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طازجة .ذبائح كاملة أوأنصاف ذبائح حمالن

أومبّردة

02041000
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ذبائح كاملةأوأنصاف ذبائح 02042100 19
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سبراتوس سبراتوس)األسبرو  03026100 33

(كسيفياس غالديوس)أبو منقار 03026700 34

بيان السلعرمز النظام المنسق الرقم

 القائمة السلبية المعدلة  المستثناة  من اإلعفاء الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى



غيرها 03026900 35

كلب البحر 03037500 36

ديسونترارشوس البراكس ، )قاروس 

(ديسونترارشوس

03037700

37

غيرها 03037900 38

(3) (2) (1)غيرها  03041900 39

(3) (2) (1)قريدس 03061300 40

بالينوروس، بانوليروس، جاسوس)جراد البحر  03062100
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القريدس 03062300 42

(*)  (3) (2) (1)غيرها  03071090 43

(3) (2) (1)غيرها  03073190 44

(3) (1)غيرها  03073900 45

(3) (2) (1)حية ، الطازجة أو المبردة  03074100 46

(3) (1)غيرها  03074900 47

بنسبة دهن اليزيد وزنا عن 04011000 48

حليب 04012010 49

قشدة حليب 04012020 50

04013010 حليب 51

قشطة حليب 04013020 52
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ياغورت 04031000 56

غيرها 04039000 57
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ترتينة)عجينة حليبية  04052000 59

الموادالدسمة للحليب الخالي من الماء 04059010 60

غيرها 04059090 61

بمافيه جبن مصل  (غير منضج )جبن طازج 

الحليب وجبن مخثر

04061000
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جبن مبشور أو على شكل بودرة، بأنواعه 04062000 63

جبن مذوبة ، غير مبشور والعلى شكل بودرة 04063000 64

أجبان ذات عجينة ذات البقع الخضراء أو أجبان 

أخرى ذات بقع تم التحصل عليها باستعمال مادة 

البنسليوم روكفورتي

04064000
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ذات عجينة طرية غير مطبوحة أو عجينة 

مضغوطة نصف مطبوخة أو مطبوخة

04069010

66

اجبان ذائبة موجهة للتحويل 04069020 67

غيرها 04069090 68



بيض التحضين 04070010 69

بيض لالستهالك 04070020 70

عسل طبيعي 04090000 71

أشجار،جنبات، جنيبات و دغول ذات ثمار بشرية 

(3) (2) (1)مطعمة و غير مطعمة 

06022000

72

(2) (1)(الشري)شتائل مثمرة و غير مطعمة  06029010 73

(2) (1)غيرها  06029090 74

07011000 بطاطا البذر 75

غيرها 07019000 76

طماطم طازجة أو مبردة 07020000 77

بصل وكراس أندلس 07031000 78

ثوم 07032000 79

قرنبيط وقرنبيط بروكلي 07041000 80

خس ذو شكل تفاحي 07051100 81

غيرها 07051900 82

جزرت ولفت 07061000 83

بيسوم ساتيفوم )جلبان  07081000 84
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زيتون وأزهار الكبر 07099010 89

غيرها 07099090 90

(2) (1)زيتون  07112000 91

غيرها 07131090 92

غيرها 07132090 93

غيرها 07133190 94

غيرها 07133390 95

غيره 07134090 96

غيرها 07135090 97

غيرها 07139090 98

بالقشرة 08021100 99

دون القشرة 08021200 100

جوز المكاداميا 08026000 101

جاف 08041010 102

دقلة نور" تمر طازج 08041050 103

تمر طازج غيره 08041090 104

تين طازج 08042010 105

مجفف 08042020 106
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البرتقال 08051000 108

