الصفحة1 :

القسم األول  /الفصل األول

القسم األول
حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية
مالحظات:
-1
-2

كل إشارة في ھذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضا ً صغاره من ھذا النوع أو الجنس ،إال ما نص عليه بخالف ذلك.
ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن أية إشارة في جدول التعريفة إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضا ً المنتجات التي نزع ماؤھا أو بخرت أو
جففت بالتجميد.
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الصفحة2 :

القسم األول  /الفصل األول

الفصل األول
حيوانات حية
مالحظات:
-1

يشمل ھذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
)أ(

األسماك والقشريات ،والرخويات والالفقريات المائية األخر المذكورة في البنود 03.01أو  03.06أو 03.07أو 03.08؛

)ب( الكائنات المجھرية المزروعة والمنتجات األخر المذكورة في البند 30.02؛
)ج(
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الحيوانات المذكورة في البند.95.08

2017/03/14

الصفحة

2

الصفحة3 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

01.01

الرسم  %وحدة قياسية

خيول وحمير وبغال ونغال ،حية.
-

خيول:

- - 01 01. 21. 00

أصيلة لألنسال

5%

عدد

- - 01 01. 29. 00

غيرھا

5%

عدد

- 01 01. 30. 00

حمير

5%

عدد

- 01 01. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

01.02

حيوانات حية من فصيلة األبقار
-

أبقار أليفة:

- - 01 02. 21. 00

أصيلة لإلنسال

5%

عدد

- - 01 02. 29. 00

غيرھا

5%

عدد

-

جواميس:

- - 01 02. 31. 00

أصيلة لإلنسال

5%

عدد

- - 01 02. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

- 01 02. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

01.03

حيوانات حية من فصيلة الخنازير.
- 01 03. 10. 00
-

أصيلة لإلنسال

5%

عدد

غيرھا:

- - 01 03. 91. 00

تزن أقل من  50كغ

5%

عدد

- - 01 03. 92. 00

تزن  50كغ أو أكثر

5%

عدد

01.04

حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.
- 01 04. 10. 00

ضأن

5%

عدد

- 01 04. 20. 00

ماعز

5%

عدد

01.05

ديوك ودجاجات من فـصـيـلـة )غـالـوس دومسـتـيـكاس
" ،("Gallus Domesticusبط ،إوز ،ديوك ودجاجات رومية ودجاج
غينيا )غرغر( من األنواع األليفة.
-
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بوزن اليزيد عن  185غ:

- - 01 05. 11. 00

ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس""Gallus Domesticus

5%

عدد

- - 01 05. 12. 00

ديوك ودجاجات رومية

5%

عدد

- - 01 05. 13. 00

بط

5%

عدد

- - 01 05. 14. 00

إوز

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

3

الصفحة4 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 01 05. 15. 00
-

دجاج غينيا )غرغر(

الرسم  %وحدة قياسية
5%

عدد

غيرھا:

- - 01 05. 94. 00

ديوك ودجاجات من نوع "غالوس دومستيكاس"

5%

عدد

- - 01 05. 99. 00

غيرھا

5%

عدد

01.06

حيوانات حية أخر.
-

ثدييات:

- - 01 06. 11. 00

الرئيسات )الحيوانات العليا(

5%

عدد

- - 01 06. 12. 00

حيتان ودالفين ودالفين صغيرة "خنازير البحر" )ثدييّات من فصيلة الحيتان(؛خرفان البحر
واألطم )ثدييّات من فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر " ،("Sireniaفقمات ،أسود البحر
وفظ )مورس( )ثدييات من الفصيلة الفرعية لزعنفيات األقدام(

5%

عدد

- - 01 06. 13. 00

جمال وغيرھا من فصيلة اإلبل

5%

عدد

- - 01 06. 14. 00

أرانب أليفة وأرانب برية

5%

عدد

- - 01 06. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 01 06. 20. 00

زواحف )بما في ذلك األفاعي والسالحف(

5%

عدد

-

طيور:

- - 01 06. 31. 00

جوارح )طيور مفترسة(

5%

عدد

- - 01 06. 32. 00

فصيلة الببّاغاوات )بمافيھا ذات الحجم العادي "باروت  "Parrotأو صغيرة الحجم
"باراكتيس  "Parakeetsأو األميركية الضخمة وطويلة الذيل " ماكاو  "Macauesأو
األسترالية ذات العرف "كوكاتوز ("Cockatoos

5%

عدد

- - 01 06. 33. 00

طيور النعام ،نعام استرالي )(Dromaius novaehollandiae emus

5%

عدد

- - 01 06. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

-
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حشرات:

- - 01 06. 41. 00

نحل

5%

عدد

- - 01 06. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

- 01 06. 90. 00

غيرھا

5%

عدد
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الصفحة6 :

القسم األول  /الفصل الثاني

الفصل الثاني
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل
مالحظات:
ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المنتجات من األنواع المذكورة في البنود من  02.01إلى  02.08والبند  02.10غير الصالحة لالستھالك البشري؛

)ب( مصارين ومثانات ومعد الحيوانات )البند  (05.04ودم الحيوانات )البند  05.11أو البند (30.02؛
)ج(
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الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند ) 02.09الفصل .(15
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الصفحة7 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

02.01

الرسم  %وحدة قياسية

لحوم فصيلة األبقار ،طازجة أو مبردة.
- 02 01. 10. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- 02 01. 20. 00

قطع أخرى بعظامھا

10 %

كغ

- 02 01. 30. 00

بدون عظام

10 %

كغ

02.02

لحوم من فصيلة األبقار ،مجمدة.
- 02 02. 10. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- 02 02. 20. 00

قطع أخر بعظامھا

10 %

كغ

- 02 02. 30. 00

بدون عظام

10 %

كغ

02.03

لحوم فصيلة الخنازير ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
-

طازجة أو مبردة:

- - 02 03. 11. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- - 02 03. 12. 00

أفخاذ وأكتاف وقطعھا ،بعظامھا

10 %

كغ

- - 02 03. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

مجمدة:

- - 02 03. 21. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- - 02 03. 22. 00

أفخاذ وأكتاف وقطعھا ،بعظامھا

10 %

كغ

- - 02 03. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

02.04

لحوم فصيلة الضان أو الماعز ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
- 02 04. 10. 00
-

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن ،طازجة أو مبردة

كغ

10 %

لحوم ضأن أخرى ،طازجة أو مبردة:

- - 02 04. 21. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- - 02 04. 22. 00

قطع أخر بعظامھا

10 %

كغ

- - 02 04. 23. 00

بدون عظام

10 %

كغ

- 02 04. 30. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن ،مجمدة

10 %

كغ

-
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لحوم ضأن أخرى ،مجمدة:

- - 02 04. 41. 00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح

10 %

كغ

- - 02 04. 42. 00

قطع أخر بعظامھا

10 %

كغ

- - 02 04. 43. 00

بدون عظام

10 %

كغ

- 02 04. 50. 00

لحوم فصيلة الماعز

10 %

كغ
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الصفحة8 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

02.05

02 05. 00. 00

لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ،طازجة أو مبردة أو مجمدة

02.06

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

10 %

أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصائل األبقار والخنازير والضأن والماعز
والخيل والحمير والبغال والنغال ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
- 02 06. 10. 00
-

من فصيلة األبقار ،طازجة أو مبردة

كغ

10 %

من فصيلة األبقار ،مجمدة:

- - 02 06. 21. 00

ألسنة

10 %

كغ

- - 02 06. 22. 00

أكباد

10 %

كغ

- - 02 06. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 02 06. 30. 00

من فصيلة الخنازير طازجة أو مبردة

10 %

كغ

-

من فصيلة الخنازير ،مجمدة:

- - 02 06. 41. 00

أكباد

10 %

كغ

- - 02 06. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 02 06. 80. 00

غيرھا طازجة أو مبردة

10 %

كغ

- 02 06. 90. 00

غيرھا ،مجمدة

10 %

كغ

02.07

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل من طيور الدواجن المذكورة في البند
 ،01.05طازجة أو مبردة أو مجمدة.
-

من ديوك ودجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس:

- - 02 07. 11. 00

غير مقطعة ألجزاء ،طازجة أو مبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 12. 00

غير مقطعة ألجزاء ،مجمدة

10 %

كغ

- - 02 07. 13. 00

قطع وأحشاء وأطراف ،طازجة أو مبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 14. 00

قطع وأحشاء وأطراف مجمدة

10 %

كغ

-

من ديوك ودجاجات رومية " Turkeysحبش":

- - 02 07. 24. 00

غير مقطعة ألجزاء ،طازجة أو مبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 25. 00

غير مقطعة ألجزاء ،مجمدة

10 %

كغ

- - 02 07. 26. 00

قطع وأحشاء وأطراف ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 27. 00

قطع وأحشاء وأطراف مجمدة

10 %

كغ

-
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من بط:

- - 02 07. 41. 00

غير مقطعة ألجزاء ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 42. 00

غير مقطعة ألجزاء ،مجمدة

10 %

كغ

- - 02 07. 43. 00

أكباد دسمة ،طازجة أومبردة

10 %

كغ
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الصفحة9 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 02 07. 44. 00

غيرھا ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 45. 00

غيرھا ،مجمدة

10 %

كغ

-

من إوز:

- - 02 07. 51. 00

غير مقطعة ألجزاء ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 52. 00

غير مقطعة ألجزاء ،مجمدة

10 %

كغ

- - 02 07. 53. 00

أكباد دسمة ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 54. 00

غيرھا ،طازجة أومبردة

10 %

كغ

- - 02 07. 55. 00

غيرھا ،مجمدة

10 %

كغ

- 02 07. 60. 00

من دجاج غينيا )غرغر(

10 %

كغ

02.08

لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة لألكل ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
- 02 08. 10. 00

من أرانب أليفة أو برية

10 %

كغ

- 02 08. 30. 00

من الحيوانات العليا )الرئيسات(

10 %

كغ

- 02 08. 40. 00

من حيتان ودالفين ودالفين صغيرة )خنازير البحر( )ثدييّات من فصيلة الحيتان(؛خرفان
البحر واألطم )ثدييّات من فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر " ،("Sireniaفقمات وأسود
البحر وفظ )مورس( )ثدييات من الفصيلة الفرعية لزعنفيات األقدام(

10 %

كغ

- 02 08. 50. 00

من الزواحف)بمافيھا األفاعي والسالحف(

10 %

كغ

- 02 08. 60. 00

من جمال وغيرھا من فصيلة اإلبل )(camelidae

10 %

كغ

- 02 08. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

02.09

شحم خنزير صرف ،دھن خنزير ودھن طيور دواجن ،غير مستخلص باإلذابة
أو بطرق االستخالص األخر ،طازجاً ،مبرداً ،مجمداً ،مملحا ً أو في ماء مملح،
مجففا ً أو مدخنا ً.
- 02 09. 10. 00

من خنزير

10 %

كغ

- 02 09. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

02.10

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل ،مملحة أو في ماء مملح ،مجففة ،أو
مدخنة؛ دقيق ومساحيق ،صالحة لألكل ،من لحوم أو أحشاء أو أطراف.
-

لحوم فصيلة الخنازير:

- - 02 10. 11. 00

أفخاذ أو أكتاف وقطعھا ،بعظامھا

10 %

كغ

- - 02 10. 12. 00

صدور يتخللھا شحم ،وقطعھا

10 %

كغ

- - 02 10. 19. 00

غيرھا.

10 %

كغ

- 02 10. 20. 00

لحوم فصيلة األبقار

10 %

كغ
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رقم البند
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الرسم  %وحدة قياسية

- - 02 10. 91. 00

من الرئيسات )الحيوانات العليا(

10 %

كغ

- - 02 10. 92. 00

من حيتان ودالفين ودالفين صغيرة )خنازير البحر( )ثدييّات من فصيلة الحيتان(؛خرفان
البحر واألطم )ثدييّات من فصيلة الخيالنيات أو أبقار البحر "("Sirenia؛ فقمات ،أسود
البحر وفظ )مورس()ثدييات من الفصيلة الفرعية لزعنفيات األقدام(

10 %

كغ

- - 02 10. 93. 00

من الزواحف )بمافيھا األفاعي والسالحف(

10 %

كغ

- - 02 10. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ
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الصفحة12 :

القسم األول  /الفصل الثالث

الفصل الثالث
أسماك وقشريات ،رخويات وغيرھا من الالفقاريات المائية
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الثدييات من البند 01.06؛

)ب( لحوم الثدييّات من البند ) 01.06البندان  02.08أو (02.10؛

-2

)ج(

األسـماك )بما فيھا أكبادھا وبيضھا وغدد التذكير فيھا( والقشـريات والرخويات والالفقريات المائية األخر ،ميتة أو غير صالحة
لالستھالك البشري ،إما بسبب جنسھا أو بسبب حالتھا المقدمة بھا )الفصل (5؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة "بيليتس" من
األسماك أو القشريات أوالرخويات أوالالفقريات المائية األخر،غيرالصالحة لإلستھالك البشري )البند (23.01؛

)د(

الخبياري )كافيار( وبدائله المحضرة من بيض السمك )البند .(16.04

يقصد بعبارة كريات مكتلة )بيليتس " ("Pelletsالواردة في ھذا الفصل ،المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية…إلخ ،المكتلة
إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.
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 وحدة قياسية% الرسم

13 :الصفحة

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق

.أسماك حية
:أسماك الزينة

03.01
-

كغ

5%

في مياه عذبة

- - 03 01. 11. 00

كغ

5%

غيرھا

- - 03 01. 19. 00

:أسماك حية أخر
كغ

5%

كغ

-

,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
, Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 01. 91. 00

5%

.(Anguilla spp.) سمك األنقليس

- - 03 01. 92. 00

كغ

5%

,Hypophthalmichthys spp.,Carassius spp., Cyprinus spp. ) سمك الشبوط
,Cirrhinus spp. , Mylopharyngodon piceus, Ctenopharyngodon idellus
,Megalobrama spp. , Catla catla, Labeo spp. ,Osteochilus hasselti
."(Leptobarbus hoeveni

- - 03 01. 93. 00

كغ

5%

"Bluefin" سمك التونة األطلنطي والھادي ذات الزعنفة الزرقاء
.(" Thunnus, Thynnus, Thunnus orintalis")

- - 03 01. 94. 00

كغ

5%

.("Thunnus maccoyii") سمك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء

- - 03 01. 95. 00

كغ

5%

غيرھا

- - 03 01. 99. 00

, Oncorhynchus clarki

 باستثناء شرائح األسماك ولحوم األسماك األخرى،أسماك طازجة أو مبردة
.03.04 المذكورة في البند
:0302.90.00  باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند،أسماك فصيلة السالمون
كغ

10 %

كغ

03.02
-

,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
, Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 02. 11. 00

10 %

,Oncorhynchus gorbucsha
,Oncorhynchus nerka ) سلمون المحيط الھادي
,Oncorhynchus kisutch ,Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus keta
.( Oncorhynchus Rhodurus, Oncorhynchus masou

- - 03 02. 13. 00

كغ

10 %

.(Hucho hucho) ( وسلمون الدانوبSalmo salar) سلمون األطلنطي

- - 03 02. 14. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 02. 19. 00

, Oncorhynchus clarki

,Soleidae, Cynoglossidae ,Bothidae, Pleuronectidae) أسماك مفلطحة
 باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند،(Citharidae, Scophthalmidae
:0302.90.00

-

كغ

10 %

Hippoglossus , Reinhardtius hippoglossoides ) أسماك القفندر
.(Hippoglossus stenolepis, Hippoglossus

- - 03 02. 21. 00

كغ

10 %

.(Pleuronectes platessa) سمك ھوشع

- - 03 02. 22. 00

كغ

10 %

.(Solea) سمك موسى

- - 03 02. 23. 00
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- - 03 02. 24. 00

تربوت ".(Psetta maxima) "turbots

10 %

كغ

- - 03 02. 29. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

- - 03 02. 31. 00

سمك تونة بيضاء ).(Thunnus alalunga

10 %

كغ

- - 03 02. 32. 00

سمك تونة ذات زعانف صفراء ).( Thunnus albacares

10 %

كغ

- - 03 02. 33. 00

سمك بونيت مخطط البطن ٍ).(Skipjack

10 %

كغ

- - 03 02. 34. 00

سمك التونة ذات العينين الكبيرتين "("Thunnus obesus") "Bigeye

10 %

كغ

- - 03 02. 35. 00

سمك تونة األطلنطي والھادي ذات الزعنفة الزرقاء ""Bluefin
)".(" Thunnus, Thynnus, Thunnus orintalis

10 %

كغ

- - 03 02. 36. 00

سمك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء ) "(" Thunnus maccoyii

10 %

كغ

- - 03 02. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

س

مك الرنج

ة )harengus

Clupea

pallasii,

 ،(Clupeaس

مك االنش

وا

) ،(Engraulis spp.أس ماك الس ردين ) ،(Sardinops spp., Sardina pilchardusوس اردينيلال
)  ،(Sardinella spp.رنج ة ص غيرة أو أس برط ) ،(Sprattus sprattusس مك األس قمري
"ماكاري ل" )،(Scomber japonicus, Scomber australascius, Scomber scombrus
س مك األس قمري "ماكاري ل" م ن المحيط ين الھن دي و الھ ادي ) ،(Rastrelliger spp.أس ماك
الع راف ) ،(Scomberomorus spp.شينش ار )ســـ ـمك ســــ ـليمان( )،(Trachurus spp.
أس ماك الربي ب ) ،(Caranx spp.س مك كوبي ا ) ،(Rachycentron canadumس مك زبي دي
الفضي ) ،(Pampus spp.سمك الصوري من المحيط الھ ادي ) ،(Cololabis sairaالم ذنبات
) ،(Decapteurs spp.الكبل ين "س مك ص غير" ) ،(Mallotus villosusس مك أب و س يف أو
س ياف البح ر ) ، (Xiphias gladiusالت ونين الش رقي ) ،(Euthynnus affinisالبوني ت
) ،(Sarda spp.س مك م رلين ،الحرب ة ،س مك الزعنف ة الش راعية )، (Istiophoridae
باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند :0302.90.00

- - 03 02. 41. 00

سمك الرنجة ).(Clupea pallasii, Clupea harengus

10 %

كغ

- - 03 02. 42. 00

سمك األنشوا )"("Engraulis spp

10 %

كغ

- - 03 02. 43. 00

سمك السردين ) (Sardinops spp., Sardina pilchardusوساردينيال
) (Sardinella spp.و رنجة صغيرة أو اسبرط ) .( Sprattus sprattus

10 %

كغ

- - 03 02. 44. 00

سمك األسقمري "ماكاريل")
.(Scomber japonicus

10 %

كغ

- - 03 02. 45. 00

شينشار )) (chinchardsسمك سليمان( )(Trachurus spp.

10 %

كغ

- - 03 02. 46. 00

سمك كوبيا )( Rachycentron canadum

10 %

كغ

- - 03 02. 47. 00

سمك أبو سيف أو سياف البحر )(Xiphias gladius

10 %

كغ

- - 03 02. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ
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من
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,Scomber australascius, Scomber scombrus

)Euclichthyidae, Bregmacerotidae

,Gadidae,
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 وMoridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
 ( باستثناء األكباد و البيض و غدد التذكير من البندMuraenolepididae
:0302.90.00
كغ

10 %

.(Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua) سمك القد

- 03 02. 51. 00

كغ

10 %

.(Melanogrammus aeglefinus) سمك الحدوق

- - 03 02. 52. 00

كغ

10 %

.(Pollachius virens) سمك أسود

- - 03 02. 53. 00

كغ

10 %

(Merluccius spp, Urophycis spp.) سمك النازلي

- - 03 02. 54. 00

كغ

10 %

(Theragra chalcogramma) سمك بوالك أالسكا

- - 03 02. 55. 00

كغ

10 %

.(Micromesistius australis, Micromesistius poutassou) سمك ميرالن أزرق

- - 03 02. 56. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 02. 59. 00

,Silurus spp., Pangasius spp.)  السيللوريات،("Oreochromis spp.") سمك البلطي
,Carassius Cyprinus spp.)  سمك الشبوط،(Ictalurus spp. ,Clarias spp.
,Cirrhinus Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus spp.,
Osteochilus Labeo spp., Catla Catla, Mylopharyngodon piceus spp.,
سمك األنقليس.(Megalobrama spp., Leptobarbus hoeveni
hasselti,
Channa )  السمك الثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)
:0302.90.00  باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند،(spp.

كغ

10 %

كغ

10 %

كغ

10 %

.("Oreochromis spp.") سمك البلطي

- - 03 02. 71. 00

السيللوريات

- - 03 02. 72. 00

سمك الشبوط

- - 03 02. 73. 00

.(Ictalurus spp. , Clarias spp., Silurus spp., Pangasius spp. )
,Ctenopharyngodon idellus,

-

Carassius spp., Cyprinus

spp.)

,Labeo spp., Mylopharyngodon piceus, Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp.
.(Megalobrama spp., Leptobarbus hoeveni, Osteochilus hasselti., Catla Catla

كغ

10 %

(Anguilla spp.) سمك األنقليس

- - 03 02. 74. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 02. 79. 00

:0302.90.00  باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند،أسماك أخر

-

كغ

10 %

 وغيرھا من سمك القرش،"Dogfish" كالب البحر

- - 03 02. 81. 00

كغ

10 %

(Rajidae) سمك الشفنين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل

- - 03 02. 82. 00

كغ

10 %

(Dissostichus) سمك أبو سن

- - 03 02. 83. 00

كغ

10 %

.(Dicentrarchus) ("loups" ( )ذئب البحرbars) سمك القاروس

- - 03 02. 84. 00

كغ

10 %

(Sparidae) (سمك األطلسي والمتوسط )بما فيھا الفريدى والجربيدي

- - 03 02. 85. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 02. 89. 00

أكباد و بيض و بطارخ و وزعانف و رؤوس و ذيول و حويصالت و غيرھا من فضالت
:السمك الصالحة لألكل

-

كغ

10 %

أكباد و بيض و بطارخ

- - 03 02. 91. 00

كغ

10 %

زعانف سمك القرش

- - 03 02. 92. 00
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كغ

16 :الصفحة
غيرھا

10 %

- - 03 02. 99. 00

 باستثناء الشرائح وغيرھا من لحوم األسماك المذكورة في،أسماك مجمدة
.03.04 البند
:0303.90.00  باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند،أسماك من فصيلة السلمون

03.03
-

كغ

10 %

(Oncorhynchus nerka) (")سالمون أحمرsockeye"سلمون سوك آي

- - 03 03. 11. 00

كغ

10 %

Gorbuscha"
,"Oncorhynchus nerka") سمك سلمون أخر من المحيط الھادي
","Onchorynchus Tschawytscha" , " Onchorynchus keta" ,"Onchorynchus
. "Onchorynchus Rhodurus"," Onchorynchus Masou" "Onchorynchus kisutch

- - 03 03. 12. 00

كغ

10 %

.(Hucho hucho)  ( وسالمون الدانوبSalmo salar) سلمون األطلنطي

- - 03 03. 13. 00

كغ

10 %

,Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
, Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 03. 14. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 03. 19. 00

،("Oreochromis spp.") سمك البلطي
 سمك الشبوط،(Ictalurus spp. spp.,

,Clarias Silurus spp., Pangasius spp.) السيللوريات

-

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

 السمك،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)
( سمك األنقليسhasselti
باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند
،(Channa spp.) الثعباني الرأس
:0303.90.00

كغ

10 %

("Oreochromis") سمك البلطى

- - 03 03. 23. 00

كغ

10 %

.(Ictalurus spp. , Clarias spp., Silurus spp., Pangasius spp.) السيللوريات

- - 03 03. 24. 00

كغ

10 %

Ctenopharyngodon idellus,
Carassius spp., Cyprinus spp.) سمك الشبوط
Catla catla, Mylopharyngodon piceus, Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp.,

- - 03 03. 25. 00

.(Megalobrama spp., Leptobarbus hoeveni, Osteochilus hasselti, Labeo spp.
كغ

10 %

.(Anguilla spp.) سمك اإلنقليس

- - 03 03. 26. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 03. 29. 00

Soleidae, Cynoglossidae ,Bothidae, Pleuronectidae) أسماك مفلطحة
 باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من،( Citharidae, Scophthalmidae
:0303.90.00 البند

-

كغ

10 %

Hippoglossus, Reinhardtius hippoglossoides ) سمك القفندر
.(Hippoglossus stenolepis, Hippoglossus

- - 03 03. 31. 00

كغ

10 %

.(Pleuronectes platessa) سمك ھوشع

- - 03 03. 32. 00

كغ

10 %

.(Solea spp.) سمك موسى

- - 03 03. 33. 00

كغ

10 %

.(Psetta maxima)(سمك الترس )تربوت

- - 03 03. 34. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 03. 39. 00
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-

سمك تونة )من نوع  ،(Thunnusليستاوس ) (Listaosأو بونيت مخطط البطن
) ،(pelamis) (Katsuwonus) Euthynnusباستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير
من البند :0303.90.00

- - 03 03. 41. 00

سمك تونة بيضاء ).(Thunnus alalunga

10 %

كغ

- - 03 03. 42. 00

تونة ذات زعانف صفراء ).( Thunnus albacares

10 %

كغ

- - 03 03. 43. 00

سمك بونيت مخطط البطن )ٍ.(Skipjack

10 %

كغ

- - 03 03. 44. 00

أسماك التونة ذات العينين الكبيرتين "(" Thunnus obesus") "Bigeye

10 %

كغ

- - 03 03. 45. 00

أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء "(" Thunnus thynnus") "Blufin

10 %

كغ

- - 03 03. 46. 00

أسماك تونة الجنوب ذات الزعنفة الزرقاء)"("Thunnus maccoyii

10 %

كغ

- - 03 03. 49. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

سمك األنشوا
، (Clupea harengus,
سمك الرنجة )Clupea pallasii
) ،(Engraulis spp.أسماك السردين )،(Sardina pilchardus, Sardinops spp.
ساردينلال ) ،(Sardinella spp.رنجة صغيرة أو أسبرط )،(Sprattus Sprattus
سمك األسقمري "ماكاريل")Scomber australascius, Scomber scombrus
 ،(Scomber japonicusسمك األسقمري "ماكاريل" من المحيطين الھندي و الھادي
) ،(Rastrelliger spp.أسماك العراف ) ،(Scomberomorus spp.شينشار )سمك
سليمان( ) ،(Trachurus spp.أسماك الربيب ) ،(Caranx spp.سمك كوبيا
) ،(Rachycentron canadumسمك زبيدي الفضي ) ،(Pampus spp.سمك
الصوري من المحيط الھادي ) ،(Cololabis sairaالمذنبات )،(Decapteurs spp.
الكبلين "سمك صغير" ) ،(Mallotus villosusسمك أبو سيف أو سياف البحر
) ،(Xiphias gladiusالتونين الشرقي) ،(Euthynnus affinisالبونيت
) ،(Sarda spp.سمك مرلين ،الحربة ،سمك الزعنفة الشراعية )، (Istiophoridae
باستثناء األكباد والبيض و غدد التذكير من البند :0303.90.00

- - 03 03. 51. 00

سمك الرنجة ).(Clupea pallasii, Clupea harengus

10 %

كغ

- - 03 03. 53. 00

سردين من نوع ) ،(Sardina pilchardus,Sardinops spp.ساردينلال
) ،(Sardinella spp.رنجة صغيرة أو أسبرط ) .( Sprattus Sprattus

10 %

كغ

- - 03 03. 54. 00

سمك اإلسقمري "ماكريل"),Scomber australascius, Scomber scombrus
.(Scomber japonicus

10 %

كغ

- - 03 03. 55. 00

سمك شينشار ") "chinchardsسمك سليمان( ) .( Trachurus spp.

10 %

كغ

- - 03 03. 56. 00

سمك كوبيا ).( Rachycentron canadum

10 %

كغ

- - 03 03. 57. 00

سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة زيفياس غالديوس
).("sword fish "xiphias gladius

10 %

كغ

- - 03 03. 59. 00

غيرھا

10 %

كغ

-
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كغ

10 %

.(Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua) سمك القد

- - 03 03. 63. 00

كغ

10 %

.(Merlanogrammus aeglefinus) "Haddock" سمك الحدوق

- - 03 03. 64. 00

كغ

10 %

.("Pollachius Virens" ) سمك أسود

- - 03 03. 65. 00

كغ

10 %

.(Urophycis spp., Merluccius sp) سمك نازلي

- - 03 03. 66. 00

كغ

10 %

.(Theragra chalcogramma) سمك بوالك االسكا

- - 03 03. 67. 00

كغ

10 %

.(Micromesistius australis, Micromesistius poutassou) سمك قد أزرق

- - 03 03. 68. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 03. 69. 00

:0303.90.00  باستثناء األكباد والبيض وغدد التذكير من البند،أسماك أخر

-

كغ

10 %

." وغيرھا من أسماك القرشDogfish" كالب البحر

- - 03 03. 81. 00

كغ

10 %

.(Rajidae) سمك االشفين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل

- - 03 03. 82. 00

كغ

10 %

.(Dissostichus spp.) سمك أبو سن

- - 03 03. 83. 00

كغ

10 %

.(Dicentrarchus spp.)("loups" ( )ذئب البحرbars) سمك القاروس

- - 03 03. 84. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 03. 89. 00

أكباد وبيض و بطارخ و زعانف و رؤوس و ذيول و حويصالت و غيرھا من فضالت
: األسماك الصالحة لألكل

-

كغ

10 %

أكباد وبيض و بطارخ

- - 03 03. 91. 00

كغ

10 %

زعانف سمك القرش

- - 03 03. 92. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 03. 99. 00

 طازجة أو،(شرائح سمك وغيرھا من لحوم األسماك )وإن كانت مفرومة
.مبردة أو مجمدة
السيللوريات
،(Oreochromis spp) شرائح طازجة او مبردة من سمك البلطى
( سمكIctalurus spp. , Clarias spp., Silurus spp., Pangasius spp.)
Ctenopharyngodon idellus,
Carassius spp., Cyprinus spp.) الشبوط

03.04
-

Mylopharyngodon piceus, Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp.,
Leptobarbus hoevni, Osteochilus hasselti ,Labeo spp., Catla catla,
 سمك نھر النيل سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)  سمك اإلنقليس،( Megalobrama spp.
:(Channa spp.)  السمك الثعباني الرأس،(Lates niloticus)

كغ

10 %

.( Oreochromis سمك البلطى )نوع

- - 03 04. 31. 00

كغ

10 %

.(Ictalurus spp. , Clarias spp., Silurus spp., Pangasius spp.) السيللوريات

- - 03 04. 32. 00

كغ

10 %

.(Lates niloticus) سمك نھر النيل

- - 03 04. 33. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 04. 39. 00

:شرائح طازجة او مبردة من أسماك أخر
كغ

10 %
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 ( سمك سلمون المحيط األطلنطيOncorhynchus Rhodurus, Oncorhynchus masou
.(Hucho Hucho)  سمك الدانوب،(Salmo salar)

كغ

10 %

Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 04. 42. 00

كغ

10 %

Soleidae, Cynoglossidae ,Bothidae, Pleuronectidae) أسماك مفلطحة
.(Citharidae  وScophthalmidae

- - 03 04. 43. 00

كغ

10 %

,Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae) أسماك من عائلة
 وMoridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
.( Muraenolepididae

- - 03 04. 44. 00

كغ

10 %

.("xiphias gladius") سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة

- - 03 04. 45. 00

كغ

10 %

.( Dissostichus ) سمك أبو سن

- - 03 04. 46. 00

كغ

10 %

كالب البحرو غيرھا من أسماك القرش

- - 03 04. 47. 00

كغ

10 %

(Rajidae) سمك الشفنين و سمك الورنك المفلطح

- - 03 04. 48. 00

كغ

10 %

غيرھا

- - 03 04. 49. 00

: طازجة أو مبردة،غيرھا
كغ

10 %

Silurus

Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى
( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp., spp.,

- - 03 04. 51. 00

Cyprinus spp.)

Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus Carassius spp.,
Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus Cirrhinus spp.,
 سمك،(Megalobrama spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevni

 السمك ثعباني،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.) اإلنقليس
.(Channa spp.) الرأس
كغ

10 %

.(Salmonidae) سمك السلمون

- - 03 04. 52. 00

كغ

10 %

Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae) أسماك من عائلة
 وMoridae,
Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
.(Muraenolepididae

- - 03 04. 53. 00

كغ

10 %

.("Xiphias gladius") سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة

- - 03 04. 54. 00

كغ

10 %

.( Dissostichus ) سمك أبو سن

- - 03 04. 55. 00

كغ

10 %

.كالب البحرو غيرھا من أسماك القرش

- - 03 04. 56. 00

كغ

10 %

. (Rajidae) سمك الشفنين و سمك الورنك المفلطح

- - 03 04. 57. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 04. 59. 00

Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) شرائح مجمدة من سمك البلطى
Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp., Silurus spp.,
Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus, Carassius spp.
Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus, Cirrhinus spp.
 سمك،(Megalobrama spp., Leptobarbus hoevni, Osteochilus hasselti
 السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.) اإلنقليس
:(Channa spp.)
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كغ

10 %

.( Oreochromis سمك البلطى )نوع

- - 03 04. 61. 00

كغ

10 %

.(Ictalurus, Clarias, Pangasius Silurus ) السيللوريات

- - 03 04. 62. 00

كغ

10 %

.(Lates niloticus) سمك نھر النيل

- - 03 04. 63. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 04. 69. 00

Cynoglossidae ,Bothidae, Pleuronectidae) شرائح سمك مجمدة من عائلة
:(Citharidae  وScophthalmidae, Soleidae

-

كغ

10 %

.(Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua) سمك القد

- - 03 04. 71. 00

كغ

10 %

.(Melanogrammus aeglefinus) سمك الحدّوق

- - 03 04. 72. 00

كغ

10 %

.("Pollachius Virens" ) السمك األسود

- - 03 04. 73. 00

كغ

10 %

.(Merluccius spp., Urophycis spp.) سمك النازلي

- - 03 04. 74. 00

كغ

10 %

.(Theragra chalcogramma) سمك بوالك أالسكا

- - 03 04. 75. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 04. 79. 00

:شرائح مجمدة من اسماك أخر
كغ

10 %

,Oncorhynchus gorbucsha ,Oncorhynchus nerka ) سمك سلمون المحيط الھادي
,Oncorhynchus kisutch ,Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus keta

- - 03 04. 81. 00

 سمك سلمون المحيط األطلنطي،( Oncorhynchu Rhodurus, Oncorhynchus masou
.(Hucho hucho)  سمك الدانوب،(Salmo salar)
كغ

10 %

, Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
, Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 04. 82. 00

كغ

10 %

Cynoglossidae ,Bothidae, Pleuronectidae) (السمك المفلطح )المسطح
.(Citharidae  وScophthalmidae, Soleidae

- - 03 04. 83. 00

كغ

10 %

.(Xiphias gladius) سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة

- - 03 04. 84. 00

كغ

10 %

.(Dissostichus) سمك أبو سن

- - 03 04. 85. 00

كغ

10 %

.(Clupea pallasii, Clupea harengus) سمك الرنجة

- - 03 04. 86. 00

كغ

10 %

( أو بونيت مخطط البطنlistaos)  ليستاوس،(" Thunnus") سمك التونة من نوع
.(pelamis "Katsuwonus" Euthynnus) ()األسقمري

- - 03 04. 87. 00

كغ

10 %

 و سمك الشفنين و سمك الورنك المفلطح، و غيرھا من أسماك القرش،كالب البحر

- - 03 04. 88. 00

. (Rajidae)

كغ

10 %

.غيرھا
: مجمدة،غيرھا

- - 03 04. 89. 00
-

كغ

10 %

Sword fish "Xiphias) سمك أبو سيف أو سياف البحر من فصيلة زيفياس غالديوس
. بأبي سنكة:ً "( المعروف محلياgladius

- - 03 04. 91. 00

كغ

10 %

.(Dissostichus)( من فصيلةTooth fish) سمك القطب الجنوبي أو األسترالي ذو األسنان

- - 03 04. 92. 00

كغ

10 %

Silurus spp., Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى

- - 03 04. 93. 00
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Carassius spp., Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp.,
Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus
Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus,
 سمك،(Megalobrama spp.,Leptobarbus hoeveni, Osteochilus hasselti
 السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.) اإلنقليس
.(Channa spp.)

