األخر

  
5%  

  %5    ـ ـ ـ أجهزة إلضافة الغازات للمشرو�ات  84 22 30 20  
االت ألح�ام غلق القناني والمرط�ات واالناب�ب ـ ـ ـ   84 22 30 30  

  %5    واالو��ة المماثلة �الك�سوالت
ىالت ضائع �ما ف�ها ال�وحزم لتغل��  أخر ـ آالت وأجهزة  84 22 40 00  

    �االنكماش الحرار� للدائن حزمالوأجهزة 
  

5%  
  %5     ـ أجزاء  84 22 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

644
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 576  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  أجهزة وزن (عدا المواز�ن التي تبلغ حساس�تها     84.23
)، �ما في ذلك ال��اب�ن أكثر سنت�جرام أو 5

وأجهزة ض�ط واحتساب وحدات ��اس أخر� 
ن مرت�طة �الوزن؛ صنجات مواز�ن (��ارات) م

     . جم�ع األنواع
ـ أجهزة وزن األشخاص، �ما في ذلك مواز�ن األطفال؛   84 23 10 00  

     مواز�ن منزل�ة
  

5%  
ـ أجهزة للوزن المستمر لل�ضائع المنقولة على س�ور   84 23 20 00  

     ناقلة
  

5%  
لوضع المواد  زة وزن ثابتة وأجهال اتكم�الـ أجهزة لوزن   84 23 30 00  

ت بوزن محدد، �ما في ذلك مواز�ن في أك�اس أوعبوا
    المعايرة 

  
  

5%  
      : ـ أجهزة وزن ُأخر    

  %5    غل� 30وزن التتجاوز  قدرة ـ ـ ذات   84 23 81 00  
 5000غ وال تتجاوز ل�  30وزن تتجاوز قدرة ذات   ـ ـ  84 23 82 00  

  %5    غلك
  %5     ـ ـ غ�رها  84 23 89 00  
  %5       م�ع المواز�ن؛ أجزاء أجهزة وزن لج(��ارات) ـ صنجات   84 23 90 00  

أجهزة آل�ة (و�ن �انت تدار �ال�د) لرش أو نثر     84.24
أو نفث السوائل أو المساح�ق؛ أجهزة إطفاء 

الحرائق، و�ن �انت م��أة؛ مسدسات رش وأجهزة 
مماثلة؛ آالت أجهزة نفث ال�خار أوقذف الرمال 

      للرش �النفث .آالت وأجهزة مماثلة و 
  %5     ـ آالت وأجهزة إطفاء الحرائق، و�ن �انت م��أة  84 24 10 00  
      : ـ مسدسات رش وأجهزة مماثلة    
  %5     ـ ـ ـ مسدسات رش مواد البناء و�ن �انت �محرك �هر�ائي  84 24 20 10  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 24 20 90  
 آالت وأجهزةو ـ آالت وأجهزة نفث ال�خار أو قذف الرمال   84 24 30 00  

    للرش �النفث مماثلة
  

5%  
      : للزراعة أو ال�ستنة أجهزة رش ـ     
      :أجهزة رش محمولةـ ــ     
  %5     المب�دات الحشر�ة رشـ ـ ـ أجهزة   84 24 41 10  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

645
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 577  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  84 24 41 90  
      :غ�رهاـ ـ     
  %5     المب�دات الحشر�ة رشـ ـ ـ أجهزة   84 24 49 10  
  %5    غ�رها  ـ ـ ـ  84 24 49 90  
      : ـ أجهزة ُأخر    
      : ـ ـ للزراعة أو ال�ستنة    
  %5     ـ ـ ـ أن�مة الر� الكاملة �جم�ع أنواعها  84 24 82 10  
  %5    .ـ ـ ـ أجهزة نثر الماء المستخدمة في ر� الحشائش  84 24 82 30  
  %5      ـ ـ ـ غ�رها  84 24 82 90  
  إعفاء    ـ ـ غ�رها  84 24 89 00  
      : زاءـ أج    
غط ـوائل �الضـفث الســ ـ ـ روؤس �الست���ة لن  84 24 90 10  

  إعفاء    )96.16عدا الداخلة في البند  (المتكرر
  أجـزاء ألن�مــة الــر� الـواردة �البنـد الفرعي ـ ـ ـ  84 24 90 20  

 10 82 24 84     
 إعفاء

 إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها  84 24 90 90  
عدا الروافع ذات (ع، ـفروارفـع و  راتـ��    84.25

؛ روافع ذات إسطوانات أف��ة أو )القواد�س
      . عمود�ة؛ روافع (عفر�تات)

روافع، عدا الروافع ذات القواد�س وعدا رفع و ـ ��رات     
      : الروافع المستعملة لرفع الس�ارات

  %5     ـ ـ تعمل �محرك �هر�ائي  84 25 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 25 19 00  

روافع ذات  (ونشات) ؛افع ذات اسطوانات أف��ة ـ رو     
      : اسطوانات عمود�ة ( �ا�ستان)

  %5     ـ ـ تعمل �محرك �هر�ائي  84 25 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 25 39 00  
ـ روافع (عفر�تات)؛ روافع من األنواع المستعملة في رفع     

      : الس�ارات
اع المستعملة في المرائب ة رفع ثابتة من األنو ـ ـ أجهز   84 25 41 00  

     (كراجات)
  

5%  
  %5      ـ ـ روافع (عفر�تات) وآالت رفع ُأخر، ه�درول���ة  84 25 42 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 25 49 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

646
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 578  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

روافع ذات أذرع للسفن (در�ات)؛ روافع "كر�ن"،     84.26
�ما ف�ها الروافع المتحر�ة على �ا�الت معلقة؛ 

فع وتنض�د جسور رافعة متحر�ة و��اكل ر 
حامالت رافعة للتنض�د ، متحر�ة "على إطارات"

مزودة  عاملة  متحر�ة "على إطارات" وعر�ات
       �أذرع رافعة "كر�ن"

ـ جسور رفع متحر�ة وروافع متحر�ة على جسور و��اكل     
رفع وتنض�د متحر�ة "على إطارات" وحامالت رافعة 

      : للتنض�د متحر�ة "على إطارات"
  %5       ـ ـ جسور رافعة متحر�ة على قواعد ثابتة  84 26 11 00  

ـ ـ ��اكل رفع وتنض�د  وحامالت رافعة للتنض�د متحر�ة   84 26 12 00  
     "على إطارات"

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  84 26 19 00  
  %5     ـ روافع (كر�ن) برج�ة  84 26 20 00  
  %5     ـ روافع (كر�ن) به�اكل متحر�ة على خط حديد�  84 26 30 00  
      : ـ آالت وأجهزة ُأخر ذات�ة الدفع    
  %5     ـ ـ على إطارات  84 26 41 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  84 26 49 00  

      ـ آالت وأجهزة ُأخر:    
  %5    الطرق  على �رــ ـ مصممة للتر��ب على مر��ات تس  84 26 91 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  84 26 99 00  
ُأخر، املة عبروافع شو��ة؛ عر�ات  عر�ات    84.27

      (مناولة) . تنض�دأو مجهزة �معدات رفع 
  %5     ـ عر�ات ذات�ة الدفع تعمل �محرك �هر�ائي  84 27 10 00  
  %5     ـ عر�ات ُأخر ذات�ة الدفع  84 27 20 00  
  %5     ـ عر�ات ُأخر  84 27 90 00  

آالت وأجهزة أخر للرفع أوللتنض�د أو للتحم�ل     84.28
عد والساللم المتحر�ة أوللتفر�غ (مثل، المصا

      ").ك�ة "تلفر�كس�ور الناقلة والناقالت السلالو 
  %5     واد�سق ذات عـورواف دـمصاع ـ  84 28 10 00  
  %5     المضغو� �الهواء تعمل، وناقلة رافعة أجهزة ـ  84 28 20 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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647
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 579  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

 أو لل�ضائع ،مستمر عمل ذات، ُأخر ونقل رفع أجهزة ـ    

    :المواد
  

  %5       األرض تحت لالستعمال خص�صاً  مصممة ـ ـ  84 28 31 00  
  %5       قواد�س ذات، غ�رها ـ ـ  84 28 32 00  
  %5      س�ور ذات، غ�رها ـ ـ  84 28 33 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  84 28 39 00  
  %5       متحر�ة وممرات آل�ة ساللم ـ  84 28 40 00  
أجهزة �مقاعد و  ، الرافعات ـ ناقالت سلك�ة " تل�فر�ك"  84 28 60 00  

     بل�ةحالمتزلج�ن؛ تر���ات آل�ة لسحب الناقالت ال سحب
  

5%  
  %5    روبوتات صناعية ـ ـ   84 28 70 00  
  %5      ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 28 90 00  

وجرافات تسو�ة الطرق  جرافات (بلدوزرات)    84.29
تسو�ة و�شط تمه�د و (انجلدوزرات) وآالت 

فارات)  التر�ة (حاستخراج  وآالت ومجارف آل�ة
 ومحمالت �مجارف وآالت دك ومحادل رصف

      ذات�ة الدفع. الطرق 
      جرافات وجرافات تسو�ة :ـ     
  %5    ـ ـ �جناز�ر  84 29 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 29 19 00  
  %5     تسو�ةتمه�د و ـ آالت   84 29 20 00  
  %5     ـ آالت �شط  84 29 30 00  
  %5    الطرق  ـ آالت دك ومحادل رصف  84 29 40 00  
      : ، ومحمالت �مجارفحفارات آل�ة ـ مجارف آل�ة و    
  %5       ـ ـ محمالت �مجارف أمام�ة  84 29 51 00  
  %5     درجة  360���ل علو� دوار مد� دورانهذات ـ آالت  ـ  84 29 52 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  84 29 59 00  

ة للتحر�ك أو التمه�د أو التسو�آالت وأجهزة ُأخر     84.30
والتنق�ب أو الرص أأو الكشط أو الحفر أو الدك  

أو خامات المعادن لتر�ة أو استخراج ا وأ
المعادن؛ آالت غرز أو نزع األوتاد؛ جارفات 

      . ت الثلجخاوناف
  %5       ـ آالت غرز أو نزع األوتاد  84 30 10 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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648
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 580  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5       ات الثلجخـ جارفات وناف  84 30 20 00  
      : الصخر وآالت حفر األنفاقو أـ آالت تكس�ر الفحم     
  %5     ـ ـ ذات�ة الدفع  84 30 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 30 39 00  

      : ـ آالت ُأخر للحفر وسبر األعماق    
  %5     ـ ـ ذات�ة الدفع  84 30 41 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 30 49 00  
  %5    ـ آالت وأجهزة ُأخر ذات�ة الدفع  84 30 50 00  

      : أجهزة ُأخر، غ�ر ذات�ة الدفعـ آالت و     
  %5    رص ـ ـ آالت وأجهزة دك أو  84 30 61 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 30 69 00  

أجزاء معدة حصرًا أو �صورة رئ�س�ة لألستعمال     84.31
 84.25مع اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 

      .84.30لغا�ة 
  %5     84.25البند ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في   84 31 10 00  
  %5     84.27ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند   84 31 20 00  
      :84.28ـ لآلالت واألجهزة الداخلة في البند     
  %5       أو للروافع ذات القواد�س أو للساللم اآلل�ة ـ للمصاعدـ   84 31 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 31 39 00  
أو  84.29، 84.26في البنود ـ لآلالت واألجهزة الداخلة     

84.30:      
  %5     ـ ـ قواد�س، مجارف، خطاط�� و�الل�ب  84 31 41 00  
  %5    الجرافات أو جرافات التسو�ة ـ ـ نصال   84 31 42 00  
ـ ـ أجزاء آلالت حفر وسبر األعماق الداخلة في البند     

     84 30 49أو  84 30 41الفرعي 
  

5%  
  %5     الحفر لآل�ارـ ـ ـ مثاقب   84 31 43 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 31 43 90  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 31 49 00  

آالت وأجهزة مما �ستعمل في الزراعة أو     84.32
ال�سات�ن أو الغا�ات لتحض�ر أو فالحة التر�ة؛ 

      . أو المالعب الر�اض�ة المروجمحادل 
  %5       ـ محار�ث  84 32 10 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 581  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

ر�ة، آالت تقل�ب وتمه�د التر�ة ـ آالت تفت�ت �تل الت    
      : للزراعة، آالت نزع األعشاب

  %5    ـ ـ آالت تفت�ت �تل التر�ة ذات األقراص  84 32 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 32 29 00  
      : ـ آالت البذر والغرس والشتل    
  %5    الم�اشر دون أدوات حرث ـ آالت البذر والغرس والشتل ـ  84 32 31 00  
  %5    غ�رها ـ  ـ  84 32 39 00  
      المخص�ات:  ـ آالت فرش األسمدة العضو�ة وتوز�ع     
  %5    األسمدة العضو�ة فرش ـ ـ آالت   84 32 41 00  
  %5     ـ ـ آالت توز�ع المخص�ات  84 32 42 00  

  %5     ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 32 80 00  
  %5     ـ أجزاء  84 32 90 00  

أو دراس المحاص�ل  دلجني وحصآالت وأجهزة     84.33
الزرا��ة، �ما ف�ها م�ا�س القش والعلف؛ 
قاصات عشب أو حشائش؛ آالت لتن��� 

أوتصن�� أوفرز الب�ض أو الفواكه أو غ�رها من 
المحاص�ل الزرا��ة، �إستثناء اآلالت واألجهزة 

      .84.37الداخلة في البند 
ـ قاصات األعشاب والحشائش للمروج، والحدائق،     

     : والمالعب
  %5       ـ ـ �محرك ذ� أداة قص تدور �خط أفقي  84 33 11 00  
  %5       ـ ـ غ�رها  84 33 19 00  
ـ قاصات أعشاب وحشائش ُأخر، �ما في ذلك قض�ان   84 33 20 00  

     القطع التي تر�ب على الجرار (تراكتور)
  

5%  
  %5       ـ أجهزة أخر لحصد الكأل  84 33 30 00  
القش أو العلف، �ما في ذلك م�ا�س جمع وحزم ـ م�ا�س   84 33 40 00  

     القش
  

5%  
 ؛ أجهزة دراس المحاص�ل ـ آالت وأجهزة ُأخر لجني    

      :المحاص�ل 
  %5     معًا  ـ ـ آالت حصد ودراس  84 33 51 00  

  %5    ـ ـ آالت وأجهزة دراس ُأخر  84 33 52 00  
  %5      ـ ـ آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات  84 33 53 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 33 59 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 582  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

ـ آالت وأجهزة لتن��� وتصن�� أو فرز الب�ض أو   84 33 60 00  
     الفواكه أو غ�رها من المحاص�ل الزرا��ة

  
5%  

  %5     ـ أجزاء  84 33 90 00  
      . آالت الحلب وأجهزة صناعة منتجات األل�ان    84.34

  %5    ـ آالت حلب  84 34 10 00  
  %5    ـ آالت وأجهزة صناعة األل�ان  84 34 20 00  
  %5     ـ أجزاء  84 34 90 00  

معاصر ومهارس وآالت وأجهزة مماثلة مما     84.35
أو  عص�ر التفاح�ستعمل في صناعة النب�ذ أو 

      . عص�ر الفواكه أو المشرو�ات المماثلة
  %5     ـ آالت وأجهزة  84 35 10 00  
  %5     ـ أجزاء  84 35 90 00  

وأجهزة ُأخر مما �ستعمل في الزراعة أو  آالت    84.36
ال�سات�ن أوالغا�ات أو تر��ة الط�ور الداجنة 

أوالنحل، �ما في ذلك أجهزة االستن�ات المزودة 
بتجه�زات آل�ة أو حرار�ة؛ أجهزة حضانة وتفر�خ 

     . الط�ور الداجنة
  %5     ـ آالت وأجهزة لتحض�ر األغذ�ة والعلف للح�وانات  84 36 10 00  
أجهزة الحضانة  ،ـ آالت وأجهزة تر��ة الط�ور الداجنة    

      :للط�ور الداجنة  والتفر�خ
  %5     ـ ـ آالت وأجهزة الحضانة وتفر�خ الط�ور الداجنة  84 36 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 36 29 00  
      : ـ آالت وأجهزة ُأخر    
  %5     ـ ـ ـ أجهزة حاضنة لل��ت�ر�ا في المختبرات  84 36 80 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  84 36 80 90  
      : ـ أجزاء    
أجهزة  أوآلالت وأجهزة تر��ة الط�ور الداجنة  ـ ـ   84 36 91 00  

     الحضانة والتفر�خ
  

5%  
  %5       ـ ـ غ�رها  84 36 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 583  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

البذور أو  أو تصن�� آالت لتن��� أو فرز    84.37
الحبوب أو ال�قول ال�ا�سة؛ آالت وأجهزة مما 

ل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو �ستعم
ال�قول ال�ا�سة، عدا اآلالت واألجهزة من األنواع 

      المستعملة في المزارع.
البذور أو الحبوب أو  أو تصن�� ـ آالت لتن��� أو فرز  84 37 10 00  

    ال�قول ال�ا�سة
  

5%  
  %5      ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 37 80 00  
  %5       ـ أجزاء  84 37 90 00  

آالت وأجهزة، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان     84.38
آخر من هذا الفصل، لتحض�ر أو صناعة 
األطعمة أو المشرو�ات، عدا آالت وأجهزة 

استخالص أو تحض�ر الدهون والز�وت 
أو  الح�وان�ة، أو الدهون والز�وت الن�ات�ة

     الثابتة. الم��رو��ة
واالت لصناعة  جات المخابزـ آالت وأجهزة لصناعة منت  84 38 10 00  

    الم�رونة أو الس�اجتي أوالمنتجات المماثلة 
  

5%  
وأجهزة لصناعة المصنوعات الس�ر�ة أو الكاكاو  ـ آالت  84 38 20 00  

     أو الشو�والتة
  

5%  
  %5       ـ آالت وأجهزة لصناعة الس�ر  84 38 30 00  
  %5      ـ آالت وأجهزة لصناعة الب�رة (الجعة)  84 38 40 00  
  %5      الداجنة  ـ آالت وأجهزة لتحض�ر اللحوم أو الط�ور  84 38 50 00  
ـ آالت وأجهزة لتحض�ر الفواكه أو األثمار القشر�ة أو   84 38 60 00  

    الخضر
  

5%  
  %5      ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 38 80 00  
  %5       ـ أجزاء  84 38 90 00  

 آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ل���ة    84.39
سل�لوز�ة أو لصنع أو تجه�ز الورق أو الورق 

      . المقو� 
  %5    ـ آالت وأجهزة لصنع العجائن من مواد ل���ة سل�لوز�ة  84 39 10 00  

  %5    ـ آالت وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقو�   84 39 20 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 584  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5    ـ آالت وأجهزة لتجه�ز الورق أو الورق المقو�   84 39 30 00  
      : ـ أجزاء    

  %5     ـ ـ آالت وأجهزة صنع العجائن من مواد ل���ة سل�لوز�ة  84 39 91 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 39 99 00  

آالت وأجهزة لح�ك وتجل�د الكتب، �ما ف�ها آالت     84.40
     . وأجهزة خ�اطة الكتب

  %5      ـ آالت وأجهزة  84 40 10 00  
  %5       ـ أجزاء  84 40 90 00  

ُأخر لشغل عج�نة الورق أو الورق آالت وأجهزة     84.41
أو الورق المقو�، �ما في ذلك آالت وأجهزة 

      . القص من جم�ع األنواع
  %5      ـ آالت وأجهزة قص  84 41 10 00  
ـ آالت وأجهزة لصنع األك�اس أو األك�اس الصغ�رة أو   84 41 20 00  

    ال�روف (المغلفات)
  

5%  
 الحقائب أو (الكرات�ن) أوـ آالت وأجهزة صنع العلب   84 41 30 00  

الصناديق أو األناب�ب أو البرام�ل أو األو��ة المماثلة 
     �غ�ر طر�قة القول�ة

  
  

5%  
ـ آالت وأجهزة لصنع أصناف من عج�نة الورق أو الورق   84 41 40 00  

     أو الورق المقو� �طر�قة القول�ة
  

5%  
  %5      ـ آالت وأجهزة ُأخر  84 41 80 00  
  %5      ـ أجزاء  84 41 90 00  

الداخلة في  اآلالت عداآالت وأجهزة ومعدات (    84.42
) لتحض�ر أو صنع 84.65لغا�ة 84.56 البنود

عناصر  أوغ�رها مناأللواح أواالسطوانات 
عة؛ ألواح واسطوانات وغ�رها من عناصر االط�
عة اعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار ط�االط�

ل، (ل�توغرا��ا) محضرة ألغراض الط�اعة (مث
      . لمصقولة)اأو  الممسوحة أو المحب�ة

  %5    آالت و أجهزة ومعدات  ـ  84 42 30 00  
  %5    أجزاء لهذه اآلالت واألجهزة و المعدات  ـ  84 42 40 00  
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عة؛ ألواح و ا�ـ ألواح و اسطوانات وغ�رها من عناصر الط  84 42 50 00  
ألغراض اسطوانات وأحجار  ط�اعة ل�توغرا��ا، محضرة 

    �اعة (مثل،الممسوحة أوالمحب�ة أوالمصقولة)لطا

  
  

5%  
للط�اعة بواسطة األلواح أو تستخدم آالت وأجهزة     84.43

االسطوانات وغ�رها من عناصر الط�اعة الداخلة 
طا�عات وآالت غ�رها من ؛ 84.42في البند 

تصو�ر المستندات وأجهزة النسخ الهات��ة 
      .وازمها،وان �انت مندمجة؛ أجزاؤها ول (الفاكس)

 بواسطة األلواح أوللط�اعة تستخدم زة هآالت وأجـ     
في  الط�اعة الداخلةاالسطوانات وغ�رها من عناصر 

      :84.42البند 
  %5       آالت وأجهزة لط�اعة األوفست تغذ� بلفات ورق   ـ ـ  84 43 11 00  
آالت وأجهزة لط�اعة األوفست تغذ� �صفائح الورق  ـ ـ  84 43 12 00  

نوع المستعمل في الم�اتب (اليتجاوز ��اس من ال
     سم وهي غ�ر مطو�ة) 36×  22الصفحة 

  
5%  

  %5    ـ ـ آالت وأجهزة أخر لط�اعة األوفست 84 43 13 00  
�استثناء ، تغذ� بلفات ورق  آالت ط�اعة �الحروف ـ ـ  84 43 14 00  

  %5     آالت الط�اعة "الفل��سوغرا��ة"
، رق الو تغذ� بلفات ، عدا التي ة �الحروفـ ـ آالت ط�اع  84 43 15 00  

  %5    �استثناء آالت الط�اعة "الفل��سوغرا��ة
  %5    ـ ـ آالت الط�اعة "الفل��سوغرا��ة  84 43 16 00  
  %5     )ـ ـ آالت ط�اعة �طر�قة الحفر (جراف�ر  84 43 17 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 43 19 00  
دات وأجهزة وآالت تصو�ر المستن طا�عات غ�رها من ـ    

      النسخ الهات��ة (الفاكس)، وان �انت مندمجة :
تقوم بو��فت�ن أو أكثرمن مهام الط�اعة أو آالت  ــ   84 43 31 00  

تصو�ر المستندات أو االرسال بواسطة الفاكس، قابلة 
  إعفاء     للتوص�ل �أجهزة المعالجة الذات�ة للب�انات او �الش��ة

أجهزة المعالجة الذات�ة للب�انات ، قابلة للتوص�ل �غ�رهاـ ـ     
       ة :او �الش��

  إعفاء     أجهزة نسخ  هات��ة (فاكس)ـ ـ ـ  84 43 32 10  
 إعفاء     أجهزة تلكسـ ـ ـ  84 43 32 20  

 إعفاء     ـ ـ ـ طا�عات عن �عد (تل�برنتر) 84 43 32 30  
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 إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  84 43 32 90  

      : غ�رهاـ ـ     
  إعفاء    .تصو�ر مستندات تعمل �الطر�قة ال�صر�ةآالت ـ ـ ـ  84 43 39 10  
ـ ـ ـ أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة األصل�ة م�اشرة  84 43 39 20  

  إعفاء    على النسخة
  إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها 84 43 39 90  

      أجزاء ولوازم : ـ    
للط�اعة تستخدم  لط�اعةا ـ أجزاء ولوازم آلالت وأجهزةـ   84 43 91 00  

بواسطة األلواح أو االسطوانات وغ�رها من عناصر 
  %5     84.42الط�اعة الداخلة في البند 

       : غ�رها ـ  ـ     
 إعفاء   ملقمات ذات�ة للوثائق ـ ـ ـ   84 43 99 20  

 إعفاء    ملقمات الورق ـ ـ ـ   84 43 99 30  

 إعفاء    فرازاتـ ـ ـ   84 43 99 40  

 إعفاء    ـ خراط�ش (كاترج) للطا�عات �الحبر السائل أو الجاف ـ ـ   84 43 99 50  

  إعفاء    غ�رهاـ ـ ـ  84 43 99 90  
 آالت لبثق أو سحب أو تعديل بن�ة أو قص  84 44 00 00  84.44

    التر��ب�ة أواالصطنا��ةالمواد النسج�ة 
  

5%  
آالت وأجهزة لتحض�ر األل�اف النسج�ة؛ آالت     84.45

أو فتل األل�اف النسج�ة  وأجهزة غزل أو زو� 
الخ�و� النسج�ة؛ آالت النتاج وأجهزة ُأخر  وآالت
(�ما ف�ها آالت لف خ�و� النسج أو لف  تكب�ب

وآالت لتحض�ر الخ�و� النسج�ة  اللحمة)
اآلالت واألجهزة الداخلة في  على الستعمالها

      .84.47أو  84.46البندين 
      :النسج�ة األل�اف لتحض�ر آالت ـ    
  %5       ندف آالت ـ ـ  84 45 11 00  

  %5       تمش�ط آالت ـ ـ  84 45 12 00  
  %5      الفتائلأو تسل�ك  آالت سحب  ـ ـ  84 45 13 00  

  %5      غ�رها ـ ـ  84 45 19 00  
  %5      النسج غزل آالت ـ  84 45 20 00  
  %5    النسج  أوفتل زو�  آالت ـ  84 45 30 00  
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 وآالت ) اللحمة خ�و� لف �هاف �ما( النسج لف آالت ـ  84 45 40 00  

    تكب�ب
  

5%  
  %5      غ�رها ـ  84 45 90 00  

      آالت نسج (أنوال).    84.46
  %5     سم 30 عرضها اليتجاوز أقمشة لنسج ـ  84 46 10 00  

 ذات األنواع من، سم 30 عرضها يتجاوز أقمشة لنسج ـ    

      : م�وك
  %5    (أنوال آل�ة) �محرك مزودة ـ ـ  84 46 21 00  

  %5      غ�رها ـ ـ  84 46 29 00  
 بدون  األنواع من، سم 30 عرضها يتجاوز أقمشة لنسج ـ  84 46 30 00  

     م�وك
  

5%  
غرز، آالت لصنع ال، آالت تجم�ع �تصن�ر آالت    84.47

أو التول أو  (الخ�و� المبرومة) خ�و� البر�م
المسننات أو المطرزات أو أصناف العقاده أو 

     . تعف�ر (التو��ر)ال وآالتالضفر أو الش�اك 
      : دائر�ة تصن�ر آالت ـ    
  %5      مم 165 اسطواناتها قطر اليتجاوز ـ ـ  84 47 11 00  
  %5      مم 165 اسطواناتها قطر يتجاوز ـ ـ  84 47 12 00  
  %5    غرزال� تجم�ع آالت؛ مست��مة تصن�ر آالت ـ  84 47 20 00  
  %5      غ�رها ـ  84 47 90 00  

ة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود آالت وأجهز     84.48
(مثل،أجهزة  84.47أو84.46أو84.45أو84.44

دو�ي وجاكارد وموقفات ذات�ة الحر�ة وأجهزة 
تغ��ر المواك�ك)؛ أجزاء ولوازم صالحة لألستعمال 
حصرًا أو�صفة أساس�ة لآلالت واألجهزة الداخلة 

 84.45أو 84.44في هذا البند أوفي البنود 

المغازل وطارات المغازل  (مثل 84.47أو 84.46أو
آالت الندف واألمشا� ومساحب الخ�و�  و�ساو� 

والمواك�ك ون�ر النول "درق" و��اكلها و�بر 
      .تصن�ر)
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 84.44 البنود في الداخلة لآلالت مساعدة وأجهزة آالت ـ    

      :84.47 أو 84.46 أو 84.45 أو
  أو الختزال واجهزة آالت؛ جاكارد وأجهزة دو�ي أجهزة ـ ـ  84 48 11 00  

 مما تثق�بها �عد ال�طاقاتتجم�ع أو  ثقب أو نسخ

    هذه األجهزة مع �ستعمل

  
  

5%  
  %5      غ�رها ـ ـ  84 48 19 00  
 آلالتها أو 84.44 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  84 48 20 00  

    المساعدة وأجهزتها
  

5%  
 آلالتها أو 84.45 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ    

     : المساعدة وأجهزتها
  %5      الندف االت كساو�  لوازم ـ ـ  84 48 31 00  

 آالت كساو�  عدا ،النسج�ة األل�اف تحض�ر آلالت ـ ـ  84 48 32 00  

    الندف

5%  

  %5    زالقة أو دوارة وحلقات وأجنحتها مغازل واطارات مغازل ـ ـ  84 48 33 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  84 48 39 00  
 وأجهزتها آلالتها أو"  األنوال"  النسج آلالت ولوازم أجزاء ـ    

      : المساعدة
  %5      وأطرها )درق ن�ر النول (و  لألنوال أمشا� ـ ـ  84 48 42 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  84 48 49 00  
 آلالتها أو 84.47 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ    

      : المساعدة وأجهزتها
  %5    الغرز تش��ل في �ستعمل مما ُأخر وأصناف و�بر ثقاالت ـ ـ  84 48 51 00  

  %5      غ�رها ـ ـ  84 48 59 00  
، الالنسجالل�اد أو آالت وأجهزة لصنع أو تجه�ز   84 49 00 00  84.49

أثوا�ًا أو �أش�ال مع�نة، �ما ف�ها آالت وأجهزة 
    صنـع ال��عات من ل�اد؛ قوالب صنع ال��عات

  
5%  

آالت غسل منزل�ة مما �ستعمل في المنازل أو     84.50
�ما ف�ها اآلالت التي ، (المصا�غ) المغاسل العامة

      تقوم �عمل�تي الغسل والتج��� .
      :كلغ10عن الجاف الغس�ل من منها كل سعة التز�د آالت ـ    
 الجاف الغس�ل من منها كل سعة التز�دغس�ل  آالت ـ ـ  84 50 11 00  

  %5      كل�اً  ر�ةالح ذات�ة كلغ10عن
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 الغس�ل من منها كل سعة ُأخر التز�د غس�ل آالت ـ ـ  84 50 12 00  

 تعمل تج��� �أجهزة مندمجه ، كلغ10عن الجاف

  %5     المر�ز�  �الطرد
منها من  التز�د سعة �لغس�ل  آالتمن  ـ ـ غ�رها  84 50 19 00  

  %5     كلغ10 نع الغس�ل الجاف
  %5     لغك10�ل منها من الغس�ل الجاف عن سعة  تز�د آالت  ـ  84 50 20 00  

  %5       أجزاء ـ  84 50 90 00  
آالت وأجهزة (عدا اآلالت الداخلة في البند     84.51

) لغسل أو تن��� أوعصر أوتج��� 84.50
أو��س (�ما ف�ها م�ا�س التثب�ت الحرار�) أو�ي 

أوص�غ أوتحض�ر أوتجه�ز  (تب��ض)أو قصر
أو األقمشة ج�ة أو أوطالء أوتشر�ب الخ�و� النس

المصنوعات من مواد نسج�ة الجاهزة وآالت   
لتغط�ة النسج أوغ�رها من الحوامل المستعملة 

 األرض�ات لصنع أغط�ة األرض�ات مثل مشمع
"الل�نول�وم"؛ آالت لف أوحل أوطي أو قص 

      . أوتسن�ن النسج
  %5      الجافة �الطر�قة تن��� أجهزة ـ  84 51 10 00  

      : تج��� جهزةوأ آالت ـ    
  %5    الجاف الغس�ل من لجك10 منها الواحدة التتجاوزسعة ـ ـ  84 51 21 00  

  %5      غ�رها ـ ـ  84 51 29 00  
  %5    )الحرار�  التثب�ت م�ا�س ف�ها �ما( كي وم�ا�س آالت ـ  84 51 30 00  
  %5      ص�غ أو (تب��ض)قصر أو غسل آالت ـ  84 51 40 00  
  %5      النسج تسن�ن أو قص أو طي أو حل أو �بتكب آالت ـ  84 51 50 00  
  %5      ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 51 80 00  

  %5      أجزاء ـ  84 51 90 00  
آالت خ�اطة، عدا آالت خ�اطة الكتب الداخلة في     84.52

؛ أثاث وقواعد وأغط�ة مصممة 84.40البند 
      . الخ�اطةآالت خص�صا آلالت الخ�اطة؛ إبر 

  %5       منزل�ة خ�اطة تآال ـ  84 52 10 00  
     : ُأخر خ�اطة آالت ـ    
  %5       الحر�ة ذات�ة وحدات ـ ـ  84 52 21 00  
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

658
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 590  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5    غ�رها ـ ـ  84 52 29 00  
  %5       الخ�اطة آالت إبر ـ  84 52 30 00  
 أجزاء ؛أجزاؤهاو  الخ�اطة آلالت وأغط�ة قواعدو أثاث ـ  84 52 90 00  

  %5     الخ�اطة آلالت أخر
ت وأجهزة لتحض�ر أو د�اغة أو شغل الصالل آال    84.53

أو الجلود أو لصنع أو تصل�ح أصناف األحذ�ة 
أو غ�رها من المصنوعات من الصالل والجلود، 

      . عدا آالت الخ�اطة
 أو الصالل شغل أو د�اغة أو لتحض�ر وأجهزة آالت ـ  84 53 10 00  

     الجلود
  

5%  
  %5       األحذ�ة أصناف �حتصل أو لصنع وأجهزة آالت ـ  84 53 20 00  
  %5    ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 53 80 00  
  %5    أجزاء ـ  84 53 90 00  

أجهزة لتن��ة وتحو�ل المعادن المصهورة ومغارف     84.54
وقوالب صب الس�ائك وآالت صب المعادن، من 
      . األنواع المستعملة في تعدين أو س�ك المعادن

  %5    المصهورة المعادن �لوتحو  لتن��ة أجهزة ـ  84 54 10 00  
  %5    ومغارف الس�ائك صب قوالب ـ  84 54 20 00  
  %5    المعادن صبآالت  ـ  84 54 30 00  
  %5    أجزاء ـ  84 54 90 00  

      . واسطواناتها ) المعادندرفلة(آالت تجل�خ     84.55
  %5     أنبو��ة آالت ـ  84 55 10 00  
      : ُأخر آالت ـ    
 وعلى �الحرارة تجل�خت آالت أو، بـالحـرارة تجل�خ  آالت ـ ـ  84 55 21 00  

     أ�ضاً  ال�ارد
  

5%  
  %5    ال�ارد على تجل�خ آالت ـ ـ  84 55 22 00  
  %5    التجل�خ  آلالت اسطوانات ـ  84 55 30 00  

  %5    ُأخر أجزاء ـ  84 55 90 00  
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إزالة المادة، �عدد آل�ة لشغل جم�ع المواد تعمل     84.56
ل�زر أو غ�رها من الحزم �استخدام حزم ال

الضوئ�ة أو الفوتون�ة أو فوق الصوت�ة أو 
�طر�قة التفر�غ الكهر�ائي أو �الطر�قة الك�ماو�ة 

الكهر�ائ�ة، أو �حزم اإلل��ترونات أو �الحزم 
 القطعاآلت  ؛األيون�ة أو �طر�قة قوس ال�الزما

      الماءالتي تعمل بنفث 
 أو الضوئ�ة مالحز  أو الل�زر حزم �استخدام تعمل ـ    

    :اُألخر الفوتون�ة
  
  

  إعفاء    الل�زر حزم تعمل �استخدام  ـ ـ  84 56 11 00  
  إعفاء    اُألخر الفوتون�ة أو الضوئ�ة �الحزم تعمل ـ ـ  84 56 12 00  
  %5     الصوت�ة فوق  �الموجات تعمل ـ  84 56 20 00  
  %5     الكهر�ائي التفر�غ �طر�قة تعمل ـ  84 56 30 00  
 إعفاء    تعمل �طر�قة قوس ال�الزما ـ  84 56 40 00  

 إعفاء    الماءالتي تعمل بنفث  القطع ـ اآلت  84 56 50 00  

  إعفاء     غ�رها ـ  84 56 90 00  
مراكز تشغ�ل آلي، آالت ذات محطة شغل مفردة     84.57

      وآالت ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن.
  %5     آلي تشغ�ل مراكز ـ  84 57 10 00  
  %5    مفردة شغل محطة ذات آالت ـ  84 57 20 00  
  %5     متعددة شغل محطات ذات آالت ـ  84 57 30 00  

مخار� (�ما ف�ها مراكز الخراطة) تعمل �اقتطاع     84.58
      . المعدن(إزالة) 

      : أف��ة مخار� ـ    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 58 11 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 58 19 00  
     : ُأخر �مخار  ـ    
  %5      رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 58 91 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 58 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

660
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 592  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

عدد آل�ة (�ما ف�ها وحدات تشغ�ل �مزالق)     84.59
للتثق�ب أو لتعديل وض�ط الثقوب، أوالتفر�ز أو 

ة والخارج�ة للمعادن عن طر�ق �اللول�ة الداخل
المعدن، عدا المخار� (�ما ف�ها مراكز  ازالة
      .84.58اطة) الداخلة في البند الخر 

  %5      �مزالق تشغ�ل وحدات ـ  84 59 10 00  
      ُأخر: تثق�ب آالت ـ    
  %5      رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 59 21 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 59 29 00  
      : الثقوب أوض�ط تعديل مع للتفر�ز ُأخر آالت ـ    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 59 31 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 59 39 00  
      :ـ آالت أخر لتعديل وض�ط الثقوب    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 59 41 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 59 49 00  
      : )ر��ة ش�ل على( �منضدة)، فر�زة( تفر�ز آالت ـ    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 59 51 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 59 59 00  
      ُأخر: تفر�ز آالت ـ    

  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 59 61 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 59 69 00  
  %5     الخارج�ة أو الداخل�ة للول�ة أخر آالت ـ  84 59 70 00  

عدد آل�ة لتشذيب أوسن أوشحذ أوتن��م أو صقل     84.60
أو إلجراء عمل�ات تجه�ز ُأخر لشغل المعادن 

سطة أوالخالئط المعدن�ة الخز��ة (س�رم�ت) بوا
أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقـل، 
عـدا آالت قطـع أو تجه�ز أسنان التروس،الداخلة 

      .84.61في البند 
     ـ آالت شحذ السطوح المستو�ة:    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 60 12 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 60 19 00  

      :أخـر شحذ آالت ـ    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

661
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 593  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5     رقمي تح�م ذات ذ ال مر�ز�ة،آالت شح ـ ـ  84 60 22 00  
  %5    ...    رقمي تح�م ذاتآالت أخر لشحذ االسطح االسطوان�ة  ـ ـ  84 60 23 00  
  %5     رقمي تح�م ذات غ�رها، ـ ـ  84 60 24 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 60 29 00  
      :(عدد أو قواطع شحذ)  شحذ آالت ـ    
  %5     رقمي تح�م ذات ـ ـ  84 60 31 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 60 39 00  
  %5    صقل أو تن��م آالت ـ  84 60 40 00  
  %5    غ�رها ـ  84 60 90 00  

عدد آل�ة للمسح أوللتسو�ة أو تشـق�ق أو     84.61
تفر�ض (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجه�ز 

وغ�رها من أو نشر او فصل أسنان التروس 
المعادن أو الخالئط  التي تعمل �إزالةالعدد آالل�ة 

غ�ر داخلة وال ، عدن�ة الخز��ة (س�رم�ت)الم
      مذ�ورة في م�ان آخر.

  %5    مسح  آالت ـ  84 61 20 00  
  %5     )بروش( تفر�ض آالت ـ  84 61 30 00  

  %5    التروس أسنان تجه�ز أو شحذ أو قطع آالت ـ   84 61 40 00  
  %5    فصل أو نشر آالت ـ  84 61 50 00  
  %5    غ�رها ـ  84 61 90 00  

عدد آل�ة (�ما ف�ها الم�ا�س) لشغل المعادن     84.62
(باستثناء معدات �الطرق أو التش��ل �القول�ة

وخطوط  ؛ عدد آل�ة (�ما ف�ها الم�ا�سالتجليخ)

) الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة
التقو�م او  أوالطي  أولشغل المعادن �الثني 

 أوالتخر�م  أوالقص  أوالتقو�س  أوالتسو�ة 
؛ م�ابـس لشغل (باستثناء مناضد السحب)�زالتحز 

مذ�ورة المعادن أو الكر��دات المعدن�ة، غ�ر 
     . أعاله

 أو للطرق  للتشكيل بالحرارة أو )الم�ا�س ف�ها �ما( آالت ـ    

      أو المطارق الحرارية: �القول�ة للتشكيل



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

662
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 594  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

 %5    آالت لتشكيل القوالب المختومة (المغلقة)  ـ ـ  84 62 11 00  

 %5    غيرها  ـ ـ  84 62 19 00  

تقويم أو لثني أو طي أو ) الم�ا�س مكابح ف�ها �ما( آالت ـ    
      :المنتجات المسطحة  تسوية

 %5    )بروفيالتشكال الخاصة (آالت لتشكيل اال ـ ـ  84 62 22 00  

 %5     رقمي تحكم ذاتمكابح المكابس  ـ ـ  84 62 23 00  

 %5    ت تحكم رقميآالت ثني الصفائح ذا ـ ـ  84 62 24 00  

 %5    آالت تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي ـ ـ  84 62 25 00  

آالت أخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو  ـ ـ  84 62 26 00  
 %5    التسوية    

  %5    غ�رها ـ ـ  84 62 29 00  
خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة  ـ    

) للمنتجات المكابس تثناءباس( وغيرها من آالت القص
      : والقص للتخر�م المشتر�ة اآلالتعدا  المسطحة

 %5    خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة ـ ـ  84 62 32 00  

 %5    آالت القص ذات تحكم رقمي ـ ـ  84 62 33 00  

  %5    غ�رها ـ ـ  84 62 39 00  
أو القضم  زالتحز� أو للتخر�م) الم�ا�س باستثناء( آالت ـ    

 للتخر�م المشتر�ة اآلالت ف�ها �ما للمنتجات المسطحة

      : والقص
 %5    ذات تحكم رقمي ـ ـ  84 62 42 00  

  %5    غ�رها ـ ـ  84 62 49 00  
ـ آالت لشغل المواسير و األنابيب والمقاطع المجوفة     

      :المكابس ) باستثناء( والقضبان 
 %5    ذات تحكم رقمي ـ ـ  84 62 51 00  

 %5    غيرها ـ ـ  84 62 59 00  

      مكابس لشغل المعادن على البارد: ـ    
 %5    مكابس هيدروليكية ـ ـ  84 62 61 00  

 %5    مكابس آلية ـ ـ  84 62 62 00  

 %5    مكابس سيرفو ـ ـ  84 62 63 00  

 %5    غيرها ـ ـ  84 62 69 00  

  %5    غ�رها ـ  84 62 90 00  
الكر��دات عادن أو عدد آل�ة ُأخر،لشغل الم    84.63

      . المادة ازالةدون  ،المعدن�ة الخز��ة (س�رم�ت)



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

663
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 595  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

 الخاصة واألش�ال واألناب�ب للقض�ان سحب مناضد ـ  84 63 10 00  

     �ماثلها وما واألسالك) برو��الت(
  

5%  
  %5    �التجل�خ  اللولبـة آالت ـ  84 63 20 00  
  %5     األسالك لشغل آالت ـ  84 63 30 00  

  %5    غ�رها ـ  84 63 90 00  
عدد آل�ة لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو     84.64

خل�ط الحر�ر الصخر� (االس�ستوس) �األسمنت 
أو المواد المعدن�ة المماثلة أو لشغل الزجاج على 

      . ال�ارد
 إعفاء    نشر آالت ـ  84 64 10 00  

 إعفاء    آالت شحذ أو صقل ـ  84 64 20 00  

 إعفاء     رهاغ� ـ  84 64 90 00  

عدد آل�ة (�ما ف�ها آالت غرز المسام�ر أو     84.65
التشب�ك أو التغر�ة، أو التجم�ع �طر�قة ُأخر�)، 

الع�م أو المطا� لشغل الخشب أو الفل�ن أو 
 الصل�ة المقسى أو اللدائن الصل�ة أو المواد

      المماثلة.
 التشغ�ل اتعمل� من مختلفة �أنواع ال��ام �م�نها آالت ـ  84 65 10 00  

    العمل�ات هذه أثناء العاملة األدوات تغ��ر دون ، اآللي
  

5%  
  %5    مراكز التشغ�ل اآلليـ   84 65 20 00  
      :غ�رها ـ    
  %5    نشر آالت ـ ـ  84 65 91 00  
  %5    )قطعل�ا قول�ة(آالت مسح، أوتفر�ز أو  ـ ـ  84 65 92 00  
  %5     تلم�ع أو تن��م أو شحذ آالت ـ ـ  84 65 93 00  

  %5    آالت ثني وتقو�س أو تجم�ع ـ ـ  84 65 94 00  
  %5    تلس�ن أو ثقب آالت ـ ـ  84 65 95 00  
  %5    أو تقش�ر قصاصات أو شرائح إلى تقط�عأو  شق آالت ـ ـ  84 65 96 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 65 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

664
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 596  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

أجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصرًا أو �صورة     84.66
لغا�ة  84.56لداخلة في البنودرئ�س�ة في اآلالت ا

،�ما ف�ها حوامل األدوات العاملة ومثبتات 84.65
المشغوالت ورؤوس اللقم ذات�ة الفتح ورؤوس 

الخاصة التي  الملحقاتالتقس�م وغ�رهـا مـن 
أل� نوع  ؛ حوامل العدد ال�دو�ةاالالتتر�ب على 

     . �ال�د تعملالعدد التي من 
  %5       الفتح ذات�ة اللقم ورؤوس العاملة تاألدوا حوامل ـ  84 66 10 00  
  %5     المشغوالت مثبتات  ـ  84 66 20 00  
 تر�ب التي الخاصة الملحقات من وغ�رها تقس�م رؤوس ـ  84 66 30 00  

    االالت  على
  

5%  
      : غ�رها ـ    
  إعفاء     84.64 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 91 00  

  %5     84.65 البند في لداخلةا لآلالت ـ ـ  84 66 92 00  
  إعفاء     84.61 لغا�ة 84.56 البنود في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 93 00  
  %5     84.63 البند أو 84.62 البند في الداخلة لآلالت ـ ـ  84 66 94 00  

�الهواء المضغو� �ال�د أو  تعملعدد     84.67
 مندمج بها�هر�ائي  أوه�درول���ًا أو�محرك

      �هر�ائي.ر غ�أو�محرك 
      :المضغو� �الهواء تدار ـ    
  %5    �ما ف�ها الدوارة والطارقة معًا) دوارة ( ـ ـ  84 67 11 00  
      :غ�رها ـ ـ    

  %5     مثاقب ومخار� وملول�ات ـ ـ ـ  84 67 19 10  
  %5     الصوملة مفكات الـبراغي وأجـهـزة ر�ط وفك مسام�ر ـ ـ ـ  84 67 19 20  
  %5     ة األسطحـو�ـلي وتسـم�ع وجـآالت شحذ وصقل وتل ـ ـ ـ  84 67 19 30  
  %5    مناش�ر وقاطعات (دائر�ة، ذات سالسل، الخ ـ ـ ـ  84 67 19 40  
مطارق الزالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب  ـ ـ ـ  84 67 19 50  

     ومطارق تكس�ر الخرسانة ومطارق البرشمة
  

5%  
  %5     ذات الفك�نآالت البرشمة  ـ ـ ـ  84 67 19 60  
  %5     آالت قص وقضم الصاج ـ ـ ـ  84 67 19 70  
  %5    مد�ات وأجهزة رص لعمل�ات انشاء وص�انة الطرق  ـ ـ ـ  84 67 19 80  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  84 67 19 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

665
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 597  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

      ـ ذات محرك �هر�ائي مندمج بها :    
  %5    ـ ـ مثاقب من جم�ع األنواع   84 67 21 00  
  %5     مناش�ر ـ ـ  84 67 22 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  84 67 29 00  
      :ُأخر عدد ـ    
  %5     سالسل ذات مناش�ر ـ ـ  84 67 81 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 67 89 00  
      : أجزاء ـ    
  %5     السالسل ذات للمناش�ر ـ ـ  84 67 91 00  
  %5     المضغو� �الهواء تدار التي للعدد ـ ـ  84 67 92 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 67 99 00  

آالت وأجهزة لحام، و�ن �انت قادرة على القطع،     84.68
؛ آالت وأجهزة  85.15عدا تلك الداخلة في البند 

      . تستعمل ف�ها الغازات لتقس�ة سطوح المعادن
  %5     يدو�اً  توجه لحام قص�ات ـ  84 68 10 00  
  %5     الغازت ف�ها تستعمل ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 68 20 00  
  %5     ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 68 80 00  

  %5     أجزاء ـ  84 68 90 00  
      ملغي    84.69
لج�ب للتسج�ل آالت �حجم او آالت حاس�ة     84.70

واسترجاع وعرض المعلومات ذات و�ائف 
حساب�ة؛ آالت محاس�ة، آالت ختم الطوا�ع وآالت 

 ر التذاكر وما �ماثلها من اآلت متضمنةاصدا
     . صناديق نقد مسجلة آالت حاس�ة؛

 مصدر دون  من العمل على قادرة إلكترون�ة حاس�ة آالت ـ  84 70 10 00  

 لتسج�ل الج�ب �حجم وآالت خارجي كهر�ائي طاقة

    حاس�ة و�ائف ذات المعلومات وعرض واسترجاع

  
  

  إعفاء
      : ُأخر إلكترون�ة حاس�ة آالت ـ    
 ءإعفا       طا�عة أداة تتضمن ـ ـ  84 70 21 00  

 إعفاء      غ�رها ـ ـ  84 70 29 00  

 إعفاء      ُأخر حاس�ة آالت ـ  84 70 30 00  

 إعفاء       مسجلة نقد صناديق ـ  84 70 50 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

666
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 598  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

      : غ�رها ـ    
 إعفاء       آالت ختم الطوا�ع ـ ـ ـ  84 70 90 10  

 إعفاء      آالت صرف تذاكر ـ ـ ـ  84 70 90 20  

 إعفاء      غ�رها ـ ـ ـ  84 70 90 90  

آالت للمعالجة الذات�ة للمعلومات ووحداتها؛     84.71
قارئات مغناط�س�ة أو �صر�ة، آالت نقل 

المعلومات على حوامل به��ة رموز، وآالت 
ات، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في ب�انلمعالجة هذه ال

      م�ان آخر.
ال  ،قابلة للحمل،ـ آالت للمعالجة الذات�ة للمعلومات  84 71 30 00  

، تتضمن على األقل لج� 10أكثر من  يتجاوز وزنها
    ضوحدة معالجة مر�ز�ة ولوحة مفات�ح وشاشة عر 

 
 
 

 إعفاء

     :الب�انات  الذات�ة للمعالجة ُأخر آالت ـ    

 وحدة على، البدن نفس ضمن، األقل على محتو�ة ـ ـ  84 71 41 00  

 إخراج ووحدة إدخال وحدة ومع مر�ز�ة معالجة

     اإلخراج أو الــلإلدخ تر�ةـشم دةـوح أوعلى، اتـللمعلوم

  
  

 إعفاء

 إعفاء     �ش�ل أن�مةمقدمة ، غ�رها ـ ـ  84 71 49 00  

 الفرعي البند في الداخلة تلك غ�ر، ذات�ة معالجة وحدات ـ  84 71 50 00  

 نفس في ال أم تضمنت سواء، 84 71 49  أو  84 71 41

: التال�ة الوحدات أنواع من أثن�ن أو  واحد على البدن

     إخراج أووحدة إدخال وحدة أو) ذاكرة( تخز�ن حدةو 

  
  
  

 إعفاء

 وحدات تضمنت و�ن، إخراج وحدات أو إدخال وحدات ـ  84 71 60 00  

    في نفس البدن )ذاكرة( تخز�ن
  

 إعفاء

 إعفاء    )ذاكرة( تخز�ن وحدات ـ  84 71 70 00  

 إعفاء     للمعلومات  الذات�ة المعالجة آلالت ُأخر وحدات ـ  84 71 80 00  

 إعفاء    غ�رها ـ  84 71 90 00  

آالت آالت وأجهزة ُأخر للم�اتب (مثل،     84.72
 ستنسل،آالت االستنساخ �االه��توغراف أو ال

آالت لط�ع العناو�ن، آالت الصرف اآللي لألوراق 
النقود،   حزمالنقد�ة أو آالت فرز أو عد أو 

آالت بر� أقالم الرصاص وآالت التثق�ب 
      . أوالتشب�ك)



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

667
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 599  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5    استنساخ آالت ـ  84 72 10 00  
 �روف في وضعها أو المراسالت طي أو فرز آالت ـ  84 72 30 00  

 وآالت المراسالت ختم أو غلق أو لفض آالتو �أشرطة

  %5     البر�د�ة الطوا�ع إ�طال أو للصق
      : غ�رها ـ    

 آالت صرف التذاكر (عدا المشتملة عـلـى أجـهـزة ـ ـ ـ  84 72 90 10  
حاس�ة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في 

    ) 84.70البند 

  
  

 إعفاء

 إعفاء      النقـود وأوراق النقد وعدها وتغل�فها فـرز قطـعـ ـ آالت  ـ  84 72 90 20  

 إعفاء       األقالم بر�  أجهزة ـ ـ ـ  84 72 90 30  

 إعفاء       أجهزة تثق�ب األوراق ـ ـ ـ  84 72 90 40  

 إعفاء      االآلت الصغ�رة لش�ك األوراق (دبـاسـة ) أو فكها ـ ـ ـ  84 72 90 50  

 إعفاء     األجهزة الصغ�رة التالف المستندات السر�ة ـ ـ ـ  84 72 90 60  

  %5    از حاسبــجلة بدون جهــد المســق النقـصنادي ـ ـ ـ  84 72 90 70  
  إعفاء     )ATMأجهزة الصرف اآللي (ـ ـ ـ  84 72 90 80  
  إعفاء       غ�رها ـ ـ ـ  84 72 90 90  

أجزاء ولوازم (عدا األغط�ة وصناديق النقل وما     84.73
�ماثلها) معدة لالستعمال حصرًا أو �صفة 

أساس�ة في اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود 
      .84.72لغا�ة  84.70

      84.70 البند في الداخلة واألجهزة لآلالت ولوازم أجزاء ـ    
  الفرعي البند في الداخلة اإلل��ترون�ة الحاس�ة لآلالت ـ ـ  84 73 21 00  

     84 70 29  أو   84 70 21  أو  84 70 10
  

 إعفاء

 إعفاء     غ�رها ـ ـ  84 73 29 00  

 إعفاء    84.71 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  84 73 30 00  

  %5    84.72 البند في الداخلة لآلالت ولوازم أجزاء ـ  84 73 40 00  
 اآلالت مع سواء حد على استخدامها �م�ن ولوازم أجزاء ـ  84 73 50 00  

       84.72 لغا�ة 84.70 البنود من أوأكثر بندين في الداخلة
  

  إعفاء



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

668
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 600  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

وفصل  وغسل    فرز وغر�لةآالت وأجهزة     84.74
وجرش وسحق وخلط وعجن األتر�ة أو األحجار 

د المعدن�ة أو خامات المعادن أو غ�رها من الموا
المساح�ق الصل�ة (�ما في ذلك �أش�الها 
)؛ آالت تكت�ل أو تش��ل أو قول�ة والعجائن

الوقـود المعدني الصلب أوالعجائن الخز��ة أو 
أو المواد الج�س�ة غ�ر المتصلب األسمنت 

أو  وغ�رها مـن المواد المعدن�ة �ش�ل مساحـ�ق
     . قوالب الصب من رملتش��ل ؛ آالت عجائن

  %5     غسل أو فصل أو غر�لة أو فرز وأجهزة آالت ـ  84 74 10 00  
  %5      سحق أو جرش وأجهزة آالت ـ  84 74 20 00  

      : عجن أو خلط آالت ـ    
  %5      المال� أو الخرسانة خالطات ـ ـ  84 74 31 00  
  %5      �القار المعدن�ة المواد خلط وأجهزة آالت ـ ـ  84 74 32 00  
  %5      غ�رها ـ ـ  84 74 39 00  

  %5      ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 74 80 00  
  %5       أجزاء ـ  84 74 90 00  

آالت تجم�ع المصاب�ح أو األناب�ب أو الصمامات     84.75
الكهر�ائ�ة أو اإللكترون�ة أو مصاب�ح إحداث 

زجاج�ة؛ آالت لصنع  أ�رفالضوء الخاطف،في 
      �الحرارة. أوشغل الزجاج أو مصنوعاتهالزجاج 

 الصمامات أو األناب�ب أو المصاب�ح تجم�ع آالت ـ  84 75 10 00  

 الضوء إحداث مصاب�ح أو، اإللكترون�ة أو الكهر�ائ�ة

     زجاج من أ�رف في،  الخاطف

  
  

5%  
أو شغل الزجاج أو مصنوعاته الزجاج، ـ آالت صنع     

      : �الحرارة
  %5     ألول�ةا وأش�الها ال�صر�ة األل�اف صنع آالت ـ ـ  84 75 21 00  

  %5     غ�رها ـ ـ  84 75 29 00  
  %5     أجزاء ـ  84 75 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

669
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 601  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

آالت الب�ع الذاتي (اآللي) لل�ضائع (مثل، آالت     84.76
ب�ع الطوا�ع البر�د�ة أو السجائر أو المأكوالت أو 

     المشرو�ات)، �ما ف�ها آالت تبديل العملة.
      : للمشرو�ات الذاتي الب�ع آالت ـ    
  %5     تبر�د أو تسخ�ن أجهزة متضمنة ـ ـ  84 76 21 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 76 29 00  
      :ُأخر آالت ـ    
  %5        تبر�د أو تسخ�ن  أجهزة متضمنة ـ ـ  84 76 81 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 76 89 00  
  %5     أجزاء ـ  84 76 90 00  

آالت وأجهزة لشغل المطا� أو اللدائن أو لصنع     84.77
ت من هذه المواد، غ�ر مذ�ورة وال داخلة منتجا

      . في م�ان آخر من هذا الفصل
  إعفاء    �الحقن قول�ة آالت ـ  84 77 10 00  

  %5    �البثق تش��ل أجهزة ـ  84 77 20 00  
  %5    �النفخ قول�ة آالت ـ  84 77 30 00  
  %5    أخر حرار�  تش��ل آالت، الهوائي �التفر�غ قول�ة آالت ـ  84 77 40 00  
      : ُأخر تش��ل أو قول�ة آالت ـ    
 لقول�ة أو الهوائ�ة الخارج�ة اإلطارات تلب�س أو لقول�ة ـ ـ  84 77 51 00  

     الهوائ�ة الداخل�ة  األناب�ب تش��ل أو
  

5%  
  %5     غ�رها ـ ـ  84 77 59 00  
  %5    ُأخر وأجهزة آالت ـ  84 77 80 00  
  إعفاء     أجزاء ـ  84 77 90 00  

وأجهزة لتحض�ر أو تصن�ع الت�غ، غ�ر آالت     84.78
      مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر من هذا الفصل.

  %5     وأجهزة آالت ـ  84 78 10 00  
  %5     أجزاء ـ  84 78 90 00  

قائمة بذاتها، غ�ر و�ائف آالت وأجهزة آل�ة ذات     84.79
     . مذ�ورة وال داخلة في م�ان أخر من هذا الفصل

      :وما �ماثلها  الم�اني أو العامة ألشغالل وأجهزة آالت ـ    
ـ ـ آالت ض�ط مستو� ش�ل السطح والتسو�ة  ـ  84 79 10 10  

     المستخدمة في انشاء الطرق 
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

670
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 602  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

  %5    ـ ـ آالت فرش الحصى أو االسفلت على الطرق  ـ  84 79 10 20  
(عدا  ـ ـ ـ أجهزة تخط�ط عالمات المرور على الطرق   84 79 10 30  

  %5    �النفث)  التي تعمل
  %5    غ�رها ـ ـ ـ  84 79 10 90  
 الدهون  أو الشحوم تحض�ر أو الستخالص وأجهزة آالت ـ  84 79 20 00  

    الثابتةأو الميكروبية  الن�ات�ة أو الح�وان�ة الز�وت أو
  

5%  
 البناء الواح أو الجز��ات أو الدقائق ألواح لصنع م�ا�س ـ  84 79 30 00  

 الل���ة المواد من غ�رها أو الخشب من األل�اف من

    الفل�ن أو الخشب لمعالجة ُأخر وآالت

  
  

5%  
  %5    األمراس أو الح�ال لصنع وأجهزة آالت ـ  84 79 40 00  
 في داخل وال مذ�ور غ�ر)، رو�وت( صناعي آلي انسان ـ  84 79 50 00  

    آخر م�ان
  

  إعفاء
  %5    )راو�ةصح اتـم��ف(�الت�خ�ر تعمل هواء رداتـمب ـ  84 79 60 00  

      جسور صعود الر�اب : ـ    
  %5     من األنواع المستعملة في المطاراتـ ـ   84 79 71 00  
  %5    غ�رها ـ ـ   84 79 79 00  

      :ُأخر آل�ة وأجهزة آالت ـ    
 األسالك وشائع لف أجهزة ذلك في �ما، المعادن لمعالجة ـ ـ  84 79 81 00  

    الكهر�ائ�ة
  

5%  
 غر�لة أو سحق أو جرش أو عجن أو خلط وأجهزة التآ ـ ـ  84 79 82 00  

    تحر�ك أو استحالب أو تجانس أو نخل أو
  

5%  
  %5    على البارد ) تعملايزوستاتيك( متوازنة مكابس ـ ـ  84 79 83 00  

      : غ�رها ـ ـ    
 إعفاء      آالت وأجهزة لصناعة الصابون  ـ ـ ـ  84 79 89 10  

 إعفاء    صناعة السالل والحصرآالت وأجهزة ل ـ ـ ـ  84 79 89 20  

 إعفاء    آالت وأجهزة لصنع الفراج�ن ـ ـ ـ  84 79 89 30  

الهواء من غ�ر  أو نزع الرطو�ة منأجهزة ترط�ب  ـ ـ ـ  84 79 89 40  
أو  84.15األنـواع المنصوص عنها في البند 

     85.09أو   84.24

  
  

 إعفاء

(اتومات���ة) ذات  أجهزة التشح�م ذات�ة الحر�ة ـ ـ ـ  84 79 89 50  
    المضخات لآلالت

  
 إعفاء

 إعفاء    آالت غمس الثقاب ـ ـ ـ  84 79 89 60  

 إعفاء    آالت لطالء أقطاب اللحام الكهر�ائي ـ ـ ـ  84 79 89 70  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

671
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 603  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

    آالت وأجهزة لر�ط وفك المسام�ر اللولب�ة  ـ ـ ـ  84 79 89 80  
والصوام�ل وأجهزة فك مسام�ر الجمع ومراكز 

 82عدا العدد ال�دو�ة الواردة في الفصل  الدوال�ب
      85.08، 84.67الداخلة في البندين واألجهزة ال�دو�ة

 

 إعفاء

      غ�رها: ـ ـ ـ    
 إعفاء      والمجار�  األناب�ب خطو� لص�انة آالت ـ ـ ـ ـ  84 79 89 91  

 بواسطة وتنج�دها �الزغب والحشا�ا اللحف تعب�ة آالت ـ ـ ـ ـ  84 79 89 92  

     دافعة أو نافخة أداة
  

 إعفاء

 الحوامل مختلف على الشاحذة المواد وضع آالت ـ ـ ـ ـ  84 79 89 93  

    )الخ...ورق ، نس�ج(
  

 إعفاء

 المجهزة المعدن�ة الغواص�ن ومال�س الغطاس نوا��س ـ ـ ـ ـ  84 79 89 94  

    آل�ة بتر���ات
  

 إعفاء

 إعفاء      غ�رها ـ ـ ـ ـ  84 79 89 99  

 إعفاء      أجزاء ـ  84 79 90 00  

صناديق قول�ة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛     84.80
نماذج قول�ة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب 
الس�ائك "اينجوت")، أوللكر��دات المعدن�ة أو 

      الزجاج أو المواد المعدن�ة أو المطا� أو اللدائن.
  %5      المعادن لصب قول�ة صناديق ـ  84 80 10 00  
  %5      القوالب قواعد ـ  84 80 20 00  

      :قول�ة نماذج ـ    
  %5     من خشب أو حديد ـ ـ ـ  84 80 30 10  
  %5      من مواد أخر ـ ـ ـ  84 80 30 90  
     : المعدن�ة للكر��دات أو للمعادن قوالب ـ    

  %5       �الضغط أو �الحقن للقول�ة ـ ـ  84 80 41 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 80 49 00  
  %5      للزجاج قوالب ـ  84 80 50 00  
  %5   المعدن�ة للمواد قوالب ـ  84 80 60 00  
     : اللدائن أو للمطا� قوالب ـ    
  إعفاء     �الضغط أو �الحقن للقول�ة ـ ـ  84 80 71 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  84 80 79 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

672
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق : 
  84ف : 

   - 604  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  نفــــــــــالص  لمنسقالن�ام ا رمز  البند

وغ�رها من األدوات وصناب�ر وصمامات حن��ات     84.81
والخزانات والدنان راجل ـوالم �رـاثلة للمواسـالمم

واألو��ة المماثلة، �ما ف�ها صمامات تخ��ض 
التي يتح�م ف�ها بواسطة الضغط والصمامات 

      . (ت�رموستات�ة) من�مات الحرارة 
  %5     الضغط تخ��ض صمامات ـ  84 81 10 00  
 ه�درول���اً  تعمل التي الحر�ة نقل ألجهزة صمامات ـ  84 81 20 00  

     غو�المض أو�الهواء �الز�ت
  

5%  
  %5    الرجوع ضد( الحجز صمامات أو بلسان صمامات ـ  84 81 30 00  

  %5       الفائض أو األمان صمامات ـ  84 81 40 00  
      : ُأخر أدوات ـ    

  %5    صمامات األناب�ب الهوائ�ة للعجل ـ ـ ـ  84 81 80 10  
  %5    صمامات التفر�غ للراديتور ـ ـ ـ  84 81 80 20  
  %5     صمامات اسطوانات الغاز ـ ـ ـ  84 81 80 30  
  %5     الصمامات ذات العوامات ـ ـ ـ  84 81 80 40  
  %5    فوهات ومآخذ م�اه اطفاء الحر�ق ـ ـ ـ  84 81 80 50  
  %5    فوهات ومآخذ خراط�م الرش للر� والزراعة ـ ـ ـ  84 81 80 60  
  %5    .صمامات تفر�غ الم�اه من الحمامات واألحواض ـ ـ ـ  84 81 80 70  
  %5     أغط�ة علب الرش أو النفث �الضغط للعلب الم��أة ـ ـ ـ  84 81 80 80  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  84 81 80 90  
  %5     أجزاء ـ  84 81 90 00  

      . مدحرجات (بول ب�رنج) ذات �رات أو دوال�ب    84.82
  %5     كرات ذات مدحرجات ـ  84 82 10 00  
 المخار�ط ف�ها �ما، روط�ةمخ بدوال�ب مدحرجات ـ  84 82 20 00  

     المجمعة المخروط�ة والدوال�ب
  

5%  
  %5     كرو�  �ش�ل بدوال�ب مدحرجات ـ  84 82 30 00  
، بما فيها مجموعات  إبر �ش�ل بدوال�ب مدحرجات ـ  84 82 40 00  

  %5    أقفاص وإبر بشكل بدواليب
ت ، بما فيها مجموعا إسطوان�ة بدوال�ب أخر مدحرجات ـ  84 82 50 00  

  %5    أقفاص وإبر بشكل بدواليب
  %5     )إبر، كرات( المشتر�ة المدحرجات ف�ها �ما، غ�رها ـ  84 82 80 00  

      : أجزاء ـ    
  %5     اسطوان�ة ودوال�ب، إبر �ش�ل دوال�ب، كرات ـ ـ  84 82 91 00  
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  %5     غ�رها ـ ـ  84 82 99 00  
�ما ف�ها أعمدة الكامات أعمدة نقل الحر�ة (    84.83

مدحرجات ) والكرنكات؛ �راسي ألعمدة المرف��ةوا
؛ تروس وعجالت مدحرجات أعمدة وس�ائك

إحتكاك؛ براغي ذات �رات أو دوال�ب؛ علب 
التروس وغ�رها من مغ�رات السرعة �ما ف�ها 

المغ�رات ذات التعش�قات اله�درول���ة، طارات 
 من�مة للحر�ة، و��رات مناولة للحر�ة �ما ف�ها

معشقات ووصالت مناولة ألعمدة ال��رات الحرة؛ 
      الحر�ة، (�ما ف�ها الوصالت المفصل�ة).

ـ أعمدة نقل الحر�ة (�ما ف�ها أعمدة الكامات واألعمدة   84 83 10 00  
     المرف��ة) والكرنكات

  
5%  

ـ �راسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل   84 83 20 00  
     ذات �رات ودوال�ب

  
5%  

�رو�ة أو ذات  �راسي غ�ر مشتملة على مدحرجاتـ   84 83 30 00  
  %5    مدحرجات أعمدة  ؛ س�ائكدوال�ب 

ـ تروس وعجالت االحتكاك، عدا العجالت ال�س�طة    84 83 40 00  
وغ�رها من  والعجالت المسننة ذات الجناز�ر المسننة

عناصر نقل الحر�ة المقدمة على حدة؛ براغي ذات 
�رها من مغ�رات كرات أو دوال�ب؛ علب التروس وغ

     السرعة، �ما ف�ها المغ�رات ذات التعش�قات اله�درول���ة

  
  
  
  

5%  
ـ طارات من�مة للحر�ة و��رات مناولة للحر�ة �ما ف�ها   84 83 50 00  

     ال��رات الحرة
  

5%  
ـ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحر�ة، (�ما ف�ها   84 83 60 00  

     الوصالت المفصل�ة)
  

5%  
ذات جناز�ر مسننة  –عجالت �س�طة، وعجالت مسننة ـ   84 83 90 00  

وغ�رها من عناصر نقل الحر�ة المقدمة على حدة؛ 
  %5     أجزاء
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فواصل وما �ماثلها من ألواح معدن�ـة متحـدة مع     84.84
مـادة ُأخر� أو مؤلفة من ط�قت�ن أو أكثر من 

من أو تجم�عات معدن؛ مجموعات (أطقم) 
مختلفة التر��ب، مه�أة في  ،فواصل وما �ماثلها

 حواف�أو��ة مماثلة؛ أغلفة أو في جعب أوفي 
      . آل�ة مانعة للتسرب

ـ فواصل وما �ماثلها من ألواح معدن�ة متحدة �مادة ُأخر�    84 84 10 00  
     أو مؤلفة من ط�قت�ن أو أكثر من معدن

  
5%  

  %5     آل�ة مانعة للتسربحواف� ـ   84 84 20 00  
  %5     ـ غ�رها   84 84 90 00  

      .)ثالثية األبعاد (للطباعةآالت للتصنيع اإلضافي     84.85
 %5     بترسيب المعادنـ    84 85 10 00 

 %5     بترسيب اللدائن أو المطاطـ   84 85 20 00 

 %5     بترسيب الجبس أو االسمنت أو الخزف أو الزجاجـ    84 85 30 00 

 %5     غيرهاـ    84 85 80 00 

 %5     أجزاءـ    84 85 90 00 

من اآلنواع المستعملة حصرا أو   آالت وأجهزة    84.86
�صفة اساس�ة في صنع السب��ات أو الرقائق 

ش�ه الموصلة أو األدوات ش�ه الموصلة أو 
الدوائر اإلل��ترون�ة المتكاملة أو شاشات العرض 

 مذ�ورة في المالح�ة   المسطحة؛ آالت وأجهزة

      أجزاء ولوازم. من هذا الفصل؛ (ج) 11
      : ب��ات أو الرقائقشآالت وأجهزة  لصنع ال ـ   
 إصالحأو  إلنتاجآالت تفر�ز �الحزم األيون�ة المر�زة ـ ـ ـ  84 86 10 10  

ش�ه  األقنعة و الشب��ات لألش�ال على أدوات 
  إعفاء     موصلة

رات اد�ة البلو ـالت أحـ�اه الموصـل أشـآالت لنشر �تـ ـ ـ  84 86 10 20  
     رقاقات إلىرائح أو األقراص الر��قة ـش إلى

  
 إعفاء

 إعفاء     ه الموصلةـق شبـعالجة الرقائـقل لمـآالت شحذ وصـ ـ ـ  84 86 10 30  

آالت تقط�ع الم���ات لتفر�ز أو تحز�ز الرقائق من ـ ـ ـ  84 86 10 40  
     الموصالت أش�اه

  
 إعفاء

  إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  84 86 10 90  
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لصنع األدوات ش�ه الموصلة أو الدوائر  ـ آالت وأجهزة   
       : اإلل��ترون�ة المتكاملة

عدد لحفر النماذج �الطر�قة الجافة على المواد ش�ه ـ ـ ـ  84 86 20 10  
  إعفاء     الموصلة للكهر�اء

  إعفاء     الت �الطالءـأجهزة زرع أيون�ة،لتنش�ط أش�اه الموصـ ـ ـ  84 86 20 20  
 إعفاء    أجهزة الرسم الم�اشر على أقراص ر��قةـ ـ ـ  84 86 20 30  

 إعفاء   أجهزة الرسم �الصف ( �طر�قة تكرار الصور) ـ ـ ـ  84 86 20 40  

من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على غ�رها ـ ـ ـ  84 86 20 50  
    المواد ش�ه الموصلة المحسسة

 إعفاء

رطة وأجهزة ـقوالب وأجهزة لصق األشأجهزة تثب�ت الـ ـ ـ  84 86 20 60  
    ائق ش�ه الموصلةـالك لتجم�ع الرقـر�ط األس

  
  إعفاء

ـ ـ ـ أجهزة تعمل �الرش للحفر أو استخالص أو تن���   84 86 20 70  
  إعفاء    رقائق أش�اه الموصالت

  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  84 86 20 90  
      : آالت وأجهزة  لصنع شاشات العرض المسطحة ـ   
 اإلزالة الت�ه�ر أو ر �الطر�قة الرط�ة أوـأجهزة الحفـ ـ ـ  84 86 30 10  

  إعفاء     لشاشات المسطحةلأو التن��� 
  إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  84 86 30 90  
(ج) من هذا  11وأجهزة مذ�ورة في المالح�ة ـ آالت    

      الفصل :
نوع المستعمل ـ ـ ـ أجهزة إنتاج الرسـومات واألشـكال من ال 84 86 40 10  

في إنتـاج األقنعة أو الشب�ـكات من ط�قات مطل�ة 
    مقاومة للضوء 

  
  

 إعفاء

ز�ن الرقائق ـاولة وتخـر�ة لنقل ومنـآالت ذات�ة الحـ ـ ـ  84 86 40 20  
ا من ـــوغ�ره ق ـش�ه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائ

     التـاه الموصـواد لألدوات من أشبـالم

  
 

 إعفاء

مجاهر مجسمة تعمل �الحزم اإللكترون�ة مجهزة  ـ ـ ـ  84 86 40 30  
�آالت مصممة خص�صا لمناولة ونقل الرقائق 

    والشب��ات من أش�اة الموصالت 

  
  

  إعفاء
      غ�رها : ـ ـ ـ    
ـ ـ ـ ـ مجاهر مجسـمة مجهـزة �آالت مصممـة خص�صا  84 86 40 91  

لمناولة ونقل الرقائق و الشب�ـكات من أش�اة 
    ت الموصال

  
  

 إعفاء
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ـ ـ ـ ـ مجاهر للتصو�ر الفوتوغـرافـي متنـا��ة الصـغر  84 86 40 92  
"فوتوما��روغرا��ك" مجـهزة �آالت  �آالت مصمـمة 

خصـ�صا لمـناولة ونقـل الرقائق و الشب��ات من 
    أش�اة الموصـالت 

  
  
  

 إعفاء

 إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ ـ   84 86 40 99  

      أجزاء ولوازم : ـ    
ق األشرطة ـزة لصـأجزاء أجهزة تثب�ت القوالب وأجهـ ـ ـ  84 86 90 10  

   ع الرقائق ش�ه الموصلةـوأجهزة ر�ط األسالك لتجم�
  

 إعفاء

ـ ـ ـ أجزاء أجهزة الزرع األيون�ة لتنش�ـط المـواد ش�ه  20 90 86 84  
    الموصلة للطالء 

  
 إعفاء

لة في البنود الفر��ة من ـ ـ ـ أجزاء ولوازم األجهزة الداخ 30 90 86 84  
     84 86 20 50لغا�ة  84 86 20 30

  
 إعفاء

أجزاء لآلالت  الذات�ة الحر�ة لنقل ومناولة وتخز�ن ـ ـ ـ  84 86 90 40  
الرقائق ش�ه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغ�رها 

     من المواد لألدوات من أش�اه الموصالت

  
  

 إعفاء

  فاءإع      ـ ـ ـ غ�رها  84 86 90 90  
ى موصالت أجهزة، غ�ر محتو�ة علو  أجزاء آالت    84.87

أدوات تماس �هر�ائ�ة أو أو عوازل أو وشائع أو 
غ�رها من تر���ات  �هر�ائ�ة، غ�ر مذ�ورة وال 

      داخلة في م�ان آخر من هذا الفصل.
  %5      وشفراتهاـ رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب   84 87 10 00  
  %5    ـ غ�رها  84 87 90 00  
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  آالت وأجهزة ومعدات �هر�ائ�ة وأجزاؤها؛ 
  أجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت، أجهزة تسج�ل و�ذاعة 

  األجهزةالصوت والصورة في اإلذاعة المرئ�ة (تلفز�ون) وأجزاء ولوازم هذه 
  

  : اتـمالح�ـ
  : هذا الفصل لال �شم  ـ 1 

ــاس ت  أ ـ ــات والوســائد والمســاند وأك� ــًا؛ ال�طان� ــدام ومــا �ماثلهــا مــن األصــناف المــدفأة �هر�ائ� ــة األق دف�
  األل�سة واألحذ�ة وأغط�ة اآلذان واألصناف اُألخر المدفأة �هر�ائ�ًا مما يل�س أو يدثر �ه اإلنسان؛

 ؛70.11مصنوعات الزجاج الداخلة في البند   ـ ب

  ؛84.86اآلالت واألجهزة الداخلة في البند   ج ـ
 البنــدالمســت�دمة فــي الطــب أو الجراحــة أو طـب األســنان أو الطــب الب�طــر� ( ن األنـواعأجهــزة الشــفط مــ  ـــ   د

  ؛)90.18
  .94األثاث المدفأ �هر�ائ�ًا المذ�ور في الفصل   ـ هـ  

أو  85.40أو  85.12 أو 85.11فـي البنـود ال تنطبق على األصـناف الموصـوفة  85.04لغا�ة  85.01البنود   ـ 2
ومــع ذلـك فــإن مقومــات الت�ــار التــي  ر�، فإنهــا تت�ـع البنــود ال�مســة األخ�ــرة،مـن جهــة ُأخــ 85.42أو  85.41

  .85.42 تعمل �طر�ق األقواس الزئ���ة ذات ال�زائن المعدن�ة ت�قى داخلة في البند
 عمـل�م�ونات إضا��ة تسـهم فـي " تلك المقدمة مدخرات (جماعات) �هر�ائ�ة تشمل ��ارة " 85.07ألغراض البند         ـ 3

 درجــة الحــرارة ( مثــل الــتح�م فــيو أجهــزة ، �الوصــالت الكهر�ائ�ــة دخرة فــي ت�ــز�ن وتزو�ــد الطاقــة أو حمايتهــا مــن التلــفالمــ
حما�ة الدوائر. �مـا �م�ـن أن تشـمل أ�ضـا جـزء مـن الغـالف الـواقي لألصـناف التـي  جهزةرمستور" ) وأث المقاومات الحرار�ة "
 ستستعمل ألجلها."  

  األجهزة اآلل�ة الكهر�ائ�ة التال�ة من األنواع المستعملة عادة في أغراض منزل�ة: فقط 85.09�شمل البند   . 4
  أجهزة تلم�ع األرض�ات ومطاحن وخالطات المأكوالت وعصارات الفواكه أو ال�ضر، مهما �ان وزنها؛  أ  ـ
  . جل� 20يتجاوز  األجهزة اُألخر بوزن ال  ب ـ

المبدلة للهـواء �مـراوح مندمجـة، و�ن  أو (األجهزة) الشافطةالمراوح واألغط�ة  لأساس �ل البند ال �شم
) وعصـارات األل�سـة والب�اضـات التـي تعمـل �ـالطرد المر�ـز� (بنـد  84.14كانت مجهزة �مرشحات ( بند

 االسـتعمال) وآالت غسـل الب�اضـات واألل�سـة ذات 84.22) وآالت غسل األوانـي المنزل�ـة (بنـد 84.21
حس�ما تكون �أسـطوانات أو بـدونها) وآالت  84.51أو  84.20الكي (بند  ) وآالت84.50المنزلي (بند 
  ).85.16) واألجهزة الحرار�ة الكهر�ائ�ة (بند 84.67) والمقصات الكهر�ائ�ة (بند 84.52ال��اطة (بند 

   يقصد بمصطلح " أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة     85.17ألغراض البند      –5
بنظام تشغيل محمول معد ألداء وظائف آالت المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات 
آنياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص أخر مثل الكاميرات الرقمية 

  واألنظمة المساعدة في تحديد المواقع (أجهزة اإلرشاد المالحي).
  :85.23ألغراض البند  – 6



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

678
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 610  -

"�طاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فالش) أو " �طاقات  (مثلالمستد�مة"  صل�ةالبر " أجهزة الت�ز�ن تعت  -أ 
في نفس البدن  تضمنالت�ز�ن االل��ترون�ة فائقة السرعة"فالش") أجهزة ت�ز�ن مزودة �م��س توص�ل و ت

) �ش�ل FLASH E2PROM( مثل ذاكرةرعة (فالش)فائقة السمن ذاكرات الت�ز�ن  أكثرعلى واحدة أو 
�ش�ل دائرة  تشتمل هذه األجهزة على أداة تح�مدوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. و�م�ن أن 

  متكاملة وم�ونات سال�ة منفصلة �الم�ثفات والمقاومات.
ئر االل��ترون�ة المتكاملة ( معالج �قصد ���ارة "�طاقات ذ��ة" ال�طاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوا -ب 

 ).chips) �ش�ل شرائح (ROM) أو ذاكرة القراءة فقط (RAMمصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (
و�م�ن أن تشتمل هذه ال�طاقات على أدوات تماس أو شر�ط مغناط�سي أو هوائي ضمني دون أن تشتمل 

  على أ� من عناصر الدائرة األخر الموج�ة أو السال�ة".
تشير عبارة "وحدات العرض ذات األلواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض  85.24ألغراض البند   –7

البيانات المجهزة  على األقل بشاشة عرض معدة لدمجها في األصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها. 
مسطحة أو المحدبة تشمل وحدات العرض ذات األلواح المسطحة ، على سبيل المثال ال الحصر، الوحدات ال

الشكل. يمكن أن تشتمل وحدات العرض ذات األلواح  ابلة للطي أو القابلة للمط من حيثأو المرنة أو الق
المسطحة على عناصر إضافية ، بما فيها العناصر الالزمة الستقبال إشارات الفيديو (المرئية) وتحويل 

وحدات العرض المزودة  85.24شمل البند تلك اإلشارات الى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، ال ي
" و الدوائر  scaler ICبمكونات لتحويل اإلشارات المرئية (مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "

" أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة األصناف الداخلة في  decoder ICالمتكاملة المعروفة باسم "
  بنود أخر.

ذات األلواح المسطحة المحددة في هذه المالحظة، ينبغي أن تكون للبند من أجل تصنيف وحدات العرض 
  على أي بند آخر في الجدول. ةاألسبقي 85.24

الدارات المتحصل عل�ها �التش��ل على قاعـدة عازلـة  يالمطبوعة ه، فإن الدوائر "الدارات" 85.34ألغراض البند   ـ 8
الكهر�ائي أو الحفر)أو بواسطة تقن�ة دوائـر األفـالم الر��قـة  (مثل، ال�صم أو الترس�ب بواسطة أ�ة عمل�ة ط�اعة

أو �عناصر موصلة للكهر�اء أو �أدوات تماس أو �غ�رها من الم�ونات المطبوعة (مثـل، المحاثـات أو المقاومـات 
 أو الم�ثفات) منفردة أو متصلة ��ما ب�نها وفق تصم�م سبق إعداده، عدا العناصر التي �م�ن أن تقوم أو تعدل

  �هر�ائ�ة (مثل، العناصر ش�ه الموصلة). إشارةأو تض�م 
   

وال تشـــمل ��ـــارة " الـــدوائر المطبوعـــة " الـــدوائر المندمجـــة �عناصـــر غ�ـــر تلـــك المتحصـــل عل�هـــا أثنـــاء عمل�ـــة   
المتقطعـة. مـع ذلـك، فــإن  اإلشــارةالمحاثـات التـي تعمـل مـع  الط�اعـة، �مـا ال تشـمل المقاومـات أو الم�ثفــات أو

  لمطبوعة �م�ن أن تكون مزودة �عناصر وصل غ�ر مطبوعة.الدوائر ا
الدوائر ذات األفالم الر��قة أو السم��ة التي تحتو� على عناصر موج�ـة وسـال�ة متحصـل عل�هـا أثنـاء غ�ر أن   

  .85.42دخل في البند ت نفس العمل�ة التقن�ة ذاتها
  

ل�صــر�ة أو لحــزم أو �ــا�الت األل�ــاف ال�صــر�ة" وصــالت لألل�ــاف ا، �قصــد ���ــارة "85.36ب�ــق البنــد مــن أجــل تط  _  9
دون أن ��ـون  .التي تقوم �صف نها�ات األل�ـاف ال�صـر�ة فـي ن�ـام خطـي رقمـي �طر�قـة آل�ـة م�سـطة الوصالت

  �تض��م أو تول�د أو تعديل اإلشارات. ،و��فة أخر�  أ�هلها 
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الحمـراء "ر�مـوت �ـونترول" للـتح�م عـن �عـد  األجهـزة الالسـلك�ة التـي تعمـل �األشـعة تحـت 85.37ال �شمل البند    _ 10
  ).  85.43�أجهزة است��ال البث التلفز�وني أو غ�رها من األجهزة الكهر�ائ�ة (بند 

  " :(LED)تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء  85.39ألغراض البند   _11
ن مصادر ضوء كهربائية تعتمد " وهي عبارة ع (LED)" الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء   ) أ(

مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر أخر  (LED)الصمامات الباعثة للضوء على 
كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر كالعناصر  الكهربائية أو اآللية أو الحرارية أو البصرية. 

ألغراض  85.42أو البند  85.36نشطة منفصلة أو عناصر سالبة منفصلة أو أصناف تدخل في البند 
ليست لها  (LED)توفير إمداد للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء 

 غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس اآللي والكهربائي.
مصادر إنارة كهربائية  " التي هي عبارة عن(LED)ذات الصمامات الباعثة للضوء "المصابيح    ) ب(

المحتوية عناصر أخر كالعناصر الكهربائية أو اآللية أو  LEDتحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات 
و  (LED)الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين 

اء معد لسهولة تركيبها أو هو أن المصابيح لها غط (LED)ذات الصمامات الباعثة للضوء المصابيح 
  استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس اآللي والكهربائي.

   ، تعتبر:85.42و 85.41البندين  ألغراض  ـ 12
تعتبر من األدوات ش�ه الموصلة والتي تعتمد في عملها على تغ�ر قدرتها في  ش�ه الموصلة" األدوات" ).1( .أ

  . ش�ه الموصلة و محوالت أساسها األدواتأ المقاومة تحت تأث�ر مجال �هر�ائي

على مجموعة من عناصر عدة، و�ن �انت مجهزة  ش�ه الموصلة دواتاألكما يمكن أن تشتمل 

  �أدوات موج�ة نشطة ذات و�ائف ثانو�ة.

 دواتأساسها أ" هي حساسات ش�ه الموصلة دواتالمحوالت التي أساسها أ ألغراض هذا التعر�� إن"

ش�ه  دواتأساسها أومحدثات الرن�ن  ش�ه موصلة دواتأساسها أ(محر�ات)  ، ومشغالتش�ه موصلة

 دواتأساسها أوهي أنواع من أدوات منفصلة  ش�ه موصلة دواتأساسها أومؤشرات تذبذب  موصلة

تؤد� و��فة ح����ة وقادرة على تحو�ل أ� نوع من ال�واهر أو التأث�رات الف�ز�ائ�ة أو  ش�ه موصلة

  رة �هر�ائ�ة أو اإلشارة �هر�ائ�ة الى أ� نوع من ال�واهر الف�ز�ائ�ة.الك�م�ائ�ة  الى إشا

متحدة �صورة غ�ر قابلة  ش�ه الموصلة دواتالمحوالت التي أساسها أوتكون جم�ع العناصر في 

للفصل �ما �م�ن أن تشتمل ا�ضا على المواد الالزمة المثبتة �صورة غ�ر قابلة للفصل التي تعزز 

  بناؤها أو و��فتها.

  �قصد �ال��ارات التال�ة ما يلي:

�قصد ���ارة "أساسها أدوات ش�ه موصلة" أن تكون مدمجة أو مصنوعة على ط�قة تحت�ة من  .1

أدوات ش�ه موصلة أو مصنوعة من مواد من أدوات ش�ه موصلة أو مصنوعة بتقن�ة األدوات 

ة بدور هام ال ش�ه الموصلة ح�ث تقوم ف�ها الط�قة التحت�ة أو المواد من أدوات ش�ه موصل

�م�ن االستعاضة عنه مماثل لو��فة أو أداء المحول والتي �عتمد تشغ�لها على خواص األدوات 

 ش�ه موصلة �ما ف�ها ال�واص الف�ز�ائ�ة والكهر�ائ�ة والك�ماو�ة وال�صر�ة.  
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ال�ــــــــــواهر الف�ز�ائ�ــــــــــة أو الك�ماو�ــــــــــة" ��ــــــــــواهر العــــــــــالم الــــــــــواقعي �الضــــــــــغط  تتعلــــــــــق " .2
 والتســـــــارع والتذبـــــــذب والحر�ـــــــة واالتجـــــــاه والتـــــــوتر وقـــــــوة المجـــــــال والموجـــــــات الصـــــــوت�ة

و النشـــــــــــا� االشـــــــــــعاعي و  والضـــــــــــوء و الكهر�ـــــــــــائي الحقـــــــــــل ةووقـــــــــــور  المغناط�ســـــــــــي
 الرطو�ة و التدفق و تر��ز المواد الك�ماو�ة. الخ. 

" الحساســـــــــات التـــــــــي اساســـــــــها الســـــــــ�ل��ون" هـــــــــي نـــــــــوع مـــــــــن أدوات شـــــــــ�ه موصـــــــــلة  .3
ـــــــة م ـــــــل ال��ترون� ـــــــن ��اك ـــــــون م ـــــــة أو وتتك ـــــــي الكتل ـــــــة تصـــــــنع ف تنا��ـــــــة الصـــــــغر أو آل�

علـــــــى ســـــــطح مـــــــن أشـــــــ�اه الموصـــــــالت وتقـــــــوم بو��فـــــــة �شـــــــف المقـــــــادير الف�ز�ائ�ـــــــة أو 
الك�ماو�ــــــــة محولــــــــة إ�اهــــــــا الــــــــى إشــــــــارات �هر�ائ�ــــــــة �فعــــــــل التغ�ــــــــرات الناتجــــــــة فـــــــــي 

 ال�واص الكهر�ائ�ة أو إزاحة البن�ة اآلل�ة. 

ـــــــــوع  .4 ـــــــــي اساســـــــــها الســـــــــ�ل��ون" هـــــــــي ن مـــــــــن أدوات شـــــــــ�ه موصـــــــــلة " المشـــــــــغالت الت
ـــــــة أو  ـــــــي الكتل ـــــــة تصـــــــنع ف ـــــــة متنا��ـــــــة الصـــــــغر أو آل� ـــــــل ال��ترون� ـــــــن ��اك ـــــــون م وتتك
ـــــــة  ـــــــل اإلشـــــــارات الكهر�ائ� ـــــــة تحو� ـــــــوم بو��ف ـــــــى ســـــــطح مـــــــن أشـــــــ�اه الموصـــــــالت وتق عل

  الى حر�ة ف�ز�ائ�ة.
ــــــــل  .5 ــــــــن ��اك ــــــــون م ــــــــن أدوات شــــــــ�ه موصــــــــلة وتتك ــــــــوع م ــــــــرن�ن"  هــــــــي ن " محــــــــدثات ال

و آل�ــــــة تصــــــنع فــــــي الكتلــــــة أو علــــــى ســــــطح مــــــن أشــــــ�اه ال��ترون�ــــــة متنا��ــــــة الصــــــغر أ
الموصــــــــالت وتقــــــــوم بو��فــــــــة إحــــــــداث اهتــــــــزاز آلــــــــي أو �هر�ــــــــائي ذو ذبــــــــذ�ات مســــــــ�قة 

  التحديد تعتمد على الهندسة الف�ز�ائ�ة لهذه اله�اكل.  
" مؤشــــــــرات تذبــــــــذب اساســــــــها الســــــــ�ل��ون " هـــــــــي نــــــــوع مــــــــن أدوات شــــــــ�ه موصـــــــــلة   .6

ـــــــة متنا��ـــــــة ـــــــل ال��ترون� ـــــــن ��اك ـــــــون م ـــــــة أو  وتتك ـــــــي الكتل ـــــــة تصـــــــنع ف الصـــــــغر أو آل�
علـــــى ســــــطح مــــــن أشــــــ�اه الموصــــــالت وتقــــــوم بو��فــــــة إحــــــداث اهتــــــزاز آلــــــي أو �هر�ــــــائي 

 ذو ذبذ�ات مس�قة التحديد تعتمد على الهندسة الف�ز�ائ�ة لهذه اله�اكل.  
 