بما فيها صنف  التنجرين )اليوسفي 

والساتسوماس، الكلمنتين ، الوياكينغ وحمضيات 

(عجينة مماثلة 

08052000

109

الليمون الهندي والكريفيون 08054000 110

 (سيترون ليمون ، سيتروس  ليمونوم  )الليمون 

سيتروس أو رانتيفوليا، سيتروس  )والليمون 

(التيفوليا 

08055000

111

غيرها 08059000 112

الطازج 08061000 113

الجاف 08062000 114

البطيخ األحمر 08071100 115

التفاح 08081000 116

اإلجاص والسفرجل 08082000 117

المشمش 08091000 118

الكرز 08092000 119

الخوح بما فيه الزليقة 08093000 120

البرقوق والبرقوق الشاتك 08094000 121

(الفراولة) 08101000 122

المشمش 08131000 123

الخوخ المجفف 08132000 124

التفاح 08133000 125

(2) (1)مهروس أو مسحوق 09041200 126

(2) (1)فلفل مجفف أو مهروس أو مسحوق  09042000 127

(2) (1)بذور الكمون  09093000 128

من هذا  (ب)1االخالط المشار اليها في المالحظة 

(1)الفصل

09109100

129

(2) (1)غيرها  09109900 130

للبذار 10030010 131

غيرها 10030090 132

(6)(4) (3) (1)غيرها 10059000 133

(4) (3) (1)غيرها 10083090 134

او دقيق حايط حنطة مع شيلم (قمح)دقيق الحنطة  11010000

135

قمح)سميد حنطة  11031120 136

حبوب أخرى 11031900 137

نشاء ذرة 11081200 138

بقشوره 12021000 139

12022000 مقشور  وان كان مكسرا 140

(3) (1)غيرها 12079900 141



(3) (1)بذور برسيم 12092100 142

(3) (1)بذور خضر  12099100 143

(3) (1)غيرها 12099900 144

ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مطحونة، أو في 

(1)شكل كريات مكتلة ،غبار حشيشة الدينار 

12102000

145

غيرها 12129990 146

قش وتبن وقشور حبوب، خاما، حتى وإن كانت 

مهمشة، مطحونة، أو مضغوطة أو في شكل 

كريات مكثلة

12130000

147

حناء 14049040 148

موجهة للصناعة الغذائية 15091010 149

غيرها 15091090 150

غيرها 15099000 151

زيوت أخرى وجزيناتها ، مستخلصة من الزيتون 

فقط وان كانت مكررة ، لكن عير معدلة كيميانيا، 

وامزجة تلك الزيوت أو جزيناتها الداخلية في البند 

15.09

15100000

152

(3)غيرها  15162090 153

مرغرين، باستثناءالمرغرين السائلة 15171000 154

(2) (1)غيرها  15180090 155

من ديوك رومي 16023100 156

من ديوك ودجاجات 16023200 157

غيرها 16023900 158

من فصيلة األبقار 16025000 159

سردين وساردينال أو أسبرط 16041300 160

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطنلطي 16041400

161

أنشوجة 16041600 162

أسماك محضرة او محفوظة أخرى 16042000 163

غيرها 17019900 164

غلوكوز  وشراب  غلوكوز ، اليحتوي  على 

وزنا من % 20فريكتوز أو يحتوي على أقل من 

الفركتوز ، محسوبا على الحالة الجافة

17023000

165

غيرها بما فيها سكرمحول و أمزجة من أنواع 

% 50أخرى من السكر،و السوائل المحتوية على 

وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة

17029000

166

وإن كان مكسوا  بالسكر (علك )لبان المضغ  17041000 167

غيرها 17049000 168

زبد  الكاكاو ، دهنه وزيته 18040000 169



مسحوق الكاكاو ، اليحتوي على سكر مضاف او 

مواد محلية أخرى

18050000

170

محشوة 18063100 171

غير محشوة 18063200 172

(2)غيرها  18069000 173

دقيق بالبن بما فيها المحلى  غير المحتوي على 

(2) (1)الكاكاو

19011020

174

(1)غيرها  19019000 175

19021100 محتوية على بيض 176

غيرها 19021900 177

وإن كانت مطبوخة أو )عجائن غذائية محشوة 

محضرة بطريقة أخرى

19022000

178

عجائن غذائية أخرى 19023000 179

كسكس 19024000 180

أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب 

المتحصل عليها  بالتنفيش أو التحميص

19041000

181

أغذية محضرة  متحصل عليها  من رقائق حبوب 

غير محمصة أو من أمزجة  من رقائق حبوب 

غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو 

حبوب منتفشة

19042000

182

بسكويت محلى 19053100 183

" وافل أو غوفو " فطائر ذات ترابيع مجوفة 

ويفر أوغوفريت" ورقائق منضدة هشة 

19053200

184

(1)بقسماطر 19054010 185

الزيتون 20019010 186

طماطم كاملة أو مقطعة 20021000 187

مركز طماطم مرتين ، التزيد نسبة المادة الجافة 

 %28فيه القابلة للذوبان  عن 

20029010

188

مركز طماطم  ثالث مرات ، تتراوح نسبة المادة 

 % 38و % 36الجافة فيه القابلة للذوبان مابين 

(2)