كغ

10 %

.(Theragra chalcogramma) سمك بوالك أالسكا

- - 03 04. 94. 00

كغ

10 %

Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae) أسماك من عائلة
 وMoridae,
Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
.(Theragra chalcogramma) (عدا سمك بوالك أالسكاMuraenolepididae

- - 03 04. 95. 00

كغ

10 %

.كالب البحرو غيرھا من أسماك القرش

- - 03 04. 96. 00

كغ

10 %

. (Rajidae) سمك الشفنين و سمك الورنك المفلطح

- - 03 04. 97. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 04. 99. 00

 وإن كانت،أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة
مطبوخة قبل أو في أثناء عملية التدخين؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات
. صالحة لإلستھالك البشري،مكتلة "بيليتس" من سمك

03.05

كغ

10 %

. صالحة لإلستھالك البشري،دقيق سمك ومساحيق وكريات مكتلة "بيليتس" من سمك

- 03 05. 10. 00

كغ

10 %

 مملحة أو في ماء مملح، مدخنة، مجففة،أكباد و بطارخ وغدد تذكير األسماك

- 03 05. 20. 00

: ولكن غير مدخنة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة،شرائح سمك

-

كغ

10 %

Silurus spp., Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى
Carassius spp., Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp.,
Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus
Osteochilus Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus
سمك اإلنقليس
،(Megalobrama spp., hasselti, Leptobarbus hoeveni
Channa )  السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)
.(spp.

- - 03 05. 31. 00

كغ

10 %

Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae) أسماك من عائلة
 وMoridae,
Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
.(Muraenolepididae

- - 03 05. 32. 00

كغ

10 %

.غيرھا

- - 03 05. 39. 00

: بما فيھا الشرائح عدا أحشاء األسماك الصالحة لالستھالك،أسماك مدخنة
كغ

10 %

,Oncorhynchus gorbucsha ,Oncorhynchus nerka ) سالمون المحيط الھادي
,Oncorhynchus kisutch ,Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus keta

- - 03 05. 41. 00

Salmo )  و سلمون األطلنطي،( Oncorhynchu Rhodurus, Oncorhynchus masou
.(Hucho hucho)  و سلمون الدانوب،(salar
كغ

10 %

.(Clupea pallasii, Clupea harengus) سمك الرنجة

- - 03 05. 42. 00

كغ

10 %

, Oncorhynchus clarki ,Oncorhynchus mykiss ,Salmo trutta) سمك الترويت
, Oncorhynchus apache , Oncorhynchus gilae ,Oncorhynchus aguabonita
.(Oncorhynchus chrysogaster

- - 03 05. 43. 00

كغ

10 %

Silurus spp., Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى

- - 03 05. 44. 00
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Carassius spp., Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp.,
Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus
Osteochilus
Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus,
سمك اإلنقليس
،(hasselti, Megalobrama spp.,Leptobarbus hoeveni
Channa )  السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)
.(spp.

كغ

10 %

.غيرھا
 ولكن، وإن كانت مملحة، عدا أحشاء األسماك الصالحة لالستھالك البشري،أسماك مجففة
:غير مدخنة

- - 03 05. 49. 00
-

كغ

10 %

.(Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua) سمك القد

- - 03 05. 51. 00

كغ

10 %

Silurus spp., Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى
Carassius spp., Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp.
Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus
Osteochilus
Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus,
سمك اإلنقليس
،(hasselti, Megalobrama spp.,Leptobarbus hoeveni
Channa )  السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus)  سمك نھر النيل،(Anguilla spp.)
.(spp.

- - 03 05. 52. 00

كغ

10 %

Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae) أسماك من عائلة
 وMoridae,
Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae
Gadus ogac , Gadus morhua ) ( وغيرھا من سمك القدMuraenolepididae

- - 03 05. 53. 00

.(Gadus macrocephalus

كغ

10 %

كغ

10 %

وا

مك االنش

 س،(Clupea

pallasii,

Clupea

harengus) ة

مك الرنج

س

 وس اردينيلال،(Sardinops spp., Sardina pilchardus) أس ماك الس ردين،(Engraulis spp.)
 س مك األس قمري،(Sprattus sprattus) رنج ة ص غيرة أو أس برط،(Sardinella spp. )
،(Scomber japonicus, Scomber australascius, Scomber scombrus)""ماكاري ل
 أس ماك،(Rastrelliger spp.) س مك األس قمري "ماكاري ل" م ن المحيط ين الھن دي و الھ ادي
،(Trachurus spp.) (شينش ار )ســـ ـمك ســــ ـليمان،(Scomberomorus spp.)الع راف
 س مك زبي دي،(Rachycentron canadum)  س مك كوبي ا،(Caranx spp.) أس ماك الربي ب
 الم ذنبات،(Cololabis saira)  سمك الصوري من المحيط الھ ادي،(Pampus spp.) الفضي
 س مك أب و س يف أو،(Mallotus villosus) " الكبل ين "س مك ص غير،(Decapteurs spp.)
 البوني ت،(Euthynnus affinis)  الت ونين الش رقي، (Xiphias gladius) س ياف البح ر
. (Istiophoridae)  سمك الزعنفة الشراعية، الحربة، سمك مرلين،(Sarda spp.)
غيرھا
 عدا أحشاء األسماك، وأسماك في ماء مملح،أسماك مملحة ولكن غير مجففة وال مدخنة
:الصالحة لالستھالك البشري

- - 03 05. 54. 00

- - 03 05. 59. 00
-

كغ

10 %

.(Clupea pallasii, Clupea harengus) سمك الرنجة

- - 03 05. 61. 00

كغ

10 %

.(Gadus macrocephalus, Gadus ogac, Gadus morhua) سمك القد

- - 03 05. 62. 00

كغ

10 %

.(Engraulis spp.) "سمك األنشوا "األنشوجة

- - 03 05. 63. 00

كغ

10 %

Silurus spp., Pangasius spp. )  السيللوريات،(Oreochromis spp.) سمك البلطى
Carassius spp., Cyprinus spp.) ( سمك الشبوطIctalurus spp. , Clarias spp.,
Cirrhinus spp., Hypophthalmichthys spp., Ctenopharyngodon idellus
Osteochilus hasselti, Labeo spp., Catla catla, Mylopharyngodon piceus,
،(Anguilla spp.)  سمك اإلنقليس،(Megalobrama spp.,Leptobarbus hoeveni
.(Channa spp.)  السمك ثعباني الرأس،(Lates niloticus) سمك نھر النيل

- - 03 05. 64. 00
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- - 03 05. 69. 00
-

10 %

زعانف ،رؤوس ،ذيول ،معد وغيرھا من أحشاء األسماك الصالحة لالستھالك:

- - 03 05. 71. 00

زعانف سمك القرش.

10 %

كغ

- - 03 05. 72. 00

رؤوس ،ذيول ومعد األسماك.

10 %

كغ

- - 03 05. 79. 00

غيرھا.

10 %

كغ

03.06

قشريات ،وإن كانت مقشورة ،حية ،طازجة ،مبردة ،مجمدة ،مجففة ،مملحة
أو في ماء مملح ،قشريات وإن كانت مقشورة ،مدخنة ،وإن كانت مسلوقة
قبل أو أثناء التدخين ،قشريات غير مقشورة ،مطبوخة بالبخار أو مسلوقة
في الماء ،وإن كانت مبردة ،مجمدة ،مجففة ،مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق،
مساحيق ،سميد وكريات مكتلة "بيليتس" من القشريات ،صالحة لإلستھالك
البشري.
-

مجمدة:

- - 03 06. 11. 00

جراد بحر "روك لوبستر و أشباھه"

- - 03 06. 12. 00

عقارب بحر "لوبستر" ).(Homarus spp.

10 %

- - 03 06. 14. 00

سرطانات )كابوريا(.

10 %

كغ

- - 03 06. 15. 00

عقارب بحر النرويج ).(Nephrops norvegicus

10 %

كغ

- - 03 06. 16. 00

روبيان )قريدس او جمبري المياه الباردة( ).(Crangon crangon, Pandalus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 17. 00

روبيان )قريدس او جمبري( آخر.

10 %

كغ

- - 03 06. 19. 00

غيرھا ،بما فيھا دقيق ومساحيق ،سميد وكريات مكتلة "بيليتس" من القشريات ،صالحة
لإلستھالك البشري.

10 %

كغ

-

).(Jasus spp., Panulirus spp., Palinurus spp.

10 %

كغ
كغ

حية أو طازجة أو مجمدة:

- - 03 06. 31. 00

جراد البحر الصخري و أشباھه ).( Jasus spp., Panulirus spp., Palinurus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 32. 00

عقارب بحر "لوبستر" )من نوع ھوماروس( ). (Homarus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 33. 00

سلطعون

10 %

كغ

- - 03 06. 34. 00

عقارب )جراد( بحر النرويج ).(Nephrops norvegicus

10 %

كغ

- - 03 06. 35. 00

ربيان )قريدس أو جمبري( المياه الباردة ).(Crangon crangon, Pandalus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 36. 00

غيرھا ربيان )قريدس أو جمبري(

10 %

كغ

- - 03 06. 39. 00

غيرھا ،بما فيھا دقيق ومساحيق ،سميد وكريات مكتلة "بيليتس" من القشريات ،صالحة
لالستھالك البشري.

10 %

كغ

-

 10:37ص

غيرھا.

كغ

غيرھا:

- - 03 06. 91. 00

جراد البحر الصخري و أشباھه ).( Jasus spp., Panulirus spp., Palinurus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 92. 00

عقارب بحر "لوبستر" ). (Homarus spp.

10 %

كغ

2017/03/14
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الصفحة24 :

- - 03 06. 93. 00

سلطعون

10 %

كغ

- - 03 06. 94. 00

عقارب )جراد( بحر النرويج ).(Nephrops norvegicus

10 %

كغ

- - 03 06. 95. 00

ربيان )قريدس أو جمبري المياه الباردة( ).(Crangon crangon, Pandalus spp.

10 %

كغ

- - 03 06. 99. 00

غيرھا ،بما فيھا دقيق ومساحيق ،سميد وكريات مكتلة "بيليتس" من القشريات ،صالحة
لالستھالك البشري.

10 %

كغ

03.07

رخويات ،وإن كانت منزوعة أصدافھا ،حية ،طازجة ،مبردة ،مجمدة،
مجففة ،مملحة أو في ماء مملح؛ رخويات وإن كانت منزوعة أصدافھا،
مدخنة وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء التدخين؛ دقيق ،مساحيق ،سميد
وكريات مكتلة "بيليتس" ،من الرخويات ،صالحة لإلستھالك البشري.
-

محار ":"Oysters

- - 03 07. 11. 00

حية أو طازجة او مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 12. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 19. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

محار مروحي الشكل ،من أجناس بكتن أو كالميس أو بالكوبكتن:

- - 03 07. 21. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 22. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 29. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

بلح البحر )من نوعي ميتيلوس و بيرنا(:

- - 03 07. 31. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 32. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 39. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

حبار و أطلس المياه العميقة؛ كاليماري و ذو القرن :

- - 03 07. 42. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 43. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 49. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

أخطبوط ):(Octopus spp.

- - 03 07. 51. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 52. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 59. 00

غيرھا.

10 %

كغ

- 03 07. 60. 00

حلزون )عدا حلزون البحر(.

10 %

كغ

-
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2017/03/14

بطلينوس " ،"clamsرخويات ذات صدفتين )كوكل( أم الحلول )) ،(archesآرسيداي،
آركيسيداي ،كاردييداي ،دوناسيداي ،ھياتيليداي ،ماكتريداي ،ميزوديسماتيداي ،مييداي،
الصفحة

24

الصفحة25 :

القسم األول  /الفصل الثالث

سيميليداي ،سوليكورتيداي ،سولينداي ،تريداكنداي وفينيريداي(:
- - 03 07. 71. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 72. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 79. 00

غيرھا.

10 %

كغ

- - 03 07. 81. 00

أذن البحر ) (Haliotis spp.حية ،أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 82. 00

محار ) (Strombus spp.حية ،أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 83. 00

أذن البحر ) (Haliotis spp.مجمدة

10 %

كغ

- - 03 07. 84. 00

محار ) (Strombus spp.مجمدة

10 %

كغ

- - 03 07. 87. 00

أنواع أخر من أذن البحر )(Haliotis spp.

10 %

كغ

- - 03 07. 88. 00

أنواع أخر من محار )(Strombus spp.

10 %

كغ

- - 03 07. 89. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-

غيرھا بما فيھا الدقيق والمساحيق والسميد وكريات مكتلة "بيليتس" ،صالحة لإلستھالك
البشري:

- - 03 07. 91. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 07. 92. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 07. 99. 00

غيرھا.

10 %

كغ

03.08

الفقاريات مائية عدا القشريات والرخويات  ،حية ،طازجة ،مبردة ،مجمدة،
مجففة ،مملحة أو في ماء مملح؛ الفقاريات مائية عدا القشريات والرخويات،
مدخنة ،وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء التدخين؛ دقيق ،مساحيق ،سميد
وكريات مكتلة "بيليتس" من الالفقاريات المائية عدا القشريات والرخويات،
صالحة لإلستھالك البشري.
-

خيار البحر )ستيشوبوس جابونيكوس ،ھولوثيريواداي ":("Holothuroidea

- - 03 08. 11. 00

حية ،طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 08. 12. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 08. 19. 00

غيرھا.

10 %

كغ

-
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أذن البحر ) (Haliotis spp.و محار ):(Strombus spp.

أخينوس )توتياء البحر ",Strongylocentrotus spp.) ("oursins
:(Echinus esculentus, Loxechinus albus, Paracentrotus lividus

- - 03 08. 21. 00

حية أو طازجة أو مبردة.

10 %

كغ

- - 03 08. 22. 00

مجمدة.

10 %

كغ

- - 03 08. 29. 00

غيرھا.

10 %

كغ

- 03 08. 30. 00

رئة البحر )قناديل البحر ") ("medusesروبيليما ".("Rhopilema

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

25

الصفحة26 :

- 03 08. 90. 00

 10:37ص

2017/03/14

غيرھا.

القسم األول  /الفصل الثالث
10 %

الصفحة

كغ

26

الصفحة27 :

القسم األول  /الفصل الرابع

الفصل الرابع
ألبان ومنتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل
حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
مالحظات:
-1

يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا ً أو كليا ً.

-2

من أجل تطبيق أحكام البند :04.05
)أ(

إن عبارة "زبدة" تعني الزبد الطبيعي ،زبد مصل اللبن أو الزبد المعاد تركيبه )طازجا ً أو مملحا ً أو زنخاً ،بما فيه الزبد المعلب في
أوعية محكمة الغلق( ،المشتق حصراً من اللبن ،والذي يحتوي على دسم لبن بنسبة  %80أو أكثر وال تتجاوز  95%وزناً ،وعلى
مواد صلبة غير دھنية بحد أقصى  %2وزناً ،وعلى الماء بحد أقصى  %16وزنا ً.
إن الزبد اليحتوي على مستحلبات مضافة ،ولكنه قد يحتوي على كلور الصوديوم وملونات غذائية وأمالح تعادل وعلى بكتريا
مستنبتة غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك.

)ب( يقصد بعبارة منتجات ألبان قابلة للدھن المستحلبات من نمط "الماء في الزيت" القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن باعتباره
الدسم الوحيد فقط الموجود في المنتج بنسبة  %39أو أكثر ولكن تقل عن  %80وزنا ً.
-3

تبند المنتجات المتحصل عليھا بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن ،كأجبان في البند  ،04.06بشرط أن تتوفر فيھا
الخصائص الثالث التالية:
)أ( أن ال تقل نسبة دسم اللبن فيھا عن  5%أو أكثر ،من وزن المادة الجافة؛
)ب( أن ال تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزنا ً عن  70%وأن ال تزيد عن 85%؛
)ج(

-4

أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المنتجات المتحصل عليھا من مصل اللبن التي تحتوي على أكثر من  95%وزنا ً من الكتوز معبراً عنه بـ "الكتوز ال مائي"
محسوبا ً على أساس المادة الجافة )البند (17.02؛

)ب( المنتجات المتحصل عليھا من األلبان باستبدال واحد أو أكثر من مكوناتھا الطبيعية )مثل األحماض الدھنية المشتقة من الزبد( بمادة
أخرى )مثل األحماض الزيتية( )البند  19.01أو البند (21.06؛
)ج(

الزالل )البومين() ،بما فيه المركزات من اثنين أو أكثر من بروتين مصل اللبن ،المحتوية وزنا ً على أكثر من  80%من بروتين
مصل اللبن ،محسوبة على أساس المادة الجافة( )البند  ،(35.02وكذلك الغلوبولين )البند .(35.04

مالحظات بنود فرعية:
-1

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي رقم  0404.10يقصد بعبارة "مصل اللبن المعدل" المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن) ،أي من
مصل اللبن المنزوع منه كل أو بعض الالكتوز أو البروتينات أو األمالح المعدنية( ،كما تعني أيضا ً مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات
طبيعية من مصل اللبن ،وكذلك المنتجات المتحصل عليھا بخلط مكونات مصل اللبن الطبيعي.

-2

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ،0405.10ال تشمل عبارة "زبدة" الزبدة المنزوع ماؤھا أو السمن "غي ) "Gheeالبند الفرعي
.(0405.90

مالحظة إضافية:
-1

إن كلمة "ألبان" الواردة في نصوص البنود  04.01و 04.02و 04.03تستخدم في جمھورية مصر العربية للداللة على ما يعرف في
الجمھورية العربية السورية بكلمة "حليب" كما أن كلمة "زبادي" الواردة في نص البند  04.03وفي البند الفرعي  0403.10تستخدم في
جمھورية مصر العربية للداللة على اللبن الرائب الذي يعرف في األسواق المحلية في الجمھورية العربية السورية بكلمة "لبن" فقط وال
شأن لكلمة "زبادي" الواردة في نص البند المذكور باألواني المعروفة بھذه التسمية في األسواق المحلية.
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الصفحة29 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

04.01

القسم األول  /الفصل الرابع

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألبان وقشدة ،غير مركزة وال محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر.
- 04 01. 10. 00

تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن  1%وزنا ً.

5%

كغ

- 04 01. 20. 00

تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  1%وال تتجاوز  6%وزنا ً.

5%

كغ

- 04 01. 40. 00

تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  6%وزنا وال تتجاوز 10%

5%

كغ

- 04 01. 50. 00

تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن  10%وزنا

5%

كغ

ألبان وقشدة ،مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

04.02
-

بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ،تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن 1.5%
وزنا ً:

 - - - 04 02. 10. 10لألطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة.

1%

كغ

 - - - 04 02. 10. 90غيرھا.

5%

كغ

-

بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر ،تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5%
وزنا ً:

--

ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر:

 - - - 04 02. 21. 10لألطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة.

1%

كغ

 - - - 04 02. 21. 90غيرھا.

5%

كغ

--

غيرھا:

 - - - 04 02. 29. 10لألطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة.

1%

كغ

 - - - 04 02. 29. 90غيرھا.

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 04 02. 91. 00

ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر

10 %

كغ

- - 04 02. 99. 00

غيرھا.

10 %

كغ

مخيض ،لبن وقشدة مخثران ،لبن رائب "زبادي" ،كفير وغيره من أنواع
األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة ،وإن كانت مركزة أو محتوية على
سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكھة أو محتوية على فواكه أو أثمار
قشرية )مكسرات( أو كاكاو ،مضافة.

04.03

- 04 03. 10. 00

لبن رائب "زبادي"

- 04 03. 90. 00

غيرھا

كغ

20 %
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم1

20 %

مصل اللبن ،وإن كان مركزاً أو محتويا ً على سكر مضاف أو مواد تحلية
أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية ،وإن كانت محتوية على سكر
مضاف أو مواد تحلية آخر ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

04.04
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الصفحة30 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 04 04. 10. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مصل اللبن و مصل اللبن المعدل  ،وإن كان مركزاً أو محتويا ً على سكر مضاف أو على
مواد تحلية آخر.

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

5%

غيرھا:

 - - - 04 04. 90. 10اللبن عالي البروتين نتيجة نزع واحد أو أكثر من مكوناته أو الذي أضيف له مكونات اللبن
الطبيعية.

10 %

كغ

 - - - 04 04. 90. 90غيرھا.

20 %

كغ

04.05

زبد وغيرھا من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان
قابلة للدھن.
- 04 05. 10. 00

زبد.

- 04 05. 20. 00

منتجات ألبان قابلة للدھن

-

 - - - 04 05. 90. 90غيرھا

04.06

5%

كغ

20 %

كغ

غيرھا:

 - - - 04 05. 90. 10سمن )المشتق من الحليب ".("GHEE

5%

كغ

20 %

كغ

جبن )بما في ذلك جبن اللبن المخثر(.
- 04 06. 10. 00

جبن طازج )"غير منضج" غير مخثر أو غير مخمر( بما في ذلك جبن مصل اللبن ،وجبن
اللبن المخثر

20 %

كغ

- 04 06. 20. 00

أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق ،من جميع األنواع.

20 %

كغ

- 04 06. 30. 00

أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق.

20 %

كغ

- 04 06. 40. 00

أجبان ذات عروق زرقاء وغيرھا من األجبان المحتوية على عروق متحصل عليھا بواسطة
بينثيليوم روكفورتي )(Penicilum Roqueforti

20 %

كغ

- 04 06. 90. 00

أجبان أخرى

20 %

كغ

04.07

بيض طيور ،بقشره ،طازج أو محفوظ أو مطبوخ.
-

بيض مخصب معد ألجھزة الحاضنة:

- - 04 07. 11. 00

من طيور من فصيلة غالوس دومستيكاس.

5%

كغ

- - 04 07. 19. 00

غيرھا.

5%

كغ

-
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بيض طازج آخر:

- - 04 07. 21. 00

من فصيلة غالوس دومستيكاس

5%

كغ

- - 04 07. 29. 00

غيرھا.

5%

كغ

- 04 07. 90. 00

غيرھا.

5%

كغ
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الصفحة31 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

04.08

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم األول  /الفصل الرابع
الرسم  %وحدة قياسية

بيض طيور بدون قشره ،مح )صفار البيض( ،طازج أو مجفف أو مسلوق
في الماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب ،مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى،
وإن كان محتويا ً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر.
-

مح )صفار البيض(:

- - 04 08. 11. 00

مجفف.

5%

كغ

- - 04 08. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 04 08. 91. 00

مجفف.

5%

كغ

- - 04 08. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

04.09

04 09. 00. 00

عسل طبيعي.

20 %

كغ

04.10

04 10. 00. 00

منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان
آخر.

20 %

كغ
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الصفحة33 :

القسم األول  /الفصل الخامس

الفصل الخامس
منتجات أخرى من أصل حيواني ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المنتجات الصالحة لألكل )عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد ،كاملة أو قطعا ً(؛

)ب( الصالل أو الجلود )بما فيھا الجلود بفراء( ،عدا المنتجات الداخلة في البند  ،05.05والقصاصات والنفايا المماثلة من الجلود الخام
الداخلة في البند ) 05.11الفصل  41أو (43؛
)ج(
-2
-3
-4

المواد النسجية من أصل حيواني عدا شعر الخيل و فضالته )القسم الحادي عشر(؛

)د( الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكانس والفراجين )البند .(96.03
يعتبر "خاما ً" بالمعنى المقصود في البند ) ،(05.01الشعر المفروز طوليا ً بشرط أن ال تكون أطرافه الجذرية و رؤوسه مجمعة معا ً
باالتجاه الطبيعي.
يعتبر "عاجا ً" في ھذا الجدول ،أنياب الفيل وفرس النھر)ھيبوبوتاموس" ("hippopotamusالفظ والكركدن البحري وأنياب الخنزير
البري وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات.
يقصد بعبارة "شعر الخيل" في ھذا الجدول شعر عرف أو ذيل فصيلتي الخيل والبقر .يشمل البند  05.11بشكل خاص شعر الخيل و
فضالته ،و إن كانت بشكل طبقات على حامل أو بدونه.
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الصفحة34 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

05.01

05 01. 00. 00

05.02

05.04

القسم األول  /الفصل الخامس

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

شعر بشري خام ،وإن كان مغسوالً أو منزوعا ً دھنه؛ وفضالت الشعر
البشري.

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

5%

شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة
الفراجين )فراشي( وفضالته.
- 05 02. 10. 00

شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضالته

5%

كغ

- 05 02. 90. 00

غيرھا.

5%

كغ

05 04. 00. 00

مصارين ومثانات ومعد حيوانات )عدا األســــماك( ،كاملة أو قطعا ،طازجة،
مبردة ،مجمدة ،مملحة أو في ماء مملح ،مجففة أو مدخنة.

10 %

كغ

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ،بريشــھا أو بزغـبھا ،ريش طيور
وأجزاؤه )وإن كان مشــذبا ً( ،زغب ،جميعھا خاما ً أو لم يجر عليھا أكثر من
التنظيف أو التطھير أو المعالجة بقصد حفظھا؛ مساحيق ونفايات ريش أو
أجزاء ريش.

05.05

- 05 05. 10. 00

ريش من األنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب.

5%

كغ

- 05 05. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

عظام وأروم قرون ،خاما ً أو منزوعة الدھن أو الھالم أو محضرة تحضيراً
بســـيطا ً )لكن غير مقطعة بأشــــكال خاصة( ،أو معالجة بحمض ،مساحيق
ونفايات ھذه المنتجات.

05.06

- 05 06. 10. 00

عظمين )بروتين عظام( أو عظام معالجة بحمض.

10 %

كغ

- 05 06. 90. 00

غيرھا.

10 %

كغ

عاج؛ عظم ظھرالسـلحفاة )ذبل أو درق( ،صفيحات فك الحوت )بما فيھا
األھداب( أو غيرھا من ثدييات بحرية ،قرون وقرون مشـــعبة ،حوافر،
أظافر ،مخالب ومناقير ،خاما ً أو محضرة تحضيراً بســــيطا ً ولكن غير مقطعة
بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايا ھذه المواد.

05.07

- 05 07. 10. 00

عاج ،مساحيقه ونفاياته

30 %

كغ

- 05 07. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

05.08

05 08. 00. 00

مرجان ومواد مماثلة ،خاما ً أو محضراً تحضيراً بسيطا ً ولكن غير مشغولة
بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام
الحبار ،خاما ً أو محضرة تحضيراً بسيطا ً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة،
مساحيقھا وفضالتھا.

30 %

كغ

05.10

05 10. 00. 00

عنبر أشـھب ،طيب القندس )كاستوريوم" ،("castoreumطيب
الزباد" ،"civetومسك؛ ذراريح )ذباب ھندي "("catharides؛ صفراء
وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات
الصيدلة ،طازجة ،مبردة ،مجمدة ،محفوظة مؤقتا ً بطريقة أخرى.

10 %

كغ
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الصفحة35 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

05.11

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

منتجات حيوانية األصل ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،حيوانات ميتة
مما يشمله الفصالن ) (1أو ) (3غير صالحة لالستھالك البشري.
- 05 11. 10. 00
- - 05 11. 91. 00
--

مني ذكور البقر.

منتجات أسماك أو رخويات أو قشريات أو الفقريات مائية أخر؛ حيونات ميتة مما يشمله
الفصل )(3

1%

كغ

30 %

غيرھا:

 - - - 05 11. 99. 90غيرھا.

14/3/2017

كغ

غيرھا:

 - - - 05 11. 99. 10شعر الخيل أو طبقاته و إن كان بشكل طبقات على حامل أو بدونه.
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كغ

30 %

كغ
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الصفحة37 :

القسم الثاني  /الفصل السادس

القسم الثاني
منتجات المملكة النباتية
مالحظات:
يقصد بعبارة )كريات مكتلة "بيليتس  ،("Pelletsأينما وردت في ھذا القسم ،المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة … إلخ،
والتي كتلت إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تزيد عن  3%وزنا ً.
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الصفحة38 :

القسم الثاني  /الفصل السادس

الفصل السادس
أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصالت وبصيالت وجذور وما شابھھا؛ أزھار مقطوفة وأغصان
مورقة للزينة
مالحظات:
-1

مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند  ،06.01فإن ھذا الفصل يشمل فقط األشجار الحية واألصناف )بما فيھا شتالت الخضر( من
األنواع التي ينتجھا عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزھارون للغرس أو للزينة؛ غير أن ھذا الفصل اليشمل البطاطا )البطاطس( والبصل
والعسقالن والثوم والمنتجات األخرى المذكورة في "الفصل ."7

-2

تعامل الباقات والسالل واألكاليل واألصناف المماثلة معاملة األزھار واألغصان الوارقة ،الداخلة في البندين  06.03أو  ،06.04بصرف
النظر عن اللوازم المضافة إليھم من مواد أخر .ومع ذلك ،اليشمل ھذان البندان أصناف فن اللصق )كوالج " ("Collageولوحات الزينة
المماثلة الداخلة في البند .97.01
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الصفحة39 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

06.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصلية ،تيجان ،وسيقان أرضية
)جذاميرأو ريزومز( ،راقدة "في طور البيات" ،مـنـبـتـة أو مزھرة؛ نباتات
وجذور ھندباء )شــيكوريا( ،عدا الجذور المذكورة في البند .12.12
- 06 01. 10. 00

بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصلية ،تيجان ،وسيقان أرضية جذامير أو
ريزومات " ،"Rhizomesراقدة )في طور البيات(.

5%

عدد

- 06 01. 20. 00

بصيالت وبصالت ودرنات وجذور درنية وبصلية  ،تيجان ،وسيقان أرضية )جذامير أو
ريزومات( ،منبتة أو مزھرة؛ نباتات و جذور الھندباء ) شيكوريا( .

5%

عدد

06.02

نباتات حية أخر )بما فيھا جذورھا( ،فسائل وطعوم ،بياض الفطر.
- 06 02. 10. 00

فسائل دون جذورھا وطعوم

5%

كغ

- 06 02. 20. 00

أشجار وجنبات وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية صالحة لألكل ،وإن كانت مطعمة .

5%

عدد

- 06 02. 30. 00

جنبات وردية ) رودودندرن "( "Rhododendronsأو صحراوية )أزاليه "("Azaleas
و إن كانت مطعمة.

5%

عدد

- 06 02. 40. 00

شجيرات ورود ،و إن كانت مطعمة.

5%

عدد

- 06 02. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

06.03

أزھار مقطوفة و براعم أزھار ،للباقات أو للتزيين نضرة أو مجففة ،مبيضة،
مصبوغة ،مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.
-

نضرة:

- - 06 03. 11. 00

ورد

30 %

كغ

- - 06 03. 12. 00

قرنفل

30 %

كغ

- - 06 03. 13. 00

السحلبية )أوركايد "("Orchids

30 %

كغ

- - 06 03. 14. 00

األقحوان )(Chrysanthemums

30 %

كغ

- - 06 03. 15. 00

زنبق )من نوع ليليوم(

30 %

كغ

- - 06 03. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 06 03. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

06.04
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أغـصان وارقـة وأوراق وأفـنـان وأجزاء أخر من النـبـاتـات ،دون أزھار أو
براعم ،وأعشاب وطحالب وأشنة معدة للباقات أو للزينة ،نضرة ،مجففة،
مصبوغة ،مبيضة ،مشــــربة أو محضرة بطريقة أخرى.
- 06 04. 20. 00

طازجة.

30 %

كغ

- 06 04. 90. 00

غيرھا.

30 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة41 :

القسم الثاني  /الفصل السابع

الفصل السابع
خضر ونباتات وجذور ودرنات ،صالحة لألكل
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند .12.14

-2

في البنود  07.09و  07.10و  07.11و  ،07.12فإن عبارة "الخضر" تشمل أيضا ً الفطور الصالحة لألكل والكمأة والزيتون وال َك َبر
" "Capersوالقرع والكوسا والباذنجان والذرة الحلوة )زيامايس من نوع سكاراتا " ،("Zea mays var saccharataوأثمار من
جنس فليفللة )كابســــــيكوم" ("Capsicumأو من جنس فلفل )بيمنتا " ،("Pimentaوالشـمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد
)قرة العين( والمردقوش الحلو )ماجوران ھورتنسيس أو أوريغانوم ماجورانا ""Majorna hortensis
أو "("Origanum majorana

-3

يشمل البند  07.12جميع الخضر المجففة من األنواع الداخلة في البنود من  07.01لغاية  ،07.11باستثناء:
)أ(

البقول القرنية اليابسة المقشورة )البند (07.13؛

)ب( الذرة الحلوة باألشكال المحددة في البنود من  11.02لغاية 11.04؛

-4

)ج(

دقيق وســــميد ومســـــاحيق ورقائق صغيرة )بشـــــرة " ("flakesوحبيبات وكريات البطاطا )البطاطس( المكتلة ""Pellets
)البند .(11.05

)د(

دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند ) 07.13البند .(11.06

إال أنه يستثنى من ھذا الفصل األثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس فليفله )كابسيكوم" ("Capsicumأو من جنس فلفل
)بيمنتا ") ("Pimentaالبند .(09.04

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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الصفحة42 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

07.01

القسم الثاني  /الفصل السابع

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

بطاطا طازجة أو مبردة.
- 07 01. 10. 00

للزرع )للبذار(.

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

07.02

- 07 01. 90. 00

غيرھا.

20 %

كغ

07 02. 00. 00

بندورة )طماطم( ،طازجة أو مبردة.

20 %

كغ

بصل وعسقالن وثوم وكرات وخضر ثومية أخر ،طازجة أو مبردة.

07.03
- 07 03. 10. 00

بصل وعسقالن

20 %

كغ

- 07 03. 20. 00

ثوم

20 %

كغ

- 07 03. 30. 00

كراث )براصية( وخضر ثومية أخرى

20 %

كغ

كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة لألكل من جنس
)براسيكا" ("Brassicaطازجة أو مبردة.

07.04
- 07 04. 10. 00

قرنبيط "زھرة" وقرنبيط )بروكولي"("Brocoli

20 %

كغ

- 07 04. 20. 00

ملفوف بروكسل

20 %

كغ

- 07 04. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

خس )الكتوكا ســـاتيفا " ("Lactuca Sativaوھندباء من نوع
)شـيكوريوم س ب ب " ،("Chicorium sppطازجة أو مبردة.

07.05
- - 07 05. 11. 00

خس مكبب )خس افرنجي(

20 %

كغ

- - 07 05. 19. 00

غيره

20 %

كغ

- - 07 05. 21. 00

ھندباء ويتلوف ") "witlooffشيكوريوم انتيبوس من نوع فوليوسيوم
"(" chicorium intybus var foliosum

20 %

- - 07 05. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

جزر ولفت بقلي وشوندر )بنجر( للسلطة ،ولحية التيس )سالسيفي
" ("Salsifyوكرافس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل ،طازجة أو
مبردة.
- 07 06. 10. 00

جزر ولفت بقلي

20 %

كغ

- 07 06. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

07 07. 00. 00

خيار وقثاء ،خيار صغير محبب ،طازجة أو مبردة.