تقوم  " هي ��ارة عن أجهزة ش�ه موصلة أساسها مواد ش�ه موصلة (LED)"الصمامات ال�اعثة للضوء ). 2(

بتحو�ل الطاقة الكهر�ائ�ة الى أشعة مرئ�ة  تحت الحمراء أو فوق البنفسج�ة و�ن �انت متصلة ��ما ب�نها و�ن 

على عناصر   (LED)وا��ة. ال تشتمل الصمامات ال�اعثة للضوء  diodesكانت مشتر�ة مع صمامات ثنائ�ة 

  ألغراض توف�ر إمداد للطاقة أو التح�م �الطاقة.

  لدارات) اإللكترون�ة المتكاملة هي:الدوائر(ا  ب ـ
ـ الدوائر المتكاملة اُألحاد�ة الكتلة التي تكون ف�ها عناصر الدائرة(الصمامات الثنائ�ة أو   1

) منشأة في  �تلهـا (�صفة الخأو المحاثات، أو الم�ثفات الترانزستورات أو المقاومات 
، ثل الس�ل��ون المنشطش�ه موصلة (مأساس�ة) وعلى سطح ش�ه موصل أو مادة مر��ة 

زرن���د الجال�وم، جرمان�وم الس�ل��ون، فوسف�د االنديوم)، مما �جعل تلك العناصر متحدة 
  �صورة غ�ر قابلة للفصل.

محاثـات...  م�ثفـات،(مقاومـات، التـي تكـون ف�هـا العناصـر السـال�ة  الدوائر المتكاملة المهجنة  ـ 2
(صـمامات  موج�ةالعناصر الالر��قة أو السم��ة، و متحصل عل�ها بواسطة تقن�ة األفالم  )، الخ

حصــل عل�هــا بتقن�ــة أشـــ�اه مت، )الــخثنائ�ــة، ترانزســتورات، دوائــر متكاملــة أحاد�ــة الكتلـــة... 
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�شــ�ل غ�ــر قابــل للفصــل، �ــالروا�ط أو الكوابــل  واألغــراض األهــدافلجم�ــع ، متحــدة الموصــالت
أ�ضـاء هذه الدوائر  ملتتش�م�ن أن  .(زجاج، خزف...الخ) الموصلة، وعلى ط�قة مفردة عازلة

   منفصلة. على م�ونات
الشرائح الم�ونة من اثنت�ن أو أكثر من الدوائر المتكاملة األحاد�ـة الكتلـة  المتكاملة متعددةالدوائر  ـ 3

المتصلة ��ما ب�نهـا والمجمعـة �صـورة غ�ـر قابلـة للفصـل عمل�ـًا، وان �انـت علـى ط�قـة عازلـة 
    . أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة أخر موج�ة أو سال�ة واحدة أو أكثر أو ذات

أو أكثـر مـن  واحـدةالم�ونـة مـن هـي الـدوائر :  )MCOs( الم�ونـات.     الدوائر المتكاملة متعددة 4
أو الـدوائر المتكاملـة المهجنـة أو الـدوائر المتكاملـة المتعـددة  الدوائر المتكاملة األحاد�ـة الكتلـة

التال�ـــة: الحساســـات التـــي اساســـها  الم�ونـــاتأحـــد األقـــل علـــى  مل علـــىتشـــتالشـــرائح التـــي 
، أو مر��ــة فـــي مــا ب�نهـــاأو محــدثات الـــرن�ن أو  مؤشــرات تذبـــذبأو مشـــغالت الســ�ل��ون أو 

ــة فــي البنــد  ، أو 85.41 أو 85.33 أو 85.32الم�ونــات التــي تــؤد� و�ــائف األصــناف الداخل
لجم�ع األهداف واألغراض �ش�ل غ�ر قابـل للفصـل ، المنشأة 85.04الداخلة في البند  المحثات

في بدن واحد مثـل الـدوائر المتكاملـة، �الم�ونـات المسـتعملة فـي التجم�ـع علـى لوحـات الـدوائر 
أو اســالك توصــ�لها بــد�اب�س أو غ�رهــا مــن الحوامــل األخــر مــن خــالل  ) PCB(المطبوعــة 

   أو وس�دات. حد�ات (نتؤات)أو �رات أو قواعد أو توص�ل 
 

  لغرض هذا التعر��:  
ـــــة .1 ـــــى ��� ـــــم تر�ـــــب عل ـــــى حـــــدة ومـــــن ث ـــــات" منفصـــــلة أو أن تصـــــنع عل  �م�ـــــن أن تكـــــون "الم�ون

 أو أن تدمج في م�ونات أخر.) MCO( م�وناتال المتكاملة متعددةالدوائر 

الســـــــ�ل��ون  تحت�ـــــــة مـــــــنط�قـــــــة �قصـــــــد ���ـــــــارة " أساســـــــها الســـــــل��ون" أن تكـــــــون منشـــــــأة علـــــــى  .2
 متكاملة.على دائرة من دائرة أو أن تصنع  ل��ون�ةمواد س�أو أن تكون مصنوعة من 

ـــــــــل ال��ترون�ـــــــــة متنا��ـــــــــة  أ) تتكـــــــــون ( .3 ـــــــــن ��اك ـــــــــي اساســـــــــها الســـــــــ�ل��ون" م " الحساســـــــــات الت
ــــــى ســــــطح  ــــــة أو عل ــــــي الكتل ــــــوم بو��فــــــة  الموصــــــالتأشــــــ�اه مــــــن الصــــــغر أو آل�ــــــة تصــــــنع ف وتق

ـــــــــى إشـــــــــارات ال�ـــــــــواهر كشـــــــــف  ـــــــــة إ�اهـــــــــا ال ـــــــــة محول ـــــــــة أو الك�ماو� ـــــــــالف�ز�ائ� ـــــــــل  ة�هر�ائ� �فع
ــــــــة.  ــــــــة اآلل� ــــــــة أو إزاحــــــــة البن� ــــــــواص الكهر�ائ� ــــــــرات الناتجــــــــة فــــــــي ال� ال�ــــــــواهر تتعلــــــــق " التغ�

ــــــــة" ��ــــــــواهر  ــــــــة أو الك�ماو� ــــــــواقعيالف�ز�ائ� والتســــــــارع  والموجــــــــات الصــــــــوت�ة�الضــــــــغط  العــــــــالم ال
ـــــــة واالتجـــــــا ـــــــذب والحر� ـــــــوتر والتذب ـــــــوة المجـــــــاله والت ـــــــور  المغناط�ســـــــي وق ـــــــائي الحقـــــــل ةووق  الكهر�

 شا� االشعاعي و الرطو�ة و التدفق و تر��ز المواد الك�ماو�ة. الخ. النو  الضوءو 

ـــــــــون " (ب)  ـــــــــة  المشـــــــــغالتتتك ـــــــــة متنا�� ـــــــــل ال��ترون� ـــــــــن ��اك ـــــــــي اساســـــــــها الســـــــــ�ل��ون" م الت
ــــــى ســــــطح مــــــن  ــــــة أو عل ــــــي الكتل ــــــوم بو��فــــــة أشــــــ�اه الصــــــغر أو آل�ــــــة تصــــــنع ف الموصــــــالت وتق

  تحو�ل اإلشارات الكهر�ائ�ة الى حر�ة ف�ز�ائ�ة.
ــــــي  تتكــــــون ج) ( ــــــة الصــــــغر أو آل�ــــــة تصــــــنع ف ــــــة متنا�� ــــــرن�ن" مــــــن ��اكــــــل ال��ترون� " محــــــدثات ال

الموصــــــــالت وتقــــــــوم بو��فــــــــة إحــــــــداث اهتــــــــزاز آلــــــــي أو أشــــــــ�اه الكتلــــــــة أو علــــــــى ســــــــطح مــــــــن 
 اله�اكـــــــــلكهر�ــــــــائي ذو ذبــــــــذ�ات مســــــــ�قة التحديــــــــد تعتمــــــــد علــــــــى الهندســــــــة الف�ز�ائ�ــــــــة لهــــــــذه 

  .  استجا�ة لعامل خارجي
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��ــــــارة عــــــن م�ونــــــات نشــــــطة تتكــــــون مـــــــن  اساســــــها الســــــ�ل��ون " هــــــيب مؤشــــــرات تذبــــــذ" (د) 
ــــــن أشــــــ�اه  ــــــى ســــــطح م ــــــة أو عل ــــــي الكتل ــــــة تصــــــنع ف ــــــة الصــــــغر أو آل� ــــــة متنا�� ــــــل ال��ترون� ��اك
الموصـــــــالت وتقــــــــوم بو��فــــــــة إحـــــــداث اهتــــــــزاز آلــــــــي أو �هر�ـــــــائي ذو ذبــــــــذ�ات مســــــــ�قة التحديــــــــد 

  تعتمد على الهندسة الف�ز�ائ�ة لهذه اله�اكل.  
على أ� بند آخر في  85.42و 85.41األصناف المعرفة في هذه المالح�ة، تعطى األولو�ة للبندين  �دوألجل تبن

  وذلك �االستناد إلى و��فتها �صفة خاصة. ،85.23أن �شملها، ��ما عدا البند  التعرفة �م�نجدول 

  :مالح�ات البنود الفر��ة
ــــي  .1 ــــــ ــــد الفرعــ ـــــ ــــمل البنـــ ــــــ ـــــون عا 85 25 81 00�شــ ـــــام�رات التلفز�ـــــــ ـــــ ـــــط �ــ ــــرعة فقـــــــ ــــــ ــــة الســ ــــــ ل�ــ

ــــواص  ـــــن ال�ـــــ ــــر مــــ ــــدة أو أكثـــــ ـــــجلة ذات واحـــــ ــــديو المســــ ـــــام�رات الف�ـــــ ــام�رات الرقم�ـــــــــة و�ــــ ــــــ والكـ
 التالي:

 مم في جزء من الثان�ة (م��روثان�ة) 0.5سرعة �تا�ة تز�د عن  - 

 نانوثان�ة أو أقل 50دقة الزمن  - 

 إطار في الثان�ة  225,000سرعة إطار�ة تز�د عن  - 

، فإن �ام�رات التلفز�ون المقاومة لإلشعاع أو �ام�رات 85 25 82 00��ما ��ص البند الفرعي  .2
التلفز�ون المتحملة لإلشعاع والكام�رات الرقم�ة و و�ام�رات الف�ديو المسجلة هي �ام�رات تم تصم�مها 
وتص��حها لتكون قادرة على العمل في ب��ة عال�ة اإلشعاع. و�تم تصم�م هذه الكام�رات �ح�ث تتحمل 

دون تغ��ر  RAD(silicon)   Gy(silicon) (5×106   50×103ع ال تقل عنجرعة �ل�ة من اإلشعا
 تشغ�لي. 

ــــي  .3 ـــــد الفرعــــــ ــــمل البنـــــ ـــــام�رات  85 25 83 00�شــــــ ــــون للرؤ�ــــــــــا الل�ل�ــــــــــة والكـــــ �ــــــــــام�رات التلفز�ــــــ
ـــــوئي  ــــاثود ضــــ ــــت�دم �ـــــ ــــجلة التـــــــــي تســـــ ــــديو المســـــ ـــــام�رات الف�ـــــ ـــة و�ــــ  photocathodeالرقم�ــــــ

ـــــن ــات �م�ـــ ــــود الــــــــى ال��ترونــــــ ــــوء الموجــــ ــــورة  لتحو�ــــــــل الضــــ ـــــاج صــــ ـــــ��مها وتحو�لهــــــــا النتـــ تضـــ
ـــــي  ـــادة فــ ـــــة (تـــــــدخل عــــ ــــور الحرار�ــ ــام�رات الصـــ ـــــي �ـــــ ـــــد الفرعــ ــــذا البنــ ـــــن هـــ ــــتثنى مــ ــــة. و�ســـ مرئ�ـــ

 ). 85 25 82 00البند الفرعي 

  
فقـــــــــط، مشـــــــــعالت "قارئـــــــــات" أشـــــــــرطة الكاســـــــــ�ت المنـــــــــدمج  " 85 27 12" �شـــــــــمل البنـــــــــد الفرعـــــــــي .   4

ًا بهــــــا، القــــــادرة علــــــى العمــــــل دون بهــــــا مضــــــ�م للصــــــوت و�ــــــدون م�بــــــر للصــــــوت (ســــــماعات) منــــــدمج
  مم. 45× مم  100× مم  170مصدر خارجي للطاقة وذات أ�عاد ال تتجاوز 

ـــة    .5 ــــود الفر��ــــــــــــ ـــــ ـــــراض البنــــــ ـــــ ـــــة  85 49 11 00ألغــــ ـــــ فـــــــــــــــإن "ال�ال�ـــــــــــــــا  85 49 19 00لغا�ــــ
ــــدخرات  ــــتهلكة والمـــــ ــــــات) المســـــ ـــــدة (ال�طار�ـــ ــــ ـــا المول ــــــ ــــتهلكة" ومجموعـــــــــات ال�ال� ــــ ــــدة المسـ ـــــ المول

ــــت ـــة المســــ ــــر صــــــــالحة الكهر�ائ�ـــــ ــــون غ�ــــ ــــك التــــــــي تكــــ ـــي تلــــ ــــت�دامهلكة هـــــ ـــــرًا  لالســــ ــا ن�ـــ �حالتهــــــ
ــــدم  ــــر� و لعــــــ ـــــ ــــ�اب أخـ ـــــ ـــــتنفاذها أو أل� أسـ ـــــــــع أو اســـــ ـــــر أو قطـ ــــود �ســـــ ـــــ ـــةلوجـ ـــــ ــ ـــــادة  إم�ان� إعـــــ

  شحنها مرة أخر�.
 

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

683
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 615  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

محر�ات ومولدات �هر�ائ�ة (عدا مجموعات تول�د     85.01
  . �اء)الكهر 

    

  W "      5%وات " 37.5 عن تز�د قدرتها ال ـ محر�ات  85 01 10 00  
ـ محر�ات شاملة للت�ار�ن المستمر والمتناوب تز�د قدرتها   85 01 20 00  

   .وات 37.5عن 
  

  
5%  

عدا ُأخر ذات ت�ار مستمر؛ومولدات �هر�ائ�ة  ـ محر�ات    
  :المولدات الضوئ�ة الفولتائ�ة

    

  %5     وات 750تز�د قدرتها عن  ـ الـ   85 01 31 00  
 وات��لو  75تتجاوز  وال وات 750ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 32 00  

KW    
  

  
5%  

��لو  375تتجاوز  وال وات��لو  75ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 33 00  
    وات

  
  

5%  
  %5     وات��لو  375ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 34 00  
  %5      الطور ةآحاد� ،ُأخر ذات ت�ار متناوب ـ محر�ات  85 01 40 00  
      : متعددة األطوار ،ـ محر�ات ُأخر ذات ت�ار متناوب    
  %5     وات 750تز�د قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 51 00  
��لو  75تتجاوز  وال وات 750ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 52 00  

    KWوات
  

  
5%  

  KW      5% واتو ��ل 75ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 53 00  
      : عدا المولدات الضوئ�ة الفولتائ�ة، ـ مولدات ت�ار متناوب    
  KVA(    5%��لو فولت أمب�ر ( 75تز�د قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 61 00  
  �ر والــت أمبـولـو فـ��ل 75ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 62 00  

   )KVA��لو فولت أمب�ر ( 375تتجاوز        
  

  
5%  

 ) والKVA��لو فولت أمب�ر ( 375ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 63 00  
   )KVA��لو فولت أمب�ر ( 750تتجاوز 

  
  

5%  
  KVA(    5%��لو فولت أمب�ر ( 750ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 64 00  
        :مستمرت�ار  ضوئ�ة فولتائ�ة ذات ـ مولدات    
 %5    وات 50تز�د قدرتها عن  ـ ـ ال  85 01 71 00  

 %5    وات  50ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 01 72 00  

 %5    متناوب ت�ار  ضوئ�ة فولتائ�ة ذات ـ مولدات  85 01 80 00  

      . كهر�ائ�ة �رات دوارهـر�اء ومغـمجموعات تول�د �ه    85.02

 االشتعالـ مجموعات تول�د �محر�ات ذات م��س يتم     
  ف�ها �الضغط (محر�ات ديزل أو نصف ديزل):الداخلي 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

684
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 616  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  KVA(    5%��لو فولت أمب�ر ( 75تز�د قدرتها عن  ـ ـ ال  85 02 11 00  
تتجاوز  ��لـو فـولت أمب�ر ولكنها ال 75ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 02 12 00  

375 )KVA(   
  

5%  
  %5     ��لو فولت أمب�ر 375ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 02 13 00  
 االشتعالم�ا�س يتم ـ مجموعات تول�د تعمل �محر�ات ذات   85 02 20 00  

   ف�ها �الشررالداخلي 
  

  
5%  

      : ـ مجموعات تول�د ُأخر    
  %5      ـ ـ تعمل �قوة الر�اح  85 02 31 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  85 02 39 00  
  %5      ـ مغ�رات دوارة �هر�ائ�ة  85 02 40 00  

أجزاء معدة لالستعمال حصرًا أو �صورة رئ�س�ة   85 03 00 00  85.03
  85.02أو  85.01الت الداخلة في البند في اآل

  
  

5%  

محوالت �هر�ائ�ة ومغ�رات �هر�ائ�ة ساكنة     85.04
وشائع  (ستات���ة) (مثل، مقومات الت�ار) و

  . التأث�ر الكهر�ائي (محثات)

    

  %5     الت�ار (�االست) لمصاب�ح أو أناب�ب التفر�غ خوانقـ   85 04 10 00  
      : سائلة ـ محوالت ذات عوازل    
  KVA(     5%( 650تز�د قدرتها عن  ـ ـ ال  85 04 21 00  
 10000تتجاوز  ولكن ال )KVA( 650ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 04 22 00  

)KVA(   
  

5%  
  KVA    5%) ( 10000 عن ـ ـ تز�د قدرتها  85 04 23 00  

      ـ محوالت ُأخر:     
  KVA(     5%( 1ـ ـ ال تز�د قدرتها عن   85 04 31 00  
  KVA(     5%( 16 زال تتجاو  ) ولكنKVA(1ـ ـ تز�د قدرتهاعن  85 04 32 00  
  زاو ـــوال تتج) KVA ( 16تز�د قدرتها عن  ـ ـ  85 04 33 00  

500 )KVA(   
  

5%  
  KVA(     5%( 500ـ ـ تز�د قدرتها عن   85 04 34 00  
      : ـ مغ�رات �هر�ائ�ة ساكنة (ستات���ة)    
الت معالجة الب�انات ذات�ا هر�ائ�ة ساكنة آلـ� ـ ـ ـ مغ�رات   

  االتصال:ووحداتها وأجهزة 
  

  
  

 إعفاء    ـ ـ ـ ـ شاحن للهاتف المحمول واألجهزة اللوح�ة 85 04 40 11  

 إعفاء   ـ ـ ـ ـ شاحن للكمب�وتر المحمول 85 04 40 12  

 إعفاء   ـ ـ ـ ـ شاحن لل�طار�ات الجافة 85 04 40 13  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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685
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 617  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

 إعفاء   جهزة �مب�وتر م�تب�ةـ ـ ـ ـ مزود طاقة أل 85 04 40 14  

 إعفاء   ـ ـ ـ ـ غ�رها 85 04 40 19  

  إعفاء      ـ ـ ـ غ�رها 85 04 40 90  
      : ـ وشائع تأث�ر �هر�ائ�ة (محثات) ُأخر    
اقة ــزو�د الطـر لتـهر�ائي (محثات) أخـ� تأث�روشائع ـ ـ ـ  85 04 50 10  

زة ـوأجه اـداتهـا ووحـانات ذات�ــة الب�ـالجـمع آلالت
   الـاالتص

  

  
  

  إعفاء
  إعفاء      ـ ـ ـ غ�رها 85 04 50 90  
  %5      ـ أجزاء  85 04 90 00  

ات دائمة �مغناط�س�ات �هر�ائ�ة؛ مغناط�س    85.05
ات دائمة �عد �وأصناف مه�أة لتص�ح مغناط�س

، ملزمات وما �ماثلها من أدوات أ�رفمغنطتها؛ 
�ائ�ة أو حمل أو تثب�ت العدد، ذات مغناط�س�ة �هر 

 )مغ�رات سرعة(دائمة، وصالت مناولة ومعشقات 
فرامل ذات مغناط�س�ة �هر�ائ�ة؛ رؤوس روافع و 

  . ذات مغناط�س�ة �هر�ائ�ة

    

ـ مغناط�س�ات دائمة وأصناف مه�أة لتص�ح مغناط�س�ات     
  : دائمة �عد مغنطتها

    

  %5      ـ ـ من معدن  85 05 11 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  85 05 19 00  
وفرامل ذات  )مغ�رات السرعة(وصالت مناولة ومعشقات ـ   85 05 20 00  

    مغناط�س�ة �هر�ائ�ة
  

  
5%  

  %5      ـ غ�رها، �ما في ذلك األجزاء  85 05 90 00  
خال�ا ابتدائ�ة ومجموعات خال�ا ابتدائ�ة     85.06

  (�طار�ات).
    

     : ـ من ثاني ُأو�س�د المنجن�ز    
فولت  1.5�ات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة ـ ـ ـ �طار  85 06 10 10 

   وأكثر
  

 
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 10 90  
      : ـ من ُأو�س�د الزئبق    
فولت  1.5ـ ـ ـ �طار�ات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 30 10 

   فأكثر
  5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

686
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 618  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 30 90  
      : ـ من ُأو�س�د الفضة    
فولت  1.5ـ ـ ـ �طار�ات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 40 10 

   فأكثر
  

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 40 90  
      : ـ من الل�ث�وم     
فولت  1.5ـ ـ ـ �طار�ات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 50 10 

   فأكثر
  5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 50 90  
      : ك ـ هواءـ من زن     
فولت  1.5ـ ـ ـ �طار�ات جافة لألجهزة القابلة للحمل قوة  85 06 60 10 

   فأكثر
  

  
5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 60 90  
 مولدة (�طار�ات)ابتدائ�ة ومجموعات خال�اابتدائ�ة  خال�ا ـ    

  :    آخر للكهر�اء،
    

 فولت 1.5ل قوة ـللحمـ ـ ـ �طار�ات جافة لألجهزة القابلة  85 06 80 10 
    فأكثر

  5%  

  %5      ـ ـ ـ غ�رها  85 06 80 90  
  %5      ـ أجزاء  85 06 90 00  

مدخرات (جماعات) �هر�ائ�ة، �ما في ذلك     85.07
  .)مر�عةال (�ما ف�ها�انت مستط�لة  و�نفواصلها، 

    

 إلطالقمن األنواع المستعملة  ،حامض-�الرصاصـ   85 07 10 00  
    ات ذات الم�ا�سالحر�ة للمحر�

  
5%  

  %5      حامض - مدخرات ُأخر �الرصاصـ   85 07 20 00  
  %5      ـ �الن��ل ـ �ادم�وم  85 07 30 00  
  %5      ه�در�د معدنيـ �الن��ل ـ   85 07 50 00  
  %5      أيون ـ  �الل�ث�ومـ   85 07 60 00  
  %5      ـ مدخرات ُأخر  85 07 80 00  
  %5      ـ أجزاء  85 07 90 00  

      . م�انس �هر�ائ�ة    85.08

      : ذات محرك �هر�ائي مندمج بها ـ    
وال تتجاوز سعة ��س أو  وات 1500ال تز�د قدرتها عن ـ ـ   85 08 11 00  

    لتر 20وعاء ال��ار ف�ها 
  5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

687
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 619  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

       : غ�رهاـ ـ     
وات و  1500ـ ـ ـ لإلست�دام المنزلي ال تز�د قدرتها عن  85 08 19 10  

لتر وال تز�د  20�س أو وعاء ال��ار ف�ها تتجاوز سعة �
 لتر   50عن 

  

5%  
وات وال  1500 تز�د قدرتها عن ـ ـ ـ لإلست�دام المنزلي 85 08 19 20  

وعاء ال��ار وال تتجاوز سعة ��س أو   وات 3000تتجاوز 
  لتر 50 ف�ها

  

5%  
  إعفاء   ـ ـ ـ غ�رها 85 08 19 90  
  %5      م�انس �هر�ائ�ة أخرـ   85 08 60 00  
  %5    ـ أجزاء  85 08 70 00  

أجهزة آل�ة �هر�ائ�ة لالستعمال المنزلي ذات     85.09
عدا الم�انس  بها،محرك �هر�ائي مندمج 
  .85.08الكهر�ائ�ة الداخلة في البند 

    

  %5    الفواكه وال�ضر  تالمأكوالت؛ عصاراوخالطات  ـ مطاحن  85 09 40 00  
      : ـ أجهزة ُأخر    

  %5      ـ ـ ـ آالت تقش�ر وتقط�ع ال�طاطس  85 09 80 10  
بن وال�بز ـوم والجـحـع اللـة لتقط�ـالم�تلف اآلالت ـ ـ ـ  85 09 80 20  

   والفواكه وال�ضر
  

  

  
5%  

  %5    ت تلم�ع س�اك�ن المائدة والمط�خـ ـ ـ آالت شحذ وآال  85 09 80 30  
  %5     ـ ـ ـ فراج�ن األسنان الكهر�ائ�ة  85 09 80 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  85 09 80 90  
  %5     ـ أجزاء  85 09 90 00  

أجهزة حالقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة     85.10
  . الشعر، ذات محرك �هر�ائي مندمج بها

    

  %5     ـ أجهزة حالقة  85 10 10 00  
  %5     ـ أجهزة لقص الشعر  85 10 20 00  
  %5     الشعر إلزالةـ أجهزة   85 10 30 00  
  %5     ـ أجزاء  85 10 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 620  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

من النوع  أجهزة ومعدات إشعال أو إطالق الحر�ة    85.11
التي يتم االحتراق الداخلي  محر�اتفي  المست�دم
(مثل، ف�ها �الشرر أو �الضغط  االشتعال

 المغناط�س�ة و مغناط�س�ات اإلشعال والمولدات
شمعات  شمعات االحتراق و وشائع اإلشعال و

(مثل، ؛ مولدات ق الحر�ة)التوهج أو محر�ات إطال 
وقاطعات الت�ار  الدينامو ومولدات الت�ار المتناوب)

  . من النوع المستعمل مع هذه المحر�ات

    

  %5     ـ شمعات االحتراق  85 11 10 00  
ب ــعال؛ دينامو مغناط�س؛ دوال�ـــ مغناط�س�ات إش  85 11 20 00  

   مغناط�س�ة من�مة للحر�ة
  

  
5%  

  %5     زعات؛ وشائع إشعالـ مو   85 11 30 00  
المزدوجة  الحر�ة إطالقومولدات  ـ محر�ات إطالق الحر�ة  85 11 40 00  

  الغرض
  5%  

  %5     ـ مولدات ُأخر  85 11 50 00  
  %5     ـ معدات وأجهزة ُأخر  85 11 80 00  
  %5     ـ أجزاء  85 11 90 00  

أجهزة �هر�ائ�ة لإلنارة أو اإلشارة (عدا األصناف     85.12
)، أجهزة �هر�ائ�ة لمسح 85.39اخلة في البند الد

الزجاج و�ذا�ة الص��ع و�زالة ال��ار المتكثف، من 
  األنواع المستعملة في الدراجات أو الس�ارات.

  

    

من األنواع المستعملة في  مرئ�ةـ أجهزة إنارة و�شارة   85 12 10 00 
   جات العاد�ةاالدر 

  
  

5%  
  %5     شارة مرئ�ة، ُأخرـ أجهزة إنارة أو إ  85 12 20 00  
  %5     ـ أجهزة إشارة صوت�ة  85 12 30 00  
   ع و�زالة ال��ار المتكثفـة الصق�ـــ أجهزة مسح الزجاج و�ذاب  85 12 40 00  

  5%  

  %5     ـ أجزاء  85 12 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 621  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

مصاب�ح �هر�ائ�ة قابلة للنقل، مصممة للعمل     85.13
بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، ال�ال�ا 

 المدخرات أو أو (ال�طار�ات الجافة) ولدةالم
المولدات المغناط�س�ة)، عدا أجهزة اإلنارة الداخلة 

  .85.12في البند 

   

  %5     ـ مصاب�ح  85 13 10 00  
  %5     ـ أجزاء  85 13 90 00  

للم�تبرات (�ما ف�ها  أفران �هر�ائ�ة للصناعة أو    85.14
حجز تلك العاملة �الحث �التأث�ر الكهر�ائي أو �

الشحنة)؛ أجهزة ُأخر للصناعة أو للم�تبرات 
لمعالجة المواد �الحرارة تعمل �الحث "�التأث�ر" 

  . الكهر�ائي أو �حجز الشحنة

    

     :رار�ة ـران ذات مقاومة حـــ أف    

 إعفاء     حرار�ةمتوازنة (ايزوستات�ك) م�ا�س ـ ـ   85 14 11 00  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ   85 14 19 00  

 إعفاء     ز الشحنةــائي أو �حجـــ أفران تعمل �الحث "�التأث�ر" الكهر�  85 14 20 00  

     : ـ أفران ُأخر    

 إعفاء     أفران تعمل �الحزم اإلل��ترون�ةـ ـ   85 14 31 00  

 إعفاء   أفران تعمل �أقواس ال�الزما وتفر�غ الهواءـ ـ   85 14 32 00  

 إعفاء     غ�رهاـ ـ   85 14 39 00  

واد �الحرارة تعمل �الحث "�التأث�ر" ـة المـــ أجهزة أخر لمعالج  85 14 40 00  
   أو �حجز الشحنة

  
  

5%  
  إعفاء     ـ أجزاء  85 14 90 00  

آالت وأجهزة لحام �هر�ائ�ة (�ما في ذلك تلك التي     85.15
تعمل �حزم  أو تعمل �الغاز المس�ن �هر�ائ�ًا)

وتون�ة الف من الحزم الضوئ�ة أو �غ�رها الل�زر أو
�حزمة اإللكترونات  �الموجات فوق الصوت�ة أو أو
و�ن  ،�أقواس ال�الزما بن�ضات مغناط�س�ة أو أو

؛ آالت وأجهزة �هر�ائ�ة القطع كانت قادرة على
 ال�الئط ال�ز��ة للرش الساخن للمعادن أو

  س�رم�ت". المعدن�ة"

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

690
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 622  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

     �معادن مال�ة �النحاس األصفر أو لحام الـ آالت وأجهزة     
  %5     اللحام �او�اتـ ـ مسدسات و   85 15 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 15 19 00  

      : ـ آالت وأجهزة لحام المعادن �المقاومة    
  %5     ـ ـ ذات�ة الحر�ة �ل�ًا أو جزئ�اً   85 15 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 15 29 00  
�ما ف�ها أقواس (األقواس ام �طر�قة ــ آالت وأجهزة لح    

  : �الزما)ال
    

  %5     ـ ـ ذات�ة الحر�ة �ل�ًا أو جزئ�اً   85 15 31 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 15 39 00  
  %5     ـ آالت وأجهزة ُأخر  85 15 80 00  
  %5     ـ أجزاء  85 15 90 00  

مس�نات م�اه مجمعة  مس�نات فور�ة للم�اه أو    85.16
أجهزة  كهر�ائ�ة؛ مس�نات حرار�ة غاطسة، أو

أجهزة  التر�ة؛ حرار�ة لتدف�ة األماكن أوكهر�ائ�ة 
المجففات  (مثل، حرار�ة �هر�ائ�ة لتص��� الشعر

 ومجففات للتجع�د) المس�نة المالقطوالمجعدات 
أجهزة  ؛لتمل�س الشعر �هر�ائ�ةم�او�  األيد�؛

من األنواع المستعملة أخر كهر�ائ�ة  ةـحرار�
مقاومات حرار�ة �هر�ائ�ة عدا  ؛ألغراض منزل�ة

  .85.45ك الداخلة في البند تل

    

 مجمعة ومس�ناتـ مس�نات فور�ة للم�اه ومس�نات م�اه     
   :حرار�ة غاطسة، �هر�ائ�ة

  
  
  

مجمعة ـ ـ ـ مس�نات فور�ة للم�اه ومس�نات م�اه  85 16 10 10  
 لتر 200�سعة  حرار�ة غاطسة، �هر�ائ�ة ومس�نات

 أو أقل

  

5% 

مجمعة لم�اه ومس�نات م�اه ـ ـ ـ مس�نات فور�ة ل 85 16 10 20  
�سعة أكبر من  حرار�ة غاطسة، �هر�ائ�ة ومس�نات

 لتر 200

  

5% 

       : ـ أجهزة �هر�ائ�ة لتدف�ة األماكن أو التر�ة    
  %5     ـ ـ ُمشعات ُمدخرة للحرارة  85 16 21 00  
      : ـ ـ غ�رها    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 623  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     المنزل�ة للتدف�ة ـ ـ ـ أجهزة �هر�ائ�ة  85 16 29 10  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  85 16 29 90  

لتج���  الشعر أو ـ أجهزة حرار�ة �هر�ائ�ة لتص���    
  األيد�:

   

  %5     ـ ـ مجففات شعر  85 16 31 00  
  %5     ـ ـ أجهزة ُأخر لتص��� الشعر  85 16 32 00  
  %5     ـ ـ مجففات أيد�  85 16 33 00  
  %5    لتمل�س الشعر �هر�ائ�ة أجهزة �يـ   85 16 40 00  
  %5     )�م��روو�ل �موجات متنا��ة الصغر (معران تفـ أ  85 16 50 00  
ر؛ أفران ط�خ ومواقد (�ما ف�ها مسطحات ـــ أفران ُأخ  85 16 60 00  

   ومحمصات الط�خ) وغال�ات وشوا�ات
  

  
5%  

      : ـ أجهزة حرار�ة �هر�ائ�ة ُأخر    
  %5     ـ ـ أجهزة إعداد القهوة أو الشا�  85 16 71 00  
  %5    ال�بز تحم�ص أجهزة ـ ـ  85 16 72 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ ـ أجهزة تحم�س البن أو تحض�ر الفشار  85 16 79 10  
  %5     ـ ـ ـ م�اخر �هر�ائ�ة  85 16 79 20  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  85 16 79 90  
  %5     ـ مقاومات حرار�ة �هر�ائ�ة  85 16 80 00  
  %5     ـ أجزاء  85 16 90 00  

و أجهزة هاتف  (سمارت فون) ذ��ة أجهزة هاتف    85.17
، �ما ف�ها أجهزة هاتف للش��ات ال�ل�و�ة أو أخر 

غ�رها من الش��ات الالسلك�ة؛ أجهزة أخر إلرسال 
أو است��ال الصوت أو الصور أو الب�انات األخر، 

الش��ات السلك�ة أو  �ما ف�ها أجهزة لالتصال في
المنطقة  �ة أوكش��ات المنطقة المحلالالسلك�ة (

الواسعة)، عدا أجهزة اإلرسال أو االست��ال 
أو  85.27أو  85.25أو  84.43الداخلة في البند 

85.28.  

    

، و أجهزة هاتف أخر  (سمارت فون) ذ��ة أجهزة هاتفـ     
�ما ف�ها أجهزة هاتف للش��ات ال�ل�و�ة أو غ�رها من 

  الالسلك�ة:الش��ات 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 624  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  إعفاء     يد السلك�ة اتأجهزة خطو� هاتف ذات سماعـ ـ   85 17 11 00  
 إعفاء    (سمارت فون)أجهزة هاتف ذ��ة ـ ـ   85 17 13 00  

ا من ـ�رهـو�ة أو غـللش��ات ال�ل� أخر أجهزة هاتفـ ـ     
 : الش��ات الالسلك�ة

  

 

  إعفاء    ـ ـ ـ أجهزة هاتف للش��ات ال�لو�ة (الجوال)   85 17 14 10  
ـ ـ أجهزة هاتف لش��ات األقمار الصنا��ة (ثر�ا ـ  85 17 14 20  

  وما�ماثلها)
  

  إعفاء
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها 85 17 14 90  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 17 18 00  

ـ أجهزة أخر إلرسال أو است��ال الصوت أو الصور أو     
الب�انات األخر، �ما ف�ها أجهزة لالتصال في الش��ات 

المنطقة المحل�ة أو  ات(كش��السلك�ة أو الالسلك�ة 
  : المنطقة الواسعة)

    

  إعفاء     قاعدة (ب�س ست�شن) محطاتـ ـ   85 17 61 00  
استرجاع الصوت أو  وتحو�ل و�رسال أو الست��الـ ـ آالت      

الصورة أو الب�انات األخر، �ما ف�ها أجهزة التحو�ل 
   :والتوج�ه

     

  إعفاء     (سنترال) أجهزة لوحات تحو�ل ومقاسمـ ـ ـ  85 17 62 10  
ل أو ألن�مة ـار الناقـأجهزة أخر� ألن�مة خطو� الت�ـ ـ ـ  85 17 62 20  

   ال�طو� الرقم�ة
  

  

  إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ أجهزة ارسال خاصة بنقل الترجمة الفور�ة 85 17 62 30  

ـ ـ ـ أجهزة است��ال خاصة لتوض�ح إشارات االستغاثة من  85 17 62 40  
 ت ...الخالسفن والطائرا

  
 إعفاء

ـ ـ ـ م��روفونات السلك�ة، مرفق بها ��بل قص�ر (هوائي)  85 17 62 50  
أو هوائي معدني صغ�ر عدا أجهزة االرسال لإلذاعة 

 (راديو) أو اإلذاعة المصورة (تلفز�ون)

  

 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ ـ أجهزة است��ال أو ارسال لإلشارات عن �عد 85 17 62 60  

) �ما في ذلك أجهزة السلكيهاتف الراديو ( ـ أجهزة ـ ـ 85 17 62 70  
للس�ارات والسفن  است��ال هات��ة �الراديو (السلكي) 

 والطائرات والقطارات ... الخ

  

 إعفاء

أساسها  أداة اتصـال:علب �سطح للض�ط ذات و��فة ـ ـ ـ  85 17 62 80  
ى ـودم لتأم�ن الدخول إلـمعالج مصغر تشتمل على م

 المعلوماتل ادـة تبـا و��فـهل ت،نـاالنتر 

  

 إعفاء

  إعفاء     غ�رهاـ ـ ـ  85 17 62 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 625  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ ـ غ�رها    
  إعفاء     والنداء  أجهزة التنب�هـ ـ ـ  85 17 69 10  
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  85 17 69 90  
       :ـ أجزاء    
ـ ـ هوائ�ات وعاكسات هوائ�ات من جم�ع األنواع؛ أجزاء  85 17 71 00  

  لالستعمال معها   صالحة
  

 إعفاء

 إعفاء    ـ ـ غ�رها  85 17 79 00  
م�برات  وحواملها؛ (م��روفونات) للصوت مذ�اعات    85.18

 ت��اكلها؛ سماعاوت و�ن �انت مر��ة في ص
 وان �انت متحدة أذن،سماعات أو  رأس

 مذ�اع من م�ونة ومجموعات �مذ�اعات (مندمجة)
 ؛ت الصوتمن م�برا أكثر أو وواحد (م��روفون)

مجموعات  السم��ة؛ مض�مات �هر�ائ�ة للذبذ�ات
  . كهر�ائ�ة لتض��م الصوت

    

       : ـ مذ�اعات للصوت (م��روفونات)، وحواملها    
راوح ما ب�ن ـمذ�اعات للصوت ذات نطاق تردد� يتـ ـ ـ  85 18 10 10  

 10ر ال يتجاوز ـز �قطـ��لوهرت 3,4هرتز حتى  300
   م ألغراض االتصاالتلـم 3عن د ـاع ال يز�ـوارتف مـم

  

  
  

  إعفاء
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها   85 18 10 90  
      : ـ م�برات صوت، و�ن �انت مر��ة في ��اكلها    
  %5     ـ ـ م�برات صوت مفردة مر��ة في ��اكلها  85 18 21 00  

  %5    .اله��ل ســـ ـ م�برات صوت متعددة، مر��ة في نف  85 18 22 00  
       : ـ ـ غ�رها    
تردد�  اقـبدون ��اكلها، ذات نط وت،ـصرات ـم�بـ ـ ـ  85 18 29 10  

ز �قطر ال ـ��لوهرت 3,4ز حتى ـهرت 300راوح ما ب�ن ـيت
   االتصاالت راضـمم ألغ 50اوز ـيتج

  
  

  إعفاء

  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها   85 18 29 90  
ت متحدة ـــن �ان�و  أذن،و سماعات ـ سماعات رأس     

من مذ�اع  ومجموعات م�ونة ،�مذ�اعات(مندمجة) 
       : من م�برات الصوت أكثر أو وواحد (م��روفون)

  إعفاء     سماعات ألجهزة الهاتف الثابتـ ـ ـ  85 18 30 10  
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها  85 18 30 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 626  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

      : ـ مض�مات �هر�ائ�ة للذبذ�ات السم��ة    
إلعادة تش��ل  زةالستعمالها �أجهـمض�مات �هر�ائ�ة ـ ـ ـ  85 18 40 10  

ة ـو� الهاتف الداخلـات تقن�ة خطـفي منتج اراتـاإلش
   وماتـفي اتفا��ة تقن�ة المعل

  

  
  

  إعفاء
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  85 18 40 90  

  %5   الذبذ�ات السم��ةـ مجموعات �هر�ائ�ة لتض��م   85 18 50 00  
      : ـ أجزاء    
إلعادة الستعمـالها �أجهـزة  ةـر�ائ�ـت �هاـمض�مـ ـ ـ أجــزاء  85 18 90 10  

الهاتف  ات تقن�ة خطو�ـفي منتج اإلشاراتتش��ل 
   ة المعلوماتـة تقن�ـفي اتفاق�الداخلة 

  

  
  

  إعفاء
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   85 18 90 90  

     . أجهزة تسج�ل أو إذاعة الصوت    85.19

ب�طاقات أجهزة تدار �قطع نقد�ة أو �أوراق نقد أو  ـ  85 19 20 00  
  أو بوسائل دفع أخر �مس�و�ات معدن�ة أو �ةمصر�

  
  

5%  

  %5     أجهزة إدارة االسطواناتـ   85 19 30 00  

      أخر :ـ أجهزة     

  %5    التـه موصــر�ة أو شبـوامل ممغنطة أو �صـ�دم حـتستـ ـ   85 19 81 00  

  %5     ـ ـ غ�رها  85 19 89 00  

      . (ملغي)     85.20
الصوت والصورة (ف�ديو)،  أجهزة تسج�ل و�ذاعة    85.21

  . الفة ف�ديو "ت�ونر"و �انت متضمنة أجهزة م وان
   

  %5    �أشرطة ممغنطةـ تعمل   85 21 10 00  
  %5     ـ غ�رها  85 21 90 00  

أجزاء ولوازم معدة حصرًا أو �صورة رئ�س�ة     85.22
 أو 85.19الداخلة في البند ألجهزة امع  لالست�دام

85.21.  

    

  %5    الحاكي)ـ رؤوس صوت (إبر   85 22 10 00  

  %5     ـ غ�رها  85 22 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

695
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 627  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

مستد�مة، "  صل�ةأقراص، أشرطة، أجهزة ت�ز�ن     85.23
من حوامل تسج�ل الصوت  " وغ�رها�طاقات ذ��ة

أو ال�واهر األخر�، وان �انت مسجلة، �ما في 
األقراص  إلنتاجذلك القوالب واالسطوانات األم 

  .37ورة في الفصل المنتجات المذ� �استثناء

    

      ممغنطة: حواملـ     
  %5    ط ممغنط�مشتملة على شر  �طاقاتـ ـ   85 23 21 00  
      :غ�رهاـ ـ     
ل وأجهزة ـالتسج� ةحوامل ممغنطة غ�ر مسجلة، ألجهـز  ـ ــ   85 23 29 10  

  الف�ديو
  

  

 إعفاء

 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  85 23 29 90  

      :�صر�ةـ حوامل     
  إعفاء     غ�ر مسجلة ـ ـ  85 23 41 00  
  إعفاء     غ�رها ـ ـ  85 23 49 00  
      من أش�اه موصالت : حوامل ـ    
  إعفاء    مستد�مة صل�ةـ ـ أجهزة ت�ز�ن   85 23 51 00  
  إعفاء     ـ ـ �طاقات ذ��ة  85 23 52 00  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 23 59 00  
  إعفاء    ـ غ�رها  85 23 80 00  

85.24  
رض ذات ألواح مسطحة، و�ن �انت وحدات ع  

  تشتمل على شاشات حساسة �اللمس.
  

 

    بدون محر�ات أو دوائر تح�م: ـ     
 

 %5    من بلورات سائلة   ـ ـ 85 24 11 00  

 5%     (OLED)ـ ـ من صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء عضو�ة  85 24 12 00  

 %5    ـ ـ غ�رها  85 24 19 00  

    ـ غ�رها:    
 

 %5    من بلورات سائلة   ـ ـ 85 24 91 00  

 5%     (OLED)ـ ـ من صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء عضو�ة  85 24 92 00  

 %5    ـ ـ غ�رها  85 24 99 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

696
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 628  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

أجهزة إرسال لإلذاعة (راديو) أو اإلذاعة المصورة     85.25
جهاز است��ال أو مشتملة على (تلفزة)، و�ن �انت 

ت تلفز�ون�ة تسج�ل أو إذاعة الصوت؛ �ام�راجهاز 
  المسجلة.و�ام�رات الف�ديو  و�ام�رات رقم�ة

    

  إعفاء    إرسالـ أجهزة   85 25 50 00  
  إعفاء     است��الجهاز مشتملة على أجهزة إرسال  ـ  85 25 60 00  
 و�ام�رات الف�ديو و�ام�رات رقم�ةـ �ام�رات تلفز�ون�ة     

  المسجلة:
    

  ءإعفا     �ام�رات ف�ديوـ ـ ـ  85 25 80 10  
  إعفاء     �ام�رات رقم�ة للصور الثابتةـ ـ ـ  85 25 80 20  
      ـ ـ ـ غ�رها :   
 إعفاء   ـ ـ ـ ـ �ام�رات تلفز�ون�ة فقط للمرا��ة األمن�ة 85 25 80 91  

 إعفاء   غ�رها ـ ـ ـ ـ 85 25 80 99  

 1ـ ـ أصناف عال�ة السرعة �ما هو محدد في المالح�ة  85 25 81 00  
  بنود الفر��ة لهذا الفصل من مالح�ات ال

  
 إعفاء

ـ ـ غ�رها، أصناف مقاومة لإلشعاع أو متحملة لإلشعاع  85 25 82 00  
من مالح�ات البنود  2كما هو محدد في المالح�ة 

  الفر��ة لهذا الفصل

  

 إعفاء

ـ ـ غ�رها، أصناف للرؤ�ا الل�ل�ة �ما هو محدد في  85 25 83 00  
  الفر��ة لهذا الفصلمن مالح�ات البنود  3المالح�ة 

  
 إعفاء

 إعفاء   ـ ـ غ�رها 85 25 89 00  

أجهزة رادار وأجهزة إرشاد مالحي �الراديو وأجهزة     85.26
  . توج�ه عن �عد �الراديو

    

  %5    ـ أجهزة رادار  85 26 10 00  
      : ـ غ�رها    
     : ـ ـ أجهزة إرشاد مالحي �الراديو    
  GPS    5%المواقع ـ ـ ـ أجهزة تحديد   85 26 91 10  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ   85 26 91 90  
   ـ ـ أجهزة توج�ه عن �عد �الراديو  85 26 92 00  

 5%  
ضمن  متحدةو�ن �انت  لإلذاعة،أجهزة است��ال     85.27

نفس البدن �جهاز تسج�ل أو جهاز إذاعة الصوت 
  .�ساعة أو 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

697
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 629  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

ون ـ أجهزة است��ال لإلذاعة (راديو) قادرة على العمل د    
  : مصدر طاقة خارجي

    

  %5     �حجم الج�بوراديو  ـ ـ مشغالت أشــرطة �اس�ت  85 27 12 00  
ا جهــاز تسـج�ل أو جهاز إذاعة به متحدـ ـ أجهزة ُأخر   85 27 13 00  

   الصوت
  5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  85 27 19 00  
ـ أجهزة است��ال لإلذاعة (راديو) غ�ر قادرة على العمل     

اقة خارجي، من النوع المستعمل في دون مصدر ط
  : المر��ات

    

  %5     تسج�ل أو إذاعة الصوت�جهاز  متحدةـ ـ   85 27 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 27 29 00  

      :غ�رها ـ     
  %5     الصوت تسج�ل أو إذاعــة�جهاز  ـ متحدةـ   85 27 91 00  

  وت ولكن �جهاز تسج�ل أو إذاعة الص متحدة ـ غـ�رـ   85 27 92 00  
  �ساعة متحدة   

  
  

5%  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 27 99 00  

" وأجهزة عرض رمون�تو شاشات عرض "    85.28
جهاز است��ال  مشتملة على"بروج�تر"، غ�ر 

لإلذاعة المصورة (تلفز�ون)؛ أجهزة است��ال 
مشتملة لإلذاعة المصورة (تلفز�ون)، و�ن �انت 

جهاز جهاز است��ال لإلذاعة (راديو) أو  على
  .(ف�ديو) تسج�ل أو إذاعة الصوت أو الصورة

    

      : "مون�تور" ذات أنبوب أشعة �اثود�ةـ شاشات عرض     
 جهازلالستعمال مع  قابلة للتوص�ل م�اشرة ومعدةـ ـ   85 28 42 00  

   84.71لب�انات الداخل في البند ل ةذات�المعالجة ال
  

  
  إعفاء

  %5     ـ ـ غ�رها  85 28 49 00  
      ات عرض "مون�تور" أخر: ـ شاش    
 جهازلالستعمال مع  قابلة للتوص�ل م�اشرة ومعدةـ ـ   85 28 52 00  

  84.71لب�انات الداخل في البند ل ةذات�المعالجة ال
  

  
  إعفاء

  %5     ـ ـ غ�رها  85 28 59 00  
      عرض " بروج�تور": أجهزةـ     
 جهازل مع لالستعما قابلة للتوص�ل م�اشرة ومعدةـ ـ   85 28 62 00  

  84.71لب�انات الداخل في البند ل ةذات�المعالجة ال
  

  
  إعفاء



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

698
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 630  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     غ�رهاـ ـ   85 28 69 00  
ـ أجهزة است��ال لإلذاعة المصورة (تلفز�ون)، و�ن �انت     

جهاز است��ال لإلذاعة (راديو) أو جهاز  مشتملة على
  الصورة (ف�ديو):تسج�ل أو إذاعة الصوت أو 

    

أو  عرض ف�ديو جهازلتشتمل على  مصممةـ ـ غ�ر     
  :شاشة

    

أداة أساسها  ال:ـاتصة ـعلب �سطح للض�ط ذات و��فـ ـ ـ  85 28 71 10  
�ن الدخول إلى ـل على مودم لتأمـمعالج مصغر تشتم

 االنترنت، لها و��فة ت�ادل المعلومات

  

  
  

  إعفاء
مار ـ ـ ـ أجهزة است��ال االرسال التلفز�وني عبر األق  85 28 71 20  

  االصطنا��ة (رس�فر)
  

5%  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   85 28 71 90  
      �األلوان:ـ ـ غ�رها،     
 %5    ـ ـ ـ أجهزة تلفز�ون ذ��ة  85 28 72 20  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها من أجهزة تلفز�ون   85 28 72 30  

  %5     غ�رها ـ ـ ـ   85 28 72 90  
  %5    أحاد�ة  غ�رها، �ألوانـ ـ   85 28 73 00  

�ة أجزاء معدة لالستعمال حصرًا أو �صورة رئ�س    85.29
لغا�ة  85.24 في البنودمع األجهزة الداخلة 

85.28.  

    

ات من جم�ع األنواع، ــ) وعاكسات هوائ�(أنت�ناتـ هوائ�ات   85 29 10 00  
   أجزاء معدة لالستعمال مع هذه األصناف

  
  إعفاء

      : ـ غ�رها    
 لإلذاعة الـاإلرسزة ـاإلرسال عدا أجه زةـأجزاء: أجهـ ـ ـ  85 29 90 10  

 إرسالالمصورة (تلفز�ون)، أجهزة  اإلذاعة(راديو) أو 
�ام�رات ف�ديو رقم�ة للصور  است��ال،متضمنة جهاز 

ال محمولة لالتصال أو التنب�ه أو ـزة استقبـأجه الثابتة،
  النداء

  

  
  
  
  

  إعفاء
  إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ   85 29 90 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

699
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 631  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

والتوج�ه األمان  هر�ائ�ة لإلشارة أوأجهزة �    85.30
أو للطرق الحديد�ة  والتح�م أو لتن��م المرور

، أو الطرق البر�ة أو المائ�ة الداخل�ة خطو� الترام
أو للموا�� أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا 

  ).86.08تلك الداخلة في البند 

    

  %5     الترام وأـ أجهزة للطرق الحديد�ة   85 30 10 00  
  %5     ـ أجهزة ُأخر  85 30 80 00  
  %5     ـ أجزاء  85 30 90 00  

أجهزة �هر�ائ�ة للتنب�ه �الصوت أو �الرؤ�ة (مثل،     85.31
األجراس والصفارات ولوحات الداللة وأجهزة التنب�ه 

في البند ضد السرقة أو الحر�ق)، عدا تلك الداخلة 
  .85.30أو  85.12

    

  %5      مماثلة د السرقة أو الحر�ق وأجهزةــ أجهزة تنب�ه ض  85 31 10 00  
ذات بلورات سائلة أدوات ـ لوحات داللة أو ب�ان متضمنة   85 31 20 00  

)LCD( أو صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء)LED(  
  

  
  إعفاء

      أخرـ أجهزة     
  %5     ـ ـ ـ األجراس الكهر�ائ�ة لألبواب  85 31 80 10  
شاشات ا ف�ه (�ما شاشة مسطحة ات عرض ذاتأدو ـ ـ ـ  85 31 80 20  

LCD,Plasma , ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   وغ�رها من تقن�ات
   اتفا��ة تقن�ة المعلوماتالعرض) للمنتجات الداخلة في 

  

  
  

 إعفاء

 إعفاء    والنداء    ـ ـ ـ أجهزة التنب�ه 85 31 80 30  

  %5    ـ ـ ـ غ�رها   85 31 80 90  
      : ـ أجزاء    
 80 20و  85 31 20لألجهزة الداخلة في البند ـ ـ ـ أجزاء   85 31 90 10  

   85 31 80 30و  85 31
  

  
  إعفاء

  إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها  85 31 90 90  
م�ثفات �هر�ائ�ة، ثابتة أو متغ�رة أو قابلة للتعديل     85.32

  . (الض�ط المسبق)
    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

700
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 632  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

في الدوائر الكهر�ائ�ة، ات ثابتة معدة لالستعمال ــ م�ثف  85 32 10 00  
) �م�نها است�عاب قدرة هرتز( HZ 60/50 ذات تردد

أمب�ر (ك�لو فولت  KVAR 0.5تفاعل�ة التقل عن 
   ) (م�ثفات الطاقة)تفاعلي

  

 
 
 
  

  إعفاء
      ـ م�ثفات ثابتة ُأخر:    
 إعفاء     ـ ـ من تنتالوم  85 32 21 00  

 إعفاء     حللة �الكهر�اء)ـ ـ إلكترول�ت�ة من األلمن�وم (مت  85 32 22 00  

 إعفاء     من خزف، �ط�قة واحدة �هر�ائي ـ ـ ذات عازل  85 32 23 00  

 إعفاء     من خزف، متعددة الط�قات�هر�ائي ـ ـ ذات عازل   85 32 24 00  

 إعفاء     ، من ورق أو من لدائن�هر�ائي ـ ـ ذات عازل  85 32 25 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 32 29 00  

 إعفاء     الض�ط المسبق)(للتعديل ـ م�ثفات متغ�رة أو قابلة   85 32 30 00  

 إعفاء     ـ أجزاء  85 32 90 00  

مقاومات �هر�ائ�ة (�ما في ذلك المقاومات     85.33
الر�وستات " وأجهزة المقاومة المتغ�رة مثل "

  .، عدا المقاومات الحرار�ةالمتغ�رة " بوتنش�ومتر")

    

من �ر�ون ثابتة، من األنواع الم�تلة أو ذات ـ مقاومات   85 33 10 00  
   ط�قة ر��قة

  
  

 إعفاء

     : ـ مقاومات ثابتة ُأخر    

 إعفاء     )W( وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات طاقة التز�د عن   85 33 21 00  

 إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 33 29 00  

ها ــالك ملفوفة، �ما ف�ــــ مقاومات متغ�رة من أس    
  :بوتنش�ومتر"الجهد "لفرق  مات" ومقو "الر�وستات

    

  إعفاء     )W( وات 20ـ ـ معدة لقدرة ذات طاقة التز�د عن   85 33 31 00  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 33 39 00  
تات ومقاومات ــها الر�وسـا ف�ـ(�م متغ�ـرة أخر� ـ مقاومات   85 33 40 00  

   ��اس فرق الجهد بوتنش�ومتر)
  

  
  إعفاء

  إعفاء     ءـ أجزا  85 33 90 00  
  إعفاء    دوائر مطبوعة  85 34 00 00  85.34



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 633  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

 الدوائرقطع أو وقا�ة  أوأجهـزة �هر�ائ�ة لوصل     85.35
الكهر�ائ�ة (مثل المفات�ح والمنصهرات والقاطعات 

ومانعات الصواعق ومحددات الجهد  �منصهرات
الكهر�ائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات 

هر�ائ�ة ووصالت الكهر�ائ�ة ووصالت المأخذ الك
 فولت 1000أخر وعلب التوص�ل، لجهد يز�د عن 

)V.(  

    

  %5     ـ منصهرات " ف�وزات "  85 35 10 00  
      : ذات�ة الحر�ة الت�ار قاطعاتـ     

  KV(     5%(ك�لو فولت  72.5ـ ـ �جهد �قل عن   85 35 21 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 35 29 00  
  %5    وصل وقطع الت�ار ت�حتقس�م ومفاـ مفات�ح   85 35 30 00  

واعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص ـــ مانعات ص  85 35 40 00  
   الصدمات الكهر�ائ�ة

  
  

5%  
  %5     ـ غ�رها  85 35 90 00  

لوقا�ة الدوائر قطع أو  أجهزة �هر�ائ�ة لوصل أو    85.36
، المفات�ح أو المرحالت "ر�ل�ه" (مثلالكهر�ائ�ة 

الصدمات  امتصاص والمنصهرات وأجهزة
مقا�س  الكهر�ائ�ة ووصالت المآخذ الكهر�ائ�ة و

ووصالت أخر (قوا�س) وقواعد اللم�ات "دو�" 
 1000جهد ال يز�د عن لالتوص�ل، معدة  وعلب

لحزم أو ح�ال  ال�صر�ة أوفولت؛ وصالت لألل�اف 
  . األل�اف ال�صر�ة

   

  %5     ـ منصهرات  85 36 10 00  
  %5     الذات�ةـ قاطعات الت�ار   85 36 20 00  
  %5     ـ أجهزة ُأخر لوقا�ة الدوائر الكهر�ائ�ة  85 36 30 00  
      ـ مرحالت "ر�ل�ه":     
  %5     فولت 60ـ ـ لجهد ال يز�د عن   85 36 41 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 36 49 00  
      : ـ مفات�ح الكهر�ائ�ة أخر    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 

   - 634  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

ج اخر إر ـمن دوائة ـمفات�ح �هر�ائ�ة إل��ترون�ة م�ونـ ـ ـ  85 36 50 10  
ة ثايروستور�ة ـل متصلة �صر�ا (مفات�ح �هر�ائ�ادخ�و 

  معزولة)

  

  
  

  إعفاء
مفات�ح ال��ترون�ة، �ما ف�ها المفات�ح االل��ترون�ة ـ ـ ـ  85 36 50 20  

ترانز�ستور ة من ـرارة، م�ونـة الحـة ضد درجـ�ـمـالمح
) chip-on-chip" منط��ة (تقن�ة chipر��قة "و 

   فولت 1000جاوز لجهد ال يت

  

  
  
  

 إعفاء

ار ال يتجاوز ــمفات�ح �هروم��ان���ة سر�عة الحر�ة لت�ـ ـ ـ  85 36 50 30  
  أمب�ر 11

  
  

 إعفاء

  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها   85 36 50 90  
      ومقا�س): قوا�س(واعد لم�ات، وصالت مآخذ �هر�ائ�ة ـــ ق    
  %5     ـ ـ قواعد لم�ات  85 36 61 00  
      غ�رها:ـ ـ     
 ومقا�س)، لألسـالك قوا�س( وصالت مآخذ �هر�ائ�ةـ ـ ـ  85 36 69 10  

   ور والدوائر المطبوعةـدة المحـالمتح
  إعفاء  

  إعفاء    ومقا�س (��ش)) (قوا�سمآخذ �هر�ائ�ة ـ غ�رها من ـ ـ   85 36 69 20  
لحزم أو ح�ال األل�اف  ال�صر�ة أووصالت لألل�اف ـ   85 36 70 00  

   ال�صر�ة
  

  
5%  

      : ـ أجهزة ُأخر    
  إعفاء    الك�ابل و عناصر توص�ل وتماس لألسالك ـ ـ ـ  85 36 90 10  
  إعفاء     مجسات الرقائقـ ـ ـ  85 36 90 20  
       ـ ـ ـ غ�رها :     
(محوالت أ��اش) وان احتوت على منفذ يو  مه��اتـ ـ  ـ ـ  85 36 90 91  

  اس بي وما �ماثلها
  

 إعفاء

 إعفاء    غ�رهاـ ـ  ـ ـ  85 36 90 99  

 وتابلوهات ومناضد وطاوالت وخزائن وغ�رهالوحات     85.37
من الحوامل مزودة �جهاز�ن أو أكثر من   

 أو 85.35األجهزة الداخلة في أحد البندين 
، للتح�م أو التوز�ع الكهر�ائي، �ما ف�ها 85.36

تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 
رقم�ة، عدا أجهزة التحو�ل أجهزة التح�م الو ، 90

  .85.17الداخلة في البند 

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
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  16ق: 
  85ف: 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  V    5%فولت  1000عن  دال يز�ـ لجهد (توتر)   85 37 10 00  
  V    5%فولت  1000عن  ـ لجهد (توتر) يز�د  85 37 20 00  

حصرًا أو �صفة رئ�س�ة مع  لالستعمالأجزاء معدة     85.38
أو  85.36، 85.35األجهزة الداخلة في البنود 

85.37.  

   

خزائن وغ�رها من وطاوالت و  مناضدوتابلوهات و وحات ــ ل  85 38 10 00  
، غ�ر مزودة 85.37الحوامل لألصناف الداخلة في البند

   �أجهزتها

  

  
  

5%  
  %5     ـ غ�رها  85 38 90 00  

وأناب�ب �هر�ائ�ة تضئ بتوهج الشع�رات أو لم�ات     85.39
لة مقفال لم�اتال وحدات�التفر�غ، �ما في ذلك 

واللم�ات واألناب�ب ذات األشعة فوق البنفسج�ة أو 
مصادر قوس�ه؛ ؛ لم�ات األشعة تحت الحمراء

  .(LED)صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء ذات  ضوء

    

  %5     "لم�ات مقفلة" وحداتـ   85 39 10 00  
�ات وأناب�ب أخر تضئ بتوهج الشع�رات، �استثناء ــ لم    

�ة أو األشعة تحت اللم�ات ذات األشعة فوق البنفسج
  : الحمراء

    

  %5     ـ ـ هالوج�ن �التنجستن  85 39 21 00  
يز�د  و�جهد (توتر) وات 200تز�د عن �قدرة ال ـ غ�رها، ـ  85 39 22 00  

   فولت 100عن 
  

  
5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  85 39 29 00  
ـ لم�ات وأناب�ب تضئ �التفر�غ، عدا اللم�ات ذات األشعة     

  : فوق البنفسج�ة
    

  %5    ""كاثود ساخنب " فل�ورسنت "، ذات قطب ـــ لم�ات وأناب� ـ  85 39 31 00  
 لم�ات بهال�دات الصوديوم؛ ار الزئبق أوـــ ـ لم�ات ب��  85 39 32 00  

   معدن�ة
  5%  

  %5     ـ ـ غ�رها  85 39 39 00  
عة فوق البنفسج�ة أو تحت ــذات أش أناب�ب ـ لم�ات و    

  :قوس�ه الحمراء؛ لم�ات 
    

  %5     قوس�هـ ـ لم�ات   85 39 41 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 39 49 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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السنة التاسعة
مارس 2022م

  16ق: 
  85ف: 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء  مصادر ضوء ذات ـ    
(LED):  

    

 5%    (LED)وحدات ذات صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء  ـ ـ 85 39 51 00  

ـ ـ مصاب�ح ذات صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء عضو�ة  85 39 52 00  
(OLED)   

  
5% 

  %5     ـ أجزاء  85 39 90 00  
صمامات وأناب�ب إلكترون�ة ذات قطب سالب     85.40

"كاثود" �ارد أو ضوئي (مثل، الصمامات واألناب�ب 
الم��أة ب��ار أو �غاز واألناب�ب  المفرغة أو

المقومة الم��أة ب��ار الزئبق وأناب�ب األشعة 
الكاثود�ة وصمامات وأناب�ب الكام�رات 

  ).التلفز�ون�ة

   

ة ــت��ال اإلذاعــ أناب�ب األشعة الكاثود�ة ألجهزة اس    
الكاثود�ة  أناب�ب األشعةالمصورة (تلفز�ون)، �ما في ذلك 

  لشاشات عرض الف�ديو (ف�ديو مون�تور):

    

  %5     ـ ـ �األلوان  85 40 11 00  
  %5    (أحاد�ة اللون) ـ ـ �ألوان أحاد�ة  85 40 12 00  
و�ة ـب الكام�رات التلفز�ون�ة؛ أناب�ب تحو�ل أو تقـ أناب�  85 40 20 00  

   الصورة؛ أناب�ب ُأخر ذات �اثود ضوئي
  

  
5%  

 أحاد�ة؛ الب�ان�ة، �ألوانـ أناب�ب عرض المعلومات والرسوم   85 40 40 00  
 �األلـوان، الب�ان�ة،أناب�ب عرض المعلومات والرسوم 

  م م 0.4ت�هر نقا� فسفور�ة على الشاشة بت�اعد أقل من

  

  
  

5%  
  %5     ـ أناب�ب أشعة �اثود�ة ُأخر  85 40 60 00  

ثل، ــ أناب�ب للموجات متنا��ة الصغر (م��روو��) (م    
المتنقلة المغنطرون والكل�سترون وأناب�ب الموجات 

  الش��ي:أناب�ب التح�م  اوالكارس�نوترون)، عد

    

  %5     ـ ـ مغنطرون   85 40 71 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 40 79 00  

      : ـ أناب�ب وصمامات ُأخر    
  %5     التض��م ت��ال أوـزة االســات ألجهـامـب وصمــأناب� ـ ـ  85 40 81 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 40 89 00  
      : ـ أجزاء    
  %5     ـ ـ ألناب�ب األشعة الكاثود�ة  85 40 91 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  16ق: 
  85ف: 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     ـ ـ غ�رها  85 40 99 00  
�اء (مثل الصمامات للكهر أدوات  ش�ه موصلة     85.41

والمحوالت التي أساسها  ترانزستوراتالو الثنائ�ة 
ش�ه موصلة حساسة  أش�اه موصالت)؛ أدوات

 الفولتائ�ةفي ذلك ال�ال�ا الضوئ�ة  للضوء، �ما
" أو موديولو�ن �انت مجمعة في ش�ل وحدات "

مه�أة �ش�ل لوحات؛ صمامات ثنائ�ة �اعثة 
مات صما) و�ن �انت مجمعة مع LED(للضوء
بلورات ب�زو ـ  )؛LED(�اعثة للضوء أخر ثنائ�ة

  كهر�ائ�ة مر��ة.

    

ات الثنائ�ة الحساسة ـدا الصمامـــ صمامات ثنائ�ة، ع  85 41 10 00  

  )LED( للضوء أو ال�اعثة للضوء
  

  
  إعفاء

      للضوء:الترانزستورات الحساسة  اترانزستورات، عدـ     
  إعفاء     )W 1واحد ( واتن �قل ع معدل تبددـ ـ ذات   85 41 21 00  
  إعفاء     ـ ـ غ�رها  85 41 29 00  
ـ مقومات ترانزستور�ة "ثايرستور" "د�اك" و"تر�اك"، عدا   85 41 30 00  

   األدوات الحساسة للضوء
  

  
  إعفاء

أدوات ش�ه موصلة حساسة للضوء، �ما في ذلك ال�ال�ا  ـ    
، و�ن �انت مجمعة في ش�ل وحدات الفولتائ�ةالضوئ�ة 

 صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء ؛ألوح�ش�ل  مه�أة أو

)LED: (  

  

 

 إعفاء    ) LED( صمامات ثنائ�ة �اعثة للضوء ـ ـ  85 41 41 00  

 مجمعة في ش�ل وحدات أو غ�ر ضوئ�ة فولتائ�ةخال�ا  ـ ـ  85 41 42 00  
  ألوح�ش�ل  مه�أة

  
 إعفاء

 مه�أة دات أومجمعة في ش�ل وح ضوئ�ة فولتائ�ةخال�ا  ـ ـ  85 41 43 00  
  ألوح�ش�ل 

  
 إعفاء

 إعفاء    غ�رها ـ ـ  85 41 49 00  

     ر :ـ أدوات ش�ه موصلة أخ    

 إعفاء    ـ محوالت أساسها أش�اه موصالت  85 41 51 00  

 إعفاء    غ�رها  ـ ـ  85 41 59 00  

 إعفاء     ـ بلورات ب�زو ـ �هر�ائ�ة مر��ة  85 41 60 00  

 إعفاء     ـ أجزاء  85 41 90 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  16ق: 
  85ف: 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

      . دوائر "دارات" ال��ترون�ة متكاملة    85.42
      : دوائر "دارات" ال��ترون�ة متكاملة ـ    
معالجات وأجهزة تح�م، وان �انت مندمجا بها ذاكرات أو  ـ ـ  85 42 31 00  

محوالت أو دوائر منط��ة أو مض�مات أو أصناف 
صناعة الساعات ودوائر التوق�ت أو غ�رها من الدوائر 

   األخر

  

  
  
  

 إعفاء
 إعفاء     ذاكراتـ ـ   85 42 32 00  

 إعفاء     ـ ـ مض�مات  85 42 33 00  
 إعفاء     ـ غ�رهاـ   85 42 39 00  

  إعفاء     ـ أجزاء  85 42 90 00  
آالت وأجهزة �هر�ائ�ة ذات و�ائف قائمة بذاتها،     85.43

هذا  غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان أخرمن
   الفصل

    

  %5     ات الجز��اتمسرعـ   85 43 10 00  
  %5     ـ مولدات إشارات  85 43 20 00  
ل�ل الكهر�ائي ـًا وللتحـائ�ـر�ــ آالت وأجهزة لطالء المعادن �ه  85 43 30 00  

   أو لالنتقال الكهر�ائي للجزئ�ات المعلقة (إل��تروفورس�ز)
  

  
  إعفاء

كترون�ة وأدوات �هر�ائ�ة ش�ص�ة مماثلة سجائر الـ     
  : للتدخ�ن

  
  

 سلع خاصة  سجائر الكترون�ة  ـ ـ ـ 85 43 40 10  

 سلع خاصة  ش�شة الكترون�ة ـ ـ ـ 85 43 40 20  

  سلع خاصة   أجهزة تس��ن �هر�ائ�ة للفائف السجائر ـ ـ ـ  85 43 40 30  

 سلع خاصة  غ�رها ـ ـ ـ 85 43 40 90  

      : ـ آالت و أجهزة أخر    
  إعفاء     ف ترجمة أو معجمآالت �هر�ائ�ة ذات و�ائـ ـ ـ  85 43 70 10  
ف�ها شاشات  (�ماأدوات عرض ذات شاشة مسطحة ـ ـ ـ  85 43 70 20  

CD,Plasma,ElectroLuminescence, 
Vacuum-Flourescence   وغ�رها من تقن�ات
  اتفا��ة تقن�ة المعلومات العرض) للمنتجات الداخلة في 

  

  
  
  

  إعفاء

  إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  85 43 70 90  
      : جزاءـ أ    
  إعفاء     مجمعات الكترون�ة متنا��ة الصغر ـ ـ ـ 85 43 90 10  
       غ�رها : ـ ـ ـ   
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

االلكترون�ة عدا ال�طار�ات الواردة في البند  للسجائر ــ  ـ ـ 91 90 43 85  
07 85 

  سلع خاصة

للش�شة االلكترون�ة عدا ال�طار�ات الواردة في البند  ـ ـ ـ ـ 92 90 43 85  
07 85 

  ع خاصةسل

ألجهزة التس��ن الكهر�ائ�ة للفائف السجائر عدا  ـ ـ ـ ـ  93 90 43 85  
 85 07ال�طار�ات الواردة في البند 

 سلع خاصة

 سلع خاصة ألدوات تدخ�ن الكترون�ة أخر ـ ـ ـ ـ 98 90 43 85  

  إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ ـ 99 90 43 85  
ء أو معزولة (�ما ف�ها المطل�ة �الم�ناأسالك     85.44

و�ا�الت معزولة (�ما في ذلك �أو�س�د األلمون�وم) 
الكا�الت المتحدة المحور) وغ�رها من الموصالت 
المعزولة للكهر�اء، و�ن �انت مزودة �أدوات 

�ا�الت من أل�اف �صر�ة مصنوعة ؛ توص�ل طر��ة
و�ن �انت مجمعة مع  م�سوة افراد�ا،من أل�اف 

�ل موصالت �هر�ائ�ة أو مزودة �أدوات توص
  . طر��ة

   

      : ـ أسالك للف    
  %5     ـ ـ من نحاس  85 44 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 44 19 00  
ـ �ا�الت متحدة المحور وغ�رها من موصالت �هر�ائ�ة     

  : متحدة المحور
    

ملم  10ـ ـ ـ �ا�الت �هر�ائ�ة يز�د مقطعها العرضي عن   85 44 20 10  
   فولت 300وجهدها عن 

  
  

5%  
رة أزواج أو ــالبرق والهاتف تحتو� على عش �ابـالتـ ـ ـ   85 44 20 20  

   أكثر
  

5%  
أقل من عشرة  والهاتف تحتو� علىالبرق  أسـالكـ ـ ـ   85 44 20 30  

   أزواج
  

5%  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  85 44 20 90  
راق ومجموعات أسالك ُأخر من ــ مجموعات أسالك االحت  85 44 30 00  

 أو الس�اراتفي ة في وسائط النقل األنواع المستعمل
    البواخر أو الطائرات

  

  
  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

فولت  1000ال يـز�د عن  ُأخر لجهدـ موصالت �هر�ائ�ـة     
)V( :  

    

     : ـ ـ مزودة بوصالت    
ملم  10كا�الت �هر�ائ�ة يز�د مقطعها العرضي عن  ـ ـ ـ     

  :فولت 1000وال يز�د عن  فولت 300وجهدها عن 
  

 
 

 

وصالت �هر�ائ�ة (توص�لة) لكا�الت يز�د مقطعها ـ ـ  ـ ـ  85 44 42 11  
فولت وال  300ملم وجهدها عن  10العرضي عن 

  فولت  1000يز�د عن 

  

 إعفاء

 إعفاء    غ�رها.ـ ـ  ـ ـ  85 44 42 19  

      م: مل10يز�د مقطعها العرضي عن أسالك �هر�ائ�ة ال ـ ـ ـ     
 

(توص�لة) ألسالك ال يز�د مقطعها  وصالت �هر�ائ�ةـ ـ  ـ ـ  85 44 42 21  
  ملم  10العرضي عن 

  
 إعفاء

 إعفاء    غ�رها.ـ ـ  ـ ـ  85 44 42 29  

أو  عشـرة أزواجو� على ـرق والهاتف تحتـالب �ا�الت ـ ـ ـ  85 44 42 30  
   أكثر

   

 إعفاء

ل من عشرة ـى أقـو� علـالبرق والهاتف تحت أسالك ـ ـ ـ  85 44 42 40  
  أزواج 

  
  

 إعفاء

     :ـ ـ ـ غ�رها     

 إعفاء    غ�رها من وصالت �هر�ائ�ة (توص�لة) ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 91  

 إعفاء    غ�رها ـ ـ  ـ ـ 85 44 42 99  

       :ـ ـ غ�رها    
ملم  10كا�الت �هر�ائ�ة يز�د مقطعها العرضي عن  ـ ـ ـ  85 44 49 10  

  فولت 1000وال يز�د عن  فولت 300وجهدها عن 
  5%  

         يز�د مقطعها العرضي عن ك �هر�ائ�ة الأسال  ـ ـ ـ    

 : ملم 10
    

  إعفاء    فولت  80لجهد ال يز�د عن ـ ـ ـ ـ  85 44 49 21  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ ـ  85 44 49 29  
أو   البرق والهاتف تحتو� على عشرة أزواج  �ا�الت ـ ـ ـ    

  : أكثر
    

  إعفاء     فولت 80ـ ـ ـ ـ لجهد ال يز�د عن  85 44 49 31  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ ـ  85 44 49 39  
ل من عشرة ـى أقـو� علـالبرق والهاتف تحت أسالك ـ ـ ـ    

  أزواج :
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

  إعفاء    فولت  80لجهد ال يز�د عن ـ ـ ـ ـ  85 44 49 41  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ ـ  85 44 49 49  
     : غ�رها ـ ـ ـ    
  إعفاء    فولت  80لجهد ال يز�د عن ـ ـ ـ ـ  85 44 49 91  
  %5    غ�رها ـ ـ ـ ـ  85 44 49 99  

       �ة ُأخر، معدة لجهد يز�د عنئـ موصالت �هر�ا    
  : فولت 1000

    

  %5     ملم 10 نـرضي عـر�ائ�ة يز�د مقطعها العها�الت ��ـ ـ ـ   85 44 60 10  
  %5     ممل01 نـيز�د مقطعها العرضي ع ـ ـ ـ أسالك �هر�ائ�ة ال  85 44 60 20  
عشرة أزواج أو  و� علىرق والهاتف تحتــالب �ابـالتـ ـ ـ   85 44 60 30  

   أكثر
  

5%  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  85 44 60 90  
  إعفاء     ـ �ا�الت من أل�اف �صر�ة  85 44 70 00  

، (فراج�ن �ر�ون�ة) أقطاب من فحم، فحمات المسح    85.45
فحمات اللم�ات أو فحمات مجموعات ال�ال�ا 

وأصناف ُأخر من جراف�ت أو  )(ال�طار�اتالمولدة
�معدن أو من دونه، من  من غ�ره من الفحم،

  الكهر�ائ�ة.األنواع المستعملة في األغراض 

    

      : ـ أقطاب    
  %5     ـ ـ من األنواع المستعملة في األفران  85 45 11 00  
  %5     ـ ـ غ�رها  85 45 19 00  
  %5    (فراج�ن) ـ فحمات المسح  85 45 20 00  
  %5     ـ غ�رها  85 45 90 00  

      . عازالت للكهر�اء من جم�ع المواد    85.46

  %5     ـ من زجاج  85 46 10 00  
  %5     ـ من خزف  85 46 20 00  
  %5     ـ غ�رها  85 46 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

و المنشات قطع عازلة للكهر�اء لآلالت واألجهزة     85.47
�صرف ، مصنوعة �ل�ًا من مواد عازلة الكهر�ائ�ة

(مثل، �س�طة معدن�ة  م�وناتالن�ر عن أ� 
 للم�ات) أدمجت أثناء القول�ة الملول�ة المقا�س

العازالت الداخلة في عدا ، ألغراض التجم�ع فقط
؛ أناب�ب عازلة للتمديد الكهر�ائي 85.46البند 

  عازلة.ووصالتها، من معادن عاد�ة م�طنة �مواد 

    

  %5     ـ قطع عازلة من خزف  85 47 10 00  
  %5     ـ قطع عازلة من لدائن  85 47 20 00  
  %5     ـ غ�رها  85 47 90 00  

 األجهزة، غ�ر مذ�ورة وال لآلالت أو أجزاء �هر�ائ�ة 85 0048  00  85.48
  . من هذا الفصل داخلة في م�ان آخر

  

5%  
      �هر�ائ�ة وال��ترون�ة.فضالت وخردة     85.49

 ومجموعات ال�ال�ا االبتدائ�ةضالت وخردة ال�ال�ا ــ ف    
  ابتدائ�ة(ال�طار�ات) والمدخرات الكهر�ائ�ة؛ خال�ا  االبتدائ�ة

مستهلكة، مجموعات خال�ا مولدة مستهلكة 
  : (�طار�ات)،مدخرات �هر�ائ�ة مستهلكة

    

فضالت وخردة المدخرات المحتو�ة على رصاص  ـ ـ  85 49 11 00  
 وحامض

  
5% 

 %5    و زئبقغ�رها، تحتو� على رصاص أو �ادم�وم أ ـ ـ  85 49 12 00  
مفروزة بنوع ��ماو� وغ�ر محتو�ة على رصاص أو  ـ ـ  85 49 13 00  

 كادم�وم أو زئبق
  

5% 

غ�ر مفروزة وغ�ر محتو�ة على رصاص أو �ادم�وم أو  ـ ـ  85 49 14 00  
 زئبق

  
5% 

 %5    غ�رها ـ ـ  85 49 19 00  
ـ من األنواع المست�دمة أساسا الستعادة المعادن     

  الن��سة:
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ـنفــــــــالص  الن�ام المنسق رمز  البند

مجموعات ال�ال�ا  وتحتو� على خال�ا ابتدائ�ة أ ـ ـ  85 49 21 00  
أو مفات�ح   مدخرات �هر�ائ�ةأو  (ال�طار�ات) االبتدائ�ة

زئ���ة أو زجاج متحصل عل�ه من أناب�ب األشعة الكاثود�ة  
أو غ�ره من  الزجاج المنشط أو أجزاء �هر�ائ�ة او 
بق أو ال��ترون�ة محتو�ة على �ادم�وم أو رصاص أو زئ

   (PCBs)ف�ن�الت ثنائ�ة بولي �لور�ة 

  

5% 
 %5    غ�رها ـ ـ  85 49 29 00  
ـ مجموعات �هر�ائ�ة وال��ترون�ة والواح دوائر مطبوعة     

  أخر:
    

مجموعات ال�ال�ا  وتحتو� على خال�ا ابتدائ�ة أ ـ ـ  85 49 31 00  
أو مفات�ح   مدخرات �هر�ائ�ةأو  (ال�طار�ات) االبتدائ�ة
أو زجاج متحصل عل�ه من أناب�ب األشعة الكاثود�ة  زئ���ة 

أو غ�ره من  الزجاج المنشط أو أجزاء �هر�ائ�ة او 
ال��ترون�ة محتو�ة على �ادم�وم أو رصاص أو زئبق أو 

   (PCBs)ف�ن�الت ثنائ�ة بولي �لور�ة 

  

5% 
     غ�رها : ـ ـ    
 إعفاء   ملةالمتكا اإللكترون�ةـ ـ ـ فضالت وخردة لدوائر  85 49 39 10  
 %5   ـ ـ ـ غ�رها 85 49 39 90  
      ـ غ�رها:    
مجموعات ال�ال�ا  وتحتو� على خال�ا ابتدائ�ة أ ـ ـ  85 49 91 00  

أو مفات�ح   مدخرات �هر�ائ�ةأو  (ال�طار�ات) االبتدائ�ة
زئ���ة أو زجاج متحصل عل�ه من أناب�ب األشعة الكاثود�ة  

اء �هر�ائ�ة او أو غ�ره من  الزجاج المنشط أو أجز 
ال��ترون�ة محتو�ة على �ادم�وم أو رصاص أو زئبق أو 

   (PCBs)ف�ن�الت ثنائ�ة بولي �لور�ة 

  

5% 
 %5    غ�رها ـ ـ  85 49 99 00  
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  ومعدات نقل مماثلة ،ر�ائرات، بواخعر�ات، 

  

  : مالح�ـــات
 �شمل الزحافات والمزالق واألصناف ، �ما ال95.08 أو 95.03 دينال �شمل هذا القسم األصناف الداخلة في البن  ـ 1

  .95.06 المماثلة الداخلة في البند
لألصناف و�ن �انت معدة بوضوح لالستعمال  األصناف التال�ةعلى " أجزاء " أو " لوازم "، ين�بق مفهوم ال   ـ 2

   :الواردة في هذا الفصل
بند المادة الم�ونة منها أو البند تصنف وفق  الفواصل والحلقات وما �ماثلها من جم�ع المواد (  أ  ـ

  ؛)40.16ن عدا الم�ا� المقسى (بند األصناف اُألخر من م�ا� مبر� و�ذلك )84.84
من القسم ال�امس  2اللوازم المعدة لالستعماالت العامة �المعنى المقصود في المالح�ة األجزاء و   ب ـ

  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصلعشر، من معادن عاد�ة (القسم ال�امس عشر)، واأل
  ؛(العدد) 82أصناف الفصل   ج ـ  
  ؛83.06أصناف البند   د ـ  

 )الراديتوراتالمبردات (عدا  ،أجزاءها أو، 84.79ا�ة لغ 84.01اآلالت واألجهزة الداخلة في البنود  هـ  ـ
، و�ذلك األصناف الداخلة في البند 84.82أو 84.81؛ األصناف الداخلة في البندألصناف هذا القسم

  ؛أن تش�ل أجزاء ال تتجزأ للمحر�ات�شر�   84.83
  ؛)85الفصل (اآلالت واألجهزة والمعدات الكهر�ائ�ة،   و ـ  
  ؛90أصناف الفصل   ز ـ  
  ؛91أصناف الفصل   ح ـ  
  ؛)93ة (فصل األسلح  � ـ  
  ؛94.05وأجزاءها الداخلة في البند أجهزة اإلنارة وحدات و  � ـ  
  .)96.03ملة �أجزاء للمر��ات (بند الفراج�ن من األنواع المستع  ك ـ  

 واللوازم غ�راء تن�بق على األجز  ، ال88لغا�ة  86في الفصول  لوازم" �المعنى المقصود إن ��ارة "أجزاء أو  ـ 3
. التي قد ين�بق لك الفصول أما األجزاء واللوازمالمالئمة لالست�دام حصرًا أو �صورة رئ�س�ة مع أصناف ت

ذ� يتوافق مع استعمالها عل�ها توص�� بندين أو أك�ر من بنود تلك الفصول، فإنها �جب أن تبند ت�عًا للبند ال
  .الرئ�سي

  :من أجل ت�ب�ق أح�ام هذا القسم  ـ 4
إن المر��ات المصممة خص�صًا للس�ر على ال�رق البر�ة وفي نفس الوقت على ال�رق الحديد�ة   أ  ـ

  ؛87ند في بندها المالئم من الفصل �جب أن تب
  ؛87ند في بندها المالئم من الفصل البرمائ�ة ذات المحرك تب العر�اتإن   ب ـ  

 تبند فيت�دامها �مر��ات لل�رق البر�ة إن ال�ائرات المصممة خص�صًا �ح�� �ص�ح من المم�ن إس  ج ـ
    .88بندها المالئم من الفصل 

  :األك�ر مماثلة لها وفقًا لما يليتبند المر��ات ذات الوسائد الهوائ�ة، ضمن هذا القسم، مع المر��ات   ـ  5
  ؛(الق�ارات ذات الوسائد الهوائ�ة)إذا �انت مصممة للس�ر فوق �ر�ق موجه  86في الفصل   أ ـ  
  ؛ا�سة أو فوق ال�ا�سة والماء معاً إذا �انت مصممة للس�ر فوق ال� 87في الفصل   ب ـ  
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إذا �انت مصممة للس�ر فوق الماء، و�ن �انت قادرة على الرسو على الشوا�ئ أو  89في الفصل   ج ـ
  .ادرة أ�ضًا على الس�ر فوق الجل�داألرصفة العائمة أو ق

  
بتلك  ولوازم خاصةلهوائ�ة بنفس ال�ر�قة �ما لو �انت أجزاء تبند أجزاء ولوازم المر��ات ذات الوسائد ا  

  المر��ات التي ست�ضع لبندها المر��ات ذات الوسائد الهوائ�ة وفقًا لألح�ام السا�قة. 
تبند المعدات ال�ابتة ل�رق الق�ارات ذات الوسائد الهوائ�ة م�لما تبند المعدات ال�ابتة ل��و� الس�ك الحديد�ة،   

اإلشارة واألمان والرقا�ة والتح�م والتوج�ه ال�اصة ��رق الق�ارات ذات الوسائد الهوائ�ة م�لما تبند أجهزة  و تبند أجهزة
  .ج�ه ال�اصة ���و� الس�ك الحديد�ةاإلشارة واألمان والرقا�ة والتح�م والتو 
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  �ماثلها قا�رات وعر�ات ومعدات للس�ك الحديد�ة أو ما
ف�ها  �ما(آل�ة ؛ أجهزة إشارة م�بتات ولوازم خ�و� الس�ك الحديد�ة وأجزاؤها وأجزاؤها

   من جم�ع األنواع  ل�رق المواصالت) هكهروآل�
  

  : مالح�ــــات
  :ال �شمل هذا الفصل  ـ 1

ما �ماثلها، الق�اعات مـن خرسانة لل�رق  العوارض من خشب أو من خرسانة للس�ك الحديد�ة أو  أ  ـ  
  ؛)68.10أو 44.06ئد الهوائ�ة (بند اصة �الق�ارات ذات الوساالموجهة ال�    
   ؛73.02ما �ماثلها الداخلة في البند  اللوازم اإلنشائ�ة من حديد أو صلب للس�ك الحديد�ة أو  ب ـ  
  .85.30التوج�ه، الداخلة في البند األجهزة الكهر�ائ�ة لإلشارة أو األمان أو الرقا�ة أو   ج ـ  

  :، ��ما �شمل86.07�شمل البند   ـ 2
  المعدن�ة ومراكز اإل�ارات المحاور والدوال�ب (العجالت) والمحاور المر��ة على عجالتها و  أ ـ  
    ؛معدن�ة للدوال�ب) وأجزاؤها األخرالدوال�ب (الصرة ال    
  ؛د (البوج�ات) أو "ب�سل ـ بوج�ات"اله�اكل واله�اكل السفل�ة، والقواع  ب ـ  
  ؛الفرامل)للمحاور؛ وأجهزة اإل�قاف (علب   ج ـ  
  ؛ألخر ووصالت الممرات ب�ن العر�اتصدامات العر�ات، المحاجن وأجهزة الق�ر ا  د ـ  
  .أجزاء األبدان  هـ ـ  

  :، ��ما �شمل86.06ه، �شمل البند ـ  أعال1مع مراعاة أح�ام المالح�ة   ـ 3
مقاي�س ارتفاع حمولة ت ال�ابتة لألرصفة، و ال��و� المجمعة والصوانـي  والجسور الدوارة والصداما  أ  ـ

  ؛العر�ات
أعمدة اإلشارة (س�مافورات) لوحات وأقراص اإلشارة اآلل�ة، أجهزة التحو�ل األرض�ة لل��و� نقا�   ب ـ

) لإلشارة أو األمان أو الرقا�ة أو هجهزة اآلل�ة (�ما ف�ها الكهروآل�التح�م واإلشارة وغ�رها من األ
الترام أو لل�رق  ل��و� الس�ك الحديد�ة أو ،ان �انت مجهزة لإلنارة الكهر�ائ�ةو  ،التح�م في المرور

  . إنشاءات الموانئ أو الم�ارات البر�ة أو ال�رق المائ�ة الداخل�ة وتجه�زات الموا�� أو

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ن قا�رات للس�ك الحديد�ة، تزود �ال�اقة م    86.01
بواس�ة مدخرات  مصدر خارجي للكهر�اء أو

  . كهر�ائ�ة

    

  %5      للكهر�اء خارجي مصدر من �ال�اقة تزود ـ  86 01 10 00  
  %5     كهر�ائ�ة مدخرات بواس�ة �ال�اقة تزود ـ  86 01 20 00  

      . قا�رات ُأخر للس�ك الحديد�ة؛ عر�ات تمو�ن "تندر"    86.02
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5       ر�ائ�ةكه ديزل قا�رات ـ  86 02 10 00  
  %5      ......................................................................  غ�رها ـ  86 02 90 00  

ذات�ة  ،�ب�رة، عر�ات مقفلة، عر�ات نقلعر�ات     86.03
ة، عدا الداخلة في البند ـللس�ك الحديدي ،الدفع

86.04.  