20029020

189

غيرها 20029090 190

(2)زيتون  20049020 191

(2)غيرها  20055900 192

زيتون محضر 20057000 193

(2) (زيا مايس فار ساكاراتا  )ذرة حلوة  20058000 194

محضرات متجانسة 20071000 195

حمضيات )فواكه  حمضية  20079100 196

غيرها 20079900 197

(1)غبرها بما فيها االمزجة  20081900 198



مجمد 20091100 199

(1) 20غير مجمدة التزيد قيمة بريكس فيه عن  20091200

200

غيرها 20091900 201

20التزيد قيمة بريكس فيه عن  20092100 202

20التزيد قيمة بريكس فيه عن  20092900 203

غيرها 20093100 204

(1)غيرها  20093900 205

التزيد قيمة بريكس فيه عن 20094100 206

غيرها 20094900 207

عصائر الطماطم 20095000 208

30التفوق قيمة بريكس فيها  20096100 209

غيرها 20096900 210

20التزيد قيمة بريكس فيه عن  20097100 211

غيرها 20097900 212

عصير مشمش 20098010 213

غيرها 20098090 214

أمزجة عصائر 20099000 215

خمائر حية فعالة 21021000 216

خمائر غير فعالة، كائنات مجهرية ميتة أخرى 

أحادية الخلية

21022000

217

مساحيق محضرة للتخمير 21023000 218

صلصة الطماطم المسماة كتشب وغيرها من 

صلصات الطماطم

21032000

219

هريسة 21039010 220

(1)غيرها  21039090 221

محضرات حساء،حساء مركز أو مرق ، حساء 

محضر،حساء مركزمحضر  أو مرق محضر 

(2),

21041000

222

محضرات مركبة و خالصات مركزة موجهة 

,(2)(1)للصناعات الغذائية 

21069010

223

مياه معدنية ومياه غازية 22011000 224

غيرها 22019000 225

مياه بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، 

المحتوية على سكر مضاف أو موا د محلية أو 

منهكة أخرى

22021000

226

غيرها 22029000 227

خل صالح لالستهالك وأبدال الخل صالحة 

لالستهالك متحصل عليها من حمض الخليك

22090000

228

من حنطة قمح 23023000 229

غيرها 23024090 230



كسب و غيره من بقايا صلبة ، و ان كانت 

مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن 

استخراج زيت فول الصويا

23040000

231

ستينيرول ، األمالح المعدنية األساسية ، 

أمبروميكس زائد

23099020

232

زنك  باسيتراسين لصناعة األعالف 23099030 233

محضرات معدنية أو آزوتية مركزة 23099040 234

(2)كلوريد صوديوم نقي  25010010 235

(2)غيرها  25010090 236

في شكل مسحوق أو رقائق 25041000 237

غيرها 25049000 238

(2)رمال السيلكا و الكوارتز  25051000 239

(2)(1)رمال أخرى  25059000 240

(2)الكوارتز  25061000 241

خام 25070010 242

مكلس أو المسحوق 25070020 243

(2)بنتونيت  25081000 244

(2)صلصال متحمل للحرارة  25083000 245

(2)غيرها  25084090 246

(2)أتربة شاموط أو ديناس  25087000 247

(2)طباشير  25090000 248

غير مطحونة 25101000 249

مطحونة 25102000 250

(2)(باريتين )كبريتات باريوم طبيعي  25111000 251

ويذاريت)كربونات باريوم طبيعي  25112000 252

(2)كيزيلغور 25120010 253

(2)غيرها  25120090 254

خاما أو مشذبا تذيبا أو أوليا 25151100 255

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح 

مربعة أو مستطيلة

25151200

256

(1)خاما أو مشذبا تشذيبا أوليا  25152010 257

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح 

(1)مربعة أو مستطيلة

25152020

258

خاما أو مشذبا تذيبا أو أوليا 25161100 259

مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح 

مربعة أو مستطيلة

25161200

260

أحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء 25169000 261



حصى ، حصباء، أحجار مجروشة أو مكسرة، 

من األنواع المستعملة عادة للخرسانة لرصف 

الطرق أو السكك الحديدية أو ألنواع رصف 

أخرى، حصى الشواطىء وأحجار الصوان، وإن 

كانت معالجة بالحرارة

25171000

262

حصباء من بقايا الحصباء أو من بقايا أخرى 

مماثلة، وإن إشتملت عن المواد الداخلة في الجزء 

األول من هذا البند

25172000

263

حصباء مقرنطة 25173000 264

من رخام 25174100 265

غيرها 25174900 266

دولوميت غير مكلس أو ملبد 25181000 267

دولوميت مكلس أو ملبد 25182000 268

تراب الدولوميت المدكوك 25183000 269

(1)غيرها  25199000 270

(1)جص  25202000 271

(2)كلس مطفأ  25222000 272

(2)اسمنت ابيض و ان تم تلوينه اصطناعيا  25232100 273

(2)غيرها  25232900 274

(2)اسمنت ألوميني  25233000 275

(2)أنواع أخرى من االسمنت المائي  25239000 276

ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير 

(2)منتظمة 

25251000

277

مجروشة أو مسحوقة 25262000 278

فلدسبار 25291000 279

(2)ليوست،نفلين و نفلين سينيت 25293000 280

(2)فيرمكيوليت ، بيرليت و كلوريت ، غير ممدة  25301000

281

(*) (3) (2) (1)غيرها  25309000 282

خامات مغنيز ومركزاتها، بما فيها خامات 

المنغنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على مغنيز 

وزنا أو أكثر، محسوبة المنتج الجافة% 20بنسبة 

26020000

283

خامات نحاس ومركزاتها 26030000 284

خامات نيكل ومركزاتها 26040000 285

خامات كوبالت ومركزاتها 26050000 286

خامات ألومنيوم ومركزاتها 26060000 287

خامات رصاص ومركزاتها 26070000 288

خامات زنك ومركزاتها 26080000 289

خامات القصدير ومركزاتها 26090000 290

خامات كروم ومركزاتها 26100000 291



خامات التغنستين ومركزاتها 26110000 292

خامات يورانيوم ومركزاتها 26121000 293

خامات ثوريوم ومركزاتها 26122000 294

محمصة 26131000 295

غيرها 26139000 296

خامات زيركونيوم ومركزاتها 26151000 297

غيرها 26159000 298

خامات فضة ومركزاتها 26161000 299

خامات ذهب ومركزاتها 26169010 300

غيرها 26169090 301

خامات أنتيمون ومركزاتها 26171000 302

غيرها 26179000 303

بنزين موجه للطائرات 27101111 304

(5) (1)بنزين ممتاز  27101112 305

(5) (1)بنزين عادي  27101113 306

(الكيروزين)زيت مكرر لإلضاءة  27101114 307

وايت سبيريت 27101115 308

غيرها 27101119 309

(5) (2) (1)زيت الغاز  27101931 310

مازوت خفيف 27101932 311

(2)مازوت ثقيل  27101933 312

من )زيت مشار إليه بزيت الفازلين أو البارافين 

("وايت-واتر"نوع 

27101934

313

سبيندل 27101935 314

مازوت التشحيم 27101936 315

زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل 

خاص بالمحوالت، فواصل و قواطع التماس 27101937

316

غيرها بما فيها زيوت التشحيم أو مزلقات 27101939 317

محتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور، 

أو مركبات ثالثية الفينيل متعدد الكلور، أو 

مركبات ثنائية الفينيل متعدد البرومين
27109100

318

غيرها 27109900 319

(2) (1)عند االستيراد  27111210 320

(2) (1)عند االستيراد  27111310 321

باكس عند االستيراد- كات 27150010 322

صمغ قاري عند االستيراد 27150030 323

غيرها ، عند االستيراد 27150050 324

كلور 28011000 325



كربونات الكالسيوم 28365000 326

(1)اثيلين  29012100 327

أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم ، 

المنتجات المناعية المعدلة وإن كان متحصال 

عليها بعمليات تكنولوجية حيوية

30021000

328

غيرها 30039000 329

تحتوي على بينيسلينات أو مشتقات هذه المنتجات 

، ذات بنية حمض بينيسنليني ، أو على 

ستربتومايسينات أو مشتقات هذه المواد

30041000

330

تحتوي على هرمونات أو مواد أخرى داخلة في 

 ، ولكن التحتوي على مضادات حيوية29البند 

30042000

331

تحتوي على هرمونات القشرة  فوق الكلوية ، 

مشتقاتها  ونظائرها البنيوية

30043100

332

غيرها 30043200 333

تحتوي على أشباه قلويات أومشتقاتها ولكن 

التحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى

30043900

334

 والتحتوي على 29 . 37داخلة في البند  

مضادات حيوية كذلك

30044000

335

من األنواع المستعملة في الصيدلة البشرية 30045010 336

غيرها 30049000 337

(1)البولة ، و ان كانت على شكل محلول مائي  31021000

338

منتحات مدرجة في هذا الفصل و معروضة اما 

على شكل ألواح أو اشكال مماثلة ، و اما 

موضوعة في تغليفات ال يفوق وزنها الصافي 

(1) كغ 10

31051000

339

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العناصر 

االزوت ،فسفور و : المخصبة الثالث 

(1)بوتاسيوم

31052000

340

ثنائي الجينوأورتوفوسفات المائي لالمونيوم 

، بما فيه الممزوج  (فوسفات احادي االمونيوم)

بالجينوأورتوفوسفات المائي لثنائي االمونيوم 

,(فوسفات ثنائي االمونيوم)