20 %

كغ

07.08

بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ،طازجة أو مبردة.
- 07 08. 10. 00
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ھندباء:
كغ

07.06

07.07

خس:

2017/03/14

بازيالء )بيسوم ساتيفوم "("Pisum Sativum

20 %
الصفحة

كغ
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الصفحة43 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

الرسم  %وحدة قياسية

- 07 08. 20. 00

لوبيا أو فاصوليا )من نوعي فيغنا " "Vignaوفاصيولوس "("Phaseolus

20 %

كغ

- 07 08. 90. 00

بقول قرنية أخر

20 %

كغ

07.09

خضر أخر ،طازجة أو مبردة.
- 07 09. 20. 00

ھليون )أسباراجس "("Asparagus

20 %

كغ

- 07 09. 30. 00

باذنجان

20 %

كغ

- 07 09. 40. 00

كرافس عدا الكرفس اللفتي

20 %

كغ

-

فطور وكمأة:

- - 07 09. 51. 00

فطور من فصيلة )الغاريقونيات "("Agaricus

20 %

كغ

- - 07 09. 59. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 07 09. 60. 00

ثمار الفليفلة من نوع كابسيكوم  Capsicumأو من نوع بيمنتا

20 %

كغ

- 07 09. 70. 00

سبانخ وسبانخ نيوزيلندة وسبانخ كبيرة الورق )سبانخ الحدائق(

20 %

كغ

-

غيرھا:

- - 07 09. 91. 00

أرضي شوكي )خرشوف(

20 %

كغ

- - 07 09. 92. 00

زيتون

20 %

كغ

- - 07 09. 93. 00

قرع ،كوسا ،كرنب )من نوع كوكوربيتا(

20 %

كغ

- - 07 09. 99. 00

غيرھا.

20 %

كغ

07.10

خضر )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء( ،مجمدة.
- 07 10. 10. 00
-

بطاطا)بطاطس(

كغ

20 %

بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة:

- - 07 10. 21. 00

بازالء )بيسوم ساتيفوم "("Pisum Sativum

20 %

كغ

- - 07 10. 22. 00

لوبيا أو فاصوليا )فيغنا وفاسيولوس"("Vigna Phaseolus

20 %

كغ

- - 07 10. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 07 10. 30. 00

سبانخ وسبانخ نيوزيلندة وسبانخ كبيرة الورق )سبانخ الحدائق(

20 %

كغ

- 07 10. 40. 00

ذرة حلوة

20 %

كغ

- 07 10. 80. 00

خضر أخر

20 %

كغ

- 07 10. 90. 00

خليط من خضر

20 %

كغ

خضر محفوظة مؤقتا ً )مثالً بغاز ثاني أكسيد الكبريت أوفي ماء مملح،
أومكـبـرت أو في محاليـل حـفـظ أخر( ولكن غير صالحة بحالتھا ھذه
لالستھالك المباشر.

07.11

- 07 11. 20. 00
 10:37ص
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زيتون

20 %
الصفحة

كغ
43

الصفحة44 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 07 11. 40. 00
-

القسم الثاني  /الفصل السابع

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
خيار أو قثاء وخيار صغير " "CORNICHONS

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

20 %

فطور وكمأة:

- - 07 11. 51. 00

فطور من فصيلة الغاريقونيات )أغاريكاس"("Agaricus

20 %

كغ

- - 07 11. 59. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 07 11. 90. 00

خضر أخر؛ خليط من خضر

20 %

كغ

خضر مجففة ،كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة ،ولكن غير
محضرة بطريقة أخرى.

07.12
- 07 12. 20. 00
-

بصل

كغ

20 %

فطور ،آذان يھوذا )فطور من فصيلة الغاريقونيات "أوريكوالريا س.ب.ب،
 ،("Auricularia s.p.pفطورھالمية )تريمال س ب ب " ("Tremella s.p.pوكمأة:

- - 07 12. 31. 00

فطور من فصيلة الغاريقونيات )أغاريكاس"("Agaricus

20 %

كغ

- - 07 12. 32. 00

فطور ،آذان يھوذا )فطور من فصيلة الغاريقونيات "أوريكوالريا س.ب.ب،
("Auricularia s.p.p

20 %

كغ

- - 07 12. 33. 00

فطور ھالمية ") "jelly fungiتريمال س ب ب "("Tremella s.p.p

20 %

كغ

- - 07 12. 39. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 07 12. 90. 00

خضر أخر ،خليط من خضر

20 %

كغ

بقول قرنية يابسة مقشورة ،وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلقة )مفصصة(
أو مكسرة.

07.13
-

بازيالء )بيسوم ساتيفوم ":("Pisum sativum

 - - - 07 13. 10. 10للبذار

1%

كغ

 - - - 07 13. 10. 90غيرھا

20 %

كغ

20 %

كغ

- 07 13. 20. 00

حمص )جاربانزوز "("garbanzoz

-

فاصوليا )فيغنا " ،"Vinga sppفاسيولوس ":("Phaseolus spp

--

فاصوليا من نوع )فيغنا مانغو )ال( ھيبر أو فيغنا رادياتا )ال( ويلكزيك
":("Vigna radiata (L.) wilczek

 - - - 07 13. 31. 10للبذار )تقاوى(

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 07 13. 31. 90غيرھا
--

كغ

20 %

فاصولياء ،حمراء صغيرة )أدزوكي ") ("Adzukiفاصيوليوس أو فيغنا انجوالريس(:

 - - - 07 13. 32. 10للبذار )تقاوى(

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 07 13. 32. 90غيرھا
 10:37ص
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20 %
الصفحة

كغ
44

الصفحة45 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
--

القسم الثاني  /الفصل السابع

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

فاصوليا ،عادية )فاسيولوس فولجاريس( بما فيھا الفاصولياء البيضاء:

 - - - 07 13. 33. 10للبذار )تقاوى(

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 07 13. 33. 90غيرھا
- - 07 13. 34. 00
--

بازالء بامبارا )بازالء األرض( ) Vigna subterraneaأو (Voandzeia subterranea

20 %

كغ

20 %

كغ

لوبياء )فينيا أو نفويكوالتا(:

 - - - 07 13. 35. 10للبذار

1%

كغ

 - - - 07 13. 35. 90غيرھا

20 %

كغ

--

غيرھا:

 - - - 07 13. 39. 10للبذار )تقاوى(

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 07 13. 39. 90غيرھا

20 %

كغ

عدس

20 %

كغ

- 07 13. 40. 00
-

فول عريض )فيشيا فابا من نوع ماجور( وفول صغير )فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا
من نوع مينور(:

 - - - 07 13. 50. 10للبذار

كغ

1%
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

20 %

كغ

 - - - 07 13. 50. 90غيرھا
- 07 13. 60. 00

بازالء ھندية )كاجانوس كاجان(

20 %

كغ

- 07 13. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

07.14

 10:37ص

جـذور الـمنـيھـوط )مـانيـوق" ("Maniocو)األروروت "("Arrowroot
والســـــــحلب والـقـلـقـاس الرومي ،بطاطا حلوة وجذور ودرنات مماثلة
غزيرة النشاء أو األينولين ،طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ،وإن
كانت مقطعة أو بشكل كريات مكتلة ""Pellets؛ لب النخيل الھندي )ساغو
"("Sago
- 07 14. 10. 00

جذور المنيھوط )مانيوق(.

20 %

كغ

- 07 14. 20. 00

بطاطا حلوة

20 %

كغ

- 07 14. 30. 00

بطاطا حلوة ذات لب أحمر اللون )يام( )من نوع ديوسكوريا(.

20 %

كغ

- 07 14. 40. 00

قلقاس )كولوكاسيا(

20 %

كغ

- 07 14. 50. 00

يوتيا )من نوع كسانتوزوما(

20 %

كغ

- 07 14. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ
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الصفحة

45

الصفحة46 :
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القسم الثاني  /الفصل السابع

الصفحة

46

الصفحة47 :
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القسم الثاني  /الفصل السابع

الصفحة

47

الصفحة48 :

القسم الثاني  /الفصل الثامن

الفصل الثامن
فواكه وثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام
مالحظات:
-1

اليشمل ھذا الفصل الفواكه واألثمار القشرية غير الصالحة لألكل.

-2

تبند الفواكه واألثمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه واألثمار القشرية الطازجة المماثلة.

-3

إن الفواكه واألثمار القشـــرية المجـفـفـة الداخـلة في ھذا الفصل يمكن أن يكون مـعـادا ترطيبھا جزئيا ً بالماء أو مـعـالجـتھـا لألغراض
التالية:
)أ(

لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت )مثل المعالجة بالحرارة المعتدلة ،أو الكبرتة ،أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم(،

)ب( لتحســين المظھر أو المحافظة عليه )مثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شـــراب الجلوكوز( ،بشرط أن تبقى محتفظة
بصفتھا كفواكه أو كأثمار قشرية مجففة.

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة )شـــمـام وبطيخ "بما فيه البطيخ األحمر"( في نص البند  08.07والبند الفرعي 0807.10ووردت بالمقابل عبارة
") "(Melons (including watermelonفي النص اإلنكليزي لنفس البند في الجدول الصادر عن منظــمـــة الجمارك العالمية
وعبارة ") "Melons (y compris les pastequesفي نص نفس البند في النسخة الفرنســـــية للجدول المذكور وترجمتھا "بطيخ
أصفر بما فيه )البطيخ األحمر(" ،ويعـرف البطيخ األصفر أيضا بالشـمام أو القاوون " ،"Melonsويقصد بالبطيخ األحمر
" "Water mellonsالبطيخ أحمر اللب أما القشـــــرة الخارجية لھذا النوع فقد تكون خضراء بالكامل أو مخططة بالتناوب مع خطوط
بيضاء.

-2

وردت كلمة درّ اق في نص البند  08.09كما وردت )دراق "خوخ"( في نص البند الفرعي  0809.30في "جدول التعريفة َ
وفق النظام
المنسّق ووفق تعديالت  "1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واإلستثمار اإلدارة العامة للشؤون اإلقتصادية األمانة العامة لجامعة
الدول العـربية" ،ترجمة لكلمة " "peachesاإلنكليزية ،ويعرف ھذا النوع من الفاكھـة في الجمھورية العربية السـورية تحت تسـمية
"درّ اق" بينما يعرف ھذا النوع من الفاكھة بتســمية "خوخ" في جمھورية مصر العربية أما الدراق أملس القشـرة عديم الزغب
" ،"Nectarinesفإنه يشــبه النوع المسمى بالزھري في أســواق الجمھورية العربية السـورية إال أنه أكبر حجما ً.

-3

يقصد بعبارة "توت عادي" الواردة في نص البند الفرعي ) 0810.20توت األشجار" ("Mulberriesكما ورد في نص نفس البند باللغة
اإلنكليزية " "Blackberryولم تترجم ھذه العبارة الى اللغة العربية ويقصد بھا)التوت الشوكي(.

-4

يقصد بعبارة "عنب مجفف" الواردة في نص البند الفرعي  0806.20ما يعرف محليا ً بالزبيب.

 10:37ص
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الصفحة
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الصفحة49 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

الرسم  %وحدة قياسية

جوز الھند وجوز البرازيل وجوز الكاشو "الكاجو" ،طازجة أو مج ّففة،
بقشرھا أو بدونه.

08.01
-

جوز الھند )نارجيل(:

- - 08 01. 11. 00

مجفف

10 %

كغ

- - 08 01. 12. 00

بقشرته الداخلية )أندوكارب(

10 %

كغ

- - 08 01. 19. 00

غيرھا.

20 %

كغ

-

جوز البرازيل:

- - 08 01. 21. 00

بقشره.

10 %

كغ

- - 08 01. 22. 00

مقشر.

20 %

كغ

-

جوز الكاشو :

- - 08 01. 31. 00

بقشره.

10 %

كغ

- - 08 01. 32. 00

مقشر.

20 %

كغ

08.02

أثمار قشرية أخر ،طازجة أو مجففة ،بقشرھا أو بدونه.
-

لوز:

- - 08 02. 11. 00

بقشره

10 %

كغ

- - 08 02. 12. 00

مقشر

20 %

كغ

-

بندق )من نوع كوريلوس ":("Corylus spp

- - 08 02. 21. 00

بقشره

10 %

كغ

- - 08 02. 22. 00

مقشر

20 %

كغ

-

جوز عادي:

- - 08 02. 31. 00

بقشره

10 %

كغ

- - 08 02. 32. 00

مقشر

20 %

كغ

-

كستناء )من نوع كاستانيا ":("castanea spp

- - 08 02. 41. 00

بقشرتھا

10 %

كغ

- - 08 02. 42. 00

مقشرة

20 %

كغ

-

فستق:

- - 08 02. 51. 00

بقشره

10 %

كغ

- - 08 02. 52. 00

مقشر

20 %

كغ

- - 08 02. 61. 00
 10:37ص
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جوز استرالي )ماكاداميا ":("Macadamia nuts
بقشره

20 %
الصفحة
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الصفحة50 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الثاني  /الفصل الثامن

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 08 02. 62. 00

مقشر

30 %

كغ

- 08 02. 70. 00

جوز الكوال )من نوع الكوال(

20 %

كغ

- 08 02. 80. 00

جوز أريكا جوز نخل ھندي

20 %

كغ

- 08 02. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

موز بما فيه )البالنتان " ("Plantainsطازج أو مجفف.

08.03
- 08 03. 10. 00

بالنتان

20 %

كغ

- 08 03. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

تمر ،تين ،أناناس وأفوكادو )كمثري أميركي( وجوافة ومانجو ومانجوستين،
طازجة أو مجففة.

08.04
- 08 04. 10. 00

تمر

20 %

كغ

- 08 04. 20. 00

تين

20 %

كغ

- 08 04. 30. 00

أناناس

20 %

كغ

- 08 04. 40. 00

أفوكادو )كمثري أمريكي(

20 %

كغ

- 08 04. 50. 00

جوافة ،مانجة و مانجوستين

20 %

كغ

حمضيات طازجة أو جافة.

08.05
- 08 05. 10. 00
-

20 %

برتقال

كغ

يوسفي "ماندرين" )بما فيھا التانجرين " "Tangerinsوالساتسوماس " ("Satsumas؛ كلمنتينا
ويلكينج " "Wilkingsوغيرھا من الحمضيات المھجنة :

- - 08 05. 21. 00

يوسفي "ماندرين" )بما فيھا التانجرين " "Tangerinsوالساتسوماس "("Satsumas

20 %

كغ

- - 08 05. 22. 00

كلمنتينا

20 %

كغ

- - 08 05. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 08 05. 40. 00

ليمون ھندي )غريب فروت " "Grapefruitبما فيه البوميلو(

20 %

كغ

- 08 05. 50. 00

ليمون حامض )سيتروس ليمون " ،"citrus limonسيتروس ليمونوم
" ("citrus limonumوليم )سيتروس اورانتيفوليا " ،"citrus aurantifoliaوسيتروس
التيفوليا "("citrus latifolia

20 %

كغ

- 08 05. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

عنب طازج أو مجفف.

08.06
- 08 06. 10. 00

طازج

- 08 06. 20. 00

مجفف

20 %

كغ

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

شمام وب ّطيخ )بما فيه البطيخ األحمر( وبابايا وباباز ،طازج.

08.07
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الصفحة51 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الثاني  /الفصل الثامن
الرسم  %وحدة قياسية

شمام ّ
وبطيخ )بما فيه البطيخ األحمر(:

- - 08 07. 11. 00

بطيخ أحمر "دالع"

20 %

كغ

- - 08 07. 19. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 08 07. 20. 00

بابايا ") "Papayasباباز(

20 %

كغ

تفاح وكمثري "إجاص" وسفرجل ،طازجة.

08.08
- 08 08. 10. 00

تفاح

20 %

كغ

- 08 08. 30. 00

كمثرى

20 %

كغ

- 08 08. 40. 00

سفرجل

20 %

كغ

ودراق )بما فيه الدراق األملس "نكتارين"(
مشمش وكرز وخوخ أو ّ
وبرقوق ،طازجة.

08.09

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 08 09. 10. 00
-

20 %

مشمش

كغ

كرز:

- - 08 09. 21. 00

كرز حامض )برونوس سيراسوس(

20 %

كغ

- - 08 09. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 08 09. 30. 00

دراق )خوخ( "برونوس بريسيكا" )ما فيه الدرّ اق األملس "نكتارين"(.

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 08 09. 40. 00

خوخ )برقوق( وخوخ السياج "."sloes

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

فواكه أخر ،طازجة.

08.10
- 08 10. 10. 00

فريز )فراولة(.

20 %

كغ

- 08 10. 20. 00

توت العليق )فرامبواز " ،("Framboisesوتوت عادي .

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- 08 10. 30. 00

كشمش أسود أو أبيض أو أحمر و عنب الثعلب.

20 %

كغ

- 08 10. 40. 00

عنبيات وفواكه من فصيلة الفاكسينيوم

20 %

كغ

- 08 10. 50. 00

فاكھة الكيوي

20 %

كغ

- 08 10. 60. 00

دوريان )(Durians

20 %

كغ

- 08 10. 70. 00

كاكي )خرما( )بالكمين(

20 %

كغ

- 08 10. 90. 00

غيرھا )أيكي دنيا  -رمان الخ(...

20 %

كغ

08.11

 10:37ص

فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء،
مجمدة ،وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.

2017/03/14

الصفحة

51

الصفحة52 :

رقم البند

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق

القسم الثاني  /الفصل الثامن
الرسم  %وحدة قياسية

- 08 11. 10. 00

فريز " ) "Fraisesفراولة(

20 %

كغ

- 08 11. 20. 00

توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- 08 11. 90. 00

فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتا ً )مثالً بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في
ماء مملح ،مكبرت أو في محاليل أو مواد أخر للحفظ( ،ولكن غير صالحة
بحالتھا ھذه لإلستھالك المباشر.

08.12

- 08 12. 10. 00

كرز

20 %

كغ

- 08 12. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

08.13

08.14

 10:37ص

غيرھا

20 %

كغ

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود من  08.01إلى  ،08.06خليط
أثمار قشرية أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة في ھذا الفصل.
- 08 13. 10. 00

مشمش

20 %

كغ

- 08 13. 20. 00

خوخ )برقوق(

20 %

كغ

- 08 13. 30. 00

تفاح.

20 %

كغ

- 08 13. 40. 00

فواكه أخر

20 %

كغ

- 08 13. 50. 00

خليط أثمار قشرية أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة في ھذا الفصل

20 %

كغ

08 14. 00. 00

قشور حمضيات وقشور ش ّمام أو بطيخ ،طازجة أو مجمدة أو مجففة أو
محفوظة مؤقتا ً في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخر للحفظ.

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

52

الصفحة53 :
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2017/03/14

القسم الثاني  /الفصل الثامن

الصفحة

53

الصفحة54 :

القسم الثاني  /الفصل التاسع

الفصل التاسع
بن وشاي ومته وبھارات وتوابل
مالحظات:
-1

تبند مخاليط األصناف الداخلة في البنود من  09.04إلى  09.10كما يلي:
)أ(

مخاليط االصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في ھذا البند؛

)ب( مخاليط األصناف الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند .09.10
إن إضافة مواد أخر إلى األصناف الخاضعة للبنود من  09.04إلى  )) 09.10بما في ذلك المخاليط المشار إليھا في الفقرتين
)أ( و)ب( أعاله(( ال تؤثر في تبنيد ھذه األصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنـھـــا محتفظة بالطابع األساسي لألصناف الخاضعة
لكل بند من ھذه البنود .وفي خالف ذلك تستبعد ھذه المخاليط من ھذا الفصل؛ أما إذا كانت ّ
تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند
.21.03
-2

ال يشمل ھذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبة )بيبر كوبيبة( وال األصناف األخر الداخلة في البند ).(12.11

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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الصفحة

54

الصفحة55 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

-

بن غير محمص:

- - 09 01. 11. 00

غير منزوع منه الكافيين

5%

كغ

- - 09 01. 12. 00

منزوع منه الكافيين

5%

كغ

-

بن محمص:

- - 09 01. 21. 00

غير منزوع منه الكافيين

10 %

كغ

- - 09 01. 22. 00

منزوع منه الكافيين

10 %

كغ

- 09 01. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

شاي ،وإن كان منكھا ً.

09.02
- 09 02. 10. 00

شاي أخضر )غير مخمر( معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواھا عن  3كغ

10 %

كغ

- 09 02. 20. 00

شاي أخضر )غير مخمر( في عبوات أخر

10 %

كغ

- 09 02. 30. 00

شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئياً ،معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن محتواھا عن
 3كغ

10 %

كغ

- 09 02. 40. 00

شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئياً ،في عبوات أخر

10 %

كغ

09 03. 00. 00

متة )ماتية(.

10 %

كغ

09.04

فلف ل م ن ن وع ) بيب ر " ،("Piperفليفل ة م ن ج نس ) كابس يكوم
" ("Capsicumأو فلف ل م ن ن وع ) بيمنت ا " ،("Pimentaمجفف ة أو
مجروشة أو مسحوقة.
-

فلفل من جنس )بيبر ":("Piper

- - 09 04. 11. 00

غير مجروش والمسحوق

10 %

كغ

- - 09 04. 12. 00

مجروش أو مسحوق

10 %

كغ

-

فليفلة من نوع )كابسيكوم( أو فلفل من نوع) بيمنتا(:

- - 09 04. 21. 00

مجففة غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 04. 22. 00

مجروشة او مسحوقة

10 %

كغ

09.05

فانيلية.
- 09 05. 10. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- 09 05. 20. 00

مجروشة او مسحوقة

10 %

كغ

09.06

قرفة وأزھار شجرة القرفة.
-

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

بن ،وإن كان محمصا ً أو منزوعا ً منه الكافيين ،قشور وغالالت من بن ،أبدال
بن محتوية على بن بأية نسبة كانت.

09.01

09.03

القسم الثاني  /الفصل التاسع

2017/03/14

غير مجروشة أو مسحوقة:
الصفحة

55

الصفحة56 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 09 06. 11. 00

قرفة )سياموموم زيالنيسوم "("Cinnamomum Zeylanicumblumi

10 %

كغ

- - 09 06. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 09 06. 20. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

09.07

قرنفل )كبوش "كاملة وبراعم" وسيقان و ثمار(.
- 09 07. 10. 00

غير مجروش وال مسحوق

10 %

كغ

- 09 07. 20. 00

مجروش أو مسحوق

10 %

كغ

09.08

جوز الطيب وبسباسته )غالفه الغشائي( وحب الھال )قاقله(.
-

جوز الطيب:

- - 09 08. 11. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 08. 12. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

-

الغالف الغشائي لجوز الطيب )بسباسة(:

- - 09 08. 21. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 08. 22. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

-

قاقلة )حب الھال(:

- - 09 08. 31. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 08. 32. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

09.09

بذور يانسون ،يانسون صيني أونجمي )جاذبة( ،شمر ،كزبرة ،كمون،
كراوية؛ عرعر.
-

بذور كزبرة:

- - 09 09. 21. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 09. 22. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

-

بذور كمون:

- - 09 09. 31. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 09. 32. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

-

بذور يانسون )بذور جاذبة( ،كراوية أو شمر؛ عرعر:

- - 09 09. 61. 00

غير مجروشة وال مسحوقة

10 %

كغ

- - 09 09. 62. 00

مجروشة أو مسحوقة

10 %

كغ

09.10

زنجبيل ،زعفران ،كركم ،زعتر ،وأوراق غار )رند( ،وكاري وبھارات وتوابل
أخر.
-
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القسم الثاني  /الفصل التاسع

2017/03/14

زنجبيل:
الصفحة

56

الصفحة57 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

الرسم  %وحدة قياسية

- - 09 10. 11. 00

غير مجروش وال مسحوق

10 %

كغ

- - 09 10. 12. 00

مجروش أو مسحوق

10 %

كغ

- 09 10. 20. 00

زعفران

10 %

كغ

- 09 10. 30. 00

كركم

10 %

كغ

-

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الثاني  /الفصل التاسع

بھارات وتوابل أخر:

- - 09 10. 91. 00

مخاليط مذكورة في المالحظة أ  -ب من ھذا الفصل

10 %

كغ

- - 09 10. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

57

الصفحة58 :
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القسم الثاني  /الفصل التاسع

الصفحة

58

القسم الثاني  /الفصل العاشر

الصفحة59 :

الفصل العاشر
حبوب
مالحظات:
-1

-2

)أ(

إن المنتجات المذكورة في بنود ھذا الفصل ال تدخل فيھا إال إذا كانت حبوباً ،وإن كانت ھذه الحبوب في سنابل أو على سيقان.

)ب(

ال يشـــمل ھذا الفصل الحبوب المقشــورة أو المشــغولة بطريقة أخرى ،إال أنه يبقى األرز المقشــور أو المضروب )المبيض(
أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار ،وكذلك كساراته ،داخالً في البند .10.06

ال يشمل البند  10.05الذرة الحلوة )الفصل .(7

مالحظة بند فرعي:
-1

يقصد بعبارة "حنطة )قمح( قاسية" الحنطة من أنواع "تريتيكوم دوروم" وكذلك الھجائن الناتجة عن تالقي أنواع تريتيكوم دوروم التي
تحمل نفس العدد ) (28من الكروموزومات مثل تلك األنواع.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

يقصد بعبارة )حبوب العصافير " ("Canary seedsالواردة في نص البند  10.08بذور البريقة )الالمعة( فاالريس كانارينيسيس
"."Phalaris Canariensis

-3

كما يقصد بكلمة "دخن" الواردة في نص البند الفرعي ) 1008.20ذرة عويجة(.

 10:37ص
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الصفحة

59

الصفحة60 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

10.01

الرسم  %وحدة قياسية

حنطة )قمح( وخليط حنطة مع شيلم.
-

حنطة )قمح( قاسية:

- - 10 01. 11. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 10 01. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 10 01. 91. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 10 01. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

10.02

شيلم )جاودار(.
- - 10 02. 10. 00

تقاوى للبذار.

1%

كغ

- - 10 02. 20. 00

غيرھا.

5%

كغ

10.03

شعير.
- - 10 03. 10. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 10 03. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

10.04

شوفان.
- - 10 04. 10. 00

تقاوى للبذار.

1%

كغ

- - 10 04. 90. 00

غيرھا.

5%

كغ

10.05

ذرة.
- 10 05. 10. 00

معدة للبذار.

1%

كغ

- 10 05. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

10.06

أرز.
- 10 06. 10. 00

أرز غير مقشور )أرز بغالفه الزھري(

1%

كغ

- 10 06. 20. 00

أرز مقشور )أرز أسمر(.

1%

كغ

- 10 06. 30. 00

أرز مضروب كليا ً أو جزئياً ،وإن كان ممسوحا ً أو ملمعا ً.

1%

كغ

- 10 06. 40. 00

كسارة األرز.

1%

كغ

10.07

حبوب السورغوم ""Grain Sorghum
- - 10 07. 10. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 10 07. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

10.08

حنطة سوداء ،دخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.
- 10 08. 10. 00
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الثاني  /الفصل العاشر

2017/03/14

حنطة سوداء

5%
الصفحة

كغ
60

الصفحة61 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الثاني  /الفصل العاشر
الرسم  %وحدة قياسية

دخن:
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- - 10 08. 21. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 10 08. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

- 10 08. 30. 00

حبوب العصافير

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 10:37ص

- 10 08. 40. 00

فونيو )من نوع ديجيتاريا( )حنطة نبات يزرع في تخوم الصحراء االفريقية(

5%

كغ

- 10 08. 50. 00

كينويا )شينوبوديوم كينويا( )بذور نبات يشبه السبانخ يزرع في امريكا الجنوبية(

5%

كغ

- 10 08. 60. 00

تريتيكالي )ھجين من القمح والشيلم(

5%

كغ

- 10 08. 90. 00

حبوب أخر

5%

كغ
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الصفحة62 :
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القسم الثاني  /الفصل العاشر
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الصفحة63 :

القسم الثاني  /الفصل الحادي عشر

الفصل الحادي عشر
منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ )مالت(؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )غلوتين(
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الشعير الناشظ )مالت( المحمص ،المحضر كبديل للبن )بند  09.01أو  21.01تبعا ً للحال(؛

)ب( الدقيق والجريش" "groatsوالسميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند 19.01؛

-2

)ج(

رقائق الذرة " "Corn flakesوالمنتجات األخر الداخلة في البند 19.04؛

)د(

الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود  20.01أو  20.04أو 20.05؛

)ه(

محضرات الصيدلة )الفصل (30؛

)و(

النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية )كوزماتيك( أو تجميل )تواليت( )الفصل .(33

)أ(

إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه تدخل في ھذا الفصل إذا توافرت فيھا معا ً النسبتان التاليتان محسوبتين
وزنا ً على المادة الجافة:
(1

نسبة نشاء تزيد عما ھو محدد في العمود ) (2من الجدول )محددة بطريقة أيورز االستقطابية المعدلة
"("Modified Ewers Polarimetric method؛

(2

نسبة رماد )بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة( ال تزيد عن تلك المبينة في العمود ).(3
أما المنتجات التي ال يتوفر فيھا ھذان الشرطان ،فإنھا تدخل في البند  .23.02ومع ذلك فإن نبت الحبوب )الرشيمات(،
كاملة أو المفلطحة أو المبشورة بشكل رقائق " "flakedأو المطحونة تتبع دائما البند 11.04؛

)ب( إن المنتجات الداخلة في ھذا الفصل طبقا ً لألحكام المذكورة أعاله تدخل في البند  11.01أو البند  ،11.02إذا كانت النسبة المئوية
التي تمر من خالل منخل من نسيج معدني )غربال( ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين ) ( 4أو ) ( 5من الجدول أدناه،
تبعا ً للحال ،ال تقل وزنا ً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة في الجدول.
وبخالف ذلك  ،فإن المنتجات المذكورة تدخل في البند ) 11.03أو في البند .(11.04
نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس
نسبة الرماد
نسبة النشاء
نوع الحبوب
 500مايكروميتر )ميكرون(
 315مايكروميتر )ميكرون(
)(3
)(2
)(1
)(5
)(4
%80
%2.5
%45
حنطة وشيلم
%80
%3
%45
شعير
%80
%5
%45
شوفان
%90
%2
%45
ذرة وحبوب السورغوم
%80
%1.6
%45
أرز
%80
%4
%45
حنطة سوداء
-3

لتطبيق أحكام البند  ،11.03يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليھا بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيھا أحد الشرطين
التاليين:
)أ( إذا كانت من منتجات الذرة ،فإن نسبة  %95على االقل من وزنھا يجب أن تمر من خالل منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسھا
 2مم،
)ب( إذا كانت من منتجات الحبوب األخر  ،فإن نسبة  %95على األقل من وزنھا يجب أن تمر من خالل منخل من نسيج معدني ذي
عيون مقاسھا 1.25مم
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الصفحة64 :

القسم الثاني  /الفصل الحادي عشر

مالحظات إضافية:
-1

يقصد بعبارة "نبت الحبوب" الواردة في نص البند  11.04و في نص البند الفرعي  1104.30أجنة الحبوب أو رشيماتھا .Germs

-2

يقصد بكلمة "رقائق" الواردة في نص البند  11.05والبند الفرعي  1105.20رقائق صغيرة )بشرة ". ("flakes

-3

يقصد بكلمة "نشاء" الواردة في نص البند  11.08نشاء حبوب و نشاء جذور و درنات.
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الصفحة65 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

11.01

11 01. 00. 00

القسم الثاني  /الفصل الحادي عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

دقيق حنطة )قمح( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.

11.02

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

10 %

دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة )قمح( أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم.
- 11 02. 20. 00

دقيق ذرة.

10 %

كغ

- 11 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

جريش وسميد وكريات مكتلة )بيليتس " ("Pelletsمن حبوب.

11.03
-

جريش وسميد:

- - 11 03. 11. 00

من حنطة )قمح(

10 %

كغ

- - 11 03. 13. 00

من ذرة.

10 %

كغ

- - 11 03. 19. 00

من حبوب أخر

10 %

كغ

- 11 03. 20. 00

كريات مكتلة بشكل حبات اسطوانية أو كروية )بيليتس "("pellets

10 %

كغ

حبوب مشــغولة بطريقة أخرى )مثالً ،مقشــورة أو مفلطحة أو مدورة أو
مقطعة أو مكسـرة أو بشـكل رقائق( ،باسـتثناء األرز الداخل في البند
10.06؛ نبت الحبوب ،كامالً أو مفلطحا ً أو مطحونا ً أو بشكل رقائق.

11.04

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

-

حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:

- - 11 04. 12. 00

من شوفان.

10 %

كغ

- - 11 04. 19. 00

من حبوب أخر

10 %

كغ

-

حبوب أخر مشغولة )مثالً ،مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة(:

- - 11 04. 22. 00

من شوفان.

10 %

كغ

- - 11 04. 23. 00

من ذرة.

10 %

كغ

- - 11 04. 29. 00

من حبوب أخر

10 %

كغ

- 11 04. 30. 00

نبت الحبوب ،كامال أو مفلطحا ً أو بشكل رقائق أو مطحون

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

دقيق ،سميد ،مسحوق ،رقائق ،حبيبات ،كريات مكتلة )بيليتس"("Pellets
من البطاطا )بطاطس( .

11.05

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 11 05. 10. 00

دقيق وسميد ومسحوق.

- 11 05. 20. 00

رقائق وحبيبات وكريات مكتلة )بيليتس ".("pellets

10 %

كغ

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

11.06
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دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند ،07.13
دقيق وسميد و مسحوق ولب النخل الھندي )ساغو " ،("Sagoدقيق
وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14؛ دقيق وسميد
2017/03/14

الصفحة
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الصفحة66 :

رقم البند

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق

القسم الثاني  /الفصل الحادي عشر
الرسم  %وحدة قياسية

ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل ).(8
- 11 06. 10. 00

من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13

10 %

كغ

- 11 06. 20. 00

من الساغو أو الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14

10 %

كغ

- 11 06. 30. 00

من المنتجات المذكورة في الفصل الثامن

10 %

كغ

شعير ناشظ )مالت " ،("Maltوإن كان محمصا ً.

11.07
- 11 07. 10. 00

غير محمص.

5%

كغ

- 11 07. 20. 00

محمص.

5%

كغ

نشاء؛ إينولين .

11.08

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

-

11.09
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نشاء:

- - 11 08. 11. 00

من حنطة )قمح(

10 %

كغ

- - 11 08. 12. 00

نشاء ذرة

10 %

كغ

- - 11 08. 13. 00

نشاء البطاطا

10 %

كغ

- - 11 08. 14. 00

نشاء منيھوت )مانيوق "("Manioc

10 %

كغ

- - 11 08. 19. 00

أنواع نشاء أخر

10 %

كغ

- 11 08. 20. 00

إينولين ""Inulin

10 %

كغ

11 09. 00. 00

غلوتين الحنطة )القمح( وإن كان مجففا ً.