    

  %5      للكهر�اء خارجي مصدر من �ال�اقة تزود ـ  86 03 10 00  
  %5      ......................................................................  غ�رها ـ  86 03 90 00  

، ال�دمة للس�ك الحديد�ةأو لص�انة مر��ات ا  86 04 00 00  86.04
و�ن �انت ذات�ة الدفع (م�ل، ورش التصل�ح، 
عر�ات الروافع وعر�ات دك الحصى وعر�ات 
صف ال��و� وعر�ات التجارب ومر��ات 
  لفحص واخت�ار خ�و� الس�ك الحديد�ة)

  

5%  
، غ�ر ذات�ة الس�ك الحديد�ة مسافر�ن عر�ات  86 05 00 00  86.05

البر�د وغ�رها من  متعة أوالدفع؛ عر�ات األ
ما �ماثلها المعدة  �ات الس�ك الحديد�ة أوعر 

خاصة، غ�ر ذات�ة الدفع، (�است�ناء ألغراض 
  )86.04ما يدخل منها في البند 

    
  
  
  

  
5%  

د�ة، لنقل الس�ك الحديمقفلة وعر�ات عر�ات     86.06
  . ال�ضائع غ�ر ذات�ة الدفع

    

  %5     اثلها�م وما صهار�ج عر�ات ـ  86 06 10 00  
ما يدخل  ذاتي، عداذات تفر�غ  ،عر�اتعر�ات مقفلة و  ـ  86 06 30 00  

  86 06 10منها في البند الفرعي 

    
5%  

      : غ�رها ـ    
  %5    ومغلقة مغ�اة ـ ـ  86 06 91 00  
  %5     سم60عن ذات جوانب ثابتة يز�د ارتفاعـها  مفتوحة،ـ ـ   86 06 92 00  
  %5     غ�رها ـ ـ  86 06 99 00  

أو  الس�ك الحديد�ة أو معداتأجزاء لقا�رات     86.07
  . الترام

    

، وعجالت ومحاور"  بوج�ات ـ ب�سلو" بوج�ات قواعد ـ    

  : وأجزاؤها

    

  %5     )للحجر( بوج�ات و��س�ل بوج�ات ـ ـ  86 07 11 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

716
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  17ق : 
  86ف: 

   - 648  -  

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ُأخر بوج�هات و��س�ل بوج�ات ـ ـ  86 07 12 00  
  %5    األجزاء ذلك في �ما، غ�رها ـ ـ  86 07 19 00  
      : وأجزاؤها فرامل ـ    
  %5     وأجزاؤها هوائ�ة فرامل ـ ـ  86 07 21 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  86 07 29 00  
  %5      ..   أجزاؤها، وصدامات، الق�ر أجهزة من وغ�رها محاجن ـ  86 07 30 00  
      : غ�رها ـ    
  %5    للقا�رات ـ ـ  86 07 91 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  86 07 99 00  

 ل��و� الس�ك الحديد�ة أو م�بتات ولوازم  86 08 00 00  86.08
؛ أجهزة آل�ة (�ما ف�ها الكهروآل�ة) خ�و� الترام

لإلشارة واألمان والرقا�ة والتح�م وتن��م المرور 
، لل�رق وخ�و� الترامل��و� الس�ك الحديد�ة 

المائ�ة الداخل�ة أو للموا�� أو البر�ة أو 
  أجزاؤها؛ اراتلمنشآت الموانئ أو الم�

    
  
  
  
  
  
5%  

حاو�ات، (�ما في ذلك حاو�ات نقل السوائل)،   86 09 00 00  86.09
مصممة ومجهزة خص�صًا للنقل بوس�لة أو 

  أك�ر من وسائل النقل

  

5%  
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  ، أجزاؤها ولوازمهاوخ�و� الس�ك الحديد�ة أو الترام عر�ات عدا قا�رات
  

  : مالح�ــــــات
  .أو الترام المصممة فق� للس�ر على الس�كالس�ك الحديد�ة  قا�راتال �شمل هذا الفصل  .1
 ساس�ة لجر أو دفع مر��ات أو، �قصد �الجرارات " المر��ات المصممة �صفة أمن أجل ت�ب�ق أح�ام هذا الفصل .2

األسمدة أو غ�رها من ثانو�ة لنقل العدد أو البذور أو ، و�ن �انت تحتو� على تجه�زات عر�ات ُأخر أو أحمال
  .يرت�� �االستخدام الرئ�سي للجراراألصناف مما 

ابلة للتبديل ، �معدات ق87.01البند إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تر�ب على الجرارات الداخلة في 
  .، سواء �انت مر��ة عل�ه أو الارت�قى داخلة في بنودها الخاصة حتى و�ن قدمت مع الجر 

ول�س    87.04غا�ة ل 87.02، في البنود من س�ارات المحتو�ة على غرف لل��ادةتدخل ��اكل "شاس�هات" ال .3
  .87.06في البند 

ما دراجات األ�فال اُألخر، فتدخل في البند ، أع الدراجات لأل�فال ذات العجلت�نجم� 87.12�شمل البند  .4
95.03 .  

  مالح�ة البند الفرعي:
 :87 08 22 00�شمل البند الفرعي  .1

  زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر، �أ�ر   - أ
زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر، وان �انت �أ�ر، تشتمل على أجهزة تسخ�ن أو غ�رها من األجهزة   - ب

 ترون�ة الكهر�ائ�ة أو االل��
  87.05لغا�ة  87.01عندما تكون صالحة لالستعمال حصرا أو �صورة رئ�س�ة مع العر�ات الداخلة في البنود 

  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

    

الداخلة في البند الجرارات (عدا  جرارات
87.09( .  

  87.01  

    87 01 10 00      أحاد�ة المحورـ جرارات     5%
      : ألنصاف المق�وراتـ جرارات �رق     

5%    
الداخلي مكابس يتم االشتعال  وبمحرك ذفقط مجهزة  ـ ـ

   فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)
00 21 01 87    

5%    

مكابس يتم االشتعال  وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ـ ـ
وبمحرك  فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)الداخلي 

  كهربائي للدفع

00 22 01 87    

5%    
مكابس متناوبة يتم  وبمحرك ذمعاً، للدفع، مجهزة  ـ ـ

  وبمحرك كهربائي للدفع فيه بالشررالداخلي االشتعال 
00 23 01 87    

5%     87 01 24 00   فقط بمحرك كهربائي للدفعمجهزة  ـ ـ   
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  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

5%     87 01 29 00  غيرها ـ ـ   
    87 01 30 00  ـ جرارات �جناز�ر    5%

       ، ذات قوة محرك:ـ غ�رها    
    87 01 91 00  ��لو وا� 18ال تز�د عن ـ ـ ـ    5%
    87 01 92 00  ��لو وا� 37��لو وا� وال تتجاوز  18تز�د عن ـ ـ     5%
    87 01 93 00  ��لو وا� 75��لو وا� وال تتجاوز  37تز�د عن ـ ـ     5%
    87 01 94 00  ��لو وا� 130��لو وا� وال تتجاوز  75تز�د عن ـ ـ     5%
    87 01 95 00  ��لو وا� 130تز�د عن ـ ـ     5%

    

أشخاص أو أكثر، �ما  س�ارات معدة لنقل عشرة
  .ف�هم السائق

  87.02  

  
5%    

الداخلي م�ا�س يتم االشتعال  وذ �محركفق� ـ مجهزة 
   �الضغ� (ديزل أو نصف ديزل) ��ه

00 10 02 87    

  
5%    

االشتعال م�ا�س يتم  وذ �محرك ، للدفع،معاً ـ مجهزة 
 و�محرك �الضغ� (ديزل أو نصف ديزل) ��هالداخلي 
  كهر�ائي

00 20 02 87    

  
5%    

م�ا�س يتم االشتعال  وذ �محركمعًا، للدفع، مجهزة ـ 
  �هر�ائيو�محرك  �الشرر ��هالداخلي 

00 30 02 87    

    87 02 40 00   للدفع كهر�ائي �محركفق� ـ مجهزة     5%
    87 02 90 00  ـ غ�رها    5%

    

س�ارات وغ�رها من العر�ات الس�ارة 
اص (عدا المصممة أساسًا لنقل األشخ

، �ما في ذلك )87.02الداخلة في البند 
  .وس�ارات الس�اق س�ـارات االست�شن

  87.03  

  
  

5%    

؛ س�ارات ات مصممة خص�صًا للس�ر على الثلجس�ار  ـ
خاصة لنقل األشخاص في مالعب الجولف وس�ارات 

   مماثلة

00 10 03 87    

    

 ذواحتراق داخلي  �محرك فق� مجهزة ُأخر،ـ س�ارات 
  :�الشرر ��هم�ا�س يتم االشتعال 

    

      :3سم 1000تتجاوز  ـ ـ سعة اس�واناتها ال    
     :س�اح�ةـ ـ ـ س�ارات     

    87 03 21 11  السنة التي تل�ها ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو    5%
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  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء  فئة الرسم

5%    

 التخل�صسنة تسبق  ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي
   أكثرأو 

12 21 03 87    

     :ر�اعيـ ـ ـ س�ارات ذات دفع     
    87 03 21 31  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص
  أكثرأو 

32 21 03 87    

  
5%    

، مساج�ن نقل، (إسعاف، شر�ة ال�وارئ ـ ـ ـ س�ارات 
  نقل موتى) 

50 21 03 87    

  
5%    

هوم)  موتور(عل�هـا ولة ـمـوت محـات ذات ب�ـ ـ ـ س�ار 
  والنزهاتالرحالت وما �ماثلها الستعمال 

60 21 03 87    

  
     

والتصم�م  الثالث عجالتـ ـ ـ السـ�ـارات الـخـفـ�ـفة ذات 
  : ال�س��

     

5%    87 03 21 71  توك أو ر�شة وما �ماثلها ـ توكـ ـ ـ    
5%    87 03 21 79   ـ غ�رهاـ ـ ـ    

  
5%    

 المقعدين أومن قبل ـ ـ ـ س�ارات معدة خص�صًا لتقاد 
   المصاب�ن �شلل الرجل�ن معاً 

80 21 03 87    

    87 03 21 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

تتجاوز وال  3سم 1000ـ ـ سعة اس�واناتها تز�د عن 
  :3سم 1500

    

      : س�اح�ةـ ـ ـ س�ارات     
    87 03 22 11  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص ـ
  أو اكثر

12 22 03 87    

      ر�اعي:ـ ـ ـ س�ارات ذات دفع     
    87 03 22 31  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

التخل�ص يل السنة األولى التي تسبق سنة ـ ـ ـ ـ مود
  اكثر أو

32 22 03 87    

  
5%    

مساج�ن،  ، شر�ة، نقل(إسعاف ال�وارئ �ارات ــس ـ ـ ـ
  نقل موتى) 

50 22 03 87    

  
5%    

هوم) وما ات ذات ب�وت محمولة عل�ها (موتور س�ار  ـ ـ ـ
  �ماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 22 03 87    

  
5%    

ـ�ـارات الـخـفـ�ـفة ذات الثالث عجالت والتصم�م ـ ـ ـ الس
  ال�س�� 

70 22 03 87    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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5%    

 المقعدين أومن قبل خص�صًا ـ ـ ـ س�ارات معدة 
  المصاب�ن �شلل الرجل�ن معاً 

80 22 03 87    

    87 03 22 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

وال تتجاوز  3سم1500ـ ـ سعة اس�واناتها تز�د عن
  : 3سم 3000

    

      : س�اح�ةس�ارات  ـ ـ ـ  
    87 03 23 11  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص
  أو اكثر

12 23 03 87    

      : ر�اعيـ ـ ـ س�ارات ذات دفع     
    87 03 23 31  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص
  أو اكثر

32 23 03 87    

  
5%    

، نقل مساج�ن، (إسعاف، شر�ة ال�وارئ �ارات ـس ـ ـ ـ
   نقل موتى)

50 23 03 87    

  
5%    

ـ ـ ـ س�ارات ذات ب�وت محمولة عل�ها (موتور هوم) 
  وما �ماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 23 03 87    

  
5%    

والتصم�م    الس�ارات الخ��فة ذات الثالث عجالت  ـ ـ ـ
   ال�س��

70 23 03 87    

  
5%    

 المقعدين أومن قبل خص�صًا لتقاد ـ ـ ـ س�ارات معدة 
  المصاب�ن �شلل الرجل�ن معاً 

80 23 03 87    

    87 03 23 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%
      :3سم 3000تز�د سعة اس�واناتها عن ـ ـ     
      : س�اح�ةس�ارات  ـ ـ ـ    

    87 03 24 11  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص
  أو اكثر

12 24 03 87    

      : ر�اعيـ ـ ـ س�ارات ذات دفع   
    87 03 24 31  ـ ـ ـ ـ موديل سنة التخل�ص أو السنة التي تل�ها    5%

5%    

 ـ ـ ـ ـ موديل السنة األولى التي تسبق سنة التخل�ص
  أو اكثر

32 24 03 87    

  
5%    

، نقل مساج�ن، (إسعاف، شر�ة ال�وارئ ـ ـ ـ س�ارات 
   نقل موتى)

50 24 03 87    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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5%    

ـ ـ ـ س�ارات ذات ب�وت محمولة عل�ها (موتور هوم) 
  وما �ماثلها الستعمال الرحالت والنزهات

60 24 03 87    

  
5%    

 المقعدين أومن قبل لتقاد ـ ـ ـ س�ارات معدة خص�صًا 
  المصاب�ن �شلل الرجل�ن معاً 

70 24 03 87    

    87 03 24 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

م�ا�س يتم  وذ �محرك فق� مجهزة ،ـ س�ارات ُأخر
ف�ها �الضغ� (ديزل أو نصف الداخلي االشتعال 

  ديزل):

    

    87 03 31 00  3سم 1500عن  تز�دال اس�واناتها  ـ سـعةـ     5%
  

5%    

وال تتجاوز  3سم1500عة اس�واناتها تز�د عن ــ ـ س
  3سم 2500

00 32 03 87    

    87 03 33 00  3سم 2500عن ـ ـ سعة اس�واناتها تز�د     5%

5%    

�س ام� و�محرك ذمعًا، للدفع، مجهزة س�ارات أخر، ـ 
 ،كهر�ائي و�محرك �الشرر ��هالداخلي يتم االشتعال 

عن �ر�ق التوص�ل  اعدا تلك التي �م�ن شحنه
  �مصدر خارجي لل�اقة الكهر�ائ�ة.

00 40 03 87    

5%    

م�ا�س  و�محرك ذمعًا، للدفع، مجهزة  ،ـ س�ارات ُأخر
�الضغ� (ديزل أو نصف  ��هالداخلي يتم االشتعال 

 اعدا تلك التي �م�ن شحنه ،كهر�ائي و�محرك ديزل)
  لل�اقة الكهر�ائ�ة. عن �ر�ق التوص�ل �مصدر خارجي

00 50 03 87    

5%    

م�ا�س  وذ للدفع، �محركمعًا، مجهزة س�ارات أخر، ـ 
، كهر�ائي و�محرك �الشرر ��هالداخلي يتم االشتعال 
عن �ر�ق التوص�ل �مصدر خارجي  �م�ن شحنه

  لل�اقة الكهر�ائ�ة.

00 60 03 87    

5%    

س م�ا� و�محرك ذمعًا، للدفع، مجهزة  ،س�ارات ُأخرـ 
�الضغ� (ديزل أو نصف  ��هالداخلي يتم االشتعال 

عن �ر�ق  �م�ن شحنه ،كهر�ائي و�محرك ديزل)
  التوص�ل �مصدر خارجي لل�اقة الكهر�ائ�ة.

00 70 03 87    

    87 03 80 00  دفعلل كهر�ائي �محركفق�  مجهزةس�ارات أخر، ـ     5%
    87 03 90 00    ـ غ�رها    5%

  87.04    ال�ضائع.س�ارات لنقل     
  

5%    

ـ س�ارات قال�ة "دمبر" مصممة لالستعمال خارج ال�رق 
  العامة 

00 10 04 87    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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�محر�ات ذات م�ا�س يتم  فق� مجهزةغ�رها، ـ 
نصف  ف�ها �الضغ� (ديزل أوالداخلي االشتعال 

  ديزل):

    

      �ن: 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يز�د     
  

5%    

أو  �غماره(وان�ت)  ب�ك أب احنات صغ�رةـــ ـ ـ ش
  جاهزة�غمارت�ن، 

10 21 04 87    

5%    

د�انا، هاف  احناتـشف (ــاحنات للنقل الخف�ــ ـ ـ ش
، و�ن �انت ذات صندوق قالب، لور� وما �ماثلها)

  جاهزة

20 21 04 87    

    87 04 21 30    ، جاهزةـ ـ ـ س�ارات صهار�ج    5%

5%    

 نت مجهزةعدة لنقل القمامة و�ن �ا�ارات مـــ ـ ـ س
  ، جاهزة وسائل للتعبئة أو الضغ� والتر��بب

40 21 04 87    

    87 04 21 50  ـ ـ ـ ��اكل س�ارات محتو�ة على غرفة ال��ادة    5%
    87 04 21 60  ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �صناديق للتبر�د    5%

      :ـ ـ ـ غ�رها     
87 04 21 91  ـ ـ ـ ـ س�ارات خ��فة ذات ثالث عجالت لنقل ال�ضائع       5%    
87 04 21 99  ـ ـ ـ ـ غ�رها         5%    

    

�ن وال يتجاوز 5عن يز�د وزنها اإلجمالي القائم  ـ ـ
  :�ن 20

    

    87 04 22 10  ، جاهزةالشاحنات الكب�رة (لور�)ـ ـ ـ     5%
    87 04 22 20  ، جاهزةس�ارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ     5%
    87 04 22 30  ، جاهزة س�ارات صهار�جـ ـ ـ     5%

5%    

ـ ـ ـ س�ارات معدة لنقل القمامة و�ن �انت مجهزة 
  ، جاهزة وسائل للتعبئة أو الضغ� والتر��بب

40 22 04 87    

    87 04 22 50  ـ ـ ـ س�ارات المناجم (شتل �ار)     5%
  

5%    

 وأجهزةرافعة ـ ـ ـ س�ارات مجهزة خص�صًا ب��رات 
   للتحم�ل الذاتي

60 22 04 87    

  
  

5%    

خص�صًا لنقل  ومعدةآل�ة ـ�ـارات ذات تــر�ـ�ـبـات ـ ـ ـ س
، وس�ارات سمنت والخرسانة �حالت�هما ال�ر�ةاال

   معدة خص�صًا لنقل الغازات والك�ماو�ات

70 22 04 87    

      :ـ ـ ـ غ�رها    
    87 04 22 91  ـ ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �صناديق للتبر�د    5%
    87 04 22 99  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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      :�ن 20 اإلجمالي القائم وزنها تجاوزي ـ ـ    
    87 04 23 10  ، جاهزة كب�رة (لور�)ـ ـ ـ الشاحنات ال    5%
    87 04 23 20  ، جاهزة س�ارات ذات صندوق قالبـ ـ ـ     5%
    87 04 23 30   ـ ـ ـ س�ارات صهار�ج جاهزة    5%

5%    

ـ ـ ـ س�ارات معدة لنقل القمامة و�ن �انت مجهزة 
   ، جاهزةة أو الضغ� والتر��بوسائل للتعبئب

40 23 04 87    

  
5%    

 وأجهزةرافعة ـ ـ ـ س�ارات مجهزة خص�صًا ب��رات 
   الذاتيتنض�د للتحم�ل 

50 23 04 87    

  
5%    

لنقل  خص�صاً آل�ة ومعدة ـ ـ ـ سـ�ـارات ذات تـر���ات 
    االسمنت والخرسانة �حالت�هما ال�ر�ة

60 23 04 87    

    87 04 23 70   والك�ماو�ات  الغازات  خص�صًا لنقلة ـ ـ ـ س�ارات معد    5%
      : ـ ـ ـ غ�رها    

    87 04 23 91    ـ ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �صناديق للتبر�د    5%
    87 04 23 99  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

 م�ا�س يتم االشتعال�محرك ذو فق� مجهزة  غ�رها،ـ 
  �الشرر: فيهالداخلي 

    

      :�ن 5لقائم مالي اوزنها اإلج يتجاوز ـ ـ ال    
  

5%    

، واحدة �غمارهوان�ت) (ـ ـ ـ شاحنات صـغـ�ـرة ب�ك أب 
   جاهزة

10 31 04 87    

    87 04 31 20   ، جاهزة�غمارت�نوان�ت) (غ�رة ب�ك أب ــاحنات صــ ـ ـ ش    5%

5%    

، هاف د�انا   احناتــشحنات للنقل الخ��� (اـــ ـ ـ ش
   ، جاهزة�ور� وما �ماثلها) ذات صندوق عادل

30 31 04 87    

5%    

، هاف د�اناشــاحنات احنات للنقل الخ��� (ـــ ـ ـ ش
  ، جاهزةلور� وما �ماثلها)، ذات صندوق قالب

40 31 04 87    

    87 04 31 50   ، جاهزةس�ارات صهار�جـ ـ ـ     5%

5%    

�ارات معدة لنقل القمامة و�ن �انت مجهزة ـــ ـ ـ س
   ، جاهزةلتر��بوسائل للتعبئة أو الضغ� واب

60 31 04 87    

    87 04 31 70   ـ ـ ـ ��اكل وس�ارات محتو�ة على غرفة ال��ادة    5%
    87 04 31 80  ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �صناديق للتبر�د    5%
    87 04 31 90    ـ ـ ـ غ�رها    5%

      : �ن 5وزنها اإلجمالي القائم  يتجاوزـ ـ     

5%    

احنات الكب�رة (لوار�) والشاحنات ذات ـــ ـ ـ الش
   ، الجاهزةصندوق القالب والشاحنات الصهار�جال

10 32 04 87    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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5%    

�ارات معدة لنقل القمامة و�ن �انت مجهزة ـسـ ـ ـ 
  ، جاهزة لتر��ببوسائل للتعبئة أو الضغ� وا

20 32 04 87    

    87 04 32 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

   

بس يتم االشتعال امك وك ذبمحرمعاً مجهزة غيرها،  ـ
وبمحرك  فيه بالشرر(ديزل أو نصف ديزل)الداخلي 

  كهربائي للدفع:

    

5%    87 04 41 00  طن 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يزيد    

5%    

طن وال يتجاوز 5ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم عن  ـ

  طن 20

00 42 04 87   

5%    87 04 43 00  طن 20 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ يزيد    

   

بس يتم االشتعال امك وبمحرك ذمعاً مجهزة غيرها،  ـ
وبمحرك  فيه بالشرر(ديزل أو نصف ديزل)الداخلي 

  كهربائي للدفع:

    

5%    87 04 51 00  طن 5 عن اإلجمالي القـائم وزنهاـ ـ ال يزيد    
5%    87 04 52 00   طن5 ـ يزيد وزنها اإلجمالي القائم عن ـ   
5%    87 04 60 00  فقط بمحرك كهربائي للدفعمجهزة غيرها ـ    
    87 04 90 00  ـ غ�رها    5%

    

، غ�ر ما �ان منها س�ارات الستعماالت خاصة
أو ال�ضائع  معدًا �صفة رئ�س�ة لنقل األشخاص

 الرافعة، س�ارات ، الس�ارات(مثل، س�ارات الق�ر
، س�ارات رات خل� الخرسانة، س�اإ�فاء الحرائق

�ارات الرش، س�ارات الورش ، سالكنس
  .لتصو�ر �األشعة)ل المتنقلة وحداتالمتنقلة، ال

  87.05  

    87 05 10 00    ـ س�ارات رافعة    5%
    87 05 20 00  "در�ك" للحفر أو السبربرج�ه ـ س�ارات     5%
    87 05 30 00  ـ س�ارات إ�فاء الحرائق    5%
    87 05 40 00   الخرسانة ـ س�ارات خل�    5%

      غ�رها:ـ     
  

5%    

ـ ـ ـ س�ارات معدة للق�ر والتصل�ح وس�ارات ورش 
  متنقلة مجهزة �آالت وعدد مختلفة

10 90 05 87    

  
  

5%    

ـ ـ ـ س�ارات ذات ساللم وس�ارات ذات س�ح رافع 
العامة في  اإلضاءةلص�انة الخ�و� الكهر�ائ�ة و 

  الشوارع وما �ماثلها

20 90 05 87    

لـالسـتـخـدام في تن���  خص�صاً  مجهزةـ ـ ـ س�ارات      30 90 05 87    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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    ....  الشوارع والم�ادين العامة والم�ارات وما �ماثلها  5%

    87 05 90 40  ـ ـ ـ س�ارات الرش لجم�ع االستعماالت    5%
  
  

5%    

ـ ـ ـ س�ارات التنض�د (وتتكون من أدوات �ش�ل شو�ة 
أو مس�ح تحم�ل رافع يدار عادة �محرك الس�ارة 

   امل عامود�)و�نزلق على ح

50 90 05 87    

    87 05 90 60  ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �مولدات �هر�ائ�ة    5%
    87 05 90 70  �األشعةـ ـ ـ س�ارات التصو�ر     5%

5%    

 واألغراضالجراح�ة �ارات مجهزة للعمل�ات ـس ـ ـ ـ
   ال�ب�ة

80 90 05 87    

      : غ�رهاـ ـ ـ     
  

5%    

المحتو�ة على جهاز ـ ـ ـ ـ س�ارات األضواء الكاشفة 
  الضوء  لتر��ز

91 90 05 87    

  
  

5%    

وس�ارات معدة للبرق  لإلذاعة�ارات معدة ـــ ـ ـ ـ س
 لإلرسالوس�ارات معدة للهاتف الالسلكي 

  واالست��ال وس�ارات الرادار 

92 90 05 87    

  
5%    

المعاجن ـة (�ارات المخابز �معداتها الـكـامـلــ ـ ـ ـ س
   الم�ا�خ تس�اراوغ�رها) و  األفران

93 90 05 87    

    87 05 90 94    ... ـ ـ ـ ـ س�ارات مجهزة �صهار�ج ومضخات لشف� الم�اه    5%
    87 05 90 99  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%

  
5%    

��اكل (شاس�هات) مجهزة �محر�ات للمر��ات 
  .87.05لغا�ة  87.01الداخلة في البنود من 

00 00 06 87  87.06  

    

) ال��ادة�ما في ذلك غرف ( أبدان
 87.01للمر��ات الداخلة في البنود من 

  .87.05لغا�ة 

  87.07  

    87 07 10 00  87.03ـ للس�ارات الداخلة في البند     5%
      :ـ غ�رها    

    87 07 90 10    87.01ـ ـ ـ للجرارات الداخلة في البند     5%
    87 07 90 20  87.02ـ ـ ـ للعر�ات الس�ارة الداخلة في البند     5%
      :87.04 للعر�ات الس�ارة الداخلة في البندـ ـ  ـ  
    87 07 90 31  ـ ـ ـ ـ للشاحنات الصغ�رة (وان�ت) ب�ك أب    5%

5%    

، هاف لور� وما ـ ـ لشاحنات النقل الخ��� (د�اناـ ـ 
  �ماثلها)

32 90 07 87    
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    87 07 90 33  ـ ـ ـ ـ لس�ارات نقل القمامة    5%
    87 07 90 34   ة (لور�)ـ ـ ـ ـ للشاحنات الكب�ر     5%

  ـ ـ ـ ـ صناديق لس�ارات القالب     5%
  

35 90 07 87    

    87 07 90 36  صناديق تبر�د لس�ارات نقل المواد الغذائ�ة ـ ـ ـ ـ    5%
    87 07 90 39  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%
    87 07 90 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

    

أجزاء ولوازم للمر��ات الداخلة في البنود من 
  .87.05 ا�ةلغ 87.01

  87.08  

    87 08 10 00  ـ وا��ات الصدمات وأجزاؤها    5%
      ال��ادة):ـ أجزاء ولوازم ُأخر لألبدان (�ما في ذلك غرف     

    87 08 21 00  ـ أحزمة األمان ـ    5%

    

زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر مما هو محدد ـ ـ 
  : لهذا الفصل 1في مالح�ة البند الفرعي 

    

87 08 22 10   ـ ـ زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر، �أ�ر ـ    5%    

5%    

ـ ـ ـ زجاج أمامي ونوافذ خل��ة ونوافذ أخر، وان �انت 
�أ�ر، تشتمل على أجهزة تسخ�ن أو غ�رها من األجهزة 

 الكهر�ائ�ة أو االل��ترون�ة

20 22 08 87    

      :ـ ـ غ�رها    
    87 08 29 10   ش�ك أو سلة)ـ ـ ـ حامالت األمتعة الخارج�ة (    5%
    87 08 29 90  ـ ـ ـ غ�رها     5%

5%    

ـ م�ا�ح (فرامــــل) وم�ا�ح مساعدة (فرامل سرفو)؛ 
  أجزاؤها

00 30 08 87    

    87 08 40 00  أجزاؤهاعلب تغ��ر السرعة (ج�ر بو�س) و ـ     5%

  
  

  
  

، و�ن �انت دافعة ذات تر���ات مغ�رة للسرعة محاورـ 
 ُأخر لنقل الحر�ة، و محاور غ�رمزودة �م�ونات 

  : دافعة؛ أجزاؤها

    

5%    

، و�ن دافعة ذات تر���ات مغ�رة للسرعة محاور ـ ـ ـ
   كانت مزودة �م�ونات ُأخر لنقل الحر�ة

10 50 08 87    

    87 08 50 90   محاور غ�ر دافعة؛ أجزاؤها ـ ـ ـ    5%
    87 08 70 00   ـ دوال�ب (عجالت) وأجزاؤها ولوازمها    5%

5%    

  ات ـاصـا مـ�ما ف�ه(ا ـأن�مة تعل�ق وأجزاؤه ـ
  )الصدمات   

00 80 08 87    
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      ُأخر:ـ أجزاء ولوازم     
      : ـ ـ مبردات (راد�اتورات) وأجزاؤها    
5% 87 08 91 10 )ـ ـ ـ مبردات (راد�اتورات       
5% 87 08 91 20 ـ ـ ـ اجزاؤها       

      :اـ ـ �اتمات الصوت ومواس�ر عادم؛ أجزاؤه    
5% 87 08 92 10 ـ ـ ـ �اتمات الصوت ومواس�ر العوادم       
5% 87 08 92 20 ـ ـ ـ اجزاؤها       
    87 08 93 00    ـ ـ معشقات (كلتشات) وأجزاؤها    5%

    

وأعمدة ال��ادة  ")ون �در�سمقود "( ـ ـ �ـــارات التوج�ه
  :وعلب التوج�ه؛ أجزاؤها

    

5%  

  

وعلب  ال��ادةمده ـ ـ ـ �ارات التوج�ه (در�سون) وأع
 التوج�ه

10 94 08 87    

5% 87 08 94 20  ـ ـ ـ اجزاؤها       
    87 08 95 00    ـ ـ وسائد هوائ�ة مع ن�ام النفخ؛ أجزاؤها    5%
    87 08 99 00    ـ ـ غ�رها    5%

    

، ذات�ة الدفع غ�ر مزودة �أجهزة عر�ات س�ارة
من األنواع المستعملة في  تنض�د، رفع أو

 الموانئ أو الم�ارات، ازن أوالمخ المصانع أو
لنقل ال�ضائع لمسافات قص�رة؛ عر�ات جرارة 
من األنواع المستعملة على أرصفة مح�ات 

ت المذ�ورة أجزاء العر�ا الس�ك الحديد�ة؛
  أعاله.

  87.09  

      : ـ عر�ات    
    87 09 11 00    ـ ـ �هر�ائ�ة    5%
    87 09 19 00  ـ ـ غ�رها    5%
    87 09 90 00  ـ أجزاء    5%

5%   

، ذات د�ا�ات ومر��ات حر��ة مدرعة أخر
  أجزاؤهاو  و�ن �انت مسلحة محر�ات،

00 00 10 87  87.10  

    

�ما ف�ها الدراجات (، ت نار�ة "موتوس��ل"دراجا
ودراجات عاد�ة مزودة    )العاد�ة �محر�ات ثابتة

؛ ، و�ن �انت �مر��ات جانب�ةمساعدة�محر�ات 

  87.11  
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  مر��ات جانب�ة للدراجات.
  

5%    

الداخلي ال  لالشتعالـ مجهزة �محر�ات ذات م�ا�س 
  3سم 50تز�د سعة اس�واناتها عن 

00 10 11 87    

  
5%    

تز�د  الداخلي لالشتعالـ مجهزة �محر�ات ذات م�ا�س 
   3سم 250وال تتجاوز  3سم50سعة اس�واناتها عن

00 20 11 87    

  
5%    

تز�د  الداخلي لالشتعالـ مجهزة �محر�ات ذات م�ا�س 
 500وال تتجاوز  3سم250سعة اس�واناتها عن 

  3سم

00 30 11 87    

  
5%    

تز�د  الداخلي لالشتعالـ مجهزة �محر�ات ذات م�ا�س 
   3سم800وال تتجاوز 3سم500سعة اس�واناتها عن

00 40 11 87    

  
5%    

 الداخلي لالشتعالـ مجهزة �محر�ات ذات م�ا�س 
  3سم 800تتجاوز سعة اس�واناتها 

00 50 11 87    

    87 11 60 00  دفعلل�هر�ائي  �محرك ـ    5%
    87 11 90 00  ـ غ�رها    5%

    

، عجلت�ن ودراجات ُأخرذات  هوائ�ةدراجات 
(�ما في ذلك الدراجات ذات الثالث عجالت 

  : ، من دون محر�ات)وصندوق للتوز�ع

  87.12  

    87 12 00 10   لأل�فالهوائ�ة �عجلت�ن وان �انت ـ ـ ـ دراجات     5%
    87 12 00 20  والعجزة للمعاق�ندراجات ـ ـ ـ     5%
    87 12 00 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

    

ن لمعاق�ن، و�لألشخاص ا مقاعد ذات عجالت
  . كانت �محرك أو �آل�ة دفع ُأخر� 

  87.13  

    87 13 10 00  ـ دون آل�ة دفع   إعفاء
    87 13 90 00  ـ غ�رها   إعفاء

    

في البنود من أجزاء ولوازم للعر�ات الداخلة 
  .87.13�ة لغا 87.11

  87.14  

5%    

ة (�ما في ذلك الدراجات العاد�ة ـ للدراجات النار�
   �محر�ات ثابتة)

00 10 14 87    

    87 14 20 00  للمعاق�ن  لألشخاصـ للمقاعد ذات العجالت     إعفاء
      : ـ غ�رها    

    87 14 91 00  ـ ـ ��اكل وأذرع شو��ة وأجزاؤها    5%
    87 14 92 00   ) وأس�ــاخ عجالتاتـقـ، رن�ــواق (جنــو�ـ ـ أ    5%
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5%    

مراكــز العجالت   عجـالت (عــدا  محاور مراكــز أو ـ ـ
�ارات  ل المراكز) وـذات الفرامل �التعش�ق وفرام

   مسننة للعجـالت ال�ل�قة

00 93 14 87    

  
5%    

ذلك مراكز العجالت ذات الفرامل  ، �ما فيـ ـ فرامل
  ، وفرامل المراكز وأجزاؤهاش�ق�التع

00 94 14 87    

    87 14 95 00   ـ ـ مقاعد (سروج)    5%
    87 14 96 00  ـ ـ بداالت "دواسات" وأذرع تدو�ر وأجزاؤها    5%
    87 14 99 00  ـ ـ غ�رها    5%

  87.15    وأجزاؤها.عر�ات لنقل األ�فال     
    87 15 00 10   ـ ـ ـ عر�ات لنقل األ�فال    5%
    87 15 00 90   ـ غ�رها ـ ـ    5%

    

ومق�ورات نص��ة، عر�ات  (روادف) مق�ورات
  ُأخر غ�ر آل�ة الدفع؛ أجزاؤها.

  87.16  

  
5%    

ـ مق�ورات ومق�ورات نص��ة من �راز القافالت 
   للتخ��م أو"كرفان" للس�ن 

00 10 16 87    

  
5%    

ـ مق�ورات ومق�ورات نص��ة ذات�ة التحم�ل أو التفر�غ 
   ا��ةلألغراض الزر 

00 20 16 87    

      :مق�ورات نص��ة ُأخر لنقل ال�ضائعـ مق�ورات و     
    87 16 31 00   ـ ـ صهار�ج    5%

      : ـ ـ غ�رها    
  

5%    

       العامة  لألشغال ومق�ورات نص��ة ـ ـ ـ مق�ورات

   و�ن �انت ذات صنـاديق قال�ة     

10 39 16 87    

  
5%    

ات صناديق للتبر�د ذ ومق�ـورات نص��ة ق�وراتــ ـ ـ م
أو لحف� الحرارة معدة لنقل المواد الغذائ�ة 

  وال�ضائع القابلة للتلف

20 39 16 87    

5%    

مصنوعة خص�صًا  ومق�ورات نص��ة ـ ـ ـ مق�ورات
  لنقل األثاث

30 39 16 87    

5%    

ذات �ابق أو �ا�ق�ن  ومق�ورات نص��ة وراتــمق� ـ ـ ـ
  لنقل الح�وانات

40 39 16 87    

5%    

ذات �ابق أو �ا�ق�ن  ومق�ورات نص��ة وراتـــ ـ ـ مق�
  لنقل الس�ارات

50 39 16 87    

صغ�رة للدراجات  ومق�ورات نص��ة وراتــ ـ ـ مق�     60 39 16 87    
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  العاد�ة أو النار�ة  5%

  
  

5%    

المس�ح ذات  ومق�ورات نص��ة وراتـــ ـ ـ مق�
 المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثق�لة
   (د�ا�ات، آالت رافعة وآالت لتسو�ة األرض...الخ)

70 39 16 87    

    87 16 39 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%
      ـ مق�ورات ومق�ورات نص��ة ُأخر:    

    87 16 40 10  ـ ـ ـ مصممة خص�صًا لنقل األشخاص    5%
    87 16 40 20  ـ ـ ـ مجهزة لعرض ال�ضائع    5%
    87 16 40 30  ـ ـ ـ مه�أة �ش�ل م�ت�ات    5%
    87 16 40 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

      : ـ عر�ات ُأخر    
      : عر�ات تحرك �ال�دـ ـ ـ     

    87 16 80 11  ـ ـ ـ ـ عر�ات يد للن�افة والبناء    5%

5%    

            رم�ل لتصر�� ــ ـ ـ ـ عر�ات يد تحتو� على ب

  ز�وت المحر�ات المستعملة     

12 80 16 87    

5%    

 ذات س�ل و�ن زودت ���تنيد معدة للـ ـ ـ ـ عر�ات 
  �عصارة ومساحة

13 80 16 87    

  
5%    

من م�ان آلخر  السجاد ونقلهـ ـ ـ ـ عر�ات لحمل 
  وحوامل سجاد مر��ة على عجالت

14 80 16 87    

  
5%    

ر�ات مصنوعة من أسالك معدن�ة مما �ستعمل ـــ ـ ـ ـ ع
  للتسوق في المحالت التجار�ة

15 80 16 87    

  
5%    

ر�ات لنقل المعدات واألدوات ال�ب�ة مما ـــ ـ ـ عـ 
  �ستعمل في المستش��ات

16 80 16 87    

  
5%    

ر�ات معدة لحمل و��ع المأكوالت عدا األصناف ـــ ـ ـ ـ ع
  94.03الداخلة في البند 

17 80 16 87    

  
5%    

ـ ـ ـ ـ عر�ات صغ�رة مجهزة �صندوق عازل للحرارة 
  والمعدات لب�ع المثلجات

18 80 16 87    

    87 16 80 19  ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%
    87 16 80 90    ـ ـ ـ غ�رها    5%

      : ـ أجزاء    

  
5%    

  :ـ ـ ـ أجزاء للعر�ات الواردة في البنود الفر��ة
11 80 16 87 ،12 80 16 87 ،13 80 16 87...  

10 90 16 87    

    87 16 90 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  مر��ات جو�ة ومر��ات ف�ائ�ة وأجزاؤها 
  

  : اتمالحظـ
  

ــارة " هــذا الفصــلألجــل تطبيــق أحكــام  -1 ــار، يقصــد بعب ــدون طي ــد  " مركبــات جويــة ب ــة ، عــدا تلــك الداخلــة يف البن ــة جوي ــة مركب ، 88.01أي
أو أبجهـزة أخـر بصـورة دائمـة أو أن تكون جمهزة بكامريات رقمية مثبتة املصممة لتطري بدون طيار على متنها. وقد تكون مصممة حلمل محولة ما 

  متكنها من أداء وظائف عملية أثناء طرياهنا.
  .) 95.03ال تشمل الدمى الطائرة املعدة حصرا ألغراض التسلية (البند  " مركبات جوية بدون طيار" إال أن عبارة 

   :مالح�ات البنود الفر��ة
  

، �ق�د ���ارة " الوزن الفـارغ " وزن اآللـة فـي حالـة 88 02 40لغا�ة  88 02 11الفر��ة لبنود تطب�ق أح�ام ا ألجل-1
  . دائمة على الطائرةالمعدات الم�بتة ��ورة  الط�ران العاد� (�است�ناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا

يقصـد بعبـارة "   ، 88 06 94لغايـة  88 06 91البنـود الفرعيـة  و  88 06 24لغايـة  88 06 21ألجل تطبيق أحكام البنـود الفرعيـة  -2
   .الوقود واملعداتاحلمولة و وزن  عند اإلقالع مبا يف ذلك  يف حالة الطريان العادي األقصى لآللةوزن ال"  الوزن األقصى عند االقالع

  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

 �الونات ومناط�د م��رة؛ طائرات شرا��ة  88 01 00 00  88.01
دلتا) وغ�رها من وأشرعة طائرة (أجن�ة 

  غ�ر المزودة �م�رك المر��ات ال�و�ة

  

5%  
ة ، الطائرات العمود�(م�ل مر��ات جو�ة ُأخر    88.02

، عدا الطائرات والطائرات العاد�ة)"هل��و�تر" 
؛ مر��ات 88.06 بدون ط�ار الداخلة في البند

وعر�ات ، ة (�ما ف�ها األقمار ال�نا��ة)ئ�ف�ا
 المدار�ة ت الف�ائ�ة أو المر��اتإطالق المر��ا

.  

  

  
      : ـ طائرات عمود�ة (هل�و�و�تر)    
  إعفاء    ��م  2000ا فارغة يت�اوز وزنه ـ ـ ال  88 02 11 00  
  إعفاء    ��م   2000ـ ـ يت�اوز وزنها فارغة   88 02 12 00  
يت�اوز وزنها  ، العاد�ة ومر��ات جو�ة ُأخر طائرات ـ  88 02 20 00  

  إعفاء    ك�م  2000فارغة 
  إعفاء  ـ طائرات عاد�ة ومر��ات جو�ة ُأخر، يز�د وزنها فارغة   88 02 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  ك�م  15000��م وال يت�اوز  2000عن 

ـ طائرات عاد�ة ومر��ات جو�ة ُأخر يت�اوز وزنها   88 02 40 00  
  إعفاء    ��م  15000فارغة 

ـ مر��ات ف�ائ�ة (�ما في ذلك األقمار ال�نا��ة)   88 02 60 00  
  إعفاء   وعر�ات إطالق المر��ات الف�ائ�ة والمر��ات المدار�ة

      .(ملغي)    88.03
�ما في ذلك م�الت (م�الت هبو� (�اراشوت)   88 04 00 00  88.04

للمناط�د الم��رة وم�الت هبو� الهبو� 
لمن�درات وم�الت االطائرات ال�را��ة) 

  %5    ؛ أجزاؤها ولوازمها(الروتوشوت)
لهبو�  ؛ أجهزةأجهزة إطالق المر��ات ال�و�ة    88.05

�هر ال�فن والت�ه�زات  المر��ات ال�و�ة على
أجهزة أرض�ة للتدر�ب على الط�ران؛ ؛ المماثلة

      . أجزاء األصناف أعاله
لهبو� ؛ أجهزة إلطالق المر��ات ال�و�ة وأجزاؤهاـ أجهزة   88 05 10 00  

والت�ه�زات �هر ال�فن  المر��ات ال�و�ة على
  %5     ، وأجزاؤهاالمماثلة

      : ـ أجهزة أرض�ة للتدر�ب على الط�ران وأجزاؤها    
  %5    وأجزاؤها للمعارك ال�و�ة ت�ب�ه�ه أجهزةـ ـ   88 05 21 00  
  إعفاء    غ�رهاـ ـ   88 05 29 00  

      .بدون طيار مركبات جوية     88.06
  %5    معدة لنقل الر�اب ـ   88 06 10 00  
      : غ�رها، للط�ران �الت��م عن �عد فقطـ     
      : جم  250األق�ى عند االقالع يت�اوز وزنها  ـ ـ ال   
 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 21 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 21 90  

جم ولكن   250األق�ى عند االقالع ـ ـ يت�اوز وزنها    
      : ك�م7يز�د عن  ال 

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 22 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 22 90  

ك�م ولكن ال  7األق�ى عند االقالع يت�اوز وزنها  ـ ـ    
      : ��م 25يز�د عن 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 23 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 23 90  

ك�م ولكن ال  25د االقالع األق�ى عنـ ـ يت�اوز وزنها    
      : ��م 150يز�د عن 

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 24 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 24 90  

      : غ�رهاـ ـ    
 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 29 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 29 90  

      غ�رها:ـ     
      : جم  250األق�ى عند االقالع يت�اوز وزنها  ـ ـ ال   
 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 91 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 91 90  

جم ولكن   250األق�ى عند االقالع ـ ـ يت�اوز وزنها    
      : ك�م7ال يز�د عن  

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 92 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 92 90  

ك�م ولكن ال  7ع األق�ى عند االقاليت�اوز وزنها  ـ ـ    
      : ��م 25يز�د عن 

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 93 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 93 90  

ك�م ولكن ال  25األق�ى عند االقالع ـ ـ يت�اوز وزنها    
      : ��م 150يز�د عن 

 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 94 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 94 90  

      : هاغ�ر ـ ـ    
 %5    ـ ـ ـ مزودة ��ام�را 88 06 99 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 88 06 99 90  

 88.02أو  88.01أجزاء لألصناف الداخلة يف البند     88.07
      .88.06أو 

 %5    ـ مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها   88 07 10 00  

 %5    ـ جمموعة اهلبوط وأجزاؤها   88 07 20 00  

 %5  أو الطائرات  ُأخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية ـ أجزاء  88 07 30 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  ال�ــــــــــــنف  الن�ام المن�ق رمز  البند

  بدون طيار

 %5    ـ غريها   88 07 90 00  
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  سفـن وقـوارب ومن�آت عائمـة
  

  : مالح�ـــة
، مجمعـة أو غ�ـر المجمعـة أو المفك�ـة، الو غ�ـر التامـة الصـنع و��اكـل السـفنالسفــن غ�ـر الكاملـة أ، بدن السف�نة – 1

فات األساس�ة لسف�نة مـن اص، إذا لم تكن لها المو 89.06الكاملة غ�ر المجمعة أو المفك�ة، تبند في البند  و�ذلك السفــن
  . نوع مع�ن

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

سفن (ف�ر� بوت) و  قوارب نزهةو رحالت سفن     89.01
زوارق وسفن مماثلة لنقل األش�اص و شحن 

      . أو ال�ضائع
ة �صفة وسفن مماثلة معدقوارب نزهه و ـ سفن رحالت   89 01 10 00  

؛ معد�ات (ف�ر� بوت) من ة لنقل األش�اصرئ�س�
     جم�ع األنواع

  
  

  إعفاء
  إعفاء     ـ سفن صهار�ج  89 01 20 00  
 20، عــدا تلك الداخلــة فـي البنـد الفرعي ـ سفن برادات  89 01 30 00  

01 89     
  

  إعفاء
ـ سفن ُأخر لنقل ال�ضائع وسفن ُأخر لنقل األش�اص   89 01 90 00  

     وال�ضائع معاً 
  

  إعفاء
؛ سفن مصانع وسفن ُأخر لمعالجة سفن ص�د  89 02 00 00  89.02

    منتجات الص�د أو حف�ها
  

  إعفاء
وارب ؛ قأو الر�اضة للمتعة��وت وزوارق ُأخر     89.03

      .تجد�� وزوارق خ��فة (كانو�)
(�ما ف�ها الزوارق ذات اله��ل  قابلة للنفخ زوارق  ــ     

      الصلب القابل للنفخ):
مزودة أو معدة لتزو�دها �محرك، ال يتجاوز وزنها  ـ ـ  89 03 11 00  

 %5    �جم 100الصافي (�است�ناء المحرك) 

غ�ر معدة الستعمالها �محرك، ال يتجاوز وزنها  ـ ـ  89 03 12 00  
 %5    �جم 100الصافي 

 %5     ـ ـ غ�رها  89 03 19 00  

ودة ز ـانت مـو�ن � شرا��ة، عدا القابلة للنفخ،قوارب  ـ     
      :رك مساعدـ�مح
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 %5    م  7.5ـ  �طول ال يتجاوز ـ   89 03 21 00  

 %5    م24م ولكن ال يز�د عن  7.5�طول يتجاوز ـ   89 03 22 00  

 %5    م 24�طول يتجاوز ـ ـ   89 03 23 00  

 �است�ناء �محر�ات، عدا القابلة للنفخ،قوارب  ـ     
      :الـقـوارب ذات الـمـحرك ال�ارجي

 %5    م 7.5ـ �طول ال يتجاوز ـ   89 03 31 00  

 %5    م24م ولكن ال يز�د عن  7.5ـ �طول يتجاوز ـ   89 03 32 00  

 %5    م  24�طول يتجاوز ـ ـ   89 03 33 00  

      : ـ غ�رها    
  %5    م  7.5ـ  �طول ال يتجاوز ـ   89 03 93 00  
      : ـ ـ غ�رها    

ذات  زجاج�ة (فايبر جالس) أل�افقوارب من  ـ ـ ـ ـ  89 03 99 10  
  %5     محر�ات خارج�ة غ�ر ثابتة

بدون الس) ـاج�ة (فايبر جـزج أل�افمن ـ ـ قوارب ـ   89 03 99 20  
  %5     محر�ات

  %5    ـ دراجات مائ�ة (جت س�ي)ـ ـ   89 03 99 30  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   89 03 99 90  

  إعفاء    سفن قطر وسفن دافعة  89 04 00 00  89.04
إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحرائق،  سفن    89.05

، روافع عائمة سفن جارفة أو �اسحة (كراكات)
وغ�رها من السفن التي تعتبر المالحة ف�ها 

�ال��اس لو��فتها الرئ�س�ة؛ أحواض نو�ة ثا
للحفر  غاطسة ؛ أرصفة عائمة أوسفن عائمة
      . أو لإلنتاج

 إعفاء     ـ سفن جارفة أو �اسحة (كراكات)  89 05 10 00  

 إعفاء    جأرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو اإلنتا ـ  89 05 20 00  

      : ـ غ�رها    
 إعفاء     الحرائق إطفاءسفن ـ ـ ـ   89 05 90 10  

 إعفاء     الضوئي اإلرشادسفن ـ ـ ـ   89 05 90 20  

 إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  89 05 90 90  

ارب وقو لك السفن الحر��ة ، �ما في ذسفن ُأخر    89.06
      . عدا قوارب التجد�� النجاة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  إعفاء    ـ سفن حر��ة  89 06 10 00  
      : غ�رها ـ    
 ف�ها �ما األنواعن جم�ع م قوارب وزوارق حر��ة ـ ـ ـ  89 06 90 10  

  إعفاء    قوارب النجاة 
  إعفاء    غ�رها ـ ـ ـ  89 06 90 90  

افات وال�زانات ، الطو (م�ل من�آت عائمة ُأخر    89.07
الغاطسة إلرساء أساسات الجسور  السدودو 
      شاد والمنارات)منصات اإلرساء وعوامات اإلر و 

 إعفاء     ـ طوافات قابلة للنفخ  89 07 10 00  

 إعفاء     ـ غ�رها  89 07 90 00  

 إعفاء    ق�د التحط�م سفن ومن�آت عائمة أخر  89 08 00 00  89.08
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  أدوات وأجهزة لل�صر�ات أو للتصو�ر الفوتوغرافي أو
  الس�نمائي أو لل��اس أو للفحص والض�ط الدق�ق، للتصو�ر 

  ؛أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعاتأدوات وأجهزة للطب 
  ألجهزةأدوات  موس���ة؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات وا
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  الس�نمائي أوللتصو�ر أدوات واجهزة لل�صر�ات، أو للتصو�ر الفوتوغرافي أو     
لل��اس أو للفحص والض�ط الدق�ق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه  

  األدوات واألجهزة
  : مالح�ـــات

  : ال�شمل هذا الفصل .1
عماالت تقن�ــة اخــر، مــن مطــا� مســتعملة فــي اآلالت واألجهــزة أو تلــك المعــدة الســتاألصــناف مــن األنــواع ال  .أ 

) أو مـن مـواد نسـج�ة 42.05)، أو من جلد طب�عي أو مجـدد (بنـد 40.16(بند  عدا المطا� المقسى مبر�ن
  )؛ 59.11(البند 

تسـتمد تأث�رهـا  األر�طـة الشـدادة، مـن مـواد نسـج�ة، والتـي واألصـناف الداعمـة األخـر  الداعمـة واألحزمة   .ب 
على العضو المراد سنده أو شده من خاص�تها المطاطة (الماغطة) فقط مثل(أحزمة الـوالدة أر�طـة الصـدر، 

  ؛أو العضالت) (القسم الحاد� عشر) وأر�طة ال�طن،وأر�طة المفاصل
االت الســتعم ؛ األصــناف مــن خــزف المعــدة69.03المنتجــات النار�ــة (المتحملــة للحــرارة) الداخلــة فــي البنــد   .ج 

  ؛69.09�ة األخر الداخلة في البند الم�تبرات أو الستعماالت ��ماو�ة أو لغ�رها من االستعماالت التقن
والمرا�ا مـن معـادن عاد�ـة أو مـن معـادن  70.09المرا�ا من زجاج غ�ر المشغولة �صر�ًا، الداخلة في البند   .د 

  .)71أو فصل  83.06ال�صر�ة (البند ثم�نة التي ل�ست لها صفة العناصر 
  ؛70.17، 70.15، 70.14، 70.11، 70.08، 70.07األصناف من زجاج الداخلة في البنود   .ه 
عشــر، مــن مــن القســم ال�ــامس  2ي المالح�ــة األجــزاء واللــوازم لالســتعماالت العامــة، �ــالمعنى المقصــود فــ  .و 

عــدة إال األصــناف الم ؛)39المماثلــة مــن لــدائن (فصــل  صــنافواألأال�ــامس عشــر) معــادن عاد�ــة (القســم 
أو العلـوم الب�طر�ـة    خص�صا الستعمالها حصرًا في زراعة األعضاء في الطب أو الجراحة  أو طب األسنان

  ؛90.21تبند في البند 
؛ ال��اب�ـن وأجهزة ضـ�ط واحتسـاب وحـدات ��ـاس أخـر 84.13المض�ات المحتو�ة على أجهزة ��اس البند   .ز 

)؛ أجهــزة الرفــع 84.23مقدمــة علــى حــدة (البنـــدمرت�طــة �ــالوزن، و�ــذلك صــنجات المــواز�ن (��ــارات) ال
)؛ آالت قــص الــورق والــورق المقــو� مــن جم�ــع االنــواع (البنــد 84.28الــى  84.25والتنضــ�د (البنــود مــن 

(البنـد  أو آالت القطـع بنفـث المـاء العـدد اآلل�ـة)؛ اللـوازم ال�اصـة لضـ�ط العـدد أو المشـغوالت فـي 84.41
دوات �صر�ة لقراءة المقاي�س (مثل، رؤوس التقس�م المسماة "�صـر�ة")، )، �ما ف�ها تلك المزودة �ا84.66

(بنــد  تلســ�و�ات الضــ�ط، اآلالت الحاســ�ة غ�ــر مــا �ــان منهــا �صــر�ًا أساســًا مــن األجهــزة ال�صــر�ة (مثــل،
أجهزة عرض أو  آالت وأجهزة ( �ما ف�ها ؛) 84.81ف صناعة الحن��ات (البند )؛ الصمامات وأصنا84.70

  ؛84.86) الداخلة في البند هش�ه موصلمواد محسسة الدوائر "دارات" على  انما�رسم 
لســ�ارات (البنــد لمــن النــوع المســتعمل للــدراجات أو ومصــاب�ح تر��ــز األضــواء مصــاب�ح األضــواء الكاشــفة   .ح 

؛ اجهـزة سـ�نمائ�ة لتسـج�ل الصـوت 85.13) ؛المصاب�ح الكهر�ائ�ة القابلة للنقـل الداخلـة فـي البنـد 85.12
�ـــام�رات )؛ 85.22)؛ رؤوس صـــوت (البنـــد 85.19له  (بنـــد �و�ـــذلك أجهـــزة إعـــادة تســـج ة إذاعتـــهو�عـــاد

ي ) وأجهـزة الـرادار وأجهـزة االرشـاد المالحـ85.25تلفز�ون�ة و�ام�رات رقم�ة و�ام�رات ف�ديو مسجلة (البنـد 
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زم أو الكـا�الت مـن وصـالت لألل�ـاف ال�صـر�ة وللُحـ )؛85.26�الراديو(البنـد �الراديو وأجهزة التح�م عـن �عـد
األصـــناف المســـماة " مصـــاب�ح مقفلـــة " فـــي البنـــد ؛  )؛ أجهـــزة تح�ـــم رقم�ـــة85.36أل�ــاف �صـــر�ة (البنـــد 

  )؛  85.44؛ �ا�الت األل�اف ال�صر�ة (البنـد85.39
  ؛94.05األضواء الداخلة في البند  مصاب�ح تر��زو مصاب�ح األضواء الكاشفة   .� 
  ؛95األصناف الداخلة في الفصل   .� 
  96.20أحاد�ة أو ثنائ�ة أو ثالث�ة القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند اصب (الحوامل) المن  .ك 
  ؛تبند وفقًا للمادة الم�ونة منها مقاي�س السعة، التي  .ل 
  .أو القسم ال�امس عشر) 39.23لبند ال��رات والحوامل المماثلة (التي تبند ت�عًا للمادة الم�ونة منها في ا  .م 

ـ أعاله، فإن األجزاء واللوازم لألالت أو األجهزة أو األدوات أو األصناف الداخلة في هذا 1المالح�ة  مع مراعاة أح�ام .2
      :تبند وفقًا للقواعد التال�ة الفصل.

أو  85أو  84األجزاء واللوازم التي تمثل أصنافًا مشمولة فـي أ� بنـد مـن بنـود هـذا الفصـل أو فـي الفصـل   .أ 
    ؛األحوال داخلة في بنودها ال�اصة )، ت�قى في جم�ع90.33، 85.48، 84.87(عدا البنود  91

األجزاء واللوازم عدا تلك المشار ال�ها في الفقـرة السـا�قة، عنـدما تكـون معـدة لالسـتعمال حصـرًا أو �صـورة   .ب 
رئ�س�ة في آلة مع�نة أو أداة مع�نة أو جهاز مع�ن أو مع عـدد مـن اآلالت أو األجهـزة أو األدوات الداخلـة 

أو  90.13أو  90.10البنــد (�مـــا فـــي ذلــك اآلالت أو األجهــــزة أو األدوات الداخلـــة فــــي البنـــود فــي نفـــس 
  ؛آللة أو الجهاز أواألداة المعن�ة)، فإنها تت�ع البند ال�اص �ا90.31

  .90.33واللوازم اُألخر في البند  تدخل جم�ع األجزاء  .ج 
  .ى هذا الفصلللقسم السادس عشر عل 4و  3أح�ام المالح�ت�ن تنطبق أ�ضًا  .3
ــا��ر  90.05اليــدخل فــي البنــد  .4 ــا��ر األفــق "ب�ر�ســ�وب" للغواصــات أو تلســ�و��ة من ــد األهــداف لألســلحة أومن تحدي

  الد�ا�ات أو منا��ر اآلالت أو األجهزة أو األدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.
، 90.31و 90.13أو المرا��ة التي قد �شـملها معـًا البنـدانإن اآلالت واألجهزة واألدوات ال�صر�ة لل��اس أو الفحص  .5

  .90.31تدخل في البند 
  األجهزة المعدة لـ:تقو�م األعضاء"  �قصد ���ارة "أجهزة ، 90.21ألغراض البند .6

  أو؛ منع أوتصح�ح تشوهات الجسم - 
  االصا�ات. أو العمل�ات الجراح�ة الجسم عقب المرض أو حف� أجزاء تثب�ت أو - 

أن  )1( شر�طة لتصح�ح حاالت تقو�م األعضاء المعدة ال�اصةالداخل�ة والنعال  األحذ�ة تقو�م األعضاء تشمل أجهزة
ولـ�س أزواجـا وأن ا فـراد مقدمـة ،تجار�ـا (أ� ��م�ـات �ب�ـرة ) أن تكـون منتجـة )2حسـب المقـاس أو( تكون مصـنوعة

  لتناسب أ� من القدم�ن على السواء. تكون معدة
  :فقط 90.32�شمل البند  .7

لغ�رها من المتغ�رات في السـوائل أو الغـازات  الضغط أو اإلرتفاع أو أدوات وأجهزة التن��م الذاتي للجر�ان أو  .أ 
أو أدوات وأجهزة المرا��ـة والـتح�م الـذاتي للحـرارة، و�ن �ـان عملهـا �عتمـد علـى �ـاهرة �هر�ائ�ـة تتغ�ـر وفقـًا 

ــًا والمعــدة ــاء  للعامــل المــراد الــتح�م ��ــه ذات� ــى هــذلإل�ق ضــد  هواســتقرار  المطلو�ــة العامــل عنــد ال��مــة اعل
  ودور�ة. دائمة �صورة (الح����ة) الفعل�ة ��اس ��متة من خالل االضطرا�ات

المن�مـــات الذات�ـــة للمقـــادير الكهر�ائ�ـــة، و�ـــذلك األدوات واألجهـــزة للمرا��ـــة والـــتح�م الـــذاتي للمقـــادير غ�ـــر   .ب 
 لال�قـاء متغ�ـرة وفقـًا للعامـل المـراد الـتح�م ��ـه، والمعـدة �ائ�ـةالكهر�ائ�ة التي �عتمـد عملها علـى �ـاهرة �هر 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

741
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  90ف: 

  - 673 -

الفعل�ـة (الح����ـة)  واستقراره ضد االضطرا�ات من خالل ��اس ��متة المطلو�ة العامل عند ال��مة على هذا
  ودور�ة. �صورة دائمة

  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

من أل�اف �صر�ة؛ ح�ال أل�اف �صر�ة وُحزم     90.01
من أل�اف �صر�ة، عدا الداخلة في البند 

 ؛ ألواح وصفائح من مواد مستقط�ة؛85.44
عدسات (�ما ف�ها العدسات الالصقة) ومواش�ر 
ومرا�ا وغ�رها من عناصر �صر�ة، من أ�ة مادة 
كانت، غ�ر مر��ة، عدا ما �ان منها من زجاج 

      غ�ر مشغول �صر�ًا .
  %5     أل�اف �صر�ة وُحزم وح�ال من أل�اف �صر�ةـ   90 01 10 00  

  %5    ـ ألواح وصفائح من مواد مستقط�ة  90 01 20 00  
  %5     ـ عدسات الصقة  90 01 30 00  

  %5    ـ عدسات للن�ارات من زجاج  90 01 40 00  
  %5    ـ عدسات للن�ارات من مواد ُأخر  90 01 50 00  
  %5      ـ غ�رها  90 01 90 00  

ت ومواش�ر ومرا�ا وغ�رها من عناصر عدسا    90.02
�صر�ة من أ�ة مادة �انت، مر��ة، تش�ل أجزاء 

ن منها أوتر���ات لألدوات واألجهزة، عدا ما �ا
      . من زجاج غ�ر مشغول �صر�اً 

      : ـ عدسات المرئ�ات    
عرض  زةـألجه رات) أوـألجهزة إلتقا� الصور (الكام� ـ ـ  90 02 11 00  

ة أوالس�نمائ�ة ـراف�ـالفوتوغ زةـور أو لألجهـالص
    لتكب�ر أو تصغ�ر الصور

  
  

5%  
  %5    ـ ـ غ�رها  90 02 19 00  
  %5     ـ مرشحات (فالتر)  90 02 20 00  
  %5     ـ غ�رها  90 02 90 00  

أطر ور�ائب للن�ارات أو لألصناف المماثلة     90.03
      . وأجزاؤها

      : ـ أطر ور�ائب    
  %5    ـ ـ من لدائن  90 03 11 00  
  %5    ـ ـ من مواد ُأخر  90 03 19 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ أجزاء  90 03 90 00  
ن�ارات مصححة أو وا��ة أو غ�رها وما     90.04

      �ماثلها.
  %5    ـ ن�ارات شمس�ة  90 04 10 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    ن�ارات طب�ةـ ـ ـ   90 04 90 10  
  %5     ن�ارات للوقا�ة المهن�ةـ ـ ـ   90 04 90 20  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 04 90 90  

مقر�ة (مفردة الع�ن أو مزدوجـــة)، منا��ر     90.05
أجهزة ؛ وغ�رها من المنا��ر ال�صر�ة وقواعدها

عدها، عدا أجهزة الراديو فلك�ة أخر وقوا
      الفلك�ة.

  %5    ـ منا��ر مقر�ة مزدوجة الع�ن  90 05 10 00  
  %5     ـ أجهزة ُأخر  90 05 80 00  
  %5     ـ أجزاء ولوازم (مما ف�ها القواعد)  90 05 90 00  

أجهزة التصو�ر الفوتوغرافي (عدا آالت     90.06
التصو�ر الس�نمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء 

ال�اطف للتصو�ر الفوتوغرافي �ما ف�ها اللم�ات 
واألناب�ب الوماضة، عدا لم�ات وأناب�ب التفر�غ 

      .85.39اخلة في البند الد
هزة مصممة خص�صًا للتصو�ر تحت الماء أو ـ أج  90 06 30 00  

للتصو�ر الجو� أو للفحص الطبي أو الجراحي 
لألعضاء الداخل�ة؛ أجهزة تصو�ر لم�تبرات الطب 

     الشرعي أو في مجال علم الجر�مة

  
  
  

5%  
  %5    ـ أجهزة التصو�ر ذات الط�ع الفور�   90 06 40 00  

     : ـ أجهزة تصو�ر ُأخر    
  %5    مم 35 لفات عرضها�ش�ل  ألفالملـ ـ   90 06 53 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  90 06 59 00  

ر الفوتوغرافي ـو�ـاطف للتصـوء ال�ــهزة إحداث الضـأج ـ    
      :  اللم�ات واألناب�ب الوماضة)و (

غ (فالش ـف �أناب�ب تفر�ـأجهزة إحداث الضوء ال�اط ـ ـ  90 06 61 00  
     إلكتروني)

  
5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5      ـ ـ غ�رها  90 06 69 00  
      : ـ أجزاء ولوازم    
  %5      ـ ـ ألجهزة التصو�ر  90 06 91 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  90 06 99 00  

أجهزة تصو�ر (كام�رات) س�نمائ�ة وأجهزة     90.07
عرض س�نمائ�ة، و�ن تضمنت أجهزة تسج�ل 

      . أو إذاعة الصوت
  %5     ـ أجهزة تصو�ر (كام�رات)  90 07 10 00  
  %5    (بروج�تور)جهزة عرض ـ أ  90 07 20 00  
      : ـ أجزاء ولوازم    
  %5      ـ ـ ألجهزة التصو�ر  90 07 91 00  
  %5    ـ ـ ألجهزة العرض  90 07 92 00  

أجهزة عرض صور غ�ر متحر�ة (فانوس     90.08
؛ أجهزة فوتوغرا��ة (عدا غ�ر س�نمائ�ة سحر�)

      . الس�نمائ�ة) للتكب�ر أو التصغ�ر
  %5  للتكب�ر أو ، أجهزة ) بروج�تور(عرض ة ـ أجهز   90 08 50 00  
  %5      ـ أجزاء ولوازم  90 08 90 00  

      (ملغي).     90.09
أجهزة ومعدات لم�تبرات التصو�ر الفوتوغرافي     90.10

غ�ر مذ�ورة وال  الس�نمائي)، (�ما ف�ها التصو�ر
داخلة في م�ان آخر من هذا الفصل؛ شاشات 

السلب�ة؛ شاشات مض��ة لفحص صور األشعة 
      للعرض .

ـ أجهزة ومعدات للت�ه�ر اآللي للورق �ش�ل لفات أو   90 10 10 00  
، أو أجهزة )الس�نمائ�ة(�ما ف�ها األفالم الفوتوغرا��ة 

الط�ع اآللي لألفالم الم�هرة على لفات من الورق 
     الفوتوغرافي

  
  
  

5%  
الفوتوغرافي  �رزة ومعدات ُأخر لم�تبرات التصو ـــ أجه  90 10 50 00  

؛ شاشات مض��ة لفحص صور )الس�نمائي(�ما ف�ها 
     األشعة السلب�ة

  
  

5%  
  %5      ـ شاشات عرض  90 10 60 00  
  %5      ـ أجزاء ولوازم  90 10 90 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

، �ما مر��ة مجاهر (م��روس�و�ات) �صر�ة    90.11
غرافي أو و ف�ها مجاهر التصو�ر الفوت

      . الس�نمائي ومجاهر عرض الصور
  إعفاء       ـ مجاهر مجسمة (ستر�و س�و��ه)  90 11 10 00  
الس�نمائي غرافي أو و ـ مجاهر ُأخر للتصو�ر الفوت  90 11 20 00  

    ومجاهر عرض الصور

  
 إعفاء

 %5      ـ مجاهر ُأخر  90 11 80 00  

  إعفاء      ـ أجزاء ولوازم  90 11 90 00  

زة ـأجه ر�ة؛ـر ال�صـدا المجاهـمجاهر ع    90.12
      . افاإلنحر 

 إعفاء      ـ مجاهر عدا المجاهر ال�صر�ة؛ أجهزة إنحراف  90 12 10 00  

 إعفاء      ـ أجهزة ولوازم  90 12 90 00  

أجهزة ل�زر، عدا الصمامات الثنائ�ة (ديودات)     90.13
لل�زر؛ أدوات وأجهزة �صر�ة ُأخر، غ�ر مذ�ورة 

      . وال داخلة في م�ان آخر من هذا الفصل

ألسلحة؛ المعدة للتثب�ت على امنا��ر تحديد األهداف  ـ  90 13 10 00  
�أجزاء منا��ر األفق (ب�روس�و�ات)؛ منا��ر مصممة 

لآلالت والألدوات واألجهزة والمعدات الداخلة في هذا 
    الفصل أو في القسم السادس عشر

  
  
  

5%  
      :الصمامات الثنائ�ة لل�زر عداـ أجهزة ل�زر،     
ت الل�زر القابلة للحمل �ش�ل أقالم ـ ـ ـ مؤشرا  90 13 20 10  

  %5    أوم�دال�ات ....الخ) 
  %5    ـ ـ ـ غ�رها    90 13 20 90  
      : ـ أدوات ومعدات ُأخر    

  %5       عدسات التكب�ر (للج�ب، للم�اتب ..الخ)ـ ـ ـ   90 13 80 10  
  %5    عدسات األبواب واألفران وما �ماثلهاـ ـ ـ   90 13 80 20  
 �ما ف�هاأدوات عرض ذات شاشة مسطحة (ـ ـ ـ  90 13 80 30  

 ,LCD,Plasma,ElectroLuminescenceشاشات 

Vacuum-Flourescence   وغ�رها من تقن�ات
  إعفاء     العرض) للمنتجات الداخلة في هذه االتفا��ة

  %5      غ�رهاـ ـ ـ   90 13 80 90  
      : ـ أجزاء ولوازم    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

745
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  90ف: 

  - 677 -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

(�ما ف�ها  ةـة مسطحـشاش أدوات عرض ذاتـ ـ ـ أجزاء  90 13 90 10  
  ,LCD,Plasma,ElectroLuminescenceشاشات 

   Vacuum-Flourescence (وغ�رها من تقن�ات العرض
  إعفاء     للمنتجات الداخلة في هذه االتفا��ة

  %5      غ�رهاـ ـ ـ   90 13 90 90  
؛ أجهزة وأدوات ُأخر تحديد األتجاه بوصالت    90.14

      . للمالحة
  %5    تحديد األتجاه  ـ بوصالت   90 14 10 00  

ـ أجهزة وأدوات للمالحة الجو�ة أو الفضائ�ة (عدا   90 14 20 00  
     البوصالت)

  
5%  

  %5      ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 14 80 00  
  %5      ـ أجزاء ولوازم  90 14 90 00  

أجهزة وأدوات للمساحة (�ما ف�ها أجهزة     90.15
�اه، وعلم المالحة �التصو�ر) ولعلم ت�ط�ط الم

المح�طات وعلم خصائص الم�اه واألرصاد 
الجو�ة وعلم طب�عة األرض، �استثناء 

      البوصالت؛ مقاي�س األ�عاد.
  %5      ـ مقاي�س األ�عاد  90 15 10 00  

دول�ت) وأجهزة مسح األرض �و ـ مزواة ��اس الزوا�ا (ثو   90 15 20 00  
     (تاك�وم�تر)

  
5%  

  %5      اتـ مقاي�س المستو�  90 15 30 00  
  %5     ـ أدوات وأجهزة المساحة �التصو�ر الضوئي  90 15 40 00  
  %5      ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 15 80 00  
  %5    ـ أجزاء ولوازم  90 15 90 00  

سنت�جرام  5مواز�ن حساسة، تبلغ حساس�تها   90 16 00 00  90.16
    و�ن �انت مزودة �صنجاتها أفضل دقة،أو 

  
5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  90ف: 

  - 678 -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

الر�اضي أوالحساب أو التأش�ر م أدوات للرس    90.17
وأجهزة النسخ أو الت�ط�ط (مثل، آالت الرسم 

للرسم، "بنتوغراف" مناقل   مجموعات (أطقم) 
ل��اس الطول  الحساب؛ أدواتوأقراص  مساطر

تستعمل �ال�د (مثل، األمتار �أنواعها 
السماكة) وغ�ر ، ومعاي�ر والم��روم�ترات

هذا  مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر في
      الفصل.

      : و�ن �انت ذات�ة الحر�ة الت�ط�ط،ـ طاوالت وآالت     
ل أو ادخإأجهزة رسم وت�ط�ط وان �انت وحدات ـ ـ ـ  90 17 10 10  

أو آالت الرسم أو  8471ج الداخلة في البند اخر إ
  إعفاء     9017الت�ط�ط الداخلة في البند 

  %5       غ�رها ـ ـ ـ  90 17 10 90  
      : أو الحسابالتأش�ر جهزة ُأخر للرسم أو ـ أدوات وأ    
ل أو ادخإأجهزة رسم وت�ط�ط وان �انت وحدات ـ ـ ـ  90 17 20 10  

آالت الرسم أو  أو 8471الداخلة في البند ج اخر إ
  إعفاء     9017الت�ط�ط الداخلة في البند 

  إعفاء      غ�رها ـ ـ ـ  90 17 20 90  
  %5       عاي�ر السماكةـ م��رومترات ومقاي�س وم  90 17 30 00  
      : ـ أدوات ُأخر    
  %5    مساطر مدرس�ة وما �ماثلهاـ ـ ـ   90 17 80 10  
  %5    أمتار مست��مة، قابلة للطي ..الخ ـ ـ ـ  90 17 80 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   90 17 80 90  
      : ـ أجزاء ولوازم    
  إعفاء    ات واألش�المو الرسإنتاج ء ألجهزة أجزاـ ـ ـ  90 17 90 10  
  إعفاء      ـ ـ ـ غ�رها  90 17 90 90  

أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب     90.18
األسنان أو الطب الب�طر�، �ما ف�ها أجهزة 

التش��ص �الوم�ض االشعاعي (سنتجراف) 
الكهر�ائ�ة و�ذلك األجهزة الطب�ة وغ�رها من 

      أجهزة اخت�ار الن�ر.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  90ف: 

  - 679 -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

ف�ها أجهزة الفحص ـ أجهزة �هر�ائ�ة للتش��ص (�ما     
االستكشافي لو�ائف الجسم، أو مرا��ة وفحص 

      : المعدالت الفس�ولوج�ة)
  %5    ـ ـ أجهزة ت�ط�ط القلب  90 18 11 00  
  %5    ـ ـ أجهزة مسح �الموجات فوق الصوت�ة  90 18 12 00  
  %5     ـ ـ أجهزة تصو�ر �الرن�ن المغناط�سي  90 18 13 00  
  %5    ��ص �الوم�ض اإلشعاعية تشز ـ ـ أجه  90 18 14 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    مقاي�س ضغط الدم وتصلب الشراي�نـ ـ ـ   90 18 19 10  
  %5    الخ)ي�س أخر (للتنفس، للمخ، للحوض..مقا ـ ـ ـ  90 18 19 20  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   90 18 19 90  
  %5    ـ أجهزة أشعة فوق البنفسج�ة أو تحت الحمراء  90 18 20 00  
      : ـ حقن و�بر وأناب�ب قسطرة و�ان�والت وما �ماثلها    
      : ـ ـ حقن، �إبر أو بدونها    
  %5       حقن لوضع الجب�رة ـ ـ ـ  90 18 31 10  
  %5    محاقن للع�ون، لألذن، للحنجرةـ ـ ـ   90 18 31 20  
  %5    محاقن للرحم، لألمراض النسائ�ةـ ـ ـ   90 18 31 30  
دم لمرة ـأدو�ة داخل الجلد (سرنجات) تست�ـ ـ ـ حقن   90 18 31 40  

  %5     واحدة
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   90 18 31 90  
  %5    ـ ـ إبر أنبو��ة من معدن و�بر ل��اطة الجروح  90 18 32 00  

      : ـ ـ غ�رها    
آالت �ازلة (بزل المر�ض �االستسقاء، للمرارة ـ ـ ـ   90 18 39 10  

     والعراض أخر)

  
5%  

ع الفتحات، ـمشار�، مجسات، أدوات لتوس� م�اضع،ـ ـ  ـ  90 18 39 20  
ص الع�ن والحنجرة واألذن ـمرا�ا ومرا�ا عاكسة (لفح

، مقصات و�ال�ات ومقاطع  ك جراح�ةـ..الخ)، مشاب
     �ر وس�اك�ن للجراحة �صفة عامةـومطارق ومناش

  
  

5%  
  %5    ـ ـ ـ قساطر ور�د�ة  90 18 39 30  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 18 39 90  
      : ـ أجهزة وأدوات أخر لطب األسنان    

ع معدات ـتر�ة مـت مشــ ـ آالت حفر األسنان، و�ن �ان  90 18 41 00  
    ُأخر لطب األسنان على قاعدة واحدة

  
5%  

      : ـ ـ غ�رها    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
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  18ق: 
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     م�اصق بنافورةـ ـ ـ   90 18 49 10  
  %5     أدوات حشوة األسنانـ ـ ـ   90 18 49 20  
مقاعد أط�اء األسنان المجهزة �معدات خاصة �طب ـ ـ ـ   90 18 49 30  

    94.02األسنان، عدا الداخلة في البند 

  
5%  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 18 49 90  
      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر لطب الع�ون     
أدوات للتش��ص (من�ار لفحص الع�ون، مقاي�س ـ ـ ـ   90 18 50 10  

     لضغط الدم في الع�ن ..الخ)

  
5%  

أدوات وأجهزة لفحص ال�صر (��اس تناقص حدة ـ ـ ـ   90 18 50 20  
     ال�صر، فحص الش���ة ..الخ)

  
5%  

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 18 50 90  
      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    

أدوات لطب األذن (أجهزة تدل�ك طبلة األذن، من�ار ـ ـ ـ   90 18 90 10  
     لألذن..الخ)

  
5%  

  %5    وأجهزة للت�ديرأدوات ـ ـ ـ   90 18 90 20  
  %5     أدوات لطب األنف والحنجرةـ ـ ـ   90 18 90 30  
  %5    أجهزة الكلى االصطنا��ةـ ـ ـ   90 18 90 40  
  %5    �الوخزالج ـللعب " ـأبر " من ذهب أو فضة أو صلـ ـ ـ   90 18 90 50  
  %5     منا��ر �اطن�ةـ ـ ـ   90 18 90 60  
  %5    للطب الب�طر�  دوات وأجهزةأـ ـ ـ   90 18 90 70  
 شاش،( ىـو� علـة تحتـمجموعات (أطقم) للجراح ـ ـ ـ  90 18 90 80  

  مقص ..... الخ) ملقط، قطن،

    
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   90 18 90 90  
أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدل�ك؛ أجهزة للطب     90.19

النفسي؛ أجهزة عالج �األوزون أو �اُألو�سج�ن 
ب�ة أو أجهزة إنعاش أو �استنشاق المواد الط

�التنفس اإلصطناعي أوغ�رها من أجهزة العالج 
      . �التنفس

  %5     ـ أجهزة عالج آلي؛ أجهزة تدل�ك؛ أجهزة للطب النفسي  90 19 10 00  
ـ أجهزة عالج �األوزون أو �اُألو�سج�ن أو �استنشاق   90 19 20 00  

المواد الطب�ة أو أجهزة إنعاش �التنفس اإلصطناعي 
  %5    رها من أجهزة العالج �التنفسأوغ�



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

أجهزة تنفس ُأخر واقنعة غاز، �استثناء األقنعة   90 20 00 00  90.20
�مصافي  الالوا��ة غ�ر المزودة �أجزاء آل�ة و 

  %5    (مرشحات) قابلة لإلستبدال
اصناف وأجهزة تقو�م األعضاء، �ما ف�ها     90.21

 الجراح�ة، ج�ائرالع�اك�ز واألحزمة واألر�طة 
وأصناف وأجهزة ُأخر لجبر �سور الع�ام؛ 

أعضاء الجسم اإلصطنا��ة؛ أجهزة تسه�ل 
السمع للصم وأجهزة ُأخر تمسك �ال�د أو تحمل 
على الجسم أوتزرع في الجسم، لتعو�ض نقص 

      : أو عجز
      : ـ أجهزة لتقو�م األعضاء أو جبر الكسور    

ما ورد مصنوعة حسب األقدام،  ونعال لتقو�مأحذ�ة  ـ ـ ـ  90 21 10 10  
وأجهزة أخر لتقو�م ل ـذا الفصـن هـ) م6ة (ـ�المالح�

واس تقو�م الساق، و�ن �انت ـاعوجاج القدم وأق
  %5    مزودة �سناد مجهز بنا�ض للقدم

  %5    (بل�ت) أجهزة لع�ام الفكـ ـ ـ   90 21 10 20  
  %5    أجهزة تقو�م األصا�عـ ـ ـ   90 21 10 30  
  %5    جهزة تقو�م الرأس والعمود الفقر� أـ ـ ـ   90 21 10 40  
 أحزمة الفتق واألجهزة لتقو�م انحراف العمود الفقر� ـ ـ ـ   90 21 10 50  

د (عدا الداخلة في البنجراح�ة أحزمة طب�ة 
62.12(     5%  

عدا العصي ال�س�طة ( (CRUTCHES)ع�اك�ز، ـ ـ ـ   90 21 10 60  
  %5    )66.02في البند  الداخلة�المعاق�ن ال�اصة 

  %5    أجهزة تقو�م األعضاء ال�اصة �الح�واناتـ ـ ـ   90 21 10 70  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 21 10 90  
      : ـ أسنان إصطنا��ة وتر���ات األسنان    

  %5     ـ ـ أسنان إصطنا��ة  90 21 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  90 21 29 00  

      : ـ أعضاء إصطنا��ةأخر للجسم    
  %5     اصل اصطنا��ةـ ـ مف  90 21 31 00  
      :ا  ـ ـ غ�ره    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

750
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  90ف: 

  - 682 -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   ــنفـالصـــــ  الن�ام المنسق رمز  البند

ون ـون (ع�ـللع� ةـاع�ــ ـ ـ التر���ات االصطن  90 21 39 10  
ل ـا داخـم تر��بهـات يتـعدس اصطنا��ة،
الع�ون..الخ

  5%  
وااليد� والس�قان واالقدام واالنوف  والسواعد ـ ـ ـ االذرع  90 21 39 20  

  %5     وصمامات القلب
  %5      غ�رها ـ ـ ـ  90 21 39 90  
  %5    ـ أجهزة تسه�ل السمع للصم، �استثناء األجزاء واللوازم  90 21 40 00  
  %5      ـ من�مات ن�ضات القلب، �استثناء األجزاء واللوازم  90 21 50 00  

      : ـ غ�رها    
درة على ـأجهزة الكالم لالش�اص الذين فقدوا القـ ـ ـ   90 21 90 10  

  %5     است�دام ح�الهم الصوت�ة
  %5    األجهزة االلكترون�ة للم�فوف�نـ ـ ـ   90 21 90 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   90 21 90 90  

أجهزة أشعة س�ن�ة وأجهزة تعتمد على إست�دام     90.22
أو غ�رها من األشعة  ألفا أو ب�تا أو جاماأشعة 

، و�ن �انت الستعماالت طب�ة أو المؤ�نة 
�ما  جراح�ة أولطب األسنان أو للطب الب�طر�،

أو العالج �األشعة  ف�ها أجهزة التصو�ر
وصمامات األشعة الس�ن�ة ومولدات أخر 
لألشعة الس�ن�ة ومولدات الضغط العالي 

والطاوالت ولوحات ومناضد التح�م والستائر 
       . والمقاعد وما �ماثلها للفحص أو العالج 

ـ أجهزة أشعة س�ن�ة، و�ن �انت الستعماالت طب�ة أو     
لطب األسنان أو للطب الب�طر�، �ما ف�ها  جراح�ة أو

      : أجهزة التصو�ر أو العالج �األشعة
م ف�ها ــ ـ أجهزة للتصو�ر الط�قي (المقطعي) يتم التح�  90 22 12 00  

  %5    �الكمب�وتر
  %5       ـ ـ غ�رها، الستعماالت طب األسنان  90 22 13 00  
ح�ة أو للطب ـ ـ غ�رها، الستعماالت طب�ة أو جرا  90 22 14 00  

  %5     الب�طر� 
      : ـ ـ الستعماالت ُأخر    

  %5       للكشف على الحقائب واألمتعةـ ـ ـ   90 22 19 10  
  %5       غ�رهاـ ـ ـ   90 22 19 90  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 أجهزة تعتمد على است�دام أشعة ألفا أو ب�تا أو جاماـ     
، و�ن �انت الستعماالت أو غ�رها من األشعة المؤ�نة

الب�طر�،  و لطب األسنان أو للطبطب�ة أو جراح�ة أ
      �ما ف�ها أجهزة التصو�ر أو العالج �األشعة :

ـ ـ الستعماالت طب�ة أو جراح�ة أو لطب األسنان أو   90 22 21 00  
  %5    للطب الب�طر� 

  %5      ـ ـ الستعماالت ُأخر  90 22 29 00  
  %5       ـ أناب�ب أشعة س�ن�ة  90 22 30 00  
  %5      �ما ف�ها األجزاء واللوازم ـ غ�رها،  90 22 90 00  

أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خص�صًا للشرح   90 23 00 00  90.23
(مثال في التعل�م أو المعارض)، غ�ر صالحة 

    لالستعماالت اُألخر

  
  

5%  
آالت وأجهزة الخت�ار الصال�ة أو المتانة     90.24

(مقاومة الشد) أوالقابل�ة لإلنضغا� أوالمرونة 
اآلل�ة اُألخر للمواد (مثل، المعادن ال�واص  أو

      . ال�شب، المواد النسج�ة، الورق واللدائن)
  %5    ـ آالت وأجهزة الخت�ار المعادن  90 24 10 00  
  %5      ـ آالت وأجهزة ُأخر  90 24 80 00  
  %5      ـ أجزاء ولوازم  90 24 90 00  

وأدوات طفو مماثلة (ه�دروم�تر)  �ثافةمقاي�س     90.25
حرارة (ترمومتر و��رومتر) ومقاي�س  ومقاي�س

ضغط جو� (�ارومتر) مقاي�س رطو�ة الجو 
مسجلة أو غ�ر ، (��جرومتر وس��رومتر)

      . مسجلة، وأ� أدوات مشتر�ة ف�ها
      : ـ مقاي�س حرارة غ�ر مشتر�ة �أدوات أخر    
  %5       ـ ـ تحتو� على سائل للقراءة الم�اشرة  90 25 11 00  
  %5      غ�رهاـ ـ   90 25 19 00  

      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    
  %5      مقاي�س الكثافةـ ـ ـ   90 25 80 10  
  %5      مقاي�س الرطو�ةـ ـ ـ   90 25 80 20  
  %5      غ�رهاـ ـ ـ   90 25 80 90  
  %5      ـ أجزاء ولوازم  90 25 90 00  
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أجهزة وأدوات ل��اس أو لفحص ومرا��ة     90.26
و المتغ�رات الجر�ان أو اإلرتفاع أو الضغط أ

اُألخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاي�س 
التدفق أو مقاي�س االرتفاع أو مقاي�س الضغط 

األجهزة �استثناءالحرارة)، مقاي�س مانوم�تر)، (
، 90.15، 90.14واألدوات الداخلة في البنود 

      .90.32أو  90.28
 إعفاء      .  السوائلـ ل��اس أو لمرا��ة أو فحص جر�ان أو ارتفاع   90 26 10 00  

 إعفاء     ـ ل��اس أومرا��ة الضغط  90 26 20 00  

 إعفاء    ـ أجهزة وأدوات ُأخر  90 26 80 00  

  إعفاء    ـ أجزاء ولوازم  90 26 90 00  
أجهزة وأدوات للتحل�ل الف�ز�ائي أو الك�م�ائي     90.27

(مثل، مقاي�س اإلستقطاب "بوالر�متر" ومقاي�س 
تر" وأجهزة ��اس انكسار األشعة "رفراكتوم

أطوال موجة الط�� "سب��ترومتر" وأجهزة 
تحل�ل الغازات أوالدخان)؛ أجهزة وأدوات ل��اس 
أو اخت�ار درجة اللزوجة أو المسام�ة أو التمدد 

أو التوتر السطحي أو ما �ماثلها؛ أجهزة 
وأدوات ل��اس أو اخت�ار الوحدات الحرار�ة أو 

ترات مقاي�س ف�ما ف�ها الصوت أو الضوء (
التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي 

      للفحص المجهر� (م��روتوم).
  إعفاء    .ـ أجهزة تحل�ل الغازات أو الدخان  90 27 10 00  
ـ أجهزة التحل�ل �الفصل الكروماتوغرافي أو �التغ��ر   90 27 20 00  

     الكهر�ائي للتر��ز (إل��تروفور�س�ز)

  
  إعفاء

أطوال موجة الط�� (سب��ترومتر)، أو ـ أجهزة ��اس   90 27 30 00  
ل��اس �ثافة ألوان موجة الط�� (سب��تروفوتومتر)، 

أو لتسج�ل الط�� (س��تروجراف)، �است�دام 
اإلشعاعات ال�صر�ة (فوق البنفسج�ة أوالمرئ�ة 

     أوتحت الحمراء)

  
  
  
  

  إعفاء



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 ـ أجهزة وأدوات ُأخر تست�دم اإلشعاعات ال�صر�ة (فوق   90 27 50 00  
     بنفسج�ة أو المرئ�ة أو تحت الحمراء)ال

  
  إعفاء

      : أجهزة ُأخرأدوات وـ     
 إعفاء    يف الكتلة ـ ـ أجهزة  قياس أطوال موجة الطيف (سبيكرتومرت)  90 27 81 00  

     : غريهاـ ـ     
لفحص الدم وتحل�ل العصارات والبول..الخ ـ ـ ـ   90 27 89 10  

  إعفاء    م�صصة لتش��ص األمراض في الم�تبرات
  إعفاء    غ�رهاـ ـ ـ   90 27 89 90  
ـ أجهزة قطع عرضي للفحص المجهر� (م��روتوم)؛     

    : أجزاء ولوازم

  
  

 ،90 27أجزاء ولوازم لألصناف الداخلة في البند ـ ـ ـ  90 27 90 10  
  إعفاء    الغازعدا أجهزة تحل�ل الدخان أو 

  إعفاء     غ�رها ـ ـ ـ  90 27 90 90  
للغازات أو السوائل أو تزو�د أو انتاج ت عدادا    90.28

      . الكهر�اء، �ما ف�ها أجهزة معايرتها
  %5     ـ عدادات غازات  90 28 10 00  

      : ـ عدادات سوائل    
  %5    ـ ـ ـ عدادات م�اه   90 28 20 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  90 28 20 90  
  %5      ـ عدادات �هر�اء  90 28 30 00  

  %5    ء ولوازمـ أجزا  90 28 90 00  
، عدادات إنتاج، عدادات س�ارات نعدادات دورا    90.29

األجرة "تاكس�م�تر" وعدادات المسافات وعدادات 
المسافات �ال�طي وما �ماثلها؛ مؤشرات 

 وأجهزة ��اس سرعة الدوران السرعة
عدا األصناف الداخلة في البند  )تاكومترات(

أجهزة اإل�طاء ال�اهر�  ؛90.15أو  90.14
      سرعة (سترو�وس�وب).لل

وعدادات إنتاج وعدادات س�ارات أجرة دوران ـ عدادات     
(تاكس�م�تر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات 

      �ال�طي وما �ماثلها:
  %5     عدادات االنتاجـ ـ ـ   90 29 10 10  
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  %5     عدادت س�ارات األجرةـ ـ ـ   90 29 10 20  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  90 29 10 90  
أجهزة ��اس سرعة الدوران ـ مؤشرات سرعة و   90 29 20 00  

؛ أجهزة اإل�طاء ال�اهر� للسرعة )تاكومترات(
     (سترو�وس�وب)

  
5%  

  %5    ـ أجزاء ولوازم  90 29 90 00  
أجهزة ��اس التغ�رات السر�عة للمقادير     90.30

الكهر�ائ�ة أو "األس�لوس�وب"، وأجهزة تحل�ل 
خر ل��اس أو مرا��ة الط�� وأجهزة وأدوات أُ 

المقادير الكهر�ائ�ة، �استثناء العدادات الداخلة 
؛ أجهزة وأدوات ل��اس أو 90.28 في البند

كشف األشعة الس�ن�ة وأشعة ألفا و��تا وجاما 
واإلشعاعات الكون�ة وغ�رها من اإلشعاعات 

      المؤ�نة.
  %5    ـ أجهزة وأدوات ل��اس و�شف اإلشعاعات المؤ�نة  90 30 10 00  
ـ أجهزة ل��اس وتسج�ل التغ��رات السر�عة في المقادير   90 30 20 00  

     الكهر�ائ�ة (أوس�لوس�وب و أوس�ل�وغراف

  
5%  

�ة) تل��اس أو فحص الجهد (الفولـ أجهزة وأدوات ُأخر،     
(عدا تلك  أو الت�ار أو المقاومة أو القدرة الكهر�ائ�ة

ألدوات المعدة ل��اس أو فحص األقراص الر��قة أو ا
      : من أش�اه الموصالت)

ـ ـ أجهزة ��اس متعددة األغراض (مولت�م�تر) بدون   90 30 31 00  
  %5     )أداة تسج�ل

ـ ـ أجهزة ��اس متعددة األغراض (مولت�م�تر) �أداة   90 30 32 00  
  %5     تسج�ل

  %5    أداة تسج�لـ ـ غ�رها، بدون   90 30 33 00  
  %5    تسج�ل ـ ـ غ�رها، �أداة  90 30 39 00  

ـ أجهزة وأدوات ُأخر مصممة خص�صًا لإلتصاالت (مثل،   90 30 40 00  
مقاي�س المحادثات الهات��ة مقاي�س مضاعفة 
الصوت، مقاي�س عامل التداخل، وأجهزة ��اس 

   الضوضاء في ال�طو� سوفوم�تر)
  

  
  
  

   إعفاء
      ـ أجهزة وأدوات ُأخر:    
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اص الر��قة أو األدوات من ـ ـ ل��اس أو فحص األقر   90 30 82 00  
    (�ما ف�ها الدوائر المتكاملة) أش�اه الموصالت

  
  إعفاء

  %5    ـ ـ غ�رها، ذات أداة تسج�ل  90 30 84 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  90 30 89 00  
      : ـ أجزاء ولوازم    
راص ـص األقـاس أو فحـزة ق�ـهـأجزاء ولوازم ألجـ ـ ـ  90 30 90 10  

  إعفاء     اه الموصالتـمن أشب ة أو األدواتـقـالرق�
  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها   90 30 90 90  

أجهزة وأدوات وآالت لل��اس أو الفحص، غ�ر     90.31
مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر من هذا 

الفصل؛ أجهزة فحص األجسام بواسطة �اللها 
      . الجانب�ة

  %5     ـ آالت ض�ط توازن لألجزاء الم��ان���ة  90 31 10 00  
  %5     ـ طاوالت اإلخت�ار اآلل�ة  90 31 20 00  
      : ـ أجهزة وأدوات �صر�ة ُأخر    
اه ــ ـ لفحص األقراص الر��قة أو األدوات من أشب  90 31 41 00  

ص ـأو لفح (�ما ف�ها الدوائر المتكاملة)الموصالت
 ةـاعـفي صن ات الضوئ�ة المست�دمةـكـة أوالشب�ـاألقنع

(�ما ف�ها الدوائر  تاألدوات من أش�اه الموصال
      المتكاملة).