31054000

341

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العنصرين 

فسفور و بوتاسيوم: المخصبين 

31056000

342

أسمدة معدنية او كيميائية تحتوي على العنصرين 

االزوت و بوتاسيوم: المخصبين 

31059010

343

دهان بأنواعه 32081010 344

دهان لماع  بأنواعه 32081020 345

دهان بأنواعه 32082010 346



دهن لماع  بأنواعه 32082020 347

دهان بأنواعه 32089010 348

دهن لماع  بأنواعه 32089020 349

(1) من هذا الفصل 4محاليل محددة في المالحظة  32089030

350

دهان بأنواعه 32091010 351

من النوع المستخدم في الصناعات الغذائية 

(1) (االيبوكسيفينولية )
32091021

352

(1)غيرها  32091029 353

دهان بأنواعه 32099010 354

دهن لماع  بأنواعه 32099020 355

دهان مائي 32100010 356

أنواع دهان أخرى 32100020 357

دهن لماع 32100030 358

عطور غير كحولية 33030010 359

عطور كحولية 33030020 360

ماء  عطر غير كحولي 33030030 361

ماء  عطر كحولي 33030040 362

محضرات  تجميل الشفاه 33041000 363

محضرات تجميل العيون 33042000 364

(1) محضرات للعناية باليدين و الرجلين  33043000 365

33049100 بودرة سواء  كانت مضغوطة أو ال 366

(1)غيرها  33049900 367

شامبو 33051000 368

الك الشعر 33053000 369

(1)غيرها  33059000 370

معاجين األسنان 33061000 371

محضرات لإلستعمال قبل حلق اللحية ، وأثنائها 

أو بعدها

33071000

372

مزيالت الروائح الجسدية ومانعات العرق 33072000 373

أمالح الحمام المعطرة ومحضرات اإلستحمام 

األخرى

33073000

374

غيرها 33074900 375

غيرها 33079000 376

) بما فيها تلك المستعملة في) الخاصة بالغسل   

الطب

34011100

377

غيرها 34011990 378

قطع الصابون الخاضعة لعمليات المعالجة أو 

التحويالت اإلضافية

34012011

379

غيرها 34012019 380



محضرات مهيئة للبيع بالتجزئة 34022000 381

(1)غيرها  34029000 382

دهان وكريمات طالء األحذية  أو الجلود 

والمحضرات المماثلة

34051000

383

ملمعات شمعية ومحضرات مماثلة لصيانة وحفظ 

األثاث الخشبي ، األرضيات الخشبية أو التلبيس 

الخشبي

34052000

384

ملمعات ومحضرات مماثلة لتلميع العربات عدا 

(1)ملمعات المعادن 
34053000

385

عجائن، مساحيق و محضرات التنظيف األخرى 

(1)

34054000

386

صمغ الكازين 35019010 387

لصقات مكونة أساسا  من مكشفات داخلة في 

 أو مطاط39 . 13  إلى 39 .   01البنود من  

35069100

388

غيرها 35069900 389

معروضة في أشكال و أغلفة للبيع بالتجزئة 

كغ على األكثر 1يساوي وزن محتواها الصافي 

(1) (2) (3) (4)

38089110

390

معروضة في أشكال و أغلفة للبيع بالتجزئة 

كغ على األكثر 1يساوي وزن محتواها الصافي 

(1) (2) (3) (4)