10 %

كغ
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الصفحة68 :

القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

الفصل الثاني عشر
بذور أوثمار زيتية ،حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف
مالحظات:
-1

-2
-3

يشمل البند  12.07فيما يشمل ،ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر )قرطم
" ("Carthamus Tinctoriusوبذور الخشــخـاش وبذور شيا )كاريته " ،("Kariteغيرأن ھذا البند ال يشمل المنتجات الداخلة في البند
 08.01أو البند  08.02أو الزيتون )الفصل  7أو الفصل .(20
يشمل البند  12.08الدقيق والسميد غير المنزوع زيتھما ،كما يشمل أيضا ً الدقيق والسميد المنزوع زيتھما جزئيا ً أو اللذين نزع الزيت
منھما ومن ثم أعيد تدســيمھما كليا ً أو جزئيا ً بزيوتھما األصلية  .غير أنه ال يشـمل البقايا الداخلة في البنود من  23.04إلى .23.06
من أجل تطبيق البند  12.09تعتبر "بذوراً معدة للبذار" ،بذور الشوندر )بنجر( وبذور الحقول والمراعي وبذور أزھارالزينة وبذور
الخضر وبذور األشـجار الحرجية وبذور أشــجار الفاكھة وبذور البيقة أوالكرســنة )غير أنواع فيشـيا فابا " ("Vicia Fabaوالترمس.
غير أن البند  12.09الينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار :
)أ(

البقول القرنية أو الذرة الحلوة )الفصل (7؛

)ب( البھارات والتوابل واألصناف األخر المذكورة في الفصل 9؛

-4

)ج(

الحبوب )الفصل (10؛ أو

)د(

المنتجات الداخلة في البنود من  12.01إلى  12.07أو في البند .12.11

يشمل البند  12.11فيما يشمل ،النباتات وأجزاء النباتات من األنواع التالية :الحبق ) ريحان ( ولسان الثور)أبو الرشح( والجنسنغ والزوفاء
وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وإكليل الجبل )حصا البان " ("Rosmaryالشذاب )ســــذاب زراعي " ("rueومريمية )قويسة
" ("Sageوالشيح )اإل فسنتين"".(" Wormwood" ،Absinthe
وال يشمل البند  12.11ما يلي:
)أ(

األدوية المذكورة في الفصل 30؛

)ب( مستحضرات العطور أو التجميل ) تواليت( أو التطرية ) كوزماتيك( المذكورة في الفصل 33؛
)ج(
-5

مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات األعشاب الضارة والمطھرات والمنتجات المماثلة الداخلة في البند.38.08

من أجل تطبيق البند  12.12فإن عبارة "األعشاب البحرية وطحالب مائية" ال تشمل ما يلي:
)أ(

الكائنات المجھرية الميتة األحادية الخلية الداخلة في البند 21.02؛

)ب( الكائنات المجھرية المزروعة الداخلة في البند 30.02؛
)ج(

األسمدة الداخلة في البند  31.01أو البند .31.05

مالحظة بند فرعي:
-1

ألغراض البند الفرعي  1205.10يقصد بعبارة )بذور اللفت "الســــــــلجم" منخفضة المحتوى من حمض األوريســــــــيك
" ("low erucic acidبذوراللفت )السلجم( التي تعطي زيتا ثابتا يكون محتواه من حمض األوريسيك أقل من  %2وز ًنا ويعطي عنصرا
صلبا ً يحتوي على أقل من 30ميكرومول " "micromolesمن الغليكوزينوالت " "glucosinolatesبالغرام.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

يقصد بعبارة "فول سوداني" الواردة في نص البند ".12.02فستق عبيد".

-3

يقصد بعبارة "لب النارجيل" الواردة في نص البند " 12.03نوى جوز الھند".
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الصفحة69 :

القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

-4

تعتبر كلمة "كولزا" مرادف لكلمة "سلجم".
عمالً بالمرسوم  1956تاريخ  1970/8/10تخضع بذور دوار الشمس المستوردة من قبل اتحاد الصناعات الغذائية والمنشآت التابعة له
لرسم جمركي مخفض قدره  %1.7من القيمة في التعريفة العادية.

-6

بالمعنى المقصود في البند الفرعي  1212.30فإن الفاكھة المعروفة في الجمھورية العربية السورية بالدراق " "peachتعرف في
جمھورية مصر العربية "بالخوخ" وكذلك فإن الفاكھة المعروفة في الجمھورية العربية السـورية بالخوخ " "plumتعرف في جمھورية
مصر العربية بالبرقوق ،أما المقصود بكلمة نوى " "stonesأو " "noyauxبالفرنسـية فھو مايعرف محليا ً بالبذور )كبذر المشمش أو
الدراق أو الخوخ( وقلب أو لب ھذا البذر " "kernelأو " "amandesبالفرنسية.

-5
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الصفحة70 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

فول الصويا وإن كان مكسراً.

12.01
- 12 01. 10. 00

تقاوى بذار

1%

كغ

- 12 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

فول سوداني ،غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى ،وإن كان مقشوراً أو
مكسراً.

12.02
- 12 02. 30. 00
-

1%

تقاوى للبذار

كغ

غيرھا:

- - 12 02. 41. 00

بقشره.

1%

كغ

- - 12 02. 42. 00

مقشوراً ،وإن كان مكسراً.

1%

كغ

12.03

12 03. 00. 00

لب النارجيل ) كوبرا ".("Copra

1%

كغ

12.04

12 04. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

بذر كتان ،وإن كان مكسراً.

12.05

1%

كغ

بذور اللفت أو السلجم ،وإن كانت مكسرة.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

12.06

- 12 05. 10. 00

بذور اللفت )السلجم( منخفضة المحتوى من حمض األوريسيك

1%

كغ

- 12 05. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

12 06. 00. 00

بذور عباد الشمس ،وإن كانت مكسرة .

1%

كغ

ثمار وبذور زيتية أخر ،وإن كانت مكسرة.

12.07
- 12 07. 10. 00
-

بذور قطن:

- - 12 07. 21. 00

تقاوى للبذار

1%

كغ

- - 12 07. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 12 07. 30. 00

بذور زيت الخروع.

1%

كغ

- 12 07. 40. 00

بذور سمسم.

1%

كغ

- 12 07. 50. 00

بذور خردل.

1%

كغ

- 12 07. 60. 00

بذور عصفر )قرطم ") ("Safflowerكارتاموس تينكتوريوس(.

1%

كغ

- 12 07. 70. 00

بذور الشمام

1%

كغ

-
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ثمار ونوى النخيل

1%

كغ

غيرھا:

- - 12 07. 91. 00

بذور خشخاش.

1%

كغ

- - 12 07. 99. 00

غيرھا

1%

كغ
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الصفحة71 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

12.08

القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ،عدا دقيق وسميد الخردل.
- 12 08. 10. 00

من فول الصويا

10 %

كغ

- 12 08. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

بذور وثمار ونوى " "Sporesمن األنواع المعدة للبذار )تقاوى(.

12.09

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- 12 09. 10. 00
-

بذور نباتات علفية:

- - 12 09. 21. 00

بذور البرسيم )الفصفصة "("Lucerne ,alfalfa

1%

كغ

- - 12 09. 22. 00

بذور برسيم )نفل نوع تريفوليوم "("Clover ,trifolium

1%

كغ

- - 12 09. 23. 00

بذور عكرش )الفستوكة "("Fescue

1%

كغ

- - 12 09. 24. 00

بذور كنتكي الزرقاء " "Kentueky blue grassنوع بوابراتنسيس
""poapratensis

1%

كغ

- - 12 09. 25. 00

بذور زؤان )جاودار( " "Rye grassنوع لوليوم ملتي فلوروم الم " Lolium
 "multiflorum lamولوليوم بيريني ل ""Lolium perenne L

1%

كغ

- - 12 09. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 12 09. 30. 00

بذور نباتات عشبية تزرع أساسا ً من أجل أزھارھا

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 12 09. 91. 00

بذور الخضار

1%

كغ

- - 12 09. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

12.10

ثمار حشيشة الدينار" ،"Hop Conesطازجة أو مجففة ،وإن كانت
مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة )بيليتس(؛ غبار حشيشة
الدينار) لوبولين".("Lupuline
- 12 10. 10. 00

ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة وال بشكل كريات مكتلة )بيليتس(.

5%

كغ

- 12 10. 20. 00

ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة )بيليتس(؛ غبار حشيشة
الدينار) لوبولين ".("lupulin

5%

كغ

نباتات وأجزاؤھا) ،بما فيھا البذور والثمار( ،من األنواع المستعملة أساسا ً
في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو
الفطريات أو في أغراض مماثلة ،طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة وإن
كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.

12.11

 10:37ص

بذور شوندر )بنجر( السكر

1%

كغ

- 12 11. 20. 00

جذور جنسنج ""Ginseng

5%

كغ

- 12 11. 30. 00

أوراق الكوكا ""Coca leaf

5%

كغ

- 12 11. 40. 00

قش الخشخاش ""Poppy straw

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

71

الصفحة72 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 12 11. 50. 00

علندي أو أفيدرا )ذنب الخيل( ""Ephédra

5%

- 12 11. 90. 00

غيرھا.

5%

كغ

قرون خرنوب )خروب " ،("Locust beansوأعشاب بحرية وغيرھا
من الطحالب المائية )أشنيات " ،("Algaeوشوندر السكر وقصب السكر،
طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ،وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب ) قلب(
الفواكه ومنتجات نباتية أخر )بما في ذلك جذور الھندباء البرية غير
المحمصة من عائلة المخطوريات شيكوريا إنتيبوس ساتيفوم " intybus
 ("sativomمن النوع المستخدم بصفة أساسية لإلستھالك البشري غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
-

أعشاب بحرية و غيرھا من الطحالب المائية:

- - 12 12. 21. 00

صالحة لالستھالك البشري

5%

كغ

- - 12 12. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 12 12. 91. 00

شوندر السكر

5%

كغ

- - 12 12. 92. 00

قرون خرنوب

5%

كغ

- - 12 12. 93. 00

قصب السكر

5%

كغ

- - 12 12. 94. 00

جذور ھندباء

5%

كغ

- - 12 12. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

12 13. 00. 00

قش وعصافات )قشور( حبوب ،خاماً ،وإن كانت مھشمة )تبن( ،مطحونة أو
مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة )بيليتس(.

5%

كغ

12.14

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

12.12

12.13

القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

ملفوف لفتي علفي " "Swedesوشوندر "بنجر" علفي وجذور علفية وكأل
وبرسيم )فصة( ونفل )سنفوان " ("Sainfoinوكرنب علفي )الروئيسي
" ("Kaleوترمس وكرسنة )بيقية( علفية ومنتجات علفية مماثلة ،وإن
كانت بشكل كريات مكتلة )بيليتس(.
- 12 14. 10. 00

مسحوق ومكتالت بشكل حبات اسطوانية أو كريات مكتلة صغيرة )بيليتس( من فصة
) (alfalfa ،lucerne

5%

كغ

- 12 14. 90. 00

غيرھا

5%

كغ
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القسم الثاني  /الفصل الثاني عشر

الصفحة
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الصفحة74 :

القسم الثاني  /الفصل الثالث عشر

الفصل الثالث عشر
صمغ اللك ،صموغ وراتنجات وغيرھا من عصارات وخالصات نباتية
مالحظات:
-1

يشمل البند  ،13.02فيما يشمل ،خالصة جذور السوس و خالصة الكركھن )بايرثروم" ("Pyrethrumوخالصة حشيشة الدينار
" "Hopsوخالصة الصبر" "Aloesوخالصة األفيون"."Opium

-2

واليشمل ھذا البند ما يلي:
)أ(

خالصات جذور السوس )العرقســــــوس( المحتوية على أكثر من %10وزنا ً من الســـكروز أو المھيأة كمصنوعات
سكرية )البند (17.04؛

)ب( خالصات الشعير الناشط )مالت( )البند (19.01؛
)ج(

خالصات البن أو شاي أو مته )البند (21.01؛

)د(

العصارات )النسغ النباتية " ("Sapsأو الخالصات النباتية التي تشكل مشروبات كحولية )الفصل (22؛

)ه(

الكافور الطبيعي" "Camphorوالغليسريزين" "Glycyrhizinواألصناف األخر الداخلة في البند 29.14أو البند 29.38؛

)و(

مركزات قش الخشخاش )األفيون( المحتوية على ماال يقل عن  %50وزنا من أشباه القلويات )البند (29.39؛

)ز(

األدوية الداخلة في البند  30.03أو البند  30.04والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أوعوامل الدم البند )(30.06؛

)ح(

خالصات الدباغة أو الصباغة )البند  32.01أو البند (32.03؛

)ط(

زيوت عطرية " "Essential Oilsالسائلة أوالجامدة )بشمعھا " ("Concretesأو الصرفة " "absoluteوراتنجات زيتية
مستخلصة "الريزينويد  "Resinoidsوكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسھا
مواد عطرية من األنواع المستخدمة في صنع المشروبات )الفصل(33؛

)ي(

مطاط طبيعي وبالتة " "Balataوطبرخة )غوتابيركا " ("Gutta-Perchaوغوايول" "Guayuleوشيكل ""Chicle
والصموغ الطبيعية المماثلة )البند .(40.01

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك

-2

تعرف "خالصة الكركھن" "بخالصة حشيشة الحمى".

-3

يقصد بعبارة "عصارات" الواردة في نص البند ) 13.02النسغ" ("sapsوھو السائل الغذائي الذي يجري خالل األنسجة النباتية

 37:10ص

2017/03/14

الصفحة
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القسم الثاني  /الفصل الثالث عشر

الصفحة75 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

13.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صمغ اللك ""Lac؛ صموغ؛ راتنجات ،وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية
)كالبالسم مثالً( ،طبيعية.
- 13 01. 20. 00

صمغ عربي.

1%

كغ

- 13 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

عصارات وخالصات نباتية؛ و مواد بكتينية ،بكتينات ،بكتات؛ آغار-آغار
وغيرھا من مواد مخاطية ومكثفات ،مشـتقة من منتجات نباتية ،وإن كانت
معدلة.

13.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل.

-

عصارات )نسغ " ("Sapsوخالصات " "Extractsنباتية:

- - 13 02. 11. 00

أفيون "."Opium

10 %

كغ

مالحظة :محظور

- - 13 02. 12. 00

من جذور السوس )من عرق السوس(

10 %

كغ

- - 13 02. 13. 00

من حشيشة الدينار.

10 %

كغ

- - 13 02. 14. 00

من علندي أو افيدرا )ذنب الخيل( "."Ephédra

10 %

كغ

- - 13 02. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 13 02. 20. 00

مواد بكتينية وبكتينات وبكتات

10 %

كغ

-

 10:37ص

مواد مخاطية أو لعاب " "Mucilagesوعوامل تسميك )بديالت الھالم( مشتقة من منتجات
نباتية وإن كانت معدلة:

- - 13 02. 31. 00

آغار-آغار ""Agar-Agar

10 %

كغ

- - 13 02. 32. 00

مواد مخاطية )لعاب " ("Mucilagesومكثفات " "Thickenersمشتقة من الخرنوب أو
من بذوره أو بذور "الجوار" وإن كانت معدلة.

10 %

كغ

- - 13 02. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ
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القسم الثاني  /الفصل الثالث عشر

الصفحة

76

الصفحة77 :

القسم الثاني  /الفصل الرابع عشر

الفصل الرابع عشر
مواد ضفر نباتية ،منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
مالحظات:
-1

تسـتثنى من ھذا الفصل وتتبع القســـم الحادي عشــر المنتجات التالية :المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من األنواع المسـتخدمة أسـاسـا ً
في صنع المنتجات النسـجية ،مھما كانت طريقة تحضيرھا ،وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالھا فقط كمواد نسجية فقط.
يشـــمل البند 14.01فيما يشــمل ،البوص الھندي )قصب الھند ،بامبو")) ("Bamboosوإن كان مشــقوقا ً " "Splitأو منشــــوراً طوليا ً
أو مقطـعـا ً بأطوال أو بنھـايات مدورة ،أو مبيضا ً " ،"Bleachedأو معالجا ً ضد االشــــتعال ،أو )ملمعا ً " ،("Polishedأو مصبوغا ً((،
وســـــلخ الصفصاف " ،"Split Osierالغاب )القصب " ("Reedsوما يماثله ولب الخيزران " "Rattan Coresوالخيزران المشقوق
أو المسحوب .وال يدخل في ھذا البند قدد وصفيحات وأشـــرطة الخشب ") "Chipwoodالبند .(44.04

-3

ال يدخل صوف الخشب )قش الخشب " ("Wood Woolبالبند ).1404.90.00البند (44.05

-4

تستثنى الحزم والخصل المحضرة ألصناف المكانس أو الفراجين "الفرش" من البند ) 1404.90.00البند .(96.03

-2

 10:37ص
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الصفحة
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الصفحة78 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

14.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مواد نباتية من األنواع المسـتعملة بصورة رئيسـية في صناعة الحصر
والســــالل ))مثل البوص الھندي "قصب الھند ،بامبو" ،الخيزران
" ،"rattansالغاب)القصب" ،("reedsصفصاف صناعة الســـالل
" ،"osierالســمار ،الرافية " ،"raffiaقش الحبوب ""cereal straw
المنظف أو المبيض أو المصبوغ ،ولحاء الزيزفون((.
- 14 01. 10. 00

بوص ھندي ) قصب الھند "بامبو .("bamboos

5%

كغ

- 14 01. 20. 00

خيزران "."rattans

5%

كغ

- 14 01. 90. 00

غيرھا.

5%

كغ

14.04

 10:37ص

القسم الثاني  /الفصل الرابع عشر

منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر.
- 14 04. 20. 00

زغب بذور القطن

- 14 04. 90. 00

غيرھا

2017/03/14

30 %

كغ

5%

كغ
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الصفحة80 :

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

القسم الثالث
شحوم ودھون وزيوت حيوانية أو نباتية ،ومنتجات تفككھا؛ دھون غذائية
محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 10:37ص
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الصفحة81 :

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

الفصل الخامس عشر
شحوم ودھون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع من
أصل حيواني أو نباتي
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

شحم الخنزير أو دھن الطيور والدواجن المذكورة في البند 02.09؛

)ب( زبدة أو دھن أوزيت الكاكاو )البند (18.04؛
)ج(

المحضرات الصالحة لألكل المحتوية على أكثر من  %15وزنا ً من المنتجات الداخلة في البند ) 04.05الفصل 21بصفة عامة(؛

)د(

الحثاالت ") "Greavesالبند ( 23.01أو البقايا الداخلة في البنود  23.04حتى 23.06؛

)ه(

األحماض الدھنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دھانات أو ورنيش أو صابون أو
محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المســلفنة وغيرھا من المنتجات الداخلة في القســم السادس؛

)و(

ابدال المطاط ) فاكتيس( المشتقة من الزيوت )بند .(40.02

-2

ال يشمل البند  15.09الزيوت المتحصل عليھا من الزيتون بواسطة مذيبات )البند .(15.10

-3

ال يشمل البند  15.18الشحوم والدھون والزيوت وأجزاؤھا المعطلة بصورة بسيطة ،والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم
والدھون والزيوت وأجزاؤھا المماثلة غير المعطلة.

-4

إن عجن التعادل )سوب ستوك " ("Soap Stockورواسب الزيوت " "oots and DregsOil Fوقار الستيارين ""Stearin Pitch
وقار الغليسرول " "Glycerol Pitchورواسب دھن الصوف )البند .(15.22

مالحظة بنود فرعية:
-1

ألغراض البندين الفرعيين  1514.11و  ،1514.19فإن عبارة "زيت اللفت أو السلجم ،منخفض المحتوى من حمض األوريسيك" تعني
الزيت الثابت الذي يكون محتواه من حمض األوريسيك أقل من  % 2وزنا ً.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "معدلة االســترة )المتغيرة اســــــترتھا( أو معاد اســترتھا أو المحولة بطريقة )األليزة(" في وصف الدھون والشـــحوم
والزيوت الحيوانية أو النباتية في نص البند  15.16في جدول النظام المنســـق ولم ترد عبارة "مجمّدة أو مقسّاة بأية طريقة أخرى" ،التي
تشـمل عالوة على الزيوت والدھون والشــحوم "معدلة االســترة )المتغيرة اســترتھا( أو معاد اسـترتھا أو المحولة بطريقة )األليزة(" ما
يلي:
"الزيوت التي استبعدت منھا األجزاء الســـــائلة بمعالجة ميكانيكية ،ويتم بھذه الطريقة فصل األجزاء ذات درجة الذوبان العالية ألحد
الزيوت أو الشحوم بالبلورة أو بالترشـيح أو بأية طريقة أخرى ،وتشــمل ھذه المجموعة ســتيارين الســمك وھو الجزء الجامد من زيت
السمك المبرد المتحصّل عليه بضغط زيت السمك و ترويقه".
فالمقصود إذاً بعدم ذكر"مجمّدة أو مقســــاة بأية طريقة أخرى" في نص البند  15.16في النظام المنسق إنما ھو استبعاد أجزاء الزيوت
ذات درجة الذوبان العالية المتحصل عليھا بمعالجة ميكانيكية من شمول البند .15.16
وبالمقابل ورد تعبير "وأجزاؤھا" في وصف الدھون والشحوم والزيوت في نصوص البنود من  15.04و 15.06لغاية  15.15في جدول
النظام المنسـق ،فالمقصود بتعبير"وأجزاؤھا" إنماھو أجزاء الزيوت ذات درجة الذوبان العالية المتحصل عليھا بمعالجة ميكانيكية )وتعرف
بالســـتيارين(" لتعامل معاملة األجزاء الســــائلة )األوليين( التي كانت والزالت مشـــمولة ببنودھا الخاصة بھا )البنود  15.04و15.06
لغاية .(15.15
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الصفحة

81

الصفحة82 :

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

وردت كلمة "أجزاء" في شــرح جدول التعريفة الموحد ترجمة لكلـمة " "fractionsبينما وردت ترجمة الكلمة نفسھا "جزيئات" في جدول
التعريفة الجمركية وفق النظام المنســـّق وفق التعديالت  " 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالســتثمار اإلدارة العامة للشـــؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" في حين ترد كلمة "جزيئات" ترجمة لكلمة " "Particulesالفرنسية.
-3

عمالً بشرح البند الفرعي  1507.10تعتبر خامية الزيوت الثابتة والسائلة أو الجامدة المتحصل عليھا بالعصر وإن جرى عليھا عمليات
ترويق " ”decantationأو فرز بالطرد المركزي " "centrifugotionأو ترشيح بالفلترة شريطة أن تستعمل فقط القوى الميكانيكية
لفصل الجزيئات ) (particlesالصلبة عن الزيت ،مثل الثفالة األرضية )الثفل الطبيعي( أو الضغط أو القوى النابذة "طرد مركزي"
باستثناء الفلترة باالمتصاص )إمتزاز " ("adsorptionأو التجزئة " "ractionationأو أية عملية كيميائية أو فيزيائية أخرى.
أما إذا كانت الزيوت متحصالً عليھا باالستخالص  extractionفھي تعتبر خامية مالم يطرأ عليھا تغيير في اللون أو الرائحة أو المذاق
بالمقارنة مع ما يقابلھا من زيوت متحصل عليھا بالعصر.

-4

ال يجوز سحب الزيوت أو الدھون المعطلة من بلد المنشأ أو المصدر من المخازن أو المستودعات الجمركية إال بعد رفع عينات منھا يحدد
عددھا بالنسبة لكمية اإلرسال من قبل األمين أو رئيس الكشف وإخضاع ھذه العينات للتحليل من قبل الكيميائي في إدارة الجمارك الذي
يتوجب عليه التحقق من عدم صالحيتھا بتاتا ً لالستھالك البشري.
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الصفحة
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الصفحة83 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

15.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

شحوم الخنزير )بما في ذلك دھنه( وشحوم الطيور الدواجن ،غير تلك
الداخلة في البند  02.09أو في البند .15.03
- 15 01. 10. 00

دھن الخنزير

10 %

كغ

- 15 01. 20. 00

شحوم خنزير أخر

10 %

كغ

- 15 01. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

15.02

15.03

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

شحوم ودھون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز ،عدا تلك الداخلة في البند
15.03
- 15 02. 10. 00

شحم مصھور )ودك(

10 %

كغ

- 15 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

15 03. 00. 00

ستيارين دھن وشحم الخنزير" ،"lard stearinزيت شحم أو دھن
الخنزير" ،"lard oilستيارين زيتي " ،"oleostearinمرجرين زيتي
" "oleo-oilوزيت شــحم" "tallow oilغير مستحلبة أو مخلوطة وال
محضرة بطريقة أخرى.

10 %

كغ

دھون و زيوت وأجزاؤھا من أسماك أو ثدييات بحرية ،وإن كانت مكررة
ولكن غير معدلة كيماويا ً.

15.04
- 15 04. 10. 00

زيوت وأجزاؤھا " "fractionsمن كبد األسماك

10 %

كغ

- 15 04. 20. 00

دھون " "fatsوزيوت وأجزاؤھا " "fractionsمن أسماك عدا زيت كبد األسماك

10 %

كغ

- 15 04. 30. 00

دھون وزيوت وأجزاؤھا من ثدييات بحرية

10 %

كغ

15.05

15 05. 00. 00

دھن الصوف ومواد دھنية مشتقة منه )بما في ذلك الالنولين(.

10 %

كغ

15.06

15 06. 00. 00

شحوم ودھون وزيوت حيوانية أخرى وأجزاؤھا وإن كانت مكررة ،لكن غير
معدلة كيماويا ً.

10 %

كغ

زيت فول الصويا وأجزاؤه ،وإن كان مكرراً ،ولكن غير معدل كيماويا ً.

15.07
- 15 07. 10. 00

زيت خام ،وإن أزيل صمغه

كغ

5%

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل.

- 15 07. 90. 00

10 %

زيت فول سوداني وأجزاؤه ،وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيماويا ً.

15.08
- 15 08. 10. 00

زيت خام

- 15 08. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

10 %

كغ

زيت زيتون وأجزاؤه ،وإن كان مكرراً لكن غير معدل كيماويا ً.

15.09
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غيرھا

كغ

- 15 09. 10. 00

زيت بكر )العصرة األولى(

20 %

كغ

- 15 09. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة84 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

15.10

15 10. 00. 00

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

زيوت أخر وأجزاؤھا مسـتحصل عليھا من زيتون فقط ،وإن كانت مكررة،
ولكن غير معدلة كيماوياً ،بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو مخاليط
أجزاؤھا مع زيوت أو أجزاء أخرى داخلة في البند .15.09

كغ

20 %

زيت النخيل وأجزاؤه ،وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائيا ً.

15.11
- 15 11. 10. 00
-

زيت خام

كغ

5%

غيرھا:

 - - - 15 11. 90. 10زيت نخيل و أجزاؤه  R.B.Dالـ )مكرر -مبيض  -مزال للرائحة( معد للصناعات الغذائية.

5%

كغ

 - - - 15 11. 90. 20زيت النخيل وأجزائه  ) R.B.Dمكرر  -مبيض  -مزال الرائحة ( معد للصناعات غير
الغذائية على أن يرد معطالً أو أن يتم تعطيله برفع درجة حموضته إلى أكثر من  %3أو
بإضافة مادة ھيدروكسيد الصوديوم إليه  ،أو بأية طريقة أخرى تعتمدھا مديرية الجمارك
العامة بحيث يكون غير صالح لالستھالك البشري حين االفراج عنه.

5%

كغ

10 %

كغ

 - - - 15 11. 90. 90غيرھا

15.12

زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم و بذور القطن ،وأجزاؤھا وإن كانت
مكررة ولكن غير معدلة كيماويا ً.
-

زيوت من بذور عباد الشمس أو القرطم " ،"carthameوأجزاؤھا:

- - 15 12. 11. 00

زيوت خامية

- - 15 12. 19. 00

غيرھا

-

5%

كغ

10 %

كغ

زيت من بذور القطن وأجزاؤه:

- - 15 12. 21. 00

زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء ) الغوسيبول  (gossypolالمادة السامة
الموجودة فيه

- - 15 12. 29. 00

غيرھا

15.13

5%

كغ

10 %

كغ

زيت جوز الھند ) كوبرا ( وزيت نوى النخيل وزيت نخيل البرازيل )باباسو(
وأجزاؤھا وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا ً .
-

زيت جوز الھند ) كوبرا ( وأجزاؤه :

- - 15 13. 11. 00

زيت خام

- - 15 13. 19. 00

غيرھا

-

5%

كغ

10 %

كغ

زيت نوى النخيل أوزيت نخيل البرازيل ) باباسو (  Babassuوأجزاؤھما :

- - 15 13. 21. 00

زيت خام

- - 15 13. 29. 00

غيرھا

15.14

5%

كغ

10 %

كغ

زيوت لفت " "rapeأو سلجم )كولزا " ("colzaأو خردل وأجزاؤھا ،وإن
كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا ً.
-
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الرسم  %وحدة قياسية
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زيت اللفت أو السلجم منخفض المحتوى من حمض األوريسيك:
الصفحة
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الصفحة85 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 15 14. 11. 00
- - 15 14. 19. 00

غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

10 %

كغ

غيرھا:

- - 15 14. 91. 00

زيت خام

- - 15 14. 99. 00

غيرھا

15.15

5%

كغ

10 %

كغ

زيوت ودھون نباتية أخر ثابتة )بما في ذلك زيت جوجوبا "،("jojoba
وأجزاؤھا وإن كانت مكررة ،لكن غير معدلة كيماويا ً.
-

زيت بذر الكتان وأجزاؤه:

- - 15 15. 11. 00

زيت خام

- - 15 15. 19. 00

غيرھا

-

5%

كغ

10 %

كغ

زيت الذرة وأجزاؤه:

- - 15 15. 21. 00

زيت خام

- - 15 15. 29. 00

غيرھا

10 %

- 15 15. 30. 00

زيت الخروع " "castorوأجزاؤه

10 %

كغ

- 15 15. 50. 00

زيت السمسم وأجزاؤه.

10 %

كغ

- 15 15. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

5%

كغ
كغ

دھون وشــــــحـوم وزيوت حيوانية أو نباتية وأجزاؤھا ،مھدرجة كليا ً أو
جزئياً ،أو معـدلة األســـــــــــترة )مؤســترة داخليا ً "("inter-esterified
المحولة بطريقة )األليزة " ("elaidinisedوإن
أو معاد أســـترتھا أو
ّ
كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك

15.16

- 15 16. 10. 00

دھون وشحوم وزيوت حيوانية وأجزاؤھا

10 %

كغ

- 15 16. 20. 00

دھون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤھا

10 %

كغ

15.17
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زيت خام

-

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

مرغرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة لألكل من دھون وشـــحوم وزيوت
نباتية أو حيوانية أو من أجزاء دھون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في
ھذا الفصل ،عدا الدھون أو الشـحوم أو الزيوت وأجزاؤھا الصالحة لألكل
الداخلة في البند .15.16
- 15 17. 10. 00

مرغرين باستثناء المرغرين السائل

10 %

كغ

- 15 17. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ
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الصفحة86 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

15.18

القسم الثالث  /الفصل الخامس عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

زيوت وشـــــــحوم ودھون حيوانية أو نباتية وأجزاؤھا ،مغـلية،
مؤكســـــــدة ،منزوع ماؤھا ،مكبرتة ،منفوخة ،موحدة الجزئيات )مبلمرة
" ("polymerisedبالتســــخين في الفراغ أوفي غاز خامل أو معدلة
كيماويا ً بطريقة أخرى ،بإستثناء ما يدخل منھا في البـنـد 15.16؛ مخاليط أو
محضرات غير صالحة لألكل من الشحوم أو الدھون أو الزيوت الحيوانية أو
النباتية أو من أجزاء الدھون أو الشحوم أو الزيوت المختلفة الواردة في ھذا
الفصل غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر.
 - - - 15 18. 00. 10الزيوت و الشحوم والدھون الحيوانية أو النباتية و أجزاؤھا المشمولة بھذا البند عدا الزيوت
المتخلفة عن عملية القلي.
 - - - 15 18. 00. 20الزيوت المتخلفة عن عملية القلي.

15.20

15 20. 00. 00

15.21

15.22
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الرسم  %وحدة قياسية

غليسيرول )غليسيرين( ،خام؛ مياه و قلو ّيات غليسيرينية.

5%

كغ

30 %

كغ

1%

كغ

شموع نباتية )عدا الغليسيريدات الثالثية " ،("Iriglyceridesوشـــــموع
نحل و شـــــموع حشـــــرات أخـر؛ وبياض الـحـوت )سبيرماسيتي( ،وإن
كانت مكررة أو ملونة.
- 15 21. 10. 00

شموع نباتية.

1%

كغ

- 15 21. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

15 22. 00. 00

الديجرا ""degras؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدھنية أو الشموع
الحيوانية أو النباتية

5%

كغ
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الصفحة

87

الصفحة88 :

القسم الرابع  /الفصل السادس عشر

القسم الرابع
منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات ،سوائل كحولية وخل ،تبغ وأبدال تبغ
مصنعة.
مالحظات:
يقصد بعبارة )كريات مكتلة "بيليتس  ("Pelletsأينما وردت في ھذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد
الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة ال تزيد عن  3%وزنا ً.
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الصفحة89 :

القسم الرابع  /الفصل السادس عشر

الفصل السادس عشر
محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو الفقريات مائية أخر
مالحظات:
.1
.2

ال يشمل ھذا الفصل اللحوم واألحشاء واألطراف واألسماك والقشريات والرخويات أو الالفقريات المائية األخر ،المحضرة أو المحفوظة
بالطرق المذكورة في الفصل  2أو  3أو في البند .05.04
تدخل في ھذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوي على أكثر من  20%وزنا ً من السجق )غليظ أو رفيع( ،اللحوم ،األحشـــاء،
األطراف ،الدم ،األسـماك ،القشـريات ،الرخويات ،الالفقريات المائية األخر ،أو من أية توليفة منھا .وفي حالة إحتواء ھذه المحضرات
الغذائية على إثنين أو أكثر من األصناف المذكورة أعاله ،فإنھا تتبع البند المالئم من الفصل ) (16تبعا ً للمكون أو المكونات الغالبة وزنا ً.
وال تنطبق ھذه األحكام على المنتجات المحشـــوة الداخلة في البند  19.02وال على المحضرات الداخلة في البند  .21.03أو .21.04

مالحظات البنود الفرعية:
.1

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ،1602.10يقصد بعبارة "محضرات متجانســة" محضرات اللحوم أو األحشـــاء أو األطراف أو الدم،
دقيقة التجانس ،المھيأة للبيع بالتجزئة كـأطعـمة لتغذية األطـفـال الرضع و األطفال الصغار أو ألغراض الحـمـيــة ،في أوعية ال يزيــد وزن
محتواھا الصافي عن  250غرام .ولتطبيق ھذا التعريف ال تؤخذ في اإلعتبار الكميات الضئيلة من العناصراألخرالتي تكون قد أضيفت
للمحضر من أجل التـتـبـيــل أو الحفظ أو ألغراض أخر .وقد تحتوي ھذه المحضرات على كمية صغيرة من قـطـع مرئية من لحوم أو
أحشـــــــاء أو أطراف ،ولھذا البند الفرعي  1602.10األولوية على كافة البنـود الفرعية التابعة للبند .16.02

.2

إن األسماك ,القشريات ,الرخويات وغيرھا من الالفقاريات المائية المذكورة بتسمياتھا الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند ،16.04
أو  16.05تنتمني لنفس األنواع المذكورة في الفصل ) (3تحت نفس المسميات.
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89

الصفحة90 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

16.01

16 01. 00. 00

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم
حيواني.
- 16 02. 10. 00

محضرات متجانسة.

30 %

كغ

- 16 02. 20. 00

من أكباد أي من الحيوانات.

30 %

كغ

-

من الطيور الدواجن الداخلة في البند :01.05

- - 16 02. 31. 00

من ديوك ودجاجات رومية.

30 %

كغ

- - 16 02. 32. 00

من ديوك ودجاجات من فصائل)غالوس دومستيكاس ".("Gallus domesticus

30 %

كغ

- - 16 02. 39. 00

غيرھا.