  
  

  إعفاء
      : ـ ـ غ�رها    
الدقائقي  ـ ـ ـ أجهزة �صر�ة ل��اس التـلـوث السطـحـي  90 31 49 10  

  إعفاء    على األقـراص الرقـ�قـة ألشبـاه الموصالت 
  إعفاء     ـ ـ ـ غ�رها  90 31 49 90  

      : ـ أجهزة وأدوات وآالت ُأخر    
  %5    أجهزة فحص وض�ط محر�ات الس�اراتـ ـ ـ   90 31 80 10  
مزودة  ةـم��روس�و�ات (مجاهر) الحزم االل��ترون�ـ ـ ـ   90 31 80 20  

ة ـل األقراص الر��قـة ونقـ�أجهزة معدة خص�صا لمناول
  إعفاء     اه الموصالتـات من أشبـوالشب��

  %5    غ�رهاـ ـ ـ   90 31 80 90  
      : ـ أجزاء ولوازم    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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ص األقراص ـلفحـر�ة زة ال�صـأجزاء ولوازم األجهـ ـ ـ  90 31 90 10  
اه الموصالت أو ــة أو األدوات من أشبـقـالرق�
ة الضوئ�ة أو الشب��ات ـة أو األقنعـص األقنعـلفح

    ع األدوات من أش�اه الموصالتـة في صنـالمستعمل

  
  
  

 إعفاء

المزودة ة ـ�و�ـكـأجزاء ولوازم المجاهر االستر�وسـ ـ ـ  90 31 90 20  
�أجهزة معدة خص�صا لمناولة ونقل األقراص 

    اه الموصالتـات من أشبـة والشب��ـالر��ق

  
  

 إعفاء

اس التلوث ـة لق�ـر�ـأجزاء ولوازم األجهزة ال�صـ ـ ـ  90 31 90 30  
راص الر��قة ألش�اه ـى األقـقي علـالسطحي الدقائ

   ت الموصال

  
  

 إعفاء

ولوازم م��روس�و�ات (مجاهر) الحزم أجزاء ـ ـ ـ  90 31 90 40  
لمناولة ا ـدة خص�صـاالل��ترون�ة مزودة �أجهزة مع

ات من أش�اه ـوالشب�� ةـونقل األقراص الر��ق
     الموصالت

  
  

 إعفاء

 المجهر�هور ــو�ات الصـروس�ـوازم م��ـأجزاء ولـ ـ ـ  90 31 90 50  
دة خص�صا لمناولة ونقل ـزة معـالمزودة �أجه

    ات من أش�اه الموصالتـالر��قة والشب��األقراص 

  
  

 إعفاء

  إعفاء    ـ ـ ـ غ�رها 90 31 90 90  
للتن��م أو للمرا��ة ذات�ة  أجهزة وأدوات    90.32

      والتح�م.
  %5     ـ من�مات درجات حرارة (ترموستات)  90 32 10 00  

  %5     ـ من�مات ضغط (مانوستات)  90 32 20 00  
      : ـ أجهزة وأدوات ُأخر    
  %5     ـ ـ ه�درول���ة أو �الهواء المضغو�  90 32 81 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  90 32 89 00  
  %5    ـ أجزاء ولوازم  90 32 90 00  

غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان (ولوازم أجزاء   90 33 00 00  90.33
لآلالت واألجهزة واألدوات  )آخر من هذا الفصل
    90الداخلة في الفصل 

  
  

5%  
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  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها 
  

  : مالح�ـــات
  :��مل هذا الفصل ال .1

  ؛بند وفقًا للمادة المصنوعة منها)ثقاالت أصناف صناعة الساعـات (ت زجاج و  .أ 
  ؛ت�عًا للحال) 71.17أو  71.13(بندسالسل الساعات   .ب 
 مــن القســم ال�ــامس ع�ــر، مــن 2فــي المالح�ــة األجــزاء واللــوازم لالســتعماالت العامــة �ــالمعنى المقصــود   .ج 

مـن ) أو من معـادن ثم�نـة أو 39واألصناف الماثلة من لدائن (فصل  معادن عاد�ة (القسم ال�امس ع�ر)
)؛ إال أن نــوا�� أصــناف صــناعة 71.15معــادن عاد�ــة م�ســوة �ق�ــرة مــن معــادن ثم�نــة (عــادة فــي البنــد 

  ؛)91.14البند (الساعات تبند �أجزاء ساعات 
  ؛ت�عًا للحال) 84.82أو  73.26ند كرات المدحرجات (ب  .د 
  ؛صممة للعمل من دون أداة ض�ط حر�ةالم 84.12أصناف البند   .ه 
  ؛)84.82المدحرجات (بند   .و 
حر�ـة ألصـناف صـناعة  ة، التي لم تجمع �عد ��ما ب�نها أو مع عناصر ُأخر لتؤلـف عـد85أصناف الفصل   .ز 

  .)85(فصل  ة الحر�ة�صفة رئ�س�ة لعدأو  االساعات أو أجزاء مصممة لالستعمال حصر 
ساعات ال�د أو الج�ب وما �ماثلها التي تكون أ�رفها مصـنوعة �ل�ـًا مـن معـادن ثم�نـة فقط  91.01��مل البند  .2

أو مـن نفـس هـذه المـواد متحـدة بلؤلـؤ طب�عـي أو مسـتنبت م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة  د�ةأو من معادن عا
 71.01لة في البنود من (طب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة) من األصناف الداخ أو مع أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة

ــد 71.04إلــى  ــدخل فــي البن ــة فت ــة مرصــعة �معــادن ثم�ن ــي تكــون �روفهــا مــن معــادن عاد� . أمــا الســاعات الت
91.02.  

�هــا " �عــدة حر�ـة السـاعات " التر���ــات التـي �قـوم بتن�ــ�م الحر�ـة ف�قصـد مـن أجـل تطب�ــق أح�ـام هـذا الفصــل،  .3
رقاص ونا�� لولبي دق�ق أو ببلـورات �ـوارتز أو أ� ن�ـام آخـر قـادر علـى تحديـد فتـرات الوقـت، مـزود بوسـ�لة 

مـم وال  12حر�ة الساعات هـذه  ةوز سمك عداإ�هار أو بن�ام �سمح ��م وس�لة إ�هار آل�ة و�جب أن ال يتج
    .مم 50ز عرضها أو طولها أو قطرها و ايتج

حر�ــة أو �ــأجزاء  ةمعــًا �عــد لالســتعمالأعــاله، إن عــدة الحر�ــة واألجــزاء القابلــة  1 مــع مراعــاة أح�ــام المالح�ــة .4
  . لدق�ق)، ت�قى داخلة في هذا الفصلألصناف صناعة الساعات أو الستعماالت ُأخر، (م�ل، أدوات ال��ط ا
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  91ف: 

   - 690  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ج�ب وساعات مماثلة �ما  يد وساعاتساعات     91.01
ف�ها ساعات ��اس للفترات الزمن�ة، �أ�رف من 

اد�ة م�سوة �ق�رة معادن ثم�نة أو من معادن ع
      . من معادن ثم�نة

، و�ن اشتملت على أداة ـ ساعات يد تعمل �هر�ائ�اً     
      : الفترات الزمن�ةل��اس 

  %5       ـ ـ بوس�لة إ�هار آل�ة فقط  91 01 11 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  91 01 19 00  
على أداة ل��اس الفترات  ـ ساعات يد ُأخر، و�ن اشتملت    

      : الزمن�ة
  %5    )أوتومات���ة(ـ ـ ذات�ة التعب�ة   91 01 21 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  91 01 29 00  
      : ـ غ�رها    
  %5      ـ ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 01 91 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  91 01 99 00  

وساعات ج�ب وساعات مماثلة �ما اعات يد س    91.02
عدا تلك  ف�ها ساعات ��اس للفترات الزمن�ة،

      .91.01الداخلة في البند 
على أداة  ـ ساعات يد تعمل �هر�ائ�ًا، و�ن اشتملت    

      : ل��اس الفترات الزمن�ة
  %5       ـ ـ بوس�لة إ�هار آل�ة فقط  91 02 11 00  

  %5       �صر�ة إلكترون�ة فقط ـ ـ بوس�لة إ�هار  91 02 12 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  91 02 19 00  

على أداة ل��اس الفترات  ـ ساعات يد ُأخر، و�ن اشتملت    
      : الزمن�ة

  %5     )أوتومات���ةـ ـ ذات�ة التعب�ة (  91 02 21 00  
  %5      ـ ـ غ�رها  91 02 29 00  
      :ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 02 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  91 02 99 00  

المذ�ورة �است�ناء ( ،�عدة حر�ة ساعة ساعات    91.03
      ).91.04في البند 
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  91ف: 

   - 691  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 03 10 00  
  %5    ـ غ�رها  91 03 90 00  

وساعات مماثلة،  اآلالتساعات لوحات   91 04 00 00  91.04
للس�ارات أو الطائرات أو المر��ات الجو�ة 

  الف�ائ�ة أو البواخر أو غ�رها من وسائل النقل
  

  
  
  

5%  
      . أخرساعات     91.05

      : ـ منبهات    
  %5    ـ ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 05 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  91 05 19 00  
      : ـ ساعات حائط    
  %5    �ائ�اً ـ ـ تعمل �هر   91 05 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  91 05 29 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     ـ ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 05 91 00  

  %5    ـ ـ غ�رها  91 05 99 00  
أجهزة تسج�ل الوقت وأجهزة ل��اس أو تسج�ل     91.06

طر�قة �انت،  �أ�أو تع��ن الفترات الزمن�ة 
مزودة �عدة حر�ة أصناف صناعة الساعة أو 

وقت  تسج�لتزامني (م�ل، ساعات �محـــرك 
      . ام وساعات تسج�ل الوقت والتار�خ)الدو 

تسج�ل الوقت ساعات وقت الدوام و  تسج�ل ـ ساعات  91 06 10 00  
  %5    والتار�خ

  %5    ـ غ�رها  91 06 90 00  
مفات�ح توق�ت �عدة حر�ة أصناف صناعة   91 07 00 00  91.07

  %5    �محرك تزامني الساعات أو
      . عدة حر�ة ساعات، �املة ومجمعة    91.08

      : ـ تعمل �هر�ائ�اً     
 مـح ـتس �أداةط أو ـقــ ـ بوس�لة إ�هار آل�ـة ف  91 08 11 00  

     بـ�ـم وس�لـــة إ�هار آل�ة  
  

5%  
  %5     ـ ـ بوس�لة إ�هار �صر�ة إلكترون�ة فقط  91 08 12 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  91 08 19 00  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  91ف: 

   - 692  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5     التعب�ة (أتومات���ة) ـ ذات�ة  91 08 20 00  
  %5    ـ غ�رها  91 08 90 00  

حر�ة أصناف صناعة الساعات، �املة  ةعد    91.09
ومجمعة، عدا عدة حر�ة الساعات الداخلة في 

      .91.08البند 
  %5     ـ تعمل �هر�ائ�اً   91 09 10 00  
  %5    ـ غ�رها   91 09 90 00  

ة، حر�ة أصناف صناعة الساعات �امل ةعد    91.10
غ�ر مجمعة أو مجمعة جزئ�ًا (مجموعات لعدد 

حر�ة أصناف صناعة الساعات  ةالحر�ة)؛ عد
حر�ة أصناف  ةغ�ر �املة، مجمعة؛ عد

      . الساعات غ�ر تامة الصنع
      : ـ عدد حر�ة الساعات (ال�د والج�ب وما �ماثلها)    

(مجموعات  ـ ـ �املة، غ�ر مجمعة أو مجمعة جزئ�اً   91 10 11 00  
     الحر�ة) ةلعد

  
5%  

  %5     حر�ة ساعات، غ�ر �املة، مجمعة ةـ ـ عد  91 10 12 00  
  %5     حر�ة ساعات، غ�ر تامة الصنع ةـ ـ عد  91 10 19 00  
  %5    ـ غ�رها  91 10 90 00  

      . وأجزاؤها أ�رف الساعات    91.11
ـ أ�رف من معادن ثم�نة أو من معادن عاد�ة م�سوة   91 11 10 00  

     عادن ثم�نة�ق�رة من م
  

5%  
ـ أ�رف من معادن عاد�ة، و�ن �انت مطل�ة �الذهب أو   91 11 20 00  

     الف�ة
  

5%  
  %5    ـ أ�رف ُأخر  91 11 80 00  
  %5    ـ أجزاء  91 11 90 00  

أ�رف (علب وصناديق) للساعات وما �ماثلها     91.12
الداخلة في هذا الفصل، لل��ائع األخر 

      . وأجزاؤها
  %5    )علب وصناديقأ�رف (ـ   91 12 20 00  
  %5    ـ أجزاء  91 12 90 00  

      . ور ساعات وأجزاؤهااأسأشرطة وأطواق و     91.13



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  18ق: 
  91ف: 

   - 693  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

ـ من معادن ثم�نة أو معادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من   91 13 10 00  
    معادن ثم�نة

  
5%  

  %5     ـ من معادن عاد�ة، و�ن �انت مطل�ة �الذهب أو الف�ة  91 13 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5     من لدائن اصطنا��ة ـ ـ ـ  91 13 90 10  
  %5    من جلد طب�عي أو اصطناعي أو مجددـ ـ ـ   91 13 90 20  
  %5    من نسجـ ـ ـ   91 13 90 30  
مؤلفة أو م�تملة على لؤلؤ أو أحجار �ر�مة أو ـ ـ ـ   91 13 90 40  

     ش�ه �ر�مة، طب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة
  

5%  
  %5       غ�رهاـ ـ  ـ  91 13 90 90  

     . صناعة الساعات ألصنافأجزاء أخر     91.14
  %5    أقراص (الم�نا) ـ  91 14 30 00  
  %5    ـ قواعد وجسور  91 14 40 00  
  %5    ـ غ�رها  91 14 90 00  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

18ق:   
92ف:   

 -  694  -

 
  ؛ أجزاؤها ولوازمهاأدوات موس���ة

   : مالح�ـــات
  : �شمل هذا الفصل ال .1

من القسم ال�امس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة �المعنى المقصود في المالح�ة   .أ 
  )؛39معادن عاد�ة (القسم ال�امس عشر) واألصناف المماثلة من لدائن (فصل 

قا�عات الت�ار (م��روفونات) وأجهزة ت���م وت�ب�ر الصوت وسماعات الرأس أو األذن و  المذ�اعات  .ب 
المستعملة 90أو  85من الفصل األجهزة والمعدات اإلضا��ة لسترو�وس�وب وغ�رها من األدوات و وا

�أجهزة من هذا مع أصناف هذا الفصل، ول�ن غ�ر مندمجة بها وال مشتر�ة معها في ذات الصناديق، 
  ؛الفصل

  ؛ )95.03لتي لها صفة األلعاب (بند األجهزة واألدوات ا  .ج 
أحاد�ة أو ثنائ�ة  )الحواملالمناصب (أو  )96.03الفراج�ن (الفرش) لتن��� األدوات الموس���ة (بند   .د 

  ؛96.20أو ثالث�ة القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند 
  .)97.06أو  97.05حف األثر�ة (بند أو الت المجموعاتأصناف   .ه 

إن أقواس ال�مان وعصى ال�بول واألصناف المماثلة المست�دمة في العزف على األدوات الموس���ة المذ�ورة  .2
 لالستعمال صراحة�ش�ل واضح ، المقدمة �عدد متناسب مع هذه األدوات والمعدة 92.06أو  92.02في البند 

  .لبنود التي ت��ع لها هذه األدواتمعها، تت�ع نفس ا
�جب معاملتها �أصناف مستقلة  اآلالتالمقدمة مع  92.09و األقراص واللفات الداخلة في البند  أما ال��اقات

  . اآلالتلتل�  أجزاء �اعت�ارول�س 

  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء   ف�ة الرسم

    

وتر�  ؛ ب�انوذاتي الحر�ة�ما ��ه الب�انو، 
وس���ة ات المس��ورد) وغ�رها من األدو �(هار 

  . الوتر�ة ذات مفات�ح

  92.01  

    92 01 10 00  ـ ب�انو قائم (عمود� األوتار)    5%
    92 01 20 00   ـ ب�انو بذيل (أفقي األوتار)    5%
    92 01 90 00  ـ غ�رها    5%

    

أدوات موس���ة وتر�ة ُأخر (م�ل، الق��ارة 
  . وال�مان و الهارب)

  92.02  

    92 02 10 00   ـ تعزف �قوس    5%
      ـ غ�رها :    
    92 02 90 10  ـ ـ ـ أعواد    5%
    92 02 90 90  ـ ـ ـ غ�رها    5%

  92.03    .(ملغي)    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

18ق:   
92ف:   

 -  695  -

  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء   ف�ة الرسم

  92.04    .(ملغي)    

    

أورغون  (م�ل، أدوات موس���ة تعمل �النفخ
ال�الر�نات واألبواق  األكورديون، مفات�ح،ذات 

أورغون لالستعراضات عدا  القرب)،ومزام�ر 
  . ن آلي للشوارعوأورغ "أور�ستر�ون" و

  92.05  

    92 05 10 00  ـ أدوات نفخ نحاس�ة    5%
    92 05 90 00  ـ غ�رها    5%

    

 أدوات موس���ة تعمل �القرع (م�ل، ال�بول و
 و الصنج و الصنجات و�س�ولوفونات ال

  .القر��ات)

  92.06  

    92 06 00 10   �بولـ ـ ـ     5%
    92 06 00 20  صناجاتـ ـ ـ     5%
    92 06 00 30  ل�اتم�ـ ـ ـ     5%
    92 06 00 40  �س�ولوفوناتـ ـ ـ     5%
    92 06 00 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

    

أدوات موس���ة ينتج الصوت منها �هر�ائ�ًا أو 
 �جب ت���مه ف�ها بوسائل �هر�ائ�ة (م�ل،

  .اُألرغن والق��ار واُألكورديون)

  92.07  

    92 07 10 00   ـ أدوات موس���ة ذات مفات�ح، عدا األكورديون     5%
    92 07 90 00  ـ غ�رها    5%

   

أورغون لالستعراضات  موس���ة و علب
أورغن آلي للشوارع و��ور  "أور�ستر�ون" و

�ر موس���ة وأدوات موس���ة آل�ة مغردة ومناش
اخلة في أ� بند آخر من هذا غ�ر دُأخر 

أصوات الح�وانات من ؛ زمارات تقل�د الفصل
اق نداء وغ�رها من ؛ صفارات، أبو جم�ع األنواع

  أدوات النداء واإلشارة تنفخ �الفم.

  92.08  

    92 08 10 00   ـ علب موس���ة    5%
      : ـ غ�رها    
    92 08 90 10  اورغن االستعراضاتـ ـ ـ     5%
    92 08 90 20   مناش�ر موس���ةـ ـ ـ     5%



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  البند  الن�ام المنسق رمز  الصـــــــــنف  اإلجراء   ف�ة الرسم

    92 08 90 30  زمارات تقل�د أصوات ال��ور والح�واناتـ ـ ـ     5%
    92 08 90 40  صفارات الفم ألعمال ال��ادة والمناوراتـ ـ  ـ    5%
    92 08 90 90   غ�رهاـ ـ ـ     5%

    

ة للعلب الموس���ة) أجزاء (م�ل، األجزاء اآلل�
ال��اقات واألقراص واللفات  ولوازم (م�ل،

الم���ة لألدوات الموس���ة اآلل�ة) لألدوات 
الموس���ة؛ أجهزة ض�� اإل�قاع "مترونوم" 

لنغم (د�ا�اسون) و�ات رنانة ومزام�ر ض�� اوش
  . من جم�ع األنواع

  92.09  

    92 09 30 00  ـ أوتار لألدوات الموس���ة    5%
      :ـ غ�رها    
    92 09 91 00  ـ ـ أجزاء ولوازم الب�انو    5%

  
5%    

ـ ـ أجزاء ولوازم األدوات الموس���ة الداخلة في البند 
92.02  

00 92 09 92    

  
5%    

اء ولوازم األدوات الموس���ة الداخلة في البند أجز  ـ ـ
92.07   

00 94 09 92    

    92 09 99 00  ـ ـ غ�رها    5%
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أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها 
 

 
 

  ؛ أجزاؤها ولوازمهاأسلحة وذخائر
  

  :  مالح�ـــــات
  : �شمل هذا الفصل ال .1

  ؛عال أو التفج�ر و قذائف اإلشارة)، ��سوالت اإلش(م�ل 36ألصناف الواردة في الفصل ا  .أ 
، مــن مــن القسـم ال�ــامس عشــر 2مالح�ــة ، �ــالمعنى المقصــود فـي المـةســتعماالت العااألجـزاء واللــوازم لال  .ب 

  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصل معادن عاد�ة (القسم ال�امس عشر) ، أو األ
  ؛)87.10رات المدرعة الحر��ة (بند الد�ا�ات والس�ا  .ج 
، إال إذا �انـت سـلحةداف، المعـدة لالسـتعمال فـي األالمنا��ر المقر�ة واألجهـزة ال�صـر�ة األخـر لتحديـد األهـ  .د 

  )؛90أو مقدمة معها ومصممة للتر��ب عل�ها (فصل النار�ة مر��ة على أسلحتها 
  ؛)95�وف الم�ارزة و األلعاب (فصل األقواس و السهام و س  .ه 
  .)97.06أو  97.05ت أو التحف (بند قطع المجموعا  .و 

  

  .85.26أو الرادار الداخلة في البند ، أجهزة الراديو  93.06تشمل ��ارة " أجزاؤها " المذ�ورة في البند  ال .2

  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

؛ عدا المسدسات النار�ة واألسلحة أسلحة حر��ة    93.01
  .93.07الداخلة في البند 

  

  
 ع ــ أسلحة المدف��ة (كالمدافع ومدافع القذائف ومداف  93 01 10 00  

  الهاون)   

  

5%  
قاذفات القنابل ؛ قاذفات اللهب؛ الصوار�خقاذفات  ـ  93 01 20 00  

  مماثلةالقاذفات القاذفات الطر��دات و ؛ ال�دو�ة

  

5%  
  %5    غ�رهاـ   93 01 90 00  

مسدسات نار�ة، عدا تل� المذ�ورة في البند   93 02 00 00  93.02
  93.04أو  93.03

  

5%  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

 أسلحة نار�ة ُأخر وأجهزة مماثلة تعمل �إشعال    93.03
الر�اضة متفجرة (م�ل، بنادق و �ر��نات شحنة 

تحشى من التي نار�ة السلحة واألوالرما�ة 
مسدسات إطالق السهام واألجهزة و الفوهة 

 اإلشارةاُألخر المصممة فقط لقذف سهام 
والمسدسات النار�ة إلطالق الذخ�رة غ�ر الح�ة، 

مسدسات �مسمار لقتل الح�وانات، قاذفات ال و
  . الح�ال)

  

  
  %5     ـ أسلحة نار�ة تحشى من الفوهة  93 03 10 00  
�ما ف�ها أخر للص�د أو الرما�ة  رش، ر�اض�ةـ بنادق   93 03 20 00  

  ما ب�ن البنادق و�نادق الرشتجمع التي 

    
5%  

الرما�ة أو للص�د  أو ر�اض�ة أخر ـ بنادق و�ر��نات  93 03 30 00  
  �مواس�ر محززة 

    
5%  

  %5     ـ غ�رها  93 03 90 00  
أسلحة أخر (م�ل، البنادق و ال�ر��نات     93.04

�ضغط أو �النوا�ض والمسدسات التي تعمل 
تل� �است�ناء ، )هراواتالالهواء أو �الغاز و 
  .93.07الداخلة في البند 

  

  
  %5      بنادق ص�د السم� تحت الماءـ ـ ـ   93 04 00 10  
  %5    . غ�رهاـ ـ ـ   93 04 00 90  

م لألصناف الداخلة في البنود من أجزاء ولواز     93.05
  .93.04إلى  93.01

  

  
  %5    ـ للمسدسـات النار�ــة  93 05 10 00  
  %5     93.03ـ للبنادق أو ال�ر��نات الداخلة في البند   93 05 20 00  
      : ـ غ�رها    
  %5    93.01في البند الداخلة العس�ر�ةلألسلحة ـ ـ   93 05 91 00  
  %5    غ�رها ـ ـ  93 05 99 00  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء  الصـــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

قنابل و قنابل يدو�ة، طور��دات، ألغام، قذائف     93.06
وصوار�خ، وغ�رها من الذخائـر الحر��ـة، 

خراط�ــش وذخائر أخر وأجزاؤها ؛ وأجزاؤها
حشوات الطلقات �ما ف�ها  ،ومقذوفات

  . وال�راط�ش

  

  
ـ خراط�ش للبنادق أو ال�ر��نات ذات المواس�ر الملساء     

  : التي تعمل �ضغط الهواءوأجزاؤها؛ خردق للبنادق 

  

  
     : خراط�شـ ـ     
  %5     للص�د أو للرما�ة الر�اض�ةـ ـ ـ   93 06 21 10  
  %5    غ�رهاـ ـ ـ   93 06 21 90  
      : ـ ـ غ�رها    
أجـزاء ولـوازم الـ�ـراطـ�ـش لـلص�د أو للرما�ة ـ ـ ـ   93 06 29 10  

   ةالر�اض�

    
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   93 06 29 90  
      : وأجزاؤهاـ خراط�ش ُأخر     
خراط�ش وأجزاؤها ولوازمها للص�د أو للرما�ة ـ ـ ـ   93 06 30 10  

    الر�اض�ة

    
5%  

  %5     غ�رهاـ ـ ـ   93 06 30 90  
  %5    ـ غ�رها  93 06 90 00  

 وأسلحة مماثلةرماح  حراب، خناجر، س�وف،    93.07
  . وأغمدتها وأجزاؤها،

  

  
  %5      لألغراض العس�ر�ة معدةـ ـ ـ   93 07 00 10  
  %5     غ�رهاـ ـ ـ   93 07 00 90  
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  سلــــــع ومنتجــــات متـنوعة 
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  ف؛ أصناأثاث
  حشا�ا، حوامل حشا�ا، وسائد وأصناف محشوة، أسرة

  ؛آخـرإنارة غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان  أجهزةوحدات و مماثلة؛ 
 مماثلة؛ف إشارات مض��ة و لوحات إعالن�ة أو إرشاد�ة مض��ة وأصنا

  م�اني مس�قة الصنع 
 :مالح�ـــــات

  :�شمل هذا الفصل ال .1
 40أو  39الفرش (الحشا�ا) و الوسائد والمساند التي تـنفخ �الهواء أو �الماء، الداخلة في الفصل   .أ 

 ؛63أو 

  ؛70.09لمتحر�ة) الداخلة في البند المرا�ا المصممة لإلرتكاز على األرض (مثل، المرا�ا ا  .ب 
  ؛71أصناف الفصل   .ج 
من القسم ال�امس عشر، من  2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة �المعنى المقصود في المالح�ة   .د 

وال�زائن   )39معادن عاد�ة (القسم ال�امس عشر) أو األصناف المماثلة من لدائن (فصل 
  ؛83.03المأمونة الداخلة في البند 

التبر�د أو التجم�د الداخلـة في البنـد  األثاث المصمم خص�صًا �أجزاء للثالجات وغ�رها من أجهزة  .ه 
  ؛)84.52ص�صًا آلالت ال��ا�ة (بند ؛ األثاث المصمم خ84.18

  ؛85الداخلة في الفصل  لم�ات أو مصادر الضوء وأجزاؤها  .و 
) أو في البند 85.18(تت�ع البند  85.18األثاث المصمم خص�صًا �أجزاء لألجهزة الداخلة في البند   .ز 

(تت�ع البند  85.28إلى  85.25) أو في البنود من85.22(تت�ع البند  85.21 أو البند 85.19
  ؛)85.29

  ؛87.14األصناف الداخلة في البند   .ح 
�ب  و م�اصق ��ادات) 90.18كراسي �ب األسنان المندمج بها أجهزة ل�ب األسنان في البند (  .� 

   ؛)90.18األسنان (البند
  ؛ألصناف صناعة الساعات) والصناديق(مثل، العلب  91األصناف الداخلة في الفصل   .� 
 وأثاث أخر)، مناضد البل�اردو 95.03بند اإلنارة التي لها صفة األلعاب ( وأجهزة وحداتو األثاث   .ك 

أصناف  ) واألثاث المصمم أللعاب الحواة أو95.04أللعاب المجتمعات (البند لخص�صًا  المصمم
 ؛)95.05ثل، الفوان�س من ورق (بند )، مخ�و� اإلنارة الز�نة (عدا

  96.20أحاد�ة أو ثنائ�ة أو ثالث�ة القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند  )الحواملالمناصب (  .ل 
، ال تدخل في تلك البنود إال إذا 94.03إلى  94.01إن األصناف (عدا األجزاء) المشار إل�ها في البنود من  .2

  .نت مصممة فق� لإلرتكاز على األرضكا
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التثب�ت على الجدران أو ألن يوضع  ، و�ن �انت مصممة للتعل�ق أوعالهبنود أغ�ر أنه ت�قى تا�عة لهذه ال
  :عضها فوق �عض األصناف التال�ة�

 الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل(�ما في ذلك  الم�ت�ات (خزائن الكتب)، وغ�رها من األثاث برفوفال�زائن،   .أ 
    .ضها ال�عضمن وحدات م�ملة ل�ع واألثاث الم�ون  لتثب�تها على الجدران)

 .واألسرة المقاعد  .ب 
المرا�ا)  ، ألواح من الزجاج (�ما ف�ها94.03إلى  94.01التعتبر أجزاء لألصناف المذ�ورة في البنود من  أ  ـ .3

، المقدمة على 69أو  68أو الرخام أو األحجار أو تلك المصنوعة من أ� مادة ُأخر� المذ�ورة في الفصل 
  ولكن غ�ر مضمومة لعناصر ُأخر؛ حدة، و�ن �انت مق�عة �أش�ال خاصة،

من   ف البنود  المقدمة على حدة �جب أن ال تبند �أجزاء ألصنا 94.04إن األصناف المذ�ورة في البند  ب ـ
  .94.03لغا�ة  94.01

 

، �قصد ���ارة " م�اني مس�قة الصنع " الم�اني التي تم إنجازها في 94.06من أجل ت�ب�ق أح�ام البند  .4
�ش�ل عناصر مقدمة معًا، للتجم�ع في مواقع تش��دها مثل، المساكن أو الورش أو  المصنع أو المه�أة

  . س أو الم�ازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو الم�اني المماثلةر الم�اتب أو المدا
وش�ل حاو�ة  "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة �حجم م�اني مس�قة الصنعتشمل ال          

الشحن العاد�ة، إال أنها تكون مس�قة التجه�ز داخل�ًا �ش�ل أساسي أو �امل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة 
  هذه ل�تم تجم�عها معا لتش�ل م�اني دائمة.

  البند  الن�ام المنسق رمز  الصــــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

   

   عدا ما يدخل منها في البند ( أو أرائكمقاعد 
ابلة للتحو�ل إلى أسرة، و�ن �انت ق )94.02

  .وأجزاؤها

  94.01  

    94 01 10 00  ـ مقاعد من األنواع المستعملة في المر��ات الجو�ة    5%
    94 01 20 00  ـ مقاعد من األنواع المستعملة في الس�ارات    5%

      : ـ مقاعد دوارة قابلة لتعديل االرتفاع    
5%     94 01 31 00  من خشبـ ـ    
5%     94 01 39 00  غيرهاـ ـ    

    

ـ مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات الم��مات، قابلة 
  : للتحو�ل إلى أسرة

    

5%     94 01 41 00  من خشبـ ـ    
5%     94 01 49 00  غيرهاـ ـ    

    

 �امبو"بوص هند�  أو صفصاف أوقصب ـ مقاعد من 
من مواد  أو رو�ان)أسل هند� (أو  "أو خ�زران

 :مماثلة

    

    94 01 52 00  "أو خ�زران �امبو"بوص هند� من ـ ـ     5%
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  البند  الن�ام المنسق رمز  الصــــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

    94 01 53 00   رو�ان)من أسل هند� (ـ ـ     5%
    94 01 59 00  ـ ـ غ�رها    5%

      خشب:�اكل من ـ مقاعد ُأخر، به    
    94 01 61 00  ـ ـ منجدة    5%
    94 01 69 00  ـ ـ غ�رها    5%
     معدن:ـ مقاعد ُأخر، به�اكل من    

      : نجدةـ ـ م    
  
5%    

  د ـانـ�راسي أ�فال مصممة لتعلق على مسـ ـ ـ 
   الكراسي األخر� 

10 71 01 94    

5%    

عر�ات تعل�م ي أ�فال �عجالت صغ�رة (ــ�راسـ ـ ـ 
   )المشي

20 71 01 94    

    94 01 71 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%
      :  ـ ـ غ�رها    
  
5%    

راسي �راسي أ�فال مصممة لتعلق على مساند الكـ ـ ـ 
   األخر� 

10 79 01 94    

عر�ات تعل�م �راسي أ�فال �عجالت صغ�رة (ـ ـ ـ     5% 20 79 01 94    
    94 01 79 90  غ�رها ـ ـ ـ    5%

      : ـ مقاعد ُأخر    
      : مقاعد أخر به�اكل من لدائنـ ـ ـ     
  
5%    

ى مسـانـد ـفال مـصـممة لتعلق علــ ـ ـ ـ �راسي أ�
   الـكـراسي األخر� 

11 80 01 94    

5%    

تعل�م  اتـعر��رة (ـ�راسي أ�فال �عجالت صغـ ـ ـ ـ 
  )المشي

12 80 01 94    

    94 01 80 19   غ�رهاـ ـ ـ ـ     5%
  
5%    

ر الص�ر� ـر�ـ� الحـن خل�ـمقاعد من أحجار أو مـ ـ ـ 
  أو من خزف

20 80 01 94    

    94 01 80 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%
      : ـ أجزاء    
5%     94 01 91 00  خشبمن ـ ـ    
5%     94 01 99 00  غيرهاـ ـ    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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أثاث لل�ب أو للجراحة أو ل�ب األسنان أو 
ال�ب الب��ر� (مثل، مناضد العمل�ات أو 

الفحص واألسرة بتجه�زات آل�ة للمستش��ات 
مقاعد الحالق�ن ومقاعد ؛ ومقاعد �ب األسنان)

والرفع معًا؛ أجزاء هذه  مماثلة �جهاز للتوج�ه
  . األصناف

  94.02  

    

لحالق�ن ومقاعد ـ مقاعد �ب األسنان و مقاعد ا
  : مماثلة، وأجزاؤها

    

    94 02 10 10   �راسي �ب األسنان، وأجزاؤهاـ ـ ـ     5%
    94 02 10 20   �راسي الحالق�ن، وأجزاؤهاـ ـ ـ     5%
    94 02 10 90  غ�رها ـ ـ ـ    5%

      : ـ غ�رها    
    94 02 90 10   أجزاءهأثاث لل�ب والجراحة، و ـ ـ ـ     5%
    94 02 90 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

  94.03    . أثاث ُأخر وأجزاؤه    
      : دن من النوع المست�دم في الم�اتبـ أثاث من مع    
    94 03 10 10   �اوالت (م�اتب) ـ ـ ـ    5%
    94 03 10 20  �اوالت ذات عجالتـ ـ ـ     5%
    94 03 10 30  خزائن لحف� الملفات، �هر�ائ�ةـ ـ ـ     5%
    94 03 10 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : معدنـ أثاث ُأخر من     
    94 03 20 10  خزائن للمال�سـ ـ ـ     5%
    94 03 20 20  عالقات للمال�س ترتكز على األرضـ ـ ـ     5%

  
5%    

الم�تبرات  اوالتـر� و�ـهـص المجـ�ـاوالت الفحـ ـ ـ 
  اه ...الخـاز أو م�ـالمجهزة �صناب�ر غ

30 20 03 94    

    94 03 20 40  ستائر متحر�ة ترتكز على األرضـ ـ ـ     5%
    94 03 20 50   أثاث م�ا�خ من ألمون�ومـ ـ ـ     5%
    94 03 20 90  ...غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : شب من النوع المست�دم في الم�اتبـ أثاث من خ    
    94 03 30 10  �اوالت (م�اتب) ـ ـ ـ    5%
    94 03 30 20  �اوالت ذات عجالتـ ـ ـ     5%
    94 03 30 30  خزائن لحف� الملفات، �هر�ائ�ةـ ـ ـ     5%
    94 03 30 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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      : شب من النوع المست�دم في الم�ا�خـ أثاث من خ    
    94 03 40 10   خزائن أواني وأدوات المائدةـ ـ ـ     5%
    94 03 40 20  أ�قم سفر �عام، �املةـ ـ ـ     5%
    94 03 40 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : أثاث من خشب من النوع المست�دم في غرف النوم ـ    
    94 03 50 10  ـ ـ ـ أ�قم غرف النوم، �املة    5%
    94 03 50 20  خزائن المال�سـ ـ ـ     5%
    94 03 50 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : ـ أثاث ُأخر من خشب    
  
5%    

الم�تبرات ر� و�اوالت ـالـمـجـهحـص ـ�ـاوالت الـفـ ـ ـ ـ
   از أو م�اه .الخـالمجهزة �صناب�ر غ

10 60 03 94    

    94 03 60 20  عالقات للمال�س ترتكز على األرضـ ـ ـ     5%
    94 03 60 30  خزائن حائ� (ص�دل�ات)ـ ـ ـ     5%
    94 03 60 40  خزائن تستعمل �حوامل لمغاسل األيد�ـ ـ ـ     5%
    94 03 60 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%
    94 03 70 00  ـ أثاث من لدائن    5%

    

صفصاف الأو القصب ا ـا ف�هـر، �مــ أثاث من مواد ُأخ
أسل هند� أو  " أو خ�زران " �امبوبوص هند�  أو
  المماثلة:المواد من  أو رو�ان)(

    

    94 03 82 00  " أو خ�زران " �امبوبوص هند� من ـ ـ     5%
    94 03 83 00   رو�ان)من أسل هند� (ـ ـ     5%
    94 03 89 00   ـ ـ غ�رها    5%

      : ـ أجزاء    
5%     94 03 91 00  من خشبـ ـ    
5%     94 03 99 00  غيرهاـ ـ    

    

حوامل حشا�ا؛ أصناف لألسرة وأصناف مماثلة 
للحف او  للحفا(مثل، الفرش "الحشا�ا" و 
والوسائد والمساند المحشوة بزغب الع�در 

نوا�ض أو محشوة أو ب مجهزة"لبوف") المقاعد و 
م�ا� خلو� أو �مجهزة من الداخل �أ�ة مادة 

  . لدائن خلو�ة، م�سوة أو غ�ر م�سوةبأو 

  94.04  

    94 04 10 00   ـ حوامل فرش    5%
      : ـ فرش (حشا�ا)    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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ـ ـ من م�ا� خلو� أو من لدائن خلو�ة، سواء �انت 
  : م�سوة أو غ�ر م�سوة

    

    94 04 21 10  بنوا�ض ـ ـ ـ مراتب     5%
    94 04 21 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

      : ـ ـ من مواد ُأخر    
    94 04 29 10  بنوا�ض ـ ـ ـ مراتب     5%
    94 04 29 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%
    94 04 30 00  ـ أك�اس نوم    5%
    94 04 40 00  أغطية اسرة وشراشف ولحف من ريش ناعمـ     5%

       ـ غ�رها :    
    94 04 90 10  لحفـ ـ ـ     5%
    94 04 90 20  وسائد ـ ـ ـ    5%
    94 04 90 30  مساند ومقاعد (بوف)ـ ـ ـ     5%

  
5%    

شرشف و��س  أ�قم تحتو� على لحاف محشو وـ ـ ـ 
  م�دة مه�أة �غالف واحد

40 90 04 94    

    94 04 90 90  غ�رهاـ ـ ـ     5%

    

(�ما ف�ها أجهزة تر��ز ولوازم إنارة إنارة وحدات 
ة األضواء الكاشفة، وأجزاؤها، األضواء وأجهز 
داخلة في م�ان آخر؛ إشارات  غ�ر مذ�ورة وال

مض��ة ولوحات إرشاد�ة أو إعالن�ة مض��ة 
وغ�رها من األصناف المماثلة التي تحتو� على 

مصدر إضاءة مثبت بها �صورة دائمة، 
مذ�ورة وال داخلة في م�ان  وأجزاؤها، غ�ر

  94.05  

    

ة �هر�ائ�ة أخر للتثب�ت أو التعل�ق ـ ثر�ات وأجهزة إنار 
في السقوف أو الجدران، عدا األنواع المستعملة 

  : إلنارة الساحات الم�شوفة أو الشوارع العامة

    

5%    

 معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ

   (LED)الصمامات الثنائ�ة ال�اعثة للضوء
00 11 05 94    

5%     94 05 19 00     ـ ـ غ�رها   

    

لل�اوالت أو الم�اتب أو جوانب  �هر�ائ�ة إنارةوحدات ـ 
األسرة وأجهزة إنارة �أعمدة ترتكز على األرض لإلنارة 

  : الداخل�ة

    



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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5%    
 معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ

   (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
00 21 05 94    

5%     94 05 29 00     غيرهاـ ـ    

    

ع�د  األنواع المستعملة في شجرة منخيوط مضيئة ـ 
  : الم�الد

    

5%    
 معدة حصرا الستعمالها مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ

   (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
00 31 05 94    

5%     94 05 39 00     غيرهاـ ـ    
      ُأخر:ولوازم إنارة أجهزة وحدات إنارة كهربائية وـ     

5%    

وئية فولتائية، معدة الستعمالها حصرا مع مصادر ض ـ ـ
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء  اإلضاءة ذات

(LED)   

00 41 05 94    

5%    
غيرها، معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة  ـ ـ

  (LED)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء  ذات
00 42 05 94    

      :   غيرهاـ ـ    

5%    

إلنارة ال�ارج�ة (مصاب�ح الشوارع، مصاب�ح لـ ـ ـ 
ق ـدائـح الحـاب�ـات، مصـمصاب�ح البواب
   العامة....الخ)

10 49 05 94    

5%    

اب�ح خاصة (مصاب�ح اآلالت، مصاب�ح ــمصـ ـ ـ 
، مصاب�ح نوافذ الفوتوغرافيالتصو�ر  استوديوهات

  المعارض

20 49 05 94    

    94 05 49 90  غ�رها ـ ـ ـ    5%
    94 05 50 00   غ�ر �هر�ائ�ةولوازم إنارة أجهزة إنارة ووحدات ـ     5%

  
    

إعالن�ة مض��ة  ارات مض��ة و لوحات إرشاد�ة أوـإش ـ
  : وما �ماثلها

    

5%    
 معدة الستعمالها حصرا مع مصادر اإلضاءة ذات ـ ـ

  (LED) الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
00 61 05 94    

5%     94 05 69 00      غيرهاـ ـ    
      : ـ أجزاء    
    94 05 91 00   ـ ـ من زجاج    5%
    94 05 92 00  .ـ ـ من لدائن    5%
    94 05 99 00  ـ ـ غ�رها     5%

  94.06    الصنع.م�اني مس�قة     
      :من خشبـ     
    94 06 10 10   ـ ب�وت محم�ة لألغراض الزرا��ة ـ ـ    5%
    94 06 10 20   الح�واني لإلنتاجـ ح�ائر وأقفاص  ـ ـ    5%



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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    94 06 10 30   ـ مستودعات ـ ـ    5%
    94 06 10 40   م�اني للس�ن أو للمدارسـ ـ ـ     5%
    94 06 10 90  ـ ـ غ�رها ـ     5%
    94 06 20 00     وحدات البناء الجاهزة، من صلبـ     5%

       :غ�رهاـ      
      لدائن:من ـ ـ ـ     
    94 06 90 11  ـ ـ ـ ـ ب�وت محم�ة لألغراض الزرا��ة     5%
    94 06 90 12  الح�واني  لإلنتاجـ ـ ـ ـ ح�ائر وأقفاص     5%
    94 06 90 13  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 90 14  ـ ـ ـ ـ م�اني للس�ن أو للمدارس     5%
    94 06 90 19  ـ ـ ـ ـ غ�رها     5%

      حديد:ـ ـ ـ من     
    94 06 90 21  ـ ـ ـ ـ ب�وت محم�ة لألغراض الزرا��ة    5%
    94 06 90 22  الح�واني لإلنتاجـ ـ ـ ـ ح�ائر وأقفاص     5%
    94 06 90 23  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 90 24   ـ ـ ـ ـ م�اني للس�ن أو للمدارس    5%
    94 06 90 29  ـ ـ ـ ـ غ�رها     5%

      :ألمون�وم ـ ـ ـ من     
    94 06 90 31  �ة ـ ـ ـ ـ ب�وت محم�ة لألغراض الزرا�    5%
    94 06 90 32   الح�واني لإلنتاجـ ـ ـ ـ ح�ائر وأقفاص     5%
    94 06 90 33  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 90 34  ـ ـ ـ ـ م�اني للس�ن أو للمدارس    5%
    94 06 90 39   ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%

      : ـ ـ ـ من أل�اف زجاج�ة (ف�بر جالس)    
    94 06 90 41   ـ ـ ـ ـ ب�وت محم�ة لألغراض الزرا��ة    5%
    94 06 90 42   الح�واني لإلنتاجـ ـ ـ ـ ح�ائر وأقفاص     5%
    94 06 90 43  ـ ـ ـ ـ مستودعات     5%
    94 06 90 44  ـ ـ ـ ـ م�اني للس�ن أو للمدارس    5%
    94 06 90 49   ـ ـ ـ ـ غ�رها    5%
    94 06 90 90  ـ ـ ـ من مواد أخر    5%

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  20ق: 
  95ف: 

   - 709  -

 
 

  ُلعب أ�فال و أصناف
  ؛ أجزاؤهــا ولوازمهــاللتسل�ـة أو الر�اضــة

  
  :مالح�ــات

  :�شمل هذا الفصل ال .1
  ؛)34.06شموع (بند   .أ 
  ؛36.04النار�ة الداخلة في البند  األلعاب النار�ة واألصناف الفن�ة  .ب 
لصــ�د األســماك، و�ن �انــت مق�عــة �ــأ�وال مع�نــة،  ال��ـو� والشــع�رات المفــردة و الح�ــال و األوتــار ومــا �ماثلهــا  .ج 

أو القسـم  42.06البنـد أو فـي  39ولكن غ�ر مه�أة �ش�ل خ�و� مجهزة لص�د األسماك، مما يـدخل فـي الفصـل 
  ؛الحاد� عشر

  ؛43.04أو  43.03أو  42.02أك�اس لوازم الر�اضة واألو��ة اُألخر، الداخلة في البند   .د 
وأصـناف األل�سـة ال�اصـة مـن  الر�اضـةاألل�سـة  ؛62أو  61اخلـة فـي الفصـل نسـج، الد األل�سـة التنكر�ـة مـن  .ه 

ــى عناصــر وا��ــة �الوســ�دات 62أو  61الداخلــة فــي الفصــل  نســج، منــا�ق  فــيأو الحشــو ، و�ن اشــتملت عل
   قمصان حراس مرمى �رة القدم). أواألف�اذ ( مثل أل�سة الم�ارزة أو الر�ب أو  المرافق

ات الشـرا��ة العر�ـللسـفن، أو لأللـواح الشـرا��ة أو مـن مـواد نسـج�ة، و�ـذلك األشـرعة  األعالم الرا�ـات وح�الهـا  .و 
  ؛63الداخلة في الفصل 

أو  64أحذ�ـة الر�اضــة (عــدا أحذ�ــة االنــزالق المثبــت بهــا ��اق�ــب ذات عجــالت أو زالجــات) الداخلــة فــي الفصــل   .ز 
  ؛ 65رسة الر�اضة الداخلة في الفصل أغ��ة الرأس ال�اصة �مما

  ؛)66.03)، و�ذلك أجزاءها (بند66.02لمشي و الس�ا� للفروس�ة واألصناف المماثلة (بند عصي ا  .ح 
  ؛)70.18عب األ�فال (بند الع�ون الزجاج�ة غ�ر المر��ة، للدمى أو لغ�رها من لُ   .� 
القسم ال�ـامس عشـر، مـن معـادن  ن) م2األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة �المعنى المقصود في المالح�ة (  .� 

  ؛)39اف المماثلة من لدائن (الفصل ة (القسم ال�امس عشر) أو األصنعاد�
  ؛83.06الداخلة في البند  الصنوج المنبهة واألصناف المماثلة ذاتاألجراس و النوا��س   .ك 
) المحر�ــات 84.21)، آالت وأجهــزة الترشــ�ح أو التن��ــة للســوائل أو الغــازات (بنــد84.13مضــ�ات للســوائل (بنــد   .ل 

مسـتد�مة، "  صـل�ةأقراص، أشر�ة، أجهزة ت�ز�ن  )،85.04ت الكهر�ائ�ة (بند )، المحوال85.01الكهر�ائ�ة (بند 
، أجهـزة )85.23(بنـد  من حوامل تسـج�ل الصـوت أو ال�ـواهر األخـر�، وان �انـت مسـجلة " وغ�رها��اقات ذ��ة

 ألشـعة تحـت الحمـراءالالسـلك�ة التـي تعمـل �اأجهـزة الـتح�م عـن �عـد أو  )85.26التح�م عن �عـد �ـالراديو (بنـد 
  )85.43(بند 

  ؛ها) الداخلة في القسم السا�ع عشر(عدا الزحافات المسماة بو�سلي وتو�وجان وما �ماثل الس�اقعر�ات   .م 
  ؛)87.12ذات عجلت�ن لأل�فال (بند  الدراجات  .ن 
  ؛)88.06مر��ات جو�ة بدون ��ار (بند   .س 
  ؛، إذا �انت من خشب)44دفعها (فصل سائل )، أو و 89الكانو� " و " اإلس�ف " (فصل  مثل، "زوارق الس�اق   .ع 
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  )؛90.04الن�ارات الوا��ة وما �ماثلها لممارسة الر�اضة أو لأللعاب في الهواء ال�لق (بند   .ف 
  ؛)92.08الح�وانات والصفارات (بند زمارات تقل�د أصوات   .ص 
  ؛93صناف اُألخر الداخلة في الفصل األسلحة واأل  .ق 
  ؛)94.05من جم�ع األنواع (بند سالسل اإلضاءة   .ر 
  . 96.20أحاد�ة أو ثنائ�ة أو ثالث�ة القوائم واألصناف المماثلة الداخلة في البند  )الحواملالمناصب (  .ش 
 عـدا ال��ام و األصناف اُألخر للم��مات والقفازات والقفـازات التـي تغ�ـي أصـا�ع ال�ـد الر�اض�ة،أوتار المضارب   .ت 

  "؛أو"لمواد (تبند ت�عًا للمادة المصنوعة منها) والقفازات التي ت�قي األصا�ع عار�ة من جم�ع ا اإلبهام
ــة األرضــ�ات مــن مــواد نســج�ة   .ث  ــة (التوال�ــت) والســجاد وغ�رهــا مــن أغ�� أدوات المائــدة والم�ــ�خ وأدوات الن�اف

(تت�ـع  ألغـراض المنـافع المنزل�ـةواألل�سة و��اضات األسرة والمائدة والحمام والم��خ واألصناف المماثلة المعـدة 
  .الم�ونة لها)بند المادة 

 مسـتنبتة أو�شمل هذا الفصل األصناف المحتو�ة علـى تر���ـات أو لـوازم ضـ��لة األهم�ـة فقـ� مـن آللـئ �ب���ـة أو  .2
اد�ـة م�سـوة من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (�ب���ة أو تر��ب�ـة أو مجـددة) أو مـن معـادن ثم�نـة أو مـن معـادن ع

  .�قشرة من معادن ثم�نة
�صـورة رئ�سـ�ة مـع األصـناف  حصـرًا أو لالسـتعمالأعاله، فإن األجزاء واللوازم المعـدة  1ح�ة مع مراعاة أح�ام المال .3

  .د مع هذه األصنافالداخلة في هذا الفصل، تبن
، ��مـا �شـمل، األصـناف الداخلـة فـي هـذا البنـد المندمجـة  95.03البنـد  شملأعاله، � 1مع مراعاة أح�ام المالح�ة  .4

تــي ال �م�ــن اعت�ارهــا أ�قــم (مجموعــات)  �ــالمعنى المقصــود فــي القاعــدة التفســ�ر�ة بواحــد أو أكثــر مــن األصــناف ال
(ب) والتي تت�ع بنودا أخر في حال مـا قـدمت علـى حـدة، �شـر� أن تكـون هـذه األصـناف مه�ـأة معـا للب�ـع  3العامة 

  ب."صناف المجمعة الصفة األساس�ة للع�التجزئة وأن تغلب على األ
ــي يتضــحاألصــ 95.03 �شــمل البنــد ال .5 ــة ةأو المــاد اأو شــ�له تصــم�مها مــن ناف الت حصــرًا  لهــا أنهــا معــدة الم�ون

  (تت�ع بنودها ال�اصة). "ألعاب الح�وانات المنزل�ة" مثل للح�وانات،
  :95.08ألغراض البند  .6

�قصد ���ارة "دوامات منتزهات المالهي" األجهزة أو مجموعة من األجهزة أو المعدات التي تحمل أو   -أ 
جه الش�ص أو األش�اص فوق أو عبر مسار (مضمار) ثابت أو محدد، �ما ف�ها المسارات  تنقل أو تو 

تر��ب  اس�ة للتر��ه أو التسل�ة. �م�ن (المضمارات) المائ�ة أو داخل من�قة محددة لألغراض األس
هذه الدوامات في منتزهات المالهي أو مدن المالهي أو المنتهات المائ�ة أو المعارض. وال تشتمل 

 وامات منتزهات المالهي على معدات من األنواع التي تر�ب عادة في المنا�ق الس�ن�ة أو المالعب.د

�قصد ���ارة "مالهي المنتزهات المائ�ة" األجهزة أو مجموعة من األجهزة أو المعدات التي تتم�ز    -ب 
مائ�ة فق� �من�قة محددة تحتو� على م�اه ومسار خاص بها لهذا الغرض. تشمل مالهي المنتزهات ال

 األجهزة والمعدات المصممة �صورة خاصة للمنتزهات المائ�ة.

ة "مالهي المعارض" ألعاب الح� و العاب القوة أو المهارة التي تت�لب عادة وجود مشغل �قصد ���ار    -ج 
أو مراقب و�م�ن تر��بها في الم�اني الدائمة أو القاعات المستقلة. ال تشمل مالهي المعارض األجهزة 

 .95.04والمعدات الداخلة في البند 

  ند �صورة أكثر تحديدا في م�ان آخر من هذا الجدول.ال �شمل هذا البند األجهزة والمعدات التي تب        
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  :مالح�ة البند الفرعي
 :50 04 95�شمل البند الفرعي  -1

أجهزة ألعاب الف�ديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز است��ال تلفز�وني أو على جهاز عرض   ) أ(
  .�ارج�ةالس�ح األأو  من الشاشاتغ�رها  (مون�تور) أو

  و�ن �انت محمولة ف�ديو،المشتملة على شاشة أجهزة ألعاب الف�ديو    ) ب(

تدار �ق�عة نقد�ة أو �أوراق نقد أو ب��اقات بنك�ة ال �شمل هذا البند الفرعي أجهزة وآالت العاب الف�ديو التي           
  . )  30 04 95(البند الفرعي  أو �ق�ع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر

  ف�ة الرسم  إلجراءا  ـنفـــالصــ  لن�ام المنسق رمزا  البند

      . (ملغى)    95.01
      .(ملغى)    95.02
دراجات بثالث عجالت، دراجات القدم الواحد     95.03

بدواسات و ألعاب مماثلة  س�ارات"س�وتر" و 
عر�ات للدمى؛ دمى؛ ألعاب أخر؛  �عجالت؛

مماثلة للتسل�ة، و�ن نماذج مصغرة ونماذج 
�ع األلغاز "بوزل" من جم ؛ ألعابكانت متحر�ة

      األنواع.
  %5    ـ ـ ـ دراجات  95 03 00 10  
  %5    ـ ـ ـ دمى  95 03 00 20  
  %5    اتنـ ـ ـ �الو  95 03 00 30  
  %5    �التح�م عن �عد ت��ر�ائرات ل مصغرة ـ ـ ـ نماذج 95 03 00 40  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  95 03 00 90  

لعاب مجتمعات، أ الف�ديو،أجهزة وآالت العاب     95.04
تم ممارستها على ال�اولة أو داخل التي ي

البل�اردو والمناضد  القاعات �ما ف�ها الفل�برز و
، ل��ة �ألعاب األند�ة (كاز�نو) ال�اصة 

، آالت  البول�نغ وتجه�زاتها ذات�ة الحر�ة
تدار �ق�ع نقد�ة أو �أوراق نقد أو التسل�ة التي 

 �أ�ة ب��اقات بنك�ة أو �ق�ع بديلة لها أو
      .وسائل دفع أخر

      :ولوازمه من جم�ع األنواعـ بل�اردو     
  %5     و من جم�ع األنواعـ ـ ـ بل�ارد  95 04 20 10  
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  ف�ة الرسم  إلجراءا  ـنفـــالصــ  لن�ام المنسق رمزا  البند

  %5    لوازمـ ـ ـ   95 04 20 90  
ـ ألعاب ُأخر تدار �ق�عة نقد�ة أو �أوراق نقد أو   95 04 30 00  

وسائل دفع  �أ�ة ب��اقات بنك�ة أو �ق�ع بديلة لها أو
  %5    الحر�ةوتجه�زاتها ذات�ة ل��ة البولنج  أخر، عدا

  %5    ـ ورق الُلعب  95 04 40 00  
  عدا الداخلة في البند  الف�ديو،أجهزة وآالت العاب ـ   95 04 50 00  

  %5      30 04 95    الفرعي   
  %5    ـ غ�رها  95 04 90 00  

أصناف لالحتفاالت أو للمهرجانات أو لغ�رها     95.05
عاب الحواة من أنواع التسل�ة، �ما ف�ها ال

      . وأدوات الدعا�ة والم�اغتة
  %5     ـ أصناف احتفاالت ع�د الم�الد  95 05 10 00  

  %5    ـ غ�رها  95 05 90 00  
لعاب القو� أأصناف ومعدات للر�اضة البدن�ة و     95.06

والجم�از وأنواع الر�اضة اُألخر�، (�ما ف�ها 
تنس ال�اولة) أو لأللعاب في الهواء ال�لق، 

رة وال داخلة في م�ان آخر من هذا مذ�و غ�ر 
الفصل؛ أحواض الس�احة �ما ف�ها أحواض لعب 

     . األ�فال
      ـ زالجات للثلج وغ�رها من معدات التزلج على الثلج:    
  %5     ـ ـ زالجات للثلج  95 06 11 00  
  %5     ـ ـ مثبتات للزالجات  95 06 12 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  95 06 19 00  
اء وألواح تزحلق على األمواج، ألواح الجات للمز ـ     

      : شرا��ة ومعدات ُأخر للر�اضة المائ�ة
  %5    ـ ـ ألواح شرا��ة  95 06 21 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  95 06 29 00  
      : ـ عصي الجولف ومعدات جولف ُأخر    
  %5    �املة ،ـ ـ عصي  95 06 31 00  
  %5    ـ ـ �رات  95 06 32 00  
  %5    اـ ـ غ�ره  95 06 39 00  
  %5    ـ أصناف ومعدات لتنس ال�اولة  95 06 40 00  
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  ف�ة الرسم  إلجراءا  ـنفـــالصــ  لن�ام المنسق رمزا  البند

ـ مضارب للتنس ولتنس الر�شة ومضارب مماثلة،     
      : �أوتار أو من دون أوتار

  %5    �أوتار أو بدونهاعشبي ـ ـ مضارب تنس   95 06 51 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  95 06 59 00  
      ـ �رات، عدا �رات الجولف و�رات تنس ال�اولة:    
  %5     العشبي ـ ـ �رات التنس  95 06 61 00  

  %5     ـ ـ قابلة للنفخ  95 06 62 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  95 06 69 00  

انزالق �عجالت أو و��اب�ب  تزلج على الجل�د��اب�ب ـ   95 06 70 00  
بزالجات، �ما ف�ها األحذ�ة المثبت بها مثل هذه 

    ال��اق�ب

  
5%  

      ـ غ�رها:    
  از ـة والجمبـة البدن�ـأصناف ومعدات الر�اض ـ ـ  95 06 91 00  

    والعاب القو�      

  
5%  

      ـ ـ غ�رها    
 %5    األقواس والسهام وس�وف الم�ارزة للر�اضة ـ ـ ـ 95 06 99 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها  95 06 99 90  

وصنان�ر ص�د األسماك وغ�رها من  قص�ات    95.07
تقا� أصناف ص�د األسماك �الصنارة؛ ش��ات ال

األسماك وش��ات ص�د الفراشات والش��ات 
المماثلة؛ ��ور مقلدة "�عم" الجتذاب مث�التها، 

) 97.05أو  92.08(عدا تلك الداخلة في البند 
      . ولوازم مماثلة للص�د والرما�ة

  %5     ـ قص�ات ص�د األسماك  95 07 10 00  
  %5    ها�انت مثبتة ���� ـ صنان�ر ص�د األسماك، و�ن  95 07 20 00  
  %5    ـ ��رات قص�ات ص�د األسماك  95 07 30 00  
  %5    ـ غ�رها   95 07 90 00  

س�رك متنقل ومجموعات ح�وانات متنقلة     95.08
، دوامات منتزهات المالهي وألعاب للعرض

التسل�ة للمنتزهات المائ�ة؛ العاب التسل�ة 
 منصات ألعاب الرما�ة للمعارض �ما ف�ها

      .متنقلةالمسارح وال
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  ف�ة الرسم  إلجراءا  ـنفـــالصــ  لن�ام المنسق رمزا  البند

  %5    للعرض ـ س�رك متنقل ومجموعات ح�وانات متنقلة  95 08 10 00  
دوامات منتزهات المالهي وألعاب التسل�ة للمنتزهات ـ     

      المائ�ة :
 %5     راج�حأ راج�ح دوارة،عر�ات دوارة أـ ـ   95 08 21 00  

 %5    راج�حوأ راج�ح دوارةدوارات وأ ـ ـ  95 08 22 00  

 %5    ات المالهيس�ار  ـ ـ  95 08 23 00  

 %5    أجهزة تشب�ه�ة متحر�ة ومسارح متحر�ة ـ ـ  95 08 24 00  

 %5    دوامات مائ�ة ـ ـ  95 08 25 00  

 %5    ألعاب التسل�ة للمنتزهات المائ�ة ـ ـ  95 08 26 00  

 %5    غ�رها ـ ـ  95 08 29 00  

 %5    العاب التسل�ة للمعارض ـ  95 08 30 00  

 %5    قلةمسارح متن ـ  95 08 40 00  
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  مصنوعــات متنوعـــــة
  

  :مالح�ـــات
  :�شمل هذا الفصل ال .1

  ؛)33قالم الز�نة أو التجم�ل (فصل أ  .أ 
  ؛ثل، أجزاء الم�الت أو عصي المشي)(م 66األصناف المذ�ورة في الفصل   .ب 
  ؛)71.17(البند  حلي الغوا�ة (المقلدة)  .ج 
مــن القســم ال�ــامس عشــر، مــن  2ى المقصــود فــي المالح�ــة األجــزاء واللــوازم لالســتعماالت العامــة �ــالمعن  .د 

  ؛)39صناف المماثلة من لدائن (فصل معادن عاد�ة (القسم ال�امس عشر)، أو األ
ــأجزاء أخــر مــن مــواد نحــت 82أصــناف الفصــل   .ه  ــدة) ، �مقــا�ض أو � ــة وأدوات مائ أو  (عــدد و أدوات قاطع

  ؛96.02أو 96.01بند لى حدة تت�ع القول�ة؛ أما المقا�ض واألجزاء المقدمة ع
) 90.17") و أقـالم الت�طـ�ط الهندسـي (بنـد 90.03(مثـل أطـر ور�ائـب الن�ـارات " بنـد  90أصناف الفصل   .و 

الجراحـة أو طـب األسـنان وع الم�صص لالستعمال في الطب أو وأصناف صناعة الفراج�ن (الفرش) من الن
  ؛)90.18أو الطب الب�طر� (

  ؛صناديق أصناف صناعة الساعات)لب و (مثل، ا�رف و ع 91أصناف الفصل   .ز 
  ؛)92���ة، أجزاؤها ولوازمها (فصل األدوات الموس  .ح 
  ؛(األسلحة وأجزاءها) 93ناف الفصل أص  .� 
  ؛)ولوازمها وأجهزة اإلنارة وحدات و (مثل، األثاث 94أصناف الفصل   .� 
  (مثل، ُلعب األطفال والعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الر�اضة)؛ أو 95أصناف الفصل   .ك 
  .قطع مجموعات وقطع أثر�ة)و  (تحف فن�ة 97الفصل أصناف   .ل 

  :96.02حت " وفقًا لمفهوم البند �قصد ���ارة " مواد ن�ات�ة أو معدن�ة للن .2
القشــر�ة والمــواد الن�ات�ــة المماثلــة مــن األنــواع المعــدة للنحــت  واألثمــارالحبــوب القاســ�ة والبــذور والقشــور   .أ 

  .، جوز الكوروزو وجوز ن��ل الدوم)(مثل
  .هرمان األسود و�دائله المعدن�ةالمرشوم الم�تل والك ان والمرشوم (ز�د ال�حر) والكهرمان الم�تل والكهرم  .ب 

،  الحـزم وال�صـل غ�ـر 96.03" وفـق مفهـوم البنـد لصناعة الم�انس والفراج�ن  �قصد ���ارة  "حزم وخصل محضرة  .3
، فــي  واد المه�ــأة لالســتعمال، دون تجزئــةالمر��ــة المصــنوعة مــن أو�ــار ح�وان�ــة أو أل�ــاف ن�ات�ــة أو غ�رهــا مــن المــ

سو� عمل�ات شغل �س�طة �تشذيب رؤوسها أو قصها في مسـتو�  بال تتطل، أو التي صناعة الم�انس أو الفراج�ن
  .  ا االستعمالواحد لكي تص�ح جاهزة لهذ

فـي هـذا الفصـل،  ، ت�قـى داخلـة96.15أو  96.06لغا�ة  96.01إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود  .4
و�ن �انت مصنوعة �ل�ًا أو جزئ�ًا من معادن ثم�نة أو من معادن عاد�ة م�سوة �قشرة من معادن ثم�نة أو من آللـئ 

  ). ةأو مجددطب���ة أو مستنبتة أو من أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة (طب���ة أو تر��ب�ة 
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  20ق: 
  96ف: 

   - 716  -

ــة فــي البنــود  ــة أو ا 96.15أو فــي البنــد  96.06إلــى  96.01وت�قــى داخل ألصــناف التــي تشــ�ل ف�هــا الآللــئ الطب���
المستنبتة أو األحجار الكر�مة أو ش�ه الكر�مة (طب���ة أو تر��ب�ة أو مجددة) أو المعادن الثم�نة أو المعادن العاد�ـة 

  .زم �س�طة أو زخارف قل�لة األهم�ةالم�سوة �قشرة من معادن ثم�نة، لوا

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

"، ذبل أو درق السلحفاة "عاج، ع�ام، �هر     96.01
وقرون مش��ة، مرجان، صدف ومواد  قرون 

ح�وان�ة ُأخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من 
مصنوعات المتحصل تلك المواد (�ما ف�ها ال

      .)عل�ها �القول�ة
  %5    ـ عاج مشغول ومصنوعات من عاج   96 01 10 00  
  %5    ـ غ�رها  96 01 90 00  

مواد ن�ات�ة أو معدن�ة للنحت، مشغولة،     96.02
ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقول�ة 

أو منحوتة من شمع أو من ست�ار�ن أو من 
راتنجات طب���ة أو من عجن قول�ة  صموغ أو

النماذج، ومصنوعات ُأخر مقول�ة أو منحوتة، 
غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر؛ هالم 

الهالم الداخل �استثناء مشغول، (غ�ر مقسى 
) ومصنوعات من هالم غ�ر 35.03في البند 

      .مقسى
  %5    ـ ـ ـ أقراص اصطنا��ة ل�ال�ا النحل   96 02 00 10  
  %5    ـ ـ ـ الآللي من شمع   96 02 00 20  
ا الشمع ــ ـ ـ أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدته  96 02 00 30  

 األغراضتست�دم في  الهالم غ�ر المقسى و
    الطب�ة والجراح�ة أو في صناعة األدو�ة 

  
  

5%  
ة ــ ـ ـ مصنوعات من براف�ن مثل األو��ة ال�اص  96 02 00 40  

    �حامض الهايدروفلور�ك 
  

5%  
  %5    ـ ـ ـ مصنوعات من استار�ن   96 02 00 50 

  %5    ـ ـ ـ غ�رها   96 02 00 90  
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العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

  20ق: 
  96ف: 

   - 717  -

  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

الفراج�ن التي  �ما ف�هافراج�ن ( م�انس و    96.03 
 ،لمر��ات)لتش�ل أجزاء لآلالت أو لألجهزة أو 

م�انس آل�ة لألرض�ات تدار يدو�ًا، غ�ر مزودة 
�محرك، فراج�ن تن���، منافض ر�ش؛ حزم 

 الم�انس أو الفراج�ن؛لصنع وخصل محضرة 
وس�دات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) 

      .اسطواناتها)المزودة �(عدا 
مؤلفة من أغصان د��قة أو من مواد وفراج�ن م�انس ـ   96 03 10 00  

  %5    �مقا�ضن�ات�ة ُأخر مجمعة حزمًا، و�ن �انت 
ـ فراج�ن أسنان، فراج�ن حالقة، فراج�ن شعر، فراج�ن     

ُأخر للتجم�ل أو لز�نة وفراج�ن أ�افر، فراج�ن رموش 
لفراج�ن التي تش�ل أجزاء األش�اص، �ما ف�ها ا

      :لألجهزة
  %5     م األسنانـقـ�ن أطـراجـا فــ ـ فراج�ن األسنان، �ما ف�ه  96 03 21 00  
      : ـ ـ غ�رها    
  %5    ـ ـ ـ فراج�ن حالقة   96 03 29 10  
  %5    ـ ـ ـ فراج�ن شعر   96 03 29 20  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها   96 03 29 90  
ـ فراج�ن للفنان�ن، فراج�ن للكتا�ة وفراج�ن مماثلة مما   96 03 30 00  

    دم لوضع مواد التطر�ة (كوزمات�ك)تست�
  

5%  
أو ورنشة وما �ماثلها، (عدا  رسمـ فراج�ن دهان أو   96 03 40 00  

)؛ 96 03 30الفراج�ن الداخلة في البند الفرعي 
  %5    وس�دات واسطوانات دهان 

  %5    ـ فراج�ن ُأخر تش�ل أجزاء لآلالت أو األجهزة أو العر�ات   96 03 50 00  
      : ـ غ�رها    
فراج�ن من مطا� أو من لدائن مصبو�ة قطعة  ـ ـ ـ  96 03 90 10  

الخ) والفراج�ن  واحدة لتن��� المراح�ض...
    المنزلي  لالستعمال

  
  

5%  
  %5    فراج�ن لتن��� األل�سة واألحذ�ة  ـ ـ ـ  96 03 90 20 

  %5    فراج�ن الم�انس لتن��� الطرق، األرض�ات ـ ـ ـ  96 03 90 30  
  %5    معدن�ة أسالكيدو�ة من فراج�ن  ـ ـ ـ  96 03 90 40  
  %5     ـ ـ ـ غ�رها  96 03 90 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    وغراب�ل يدو�ةمناخل   96 04 00 00  96.04
للز�نة    مجموعات "أطقم" سفر للتجم�ل أو  96 05 00 00  96.05

الش�ص�ة أو لل��اطة أو لتن��� األحذ�ة أو 
    المال�س

  
  

5%  
قوالب ، أزرار، أزرار ��اسة (حا��ة �الك�س)    96.06

ر أزرار وأجزاء لجم�ع أصناف هذه األزرار؛ أزرا
      . غ�ر تامة الصنع (أش�ال أول�ة)

  %5    ) وأجزاؤها�الك�سـ أزرار ��اسة (حا��ة   96 06 10 00  
      : ـ أزرار    

  %5     ـ ـ من لدائن، غ�ر مغطاة �مواد نسج�ة  96 06 21 00  
  %5     ـ ـ من معادن عاد�ة، غ�ر مغطاة �مواد نسج�ة  96 06 22 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  96 06 29 00  

  %5    ـ قوالب أزرار وأجزاء أزرار ُأخر، أزرار غ�ر تامة الصنع   96 06 30 00  
      . حا��ات منزلقة "سحا�ات"، وأجزاؤها    96.07

      : ـ حا��ات منزلقة "سحا�ات"    
  %5     ن للتشب�ك من معادن عاد�ةـ ـ مزودة �أسنا  96 07 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  96 07 19 00  
  %5    ـ أجزاء   96 07 20 00  

أقالم حبر جاف؛ أقالم وأقالم تأش�ر برؤوس     96.08
من ل�اد أو �غ�رها من رؤوس مسام�ة؛ أقالم 
حبر سائل �أنواعها؛ أقالم حبر للنسخ؛ أقالم 

رصاص ��زان؛ ماس�ات ر�ش �تا�ة وماس�ات 
م رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (�ما ف�ها أقال

عدا تلك  السا�قة، األغط�ة والمشا�ك) لألصناف
      .96.09الداخلة في البند 

  %5    ـ أقالم حبر جاف   96 08 10 00 
ـ أقالم وأقالم تأش�ر برؤوس من ل�اد أو �غ�رها من   96 08 20 00  

    رؤوس مسام�ة 
  

5%  
      : ـ أقالم حبر سائل �أنواعها    
 %5    أقالم حبر متالشي أو قابل للمسح ـ ـ ـ 96 08 30 10  

 %5    غ�رها من أقالم حبر سائل ـ ـ ـ 96 08 30 90  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

  %5    ـ أقالم رصاص ��زان   96 08 40 00  
ـ مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين   96 08 50 00  

    فرع��ن أو أكثر من البنود الفر��ة السا�قة
  

5%  
تشتمل ـ عبوات ��ار (خراط�ش) ألقالم الحبر الجاف   96 08 60 00  

    وخزانات الحبر رؤوسهاعلى 
  

5%  
      : ـ غ�رها    

  %5    ـ ـ ر�ش �تا�ة وأسنان ر�ش �تا�ة   96 08 91 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  96 08 99 00  

أقالم رصاص (عدا أقالم الرصاص الداخلة في     96.09
قالم، رصاص أ أقالم تلو�ن، )،96.08البند 

 ، ط�اش�رللرسم أقالم تلو�ن �است�ل، أقالم فحم
      . رسم، ط�اش�ر لل��اط�نالكتا�ة أو ال

  %5    ـ أقالم رصاص وأقالم تلو�ن برصاص محا� �غالف   96 09 10 00  
  %5    ـ رصاص أقالم أسود أو ملون   96 09 20 00  
      :ـ غ�رها    
  %5     إردوازـ ـ ـ أقالم   96 09 90 10  
  %5    ـ ـ ـ أقالم الفحم   96 09 90 20  
  %5     ـ ـ ـ أقالم ملونة للرسم  96 09 90 30  
  %5     ـ ـ ـ ط�اش�ر للكتا�ة أو للرسم  96 09 90 40  
  %5    ـ ـ ـ ط�اش�ر لل��اط�ن   96 09 90 50  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  96 09 90 90  

للكتا�ة أو ذات سطوح  احو وأل إردوازألواح     96.10
      . أطرالرسم، و�ن �انت �

  %5      ت �أطرـم، وان �انـللكتا�ة أو للرس إردوازـ ـ ـ ألواح   96 10 00 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  96 10 00 90 

، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف أختام �اصمة  96 11 00 00  96.11
مماثلة (�ما في ذلك أجهزة ط�ع أو نقش 

؛ صفافات حرف مصممة لتعمل �ال�د الرقاع)،
عات ط�اعة يدو�ة محتو�ة على يدو�ة ومجمو 

    صفافات حرف

  
  
  
  

5%  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

أشرطة لآلالت الكات�ة وأشرطة مماثلة، محبرة     96.12
أو مه�أة �طر�قة أخر� للط�ع، و�ن �انت مر��ة 

على ��رات أو ضمن عبوات (خراط�ش)؛ 
علب أو بدونها، و�ن �انت �محبرات أختام 

      . مشر�ة
  %5    ـ أشرطة   96 12 10 00  
  %5    ـ محبرات أختام   96 12 20 00  

قداحات للسجائر وغ�رها من القداحات، و�ن     96.13
زاؤها، عدا أحجار كانت آل�ة أو �هر�ائ�ة، وأج

      . القدح والفتائل
  %5    ـ قداحات ج�ب تعمل �الغاز، غ�ر قابلة إلعادة التعب�ة  96 13 10 00  

  %5    التعب�ةـ قداحات ج�ب تعمل �الغاز، قابلة إلعادة   96 13 20 00  
  %5    ـ قداحات ُأخر  96 13 80 00  
  %5    ـ أجزاء  96 13 90 00  

غالي�ن تدخ�ن (�ما ف�ها رؤوسها) وم�اسم     96.14
      . س�جار أو سجائر، وأجزاؤها

  %5     غالي�ن تدخ�ن (�ما ف�ها رؤوسها) ـ ـ ـ  96 14 00 10  
  %5     أجزاؤهاش�ش (نرج�الت) و  ـ ـ ـ  96 14 00 20  
  %5     غ�رها ـ ـ ـ  96 14 00 90  

أمشا� ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ د�اب�س     96.15
شعر؛ مالقط ومشا�ك ولفافات لتجع�د أو 
داخلة لتمو�ج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا ال

      . ، وأجزاؤها85.16في البند 
      : أمشا� ومثبتات شعر وأصناف مماثلةـ    

  %5    لدائن ـ ـ من مطا� مقسى أو من   96 15 11 00  
  %5    ـ ـ غ�رها  96 15 19 00  
  %5    ـ غ�رها  96 15 90 00  

   نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجم�ل     96.16
 و للمساح�ق ها؛ ذار�اتسورؤو وتر���اتها 

محضرات  وس�دات لوضع مواد التجم�ل أو
      . التطر�ة
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  ف�ة الرسم  اإلجراء   الصـــــــــنف  الن�ام المنسق رمز  البند

�ل ـ نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجم  96 16 10 00  
    وتر���اتها ورؤوسها

  
5%  

ـ ذار�ات للمساح�ق، وس�دات لوضع مواد التجم�ل   96 16 20 00  
    تطر�ةالومحضرات 

  
5%  

عازلة للحــرارة مر��ة ، تم أخر أو��ة قوار�ر و     96.17
أجزاؤها (عدا الزجاجات عزلها بتفر�غ الهواء؛ 

      . الداخل�ة)
  %5    دة للشا� أو القهوةمما �ستعمل عا قوار�رـ ـ ـ   96 17 00 10  
  %5    ـ ـ ـ غ�رها  96 17 00 90  

؛ ى خ�اط�ن ونماذج �شر�ة أخر للعرضدم  96 18 00 00  96.18
وغ�رها  واإلعالنأش�ال ذات�ة الحر�ة للعرض 

    من المشاهد المتحر�ة لواجهات العرض
  

5%  
حفاضات و ووا��ات صح�ة  مناشف صح�ة    96.19

أصناف و حفاضات وفو� م�طنة الو�طانات 
      . من جم�ع المواد مماثلة،

  %5    طفالأ اتضاـ ـ ـ حف  96 19 00 10  
  %5      ئ�ةنسا اتضاحفـ ـ ـ   96 19 00 20  
  %5     للمرضى والمقعدين اتضاحفـ ـ ـ   96 19 00 30  

ـ ـ ـ وسائد ر��قة من ورق قابل المتصاص اإلفرازات   96 19 00 40  
  من المرضى

  
   

  
5%  

مجموعات (أطقم) للوالدة تحتو� على صنف�ن أو  ــ ـ   96 19 00 50  
 10اكثر من األصناف المذ�ورة في البنود الفر��ة من (

  %5    )96 19 00 90لغا�ة  96 19 00
  %5     ـ ـ ـ غ�رها   96 19 00 90  

أحاد�ة أو ثنائ�ة أو ثالث�ة  )حواملمناصب (    96.20
      .القوائم واألصناف المماثلة

 %5    ثالث�ة القوائمـ ـ ـ  96 20 00 10  

 %5    ـ ـ ـ غ�رها 96 20 00 90  
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  تحف فن�ة، قطع للمجموعات وقطع أثر�ة
  :مالح�ــــــات

  :��مل هذا الف�ل ال .1
ها الطوا�ع البر�د�ة و الطوا�ع المال�ة وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) �طا�ع، وما �ماثل  .أ 

  ؛49.07الداخلة في البند 
"للد��ورات" أو  تلالستوديوهاهد الم�رح�ة والمنا�ر ال�ل��ة ن�ج ال�انفاه المت�منة رسومًا للم�ا  .ب 

  ؛ أو 97.06)، عدا ما �م�ن إخ�اعه للبند 59.07الستعماالت مماثلة (بند 
  .)71.03إلى  71.01 ل�ر�مة (البنوداألحجار ال�ر�مة أو ش�ه ا الآللئ، الطب���ة أو الم�تنبتة أو  .ج 

�أيد�  التي لها طا�ع تجار� (المنتجة �الجملة أو �القول�ة أو أصناف الف��ف�اء، 97.01تدخل في البند  ال .2
  عت من قبل الفنان�ن.د) حتى وان �انت قد صممت أو ابالحرف��ن التقل�دي�ن

طبوعة �الحجر (ل�توغرا��ا)، تعتبر صورًا أصل�ة محفورة (جراف�ر) وصور أصل�ة مطبوعة �ال�غط وصور أصل�ة م .3
تل� ال�ور الم�حو�ة م�اشرة، �األسود واألب�� أو �األلوان من لوحة أو أكثر،  97.02�المعنى المق�ود في البند 

ق اآلل�ة أو اآلل�ة الطر �استثناءالتي استعملها الفنان،  أعدها الفنان ب�ده �غ� الن�ر عن الطر�قة والمواد
  . الفوتوغرا��ة

�أيد�  ، األصناف المنحوتة التي لها طا�ع تجار� (المنتجة �الجملة أو �القول�ة أو97.03البند  تدخل في ال .4
  .ت من قبل الفنان�نعد) حتى وان �انت قد صممت أو ابالحرف��ن التقل�دي�ن

 أعاله، فإن األصناف التي قد ��ملها هذا الف�ل وف�ول أخر من 4إلى   1أ  ـ مع مراعاة أح�ام المالح�ات من  .5
  ؛ول�� في أ� ف�ل آخر من جدول التعرفةجدول التعرفة، ت�قى داخلة في هذا الف�ل     

ت�قى  97.05إلى  97.01أو في مجموعة البنود من  97.06تدخل في البند  أنالتي �م�ن  األصناف إنب ـ      
  .97.05إلى  97.01ة في البنود من داخل

أو  تز�ن�ه�ماثلها من لوحات  أو بلوحات فن الل�ق (كوالج) أو مااألطر المح�طة �اللوحات أو �ال�ور أو �الرسوم  .6
ال�ور األصل�ة المحفورة "جراف�ر" أو المطبوعة �ال�غط أو المطبوعة �الحجر (ل�توغرا��ا)، تبند مع هذه األصناف 

مة فإنها تبند تتناسب معها نوعًا و�� األطر التي ال أما. ذا �انت تتناسب معها نوعًا و��مةجزء منها إ �اعت�ارها
  . ��ورة منف�لة

  البند  الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

    

لوحات وصور ورسوم مرسومة �ل�ًا �ال�د، عدا 
وعدا  49.06الرسوم الداخلة في البند 

المزخرفة  المرسومة أو األصناف الم�نوعة
 فسيفساء ن الل�ق (كوالج)ف يدو�ًا؛ لوحات

  . مماثلة مزخرفة وأصناف

  97.01  

      عام: 100يتجاوز عمرها ـ     
5%     97 01 21 00  لوحات و صور ورسوم ـ ـ   
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  البند  الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

5%     97 01 22 00   فسيفساء ـ ـ   
5%     97 01 29 00  غيرهاـ ـ    

      :ـ غ�رها     
5%     97 01 91 00  لوحات و صور ورسوم ـ ـ   
5%     97 01 92 00   فسيفساء ـ ـ   
5%     97 01 99 00  غيرهاـ ـ    

    

صور أصل�ة (جراف�ر)، أو مطبوعة �ال�غط أو 
  مطبوعة �الحجر (ل�توغرا��ا)

  97.02  

5%     97 02 10 00  عام 100يتجاوز عمرها  ـ   
5%     97 02 90 00   غيرهاـ    

  97.03    تماث�ل ومنحوتات أصل�ة، من جم�ع المواد    
5%     97 03 10 00  عام 100يتجاوز عمرها  ـ   
5%     97 03 90 00   غيرهاـ    

  
  
5%    

طوا�ع بر�د�ة و طوا�ع مال�ة، عالمات بر�د�ة، 
�روف ال�وم األول، أصناف المراسلة (مثل، 

، م�طلة ) وما �ماثلهاالورق الموسوم الطا�ع
عدا تل� الداخلة في البند أو غ�ر م�طلة، 

49.07  

00 00 04 97  97.04  

    

اآلثار أو موعات وقطع لمجموعات علم مج

الح�وان أو الن�ات أو أو ريخ السالالت أو التا
المعادن أو الت�ر�ح أو الُ�الالت أو 
  .  الحفر�ات(المتحجرات) أو الم��و�ات

  97.05  

5%    
اآلثار أو السالالت ـ مجموعات وقطع لمجموعات علم 

  أو التاريخ
00 10 05 97    

    
ـ مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات 

  :الحفريات(المتحجرات)أو المعادن أو التشريح أو 
    

5%     97 05 21 00 عينات بشرية وأجزاؤها ـ ـ   
5%     97 05 22 00 سالالت منقرضة أو مهددة باالنقراض وأجزاؤها ـ ـ   

     : غيرها ـ ـ   

    97 05 29 10    ـ ـ ـ حفر�ات (متحجرات)     5%

    97 05 29 90   ـ ـ ـ غ�رها    5%

      كوكات:لمجموعات علم المسـ مجموعات وقطع     



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

793
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

21ق:   
97ف:   

  - 725 - 

  البند  الن�ام المن�ق رمز  ال�ــــــــــنف  اإلجراء  ف�ة الرسم

5%     97 05 31 00 عام 100يتجاوز عمرها  ـ ـ   
5%     97 05 39 00 غيرها ـ ـ   

  97.06    . قطع أثر�ة يتجاوز عمرها مائة عام    

5%     97 06 10 00  عام 250يتجاوز عمرها  ـ   
      : غيرهاـ    

    97 06 90 10   أجزاؤهـ ـ ـ أثاث أثر� و     5%

    97 06 90 20    ال�جاد األثر�  أصنافـ ـ ـ     5%

    97 06 90 30     ـ ـ ـ منتجات فن الرسم وال�ط األثر�ة    5%
    97 06 90 90    ـ ـ ـ غ�رها     5%
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  خاصةذات إح�ام سلع 
  مالح�ــــــات:

  :فق���مل هذا الف�ل  .1
ن�ام "قانون" /أ من 103استنادًا للمادة وذلك األمتعة ال����ة و األدوات المن�ل�ة الم�تعملة فق�   .أ 

ة في �ل الم��قوال�وا�� ال�رو� و وفق الجمارك الموحد لدول مجل� التعاون لدول ال�ل�ج العر��ة 
  .دولة من الدول األع�اء في االتحاد الجمر�ي لدول مجل� التعاون لدول ال�ل�ج العر��ة

ل�لك�ن الدبلوماسي اما يرد لله��ات الدبلوماس�ة والقن�ل�ة والمن�مات الدول�ة ورؤساء وأع�اء   .ب 
��ر�  لنافذةوالقن�لي المعتمدين لد� الدولة، وذلك وفق االتفا��ات الدول�ة والقوان�ن والقرارات ا

ن�ام "قانون" الجمارك الموحد لدول من  101و 100و 99 واداستنادًا للموذلك  المعاملة �الم�ل
الم��قة في �ل دولة من الدول وال�وا�� مجل� التعاون لدول ال�ل�ج العر��ة و وفق ال�رو� 

  .العر��ةاألع�اء في االتحاد الجمر�ي لدول مجل� التعاون لدول ال�ل�ج 
  .أ��ا��ما ��مالن ال�ادر  98 02و  98 01��مل البندان   .ج 

  البند  الن�ام المن�ق رم�  ال�ــــــــــنف  اإلجراء   ف�ة الرسم

    إعفاء

�ل�ة الم�تعملة ـاألمتعة ال����ة واألدوات المن
التي �جلبها الموا�نون الم��مون في ال�ارج 
  واألجانب القادمون لإلقامة في ال�الد ألول مرة

00 00 01 98  98.01  

  
  

  
  

لله��ات الدبلوماس�ة والقن�ل�ة  ما يرد
ل�لك�ن اوالمن�مات الدول�ة ورؤساء وأع�اء 
  .الدولةالدبلوماسي والقن�لي المعتمدين لد� 

   98.02  

    98 02 00 10    ل�فارات والقن�ل�اتل ـ ـ ـ     إعفاء

    98 02 00 20    ة�لمن�مات الدولل ـ ـ ـ     إعفاء
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  ف�ل احت�ا�ي الستع�االت األ��اف ال�تعاق�ة 
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  الفهـــرس
  

 الصفحة الموضـــــوع

  2  االتفا��ة الدول�ة للن�ام المنسق لتصن�� وتبو�ب السلع 
 13  القواعد العامة لتفس�ر الن�ام المنسق 

 15  دل�ل مست�دمي الن�ام المنسق .

  16  الجدول الموحد لتصن�� وتبو�ب السلع لدول المجلس

 الصفحة  عنوان القسم أو الفصل الفصل

  ولالقسم األ 
 ح�وانات ح�ة ومنتجات المملكة الح�وان�ة

 17 مالح�ات القسم األول .

 18  ح�وانات ح�ة . 01

 21  لحوم وأح�اء وأطراف صالحة لألكل .  02

 26  أسماك وق�ر�ات، رخو�ات وغ�رها من الالفقر�ات المائ�ة .  03

أل�ان ومنتجات صناعة األل�ان؛ ب�ض ط�ور؛ عسل طب�عي؛ منتجات صالحة   04
  ألكل من أصل ح�واني، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر .ل

48 

 54  منتجات أخر من أصل ح�واني، غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخر .  05

  القسم الثاني
 منتجات المملكة الن�ات�ة

 58 مالح�ات القسم الثاني .

مقطوفة أشجار ون�اتات أخر ح�ة؛ �صالت و�ص�الت وجذور وما شابهها؛ أزهار   06
  وأغصان مورقة للز�نة .

59 

 61  خضر ون�اتات وجذور ودرنات صالحة لألكل .  07

 67  فواكه وأثمار صالحة لألكل؛ ق�ور حمض�ات وق�ور �ط�خ أو شمام .  08

 72  بن وشا� ومته و�هارات وتوابل .  09

 75  حبــوب .  10

نات؛ منتجات مطاحن؛ شع�ر ناشط (مالت)؛ ن�اء حبوب أو جذور أو در   11
  إينول�ن؛ دابوق القمح (جلوت�ن) .

77 
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 الصفحة الموضـــــوع
حبوب و�ذور وأثمار ز�ت�ة؛ حبوب و�ذور وأثمار منوعة؛ ن�اتات للصناعة أو الطب؛   12

  ق� وعلف .

83 

  90  صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغ�رها من عصارات وخالصات ن�ات�ة .  13

داخلة في م�ان  مواد �فر ن�ات�ة؛ منتجات أخر من أصلي ن�اتي غ�ر مذ�ورة وال  14
  آخر .

92 

  القسم الثالث
شحوم ودهون وز�وت ح�وان�ة أو ن�ات�ة أو م��رو��ة ومنتجات تفك�ها؛ دهون غذائ�ة محضرة؛ شموع 

 . من أصل ح�واني أو ن�اتي
شحوم ودهون وز�وت ح�وان�ة أو ن�ات�ة أو م��رو��ة ومنتجات تفك�ها؛ دهون   15

  . و ن�اتيغذائ�ة محضرة؛ شموع من أصل ح�واني أ

95 

  القسم الرا�ع
  منتجات صناعة األغذ�ة؛ م�رو�ات؛ سوائل �حول�ة وخل؛

ت�غ وأبدال ت�غ مصنعة؛ منتجات، و�ن �انت محتو�ة على ن��وت�ن، معدة لالستن�اق دون احتراق؛ 
 منتجات أخر محتو�ة على ن��وت�ن معدة إلدخال الن��وت�ن الى الجسم ال��ر� 

 101 مالح�ات القسم الرا�ع .