38089210

391

غيرها 39229000 392

علب ، صناديق ، أدراج ومواد مماثلة 39231000 393

من مواد بالستيكية أخرى 39232900 394

خوابي ، قوارير ، أوعية ، والمواد المماثلة 39233000 395

بكارات ، لفائف ، وشائع ودعائم مماثلة ، مسدات 

، مغلفات ، كبسوالت ، ومستحقات إغالق أخرى

39234000

396

صمامات بأكياس المصل 39235010 397

غيرها 39235090 398

غيرها 39239000 399

غيرها 39249000 400

سهاريج وأحواض واألوعية المماثلة ، التي 

ل300يتجاوز محتواها 

39251000

401

 (بما فيها الستائر الفينيقية  )مصرع ، ستائر 

والمواد المماثلة وأجزاءها

39253000

402

غيرها 39259000 403

تماثيل ومواد أخرى للتزيين 39264000 404

رضاعات 39269010 405

بالجراحة 40151100 406



للحماية لكل المهن 42031010 407

غيرها 42031090 408

للحماية لكل المهن 42032910 409

من قصب البامبو 44092100 410

غيرها 44092900 411

اللوحات الموجهة 44101200 412

غيرها 44101900 413

من قصب البامبو 44121000 414

التي لها على األقل إنثناء خارجي من األخشاب 

 من البند 1االستوائية المذكورة في المالحظة 

الفرعي لهذا الفصل

44123100

415

غيرها، ذات إنثناء خارجي واحد على األقل من 

خشب غير الصنوبريات

44123200

416

أدوات خشبية 44170040 417

هياكل ومقابض خشبية لألدوات 44170050 418

مقابض الفراشي وهياكل الفراشي والمكانس 44170060 419

غيرها 44170090 420

نوافذ أطرها وحواملها 44181000 421

أبواب أطرها وحواملها وعتبات 44182000 422

قوالب للخرسانة 44184000 423

أعمدة وعوارض 44186000 424

 لكن ال ²م/غ40ذات وزن يساوي أو يفوق 

غ في أوراق ذات جهة ال تتجاوز 150يتجاوز 

 ملم في حالة 297 ملم وأخرى ال تتجاوز 435

عدم الطي

48025600

425

²م/غ150ذات وزن يتجاوز  48025800 426

 مم واألخرى 435في أوراق ال يتجاوز جهة 

 ملم في حالة عدم الطي297

48026200

427

ورق من أنواع مستعملة لورق المراحيض، 

مناشف، لمسح المكياج، لمسح األيادي أو للورق 

المشابه لإلستعمال المنزلي، للنظافة أو 

المراحيض، قطن السيليولوز مندوف وممسحات 

من ألياف السيليولوز حتى لو كانت ملدنة، 

مطوية، منقوشة، مرشومة، مثقوبة، ملونة أو 

مزينة المساحة أو مطب

48030000

428

ورق تغليف الجدران وتلبيس الجدران المشابه، 

مشكل من ورق مطلي أو مغلف في المكان الذي 

يستعمل عليه، من طبقة من مادة بالستيكية محببة 

منقوشة، ملونة، مطبوع عليها أشكال أو مزينة 

بطريقة أخرى

48142000

429

أغلفة 48171000 430



بطاقات للرسائل، بطاقات بريدية غير مزينة 

بطاقات للمراسلة

48172000

431

علب، جيوب صغيرة والمنتجات المشابهة من 

ورق أو ورق مقوى المتضمن مجموعة من 

منتوجات المراسلة

48173000

432

فوط واقيات صحية، حفاظات لألطفال والمنتجات 

الصحية المشابهة

48184020

433

علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى المتموج 48191000

434

غير مكملة الصنع، موجهة للصناعات الغذائية 

والزراعية

48192011

435

غيرها 48192019 436

 40أكياس ذات عرض قاعدي يساوي أو يفوق 

سم

48193000

437

أكياس أخرى، أكياس بالستيكية، جيوب صغيرة 

و األقماع (غير تلك الموجهة لألسطوانات)

48194000

438

غير سامة 48211010 439

غيرها 48211090 440

غيرها 48219000 441

من قصب البامبو 48236100 442

51111100 غم للمتر المربع300وزن ال يزيد عن  443

غيرها 51111900 444

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

شعرية تركيبية أو إصطناعية

51112000

445

51121100 جم للمتر المربع200بوزن ال يزيد عن  446

غيرها 51121900 447

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

شعيرات تركيبية أو إصطناعية

51122000

448

غيرها، مخلوط بصورة رئيسية أو حصرية مع 

ألياف تركيبية أو إصطناعية متقطعة

51123000

449

مهيأة للبيع بالتجزئة 52042000 450

وزنا أو أكثر من القطن% 85تحتوي على  52071000 451

²م/ غ100بنسج توال، بوزن ال يزيد عن  52081100 452

²م/ غ100بنسج توال، بوزن  يزيد عن  52081200 453

²م/ غ100بنسج توال، بوزن ال يزيد عن  52082100 454

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52082200 455

أقمشة أخرى 52082900 456

²م/ غ100بنسج توال، بوزن ال يزيد عن  52083100 457

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52083200 458



 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، ال يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52083300

459

²م/ غ100بنسج توال، بوزن ال يزيد عن  52085100 460

²م/غ100بنسج توال، بوزن يزيد عن  52085200 461

أقمشة أخرى 52085900 462

بنسج توال 52091100 463

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، ال يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52091200

464

بنسج توال 52092100 465

أقمشة أخرى 52092900 466

بنسج توال 52093100 467

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، ال يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52093200

468

بنسج توال 52094100 469

"دنيم"أقمشة  52094200 470

بنسج توال 52095100 471

بنسج توال 52101100 472

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، ال يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52103200