30 %

كغ

-

من فصيلة الخنازير:

- - 16 02. 41. 00

فخذ الخنزير )جمبون " ("jambonsوقطعه

30 %

كغ

- - 16 02. 42. 00

كتف الخنزير وقطعه

30 %

كغ

- - 16 02. 49. 00

غيرھا ،بما فيھا المخاليط .

30 %

كغ

- 16 02. 50. 00

من فصيلة األبقار.

30 %

كغ

- 16 02. 90. 00

غيرھا ،بما فيھا المحضرات من دم أي من الحيوانات

30 %

كغ

16 03. 00. 00

خالصات وعصارات لحم أو أســماك أو قشـريات أو رخويات أو الفقريات
مائية أخر.

30 %

كغ

16.04

أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبياري )كافيار( أو أبداله المحضرة من بيض
األسماك.
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

سجق )بأنواعه( ومنتجات مماثلة ،من لحوم أو من أحشـاء وأطراف أو من
دم حيواني؛ محضرات غذائية أســاسـھا ھذه المنتجات.

16.02

16.03

القسم الرابع  /الفصل السادس عشر

أسماك كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة:

- - 16 04. 11. 00

سلمون.

20 %

كغ

- - 16 04. 12. 00

رنجة "."herrings

20 %

كغ

- - 16 04. 13. 00

سردين وساردينال " ،"sardinellaورنجة صغيرة أو اسبرط )سبرات".("sprats

5%

كغ

- - 16 04. 14. 00

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطي ) ساردا ".("Sarda spp.

5%

كغ

- - 16 04. 15. 00

أسقمري )ماكريل(.

20 %

كغ

- - 16 04. 16. 00

أنشوا )أنشوفيس ".("anchovies

20 %

كغ

- - 16 04. 17. 00

االنقليس

20 %

كغ

- - 16 04. 18. 00

زعانف سمك القرش

20 %

كغ

- - 16 04. 19. 00

غيرھا.

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

90

الصفحة91 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 16 04. 20. 00
-

أسماك محضرة أو محفوظة أخر.

الرسم  %وحدة قياسية
20 %

كغ

خبياري "كافيار" وأبداله:

- - 16 04. 31. 00

خبياري "كافيار"

30 %

كغ

- - 16 04. 32. 00

ابدال خبياري "كافيار"

30 %

كغ

16.05

قشريات ورخويات وال فقريات مائية أخر ،محضرة أو محفوظة.
- 16 05. 10. 00
-

سرطانات بحرية )سالطعين")("crabsكابوريا(.

20 %

كغ

روبيان )قريدس أو جمبري " Prawnsو :("shrimps

- - 16 05. 21. 00

غير مقدم في أوعية محكمة االغالق

20 %

كغ

- - 16 05. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 16 05. 30. 00

عقارب البحر "."lobster

20 %

كغ

- 16 05. 40. 00

قشريات أخر.

20 %

كغ

-

رخويات:

- - 16 05. 51. 00

محار

20 %

كغ

- - 16 05. 52. 00

محار مروحي سكالوب )" ("scalopبما فيه المروحي الملكي

20 %

كغ

- - 16 05. 53. 00

بلح البحر

20 %

كغ

- - 16 05. 54. 00

الحبار )الصبيد(

20 %

كغ

- - 16 05. 55. 00

اخطبوط

20 %

كغ

- - 16 05. 56. 00

بطلينوس ,رخويات ذات صدفتين )كوكل( ,وأم الحلول

20 %

كغ

- - 16 05. 57. 00

إذن البحر )أبالون(

20 %

كغ

- - 16 05. 58. 00

حلزون ,عدا حلزون البحر

20 %

كغ

- - 16 05. 59. 00

غيرھا

20 %

كغ

-
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القسم الرابع  /الفصل السادس عشر

الفقاريات مائية أخر:

- - 16 05. 61. 00

خيار البحر

20 %

كغ

- - 16 05. 62. 00

قنافذ البحر )توتيا(

20 %

كغ

- - 16 05. 63. 00

قنديل البحر

20 %

كغ

- - 16 05. 69. 00

غيرھا

20 %

كغ
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الصفحة92 :
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الصفحة

92

الصفحة93 :

القسم الرابع  /الفصل السابع عشر

الفصل السابع عشر
سكر ومصنوعات سكرية
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو )البند (18.06؛
)ب( السكر النقي كيماويا ً )عدا السكروز أو الالكتوز أو المالتوز أو الغلوكوز أو الفركتوز( أو المنتجات األخرى الداخلة في البند
)(29.40؛
)ج(

األدوية وغيرھا من المنتتجات الداخلة في الفصل .30

مالحظات البنود الفرعية:
-1

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  1701.12و 1701.13و ،1701.14يقصد بعبارة "سكر خام" ،السكر الذي يحتوي وزنا ً بحالته
الجافة على نسبة من السكروز تقل عن  99.5درجة مقروءة بمقياس االستقطاب "بوالريمتر".

-2

يشمل البند الفرعي  1701.13فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون طرد مركزي ,يحتوي وزنا بحالته الجافة ,نسبة مئوية من السكروز
تعادل  69درجة أو أكثر ولكن أقل من  93درجة مقروءة في مقياس االستقطاب .يحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة انھيدرية أو طبيعية
ذات شكل غير منتظم ال ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرھا من مكونات قصب السكر.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط والتح ّفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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الصفحة
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الصفحة94 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل السابع عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( وسكروز نقي كيماوياً ،بحالته الصلبة.

17.01
-

سكر خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تلوين مضافة :

- - 17 01. 12. 00

سكر شوندر )بنجر(.

- - 17 01. 13. 00

سكر قصب.

- - 17 01. 14. 00

أنواع أخرى من سكر القصب

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :محدد في المالحظة ) (2من مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل

-

5%

غيرھا:

- - 17 01. 91. 00

مضاف إليھا منكھات أو مواد تلوين.

5%

كغ

- - 17 01. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

17.02

أنواع ســــــكر أخر ،بما فيھـا الالكـتـوز والمالـتـوز والغـلـوكـوز والفركـتـوز
النقية كيماوياً ،في حالتھا الصلبة؛ ســوائل ســكرية ""sugar syrup
غير محتوية على منكـھـات أو مواد تلوين مضافة؛ عسل إصطناعي وإن كان
ممزوجا ً بعسل طبيعي؛ كراميل )سكر أو دبس السكر معالجان بدرجات عالية
من الحرارة(.
-

الكتوز وشراب الكتوز ":"Lactose Syrup

- - 17 02. 11. 00

محتوي على  99%وزنا ً أو أكثر من الالكتوز ،معبراً عنه بالالكتوز الالمائي ومحسوبا ً على
أساس المادة الجافة

1%

كغ

- - 17 02. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 17 02. 20. 00

سكر شجر القيقب السكري " "mapleوشـــراب ســــكر شـــجر القيقب ""maple syrup

1%

كغ

- 17 02. 30. 00

غلوكوز وشراب الغليكوز ،ال يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من  20%وزنا ً من
الفركتوز " ،"fructoseمحسوبا ً على الحالة الجافة

1%

كغ

- 17 02. 40. 00

غلوكوز وشراب الغلوكوزالكثيف)سيروب" ،("syrupيحتوي على الفركتوز""fructose
بنسبة ال تقل وزنا ً عن  20%ولكن تقل عن  50%محسوبة على الحالة الجافة ،باستثناء
السكر المنعكس") "invertiأو المنعكس داخليا"("interverti

1%

كغ

- 17 02. 50. 00

فركتوز " "fructoseنقي كيماويا ً

1%

كغ

- 17 02. 60. 00

أنواع أخر من الفركتوز وشراب الفركتوز الكثيف )سيروب" ،("syrupتحتوي على نسبة
أكثر من  %50وزنا ً من الفركتوز " "fructoseمحسوبا ً على الحالة الجافة ،باستثناء السكر
المنعكس ") "invertiأو المنعكس داخليا "("interverti

1%

كغ

- 17 02. 90. 00

غيرھا ،بما في ذلك السكر المحول )المنعكس ") ("invertiأو المنعكس
داخليا" ("intervertiوغيرھا من السكر ومخاليط " "blendsشرابات السكر الكثيفة
)سيروب'' ("syrupالمحتوية على نسبة  %50وزنا من الفركتوز محسوبا ً على الحالة
الجافة

1%

كغ

17.03
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عسل أسود )دبس السكر "موالس  ("molassesناتج من إستخالص أو
تكرير السكر.
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الصفحة
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الصفحة95 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 17 03. 10. 00

عســـل أســود )دبس سـكر( من قصب الســكر )موالس قصب الســكر " cane
("molasses

10 %

كغ

- 17 03. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

17.04
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القسم الرابع  /الفصل السابع عشر

مصنوعات سكرية "سكاكر" )بما في ذلك الشوكوالته البيضاء( ال تحتوي
على كاكاو.
- 17 04. 10. 00

لبان المضغ )العلك " ("chewing gumوإن كان مكسواً بالسكر.

30 %

كغ

- 17 04. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14
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الصفحة97 :

القسم الرابع  /الفصل الثامن عشر

الفصل الثامن عشر
كاكاو ومحضراته
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود ،30.03 ،22.08 ،22.02 ،21.05 ،19.05 ،19.04 ،19.01 ،04.03
.30.04

-2

مع مراعاة أحكام المالحظة ) (1من ھذا الفصل ،تدخل في البند  18.06المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو وكذلك المحضرات
الغذائية األخر المحتوية على كاكاو.

مالحظة إضافية:
-1

يسستوفى رسم انفاق استھالكي على مشتمالت البنود  18.06 – 18.05بمعدل  %3من القيمة المتخذة أساسا ً لتحديد الرسوم الجمركية
مضافا ً إليھا الرسوم الجمركية وغيرھا من الرسوم )المرسوم التشريعي رقم  11تاريخ.(2015/01/28 :
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الصفحة98 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل الثامن عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

18.01

18 01. 00. 00

حبوب كاكاو وكساراتھا ،و إن كانت محمصة.

1%

كغ

18.02

18 02. 00. 00

قشور وعصافات وغالالت ونفايات كاكاو أخر.

1%

كغ

عجينة كاكاو ،وإن كان منزوعا ً دسمھا.

18.03
- 18 03. 10. 00

بدسمھا

5%

كغ

- 18 03. 20. 00

منزوع دسمھا كليا ً أو جزئيا ً

5%

كغ

18.04

18 04. 00. 00

زبدة كاكاو ،دسمه وزيته.

5%

كغ

18.05

18 05. 00. 00

مسحوق كاكاو ال يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر.

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن رسم االنفاق اآلستھالكي

شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو.

18.06

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن رسم االنفاق اآلستھالكي

- 18 06. 10. 00

مسحوق كاكاو مضاف إليه السكر أو مواد تحلية أخر:

20 %

كغ

- 18 06. 20. 00

محضرات أخر مھيأة كتالً أو ألواحا ً أو قضبان )عيدان( يتجاوز وزنھا  2كغ ،أو بشكل سائل
أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر مماثلة في أوعية أو أغلفة جاھزة للتداول
الفوري يزيد وزن محتواھا عن  2كغ.

30 %

كغ

-
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غيرھا بشكل كتل أو ألواح أو قضبان:

- - 18 06. 31. 00

محشوة.

30 %

كغ

- - 18 06. 32. 00

غير محشوة

30 %

كغ

- 18 06. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ
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الصفحة

99

الصفحة100 :

القسم الرابع  /الفصل التاسع عشر

الفصل التاسع عشر
محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب ،فطائر
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من  20%وزنا ً من الســجق )الغليظ أو الرفيع( أو اللحوم أو األحشـــاء واألطراف أو
الدم أو األسـماك أو القشــريات أو الرخويات أو غيرھا من الالفقريات المائية أو من أية توليفة منھا )الفصل(16؛ وذلك باستثناء
المنتجات المحشوة التي تدخل في البند .19.02

)ب( المنتجات التي أساسھا الدقيق أو النشاء )بسكويت …إلخ( المعدة خصيصا ً لتغذية الحيوانات )البند (23.09؛
)ج(
-2

األدوية وغيرھا من منتجات الفصل .30

إلغراض البند :19.01
)أ(

يقصد بتعبير "جريش ) "(groats, gruauxجريش الحنطة المذكورة في الفصل 11؛

)ب( يقصد بتعبيري "دقيق" و"سـميد":
)(1

دقيق وسميد الحنطة الداخلة في الفصل  ،11و

)(2

دقيق وسـميد ومسـحوق من أصل نباتي من أي فصل كان ،عدا دقيق وســميد ومسـحوق الخضر المجففة )البند ،(07.12
أو من البطاطا )البطاطس( )البند  (11.05أو من البقول القرنية المجففة )البند .(11.06

-3

ال يشمل البند رقم  19.04المحضرات المحتوية على أكثر من  6%وزنا ً من الكاكاو محسوبا ً على أساس الوزن الكلي بدون دسم ،أو
المحضرات المكسوة بالشوكوالته أو المحضرات الغذائية األخر المحتوية على كاكاو )البند .(18.06

-4

إلغراض البند  ،19.04تعني عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة إلى حد يزيد عـمـا ذكـر في البنـود أومالحظات
التابعة للفصل  10أو .11

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط والتح ّفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

يقصد بكـلـمــة "كعك" الواردة في نص البند  19.05ترجمة لكلمة " " cakesمنتجـات خبز مزيج من الدقيق والبيض والسكر الخ الوارد
وصفھا في الفقرة  10من شرح البند المذكور وتعرف محليا "بالكاتو" وال يقصد بھا الكعك العادي المعروف محليا بھذه التســمية ويكون
قاسي نوعا ما ومعد للقرمشة أو كطعام في وجبات الصباح بالتبليل بالحليب أو الشــــاي و يعتبر من المنتجات المحمصة الداخلة في البند
الفرعي  1905.40ويعرف في جمھورية مصر العربية تحت تسمية "بقسماط".

-3

وردت عبارة "رقائق الويفر المبصومة" في نص البند  19.05من "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّـق ترجـمـة لعـبارة
" "Sealing Wafersفي حين وردت ترجـمـة نفس العـبارة في البند  19.06من جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادر في دمشق
عام  "1989برشام لألختام" وھي تتكون )وفقا ً لما ورد في معجم أوكسفورد( عادة من قرص صغير من الدقيق ممزوج بصمغ أو ھالم أو
بمادة مماثلة ،و يستعمل لختم الرسـائل أو لضم األوراق أو لتلقي )طبعة خاتم ".("impression of a seal

-4

ورد حرف العطف "أو" في الجملة األخيرة من المالحظة  3أعاله في جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق ووفق التعديالت
 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واإلسـتثمار اإلدارة العامة للشــؤون اإلقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية "بحيث
نصت على" المحضرات الغذائية األخر أو المحتوية على كاكاو "في حين تبين من الرجوع إلى النسخ الصادرة عن منظمة الجمارك
العالمية والمحررة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية أن الجملة األخيرة من المالحظة اآلنفة الذكر لم تتضمن حرف العطف المذكور بحيث
تنص على "المحضرات الغذائية األخر المحتوية على كاكاو".
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100

الصفحة101 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

19.01

القسم الرابع  /الفصل التاسع عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

خالصات الشعير الناشظ "مالت "malt؛ محضرات غذائية من دقيق
)طحين( أو جريش أو سميد أو نشاء أو خالصات المالت ،ال تحتوي على
الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن  40%وزنا ً محسوبة على أساس
مادة الكاكاو المنزوع دسمھا كلياً ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛
محضرات غذائية من األصناف الداخلة في البنود من  04.01إلى ، 04.04
غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن  %5وزناً ،محسوبة
على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمھا كلياً ،غير مذكورة وال داخلة في
مكان آخر.
- 19 01. 10. 00

محضرات معدة لتغذية األطفال الرضع و األطفال الصغار ،مھيأة للبيع بالتجزئة

- 19 01. 20. 00

مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05

-

 - - - 19 01. 90. 90غيرھا

19.02

10 %

كغ

5%

كغ

10 %

كغ

عجائن غذائية  ،وإن كانت مطبوخة أو محشوة )باللحم أو بأية مادة أخرى(
أو محضرة بطريقة أخرى مثل اإلسباغيتي أو المعكرونة أو الشعيرية
أوالالزانيا أو النوكي أو الرافيولي أو الكانيلوني ؛ الكسكس وإن كان
محضراً.
-

عجائن غذائية غير مطبوخة وال محشوة وغير محضرة بطريقة أخرى:

- - 19 02. 11. 00

محتوية على بيض

30 %

كغ

- - 19 02. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 19 02. 20. 00

عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطھية أو محضرة بطريقة أخرى

30 %

كغ

- 19 02. 30. 00

عجائن غذائية أخرى

30 %

كغ

- 19 02. 40. 00

كسكسي "مغربية."coscous

30 %

كغ

19 03. 00. 00

تابيوكا وأبدالھا محضرة من النشاء ،بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب
مدورة أو نخاالت أو بأشكال مماثلة.

30 %

كغ

19.04
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1%

كغ

غيرھا:

 - - - 19 01. 90. 10خالصات الشعير الناشط "مالت

19.03

الرسم  %وحدة قياسية

ضرة من حبوب أو منتجات الحبوب المتحصل عليھا بالتنفيش أو
أغذية مح َّ
التحميص )مثل رقائق الذرة "كورن فليكس"(؛ حبوب )عدا الذرة "كورن
) ("(cornبشكل حبات أو بشكل رقائق صغيرة " "flakesأو بشـــكل
حبات مشغولة بطريقة أخرى )باستثناء الدقيق والجريش والسميد( ،مطبوخة
مسبقا ً " "ecookedprأو محضرة بطريقة أخرى ،غير مذكورة وال داخلة
في مكان آخر.
- 19 04. 10. 00

حبوب متحصل عليھا بتنفيش أو بالتحميص

30 %

كغ

- 19 04. 20. 00

رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير المحمصة مع رقائق
حبوب محمصة أو حبوب منفوشة

30 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة102 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل التاسع عشر

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 19 04. 30. 00

برغل القمح

20 %

كغ

- 19 04. 90. 00

غيرھا.

30 %

كغ

خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرھا من منتجات المخابز ،وإن كانت
تحتوي على الكاكاو؛ ورقائق الويفر المنتفشة )خبز القربان( والبرشان
)البراشيم( الفارغ مـن النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة ورقائق الختم
" "sealing wafersوورق األرز ومـنـتـجـات مماثـلـة.

19.05

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2و  3لھذا الفصل

- 19 05. 10. 00

خبز جاف وھش )معد للقرمشة "("crispbread

30 %

كغ

- 19 05. 20. 00

خبز الزنجبيل وما يماثله

30 %

كغ

-
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بسكويت حلو؛ وفطائر ذات ترابيع مجوفة ،ورقائق ويفر منتفشة ":"Wafers

- - 19 05. 31. 00

بسكويت حلو

30 %

كغ

- - 19 05. 32. 00

فطائر ذات ترابيع مجوفة )” (waffles ”gaufresورقائق ويفر منتفشة
)”(wafers “gaufrettes

30 %

كغ

- 19 05. 40. 00

بقسماط أو خبز محمص )توست " ("Toastedومنتجات محمصة مماثلة

30 %

كغ

- 19 05. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة104 :

القسم الرابع  /الفصل العشرون

الفصل العشرون
محضرات خضر ،فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الخضر أو الفواكه أواألثمار القشرية ،المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول  7أو  8أو11؛

)ب( المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من  20%وزنا ً من الســــجق )الغـلـيـظ أو الرفـيع( ،واللحوم ،أواألحشـــاء واألطراف أو
الدم ،أو األســماك أو القشــــريات أو الرخويات أوغيرھا من الالفقريات المائية أو من أي خليط منھا )الفصل (16؛
)ج(

منتجات المخابز و غيرھا من المنتجات الداخلة في البند  ،1905أو

)د(

المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند .21.04

-2

ال يشمل البندان  20.07و 20.08ھالم وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكســــوة بمواد سكرية )ملبس( والمنتجات المماثلة المھيأة بشكل
مصنوعات سكرية )البند  (17.04أو أصناف الشوكوالته )البند .(18.06

-3

تشـــمل البنود  20.01و 20.04و 20.05تبعا ً للحال ،األصناف المذكورة فقط في الفصل  7أو في البند  11.05أو البند ) 11.06عدا
الدقيق والســـميد ومســـاحيق المنتجات المذكورة في الفصل  (8التي تم تحضيرھا أو حفظھا بطرق غير تلك المشار إليھا في الفقرة )أ( من
المالحظة  1أعاله.

-4

يدخل في البند  20.02عصير البندورة )الطماطم( الذي تبلغ فيه نسبة المادة الجافة  %7وزنا ً أوأكثر.

-5

ألغراض البند  ،20.07يقصد بعبارة "متحصل عليھا بالطبخ" المتحصل عليھا بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت الضغط
المنخفض لزيادة لزوجة المنتج بتخفيض محتواه من الماء أو بطرق أخرى.

-6

من أجل تطبيق أحكام البند  ،20.09يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه كحول" العصير الذي ال يزيد معيار الكحول
الحجمي فيه عن  0.5%حجما ً )أنظر المالحظة  2من الفصل .(22

مالحظات البنود الفرعية :
-1

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ،2005.10يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر دقيقة التجانس ،المھيأة للبيع
بالتجزئة كأطعمة لتغذية األطفال الرضع و األطفال الصغار أو ألغراض الحمية في أوعية ال يزيد وزن محتواھا عن  250غرام .ولتطبيق
ھذا التعـريف ال يؤخذ في اإلعتبار الكمـيات الضئيلة من العـناصر األخرى التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو ألغراض أخر .وقد
تحتوي ھذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .ولھذا البند الفـرعي  2005.10األولوية على بقية البنود
الفرعية األخرى التابعة للبند .20.05

-2

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  2007.10يقصد بعـبارة "المحضرات المتجانسـة "المحضرات من فواكه دقيقة التجانس ،المھـيأة للبيع
بالتجزئة كأطعمة لتغذية األطفال الرضع و األطفال الصغار أو ألغراض الحـمـيـة في أوعـية ال يزيد وزن محتواھا عن  250غـرام.
ولتطبيق ھذا التعريف ال يؤخذ في اإلعتبار الكميات الضئيلة من العناصر األخرى التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أوألغراض
أخرى .و قد تحتوي ھذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكھة .و لھذا البند الـفـرعي  2007.10األولوية
على بقية البنود الفرعية األخرى التابعة للبند .20.07

-3

ألغراض البنود الفرعية  2009.12و 2009.21و 2009.31و 2009.41و 2009.61و ،2009.71يقصد بمصطـلح )قيمة بريكس
" ("Brix valueالقراءة المباشــرة لدرجات البريكس المتحصل عليھا من مقياس بريكس للرطوبة )ھيدروميتر بريكس
" ("Brix hydromiterأو من قرينة اإلنكسار معبراً عنھا بنسـبة مئوية لمحتوى السـكر المتحصل عليھا من مقياس انكسـار األشـعة
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الصفحة105 :

القسم الرابع  /الفصل العشرون

)رفراكتوميتر " ("eterrefractomفي درجة حرارة  20مئوية أو بعد تصحـيحھا إلى القيمة المقابلة للدرجة  20مئوية إذا جرت القراءة
في درجة حرارة تختلف عن  20مئوية.

مالحظات إضافية:
-1

يستوفى رسم انفاق استھالكي عن مشتمالت البند الرئيسي  20.09بمعدل  %5من القيمة المتخذة أساسا ً لحساب الرسوم الجمركية مضافا ً
إليھا الرسوم الجمركية وغيرھا من الرسوم )بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام .(2015

-2

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-3

وردت عبارة "بطريقة التقطير" في نص البند  20.06في جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المتناسق ووفق التعديالت  1996الصادر
عن إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية ترجمة لكلمة ""drained
الواردة في نص نفس البند باللغة األنكليزية أو " "egoutteفي النص الفرنسي بينما وردت ترجمة ھاتين الكلمتين في المعاجم "مصفاة"
كما وردت ترجمتھا في شرح البند المذكور "يصفى" وذلك في سياق عبارة )وبعد ان تتشبع الفواكه يصفى السائل الزائد( أما كلمة تقطير
فھي ترجمة لكلمة " "distillationوھي تعني عملية التبخير الجزئي للمخاليط السائلة ثم تكثيف األبخرة المتكونة منھا لفصلھا عن بعضھا،
كتقطير النفط أو تقطير الخمر للحصول على الكحول.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة106 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

20.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل،
محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك.
- 20 01. 10. 00

خيار و قثاء وخيار صغير محبب.

30 %

كغ

- 20 01. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

20.02

بندورة )طماطم( محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.
- 20 02. 10. 00

بندورة ) طماطم ( كاملة أو مقطعة

30 %

كغ

- 20 02. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

20.03

فطور وكمأة ،محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.
- 20 03. 10. 00

فطور )من نوع آغاريكاس "("Agaricus

30 %

كغ

- 20 03. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

20.04

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ،مجمدة ،عدا
المنتجات الداخلة في البند .20.06
- 20 04. 10. 00

بطاطا )بطاطس(

30 %

كغ

- 20 04. 90. 00

خضر أخر وخليط خضر

30 %

كغ

20.05

خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ،غير مجمدة،
عدا المنتجات الداخلة في البند .20.06
- 20 05. 10. 00
-

خضر متجانسة

30 %

كغ

بطاطا )بطاطس(:

 - - - 20 05. 20. 10رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا مملحة ومضاف إليھا مواد حافظة ،مجففة معدة
لالستھالك بعد القلي

10 %

كغ

 - - - 20 05. 20. 90غيرھا.

30 %

كغ

30 %

كغ

- 20 05. 40. 00
-

بازيالء )بيزوم ساتيفوم ".("PISUM SATIVUM
فاصولياء أو لوبياء )نوع فيجنا "" Vigne sppأوفاسيولوس ":("spp Phaseolus

- - 20 05. 51. 00

فاصولياء أو لوبياء مقشورة )حب(.

30 %

كغ

- - 20 05. 59. 00

غيرھا.

30 %

كغ

- 20 05. 60. 00

ھليون

30 %

كغ

- 20 05. 70. 00

زيتون.

30 %

كغ

- 20 05. 80. 00

ذرة حلوة )زيامايس سكاراتا ".("zea mays var saccharata

30 %

كغ

- - 20 05. 91. 00
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خضر أخر وخليط خضر:
براعم الخيزران )براعم البامبو "("Bamboo shoots

30 %
الصفحة

كغ
106

الصفحة107 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
--

20.06

القسم الرابع  /الفصل العشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا:

 - - - 20 05. 99. 10عجائن من دقيق أو سميد أو جريش الذرة العادية أو الحلوة بشكل أقماع أو بشكل أخر معدة
لالستھالك للقرمشة بعد القلي.

10 %

كغ

 - - - 20 05. 99. 90غيرھا

30 %

كغ

30 %

كغ

20 06. 00. 00

خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجــزاء أخــر مــن النباتات،
محفوظة بالسكر)مصفاة من فائض السائل الحلو الكثيف بـعــد تشبيعھا بـه أو
ملمعة أو مبلورة السطح بسائل السكروز(.
مالحظة :تراجع المالحظات اإلضافية لھذا الفصل

مربى و ھالم فواكه  ،وخبيص )مرمالد( أوھريس أوعجن فواكه أو أثمار
قشرية ،متحصل عليھا بالطبخ ،وإن أضيف إليھا السكر أو مواد تحلية أخر.

20.07
- 20 07. 10. 00
- - 20 07. 91. 00
--

30 %

محضرات متجانسة

كغ

غيرھا:
30 %

فواكه حمضية.

كغ

غيرھا:

 - - - 20 07. 99. 10عجينة ثمار قشرية وإن كانت مخلوطة أو محتوية على مواد حافظة فقط

10 %

كغ

 - - - 20 07. 99. 90غيرھا

30 %

كغ

فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل ،محضرة أو
محفوظة بطريقة أخرى ،وإن أضـيـف إليھا السكر أو مواد تحلية أخـر أو
مشروبات روحية ،غـيـر مـذكـورة أو داخـلـة في مــكـان آخـر.

20.08

-

أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة معا ً:

- - 20 08. 11. 00

فول سوداني

30 %

كغ

- - 20 08. 19. 00

غيرھا بما في ذلك المخاليط

30 %

كغ

- 20 08. 20. 00

أناناس

30 %

كغ

- 20 08. 30. 00

فواكه حمضية )حمضيات(

30 %

كغ

- 20 08. 40. 00

كمثري )أجاص "("Pears

30 %

كغ

- 20 08. 50. 00

مشمش

30 %

كغ

- 20 08. 60. 00

كرز

30 %

كغ

- 20 08. 70. 00

دراق") "Peachesيعرف بالخوخ في مصر( )بمافي ذلك الدرق أملس القشرة عديم
الزغب المعروف بالنكتارين"("nectarines

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2للفصل الثامن

- 20 08. 80. 00
-
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فراولة ) فريز (

30 %

كغ

غيرھا ،بما في ذلك المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي :2008.19
الصفحة

107

الصفحة108 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل العشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 20 08. 91. 00

قلب النخيل

30 %

كغ

- - 20 08. 93. 00

توت بري )فاكسينيوم ماكروكربون ,فاكسينيوم أوكسيكوكس ,فاكسينيوم فايتيس  -آيدايا(

30 %

كغ

- - 20 08. 97. 00

مخاليط

30 %

كغ

- - 20 08. 99. 00

غيرھا.

30 %

كغ

عصير فواكه )بما فيه سالفة العنب( وعصير خضر ،غير مختمر وال مضاف
إليه مشروبات روحية ،وإن أضيف إليه السكر أو مواد تحلية أخر.

20.09

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

-

عصير البرتقال:

--

مجمد:

 - - - 20 09. 11. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

 - - - 20 09. 11. 90غيرھا

30 %

كغ

--

غير مجمدة ،ذو قيمة بريكس " "Brix valueال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 12. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

 - - - 20 09. 12. 90غيرھا

30 %

كغ

--

غيرھا:

 - - - 20 09. 19. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

30 %

 - - - 20 09. 19. 90غيرھا
-

عصير ليمون ھندي )عصير غريب فروت ":("grapefruit juice

--

ذو قيمة بريكس " "Brix valueال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 21. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 20 09. 21. 90غيرھا
--

30 %

كغ

غيرھا:

 - - - 20 09. 29. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

 - - - 20 09. 29. 90غيرھا

30 %

كغ

-

عصير أي نوع وحيد آخر من الحمضيات:

--

ذو قيمة بريكس ال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 31. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 20 09. 31. 90غيرھا
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30 %

الصفحة

كغ

108

الصفحة109 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
--

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الرابع  /الفصل العشرون
الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا:

 - - - 20 09. 39. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل .

30 %

 - - - 20 09. 39. 90غيرھا
-

عصير األناناس:

--

ذو قيمة بريكس " "Brix valueال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 41. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 20 09. 41. 90غيرھا
--

30 %

كغ

غيرھا:

 - - - 20 09. 49. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل .

 - - - 20 09. 49. 90غيرھا
- 20 09. 50. 00

عصير البندورة )عصير طماطم(

-

عصير عنب )بمافيه سالفة العنب(:

--

ذو قيمة بريكس " "Brix valueال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 61. 10مكثفات مركزة صناعية

30 %

كغ

30 %

كغ

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 20 09. 61. 90غيرھا
--

30 %

كغ

غيرھا:

 - - - 20 09. 69. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

 - - - 20 09. 69. 90غيرھا

30 %

كغ

-

عصير تفاح:

--

ذو قيمة بريكس " "brix valueال تزيد عن :20

 - - - 20 09. 71. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

 - - - 20 09. 71. 90غيرھا

30 %

كغ

--

غيرھا:

 - - - 20 09. 79. 10مكثفات مركزة صناعية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل .

 - - - 20 09. 79. 90غيرھا
-
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30 %

كغ

عصير أي نوع واحد آخر من الفواكه أو الخضار:

الصفحة

109

الصفحة110 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 20 09. 81. 00
--

عصير توت بري )فاكسينيوم ماكروكربون ,فاكسينيوم أوكسيكوكس ,فاكيسنيوم فايتس,
آيدبي(

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

غيرھا:

 - - - 20 09. 89. 10مكثفات مركزة صناعية أخرى

20 %

كغ

 - - - 20 09. 89. 90غيرھا

30 %

كغ

-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الرابع  /الفصل العشرون

خليط عصائر:

 - - - 20 09. 90. 10مكثفات خليط عصائر

20 %

كغ

 - - - 20 09. 90. 90خليط عصائر جاھزة

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

110

الصفحة111 :
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القسم الرابع  /الفصل العشرون

الصفحة

111

الصفحة112 :

القسم الرابع  /الفصل الحادي والعشرون

الفصل الحادي والعشرون
محضرات غذائية متنوعة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

)ب( أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأي نسبة كانت )البند (09.01؛
)ج(

الشاي المنكه )البند (09.02؛

)د(

البھارات والتوابل وغيرھا من منتجات البنود  09.04الى 09.10؛

)ه(

المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند  21.03أو البند  ،21.04التي تحوي على أكثر من %20وزنا ً من السجق
)غليظ أو رفيع( أو اللحوم أو األحشاء واألطراف أو الدم الحيواني أو األسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرھا من الالفقاريات
المائية أو من أية مجموعة منھا )الفصل (16؛

)و(

الخميرة المھيأة كأدوية وغيرھا من المنتجات الداخلة في البند  30.03أو البند 30.04؛ أو

)ز(

األنزيمات المحضرة الداخلة في البند .35.07

-2

تدخل خالصات األبدال المشار إليھا في المالحظة  /1ب أعاله في البند .21.01

-3

من أجل تطبيق أحكام البند  21.04يقصد بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من
مادتين أوعدة مواد أســـاســية مثل اللحوم أو األســـماك أو الخضر أو الفواكه أو أثمار قشرية ،المھيأة للبيع بالتجزئة كأطعمة لتغذية
األطفال الرضع و األطفال الصغار أو إلغراض الحـمـيـة ،في أوعية ال يزيد وزن محتواھا الصافي عن  250غرام .ولتطبيق ھذا
التعـريف ،ال يـؤخذ باإلعتبار الكميات الضئيلة من العـناصر األخـرى التي تكون قـد أضيفت الى الخليـط للتتبيـل أو للحـفظ أو ألغراض
أخــــر .ويمكن أن تحتوي ھذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية في مكوناتھا.

مالحظة إضافية:
-1

يقصد بالصلصات :محضرات تحسين مذاق الطعام و فتح الشھية ""mixed seasonings؛.
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الصفحة

112

الصفحة113 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

21.01

خالصات وأرواح ومركزات بن ،ومحضرات أساسھا ھذه الخالصات أو األرواح أو
المركزات أو أساسھا البن:

- - 21 01. 11. 00

خالصات وأرواح ومركزات

20 %

كغ

- - 21 01. 12. 00

محضرات أساسھا الخالصات أو األرواح أو المركزات أو أساسھا البن

20 %

كغ

- 21 01. 20. 00

خالصات و أرواح و مركزات شاي أو مته و محضرات أساسھا ھذه الخالصات أو األرواح
أو المركزات أو أساسھا الشاي أو المتة

20 %

كغ

- 21 01. 30. 00

ھندباء "شيكوريا" محمصة وغيرھا من أبدال البن المحمصة وخالصاتھا و أرواحھا و
مركزاتھا

20 %

كغ

21.02

خمائر )حية فعالةأو ميتة غير فعالة(؛ كائنات مجھرية دقيقة أخرى وحيدة
الخلية ،ميتة )عدا اللقاحات الداخلة في البند (30.02؛ مساحيق محضرة
للتخمير .
- 21 02. 10. 00

خمائر حية فعالة.