محضرات لحوم وأسماك أو ق�ر�ات أو رخو�ات أو الفقار�ات مائ�ة أخر أو   16
  .ح�رات

102 

 106  س�ر ومصنوعات س�ر�ة .  17

 109  كاكاو ومحضراته .  18

 112  محضرات أساسها الحبوب أو الدق�ق أو الن�اء أو الحل�ب؛ فطائر .  19

 117  � من الن�اتات .محضرات خضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخر   20

 128  محضرات غذائ�ة منوعة .  21

 132  م�رو�ات، سوائل �حول�ة وخل .  22

 138  �قا�ا ونفا�ات صناعات األغذ�ة؛ أغذ�ة محضرة للح�وانات .  23

ت�غ وأبدال ت�غ مصنعة؛ منتجات، و�ن �انت محتو�ة على ن��وت�ن، معدة   24
على ن��وت�ن معدة إلدخال لالستن�اق دون احتراق؛ منتجات أخر محتو�ة 

  .الن��وت�ن الى الجسم ال��ر� 

140 
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 الصفحة الموضـــــوع

  القسم ال�امس
 منتجــات معدن�ــة

 149  ملح؛ �بر�ت؛ أتر�ة وأحجار؛ جص، �لس وأسمنت .  25

 158  خامات معادن، خبث ورماد .  26

 163  وقود معدني، ز�وت معدن�ة ومنتجات تقط�رها؛ مواد قار�ة؛ شموع معدن�ة .  27

  سادسالقسم ال
 منتجات الصناعات الك�ماو�ة أو الصناعات المرت�ة بها

 168 مالح�ات القسم السادس .

منتجات ��ماو�ة غ�ر عضو�ة؛ مر��ات عضو�ة أو غ�ر عضو�ة من معادن   28
  ثم�نة أو من معادن أتر�ة نادرة أو من عناصر م�عة أو من ن�ائر (ايزوتوب).

169  

 187  منتجات ��ماو�ة عضو�ة .  29

 225  منتجات الص�دلة .  30

 232  أســمدة.  31

خالصات للد�اغة والص�اغة؛ مواد دا�غة وم�تقاتها، أص�اغ وألوان سطح�ة   32
  (ب�جمنت) ومواد ملونة أخر؛ دهانات وورن��؛ معاج�ن؛ حبر .

236 

ز�وت عطر�ة ومست�لصات مواد راتنج�ة (ر�ز�نو�د)؛ محضرات عطور أو تطر�ة   33
  �ل (توال�ت) .(كوزمات�ك) أو تجم

244 

صابون، عوامل سطح عضو�ة (غواسل عضو�ة)، محضرات غس�ل، محضرات   34
ت�ح�م، شموع اصطنا��ة، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلم�ع، شموع 

إضاءة وأصناف مماثلة، معاج�ن لصنع النماذج، "شموع طب األسنان" 
  ومحضرات طب األسنان أساسها الجص .

249 

 255  تجات أساسها الن�اء المعدل؛ غراء؛ إنز�مات .مواد زالل�ة؛ من  35

�ارود ومتفجرات؛ منتجات نار�ة فن�ة؛ ثقاب؛ خالئط معدن�ة إلحداث االشتعال؛   36
  . محضرةمواد لهوب 

258 

 260  منتجات تصو�ر فوتوغرافي أو س�نمائي .  37

 263  منتجات ��ماو�ة منوعة .  38

  القسم السا�ع
  هومصنوعات ؛ مطا� هالدائن ومصنوعات
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 278  مالح�ات القسم السا�ع .  

 279  . هالدائن ومصنوعات  39

 293  مطا� ومصنوعاته .  40

  القسم الثامن
  صالل وجلود خام و جلود مدبوغة

  وجلود �فراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
  الح�وانات  و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدو�ة وأو��ة

 مصار�ن الح�وانات (عدا مصار�ن دودة القز)مماثلة لها؛ مصنوعات من 
 304  صالل جلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة .  41

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الح�وانات والسراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب   42
يدو�ة وأو��ة مماثلة لها؛ مصنوعات من مصار�ن الح�وانات (عدا مصار�ن 

  دودة القز) .

308 

  312  فراء طب���ة، فراء مقلدة (اصطنا��ة)؛ مصنوعاتها .جلود �  43

  القسم التاسع
  خ�ــب ومصنوعاتــه؛ فحم خ�بـــي؛

  فل�ن ومصنوعاته؛ مصنوعات من الق� أو من الحلفا
 أو من مواد الضفر اُألخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسالل

 316  خ�ب ومصنوعاته؛ فحم خ�بي .  44

 332  فل�ن ومصنوعاته .  45

مصنوعات من الق� أو الحلفاء أو غ�رها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي   46
  الحصر والسالل .

334 

  القسم العاشر
  عجائن من خ�ب أو مواد ل���ة سل�لوز�ة أخر؛

  ورق وورق مقو� (نفا�ات وفضالت) �غرض إعادة التصن�ع؛
 ورق وورق مقو� ومصنوعاتهما

ر؛ ورق وورق مقو� (نفا�ات عجائن خ�ب أو مواد ل���ة سل�لوز�ة أخ  47
  وفضالت) �غرض إعادة التصن�ع .

337 
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ورق وورق مقو� (كرتون)؛ مصنوعات من عج�نة السل�لوز ومن ورق أو من   48

  ورق مقو� .

339 

كتب، صحف، صور وغ�رها من منتجات الط�اعة والن�ر؛ م�طوطات يدو�ة،   49
  مستنس�ات وتصام�م .

355 

  القسم الحاد� ع�ر
 مواد نسج�ة ومصنوعات من هذه المواد

 360 مالح�ات القسم الحاد� ع�ر

  367  حر�ر طب�عي .  50

  368  صوف، و�ر ح�وان ناعم أو خ�ن؛ خ�و� وأقم�ة منسوجة من شعر ال��ل  51

  372  قطن .  52

  382  أل�اف نسج�ة ن�ات�ة ُأخر؛ خ�و� من ورق وأقم�ة منسوجة من خ�و� الورق .  53

من مواد نسج�ة تر��ب�ة أو  �ب�ة أو اصطنا��ة؛ قدد و أش�ال مماثلةشع�رات تر�  54
  ةاصطنا��

384  

  389  أل�اف تر��ب�ة او اصطنا��ة غ�ر مستمرة .  55

ح�و، ل�اد وال منسوجات؛ خ�و� خاصة؛ خ�و� حزم وح�ال وأمراس وأصناف   56
  .امصنوعة منه

397  

 402  سجاد وأغط�ة أرض�ات أخر من مواد نسج�ة .  57

أقم�ة منسوجة خاصة؛ أقم�ة ذات خمل "أو�ار" من مواد نسج�ة؛ مسننات   58
  (دانت�ال)، د�اب�ج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات .

405 

نسج م�ر�ة أو مطل�ة أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسج�ة لالست�دام   59
  الصناعي .

410 

 416  أقم�ة مصنرة أو �وروش�ه .  60

 419  رات أو الكوروش�ه .أل�سة وتوا�ع أل�سة، من غ�ر المصن  61

 428  روش�ه .ع أل�سة، من غ�ر المصنرات أو الكأل�سة وتوا�  62

أصناف أخر جاهزة من مواد نسج�ة؛ مجموعات (أطقم)؛ أل�سة مستعملة  63
 وأصناف نسج�ة مستعملة؛ أسمال وخرق .

439 
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  القسم الثاني ع�ر
  أحذ�ة، أغط�ة رأس، م�الت مطر، م�الت

�مقاعد، س�ا�، وس�ا� الفروس�ة، أجزاء  هذه األصناف؛ ر�� محضر  شمس، عصي م�ي، عصي 
 وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطنا��ة؛ مصنوعات من شعر ��ر� 

 446  أحذ�ة وطماقات وما �ماثلها ؛ أجزاء هذه األصناف .  64

 450  أغط�ة رأس وأجزاؤها .  65

وس�ة، م�الت مطر وم�الت شمس، عصي، عصي �مقاعد، س�ا� وس�ا� فر   66
  أجزاء هذه األصناف .

452 

ر�� وزغب محضران وأصناف منها؛ أزهار اصطنا��ة؛ أصناف من شعر ��ر�   67
.  

453 

  القسم الثالث ع�ر
  مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت

  أو حر�ر ص�ر� (اس�ستوس ) أو م��ا أو من مواد
  مماثلة؛  مصنوعات من خزف؛ زجــــاج ومصنوعاتـــه

حجر أو جص أو إسمنت أو حر�ر ص�ر� (اس�ستوس) أو م��ا مصنوعات من   68
  .أو من مواد مماثلة

456 

 465  مصنوعات من خزف .  69

 470  زجاج ومصنوعاته .  70

  القسم الرا�ع ع�ر
لؤلؤ طب�عي أو مستنبت، أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة، معادن ثم�نة، معادن عاد�ة م�سوة �ق�رة من 

 المواد؛ حلي الغوا�ة (مقلدة)؛ نقود معادن ثم�نة، مصنوعات من هذه
لؤلؤ طب�عي أو مستنبت، أحجار �ر�مة أو ش�ه �ر�مة، معادن ثم�نة، معادن   71

عاد�ة م�سوة �ق�رة من معادن ثم�نة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغوا�ة 
  (مقلدة)؛ نقود .

479 

  القسم ال�امس ع�ر
 معادن عاد�ة ومصنوعاتها

 487 س ع�ر.مالح�ات القسم ال�ام

 491  الحديد وصلب (فوالذ) .  72
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 508  مصنوعات من حديد أو صلب (فوالذ) .  73

 520  نحاس ومصنوعاته.  74

 527  ن��ل ومصنوعاته .  75

 530  ألومن�وم ومصنوعاته .  76

 536  فصل احت�اطي الستعمال الحق محتمل في الن�ام المنسق .  77

 537  رصاص ومصنوعاته .  78

 539  �اء) ومصنوعاته .زنك (توت  79

 541  قصدير ومصنوعاته .  80

 543  معادن عاد�ة أخر؛ خالئط خز��ة معدن�ة (س�رم�ت)؛ مصنوعاتها .  81

عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ومالعق وشوك، من معادن عاد�ة؛ أجزاءها   82
  من معادن عاد�ة .

547 

 553  أصناف متنوعة من معادن عاد�ة .  83

  ع�ر القسم السادس
  آالت وأجهزة آل�ة؛ معدات �هر�ائ�ة؛ أجزاؤها؛

  أجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت وأجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت والصورة
  في اإلذاعة المرئ�ة (التلفز�ون)، أجزاء ولوازم هذه األجهزة

 559 مالح�ات القسم السادس ع�ر

 561  مفاعالت نوو�ة ومراجل وآالت وأجهزة وأدوات آل�ة؛ أجزاؤها .  84

آالت وأجهزة آل�ة؛ معدات �هر�ائ�ة؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسج�ل و�ذاعة الصوت،   85
أجهزة تسج�ل و�ذاعة الصور والصوت في اإلذاعة المرئ�ة (التلفز�ون) أجزاء 

  ولوازم هذه األجهزة .

609 

  القسم السا�ع ع�ر
 مماثلة معدات نقلعر�ات ، طائرات ، ،بواخر ، و 

 644 رمالح�ات القسم السا�ع ع�

قاطرات وعر�ات ومعدات للس�ك الحديد�ة أو ما �ماثلها وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة   86
  آل�ة أو �هروآل�ة لطرق المواصالت .

646 

 649  س�ارة وجرارات ودراجات ومر��ات وعر�ات أخر، أجزاؤها ولوازمها .  87

 663  مر��ات جو�ة ومر��ات فضائ�ة وأجزاؤها .  88
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 667  عائمة . سفن وقوارب ومن�آت  89

  القسم الثامن ع�ر
أدوات وأجهزة لل�صر�ات أو التصو�ر الفوتوغرافي أوالس�نمائي أو لل��اس أو للفحص والمرا��ة أو 

ال��اس و الض�ط الدق�ق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موس���ة؛ 
 أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة

هزة لل�صر�ات أو التصو�ر الفوتوغرافي أو الس�نمائي أو لل��اس أو أدوات وأج  90
للفحص والمرا��ة أو ال��اس و الض�ط الدق�ق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ 

  أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة . 

671 

 689  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .  91

 694  أدوات موس���ة؛ أجزاؤها ولوازمه .  92

  القسم التاسع ع�ر
 أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

 697  أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها .  93

  القسم الع�رون 
 سلع ومنتجات متنوعة

أثاث؛ أصناف أسرة، ح�ا�ا، حوامل ح�ا�ا، وسائد وأصناف مح�وة مماثلة؛   94
حات أجهزة إنارة غ�ر مذ�ورة وال داخلة في م�ان آخـر؛ إشارات مض��ة و لو 

إعالن�ة أو إرشاد�ة مض��ة ولوحات اسم�ة مض��ة وأصناف مماثلة؛ م�اني 
  . مس�قة الصنع

701 

 709  �ة أو للر�اضة؛ أجزاؤها ولوازمها.لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسل  95

 715  مصنوعات متنوعة .  96

  القسم الحاد� والع�رون 
 تحف فن�ة، قطع للمجموعات وقطع أثر�ة

 723  فن�ة، قطع للمجموعات وقطع أثر�ة .تحف   97

  726  سلع ذات إح�ام خاصة  98
  727  فصل احت�اطي الستعمال الحق محتمل في الن�ام المنسق .  99
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1  

 

  ممققددممةة::

ات جراءإلتعاون اخلليجي يف تيسري وتسهيل انطالقا من رغبة دول جملس ا

فراج عن السلع بشكل خاص وتيسري ومتطلبات التخليص اجلمركي واإل

والعامل اخلارجي بشكل التعاون اخلليجي املبادالت التجارية بني دول جملس 

عام، وتنفيذا ملقتضيات اتفاقية تيسري التجارة امللزمة لدول جملس التعاون 

املوحد الدليل عداد ، فقد مت إمبوجب عضويتها يف منظمة التجارة العاملية

دول ليكون متوافقا مع التزامات  (Advance Ruling)املسبقة  لألحكام

يف هذه االتفاقية واسرتشادا بأفضل املمارسات  اخلليجي التعاون جملس

  العاملية يف هذا اجملال.

التعاون اخلليجي يف تعزيز دول جملس  توجهويأتي هذا الدليل متوافقا مع 

املطبق اعتبارا من  –س االحتاد اجلمركي لدول اجمللس يف إطار أسالشفافية 

وتزويدهم مع املستوردين واملصدرين واملتعاملني معها  – م2003مطلع عام 

 املتاحة ذات الصلة.علومات بامل

  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

805
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

2  

 

 
  ::ممنن  االلددللييلل  ااململووححدد  ااهلهلددفف أأووالال  ــ

تعتمدها يهدف الدليل املوحد إىل التعريف بأهم اإلجراءات والضوابط اليت 

 يف إصدارلدول اخلليج العربية يف دول جملس التعاون  اإلدارات اجلمركية

استعدادا املصدرين  أواليت يتم طلبها من قبل املستوردين   ألحكام املسبقةا

  اليت يقومون بها.  التصدير/لعمليات االسترياد

من التجار وثيقة إرشادية تساعد املستوردين وبالتالي ميثل الدليل املوحد 

اإلجراءات  فهمعلى واملصدرين إىل دول اجمللس  يف دول اجمللس ورجال األعمال

من تنفيذها واستخدامها لتسهيل األحكام املسبقة والضوابط املتعلقة ب

يف تعزيز وحدة املعلومات املتضمنة يف من جهة أخرى كما تساهم  جهة،

 اإلدارات ومجيع األوىلالدخول منافذ لدى كافة  املسبقة األحكام

 يف دول جملس التعاون. اجلمركية

على تسهيل وتعد األحكام املسبقة من أهم األدوات األساسية اليت تساعد 

 املتعلقة بالتخليص اجلمركي،وبالتالي تيسري اإلجراءات ، بيان االسترياد
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وذلك يف إطار أهداف تيسري التجارة وتعزيز انسياب حركة املبادالت ومنو 

  .لدول جملس التعاونوالدولية البينية التجارة 

 ثثااننيياا  ــ  تتععررييفف  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ::

يف دول  اجلمركيةاإلدارات عن خطيا  الصادرةاألحكام الرمسية  هي

واليت ، أو املصدر طلب املستورد على وبناء ،لس التعاون قبل عملية االستريادجم

اجلمركي،  تصنيفالالتبنيد وتتعلق ب وبيانات حمددة تتضمن معلومات

 مقدم الطلبمعينة يعتزم  لسلعوالتقييم اجلمركي بالنسبة  وقواعد املنشأ،

 من خارج دول جملس التعاون. جلبها 

 واإلدارات الدخول منافذ لكافة ملزمة قرارات املسبقة األحكام ثلمت 

 الدخول منافذ كافة يف واسرتشادية أصدرتها، اليت الدولة يف اجلمركية

 .التعاون جملس دول يف اجلمركية اإلدارات ومجيع األوىل

  ::  ااجلجلههااتت  ااململخختتصصةة  ببإإصصدداارر  ااألألححككاامم  ااململسسببققةةثثااللثثاا  ــ  

بإصدار األحكام املسبقة  ةلاملخو اجلمركية اإلداراتباجلهات املختصة هي  

لس التعاون لدول اخلليج واليت يتم تعيينها من قبل الدول األعضاء يف جم

 العربية.

  ::ممققددمميي  ططللبب  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ررااببععاا  ــ  

من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني  ةيكون مقدم طلب األحكام املسبق

املستوردين ومن ميثلهم احلاصلني على سجالت جتارية من جهات االختصاص 

 .هايف دول اجمللس، واملصدرين إىل دول اجمللس من خالل من ميثلهم في
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  ::  ــ  ممضضااممنيني  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  خخااممسساا

 واييع املب معلومات وبيانات متعلقةيف هذا الدليل األحكام املسبقة  تتضمن

  :ةالتالي

  ::ااململووححددةة  ففةة  ااجلجلممررككييةةييووففقق  االلتتععرر  االلسسللعع  تتصصننييففتتببننييدد  ووــ    1

 إىل البند الفرعي صنيفبنيد والتتشري األحكام املسبقة فيما يتعلق بالت

اجلمركية فة يوذلك وفق التعر، هااسترياد املطلوب السلع املصنف يمن

للنظام املنسق لتوصيف السلع  ةدول جملس التعاون واملطابقاملوحدة ل

  .وترميزها الذي ويعته منظمة اجلمارك العاملية

الضرائب من اإلعفاءات أو التخفيضات إىل األحكام املسبقة شري كما ت

إن وجدت يف إطار  املطلوب استريادهااجلمركية على السلع  "الرسوم"

 دول جملس التعاون مع دول العامل. قبل ربمة من ماتفاقيات جتارية دولية 

على  تصنيفتبنيد والساعد األحكام املسبقة املتضمنة للوبناء على ذلك ت

بشكل وايح  املطلوب استريادهاللسلع فة اجلمركية يحتديد بنود التعر

ساهم يف تسهيل بيان عملية االسترياد وبالتالي تل يف مرحلة سابقةو

 االسترياد وتسريع إجراءات التخليص اجلمركي.

  ــ    ققووااععدد  ااململننششأأ::  2

 استريادها املطلوبملطبقة على السلع يشري احلكم املسبق إىل قواعد املنشأ ا

املختصة بإصدار األحكام اجلهات  بلمن قتتضمن املعايري املعتمدة اليت و

هذه املعايري تشكل . واملوجهة لالسترياد تحديد بلد املنشأ للسلعلاملسبقة 
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يف  أهمية خاصة حينما يتعلق األمر بتطبيق معاملة تفضيلية لتلك السلع

 . مربمة من قبل دول جملس التعاون إطار اتفاقية جتارية دولية

على أساس انتاجها  السلعمنشأ حتدد بلد وتتعلق قواعد املنشأ مبعايري 

أو  منشئهاخالل إدخال مكونات تغري من بالكامل يف بلد التصدير أو من 

ها اجلمركي. لذلك تشكل األحكام تصنيفحتويل صناعي يعدل من 

 ينلدى املستوردويوح الرؤيا ونشأ وسيلة لتعزيز املسبقة املتضمنة لقواعد امل

 السلع قبل القيام بعملية االسترياد.  منشأيف حتديد 

  ممررككييةة::ااجلجلغغررااضض  ــ  تتققييييمم  االلسسللعع  للألأل  3

 "الرسوممقدار الضرائب "حتديد يشكل تقييم السلع عامال أساسيا يف 

تقييم اجلمركي مرحلة اجلمركية املفروية على استريادها. وميثل ال

 اإلداراتإىل دول جملس التعاون، حبيث تعتمد  السلعهامة يف عملية استرياد 

يف حتديد قيمة السلع ألغراض مجركية على طرق خمتلفة اجلمركية 

فة اجلمركية املوحدة، وذلك ييف إطار التعرها تصنيفأنواع السلع وحسب 

س التعاون والئحته التنفيذية، وفقا لنظام )قانون( اجلمارك املوحد لدول جمل

 بالتقييم اجلمركي.   تعلقةاملتفاقية منظمة التجارة العاملية  وا

التقييم اجلمركي لطرق وبالتالي تشكل األحكام املسبقة املتضمنة 

تبعة يف دول جملس التعاون أداة فعالة يف تيسري عملية االسترياد حبيث امل

حمددة وإعداد  سلعتساعد على توييح معايري التقييم اجلمركي مسبقا ل

 ستريادها.يف مرحلة سابقة ال السلعالوثائق الالزمة إلثبات صحة قيمة 
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يفيف    ااجلجلممررككييةة  ااإلإلددااررااتتااللتتددااببريري  ااالالددااررييةة  ااململتتخخذذةة  ممنن  ققببلل    سسااددسساا  ــ  
  ::  ددوولل  جمجمللسس  االلتتععااوونن  ببههددفف  تتننففييذذ  ننظظاامم  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة

يف دول  اجلمركية اإلداراتتتخذ يف إطار تنفيذ نظام األحكام املسبقة، 

 جملس التعاون التدابري اإلدارية التالية:

 القرارات طلبات للتعامل مع اجلمركية اإلداراتإنشاء وحدات خاصة لدى  ..1

وقاعدة بيانات وأنظمة الكرتونية متخصصني وتزويدها مبوظفني  املسبقة

مبا  املسبقة األحكاميف  املعلومات املتضمنةوحدة لتعزيز ة مركزي

 اإلدارات كافة منافذ الدخول األوىل ومجيعيضمن توحيدها وتنسيقها بني 

 . يف دول جملس التعاون اجلمركية

كافة تعميم مجيع املعلومات املتعلقة بتنفيذ نظام األحكام املسبقة على  ..2

 .  يف دول جملس التعاون اجلمركية اإلدارات منافذ الدخول األوىل ومجيع

اجلهة اليت وإصدار احلكم املسبق بشأنه، تقوم  ودراستهالطلب  استالمبعد  ..3

 باإلداراتعلى كافة جهات االختصاص  هبتعميماحلكم املسبق أصدرت 

لغرض تطبيقه يف  الدولة اليت أصدرت احلكم املسبقاجلمركية يف 

 الدولة، ونسخة إلكرتونية منه إىل باقي دول جملس التعاون لالسرتشاد بها.

 اإلدارات كافة منافذ الدخول األوىل ومجيعبني توفري وسائل التواصل  ..4

ومقدمي طلبات األحكام املسبقة،  يف دول جملس التعاون اجلمركية

عرب الوسائل  وأبالدليل  النموذج املرفقوويع نظام إليداع الطلبات من خالل 

 الطلبات. إليداع اإللكرتونية

 ˇ
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  ::  أأووالال  ــ  إإصصدداارر  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة

يف دول جملس التعاون صدار االحكام املسبقة اجلهات املختصة بإتصدر  ..1

 السلع صنيفبنيد وتتب تتعلق ت ملزمةتضمن بياناتأحكاما مسبقة 

 بالطرق أو ،حتديد املنشأاملعايري املطبقة يف ب، أو هااسترياد املطلوب

 .ألغراض مجركية هاتقييميف  املعتمدة

بصفة ميكن أن تتضمن األحكام املسبقة املتعلقة بالتصنيف  ..2

اإلعفاء أو التخفيض من الضرائب "الرسوم" اسرتشادية معلومات عن 

الواردة يمن اتفاقيات التجارة احلرة ذات الصلة اليت تربمها  اجلمركية

 دول اجمللس.

 تصنيفتبنيد والالصادرة يف مويوع التكون األحكام املسبقة  ..3

 اإلداراتلكافة منافذ الدخول وة اجلمركي وقواعد املنشأ ملزم

كافة منافذ الدولة اليت أصدرتها، واسرتشادية يف اجلمركية يف 

 يف دول جملس التعاون. اجلمركية اإلدارات الدخول األوىل ومجيع

إن جهات االختصاص يف دول جملس التعاون ليست ملزمة قانونا بإصدار  ..4

مسبقة خبصوص التقييم اجلمركي. لكنها تصدر أحكاما  اأحكام

على واملصدرين املستوردين يف هذا املويوع ملساعدة  اسرتشاديةمسبقة 

  

 ننييااللبباابب  االلثثاا

 ااململتتععللققةة  ببااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ااإلإلججررااءءااتت  ووااللضضووااببطط
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يتضمن مجركية. وال ألغراض معينة سلع طرق حتديد قيمة توييح 

 وال مبلغ الرسوم اجلمركية املستحقة.السلع قيمة حساب مبلغ  ذلك

األحكام إصدار  يف دول جملس التعاون اجلمركية إلداراتلجيوز  ..5

 . إدارية يتم حتديدها من قبل اجلهات املختصة  مقابل رسوماملسبقة 

يتم إصدار األحكام املسبقة بالنسبة لسلع معينة واردة عن مصدر معني  ..6

، وال ميكن استخدام نفس ني معينأو مستوردين ملستورد وموجهة 

قبل  وال من ،األحكام املسبقة بالنسبة لسلع أخرى ولو متشابهة

 مستوردين آخرين لنفس السلع غري مذكورين يف احلكم املسبق.

اليت يقدمها والبيانات يتم إصدار األحكام املسبقة على أساس املعلومات  ..7

كن أن تتضمن بيانات جتارية سرية. وتعترب واليت ميصاحب الطلب، 

ال يتم باألحكام املسبقة سرية كافة الوثائق واملعلومات املتعلقة 

، وذلك لتمكني املستوردين من تقديم كافة عنها للجمهوراإلفصاح 

 الوثائق والبيانات ذات الصلة.  

يف دول جملس التعاون  اجلمركية باإلداراتتصدر اجلهات املختصة  ..8

 استالمهامن تاريخ  اعتبارايوما  ستون( 60خالل فرتة ) األحكام املسبقة

 .ومتكامل الوثائقطلب صحيح 

  ااململسسببققةة  ::  ثثااننيياا  ــ  صصالالححييةة  ااألألححككاامم

 وثمانونمئة  (180)ال تقل عن لفرتة تسري صالحية األحكام املسبقة   ..1

من تاريخ إصدارها يف كافة منافذ الدخول واإلدارات اعتبارا يوم 
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خالل فرتة اسرتشادية تكون اجلمركية يف الدولة اليت أصدرتها، و

 اإلدارات اجلمركية كافة منافذ الدخول األوىل ومجيعيف صالحيتها 

 يف دول جملس التعاون.

تنتهي صالحية األحكام املسبقة إما بانتهاء فرتة صالحيتها أو بإلغائها  ..2

املتعلق  السادساليت أصدرتها )راجع القسم اإلدارة اجلمركية من قبل 

 بإلغاء األحكام املسبقة(. 

 ثثااللثثاا  ــ  ااسستتخخدداامم  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ::

البيان اجلمركي املوحد  تقديمأثناء يظل استخدام األحكام املسبقة  ..1

يف  اجلمركية اإلدارات منافذ الدخول األوىل ومجيعلدى  )ويع استرياد(

صالحيتها، وفقا خالل فرتة  ملقدم الطلبحقا قائما  الدولة اليت أصدرتها

 من الباب الثاني من هذا الدليل. )أوال( للفقرة الثالثة من اجلزء األول

 منافذ الدخول األوىل ومجيع كافةويكون استخدامها اسرتشاديا لدى 

 يف دول جملس التعاون. اإلدارات اجلمركية

وفقا البيان اجلمركي املوحد )ويع استرياد( يف  السلععن التصريح جيب  ..2

من قبل اجلهات  األحكام املسبقة اليت مت إصدارهايف  الواردةللبيانات 

 االستناد إىل. ويتم دول جملس التعاونيف اجلمركية  باإلداراتاملختصة 

 تصنيفأثناء عملية االسترياد للتحقق من ال ةاملسبق األحكام

 .اجلمركي

 تصنيفإىل مضمون احلكم املسبق املتعلق بالإن استناد املستورد  ..3

ال مينع البيان اجلمركي املوحد )ويع استرياد( تقديم اجلمركي أثناء 
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من قبل إدارات اجلمارك يف دول جملس التعاون للتأكد  السلعمن فحص 

 املشار إليها يمن احلكم املسبق. سلعاملصرح بها مطابقة لل السلعمن أن 

 : ــ  ططللبب  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ررااببععاا

إىل األحكام املسبقة من قبل املستوردين أو من ميثلهم طلب تقديم يتم  ..1

خبصوص  يف دول جملس التعاون اجلمركية باإلداراتاجلهات املختصة 

وينحصر تقديم طلب األحكام املسبقة يف  .املطلوب استريادهاالسلع 

  يف دول جملس التعاون.سجل جتاري على  احلاصلنياملستوردين 

 املسبقة األحكام طلب تقديمبإىل دول جملس التعاون  املصدرون يقوم ..2

 باإلدارات االختصاص جهات إىل لساجمل دول يف ميثلهم من خالل من

 .استرياده املطلوب السلع بشأن اجلمركية

جيب حتديد مويوع طلب احلكم املسبق من بني املويوعات املشار إليها  ..3

من الباب األول اخلاص مبضامني األحكام املسبقة  اخلامسيف القسم 

 :ا يليمبواملتعلقة 

  .كياجلمر صنيفبنيد والتتال  .أ

 .قواعد املنشأأو   .ب

 .أو التقييم اجلمركي .ج

ولكل مويوع من مويوعات  سلعةيتم تقديم طلب واحد لكل  ..4

من الباب األول اخلاص  اخلامسحكام املسبقة املشار إليها يف القسم األ
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ويف حال وجود سلع متعددة أو مواييع  .مبضامني األحكام املسبقة

 يتم تقديم طلبات منفصلة لكل سلعة ولكل مويوع. ،متعددة

 احلكم املسبق:طلب مع التالية الوثائق البيانات وجيب إرفاق  ..5

ورقم السجل التجاري بالنسبة  االسم الكامل وعنوان مقدم الطلب .أ

 .للشخص االعتباري

 .للسلعةوصف مفصل  .ب

، جيب اإلشارة صنيفبنيد والتتالمتعلق بحكم مسبق يف حال طلب  .ج

وجمال  هامكوناتها ووصف تصنيفأسس قع للسلعة وواملت تصنيفإىل ال

أو نتائج نشرات أو  أو تصاميم عينات أو صوروإرفاق ، استعماهلا

أو  السلعةأن تساعد على توصيف  بيانات ميكنأو أي  اختبارات

 تصنيفأو أي وثائق فنية تساعد على حتديد ال هاصنعطريقة 

 . وبلد املنشأ للسلعةالصحيح 

اإلشارة إىل بلد املنشأ  املنشأ، جيبب متعلقحكم مسبق يف حال طلب  .د

منشأ تفضيلي أم غري تفضيلي(، )نشأ لمالقانوني ل واإلطار ،املتوقع

واملعلومات والبيانات اليت تساعد على حتديد املنشأ مبا فيها قاعدة 

كما جيب  )نسخة من شهادة املنشأ(. السلعةاملنشأ املطبقة على 

اإلشارة إىل أمساء وعناوين وأي عناصر أخرى تثبت هوية األطراف 

 .واملصدرون واملنتجون()البائعون  األخرى يف املعاملة
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، جيب وصف نوع املعاملة التقييم اجلمركيب متعلقيف حال طلب  .ه

إرفاق نسخة من الفاتورة ووإطارها )شروط البيع والعالقة بني األطراف(، 

أو أي معلومات أو بيانات تساعد على حتديد  أو العقد أو االتفاق

 الصحيحة. القيمة

يف مويوع سلع مطابقة أو مشابهة عدم وجود أي طلب التصريح ب .و

 املختصة.مركية اجل اإلدارةبإصدار حكم مسبق لدى 

 سلع مطابقة أو مشابهة بشأنالتصريح بعدم وجود أي حكم مسبق  .ز

 .إدارية أو قضائية يف إطار إجراءات مراجعة

خالل ببيانات أو وثائق إيافية طلب تزويدها  اجلمركية لإلدارة ميكن ..6

إن عدم تزويد جهات االختصاص يوما ، و وعشرونواحد  (21)فرتة 

بالوثائق والبيانات الكافية خالل الفرتة احملددة جيعلها غري ملزمة 

 بإصدار احلكم املسبق.

حبسب اآللية  اأو إلكرتوني ااحلكم املسبق ورقياستمارة طلب  يتم تقديم ..7

بالدليل  النموذج املرفق حسبمن الدول األعضاء املطبقة يف كل دولة 

، وحتديد نوع الطلب )التصنيف اجلمركي / لألحكام املسبقةاملوحد 

 املنشأ / التقييم اجلمركي(.قواعد 

طلبات األحكام املسبقة واملعلومات والبيانات املرفقة يتم التعامل مع  ..8

 بكامل السرية.
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  ــ    ررففضض  إإصصدداارر  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ::  خخااممسساا

جيوز رفض طلب إصدار احلكم املسبق من قبل جهات االختصاص  -أ
 باإلدارات اجلمركية يف دول جملس التعاون  ألحد األسباب  التالية  : 

اذا كانت السلع املعنية أو املطابقة أو املشابهة هلا حتت إجراءات  ..1
 مراجعة إدارية أو قضائية أو مويوع حكم قضائي. 

 تقديم بيان مجركي هلا. إذا كانت السلع املعنية قد مت  ..2

يف حال وجود طلب سابق لنفس املستورد ولنفس السلعة جاري  ..3
 دراسته.

عدم استيفاء املتطلبات املفروية من قبل اجلهات املختصة  يف حال ..4
 يف دول جملس التعاون .

عدم تقديم الوثائق اإليافية املطلوبة إلكمال ملف الطلب خالل  ..5

( يوما من تاريخ طلبها 21شرون )الفرتة الزمنية احملددة  بإحدى وع
 من قبل اجلهات املختصة  يف دول جملس التعاون.

 يف حال تقديم بيانات / وثائق غري كافية أو غري صحيحة . ..6

صدار احلكم املسبق حوال جيب أن يكون قرار رفض طلب إويف مجيع األ -ب
 مسببا.

 إإججررااءءااتت  ممررااججععةة  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة::ــ    سسااددسساا

قرار أو املنشأ أو  تبنيد والتصنيفاملتعلق بالمراجعة احلكم املسبق تتم  ..1
، إما قبل أو بعد تطبيقه فعليا بطلب خطي من املستوردإلغائه أو تعديله 

 يف دول جملس التعاون. اإلدارة اجلمركيةعلى عملية االسترياد، من قبل 

 تعديلهقرار إلغائه أو املتعلق بالتقييم أو تتم مراجعة احلكم املسبق  ..2
من قبل قبل عملية االسترياد، من املستورد، أو الكرتوني خطي بطلب 

 يف دول جملس التعاون. اإلدارة اجلمركية
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املراجعة وتسليمه ملقدم بنتيجة أو الكرتوني خطي يتم إصدار تقرير  ..3
 الطلب. 

يف حال تطلب األمر تعديل احلكم املسبق، يتم إلغاؤه، ويصدر حكم  ..4
 حلكم املسبق امللغى.مسبق جديد حيل حمل ا

مدير عام اجلمارك أمام  ا( يوم21خالل فرتة )التظلم ميكن للمستورد    ..5
، أو املنشأ ، أوتبنيد والتصنيفبالاملتعلق لطلب مراجعة احلكم املسبق 

 قرار إلغائه أو تعديله، إما قبل أو بعد تطبيقه فعال على عملية االسترياد.

 اجلهة إىل اللجوء للمستورد ميكن اتفاق، إىل التوصل عدم حال يف ..6
 ، أوتبنيد والتصنيفبال املتعلق املسبق احلكم مراجعة لطلب القضائية

 عملية على فعال تطبيقه بعد أو قبل إما تعديله، أو إلغائه قرار أو، املنشأ
 .االسترياد

ال ختضع األحكام املسبقة املتعلقة باإلعفاء أو التخفيض من الضرائب  ..7
إلجراءات املراجعة القضائية نظرا لكونها تتضمن "الرسوم" اجلمركية 

 أراء اسرتشادية.

 إإللغغااءء  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ::  ــسسااببععاا  

يف دول  اجلمركية اإلداراتيتم إلغاء األحكام املسبقة، حسب تقدير  .أ

 جملس التعاون، ألحد األسباب التالية وليس حصرا عليها: 

 تصنيفبنود  عليها تغيرييرتتب  قانونية إدارية أو يف حال اختاذ تدابري ..1

 أو فئة الرسم. السلع

 الطلب. مقدم يف حال عدم اإلفصاح الكامل عن البيانات  من قبل ..2
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اجلمركية مبعلومات ناقصة أو غري صحيحة أو  اإلداراتيف حال تزويد  ..3

 اجلمركية.  اإلداراتضليل زائفة  أو من شأنها ت

أحكام مسبقة متناقضة صادرة بالنسبة لسلع من نفس  يف حال إصدار ..4

 الفئة أو النوع.

يف حال متت مراجعة احلكم املسبق يف إطار اإلجراءات الداخلية إلدارات  ..5

 اجلمارك. 

يف حال متت مراجعة احلكم املسبق يف إطار إجراءات املراجعة  ..6

 القضائية.

مع أو الكرتونيا  خطيا الطلب مقدمحال إلغاء احلكم املسبق يتم إخطار يف  .ب

 توييح ظروف وأسباب القرار. 

 االلتتععاامملل  ممعع  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  غغريري  االلصصححييححةة::ــ    ثثااممنناا

 اجلمركية اإلداراتألحكام املسبقة الصادرة عن لالالحقة راجعة املتتم 

قبل الطلب( أو من  مقدميف دول جملس التعاون، سواء بطلب من املعين باألمر )

 .للتأكد من صحتها اجلمركية نفسهااإلدارات 

ثار األوختتلف  كم املسبق يتم إلغائه ،عدم صحة احلحتديد يف حال و

تاريخ االسترياد أسباب عدم صحة احلكم املسبق وذلك حسب املرتتبة على 

  اجلدول التالي:، وذلك كما هو مويح يفللسلعالفعلي 

 ˇ
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 االلننتتييججةة سسبببب  ععددمم  صصححةة  ااحلحلككمم  ااململسسببقق
دول  مت تزويد إدارات اجلمارك يف .1

جملس التعاون ببيانات غري صحيحة 
 أو غري كاملة أو مضللة.

 عدم صالحية احلكم املسبق؛ .أ
جيب على املستورد دفع الرسوم "الضرائب"  .ب

اجلمركية أو أي رسوم أخرى مستحقة 
 املطبقة فعليا على السلع املستوردة؛

جيب على املستورد دفع فرق الرسوم "الضرائب"  .ج
 ؛كم املسبقاجلمركية املرتتبة على احل

ميكن تطبيق غرامات على املستورد حبسب ما  .د
ورد يف النظام "القانون" اجلمركي املوحد لدول 

 جملس التعاون.

مت تغيري بند التعريفة اجلمركية  .2
 أو تغيري فئة الرسم اجلمركي.

يتم تطبيق الرسوم "الضرائب" اجلمركية 
 املستحقة أثناء تقديم بيان االسترياد.

احلكم املسبق ، األمر متت مراجعة  .3
الذي أدى إىل رسوم "يرائب" 

مجركية أعلى على السلع 
 املستوردة.

 

يتم تطبيق الرسوم "الضرائب" اجلمركية  .أ
الواردة يف احلكم املسبق فيما يتعلق بالسلع 

 املستوردة خالل فرتة صالحية احلكم املسبق،
يتم تطبيق الرسوم "الضرائب" اجلمركية  .ب

يتعلق بالسلع املستوردة املعدلة لألعلى فيما 
 قبل أو بعد فرتة صالحية احلكم املسبق؛

متت مراجعة احلكم املسبق ، األمر  .4
الذي أدى إىل رسوم "يرائب" 

 مجركية أقل على السلع املستوردة.

حيق للمستورد طلب تطبيق الرسوم "الضرائب" 
 اجلمركية الصحيحة واسرتداد الفائض املدفوع.

  تتااسسععاا  ــ  ننششرر  ااألألححككاامم  ااململسسببققةة  ::  

اجلمركية يف دول جملس  اإلدارةالصادرة عن يتم نشر األحكام املسبقة 

أهمية بالنسبة للمستوردين اآلخرين، وذلك من  قد تشكلواليت التعاون 

، مع اجلمركية لإلداراتخالل نشرات منتظمة وعلى املواقع اإللكرتونية 

طلب األحكام املسبقة املذكورة قدمي مبعدم نشر املعلومات اخلاصة 

.بهماملتعلقة واملعلومات واالحتفاظ بالسرية الكاملة للبيانات 
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 التاريخ:
:Date 

     :المرجع
Reference:     

 نموذج طلب حكم مسبق

Application for Advance Ruling  

 التصنيف اجلمركي  
Tariff Classification 

 البضاعة منشأ 
Origin of goods 

 القيمة اجلمركية 
Customs value  

 
 :A. General Requirements :أ. متطلبات عامة

                        Importer’s name and codeاسم ورمز المستورد .2
 

 Applicant’s name and Address          اسم وعنوان مقدم الطلب .1
 
 

    Description of goods and components thereof                       ا                                                           السلعة والمواد المكونة لهوصف  .3

 Commodity details/trademark/Trade name/Product No./Model       معلومات السلعة /العالمة التجارية/ االسم التجاري ورقم المنتج / الموديل .4
                                       

 
                                                                                                                                            HS Classification (HS)التبنيد والتصنيف  .5

 

 النعم                        هل لكم علم بوجود حكم مسبق ساري المفعول متعلق بسلع مطابقة أو مشابهة؟            .6
Are you aware of any valid advance ruling related to identical/similar goods?         Yes         No         

   .If (Yes) , please provide detailsإلى التفاصيلفي حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة 
 
 

 النعم                                                                    هل سبق تقديم طلب حكم مسبق لسلع مطابقة أو مشابهة؟   .7
 Did you serve a previous application for an advance ruling related to identical/similar goods?         Yes         No         

 
 

   .If (Yes) ,please provide details     في حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل
 
 

هل لديكم علم بوجود السلعة المعنية قيد إجراءات المراجعة للتأكد من تبنيدها وتصنيفها وتقييمها أو في إطار إجراءات مراجعة  .8
 ال                         نعم                                                                                      قضائية؟                                          

Are you aware that the goods in question are being reviewed to verify classification and valuation?         Yes         No         
 

   .If (Yes) ,please  provide details  في حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل
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                                                                                                  B. Requirements of tariff classificationمتطلبات التصنيف الجمركي ب.

  Any information/data confirming expected classification basisأي معلومات أو بيانات تؤكد أساس التبنيد والتصنيف المتوقع .9
 

 

  Attached elements and materials helpful for the classification of goodsعناصر ومواد مرفقة تساعد على تبنيد وتصنيف السلعة .10
 مواد أخرى 

Other materials 
 مطويات 

Leaflets      
 تصاميم 

Designs      
 صور 

Pictures     
 عينات 

Samples      

 

                                                                                                                         C. Origin Requirementsمنشأ البضاعة:ج. متطلبات 

                                                                              Details and address of factory/producer بيانات وعنوان المصنَع / المنتج .11

                                                         Country of origin and applicable rule of origin بلد منشأ السلعة وقاعدة المنشأ المطبقة .12

       Legal framework of origin (preferential or non-preferential )اإلطار القانوني للمنشأ )منشأ تفضيلي أو منشأ غير تفضيلي( .13

     Description of the components of the goods and methods of manufacturingوصف المواد المكونة للسلعة وطرق التصنيع .14
                          

المواد  .15
المكونة

Components 

رمز تعريفة المواد  .16
 HS codeالمكونة

of components 

طريقة  .17
 Methodالصنع

of 
manufacture 

القيم  .18
المضافة
Added 
values 

تحديد  معلومات أخرى تساعد على .19
 Other informationالمنشأ

that help determine origin 

     

  Attached elements that help  determination of originعناصر مرفقة تساعد على تحديد المنشأ .20
 نتائج اختبارات 

Test results          
 تصاميم 

Designs 
 صور 

Pictures 
 عينات 

Samples 
 شهادة المنشأ 

Certificate of 
origin  
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  D. Requirements of customs valuation:                                                                                             :د. متطلبات القيمة الجمركية

  Details of transaction  وصف تفاصيل المعاملة .21
 عقد أو اتفاق .22

Contract/agreement 
 البيع شروط .23

Terms of 
sale 

 العالقة بين األطراف .24
Relation 

between parties 

 تحديد نوع العمولة .25
Commission 

type 

 معلومات أخرى .26
Other information 

     

  Copies of attached documents that help determine value of goodsنسخ من وثائق مرفقة تساعد على تحديد قيمة السلعة .27
  وثائقDocuments  

 
 اتفاقAgreement   عقدContract  فاتورةInvoice  

 

 
  Undertaking by the applicantقرار مقدم الطلب :إ  .28

 روط أؤكد أن المعلومات والبيانات المصرح بها في هذه االستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة و أقر أنه بتقديم هذا الطلب بالموافقة على جميع الش
 واالحكام المشار اليها بالدليل الموحد لألحكام المسبقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 
 I undertake that the information/data declared herein are true, accurate and complete. I also undertake 

that the serving of this application implies my consent to all the terms and conditions referred to in the 
GCC Unified Guide of Advance Ruling.  

 
 

                                                                                                            Name and signature of applicant اسم وتوقيع مقدم الطلب
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Introduction 

Proceeding from the desire of the GCC Member States to facilitate and simplify 

procedures and requirements for customs clearance and the release of commodities in 

particular; and in order to facilitate trade between the GCC Member States and with the 

rest of the world in general, and in implementation of the requirements of the Trade 

Facilitation Agreement binding on the GCC Member States due to their membership in 

the World Trade Organization, the Unified Guide of Advance Rulings has been prepared 

to be consistent with the obligations of the GCC Member States under this agreement and 

guided by best international practices in this field. 

This Guide is in line with the GCC Member States’ trend to enhance transparency, within 

the framework of the founding of the GCC Customs Union - applicable as of the 

beginning of 2003, with importers, exporters and those dealing with them and providing 

stakeholders with relevant available information. 
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Chapter One 
Objectives and Definitions 

Content of Advance Rulings 
and Administrative Measures 

First - Objective of the Unified Guide 

The Unified Guide aims to introduce the most important procedures and disciplines 
adopted by customs administrations in the GCC Member States for issuing Advance 
Rulings requested by importers or exporters in preparation for the import/export 
operations which they carry out. 

Consequently, the Unified Guide represents a guideline document that helps importers, 
merchants and businessmen in the GCC States and exporters to the GCC States to 
understand the procedures and disciplines related to advance rulings in order to facilitate 
their implementation and use on the one hand, and it also contributes to strengthening the 
information unit included in the advance rulings at the all first entry points and all 
customs administrations in the GCC Member States 

Advance Rulings are among the most important basic tools that help to facilitate the 
import Declaration, and thus facilitate the procedures related to customs clearance, within 
the framework of the objectives of trade facilitation and enhancing the trade flow of  and 
the growth of GCC intra-trade and international trade of the GCC Member States. 

Second - Definition of Advance Rulings 

It is the official rulings issued in writing by the customs administrations in 
the GCC Member States prior to the import process, at the request of the 
importer or exporter, which include specific information and data related to 
customs classification, rules of origin, and customs valuation for specific 
merchandise that the applicant intends to bring from outside the GCC 
Member States. 

Advance rulings are binding decisions for all entry points and customs 
administrations in the country that issued them, and guideline in the all first 
entry ports and all customs administrations in the GCC States. 
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Third – Competent Authorities in charge of Issuing Advance Rulings 

These are the authorities competent in the customs administrations authorized to issue 
advance rulings and that are appointed by GCC Member States. 

Fourth - Applicants for Advance Rulings 

The unified procedures and disciplines determine the status of the applicant for advance 
rulings as natural or legal persons among importers and their representatives who have 
obtained commercial registration from the competent authorities in the GCC Member 
States, and exporters to the GCC Member States through their representatives therein. 

Fifth: Contents of Advance Rulings 

Advance rulings in this guide include information and data related to the following 
topics: 

1- Classification of goods according to the unified Customs Tariff: 

Advance Rulings regarding classification refer to the sub-item classified within the goods 
to be imported, according to the GCC Unified Customs Tariff, conforming to the 
Harmonized Commodity Description and Coding System established by the World 
Customs Organization. 

Advance Rulings also refer to the reductions or exemptions from customs taxes "duties" 
on the commodity to be imported, if any, within the framework of international trade 
agreements concluded by the GCC Member States with the countries of the world. 

Accordingly, the advance rulings including classification help to define the terms of the 
customs tariff for the commodity to be imported clearly and at a stage prior to the import 
process, and thus contribute to facilitating the import Declaration and speeding up 
customs clearance procedures. 

2- Rules of Origin: 

The advance rulings refer to the rules of origin applied to the commodity to be imported, 
which include the used criteria by the competent authorities in issuing advance rulings in 
order to determine the country of origin for the commodity forwarded for import. These 
criteria are of particular importance when it comes to applying preferential treatment to 
these commodities within the framework of an international trade agreement concluded 
by the GCC Member States. 

The rules of origin are related to criteria that define the country of origin of the 
commodity on the basis of its entire production in the country of export or through 
introducing components that change their origin, or an industrial transformation that 
modifies their customs classification. Therefore, the advance rulings that contain the rules 
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of origin constitute a way to enhance the visibility for importers in determining the origin 
of the commodity before carrying out the import. 

3- Commodity Valuation for Customs Purposes 

The valuation of commodities is an essential factor in determining the amount of customs 
taxes "duties" to be imposed on their import. Customs valuation represents an important 
step in the process of importing commodities to the GCC Member States, so that customs 
administrations depend in determining the value of commodity for customs purposes on 
different ways according to the types of commodities and their classification within the 
framework of the GCC Unified Customs Tariff, and according to the GCC Unified 
Customs Regulation (Law) and its executive regulations, and the WTO Agreement on 
Customs Valuation. 

Consequently, the advance rulings that contain the customs valuation methods used in the 
GCC Member States constitute an effective tool in facilitating the import process, helping 
to clarify the criteria for customs valuation of specific commodities in advance and 
prepare the necessary documents to prove the value of the commodity at a stage 
preceding the import. 

Sixth - Administrative measures taken by customs administrations in 
the GCC Member States for implementing the Advance Rulings System  

In the context of implementing the Advance Ruling System, customs administrations in 
the GCC Member States will take the following administrative measures: 

1. Establishing special units at customs administrations to deal with requests for 
advance rulings and providing them with specialized personnel, electronic 
systems and a central database and therefore to enhance the uniformity of 
information included in the advance rulings in a way that ensures its uniformity 
and coordination between all the first entry points and all customs administrations 
in the GCC Member States. 

2. Circulating all information related to the implementation of the system of advance 
rulings to all the first entry points and all customs administrations in the GCC 
Member States. 

3. After receiving the request, studying it and issuing the advance ruling thereon, the 
authority that issued the advance ruling will circulate it to all the competent 
authorities in the customs administrations in the country that issued the advance 
ruling for the purpose of its implementation in the state, and an electronic copy of 
it to the rest of the GCC Member States for guidance. 

4. Providing means of communication between all the first entry points and all 
customs administrations in the GCC Member States and those applying for 
advance rulings, and setting a system for submitting requests through the form 
attached with the guide or via electronic means for submission of requests. 
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Chapter Two 

Procedures and disciplines related to Advance Rulings 

First –Issuance of Advance Rulings 

1. The authorities competent for issuing Advance rulings in the GCC Member States 
issue advance rulings that include binding data related to the classification of the 
commodity to be imported, or the criteria applied in determining the origin, or the 
methods adopted in their valuation for customs purposes. 

2. Advance Rulings relating to classification as a guidance may include information 
on exemption or reduction in customs “duties” contained in the relevant free trade 
agreements concluded by the GCC Member States. 

3. The advance rulings issued in the matter of classification, customs classification 
and rules of origin are binding on all entry points and customs administrations in 
the country that issued them, and are for guidance in all the first entry points and 
all customs administrations in the GCC States 

4. The competent authorities in the GCC Member States are not legally obliged to 
issue advance rulings regarding customs valuation. However, they issue guiding 
advance rulings in this matter to assist importers and exporters in explaining ways 
of determining the value of certain commodity for customs purposes. This does 
not include calculating neither the amount of the value of the commodity nor the 
amount of the customs duties due. 

5. Customs administrations in the GCC Member States may issue advance rulings 
against administrative fees to be determined by the competent authorities. 

6. Advance rulings are issued for determined commodity received from a 
determined source and directed to a determined importer. The same Advance 
Rulings cannot be used for other commodities even if they are similar, or by other 
importers of the same commodities not mentioned in the advance ruling. 

7. Advance rulings will be issued on the basis of information and data provided by 
the applicant, which may include confidential commercial data. All documents 
and information related to advance rulings will be considered confidential and 
may not be disclosed to the public, in order to enable importers provide all 
relevant documents and data. 

8. The competent authorities in the customs administrations of the GCC Member 
States issue Advance rulings within a period of (60) sixty days from the date they 
receive a valid and complete application. 
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Second - Validity of Advance Rulings 

1. The Advance rulings are valid within a period not less than six  (6)  months from 
the date of their issuance in all entry points and customs administrations in the 
country that issued them, and they are as a guidance during their validity period in 
all the first entry points and all customs administrations in the GCC Member 
States 

2. The Advance rulings terminate either with the expiration of their period of 
validity or with their cancellation by the customs administration that issued them 
(see Section VI regarding the cancellation of Advance rulings). 

Third - Using Advance Rulings 

1. The use of advance rulings during the submission of the unified customs 
declaration (import status) remains a right of the applicant at the first entry points 
and all customs administrations in the country that issued them during their 
validity period, according to the third paragraph of the first part (first) of Chapter 
Two of this Guide. Their use will be as a guidance at all first entry points and all 
customs administrations in the GCC Member States. 

2. The commodity must be declared in the common customs declaration (import 
status) in accordance with the data mentioned in the Advance ruling that were 
issued by the competent authorities in the customs administrations in the GCC 
Member States. Advance Rulings are used during the import process to verify the 
tariff classification. 

3. The importer's reliance on the content of the advance ruling related to the tariff 
classification during the submission of the common customs declaration (import 
status) does not prevent the commodity from being examined by customs 
administrations in the GCC Member States to ensure that the declared 
commodities are identical to the commodities referred to within the advance 
ruling. 

Fourth - Requesting Advance Rulings 

1. A request for advance rulings will be submitted by the importers or their 
representatives to the competent authorities in the customs administrations in the 
GCC Member States regarding the commodity to be imported. The submission of 
a request for advance rulings will be confined to importers who have a 
commercial register in the GCC Member States. 

2. Exporters to the GCC Member States submit a request for advance rulings 
through their representatives in the GCC Member States to the competent 
authorities of the customs administrations regarding the commodity to be 
imported. 
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3. The subject of the advance rulings request must be specified from among the 
topics referred to in Section V of Chapter One regarding the contents of advance 
rulings and related to the following: 
a. Tariff classification. 
b. Or rules of origin. 
c. Or customs valuation. 

4. A single application form shall be submitted for each commodity and for each of 
the subjects of advance rulings referred to in Section V of Chapter One on the 
contents of advance rulings. In the case of multiple commodities or multiple 
subjects, separate application forms to be made for each commodity and for each 
subject. 

5. The following data and documents must be attached to the request  for an advance 
ruling: 

a. The full name, address of the applicant, and commercial register number of the 
legal person. 

b. A detailed description of the commodity. 
c. In the event that the advance ruling related to classification is requested, reference 

should be made to the expected classification of the commodity, the basis for 
classification of the commodity, description of its components and scope of use, 
with the attachment of samples, pictures, designs, bulletins, test results, or any 
data that can help to describe the commodity, its method of manufacture, or any 
technical documents that help to determine the correct classification of the 
commodity and country of origin. 

d. In the event that advance ruling  related to the origin is requested, reference 
should be made to the expected country of origin, the legal framework of the 
origin (preferential or non-preferential origin), and the information and data that 
help in determining the origin, including the rule of origin applied to the 
commodity (a copy of the certificate of origin). Names, addresses, and any other 
elements that proving the identity of the other parties in the transaction (sellers, 
exporters, and producers) must be indicated. 

e. In the case of a request related to customs valuation, the type of transaction and its 
framework (terms of sale and relationship between the parties) should be 
described. And a copy of the invoice, contract, agreement or any information or 
data that helps in determine the correct value should be attached. 

f. Declaration that there is no request in the matter of same or similar commodities 
to issue an advance ruling with the competent customs administration. 

g. Declaration that there is no advance ruling regarding same or similar commodities 
in the context of administrative or judicial review procedures. 

6. The Customs Administration can request to be provided with additional data or 
documents within a period of twenty-one (21) days. If the competent authorities 
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are not provided with sufficient documents and data during the specified period, 
they will be not obliged to issue an advance ruling. 

7. The advance ruling application form will be submitted in paper form or 
electronically according to the mechanism applied in each Member State 
according to the form attached with the Unified Guide of advance rulings, and 
specifies the type of request (Tariff classification / rules of origin / customs 
valuation). 

8. Advance ruling  requests, information and data accompanying are treated with the 
utmost confidentiality. 

Fifth - Refusal to issue Advance Rulings 

A request to issue an advance ruling  may be refused by the competent authorities of 
customs administrations in the GCC States for one of the following reasons: 

1. If the determined commodities or identical to them are under administrative or 
judicial review procedures or a subject of judicial ruling. 

2. If the determined commodities have been submitted with a customs 
declaration. 

3. In case there is a previous application for the same importer and the same 
commodity, being studied. 

4. In the event that the requirements imposed by the competent authorities in the 
GCC Member States are not met. Failure to provide the additional documents 
required to complete the application file during the time period specified in 
twenty-one (21) days from the date of its request by the competent authorities 
in the GCC Member States. 

5. In case of providing insufficient or incorrect data / documents. 

Sixth - Cancellation of Advance Rulings 

a. Advance Rulings will be canceled, at the discretion of the customs 
administrations in the GCC States, due to one of the following reasons, and not 
exclusively limited to them: 

1. In the event of taking administrative or legal measures that result in changing 
the category of commodities or class of fee. 

2. In the event that the data is not fully disclosed by the applicant. 
3. In the event that the customs administrations are provided with incomplete, 

incorrect, or false information or that would mislead the customs 
administrations. 

4. In the event of issuing contradictory advance rulings issued for commodities 
of the same class or kind. 
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5. In the event that the advance ruling was reviewed within the framework of the 
internal procedures of customs administrations. 

6. In the event that the advance ruling was reviewed within the framework of the 
judicial review procedures. 

b. In the event that the advance ruling is canceled, the applicant will be notified in 
writing or electronically, explaining the circumstances and reasons for the 
decision. 

Seven: Consequences of incorrect Advance Rulings 

Subsequent review of the advance rulings issued by the customs administrations in the 
GCC Member States will be carried out, either upon the request of the concerned party 
(the applicant) or by the customs administrations themselves in order to verify their 
authenticity. 

In the event that the advance ruling  is proved to be incorrect, it will be canceled, and the 
consequences will differ depending on the reasons of incorrect advance ruling  and the 
actual date of import of the commodity, as shown in the following table: 

Reason of Incorrect Advance Ruling Result 
1. The administrations in the GCC States 

have been provided with incorrect, 
incomplete or misleading information. 

1. Invalidity of the advance ruling.  
2. The importer shall pay the custom fees 

(duties) or any other fees due actually 
applicable to the imported commodity.  

3. The importer shall pay the difference of the 
custom fees (taxes) arising from the 
advance ruling.  

4. Fines may be imposed on the importer 
according to what is contained in the 
Common Customs Law. 

2. The custom tariff or the custom fee 
category has been changed.  

The due custom fee (taxes) shall be applied 
during the submission of the import 
declaration. 

3. The advance ruling has been reviewed, 
leading to custom fee (taxes) higher on the 
imported commodity. 

a. The custom fees (taxes) contained in the 
advance ruling related to the imported 
commodity will be applied during the 
validity period of the advance ruling.  

b. The custom fees (taxes) related to the 
imported commodity which amended to 
higher rate will be applied prior or after the 
validity period of the advance ruling.  

4. The advance ruling has been reviewed, 
leading to custom fee (taxes) lower on the 
imported commodity. 

c. The importer may request to apply the 
correct custom fees (taxes) and recover the 
excess amount paid.  
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Eighth: Procedures for Review of Advance Rulings 

1. An advance ruling  related to classification, or origin, or a decision to cancel or 
amend it, will be reviewed upon a written request from the importer, either before or 
after its actual application to the import process, by the customs administration in the 
GCC States. 

2. An advance rulings related to evaluation or a decision to cancel or modify will be 
reviewed based on the written or electronic request submitted by the importer, before 
import, by the customs administration in the GCC States. 

3. A written or electronic report on the outcome of the review is issued and handed over 
to the applicant. 

4. In the event that an amendment to the advance ruling  is required, it will be canceled, 
and a new advance ruling  will be issued to replace the annulled advance ruling. 

5. The importer can file a grievance within a period of (21) days to the Director General 
of Customs to request a review of the advance ruling  regarding classification, or 
origin, or a decision to cancel or amend it, either before or after it actually applies to 
the import process. 

6. In the event that no agreement has been reached, the importer can resort to the 
judicial authority to request a review of the advance ruling for classification, or 
origin, or the decision to cancel or amend it, either before or after it actually applies to 
the import process. 

7. Advance rulings relating to valuation (ad-valorem or specific duties) are not subject 
to judicial review procedures, as they include guidance advise. 

Ninth - Publication of Advance Rulings: 

Advance rulings issued by the customs administrations in the GCC Member States which 
may be important to other importers will be published through regular bulletins as well as 
on the websites of customs administrations, without publishing the information of those 
requesting advance rulings and maintaining full confidentiality of data and information 
related to them.
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Customs Administration 

 اسم الدولة
 اسم االدارة الجمركية

 شعار الدولة

 
 

Country Name , Customs Administration, Address – Tel – P.O. post- email  البريد -الهاتف  –العنوان  – االدارة الجمركية - اسم الدولة 
 

 التاريخ:
:Date 

     :المرجع
Reference:     

طلب حكم مسبقنموذج   

Application for Advance Ruling  

 التصنيف اجلمركي  
Tariff Classification 

 البضاعة منشأ 
Origin of goods 

  اجلمركيةالقيمة 
Customs value  

 
 :A. General Requirements :أ. متطلبات عامة

                        Importer’s name and codeاسم ورمز المستورد .2
 

 Applicant’s name and Address          اسم وعنوان مقدم الطلب .1
 
 

    Description of goods and components thereof                       ا                                                           وصف السلعة والمواد المكونة له .3

 Commodity details/trademark/Trade name/Product No./Model       معلومات السلعة /العالمة التجارية/ االسم التجاري ورقم المنتج / الموديل .4
                                       

 
                                                                                                                                            HS Classification (HS) التبنيد والتصنيف .5

 

 النعم                        هل لكم علم بوجود حكم مسبق ساري المفعول متعلق بسلع مطابقة أو مشابهة؟            .6
Are you aware of any valid advance ruling related to identical/similar goods?         Yes         No         

   .If (Yes) , please provide detailsفي حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل
 
 

 النعم                                                                    هل سبق تقديم طلب حكم مسبق لسلع مطابقة أو مشابهة؟   .7
 Did you serve a previous application for an advance ruling related to identical/similar goods?         Yes         No         

 
 

   .If (Yes) ,please provide details     في حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل
 
 

هل لديكم علم بوجود السلعة المعنية قيد إجراءات المراجعة للتأكد من تبنيدها وتصنيفها وتقييمها أو في إطار إجراءات مراجعة  .8
 النعم                                                                                                                 قضائية؟                                        

Are you aware that the goods in question are being reviewed to verify classification and valuation?         Yes         No         
 

   .If (Yes) ,please  provide details  في حال الرد ب )نعم( الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل
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Logo Country’s Name  
Customs Administration 

 اسم الدولة
 اسم االدارة الجمركية

 شعار الدولة

 
 

Country Name , Customs Administration, Address – Tel – P.O. post- email  البريد -الهاتف  –العنوان  – االدارة الجمركية - اسم الدولة 
 

                                                                                                  B. Requirements of tariff classificationب. متطلبات التصنيف الجمركي

  Any information/data confirming expected classification basisأي معلومات أو بيانات تؤكد أساس التبنيد والتصنيف المتوقع .9
 

 

  Attached elements and materials helpful for the classification of goodsعناصر ومواد مرفقة تساعد على تبنيد وتصنيف السلعة .10
 مواد أخرى 

Other materials 
 مطويات 

Leaflets      
 تصاميم 

Designs      
 صور 

Pictures     
 عينات 

Samples      

 

                                                                                                                         C. Origin Requirementsمنشأ البضاعة:ج. متطلبات 

                                                                              Details and address of factory/producer بيانات وعنوان المصنَع / المنتج .11

                                                         Country of origin and applicable rule of origin بلد منشأ السلعة وقاعدة المنشأ المطبقة .12

       Legal framework of origin (preferential or non-preferential )اإلطار القانوني للمنشأ )منشأ تفضيلي أو منشأ غير تفضيلي( .13

     Description of the components of the goods and methods of manufacturingوصف المواد المكونة للسلعة وطرق التصنيع .14
                          

المواد  .15
المكونة

Components 

رمز تعريفة المواد  .16
 HS codeالمكونة

of components 

طريقة  .17
 Methodالصنع

of 
manufacture 

القيم  .18
المضافة
Added 
values 

تحديد  معلومات أخرى تساعد على .19
 Other informationالمنشأ

that help determine origin 

     

  Attached elements that help  determination of originعناصر مرفقة تساعد على تحديد المنشأ .20
 نتائج اختبارات 

Test results          
 تصاميم 

Designs 
 صور 

Pictures 
 عينات 

Samples 
 شهادة المنشأ 

Certificate of 
origin  
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Logo Country’s Name  
Customs Administration 

 اسم الدولة
 اسم االدارة الجمركية

 شعار الدولة

 
 

Country Name , Customs Administration, Address – Tel – P.O. post- email  البريد -الهاتف  –العنوان  – االدارة الجمركية - اسم الدولة 
 

  D. Requirements of customs valuation:                                                                                             :د. متطلبات القيمة الجمركية

  Details of transaction  وصف تفاصيل المعاملة .21
 عقد أو اتفاق .22

Contract/agreement 
 البيع شروط .23

Terms of 
sale 

 العالقة بين األطراف .24
Relation 

between parties 

 تحديد نوع العمولة .25
Commission 

type 

 معلومات أخرى .26
Other information 

     

  Copies of attached documents that help determine value of goodsنسخ من وثائق مرفقة تساعد على تحديد قيمة السلعة .27
  وثائقDocuments  

 
 اتفاقAgreement   عقدContract  فاتورةInvoice  

 

 
  Undertaking by the applicantقرار مقدم الطلب :إ  .28

 روط أؤكد أن المعلومات والبيانات المصرح بها في هذه االستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة و أقر أنه بتقديم هذا الطلب بالموافقة على جميع الش
 واالحكام المشار اليها بالدليل الموحد لألحكام المسبقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 
 I undertake that the information/data declared herein are true, accurate and complete. I also undertake 

that the serving of this application implies my consent to all the terms and conditions referred to in the 
GCC Unified Guide of Advance Ruling.  

 
 

                                                                                                            Name and signature of applicant اسم وتوقيع مقدم الطلب

 
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 الفهرس 

 2   ...............................................................................مقدمة ...................................

3........  ...................................................................................................... التعاريف .1
4.......  ...............................التعاون جملس دول يف ياخلليج املعتمد االقتصادي املشغل مفهوم .2
5.....  ......................................اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل صفة طلب لتقديم املؤهلني .3
5....... .................التعاون جملس لدو يف اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل لصفة األهلية شروط .4
6  ................................................املعتمد اخلليجي االقتصادي املشغل صفة طلب تقديمخطوات  .5
8....  ...........التعاون جملس دول يف اخلليجي املعتمد االقتصادي للمشغل املقدمة املزايانبذه عن قائمة  .6
 8........  ........................................................املتاحة والتسهيالت املزايا من االستفادة حصرية .7

 8..........  .......................................اخلليجني االعرتاف املتبادل للمشغلني االقتصاديني املعتمدين .8

 9........ ........اآلثار املرتتبة على منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاون .9

 10........ .......اجلهة املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاون .10

 10............  ..........................................املعتمد اخلليجيشغل االقتصادي فرتة صالحية صفة امل  .11

 11............ ..................................تعليق أو إلغاء قرار اعتماد املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي .12

 13............................ ....................................................................الواجبات واملسؤوليات    .13

 13.....................  .................ضوابط وإجراءات طلب التظلم للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي   .14

 15......................... ......................................................................املالحق.......................
 .... .......................................منوذج طلب االنضمام اىل برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجيمرفق  1.1

 ..................................................اخلليجي املعتمد مرفق منوذج التقييم الذاتي لربنامج املشغل االقتصادي 1.2
...........................................املزايا املقدمة للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاونب قائمة 1.3

 .........................................مرفق ضوابط وإجراءات التظلم لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي.  1.4
 .................لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي منوذج نص خطة عمل اتفاق االعرتاف املتبادلمرفق  1.5
 ......................لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي منوذج نص وثيقة اتفاق االعرتاف املتبادلمرفق  1.6
 ..............االعرتاف املتبادل لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي اتفاقاملذكرة التوضيحية آللية تطبيق مرفق  1.7
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 مقدمة 

 تتالناو ة اتتتن نوافقتتجلنة تتتناون تتاوينااتتاوانوامبجنستتاتعنون تتوناون تتاوينوتت و نا نن
ع ىنمانتوص جلنإواهنهائتتنامباتاتناةمة تان ننننن2018 ق ن ننوفمربناا (ن108اجنماعهان)
ن نشكالنفةيقنعملنااشغلنامبجنساتع.ن2018(ناا  ق ن نأ نو ةن20اجنماعهان)

حات ننن2019يوناتوننن19ن–ن18وعق نفةيقنعملنااشغلنامبجنساتعناجنماعهناألو ن نتايي نن
وحت نو مشتغلنامبجنستاتعناا نمت نننننتوصلنإىلنع تنمنناونوصااتناهلامتن شأينوضعن ةناملنم

مل،نوتاني ت أنأمتننوةت متنننننا  انتاناا نمت ننع ىنمستنو نتو نال تو"نملااشتغلنامبجنستاتعننننن
ة س تناإلم اتنوتسهالناإلجةاءاتناةمة ات،نأخذان نامبعنباينمانهونمنفتقنع اتهن نإرتاينننن

اتهنمننجبلنم ظمتنعملنم ايرينأمننوتسهالنة س تنامبم اتن ناوننايةناو وواتناوذعنمتناعنم
ن نهذانالا .نتو نال واةمايكناو ااات،نواورباملناا مو ن هان ن

،نجةيتنة تتناون تاوينااتاوانوامبجنستاتعننننن2019(ناا  ق ن ننوفمربن110و ناجنماعهان)
اختاذنا طواتناو أمتنو  ملنوفهومنااشغلنامبجنساتعنا  اناناا نمت نو  فتجلناألمانتتنننن

 اتنتوالنموح نهلذاناوغةض.نواةننا تنوتذو،،نت تةضناألمانتتناو امتتنضتمننهتذهننننننناو امتن إع
اووثاقتنملتوالنااشتغلنامبجنستاتعنا  انتاناا نمت ملنيناتمنناةوانتسناألةاةتاتنو مشتغلننننننننن

وخاصتتتنم هتتان تةوانوم تتايريناىستتو نع تتىنصتتفتنااشتتغلنننا  انتتانامبجنستاتعناا نمتت ن
ونسها تناام وحتنو مؤةساتنواألفةاتناىام نينهلذهنوااا اتنوانا  انانامبجنساتعناا نم 

،نومنوذجنموحت ن تنينننا  انانيناوسفت،ن اإلضافتنإىلنموج ناسئووااتنااشغ نينامبجنساتيني
تو نال ونو نقاامناوذاتانو مؤةساتناويتنتةغسن نامبنامامنإىلن ةناملنااشتغلنامبجنستاتعننن

ن.ا  اناناا نم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 التعاريف..1

لكلمات واملصطلحات التالية، أينما وردت يف هذا الدليل املعاني املوضحة أمام كل منهاا،  يكون ل
 ما مل يقتض السياق خالف ذلك: 

 .جملس التعاون لدول اخلليج العربيةدول  :دول اجمللس
 .الوزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك  :الوزير
 .التعاون اخلليجياإلدارة العامة للجمارك بدول جملس  :اإلدارة

 .العضو املعنية بإدارة برنامج املشغل االقتصادي املعتمد بالدولة اجلمركية السلطة :اجلهة املختصة

الدائرة 
 اجلمركية:

النطاق الذي حيدده الوزير يف كل ميناء حبري أو جاوي أو باري أو يف أي مكاان  خار     
 جلمركية أو بعضها.يوجد فيه مركز لإلدارة يرخص فيه بإمتام كل االجراءات ا

جلنة التعاون 
املالي 

 واالقتصادي:
 وزراء املالية واالقتصاد بدول اجمللس.

هيئة االحتاد 
 اجلمركي:

 .بدول اجمللسمدراء هيئات وإدارات اجلمارك 

 فريق عمل املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي. الفريق: 
املشغل 

 االقتصادي:
 ةأو غا  مباشار   ةمباشار لدولياة ولاه عالقاة    بسلسالة التزوياد ا  هو أي طارف مشاارك   
 .بالعمليات اجلمركية

املشغل 
االقتصادي 
املعتمد 
 اخلليجي: 

كل طرف مشارك يف سلسة التزويد بالتجارة الدولية ويكون حمل ثقة من السلطة 
املعتمادة   األمان والساالمة  االلتزام  واملتطلبات ومعاي الشروط  ويستويفاجلمركية 

 .دوليًا

املشغل برنامج 
االقتصادي 
 :املعتمد

 االقتصاادي   عليهاا للمشاغل  هو برنامج يقادم ززماة مان املزاياا والتساهيالت املتفاق       
اخلليجاي  املعتماد  برنامج املشاغل االقتصاادي   يف املستويف للمعاي  املنصوص عليها 

 يف إطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسالة اإلماداد يف التجاارة الدولياة "ساي "     وذلك 
 . اجلمارك العامليةملنظمة 

دليل املشغل 
 االقتصادي 
املعتمد 
 اخلليجي: 

السياسة وإجراءات العمال واملتطلباات واملزاياا الاد تهادف اي تساهيل ودعاج برناامج         
 املشغل االقتصادي املعتمد بدول جملس التعاون اخلليجي.

الفة التشريعات األهلية مما يؤدي اي ازتمالية خم شروطازتمالية عدم استيفاء  املخاطر: 
 واألنظمة واإلجراءات والربوتوكوالت األمنية.
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منوذج التقييج 
 الذاتي: 

منوذج جيب أن يستكمل مان قبال عيامل املتقادمن لربناامج املشاغل االقتصاادي         
، ويتج من خالله توف  معلومات مفصلة عن املشاغل   دول اجمللس املعتمد اخلليجي يف

 .طلوبةاالقتصادي يف عيمل اجملاالت امل
 ززمة من التسهيالت الد يوفرها برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي. املزايا: 

 االعرتاف املتبادل:
متعدد االطراف بصفة املشغل االقتصادي املعتمد  أو اعرتاف متبادل دولي ثنائياتفاق 

  األطراف. املتبادلة للمشغلن االقتصادين املعتمدين للربنامج لكال املزاياتوف  ل

 حتسن خطة
 :االلتزام

تصحيحية تقوم بوضاعها اإلدارة اجلمركياة للمشاغل يف     خطة تتضمن على تداب 
اخلليجي ضامن مادة    االقتصادي املعتمد شروط األهلية لصفة املشغلبالزال اإلخالل 
 .زمنية حمددة

  

 يف دول جملس التعاون  اخلليجي مفهوم املشغل االقتصادي املعتمد..2

" للحاجة إي تسهيل عمليات االست اد اخلليجي يستجيب برنامج " املشغل االقتصادي املعتمد     
األمن والتصدير وتيس  وتسريمل إجراءات التخليص اجلمركي واإلفراج عن السلمل واملساهمة يف تعزيز 

بن إدارات  يف سلسلة اإلمداد يف التجارة اإلقليمية والعاملية، وذلك من خالل إبرام شراكة والسالمة
 . اخلليجي الد ترغب يف االنضمام لربامج املشغل االقتصادي املعتمد املنشآت التجاريةاجلمارك 

على الثقة الد يتج بنائها بن إدارات اجلمارك  اخلليجي ويعتمد برنامج املشغل االقتصادي املعتمد
ؤالء السجل التارخيي هلساس على أ والتصدير جمال االست ادواملشغلن االقتصادين العاملن يف 

املشغلن االقتصادين والد تؤشر بامتثاهلج الكامل للقوانن واإلجراءات مما يؤدي إي منحهج معاملة 
متييزية تعزز تسهيل وتسريمل عملياتهج التجارية العابرة للحدود، ومن ثج خفض التكالي  وادخار الوقت 

املنشآت أو  السلطات اجلمركيةاف املعنية سواء من وختفي  أعباء اإلجراءات بالنسبة لكافة األطر
 . التجارية

على أساس املعاي   اخلليجي ويف دول جملس التعاون مت تطوير برنامج املشغل االقتصادي املعتمد 
"اطار ضمن   العاملية اجلمارك منظمةمرتكزاته من املنطق الذي اعتمدته  املعرتف بها دوليا، زيث يستمد

، الذي ملنظمة اجلمارك العاملية" الدولية "سي "وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة  عمل معاي  أمن
وبالتعاون ممل اجلهات الرقابية املنشآت التجارية  و اجلمارك إدارات بن وثيقة شراكة إقامةيستند إي 
ا اعتبارهباملنشآت التجارية  هذه إيزيث ينظر  اإلمداد سلسلة أمنوالد تهدف إي تعزيز  احلدودية

 بالنسبة الزرتام القوانن وأمن سلسلة اإلمداد نظرا المتالكها خماطرمؤسسات موثوقة وال تشكل أي 
 متطلباتلل االمتثال يف ستمرا ستبأنه االفرتاض يدعجالذي  الكامل بااللتزام ةزافل تسجال

  .رة للحدودوتسهيالت يف عملياتها التجارية العابمزايا  اجلمركية واألمنية، ومن ثج منحها
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هو امتياز طوعي، وسيتج  دول اجمللس ان التقديج لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف 
 .بعد اكتمال عملية التحقق للمخاطر بنجاح للشروط النظر يف طلبات املشاركة بناًء على امتثاهلا

 املؤهلني لتقديم طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي ..3

من قبل املشغلن االقتصادين  اخلليجي يج طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمدميكن تقد
 يستوفون احلاصلن على سجالت جتارية من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون ومن ميثلهج، والذين

 املعتمد اخلليجي.  االقتصادي املشغل لربنامج األهلية شروط

نخرطا يف األنشطة الد تغطيها القوانن اجلمركية يكون املشغل االقتصادي شخصا اعتباريا م
 ويشكل طرفا يف سلسلة اإلمدادات للتجارة اخلليجية البينية وجتارة دول اجمللس ممل باقي دول العامل. 

  على النحو التالي: يقدم املشغل االقتصادي     
 قديج من قبل كليكون الت دول اجمللس تابعة هلا يفلفروع املشغل االقتصادي  يف زال امتالك .1

 التابعة. الفروع بشكل مستقل لإلدارة اجلمركية املختصة يف الدول املسجل فيها فرع
على مستوى  )مشغلن اقتصادين( األم جملموعة شركات املشغل االقتصادي يف زالة امتالك .2

الدولة فيتج تقديج الطلب من قبل كل شركة )مشغل اقتصادي( بشكل مستقل لإلدارة 
 ختصة.اجلمركية امل

يف زال تضمن السجل التجاري او الرخصة التجارية انشطة خمتلفة على مستوى الدولة ، فيمكن  .3
 .للمشغل االقتصادي تقديج طلب وازد عن كافة األنشطة التجارية لإلدارة اجلمركية املختصة

  ويعرض اجلدول التالي املشغلن االقتصادين املنخرطن عادة يف سلسلة اإلمدادات الدولية:

 مكاتب التخليص اجلمركي / خملصي اجلمارك  .5 املستوردون  .1

 لوجستيةالالشحن / وكالء اخلدمات وكالء النقل /  .6 املصدرون  .2

 مشغلي املستودعات وحمطات الشحن .7 املنتجون/الصناع  .3

 وكيل الربيد السريمل .8 مشغلي املوانئ واملطارات  .4

 الدوليةواإلمداد التوريد املشاركة يف سلسة  األخرى كافة االطرافو.  

 يف دول جملس التعاون  اخلليجي املعتمد شروط األهلية لصفة املشغل االقتصادي..4

دول اجمللس أن يكون مقدم طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي من األشخاص  تشرتط
عاي  توفرة لديهج املاحلاصلن على سجالت جتارية من اجلهات املختصة يف دول اجمللس واملاالعتبارين 

ملنظمة  الدولية "سي ""اطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة املعرتف بها دوليا 
  ومنها: ، اجلمارك العاملية"
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  سجل مناسب لالمتثال للقوانن واللوائح اجلمركية والقوانن وااللتزامات األخرى ذات الصلة
 بالعمل اجلمركي

 (. 3مستوى املطلوب للقوانن واللوائح واإلجراءات لفرتة زمنية ال تقل عن ثالثة سنوات )االمتثال لل 

 نظام إدارة السجالت مّيكن من الرقابة الداخلية الالزمة 
تطبيق نظام إجراءات وتداب  مّيكن من احلفاظ على السجالت والرقابة الداخلية ويضمن االلتزام  

 لنظج واإلجراءات اجلمركية وسجالت النقل. لك ااملطلوبة مبا يف ذ باملعاي 

 
تطبيق نظام ومعاي  حماسبيه معتمده تسمح بإجراء الرقابة اجلمركية من خالل تتبمل السلمل  

 املستوردة أو املصدرة وخمتل  العمليات املرتبطة بها.

  املالءة املالية 

 
ائب وكافة املستحقات بدون تأخ  وسالمة إثبات املالءة املالية من خالل إظهار تسوية الرسوم والضر

 . الوضمل املالي

  ملنظمة اجلمارك العاملية الدولية "سي "اطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة   

 . (SAFE)تقييج املخاطر، وفقا ملعاي  ونظام تطبيق شروط االمن والسالمة يف سلسلة االمداد،  

 
 اخلليجي فة املشغل االقتصادي املعتمد صطلب تقديم  خطوات..5

 ليةالتا للمراحل وفقا اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل صفة منح إجراءات تكون:  

1 

يقدم املشغل االقتصادي منوذج طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي مرفقًا به كافة 
لة مبراجعتها وفقًا لإلجراءات املعتمدة الوثائق املطلوبة ، على ان تقوم اإلدارة اجلمركية بالدو

( 30) زال تتجاوخالل فرتة ( من هذا الدليل 4الشروط املنصوص عليها يف البند ) استيفاءوالتحقق من 
قدم الطلب يف دول مل االمتثالاالستعانة مبعلومات عن إمكانية يوم من تاريخ تقديج الطلب ، وللدولة 
 املدة املذكورة . زال تتجاورتة اجمللس  على سبيل االسرتشاد خالل ف

2 

جيب ان يوافق مقدم الطلب على الكش  عن تقديج عيمل املعلومات والوثائق املطلوبة، عند مرزلاة  
طلب االنضمام أو بعد اعتماد الطلب ويشمل ذلك النفاذ أثناء عمليه التحقق وتقييج املخاطر. وتلتزم 

دم اإلفصااح عنهاا جلهاات أخارى مان غا  موافقاة        يف كل دولة بسرية املعلوماات وعا   اجلهة املختصة
 استثناء اجلهات القضائية واألمنية. باملشغل االقتصادي 

3 

 ستبدأ عملية التقييج والد سيتج من خالهلا التالي: 
 التقييج الذاتي: -أ
واملوافقة وبعد القبول  اخلليجي لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد االنضمام ألغراض -

شكل ورقي أو إلكرتوني إي بطلب االنضمام  تقديج التجارية املنشأة على، املبدئية 
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اجلهة املختصة إلدارة اجلمارك يف إزدى دول اجمللس من خالل املستندات املطلوبة والنماذج 
 "1.2"مرفق املعتمدة املشار إليها أعاله ومنها منوذج التقييج الذاتي للمؤسسة التجارية.

 ة التجارية الد ترغب يف طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمدويتج التقييج الذاتي للمؤسس -
يف دول اجمللس على أساس منوذج موزد بن دول اجمللس الذي ميكن حتميله من  اخلليجي

 املواقمل اإللكرتونية للجهات املختصة باإلدارات اجلمركية يف دول جملس التعاون 
ات والبيانات الواردة يف التقييج الذاتي والتحقق من املعلوم قتقوم اجلهات املختصة بالتدقي -

 اخلليجي ملقدم طلب االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد
 تقييج سجل املخاطر:  -ب
جبممل وتقييج عيمل املعلومات  التقييج الذاتي تقوم اإلدارة اجلمركية مرزلة  اكتمال بعد -

 املتوفرة من قبل حمرك املخاطر اجلمركية.علومات املمبا يف ذلك  الصلة،املتازة وذات 
يعترب اجراء تقييج املخاطر من العناصر اهلامة ملعرفة نقاط القوة والضع  اخلاصة مبقدم   -

 . املنشأة التجارية شخيص وزيارةعملية التخالل تغطيها  سيتج اجملاالت الدكافة والطلب 
 التشخيص. -ج
 عملية تشخيص الطلببدأ ت، جل املخاطرالتقييج الذاتي وتقييج س اكتمال مرزلة د بع  -

التقييج الذاتي أو أية مالزظات واردة بناًء منوذج  للتأكد من صحة املعلومات الواردة يف 
  على تقييج سجل املخاطر . 

سيسمح مقدم الطلب للدائرة اجلمركية يف الدولة بالوصول اي مكان عملهج وسجالتهج   -
واالمداد وممارسة االمتثال  سلسة التزويدتقييج  يتجالتحقق. وذلك لتمكينهج من عملية 
  االعتماد.التجاري من خالل إجراءات 

من خالل عملية االعتماد ستتمكن إدارة اجلمارك من حتديد مدى تأهيل مقدم الطلب   -
 واملزاياواحلصول على التسهيالت  املعتمد اخلليجي للحصول على صفة املشغل االقتصادي

 تماد. االعاملتفق عليها بعد 

4 

 باآلتي:يتج اخطار مقدم الطلب 
 الطلب:قبول     -1

 .سيتج اخطار مقدم الطلب بقبوله يف برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي   -
  التصحيحية:اإلجراءات    -2

يومًا ويف زالة عدم االلتزام باملهلة املمنوزة يتج  (30) استكمال الوثائق املطلوبة خالل   -
  الطلب.رفض 

سيكون لدى مقدم الطلب  الشروط،عدم استيفاء أو  اإللتزام خطة حتسنزال وجود  يف   -
 قبل االدارةقابله للتمديد مبدة مماثله بناء على موافقة من  ( يومًا90فرتة مساح مدتها)

 .إلمتام تلك املتطلبات للدائرة اجلمركية يف الدولة اجلمركية
 الطلب:رفض     -3

 ( يوما من تاريخ االخطار.30) خالل التظلجميكن ملقدم الطلب   -
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 .من تاريخ اإلخطار وازدةلن يتمكن مقدم الطلب من إعادة تقديج الطلب ملدة سنة   -
األهلية املطلوبة والد  شروطميكن أن يستند الرفض على عدم تلبية وازدة أو أكثر من   -

 أدت اي بإبالغ مقدم الطلب جبميمل املسائل الد اجلهة املختصة جيب استيفائها. وستقوم
 يف زال عدم اقتناع مقدم الطلب بالنتيجة.تظلج  الرفض، وإجراءات 

 (1.3فق )مر يف دول جملس التعاون ياخلليج املعتمداملزايا املقدمة للمشغل االقتصادي  نبذه عن ..6

 
 

  

    -اخلليجي ما يلي: املعتمد تشمل املزايا املمنوزة يف برنامج املشغل االقتصادي 
    ئية.إجرامزايا 
   مزايا أمنية. 
    مالية.مزايا 
  .مزايا ممل اجلهات الرقابية واحلدودية 
  .مزايا اتفاق االعرتاف املتبادل 
    مزايا أخرى. 

 
 

  ااململززاايياا  ااخلخلللييججييةة::  
 املعنياة، من قبل االدارة اجلمركياة بالدولاة    اخلليجي مبجرد منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد

 .دول اجمللس سهيالت املعتمدة واملخصصة يف عيملستحصل على ززمة من الت

   ::ااململززاايياا  االلووططننييةة 
ماان قباال االدارة  اخلليجااي قااد متاانح االدارة اجلمركيااة املختصااة للمشااغل االقتصااادي املعتمااد 

اجلمركية مزايا وزاوافز حملياة إضاافيةت لتساهيل املعاامالت اجلمركياة للمشاغل االقتصاادي         
 ان تقوم كل دولة بنشرها يف مواقعها الداخلية(.املعتمد يف الدولة ذاتها. )على 

 

 املتاحة  والتسهيالت املزايااالستفادة من حصرية . 7

املمنوزة باملشغل االقتصادي نفسه وتنطبق على  اخلليجي تتعلق صفة املشغل االقتصادي املعتمد           
 لتسهيالت املتازة مبوجب هذه الصفة. أنشطته التجارية وهو الوزيد الذي حيق له االستفادة من املزايا وا

 

 اخلليجني املعتمدين. االعرتاف املتبادل للمشغلني االقتصاديني 8

 االعرتاف املتبادل احلجر األساس لتعزيز وتوسيمل نطاق برامج املشغلن املعتمدين اتفاق يشكل 
ستفادة من املزايا الد عرب العامل، حبيث يفتح اجملال للمشغلن املعتمدين يف بلدانهج لال اخلليجين

االعرتاف املتبادل للمشغل املعتمد  املعتمدين لديها. وبالتالي يساعدتقدمها بلدان أخرى للمشغلن 
 الطرفن يف  زال أبرمت هاتن الدولتن اتفاقا بهذا الشأن. ما بنمتفق عليها  مزايا يف احلصول على
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 :اتفاقات االعرتاف املتبادل الثنائية -1 
ل االعضاء إبرام اتفاقات االعرتاف املتبادل للمشغل االقتصادي بشكل ثنائي ممل حيق للدو -

 العامل اخلارجي .
االتفاقات املربمة قبل دخول برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي زيز النفاذ من  ءبقا -

بشكل ثنائي سارية التطبيق واستكمال مناقشات االتفاقات الد  دول اجمللس قبل
 مل عليها. جاري الع

 :اتفاقات االعرتاف املتبادل بشكل عاعي -2
االعرتاف املتبادل ، يتج اتفاقات على الدخول اجلماعي يف  دول اجمللس زال اتفاق يف -

 ة األخرى بشكل عاعي .التفاوض ممل العامل اخلارجي او التكتالت االقتصادي
االستفادة من االتفاقيات التجارة احلرة الد يتج التفاوض عليها من قبل دول جملس يتج  -

 .  بشكل عاعي  االعرتاف املتبادل يف تضمن التعاون 
اتفاقيات التجارة احلرة ممل الدول أو التكتالت االتفاقات االعرتاف اجلماعي او يتج النص يف  -

توقيمل اتفاقيات التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل  انيةبإمك االقتصادية 
 .بشكل ثنائي ممل دول جملس التعاون اخلليجيعلى أن تتج   اجلمركية

بتوقيمل اتفاق اعرتاف متبادل لربنامج  دول اجمللس يف زال رغبة أي دولة عضو أو كافة -
فاوض والتوقيمل معها من قبل إزدى الت املشغل االقتصادي ممل دولة مت االنتهاء مسبقا من

دول األعضاء، تقوم تلك الدولة بالتنسيق ممل بقية دول اجمللس لتمهيد توقيمل اتفاق 
االعرتاف املتبادل ممل الدولة الراغبة بالتوقيمل ممل بقية دول اجمللس أو حتويل االتفاق 

 الثنائي إي اتفاق عاعي.
  تبادل () اخلطوات اخلاصة بشان االعرتاف امل 

. إجراء دخول االعرتاف املتبادل 
. حتديد الفريق اخلليجي 
. لية عمل املعلومات االزصائيات لتبادهلا بناء على متطلبات االعرتاف املتبادل  

 ( منوذج نص خطة عمل اتفاق االعرتاف املتبادل.1.5مرفق رقج ) -
 ( منوذج نص وثيقة اتفاق االعرتاف املتبادل.1.6مرفق رقج ) -
 ملذكرة التوضيحية والد تهدف اي توضيح  لية تطبيق االتفاق.ا( 1.7مرفق رقج ) -

 يف دول جملس التعاون  ليجياخل اآلثار املرتتبة على منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد. 9

  اخلليجي يتج االعرتاف من قبل إدارات اجلمارك يف كافة دول اجمللس بصفة املشغل االقتصادي
ملختصة يف إزدى دول جملس املعتمد ألي مشغل اقتصادي حيصل على اعتماد من اجلهات الوطنية ا

 التعاون دون أي إجراءات إضافية .
 والتسهيالت املخولة له مبوجب  املزاياملعتمد يف دول جملس التعاون من يستفيد املشغل االقتصادي ا

  .املزايا املقدمة للمشغل االقتصادي املعتمد يف دول جملس التعاون  6صفة والواردة يف املادة  الهذه 
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 املمنوزة من اجلهة املختصة يف دولة من  اخلليجي تعترب شهادة اعتماد املشغل االقتصادي املعتمد
 . اخلليجي املشغل االقتصادي املعتمدل اجمللس شهادة معتمده  خليجيا يف إطار برنامج دو

 يف دول جملس التعاون اخلليجي اجلهة املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد -10

 اخلليجي املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد  هي اإلدارات اجلمركية . 