473

أقمشة أخرى 52105900 474

بنسج توال 52111100 475

 خيوط بما فيه 4بنسج سيرجيه، ال يزيد عن 

سيرجيه المتقاطع

52111200

476

غير مقصورة 52122100 477

مصبوغة 52122300 478

من خيوط مختلفة األلوان 52122400 479

مطبوعة 52122500 480

غير مقصورة 53101000 481

مبيضة أو غير مقصورة 54074100 482

مصبوغة 54074200 483

من الياف متقطعة من بوليستر، بنسج توال 55132100 484

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو 

وبر ناعم

55151300

485

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 56012200 486

أصناف من لباد 56021010 487

غيرها 56029000 488

خيوط ربط أو حزم 56072100 489

حبال و أمراس 56074910 490

غيرها 

من الياف تركيبية اخرى
56074990

491

من صوف أو وبر ناعم 57011000 492



من مواد نسجية أخرى 57019000 493

وبسط " كرماني"، "سوماك"، "شوماك"كليم، 

مماثلة يدوية النسج

57021000

494

أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند 57022000 495

من صوف أو وبر ناعم 57023100 496

من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية 57023200 497

من مواد نسجية أخرى 57023900 498

من صوف أو وبر ناعم 57024100 499

من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية 57024200 500

من مواد نسجية أخرى 57024900 501

غيرها، دون قطيفة، غير جاهزة 57025000 502

من صوف أو وبر ناعم 57029100 503

من صوف أو وبر ناعم 58011000 504

أقمشة أخرى من قطيفة وبيلوش من اللحمة 58013300 505

غيرها 58030090 506

أقمشة تول وتول بوبينو، وأقمشة ذات عقد 58041000 507

من قطن 58109100 508

ببولى يوريثان 59032000 509

طويلة الخمل"أقمشة  60011000 510

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 60012200 511

من قطن 60019100 512

وزنا أو أكثر من خيوط قابلة % 5تحتوي على 

للمط اإلستومير ولكن ال تحتوي على خيوط مطاط

60024000

513

من قطن 61032200 514

من مواد نسجية أخرى 61041900 515

من صوف أو وبر ناعم 61043100 516

من صوف أو وبر ناعم 61045100 517

من صوف أو وبر ناعم 61046100 518

من ألياف تركيبية أو إصطناعية 61121200 519

من صوف أو وبر ناعم 62011100 520

من صوف أو وبر ناعم 62031100 521

من صوف أو وبر ناعم 62033100 522

من صوف أو وبر ناعم 62041100 523

من قطن 62041200 524

من قطن 63022100 525

(1)من قطن  63025100 526

غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال 

مماثلة من بولي ايثيلين أو بولي بروبيلين

63053300

527



أشرعة 63063000 528

من قطن 63069100 529

ترابيع، مكعبات و نوارد و سلع مماثلة و ان 

كانت غير مربعة او مستطيلة الشكل، يمكن 

ادخال اكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول 

 سم، حبيبات و شظايا و 7ضلعه يقل عن 

مساحيق ملونة اصطناعيا 

احجار منحوتة او  أحجار بناء أخرى و 

مصنوعات من هذه األحجار مقطعة، منشورة 

بصورة بسيطة و بسطح مستو منبسط

68021000

530

(1)رخام ،ترافرتين و هيصم  68022100 531

(1)أحجار اخرى 

غيرها

68022900

532

(1)رخام ،ترافرتين و هيصم  68029100 533

(1)أحجار كلسية أخرى  68029200 534

(1)غرانيت  68029300 535

(1)أحجار أخرى  68029900 536

(1)آجر البناء  69041000 537

غيرها 69079000 538

غيرها 69089000 539

غيرها 69099000 540

من البورسلين 69101000 541

غيرها 69109000 542

من كريستال الرصاص 70133300 543

-10 5من زجاج ذو معامل تمدد حطي ال يتعدى 

 كلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر 6

 درجة مئوية300و

70134200

544

من كريستال الرصاص 70139100 545

رضاعات 70139910 546

عناصر بصيات من الزجاج 70140020 547

زجاج النظارات الشمسية 70159010 548

غيرها 70159090 549

مكعبات وأجزاء زجاجية صغيرة أخرى، ولو 

كانت على حامل، للفسيفساء أو ألغراض تزيين 

مماثلة

70161000

550

زجاج مجمع على شكل ألواح 70169010 551

آجر 70169020 552

بالط مكعب، بالط، ترابيع، قرميد وسلع مماثلة 70169030

553

غيرها 70169090 554

من الكوارتز أو من سيليس آخر مصهور 70171000 555



 5من زجاج آخر ذو معامل تمدد حطي ال يتعدى 

 كلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر 10-6

 درجة مئوية300و

70172000

556

غيرها 70179000 557

خرز زجاجي، آللىء كريمة ومستنبتة مقلدة، 

أحجار كريمة مقلدة وسلع زجاجية مماثلة

70181000

558

 مم 1كريات مجهرية زجاجية ال يتجاوز قطرها 

(3)

70182000

559

غيرها 70189000 560

الستعماالت أخرى 

مشغولة بطريقة اخرى 

ياقوت ،سفير، زمرد

71031090

561

على شكل خام 71069100 562

(1)سبائك ذهبية  71081310 563

، حديد صب (ظهر)خالئط حديد صب خام 

سبيغل (ظهر)

72015000

564

سبائك 72061000 565

ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس 

عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه

72071100

566

غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل 72071200 567

72083600 مم10بسمك يزيد عن  568

72091700 مم1 مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز 0.5بسمك  569

72092600 مم3 مم ولكن يقل عن 1بسمك يزيد عن  570

72092700 مم1 مم أو أكثر ولكن ال يتجاوز 0.5بسمك  571

مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 72103000 572

مموجة 72104100 573

غيرها 72104900 574

مرفقة باالسطوانات على جوانبها األربعة أو 

مم 150داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 

 مم، بشكل غير لفات، 4وبسمك ال يقل عن 

وبدون عالمات سطحية بارزة

72111300

575

مطلية أو مغطاة بالقصدير 72122000 576

عيدان، مشكلة باالسطوانات بالحرارة، بشكل 

لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب 

غير مخلوط

72131000

577

غيرها 72139100 578

محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو 

غيرها من التشكيالت الناتجة اثناء عملية الترقيق 

باالسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق باالسطوانات 

(1)(2)