5%

كغ

- 21 02. 20. 00

خمائر ميتة غير فعالة؛ وغيرھا من الكائنات المجھرية دقيقة أخرى وحيدة الخلية ،ميتة

5%

كغ

- 21 02. 30. 00

مساحيق محضرة للتخمير )بيكنغ باودرز ".("backing powders

5%

كغ

21.03

صلصات محضرة ومحضرات صلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق
خردل وخردل محضر.
- 21 03. 10. 00

صلصة الصويا

20 %

كغ

- 21 03. 20. 00

صلصة بندورة )طماطم( مسماة بالكتش آب " "ketchupوصلصات بندورة )طماطم( أخر.

20 %

كغ

- 21 03. 30. 00

دقيق ومساحيق الخردل وخردل محضر

20 %

كغ

- 21 03. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

21.04

حساء ومرق ومحضرات إعدادھا؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة.
- 21 04. 10. 00

حساء ومرق ومحضرات إعدادھا

30 %

كغ

- 21 04. 20. 00

محضرات غذائية مركبة متجانسة

30 %

كغ

21 05. 00. 00

مثلجات )آيس كريم ،بوظة …إلخ( ومثلجات أخر صالحة لألكل ،وإن احتوت
على الكاكاو.

30 %

كغ

21.06

محضرات غذائية غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
- 21 06. 10. 00
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خالصات وأرواح ومركزات من البن أو الشاي أو المته ومحضرات أساسھا
ھذه المنتجات أو أساسھا البن أو الشاي أو المته؛ ھندباء )شيكوريا(
محمصة أو غيرھا من أبدال البن المحمصة ،وخالصاتھا وأرواحھا
ومركزاتھا.
-

21.05

القسم الرابع  /الفصل الحادي والعشرون

2017/03/14

مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية ") "texturedمعدلة خصائصھا الفيزيائية(.

10 %

كغ

غيرھا:
الصفحة

113

الصفحة114 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل الحادي والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

 - - - 21 06. 90. 10محضرات ال تستعمل مباشرة )بحالتھا الراھنة( في التغذية البشرية أو بعد معالجتھا )بالطبخ
أو اإلذابة أو الغلي في الماء أو الحليب  ( ...تتكون كليا ً أوجزئيا ً من مواد غذائية تستعمل في
الصناعات الغذائية

10 %

كغ

 - - - 21 06. 90. 20محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية )أحماض عضوية ،أمالح الكالسيوم ،ليستين(.. ،
مع مواد غذائية )دقيق ،سكر ،دھن ،مسحوق الحليب المجفف  (...ألجل إدخالھا في
محضرات األغذية إما كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتھا واردة في عبوات غير
مھيأة للبيع بالتجزئة وزن المحتوى الصافي للواحدة منھا  20كغ أو اكثر

10 %

كغ

 - - - 21 06. 90. 30مبيض القھوة )  ( Coffee Whitenerوالكريما النباتية وارد في عبوات غير مھيأة للبيع
في التجزئة يزن المحتوى الصافي للواحدة منھا  10كغ أو أكثر

10 %

كغ

 - - - 21 06. 90. 40محضرات لتغذية الحيوانات أساسھا الحليب ) بديل الحليب (

20 %

كغ

 - - - 21 06. 90. 50متممات غذائية صيدالنية لتحسين الصحة

20 %

كغ

 - - -غيرھا:
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 - - - - 21 06. 90. 91محضرات غذائية جافة غير كحولية تتكون من مواد غذائية حاملة ومواد عطرية وأحيانا ً
مواد حافظة غير مھيأة للبيع بالتجزئة في عبوات يزيد وزن المحتوى الصافي للواحدة منھا
عن  5كغ فأكثر.

10 %

كغ

 - - - - 21 06. 90. 99غيرھا

30 %

كغ
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القسم الرابع  /الفصل الحادي والعشرون

الصفحة

115

الصفحة116 :

القسم الرابع  /الفصل الثاني والعشرون

الفصل الثاني والعشرون
مشروبات ،وسوائل كحولية وخل
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

منتجات ھذا الفصل )غير تلك الداخلة في البند  (22.09المحضرة لإلستعمال في الطھى ،بحيث أصبحت غير قابلة لإلستھالك
كمشروبات )البند  21.03بصورة عامة(؛

)ب( ماء البحر )البند (25.01؛
)ج(

الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكھربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة )البند (28.53؛
المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بنسبة تزيد عن  %10وزنا ً )البند (29.15؛

)ه(

األدوية الداخلة في البند  30.03أو البند30.04؛

)و(

محضرات العطور أو التجميل )الفصل .(33

)د(

-2

من أجل تطبيق أحكام ھذا الفصل والفصلين  20و ،21يتم تعيين "معيار الكحول الحجمي" في درجة حرارة  20سلسيوس )مئوية(.

-3

من أجل تطبيق أحكام البند  ،22.02يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" ،المشروبات التي ال يزيد معيارالكحول الحجمي فيھا عن
 %0.5حجماً ،أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من  22.03إلى  22.06أو في البند  22.08تبعا ً للحال.

مالحظة بند فرعي:
-1

من أجل تطبيق أحكام البند  ،2204.10يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" األنبذة التي عند حـفـظـھـا في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20
سلسيوس )مئوية( ،تكون لھا زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن  3بار.

مالحظات إضافية:
-1

يستوفى رسم انفاق استھالكي عن مشتمالت البنودالرئيسية من  2203إلى  2208بمعدل  % 20من القيمة المتخذة اساسا ً لحساب الرسوم
الجمركية مضافا ً إليھا الرسوم الجمركية و غيرھا من الرسوم )بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام .(2015

-2

يقصد بعبارة "مشروبات روحية" الواردة في نص البند ) 22.08منتجات تقطير السوائل الطبيعية المخمرة " ،("spiritsأما المشروبات
الكحولية المعطرة "ليكورز" فھي غالبا ّ ما تكون محالة.

-3

يستوفى رسم االنفاق االستھالكي عن المشروبات الغازية من مشتمالت البندين  22.01و 22.02بمعدل  %5من القيمة المتخذة أساسا ً
لحساب الرسوم الجمركية مضافا ً إليھا الرسوم الجمركية و غيرھا من الرسوم بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام .2015
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الصفحة

116

الصفحة117 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

22.01

القسم الرابع  /الفصل الثاني والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مياه ،بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو اإلصطناعية والمياه الغازية،
غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة؛ جليد وثلج.
- 22 01. 10. 00

مياه معدنية ومياه غازية.

- 22 01. 90. 00

غيرھا.

30 %

ليتر

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

مياه ،بما فيھا المياه المعدنية والمياه الغازية ،المحتوية على سكر مضاف أو
مـواد تحلية أخـر أو منكھة ،ومشروبات أخـرى غــيـر كحولية ،عدا عصائر
الفواكه أو الخضر الداخلة في البند .20.09

22.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 22 02. 10. 00
-

22.03

مياه ،بما فيھاالمياه المعدنية والمياه الغازية ،المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر
أو منكھة.

30 %

ليتر

غيرھا:

- - 22 02. 91. 00

بيرة بدون كحول

30 %

ليتر

- - 22 02. 99. 00

غيرھا

30 %

ليتر

22 03. 00. 00

جعة )بيرة( مصنوعة من الشعير الناشط )مالت(.

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

نبيذ من عنب طازج ،بما في ذلك األنبذة المقواة بالكحول؛ سالفة العنب عدا
الداخل منھا في البند .20.09

22.04

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 22 04. 10. 00
-

نبيذ فوار

30 %

ليتر

أنبذة أخر؛ )سالفة عنب( منع أو أوقف إختمارھا بإضافة كحول:

- - 22 04. 21. 00

في أوعية ال تزيد سعتھا عن ليترين

30 %

ليتر

- - 22 04. 22. 00

في أوعية تزيد سعتھا عن ليترين لكن ال تتجاوز  10ليتر

30 %

ليتر

- - 22 04. 29. 00

غيرھا

30 %

ليتر

- 22 04. 30. 00

أنواع أخر من سالفة العنب

30 %

ليتر

فرموث وأنبذة أخر من عنب طازج منكھة بنباتات أو مواد عطرية.

22.05

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

22.06

- 22 05. 10. 00

في أوعية ال تزيد سعتھا عن ليترين.

30 %

ليتر

- 22 05. 90. 00

غيرھا.

30 %

ليتر

22 06. 00. 00

مشروبات مخمرة أخرى )مثل شراب تفاح "سيدر  "ciderأو الكمثري
"بيرى  "Perryأو محلول العسل أو نبيذ الرز "("Saké؛ مخاليط
مشروبات مخمرة أو مخاليط مـن مشروبات مخمرة مـع مشروبات غـيـر
كحولية ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي
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الصفحة
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الصفحة118 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

22.07

القسم الرابع  /الفصل الثاني والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

كحول إيثيل غير معطل )غير محول( ،عياره الكحولي الحجمي  %80أو
أكـثـر حـجـمـاً؛ كحول إيثيل معطل )محول( وأرواح كحولية ""spirits
أخرى معطلة)محولة( ،بأي درجة كحولية.
- 22 07. 10. 00

كحول إثيل " "Ethylغير معطل )غير محول( عياره الكحولي الحجمي  % 80أو أكثر
حجما ً

20 %

ليتر

- 22 07. 20. 00

كحول إثيل معطل )محول( وغيره من األرواح الكحولية " "spiritsاألخرى ،المعطلة
)المحولة( ،بأي درجة كحولية

20 %

ليتر

كحول إثيل غير معطل)غير محول( يقل عيار الكحول الحجمي فيه عـن
 %80حجماً؛ مشروبات روحية ،مشروبات كحولية معطرة "ليكورز
 "liqueursوغيرھا من المشروبات الروحية األخر.

22.08

مالحظة :تراجع المالحظتان اإلضافيتان رقم  1و  2لھذا الفصل

- 22 08. 20. 00

مشروبات روحية ناتجة عن تقطير نبيذ أو ثفل العنب )أو دي في(

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 22 08. 30. 00

ويسكي "."whiskies

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 22 08. 40. 00

روم " " Rumومشروبات روحية أخرى متحصل عليھا بتقطير منتجات قصب السكر
المتخمرة .

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 22 08. 50. 00

جن" "ginوجينيفا "."Geneva

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

30 %

- 22 08. 60. 00

فودكا.

- 22 08. 70. 00

مشروبات كحولية معطرة "ليكورز  "Liqueursومشروبات كحولية معروفة بإسم
كورديالز "."cordials

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

30 %

ليتر

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

22.09
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- 22 08. 90. 00

غيرھا

30 %

ليتر

22 09. 00. 00

خل صالح لألكل وأبدال خل ،صالحة لألكل متحصل عليھا من حامض الخليك.

30 %

ليتر
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القسم الرابع  /الفصل الثاني والعشرون

الصفحة

119

الصفحة120 :

القسم الرابع  /الفصل الثالث والعشرون

الفصل الثالث والعشرون
بقايا ونفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات
مالحظات:
-1

يشمل البند  23.09المنتجات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة وال الداخلة في مكان آخر ،المتحصل عليھا من
معالجة الموادالنباتية أو الحيوانية ،والتي تنيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص األساسية للمادة األصلية ،عدا النفايات النباتية والبقايا
والمنتجات الثانوية الناتجة عن ھذه المعالجة.

مالحظة بند فرعي:
-1

أغراض البند الفرعي  ،2306.41يقصد بعبارة بذور اللفت أو السلجم )كولزا( منخفضة المحتوى من حمض األوريسيك

) (low erucic acidالبذور كما ھي معرفة في المالحظة  1للبند الفرعي في الفصل الثاني عشر.

مالحظات إضافية:
-1

يقصد بعبارة "حثاالت شحوم حيوانية" الواردة في نص البند ) 23.01األنسجة الغشائية المتبقية بعد عصر أو إذابة
".("greaves
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الصفحة

الشحوم

120

الصفحة121 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

23.01

القسم الرابع  /الفصل الثالث والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم وأحشاء وأطراف أو أسماك
أو قشريات أو رخويات أو غـيـرھـا من الفقريات مائية ،غير صالحة
لإلستھالك البشري؛ حثاالت شحوم حيوانية.
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  1لھذا الفصل

- 23 01. 10. 00

دقيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم وأحشاء أوأطراف؛ حثاالت شحوم حيوانية.

5%

كغ

- 23 01. 20. 00

دقيق وسميد و كريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقريات
المائية.

5%

كغ

نخالة ونخالة جريش وغيرھا ،من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب
أو البقول ،وإن كانت بشكل كريات مكتلة .

23.02
- 23 02. 10. 00

من ذرة

5%

كغ

- 23 02. 30. 00

من حنطة )قمح(

5%

كغ

- 23 02. 40. 00

من حبوب أخر

5%

كغ

- 23 02. 50. 00

من بقول

5%

كغ

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة ،ثفل شوندر )بنجر( وثفل قصب السكر
وغيره من نفايات و بقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير ،وإن كانت بشكل
كريات مكتلة .

23.03

- 23 03. 10. 00

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة

5%

كغ

- 23 03. 20. 00

ثفل شوندر وثفل قصب السكر وغيره من بقايا صناعات السكر

5%

كغ

- 23 03. 30. 00

ثفل وبقايا صناعة البيرة أو التقطير

5%

كغ

23.04

23 04. 00. 00

كسب وغيرھا من بقايا صلبة ،وإن كانت مجروشة أو مطحونة ،أو بشكل
كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.

5%

كغ

23.05

23 05. 00. 00

كسب وغيرھا من بقايا صلبة ،وإن كانت مجروشة أومطحونة ،أو بشكل
كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني.

5%

كغ

كسـب وغــيـرھا مـن بقايا صلبة أخـرى ،وإن كانت مجروشـة أو مطحونة،
أو بشـكل كريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدھون النباتية،غير
تلك الداخلة في البندين  23.04أو .23.05

23.06

- 23 06. 10. 00

من بذور القطن.

5%

كغ

- 23 06. 20. 00

من بذور الكتان.

5%

كغ

- 23 06. 30. 00

من بذور عباد الشمس.

5%

كغ

-
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من بذور اللفت أو السلجم )كولزا ":("colza

- - 23 06. 41. 00

بذور اللفت أو السلجم ) كولزا( منخفضة المحتوى من حمض األوريسيك

5%

كغ

- - 23 06. 49. 00

غيرھا

5%

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الرابع  /الفصل الثالث والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 23 06. 50. 00

من جوز الھند أو من نوى جوز الھند " كوبرا ."copra

5%

كغ

- 23 06. 60. 00

من جوز أو من نوى جوز النخيل "."Plam nuts or Kernels

5%

كغ

- 23 06. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

23.07

23 07. 00. 00

رواسب النبيذ ،طرطير خام.

5%

كغ

23.08

23 08. 00. 00

مواد نباتية ونفايات نباتية وبقايا ومنتجات ثانوية ""by-product
نباتية ،وإن كانت مكتلة بشكل كريات أو حبات اسطوانية )بلليتس
" ،("pelletsمن األنواع المستعملة في تغذية الحيوانات،غير مذكورة وال
داخلة في مكان آخر.

5%

كغ

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

23.09
- 23 09. 10. 00
-

أغذية كالب أو قطط مھيأة للبيع بالتجزئة
غيرھا:

 - - - 23 09. 90. 10المحضرات المستخدمة كمتممات لصناعة األعالف

5%

كغ

 - - - 23 09. 90. 20محضرات علفية لتغذية األسماك

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 23 09. 90. 90غيرھا
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القسم الرابع  /الفصل الرابع والعشرون

الفصل الرابع والعشرون
تبغ وأبدال تبغ مصنعة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل السجائر الطبية )الفصل .(30

مالحظات اضافية:
-1

يستوفى رسم االنفاق االستھالكي بمعدل  %20على مشتمالت البندين الرئيسيين  24.02و 24.03بموجب المرسوم التشريعي رقم 11
لعام .2015

مالحظات البنود الفرعية:
-1

ألغراض البند الفرعي  ,2403.11يقصد بعبارة "تبغ النرجيلة" )معسل( التبغ المعد للتدخين في النرجيلة "الشيشة" الذي يتألف من مزيج
من التبغ والغليسيرين ,وإن كان محتويا ً على زيوت عطرية وخالصات ,دبس سكر أو سكر ,وإن كان منكھا ً بنكھات الفاكھة ,مع ذلك
يستثنى من ھذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في األركيلة "الشيشة".
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

24.01

القسم الرابع  /الفصل الرابع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

تبغ خام أو غير مصنع؛ فضالت تبغ.
مالحظة :بالنسبة لرسم الحصر ورسم الجيش وضميمة الدفاع أنظر الملحق رقم  4من دليل التسويات

- 24 01. 10. 00

تبغ بسويقاته وعروقه )بأضالعه(

- 24 01. 20. 00

تبغ منزوع السويقات والعروق ،كليا ً أو جزئيا ً

10 %

- 24 01. 30. 00

فضالت تبغ.

30 %

24.02

5%

كغ
كغ
كغ

لفائف غليظة )سيجار( بأنواعھا ،ولفائف صغيرة "سيجاريللوس" ولفائف
عادية "سجائر" ،من التبغ أو من أبداله.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 24 02. 10. 00

لفائف غليظة "سيجار" بأنواعھا ولفائف صغيرة "سيجاريللوس" محتوية على تبغ.

30 %

كغ

- 24 02. 20. 00

لفائف عادية "سجائر" محتوية على تبغ.

30 %

كغ

- 24 02. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

مالحظة :بالنسبة لرسم الحصر ورسم الجيش وضميمة الدفاع أنظر الملحق رقم  4من دليل التسويات

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛
خالصات وأرواح تبغ.

24.03

مالحظة :بالنسبة لرسم الحصر ورسم الجيش وضميمة الدفاع أنظر الملحق رقم  4من دليل التسويات  ،كما
تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- - 24 03. 11. 00

تبغ النرجيلة "الشيشة" )معسل( المحدد في مالحظة البنود الفرعية رقم ) (1لھذا الفصل.

30 %

كغ

- - 24 03. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

-
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تبغ التدخين ،وإن إحتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت:

غيرھا:

- - 24 03. 91. 00

تبغ "متجانس" أو "مجدد"

30 %

كغ

- - 24 03. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ
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القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

القسم الخامس
منتجات معدنية
مالحظات:
مالحظة إضافية:
وردت عبارة "منتجات معدنية" عنوانا ً للقســــم الخامس ترجمة لعبارة ) ،(mineral productsووردت عبارة "خامات معادن إلخ "...عنوانا ً
للفصل السادس والعشرين ترجمة لعبارة ") "ores slags and ashوھو أحد فصول القســــــم الخامس( ،ويشمل القسم الخامس كل ماھو
موجود في الطبيعة عدا المملكتين الحيوانية )القسم األول( والنباتية )القســم الثاني( ،ويشـــــمل فيما يشــمل "الصخور واألحجار" التي تعتبر من
أھم مصادرالكيمياء غير العضوية و)خامات المعادن( و)الفحم الحجري والنفط( وھما من أصل عضوي ويعتبران من أھم مصادر الكيمياء
العضوية ويستخدم وصف معدنية ترجمة لوصف) (mineralأو ) (metallicفي المعاجم العربية على الســــــواء بينما تميز المعاجم األجنبية
بينھما بشكل واضح فصفة ) (mineralأعم وأشمل وقد تكون أقرب لوصف "فلزية" منھا لوصف معدنية.
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القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

الفصل الخامس والعشرون
ملح ،كبريت ،أتربة وأحجار ،مواد جصية ،كلس )جير( ،وإسمنت
مالحظات:
-1

ال يدخل في بنود ھذا الفصل ،ما لم ينص على خالف ذلك ،مع مراعاة المالحـظـة ) (4أدناه ،إال المنتجات بحالتھا األولـيـة )الخام( أو
المغســولة )وإن تم ذلك بواســطة مواد كـيمياوية إلزالة الشــوائب دون أن يتغير تـكـويـنـھـا( أو المجروشـة أو المطحونة أو المسحوقة أو
المسحوقة سحقا ً ناعما ً أو المنخولة أو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المعناطيسي أو بأية طريقة آلية )ميكانيكية( أو فيزيائية
أخرى)باستثناء البلورة( .لكنھا ال تشمل المنتجات التي حمّصت أو كلست ،أو تـم الحصول عليھا بالخلط أو أخضعت ألي عمليات أخرى
أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .ويمكن أن تحتوي منتجات ھذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار ،شريطة أن
التؤدي ھذه اإلضافة إلى جعل المنتج قابالً إلستعماالت خاصة بدالً من إستعماله العام.

-2

اليشمل ھذا الفصل:
)أ( زھر الكبريت )الكبريت المصعّد( والكبريت المرسّب أوالكبريت الغروي )البند (28.02؛
)ب( األتربة الملونة التي تحوي على  %70وزنا ً أو أكثر من الحديد المتحد م ّقدراً كأوكســــيـد الحـديـديـك ) Fe2O3البند (28.21؛
)ج( األدوية أو المنتجات األخرى الداخلة في الفصل 30؛
)د( محضرات العطور أو التطرية أو التجميل )الفصل (33؛
)ه( ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق )البند  (68.01مكـعـبـات الفســـيفســـاء ومايماثلھا )البند (68.02؛ ألواح األردواز للسقوف
والواجھات )البند (68.03؛
)و( األحجار الكريمة وشبه الكريمة )البند  (71.02أو )البند (71.03؛
)ز( البلورات المزروعة )عدا العناصر البصرية( التي اليقل وزن الواحدة منھا عن  2.5غم ،من كلوريد الصوديوم أو أوكســيد
المغنيزيوم ،الداخلة في البند 38.24؛ والعناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكســيد المغنيزيوم )البند (90.01؛
)ح( طباشير البلياردو )البند (95.04؛
)ط( طباشير الكتابة أو الرسم أو طباشير الخياطين )البند .(96.09

-3

إن أي منتج قابل للتبنيد في البند  25.17وفي نفس الوقت في أي بند آخر من ھذا الفصل يدخل في البند .25.17

-4

يشــمل البند  25.30فيما يشـمل :فرميكوليت " "Vermiculiteوبرليت )زجاج بركاني " ("Perliteوكلورايت غير الممددة؛ األتربة
الملونة ،وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضھا ببعض؛ أكاسـيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي )مرشـوم "("Meerschaum
وإن كان قطعا ً مصقولة ،كھرمان طبيعي )كھرباء (Amber؛ زبد البحر مكتل وكھـرمان مكتل بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو
بأشكال مماثلة ،غير مشغولة بعد قولبتھا؛ كھرمان أسود " ،"jetسترونتيانيت )كربونات السترونيوم " ،("Strontianiteوإن كان مكلساً،
باسـتثناء أوكسيد السترونتيوم؛ قطع مكسورة من الفخار أو اآلجر أو الخرسانة )من الباطون(.

مالحظات إضافية:
-1
-2
-3
-4

يطبق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط والتح ّفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
يستوفى رسم انفاق استھالكي عن مشتمالت البند  25.23بمقدار  1000ل.س عن الطن المعبأ والدوكمة بموجب المرسوم التشريعي رقم
 11لعام .2015
ورد رمز حمض البوريك في نص البند  "HBO" 25.28وتبين لدى اإلطالع على األصل المترجم أنھا ""H3BO3
وردت عبارة )إســـمنت مائي بكافة أنواعه ،بما فيه اإلســــمنت المكتل غير المطحون المســـمّى "كلنكر" ،وإن كان ملونا" (.في نص البند
 "25.23في جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنســــــّق ووفق التعديالت  1996الصادرعن إدارة المال والتجارة واإلســــتثمار
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-5
-6

القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

اإلدارة العامة للشـــــؤون اإلقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ترجمة لنص ھذا البند باللغة الفرنسية ،الذي وردت فيه عبارة
"غير المطحون" ولم ترد فيه كلمة "مك ّتلة" مقابل كلمة "مكتلة" الواردة في النص المترجـم باللغة العـربية
)” (y compris les ciments non pulverizes dits “clinkersأي )بما في ذلك اإلسمنت المطحون المسمى " الكلنكر"( في
حين وردت عبارة "اسمنت بورتالند ،إسمنت الوميني ،وإسمنت خبثي ،إسمنت عالي الكبريتات وأنواع مماثلة من اإلسمنت المائي ،وإن
كان ملونا ً أو بشكل كتل غير مطحونة )كلنكر(" في النص اإلنكليزي لھذا البند و يتضح التباين بين النصين فالنص اإلنكليزي وصف
مشتمالته بأنھا إما أن تكون ملونة أو أن تكون بشكل كلنكر " ."whether or not colored in the form clinker
يستوفى رسم إنفاق استھالكي عن الرخام و المرمر الخالص والغرانيت المشمولين بالبندين  25.15و 25.16بمعدل  %15من القيمة
المستخدمة أساسا ً لحساب الرسوم الجمركية وغيرھا من الرسوم و الضرائب األخرى بموجب المرسوم التشريعي  11لعام .2015
يتوجب إجراء تحليل مشتمالت البند  25.18لدى المؤسسة العامة للرخام للتأكد من أن المادة المصرح عنھا تحت ھذا البند ھي من
الدولوميت و ليست من الرخام أو األنواع األخرى المذكورة في نص البندين  25.15و  25.16لكون مشتمالت ھذين البندين تخضع لرسم
اإلنفاق االستھالكي.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

25.01

25 01. 00. 00

ملح عادي )بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل( وكلوريد صوديوم نقي،
وإن كان محلوالً بالماء أو محتويا ً على عوامل مانعة للتكتل أو مساعدة
لإلنسياب؛ ماء البحر.

1%

كغ

25.02

25 02. 00. 00

مركبات حديد كبريتية )بيريت( غير محمصة.

1%

كغ

25.03

25 03. 00. 00

كبريت من جميع األنواع ،عدا زھر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت
الغروي.

1%

كغ

غرافيت طبيعي.

25.04
- 25 04. 10. 00

مسحوق أو رقائق صغيرة ) َب ْشرة(

1%

كغ

- 25 04. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

رمال طبيعية من جميع األنواع ،وإن كانت ملونة ،باستثناء الرمال المحتوية
على معادن مما يدخل في الفصل .26

25.05
- 25 05. 10. 00

رمال سيليسية و رمال كوارتز ورمال مرو )كوارتز(

1%

كغ

- 25 05. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مرو "كوارتز" )عدا الرمال الطبيعية(؛ كوارتزيت ،وإن كان مشذبا ً تشذيبا ً
أولياً ،أو مقطعا ً تقطيعا ً بسيطا ً فقط ،بالنشر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح بشكل
مستطيل أو مربع

25.06

25.07

- 25 06. 10. 00

مرو )كوارتز(

1%

كغ

- 25 06. 20. 00

كوارتزيت ""quartzite

1%

كغ

25 07. 00. 00

صلصال صيني )كاولين( وغيره من الغضار الكاوليني وإن كان مكلسا ً.

1%

كغ

25.08

25.09

أنواع غضار أخر )باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند (68.06
واألندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ مولليت؛ أتربة
شاموط " "chamotteأو ديناس .
- 25 08. 10. 00

بنتونيت

1%

كغ

- 25 08. 30. 00

غضار متحمل للحرارة

1%

كغ

- 25 08. 40. 00

أنواع أخرى من الغضار

1%

كغ

- 25 08. 50. 00

أندالوسيت ،كيانيت وسليمانيت

1%

كغ

- 25 08. 60. 00

مولليت ""mullite

1%

كغ

- 25 08. 70. 00

أتربة شاموط أو ديناس

1%

كغ

25 09. 00. 00

طباشير.

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2لھذا الفصل والمالحظة اإلضافية رقم  1أيضاً
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

25.10
- 25 10. 10. 00

غير مطحونة

1%

كغ

- 25 10. 20. 00

مطحونة

1%

كغ

كبريتات باريوم طبيعي )باريتس(؛ كربونات باريوم طــبــيـعـي )ويذاريت(،
وإن كانت مكلسة ،عدا أوكسيد الباريوم الداخل في البند .28.16
- 25 11. 10. 00

كبريتات باريوم طبيعية )باريتس "("barytes

1%

كغ

- 25 11. 20. 00

كربونات باريوم طبيعية )ويذاريت(.

1%

كغ

25 12. 00. 00

دقيق مســـتحاثات" "fossilســـيليســـية )الكيزلجور " "kieselguhrأو
التريبوليت أو الدياتوميت مثالً( وأتربة سيليسية مماثلة ،ذات وزن نوعي
ظاھر اليزيد عن  ،1وإن كانت مكلسة.

1%

كغ

حجر خفان )خ ّفاف(؛ سنباذج )حـجــر صنفرة(؛ كوراندوم طــبـيـعـي وعقيق
طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر ،وإن كانت معالجة بالحرارة.

25.13
-

25.14

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم كلسي طبيعيي وطباشير
فوسفاتي.

25.11

25.12

القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

حجر خفان )خفاف(:

 - - - 25 13. 10. 10خاما أو قطعا ً غير منتظمة ،بما فيه الخفان المجروش أو المكسر )بمسكيز ".("bimskies

1%

كغ

 - - - 25 13. 10. 90غيرھا

5%

كغ

- 25 13. 20. 00

سنباذج ،كورندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى

1%

كغ

25 14. 00. 00

أردواز " ،"slateوإن كان مشذبا ً تشذيبا ً أولياً ،أو مقطعا ً فقط بالنشر أو
بغيره ،إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أومربع.

1%

كغ

رخام وترافرتين وأيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل
نوعي ظاھري ال يقل عن ) ،(2.5ومرمر ،وإن كـانـت مشـذبة تشــذيـبا ً أوليا ً
أو مقطعة فقط بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح بشكل مربع أومستطيل.

25.15

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي.

-

رخام و ترافرتين:

--

خاما ً أو مشذبا ً تشذيبا ً أوليا ً:

 - - - 25 15. 11. 10كتل غير منشورة والمصقولة والمشذبة.

1%

كغ

 - - - 25 15. 11. 90غيرھا.

5%

كغ

--

مقطعا فقط ،بالنشر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع :

 - - - 25 15. 12. 10كتل
 - - - 25 15. 12. 90غيرھا
- 25 15. 20. 00
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إيكوسين وغيره من األحجار الكلسية للنحت والبناء مرمر.

5%

كغ

10 %

كغ

10 %

كغ
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القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غرانيت وحجر سماقي )بورفيري" ("porphyryوبازلت ،وحجر رملي
وأحجار أخر للنحت أو البناء ،وإن كانت مشذبة تشذيبا ً أولياً ،أو مقطعة فقط،
بالنشر أو بـغـيـره ،إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي .

-

غرانيت:

- - 25 16. 11. 00

خاما ً أو مشذبا ً تشذيبا ً أوليا ً.

- - 25 16. 12. 00

مقطعا ً فقط ،بالنشر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح مربعة أو مستطيلة.

-

 - - - 25 16. 20. 20مقطعا ً فقط ،بالنشر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح مربعة أو مستطيلة.

1%

كغ

10 %

كغ

أحجار أخر للنحت أو البناء:

 - - - 25 16. 90. 10حجر خاما ً أو مشذبا ً تشذيبا ً أوليا ً
 - - - 25 16. 90. 90غيرھا

25.17

10 %

كغ

حجر رملي:

 - - - 25 16. 20. 10خاما ً أو مشذبا ً تشذيبا ً أوليا ً.

-

1%

كغ

1%

كغ

10 %

كغ

حصى وحصباء ،وأحجار مجروشة أو مكسرة ،من األنواع المستعملة عادة
للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخر،
حصى الشواطئ وأحجار الصوان ،وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث
وحـصباء نـفـايـات صناعية مماثلة ،وإن اشـــتملت على المواد المذكورة في
الجزء األول من ھذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق
أحجار داخلة في البند  25.15أو البند  ،25.16وإن كانت معالجة بالحرارة.
- 25 17. 10. 00

حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة ،من األنواع المستعملة عادة للخرسانة أو
لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو ألنواع الرصف األخرى ،حصى الشواطئ وأحجار
الصوان ،وإن كانت معالجة بالحرارة

10 %

كغ

- 25 17. 20. 00

حصباء الخبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ،وإن اشتملت على مواد داخلة في البند
الفرعي 25.17.10

10 %

كغ

- 25 17. 30. 00

حصباء مقطرنة

10 %

كغ

-

حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند  25.15أو البند  ،25.16وإن كانت
معالجة بالحرارة:

- - 25 17. 41. 00

من رخام

10 %

كغ

- - 25 17. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

دولوميت ،وإن كان مكلسا ً أو تام اإلحتراق )مل َّبد " ،("sinteredبما في
ذلك الدولوميت المشــذب تشــذيبا ً أولياً ،أو المقطع تقطيعا ً بسـيطا ً فقط،
بالنشــر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ مزيج
الدولوميت للحشو والدك أو الكبس )جريش الدولوميت المل ّبد أضيفت إليه
عوامل رابطة(.

25.18

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل بشأن التثبت من حقيقة المادة
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 25 18. 10. 00

دولوميت غير مكلس وال ملبد )غير تام اإلحتراق(

- 25 18. 20. 00

دولوميت مكلس أو ملبد )تام اإلحتراق(

5%

- 25 18. 30. 00

مزيج دولوميت للحشو والدك أو الكبس ") "ramming mixجريش الدولوميت الملبد
أضيفت إليه عوامل رابطة(

5%

10 %

كغ
كغ
كغ

كربونات مغنيزيوم طبيعي )مغنيزيت( مغنيزيا مصھورة كھربائياً؛ مغنيزيا
تامة اإلحتراق )ملبدة( ،وإن إحتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة
قبل التلبيد؛ أوكسيد مغنيزيوم آخر ،وإن كان نقيا ً.

25.19

- 25 19. 10. 00

كربونات مغنيزيوم طبيعي )مغنزيت ".("magnesite

1%

كغ

- 25 19. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

25.20

25.21

القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

جبس؛ انھدريت؛ وجص )مـؤلـف من جبس مكلس أو كبريتات
الكالســـــــيوم( وإن كان ملونا ً أو مضافا ً إليه كميات قليلة من مسرعات أو
مبطئات التفاعل.
- 25 20. 10. 00

جبس؛ انھدريت

- 25 20. 20. 00

جص )جفصين "("plasters

25 21. 00. 00

حجر جيري )كلسي( مساعد على صھر المعادن )فلكس
"("limestone Flux؛ وأحجار كلسية أخـر مـن النوع المستعمل في
صناعة الكلس أو اإلسمنت.

25.22

1%

كغ

10 %

كغ

1%

كغ

كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي،عدا أوكسيد وھيدروكسيد الكالسيوم
الداخلة في البند 28.25
- 25 22. 10. 00

كلس حي

1%

كغ

- 25 22. 20. 00

كلس مطفأ

1%

كغ

- 25 22. 30. 00

كلس مائي

1%

كغ

إسمنت بورتالند ،إسمنت الوميني ،وإسمنت خبثي ،إسمنت عالي الكبريتات
" "supersulphateوأنـواع مـماثلة مـن اإلسمنت المائي ،وإن كان
مـلـونـا ً أوبشــــكل كتل غـيـر مـطـحـونـة )كلنكر ".("clinkers

25.23

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل والمالحظة االضافية رقم  2بشأن استيفاء رسم االنفاق
االستھالكي

- 25 23. 10. 00
-
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اسمنت غير مطحون )كلنكر(

1%

كغ

اسمنت بورتالند:

- - 25 23. 21. 00

اسمنت أبيض وإن تم تلوينه إصطناعيا ً

10 %

كغ

- - 25 23. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 25 23. 30. 00

إسمنت ألوميني )إسمنت مصھور(

20 %

كغ

- 25 23. 90. 00

أنواع إسمنت مائي أخر

20 %

كغ
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25.24

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

حرير صخري )أسبستوس أو أميانت(
- 25 24. 10. 00

كروسيدوليت ") "Crocidoliteألياف فلزية زرقاء أو خضراء(

20 %

كغ

- 25 24. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

25.25

ميكا ،بما فيھا الرقائق غير المنتظمة ؛ فضالت الميكا.
- 25 25. 10. 00

ميكا خام و ميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة.