 اإلدارات اجلمركية  من قبل  وفًقا لإلجراءات احملددة اخلليجي املشغل االقتصادي املعتمد متنح صفة
 .يف دول اجمللس

  اخلليجي منح صفة املشغل االقتصادي املعتمدعملية بدول اجمللس يف اإلدارات اجلمركية  تطبق 
 : دول اجمللس فيما يتعلق ببن موزدةمعاي  

o  اخلليجي يف برامج املشغل االقتصادي املعتمدشروط حتديد أهلية املشاركة . 
o والتسهيالت املقدمة للمشغلن االقتصادين احلاملن هلذه الصفة. املزايا 
o  إجراءات التطبيق 
o  عمليات التقييج 
o  لية االعتماد  
o  املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي صفةإدارة 

 ياخلليج فرتة صالحية صفة املشغل االقتصادي املعتمد -11

 االلتزامات واملعاي  استيفاء ممل مراقبة اخلليجي متتد صالزية صفة املشغل االقتصادي املعتمد 
والتسهيالت املمنوزة حلاملها من تاريخ اعتمادها  املزاياويرتتب عليها االستفادة من مستمر  بشكل

 أنها.حلن تعليقها أو إلغائها من قبل اجلهة املختصة الد أصدرت شهادة االعتماد بش
 جتارية. ملنشأة الد متنح اخلليجي لصفة املشغل االقتصادي املعتمد زمنية زدود توجد ال 

    دول اجمللاس  يف اخللايجن  ممل االخذ بعن االعتبار أنه جيب على املشاغلن االقتصاادين املعتمادين 
 تالي: مسؤولة عن ال اجلهة املختصة احلفاظ على مستوى مناسب من االمتثال واألمن وتكون

 املراقبة املستمرة للمشغلن االقتصادين يف الدولة وذلك لتقييج أدائهج طوال فرتة االعتماد.   -1

 والد تقام مره وازدة علاى حتديد واختاذ اإلجراءات املناسبة بناًء على نتائج املراقبة والتقييج،   -2
التفتاي  الفعلاي    اإلجاراءات  وقاد تشامل هاذه    كحاد أقصاى   سانوات كال ساس    األقل
التفتي  الوثائقي والتدقيق على احلسابات وإعادة التحقق او زيارة اي املشغل االقتصادي و

   . اخلليجي املعتمد 
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 على مواصلة  املعتمد اخلليجي تقوم اإلدارات اجلمركية بإعادة تقييج مدى قدرة املشغل االقتصادي
 حلاالت التالية:" يف ااخلليجي تطبيق الشروط ومعاي  "املشغل االقتصادي املعتمد

o  ثار على قرار منح صفة املشغل عليها  زن تكون تغي ات يف القوانن واللوائح الد يرتتب 
 .اخلليجي االقتصادي املعتمد

o .يف إطار املراقبة املستمرة 
o .نتيجة معلومات مقدمة إي اإلدارات اجلمركية أو من جهات زكومية معنية  
 من خالل االندماج أو االساتحواذ أو   اخلليجي االقتصادي املعتمد ال ميكن نقل أو تعين صفة ملشغل

املعنياة   اجلهاة املختصاة   أو الكيان القانوني هلا وينبغي اخطار املنشأة التجارية التغي  يف هيكل
 بالتغ ات فورا. 

 اخلليجي املعتمد اعتماد املشغل االقتصاديتعليق أو إلغاء قرار .12

دي املعتمد اخلليجي سارية املفعول اي ان يتج تعليقها أو الغائها بسبب املشغل االقتصا صفةستكون 

 :من هذا الدليل (4)الفقرة عدم االمتثال للشروط واملعاي  املنصوص عليها يف 
 مؤقتا يف احلاالت التالية:  اخلليجي يتج تعليق صفة املشغل االقتصادي املعتمد -أ  

  اخلليجي.ملشغل االقتصادي املعتمد شروط اهلية منح صفة ااإلخالل بأزد  
 املشغل االقتصادي املعتمد  إذا اسفرت نتائج التدقيق واملتابعة عن وجود قصور يف التزام

اوضاعها على ان يتج  لتعديلونتج عنها حترير توصيات هلا، يتج منحها مهلة  اخلليجي
 . زامطة حتسن االلتخمتابعتها يف تنفيذ التوصيات احملررة هلا من خالل 

 ورود إخباريات أمنية متس أمن الدولة . يف زال 
  استمرارية عضويتها يف برنامج املشغل االقتصادي  تعليقيف زال طلب اجلهة املتقدمة

/ طارئنظرًا لعدم قدرتها على االيفاء بشرط من الشروط املطلوبة ) زادث  اخلليجي املعتمد
 . يف إطار الشفافية والشراكة(

 اجلهة املختصة تراهاشهر أو خالل الفرتة الد  6قصى أكحد سن االلتزام يتج وضمل خطة حت. 
  بصورة نهائية يف احلاالت التالية: اخلليجي لغاء صفة املشغل االقتصادي املعتمدإيتج  -ب  

  شروط االهلية ، وبعد تأكد اإلدارة ب اخلليجي يف زال إخالل املشغل االقتصادي املعتمد
من الظروف الد أدت إي هذا اإللغاء من خالل نتائج التدقيق والتقييج الد اجلمركية املختصة 

قامت به بهذا الشأن، أو ردا على مبادرة املشغل نفسه بطلب إلغاء اعتماده كمشغل 
 اقتصادي معتمد.  

  يف زال انتهاء مدة التعليق املؤقت دون معاجلة مالزظات خطة التحسن املقرتزة من الفريق
 .املختص

 يف املخالفات أو جرائج  املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي عند صدور زكج نهائي يدين
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 . التهريب اجلمركي
  عن ممارسة النشاط الذي منحت فيه صفة املشغل  اخلليجي املعتمد املشغل االقتصادي  توق

 . االقتصادي املعتمد اخلليجي
 نشاطها او تصفيتها او اندماجها ممل ل املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف زالة إنهاء

 ي .شركة اخرى مما يرتتب عليه إلغاء كيانها القانون
 يف زال إلغاء صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي ال جيوز تقديج طلب جديد إلعادة

اكتساب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي إال بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ 
 إلغاء الصفة. 

 الد أصدرته يف زال اإلخالل بأزد  للجهة املختصة جيوز – اخلليجي املشغل االقتصادي املعتمد صفة
املشغل االقتصادي اخلليجي املعتمد  صفة( بتعليق أو الغاء 4الشروط املنصوص عليها يف املادة )

 . اجلهة املختصة وتندرج هذه اإلجراءات متامًا ضمن اختصاص
  التواصل ممل  اجلهة املختصة لصفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي علىاء االلغقبل التعليق أو

 املشغل االقتصادي املعتمد لتحديد ما إذا كان ميكن الوصول اي زل. 
بإخطار املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي  اجلهة املختصة وبعد ان يتج التعليق أو اإللغاء ، ستقوم

 . باألسباب لذلك وتزويده ًاأو الكرتونيكتابيًا 
اجلهة ا تراهاشهر أو خالل الفرتة الد  6كحد اقصى جيوز للمشغل االقتصادي املعلق أن يطلب 

 . ةمناسب املختصة

  يف زال كان اإلخالل بااللتزامات يتعلق باجلوانب األمنية، ميكن اختاذ إجراءات التعليق بصفة
 .فورية ودون إخطار مسبق حلن اختاذ القرار النهائي

  يتج تعليق صفة املشغل االقتصادي املعتمد يف زال إخالل هذا األخ  بشروط أزكام االعتماد
 ولكن مل تتأكد اجلهة املختصة باكتمال ظروف وشروط اإللغاء. 

 ذا كانت هناك خمالفة يف أزدى دول األعضاء من قبل مشغل اقتصادي معتمد خليجي مت منحه ا
  :لة أخرى يتج اختاذ االجراءات اآلتيةصفة مشغل اقتصادي من قبل دو

اخلليجي واإلخطار  املعتمد املقدمة للمشغل االقتصادي للمزاياامكانية تعليق العمل   -1
أسباب و بتفاصيل املخالفة الفوري للدولة الد يتبمل هلا املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي

 التعليق.
صادي بدراسة السبب أو االسباب الد أدت إي تقوم الدولة الد أصدرت صفة املشغل االقت  -2

املشغل  صفةمن قبل الدولة املعنية باملخالفة، واختاذ االجراء املناسب خبصوص  املزاياتعليق 
 االقتصادي املعتمد اخلليجي وفق املعاي  واإلجراءات املطبقة.

ة باملخالفة بنتيجة هذه تقوم الدولة الد أصدرت صفة املشغل االقتصادي بإخطار الدولة املعني  -3
 الدراسة الختاذ اإلجراءات املناسبة جتاهه بناًء على قرار الدولة الد أصدرته.

 صفةالختاذ االجراء املناسب يف زال تعليق أو الغاء  دول اجمللس يتج التواصل بشكل فوري بن 
 املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي. 
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                                                                                                                                         الواجبات واملسؤوليات -13

 الربنامج وإبالغ شروطبيف عيمل األوقات الوفاء  اخلليجي يتعن على املشغل االقتصادي املعتمد 
كنه من االستمرار يف ذلك، كما جيب على املشغل بالدولة يف زال عدم مت اجلهة املختصة

املنشأة  داخل –ان وجدت  -بالتغ ات الرئيسية   اجلهة املختصة أن يبلغ اخلليجي االقتصادي املعتمد
 لربنامج .شروط اوالد قد تؤثر على  التجارية

 

   طلب التظلم للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجيضوابط وإجراءات  -14

 للدائرة اجلمركية  بالتظلج  ضد قرار  او الكرتوني قدم الطلب تقديج اخطار كتابيجيوز مل
، وينبغي ان  اجلهة املختصة يومًا من تاريخ استالم االخطار ويقدم الطلب اي 30الدائرة يف غضون 

. كما جيوز اجلهة املختصة يبن االخطار بالتظلج رد املشغل/مقدم الطلب على البيان الصادر عن
 )مرفقشغل/مقدم الطلب بتقديج طلب عقد جلسة استماع كجزء من عملية  التظلج . للم
 (ضوابط وإجراءات طلب التظلج1.4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

849
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

 نة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية . قطاع الشئون االقتصادية األما 14
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 (1.1)مرفق رقم 
 نموذج طلب االنضمام

 املشغل االقتصادي املعتمد الخليجي لبرنامج 
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 ( 1.1) المرفق رقم 

 منوذج طلب االنضمام اىل برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي
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 نموذج التمدٌم 1
 الخلٌجً: المعتمدلمشغل االلتصادي ا برنامج لالنضمام الى المطلوبة المعلوماتٌرجى تعبئة 

 
 تفاصٌل الشركة

 بالكامل: التجاري السجل حسب. اسم الشركة 1 

 :الشركة نوع  .2 
 . العنوان المسجل:3 

 . رلم الهاتف:4 

 :الرخصة التجارٌة – . رلم السجل التجاري5 

الرخصة التجارٌة )حسب  -. جهة إصدار السجل التجاري 6 
 الحاجة(

 :الرخصة التجارٌة – التجاري. تارٌخ السجل 7 

 . المولع االلكترونً للشركة:8 

 . الرمز الجمرك9ً 
 . متطلبات اخرى :11 

 عملٌات الشركة
  . نوع العملٌات )ٌرجى إختٌار كل ما ٌنطبك(8 

 مستورد 
 مصدّر 
  ّمصنع 
  جمارن مكتب تخلٌص جمركً / مخلص 
 وكٌل شحن 
 شركة نمل 
 خدمات لوجستٌة ٌلوك 
  مطاراتو مشغل موانئ 
 مشغل منافذ برٌة 
 وكٌل برٌد سرٌع 
  مشغل مستودعات 
  محطات شحنمشغل 
  المشاركة فً سلسة التورٌد و اإلمداد ممدم خدمات أخرى

 )ٌرجى التحدٌد(الدولٌة 
 

 . وصف مختصر لألنشطة:9 
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 عدد الموظفٌن:. 11 

 المشاركة فً سلسلة اإلمداد الدولٌة: الدولةعدد الموالع فً . 11 

 (1. الهٌكل التنظٌمً )أنظر ملحك 12 

هل الشركة جزء من مجموعة كٌانات لانونٌة )ممرها فً . 13 
 أو دولة أخرى؟( )نعم/ال( الدولة

 إذا كانت االجابة نعم ، أكتب وصف مختصر عن المجموعة:. 14 
 
 
 

 الدولة خارج مشابهة أو برامجخلٌجً  معتمد التصادي كمشغل برامج فً العضوٌة
فً الخارج  مماثلة برامج معتمدة من الرئٌسٌة الشركة هل .15 

 )نعم/ال(:
 دول: مجموعة. إذا كانت اإلجابة نعم فً أي دولة أو16 
 فً الخارج )نعم/ال(:مماثلة  برامج من معتمدة  فروع هل لكم.17 
 إذا كانت اإلجابة نعم فً أي دولة أومجموعة دول: .18 

 بٌانات ممدم الطلب
 اسم ممدم الطلب:. 19 

 . المسمى الوظٌفً:21 

 . رلم الهاتف :21 

 .عنوان البرٌد ااأللكترونً :22 
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 الموافمة
المشغل االلتصادي  برنامج الىبهذا أوافك على تبادل المعلومات الواردة فً طلب االنضمام 

 األخرى الدولمن أجل ضمان تنفٌذ االتفالٌات الدولٌة المبرمة مع  وذلن الخلٌجً المعتمد
تمدٌن واإلجراءات المتعلمة مجال  المشغلٌن االلتصادٌٌن المع فًبشأن االعتراف المتبادل 

 .بالشؤؤن األمنٌة
 

 نعم   ☐
 ال   ☐

 
 إذا كانت نعم:

 
 .............…………………………………………………………………………………………………………االسم . 32

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………المسمى الوظٌفً . 32
 
 
 

 
 :يجب ارفاق الملحقات التالية مع الطلب

 
 .الهٌكل التنظٌمً للشركة – 1ملحك  •
لائمة باإلدارة التنفٌذٌة وأعضاء المجلس مع ذكر األسماء واألدوار والعناوٌن ورلم الهوٌة  – 2ملحك  •

 .او الجواز الوطنٌة
لائمة بالمساهمٌن/المالكٌن الرئٌسٌٌن بما فً ذلن نسبة المساهمة/الملكٌة مع ذكر األسماء  – 3ملحك  •

 .أو الجواز والعناوٌن ورلم الهوٌة الوطنٌة
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 مالحظات توضٌحٌة
 

 تم إعداد المالحظات التوضٌحٌة التالٌة لمساعدة ممدم الطلب على تعبئة نموذج الطلب بصورة صحٌحة.
 

  السجل التجاري بالكاملاسم الشركة حسب  .1
 أكتب االسم للشركة بالكامل

 
 الشركة نوع .3

 أو خاصة،.. الخ( عامةالشركة )مساهمة  نوع إٌضاح 
 

 المسجل العنوان .2
 أكتب عنوان الشركة

 
 الهاتف رلم .2

 أكتب رلم هاتف الشركة الرئٌسً
 

 التجاري السجلرلم  .5
 التجارة. ٌسمح التسجٌل برلم السجل التجاري الرئٌسً.أكتب رلم السجل التجاري حسب ما هو صادر من وزارة 

 
 التجاري السجلتارٌخ  .6

 أكتب تارٌخ إصدار السجل التجاري الحالً
 

 المولع االلكترونً للشركة .7
 أذكر مولع الشركة االلكترونً

 
 نوع العملٌات )ٌُرجى اختٌار جمٌع ما ٌنطبك( .8

 .المدادحدد األنشطة التي تعمل بها الشركة ، كجزء من سلسلة ا
 

 وصف مختصر لألنشطة .9
 وّصف بإختصار األنشطة التً تؤدٌها الشركة والمتعلمة بالحركة الدولٌة للبضائع.

 
 عدد الموظفٌن  .11

 أكتب عدد الموظفٌن اإلجمالً
 

  الدولةالموالع المشتركة فً سلسلة اإلمداد الدولٌة فً  وعناوٌن عدد  .11
حٌث تتم مزاولة أنشطة الجمارن أو سلسلة  الدولةأكتب عدد الموالع والمكاتب والمستودعات أو موالع أخرى فً 

 اإلمداد الدولٌة.
 

 الهٌكل التنظٌمً للشركة .13
ما إذا كانت الشركة جزء من مجموعة كٌانات لانونٌة. أكتب الهٌكل ومات الهٌكل التنظٌمً للشركة ، وأكتب معل

 .1الوصف فً ملحك التنظٌمً حسب 
 

 )نعم/ال( برامج مماثلة فً الخارج من معتمدة الشركةهل   .12
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 وضح إذا كانت الشركة لد تم اعتمادها من برامج مشابة فً دول اخرى.
 

 إذا كانت اإلجابة نعم أكتب وصف مختصر عن المجموعة .12
الكٌانات التً لها عاللة مؤسسٌة أو ٌنطبك هذا السؤال فمط على الكٌانات التً تشكل جزء من مجموعة أكبر من 

 لانونٌة.
تمنح للكٌانات ، ٌمكن لكٌانات متعددة لها أرلام سجل  الخلٌجً المعتمدوحٌث أن عضوٌة برنامج المشغل االلتصادي 

مختلفة وتعمل ضمن هٌكل مؤسسً واحد االنضمام للبرنامج. وبما أن هذه الكٌانات المختلفة تحتاج ألن ٌتم اعتمادها 
بشكل منفصل ، فإن وصف هٌكل الشركة المانونً والمؤسسً سٌوفر للجمارن فهم السٌاق المؤسسً للشركة ولد ٌملل 

 من الولت المستغرق لمنح االعتماد.
 معلومات عن الشركة األم أو الشركات المابضة أو التابعة.على الممدمة  الشركة معلوماتٌجب أن تشتمل 

 
  من لبل برنامج فً الخارج مصادق علٌها الرئٌسٌة شركةال .15

اللتصادي المعتمد فً امج المشغل امصادق علٌها من لبل برن الدولةإذا كانت الشركة المسجلة فً أجب بـ )ال أو نعم( 
 أخرى. ةدول اي
 

 الدول/دولةال إذا كانت اإلجابة نعم ما هً .16
 التً تمت فٌها المصادلة على الشركة. الدولأكتب معلومات عن 

 
 هل لكم فروع  معتمدة من  برامج مماثلة فً الخارج أجب بـ )ال أو نعم( .17

أو  دولةفً  الخلٌجً هل لدٌكم أي فرع فً الخارج لد تمت المصادلة علٌه من لبل برنامج المشغل االلتصادي المعتمد 
 أخرى.دول 

 
 الدول/دولةال إذا كانت اإلجابة نعم ما هً .18

 ان التً تمت فٌها المصادلة على فرع الشركة.دولة أكتب معلومات عن ال
 
 اسم ممدم الطلب .19

 .الخلٌجً الذي ٌمكن االتصال به بخصوص طلب التمدٌم لبرنامج المشغل االلتصادي المعتمدأكتب اسم الشخص 
 

 المسمى الوظٌفً  .31
 أكتب المسمى الوظٌفً للشخص الذي ٌمكن التواصل معه.     

 
 رلم الهاتف .31

 أكتب رلم هاتف الشخص الذي ٌمكن التواصل معه.  
 

 عنوان البرٌد االلكترونً .33
 ٌمكن التواصل معه لغرض المراسالت االلكترونٌة. الشخص الذيأكتب اٌمٌل  

 
 االسم .32

 أكتب اسم الشخص المسؤول عن تعبئة نموذج التسجٌل.
 

 المسمى الوظٌفً .32
 أكتب المسمى الوظٌفً للشخص المسؤول عن تعبئة نموذج التسجٌل .
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 1ملحك 

مختصر للمهام و/أو المسئولٌات الرئٌسٌة نرجو تمدٌم هٌكل تنظٌمً أومخطط عام لهٌكل إدارة الشركة الداخلً ، مع وصف 
 لكل لسم/إدارة مع ذكر عدد الموظفٌن.

 
 2و 3ملحك 

( الذٌن ٌمتلكون الكٌان الذي ٌرغب فً االنضمام لبرنامج المشغل المالكٌنالغرض من هذا الملحك هو تحدٌد األشخاص )
فٌذ المرارات المتعلمة بعملٌات سلسلة إمداد الشركة تحدٌد األشخاص المسئولٌن والمخّولٌن باتخاذ وتنوااللتصادي المعتمد ، 

 واألمن.
 إذا كانت الشركة مملوكة بواسطة شركة أخرى نرجو ذكر أسماء وعناوٌن ورلم السجل التجاري للشركة األخرى.
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 (1.2)مرفق رقم 
 نموذج التقييم الذاتي للمشغل االقتصادي املعتمد الخليجي
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 ( 1.2) المرفق رقم 

 للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي الراتي التقييم منوذج
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اث  جذٌو املحخٍى
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 .Error! Bookmark not defined ................................... الخلُجي آلُت اكخماد اآلاشغل الاكخصادي اآلالخمذ 1.1
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... احياظدباهت الخلُُم الز  1.2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................... احيهُيل اظدباهت الخلُُم الز 1.3
 .Error! Bookmark not defined .................................................. احيملحت كاّمت كً اظدباهت الخلُُم الز 1.4
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. ساثاخخصكابمت الا  1.5
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لذمت اآلا 1  
 

بذ التي ًمً٘ ؤن جش جهاثالخجاسة لل حرو جِع دعهُللَحر مضاًا إلى جى  الخلُجياآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ يهذٍ بشهامج 
الالتزام الخجاسي. ظالمت ظلعلت �مذاد و  

 
الخلُجي اآلاشغل الاكخصادي اآلالخمذآلُاث اكخماد  1.1  

 
، مما ًؤدي إلى خدٓٔت المً خالٛ جٓذًم ؾلب وإظشاء نملُ ميشإةالالتزام الخجاسي لل جُُٓم ؤمً ظلعلت �مذاد وظِخم 

 انخماد اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذنملُت  الٛالىاجخت. ومً خ ميشإةللالخلُجي مىذ شهادة اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ 
 مضاًاو الخطٛى نلى  خلُجي هخمذممشًل اْخطادي ٖ مً انخماد اآلايشإة بالذولتالجمإس ٓشس اداسة ، ظخالخلُجي
 .البرهامج

 
ؤن جشظل ؾلب بزلٚ. بهذ  َبئمٙانها، الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذمهخمت في الاهػمام إلى بشهامج  يشإةفي قل ؤن اآلا

  ُ ودوسها في  يشإةإٖماٛ �ظضاء راث الطلت (اآلاخهلٓت بىىع وشاؽ اآلا يشإةاآلاؿلب مً ْبٛى الؿلب جبذؤ نملُت الخدٓٔ وظ
.حي مدذدجُُٓم رااظخبُان  ظلعلت �مذاد الذولُت) مً خالٛ  

 
اظدباهت الخلُُم الزاحي 2.1  

إٖماٛ اظدباهت الخُُٓم الزاحي لخدذًذ مذي  يشإة، ظُؿلب مً اآلامبذئُا   بالذولتمً ْبل الجمإس  الؿلببمجشد ْبٛى 
اظدُُائها للمهاًحر والششوؽ املخذدة. ًجب الىكش إلى ظمُو �ظئلت َُما ًخهلٔ بااللتزام الخجاسي ومهاًحر �مان في ظُاّ 

راث ضلت بإوشؿت  َُه جٙىن  الزيٓذس الب َٓـًخم جؿبُٓها  ناًجب ي ظلعلت �مذاد الذولُت والتي ف يشإةؤوشؿت اآلا
إٖماٛ  يشإةفي ظلعلت �مذاد. ظٍى ًؿلب مً اآلا يشإةمهُىت ٌهخمذ نلى وشاؽ اآلا يشإة. إن اخخُاس �ظئلت آلايشإةاآلا

 الخلُجي ؾلبها لبرهامج اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ إنب هاإخؿاس بهذ ًىم نمل  15وإنادة اظدباهت الخُُٓم الزاحي في يػىن 
 .مبذئُا   هجم ْبىلْذ 

 
ٗىزُٓت مً اظدباهت الخُُٓم الزاحي ، ظخٓذم بالذولت الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذلبرهامج  ولىوفي اآلاشخلت � 

 ، الاظدباهت  بالذولتمإس لجم ال الالخٓت مً البرهامج. بهذ اظخال ي اآلاشاخبشٙل ال٘ترووي فإدخالها  مو جخؿُـالجمإس
ٗاهذ اآلا بالذولتجمإس لاجخار ْشاس مً ْبل ا ًخؿلبالانخماد، مما ، ظدبذؤ مشخلت يشإةم٘خملت مً اآلا  يشإةلخدذًذ ما إرا 

 في نملُت اجخار الٓشاس هزه. هامت للًاًتوزُٓت  تاآلا٘خمل حهخبر اظدباهت الخُُٓم الزاحي. و الانخماد ؤم ال بمهاًحرجُي 
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.الظدباهت الخلُُم الزاحي الهُيلُتالبيُت  3.1  
في ظُاّ إؾاس نمل مهاًحر ؤمً  الخلُجي مو مخؿلباث بشهامج اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ ا اآلاعدىذًخماش ى هُٙل هز

 .توحعهُل ظلعلت �مذاد في الخجاسة الذولُت الطادس نً مىكمت الجمإس الهاآلاُ
 

ض الجضء الهام نلى مهلىماث اآلا ٖش خ الالتزام الخ  1)الٓعم  يشإةٍو (. 3، وخُل السجالث )الٓعم (2جاسي )الٓعم (، وجاٍس
ُ   واآلاهاًحر الهملُت للُ٘اءة ؤو( 4اآلاالُت )الٓعم  اآلاالئتوجليها  حز نلى ( ًىطب الت  6(. في )الٓعم 5ت )الٓعم اآلاؤهالث اآلاهى ٖر

 باث �مً.( ظلعلت �مذاد الذولُت ومخؿل  7وفي )الٓعم  يشإةْابت في اآلابِئت الش  
 

 دى الخالي:خُُٓم املخاؾش نلى الى  ل ا  مىخكما  ، ًدبو ٗل ْعم همؿىغُدُتآلاالخكاث الخ�هذ الجضء الهام مو �ظئلت وا
ٗاهذ هىإ إظشاءاث وجذابحر داخلُت مؿب  خٛى َُما ؤظئلت •  ً  خش  اآلاش  يشإةاآلآت داخل إرا  ل الاْخطادي ت لبرهامج اآلاش

 .الخلُجي اآلاهخمذ
 وصف مىظض لهزه �ظشاءاث واآلاهلىماث اآلاخهلٓت �ها.• 
 خىغُدُتالالخكاث اآلا •

لاث ل جىّك فُما ًخللم بيل ظؤاٌ ودمج اآلابادا الخىجيهُت التي جفّص  ميشإةإطافُت لل اآلاالخـاث خلفُتهزه جىفش 
.يشإةالظخجابت اآلا بالذولت الجماسن  

 
آلاعدىذملحت كامت خٌى ا 4.1  

التي جخٓذم  يشإةالزاحي الظخخذامها مً ْبل اآلانلى مٓذمت لهملُت الخُُٓم الزاحي واظدباهت الخُُٓم ًدخىي هزا اآلاعدىذ 
.الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ الاهػمام لبرهامجبؿلب   

شخمل اآلالخٔ  .احينلى اظدباهت الخُُٓم الز 1َو  
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اظدباهت الخلُُم الزاحي -1اآلالحم  2  
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 يشإةمللىماث اآلا .1

 
 مللىماث كامت 1.1

 .......................................................................................................................................................الاظم، الهىىان 1.1.1

:ميشإجٚر جُاضُل خٛى �حي اآلاؿبٔ لذي حالشظاء جَى  
 

 ........................................................................................................ونىىانها ميشإةالاظم الٓاهىوي الٙامل لل 1.1.1.1
 

م السج      2.1.1.1 ت – الخجاسي ل ْس ي ميشإةلل الشخطت الخجاٍس  .بالذولتلذي الجمإس  والشمض الجمٗش
.......................................................................................................................................................................... 

 
 ياحاظم الصخظ اآلاعؤوٛ نً حهبئت اظدباهت الخُُٓم الز     3.1.1.1

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

 ت:مالخـاث جىطُدُّ 

ذ ظابٔ.لب اآلآذ  ومؿابٓتها مو الؿ   يشإةهٍش نلى اآلاالًشع مً ظمو هزه اآلاهلىماث هى الخ    م في ْو
 

 مجمىكت الىُاهاث اللاهىهُت 2.1.1
 

ٗان مٓشها في  ميشإجٚهل   ولم / البلذ آخش(؟ ؤي ؤو  الذولتظضء مً مجمىنت مً الُ٘اهاث الٓاهىهُت )ظىاء 
............................................................................................................................................................................... 

  
ٗاهذ �ظابت بىهم، يش�ى جٓذيم وضف مىظض للمجمىنت، بما في ذلٚ جُاضُل مثل:  إذا 

 شئِعُتال يشإةاظم املجمىنت ؤو اآلا 1.1.2.1
     .................................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................اآلالُ٘ت 2.2.1.1
 

 .................................................................................................................................................... يشإةاآلا ضاخب 3.2.1.1
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 بإٖملها إن وظذث يشإةفي اآلا ٕ/اآلاالحناهمبُاوي هُ٘لي للمع سظم 4.2.1.1
............................................................................................................................................................................................... 

 :ما ًلي ًشجى بُان ما إرا وان لذي ؤي هُاهاث ؤخشي في املجمىكت
 

ؤو في ؤي بلذ آخش )إرا �ان �مش  بالذولت الخلُجي بالُهل نلى انخماد بشهامج اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ خَطلذ 5.2.1.1
ذ مً الخُاضُل(. حر مٍض  ٖزلٚ، الشظاء جَى

تمذ بؿلب للخطٛى نلى جَٓذ  6.2.1.1 ْبل  للمشاظهت مًوجخػو خالُا  الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ نػٍى
 ؤو في بلذ آخش. الذولتفي  لجمإسا

ت ََٓذث 7.2.1.1  ٖزلٚ، ًشجى جٓذًم الخُاضُل. ؤو بلذ آخش، إرا �ان �مش الذولتفي  الهػٍى
 

 مالخـاث جىطُدُت

التي لها نالْت مؤظعُت ؤو ْاهىهُت. يشأثجىؿبق هزه �ظئلت َٓـ نلى الُ٘اهاث التي �ي ظضء مً مجمىنت مً اآلا  
 

الٓابػت ؤو  يشأثؤو اآلا شئِعُتال يشأثمهلىماث نً ؤي مً اآلا يشأثًجب ؤن جخػمً اآلاهلىماث اآلاخهلٓت بمجمىنت اآلا
الخابهت. يشأثاآلا  

 
ت في بشهامج اآلاشً الُشدًت، َمً اآلامً٘ ؤن حععى نذة  ميشأثجمىذ لل الخلُجي ل الاْخطادي اآلاهخمذوبما ؤن الهػٍى

ام حسجُل مخخلُت لل ت اآلاشًل الاْخطادي نػٍىحهمل غمً هُٙل مؤظس ي واخذ للخطٛى نلى  ميشإةُٖاهاث راث ؤْس
 يشأثبشٙل مىُطل، َئن وضِ هُٙل اآلا. وبما ؤن هزه الُ٘اهاث املخخلُت ظخدخاط إلى ؤن جٙىن مهخمذة الخلُجي اآلاهخمذ

ه نملُت  ذ الزي حعخًْش ذ ًٓلل مً الْى ت ْو ش للجمإس َهم العُاّ اآلاؤظس ي لألنماٛ الخجاٍس ت والٓاهىهُت ظَُى الخجاٍس
 الانخماد.

 

 ميشإةالهُيل الخىـُمي لل 3.1.1

  .يشإة الذاخليًشجى جٓذًم مخؿـ جىكُمي ؤو مخؿـ نام لهُٙل إداسة اآلا1.3.1.1
...................................................................................................................................................................................................... 

 
ت،  2.3.1.1  نذد اآلاىقُحن بجاهبوضِ مىظض للمهام و / ؤو اآلاعؤولُاث الشئِعُت لٙل إداسة / وقُُت إداٍس

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

للصخظ الشئیغ )ؤو �شخاص( اآلاعؤولحن حشًیلیا نً إداسة �ظشاءاث  شئِعُتیشجی �شاسة إلی الاظم واآلاھام ال 3.3.1.1
 .الجمشکیت و�وشؿت راث الطلت بعلعلت �مذاد الذولیت
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.................................................................................................................................................................................................... 
 

 :مالخـاث جىطُدُت

لألوشؿت بشٙل نام واآلاخهلٓت بااللتزام  ميشإجٚإداسة بُهم لُُُ٘ت  بالذولتوالًشع مً هزا العؤاٛ هى جضوٍذ الجمإس 
.بشٙل خاص الخجاسي وؤمً ظلعلت �مذاد  

 

ت �ظاظُت، َػال نً جلٚ التي جؤزش نلى ظلعلت  يبغي ؤن ًٙىن الهُٙل الخىكُمي ملخت نامت نً اآلاعؤولُاث �داٍس ٍو
 و�مً، وإداسة ظلعلت �مذاد الذولُت، وما إلى رلٚ. �مذاد الذولُت، بما في رلٚ جلٚ التي حشٍش نلى الالتزام الخجاسي 

 

و ؤو اآلاىاْو التي حهمل َيها اآلا ،�نماٛ مىاْو 4.1.1 ( بما في رلٚ نذد الذولت)داخل  يشإةًشجى جٓذًم ملخت نامت نً اآلاْى
و و و�وشؿت �ظاظُت التي جخم في �ل مْى  .اآلاىظُحن في �ل مْى

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

 :مالخـاث جىطُدُت

ًلي: لإلظشاءاث اآلاخخزة في ما ْذم وضُا مىظضا   
و.يشإةاآلاىاْو الجًشاَُت التي حهمل َيها اآلا•  ، و�وشؿت الشئ�عُت، ونذد اآلاىظُحن في �ل مْى  
ولُت مخطلت بعلعلت �مذاد في خالت الاظخهاهت بمطادس خاسظُت، ؤي مىاْو ًٓىم َيها ؾٍش زالض بإوشؿت د• 
.يشإجٚآلا  
ً؛ إرا لم جً٘•  ت لٚ، ًشجى �شاسة إلى مً هزه اآلاشأَ م ًشجى رٖش مىاْو اآلاعخىدناث / مشأَ الخخٍض ؤي ملٖى

ؤخشي، ًشجى جٓذًم الخُاضُل. ميشأثإرا ٖىذ حشإس مشأَ مو جاس / جإظحر هزه الدعهُالث. اظدئجٓىم ب ظهت  
 

 �شاطاث سلسلت �مداد الدولُت 2.1
 ف عام أل�شطت سلسلت �مداد الدولُتوص 1.2.1

الىظُُت( التي جٓىم �ها والتي جخهلٔ بعلعلت �مذاد الذولُت. )ضو نالمت نلى �ل ما الذوس/ًشجى �شاسة إلى ظمُو �وشؿت )
 ًىؿبٔ(.

 مستورد 
 مصدّر 
 ّّمصنع 
 ّمكتبّتخليصّجمركيّ/ّمخلصّجمارك 
 وكيلّشحن 
 شركةّنقل 
 خدماتّلوجستيةّيلوك 
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 ّمطاراتو مشغلّموانئ 
 مشغلّمنافذّبرية 
 وكيلّبريدّسريع 
 ّمشغلّمستودعات 
 ّشحنّمحطاتمشغل 
 )مقدمّخدماتّأخرىّالمشاركةّفيّسلسةّالتوريدّوّاإلمدادّالدوليةّ)يرجىّالتحديد 
 

 :مالخـاث جىطُدُت
 
 اآلاشغل الاكخصادي اآلالخمذفي ظلعلت �مذاد الذولُت ألغشاض  املخخلفت ؤصحاب اآلاصلحت ومعؤولُاتهم جدذًذ ًخم 

 :كلى الىدى الخاليالخلُجي 
 
 اآلاعخىسد 

ىىن معؤوال كً دفم الشظىم )إن  الؼشف الزي ًلىم )ؤو  الزي ًلىم وهُله ؤو وظُؼه( بئصذاس بُان الاظخيراد، ٍو
 وجذث( كلى العلم اآلاعخىسدة. وكذ ٌشمل رلً ػشفا ًمخلً البظاكت ؤو ٌعلم إليها.

 
 س.ذ  كادة، ًخم حعمُت هزا الؼشف إما همشظل إلُه في وزابم الصحً و / ؤو همشتري في فاجىسة اآلاص  

 
مىً ؤن  الذولُت، طمً معؤولُاث ؤخشي، اآلاعؤولُت كً دكت  مذادٌشمل هؼاق وشاغ اآلاعخىسد في ظلعلت � ٍو

واهخماٌ وجلذًم بُان الاظخيراد والىزابم الذاكمت في الىكذ اآلاىاظب، وطمان الدعلُم �مً للبظاةم مً هلؼت 
 والخالكب بالعلم. ججىب الىصٌى غير اآلاصشح به باألخص النهابُت، الذخٌى إلى الىجهت

 
 اآلاصّذس 

ٌ / الصخص  يشإةواآلاصذس هى اآلا خم مشابه  مً لذًه صاخب البظاكت ؤو وهى الزي ًصذس باظمه بُان الخصذًش  املخى
 للخخلص مً ممازلخم مً له اآلالىُت ؤو  إرا واهذ. جلذًم البُان الجمشويللخخلص منها في الىكذ الزي ًلبل فُه 

 وفلا للللذ الزي ٌعدىذ إلُه الخصذًش، ًىىن اآلاصذس هى الؼشف اآلاخلاكذ الذولتلصخص ملُم خاسج  ههبظاكت مملى 
 .الذولتفي  الزي جم جإظِعه

 
مىً ؤن حشمل معؤولُت اآلاصذس في ظلعلت �   الذولُت، طمً معؤولُاث ؤخشي، ما ًلي: مذادٍو

 
  م بُان الخصذًش مً كبل اآلاصذس.ّذ  في الىكذ اآلاىاظب، إرا ك   جلذًمهمعؤوٌ كً صحت بُان الخصذًش و 

معؤوٌ كً الالتزام بظىابؽ الخصذًش ؤو غيرها مً اآلاخؼلباث الخىـُمُت ؤو الترخُص التي جىؼبم كلى • 
 .الذولتجصذًش البظاةم 
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لاث واآلابادا الخىجيهُت راث الصلت، بما في رلً جذابير •  جؼبُم إجشاءاث الخصذًش اللاهىهُت وفلا للدشَش
ت، وكىذ الاكخظاء، سظىم الخصذًش؛العُاظت ال  خجاٍس

 مً البظاةم إلى الىاكل ؤو وهُل الصحً. ظلُمتطمان إمذاداث آمىت و • 
 

 اآلُاصّىم 
 التي جيخج العلم اآلاىجهت للخصذًش. يشإةاآلاصىلت هي اآلا يشإةفي إػاس ظلعلت �مذاد الذولُت اآلا

 
مىً ؤن حشمل معؤولُت اآلا  منها: ،اآلاصىلت في ظلعلت �مذاد الذولُت، طمً معؤولُاث ؤخشي  يشإةٍو

 طمان كملُت جصيُم آمىت آلاىخجاتها. و• 
 طمان جىسٍذ آمً آلاىخجاتها للمالئها.• 
 
  مىخب جخلُص جمشوي / مخلص جماسن 

اسن وإجمام هى ؤي شخص كاهىوي ؤو ػبُعي ٌلمل في إكذاد البُاهاث الجمشهُت وجىكُلها وجلذًمها إلى مىخب الجم 
 �جشاءاث الجمشهُت لخخلُص البظاةم لحعاب الغير.

 معؤوٌ كً البُاهاث الجمشهُت والىزابم اآلالذمت هُابت كً الغير. شويالجم خلصامل

 

 خذماث لىجعدُت ُلوه 
ً وجىصَم العلم في الخجاسة الذولُت هُابت كً مصذس ؤو معخىسد ؤو شخص  شغل اللىجعتياآلاًلىم  بدىـُم هلل وجخٍض

وؤن ًصذس كلذ الىلل الخاص به، كلى ظبُل  هىاكلآخش. وفي بلع الحاالث، ًمىً للمشغل اللىجعتي ؤن ٌلمل 
 اآلاثاٌ بىلُصت الصحً.

 4PL و 2PL  3PL مخخلفت مً مشغلي اللىجعدُاث مثل هىان ؤهىاق
 

  .(2PL) لىظعدُاث الؿٍش الشاوي
ي آلاهمت الىٓل ؤو ًٓىم الطاوو / اآلاعخىسد / اآلاطذس بخىقُِ مذًش الىٓل ؤو اآلاعخىدم ٖمٓاٛو مً الباؾً للخىُُز الدشًُل

د الهالْت َٓـ اآلاطىهت. ويالبا ما ًٙىن مىس  يشإةبىغىح. ًبٓى الخىكُم واآلاخابهت مً معؤولُت اآلا الىٓل اللىظعتي املخذد
ٓا لزلٚ. إمشٍٓىم اآلامشل اللىظعتي بما ًْط�رة �ظل، و نت الخٙالُِ مذَى  ذَو َو  الهمُل، ٍو

 
  (3PL) ٍش الشالض:لىظعدُاث الؿ  

لت ومخىىنت بخىظُه نملُاتها اللىظعدُت إلى  ميشإةالترجِب الزي جٓىم َُه  مخخططت  ميشإةراث ظالظل إمذاد ؾٍى
 واخذة ؤو ؤٖثر، وهي الجهاث الخاسظُت التي جٓذم خذماث الىٓل و�مذاد.
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 (4PL) لىظعدُاث الؿٍش الشابو:
خحن ؤو ؤٖثر مً اآلا ميشإةالترجِب الزي ًخم بمىظبه الخهاْذ مو   يشأث)ؤو ظهاث خاسظُت( في نملُاتها اللىظعدُت نلى شٖش

هحن اآلاخخططت )الخذماث اللىظعدُت مً ؾٍش زالض(  مخخططت ؤخشي )الؿٍش الشابو( لخيعُٔ ؤوشؿت  ميشإةَو
 �ؾشاٍ الثالثت.

 

  عخىدكاثمشغلي اآلا ً  الجمشهُت وغيرها مً مشغلي مشافم الخخٍض
مؤكذ.مخضن  حشغُل هى الصخص املخٌى بدشغُل معخىدق جمشوي ؤو  عخىدكاثاآلا خاسط  

ً البظاةم التي الخاصتًمىً ؤن جىىن اآلاعخىدكاث إما خاصت ؤو كامت. وفي اآلاعخىدكاث  مين جيخمي أل ، ًخم جخٍض
مىً ؤن جىىن بظاةم جخص ؤي شخص. اللامت،اآلاعخىدق فلؽ في اآلاعخىدكاث   .ٍو

 

مىً ؤن جىىن معؤولُت مشغل اآلا  الجمشهُت في ظلعلت �مذاد الذولُت، طمً جملت ؤمىس، هي: عخىدكاثٍو

جمشوي ؤو في مخضن مؤكذ، ال ًخم إصالتها مً �ششاف الجمشوي الخإهذ مً ؤهه في خين ؤن البظاةم مىجىدة في معخىدق • 
ً الجمشوي ؤو اللىاكذ اآلاخلللت  ً البظاةم التي ٌغؼيها إجشاء الخخٍض والىفاء بااللتزاماث �خشي الىاشئت كً جخٍض

ً اآلاؤكذ؛  بالخخٍض
ً اآلاؤ تزام بالالا•  ع للمعخىدق الجمشوي ؤو آلاشفم الخخٍض  كذ؛لششوغ املحذدة في الخفٍى
 الحمایت الکافیت آلاىؼلت الخخضیً طذ الخذخل الخاسجي. و جىفير • 
 والخالكب بھا. وجبذًلهاإلی العلم،  هالحمایت الکافیت مً الىصٌى غير اآلاصشح ب جىفير • 

 

 ششهت هلل 
بىلُصت الصحً ؤو بىلُصت التي جلىم بىلل البظاةم ؤو التي لذيها كلذ، وؤصذسث كلى ظبُل اآلاثاٌ.  يشإةالىاكل هى اآلا

 .الصحً الجىي، لىلل البظاةم
مىً ؤن جىىن معؤولُت الىاكل في ظلعلت �مذاد الذولُت، في جملت ؤمىس، هي:  ٍو

للبظاةم ؤزىاء خُاصتها مً كبل الىاكل، وججىب الىصٌى غير اآلاصشح به إلى وظابل  طمان هلل آمً وظلُم• 
 الىلل والبظاةم اآلاىلىلت والخالكب بها؛

 جىفير وزابم الىلل في الىكذ اآلاىاظب هما هى مؼلىب بمىجب اللاهىن. و• 
 جؼبُم �جشاءاث اللاهىهُت الالصمت وفلا لللاهىن واللىابذ.• 
 

    ذ الّع  ميشإةيران، الّؼ  ششهتمىاولت البظاةم، وهُل  ميشأثحً، ؤخشي: وهُل الّص م، البًر اآلاىؼلت  ميشإةَش
 .مدؼاث شحً، مشغل  مي الخذماث �خشي ؤو ملّذ  الحشة، مُىاء / مؼاساث اآلاشغل
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 :مالخـاث جىطُدُت
ِخم جُُٓم ظ وفي نملُاتها.  يشإةالًشض مً هذا العؤاٛ هى جدذًذ ؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت التي جؤد�ها اآلا

ٓا   بالذولت الخلُجي اآلاهخمذ التي حععى إلى الذخٛى في بشهامج اآلاشًل الاْخطادي يشأثاآلا ؤمً ظلعلت آلاهاًحر  ، َو
 وشؿت التي جٓىم بها.�مذاد والالتزام الخجاسي لأل

 
  ولُتفي ظلعلت �مذاد الّذ  يشإةوشاػاث اآلا 2.2.1
 خت ؤدهاه ٖما هى مؿب  بما في رلٚ اآلاهلىماث اآلاىض   يشإجًٚشجى جٓذًم وصف مىظض ألوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت آلا:ٔ 
 

شها  1.2.2.1  .ميشإجٚؤهىام البػائو والخذماث التي جَى
 

 .ميشإجٚدٛو حعخىسد منها ؤو جطذس إليها  10ؤظماء  2.2.211
دا ؤو جشخُطا الظخحرادها ؤو ت جخػو للخهامل مهها )إن وظذث(. ُمُكجىؤي بىىد  3.2.2.1 الىكش في ؤي بػائو جخؿلب جطٍش

 .جطذًشها ؤو الاججاس بها ؤو يحر رلٚ مً الششوؽ ؤو اآلاخؿلباث التي جىؿبٔ نلى مىاولتها )مشل البػائو الخؿشة(
 

 مالخـاث جىطُدُت:
 .1.2.1الغشض مً هزا العؤاٌ هى جلذًم وصف مىجض لىُفُت ؤداء كملً لألوشؼت املحذدة في 

شهض بشهامج اآلاشغل الاكخصادي ك�� هىع �وشؼت ال�� ًمىً اللُام ��ا مً كبل مخخلف كؼاكاث   اآلالخمذ الخلُجي ٍو
 �كماٌ ؤو الصناكت طمً ظلعلت �مذاد الذولُت وجدذًذ ملاً�� ؤمً العلعلت ذاث الصلت ��زه �وشؼت.

 حجم وكُمت اليشاغ الخجاسي  3.1
 

ُت 1.3.1 ُمت البُاهاث الجمٖش  نذد وحجم ْو
ُل الصخً بالىُابت(  نذد جٓذًشي ًشجى إنؿاء  ي ؤو ٖو ُت )ؤو وظُـ ظمٗش هامحن اآلااغُحن بما في رلٚ للمً البُاهاث الجمٖش

ُت ُت مً إظمالي نذد البُاهاث الجمٖش  الخالُت: البُاهاث وإظمالي الُٓمت الجمٖش

 
 .........................................................................................................................................................................ظخحراد الا  1.1.3.1
ذ الاظخحراد 2.1.3.1 ذ( اآلاْؤ  ............................................................................................................................... )�دخاٛ اآلاْؤ
 .....................................................................................الخطذًش ..................................................................................... 3.1.3.1
 ................................................................................................................................................................ الخطذًش إنادة 4.1.3.1
)حًُحر واظؿت الىٓل( الصخً مخهذد الىظائل  5.1.3.1

......................................................................................................................................................................................................... 
ذ( 6.1.3.1  الىٓل بالهبىس )التراهٍض

......................................................................................................................................................................................................... 
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ُت يحر ْابل للخؿبُٔ ش" اٖخب ، َٓـميشإجٚفي  إرا لم ًً٘ الهمل الجذًذ ؤو هىم مهحن مً البُاهاث الجمٖش  ."يحر مخَى

 

 :ىطُدُتمالخـاث ج

 الغشض مً هزه �ظئلت هى جلذًم مؤشش لذوس وؤهمُت ظلعلت �مذاد الذولُت في كملُاث ؤكمالً.

 

 :كُمت الشظىم/الظشابب 2.3.1
ُا، ًذَو ًشجى جٓذًم جٓذًش لٙل اآلابالٌ الخالُت في الُئاث اآلاذسظت ؤدهاه والتي دَهتها ) ٗان وظُؿا ظمٖش ؤو، إرا 

ً( بالىُابت نً اآلاعخىسدًً / اآلاطذ    لهامحن اآلااغُحن.لٍس

 الشظىم الجمشهُت؛  1.2.3.1
 الظشابب؛  2.2.3.1
 اللُمت اآلاظافت 3.2.3.1
 البذالث 4.2,3,1
 الاًذاكاث التي دفذ وسحبذ 5.2,3.1
 الشظىم 6.2.3.1
 الغشاماث. 7,2.3,1
ٗان   .(ىظذًال )ب  �شاسة، ًشجى يشإجُٚئت يحر مالئمت آلاالخجاسي ظذًذ ؤو اليشاؽ الإرا 

 

ت:  مالخـاث جفعيًر

 .لذًىموؤهمُت ظلعلت �مذاد الذولُت  لذوس  مؤشش مً جلذًمالغشض مً هزه �ظئلت ًىمً 

 

 لادمتالخغُيراث ال  4.1
 

 ليشاؾٚ الخجاسي؟هل ؤهذ نلى نلم بإي حًُحراث هُٙلُت ؤو حشًُلُت ْذ جٙىن مهمت  1.4.1
 

ٗاهذ �ظابت بىهم، َهل ًم٘ى٘م جٓذًم وضِ مىظض لهزه الخًُحراث ومتى ظخجشي؟ 2.4.1  إرا 
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ت:  مالخـاث جفعيًر
 

باللالكاث ، والصخص الجذًذ اآلاعؤوٌ ومً ؤمثلت هزه الخغُيراث: حغُير اآلالىُت، والشبِغ الخىفُزي الجذًذ
�مىُت، وكملُاث الاهذماج،  مىس والصخص الجذًذ اآلاعؤوٌ كً � ، بالذولت الجماسن مم الحىىمُت و باالخص

وكملُاث الاهفصاٌ، والاظخدىار، واآلاشافم الجذًذة، واآلاىكم الجذًذ، وإكادة بىاء اآلاشافم الحالُت، وهـام 
مً اآلاىاػم كالُت املخاػش، وملذمي الخذماث الجذًذة في اآلاىاػم  �مذاد الجذًذةوظالظل  الجذًذ،�كماٌ 

الحشاظت الجذًذة، وحغُير وظُؽ الجماسن. ميشإةالحعاظت �مىُت مثل   
يبغي ؤن جؤخز فلؽ همثاٌ كلى هزه الخغُيراث التي ًجب ؤن جىىن الجماسنب ما وسد   إكاله لِغ كابمت شاملت ٍو

.ن ملشوفتكلى كلم بها بمجشد ؤن جىى  بالذولت  
 
 

 لللىاهين واللىابذ الجمشهُت واللىاهين والالتزاماث �خشي راث الصلت باللمل الجمشوي�مخثاٌ  .2

 
خي لاللتزام 1.2  السجل الخاٍس

ٗان لذ 1.1.2  ؟بالذولت بالجمإس ؤو خّش لٓاهىن مخهلٔنذم التزام و / ً٘م خالت نلى مذي العىىاث الشالر اآلااغُت، هل 
 

ٗاهت �جابت بىهم،  2.1.2  .ؤو �خالل لتزامؤو �خالل ومذي نذم الا لتزامنذم الاششح نً خاالث جٓذًم ًشجى إذا 
 

ت  :مالخـاث جفعيًر
الحکىمیت اآلاشجبؼت بدشکت البظاةم كلی  الخىـُمُتإلی الالتزام باآلاخؼلباث  يشإجًسجل الالتزام الخجاسي آلا ظِعدىذ

 .اآلااطُتػٌى ظلعلت �مذاد الذولیت في العىىاث الثالر 
 

ت كلى مذي العىىاث الثالر اآلااطُت. خالٌ جلً الفترة، ًجب ؤال وظِىـش في سجل الا لتزام الخجاسي لألكماٌ الخجاٍس
 ىـُمُت الحىىمُت.جىىن كذ اسجىبذ مخالفت خؼيرة ؤو اهتهاواث مخىشسة للمخؼلباث الخ

 
ت هبرهامج اآلاشغل الاكخصادي ، ظُىلى الاكخباس اآلالخمذ الخلُجي كىذ جلُُم ما إرا وان ًمىً اكخماد �كماٌ الخجاٍس

خ ا للىاهين اآلاخلللت بالجماسن ]والظشابب[. كذ جخؼلب ػبُلت اليشاغ الخجاسي والعلم التي ًخاجش بها، با لتزامهالخاٍس
ت آلالذم الؼلب في هزا البرهامج. ظِخم اظدشاسة مً كبل الىواالث  الحىىمُت �خشي راث الصلت باألوشؼت الخجاٍس

ت للحصٌى كلى خالت اآلاشغل الاكخصادي اآلالخمذاآلا  ؤظعاث الحىىمُت كىذ جلُُم مذي مالبمت �كماٌ الخجاٍس
 .الخلُجي
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ؤهمُت ال جزهش فُما ًخللم بلذد ؤو حجم البُاهاث ومم رلً، ًمىً اكخباس سجل الالتزام ملبىال إرا واهذ الخلذًاث راث 

 الجمشهُت و / ؤو اللملُاث / ��شطت اآلاخلللت بسلسلت �مذاد الذولُت وال جثي� شىىوا بشأن مسخى�اث الالتزام اللامت.
 

 :في ما ًلي بالذولت ونىذ الُٓام بزلٚ، ظٍى جىكش الجمإس
 املخالُاث / �خؿاء ونلى ؤظاس جشاٖ�ي؛ -
ٗاهذ هىإ مشٙلت مىهجُت؛ -  جىاجشها لخدذًذ ما إرا 
ٗان هىإ ؤي هُت اخخُالُت ؤو إهماٛ؛ -  إرا 
 ؛خٙىمُت معؤولت نً الخؿإ / املخالُاث التي اٖدشُتهاظهتؤبلًذ ما إرا ٖىذ  -
 إرا اجخزث ؤي إظشاء ج�خُ�ي آلاىو ؤو جٓلُل �خؿاء اآلاعخٓبلُت. -

 
 آلُاث الالتزام 2.2

 نلى �ظئلت الخالُت:الشظاء الاظابت 
 

 اظخخذام اآلاىذوبين 1.2.2
 

ُت باظمٚ ولخعابٚ الخاص؟ 2.1.2.2  هل جٓىم بئظشاءاث ظمٖش
 

ُتهل ًخم جمشُلٚ مً ْبل �خص ما بخطىص �ظشاءاث  3.1.2.2 ٗي(؟ الجمٖش ُل ؤو الىظُـ الجمش   )مشاٛ رلٚ الٖى
 

ٗان الجىاب وهم مً  ُِ؟ ًشجى إ ؟هىإرا  تدساط الاظم والهىىان وسْم ٖو الشخطت  –او / و السجل الخجاسي  بالذولت الهٍى
ت   .للممشلالخجاٍس

 
 الخصيُف الجمشوي 2.2.2

 
 ؟ َت ومً ًٓىم بزلٚوجدذًذ بىىد الخهش  ميشإجٚلعلو في ُِٖ ًخم جطيُِ ا 1.2.2.2

 
، والخدٓٔ مً الاخخباساث الذوسٍتمشل ما هي جذابحر غمان الجىدة التي جخخزها للخإٖذ مً صخت الخطيُُاث ) 2.2.2.2

ب اآلاىخكم(؟انخماده  ، وحهلُماث الهمل الذاخلُت، والخذٍس
 

 بمالخكاث خٛى إظشاءاث غمان الجىدة هزه؟ جدخُل 3.2.2.2
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 غمان الجىدة الخاضت بٚ؟ جذابحر َهالُتھل جشضذ باهخكام  4.2.2.2
 

ُاث ) 5.2.2.2  العلو(؟ مشل ْانذة بُاهاثما هي اآلاىاسد التي حعخخذمها لخطيُِ الخهٍش
 

 مالخـاث جىطُدُت
اآلاىقُحن اآلاعؤولحن نً جطيُِ البػائو الخاضت بٚ ؤو إرا ٖىذ  شجى �شاسة إلى اظم ومىطب(، 2.2.2.1ًللعؤاٛ )

 .ظمالا  مو رٖشٍش زالض للُٓام بهزا الهمل، حعخخذم ؾ
 

(، خاضت إرا ٖىذ حعخخذم ؾٍش زالض، ُِٖ ًم٘ىٚ الخإٖذ مً ؤن هزا الهمل ْذ جم بشٙل 4.2.2.2)( و 2.2.2.2)لألظئلت 
 صخُذ ووَٓا للخهلُماث الخاضت بٚ؟

 
 بـ ٗل مىخج إلى سمض العلو مو مهذالثش را ٖىذ جدخُل بملِ اآلاىخج الزي ًشحر إلى ما إٌ ،(2.2.2.2باليعبت للعؤاٛ )

 الهمل اآلاىاظبت.
 
، وؤن ( 3.2.2.2عؤاٛ )يعبت للبال اسة مذْٓي الجمإس ، في خالت وغو جذابحر لػمان الجىدة، ًجب نلُٚ جٓذًم ؤدلت ؤزىاء ٍص

ٗامل، وجىزُٔ ؤًت حًُحراث وإخؿاس اآلاىقُحن اآلاخػشس   ًٍ بالخًُحراث.جٓىم بمشاظهتها بشٙل مىخكم و
 

شاظهت الخطيُُاث وجدذًض ملِ اآلاىخج وؤي سجالث جابهت ، ًشجى �شاسة إلى ُُُٖت ُْامٚ بم(5.2.2.2) باليعبت للعؤاٛ
ً بالخًُحر، نلى ظبُل اآلاشاٛ.  زلٚ �شهاس / �شهاساث اآلآذمت إلى �شخاص اآلاخإزٍش يالجم املخلظؤخشي ٖو مىقُحن ، ٗش

اث  .ْعم اآلاشتًر
 

 اللُمت الجمشهُت 3.2.2
  بها؟ بالذولتُِٖ ومً ًٓىم بئنذاد ُْمت البػانت التي ًخم جضوٍذ الجمإس   1.3.2.2

 
ُت بشٙل صخُذ )نلى ظبُل اآلاشاٛ،  2.3.2.2 ما هي جذابحر غمان الجىدة التي جخخزونها لػمان جدذًذ الُٓمت الجمٖش

ب اآلاىخكم، ويحرها مًالخدٓٔ ، والاخخباساث الذوسٍت  الىظائل(؟ ، وحهلُماث الهمل الذاخلُت، والخذٍس
 غمان الجىدة الخاضت بٚ؟ جذابحر َهالُتھل جشضذ باهخكام  3.3.2.2

 

 هل جدخُل بمالخكاث خٛى إظشاءاث غمان الجىدة هزه؟ 4.3.2.2
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 جىطُدُتمالخـاث 
ِ اآلاىقُحن اآلاعؤولحن نً جُُٓم العلو ؤو إرا ٖىذ حعخخذم ؾٍش زالض  ( ارٖش1.3.2.2باليعبت للعؤاٛ ) اظم ومْى

 .مو رٖش الاظمللُٓام بهزا الهمل، 
 

ا زالشا، ُِٖ ًم٘ىٚ الخإٖذ مً ؤن هزا الهمل ْذ جم بشٙل صخُذ  -( 2.4.2.2( و )2.3.2.2للعؤاٛ ) إرا ٖىذ حعخخذم ؾَش
 ووَٓا للخهلُماث الخاضت بٚ؟

 
 ًيبغي ؤن جخػمً جذابحر غمان الجىدة، نلى ظبُل اآلاشاٛ، -( 2.3.2.2)باليعبت للعؤاٛ 

ٓت  •  الخُُٓم اآلاعخخذمت وآلاارا،/ؾّش ؾٍش
 ُُُٖت اظخ٘ماٛ بُاهاث الخُُٓم وجٓذًمها نىذ اللضوم،• 
ُت،جذًذ الُٓمت الدُُُٖت ج•   مٖش
 ُُُٖت خعاب جٙالُِ الصخً والخإمحن،• 
علو اآلاعخىسدة اآلاعخدٓت إما بطىسة مباششة ؤو يحر مباششة مً ْبل وسظىم الترخُظ اآلاخهلٓت بال اآلالُ٘ت• 

 اآلاشتري ٖششؽ للبُو،
ا بشٙل مباشش ؤو •  الترجِباث التي بمىظبها ًخم دَو ظضء مً نائذاث ؤي إنادة بُو ؤو الخخلظ ؤو الاظخخذام الخٓ 

 يحر مباشش إلى البائو ،
ول٘نها يحر مذسظت في العهش )َُما ًخهلٔ بالهمىالث ؤو الىظاؾت( باظخصىاء اآلاشتري  بخ٘بذهاالخٙالُِ التي • 

 نمىالث الششاء ،
اث والخهبئت والعلو و / ؤو الخذماث التي ًٓذمها اآلاشتري مجاها ؤو بخٙلُت •  الخٙالُِ اآلاخ٘بذة َُما ًخهلٔ بالخاٍو

 مخُػت لالظخخذام َُما ًخهلٔ بئهخاط وبُو العلو اآلاعخىسدة.

،  (3.3.2.2) للعؤاٛ باليعبت اسة مذْٓي الجمإس في خالت وغو إظشاءاث لػمان الجىدة، ًجب نلُٚ جٓذًم ؤدلت، ؤزىاء ٍص
ٗامل وجىزُٔ ؤًت حًُحراث وإخؿاس اآلاىقُحن اآلاخػشسًٍ بالخًُحراث.  نلى مشاظهت إظشاءاجٚ بشٙل مىخكم و

 
 اآلايشإ 4.2.2

 .للعلو اآلاعخىسدة ًذ اآلايشإإنؿاء ملخت نامت نً ُُُٖت جدذ 1.4.2.2
 

ذ ننه جم بلذ اآلايشإ للعلو اآلاعخىسدة ْذللخدٓٔ مً ؤن  هُزثما �ي �ظشاءاث الذاخلُت التي  2.4.2.2 بشٙل  االخطٍش
 صخُذ.

 
 :تىطُدُمالخـاث ج

 خٛى ُُُٖت غمان: مٓاًِغجخػمً نادة  (، َئن �ظشاءاث الذاخلُت1.4.2.2باليعبت للعؤاٛ )
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 بعهش َائذة جُػُلي جخمخو العلوللعلو. بدُض ان ًدٔ للذولت اآلاطذسة ؤن حهؿي �َػلُت  -
ش شهادة ضالخت ؤو ؤضلُت ؤو  -  لخُػُالثَاجىسة نىذ اآلاؿالبت با بُانجخَى
اء بٓى ُاجىسة مىابُان الؤن الشهادة ؤو  -  اآلايشإ اهحنظبت للصخىت وؤن ًخم الَى
 ال جىظذ َشضت لخ٘شاس اظخخذام الشهادة / الُاجىسة -
 به خالٛ َترة ضالخُت إْشاس الشهادة / الُاجىسة، و اآلاؿالبجُػُل الاظخحراد  -
ٓت آمىت وظلُمت.خخُاظ بالشهاداث �ضلُتالا ًخم  -  /بُاهاث الُىاجحر ٖجضء مً نملُت الخذُْٔ بؿٍش
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 سجالث. خفف ال3
ت  مالخـاث جفعيًر

 سجالثخُاف نلى هكام مشض ي إلداسة الظٍى جدخاط إلى ال اآلاهخمذ الخلُجي في بشهامج اآلاشًل الاْخطاديلخطبذ نػىا 
ت والهاآلاُت راث الطلت بعلعلت �مذاد.  جب ؤن ٌعمذ هزا الىكامالخجاٍس ابُت لػىابـبخؿبُٔ ا ٍو  اآلاىاظبتالخٙىمُت  الْش

ابت الذاخلُت التي حًؿي ظالمت  .سجالثال هزه وؤن ًٙىن لذًه هكام ْىي إلظشاءاث الْش

 ما ًلي: سجالثل هكام خُل الَشمو 
 

 سجالث ووزائٔ البُاهاث اآلاالُت؛ •
ُت الذولُت • ٗاث  سجالثاآلاخهلٓت بعلعلت �مذاد وال البُاهاث الجمٖش والىزائٔ راث الطلت التي جىؿبٔ نلى جدش

 البػائو؛
ابت لػمان الُهالُت. •  اآلاهلىماث اآلاخاخت اآلاخهلٓت ببِئت الْش
واآلاالُت( راث الطلت بما ظبٔ  اللىظعدُتخذماث سجالث اآلاهلىماث والاجطاالث اآلاخهلٓت بالبُاهاث )مشل ال  •

ذ �ل٘ترووي، وال٘خِباث، واآلازٖشاث، ومداغش الاظخماناث وظذاٛو  جبادله داخلُا وخاسظُا، مشل سظائل البًر
 .نماٛ، وما إلى رلٚ� 

 

 البُاهاث اآلاالُت سجالث خفف 1.3
 

هل ًدخُل وشاؾٚ الخجاسي بالسجالث اآلاالُت )اآلاادًت ؤو �ل٘تروهُت( التي جىزٔ وحششح مهامالث ظلعلت �مذاد  1.1.3
ض اآلاالي؟   ................................................................................................................................................. ولم/الالذولُت واآلاٖش

 
ٗاملت  2.1.3 ٗاهت �ظابت بىهم، فهل لذى نملٚ ؤي إظشاءاث )مىزٓت ؤو غ�ر رلٚ( للخأٖذ مً ؤن سجالجٚ اآلاالُت  إرا 

مً٘ جدبهها إلى مهلىماث اآلاطذس؟   ولم/الودُْٓت ٍو
.................................................................................................................................................................................................. 
 

ٗاهت �ظابت بىهم، ًش�ى وصف هزه �ظشاءاث بإًجاز  3.1.3 إرا 
................................................................................................................................................................................................. 

 
ُتؿت کامل لألوش جذُْٔھل یعھل الىكام املخاظبي الخاص بٚ إظشاء  4.1.3  املخاظبُتالخاصت بٚ إل� �دخاالث  الجمٖش

 ولم/الراث الطلت؟ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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ٗاهذ �ظابت بىهم، ًش�ى وضِ العماث �ظاظُت لهزا الخذُْٔ  5.1.3 إرا 

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

ت:  مالخـاث جفعيًر
ٓخطش هؿاّ هزه اآلاعإلت نلى هكام خُل ميشإجًٚخهلٔ هزا الٓعم بىكام املخاظبت اآلاالُت / السجالث اآلاالُت في  . ٍو

ُت، وجدبو وؤمً الذولُت  مذادالسجالث املخُىظت َُما ًخهلٔ بإوشؿت ظلعلت �  السجالث اآلاالُت الخاص بٚ نلى مىزْى
 الخاضت بٚ.

مىو �شخاص يحر اآلاطشح لهم مً الىضٛى إلى  ظُؤدي الخُاف نلى إظشاءاث َهالت إلى هكام مهلىماث وإبالى مىزّى به ٍو
 بُاهاث الىكام للخطٛى نلى البُاهاث ؤو مهالجتها ؤو خزَها.

 
 اظبت اآلاالُت و�ظشاءاث الخاضت بٚ، ًش�ى جػمحن ما ًلي:في وضِ إظشاءاث هكم املخ

ابت اآلاىاظبت وکیُیت غماهھا. وصختهان ظالمت السجالث اآلاالیت کیُیت غما•   وحهٓبھا مً خالٛ إظشاءاث الْش
ٓا لألؾش الضمىیت الٓاهىهیت راث الطلت الظخحراد ؤو جطذیش العلو.•   إرا جم الاخخُاف بالسجالث َو
ٗان •  ابتًدُذ ملخاظبي الىكام اما إرا  ُت ْائمت نلى الخذُْٔ. ْس  ظمٖش
 •. ٗان ًمً٘ الىضٛى إلى السجالث راث الطلت وإجاختها نىذ الاْخػاء، في يػىن إؾاس صمني مٓبٛى  إرا 
ٗاهذ آلُت خُل ال•  ش معاس جذُْٔ.  الُتآلاا سجالثإرا  دُذ معاس الخذُْٔ جدبو اآلاهلىماث مً خالٛ السجالث ٍو جَى

دُذ اآلاعاس إمٙاهُت جدب  لدعهُل ا ولُت مً مهلىماث / بُاهاث اآلاطذس إلى و مهامالث ظلعلت �مذاد الذ  لخدٓٔ مً دْتها. ٍو
ي . ًمً٘ ؤن ًٙىن هىإ الهذًذ مً الهىاضش التي حهمل ٖدلٓت وضل في صخُذواله٘غ  مشخلت جٓذًم البُان الجمٗش

ام ام  ظلعلت �دلت مشل الترمحز، واآلاشاظو اآلاخٓاؾهت، وؤْس ام مالخكاث الدعلُم، وؤْس ام الؿلباث، وؤْس الُىاجحر، وؤْس
 �ظضاء، وما إلى رلٚ.

 ومهلىماتها ووزائٓها. يشإةإظشاءاث خُل سجالث اآلا• 
 

 تسجالث اللىجعدُالخفف  2.3
 

ت وجخٍضً البػائو والت سجالثبال ميشإجٚدخُل جهل  1.2.3 جىٓل  ي)ال٘تروهُت ؤو وسُْت( والتي جىزٔ نملُت اآلاىاولت وخٖش
  ولم/ال. اد الذولُت الخاضت بٚ؟مً خالٛ ظلعلت �مذ

........................................................................................................................................................................................................ 
ٗاملت ٗاهذ �ظابت  إرا 2.2.3 وهم، هل لذي ْؿام ؤنمالٚ ؤي اظشاءاث )مىزٓت ؤو يحر رلٚ( جػمً بإن ُْىدٕ اآلاالُت 

مً٘ جدبهها ختى مطذس اآلاهل  ىماث؟ودُْٓت ٍو
........................................................................................................................................................................................................ 
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ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجى  3.2.3 ذ مً الخُاضُل.  بئًجاصإرا  حر مٍض جَى
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 ولم/ال. کامل ألوشؿت الجمإس الخاضت بٚ. جذُْٔالخاص بٚ إظشاء  ھل یعھل الىكام املخاظبي 4.2.3

......................................................................................................................................................................................................... 
ذ مً الخُاضُل خٛى اآلاالمذ الشئِعت لهملُت الخذُْٔ.  إرا 5.2.3 حر مٍض ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجي جَى

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

 مالخـاث جىطُدُت:
 

هكام خُل السجالث  خٛى هؿاّ هزا العؤاٛ   .ميشإجًٚخهلٔ هزا الٓعم بهملُت خُل السجالث اللىظعدُت في 
ُت،  ىه اللىظعدُت الخاص بٚ  راث الطلتالذولُت ًخهلٔ بهملُاث ظلعلت �مذاد  خدبو وؤمً هزا الىكامإمٙاهُت الاآلاىزْى

.يشإةآلابا  
 

مىو �شخاص يحر اآلاطش   ح لهم مً الىضٛى إلى ظُؤدي الخُاف نلى إظشاءاث َهالت إلى هكام مهلىماث وإبالى مىزّى به ٍو
الىكام للخطٛى نلى البُاهاث ؤو مهالجتها ؤو خزَها.بُاهاث   

 
:في وضف إظشاءاث هكم املخاظبت اللىظعدُت و�ظشاءاث الخاضت بٚ، ًشجى جػمحن ما ًلي  

 
ابت اآلاىاظبت وکیُیت غماهھا. اللىظعدُتکیُیت غمان ظالمت وسجالث وجدبو السجالث •  مً خالٛ إظشاءاث الْش  
ٓا لألؾش الضمىیت الٓاهىهیت راث الطلت الظخحراد ؤو جطذیش العلوإرا جم الاخخُاف بالسجالث •  .َو  
ُت ْائمت نلى الخذُْٔ.•  ٗان الىكام املخاظبي  ًدُذ مشاْبت ظمٖش ما إرا   
 •. ٗان ًمً٘ الىضٛى إلى السجالث راث الطلت وإجاختها نىذ الاْخػاء، في يػىن إؾاس صمني مٓبٛى إرا   
دُذ معاس الخذُْٔ جدبو اآلاهلىماث مً خالٛ  ىظعدُتاللإرا کاهذ آلیاث خُل السجالث •  ش معاس مشاظهت. ٍو جَى

دُذ اآلاعاس إمٙاهُت جدبو مهامالث ظلعلت �مذاد الذولُت مً مهلىماث / بُاهاث  السجالث لدعهُل الخحٓٔ مً دْتها. ٍو
ٗيطذس إلى اآلَا  ٖحلٓت وضل في ظلعلت �دلت . ًمً٘ ؤن ًٙىن هىإ الهذًذ مً الهىاضش التي حهمل واله٘غ البُان الجمش

ام �ظضاء، وما إلى رلٚ. ام مالخكاث الدعلُم، وؤْس ام الؿلباث، وؤْس ام الُىاجحر، وؤْس  مشل الترمحز، واآلاشاظو اآلاخٓاؾهت، وؤْس
.ومهلىماتها ووزائٓها يشإةإظشاءاث خُل سجالث اآلا•   
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 بِئت جلىُت اآلاللىماث 3.3

ابُتھل لذیٚ إظشاءاث  1.3.3 اآلاهلىماث اآلاشجبؿت في ؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولیت ؤو  جٓىُتلػمان ظالمت وؤمً هكم  ْس
 ........................................................................وهم/ال. ......................................................................................... نلیھا؟جؤزش 

 
ٗان الجىاب وهم، هل لذي  2.3.3 ُت وؤمً ؤي إظشاءاث )مىزٓت ؤو يحر رلٚ( في اآلاٙان الزي ًخد٘م ميشإجٚ إرا  في مىزْى

ُت اآلاهلىماث والبُاهاث )�ل٘تروهُت( التي جؤزش بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش نلى ؤوشؿت ظلعلت الخىسٍذ الذولٓىُت ؤهكمت ج
 ؟يشإجٚآلا

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

 �ظشاءاث باخخطاس. ؤسظى وضِٗاهت �ظابت وهم،  إرا 3.3.3
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 مالخـاث جىطُدُت:

. إن هؿاّ هزا العؤاٛ ميشإجٚاآلاهلىماث )بِئت �ظهضة، بِئت الدشًُل وجؿبُٓاث ال�رمجُاث( في  ٓىُتبخًخهلٔ هزا الٓعم 
ُت مً اآلا للخإٖذخٛى بِئت جٓىُت اآلاهلىماث هى  اآلاهلىماث والبُاهاث �ل٘تروهُت التي  ٓىُتخدبو وؤمً ؤهكمت جوإمٙاهُت الىزْى

 .ميشإةالذولُت لل مذادت � جؤزش بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش نلى ؤوشؿت ظلعل
 

  إلى جؼبُم ما ًلي: يشإةًجب ؤن حشير اآلا
 اآلاهلىماث الهامت: جٓىُتغىابـ  4.3.3

 وجخهلٔ هزه "ببِئت الخاظىب" وظدشمل ما ًلي:
 

�ها  1.4.3.3 ضِ بئًجاص �ظهضة وال�رمجُاث اآلاعخخذمت وجٍٙى
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ت مًلٓت، وما إلى رلٚ آلاىو الىضٛى يحر اآلاطشح به إل لمشال ه) اآلاؿبٔضِ بئًجاص �مً اآلاادي 2.4.3.3  (يها�ظهضة في يَش

........................................................................................................................................................................................................ 
ت ىنل (بئًجاصوضِ ؤمً الىكام  3.4.3.3  (fire wall) ظبُل اآلاشاٛ الخماًت مً الُحروظاث في الاظخخذام، والجذسان الىاٍس

 ، الخ)
....................................................................................................................................................................................................... 
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لماث العش ٗلماثنلى ظبُل اآلاشاٛ )وضُا مىظضا ألمً الىضٛى الخاص بٚ ْذم  4.4.3.3 وما إلى رلٚ آلاىو  اآلاعخخذم ٗو
 (خماًت البُاهاث راث الطلتألظل الىضٛى يحر اآلاطشح به 

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

 اًخم اخخباسهشاث التي اآلانذد والخهافي مً الٙىاسر و ضِ بئًجاص إظشاءاث اليسخ الاخخُاؾي / الاظخهادة  5.4.3.3
..................................................................................................................................................................................................... 

 
ضِ بئًجاص الذنم الُني لٙل مً اآلاعخخذمحن الذاخلُحن والخاسظُحن  6.4.3.3

................................................................................................................................... .................................................................. 
 
ت لمهاًحر ًخم اجبام  لوضِ بئًجاص إظشاءاث إداسة الخًُحر في الىكام، ه 3-3-4-7 شلخالذوسة الهمٍش ًخم مشاظهت هل ، ؿٍى

ٓا ألهذاَها، الخ   الخًُحراث َو
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ش والدشًُل  ضِ 8.4.3.3 باخخطاس الُطل بحن ؤهكمت الخؿٍى

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

مشاٗل اآلاهالجت الدشًُلُت  واضالحٔ ئًجاص �ظشاءاث الخاضت بٚ للخحٓضِ ب 9.4.3.3
........................................................................................................................................................................................................ 

ٗاهذولم / الاآلاهلىماث  خٓىُتلمعخٓل  جذُْٔھل لذیٚ  10.4.3.3 هملُت ، الشظاء جٓذًم مىظض نً الوهم�ظابت  . إرا 
 ............................................................................................................................................................................................... ه.هز

 
 جٓىُتضِ �ظشاءاث الخاضت بٚ بئًجاص إلبالغ العلؿاث املخخطت نً ال�ىادر الشئ�عُت اآلاخهلٓت بإمً  11.4.3.3

 ...........................................................................................................................................اآلاهلىماث التي خذزذ ........................
 

 طىابؽ الخؼبُم  5.3.3
اآلاهلىماث في  جٓىُتجخهلٔ هزه الهملُاث بالخجهحز الزي ًجشي غمً جؿبُٓاث البرمجُاث املخخلُت التي حشٙل هكام 

 . وهي حًؿي نادة:يشإةاآلا
 

ُُُٖت إدخاٛ اآلاهلىماث نً ىضِ بئًجاص ال 1.5.3.3
..................................................................................................................................................................................................... 
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 مهالجتها ُُُٖت نً وضِ بئًجاص 2.5.3.3
...................................................................................................................................................................................................... 

 
 الىكامي مخشظاث ه ماوضِ بئًجاص  3.5.3.3

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

 اآلاعابل الهامت خٌى كىاصش سكابت الخؼبُم هي:
 

  الهملُاث  جىُُز َٓـ في الخاضت بٚ لػمان اآلاعخخذمحن اآلاطشح لهم الهملُت بئًجاصوضِ  4.5.3.3
..................................................................................................................................................................................................... 

 
ٓت ��جُل �وشطت  5.5.3.3 ضِ باخخطاس ؾٍش

................................................................................................................................... ................................................................... 
 
 والذْتللخيعُٔ الىكام نلى البُاهاث، نلى ظبُل اآلاشاٛ ىُزها ضِ باخخطاس هىم نملُاث الخدٓٔ التي ً 3-3-5-6

........................................................................................................................................................................................................ 
 
ش، البُاهاث �ل٘تروهُت، الخ  مًضِ بئًجاص املخشظاث التي جيخج  3-3-5-7 الىكام، نلى ظبُل اآلاشاٛ الخٓاٍس

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

ٗان الجىاب وهم ، الشظاء الىضِ بئًجاص خٛى  ولم/ال؟هل لذًٚ هكام للخهشف الخلٓا�ي نلى �خطاء، الخ :  8.5.3.3 إرا 
 ..................................................................................................................................................................................ُُُٖت نمله. 

 
ها إنهاء الىضٛى ومً اآلاعؤوٛ ننضِ بئًجاص إظشاءاث الخشوط / إظشاءاث  9.5.3.3

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

 البُاهاث ؤمً 6.3.3
 

ٓت جدمي بهابإي باخخطاس  ضِ 1.6.3.3   َشاءالبُاهاث مً �ظخخذام غحر اآلاطشح به و�  ؾٍش
................................................................................................................................... .................................................................... 
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ٓت جدمي بها �هكمت والخٓىُاث مً الىضٛى يحر اآلاطشح به والخالنب بإي ضِ باخخطاس  2.6.3.3 به ؾٍش
............................................................................................................................... .................................................................... 
 

ٓت بإي ضِ بئًجاص  3.6.3.3 ب البُاهاث  ًخم خماًتؾٍش اجطاٛ البُاهاث لخجىب حعٍش
..................................................................................................................................................................................................... 

هشظت البُاهاث 4.6.3.3 ٓت جطيُِ َو  ضِ بئًجاص ؾٍش
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

جىفُزها في الىكذ ٍخم الهذف مً الظىابؽ هى الخإهذ مً ؤن جمُم كملُاث اآلالالجت واملت ودكُلت ومفىطت و 
 اآلاىاظب.

 
 

 كىاصش جدىم اآلاعخخذم 7.3.3
 

 .جمذ مهالجتها بشٙل صخُذ امً ؤنه للخإٖذالتي ًٓىم بها اآلاعخخذمىن نلى البُاهاث  الخدٓٔ ضِ باخخطاس ؤهىام 1.7.3.3
ًخدٓٔ اآلاىقِ مً ؤن ٖمُت البػائو اآلاهشوغت نلى مزٖشة �سظاٛ جخُٔ مو ال٘مُت التي جم اخخُاسها  ،نلى ظبُل اآلاشاٛ

 بالُهل 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ًخم ضُاهخه وخماًخه بشٙل ظُذ وؤن هخائج مهالجت البُاهاث نبر  يشإةاآلاهلىماث الخاص باآلا جٓىُتمً ؤظل غمان ؤن هكام 

هت،اآلاهلىماث جُي باآلاهاًحر  جٓىُتبِئت   3.3.7.1 ىلن ظابت� ًجب حغطُت هزه �هىام مً اآلاش٘الث ��  اآلاخْى
 

 مً ؤجل جضوٍذها باهؼباق خٌى بِئت جلىُت اآلاللىماث، ًشجى جىطُذ ما إرا هىذ حعخخذم:
 

 �ظهضة مشل: 2.7.3.3
 

( PCهل لذًٚ الانخماد الىخُذ نلى ؤظهضة ال٘مبُىجش الصخطُت اآلاعخٓلت ) 1.2.7.3.3
................................................................................................................................... 

 
خطلت بالشب٘ت هل لذًٚ ؤظهضة ٖمبُىجش م 2.2.7.3.3

................................................................................................................................... 
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 هل لذًٚ هكام ٖمبُىجش ْائم نلى "الخادم"  3.2.7.3.3

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

ضي ائم نلى الخاظىب اآلاهل لذًٚ هكام ْ 4.2.7.3.3  ٖش
................................................................................................................................... 

 
هل لذًٚ ؤهىام ؤخشي؟ ًشجى الىضِ:  5.2.7.3.3

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

ال٘مبُىجش مً �شًُل وجىفُذ جؿبُقات البرامج التي جذنم �نماٛ، نلى ما هى هىم بشامج هكام الدشًُل التي جمً٘  3.7.3.3
ىذوص، ؤوهُ٘غ، وما إلى رلٚ؟ هل لذًٚ؟   ظبُل اآلاشاٛ. ٍو

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

 هل لذًٚ ؤهكمت مشل: 4.7.3.3
 

1.4.7.3.3 Enterprise Resource Planning (ERP )مخٙامل 
................................................................................................................................... 

 
 املخاظبُت واللىظعدُت مً البرامج  نذد 2.4.7.3.3

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

و الطًحرة واآلاخىظؿت الدجم هامج خلٛى � بش  3.4.7.3.3 ض نلى اآلاشاَس نماٛ ًٖش
................................................................................................................................... 

 
شها مً ؤظل ؤنمالٚ؟  ميشإجٚؾىستها التي  امجالبر  4.4.7.3.3 ؤو جم جؿٍى

................................................................................................................................. 
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 ت اآلاالُتباآلاال  4
 
 ولم/ال.في العىىاث الشالر اآلااغُت؟  إظشاءاث إنعاس اي يشإةبذؤث اآلاهل  4-1

................................................................................................................................... .................................................................... 
ٗاهذ �ظابت "وهم"، ًشجى وضِ الخُاضُل بئًجاص  2.4 إرا 

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

 ولم/ال؟ خٚ اآلاالُت في اآلاعخٓبلمهل هىإ ؤي ش يء ٖىذ نلى نلم به مً شإهه ؤن ًؤزش نلى مالئ 3.4
................................................................................................................................... ................................................................... 

ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجى وضِ الخُاضُل  4.4  بئًجاص.إرا 
................................................................................................................................... .................................................................... 
 

ٗان لذًٚ  5.4 مإرا   ًشجى رٖشه الخاص بٚ DUNS ْس
........................................................................................................................................................................................................ 

 
م  6.4  ُ  ............................................................................................................................................؟ الي الخاليوغهٚ اآلاُِٖ جٓ

 معخٓش 
 يحر معخٓش 
  ؤخشي 
 

ش ظىىي /  7.4  يشإجٚآلاالٓىائم اآلاالُت ًشجى �شاسة إلى ُُُٖت وضىلٚ إلى هزا الاظخيخاط وجٓذًم وسخ مً ؤخذر جٍٓش
.......................................................................................................................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت:

 اآلاالُت وجىد مشهض مالي جُذ ًىفي للىفاء بالتزاماجً مم الاكخباس الىاجب لخصابص هىق وشاػً الخجاسي. اآلاالبتحلني 
 

مشهض مالي جُذ ًىفي للىفاء بالتزاماجً الجمشهُت،  يشإةو�ىمن الغشض من �ذه �ظئلت �ى جدذًذ ما إذا �ان لذى اآلا
 د والحفاؾ كليها.مذاوالىفاء باآلاخؼلباث الذهُا لاللتزام الخجاسي ومخؼلباث ظلعلت � 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

1 Created in 1962, the Data Universal Numbering System or D-U-N-S® Number is D&B's, proprietary 
means of identifying business entities on a location-specific basis. 
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 . بِئت الشكابت 5
 

ٗاَُت داخل اآلا هل 1.5 ابت  بشٙل نام وإلداسة الالتزام الخجاسي وؤمً  يشإةلذًٚ ظُاظت نامت إلوشاء والخُاف نلى بِئت ْس
 ولم/ال.ظلعلت �مذاد نلى وظھ الخطىص؟ 

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

ُُُت جىكُمها، مو الوهم، ًشجى ٗاهت �ظابت  إرا 2.5 ابت ٖو ىضِ باخخطاس الىهج الهام الخاص بٚ َُما ًخهلٔ ببِئت الْش
حز نلى الجىاهب اآلاذسظت ؤدهاه وجإزحرها نلى ؤمً ظلعلت إلمذاد والالتزام الخجاسي:  التٖر

................................................................................................................................. ..................................................................... 
ت مىقُي اآلايشإة باإللتزام  3.5  :الخجاسي وؤمً ظلعلت الخىسٍذهل ًىظذ إظشاءاث لػمان مهَش

وهم 
ال 

ٗاهت �ظابت بىهم ًشجى جىضُح �ظشاءاث:  4.5  إرا 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 ال��ا�ت والقيم �خالكيت
 

ٓت التي نضصث بها �داسة  1.2.5 ذ نلى الجزاهت و وظىد ضِ باخخطاس الؿٍش العلىك �خالقي مً ْبل اسجٓاء مىاخا ًٖؤ
ذ نلى العلىك العلُم وجدذد الهٓى�اث نلى العلىك غحر �خالقي يشإةهل حعخخذم اآلاو مىقُيها.   مذوهت ظلىك جٖؤ

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
ُو. خهاملال خؿت 5-2-2  مو الخٙىمت نلى معخىي ؤخالقي َس

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

ٓت التي جػمً بها  1.2.2.5 ش اآلآذمت إلى اآلاؤظعاث الخٙىمُت صخُدت ودُْٓت  ميشإجٚضِ بئًجاص الؿٍش ؤن جٙىن الخٓاٍس
 )ولِغ مػللت نمذا( 

................................................................................................................................... 
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 الالتزام بالىفاءة
 

ت واآلاهاساث والٓذساث الالصمت  3.2.5 ألداء اآلاهام التي جؤزش نلى ضِ بئًجاص �ظشاءاث الخاضت بٚ للُٓام بخدلُالث اآلاهَش
ٓت مىاظبت مذادالا وقائِ ظلعلت و الامخشاٛ الخجاسي   الذولُت بؿٍش

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

ش اآلا 4.2.5 ب واآلاشىسة مً ؤظل معانذة اآلاىقُحن نلى الخُاف نلى ُٖاءتهم وجدعحن اآلاهام اآلاخهلٓت  يشإةجَى الخذٍس
 بااللتزام الخجاسي وؤمً ظلعلت �مذاد الذولُت:

 
ب اآلاىقُحن الخاص بٚ ونملُت غمان جلبُت اخخُاظاث اآلاىقُحن  1.4.2.5 ضِ بئًجاص بشهامج جذٍس

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
 
ب  5-2-4-2 ب اآلاىاظب  ضِ بئًجاص نملُت الخذٍس وإظشاءاث غمان خطٛى ظمُو اآلاىقُحن نلى الخذٍس
................................................................................................................................... .................................................................... 
 

 جاسي إداسة الالتزام الخّ 
 

  ولم/الالخجاسي؟  لتزامظُاظت بشإن الا ميشإجٚلذي  هل 2.2.5
 .................................................................................................................................. .................................................................... 

بئًجاص إذا �اهت �ظابت بىهم، ًش�ى وضُها 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
  ولم / ال�خشي خعب الخاظت؟  داساثظلؿت الخُانل مو الا  ميشإجٚفي / �مً )ؤو �داساث(  لتزامإداسة الاهل لذي  3.2.5
.................................................................................................................................. .................................................................... 

 بإ�شؿت ؤمً ظلعلت �مذاد بئًجاصإذا �اهت �ظابت بىهم، ًش�ى وضِ الهملُت َُما ًخهلق 
................................................................................................................................... .................................................................... 
 

 الهُيل الخىـُمي
 

 يشإةالخجاسي في اآلا لتزامإظشاءاث الاؤًً جٓو إداسة/ؤْعام/ ضِ 7.2.5
................................................................................................................................... .................................................................... 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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887
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

                                  
 
 

 

                                                                                                                صفحة 30                                                                        
  
 
 

 
. الخجاسي وؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت لتزامحهٍشِ العلؿت واآلاعؤولُت اآلاخهلٓت باالضِ باخخطاس ُِٖ ًخم  5-2-8
 يشإةاآلا ْعامجمُو ؤاًطالها لو 

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

 لؼت واآلاعؤولُتحلُين الّع 
 

الذولُت  مذادالخجاسي وؤوشؿت ظلعلت �  لتزامخٍُىؼ اآلاعؤولُت نً الاجٓىم ببشٙل مىاظب العلؿت و  يشإةن اآلاحهح   9.2.5
 للمىقُحن اآلاىاظبحن للخهامل مو ��ذاٍ والغاًاث الخىظُمُت.

 
ُِ ًخم إبالى اآلاىقُحن  يشإةاآلا ْعامالعلؿت واآلاعؤولُت في ظمُو ؤ ضِ باخخطاس ُِٖ ًخم حهُحن 5-2-9-1 ٖو

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

 ميشإجٚضِ بئًجاص ُِٖ جشجبـ معؤولُت ضىو الٓشاس بخخطُظ العلؿت واآلاعؤولُت في  2.9.2.5
................................................................................................................................... .................................................................... 
 
الخجاسي  ًخهلٔ بااللتزامًخطش ٍ َُما التي جػمً ؤن ٗل مىقِ ٌهٍش ُِٖ  ميشإجٚضِ باخخطاس الهملُت في  5-2-10

ابت الذاخلُتإهه وؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت، و   نلى نلم بىاظباجه اآلاخهلٓت بالْش
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ؼ ال 11.2.5 الخجاسي وؤوشؿت ظلعلت �مذاد  لتزامُت نً الامىاظب َُما ًخهلٔ بخخطُظ اآلاعؤول طالخُاثجٍُى
 الذولُت

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

ٓت التي جػمً بها  1.11.2.5 ؤن ًٙىن اآلاىقُىن في اآلاعخىي اآلاىاظب مخىلحن لخصخُذ  ميشإجٚاششح باخخطاس الؿٍش
 .......................................................................................................................................................اآلاشاٗل ؤو جىُُز الخدعِىاث 

 

 اآلاللىماث والاجصاٌ
 

جدذر بحن �داسة واآلاىقُحن التي التي جػمً الاجطاالث الذاخلُت الُهالت  ميشإجٚضِ بئًجاص الهملُت في  12.2.5
 مذاد.الخجاسي وؤوشؿت ظلعلت �  لتزاماآلاخهلٓت باالو 

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



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 .ولم / ال ؟الهملُاثفي  بالخدعِىاث تؤو الخىضُالْتراح  للمىقُحنمهمٛى بھا  آلُاثھل لذیٚ  13.2.5

ٗاهذ �ظابت    وهم، ًشجى وضِ جلٚ �لُاث بئًجاصوإرا 
 ................................................................................................................................. .................................................................... 

 
هل لذً٘م إظشاءاث مؿبٓت جػمً اجطاال خاسظُا َهاال ًدذر مً ظاهب �داسة مو مجمىناث ًمً٘ ؤن ًٙىن لها  14.2.5

 ...................................................................................................................................نلى ؤوشؿت ظلعلت �مذاد  ٖبحرجإزحر 
 

ت  ظُاظاث ومماسظاث اآلاىاسد البشٍش
التي جػمً ؤن معؤولُاث اآلاىقُحن الخاضت بااللتزام الخجاسي وؤوشؿت ظلعلت  ميشإجٚضِ بئًجاص الهملُت في  15.2.5

�مذاد الذولُت جخػو لإلششاف بشٙل ��ُح 
................................................................................................................................. ...................................................................... 

 
 

 مجمىكاث الشكابت
 لشضذ ومشاظهت الهملُاث والبرامج: يشإةد آلُاث داخل اآلاوظى 5-2-16
 

ُت؟  ميشإجٚهل لذي  1.16.2.5 لجىت ؤو مجلغ إداسة نلُا ًٓىم بمشاظهت ؤنماٛ الخذُْٔ الذاخلي لألوشؿت الجمٖش
  ولم/ال.

ٗاهذ ٓت التي ًخم جىكُمها الى وهم، ًشجى �ظابت  إرا   ضِ بئًجاص الؿٍش
.................................................................................................................................. .................................................................... 
 