72142000

579



غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو 

التجهيز على البارد

72155000

580

متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق 

باالسطوانات

72166100

581

غيرها 72166900 582

مطلية أو مغطاة بالزنك 72172000 583

مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى 72173000 584

غيرها 72179000 585

73030010 مم600ذات قطر يزيد عن  586

غيرها 73030090 587

من صلب مقاوم لصدأ 73041100 588

غيرها 73041900 589

ملحومة طوليا بالقوس المغمور 73051100 590

ملحومة طوليا، غيرها 73051200 591

غيرها 73051900 592

مواسير وأنابيب للتبطين من األنواع المستعملة 

إلستخراج النفط والغاز، غيرها ملحمة، ملحمة 

طوليا

73052000

593

غيرها 73053190 594

ملحومة، من صلب مقاومة للصدأ 73061100 595

غيرها 73061900 596

ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ 73062100 597

غيرها 73062900 598

غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من 

حديد أو صلب غير مخلوط

73063000

599

ذات استعمال فالحي 73071110 600

أبواب ونوافذ و أطرها و عتبات االبواب 73083000 601

مبطنة أو عازلة للحرارة 73090010 602

غيرها 73090090 603

73101000 لتر أو أكثر50بسعة  604

علب تغلق باللحام أو بالثني 73102100 605

غيرها 73102900 606

محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس 

وقود وغاز طبيعي/ مخصصة لوقود الغاز المميع

73110010

607

محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس، 

وغيرها

73110020

608

نسج معدنية منسوجة أخرى، من صلب مقاوم 

للصدأ

73141400

609

غيرها 73141900 610



شباك وألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط 

التقاطع، من أسالك مقاس أكبر مقطع عرضي لها 

 ² سم100 مم أو أكثر ومقاس عيونها 3يساوي 

أو أكثر

73142000

611

مطلية بالزنك 73143100 612

غيرها 73143900 613

مطلية بالزنك 73144100 614

مطلية بلدائن 73144200 615

غيرها 73144900 616

ألواح شبكية بالتمديد 73145000 617

غيرها، بحلقات ملحومة 73158200 618

غيرها 73158900 619

أجزاء أخرى 73159000 620

براغي للخشب، من النوع المستعمل في خطوط 

السكك الحديدية

73181100

621

براغي ذاتية التثبيت 73181400 622

براغي أخرى، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها 73181500

623

"عزقات"صواميل  73181600 624

غيرها 73181900 625

نابضة وغيرها من حلقات " واردات"حلقات 

التثبيت

73182100

626

أخرى" واردات"حلقات  73182200 627

مسامير برشام 73182300 628

خوابير ومسامير خابورية 73182400 629

غيرها 73182900 630

دبابيس مأمونة 73192000 631

دبابيس أخرى 73193000 632

نوابض ذات ريش وريشها 73201000 633

نوابض حلزونية 73202000 634

غيرها 73211190 635

غيرها، بما فيها األجهزة للوقود الصلب 73211900 636

تعمل بوقود سائل 73218200 637

من حديد صلب 73221100 638

غيرها 73221900 639

غيرها 73229000 640

من حديد صلب، غير مطلي بالمينا 73239100 641

من حديد صلب،  مطلي بالمينا 73239200 642

من صلب مقاوم للصدأ 73239300 643

من حديد أو من صلب، مطلي بالمينا 73239400 644



غيرها 73239900 645

مغاسل وأحواض غسيل من صلب مقاوم للصدأ 73241000

646

من حديد صلب وإن كانت مطلية بالمينا 73242100 647

غيرها 73242900 648

مسابك 73251010 649

غيرها 73251090 650

كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش 73259100

651

غيرها 73259900 652

كرات وأصناف مماثلة ألجهزة الطحن والجرش 73261100

653

صفائح معدنية 73261910 654

غيرها 73261990 655

غيرها 73262090 656

مقابض مكانس 73269010 657

غيرها 73269090 658

من ألمنيوم غير مخلوط 76041000 659

أشكال خاصة مجوفة 76042100 660

غيرها 76042900 661

أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب 76101000 662

غيرها 76151900 663

ساللم، كراسي مطبخ، ساللم قصيرة 76169930 664

مصنوعات أخرى من ألمنيوم 76169990 665

غيره 78019900 666

خالئط زنك 79012000 667

قصدير غير مخلوط 80011000 668

أدوات منزلية 80070010 669

غيرها 80070090 670

مجارف ورفوش 82011000 671

مذاري 82012000 672

معاول ومحافر ومعازق وأمشاط 82013000 673

بلطات وعدد قاطعة مماثلة 82014000 674

بما في ذلك )مقصات تقليم تدار بيد واحدة 

(مقصات تقطيع الدواجن

82015000

675

مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخرى تدار باليدين 82016000

676

عدد أخرى مستعملة في الزراعة أو البساتين أو 

الغابات

82019000

677

مناشير يدوية 82021000 678



"شلة"نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات  82022000

679

غيرها، بما في ذلك األجزاء 82023900 680

نصال مناشير بشكل سالسل 82024000 681

نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن 82029100 682

غيرها 82029900 683

أزاميل وأزاميل مقعرة وما " فأرات"مساحج 

يماثلها من أدواة قاطعة، لشغل الخشب

82053000

684

غيرها 82055900 685

سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل، دوايب شحذ 

مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم

82058000

686

عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من األصناف 

، مهيأة 82.05 إلى 82.02الداخلة في البنود من 

للبيع بالتجزئة (أطقم)كمجموعات 

82060000

687

من أصناف منوعة (أطقم)مجموعات  82111000 688

سكاكين أخرى ذات نصال غير قابلة للطي 82119200 689

بما في ذلك مطاوي )سكاكين ذات نصال أخرى 

(تقليم األشجار

82119300

690

نصال 82119400 691

مقابض من معادن عادية 82119500 692

قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين 

وبرايات أقالم الرصاص، ونصالها

82141000

693

تجميل وتقليم األظافر  (أطقم)أدوات ومجموعات 

(بما فيها مبارد األظافر)