1%

كغ

- 25 25. 20. 00

مسحوق ميكا.

1%

كغ

- 25 25. 30. 00

فضالت ميكا.

1%

كغ

ستياتيت طبيعي )حجر دھني( ،وإن كان مشذبا ً تشـــذيبا ً أولياً ،أو مقطعا ً
فقط ،بالنشر أو بغيره ،إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ طلق
)تالك".("Talc

25.26

25.28

القسم الخامس  /الفصل الخامس والعشرون

- 25 26. 10. 00

غير مجروشة والمسحوقة

1%

كغ

- 25 26. 20. 00

مجروشة أو مسحوقة

5%

كغ

25 28. 00. 00

بورات طـبـيـعـيـة ومـركـزاتـھــا)وإن كـانـت مكلسة( ،باستثناء البورات
المستخلصة من مياه مالحة طبيعية؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة
التزيد عن  %85من حمض البوريك  H3BO3محسوبا ً على أساس المنتج
الجاف.

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

فلسبار؛ ليوسيت؛ نفيلين ونفيلين سيينيت؛ فلورسبار.

25.29
- 25 29. 10. 00
-

فلورسبار ":"Fluorspar

- - 25 29. 21. 00

محتو على  %97وزنا ً أو أقل من فلوريد الكالسيوم

1%

كغ

- - 25 29. 22. 00

محتو على أكثر من  %97وزنا ً من فلوريد الكالسيوم

1%

كغ

- 25 29. 30. 00

ليوسيت ونفيلين ونفيلين سيينيت

1%

كغ

25.30

 10:37ص

فلسبار ""Felspar

1%

كغ

مواد معدنية غير مذكورة والداخلة في مكان آخر.
- 25 30. 10. 00

فرميكوليت وبرليت و كلوريت غير ممدة

1%

كغ

- 25 30. 20. 00

كيزيرايت " " Kieseriteأبسوميت )كبريتات المغنيزيوم الطبيعي"("epsomite

1%

كغ

- 25 30. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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القسم الخامس  /الفصل السادس والعشرون

الفصل السادس والعشرون
خامات معادن وخبثھا ورمادھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء )البند (25.17؛

)ب( كربونات المغنزيوم الطبيعية )مغنزيت( ،وإن كانت مكلسة )البند (25.19؛
)ج(

األوحال الناتجة عن صھاريج تخزين زيوت النفط ،والتي تتكون بصورة رئيسية من ھذه الزيوت )(27.10؛

)د(

الخبث القاعدي ) الفوسفاتي ( الناتج عن عملية نزع الفوسفور ،الداخل في الفصل  31؛

)ه(

ألياف خبث المعادن أو األلياف الصخرية أو األلياف المعدنية المماثلة )البند (68.06؛ أو

)و(

نفايات أو خردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكســـوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخردة أخرى محتوية على معادن
ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة ،من األنواع المستعملة بصورة رئيسية إلسترجاع المعادن الثمينة )البند (71.12؛

)ز(

النحاس أوالنـيـكـل أوالكوبـالـت ،نصف الخام ) مات  (mattesالناتجة عن أية عملية صھر لخـامـات ھذه المعادن )القسم الخامس
عشر(.

-2

من أجل تطبيق أحكام البنود من  .26.01إلى  ،26.17يقصد بعبارة "خامات المعادن" الفلزات من األنواع المعـروفـة في علم المعادن
والتي تســــــتعمل فعالً في صناعة التعدين إلستخالص الزئبق أو المعادن الداخلة في البند  28.44أو المعادن الداخلة في القســـمين الرابع
عشــر و الخامس عشــــر ،و إن كانت غير معدة لصناعة التعدين .وعلى أية حال ،ال تشــمل البنود من  ،26.01إلى  26.17الفلزات
التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.

-3

يطبَّق البند  26.20فقط على:
)أ(

الرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما إلســتخراج المعادن أو كأساس لتصنيع المركبات الكيماوية للمعادن،
باستثناء رماد وفضالت حرق نفايات البلديات )القمامة( )البند (26.21؛ و

)ب( الرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ ،سواء كانت تحتوي على معادن أم ال ،من األنواع المستعملة إما إلستخراج الزرنيخ أو
المعادن اوإلنتاج مركباتھا الكيماوية.

مالحظات بنود فرعية:
-1

ألغراض البند الفرعي  ،2620.21يقصد بعبارتي "أوحال البانزين )غازولين( المحتوي على الرصاص وأوحال مر َّكبات منع الخـبـط
المحـتوية على الرصاص" األوحال المتحـصــل عليھا من صـھـاريـج تخزين البنزين المحـتوي على الرصاص وأوحال مركبات منع الخبط
المحتوية على الرصاص )مثل ،رباعي إيثيل الرصاص( ،وتتكون بشكل أساسي من الرصاص،مركبات الرصاص وأوكسيد الحديد.

-2

الرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ ،الزئبق ،الثاليوم أو مخاليطھا ،من األنواع المستعملة إلستخراج الزرنيخ أو ھذه المعادن أو
لتصنيع مركباتھا الكيماوية ،يجب أن تصنف في البند الفرعي .2620.60
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26.01
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
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خامات حديد ومركزاتھا ،بما فيھا بيريت الحديد المحمص )رماد البيريت(.
-

خامات حديد ومركزاتھا ،عدا بيريت الحديد المحمص:

- - 26 01. 11. 00

غير مكتلة.

1%

كغ

- - 26 01. 12. 00

مكتلة.

1%

كغ

- 26 01. 20. 00

بيريت الحديد المحمص )رماد البيريت(.

1%

كغ

26.02

26 02. 00. 00

خامات منغنيز ومركزاتھا ،بـمـا فـيـھــا خـامـات المنغـنيز الحديدية ومركزاتھا
المحتوية على منغنيز بنسبة تعادل  %20وزنا ً أو أكثر ،محسوبة على
المنتج الجاف.

1%

كغ

26.03

26 03. 00. 00

خامات نحاس ومركزاتھا.

1%

كغ

26.04

26 04. 00. 00

خامات نيكل ومركزاتھا.

1%

كغ

26.05

26 05. 00. 00

خامات كوبلت ومركزاتھا.

1%

كغ

26.06

26 06. 00. 00

خامات ألومينيوم ومركزاتھا.

1%

كغ

26.07

26 07. 00. 00

خامات رصاص ومركزاتھا.

1%

كغ

26.08

26 08. 00. 00

خامات زنك )توتياء( ومركزاتھا.

1%

كغ

26.09

26 09. 00. 00

خامات قصدير ومركزاتھا.

1%

كغ

26.10

26 10. 00. 00

خامات كروم ومركزاتھا.

1%

كغ

26.11

26 11. 00. 00

خامات تنغستين ومركزاتھا.

1%

كغ

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتھا.

26.12
- 26 12. 10. 00

خامات يورانيوم ومركزاتھا.

1%

كغ

- 26 12. 20. 00

خامات ثوريوم ومركزاتھا.

1%

كغ

26.13

26.14

خامات موليبدينوم " "Molybdenumومركزاتھا.
- 26 13. 10. 00

محمصة.

1%

كغ

- 26 13. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

26 14. 00. 00

خامات تيتانيوم ومركزاتھا.

1%

كغ

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ،ومركزاتھا.

26.15
- 26 15. 10. 00

خامات زركونيوم ومركزاتھا.

1%

كغ

- 26 15. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

26.16
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- 26 16. 10. 00

خامات فضة ومركزاتھا.

1%

كغ

- 26 16. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

خامات أخر ومركزاتھا.

26.17
- 26 17. 10. 00

خامات أنتيموان ومركزاتھا.

1%

كغ

- 26 17. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

26.18

26 18. 00. 00

خبث محبحب )خبث رملي( ناتج عن صناعة حديد صب )ظھر( أو الحديد أو
الصلب )الفوالذ(.

30 %

كغ

26.19

26 19. 00. 00

خبث وغثاء )غير الخبث المحبحب( ،شظايا تطريق ) قشور ( وفضالت أخر
من صناعة الحديد أو الصلب.

30 %

كغ

خبث " " slagرماد " "ashوفضالت )غير تلك الناتجة عن تصنيع الحديد
أو الصلب( ،محتوية على معادن أو زرنيخ أو مركباتھما.

26.20
-

محتوية بصورة رئيسية على زنك )توتياء(:

- - 26 20. 11. 00

مخلّفات صلبة " "spelterناتجة عن عملية الغلفنة بالزنك "مات الغلفنة"

30 %

كغ

- - 26 20. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- - 26 20. 21. 00

المحتوية بصورة رئيسية على الرصاص:
أوحال البانزين المحتوي على رصاص وأوحال المركبات المانعة للخبط المحتوية على
رصاص

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - 26 20. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 26 20. 30. 00

محتوية بصورة رئيسية على نحاس

30 %

كغ

- 26 20. 40. 00

محتوية بصورة رئيسية على ألومينيوم

30 %

كغ

- 26 20. 60. 00

محتوية على الزرنيخ او الزئبق أو الثاليوم أو مخاليطھا ،من األنواع المستعملة إلستخراج
الزرنيخ أو ھذه المعادن أو إلنتاج مركباتھا الكيماوية

30 %

كغ

- - 26 20. 91. 00

محتوية على االنتيموان أو البريليوم او الكادميوم أو الكروم أو مخاليطھا

30 %

كغ

- - 26 20. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

26.21

 10:37ص

غيرھا :

خبث ورماد أخر ،بما في ذلك رماد عشب البحر )كيلب "("kelp؛ رماد
وبقايا ناتجة عن حرق فضالت البلديات.
- 26 21. 10. 00

رماد وبقايا ناتجة عن حرق فضالت البلديات

30 %

كغ

- 26 21. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ
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الفصل السابع والعشرون
وقود فلزي ،زيوت فلزية ومنتجات تقطيرھا؛ مواد قارية؛ شموع فلزية
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المركبات العـضوية المنفصلة المحددة الصـفات كيماوياً ،باســتـثـنـاء المـيـثـان والبـروبـان النـقـيـيـن اللذين يتبعان البند 27.11؛

)ب( األدوية الداخلة في البند  30.03أو البند 30.04؛ أو
)ج(

الھيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة التي تدخل في البنود  33.01أو  33.02أو .38.05

-2

إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند  27.10ال تشــــمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية
فحسب ،وإنما تشـمل أيضا ً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من ھيدروكربونات مخلوطةغير مشبعة ،المتحصل عليھا بأية
طريقة ،شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيھا عن وزن العناصرالعطرية.
ومع ذلك ،فإن تلك العبارة ال تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر اقل من  %60منھا حجما ً في درجة حرارة  300مئوية
)سلسيوس( تحت ضغط  013،1ميليبار ،بإستعمال طريقة التقطير تحت ضغط منخفض )الفصل .(39

-3

ألغراض البند  ،27.10يقصد بعبارة "فضالت الزيوت" الفضالت المحتوية بشــكل رئيسي على زيوت نفطية وزيوت متحصل عليھا من
َّ
فلزات قارية )كما ورد وصفھا في المالحظة  2لھذا الفصل( ،وإن كانت ممزوجة بالماء .وھي تشمل:
)أ(

ھذه الزيوت التي لم تعد صالحة إلستخدامھا األســـاســي )مثل ،زيوت التزليق المســتعملة "المســتھلكة" أو الزيوت الھيدروليكية
المستعملة أو زيوت المحوالت المستعملة "التي سبق إستعمالھا في المحوالت"(؛

)ب( أوحال )رواســـب( زيوت صھاريج تخزين زيوت النفط ،المحتوية بشــكل رئيـسي على مثل ھذه الزيوت مع تركيز عالي
لإلضافات )مثل المنتجات الكيماوية( والمستخدمة إلنتاج المنتجات األساسية،
)ج(

ھذه الزيوت بشــكل مســــتحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء ،كتلك الناتجة عن تســـرب الزيت ،غســـيل صھاريج التخزين أو عن
اســـتخدامھا كزيوت قواطع في عمليات الشــــغل باآلالت ")"machining operationعمليات التصنيع " operations
.("d'usinage

مالحظات البنود الفرعية:
-1

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ،2701.11يقصد بعبارة "أنتراسيت" الفحم الحجري الذي ال تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة %14
)محسوبة على أساس المنتج الجاف دون المواد المعدنية(.

-2

من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي  ،2701.12يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة
) %14محسوبة على أساس المنتج الجاف دون المواد المعدنية( والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية )ســــعراته( عن  5.833كيلو
كالوري للكيلو غرام الواحد ) Kcal/kgمحسـوبة على أساس المنتج الرطب دون المواد المعدنية(.

-3

ألغـراض البنـود الفرعـية  2707.10و 2707.20و 2707.30و 2707.40وتطبق التعابير "بنزول )بنزين("" ،تولوول )تولوين("،
"كسـيلول ) Xyloleكسـيلين("" ،نفتالين" و" فينول" على المنتجات التي تحتوي على ما يزيد عن  %50وزنا ً من البنزين ،تولوين،
كسيلين ،نفتالين أو فينول ،على التوالي.
ألغراض البنـد الفرعي  2710.12إن "زيـوت خفيفة ومحضرات" ھي تلك التي يتقطر منھا  % 90حجما ً أو اكثر )بما في ذلك الھدر(
عند درجة حرارة  210مئوية بطريقة  ) ISO 3405المعادلة لطريقة .(ASTM D 86

-5

ألغراض البنود الفرعية للبند  27.10يقصد بعبارة "ديزل حيوي" أسترات مونوالكيل الحموض الدسمة المستعملة كوقود ،المشتقة من
دھون وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

-4

مالحظات إضافية:
-1

من أجل تطبيق باقي البنود الفرعية العائدة للبند  27.10يقصد بـ:
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)أ( زيوت متوسطة ومحضرات :الزيوت والمحضرات التي يتقطر منھا أقل من  %90حجما ً )بما في ذلك الھدر( بدرجة حرارة 210
سلسيوس ويتقطر منھا  %65حجما ً أو أكثر )بما في ذلك الھدر( بدرجة حرارة  250سلسيوس ،حسـب طريقة . ASTM D 86
)ب( زيوت ثقيلة ومحضرات :الزيوت والمحضرات التي يتقطر منھا أقـل من  %65حـجـمـا ً )بما في ذلك الھدر( بدرجــة حرارة 250
ســلســيوس ،حسـب طريقة  ،ASTM D 86أو تلك التي ال يمكن وفقا ً لھذه الطريقة تحد يد النســبة المقطرة حجما ً منھا في درجة
حرارة  250سلسيوس.
)ج(

أرواح النفط الخاصة بالمحركات )غازولين( )بنزين المحـركـات( بما في ذلك أرواح النـفـط الخاصة بالطـائرات ھي الزيوت
الخفيفة من األنواع المستعملة كوقود في المحركات اإلنفجارية ذات المكابس.

)د(

وقود المحركات النفاثة )من نوع غازولين( " :"jet Fuelھي الزيوت الخفيفة من النوع المســــــتعمل في العنفات الغازية
والمحركات النفاثة.

)ه(

الكيروسين " "Keroseneالمعروف بزيت الكاز )بما في ذلك وقود المحركات النفاثة من ھذاالنوع( :ھي الزيوت المتوسـطة ذات
نقطة الوميض " "Flash Pointالتي تزيد عن  21درجة سلسـيوس حسـب طريقة "آبل بنســكي ،"Abel Penskyمن النوع
المسـتعمل كوقود العنفات الغازية أو المحركات النفاثة أو المحركات اإلنفجارية ذات المكابس أو كوقود للتدفئة أو اإلنارة أو
للتنظيف في الصناعة.
زيوت الغاز " "gas oilsالمعروف بالمازوت :ھي الزيوت الثقيلة التي يتقطر منھا  %85حجما ً أو أكثر )بـما في ذلك الھدر(
بدرجة  350سلسيوس حسب طريقة  ASTM D 86وھي الزيوت المسـتعملة بصورة رئيســية كوقود لمحركات الديزل أو
للتدفئة.
زيوت وقود أخرى :الزيوت الثقيلة )غير المازوت( المستعملة عموما ً كوقود.

)و(

)ز(
)ح(

طريقة " "ASTM D 86ھي الطريقة الموضوعة من قبل الجمعية األميركية الختبار المواد المنشــورة في طبعة  1976الخاصة
بالتعاريف المعيارية للمنتجات النفطية ومحضرات التشحيم؛

)ط(

طريقة آبل بنسـكي ھي طريقة ) Din 51755دويتش إندسـتري نورم ،أي المعايير الصناعية األلمانية( المنشــورة في آذار
 ،1974من قبل ) DNAلجنة المعايير األلمانية(.

-2

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك

-3

الرسم المالي على المواد المشتعلة  8.5ق.س عن كل ليتر من البنزين العادي والممتاز  16ق.س عن كل ليتر من بنزين الطيران كما وحد
مع إضافات الدفاع الوطني بالقرار رقم / 1173وتاريخ  ،11/5/1957رسم استھالك ) (3.5ق.س عن كل ليتر.

-4

الرسم المالي على المواد المشتعلة ) (5.5ق.س عن كل ليتر كما وحد مع إضافات الدفاع الوطني بالقرار رقم  / 1173وتاريخ
 ،11/5/1957رسم االستھالك ) (1.5ق.س عن كل ليتر.

-5

تعين إدارة الجمارك صفات كل من انواع المازوت المختلفة.

-6

تكررت كلمة "قطران" في كافة العبارات الواردة في نص البند 27.15في"جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق وفق التعديالت
 "1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واإلستثمار اإلدارة العامة للشؤون اإلقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" وبذلك
يكون الجدول المذكور قد ترجم كلمتي " "bitumen , tarالواردتين في النص اإلنكليزي لھذا البند وكلمتي"  " bitume, goudronفي
النص الفرنسي بكلمة "قطران" في حين أن األولى تعني القار والثانية تعني القطران طبقا لما ھو وارد في نص البند المقابل له رقم
 27.16من جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بدمشق عام  1989علما ً بأن النص المترجم والمنقول حرفيا عن جدول مجلس
التعاون الجمركي السـابق إلى النظام المنســـق الحالي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام .1968
يحدد معدل رسم البند رقم  27.16الحقا ً وفقا ً للمادة  12من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم  9تاريخ  16/7/75بإعتبار أنه بند جديد
ال وجود له في التعريفة السابقة.

-8

وردت كلمة )كوك( " "cokeفي نص البند  27.04وترجمتھا "مجمَّر" ويقصد بھا البقاياالصلبة الناتجة عن التقطير )أو الكربنة
" "carbonisatonأو الحصول على الغاز" ("gasificationمن الفحم الحجري أو اللجنيت أو الخنور ويمكن الحصول عليھا في أفران
الكوك من أصناف مختلفة من الفحم القاري.

-7
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فحم حجري؛ فحم حجري مكتل ،قوالب أوكرات ومواد وقود صلبة مماثلة
مصنوعة من فحم حجري.
-

فحم حجري ،وإن كان مسحوقاً ،ولكن غير مكتل:

- - 27 01. 11. 00

أنتراسيت "."anthracite

1%

كغ

- - 27 01. 12. 00

فحم حجري قاري.

1%

كغ

- - 27 01. 19. 00

فحم حجري آخر.

1%

كغ

- 27 01. 20. 00

فحم حجري مكتل قوالب وكرات وما يماثلھا من الوقود الصلب المصنوع من الفحم
الحجري.

1%

كغ

ليجنيت ") "ligniteالفحم الحجري حديث التكوين( وإن كان مكتالً،
باستثناء الكھرمان األسود

27.02
- 27 02. 10. 00

ليجنيت ،وإن كان مسحوقاً ،ولكن غير مكتل.

1%

كغ

- 27 02. 20. 00

ليجنيت مكتل.

1%

كغ

27.03

27 03. 00. 00

خنور )طحلب الوقود "الخث )،("Peatبما في ذلك "قش الخنور"( ،وإن
كان مكتالً.

1%

كغ

27.04

27 04. 00. 00

فحم مجمر )كوك الفحم( أو نصف مجمر )نصف كوك( متحصل عليه مـن
فحم حجري أو مـن ليجنيت أو مـن خنور ،وإن كـان مكتالً؛ فحم المعوجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

27.05

27 05. 00. 00

غاز فحم حجري ،غاز مائي وغاز المولدات )الغاز الفقير( وغازات مماثلة،
عدا غازات النفط وغيرھا من الھيدروكربونات الغازية.

1%

كغ

27.06

27 06. 00. 00

قطران مقطر من فحم حجري ،من ليجنيت أومن خنور ،وغيره من القطران
معدني وإن كان مقطراً جزئيا ً أو منزوعا ً منه الماء ،بما في ذلك القطران
المجدد.

1%

كغ

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات
حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيھا عن وزن
العناصر غير العطرية.

27.07

- 27 07. 10. 00

بنزول )بنزين "("benzene

1%

كغ

- 27 07. 20. 00

توليول )تولوين"("toluene

1%

كغ

- 27 07. 30. 00

كزايلول ") "xylolكسيلين "("xylenes

1%

كغ

- 27 07. 40. 00

نفتالين

1%

كغ

- 27 07. 50. 00

مخاليط ھيدروكربونات عطرية أخر و التي يتقطر  %65منھا أو أكثر حجما ً )بما في ذلك الھدر(عند
درجة حرارة  250مئوية بطريقة ) ISO 3405المعادلة لطريقة .( ASTM D 86

1%

كغ

- - 27 07. 91. 00
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- - 27 07. 99. 00

27.08

27.09

القسم الخامس  /الفصل السابع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا.

1%

كغ

زفت و زفت مجمر )كوك الزفت "مج َّمر الزفت"( متحصل عليھما من قطران
الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر
- 27 08. 10. 00

زفت

1%

كغ

- 27 08. 20. 00

زفت مجمر )كوك الزفت "مجمَّر الزفت"(

1%

كغ

27 09. 00. 00

زيوت نفط خامية وزيوت متحصل عليھا من مواد معدنية قارية ،خاما ً.

1%

كغ

27.10

زيوت نفط وزيوت متحصل عليھا من الفلزات القارية ،عدا الخامية؛
محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،محتوية على  %70وزنا ً
أوأكثر من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليھا من الفلزات القارية ،على أن
تكون ھذه الزيوت ھي العنصر األساسي في ھذه المحضرات؛ نفايات الزيوت.
-

- - 27 10. 12. 00
--

زيوت نفط وزيوت متحصل عليھا من الفلزات القارية )عدا الخامية( ومحضرات غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،محتوية على  %70وزنا ً أوأكثر من زيوت نفط أو زيوت
متحصل عليھا من الفلزات القارية ،على أن تكون ھذه الزيوت ھي العنصر األساسي في ھذه
المحضرات ،عدا المحتوية على ديزل حيوي وعدا نفايات الزيوت:
زيوت خفيفة ومحضرات

 - - - 27 10. 19. 90غيرھا
- 27 10. 20. 00

-

10 %

كغ

غيرھا:

 - - - 27 10. 19. 10زيت األساس معد للصناعة

زيوت نفط وزيوت متحصل عليھا من الفلزات القارية )عدا الخامية( ومحضرات غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر ,محتوية على  %70وزنا ً أو أكثر من زيوت نفط او زيوت
متحصل عليھا من الفلزات القارية على أن تكون ھذه الزيوت العنصر األساسي لھذه
المحضرات تحتوي على وقود حيوي ,عدا نفايات الزيوت.

5%

كغ

10 %

كغ

30 %

كغ

نفايات الزيوت:

- - 27 10. 91. 00

تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل المتعددة الكلورة  ،(PCB sمركبات ثالثي الفينيل
" "terphenylsالمتعددة الكلورة ) ،(PCT sمركبات ثنائي الفينيل المتعددة البرومة
)(PBB s

30 %

كغ

- - 27 10. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

27.11

غازات نفط وھيدروكربونات غازية أخرى .
-
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الرسم  %وحدة قياسية

مسيلة:

- - 27 11. 11. 00

غاز طبيعي

5%

كغ

- - 27 11. 12. 00

بروبان

5%

كغ

- - 27 11. 13. 00

بوتان

5%

كغ

- - 27 11. 14. 00

إيثيلين ،بروبيلين ،بوتيلين ،وبوتاديين

5%

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 27 11. 19. 00
-

القسم الخامس  /الفصل السابع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

في حالة غازية:

- - 27 11. 21. 00

غاز طبيعي

5%

كغ

- - 27 11. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

ھالم نفطي )فازلين( ،شمع البارافين ،شمع نفطي دقيق التبلور ،شمع رخو
)شمع سالك " ،("Slack waxاوزوكيريت " ،"ozokeriteشمع
الليجنيت ،شمع خنور وشموع مواد معدنية أخر ،ومنتجات مماثلة متحصل
عليھا بالتركيب أو بطرق أخرى ،وإن كانت ملونة.

27.12

- 27 12. 10. 00

5%

ھالم نفطي )فازلين(

كغ

مالحظة :تدخل ھذه المادة في البند  3304عندما ترد مھيأة للبيع بالتجزئة .مالحظة تراجع المالحظة اإلضافية
رقم  2لھذا الفصل

- 27 12. 20. 00

شمع بارافين يحتوي على أقل من  %0.75وزنا ً من الزيت

5%

كغ

- 27 12. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

مجمر النفط )كوك النفط( ،قار نفطي ورواسب أخر من زيوت نفط أو من
زيوت مواد معدنية قارية.

27.13
-

مجمر النفط )كوك النفط "جمر النفط"(:

- - 27 13. 11. 00

غير مكلس.

1%

كغ

- - 27 13. 12. 00

مكلس.

1%

كغ

- 27 13. 20. 00

قار نفطي

1%

كغ

- 27 13. 90. 00

رواسب أخر من زيوت نفط أو من مواد معدنية قارية.

1%

كغ

قار وأسفلت ،طبيعيان؛ شيست قاري أو زيتي )صخور صلصالية رسوبية
حاملة للزيت أو القار " ("oil shaleورمال قطرانية؛ وأسفلتيت
" "asphaltitesوصخور إسفلتية.

27.14

- 27 14. 10. 00

شيست قاري أو زيتي )صخور صلصالية رسوبية حاملة للزيت أو القار( ورمال قطرانية

1%

كغ

- 27 14. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

27.15

27 15. 00. 00

مخاليط قارية أساسھا اإلسفلت أو القار الطبيعيان ،أو القار النفطي،
أوالقطران المعدني أو زفت القطران المعدني )مثل المعاجين القارية "كت باك
.("cut-backs

1%

كغ

27.16

27 16. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

الطاقة الكھربائية )بند اختياري(.

1%

1000
kwh

الصفحة
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القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

القسم السادس
منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بھا
مالحظات:
-1

)أ( إن المنتجات )ما عدا خامات المعادن المشــعة( التي تتوافر فيھا األوصاف الواردة في البند  28.44أو البند  28.45يجب أن تدخل
في أحد ھذين البندين وليس في بند آخر من جدول التعريفة.
)ب( مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( أعاله ،فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيھا األوصاف المذكورة في البند رقم  28.43أو البند 28.46
يجب أن تدخل في أحد ھذين البندين وليس في بند آخر من ھذا القسم.

-2

مع مراعاة أحكام المالحظة ) (1أعاله ،فإن المنتجات المحضرة بمقادير مـعـايـرة أو المھيئة للبيع بالتجزئـة يجب أن تدخل في أحـد البـنـود
 37.07 ،35.06 ،33.07 ،33.06 ،33.05 ،33.04 ،33.03 ،32.12 ،30.06 ،30.05 ،30.04أو  38.08وليس في بند آخر
من جدول التعريفة.

-3

إن المنتجات المھيأة بشــــــكل مجموعات " "Setsمؤلفة من اثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة ،التي يتبع بعضھا أو كلھا ھذا القســم
والمعدة لخلطھا معا ً للحصول على أحد المنتجات التي يشــملھا القسـم السـادس أو القسـم الســابع ،يجب إخضاعھا للبند الخاص بھذا المنتج
األخير ،بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي:
)أ(

أنه يمكن التعرف عليھا بصورة واضحة من كيفية تھيئتھا على أنھا معدة لإلســـتعمال معا ً دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتھا؛

)ب( أن تقدم معاً؛ و
)ج(
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الفصل الثامن والعشرون
منتجات كيماوية غير عضوية ،مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن
أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر )ايزوتوب "("isotopes
مالحظات:
-1

ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن بنود ھذا الفصل تطبق على:
)أ(

العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً ،وإن إحتوت على شوائب؛

)ب( المنتجات المذكورة في الفقرة )أ( أعاله المذابة في الماء )محاليل مائية(؛

-2

)ج(

المنتجات المذكورة في الفقرة )أ( أعاله المذابة في مذيبات أخرى ،بشرط أن تمثل اإلذابة في ھذه المذيبات عملية عادية وضرورية
لتھيئة ھذه المنتجات وأن تكون قد اتبعـت فـقـط ألغراض تتعـلق باألمان أو النقل ،على أال يـجـعـــل المذيب ھذه المنتجات صالحة
لبعض االستعماالت الخاصة بخالف استعماالتھا العامة؛

)د(

المنتجات المذكورة أعاله في الفقرات)أ( أو )ب( أو )ج( المضاف إليھا مادة تثبيت ضرورية لحفظھا أو لنقلھـا )بما في ذلك
المضاف إليھا مادة مضادة للتكتل(؛

)ه(

المنتجات المذكورة في الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أعاله المـضـاف إليھـا مادة لـمـنع توضع الغـبار أو مادة ملونة لتســــھيل
تمييزھا أولدواعي األمان ،بشــــرط أن ال تجعل ھذه اإلضافات المنتج أكثر مالئمة إلســتعماالت خاصة بخالف اإلستعمال العام.

عالوة على الدايـثـيـونـايـت " "dithionitesوالســلفوكســيالت ،المثبتة بمواد عضوية )البند  ،(28.31وكربونات وفوق كربونات القواعد
غير العضوية ) (28.36والسيانيدات وأوكسيدات السيانيدات والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية)البند  (28.37وفلمينات
وســـيانات وثيوســـيانات القواعد غيرالعضوية )البند  ،(28.38والمنتجات العضوية الداخلة في البنود  28.43لغاية  28.46و الكربيدات
)البند  (28.49فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في ھذا الفصل :
)أ(

أكاســــيد الكربون وســــيانيد الھيدروجين وأحماض الفلمينيك واإليزوســــيانيك والثيوســـيانيك وغيرھا من أحماض السيانوجين
البسيطة أو المركبة )بند (28.11؛

)ب( أكاسيد ھاليدات الكربون )البند (28.12؛

-3

)ج(

ثنائي كبريتيد الكربون )البند (28.13؛

)د(

الثيو كربونات ،والسـيلينيو كربونات ،والتللورو كربونات ،والسيلينوسيانات ،والتللوروسـيانات ،ورباعي ثيوسـياناتو ثنائى
أمينوكرومات )الرنيكات( وغيرھا من الســـــــيانات المركبة ذات قواعد غير عضوية) ،البند (28.42؛

)ه(

فوق أوكســيد الھيدروجين )الماء األوكســجيني( مقســى بمادة اليوريا )البند  ،(28.47وأوكســي كبريتييد الكربون ،وھاليدات
الثيوكربونيل ،والســيانوجين ،وھاليدات الســيانوجين ،والســياناميد ومشـــتقاته المعدنية )البند (28.51بإستثناء سياناميد الكالسيوم
وإن كان نقيا ً )الفصل .(31

مع مراعاة األحكام الواردة في المالحظة رقم ) (1من القسم السادس فإن ھذا الفصل ال يشمل:
)أ(

كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنزيوم ،وإن كانا نقيين كيمياوياً ،والمنتجات األخر الواردة في القسم الخامس؛

)ب( مركبات عضوية  -غير عضوية ما عدا ما ذكر في المالحظة ) (2السابقة من مالحظات ھذا الفصل؛
)ج(

المنتجات المذكورة في المالحظات أرقام ) ،(4) ،(3) ،(2أو ) (5من الفصل )(31؛

)د(

منتجات غير عضوية من األنواع المســتخدمة كألوان مضيئة )لومينوفور"،("luminophoresالداخلة في البند 32.06؛ مزائج
التزجج )فريت الزجاج " ("glass fritوغيرھا من الزجاج بشــــكل مســــحوق ،حبيبات أو رقائق صغيرة " ،"flakesالداخلة في
البند 32.07؛
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)ه(

جرافيت إصطناعي )البند (38.01؛ والمحضرات المھيأة لتعبئة أجھزة إطفاء الحريق أو القذائف المعـبـأة إلطــفــاءالحـريـق) ،البند
(38.13؛ مـزيالت الحـبر المھيأة في أغـلـفــة للبيع بالتجـزئة )(38.24؛ والبـلـورات المســتنبته )عدا العناصر البصرية( من
ھاليدات المعادن القلوية أوالقلوية الترابية )األرضية( التي ال يقل وزن الواحدة منھـا عن  2.5غراما ً )البند (38.24؛

)و(

األحجار الكريمة أو شــــبه الكريمة )الطبيعية أو التركيبية أو المجددة( ،أو ترابھا أو مســـحوقھا)البنود  71.02إلى ،(71.05
وكذلك المعادن الثمينة وخالئطھا الواردة في الفصل 71؛

)ز(

المعادن ،وإن كانت نقية ،والخالئط المعدنية أوالخالئط المعدنية الخزفية )سرميت( بما فيھا الكربيدات المعدنية الملبدة )كربيدات
معدنية ملبدة مع معدن( الداخلة في القسم الخامس عشر ؛

)ح(

العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منھا من ھاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية )البند .(90.01

-4

إن األحماض المركبة المحددة الصفات كيماويا ً والمكونة من حمض غير معدني مما ھو وارد في الفصل الفرعي الثاني من ھذا الفصل،
وحمض معدني مما ھو وارد في الفصل الفرعي الرابع من ھذا الفصل أيضاً ،تتبع البند .28.11

-5

تشمل البنود  28.26لغاية  28.42فقط أمالح وفوق أمالح المعادن أواألمونيوم .وما لم ينص على خالف ذلك ،فإن األمالح المزدوجة أو
المركبة تدخل في البند .28.42

-6

يطبق البند  28.44فقط على:
)أ(

التكنتيوم )عدده الذري  (43البروميثيوم )عدده الذري  (61البولونيوم )عدده الذري  (84وجميع العناصر التي ھي ذات عدد ذري
يزيد عن 84؛

)ب( النظائر المشـــعة الطبيعية أو االصطناعية )بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة في القسمين
الرابع عشر والخامس عشر( ،وإن كانت مخلوطة فيما بينھا؛
)ج(

المركبات ،العضوية أو غير العضوية ،من ھذه العناصر أو النظائر ،سواء كانت محددة الصفات كيماويا ً أم ال ،وإن كانت مخلوطة
فيما بينھا؛

)د(

الخالئط والتبددات )بما فيھا الخالئط المعدنية الخزفية المسماة "سيرميت"( ،والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن ھذه
العناصر أو ھذه النظائر أو مركباتھا العضوية أو غيرالعضوية ،والتي لھا قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن  0.002ميكروكوري في
الغرام الواحد ) 74بيكريل في الغرام (Bq/g؛

)ه(

عناصر الوقود )الخراطيش( المستھلكة )تعرضت لإلشعاع( للمفاعالت النووية؛

)و(

المخلفات المشعة وإن كانت قابلة لإلستعمال.
من أجل تطبيق أحكام ھذه المالحظة ونص البندين  28.44و 28.45يقصد بعبارة "النظائر" اآلتي:


النيوكليدات المنفردة ،عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛



مخاليط النظائر لذات العنصر ،والتي تـم إغـنـاؤھـا بواحد أو أكثر من نظائرھا ،أي العناصر التي يكون تـركـيـبـھــا
النظائري الطبيعي قد عدل إصطناعيا ً.