ٓت نمل الخذُْٔ الذاخلي في ًشجى  2.16.2.5 ُُُت مخابهخه ميشإجٚوضِ باخخطاس ؾٍش ُُُت جىزُٔ هزا الهمل ٖو  ٖو
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
بعُاظاث  في هؿاّ ما ظبٔ، ما هي إظشاءاث الاجطاٛ الذاخلي اآلاهمٛى بها لػمان وعي اآلاىقُحن اششح باخخطاس 5-3
ب؟ لتزاماآلاخهلٓت باال يشإةاآلا حر الخذٍس  الخجاسي وؤمً ظلعلت �مذاد، بما في رلٚ جَى

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

لشضذ ؤوشؿت وؤهكمت الالتزام الخجاسي وظلعلت �مذاد الذولُت لػمان  يشإةهل جىظذ آلُاث مشاظهت مؿبٓت في اآلا 4.5
 ولم/ال.جلبُت اآلاهاًحر الذاخلُت والخاسظُت؟ 
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 وهم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث باخخطاسإرا �اهذ �ظابت 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
 ْطىس ؤزىاء اآلاشاظهت والخذُْٔ الذاخلي؟ اآلاخخزة إرا جم اٖدشاٍ سًشاث ؤوًشجى وضِ �ظشاءاث  5-5

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

مو جٓذًم اآلاهلىماث والخدلُالث والخُُٓماث والخىضُاث إلى �داسة الجخار  الذاخلي،هل جىزٔ هخائج اآلاشاظهت والخذُْٔ  6.5
  ولم/ال.إظشاء �شإ�ها؟ هل ًخم ح�جُل �ظشاءاث ومخا�ه�ها؟ 

وضِ الهملُت بئًجاص  ًشجىوهم، إرا �اهذ �ظابت 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت:

 التي جظم مىكفا إًجابُا مشافلهاظُاظت إلوشاء والحفاؾ كلى بِئت الشكابت في جمُم  يشإةًجب ؤن ًىىن لذي اآلا
 .وداكما هدى الظىابؽ الذاخلُت

 
يبغي لإلداسة  وهىان كذة كىامل سبِعُت جؤزش كلى جدلُم هزا الهذف. وجشد ؤدهاه اللىامل التي ًيبغي الترهيز كليها. ٍو

 بشإنها.واآلالُمين ؤن ًشهضوا كلى جىهش الظىابؽ بذال مً شيلها، ألن الظىابؽ كذ جيشإ ولىً ال جخخز إجشاءاث 
 

 
 اآلاؤهالث اآلاهىُتؤو ملاًير الىفاءة  6
 

اء باآلاهُاس ُت ملتزما بإخذ مهاًحر الُ٘اءة  ،مً ؤظل الَى ًجب ؤن جٙىن ؤهذ ؤو الصخظ اآلاعئٛى نً شؤوهٚ الجمٖش
ذة آلاذة ال جٓل نً زالر ظىىاث في شؤون الجمإس ؤو مهاًحر الجىدة اآلاخهلٓت بالشؤون الهملُت الخالُت:  خبرة نملُت مٖؤ

ُت اآلاهخمذة مً ْبل الجمإس  عؤوٛ نً شؤون الجمإس ؤهذ ؤو الصخظ اآلاوبذًال نً رلٚ، ًجب نلُٚ . بالذولتالجمٖش
هاث الجًؿي ٌالزي بىجاح الخذٍسب  لٙىن ْذ ؤٖمجالخاضت ؤن  ُت الدشَش بما ًخماش ى مو مذي اسجباؾٚ باألوشؿت مٖش

ُت راث الطلت  حر هزا الخذٍسب. بالذولتمً ْبل الجمإس اآلاهخمذة الجمٖش  ؤو هُئت مهتٍر بها لخَى
 

 .مً اظدباهت الخُُٓم الزاحي 3.3.1.1خظ اآلاعؤوٛ نً شؤون الجمإس في هزا العُاّ هى الصخظ اآلاشاس إلُه في الص  
 

الصخظ اآلاعؤوٛ نً شؤون الجمإس خبرة نملُت آلاذة ال جٓل نً زالر ظىىاث في اآلاعائل لذي هل لذًٚ ؤو  1.6
ُت؟   ....................................................................................................................................................................... ال /ولمالجمٖش
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ٗاهذ �جابت وهم، ًشجى جٓذًم جُاضُل جث�ذ هزه الخجش�ت 2.6  إذا 
................................................................................................................................... .................................................................... 

ُت  شؤونمهاًحر الجىدة اآلاخهلٓت بال هل ؤهذ ؤو الصخظ اآلاعؤوٛ نً شؤون الجمإس الخاضت بٚ ًخىأَ مو 3.6 الجمٖش
  ال /ولم؟ بالذولتالتي حهخمذها الجمإس 

..............................................…..................................................................................................................................................... 
ٗاهذ �جابت  4.6 وهم، ًشجى جٓذًم جُاضُل نً مهُاس الجىدة إذا 

................................................................................................................................... .................................................................... 
هاث  5.6 ب الزي ًٌؿي الدشَش هل ْمذ ؤهذ ؤو الصخظ اآلاعؤوٛ نً شؤون الجمإس الخاضت بٚ بئٖماٛ الخذٍس

ُت ذاث الصلت، والتي جٓذمها: خٚ �� �وشؿت الجمٖش ُت بما ًخُٔ مو مذى مشاٖس  الجمٖش
 

 .............................................................................................................................. ال/ولم ؟ بالذولتالجمإس  1.5.6
 

ب اآلانهي  بالذولتمً ْبل الجمإس  مهتٍر بها مؤظعت حهلُمُت 2.5.6 أليشاع جٓذًم هزا ؤو هُئت معؤولت نً الخذٍس
 ولم / الالخإهُل، 

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

ت مهتٍر بها مً ْبل الجمإس  مؤظعت 3.5.6 حر هزا الخإهُل؟ بالذولتمهىُت ؤو ججاٍس . ال /ولم، لًشع جَى
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ؤهذ  خػهذ لهؤناله، یشجی جٓذیم جُاضیل بشإن الخذسیب الزي  اآلازٗىسةوهم ن�ی ؤي مً �ظئلت إذا �اهذ �جابت  4.5.6

بىجاح وؤٖملخه ؤو الصخظ اآلاعؤوٛ نً شؤون الجمإس الخاضت بٚ 
................................................................................................................................... .................................................................... 
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

891
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

                                  
 
 

 

                                                                                                                صفحة 34                                                                        
  
 
 

 الذولُت �مذادعلعلت ل والعالمت �مًمخؼلباث  7
الذولُت اآلاىاظبت والخذابحر �مىُت، نلى الىدى اآلاُطل في هزا الُطل، والخُاظ  مذادظلعلت � مخؿلباث ًجب جىُُز 

لبرهامج . ًجب نلى مٓذم الؿلب مذاد الذولُت آلآذم الؿلب لبرهامج اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذنليها في ظمُو ظالظل � 
الذولُت اظدىادا إلى مهاًحر ؤمىُت مهُىت.  دمذاإظشاء جُُٓم شامل للمخاؾش لعلعلت �  الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ

الخاضت به ؤو  مذادوفي الخاالث التي ًٓىم َيها مٓذم الؿلب باالظخهاهت بمطادس خاسظُت ؤو الخهاْذ مو نىاضش لعلعلت � 
ٚ آخش في ظلعلت �  ، ًجب نلى مٓذم الؿلب ؤن ٌهمل مو هؤالء مذادإلى معخىدم ؤو مضود لىظعتي ؤو هاْل ؤو شٍش

حن لػمان وظىد جذابحر ؤمىُت َهالت والالتزام بها في ظمُو ؤهداء الش ٗاء الخجاٍس  .ظلعلت �مذاد الذولُتش
 

 ألمً )الزاحي( ل خلُُمال 1.7
 
 ىؼاق:ال

و ؤن جٓىم  بئظشاء جُُٓماث ؤمىُت مىزٓت ومخاؾش للتهذًذاث َُما ًخهلٔ  اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ ميشإةمً اآلاخْى
 بإ�شؿتها الذولُت لعلعلت �مذاد نلى ؤظاس مىخظم.

 
 �سئلت:

وجٓذیشاث الخھذیذاث َیما یخهلٔ بعلعلت  �مىُتھل لذیٚ إظشاءاث مؿبٓت حًؿي الخٓییم الذوسي للمخاؾش  1.1.7
 ......................................................................................................................................... ولم/ال.�مذاد الذولیت الخاضت بٚ؟ 

 
ٗاهت هىاك إظشاءاث مؿبٓت، هل هزه �ظشاءاث  2.1.7 تإذا   ولم/ال./ مىزٓت ومخاخت؟ مىضَى

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

 مشاظهتهاًشجى وضِ إظشاءاج٘م بئًجاص التي حًؿي املجاالث اآلاشاس إليها ؤدهاه، ونملُت جىُُزها ومشاْبتها و  3.1.7
................................................................................................................................. .................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت:

ًيبغي ؤن حشمل إجشاءاث جلُُم املخاػش والتهذًذاث جمُم اآلاباوي ذاث الصلت بإوشؼت سلعلت �مذاد الذولُت 
يبغي ؤن �شمل نؼاق �جشاء املخاػش والتهذًذاث �مىُت التي قذ جدذث في ذلك الجزء مً ميشإةلل سلعلت �مذاد . ٍو

يبغي يشإةالذولُت التي حلمل فيها اآلا ، وؤن ًىـش في الخذابير اآلاخخزة للخللُل إلى ؤدوى خذ مً هزه املخاػش والتهذًذاث. ٍو
يبغي ؤن ًخضمً، كلى س�ُل م املخاػش كلى ؤمً دوسن ؤن ًخم جدذًذ وملالجت جمُ في سلعلت �مذاد الذولُت، ٍو

 اآلاثاٌ:
 للممخلٙاث والعلو؛التهذًذاث اآلاادًت • 
ٗاء �نمال و•   الترج�باث لشش
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 خذماث  جٓذًم ؤمً خاسظُت. ميشأثجُُٓماث املخاؾش التي جٓىم بها • 
يبغي ؤن ًدىاٛو هزا الخُُٓم املخاؾش/التهذًذاث اآلاخإضلت في ما ًلي ؤو اآلاشجبؿت به:  ٍو

 
 هىم العلو التي جخهامل/ ًخم الاججاس بها.• 
الاظخخذاماث املخخلُت، مشل  لخاضت بٚ، بما في رلٚاآلاعخخذمت في ؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت ااآلاشأَ واآلاباوي • 

ً ونملُاث الخجهحز وما إلى رلٚ؛  الخخٍض
خحن، والهٓىد مً •  بهم، واظخخذام اآلاىقُحن اآلاْؤ دخٛى اآلاىقُحن للمشأَ، بما في رلٚ الضواس، وحهُحن اآلاىقُحن وجذٍس

 الباؾً؛
ٌ. هٓل البػائو•   والخدمُل والخَُش
 ؤهكمت الخاظىب والسجالث املخاظبُت والىزائٔ؛• 
ىم خىادر ؤمىُت في ؤي مً اآلاىاؾٔ اآلازٗىسة ؤناله.•   �ظشاءاث في خاٛ ْو
 �ظشاءاث والخذابحر �مىُت اآلاؿلىبت مً ْبل ؾٍش )ؤؾشاٍ( خاسظُت؛• 
 شهاداث �مً مً ْبل ؤؾشاٍ زالشت.• 

 
 الصخص اآلاعؤوٌ

و ؤن ًمً  يبغي ؤن ًٙىن  هُحنحخم اآلاخْى آلاعخىي اآلاىاظب داخل الصخظ باهزا شخظ معؤوٛ نً الخذابحر �مىُت. ٍو
 نىذ الاْخػاء.نً ظمُو الخذابحر �مىُت والعلؿت الالصمت لخىُُز الخذابحر �مىُت اآلاىاظبت  ٙاملتمو اآلاعؤولُت ال يشإةاآلا

 
 �من اآلاادي 2.7

 ىؼاق:ال
 .واآلاىاْو اآلاهىُت �علعلت �مذاد الذولُتاآلاشأَ 

 
 �سئلة:

ھل لذیٚ إظشاءاث مؿبٓت للخمایت مً الذخٛى يحر اآلاطشح به إلی اآلاىاْو التي جدخىي نلی مشأَ مهالجت وجخضیً  1.2.7
 ولم/ال.البػائو بما في رلٚ اآلاىاْو التي یخم جخضیً البیاهاث ومهالجخھا؟ 

........................................................................................................................... ............................................................................ 
ت/مىزٓت ومخاخت؟  7-2-2 ٗاهت هىاك إظشاءاث مؿبٓت، هل هزه �ظشاءاث مىضَى  .الولم/إرا 
................................................................................................................................ ....................................................................... 
 
نها التي حًؿي املجاالث الخالُت  ًش�ى وضف �ظشاءاث اآلاخهلٓت باألمً اآلاادي في 7-2-3 مشأَ مىاولت البػائو وجخٍض

 والػىابـ الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان اجبام �ظشاءاث:
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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يبغي اظخخذام �ظىاس  -�ظىاس  1.3.2.7 ً. ٍو ًجب ؤن جدُط �ظىاس باآلاىاؾٔ املخُؿت بمىاولت البػائو ومشأَ الخخٍض
لُطل البػائو املخلُت والذولُت والبػائو راث الُٓمت الهالُت والخؿشة. ًجب  الذاخلُت داخل ؤماًٖ مىاولت البػائو

َدص ظمُو �ظىاس باهخظام للخإٖذ مً ظالم�ها ونذم �غشاس �ها 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
يبغي لت و/ ؤو مشاْبت. ؤهالزًً ًذخلىن ؤو ًخشظىن منها مًجب ؤن جٙىن البىاباث و/ؤو اآلاىقُحن  -البىاباث  7-2-3-2 ٍو

إبٓاء نذد البىاباث إلى الخذ �دوى الػشوسي للذخٛى العلُم و�مً وجدُٓٔ مهاًحر العالمت 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ً ؤو بالٓشب  -مىاِْ العُاساث  7-2-3-3 ٍى العُاساث في مىاؾٔ اآلاىاولت والخخٍض ٗاب الخاضت مً ْو باث الش ًيبغي مىو مٖش

 منها.
 
جب الخُاف نلى ظالمت  -هُٙل اآلابنى  7-2-3-4 ً اآلاباوي مًجب ؤن حشُذ اآلاباوي مً مىاد جٓاوم الذخٛى يحر اآلاششوم. ٍو

 .خالٛ الخُخِش و�ضالح الذوسي
.................................................................................................................................. .................................................................... 

 
ًجب جإمحن ظمُو الىىاَز والبىاباث و�ظىاس الخاسظُت والذاخلُت  -ؤظهضة �ُْاٛ وؤدواث الخدكم الشئِعُت  5.3.2.7

 بإظهضة جإمحن. ًجب نلى �داسة ؤو مىقُي �مً مشاْبت إضذاس ظمُو �ُْاٛ واآلاُاجُذ
 ............................................................................................................ ......................................................................................... 

 
حر �غاءة الٙاَُت داخل اآلايشإة وخاسظها، -�غاءة  7-2-3-6 بما في رلٚ اآلاىاؾٔ الخالُت: اآلاذاخل واملخاسط،  ًجب جَى
ٍى العُاساث ؤماًٖ و  نها، وخؿىؽ العُاط، ومىاؾٔ ْو مىاولت البػائو وجخٍض

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

ٗامحراث اآلاشاْبت بالُُذًى  7.3.2.7 ٗامحراث اآلاشاْبت بالُُذًى آلاشاْبت  -ؤهظمت �هزاس و ًيبغي اظخخذام ؤهظمت �هزاس و
ٛ �ماًٖ ومىو ال نهايحر اآلاطشح به إلى مىاؾٔ مىاولت البػائو وجخ ذخى  ........................................................................ .........ٍض

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

 ألمً اآلاادي:ل ىطُدُتمالخـاث ج
نها اآلاخهلٓت بإوشؿت ظلع  ميشإةلت �مذاد الذولُت للًجب ؤن جٙىن للمشأَ راث الطلت بالخهامل مو البػائو وجخٍض

 الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذمىو مادي جدمي مً الذخٛى يحر اآلاطشح به. ًجب نلى اآلاخٓذمحن لبرهامج  خىاظض
 جػمحن مهاًحر �مً اآلاادي الخالُت في ظمُو ؤهداء ظالظل �مذاد الخاضت �هم خعب الاْخػاء:



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 الذخٌى إلى اآلاباوي وإمياهُت الىصٌى إليها 7-3
 

مؿبٓت لخُُٓذ الىضٛى ؤو مىو الذخٛى يحر اآلاطشح به إلى مباهيها؟ إظشاءاث )مىزٓت ؤو يحر رلٚ(  ميشإجٚهل لذي  1.3.7
 .ولم/ال
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ظشاءاث. ًشجى ظشاءاث والػىابـ الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان اجبام � وهم، ًشجى وضف هذه � ظابت إرا �اهت �  7-3-2

 حًؿُت املجاالث الخالُت:
 
ذ وما إلى رلٚ(  7-3-2-1 اآلاىقُىن والضواس واآلآاولىن ومىقُى الطُاهت ومىقُى الدعلُم )البػائو والبًر

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
 ���اص يحر امل�ىلحنإًٓاٍ و مىو  7-3-2-2

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

ذ للخدٓٔ مً ؤو  ميشإةمؿبٓت للخدٓٔ مً الخضم الىاسدة للؤي إظشاءاث )مىزٓت ؤو يحر رلٚ(  ميشإجٚهل لذي  3.3.7 البًر
 ولم/ال؟ يشإةمخاؾش مدخملت ْبل َخدها ؤو جىصَهها داخل اآلا

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
ظشاءاث الذاخلُت الٓائمت لػمان اجبام � ظشاءاث والػىابـ وهم، ًشجى وضف هذه � ظابت إرا �اهت �  7-3-4

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

  /ال.ولمؤي إظشاءاث ؤخشي )مىزٓت ؤو يحر رلٚ( جخهلٔ بالذخٛى والىضٛى إلى ؤماًٖ الهمل؟  ميشإجٚهل لذي  5.3.7
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ظشاءاث. بإًجاص لػمان اجبام � ظشاءاث والػىابـ الذاخلُت وهم، ًشجى وضف هذه � �اهت �ظابت  إرا 6.3.7

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
اّ  7-3-7 و مً مىاْو  سظم جخؿُؿيإَس يبغي حشإس في �وشؿت راث الطلت بعلعلت �مذاد الذولُت.  ميشإجٚلٙل مْى ٍو

و اآلاباويالخخؿُـ لل سظىماثؤن جدذد  و الخذود وؾّش الىضٛى ومْى  واآلاشأَ مْى
................................................................................................................................... .................................................................... 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 مالخـاث جىطُدُت:
إلى العلم التي جؤدي طىابؽ الىصٌى إلى الحذ مً الذخٌى إلى اآلاشافم وإمياهُت فلؽ وصٌى �شخاص اآلاشخص لهم 

 جذخل �� سلعلت �مذاد الذولُت.
 
ابُت نلى اآلاىقُحن والضواس، •  جمىو غىابـ الىضٛى مً الذخٛى يحر اآلاطشح به إلى اآلايشأث، و�بٓاء نلى اظشاءاث ْس

اث . ًجب ؤن حشمل غىابـ الىضٛى يشإةوخماًت ؤضٛى اآلا ُُت لجمُو اآلاىقُحن والضواس والبائهحن في ظمالهٍى ُو الخهٍش
.  هٓاؽ الذخٛى

يبغي مىذ  -اآلاىقُىن •  . ٍو ت والخد٘م في الذخٛى ت اآلاىقِ مؿبٔ أليشاع جدذًذ الهٍى ًجب ؤن ًٙىن هكام جدذًذ هٍى
جب نلى إداسة اآلا اآلاىقُحن َٓـ إمٙاهُت الىضٛى إلى اآلاىاؾٔ �مىُت ؤو مىقُي �مً مشاْبت  يشإةالالصمت ألداء واظباتهم. ٍو

جب جىزُٔ إظشاءاث إضذاس ؤظهضة الذخٛى وإصالتها وحًُحرها إضذاس وإصالت شاساث ح ً والبائهحن. ٍو ِ اآلاىقُحن والضائٍش هٍش
 )مشل اآلاُاجُذ وبؿاْاث اآلاُاجُذ الال٘تروهُت وما إلى رلٚ(.

ت -الضواس •  . ًجب ؤن ًشأَ ظمُو الضواس شخطُت  ًجب نلى الضواس جٓذًم بؿاْت هٍى أليشاع الخىزُٔ نىذ الذخٛى
هشغىن  خت. َو ت اآلاْؤ  بشٙل واضح الهٍى

ذ( )بما في رلٚ ال ىصنحناآلا•  ت البائو و/ ونشع ًجب جٓذًم -بًر تضىسة الؤو هٍى أليشاع  وضٛى ظمُو البائهحن نىذ هٍى
يبغي َدظ ال. الخىزُٔ ذ  علوٍو  .جىصَههادوسٍا ْبل والبًر

يحر لخدذًذ �شخاص يحر اآلاطشح لهم/ًجب ؤن جٙىن �ظشاءاث ْائمت  -طشح لهم شخاص يحر اآلا�مىو  و إًٓاٍ• 
. و انتراغهم، و هشوَحناآلا  مىههم مً الذخٛى
 ھزه �ظشاءاث إلی اآلاىقُحن )نلی ظبیل اآلاشاٛ، خؿت الهمل، الذلیل، إسشاداث الهمل، الخذسیب(. إًطاٛیجب • 

 
 ؤمً وخذاث الصحً 7-4
 

ؤي إظشاءاث جػمً ؤن وخذاث الصخً مػمىهت مً ؤي حًیحر يحر ْاهىوي ؤو يحر مطشح به ؤو ؤن  ميشإجٚھل لذي  1.4.7
.  ولم/الالخًُحر والخذخل مػمىن مً الىضٛى يحر اآلاطشح به؟ 

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

ٗاهت �ظابت بىهم، ًش�ى وضِ هزه �ظشاءاث والػىابـ الذاخلُت بشٙل مىظض لػمان اجباع �ظشاءاث  2.4.7 إرا 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ٗي( هل ٌعخخذم وشاؾٚ الخجاسي ؤخخام الصخً 3.4.7 ؟ صخً ؤزىاء نملُت الىٓلاللخإمحن وخذاث  )الشضاص الجمش

 .................................................... ...................................................................................................................................  ولم/ال.
 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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إذا �اهت �ظابت بىهم، ًشجى وضِ �ظشاءاث التي لذًٚ إليالق ؤهىام مخخلُت مً وخذاث الصخً والػىابط  4.4.7
 الذاخلُت اآلاهمٛى بها للخإٖذ مً اجبام �ظشاءاث 

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

التي لذیٚ وکیِ یخم جخضیً  �ذه �خخامیشجی وضِ هىم �خخام التي حعخخذمھا لىخذاث الصخً املخخلُت، وإداسة  5.4.7
 ............................................. ................................................................................................................................... ؟جلٚ �خخام

 
، بالبػائو شخنهاوضِ باخخطاس �ظشاءاث اآلاهمٛى بها للخدٓٔ مً العالمت اآلاادًت لىخذاث الصخً ْبل ًشجى  7-4-6

ُت آلُاث جإمحن �بىاب. بال�عبت للخاویاث، یى��� بئظشاء نملیت جُخ�ش مً ظبو هٓاؽ: الجذاس �مامي  لدشمل مىثْى
 وعجالث الهبىؽالخاسظیت ب الذاخلیت/و�بىا عش والجاهب �یمً و�سع والعِٓوالجاهب ��

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
لدشمل  -ُُُٖت الخدكم في �خخام وإغاف�ها إلى وخذاث البػائو املخملت خٛى ظشاءاث الذاخلُت وضِ بئًجاص �  7-4-7

هٍش نلى وإبالى الجمإس نً �خخام و/ إظشاءاث  تي جم اختراْهاؤو وخذاث البػائو الالخ 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ضِ بئًجاص إظشاءاث الىضٛى إلى وخذاث الصخً  8.4.7

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

ضِ بئًجاص إظشاءاث ضُاهت وخذاث الصخً  9.4.7
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
 ضِ بئًجاص إظشاءاث إضالح وخذاث الصخً و  7-4-10

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

وخذاث الصخً  فيؤو الهبض ؤي خالت مً خاالث الدعلل إلى و/ ٍاٖدشجم اضِ �ظشاءاث بئًجاص إذا  11.4.7
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
 ت ؤمً وخذة الصحً:ىطُدُمالخـاث ج

 شخًؤشخاص يحر مطشح لهم. نىذ هٓؿت  ؤوالبػائو للخماًت مً إدخاٛ مىاد و/ًجب الخُاف نلى ظالمت وخذة 
اث الصخً بشٙل صخُذ. مؿبٓت، ًجب ؤن جٙىن �ظشاءاث البػائو وجىغِب  إلخٙام والخُاف نلى ظالمت خاٍو

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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اث للخماًت مً إدخاٛ مىاد و/ًجب الخُاف نلى ظالمت ا  وجىغِب شخًهٓؿت ؤو ؤشخاص يحر مطشح لهم. نىذ  لخاٍو
اث مؿبٓتًجب ؤن جٙىن �ظشاءاث  البػائو، الصخً بشٙل صخُذ. ًجب نلى ظمُو  إلخٙام والخُاف نلى ظالمت خاٍو

ت ؤن جلبي ؤو جخجاوص مهاًحر  ٓـ حن َُىًجب نلى اآلاىقُحن اآلاهالخالُت لألخخام نالُت �مان: ISO 17712 �ًضو ؤخخام الخاٍو
 .جىصَو �خخام أليشاع العالمت

 
 

 اللىجعدُت  �منُت لللملُات�جراءات  5,7
 

نها في  ميشإجٚهل لذي  1.5.7 إظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت وؤمً الهملُاث راث الطلت بىٓل البػائو ومهالجتها وجخٍض
 .الولم / الذولُت الخاضت بٚ؟  �مذادالهملُت اللىظعدُت اآلاخهلٓت بعلعلت 

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

ٗاهذ �ظابت 2.5.7 خلُت ىظعدُت بما في رلٚ اآلاىاؾٔ ؤدهاه والػىابـ الذااللمىُت ظشاءاث � �هم، ًشجى وضِ �  إرا 
 ظشاءاث:اآلاهمٛى بها لػمان اجبام � 

 
ىماث اآلاعخخذمت في ضِ بئًجاص �ظشاءاث اآلاهمٛى بها لػمان ؤن جٙىن ظمُو اآلاهلًشجى الى  .عدىذاثمهالجت اآلا 7-5-2-1

جب ؤن ودُْٓت ومدمُت مً  صخُدت/ جطذًش البػائو، نملُت اظخحراد جبادٛ ؤو َٓذان ؤو إدخاٛ مهلىماث خاؾئت. ٍو
  .الىضٛى إلى اآلاهلىماث ؤظهضة الخاظىب و خماًت عدىذاث حشمل مشاْبت اآلا

.................................................................................................................................. ....................................................................  
غمان ظالمت العلو الىاسدة مً الخاسط ؤو لمعانذة في ل – (بُان الخمىلت / Manifestingإظشاءاث �ًػاح ( 7-5-2-2

ٗاء  ذ اآلاطذسة للخاسط، ًجب وغو إظشاءاث لػمان �بالى نً اآلاهلىماث الىاسدة مً الشش حن بذْت وفي الْى الخجاٍس
  ميشإجٚاآلاىاظب. الشظاء وضِ هزه �ظشاءاث بئًجاص في 

................................................................................................................................... .................................................................... 
 
ُٔ بحن البػائو ال -الصخً والاظخالم  7-5-2-3 يبغي ؤن واآلاهلىماث الىاسدة في بُان الخمى  ىاسدة َهلُاًيبغي الخَى لت. ٍو

الخدٓٔ منها. ًجب ظهل و ت الهذ ها ًجب ؤن جٙىن ظهلونذد الؿشود ، والهالماث، ونالماثهاؤوصانجىضِ العلو بذْت، 
جب جدذًذ العائٓحن الزًً ٌعلمىن ؤو  ومؿابٓتها مو طذسةالخدٓٔ مً البػائو اآلا ؤوامش الششاء ؤو البُو والدعلُم. ٍو

 ميشإجٚفي  �ظشاءاث اآلاؿبٓتٌعخلمىن البػائو ْبل اظخالم العلو ؤو إؾالْها. ضِ بئًجاص 
................................................................................................................................... .................................................................... 
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ؤو مً ؤوظه الخىاْؼ ؤو نذم الخؿابٔ و/ حرهاًجب خل ظمُو ؤوظه الىٓظ والُائؼ وي -جىاْػاث العلو  7-5-2-4
جب إخؿاس الجمإس و/الخدُٓٔ َيها ب إرا  تاآلاىاظب الجهاث الخٙىمُت ألخز الامىس الٓاهىهُتؤو يحرها مً شٙل مىاظب. ٍو

 ميشإجٚفي  اآلاؿبٓتظشاءاث � ىضِ بئًجاص الالشظاء جم ال٘شِ نً ؤوشؿت يحر مششونت ؤو مشبىهت. 
 .................................................................................................................................. .................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت

نها في ظلعلت ًجب اجخار جذابير ؤمىُت لظمان ظالمت وؤمً اللملُاث راث الصلت  بىلل البظاةم وملالجتها وجخٍض
 �مذاد الذولُت في ا�جاالث التالُت:

o ىٓلال 
o اظخالم البػانت 
o ً  الخخٍض
o الخطيُو(هالجتاآلا( 
o خًلُِال/ الاهخٓاء 
o ٛالصخ �سظا /ً 

 
 

 هلل البظاةم 7،6
 

  ولم/ال.لػمان ظالمت نملُت الىٓل وبُاهاث الىٓل؟ إظشاءاث )مىزٓت ؤو يحر رلٚ(  ميشإجٚهل لذي  1.6.7
........................... ............................................................................................................................................................................ 

 
ٗاهت �ظابت إر 2.6.7  وهم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث التي حًؿي املجاالث اآلازٗىسة ؤدهاه:ا 

 
  ؟ميشإجٚما هي وظائل الىٓل التي حعخخذمها بالهادة  7-6-3
. ...................................................................................................................................................................................................... 

 
بجمُو وظائل الىٓل الخاضت بها، ؤم ؤنها حعخخذم ؤًػا وظائـ هٓل مٓذمي الخذماث الخاسظُحن  ميشإجٚهل جٓىم  7-6-4

الء الصخً /   ...................................................................................................................الىٓل(؟ ................ ميشأث)مشل ٖو
 
ٗان رلٚ ًىؿبٔ نلى خ 7-6-5 ُل الصخً / الىاْل ًل�ي اآلاهاًحر �مىُت اآلاؿلىبت ميشإجٚلت اإرا  ٗان ٖو ، ُِٖ جدذد ما إرا 

ٔ شهادة  (؟ و الاجُاُْاثمً ا� )نلى ظبُل اآلاشاٛ نً ؾٍش
....................................................................................................................................................................................................... 
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 :طُدُتى مالخـاث ج

نها في ظلعلت ًجب وغو جذابحر  ابُت لػمان ظالمت الهملُاث والبُاهاث راث الطلت بىٓل البػائو ومهالجتها وجخٍض ْس
 �مذاد الذولُت.

 
 نمىما تهخم إظشاءاث هٓل البػائو بما ًلي:

 الخخؿُـ.• 
 •.ٌ  إظشاءاث الاظخالم/الخدمُل، الُسح/الخَُش
حن للخدٓٔ مً �خخام )•  ٗاء الخجاٍس امها( نىذما جطل البػائو إلى مشآَهم.جشجِباث مو الشش  ظالمتها وؤْس
 إظشاءاث نذم الخؿابٔ/الخىادر؛• 
ُا ؤو جإخحراث يحر نادیت یمکً ؤن جؤزش نلی البػانت )اظدبذاٛ،  جٓىُتاظخخذام •  الخدبو والخهٓب یمکً ؤن یكھش جْى

 إصالت(.
الء الصخً؛•   إظشاءاث اخخُاس الىاْلحن / ٖو

 
 

 البظاةم الىاسدة 7.7
 

 ولم/ال.راث الطلت؟  طُٓاثإظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت البػائو الىاسدة وبُاهاث ال ميشإجٚهل لذي  1.7.7
....................................................................................................................................................................................................... 

ٗاهت �  7-7-2 زٗىسة ؤدهاه والػىابـ آلاملجاالث اظشاءاث باخخطاس بدُض حًؿي اظابت بىهم، ًش�ى وصف هزه � إرا 
 ظشاءاث:همٛى بها لػمان اجبام � آلاالذاخلُت ا

 .............................................................................................هٓل البػائو ...................................... / شخً 7-7-2-1
 الذانمت عدىذاثمخؿلباث اآلا 2.2.7.7

....................................................................................................................................................................................................... 
 .يشإةاآلامخهاملي ؤو إلى مٓش  يشإةهٓل البػائو مً الخذود إلى اآلا 7-7-2-3

....................................................................................................................................................................................................... 
ُٓاط، إلخ( الهذ، و ال) يشإةاآلافي مشأَ مخهاملي ؤو  يشإةاظخالم البػائو في مٓش نمل اآلا 7-7-2-4

....................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................الششاء ................. اثإظشاءاث ؾلب 7-7-2-5
 ..................................................................................................................................جإُٖذ ؤمش الششاء ......................... 7-7-2-6

ت ..................................... / الذَو 7.2.7.7  .........................................................................................................................الدعٍى
 ظشاء الُدىص نلى ظالمت �خخام نلى البػائو الىاسدة؟اششح باخخطاس ُُُٖت إ 3.7.7
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............................................................................................................................ ........................................................................... 
ذ حر ؤمىُت مدذدة )مشل الصخً الجىي/مو ؤهىام مدذدة مً العلو التي جخؿلب جذاب ميشإجٚهل جخهامل  7-7-4 البًر

 ........................................................................................................................................................................ ال( /ولمالجىي(؟ )
 
ٗاهذ �ظابت بىهم، ما الذي ًطف هىم العلو و�  7-7-5  / الخذابحر اآلاهمٛى بها؟ ظشاءاثإرا 

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

 مالخـاث جىطُدُت:
نها في ظلعلت ًجب وطم جذابير سكابُت لظمان ظالمت اللملُاث والبُاهاث راث الصلت بىلل ال بظاةم وملالجتها وجخٍض

 �مذاد الذولُت.
 

ابت والشضذ نلى ما ًلي: ض إظشاءاث الْش  ًجب ؤن جٖش
ٗامل للمهامالث في الخعاباث.•   حسجُل 
 الخدذًذ الصخُذ والخٓذًش ال٘مي.• 
 الدسجُل الذُْٔ لخطائظ اآلاهاملت.• 
ش بُاهاث الخذُْٔ/•  شجَى  الخذُْٔ. جٍٓش
 الخالت الصخُدت.• 
ُت( الصخُدت.•   الُٓمت )الجمٖش
ُذ حسجُل اآلاهامالث؛•   جْى
 للصخىت. ُهليجإُٖذ الاظخالم ال• 
 

يبغي إًالء الاهخمام لإلظشاءاث اآلاخهلٓت )إن ؤمً٘(:  ٍو
ت بحن ؤمش الششاء، والعلو اآلاعخلمت، والُاجىسة اآلاعخلمت والذَو؛•   الدعٍى
ؼ البػائو.•   جشجِباث إنادة/ َس
 بت و�بالغ نً الخباًىاث )اآلابالغ الهالُت واآلاىخُػت(؛جشجِباث للمداظ• 
 ؛املخضونجشجِباث لخدذًذ وحهذًل �دخاالث يحر الصخُدت في �جل • 
ظ نليها•   في الىكام. )اآلاهلٓت(  جدذًذ العلو يحر املخل 

 
ً العلم 8.7  جخٍض

  ولم/ال.إظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت العلو املخضهت والبُاهاث راث الطلت؟  ميشإجٚهل لذي  1.8.7
....................................................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث باخخطاس بدُض حًؿي املجاالث اآلازٗىسة ؤدهاه والػىابـ  7-8-2 إرا 
 الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان اجبام �ظشاءاث:

 
ً البػائو الىاسدة  1.2.8.7 ًشجى وضِ باخخطاس �ظشاءاث اآلاؿبٓت لخخطُظ مٙان لخخٍض

....................................................................................................................................................................................................... 
7-8-2-2  ً اث املخاؾش املخخلُت بشٙل مىُطل؟  البػائوهل ًخم جخٍض  . ال. /ولمراث معخٍى

...................................................................................................................................................................................................... 
 
ٗاهذ �ظابت  7-8-2-3 ً مىُطل )نلى ظبُل اآلاشاٛ العلو الخؿشة والعلو راث وإرا  هم، ًشجى وضِ مهاًحر ؤي جخٍض

(؟ لُ٘مُائُت و�ظ�خت الُٓمت الهالُت واآلاىاد ا
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ً املخضونهل لذً٘ 7-8-2-4 ولم ؟ املخضون نذج٘دشِ ؤزىاء نملُت  والخهامل مو املخالُاث التي م إظشاءاث مىزٓت لخذٍو
 .ال

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

ٗاهذ �ظابت "وهم"، ًشجى وضِ ال�رج�باث الخاضت بك بإًجاز 5.2.8.7  إرا 
. ...................................................................................................................................................................................................... 

ً العلو  7-8-2-6 ً البػائو مو ؾٍش زالض، ًشجى وضِ باخخطاس ُِٖ وؤًً ًخم جخٍض ٗان الخهاْذ بخطىص جخٍض إرا 
ّ و  ابت التي حعخخذمها لإلششاٍ والخهامل مو هزه العلو  ؾش الْش

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

 مالخـاث جىطُدُت
ً راث الصلت للعلم اآلالىُت بعلعلت  ػشق ًجب وطم  ً البظاةم وبُاهاث الخخٍض سكابُت لظمان ظالمت كملُت جخٍض

 �مداد الدولُت.
 

ابت والشضذ نلى ما ًلي: ض إظشاءاث الْش  ًجب ؤن جٖش
ابت نلى املخضون؛•   الدسجُل والْش
ُت.•  ُت ويحر الجمٖش  الخهٍش نلى البػائو الجمٖش
ت•  ت )وحسجُل هزه الخٖش  لبػائو بحن اآلاىاْو داخل هُس اآلاباوي ؤو مجمىناث مخخلُت مً �ماًٖ؛ا (خٖش
 الخدذًذ الصخُذ وال٘مُاث الهذدًت.• 
 الدسجُل الذُْٔ لخطائظ اآلاهاملت.• 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 جىاَش البُاهاث الٓابلت للخذُْٔ/ مشاظهت الخعاباث؛• 
ي الصخُذ للبػائو )خعب الاْخػ•   اء(.الىغو الجمٗش
ُذ حسجُل اآلاهامالث.•   جْى
 

يبغي إًالء الاهخمام لإلظشاءاث اآلاخهلٓت بما ًلي:  ٍو
ت الذوسٍت بحن سجالث•   اآلاالُت ؛ املخضون اآلاادًت مٓابل سجالث البُاهاث الدعٍى
 خعاباث ؤسضذة املخضوهاث الخخامُت؛• 

 املخضون. في  وحًُحراث اآلآُىدة  ؤو اآلاخلُت و  العلو خالت جذهىس  جشجِباث الخهامل مو 
 
 

 اآلالالجت/ الخصيُم 9.7
 

ضِ بئًجاص ما هي اآلاىاْو / اآلاىاؾٔ املخططت إلهخاط العلو؟  1.9.7
....................................................................................................................................................................................................... 

 
  ولم/ال.إظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت نملُت الخطيُو وبُاهاث اآلاهامالث راث الطلت؟  ميشإجٚهل لذي  2.9.7

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

ٗاهذ �ظابت  3.9.7 وهم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث بئًجاص وحشمل املجاالث اآلازٗىسة ؤدهاه والػىابـ الذاخلُت إرا 
 اآلاهمٛى بها لػمان اجبام �ظشاءاث:

 
مىؿٓت �هخاط بما في رلٚ الذخٛى إلى مىؿٓت �هخاط  7-9-3-1

....................................................................................................................................................................................................... 
 
 ...............................................................................................حهبئت اآلاىخجاث اآلاطىهت النهائُت .................................... 7-9-3-2
 
ٚ خاسجي )مشل اآلاخهاْذ الُشعي /  7-9-3-3 الخجمُو(، ُِٖ ًخم  أثميشإرا هُزث نملُاث اآلاهالجت ؤو الخهبئت مً ْبل شٍش

غمان ظالمت العلو )مشل الاجُاْاث الخهاْذًت ونملُاث الخُخِش( 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ت واآلاُُُٖت الخهامل مو املخالُاث والاخخالَاث واملخلُاث واآلاىخجاث  7-9-3-4 ؤزىاء نملُت الخطيُو  ُٓىدةالشاهٍى

....................................................................................................................................................................................................... 
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 مالخـاث جىطُدُت

ضة  ابُت لػمان ظالمت الهملُاث والبُاهاث راث الطلت بىٓل ومىاولت وجخٍضً العلو اآلاطىهت واملجه  ًجب وغو جذابحر ْس
 الطلت بعلعلت �مذاد الذولُت.راث 

 
 ًمً٘ ؤن جٙىن نملُاث الخطيُو/الخجهحز:

ُب، الخجمُو والخهذًل نلى العلو �خشي؛•   الهمل نلى العلو، بما في رلٚ الخطيُو، التٖر
 مهالجت البػائو.• 
 إضالح العلو.• 
 اظخخذام بهؼ العلو التي حعهل ؤو جبعـ إهخاط اآلاىخجاث النهائُت.• 

 
ابت نلى ججهحز البػائو في املخضن إظشاءاث نلى الهمىم تهخم   / معخىدم:الْش

 .ؿلبإضذاس ؤمش الالخخؿُـ / • 
 إنذاد نىاضش املخضون والدعلُم مً الخخٍضً.• 
 نملُت الخطيُو؛•

 / مهذٛ الهائذ / ُْاط الىدُجت.اثىضُالسمىص • 
 .املخضونفي سجالث عخخذم آلاا رخضون يحملو واطى  آلاحسجُل اآلاىخج ا• 
 

ض إظشاءاث ال جب ؤن جٖش ابتٍو  والشضذ نلى ما ًلي: ْش
 .خخالَاثمهالجت الىخائج والا • 
 الخدذًذ الصخُذ والخٓذًش ال٘مي.• 
 الدسجُل الذُْٔ لخطائظ اآلاهاملت.• 
ش بُاهاث الخذُْٔ/•  ش جَى  الخذُْٔ. جٍٓش
 الخالت الصخُدت.• 
 ( الصخُدت.ُتُٓمت )الجمٖشال• 
ُذ حسجُل •   .خطيُو والخجهحزهخائج الجْى
 

يبغي إًالء الاهخمام آلا  ا ًلي:ٍو
ت والخعائش في نملُت الخطيُو؛ُٓىداثُُُٖت الخهامل مو املخالُاث، الاخخالَاث، اآلا•   ، اآلاىخجاث الشاهٍى
 •.ٌ  دوسة إهخاط الخَُش
ُُُوالخجم ميشأث/اآلاخهاْذ الُشعيإرا جم جىُُز نملُاث الخجهحز مً ْبل شٍشٚ خاسجي )مشل •  غمان ظالمت  ُت(، ٖو

 البػائو )مشل الاجُاْاث الخهاْذًت ونملُاث الخُخِش(.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 جدمُل البظاةم 10.7
 

 ولم / الإظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت نملُت شخً البػائو وبُاهاث اآلاهامالث راث الطلت؟  ميشإجٚهل لذي  1.10.7
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث باخخطاس بدُض حًؿي املجاالث اآلازٗىسة ؤدهاه والػىابـ  7-10-2 إرا 

 الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان اجبام �ظشاءاث:
 
معدىذاث �سظاٛ والىٓل راث الطلت  7-10-2-1

....................................................................................................................................................................................................... 
 
هٓل البػائو إلى الهمالء ؤو إلى الخذود مً ؤظل إنادة الخطذًش  7-10-2-2

....................................................................................................................................................................................................... 
 
إضذاس َىاجحر اآلابُهاث، إن ؤمً٘،  7-10-2-3

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

ابت نلى اآلاعدىذاث الذانمت .و وجىاَش/  ()إنادة الطادساثللهمُل بخطىص الطادساث حهلُماث  4.2.10.7  الْش
...................................................................................................................................................................................................... 

 
�خؿاس باظخالم/إثباث شخً البػائو  7-10-2-5

....................................................................................................................................................................................................... 
 
 مالخكاث الذَو والائخمان إن ؤمً٘ 7-10-2-6

...................................................................................................................................................................................................... 
 
 اآلاشجبؿتويحرها مً اآلاعائل  ىاْطت/الضائذةلجت املخالُاث، والصخىاث المها 7-10-2-7
. ...................................................................................................................................................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت

نها في ظلعلت  ابُت لػمان ظالمت الهملُاث والبُاهاث راث الطلت بىٓل البػائو ومهالجتها وجخٍض ًجب وغو جذابحر ْس
 �مذاد الذولُت.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 ًمً٘ ؤن جٙىن نملُاث الصخً:

 
 البُو. وإضذاس ؤوامش م ؾلباث الهمالءال اظخ• 
 إنالم اآلاعخىدم بإمش البُو/ الُسح نً البػائو.• 
ٗاهذ البػائو مخضهت في مٙان آخش؛•   حهلُماث لؿٍش زالض إرا 
 الاهخٓاء.• 
 إظشاءاث الخهبئت.• 
 الخدمُل؛•

 الهذ، والىصن.• 
 سجالث املخضون. جدذًض• 
 

ابت والشضذ نلى ما ًلي: ض إظشاءاث الْش  ًجب ؤن جٖش
ُٔ بحن ؤمش اآلابُهاث، الُاجىسة، ال٘مُت/ اآلاىخجاث التي ًخم شخنها ومعدىذاث الىٓل؛•   الخَى
 الخدذًذ الصخُذ والخٓذًش ال٘مي.• 
 الدسجُل الذُْٔ لخطائظ اآلاهاملت.• 
ش بُاهاث الخذُْٔ / •   .الٙامل الخذُْٔ سجلجَى
 الخالت / اآلايشإ الصخُذ.• 
 ُت الصخُذ والىضِ الخُطُلي للعلو.ٍبىذ الخهش • 
ُت( الصخُدت وششوؽ الخجاسة الذولُت )الاهٙىجحرمض(.•   الُٓمت )الجمٖش
 الىظهت الصخُدت.• 
 اآلاشظل إلُه / اآلاشتري الصخُذ.• 
ُذ حسجُل ؤوشؿت الصخً.•   جْى
 

يبغي إًالء الاهخمام آلاا ًلي:  ٍو
 نذم الخؿابٔ ، اْل/  ؤٖثرشخىاث  مخالُاث
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ش للمؤظعاث   11،7  الحىىمُتسفم الخلاٍس
 

والجهاث الخٙىمُت  بالذولت الجمإس موإظشاءاث مؿبٓت لػمان ظالمت وجدبو ؤي اجطاٛ ًخم  ميشإجٚهل لذي  1.11.7
  ولم/ال.الذانمت؟  عدىذاثالذولُت، بما في رلٚ اآلا مذاد�خشي َُما ًخهلٔ باظخحراد وجطذًش العلو في ظلعلت � 

....................................................................................................................................................................................................... 
 
ٗاهذ �  7-11-2 زٗىسة ؤدهاه والػىابـ آلاث اال جاملظشاءاث باخخطاس بدُض حًؿي اظابت بىهم، ًش�ى وضف هزه � إرا 

 ظشاءاث:لػمان اجباع �  اآلاؿبٓتالذاخلُت 
 
 .......................................................................................................الذانمت .................................... عدىذاثجىاَش اآلا 7-11-2-1
 
ؼاآلاهالجت الصخُدت للتراخُظ / الخ 11-2-2- 7  )إن وظذث(. ُاٍو
 

ُذ ال 3.2.11.7 ُت بُاهاث الطادسة نً وظُـاٖخماٛ ودْت وخعً جْى / مٓذم خذماث ظمٖش
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
)الخكش والُٓذ، والعلو راث الاظخخذام �خشي الخىكُمُت اإلظشاءاث الصخُدت في خالت اآلاخؿلباث ب الُٓام 7-11-2-4

ت، والصخت والبِئت، وما إلى رلٚ(خكشاآلاضدوط، وال  ، وخّٓى اآلالُ٘ت الٍُ٘ش
.................................................................................................................................. .................................................................... 

 
ب الٙافي والخىنُت آلاىقُي اآلا 7-11-2-5 واللىائذ و�ظشاءاث الخٙىمُت �خشي  ُتالجمٖش خطىص الشؤونب يشإةالخذٍس

 ....................................................................................................................................................................راث الطلت.................
 

 مالخـاث جىطُدُت
ُت للعلو )مشل الا  ُذ( البُاهاث الجمٖش ابُت لػمان ظالمت )اٖخماٛ ودْت وخعً جْى ظخحراد / ًجب ؤن جٙىن هىإ جذابحر ْس

املخلطحن شل ؤو ؤؾشاٍ زالشت هُابت ننها )م يشإةالخطذًش( التي جخدٕش في ظلعلت �مذاد الذولُت التي جٓىم �ها اآلا
ُحن الء الصخً(، َػال نً اآلاعدىذاث الذانمت، والتي ْذ حشمل التر   الجمٖش ؤو التي جم  اخُظ ؤو الشهاداث اآلاؿلىبت ؤو ٖو

 إضذاسها مً ْبل اآلاؤظعاث الخٙىمُت �خشي.
 
 

ا زالشا ) ش شخً، ؤو ُٖاهاث حعخخذم ؾَش ُت ؤو جٓاٍس ُحنمشل ًجب نلى الُ٘اهاث التي جطذس بُاهاث ظمٖش  املخلطحن الجمٖش
ش و/ ؤو البُاهاث بالىُابت ننها: الء الصخً( ؤن جٓذم الخٓاٍس  ؤو ٖو
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يناملخطلباث �منُت  7.12  للششواء الخجاٍس

 
حن واخخُاسهم؟  ميشإجٚهل لذي  1.12.7 ٗاء الخجاٍس ت الشش  ولم/ال.إظشاءاث مؿبٓت لخدذًذ هٍى

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

ٗاهت �ظابت  2.12.7 �هم، ًشجى وضِ هزه �ظشاءاث والػىابط الذاخلُت �شٙل مىظض لػمان اجباع �ظشاءاث إذا 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ٗا 3.12.7 ًػمىىن ؤمً الجضء الخاص بهم مً ظلعلت  ئ٘م في �نماٛما هي الخذابحر التي اجخزجمىها للخإٖذ مً ؤن شش

حن الزًً لذيهم وغو  شل البُاهاثمذاد الذولُت )م�  ٗاء الخجاٍس اآلاشًل الاْخطادي �مىُت واآلاخؿلباث الخهاْذًت والشش
 .................................................................................................................................................................. (؟ ...................اآلاهخمذ

 
هزه �ظشاءاث؟ ب لتزاموضِ باخخطاس ُُُٖت الخدٓٔ مً الاًشجى  7-12-4

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

ٗاء؟ اٖشجم اخالٛ الهام اآلااض ي، هل  5.12.7  . ال. /ولمٍ ؤي خّش لالجُاُْاث �مىُت لذًٚ مو الشش
...................................................................................................................................................................................................... 

 
ٗاهت �ظابت "�هم"، ما هي الخذابحر التي اجخزجمىها؟ . 6.12.7  إذا 

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

 مالخـاث جىطُدُت
ابلت للخدٓٔ  حن.ًجب ؤن ًٙىن لذي اآلاخٓذمحن نملُاث م٘خىبت ْو ٗاء الخجاٍس  لُدظ واخخُاس الشش

جب، خُشما ؤمً٘، َدظ الشٍشٚ الخجاسي مً ظمُو الٓىائم اآلاهمٛى بها في الُ٘اهاث التي جُشغها الخٙىمت.  ٍو
 

حن ًجب نلى مٓذمي الؿلباث  ٗاء ججاٍس ملضمحن �هملُاث وإظشاءاث ؤمىُت جخما� ى مو اآلاهاًحر �مىُت في الخإٖذ مً وظىد شش
ض ظالمت الصخىت نىذ هٓؿت اآلايشإ. ًىص ى بإن ًخم جػمحن اآلاخؿلباث  الخلُجي الاْخطادي اآلاهخمذبشهامج اآلاشًل  لخهٍض

ٗاء نملٚ. حن في الاجُاُْت الخهاْذًت مو شش ٗاء الخجاٍس  �مىُت للشش
حن الخالُحن ؤو املخخملحن الزًً خطلىا نلى شهادة في قل بشهامج اآلاشًل الا ٗاء الخجاٍس ْخطادي ًيبغي ؤن ًؿلب مً الشش

ت آلآذم  الخلُجي اآلاهخمذ ُت ؤظىبُت في بلذ آخش ؤن ًبِىىا وغههم في اآلاشاٖس ؤو بشهامج ؤمً ظلعلت �مذاد جذًشه إداسة ظمٖش
 الؿلب.
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اء باآلاخؿلباث �مىُت الخهاْذًت،  آلاالئتًيبغي ؤن ٌهالج مٓذم الؿلب اآلاخؿلباث الذاخلُت، مشل ا اآلاالُت، والٓذسة نلى الَى

يبغي جُُٓم اآلاخؿلباث الذاخلُت نلى ؤظاط نملُت والٓذسة  نلى جدذًذ ؤوظه الٓطىس �مىُت وجصخُدها خعب الخاظت. ٍو
ٔ �داسة الذاخلُت.  ْائمت نلى املخاؾش نلى الىدى الزي ًدذده ٍَش

 
 

 اآلاىؿفين ؤمً 13.7
 

والخدٓٔ بشٙل دوسي مً اآلاىقُحن الخالُحن؟  املخخمل جىقُُهمهل لذًٚ إظشاءاث مؿبٓت لُدظ اآلاىقُحن  1.13.7
 ...................................................... ................................................................................................................................  ولم/ال.

 
الػىابـ الذاخلُت اآلاهمٛى بها  حن بئًجاص بما في رلٚوهم، ًشجى وضِ إظشاءاث ؤمً اآلاىقُإرا �اهت �ظابت  2.13.7

 لػمان اجباع �ظشاءاث:
 

الشظاء وضِ باخخطاس کیُیت الخدٓٔ مً مهلىماث ؾلب الخىقُِ، مشل سجل  – الخىقُِالخدٓٔ ْبل  1.2.13.7
 ................................................................................................................................... الخىقُِواآلاشاظو ْبل نملُت  الخىقُِ

 
مو اللىائذ الخاسظُت  و سبؿها. العىابٔوضِ مىظض لکیُیت إظشاء َدىضاث  - لعىابٔالُدظ / الخدٓٔ مً ا 2.2.13.7

اث ؤظاظُت للمىقُحن املخخملحن. وبمجشد جىقُُهم، ًيبغي إظشاء نملُاث الُدظ  اثء َدىضوالىؾىُت، ًيبغي إظشا وجدٍش
و الىقُُي للمىقِ دٓالذوسي وإنادة الخ ٔ اظدىادا إلى العبب و/ؤو خعاظُت اآلاْى

................................................................................................................................... .................................................................... 
ت الهملاص �ظشاءاث اآلاهمٛى بها وضِ بئًجالشظاء  –اآلاىقُحن خذماث إظشاءاث إنهاء  3.2.13.7 لمىقُحن ل النهاء هٍى

 يشإةت اآلاهمٛى بها في اآلاهكمإمٙاهُت وضىلهم إلى � مىو  تهم واالزًً جم إنهاء خذم
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ب �مني  7-13-2-4 ب �مني  –خٛى التهذًذاث  والخىنُتالخذٍس بالشظاء جٓذًم وضِ مىظض ملخخىي الخذٍس نلى  والخذٍس

 ميشإجٚالخىنُت بالتهذًذاث في 
.................................................................................................................................. ..................................................................... 

 
خحن؟  ميشإجٚهل حعخخذم  3.13.3   ولم/ال.مىقُحن مْؤ

................................................................................................................................... .................................................................... 
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ٗاهذ �ظابت بىهم، ًشجى جدذًذ املجاالث التي ٌعخخذم َيها هؤالء اآلاىقُىن وإلى ؤي مذي ًخم جىقُُهم  4.13.3 إرا 
................................................................................................................................... .................................................................... 

 
ٓا للمهاًحر �مىُت؟  3-13-5 هل ًخم َدظ هؤالء اآلاىقُحن باهخظام َو

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

ٗاهذ �ظابت بىهم، ُٖف ًخم َدطهم ومً ًٓىم بزلٚ؟ هل هىإ ؤًػا �هلُماث ؤمىُت لهؤالء اآلاىقُحن؟  6.13.3 إرا 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 مالخـاث جىطُدُت
ًجب ؤن جٙىن الهملُاث مؿبٓت لُدظ اآلاىقُحن املخخملحن والخدٓٔ بشٙل دوسي مً اآلاىقُحن الخالُحن وغمان الىعي 

ٗاَُت.�م�ي  بُت ؤمىُت   وجٓذًم بشامج جذٍس
 

ب خاص آلاعانذة  اآلاىقُحن في الخُاف نلى ظالمت البػائو، وإدسإ اآلاؤامشاث وباإلغاَت إلى رلٚ، ًيبغي جٓذًم جذٍس
ش هز يبغي ؤن جَى . ٍو ت الُهالالذاخلُت، وخماًت غىابـ الىضٛى  للمىقُحن.ه ه البرامج خىاَض للمشاٖس

 
 

 ملذمي الخذماث الخاسجُين 14،7
 
 ىؼاق:ال

 :مً ؤظل ًجب ؤن جٙىن الهملُاث مؿبٓت
مو مٓذمي الخذماث  يشإةالاْخطادي اآلاهخمذ في الترجِباث الخهاْذًت التي جخخزها اآلاإدساط مخؿلباث ؤمً اآلاشًل • 

ىن بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش في ؤوشؿت ظلعلت �   .ميشإةالذولُت لل مذادالخاسظُحن الزًً ٌشاٗس
 هزه اآلاخؿلباث �مىُت.ب لتزامسضذ الا• 
 
 
 

 �سئلت:
في الترجِباث  الخلُجي اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذآلاخؿلباث ؤمً  لتزامإظشاءاث مؿبٓت لذمج الا ميشإجٚهل لذي  1.14.7

  ولم/ال.الذولُت؟  مذادالخهاْذًت مو مضودي الخذمت الخاسظُحن اآلاهىُحن بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش بعلعلت � 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ٗاهت �  2.14.7  ظشاءاث.ظشاءاث والػىابـ الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان إجبام � ظابت بىهم، ًشجى وضِ � إذا 

....................................................................................................................................................................................................... 
  ولم/ال.آلاشاْبت جىُُز هزه الترجِباث الخهاْذًت؟  ميشإجٚهل جىظذ إظشاءاث في  3.14.7

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

ٗاهت �  4.14.7  ظشاءاث.ظشاءاث والػىابـ الذاخلُت اآلاهمٛى بها لػمان إجبام � ظابت بىهم، ًشجى وضِ � إذا 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 مالخـاث جىطُدُت:

 
 مؿبٓت: ًجب ؤن جٙىن الهملُاث

 
مو مٓذمي  يشإةفي الترجِباث الخهاْذًت التي جخخزها اآلا الخلُجي إدساط مخؿلباث ؤمً اآلاشًل الاْخطادي اآلاهخمذ• 

ىن بشٙل مباشش ؤو يحر مباشش في ؤوشؿت ظلعلت �مذاد الذولُت لل  .ميشإةالخذماث الخاسظُحن الزًً ٌشاٗس
 سضذ الالتزام بهزه اآلاخؿلباث �مىُت.• 
 

للخذماث، نلى ظبُل اآلاشاٛ، الىٓل وخشاط �مً والخىكُِ والطُاهت، ًجب إدساط  خاسجي  ؾٍش زالضفي خالت الاظخهاهت 
 الخاسظُحن. ومٓذمي الخذماث  نحاث الخهاْذًت اآلابرمت مو اآلآاول�مىُت في الترجِب ميشإجٚمؿالب 

 
ُُُت الخطٍش في  جب ؤن جٙىن هىإ إظشاءاث لشضذ الترجِباث الخهاْذًت آلاشاظهت �ظشاءاث ٖو خالت خذور ؤي ٍو

 مخالُاث.
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1 INTRODUCTION 
 
The Customs Authorized Economic Operator Program (AEO) aims to provide trade 
facilitation benefits to those entities that can demonstrate sound supply chain security 
and trade compliance practices.  
 

1.1 AEO ACCREDITATION PROCESS 
The assessment of a company’s supply chain security and trade compliance practice 
will take place via an application and validation process, leading to AEO certification for 
the successful company.  Through the AEO accreditation process, Customs 
Department will be able to decide whether to certify a company as an “Authorized 
Economic Operator” and on the facilitation benefits it will receive.   
 
Once a company is interested in joining the AEO program it can send in an application. 
After the acceptance of the application the validation process starts and the Company 
will be asked to complete relevant portions (related to the Company’s type of activities 
and its role in the international supply chain) of a pre-defined self-assessment 
questionnaire, a standard version of which will be available to assist AEO candidate 
entities to prepare for AEO requirements.   
 

1.2 SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) 
Once its AEO application is initially accepted by Customs Department, the Company 
will be asked to complete the SAQ to determine to what extent it meets the specified 
criteria and conditions. All questions are to be seen in relation to trade compliance and 
security in the context of the company’s activities in the international supply chain and 
are to be applied only to the extent they are relevant to the company’s activities. The 
selection of questions for a particular company will depend on the Company’s activity 
in the supply chain. The company will be asked to complete and return the SAQ within 
15 working days after being notified that its AEO application is initially accepted.   
 
In the pilot phase of the AEO Program in Customs Department, the SAQ will be provided 
as a document from Customs, with on-line entry planned for later stages of the Program. 
After receipt of the completed SAQ by Customs Department, the validation phase will 
begin, leading to a decision by Customs to determine if the Company meets the AEO 
criteria. The completed SAQ is a crucial document in this decision process.  
 

1.3 STRUCTURE OF THE SAQ 
The structure of this document is in line with the requirements of the AEO Program 
within the context of the WCO SAFE Framework.  
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A general part focused on company information (section 1), trade compliance history 
(section 2), and record keeping (section 3). They are followed by financial viability 
(section 4) and practical standards of competence or professional qualifications (section 
5). In (section 6) the focus is on the company’s control environment and in (section 7) 
international supply chain and security requirements. 
 
After the general part with questions and explanatory notes, each section follows a 
regular risk assessment pattern as follows: 
 

 Questions If there are internal procedures and measures in place within the AEO 

candidate; 

 A brief description of these procedures, and information relating to them. 

 Explanatory notes 

These provide additional background for the company in relation to each question and 
incorporate guidelines detailing Customs’ expectations for the company’s response.  
 

1.4 DOCUMENT OVERVIEW 
 
This document contains an introduction to the Self-Assessment process and the Self-
Assessment Questionnaire (SAQ) to be used by a company applying for AEO status.  
 
Annex 1 includes the SAQ and its structure.  
 

1.5 ABBREVIATIONS 
 
AEO : Authorized Economic Operator 
DUNS : Data Universal Numbering System1 
OGA :  Other Government Agencies 
SAFE : Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 
SA : Customs Department 
SAQ : Self-Assessment Questionnaire 
WCO : World Customs Organization 
 
 
  

                                            
1 Issued by Dun & Bradstreet 
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2 ANNEX 1 – SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE  
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1. COMPANY INFORMATION 
 

1.1 General information 
 

1.1.1 Name, address…………………………………………………………………….. 

 
Please provide details of the following as applicable to your business: 

1.1.1.1 Full legal Company name and address …………………………………….. 
 

1.1.1.2 Company Registration number and Customs Department Business 
Code…………………………………………………………………………….. 

 
1.1.1.3 Name of person responsible for filling in the SAQ…………………………. 

 
Explanatory notes:  
 
The purpose of collecting this information is to identify the company and match it to the 
application provided earlier. [This should be pre-filled by SC when handing out the 
tailored SAQ].  
 

1.1.2 Group of Legal Entities 
 
Is your company part of a group of legal entities (whether headquartered in 
the country or another country)?  Y/N ………………………………………… 

If yes, please provide a short description of the group, including details such as: 
 

1.1.2.1 Name of the Group or the parent company………………………………… 
 

1.1.2.2 Ownership……………………………………………………………………… 
 

1.1.2.3 Ultimate corporate owner ….………………………………………………… 
 

1.1.2.4 A structural chart of the shareholding/ownership in the entire 
organization if available……………………………………………………….. 

Please indicate if any other entities in the group have:  
 

1.1.2.5 Already have obtained an AEO certificate in the county or in another 
country (if so please provide details)…………………………..……………. 
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1.1.2.6 Have applied for an AEO status and are currently undergoing an AEO 
review by a customs authority in the country or in another country…… 

1.1.2.7 Have lost such AEO status in the country or another country, if so, 
please provide details………………………………………………………… 

Explanatory Notes:  
These questions are only applicable to entities that are part of a group of companies 
that have a corporate or legal relationship.  
 
The information on the corporate group should include information on any parent or 
holding companies or subsidiaries.  
 
As membership of the AEO program is granted to individual companies, it is possible 
that multiple entities with different company registration numbers operating within one 
corporate structure may seek to obtain AEO status. As these different entities will need 
to be accredited separately, a description of the corporate and legal business structure 
will provide Customs with an understanding of the corporate context of the business 
and may reduce the time taken for accreditation to be granted. 
 

1.1.3 Company Organizational structure 
 

1.1.3.1 Please provide an organizational chart or an outline of the internal 
company management structure of your company.................................... 
 

1.1.3.2 Briefly describe the key tasks and/or responsibilities of each 
department/management function, along with the number of staff…..…... 
…………………………………………………………………………………… 
 

1.1.3.3 Please indicate the name and job title(s) of the key person (or persons) 
operationally responsible for management of your customs procedures 
and international supply chain related activities…………………………… 

Explanatory notes: 
The purpose of this question is to provide Customs Department with an understanding 
of how your company manages activities in general and in particular relating to trade 
compliance and supply chain security.  
 
The organizational structure should be an overview of core management 
responsibilities, as well as those impacting the international supply chain, including 
those overseeing trade compliance and security, International supply chain 
management, etc. 
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1.1.4 Business Locations. Please provide an overview of the location or locations 

where your company operates (within the country) including the number of 
staff at each location and the core activities carried out at each 
location……………………………………………………………………………… 

 
Explanatory notes: 
Give a brief description of the actions conducted in the following:  

 The geographical locations that your company operates in, the key activities, 
and the number of employees in each location ; 

 In case of outsourcing, any locations where a third party conducts international 
supply-chain-related activities for your company   

 Please indicate warehouses/storage facility locations; if these facilities are not 
owned by you, please indicate who you rent/lease these facilities from. If you 
share facilities with other companies, please provide details. 
 
  

1.2 International supply chain activities 
 

1.2.1 General characterization of the international supply chain activities 

Please indicate all of the activities (role/function) you undertake that is related to the 
international supply chain. (Tick all that apply). 

 Importer 
 Exporter 
 Manufacturer 
 Customs Broker 
 Shipping & Airline Agent 
 Carrier 
 Cargo Handler 
 Courier Company 
 Logistics Operator  
 Free Zone Company 
 Customs Warehouse Operator 
 Port/Airports Operator (CTO) 
 Other (please specify)……………………………………………………………………... 
 
Explanatory notes: 
The various stakeholders and their different responsibilities in the international supply 
chain are defined for purposes of the AEO as follows: 
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 Importer 
Is the party who makes (or on whose behalf an agent or broker makes) the import 
declaration, and who is liable for the payment of duties (if any) on the imported goods. 
This may include a party who has possession of the goods or to whom the goods are 
consigned. 
Normally, this party is named either as the consignee in the shipping documents 
and/or as the buyer in the exporter's invoice. 
An importer's scope of activity in the international supply chain can include, among 
other responsibilities, being responsible for the accuracy and completeness and timely 
submission of  the import declaration and supporting documents, and ensure a secure 
delivery of goods from the point of entry to the destination, in particular avoiding 
unauthorized access to and tampering with the goods. 

 
 Exporter 
An exporter is the company/legal person on whose behalf the export declaration is 
made and who is the owner of the goods or has a similar right of disposal over them at 
the time when the declaration is accepted. Where the ownership or a similar right of 
disposal over the goods belongs to a person established outside the country pursuant 
to the contract on which the export is based, the exporter shall be considered to be 
the contracting party established in the country. 
An exporter's responsibility in the international supply chain can include, among other 
responsibilities, being: 
 

 Responsible for the correctness of the export declaration and for its timely 
lodgment, if the export declaration is lodged by the exporter; 

 Responsible for compliance with export controls or other regulatory or licensing 
requirements which apply to the export of goods from the country; 

 Apply the legal export formalities in accordance with the relevant legislation and 
guidelines, including commercial policy measures and where appropriate, 
export duties; 

 Ensure a secure and safe supply of the goods to the carrier or freight 
forwarder. 

 
 Manufacturer 
In the framework of the international supply chain a manufacturer is a company that 
produces goods destined for export. 
A manufacturer's responsibility in the international supply chain can include, among 
other responsibilities, be, inter alia: 
 

 Ensuring a  secure manufacturing process for its products; and 
 Ensuring the secure supply of its products to its clients. 

 
 Customs broker 
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A customs broker is any legal or natural person engaged in the preparation of the 
customs declarations, signing them, submitting them to the customs office and 
completion of the customs procedures for clearing the goods for the others’ account. 
The customs broker is responsible for the declarations and documents submitted on 
behalf of others. 
 
  Logistics operator 
A logistics operator organizes the transportation, storage and distribution of goods in 
international trade on behalf of an exporter, an importer or another person. In some 
cases, the logistics operator may act as a carrier and issue its own transport contract, 
e.g. bill of lading.  
There are different types of logistic operators like 2PL, 3PL and 4 PL:  
 
Second Party Logistics (2PL).  
A manufacturer/importer/exporter hires a carrier or warehouse manager as a 
subcontractor for the operational execution of a clearly defined transport or logistic 
task. The organization and follow-up remain the responsibility of the manufacturer. 
The relation supplier is often only cost-driven and short-term, with the logistic actor 
doing what the client instructs, and being paid accordingly. 
 
Third party logistics (3PL) 
Arrangement in which a firm with long and varied supply chains outsources it logistical 
operations to one or more specialist firms, the third party logistics providers. 
 
Fourth party logistics (4PL) 
Arrangement in which a firm contracts out (outsources) its logistical operations to two 
or more specialist firms (the third party logistics) and hires another specialist firm (the 
fourth party) to coordinate the activities of the third parties. 
 
  Customs warehouse operators and other storage facility operators 
A warehouse-keeper is a person authorized to operate a customs warehouse or a 
person operating a temporary storage.  
 
Warehouses can be either private or public. In private warehouses only goods 
belonging to the warehouse-keeper is stored in public warehouses it can be goods 
belonging to any person.  
 
A Customs warehouse-operator responsibility in the international supply chain can be, 
inter alia: 

 Ensure that while the goods are in a customs warehouse or in a temporary 
storage, they are not removed from customs supervision and fulfil other 
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obligations that arise from the storage of goods covered by the customs 
warehousing procedure or by the rules on temporary storage; 

 Comply with the particular conditions specified in the authorization for the 
customs warehouse or for the temporary storage facility; 

 Provide an adequate protection of the storage area against external intrusion; 
and 

 Provide an adequate protection against unauthorized access to, substitution of 
and tampering with the goods. 

 
 Carrier 
A carrier is the company actually transporting the goods or who has undertaken a 
contract, and issued e.g. a bill of lading or air waybill, for the actual carriage of the 
goods. 
A carrier's responsibility in the international supply chain can be, inter alia: 
 

 Ensure a secure and safe transport of goods while in the carrier's custody, in 
particular avoiding unauthorized access to and tampering with the means of 
transport and the goods being transported; 

 Provide timely transport documentation as required by law; and 
 Apply the necessary legal formalities in accordance with law and regulations. 

 
 Other: Shipping Agent, Cargo Handler, Airline Agent, Courier Company, Free 

Zone Company, Port/Airports Operator or other service providers. 
 

Explanatory notes: 
The purpose of this question is to identify which international supply chain activities 
the business performs in its operations.  Companies, seeking entry into the country 
AEO program will only be assessed against the minimum standards of supply chain 
security and trade compliance for the particular activities that they perform. 

 
1.2.2 A company’s international supply chain activities  

 
Please describe briefly your company’s international supply chain activities including 
information as described below as applicable: 
 

1.2.2.1 The type of goods and services provided by your business……………… 
 

1.2.2.2 The top 10 countries your business imports or exports from/to…………… 
 

1.2.2.3 Any regulated items you deal in (if applicable). Consider any goods that 
require a permit or license to import, export or otherwise trade in, or 
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other conditions or requirements that apply to their handling (such as 
dangerous goods)…………........................................................................ 

 
Explanatory notes: 
The purpose of this question is to provide a brief description of how your business 
performs the activities identified in 1.2.1. 
The AEO Program focuses on the type of activities that can be undertaken by the 
different business or industry sectors within the international supply chain and 
determine which supply chain security criteria are relevant for these activities.  

 
1.3 Volume and value of trade 

 
1.3.1 Number, volume and value of customs declarations 

Please give for each of the following an estimate of the number of the declarations you 
(or a customs broker or freight forwarder acting on your behalf) have made in each of 
the last two years including the total number of declarations and the total customs 
value of these declarations.  
 

1.3.1.1 Import……………………………………………………………….…………… 
 

1.3.1.2 Temporary import…………………………………………………………….... 
 

1.3.1.3 Export……………………………………………………………………………. 
 

1.3.1.4 Re-export………………………………………………………………………... 
 

1.3.1.5 Transshipments………………………………………………………………… 
 

1.3.1.6 Transit…………………………………………………………………………… 

If a new business or a particular type of declaration is not applicable for your company, 
state N/A. 
 
Explanatory notes: 
The purpose of these questions is to provide an indication of the role and significance 
of the international supply chain to your business operations. 
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1.3.2 Duty/Tax amount: 

Please give for each of the following an estimate of the total amounts in the categories 
listed below you have paid on your own behalf (or, if a customs broker, paid on behalf 
of importers/exporters) in each of the last two years. 
  

1.3.2.1 Customs duty…………………………………………………………………… 
 

1.3.2.2 Excise duty……………………………………………………………………… 
 

1.3.2.3 VAT………………………………………………………………………………. 
 

1.3.2.4 Charges…………………………………………………………………………. 
 

1.3.2.5 Deposit paid and then forfeited……………………………………………….. 
 

1.3.2.6 Fees……………………………………………………………………………… 
 

1.3.2.7 Fines…………………………………………………………………………….. 

If a new business or a particular category is not relevant for your company, state N/A. 
 
Explanatory notes: 
The purpose of these questions is to provide an indication of the role and significance 
of the international supply chain to your business operations. 
 

1.4 Upcoming changes 

 
1.4.1 Are you aware of any upcoming structural or operational changes that may 

be significant to your business? Y/N……….……………..…………………….. 

 
1.4.2 If yes, can you please provide a brief description of these changes and 

when they will take place? .............................................................................. 

Explanatory notes: 
Examples of such changes are: Change of ownership, new CEO, new person 
responsible for customs matter, new person responsible for security matters, mergers, 
splits, acquisitions, new facilities, new location, rebuild of present facilities, new 
business system, new WMS, new supply chains from high risk areas, new service 
providers in security sensitive areas like new guard company, change of customs 
broker. The above is not and exhaustive list and should only be taken as examples of 
such changes that customs should be informed of as soon as they are known.   
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2. TRADE COMPLIANCE 
 

2.1 History of Compliance 

 
2.1.1 Over the past three years, has your business had any non-compliance with 

and/or breaches of a Customs related law or rules? Y/N ……….…………….  
 

2.1.2 If yes, describe the nature of the non-compliance or breaches and the 
extent of the non-compliance or breach. …….…………………………………. 

 

Explanatory notes: 
The trade compliance record of your company will be based on adherence to all 
government regulatory requirements associated with the movement of goods along the 
international supply chain in the last three years. 
 
The trade compliance record of the business for the last three years will be considered. 
During that time you should not have committed a serious infringement or repeated 
infringements of government regulatory requirements.  
When assessing whether a business can be accredited as an AEO, consideration will 
be given to its history of compliance with Customs [and tax]-related laws. The nature of 
the business, and the goods it trades in, may require consideration from other 
government agencies (OGAs), relevant to the AEO applicant’s business activities. 
OGAs will be consulted when assessing a business’ suitability to obtain AEO status. 
The non-compliance may have been detected by your business or by the relevant 
government authority. 
 
However, the record of compliance may be considered as acceptable if infringements 
are of negligible importance in relation to the number or size of the customs declarations 
and/or international supply chain related operations/activities and do not create doubts 
concerning the overall compliance levels. 
In doing so, Customs will consider: 
 
− Irregularities/errors as a whole and on a cumulative basis; 
− Their frequency to establish if there is a systematic problem; 
− If there was any fraudulent intent or negligence; 
− Whether and when you notified the responsible government agency of the 

error/irregularities you discovered; and 
− If you took any remedial action to prevent or minimize future errors. 
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2.2 Compliance Processes 

 
Please answer the following questions: 
 

2.2.1 Use of Representatives 

 
2.2.1.1 Do you perform customs formalities in your own name and for your own 

account? Y/N …………………………………………………..………………. 
 

2.2.1.2 Are you being represented by someone regarding customs formalities 
(e.g. a Customs Broker or Agent?)? Y/N …………………………………… 
 

2.2.1.3 If yes by whom and how? Please include the name, address and 
Customs Department Business Code Number of the 
representative..…………………………….. 
 

2.2.2 Classification 

 
2.2.2.1 How, and by whom, is the classification of goods determined within your 

company? ………………..…………………………………………………….. 
 

2.2.2.2 What quality assurance measures do you take to ensure that 
classifications are correct (e.g. checks, plausibility checks, internal 
working instructions, regular training)?.……………………………………… 

 
2.2.2.3 Do you keep notes on these quality assurance measures?...…………….. 

 
2.2.2.4 Do you regularly monitor the effectiveness of your quality assurance 

measures? ..……………………………………………………………………. 

 
2.2.2.5 What resources do you use for tariff classification (e.g. database of 

goods data)? ..…………………………………………………………………. 

 
Explanatory notes: 
For question (2.2.2.1), please indicate the name and position of the member of staff 
responsible for classifying your goods or if you use a third party to do this work, include 
their name. 
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For questions (2.2.2.2) and (2.2.2.4), especially if you use a third party, how do you 
ensure that this work has been done correctly and according to your instruction? 
 
For question (2.2.2.2), indicate whether you maintain a product file in which each article 
is linked to a commodity code with the appropriate duty rates. 
 
For question (2.2.2.3), if quality assurance measures are put in place, you need to 
provide evidence during the visit of Customs auditors, that you regularly and fully review 
them, document any changes and notify affected staff of the changes. 
 
For question (2.2.2.5), please indicate how, by whom and the frequency by which you 
review the classifications and update the product file and any other dependent records 
as well as the notification/s) provided to any persons affected by the change e.g. 
customs agent, purchasing staff. 
 

2.2.3 Customs Value 
 

2.2.3.1 How and by whom is the value of goods reported to customs, 
established? .............................................................................................. 
 

2.2.3.2 What quality assurance measures do you take to ensure that the 
customs value is correctly established (e.g. checks, plausibility checks, 
internal working instructions, regular training, and other means)? 
………………………………………………………………….……………….. 
 

2.2.3.3 Do you regularly monitor the effectiveness of your quality assurance 
measures? 
………………………………………………………………………………….. 
 

2.2.3.4 Do you keep notes on these quality assurance measures? 
.................................................................................................................. 

 
Explanatory notes: 
For question (2.2.3.1) - Indicate the name and position of the member of staff 
responsible for the valuation of goods or if you use a third party to do this work, include 
their name. 
 
For question (2.2.3.2) and (2.2.3.4) - If you use a third party, how do you ensure that 
this work has been done correctly and according to your instruction? 
 
For question (2.2.3.2) - The quality assurance measures should include, for instance, 
 
• the valuation method(s) used and why, 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

925
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م  

 
 

 

 
GCC                                                             Page 16                                                                       26/08/2021 

   
 
 

• how valuation statements are completed and submitted when required, 
• how the customs value is determined, 
• how freight and insurance costs are accounted for, 
• royalties and license fees related to the imported goods payable either directly or 

indirectly by the buyer as a condition of sale, 
• arrangements under which part of the proceeds of any subsequent resale, disposal 

or use is paid directly or indirectly to the seller, 
• costs incurred by the buyer (but not included in the price) in respect of commissions 

or brokerage (except buying commissions)  
• costs incurred in relation to containers and packaging, goods and/or services 

supplied by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with 
the production and sale for export of the imported goods. 

 
For question (2.2.3.3) - If quality assurance procedures are put in place, you should 
provide evidence, during the visit of Customs auditors, that you regularly and fully 
review your procedures, document any changes and notify affected staff of the changes. 
 

2.2.4 Origin 
 

2.2.4.1 Give an overview of how the preferential and non-preferential origin of 
imported goods is determined………..………………………………………. 
 

2.2.4.2 What internal actions have you implemented to verify that the country of 
origin of the imported goods is declared correctly...................................... 

 
Explanatory notes: 
For question (2.2.4.1), internal actions would normally include measures on how you 
ensure: 
 

 the exporting country is entitled to give a preference and that the goods attract a 
preferential rate of duty 

 a valid and original certificate or an invoice declaration is available when 
preference is claimed 

 the certificate or invoice declaration is appropriate for the consignment and that 
the origin rules are met 

 no opportunity to duplicate use of the certificate/invoice declaration 
 import preference claimed within the period of validity of the certificate/invoice 

declaration, and 
 original certificates/invoice declarations are retained as part of the audit trail in a 

safe and secure manner 
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3. RECORD KEEPING 
 
Explanatory notes: 
To become a member of the AEO Program you will need to maintain a satisfactory 
system of managing commercial and international supply-chain related records. This 
system must allow appropriate controls by government and have a robust system of 
internal control procedures covering the integrity of the records. 
 
This recordkeeping system encompasses: 
 
• Financial data records and documents; 
• International supply-chain related declarations and related records and documents 

applying to goods movements; 
• Information available relating to the control environment  in order to ensure 

effectiveness; 
• Information and communication records pertaining to data (e.g. logistical, financial) 

relevant to the above exchanged both internally as well as externally, for instance 
e-mails, manuals, memoranda, minutes of meetings and agendas, etc. 

 
3.1 Financial data recordkeeping 

 
3.1.1 Does your business keep financial records (physical or electronic) that 

document and explain your international supply chain transactions and 
financial standing? Y/N …………………….……………………....................... 
 

3.1.2 If yes, does your business have any procedures (documented or otherwise) 
in place to ensure that your financial records are complete, accurate and 
traceable to the source information? Y/N…………………………………….… 
 

3.1.3 If yes, please briefly describe these procedures……………………………….  
 

3.1.4 Does your accounting system facilitate a full audit trail of your customs 
activities to relevant accounting entries? Y/N………….………………………. 

 
3.1.5 If yes, please describe the essential features of this audit trail………………. 

 
Explanatory notes: 
This section relates to the financial accounting system/financial records in your 
company. The scope of this question on your financial record keeping system is limited 
to the reliability, the traceability and the security of records kept in relation with your 
international supply chain activities. 
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Maintaining effective procedures will result in a reliable information and reporting 
system and prevents unauthorized persons from accessing system data to obtain, 
manipulate or delete data. 
 
In describing the procedures of your financial accounting systems and procedures, 
please include the following: 
• Whether and how the integrity, authenticity and traceability of the financial records 

are ensured by appropriate control procedures. 
• If records are kept in accordance with relevant statutory timeframes for the 

importation or exportation of goods.  
• Whether the accounting system enables an audit-based customs control. 
• If the relevant records can be accessible and made available when required, within 

an acceptable time frame. 
• If the financial recordkeeping mechanism provides an audit trail. An audit trail allows 

the tracing of information through the records in order to facilitate checking its 
accuracy. The trail enables international supply chain transactions to be traced from 
source information/data to the declaration and vice versa. There can be many 
elements that function as a link in the chain of evidence such as coding, cross 
references, invoice numbers, order numbers, delivery note numbers, part numbers, 
etc. 

• The procedures for archiving of the company records, information and documents 
in place. 

 
3.2  Logistics data recordkeeping  

 
3.2.1 Does your business keep records (physical or electronic) that document the 

handling, movement and storage of goods moving through your 
international supply chain? Y/N ..………………………………………………... 
 

3.2.2 If yes, does your business have any procedures (documented or otherwise) 
in place to ensure that your logistics records are complete, accurate and 
traceable to the source information? Y/N……….………………………………. 
 

3.2.3 If yes, please briefly describe these procedures………………………..……… 
 

3.2.4 Does your accounting system facilitate a full audit trail of your customs 
activities relevant movement of goods? Y/N……………………………………. 
 

3.2.5 If yes, please describe the essential features of this audit trail……………….. 
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Explanatory notes: 
 
This section relates to the logistics recordkeeping process in your company.  The scope 
of this question on your logistics recordkeeping system is the reliability, the traceability 
and the security of this system in relation with the international supply chain-related 
operations of the Company. 
 
Maintaining effective procedures will result in a reliable information and reporting 
system and prevents unauthorized persons from accessing system data to obtain, 
manipulate or delete data. 
 
In describing the procedures of your logistics accounting systems and procedures, 
please include the following: 
 
• Whether and how the integrity, authenticity and traceability of the logistics records 

are ensured by appropriate control procedures. 
• If records are kept in accordance with relevant statutory timeframes for the 

importation or exportation of goods  
• Whether the accounting system enables an audit-based customs control. 
• If the relevant records can be accessible and made available when required, within 

an acceptable time frame. 
• If the logistics recordkeeping mechanism provides an audit trail. An audit trail allows 

the tracing of information through the records in order to facilitate checking its 
accuracy. The trail enables international supply chain transactions to be traced from 
source information/data to the declaration and vice versa. There can be many 
elements that function as a link in the chain of evidence such as coding, cross 
references, invoice numbers, order numbers, delivery note numbers, part numbers, 
etc. 

• The procedures for archiving of the company records, information and documents 
in place. 

 
3.3 IT-environment 

 
3.3.1 Do you have control procedures in place to ensure the integrity and security 

of IT systems involved in or impacting on your international supply chain 
activities? Y/N…………………..………………………………………………….. 
 

3.3.2 If yes, does your business have any procedures (documented or otherwise) 
in place that controls the reliability and the security of the IT systems and 
(electronic) data which directly or indirectly impact the international supply 
chain activities of your company? Y/N……………….…………………………. 
 

3.3.3 If yes, please briefly describe these procedures……………………………….  
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Explanatory Notes: 
This section relates to the Information Technology (IT) (hardware, operating 
environment and software applications) environment in your company.  The scope of 
this question about your IT environment is the reliability, the traceability and the security 
of the IT systems and (electronic) data which directly or indirectly impact the 
international supply chain activities of the Company.  
 
The factors that should be included in the description of your procedures are listed 
below. Management and evaluators should concentrate on a brief description of the 
procedures and how they are controlled. 
 
The company should briefly describe the application of: 
 

3.3.4 General IT controls:  

These relate to the ‘computer environment’ and will involve the: 
 

3.3.4.1 Briefly describe the hardware and software being used and its 
configuration……………………………………………………………….…… 
 

3.3.4.2 Briefly describe the physical security in place e.g. is the hardware in a 
locked room, etc.to prevent unauthorized access to……………………….. 
 

3.3.4.3 Briefly describe your system security e.g. virus protection in use, 
firewalls, etc……………………………………………………………..……… 
 

3.3.4.4 Briefly describe your access security e.g. user IDs and passwords, etc. 
to prevent unauthorized access to and protect relevant data…………….. 
 

3.3.4.5 Briefly describe your backup/restoration and disaster recovery 
procedures and the frequency they are tested……………………………… 
 

3.3.4.6 Briefly describe your technical support both for internal and external 
users…………………………………………………………………………….. 

 
3.3.4.7 Briefly describe procedures for managing system changes e.g. are 

development life cycle standards followed, are changes reviewed 
against their objectives, etc………………………………………………....... 
 

3.3.4.8 Briefly describe the segregation between the development and 
operational systems……………………………………………………….…... 
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3.3.4.9 Briefly describe your procedures for investigating and resolving 
operational processing problems…………………………………………….. 
 

3.3.4.10 Do you have Independent IT audits Y/N. If yes briefly describe the 
process for this…………………………………………………………………. 
 

3.3.4.11 Briefly describe your processes to report to appropriate authorities about 
major IT-security related incidents that have occurred…………………….. 
 

3.3.5 Application Controls 

These relate to the processing that goes on within the various software applications that 
form the company’s IT system. It normally covers: 
 

3.3.5.1 Describe briefly how information input is done……………………………... 
 

3.3.5.2 Describe briefly how it is processed.…….…………………………………... 
 

3.3.5.3 Describe briefly what is the output from the system? ……………………... 

 
Important issues about the application controls are: 
 

3.3.5.4 Describe briefly your process for ensuring only authorized users carry 
out the processing…………………………………………………………….. 
 

3.3.5.5 Describe briefly in what way activities are logged……………….………… 
 

3.3.5.6 Describe briefly what type of validations that are carried out by the 
system on the data e.g. for format and accuracy………………….……….. 
 

3.3.5.7 Describe briefly outputs produced from the system e.g. reports, 
electronic declarations, etc..………………………………………….………. 
 

3.3.5.8 Do you have a system for automatic identification of errors, etc Y/N? If 
yes describe briefly how it works…..………………………………………… 
 

3.3.5.9 Describe briefly exit procedures/terminating access and who is 
responsible for this…………………………………………………………….. 
 

3.3.6 Data security  
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3.3.6.1 Describe briefly in what way you protect Data from unauthorized use and 
disclosure……….………………………………………………………………. 
 

3.3.6.2 Describe briefly in what way you protect systems and technologies from 
unauthorized access and manipulation……………………………………… 
 

3.3.6.3 Describe briefly in what way you secure data communication to avoid 
data leaks……………………………………………………………………….. 

 

The aim of the controls is to ensure that all processing is complete, accurate, 
authorized and carried out at the right time. 
 

3.3.7 User Controls 
 

3.3.7.1 Describe briefly what types of checks are performed by the users on the 
data to verify it has been processed correctly e.g. employee checks that 
quantity of goods showed on dispatch note agrees with the quantity 
actually picked…………….......................................................................... 

 
In order to ensure that the company’s IT system is well maintained, protected  and the 
outcome of the data processing via the IT environment meets expected parameters,  
these kind of issues need to be covered in the company’s response to 3.3.7.1 
 
In order to provide us with an impression about your IT environment please 
indicate if you use: 
 

3.3.7.2 Hardware such as: 
 

3.3.7.2.1 Do you have sole reliance on standalone personal computers 
(PC)…………………………………………………………………………….. 
 

3.3.7.2.2 Do you have PCs which are networked together………………………….. 
 

3.3.7.2.3 Do you have a “server” based computer system……………………….….. 
 

3.3.7.2.4 Do you have a mainframe based system……………………………….…... 
 

3.3.7.2.5 Do you have other types? Please describe………………..………………... 
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3.3.7.3 What type of Operating System Software enabling the computer to run 
and execute software applications that support the business, e.g. 
Windows, UNIX, etc. do you have?………………………..………………... 
 

3.3.7.4 Do you have Systems such as: 
 

3.3.7.4.1 A fully integrated Enterprise Resource Planning (ERP) solution…………. 
 

3.3.7.4.2 A combination of accounting and logistical software applications……...… 
 

3.3.7.4.3 A business software solution focused on small and medium sized 
enterprises……………………………………………………………………… 
 

3.3.7.4.4 A software solution developed by or for your business……………………. 
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4 FINANCIAL VIABILITY 
 

4.1 Have any insolvency proceedings been initiated by or against your company 
in the last three years? Y/N………………………….……………………………. 

 
4.2 If yes, please briefly describe the details………………………….……….……. 

 
4.3 Is there anything you are aware of that could impact on your financial 

viability in the foreseeable future? Y/N……………………………..….………… 
 

4.4 If yes, please briefly describe the details……………………………….……….. 
 

4.5 If you have a DUNS number please provide your DUNS number.2………….. 
 

4.6 How do you assess your current financial viability? ....................................... 
 

 Sufficient 
 Insufficient 
 Other 

 
4.7 Please indicate how you came to this conclusion and provide copies of your 

company’s latest annual report/balance sheets………………………………… 

 
Explanatory notes: 
Financial viability means a good financial standing sufficient to fulfil your commitments 
with due regard to the characteristics of your type of business activity. 
 
The purpose of these questions is to determine whether the business has a good 
financial standing sufficient to fulfil your customs related obligations, and to meet and 
maintain the minimum trade compliance and supply chain security requirements.  
 
  

                                            
2 Created in 1962, the Data Universal Numbering System or D-U-N-S® Number is D&B's, proprietary means of 
identifying business entities on a location-specific basis. 
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5 CONTROL ENVIRONMENT 
 

5.1 Do you have an overall policy to establish and maintain an adequate control 
environment within your company in general and for the management of 
trade compliance and supply chain security in particular? Y/N………………..             

 
5.2 If yes, please briefly describe your general approach concerning the control 

environment and how it is organized, with a focus on the aspects listed 
below and their impact on supply chain security and trade compliance: 

 
Integrity and Ethical Values 

 
5.2.1 Describe briefly in what way Management has promoted a climate that 

emphasizes integrity and ethical behavior by its employees. Does the 
company employs a code of conduct that emphasizes proper behavior and 
sets penalties for unethical conduct………………………...……………………. 
 

5.2.2 Dealings with Government are conducted on a high ethical plane. 
 

5.2.2.1 Describe briefly in what way your company ensures that reports to 
government agencies are proper and accurate (not intentionally 
misleading)……………………………………………………………...………. 

 

Commitment to Competence 
 

5.2.3 Describe briefly your procedures to do analyses of the knowledge, skills, 
and abilities needed to perform tasks impacting trade compliance and the 
international supply-chain jobs in an appropriate manner……………..………
  

5.2.4 The company provides training and counselling in order to help employees 
maintain and improve their competence for tasks relating to trade 
compliance and security in the international supply chain: 
 

5.2.4.1 Describe briefly your employee training program and the process to 
ensure that it meet the needs of employees………………..………………. 
 

5.2.4.2 Describe briefly the process for refresher training and the procedures to 
ensure that all employees actually received appropriate training..……….. 

  
Management of Trade Compliance 
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5.2.5 Does your company have a policy on trade compliance? Y/N……. If yes 

please describe it briefly………………………………….………………………..
  