82142000

694

أجهزة حالقة يدوية وأجزائها 82149010 695

مطلية بالفضة، بالذهب أو البالتين 82159100 696

أغالق وأطر بأغالق، متضمنة مغاليق 83015000 697

مفاتيح غير تامة الصنع 83017010 698

غالقات ذاتية الحركة لألبواب 83026000 699

علب للملفات وللمصنفات، ولبطاقات الفهرسة، 

وصواني وحوامل لألوراق، وحوامل لألقالم 

وحوامل لألختام، وأصناف مماثلة، للالستعمال 

في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث 

94.03المكاتب الداخل في البند 

83040000

700

مشابك خارزة بشكل أمشاط 83052000 701

، عرى وعينيات(شناكل)محاجن  83081000 702

مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق 83082000 703



الفتات، لوحات أسماء وعناوين، ولوحات مماثلة، 

أرقام وحروف وعالمات أخرى، من معادن 

94.05عادية، عدا ما يدخل منها في البند 

83100000

704

مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار 

 طن في الساعة45المائي 

84021100

705

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84082030 706

غيرها 84089090 707

(GPL)لتوزيع غاز البترول المميع  84131110 708

غيرها 84131190 709

مضخات خرسانة 84134000 710

84137011 مم32مجردة ذات ال يزيد قطرها عن  711

84137012 مم32مجردة ذات  يزيد قطرها عن  712

84137013 مم32مضخات كهربائية ال يزيد قطرها عن  713

84137014 مم32مضخات كهربائية يزيد قطرها عن  714

84137015 مم32مضخات آلية ال يزيد قطرها عن  715

84137016 مم32مضخات آلية  يزيد قطرها عن  716

مضخات مجردة 84137021 717

مضخات كهربائية 84137022 718

مضخات آلية 84137023 719

84137031 بوصات10 و 6ذات قطر يتراوح ما بين  720

مضخات محملة بالمياه 84137040 721

84137051 مم110مجردة ذات قطر أقل أو يساوي  722

مضخات الكهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 

 مم110

84137052

723

84137061 مم65مجردة ال يزيد قطرها عن  724

84137062 مم65مضخات كهربائية ال يزيد قطرها عن  725

84137063 مم65مضخات آلية ال يزيد قطرها عن  726

لالستعمال المنزلي 84145910 727

أغطية ال تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها األفقية 

 سم120

84146000

728

غيرها 84148000 729

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84151010 730

من النوع المستخدم في مقصورات الركاب 

بالسيارات

84152000

731

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84158120 732

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84158220 733

مجموعات موجهة لصناعات التركيبية 84158320 734

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84181010 735

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84182110 736



مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84183010 737

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84184011 738

مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84185010 739

غيرها 84185090 740

غيرها 84186900 741

غيرها 84189900 742

غيرها 84191190 743

غيرها 84198119 744

لمسخنات المياه 84199010 745

أجزاء أجهزة الترسيب وأجهزة أخرى لتحضير 

القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة

84199030

746

للزراعة أو البستنة 84248100 747

مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق 

البرية

84269100

748

84271010 أطنان8ال يتجاوز وزنها  749

84271030 أطنان8ال يتجاوز وزنها  750

84271040 أطنان8يتجاوز وزنها  751

84272020 طن18 أطنان  وال تجاوز 8يتجاوز وزنها  752

84272040 أطنان8ال يتجاوز وزنها  753

84272050 طن18 أطنان وال تجاوز 8يتجاوز وزنها  754

غيرها، ذات قواديس 84283200 755

لوحات تحميل 84289010 756

بجنازير 84291100 757

آالت تسوية 84292000 758

محاريث 84321000 759

آالت تفتيت كتل التربة ذات أقراص 84322100 760

غيرها 84322900 761

آالت البذر والغرس والشتل 84323000 762

آالت فرش وتوزيع األسمدة العضوية والمخصبات 84324000

763

آالت وأجهزة أخرى 84328000 764

أجزاء 84329000 765

قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك 

قضبان القطع التي تركب على الجرارات

84332000

766

أجهزة أخرى لحصاد الكأل 84333000 767

مكابس للقش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع 

وحزن القش

84334000

768

آالت مشتركة للحصد والدراس 84335100 769



(3)غيرها 

االت اخرى، مندمجة بها اجهزة تجفيف تعمل 

بالطرد المركزي

84501190

770

صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة 

(1)سا  /3 م50تعادل أو تقل عن 

84811010

771

منتجات الحنفيات الصحية 84818010 772

منتجات الحنفيات ألجهزة الطهي والتدفئة 84818020 773

85012000 واط37.5محركات شاملة تزيد قدرتها عن  774

85015300 كيلوواط75بقوة تتجاوز  775

بثاني أكسيد المنغنيز 85061000 776

بأكسيد الزئبق 85063000 777

بأكسيد الفضة 85064000 778

بالليثيوم 85065000 779

بزنك هواء 85066000 780

بطاريات أخرى وحاشدات البطاريات 85068000 781

أقراص الزنك 85069010 782

غيرها 85069090 783

بالرصاص، من النوع المستعمل لتشغيل 

المحركات ذات المكابس

85071000

784

مدخرات أخرى بالرصاص 85072000 785

بالنيكل والكاديوم 85073000 786

بالنيكل الحديدي 85074000 787

مدخرات أخرى 85078000 788

بما فيها )أفران أخرى أفران طبخ و مدافىء 

و غاليات و مشاوي و  (مسطحات الطبخ

(3)محامص 

85166000

789

(3)مقاومات مدفئة  85168000 790

هواتف للشبكات الخلوية ولشبكات أخرى السلكية 85171100

791

85176212 مشترك حر220بقوة تعادل أو تفوق  792

غيرها 85287290 793

أثاث وصناديق 85299010 794

أجزاء 85319000 795

قوابس وقاطعات الدوائر بالقوابس 85351000 796

85352100 كيلوفولط72.5بجهد توتر يقل عن  797

غيرها 85352900 798

مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار 85353000 799

واقيات، محددات الضغط وناشرات الموجات 85354000 800

غيرها 85359000 801

85362010 آ45بقدرة تقل عن  802



85362020 آ45بقدرة تفوق  803

معدات أخرى لحماية الدوائر الكهربائية 85363000 804

غيرها 85364900 805

مفاتيح وصل وقطع التيار، مفاتيح تقسيم 85365010 806

غيرها 85365090 807

مقابس التيار 85366910 808

غيرها 85366990 809

85369010 آ40أزرار تماس بطاقة تقل عن  810

85371000 فولط1000بضغط ال يتجاوز  811

85372000 فولط1000بضغط يتجاوز  812

مصابيح ببخار الزئبق أو الصوديوم، مصابيح 

هالوجينية معدنية

85393200

813

ملونة 85401100 814

 مم و 0.55ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 

 مم1.18

85441110

815

غيرها 

 سم1000بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 وال تتجاوز 

 سم1500
3

87032190

816

غيرها 

 سم1500بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 وال تتجاوز 

 سم3000
3

87032290

817

سيارات لكل الميادين، بسعة أسطوانة تزيد عن 

 سم1500
3 

 سم1800ولكن ال تتجاوز 
3

87032340

818

 سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم1800ولكن ال تتجاوز 
3

87032350

819

 سم1800غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2000ولكن ال تتجاوز 
3

87032360

820

 سم2000غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم3000ولكن ال تتجاوز 
3

87032390

821

سيارات لكل الميادين 87033120 822

سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2500ولكن ال تتجاوز 
3

87033190

823

سيارات لكل الميادين 87033220 824

سم1500غيرها، بسعة أسطوانة تزيد عن 
3

 

 سم2500ولكن ال تتجاوز 
3

87033240

825

 سم2500غيرها، بسعة أسطوانة تتجاوز 
3 87033290 826

(3)سيارات لكل الميادين  87033320 827

(3)غيرها  87033390 828



3 م2بقدرة تقل أو تساوي  87041010 829

غيرها 87041090 830

غيرها 87042190 831

عدادات الغازات 90281000 832

عدادات الكهرباء 90283000 833

مقاعد أخرى 94018000 834

أسرة تجبيرية ذات آلية تستعمل في العيادات 94029010 835

أجزاء 94029090 836

أثاث مصنوع من الخشب من األنواع المستعملة 

في المكاتب

94033000

837

أثاث مصنوع من الخشب من األنواع المستعملة 

في المطابخ

94034000

838

أثاث مصنوع من الخشب من األنواع المستعملة 

في غرف النوم

94035000

839

أثاث آخر مصنوع من الخشب 94036000 840

غيرها 94038900 841

أجزاء 94039000 842

مصنوعة من مواد أخرى 94042900 843

حقائب النوم 94043000 844

ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو 

تثبت على السقف أو على الحائط عدا تلك 

الخاصة باألصناف المستعملة إلنارة المساحات أو 

الطرقات العمومية

94051000

845

مصابيح الزينة الكهربائية من األصناف المستعملة 

ألشجار عيد الميالد

94053000

846

أجهزة إنارة كهربائية أخرى 94054000 847

مصابيح إستدعاء، الفتات مضيئة، ألواح مرشدة 

مضيئة وأصناف مماثلة

94056000

848

بيوت صحراوية 94060010 849

شاليهات 94060020 850

بناءات جاهزة أخرى 94060090 851

أصناف من أجل أعياد الميالد 95051000 852

أجزاء 96072000 853