5.2.6 Does your compliance/security department (or departments) has authority 
to interact with other offices as needed? Y/N……… If yes please describe 
briefly the process in relation to supply chain security activities…………..….. 

Organizational structure  
 

5.2.7 Describe where in the company the trade compliance/security 
department(s) is located………………………….………..……………….…….. 

 
5.2.8 Describe briefly how authority and responsibility relative to trade compliance 

and international supply chain activities are defined and communicated 
throughout the organization…………….…………………………………………  
  

Assignment of Authority and Responsibility  
 

5.2.9 The company appropriately assigns authority and delegates responsibility 
for trade compliance and international supply chain activities to the proper 
personnel to deal with organizational goals and objectives.  

 
5.2.9.1 Describe briefly how authority and responsibility are assigned throughout 

the organization and how it is communicated to the employees….……… 
 

5.2.9.2 Describe briefly how responsibility for decision-making is linked to the 
assignment of authority and responsibility in your company..…………….. 

  
5.2.10 Describe briefly the process in your company that ensures that each 

employee knows how his or her actions related to trade compliance and 
international supply chain activities and is aware of his or her related duties 
concerning internal control……………………………………………………..…. 
 

5.2.11 Delegation of authority is appropriate in relation to the assignment of 
responsibility for trade compliance and international supply chain activities. 

 
5.2.11.1 Describe briefly in what way your company has ensured that employees 

at the appropriate level are empowered to correct problems or 
implement improvements………………………..……………………………. 
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Information and Communication 
  

5.2.12 Describe briefly the process in your company that ensures effective internal 
communications occur between management and staff related to trade  
compliance and supply chain activities………….………………………………. 

 
5.2.13 Do you have mechanisms in place for employees to suggest and 

recommend improvements in operations Y/N? If yes, describe briefly those 
mechanisms………………………………….……………………………….…….. 

 
5.2.14 Do you have procedures in place that ensures effective external 

communication occurs from the Managements side with groups that can 
have a serious impact on supply chain activities……………………….………. 

Human Resource Policies and Practices 
  

5.2.15 Describe briefly the process in your company that ensures that Employees’ 
responsibilities for trade compliance and international supply chain activities 
are properly supervised……………………………………………………………. 

Oversight Groups  
 

5.2.16 Within the company, mechanisms are in place to monitor and review 
operations and programs: 

 
5.2.16.1 Does your company have a committee or senior management council 

that reviews internal audit work of customs activities? Y/N. If yes, 
describe briefly the way this is organized….…………………….………….. 

 
5.2.16.2 Describe briefly the way internal audit works in your company and in 

what way this work is documented and how the result is followed 
up…………..……….................................................................................... 
 

5.3 Describe briefly within the scope of the above, what internal communication 
procedures that are in place to ensure that staff is aware of company 
policies for trade compliance and supply chain security, including the 
provision of training? ………………………………………..…………………….  
 

5.4 Are review mechanisms in place to monitor the company’s trade compliance 
and international supply chain activities and systems to ensure that internal 
and external standards are met? Y/N. If yes, describe these procedures 
briefly……………………………….................................................................... 
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5.5 Please describe what action is taken if gaps or deficiencies are discovered 
within the course of an internal review? ………………………………..……… 

 
5.6 Are review results documented, with information, analyses, appraisals, 

recommendations, and counsel provided to management for action? Are the 
actions recorded and followed-up? Y/N. If yes, describe briefly the process 
for this……………………………………………………………………………….. 

Explanatory notes: 
The company should have a policy to establish and maintain a control environment 
throughout the organization that sets a positive and supportive attitude toward internal 
controls and conscientious management.  
 
Several key factors affect the accomplishment of this goal. The factors that should be 
focused on are listed below. Management and evaluators should concentrate on the 
substance of controls rather than their form, because controls may be established but 
not acted upon. 
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6 PRACTICAL STANDARDS OF COMPETENCE OR 
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

 
In order to meet the criterion, you or the person in charge of your customs matters must 
comply with one of the following practical standards of competence: a proven practical 
experience of a minimum of three years in customs matters or a quality standard 
concerning customs matters adopted by Customs Department. Alternatively you or the 
person in charge of your customs matters must have successfully completed training 
covering customs legislation consistent with and relevant to the extent of your 
involvement in customs related activities by Customs Department or a body recognized 
by them to provide such training.  
 
The person in charge of customs matters in this context is the person referred to under 
1.1.3.3 the SAQ. 
 

6.1 Do you or the person in charge of your customs matters have practical 
experience of a minimum of three years in customs matters? Yes/No ………. 

 
6.2 If yes, please provide details proving this experience…………..……...…….… 

6.3 Do you or the person in charge of your customs matters comply with a 
quality standard concerning customs matters adopted by Customs 
Department? Yes/No 
…......................................................................................................... 

 
6.4 If yes, please provide details on this quality standard…………………….……. 

6.5 Have you or the person in charge of your customs matters successfully 
completed training covering customs legislation consistent with and relevant 
to the extent of your involvement in customs related activities, provided by: 

 
6.5.1 Customs Department? Yes/No 

…………………………………………………………..  
 

6.5.2 An educational establishment recognized, for the purposes of providing 
such qualification, by the Customs Department or a body responsible for 
professional training Yes/No…….………………………………………………... 

 
6.5.3 A professional or trade association recognized by the Customs Department, 

for the purposes of providing such qualification? 
Yes/No………………………….  

 

 
 
 

 

 
GCC                                                             Page 30                                                                       26/08/2021 

   
 
 

6.5.4 If yes on any of the above questions, please provide details regarding the 
training you or the person in charge of your customs matters have 
successfully completed…………………..…………………………………..…….  
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7 International supply chain and security requirements   

Appropriate international supply chain and security measures, as detailed in this 
chapter, must be implemented and maintained throughout the AEO applicant’s 
international supply chains. AEO applicant must conduct a comprehensive risk 
assessment of their international supply chain based upon the given security criteria. 
Where an applicant outsources or contracts elements of its supply chain, to a 
warehouse, logistics provider, carrier or other supply chain partner, that applicant must 
work with these business partners to ensure that effective security measures are in 
place and adhered to throughout the entire international supply chain.  

7.1 Security (self) assessment  

Scope: 
It is expected that an AEO company will have to undertake documented security risk 
and threat assessments in relation to its international supply chain activities on a 
regular basis. 
 
Questions: 
 

7.1.1 Do you have procedures in place covering the periodic assessment of 
security risk and threat assessments in relation to your international supply 
chain? Y/N…………………………………………………………………………... 

 
7.1.2 If there are procedures in place, are these procedures and measures 

described/documented and available? Y/N……………………………………... 
 

7.1.3 Please briefly describe your procedures covering the areas noted below, 
and the process for implementing, monitoring and reviewing them………….. 

 
 Explanatory notes: 
Risk and threat assessment procedures should cover all the premises which are 
relevant to the company’s international supply chain activities. The scope of the 
procedure should encompass security risks and threats which might occur in that part 
of the international supply chain in which the company operates, and to look into the 
measures in place to minimize such risks and threats. It should identify and address all 
risks to the security of your role(s) in the international supply chain and should include, 
for example 
 
• Physical threats to premises and goods; 
• Arrangements for business partners and 
• Risk assessments performed by external security service organizations. 
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Such an assessment should address the risks/threats inherent in or associated with the 
following: 
 
• Type of goods in which you deal/trade; 
• The premises and buildings used in your international supply chain activities, 

including differentiation for differing uses, such as storage, processing operations 
and so on; 

• Staff access, including visitors, staff recruitment and training, use of temporary staff, 
sub-contract labor; 

• Transport of goods, loading and unloading; 
• Computer systems, accounting records and documents; 
• Procedures in case of  security incidents in any of the areas above; 
• Security procedures and measures, required by (an) external party (s); 
• Security certifications by third parties. 
 
Responsible person 
It is expected that a person is appointed to be responsible for the security measures. It 
should be a person at the appropriate level within the organization with overall 
responsibility for all security measures and with the necessary authority to implement 
appropriate security measures when required. 
 

7.2 Physical security 

Scope: 
Facilities and locations involved with the international supply chain  
 
Questions: 
 

7.2.1 Do you have procedures in place to guard against unauthorized access to 
locations with goods handling and storage facilities including locations were 
data is stored and processed? Y/N…………………..…………………………... 

 
7.2.2 If there are procedures in place, are these procedures and measures 

described/documented and available? Y/N……………………………………... 
 

7.2.3 Please briefly describe the procedures relating to physical security at goods 
handling and storage facilities covering the areas below and the internal 
controls in place to ensure that the procedures are followed: 

 
7.2.3.1 Fencing - Perimeter fencing should enclose the areas around cargo 

handling and storage facilities. Interior fencing within a cargo handling 
structure should be used to segregate domestic, international, high 
value, and hazardous cargo. All fencing must be regularly inspected for 
integrity and damage…………………………………………………………...  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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7.2.3.2 Gates and Gate Houses - Gates through which vehicles and/or 

personnel enter or exit must be manned and/or monitored. The number 
of gates should be kept to the minimum necessary for proper access and 
safety…………………………………………………………………………….  

 
7.2.3.3 Parking - Private passenger vehicles should be prohibited from parking 

in or adjacent to cargo handling and storage areas……………………….. 
 

7.2.3.4 Building Structure - Buildings must be constructed of materials that resist 
unlawful entry. The integrity of structures must be maintained by periodic 
inspection and repair. …………………..…………………………………….. 

 
7.2.3.5 Locking Devices and Key Controls - All external and internal windows, 

gates and fences must be secured with locking devices. Management or 
security personnel must control the issuance of all locks and keys………  

 
7.2.3.6 Lighting - Adequate lighting must be provided inside and outside the 

facility including the following areas: entrances and exits, cargo handling 
and storage areas, fence lines and parking areas………………………….  

 
7.2.3.7 Alarms Systems & Video Surveillance Cameras - Alarm systems and 

video surveillance cameras should be utilized to monitor premises and 
prevent unauthorized access to cargo handling and storage areas. 
…………………………………………………………………………………… 

Explanatory notes physical security: 
Goods handling and storage facilities related to international supply chain activities of 
the company must have physical barriers and deterrents that guard against 
unauthorized access. AEO applicants should incorporate the following physical security 
criteria throughout their supply chains as applicable:  
 

7.3 Entry and Access to premises 
 

7.3.1 Does your business have procedures (documented or otherwise) in place to 
restrict access or prevent unauthorized entry to its premises? Y/N………….. 
………………….……………………………………………………………………. 

 
7.3.2 If yes, please briefly describe these procedures and the internal controls in 

place to ensure that the procedures are followed. Please cover the areas 
below:  

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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7.3.2.1 Employees, visitors, contractors, maintenance, deliveries (goods, mail, 
etc.)………………………………………………………………………………. 

 
7.3.2.2 Challenging and Removing Unauthorized Persons………………….….…. 

 
7.3.3 Does your business have any procedures (documented or otherwise) in 

place to check your business’ incoming packages or mail for potential risks 
prior to them being opened or distributed within your company? Y/N……….. 
..…………………………………….………………………………………….……. 

 
7.3.4 If yes, please briefly describe these procedures and the internal controls in 

place to ensure that the procedures are followed……………………………… 
 

7.3.5 Does your business have any other procedures (documented or otherwise) 
relating to entry and access to the business’ premises? Y/N ……….………. 

 
7.3.6 If yes, please briefly describe these procedures and the internal controls in 

place to ensure that the procedures are followed. …………………………… 
 

7.3.7 Attach a site plan for each of your business’ sites involved in international 
supply chain related activities. The site plan should identify perimeters, 
access routes and the location of the buildings……………………………….. 

 
Explanatory notes: 
 
Access controls limit entry to facilities and access to goods involved in the international 
supply chain to authorized persons. 
 
 Access controls prevent unauthorized entry to facilities, maintain control of 

employees and visitors, and protect company assets. Access controls must include 
the positive identification of all employees, visitors, and vendors at all points of entry. 

 Employees - An employee identification system must be in place for positive 
identification and access control purposes. Employees should only be given access 
to those secure areas needed for the performance of their duties. Company 
management or security personnel must adequately control the issuance and 
removal of employee, visitor and vendor identification badges. Procedures for the 
issuance, removal and changing of access devices (e.g. keys, key cards, etc.) must 
be documented.  

 Visitors - Visitors must present ID/photo identification for documentation purposes 
upon arrival. All visitors should be escorted and visibly display temporary 
identification.  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 Deliveries (including mail) - Proper vendor ID and/or photo identification must be 
presented for documentation purposes upon arrival by all vendors. Arriving 
packages and mail should be periodically screened before being disseminated.  

 Challenging and Removing Unauthorized Persons - Procedures must be in place to 
identify, challenge, address and remove unauthorized/unidentified persons. 

 These procedures must be communicated to the staff (e.g. action plan, manual, 
working guidelines, and training). 

 
7.4 Cargo units security 

 
7.4.1 Does your business have any procedures that ensure cargo units are 

secured from unlawful or unauthorized alteration or interference are secured 
from unauthorized access? Y/N …………………………….…………………… 

 
7.4.2 If yes, please briefly describe these procedures and the internal controls in 

place to ensure that the procedures are followed………..…………………….. 
 

7.4.3 Does your business use cargo seals to secure cargo units during the 
conveyance process? Y/N…………………..…………………………………….  

 
7.4.4 If yes, please briefly describe the procedures that you have for sealing of 

different types of cargo units and the internal controls in place to ensure that 
the procedures are followed……..……………………………………………….. 

 
7.4.5 Please describe the type of seals you use for different cargo units, the seal 

management you have and how those seals are stored………………………   
 

7.4.6 Briefly describe the procedures in place to verify the physical integrity of the 
cargo units prior to stuffing, to include the reliability of the locking 
mechanisms of the doors. For containers a seven-point inspection process 
is recommended: Front wall, Left side, Right side, Floor, Ceiling/Roof, 
Inside/outside doors, Outside/Undercarriage………………….…………….…. 

 
7.4.7 Briefly describe the internal procedures how seals are to be controlled and 

affixed to loaded cargo units - to include procedures for recognizing and 
reporting compromised seals and/or cargo units to Customs……………..…. 

 
7.4.8 Briefly describe procedures for access to cargo units……………….…….….. 

 
7.4.9 Briefly describe procedures for maintenance of cargo units………………….. 

 
7.4.10 Briefly describe procedures for repair of cargo units………………………..…. 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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7.4.11 Briefly describe your procedures if you detect any case of intrusion and/or 

tampering of cargo units…………………………………………………………. 

 
Explanatory notes cargo unit3 security: 
Cargo unit integrity must be maintained to protect against the introduction of 
unauthorized material and/or persons. At point of stuffing, procedures must be in place 
to properly seal and maintain the integrity of the shipping containers. 
 
Container integrity must be maintained to protect against the introduction of 
unauthorized material and/or persons. At point of stuffing, procedures must be in place 
to properly seal and maintain the integrity of the shipping containers. All container seals 
must meet or exceed the current PAS ISO 17712 standards for high security seals: Only 
designated employees should distribute seals for integrity purposes; 
 

7.5 Security procedures logistical processes 

 
7.5.1 Does your business have procedures in place to ensure the integrity and 

security of processes relevant to the conveyance, handling, and storage of 
goods in your international supply chain related logistical process? Y/N 
……………………………………………………………………………………… 

 
7.5.2 If yes, please briefly describe the logistical process security procedures 

including the areas below and the internal controls in place to ensure that 
the procedures are followed: 

 
7.5.2.1 Documentation Processing. Briefly describe the procedures in place to 

ensure that all information used in the import/export clearance of goods, 
is legible, complete, accurate, and protected against the exchange, loss 
or introduction of erroneous information. Documentation control must 
include safeguarding computer and information access…………………..  

 
7.5.2.2 Manifesting Procedures - To help ensure the integrity of goods received 

from abroad, or sent to export, procedures must be in place to ensure 
that information received from business partners is reported accurately 
and timely. Describe briefly these procedures in your company…………. 
…………………………………………………………………………………… 

 
7.5.2.3 Shipping & Receiving - Arriving goods should be reconciled against 

information on the cargo manifest. The goods should be accurately 
                                            
3 Sea or air cargo containers, trailers 
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

945
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

 
 
 

 

 
GCC                                                             Page 37                                                                       26/08/2021 

   
 
 

described, and the weights, labels, marks and piece count indicated and 
verified. Departing goods should be verified against purchase or sales 
and delivery orders. Drivers delivering or receiving cargo must be 
positively identified before goods are received or released. Describe 
briefly the procedures for this in your company………………..…………… 

 
7.5.2.4 Goods Discrepancies - All shortages, overages, and other significant 

discrepancies or anomalies must be resolved and/or investigated 
appropriately. Customs and/or other appropriate law enforcement 
agencies must be notified if illegal or suspicious activities are detected. 
Describe briefly the procedures for this in your company........................... 

 
Explanatory notes 
Security measures must be in place to ensure the integrity and security of processes 
relevant to the transportation, conveyance, handling, and storage of goods in the 
international supply chain in the following areas: 
 

 Transport 
 Receiving 
 Warehousing 
 Processing  
 Picking/Packaging 
 Dispatch/shipping 

 
7.6 Transport of goods 

 
7.6.1 Does your business have procedures (documented or otherwise) in place to 

ensure the integrity of the transport process and transport data? Y/N……….  
 

7.6.2 If yes, please describe these procedures covering the areas mentioned 
below: 
 

7.6.3 Which means of transport are normally used by your company? ……….…… 
 

7.6.4 Does your company carry out all its own transport, or does it also use 
external service providers (e.g. freight forwarders/carriers)? .......................... 

 
7.6.5 If applicable, how do you establish whether the freight forwarder/carrier 

meets the required security standards (e.g. by means of a security 
certificate, declarations or agreements)? ……………………………………….. 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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Explanatory notes: 
Control measures must be in place to ensure the integrity of processes and data 
relevant to the transportation, handling, and storage of goods in the international supply 
chain. 
 
Generally the procedures for the transport of goods concern: 

 Planning; 
 Procedures for receiving/loading, release/unloading; 
 Arrangements with business partners to check the seals (integrity and numbers) 

when the goods arrive at their premises; 
 Procedures for mismatches/Incidents; 
 Use of track-and-trace technology can show unusual stops or delays which could 

have affected the goods (replacement, remove); 
 Procedures for the selection of carriers/freight forwarders; 

 
7.7 Incoming Goods 

 
7.7.1 Does your business have procedures in place to ensure the integrity of the 

incoming goods and the relevant transaction data? Y/N………………………  
 

7.7.2 If yes, please briefly describe these procedures covering the areas 
mentioned below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 

 
7.7.2.1 Shipping/transport of goods…………………..………………………………. 

 
7.7.2.2 Supporting documentation requirements………………………...………….. 

 
7.7.2.3 Transport of goods from the frontier to the company or to the company’s 

customers premises….………………………………………………………… 
 

7.7.2.4 Receipt of goods at the company or company’s customers’ premises 
(counting, measuring etc.)…………………..….…………………………….. 

 
7.7.2.5 Purchase ordering procedures…..…………………………………………… 

 
7.7.2.6 Confirmation of purchase order……………..……………………………….. 

 
7.7.2.7 Payment/settlement…………………………………………………………… 

 
7.7.3 Describe briefly how checks on the integrity of the seals on incoming goods 

are conducted? ............................................................................................... 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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7.7.4 Does your company deal with specific types of goods requiring specific 

security measures (e.g. air cargo/air mail)? (Yes/No) ……………................... 
 

7.7.5 If Yes, what describe what type of goods and the routines/measures are in 
place? …………………..…………………………………………………………... 

 
Explanatory notes: 
Control measures must be in place to ensure the integrity of processes and data 
relevant to the transportation, handling, and storage of goods in the international supply 
chain. 
 
The control and monitoring procedures must focus on: 
 The complete recording of the transactions in the accounts; 
 The correct identification and quantification; 
 The accurate recording of the transaction attributes;  
 The availability audit data/audit trail; 
 The correct status;   
 The correct (customs) value; 
 The timeliness of the recording of the transactions; 
 The confirmation of the physical receiving of the consignment.  
 
Attention should be paid to procedures about (if applicable): 
 Reconciliation between purchase order, goods received, invoice received and 

payment; 
 Arrangements for returning/rejecting goods; 
 Arrangements for accounting and reporting of discrepancies (overs and unders); 
 Arrangements for identifying and amending incorrect entries in the stock record; 
 Identification of un-cleared goods within the system. 
 

7.8 Storage of Goods 
 

7.8.1 Does your business have procedures in place to ensure the integrity of 
stored goods and the relevant data? Y/N…………….…………………………. 

 
7.8.2 If yes, please briefly describe these procedures covering the areas 

mentioned below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 

 
7.8.2.1 Please describe briefly the routine for allocating a storage position for 

incoming goods……………………………………………..…………………. 
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7.8.2.2 Are goods of different risk levels stored separately? Yes/No. ……………. 
 

7.8.2.3 If yes, please describe the criteria for any separate storage (e.g. 
hazardous goods, high-value goods, chemicals, weapons, air cargo/air 
mail)? …………………………………………………………………………… 

 
7.8.2.4 Do you have documented procedures for stock-taking and dealing with 

irregularities detected during stock-taking? Yes/No. ……………………… 
 

7.8.2.5 If yes, please describe your arrangements in brief……………………..….. 
 

7.8.2.6 If storage of goods is outsourced to a third party please describe briefly 
how and where the goods are stored and your control measures you use 
to supervise the handling of goods………………..…………………………. 

 
Explanatory notes 
Control measures must be in place to ensure the integrity of the goods storage process 
and the relevant storage data for goods involved in the international supply chain. 
 
The control and monitoring procedures must focus on: 
 Recording and controlling the stock; 
 Identification of customs and non-customs goods; 
 Movement of (and recording of said movement) goods between locations within the 

same premises or different sets of premises; 
 The correct identification and numerical quantities; 
 The accurate recording of the transaction attributes;  
 The availability of auditable data/audit trail; 
 The correct customs status of the goods (as applicable);   
 The timeliness of the recording of the transactions. 
 
And attention should be paid to procedures relating: 
 Periodical reconciliation between physical stock records vs financial stock records; 
 Calculations of closing inventory balances; 
 Arrangements for dealing with breakages, deterioration or destruction of goods, 

losses and stock variations. 
 

7.9 Processing/manufacturing 
 

7.9.1 Describe briefly what locations/areas are designated for the production of 
goods? ……………………………………………………………………………… 
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7.9.2 Does your business have procedures in place to ensure the integrity of the 
manufacturing process and the relevant transaction data? Y/N ………….….. 
 

7.9.3 If yes, please briefly describe these procedures covering the areas 
mentioned below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 

 
7.9.3.1 Production zone including access to the production zone………….…..…. 

 
7.9.3.2 Packing of the finished products……………………………………………… 

 
7.9.3.3 If processing or packing operations are carried out by an external partner 

(e.g. subcontractor/assembler), how is the integrity of the goods is 
ensured (e.g. contractual agreements, inspections)..……………………… 
 

7.9.3.4 How you deal with irregularities, variations, waste, by-products and 
losses in the manufacturing process….……………………………………... 

 
Explanatory notes 
Control measures must be in place to ensure the integrity of processes and data 
relevant to the transportation, handling, and storage of manufactured and processed 
goods relevant to the international supply chain. 
 
Manufacturing/processing operations can be: 
 Working of goods, including fabrication, mounting, assembly and adjustment to other 

goods; 
 Processing of goods; 
 Repair of goods; 
 Use of certain goods that facilitate or simplify the production of finished products.  
 
Generally the procedures for monitoring the processing of goods in the 
warehouse/depot concern: 
 Planning/issuing the work order; 
 Preparing of stock items and delivery from storage; 
 Manufacturing process; 
 Recipe codes/rate of yield/ result measuring; 
 Recording the manufactured product and unused stock in the stock records. 
 
The control and monitoring procedures must focus on: 
• Processing results and deviations; 
• The correct identification and quantification; 
• The accurate recording  of the transaction attributes;  
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• The availability audit data/audit trail; 
• The correct status;   
• The correct (customs) value; 
• The timeliness of the recording of the processing results. 
 
Attention should be paid to 
 How you deal with irregularities, variations, waste, by-products and losses in the 

manufacturing process; 
 Discharge production cycle; 
 If processing operations are carried out by an external partner (e.g. 

subcontractor/assembler), how the integrity of the goods is ensured (e.g. contractual 
agreements, inspections). 

 
7.10 Loading of goods 

 
7.10.1 Does your business have procedures in place to ensure the integrity of the 

goods shipping process and the relevant transaction data? Y/N …………… 
 

7.10.2 If yes, please briefly describe these procedures covering the areas 
mentioned below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 

 
7.10.2.1 Relevant dispatch and transport documents……………………………….. 

 
7.10.2.2 Transport of goods to customers or to the border for (re-)export………… 

 
7.10.2.3 If applicable, issuing sales invoices………………………………………….. 

 
7.10.2.4 Instructions to agent for (re-)exports and availability/control of supporting 

documents………………………………………………………………………. 
 

7.10.2.5 Notification of the receipt/evidence of shipment of goods…………………. 
 

7.10.2.6 If applicable, payment and credit notes…………………………….………... 
 

7.10.2.7 Dealing with irregularities, short/over shipments and other matters……… 

Explanatory notes 
Control measures must be in place to ensure the integrity of processes and data 
relevant to the transportation, handling, and storage of goods in the international supply 
chain. 
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Shipping operations can be: 
 
• Receiving customer orders and issuing work or sales order; 
• Informing the warehouse of the sales order/release of the goods; 
• Instructions to third party if goods are stored elsewhere; 
• Picking; 
• Packing procedures; 
• Loading; 
• Counting, weighing; 
• Updating stock records. 
The control and monitoring procedures must focus on: 
• Reconciliation of sales order, invoice, shipped quantity/products and transport 

documents; 
• The correct identification and quantification; 
• The accurate recording of the transaction attributes;  
• The availability audit data/audit trail; 
• The correct status/origin; 
• The correct commodity code and detailed goods description;   
• The correct (customs) value and IMCO terms; 
• The correct destination; 
• The correct consignee/buyer; 
• The timeliness of the recording of the shipping activities. 
 
Attention should be paid to: 
Irregularities and short/over shipments, variations. 
 

7.11 Reporting to government agencies  
 

7.11.1 Does your business have procedures in place to ensure the integrity and 
traceability of any communication made to Customs and other government 
agencies regarding import and export of goods in the international supply 
chain, including the supporting documentation? Y/N………………………… 
 

7.11.2 If yes, please briefly describe these procedures covering the areas 
mentioned below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 
 

7.11.2.1 The availability of supporting documentation……………………………… 
 

7.11.2.2 The correct handling of licenses/authorizations (if applicable).………….. 
 

7.11.2.3 The completeness, accuracy and timeliness of the declarations issued    
by a customs broker/service provider……………………………………….. 
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7.11.2.4 Conduct of correct procedures in case of other regularly requirements 

(Prohibitions & restrictions, Dual use goods, Sanctions, intellectual 
property rights (IPR), Health and environment etc.)………………………... 

 
7.11.2.5 Adequate training and awareness of company staff on customs and 

relevant other governmental agencies regulations and 
procedures……………………………………………………………………… 

 
Explanatory notes 
Control measures must be in place to ensure the integrity (completeness, accuracy and 
timeliness) of declarations (e.g. import/export) on goods moving in the international 
supply chain which are made by the company or by third parties on its behalf (e.g. 
customs brokers or forwarders), as well as supporting documentation, which may 
include licenses or certificates required by or generated by other government agencies. 
 
Entities making customs declarations or cargo reports, or entities that use a third party 
(e.g. customs brokers or forwarders) to make the reports and/or declarations on their 
behalf, must ensure: 
 

7.12 Security requirements for business partners  

 
7.12.1 Does your business have procedures in place to for identification and 

selection of business partners? Y/N………………..……………………………. 
 

7.12.2 If yes, please briefly describe those procedures and the internal controls in 
place to ensure that the procedures are followed………..…………………….. 

 
7.12.3 Which measures have you taken to confirm that your business partners 

ensure the security of their part of the international supply chain (e.g. 
security declarations, contractual requirements, trade partners with own 
AEO- status)? ……………………………………………………………………… 

 
7.12.4 Describe briefly how compliance with these procedures is checked? ………. 

 
7.12.5 Over the last year, have you detected any breaches of the security 

agreements you have with partners? Yes/No. …………………………………. 
 

7.12.6 If yes, what measures have you taken? ………………………………………... 
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Explanatory notes 
 
Applicants must have written and verifiable processes for the screening and selection 
of business partners. 
 
Where possible, the business partner must be checked against all applicable lists of 
Government-sanctioned entities. 
 
Applicants must ensure business partners have in place or are obligated to security 
processes and procedures consistent with the AEO security criteria to enhance the 
integrity of the shipment at point of origin. It is recommended that security requirements 
for business partners are included in the contractual agreement with your business 
partners.  
   
Current or prospective business partners who have obtained a certification in an AEO 
or a supply chain security program being administered by foreign Customs 
Administration should be required to indicate their status of participation to the applicant.  
 
Internal requirements, such as financial soundness, capability of meeting contractual 
security requirements, and the ability to identify and correct security deficiencies as 
needed, should be addressed by the applicant. Internal requirements should be 
assessed against a risk-based process as determined by an internal management 
team.   
 

7.13 Personnel security 
 

7.13.1 Do you have procedures in place to screen prospective employees and to 
periodically check current employees? Y/N…………………………………..… 
 

7.13.2 If yes, please briefly describe the personnel security procedures including 
the areas below and the internal controls in place to ensure that the 
procedures are followed: 

 
7.13.2.1 Pre-Employment Verification – Describe briefly how application 

information, such as employment history and references are verified 
prior to employment…………………………………………………………….  

 
7.13.2.2 Background checks / investigation –Describe briefly how background 

checks are made. Consistent with foreign and national regulations, 
background checks and investigations should be conducted for 
prospective employees. Once employed, periodic checks and 
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reinvestigations should be performed based on cause, and/or the 
sensitivity of the employee’s position…………………………………………  

 
7.13.2.3 Personnel Termination Procedures – Describe briefly the procedures in 

place to remove identification, facility, and system access for terminated 
employees………………………………………………………………………. 

 
7.13.2.4 Security Training and Threat Awareness – Describe briefly what is the 

content of security training and threat awareness training in your 
company………………………………………………………………………… 

 
7.13.3 Does your company use temporary employees? Y/N…………………………. 

 
7.13.4 If Yes, please specify in what areas these employees are used and to what 

extent. …….………………………………………………………………………... 
 

7.13.5 Are these employees checked regularly according to security standards? 
……………………………………………………………………………………….. 

 
7.13.6 If yes, how and by whom? Are there also security instructions for these 

employees? ………………………………………………………………………… 

 
Explanatory notes 
Processes must be in place to screen prospective employees and to periodically check 
current employees and to ensure the security awareness and offer adequate security 
training programs. 
 
Additionally, specific training should be offered to assist employees in maintaining cargo 
integrity, recognizing internal conspiracies, and protecting access controls. These 
programs should offer incentives for active employee participation. 
 

7.14 External service providers 

 
Scope: 
Processes must be in place to: 

 Incorporate AEO security requirements into the contractual arrangements 
made by the company with external service providers which are directly or 
indirectly involved in company international supply chain activities.   

 Monitor compliance with such security requirements. 
 
Questions: 
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7.14.1 Does your business have procedures in place to incorporate compliance 
with AEO security requirements into contractual arrangements with external 
service providers directly or indirectly involved with your international supply 
chain? Y/N…………………………………………………………………………... 
 

7.14.2 If yes please briefly describe the procedures and the internal controls in 
place to ensure that the procedures are followed………………………………. 
 

7.14.3 Are procedures in place in your company to monitor the fulfilment of these 
contractual arrangements? Y/N……………………………………..……………. 
 

7.14.4 If yes please briefly describe the procedures and the internal controls in 
place to ensure that the procedures are followed………………………………. 

 
Explanatory notes: 
Processes must be in place to: 
 

 Incorporate AEO security requirements into the contractual arrangements made 
by the company with external service providers which are directly or indirectly 
involved in company international supply chain activities.   

 Monitor compliance with such security requirements. 
 
If services are outsourced, for example, transportation, security guards, cleaning and 
maintenance, your company security demands should be incorporated into the 
contractual arrangements made with the external Contractors. 
 
Procedures must be in place to monitor the contractual arrangements to review the 
procedures and how to act in case of any irregularities found. 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 (1.3)مرفق رقم 
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 في دول مجلس التعاون 
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 (1.3) المرفق رقم 

 املزايا املكدمة للنشغل االقتصادي املعتند اخلليجيب قائنة 

 يف دول دللس التعاون  
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 التعاون املزايا املقدمة للمشغل الاقتصادي املعتمد الخليجي في دول مجلس ب قائمة

 
o   ::ااململصصااٜٜاا  اارترتًًٝٝجج١١ٝٝ  

مبجسد َٓح صف١ املشغٌ االقتضادٟ املعتُد ارتًٝجٞ َٔ قبٌ االداز٠ ادتُسن١ٝ بايدٚي١ 
ٚفكا ملا  املع١ٝٓ، ضتحضٌ ع٢ً حص١َ َٔ ايتطٗٝالت املعتُد٠ ٚاملخضض١ يف مجٝع ايدٍٚ األعغا٤

:ًٜٞ 

  إجرائية مزايا 
 بعًُٝات ايتخًٝط ادتُسنٞ.ايتحكل املبطط َٔ ايٛثا٥ل املتعًك١  1

  مزايا أمنية  
تتُتع ايشسن١ اذتاص١ً ع٢ً صف١ املشغٌ االقتضادٟ املعتُد ارتًٝجٞ مبٝص٠ اخنفاض  1

 املعا١ٜٓ املب١ٝٓ ع٢ً حتًٌٝ املخاطس . 
ايضادزات َعا١ًَ خاص١ َٔ خالٍ َسٚز  ارتًٝجٞ املعتُد تتِ َعا١ًَ  املشغٌ االقتضادٟ 2

 .ضسٜع١عرب ممسات  ٚايٛازدات
 .تطسٜع ع١ًُٝ ختًٝط ايبغا٥ع أٚي١ٜٛ يف ايفحط ٚ 3

إَها١ْٝ طًب َهإ خاظ يًفحط ادتُسنٞ ْٚكٌ ايطًع َباشس٠ إىل شتاشٕ املشغٌ  4
أٚ إىل أَانٔ َعتُد٠ َٔ ضًطات  بايتٓطٝل َٚٛافك١ ضًطات ادتُازى. االقتضادٟ املعتُد

 .ادتُازى إلمتاّ ايفحط ٚايتخًٝط ادتُسنٞ.

 مزايا مالية 

 .تكدِٜ ايتطٗٝالت املاي١ٝ )إ ٚجدت( 1

 الرقابية واحلدودية مزايا مع اجلهات 

1 
تكدِٜ تطٗٝالت اعاف١ٝ يًُشغًني االقتضادٜني املعتُدٜٔ َٔ خالٍ ايتعإٚ َع ادتٗات 

 ٚاذتدٚد١ٜ.ايسقاب١ٝ 
 االعرتاف املتبادل اتفاق مزايا 

1 

 

املتبادٍ اييت تربَٗا دٍٚ اجملًظ َع دٍٚ أخس٣ َٝصات يف تًو ايدٍٚ االعرتاف اتفاقات تتٝح 
 يضاحل املشغًني االقتضادٜني املعتُدٜٔ يف دٍٚ اجملًظ.

  مزايا اخرى 

1 
االضتفاد٠ َٔ ايتدزٜبات ٚاملشازن١ يف ٚزش ايعٌُ ٚايًكا٤ات اييت تٓظُٗا إدازات ادتُازى 

ملعتُد ارتًٝجٞ ا بسْاَج املشغٌ االقتضادٟيف دٍٚ زتًظ ايتعإٚ يٓشس ايٛعٞ بفٛا٥د 
 ٘.َٚٝصات٘ ٚشسٚط االْغُاّ إيٝ
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2 
تعٝني عباط اتضاٍ َٔ قبٌ ضًطات ادتُازى ملعادت١ املطا٥ٌ املتعًك١ بتخًٝط ايبغا٥ع 

 يًُشغًني االقتضادٜني املعتُدٜٔ ارتًٝجني.

 .يف زتاٍ ايتطٜٛل اَها١ْٝ االضتفاد٠ َٔ صف١ املشغٌ االقتضادٟ  3

4 
ا١ٜ َصاٜا اخس٣ ٜتِ االتفام عًٝٗا َٔ قبٌ فسٜل عٌُ املشغٌ االقتضادٟ املعتُد ارتًٝجٞ 

 ضٛا٤ باإلعاف١ اٚ ايتحدٜث.
 

o   ::ااململصصااٜٜاا  ااييٛٛطط١١ٝٝٓٓ 
َٔ قبٌ االداز٠  ارتًٝجٞ قد متٓح االداز٠ ادتُسن١ٝ املختض١ يًُشغٌ االقتضادٟ املعتُد

ادتُسن١ٝ َصاٜا ٚحٛافص ست١ًٝ إعاف١ٝ؛ يتطٌٗٝ املعاَالت ادتُسن١ٝ يًُشغٌ االقتضادٟ 
ع٢ً إٔ تعسض  .ٚي١ بٓشسٖا يف َٛاقعٗا ايداخ١ًٝ(املعتُد يف ايدٚي١ ذاتٗا. )ع٢ً إ تكّٛ نٌ د

ٗا يًُصاٜا ٖرٙ املصاٜا ع٢ً فسٜل املشغٌ االقتضادٟ املعتُد ارتًٝجٞ يدزاض١ إَها١ْٝ إعافت
 ارتًٝج١ٝ املٛحد٠.

 اسه الدولة
  إجرائية مزايا 
1  

  مزايا أمنية  
1  

 مزايا مالية 

1  

 الرقابية واحلدودية مزايا مع اجلهات 

1  

 االعرتاف املتبادل اتفاق مزايا 

1 
 

 

  مزايا اخرى 
1  
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 (1.4)مرفق رقم 
 ضوابط وإجراءات التظلم

 لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد الخليجي
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  ((  4..1))  ااململررففقق  ررققمم  

 ضوابط وإجراءات التظلم

 اخلليجي املعتمد االقتصادي ملشغلربنامج ال 
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 ضوابط وإجراءات التظلم للمشغل االقتصادي املعتمد الخليجي

 

 .باإللغاءبرفض الطلب، بالتعليق أو سواء على القرارات املتعلقة يكون التظلم 

  :املسبق التواصل -1

قبل الرفض أو التعليق أو مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد على الدائرة الجمركية التواصل مع 
 . للتأكد من صحة القرار اإللغاء

األمنية، يمكن اتخاذ إجراءات التعليق بصفة فورية ودون في حال كان اإلخالل بااللتزامات يتعلق بالجوانب و
 إخطار مسبق لحين اتخاذ القرار النهائي.

  التعليق:بالرفض، اإللغاء أو االخطار  -2

أو بالوسائل األخرى املعتمدة الدائرة الجمركية اخطار مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد كتابيا على 
 التعليق أو اإللغاء.بقرارها بخصوص الرفض أو 

اإللغاء أو  التعليقالرفض أو  قرارالتي تم بموجبها اتخاذ  للمسبباتيجب أن يشير االخطار بطريقة واضحة 
 .ويكون له أثر نهائي ما لم تتقدم الجهة املعنية بطلب تظلم

  التظلم:طلب تقديم  -3

 أن:، يجب في حال رغبة مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد بالتظلم

يوما من تاريخ  30 اأقصاه مدةفي  كتابيا أو بالوسائل األخرى املعتمدةتقديم طلبا يقوم ب   3.1
 االخطار.
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يتضمن طلب التظلم رد مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد على قرار الدائرة الجمركية  3.2

املعتمد طلب بالرفض أو التعليق او اإللغاء ، كما يمكن ملقدم الطلب أو املشغل االقتصادي 
 جلسة استماع.

 

 االستماع:  جلسة  -4
 :واالخطارالطلب  4.1

يوما من  15 اأقصاه مدة الجهة املعنية في الدائرة الجمركية في، يتم عقدها مع في حال تم طلب جلسة استماع 
 أيام على األقل. 7تاريخ طلب الجلسة.  كما يجب ابالغ مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد بتاريخها قبل 

 :الجلسةسير  4.2

كل ارفاق ، ويتم تدوين سير الجلسة و في الجلسة يمكن لطالب الجلسة اختيار الشخص الذي يريد تمثيله 
 .للمتظلمنسخة منه يتم تسليم حيث طالب في محضر الالوثائق واألدلة التي تقدم بها 

يقوم موظف الدائرة الجمركية املختص بدراسة طلب التظلم املقدم من مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي 
املعتمد بما في ذلك األدلة والوثائق املقدمة خالل جلسة االستماع ان تمت، واقتراح توصية باإلجراء النهائي يتم 

 الدائرة الجمركية.رفعها ملسؤول 
  :إضافية )مسببات( حجج 4.3

 مدةإضافية للدائرة الجمركية في  )مسببات( يمكن ملقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد تقديم حجج
 أيام من تاريخ تسلمه محضر الجلسة في حال قامت الدائرة الجمركية بتثبيت القرار. 7 اأقصاه

 
 االمتثال:عدم  4.4

في حال عدم حضور مقدم الطلب أو املشغل االقتصادي املعتمد أو أي شخص يمثلهم لجلسة استماع مبرمجة، 
 .املختصة باإلجراء النهائي يتم رفعها ملسؤول الدائرة الجمركيةواقتراح توصية يقوم املوظف املختص بإنهاء الجلسة 

 قرار الدائرة الجمركية بشأن طلب التظلم:  -5

يوما من تاريخ جلسة االستماع وإخطار مقدم  15في مدة أقصاها مركية املختصة باتخاذ قرارها تقوم الدائرة الج
 .كتابيا أو بالوسائل األخرى املعتمدة طلب التظلم به

 : جهة إدارية أخرى حق التظلم أمام  -6

االقتصادي ، يمكن ملقدم الطلب أو املشغل املختصة في حال تم رفض طلب التظلم من قبل الدائرة الجمركية
، وتقوم كل دولة من دول املختصة قلة عن الدائرة الجمركيةتأن يتقدم بطلب تظلم لدى جهة مس الخليجي املعتمد

 .املعنية بهذا األمر مجلس التعاون بتحديد الجهة املستقلة الخاصة بها
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 (1.5)مرفق رقم 
 خطة عمل توقيع اتفاق االعتراف املتبادل

 لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد الخليجي 
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 ( 1.5) المرفق رقم 

 العرتاف املتبادلخطة عنل توقيع اتفاق ا

 اخلليجي لربنامج املشغل االقتصادي املعتند 
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[ 2شعار الدولة  ]                                                                 [ 1الدولة شعار  ] 

 

 

  لبفهامج ابتشغل لاقاصا ي ابتعامدعافاا ابتادا   توقيع اتفاق لا خطة عمل 

  ] 1سم الدولة[دولة ل ]اسم الجمرك[الجمارك بين  

  ] 2سم الدولة[دولة ل ]اسم الجمرك[والجمارك 

  

 ؛()ٌشاس إليهما فيما بعذ "بالطشفين"  ]2اسم الذولة[في  ]اسم الجمشك[   و  ]1اسم الذولة[في  ]اسم الجمشك[  

 وثيسير�طاس �مً للمعاًير لحأمين  مع لهل مً إداسجي الجماسك ثحىافق بشامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ ادسامًا أن
قبل مىظمة الجماسك  ( واآلاعحمذة مًفي الحجاسة الذولية ة �مذادلسلس وجسهيل معاًير أمً عمل إطاس) الحجاسة العاآلاية

 .العاآلاية

اآلاعحمذ جساهم بشهل لبير في أمً سلسلة الاعحباس أن وريقة الاعتراف اآلاحبادى لبرامج اآلاشغل الاقحطادي �خذ بعين و 
 .الطشفين�مذاد في لال 

ًحم جعيين هقاط إثطاى بين  وبعذ الاثفاق على وضع خطة العمل بين اداسجي الجماسك فيما ًحعلق بىريقة الاعتراف اآلاحبادى
 شاخل الحالية  خالى اآلاللعمل مً  الطشفين

 اآلاشخلة �ولى  مقاسهة البرهامج. 

مثل السياسة، معاًير �هلية ثخبادى �داسثان الجمشليحان اآلاعلىمات خىى بشهامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ  -
إجشاءات الحدقق وقائمة الامحياصات...الخ، ورلو مً خالى اجحماعات رىائية بين الطشفين أو عً ، والاعحماد

ذ �لكترو�ي.   طش�ق ثبادى الشسائل عبر البًر
ثشاجع �داسثان الجمشليحان ما إرا ماهد معاًير الاعحماد لبرهامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ ثحفق مع اآلاعاًير  -

 محبادى مً عذمه. ة ومحىافقة بشهلالذولي

 لحقييم اآلاشترك. ا الثاهية اآلاشخلة 

 .الطشفينثقىم �داسثان الجمشليحان بإجشاء ثقييم مشترك خىى بشهامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ في لال  -
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اسة  إلجشاء   ]2اسم الذولة[للجماسك خبرائها الى  ]1اسم الذولة[ بعذ الاهتهاء مً اآلاشخلة �ولى بىجاح، ثشسل  - ٍص
 �داسثانلزلو.  ثقىم  ]1اسم الذولة[ خبراءها الى  للجماسك ]2اسم الذولة[  لما ثشسل اآلاشترك.الحقييم 

خ وعذد  اسات الالجمشليحان بحدذًذ الحاٍس مذي صحة  حبادلة للمشاسلة في عملية الحقييم للىقىف علىاآلاٍض
 ثطبيق معاًير البرهامج بالخشاوس اآلاحبادى. 

 الثالثة  مىاقشة �جشاءات الخشغيليةاآلاشخلة 

 ثفاق الاعتراف اآلاحبادى لممان ثطبيقثىاقش الاداسثان الجمشليحان �جشاءات الخشغيلية وقائمة الامحياصات ال -
 .بشهامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ بشهل صحيذ

 اآلاشخلة الشابعة  ثىقيع اثفاق الاعتراف اآلاحبادى 

اثفاق الاعتراف اآلاحبادى الخاص  هظالذ أعاله، ثىاقش الاداسثان الجمشليحان بعذ الاهتهاء مً اآلاشاخل الث -
، ثمهيذًا لحىقيعه مً قبل سؤساء الى ان ًحىضل الطشفين الى الطيغة النهائية باآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ

 الاداسثين الجمشليحين.

 والحقييمالحىفيز 

ش رهامج اآلاشغل الاقحطادي اآلاعحمذ الاعتراف اآلاحبادى لب ثقييم اجشاءات سىف ثىافق �داسثان الجمشليحان على ثطٍى
باآلاطبقة وآلية اداستها  ة، ثدسين �جشاءات، ثبادى الاخطائيات اآلاحعلقة يوقذ ٌشمل رلو اآلاشاسلة في الذوسات الحذٍس

 وثىسيع الحعاون اآلاحبادى بين اداسجي الجماسك. بحطبيق البرهامج 

ق لحىقيع لاآلا طة الطٍش اسم [و  ]1اسم الذولة[بين  الخليجي اثفاق الاعتراف اآلاحبادى لبرهامج اآلاشغل الاقحطاديحق  خٍش
 . ]2الذولة

خ[وقعد خطة العمل  ة بيسخحين باللغة العشبية  ]اسم اآلاذًىة[ب   ]اسم الذولة[في   ]بحاٍس بيذ مل طشف  ،و�هجليً�
 وسخة للعمل بمىجبها. 

 

 عن [اسم الجمرك]
[ 2الدولة ] 

 [ الجمركاسم   عن [
[ 1الدولة ] 

   

 
 

  

 

 

ق لحىقيع اثفاق الاعتراف اآلاحبادى لبرهامج طة الطٍش  خٍش
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 ]2اسم الذولة[و  ]1اسم الذولة[بين  اآلاعحمذ اآلاشغل الاقحطادي

 

 الىقد الضمني  الاجشاء  اآلاشاخل  
1 

اعحماد وثىقيع خطة 
 العمل

برهااااامج اثفااااق الاعتاااراف اآلاحباااادى لعمااال خطاااة  اعحمااااد وثىقياااع
اآلاشاااغل الاقحطاااادي اآلاعحماااذ اساااحعذادًا للىضاااىى الاااى اآلاشخلاااة 

 النهائية وثطبيق الاثفاق
خ[  ]الحاٍس

2 

 هامجينمقاسهة البر 

باااااااشامجهم ساااااااحخبادى الاداسثاااااااين الجماااااااشليحين معلىماااااااات خاااااااىى 
ل الاقحطاااااااااااادي اآلاعحماااااااااااذ مثااااااااااال السياساااااااااااة، اآلاشاااااااااااغالخاضااااااااااة ب
 الخ.، إجشاءات الاعحماد، معاًير الحذقيق الامحياصات
هاامج اآلاشاغل هة �جشاءات اآلاحعلقاة ببر س عمل على مقاوسيحم ال

عشفااااااااااة مااااااااااذي ثىافااااااااااق البرهااااااااااامج لنااااااااااال الاقحطااااااااااادي اآلاعحمااااااااااذ آلا
 الاداسثين الجمشليحين

خال[  ]شهش 1[ +  ]حاٍس
 
 

خال[  ]شهىس  5[+   ]حاٍس

3 

 الحقييم اآلاشترك
اسة اآلاىقع في لال الجاهبين و حطبيق الالحدقق مً مذي  ٍص

 اآلاقترخة  ششماتلوالاعحماد ل عاًير ��ليةآلاالفعلي 

خال[ ً 2[+]حاٍس  ]شهٍش
  ] 1اسم الذولة[  

 
خال[ ً 2[+  ]حاٍس  ]شهٍش

  ] 2اسم الذولة[  
 

4 
مىاقشة �جشاءات 

 الخشغيلية
 مىاقشة �جشاءات الخشغيلية الثفاق الاعتراف اآلاحبادى

خال[  ]شهش 1[+  ]حاٍس
 
 

خال[ ً 2[+]حاٍس  ]شهٍش
ثىقيع اثفاق الاعتراف  5

 اآلاحبادى
ليااحم ثىقيعااه ماااً  العماال علااى هااظ مشااشو  الاعتااراف اآلاحبااادى

 قبل الاداسثين الجمشليحين
خال[ ً 2[+ ]حاٍس  ]شهٍش

 
 

 وفقا للحقذم في اآلاشاخل. اس الضمني أعاله مً خالى ثبادى اآلاىاقشاتًمنً �عذًل �طمالخظة  
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ACTION PLAN BETWEEN 

[COUNTERPART CUSTOMS 1] OF  
[COUNTERPART COUNTRY1] 

AND 

[COUNTERPART CUSTOMS 2] OF  
[COUNTERPART COUNTRY2] 

REGARDING MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT OF THE 

RESPECTIVE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS 
 
 
 
[COUNTERPART CUSTOMS 1] of [COUNTERPART COUNTRY1] and 
[COUNTERPART CUSTOMS 2] of [COUNTERPART COUNTRY2]  (hereinafter 
referred to as “the two Customs Administrations”); 
 
UNDERSTANDING that the respective Authorized Economic Operator Programs of the two 
Customs Administrations (hereinafter referred to as the “AEO Programs”) are consistent with 
the Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework of 
Standards) of the World Customs Organization (WCO); 
 
RECOGNIZING that the Mutual Recognition Arrangement of the AEO Programs 
(“hereinafter referred to as the “AEO MRA”) contributes significantly to supply chain 
security of the both countries; and 
 
HAVE AGREED that the establishment of the Action Plan between the two Customs 
Administrations regarding Mutual Recognition Arrangement of the AEO programs will work 
through the following phases: 
 
 
Phase 1     Program Comparison 
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The two Customs Administrations will share information on their respective AEO Programs 
such as legislation, authorization criteria, validation procedures, benefits, etc. which will be 
conducted through meetings and e-mail exchanges.  
 
The two Customs Administrations review whether the authorization criteria of the 
counterpart are consistent with international standards and the authorization criteria are 
mutually compatible. 
 
 
 
 
Phase 2    Joint Site Validation  
 
The two Customs Administrations will conduct joint site validation in both countries. 
 
Subject to the successful completion of the phase 1, [COUNTERPART CUSTOMS 1] of 
[COUNTERPART COUNTRY1] will send their experts to [COUNTERPART CUSTOMS 2] 
of [COUNTERPART COUNTRY2] for the joint site validation. [COUNTERPART 
CUSTOMS 2] of [COUNTERPART COUNTRY2] will also send their experts to 
[COUNTERPART CUSTOMS 1] of [COUNTERPART COUNTRY1]. The two Customs 
Administrations will determine exact dates and the number of the joint site validations based 
on mutual consultation. 
 
 
Phase 3     Discussion on Operational Procedures 
 
The two Customs Administrations will discuss detailed operational procedures and benefits 
under Mutual Recognition in order to ensure the smooth implementation of the AEO MRA. 
 
 
Phase 4     Conclusion of Mutual Recognition Arrangement 
 
After completing the above three phases, the two Customs Administrations will discuss a 
specific document of the AEO MRA and conclude the AEO MRA which will be 
subsequently signed by Heads of the two Customs Administrations. 
 
 
Implementation and Evaluation 
 
The two Customs Administrations will agree to develop an evaluation process for the AEO 
MRA implementation and management mechanism. This may include participation in 
training, improvement of process, exchange of statistics related to AEO MRA 
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implementation and expansion of mutual cooperation between the two Customs 
Administrations. 
 
Annex: [COUNTERPART COUNTRY1] - [COUNTERPART COUNTRY2] AEO Mutual 
Recognition Arrangement Road Map 
 
 
SIGNED in duplicate in [CITY, COUNTRY] on the [DATE], in the English language. 
 

For the 
[COUNTERPARTCUSTOMS 1] 

of [COUNTERPART COUNTRY1] 

 For the  
[COUNTERPART USTOMS 2] 

of [COUNTERPART COUNTRY2] 
   

[NAME] 
 

[TITLE] 

 [NAME] 
 

[TITLE] 
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[Annex] 
 

[COUNTERPART COUNTRY1] - [COUNTERPART COUNTRY2] 

AEO MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ROAD MAP 

 

 
Ref Task Specific Action Time Frame 

1 
Adoption of 
Action Plan 

and Road Map 

Endorse the Action Plan and 
the Road Map in order to 

pursue conclusion of the AEO 
MRA between the two 

Customs Administrations 

[DATE] 

2 Program 
Comparison 

Share information on relevant 
legislation, authorization 

criteria, validation procedures, 
benefits, etc. of their AEO 

Programs and 
compare written authorization 

criteria of the two Customs 
Administrations in order to 

determine compatibility of the 
AEO programs 

[DATE + 1M] 
~ 

[DATE + 5M] 

3 Joint Site 
Validation 

Conduct joint site validations 
to assess whether 

authorization criteria are 
appropriately applied and 

authorization validations are 
appropriately conducted 

(1st)  
[DATE + 2M]in 

[COUNTERPART 
COUNTRY1] 

(2nd)  
[DATE + 2M]in 

[COUNTERPAR
T COUNTRY1] 

4 
Discussion on 
Operational 
Procedures 

Discuss operational 
procedures of the AEO MRA 

[DATE + 1M] 
~ 

[DATE + 2M] 

5 

Conclusion of 
Mutual 

Recognition 
Arrangement 

Prepare a text of the AEO 
MRA and sign by Heads of 

the two Customs 
Administrations 

[DATE + 2M] 

 
 

Note:  The timeframe above can be modified through mutual discussion in accordance with 
progress of phases. 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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 (1.6)مرفق رقم 
 نموذج نص وثيقة اتفاق االعتراف املتبادل

 لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد الخليجي 
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 ( 1.6) المرفق رقم 

 تبادلمنوذج نص وثيكة اتفاق االعرتاف امل

 ربنامج املشغل االقتصادي املعتند اخلليجيل 
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[ 1الدولة شعار الطرف  ]      [ 2شعار الطرف الدولة ]  

 

 

 

 اثفاق

 ] 1سم الدولة[دولة ل ]1اسم الجمرك[الجمارك بين  

 فيما ًحعلق ] 1الدولة سم[دولة ل ]1اسم الجمرك[والجمارك 

 باالعتراف املحبادل لبرهامج املشغل الاقحصادي املعحمد
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)ٌشاس إليهما فُما بعذ   ]2اظم الذولت[في  ]2اظم الجمشن[  والجماسن  ]1اظم الذولت[في  ]1اظم الجمشن[  الجماسن
 ؛("بالؿشفين"

اظم [ في ]2اظم الجمشن[والجماسن   ]1اظم الذولت[في  ]1اظم الجمشن[  الجماسنفُما ًخعلم بخؿت العمل بين 
لالعتراف اآلاخبادٌ الخاص ببرهامج اآلاشغل الاكخطادي اآلاعخمذ )اآلاشاس إلُه فُما بعذ "بالبرامج"( اآلاىكعت    ]2الذولت

خ[  ]اآلايان املحذد[في  ]الخاٍس

ض جِعير  الؿشفينمشاعاًة بأن الخلُُم اآلاشترن بين  ض أمً ظلعلت الامذاد وحعٍض كذ أهذ أن البرامج جذاس همبادساث لخعٍض
 ؛ الؿشفينالخجاسة بين 

بأن البرامج جؿبم مخؿلباث �مً وفلًا لللىاهين املحلُت للؿشفين واآلاعاًير �مىُت اآلاعترف بها دولُا �خز بعين الاعخباس و 
 معاًير أمًعمل  بـــــ "إؾاساليها فُما بعذ  )اآلاشاسالخجاسة العاآلاُت"  وجِعير�ؾاس �مً للمعاًير لخأمين واآلاىطىص عليها في 

 ؛كبل مىظمت الجماسن العاآلاُت ( واآلاعخمذة مً"في الخجاسة الذولُت ظلعت �مذاد وحعهُل

عاث التي واعترافًا بؿبُعت العمل اآلاخخططت لعملُاث إداسة الحذود وإحشاءاتها وآلُا جىظم إداسة البرامج لىال تها والدشَش
 ؛الؿشفين

خ[اآلابرمت بين الؿشفين   اآلاخبادٌ في اآلاعابل الجمشهُت  اجفاكُت حعاون إداسي ن الاعخباس والاخز بعي في  عاهمٌلزي وا ]جاٍس
ض  ؛الخعاون لدعهُل وامً الخجاسة حعٍض

ظلعت �مذاد فحعب، بل  ًال ٌعاهم فلـ في أم  الؿشفينوإدساوًا بأن الاعتراف اآلاخبادٌ للبرامج والخذابير �خشي بين 
 .الؿشفينٌعهل أًػًا الخجاسة اآلاششوعت بين 

 

 اثفقا على ما ًأجي:

 (1الفقرة )

 هطاق الاثفاق

 جيىن �ؾشاف هي الىُاهاث اآلاعؤولت عً جىفُز هزا الاجفاق. (1
 اآلاخبادٌ الخاص بالبرامج اآلاذاسة مً ول حاهب. باالعترافٌعنى هزا الاجفاق حطشًا  (2

 

 (2الفقرة )
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 الحوافق

 :ما ًلي الؿشفينظُػمً 

 أن جيىن اآلاعاًير اآلاؿبلت على البرامج مخىافلت في ول الجىاهب الخالُت: (1
 معاًير الاعخماد؛ - أ

 إحشاءاث الخؿبُم؛ - ب
 عملُاث الخلُُم؛ - ث
 آلُت الاعخماد؛ - ر
 إداسة حالت "اآلاشغل الاكخطادي اآلاعخمذ" - ج

 حعهُل ظلعلت الامذاد في الخجاسة الذولُت.ظخعمل البرامج وفلًا آلابادا  (2
 

 (3الفقرة )

 الامحيازات والاعتراف املحبادل

 ٌعتزم ول حاهب كبٌى هخابج الخلُُم والحالت اآلامىىحت للمشغلين الاكخطادًً اآلاعخمذًً لبرهامج الؿشف �خش. (1
في إؾاس بشهامجه بئحشاءاث وً اآلاعخمذًً مً كبل الؿشف �خش الؿشفين على جضوٍذ اآلاشغلين الاكخطادًًىافم  (2

 جِعير الخجاسة الخالُت:
 ؛بىاء على محشن املخاؾش خفؼ معذالث الخفخِش على الىاسداث الجمشهُت - أ

 ؛باالظخيرادم اآلاخعللت بالخحلم اآلابعـ مً الىزا - ب
ع عملُت - ث  ؛اآلاعخىسدةظ البػاةع جخلُ حعَش
ت لإلغ - ر اث �هزاس �مني ؿاجخار جذابير راث أولٍى اداث في معخٍى ت بعبب الٍض شاباث في الخذفلاث الخجاٍس

 ؛سر الؿبُعُت أو في حاالث الؿىاسا �خشي اواغالق الحذود و/أو اليى 
 اجطاٌ مً مىظفي الجماسن آلاعالجت اآلاعابل اآلاخعللت بخخلُظ البػاةع للمشغلينباؽ غحعُين  - ج

 ؛اآلاعخمذًً الاكخطادًً
�خز بعين الاعخباس مً كبل الؿشفين بحالت اآلاشغل الاكخطادي اآلاعخمذ اآلامىىحت مً الؿشف �خش للششواث  (3

 اآلاعخمذة في إؾاس البرامج عىذ إحشاء جلُُم للمخاؾش للبػاةع اآلاعخىسدة مً كبل اآلاشغلين.
مً  أو أهثرلى واحذ إ ع جذابير الخِعير اآلالذمتًجىص ليل ؾشف، في ظل ظشوف معلىلت، حعلُم أي مً أو حمُ (4

�ظباب اليامىت ش في أظشع وكذ ممىً بهزا اللشاس و اآلاشغلين لذي الؿشف �خش، بششؽ إخؿاس الؿشف �خ
 وساء رلً.
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 (4الفقرة )

 واملراسالت ثبادل املعلومات

 على الىحى الخالي: واآلاشاظالثعلى جبادٌ اآلاعلىماث الؿشفين ِخفم ظ (1
والتي كذ  البرامج على الىحى الزي ًحذده الؿشفينجبادٌ معلىماث باهخظام عً الششواث اآلاعخمذة في إؾاس  - أ

او أي معلىماث  ، سكم سجل الششهت، حالت الششهت في اآلاشغل الاكخطادي اآلاعخمذالاظم، العىىان جخػمً
 ؛أخشي راث ضله

 ؛ل ؾشفعً الخغُيراث في عملُاث البرهامج لي جىفير معلىماث محذزت - ب
جبادٌ اآلاعلىماث التي ًخم الحطٌى عليها مً الششواث اآلاعخمذة غمً البرهامج فُما ًخعلم بدىفُز هزا  - ث

 الاجفاق؛
 .الخماط ظبل لخبادٌ اآلاعلىماث والبُاهاث راث ضلت مً خالٌ الىظابل الالىتروهُت - ر

خم ًلتزم الؿشفان باللىاهين واللىابح املحلُت اآلاعىُت لخبادٌ اآلاعلىماث  (2 الىاسدة مً الؿشف �خش بشيل ظشي، ٍو
لى ؾشف زالث إسدة الاجفاق، وال ًجىص الىشف عً اآلاعلىماث الىا اذام اآلاعلىماث فلـ لغشع جىفُز هزاظخخ

 لى بمىافلت خؿُت مً الؿشف �خش.إ
 

 (5الفقرة )

 املساعي املسحقبلية

 على:الؿشفين ظُىافم 

ض  - أ ض مطلحتهم اآلاشترهت بشأن الخىفُز الفعاٌ لهزا الاجفاق بغُت حعٍض أمً ظالظل الخىسٍذ لذي الؿشفين وحعٍض
 جِعير الخجاسة؛

 والاجفاق بين الؿشفين؛  از هزجبادٌ جفاضُل الامخُاصاث اآلالذمت للمشغلين اآلاعخمذًً للؿشف �خش في جىفُ - ب
ذ مً جذابير جِعير الخجاسة وفلَا لهز - ث ا الاجفاق، والى حذ اآلاض ي كذمًا في جضوٍذ اآلاشغلين للؿشف �خش باآلاٍض

 ممىً، بالخعاون مع الجهاث الحيىمُت �خشي.

 

 (6الفقرة )

 املشاورات والحعدًالت

 .جحعم حمُع اآلاعابل اآلاخطلت بخفعير وجىفُز هزا الاجفاق مً خالٌ الدشاوس اآلاخبادٌ بين الؿشفين (1
 ًخػع الخعذًل على هزا الاجفاق باجفاق آخش مىخىب بين الؿشفين. (2
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 (7الفقرة )

 حالة الاثفاق

أًت حلىق أو التزاماث كاهىهُت ملضمت بمىحب اللاهىن الذولي أو كاهىن أي حهت وشش ال ًىىي هزا الاجفاق  (1
 كػابُت أخشي، هما أهه ال ًمىح أي حلىق أو امخُاصاث ألي شخظ أو ؾشف زالث.

لى إافًت ذاخلُت ليل منهما، إغًىفز الؿشفين الخذابير اآلاىطىص عليها في هزا الاجفاق وفلًا لللىاهين و�هظمت ال (2
ت التي ًيىن الاجفاكُ  ؾشف فيها.جاهبين الاث الذولُت العاٍس

ت الؿشفين ال ًلُذ أي حىم في هزا الاجفاق أي مً  (3 أن ًخطشف وفلًا ألحيام اآلاعاهذاث والاجفاكاث الذولُت العاٍس
 .أو كىاهِىه وأهظمخه الذاخلُت

 

 (8الفقرة )

 نهاء الاثفاقإبدء و 

 مً كبل الؿشفين. هأشهش مً جىكُعزالزت في غػىن  الاجفاق حيز الىفار ذخل هزاً (1
لذم أي مً الؿشفين  (2 وكف أو انهاء هزا الاجفاق مً خالٌ جضوٍذ الؿشف �خش ًظل هزا الاجفاق ظاسي مالمً 

 هخابي كبل زالزين ًىم على �كل مً اآلاىعذ اآلالشس لإلًلاف أو الانهاء. بئخؿاس

 

خ  ]اآلاذًىت ، الذولت [  وكعذ في خ[بخاٍس ت والعش�ُت ولبا بيسخخين أضلُخين، ] الخاٍس ولىال الىطين  ،]اللغت[ لغت �هجليًز
 راث الحجُت وفي حالت الاخخالف في الخفعير ٌعشي الىظ �هجليزي.

 

[ 2اسم الجمرك ] 
[ 2الدولة ] 

 [ 1اسم الجمرك ] 
[ 1الدولة ] 

   

 [الاسم]
 

 [اآلاعمى الىظُفي]

 [الاسم] 
 

 [اآلاعمى الىظُفي]
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[COUNTERPART LOGO1]     [COUNTERPART LOGO2] 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENT BETWEEN  

[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] OF  
[COUNTRY1] 

AND 

[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY2] OF  
[COUNTRY2] 

REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE 

RESPECTIVE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR 

PROGRAMS 
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[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] of [COUNTERPART COUNTRY1] and 
[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY2] of [COUNTERPART COUNTRY2]  
(hereinafter referred to as the “Sides"); 

 

REGARDING the Action Plan between [COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] 
and the [COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY2] for mutual recognition of their 
respective Authorized Economic Operator Programs (hereinafter referred to as the 
“Programs”), signed on [DATE] on [CITY, COUNTRY]; 

 

CONSIDERING that a joint evaluation by the Sides has confirmed that their respective 
Programs are administered as initiatives to strengthen supply chain security and to enhance 
trade facilitation of the Sides; 

 

RECOGNIZING that the Programs apply security requirements in accordance with the 
respective domestic laws of the Sides and the internationally recognized security standards 
set forth in the “SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” 
(hereinafter referred to as “SAFE Framework”) adopted by the World Customs 
Organization (WCO); 

 

ACKNOWLEDGING the specialized nature of each Side’s border management processes, 
procedures, mechanisms and the legislations governing the management of the Programs; 

 

HAVING REGARDS to the Customs Mutual Assistance Agreement which was signed by 
the two sides on the [DATE], which promoted cooperation to facilitate and secure trade; 
and 

 

UNDERSTANDING that the mutual recognition of the Programs and other related 
measures between the Sides not only contributes greatly to the supply chain security but 
also facilitates legitimate trade; 

 

Have reached the following understanding: 
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 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

982
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

3 

 

Article 1 

Responsible Sides and Scope 

1. The Sides will be the responsible entities for the implementation of this 
Arrangement. 

2. This Arrangement will exclusively be concerned with the mutual recognition of the 
respective Programs administered by such Sides. 

 

Article 2 

Compatibility 

The Sides will ensure that: 

(a) the standards applied to the respective Programs will be compatible in the following 
aspects: 

(i) accreditation criteria; 

(ii) application procedures; 

(iii) validation processes; 

(iv) approval mechanism ; and  

(v) management of AEO  status. 

(b) their respective Programs will operate in accordance with the principles and standards 
of the SAFE Framework. 

 

Article 3 

Mutual Recognition and Benefits 

1. Each Side intends to accept the validation results and AEO status granted to 
Authorized Economic Operators of the other Side’s Program. 

2. Each Side agrees to provide the Authorized Economic Operators (hereinafter 
referred to as “AEOs”), duly accredited by the other Side under its Program, with 
the following trade facilitation measures: 

(a) reduced customs import inspection rates; 

(b) simplified verification of import-related documents; 
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(c) faster clearance of import cargo; 

(d) prioritized measures to respond to disruptions in trade flows due to increases 
in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous 
emergencies or other major incidents; and 

(e)  Designated customs officials in charge of communication in order to handle 
issues relating to clearance of goods of AEOs under the respective Programs. 

3. Each Side will take into consideration the status of AEOs accorded by the other Side 
under its Program when conducting risk assessment on importing goods from those 
AEOs. 

4. Each Side may, under reasonable circumstances, suspend any or all the facilitation 
measures given to one or more AEOs of the other Side, provided that the other Side 
has been promptly notified of this decision and the underlying reasons.   

 

Article 4 

Information Exchange and Communication 

1.  The Sides will agree upon information exchange and mutual communication 
as follows: 

(a) regularly exchanging up-to-date information on authorized companies under 
their respective Programs in a mutually determined manner; such 
information will include the names, addresses, unique identifiers, AEO status, 
and other relevant information; 

(b) providing updates on the operation of and changes to their respective 
Programs;  

(c)  exchanging information obtained from authorized companies regarding the   
 implementation of this Arrangements; and 

(d) seeking ways of exchanging information and related data through electronic 
means. 

2. The Sides will abide by respective domestic laws and regulations to exchange 
information. 

3. The Sides will keep the information received from the other Side confidential, and 
the information will be used solely for the purpose of implementing this 
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Arrangement. The received information may be disclosed to a third party only with 
the written consent of the other Side. 

 
Article 5 

 
Future Endeavors 

 
The Sides will agree to: 

 
(a) actively implement this Arrangement with a view to strengthening the supply 

chain security of the Sides and enhancing their common interest on trade 
facilitation; 
 

(b) share details of benefits provided to the AEO of the other Side in 
implementing this Arrangement between both Sides; and 

 
(c) pursue in providing the AEOs of the other Side with further trade facilitation 

measures in accordance with this Arrangement, and to the extent possible, in 
cooperation with other government agencies. 

 
Article 6 

 
Consultation and Modification 

 
1. All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement 

will be resolved through mutual consultation of both Sides.  
 

 
2. Modification of this Arrangement will be subject to written agreement between 

both Sides. 
 

Article 7 
 

Status of Arrangement 
 

1. This Arrangement does not intend to create any legal rights and obligations binding 
under international law or the law of any other jurisdiction, nor does it confer or 
create any rights, privileges or benefits on any third person or party. 
 

2. The Sides will implement the measures under this Arrangement in accordance with 
their respective domestic laws and regulations, as well as applicable international 
agreements to which the respective Sides are a party of. 
 

3. No provision in this Arrangement will restrict either Side from acting in accordance 
with the provisions of the applicable international treaties and agreements, or its 
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domestic laws, regulations and practices. 
 

Article 8 
 

Commencement and Termination 
 

1. This Arrangement shall come into effect upon signature by both Sides, provided that 
Article 3.2 will come into effect within 3 months after the signing of the Arrangement.  
  

2. Either Side may discontinue or terminate this Arrangement by providing the other 
Side with a written notification at least thirty (30) days in advance of the intended 
date of discontinuation or termination. 

 
Signed in [CITY, COUNTRY] on the [DATE], in two original copies in the English, Arabic 
and [LANGUAGE] languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of 
interpretation, the English text shall prevail.  
 
 
 

For the [COUNTERPART 
CUSTOMS AUTHORITY1] 

of [COUNTERPART COUNTRY1] 
 

 For the [COUNTERPART 
CUSTOMS AUTHORITY2] 

of [COUNTERPART COUNTRY2] 
 

   

[NAME] 
 

[TITLE] 

 [NAME] 
 

[TITLE] 
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 (1.7)مرفق رقم 
 اتفاق املذكرة التوضيحية آللية تطبيق

 االعتراف املتبادل لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد الخليجي 
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 ( 1.7) المرفق رقم 

ية تطبيقآللملذكرة التوضيحية ا ˇ

لربنامج املشغل االقتصادي املعتند اخلليجي االعرتاف املتبادل اتفاق  ˇ
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 مرلسة ثوضيحية بشأن اثفاق بين 
 و  ]1سم الدولة [ بدولة] 1الجمسك ماس [  

 ]2سم الدولة [ بدولة] 2الجمسك ماس [  
  اآلاعتمد اآلاُشغل الاقتصادي امجهبر لاآلاتبادل االعتراف ب

 
 اآلاقدمة والهدف .1

 
 ماس [و  ] 1الدولة اسم [ بدولة] 1الجمسك ماس [َزٍ اآلازهشة الخىغيديت إلى جيسير جىـيز الاجـاق بين  تهذؾ

اآلاُشؼل  هامجبر ل الاعتراؾ اآلاخبادٌن بشأ (؛شاس إليهما ؿيما بعذ "بالطشؿين"و اآلا) ]2الدولة  اسم [ بدولة] 2الجمسك
خالزي جّم جىكيعه بىىد الاجـاق  جىغيذ جـاضيل هذؾب الخليجي ذالاكخطادي اآلاعخم خا] بخاٍس اآلاذًىت، [ في ]لخاٍس

 ] الذولت
 

 ثبادل اآلاعلومات  .2
زتآلاالطشؿين جبادٌ ا ًخعين علىلػمان الخىـيز الـّعاٌ،  رهامج اآلاشؼل الاكخطادي ببالخاضت  علىماث احمدذث

 على الىدى الخالي: الخليجي  اآلاعخمذ
 

 >ثفاصيل اآلاعلومات <
 

لذم هال الطشؿان اآلاعلىماث الخاليت في ضىسة ملف بخيسيم بشهامج أو عبر سبط  (Excel) ماًىشوسىؿذ إهسل ًُ
 : إلىترووي

ـي ) (أ ) ذ الشمض الخعٍش ًلىم بخذابير ليي  ل الاكخطادي اآلاعخمذالزي ًخم إعطابه إلى اآلاُشؼالشكم الـٍش
 ؛الاجـاق(الخيسير بمىجب 

 اسم اآلاُشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ؛ (ب )
 العىىان )حشمل جميع أماهً العمل(؛ و  (ج )
خ  (د )  ؛عخمادالا جاٍس
 ؛خلييمؿترة ال (ٌ )
ت باللىن �سىد،  عخمذةاآلاالششواث جمييز ) الدالت (و ) عللت أو اآلالؼاة باللىن اآلاُ  ششواثال وجمييزالساٍس

 ؛(�حمش
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 وأهىاع الجهاث اآلاطشح لها.  (ص )
 
 >ثبادل اآلاعلومات آلية<
 

لذم ول طشؾ م بملخض ى الاجـاق، اآلاعلىماث اآلازوىسة إلى الطشؾ �خش  ًُ ذ �لىتروويعً طٍش أو عبر سبط  البًر
أّن اآلاعلىماث وفي خاٌ اآلاعلىماث.  حؼيير علىأي طشأ ولما أو في أٌو ًىم عمل مً ول شهش، ورلً  إلىترووي

لم "مـادَا إسساٌ سسالت  خييئز   ، ًيبغيالخاضت بالشهش السابم له راتها هي اآلاعلىماث الخاضت بالشهش الجاسي 
  " إلى الطشؾ �خش. ًطشأ أي حؼيير

 
 >حماًة اآلاعلومات<

 

ض أمً اآلاعلىماث الخاضت في خاٌ عذم وجىد سبط إلىترووي و  ، ًلىم ول طشؾ باآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذلخعٍض
ولمت خألف جٍخعين أن و كبل إسسالها إلى الطشؾ �خش.  مشوسيلمت ب كابمت اآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ شـيربد

، دون أي همط هبيرة وخشوؾ ضؼيرة وأسكامخشوؾ على أن جػم ولمت اآلاشوس أو أهثر، وخشوؾ أسكام  10مً اآلاشوس 
ذ �لىترووي طشؾ  يمىً ل ٍومخىشس.   باالسخالم خالٌإكشاس  هاسخالم بعذ احُمخطظإسساٌ ولمت اآلاشوس إلى البًر

 اللابمت. إسساٌ ساعت بعذ  24
 

  ا��اصة بالطسف �خس  قائمة اآلاشغلين الاقتصادًين اآلاعتمدًن ثحدًد .3
دذد لػمان جىؿير جذابير جيسير الخجاسة بمىجب الاجـاق، ًيبغي ليل طشؾ  ًُ ما إرا واهذ  وؿعاليتبسشعت أن 

 الخابعين للطشؾ �خش. اآلاشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً البػاةع مسخىسدة مً 
 

 >]2أسم الدولة [اآلاشغلين الاقتصادًين اآلاعتمدًن التابعين  على]1أسم الدولة [ثتعسف  <
 

أسم  [ لذولت الاكخطادي اآلاعخمذاآلاشؼل ششهت ش ًيبغي أن ُجخط  ، ازىاء الاجشاء الـعلي للبػاةع الىاسدة في اآلاىـز
يبغي أن ًلىم اآلاسخىسد الخابع  بشمض الخعٍشف الخاص بالششهت. ]1أسم الذولت [اآلاسخىسد الخابع لها    ]2الذولت ٍو

ـي للششهتبخدذًذ ]1أسم الذولت [لها بذولت   .]2أسم الذولت [ الشمض الخعٍش
 

ف مع  ]2أسم الذولت [الخعٍشف الخاص بالششهتسمض بملاسهت ]1أسم الذولت [جلىم الجماسن بذولت  الشمض الخعٍش
 جىؿير جذابير الخيسير.]1أسم الذولت [للجماسن بذولت ًمىً ، بين الازىينخطابم ال، وفي خاٌ اآلاىجىد لذيها

 >]1أسم الذولت [لذولت  اآلاشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً الخابعينأن ُجدذد  ]2أسم الذولت [ <
 سيقوم برلس ذلك الطسف اآلاقابل  
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 ثدابير ثيسير التجازة ثفاصيل  .4
 

اآلاشؼلين الاكخطادًين خالت ول طشؾ  ٌعشؾ الىاسداث:الخـخيش الجمشوي على ث الخـؼ مً معذال  ( أ
ً اآلاعخمذًً  ٍس للل معذٌ الخـخيش  ،إكشاس البػاةع الىاسدة الخابعين للطشؾ �خش في مشخلت للمطّذ  ٍو

 جلىم به الجماسن.للبػاةع اآلاعىيت أزىاء جلييم احمخاطش الزي 
م مً حسهيل  ( ب الخاضت إجشاءاث الخخليظ ول طشؾ بخبسيط  ًلىم بالىاسداث:الىزابم اآلاخعللت  الخدلُّ

خىلى للطشؾ �خش اآلاعخمذًً الخابعينباسخيراد بػاةع اآلاشؼلين الاكخطادًين  الخدلم مً صدت ، ٍو
 الششواث احمدليت اآلاشخطت. لىم به جباآلاسخىي راجه الزي لخخليظ الىاسداث الىزابم 

ت  ول طشؾ اآلاسخىسدة: ًػمًالخخليظ �سشع للبػاةع  ( ج سىاء عىذ الخـخيش في الخخليظ إًالء �ولٍى
 والخاضت باسخيراد البػاةع للمشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ للطشؾ �خش. أو الخدلم مً الىزابم 

ت:  ( د ت  عشاكيلآلاا كذ ًدذر مً حعطل أو  ٌسخجيب ول طشؾالخذابير راث �ولٍى في الخذؿلاث الخجاٍس
اث الخأَب �مني وإػالق الدذود و / أو اليىاسر بسبب  ادة مسخٍى الطبيعيت وخاالث الطىاسا الخطشة ٍص

 أو خىادر هبري أخشي.
عين ول طشؾ ى الجماسن اآلاعيىىن: مسؤول (ٌ  عىذما . مً اآلالش الشبيس ي لهاجطاٌ أو أهثر غابط مسؤوٌ ٌُ

في أساض ي عً أي مشيلت ظهشث خالٌ جخليظ الىاسداث ًبلؽ اآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ لي طشؾ 
ٍبزٌ و مسؤوٌ الاجطاٌ الخابع للطشؾ �خش. الزي جللى البالغ مسؤوٌ الاجطاٌ ش خط  ًُ ، الطشؾ �خش

 الطشؾ �خش بالىخابج.  بلؽ، وٍُ كطاسي جهذٍ لدل اآلاشيلت الذولت اآلاسخىسدةمسؤوٌ الاجطاٌ في 
 

 ثدابير ثيسير التجازة إًقاف أو حظس  .5
 

 >لإلًقاف والحظس عقولة�سباب امل <
 

جذابير جيسير الخجاسة  بىىدبعؼ أو خظش  ضالخياجه بئًلاؾًيىن ليل طشؾ وؿلًا لسباب معلىلت أن ٌسخخذم 
بما في رلً على  ،احمدليت و�جشاءاثمع مشاعاة اللىابذ الخاضت باآلاشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً للطشؾ �خش 

  الاسخخباساث.مً الششواث احمدليت و  وجلييم احمخاطش لذي ولالدطش جخليظ البػاةع ال سبيل اآلاثاٌ 
 

اآلاشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً للطشؾ إلى جذابير جيسير الخجاسة اآلالذمت خظش إلًلاؾ أو �سباب اآلاعلىلت 
 كذ جخػمً ما ًلي: بمىجب الاجـاق �خش

 
 للطشؾ �خش؛اآلاُشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً ب جخعلم التي علىماثاآلاإساءة اسخخذام أو اسخؼالٌ  ( أ

 للطشؾ �خش ًماسسىن أوشطت ػير كاهىهيت. اآلاُشؼلين الاكخطادًين اآلاعخمذًً أّن اهدشاؾ أو  ( ب
 

> 
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 >إجساءات �يقاف وا��ظس
 

ليل ، ًيبغي اآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ للطشؾ �خشجذابير جيسير الخجاسة اآلالذمت إلى إًلاؾ أو خظش في خاٌ 
خط  طشؾ  ًُ خ �ًلاؾ.  ، و�سباب �ساسيتاآلاعخمذ اآلاشؼل الاكخطاديباسم الطشؾ �خش على الـىس ش أن   وجاٍس

  
 

 

 > استئناف العمل بتدابير ثيسير التجازة < 
 

 اآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ اآلاىكىؾإلى ىؿير جذابير جيسير الخجاسة ج ٌسخأهف ول طشؾبمىجب الاجـاق اآلابرم، 
خط  و �ًلاؾ. أسباب  معالجت ؿىس  ًُ      بشأن اسخئىاؾ العمل. ؿىسًا  طشؾ الطشؾ �خش ول شٍيبغي أن 

 

وؿلًا لطشؾ �خش على الـىس إخطاس اًيبغي اآلاشؼل الاكخطادي اآلاعخمذ اآلاىكىؾ، اآلاىاؿلت على إلؼاء في خاٌ 
 . 3في الـلشة سكم اآلابيىت آلليت جبادٌ اآلاعلىماث 

 
 الاثفاق التقييم والتحقق من ثنفير  .6

 
ذ اآلاخعللت بخذابير جيسير الخجاسة البياهاث �خطابيت  ، بمىجب الاجـاق اآلابرم،الطشؿانًدبادٌ  ًا عبر البًر سىٍى

 ؿيما ًلي: أهىاع البياهاث �خطابيت  ، وجخمثلالاجخماعاث أزىاء�لى�رو�ي أو 
 

ين  مً للبػاةع اآلاسخىسدة الخـخيش  ومعذالثالىاسداث عذد  (أ ) ل  ؼ 
م اآلُاشث ً  ومً ػيَر ً ذ  م 

ين  اآلاُْعخ   
ًّ اد  ط  ْكخ   ،الا 

   ؛ �خش جاهبعلى الخىالي لل
 �خش؛ الخـخيش للبػاةع اآلاسخىسدة مً الطشؾ ومعذٌ  العذد �جمالي للىاسداث (ب )
ً   اآلاخعللت بدىـيز عملياث الضمىيت واآلاذة (ج ) ً ذ  م 

ين  اآلاُْعخ   
ًّ اد  ط  ْكخ  ين  الا  ل  ؼ 

م الخخليظ للُمشث  .وػيَر
 

اً اجخماعًا هال الطشؿان ٌعلذ  طبم ما إرا وان الاجـاق اآلابرم وجلييم  الخىـيز سخعشاعال  سىٍى   بشيل جيذ. ًُ
 

 التجسيبي التنفير  .7
بيًا للخدلم مً  الاجـاقعلى الطشؿين كبل بذء جىـيز  ًا جىـيزًا ججٍش ا سٍى ليت جبادٌ اآلاعلىماث وجدذًذ آأن ًجٍش

 عً جىـيز الاجـاق.اآلاشىالث مسبلًا التي سبما جيخج 

بي   وإخطابياثهخابج اسدىادًا إلى شهش واخذ للمشاجعت  علبهاآلاذة زالزت شهىس ٌسىؾ ٌسخمش الخىـيز الخجٍش
بي   لالجـاق. والخىـيز الياملللمباششة احمدذد اآلاىعذ  البّذ فيًدسنى ليي  الخىـيز الخجٍش

بي،  خباليامل الاجـاق جىـيز على الطشؿين ًجب وبعذ إجشاء الخىـيز الخجٍش خ  [  بخاٍس  ]الخاٍس
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 والتعدًل اآلاباشسة .8
ان ً خ مً اعخباسًا الخىغيديت  َزٍ اآلازهشةبذأ سٍش خ +[ جاٍس  ] شهىس  3 الخاٍس

اً  ،اآلاالخظاث الخىغيديتاكش حعذًل ى  ًُ  في أزىاء اآلالابلت احمخططت للمشاجعت بما ًخىاؿم  ،خيثما وان رلً غشوٍس
 . 6سكم مع الـلشة 

ت ع ذ َزٍ اآلازهشةُوك   ولىال الىطين راث الحجيت وفي خالت الاخخالؾ في . والعشبيت مً ��خخين باللغت �هجليًز
 .الخـسير ٌسشي الىظ �هجليزي 

 

 

 ]2الجمسكأسم  [هيابت عً
 ]2أسم الدولة[في

 ]1أسم الجمسك [عًهيابت  
 ]1أسم الدولة[في
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EXPLANATORY NOTES FOR THE ARRANGEMENT 
BETWEEN 

[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] OF  
[COUNTERPART COUNTRY1]AND 

[COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY2] OF  
[COUNTERPART COUNTRY2] 

REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECTIVE 

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAMS 
 
 
 

1. Background and Purpose 
 
The purpose of this Explanatory Notes is to facilitate the implementation of the Arrangement 
between [COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] of [COUNTERPART 
COUNTRY2]and [COUNTERPART CUSTOMS AUTHORITY1] of [COUNTERPART 
COUNTRY2] (and hereinafter referred to separately as “Party” and jointly as “Parties”) 
regarding Mutual Recognition of the respective Authorized Economic Operator Programs and 
to clarify details of articles of the Arrangement which was signed on [DATE] in [CITY, 
COUNTRY]. 
 
 

2. Information Exchange 
 

To ensure an effective implementation of the Arrangement, both Parties exchange updated 
information of Authorized Economic Operators (AEOs) in the following manner. 
 
 
<Details of Information> 
 
Both Parties provide the following information in an MS Excel format: 
 

(a) Identification code (the unique number given to an AEO in order to provide 
facilitation measures under the Arrangement); 

(b) Name of AEO; 
(c) Address (including all premises); 
(d) Authorization date; 
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(e) Validity period; 
(f) Status (marking those valid in black, and marking those that are suspended, 

canceled or changed in red.)  
(g) Remarks (record major changes for information of the other Party); and 
(h) Types of authorized entity 

 
 
<Frequency and Channel for Information Exchange> 
 
Each Party, according to the Arrangement, provides information mentioned above to the other 
Party via the latter’s designated electronic mailbox at the first working day of each month, or 
whenever there are any changes to the information. If the information for the current month is 
the same as that of last month, a “No change” message should be sent to the other Party.  
 
 
<Protection of Information> 
 
To enhance security of the AEO information, each Party encodes the AEO list with a password 
before sending it to the other Party. The password should be 10 digits or more, containing 
capital and small letters and numbers, without any pattern. Each Party could send the password 
to the designated electronic mailbox of the other Party when an acknowledgement is received 
from the same within 24 hours after sending the list.  
 
 

3. Identification of AEOs of the other Party 
 
To ensure trade facilitation measures are provided under the Arrangement, each Party should 
promptly and effectively identify whether goods are imported from AEOs of the other Party. 
 
 
<[COUNTERPART COUNTRY1] to Identify [COUNTERPART COUNTRY2] AEOs> 

 
A [COUNTERPART COUNTRY2] AEO Company should notify its identification code to its 
[COUNTERPART COUNTRY1] importer when exporting to [COUNTERPART 
COUNTRY1]. Its [COUNTERPART COUNTRY1] importer should specify 
[COUNTERPART COUNTRY2] Company Identification Code while preforming importer 
declaration. 
 
[COUNTERPART COUNTRY1] Customs compares the [COUNTERPART COUNTRY2] 
Company Identification Code with the information and, therefore, if the two are matched, the 
[COUNTERPART COUNTRY1] Customs could provide facilitation measures. 
 
<[COUNTERPART COUNTRY2] to Identify [COUNTERPART COUNTRY1] AEOs> 
 
TO BE STATED BY COUNTERPARTY 
 
 

4. Details of Trade Facilitation Measures 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

995
العدد السادس والعشرون

السنة التاسعة
مارس 2022م

3 

 

 
(a) Reduced customs import inspection rates: Each Party recognizes the AEO status of 

exporters of the other Party at the stage of import declaration, and reduces the rate of 
inspection for the goods concerned during risk assessment by the Customs. 
 

(b) Simplified verification of import-related documents: Each Party simplifies clearance 
procedures to importing goods of AEOs of the other Party, and handles documentary 
validation for import clearance at the same level with that of domestic authorized 
companies.  

 
(c) Faster clearance of import cargo: Each Party guarantees prioritized clearance in terms 

of inspection or documentary validation for importing goods of AEOs of the other Party. 
 

(d) Prioritized measures: Each Party responds to disruptions in trade flow due to increases 
in security alert levels, border closures and/or natural disasters, hazardous emergencies 
or other major incidents. 

 
(e) Designated customs officials: Each Party appoints one or more customs liaison officers 

from its headquarters. When an AEO of one Party reports any problem raised during 
import clearance in the territory of the other Party, the liaison officer who receives the 
report notifies it to the liaison officer of the other Party. The liaison officer of the 
importing country does its best to resolve the problem, and informs the other Party of 
the results. 

 
 

5. Suspension and Exclusion of Trade Facilitation Measures 
 
 
<Reasonable Grounds for Suspension and Exclusion> 
 
Each Party has the discretion, under reasonable grounds, to suspend or to exclude provisions 
of trade facilitation measures to AEOs of the other Party taking into consideration its domestic 
regulations and measures including but not limited to cargo clearance, risk assessment of local 
companies and intelligence. 

 
Reasonable grounds to suspend or to exclude trade facilitation measures provided to AEOs of 
the other Party under the Arrangement may include: 
 

(a) information of AEOs of the other Party being misused or abused; or 
(b) any illegal activities conducted by AEOs of the other Party being detected. 

 
 
<Procedures for Suspension and Exclusion> 
 
In suspending or excluding trade facilitation measures provided to an AEO of the other Party, 
each Party should promptly notify the other Party of the name of the AEO, the underlying 
reasons and the date of suspension. 
 
 
<Resumption of Trade Facilitation Measures> 
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Each Party resumes providing trade facilitation measures to the suspended AEOs under the 
Arrangement immediately after the grounds for the suspension are no longer valid. Each Party 
should promptly notify the resumption to the other Party. 
 
In case the approval status of the suspended AEO is revoked, the other Party should be 
promptly notified in accordance with the information exchange mechanism under paragraph 3. 

 
 

6. Check and Assessment of Implementing the Arrangement  
 
Both Parties exchange statistics data related to the trade facilitation measures under the 
Arrangement on an annual basis via e-mail or at a review meeting, and the types of exchanged 
statistics are as follows: 
 

(a) the number of importation and the inspection rate of imported cargo from AEOs and  
non-AEOs, respectively of the other Side; 

(b) the total number of importation and the inspection rate of imported cargo from the 
other Party; and 

(c) clearance lead time of AEOs and non-AEOs. 
 

Both Parties shall hold an implementation review meeting on an annual basis to assess whether 
the Arrangement is well implemented, and the meeting shall be hosted alternately by both 
Parties.  
 
 

7. Pilot Implementation 
 

Prior to commencement of the Arrangement, both Parties shall jointly conduct a pilot 
implementation to test the related mechanism for exchange of information and address any 
problems in advance which may possibly occur upon implementation of the Arrangement. 
 
The pilot implementation shall last for a period of three months followed by a one-month 
review period on the basis of the results and statistics of the pilot implementation in order to 
decide on the exact date of commencement of full implementation of the Arrangement.  

 
Subsequent to conducting the pilot implementation, both Parties shall fully implement the 
Arrangement on [DATE]. 
 

 
8. Commencement and Modification 

 
This Explanatory Notes shall come into effect on [DATE + 3M]. 
 
Modification of this Explanatory Notes, where necessary, may be discussed in the review 
meeting in accordance with paragraph 6. 
 
Signed in duplicate in the English language. 
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For the [COUNTERPART 
CUSTOMS AUTHORITY] 

of [COUNTERPART COUNTRY1] 

 For the [COUNTERPART 
CUSTOMS AUTHORITY] 

of [COUNTERPART COUNTRY2] 
   

 