-7

يدخل في البند  28.53المخاليط من فوسفور و نحاس ) فوسفيد النحاس( المحتوية على أكثر من  % 15وزنا ً من الفوســفور.

-8

العناصر الكيماوية )مثل السـيليكون"السـليسـيوم" أو السـيلينيوم( ،التي تم تنشـيطھا لإلستعمال في االلكترونيات تدخل في ھذا الفصل بشـرط
أن تكون بأشـكال غير مشـغولة ،أو بشـكل أسـطوانات أو قضبان( .وحينما تقطع على شكل أقراص أو رقائق أو أية أشكال مشابھة  ،تدخل
في البند .38.18

مالحظات البنود الفرعية:
-1

ألغراض البند الفرعي  2852.10يقصد بعبارة "المحددة الصفات كيماويا ً" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية
لشروط الفقرات من )أ( لغاية )ھـ( من المالحظة ) (1للفصل  28أو الفقرات من )أ( لغاية )ح( من المالحظة ) (1للفصل .29
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2017/03/14

الصفحة

148

الصفحة149 :

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

مالحظات إضافية:
-1

وصفت عملية إضافة الشــــوائب في المالحظة رقم  8أعاله بأنھا "تنشــيط" ترجمة لكلمة" "dopingباللغة اإلنكليزيةأو""doper
بالفرنسية وھذا ھو المعنى العام لھذا الفعل )الحقن بالمنشطات( إال أن معناه تحديدا في مجال األلكترونيات وفقا لمعجم الروس ھو :إضافة
كميات ضئيلة جدا من الشوائب الى بلّورات أحادية لتحويلھاإلى أنصاف نواقل "أشــــباه موصالت" وتعرف ھذه العملية في جامعة دمشق
"كلية الھندسة الميكانيكية والكھربائية " بعملية "اإلشـــــــــابة" كما يطلق عليھا في كلية العلوم في ھذه الجامعة وصف الموسومة )المعدلة
ناقليتھا(.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

149

الصفحة150 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 -Iعناصر كيماوية.
فلور ،كلور ،بروم ،يود.

28.01
- 28 01. 10. 00

كلور

1%

كغ

- 28 01. 20. 00

يود.

1%

كغ

- 28 01. 30. 00

فلور ،بروم.

1%

كغ

28.02

28 02. 00. 00

زھر كبريت أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي.

1%

كغ

28.03

28 03. 00. 00

كربون )ھباب الكربون وغيره من أشكال الكربون ،غير الداخلة او المذكورة
في مكان آخر(.

1%

كغ

ھيدروجين ،غازات نادرة وغيرھا من الالمعادن.

28.04
- 28 04. 10. 00
-

غازات نادرة:

- - 28 04. 21. 00

أرغون.

1%

م3

- - 28 04. 29. 00

غيرھا.

1%

م3

- 28 04. 30. 00

نيتروجين )آزوت(

1%

م3

- 28 04. 40. 00

أوكسجين

1%

م3

- 28 04. 50. 00

بورون ،تللوريوم

1%

كغ

-

سيليكون ") "Siliconسيليسيوم ":("silicium

- - 28 04. 61. 00

يحتوي على ما ال يقل عن  %99.99وزنا ً من السيليكون.

1%

كغ

- - 28 04. 69. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 04. 70. 00

فوسفور.

1%

كغ

- 28 04. 80. 00

زرنيخ.

1%

كغ

- 28 04. 90. 00

سيلينيوم.

1%

كغ

28.05

معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أتربة نادرة ،سكانديوم ،ايتريوم
وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينھا؛ زئبق.
-
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ھيدروجين

1%

م3

معادن قلوية أو معادن قلوية ـ ترابية:

- - 28 05. 11. 00

صوديوم

1%

كغ

- - 28 05. 12. 00

كالسيوم

1%

كغ

- - 28 05. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 28 05. 30. 00

معادن األتربة النادرة،سكانديوم وإتريوم ،وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينھا

1%

كغ

14/3/2017

الصفحة

150

الصفحة151 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 28 05. 40. 00

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
زئبق

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

الفصل الفرعي الثاني
-IIأحماض غير عضوية ومركبات األوكسجينية غير العضوية مع
الالمعادن.
كلوريد الھيدروجين )حمض كلور الماء "حمض ھيدرو كلوريك"( حمض
كلور و كبريتيك.

28.06
- 28 06. 10. 00

كلوريد الھيدروجيني )حمض كلورالماء "حمض ھيدروكلوريك"(.

1%

كغ

- 28 06. 20. 00

حمض كلوروكبريتيك.

1%

كغ

28.07

28 07. 00. 00

حمض الكبريتيك )حمض الكبريت(؛ حمض كبريتيك زيتي )أوليوم()حمض
الكبريت الدخاني(.

1%

كغ

28.08

28 08. 00. 00

حمض أزوتيك )النيتريك( أحماض السلفونتريك.

1%

كغ

28.09

28.10

خماسي أوكسيد ثنائي الفوسفور ،حمض فوسفوري؛ وأحماض عديدة
الفوسفورية ؛ سواء كانت محددة الصفات الكيماوية أم ال.
- 28 09. 10. 00

خماسي أوكسيد ثنائي الفوسفور

1%

كغ

- 28 09. 20. 00

حمض الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك

1%

كغ

28 10. 00. 00

أكاسيد البورون؛ أحماض البوريك.

1%

كغ

أحماض غير عضوية أخر وغيرھا من مركبات األوكسجين غير العضوية من
الالمعادن.

28.11
-

أحماض غير عضوية أخر:

- - 28 11. 11. 00

فلوريد الھيدروجين )حمض الفلورھيدريك(.

1%

كغ

- - 28 11. 12. 00

سيانيد الھيدروجين )حمض ھيدرو السيانيك(.

1%

كغ

- - 28 11. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

غيرھا من مركبات األوكسجين غير العضوية مع الالمعادن:

- - 28 11. 21. 00

ثنائي أوكسيد الكربون.

1%

كغ

- - 28 11. 22. 00

ثنائي أوكسيد السيليكون )ثنائي أوكسيد السيليسيوم(.

1%

كغ

- - 28 11. 29. 00

غيرھا.

1%

كغ

الفصل الفرعي الثالث
 -IIIمركبات الھالوجينات أو الكبريت مع الالمعادن.
ھاليدات الالمعادن وأوكسيدات ھاليدات الفلزات.

28.12
-
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14/3/2017

الكلوريدات و األكاسيد الكلوريدية:

الصفحة

151

الصفحة152 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 28 12. 11. 00

ثنائي كلوريد الكاربونيل )فوسجين( .

1%

كغ

- - 28 12. 12. 00

أوكسي كلوريد الفوسفور.

1%

كغ

- - 28 12. 13. 00

ثالثي كلوريد الفوسفور.

1%

كغ

- - 28 12. 14. 00

خماسي كلوريد الفوسفور.

1%

كغ

- - 28 12. 15. 00

أحادي كلوريد الكبريت.

1%

كغ

- - 28 12. 16. 00

ثنائي كلوريد الكبريت.

1%

كغ

- - 28 12. 17. 00

ثنائي كلوريد التيونيل.

1%

كغ

- - 28 12. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 12. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

كبريتيدات العناصرالالمعدنية ،ثالثي كبريتيد الفوسفور التجاري.

28.13
- 28 13. 10. 00

ثنائي كبريتيد الكربون.

1%

كغ

- 28 13. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

الفصل الفرعي الرابع
 -IVقواعد غير عضوية وأوكسيدات ،وھيدروكسيدات وفوق
أوكسيدات المعادن.
نشادر ال مائي أو محلوله في الماء.

28.14
- 28 14. 10. 00

نشادر ال مائي

1%

كغ

- 28 14. 20. 00

محلول نشادر مائي

1%

كغ

ھيدروكسيد الصوديوم )صود كاوي(؛ ھيدروكسيد البوتاسيوم )بوتاس
كاوي( ،فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.

28.15
- - 28 15. 11. 00

صلب.

1%

كغ

- - 28 15. 12. 00

في محلول مائي )غسالة الصود الكاوي(.

1%

كغ

- 28 15. 20. 00

ھيدروكسيد البوتاسيوم )بوتاس كاوي(.

1%

كغ

- 28 15. 30. 00

فوق أوكسيد ات الصوديوم أو البوتاسيوم.

1%

كغ

28.16

28.17
 10:37ص

ھيدروكسيد الصوديوم )الصود كاوي(:

ھيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم؛ اوكسيدات وھيدروكسيدات وفوق
أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم.
- 28 16. 10. 00

ھيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم

1%

كغ

- 28 16. 40. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم

1%

كغ

28 17. 00. 00

أوكسيد الزنك )أوكسيد التوتياء(؛ فوق أكسيد الزنك.

1%

كغ

14/3/2017

الصفحة

152

الصفحة153 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

28.18

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أوكسيد األلومنيوم )بما في ذلك الكورندوم االصطناعي وإن كان محدد أو
غير محدد الصفات كيماويا ً(؛ ھيدروكسيد األلمنيوم.
- 28 18. 10. 00

كورندوم اصطناعي محدد وغير محدد الصفات كيمياويا ً

1%

كغ

- 28 18. 20. 00

أوكسيد األلمنيوم غير الكورندوم االصطناعي

1%

كغ

- 28 18. 30. 00

ھيدروكسيد األلمنيوم

1%

كغ

أوكسيدات وھيدروكسيدات الكروم.

28.19
- 28 19. 10. 00

ثالثي أوكسيد الكروم

1%

كغ

- 28 19. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

أوكسيدات المنغنيز.

28.20
- 28 20. 10. 00

ثنائي أوكسيد المنغنيز.

1%

كغ

- 28 20. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

أوكسيدات وھيدروكسيدات الحديد؛ األتربة الملونة المحتوية على 70%
وزنا ً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً بأوكسيد الحديد . Fe2O3

28.21
- 28 21. 10. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات الحديد.

1%

كغ

- 28 21. 20. 00

أتربة ملونة

1%

كغ

28.22

28 22. 00. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات الكوبالت ،أوكسيدات الكوبالت التجارية.

1%

كغ

28.23

28 23. 00. 00

اوكسيدات التيتانيوم )أوكسيدات التيتان(.

1%

كغ

أوكسيدات الرصاص ،الرصاص األحمر والرصاص البرتقالي.

28.24
- 28 24. 10. 00

أوكسيد الرصاص األحادي )ليثارج" "lithargeوماسيكوت ".("massicot

1%

كغ

- 28 24. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.25
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ھيدرازين وھيدروكسيل أمين وأمالحھما غير العضوية ،قواعد أخرى غير
عضوية ،أوكسيدات وھيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية أخر.
- 28 25. 10. 00

ھيدرازين وھيدروكسيالمين وأمالحھما غير العضوية.

1%

كغ

- 28 25. 20. 00

أوكسيدات وھيدروكسيد الليثيوم.

1%

كغ

- 28 25. 30. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات الفاناديوم.

1%

كغ

- 28 25. 40. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات النيكل.

1%

كغ

- 28 25. 50. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات النحاس.

1%

كغ

- 28 25. 60. 00

أوكسيدات الجرمانيوم وثنائي أوكسيد الزيركونيوم.

1%

كغ

- 28 25. 70. 00

أوكسيدات وھيدروكسيدات الموليبدنيوم.

1%

كغ

14/3/2017

الصفحة

153

الصفحة154 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل الثامن والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 28 25. 80. 00

أوكسيدات االنتيموان.

1%

كغ

- 28 25. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

الفصل الفرعي الخامس
 -Vأمالح وفوق أوكسيدات أمالح من احماض غير عضوية
ومعادن.
فلوريدات ،فلوروسيليكات ،فلوروألومينات ،وأمالح الفلور األخر المعقدة.

28.26
- - 28 26. 12. 00

فلوريد األلمنيوم.

1%

كغ

- - 28 26. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 26. 30. 00

سداسي فلوروألومينات الصوديوم )كريوليت " "cryoliteتركيبي(.

1%

كغ

- 28 26. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.27

كلوريدات وأوكسي كلوريدات؛ وھيدروكسي كلوريدات ،بروميدات وأوكسي
بروميدات ،يوديدات " "iodidesوأوكسي يوديدات.
- 28 27. 10. 00

كلوريد األمونيوم )كلوريد النشادر(.

1%

كغ

- 28 27. 20. 00

كلوريد الكالسيوم.

1%

كغ

-

كلوريدات أخر:

- - 28 27. 31. 00

كلوريد المغنزيوم.

1%

كغ

- - 28 27. 32. 00

كلوريد األلومنيوم.

1%

كغ

- - 28 27. 35. 00

كلوريد النيكل.

1%

كغ

- - 28 27. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-

أوكسيكلوريدات وھيدروكسيكلوريدات:

- - 28 27. 41. 00

من نحاس.

1%

كغ

- - 28 27. 49. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

بروميدات وأوكسيبروميدات:

- - 28 27. 51. 00

بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم.

1%

كغ

- - 28 27. 59. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 27. 60. 00

يوديدات وأوكسي يوديدات.

1%

كغ

28.28

 10:37ص

فلوريدات:

ھيبوكلوريتات؛ ھيبوكلوريت الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ ھيبوبروميتات.
- 28 28. 10. 00

ھيبوكلوريت الكالسيوم التجاري وھيبوكلوريتات الكالسيوم األخرى.

1%

كغ

- 28 28. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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الصفحة155 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

28.29

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

كلورات وفوق كلورات ،برومات وفوق برومات ،يودات وفوق يودات.
-

كلورات:

- - 28 29. 11. 00

كلورات الصوديوم

1%

كغ

- - 28 29. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 28 29. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

28.30

كبريتيدات؛بولي كبريتيدات،وإن كانت غيرمحددة الصفات كيماويا.
- 28 30. 10. 00

كبريتيدات الصوديوم.

1%

كغ

- 28 30. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.31

ديثيونيتات وسولفوكسيالت.
- 28 31. 10. 00

الصوديوم.

1%

كغ

- 28 31. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.32

كبريتيتات وثايوكبريتات.
- 28 32. 10. 00

كبريتيتات الصوديوم

1%

كغ

- 28 32. 20. 00

كبريتيتات أخرى.

1%

كغ

- 28 32. 30. 00

ثايوكبريتات .Thaiosulphates

1%

كغ

28.33

كبريتات ،شب " ،"Alumsفوق كبريتات.
-

كبريتات الصوديوم:

- - 28 33. 11. 00

كبريتات ثنائي الصوديوم )كبريتات متعادلة(.

1%

كغ

- - 28 33. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

كبريتات أخر:

- - 28 33. 21. 00

المغنيزيوم.

1%

كغ

- - 28 33. 22. 00

األلومنيوم.

1%

كغ

- - 28 33. 24. 00

النيكل.

1%

كغ

- - 28 33. 25. 00

النحاس.

1%

كغ

- - 28 33. 27. 00

الباريوم.

1%

كغ

- - 28 33. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 28 33. 30. 00

شب.

1%

كغ

- 28 33. 40. 00

فوق كبريتات.

1%

كغ

28.34
 10:37ص
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آزوتيتات )نتريتات( ،آزوتات )نيترات(.
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الصفحة156 :

رقم البند

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق
- 28 34. 10. 00

نيتريتات

-

نيترات:

- - 28 34. 21. 00

البوتاسيوم.

- - 28 34. 29. 00

غيرھا.

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :جرى دمج البند  2834.22.00مع البند الفرعي عمال بتعديل النظام المتناسق لعام 2002

فوسفينات )ھيبوفوسفيتات( ،فوسفونات )فوسفيتات(
فوسفات؛ سواء كانت محددة الصفات كيماويا ً أم ال.

28.35
- 28 35. 10. 00
-

فوسفينات )ھيبوفوسفيتات( وفوسفونات )فوسفيتات(.

1%

كغ

فوسفات:

- - 28 35. 22. 00

أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم.

1%

كغ

- - 28 35. 24. 00

فوسفات البوتاسيوم.

1%

كغ

- - 28 35. 25. 00

ھيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم )فوسفات ثنائي الكالسيوم(.

1%

كغ

- - 28 35. 26. 00

فوسفات آخر من الكالسيوم.

1%

كغ

- - 28 35. 29. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

بولي فوسفات:

- - 28 35. 31. 00

ثالثي فوسفات الصوديوم )ثالثي بولي فوسفات الصوديوم(.

1%

كغ

- - 28 35. 39. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.36

كربونات؛ فوق أوكسي كربونات )فوق كربونات(؛ كربونات النشادر التجارية
)كربونات األمونيوم التجارية( المحتوية على كربامات األمونيوم )كربامات
النشادر(.
- 28 36. 20. 00

كربونات ثنائي الصوديوم.

1%

كغ

- 28 36. 30. 00

كربونات الصوديوم الھيدروجينية )بيكربونات الصوديوم(.

1%

كغ

- 28 36. 40. 00

كربونات البوتاسيوم.

1%

كغ

- 28 36. 50. 00

كربونات الكالسيوم.

1%

كغ

- 28 36. 60. 00

كربونات الباريوم.

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 28 36. 91. 00

كربونات الليثيوم

1%

كغ

- - 28 36. 92. 00

كربونات السترونتيوم

1%

كغ

- - 28 36. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

28.37
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وفوسفات؛ بولي

سيانيدات وأوكسي سيانيدات وسيانيدات معقدة.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

سيانيدات وأوكسي سيانيدات:

- - 28 37. 11. 00

الصوديوم.

1%

كغ

- - 28 37. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 37. 20. 00

سيانيدات معقدة.

1%

كغ

28.39

سيليكات ،السيليكات التجارية للمعادن القلوية.
-

سيليكات الصوديوم:

- - 28 39. 11. 00

ميتا سيليكات الصوديوم

1%

كغ

- - 28 39. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 28 39. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

28.40

بورات وفوق بورات )بربورات(.
-

رباعي بورات ثنائي الصوديوم )بوراكس مكرر(:

- - 28 40. 11. 00

المائية.

1%

كغ

- - 28 40. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 40. 20. 00

بورات أخر

1%

كغ

- 28 40. 30. 00

فوق بورات )بربورات(.

1%

كغ

28.41

أمالح أحماض األوكسي معدنية أوفوق األوكسي معدنية.
- 28 41. 30. 00

ثنائي كرومات الصوديوم.

1%

كغ

- 28 41. 50. 00

كرومات أخر وثنائي كرومات أخر؛ وفوق الكرومات.

1%

كغ

-

منغنيتات ،منغنات " "Manganatesوفوق المنغنات )برمنغنات(:

- - 28 41. 61. 00

برمنغنات البوتاسيوم.

1%

كغ

- - 28 41. 69. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 28 41. 70. 00

موليبدات.

1%

كغ

- 28 41. 80. 00

تنغستات )وولفرامات ".("Wolframates

1%

كغ

- 28 41. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.42
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أمالح أخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية
)حموض بيروكسو ") ("peroxoacidsبما فيھا األلمينوسيليكات سواء
كانت محددة الصفات كيماويا ً أم ال( ،عدا األزيدات.
- 28 42. 10. 00

سيليكات مزدوجة أو مركبة  ،بما في ذلك األلمينوسيلكات سواء كانت محددة الصفات
كيماويا ً أم ال

1%

كغ

- 28 42. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي السادس
 -VIمتفرقات.
معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة،
وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماوياً؛ ملغمات معادن ثمينة.

28.43
- 28 43. 10. 00
-

مركبات الفضة:

- - 28 43. 21. 00

نترات الفضة )آزوتات الفضة(.

1%

كغ

- - 28 43. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 28 43. 30. 00

مركبات الذھب.

1%

كغ

- 28 43. 90. 00

مركبات أخرى ،ملغمات.

1%

كغ

28.44

عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة )بما في ذلك العناصر والنظائر
الكيماوية القابلة لإلنشطار أو الخصبة( ومركباتھا؛ مخاليط ومخلفات تحتوي
ھذه المنتجات.
- 28 44. 10. 00

يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خالئط وتبددات )بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية
"سرميت"( منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم
طبيعية.

1%

كغ

- 28 44. 20. 00

يورانيوم جرى إغناؤه بنظير اليورانيوم ) (U235ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خالئط
وتبددات )بما في ذلك الخالئط المعدنية الخزفية "سرميت  ،("Cermetsمنتجات خزفية
ومخاليط محتوية على يورانيوم جرى إغناؤه بنظير اليورانيوم  ،U235أو على بلوتونيوم
أو مركبات ھذه المنتجات

1%

كغ

- 28 44. 30. 00

يورانيوم جرى استنفاذ نظير اليورانيوم ) (U235منه ومركباته؛ ثوريوم ومركباته ،خالئط
وتبددات )بمافيھا الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت"( ،ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية
على اليورانيوم الذي جرى استنفاد نظير اليورانيوم  U235منه ،أو على الثوريوم أو على
مركبات ھذه المنتجات

1%

كغ

- 28 44. 40. 00

عناصر ونظائر ومركبات مشعة عدا الداخلة في البنود الفرعية ، 2844.20 ، 2844.10
 ، 2844.30خالئط ،تبددات )بما فيھا الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت"( ومنتجات
خزفية ومخاليط محتوية على ھذه العناصر أو النظائر أو مركباتھا ،بقايا مشعة.

1%

كغ

- 28 44. 50. 00

عناصر وقود )خراطيش( مستھلكة )مشععة( استعملت في المفاعالت النووية.

1%

كغ

28.45

نظائر " "Isotopesعدا الداخلة في البند 28.44؛ مركبات عضوية أو
غير عضوية ،من تلك النظائر ،وإن كانت غير محددة الصفات كيماويا ً.
- 28 45. 10. 00

ماء ثقيل )أوكسيد الديتيريوم(.

1%

كغ

- 28 45. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28.46
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معادن ثمينة غروية

1%

كغ

مركبات غير عضوية أو عضوية ،من معادن األتربة النادرة أو من اإليتريوم
أو السكانديوم ومن خالئط ھذه المعادن.
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28.47

رمز النظام المتناسق
- 28 46. 10. 00

مركبات السيريوم.

1%

- 28 46. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28 47. 00. 00

سى بالبولة
فوق أوكسيد الھيدروجين )ماء أوكسجيني( وإن كان مق ّ
)اليوريا(.

1%

كغ

كربيدات ،وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات الكيماوية.
- 28 49. 10. 00

كربيد الكالسيوم.

1%

كغ

- 28 49. 20. 00

كربيد السيليكون.

1%

كغ

- 28 49. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

28 50. 00. 00

ھيدريدات ،نيتريدات ،أزيدات ،سيليسيدات ،بوريدات " ،"Boridsوإن
كانت محددة أو غير محددة الصفات كيمياوياً ،عداالمركبات التي تعتبر من
الكربيدات الداخلة في البند .28.49

1%

كغ

28.52

28.53
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

28.49

28.50
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مركبات عضوية أو غير عضوية ,من زئبق ,وإن كانت محددة الصفات
كيماويا ً باستثناء الملغمات
- 28 52. 10. 00

محددة الصفات كيماويا ً

1%

كغ

- 28 52. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

28 53. 00. 00

فوسفيدات ،و إن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيماويا ً ،باستثناء
فوسفورات الحديد )فيرو الفوسفور( ،مركبات غير عضوية أخرى )بما في
ذلك الماء المقطر وماء التوصيل الكھربائي )الناقلية( والماء ذو درجة
النقاوة المماثلة(؛ ھواء سائل )بما في ذلك الھواء السائل الذي نزعت منه
الغازات النادرة( ،ھواء مضغوط؛ ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة.

- 28 53. 10. 00

كلور السيانوجين )كلور السيان(.

1%

كغ

- 28 53. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

الفصل التاسع والعشرون
منتجات كيماوية عضوية
مالحظات:
-1

ما لم ينص على خالف ذلك فإن بنود ھذا الفصل تشمل فقط:
)أ(

المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كميائياً ،وإن إحتوت على شوائب؛

)ب( المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابھات )إيزوميرات( من ذات المركب العضوي)،وإن إحتوت على شوائب( ،باستثناء المخاليط
من متشابھات )إيزوميرات( الھيدروكربون الالدوري"الحلقي" )عدا الستريوإيزوميرات( وإن كانت مشبعة )فصل (27؛

-2

)ج(

المنتجات الداخلة في البنود  29.36لغاية  29.39وإيثيرات ،أســيتاالت أو أســتيرات الســكر وأمالحھا الداخلة في البند،29.40
أو منتجات البند  ،29.41سواء كانت محددة الصفات كيماويا أم ال؛.

)د(

المنتجات المذكورة في الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أعاله مذابة في الماء )محاليل مائية(؛

)ه(

المنتجات المذكورة في الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أعاله مذابة في مذيبات أخرى بشــرط أن تكون ھذه اإلذابةعملية عادية
وضرورية لتھيئة ھذه المنتجات و أن تكون قد اتبعت فقط إلغراض تتعلق بدواعي األمان أو بمقتضيات النقل ،على أال يجعل
المذيب ھذا المنتجات صالحة لبعض اإلستعماالت الخاصة عدا إستعماالتھا العامة؛

)و(

المـنـتـجـات المذكورة في الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ھـ( ،أو المضاف إليھا مثبت )بما في ذلك المضاف إليھا عامل
مضاد للتكتل( ضروري لحفظھا أو لنقلھا؛

)ز(

المنتجات المذكورة في الفقرات )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ھـ( أو )و( أعاله،المضاف إليھا مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو
مادة ذات رائحة مميزة ليســھل تمييزھا أو لدواعي األمان بشــرط أن ال تجعل ھذه اإلضافات المنتج صالحا ً لبعض اإلستعماالت
الخاصة غيرإستعماالته العامة؛

)ح(

المنتجات التالية ،المخففة المعايرة )بقوة تركيز قياسية( ،إلنتاج أصباغ اآلزو" :"AZOأمالح الديازونيوم ،والروابط الثنائية
المستعملة لإلزدواج مع ھذه األمالح واآلمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأمالحھا.

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المنتجات الداخلة في البند  15.04أو الغليسرين الخام "الجليسرول الخام" الداخل في البند 15.20؛

)ب( كحول اإليثيل )بند  22.07أو (22.08؛
)ج(

الميثان والبروبان )بند (27.11؛

)د(

مركبات الكربون المذكورة في المالحظة  2للفصل 28؛

)ه(

المنتجات المناعية الداحلة في البند .30.02

)و(

البولة )يوريا( )بند  31.02أو (31.05؛

)ز(

المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني )بند  ،(32.03والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من
األنواع المضيئة أوالمســـتعملة كـعـوامـل مســـاعدة للتبيض الضوئي )بند  (32.04وكذلك األصـبـاغ وغيرھا من المواد الملونة
المھيأة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة )بند (32.12؛

)ح(

األنزيمات البند 35.07؛

)ط(

الميتالدھيد ،الھكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة ،المھيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة لإلستعمال كوقود و كذلك
الوقود السائل وغازات الوقود المسّيلة في أوعية من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر و القداحات المماثلة على
أن ال تتجاوز سعتھا  300سنتيمتر مكعب)البند (36.06؛
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)ي(

منتجات اإلطفاء المھيئة كشحنات ألجھزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة إلطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيالت الحبر
المھيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛

)ك(

العناصر البصرية ،وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطرات اإلثيلين داي أمين )بند .(90.01

-3

األصناف التي ينطبق عليھا بندان أو أكثر من بنود ھذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

-4

كل إشـــارة في البنود من  29.04إلى  ،29.06ومن  29.08إلى  ،29.11ومن  29.13إلى  ،29.20إلى المشـــــــتقات المھلجنة أو
المسلفنة أو المنترتة أو المتنرزة تشمل أيضا ً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المھلجنة أو المنترنة المھلجنة أو المنترزة المسلفنة أو
المنترنة المسلفنة المھلجنة.
إن المجموعات المنترنة أو المنترزة ،يجب أال تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى المقصود في البند .29.29
من أجل تطبيق البنود  29.22 ،29.18 ،29.14 ،29.12 ،29.11يقصد بعبارة "وظائف أوكســجينية" الوظائف المقصورة على
)الفئات العضوية المميزة المحتوية على األوكسـجين( المشار إليھا في نصوص البنود من  29.05إلى.29.20

-5

)أ( أســــــــتيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من ) (Iحتى ) (VIIمع المركبات العضوية
داخلة في ھذه الفصول الفرعية ،تبند مع المركب الداخل في أحد بنود ھذه الفصول الـفــرعــيـة والذي يرد متأخراً في الترتيب
الرقمي؛
)ب( أستيرات كحول اإليثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من ) (Iحتى ) (VIIتبند مع
المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لھا؛
)ج( مع مراعاة أحكام المالحظة ) (1للقسم السادس والمالحظة ) (2للفصل  ،28فإن:

-6

(1

األمالح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أواإلينولية أو القواعد
العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من ) (1إلى ) (10أو في البند  29.42تـبـنــد في البند المالئم للمركب العضوي
المناظر لھا؛ و

(2

األمالح المتكونة بالتفاعل ما بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من ) (1إلى ) (10و في البند  ،29.42تبند
في البند المناسب للقاعدي أو للحمض )بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو اإلينولية( التي تم تشكيلھا منه ،والذي
يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل.

)د(

تبند الكحوالت المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لھا إال فيما يتعلق باإليثانول )البند (29.05؛

)ه(

تبند ھاليدات األحماض الكربوكسيلية في نفس بند األحماض المناظرة لھا.

المركبات الواردة في البندين  29.30و 29.31ھي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتھا ،باإلضافة إلى ذرات الھيدروجين أو األوكسجين أو
النتروجين ،على ذرات عناصر أخرى غير معدنية أو على عناصر معدنية )مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الزئبق أو الرصاص( والتي ترتبط
مباشرة بذرات الكربون.
اليشـــــــمل البند ) 29.30مركبات الكبريت العضوية( والبند ) 29.31مركبات عضوية  -غير عضوية أخر( المشـــتقات المســـلفنة أو
المھلجنة )بما فيھا المشتقات المركبة( والتي ،بغض النظر عن الھيدروجين واألوكسجين والنتروجين ،تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات
الكبريت أو الھالوجينات بالكربون وھي التي تكسبھا خواص المشتقات المسلفنة أو المھلجنة )أو المشتقات المركبة(.

-7

ال تشمل البنود  29.32و  29.33و  29.34اإليبوكسيدات ذات الحلقة الثالثية أو فوق أوكســـيدات الكيتون أوالبوليميرات الدورية
)الحلقية( من األلدھيدات أو من الثيوألدھيدات أو األنھيدريدات من األحماض الكربوكســـــيلية المتعددة القواعد أو األســـتيرات الدورية
)الحلقية( للكحوالت المتعددة الھيدروكســيل أو الفينوالت ذات الحموض المتعددة القواعد أو ايميدات "  " imidesالحموض المتعددة
القواعد.
تطبق ھذه األحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة )غير المتجانســة( في الحلقة ناتجا ً حصراّ عن وظيفة دورية )حلقية( أو
الوظائف المذكورة ھنا.

-8

ألغراض البند :29.27
)أ(
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)ب( إن عبارة "تســـــتعمل بصورة رئيســـية كھرمونات" تنطبق ليس فقط على مشــــتقات الھرمـون وأقرانھا البنيوية المستخدمة
بصورة رئيسية لمفعولھا الھرموني ،بل تنطبق أيضا ً على تلك المشتقات واألقران البنيوية التي تستخدم بصورة رئيسية كمواد
متوسطة " "intermediatesفي عمليات صنع منتجات ھذا البند.

مالحظة البند الفرعي :
-1

ضمن أي بند من ھذا الفصل ،فإن مشــــتقات أي مركب كيميائي )أو مجموعة مركبات كيماوية( تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه
ھذا المركب )أو مجموعة المركبات ھذه( ،بشرط أن ال يكون قد شــــــملھا أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصا ،وعلى أن ال يوجد في
تســلســل البنود الفرعية ذات العالقة أي بند فرعي أخير يشــمل تحت تســمية "غيرھا" جميع المواد األخرى المتبقية.

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

يشــمل البند الفرعي  2939.51.00أيضا ً الھيدروكلورايدالفينيليتين ) (fenethylline hydrochlorideالمعروف تجاريا ً بالكبتاغون.

-3

تعتبر مركبات اإليزوســيانات الحاوية على زمرة اإليزوســيانات " "-NCOمثل تولوين ثنائي اإليزوسـيانات ) ،(TDIثنائي فنيل  -ميتان
 ثنائي اإليزوســــــيانات ) ،(PMDIوثالثي فنيل ميتان ثالثي اإليزوســـــيانات ونفتلين ثنائي اإليزوســــيانات وكاربو -ثنائي إيميد - 4.4ثنائي فينيل متان  -ثنائي إيزوســيانات ) (MMDIمحددة الصفات كيميائيا ً عندما تزيد فيھا نسبة زمرة اإليزوسيانات " "-NCOعن 26
 %كما يدل انخفاض نسبة ھذه الزمرة عن  % 26أنھا غير محددة الصفات كيميائيا ً.

-4

يشير الرمز " "INNإلى أن التسمية معترف بھا باعتبارھا )" International non-proprietary nameتسـمية دولية غير
مملوكة"( للمواد الكيمياوية المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمية.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
-Iھيدروكربونات ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة ،أو
المنترزة.
ھيدروكربونات ال دورية )ال حلقية(.

29.01
- 29 01. 10. 00
-

غير مشبعة:

- - 29 01. 21. 00

إيثيلين.

1%

كغ

- - 29 01. 22. 00

بروبين )بروبيلين(.

1%

كغ

- - 29 01. 23. 00

بوتين )بوتيلين( وإيزوميراته.

1%

كغ

- - 29 01. 24. 00

بوتا  1,3ديين وإيزوبرين.

1%

كغ

- - 29 01. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

29.02

ھيدروكربونات دورية )حلقية(.
-

سيكالنية )سيكالنات( ،سيكلينية )سيكلينات( سيكلوتيربينية )سيلكوتيربينات(:

- - 29 02. 11. 00

سيكلوھيكسان

1%

كغ

- - 29 02. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 02. 20. 00

بنزين

1%

كغ

- 29 02. 30. 00

تولوين

1%

كغ

-

زيلينات )كسايلينات ":("xylenes

- - 29 02. 41. 00

أورثو -زيلين )أورتوكسايلين(

1%

كغ

- - 29 02. 42. 00

ميتا -زيلين )ميتاكسايلين(

1%

كغ

- - 29 02. 43. 00

بارا -زيلين )باراكسايلين(

1%

كغ

- - 29 02. 44. 00

إيزوميرات زيلين )الكسايلين( المخلوطة

1%

كغ

- 29 02. 50. 00

ستيرين

1%

كغ

- 29 02. 60. 00

إيثيل بنزين

1%

كغ

- 29 02. 70. 00

كومين

1%

كغ

- 29 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29.03

مشتقات الھيدروكربونات المھلجنة
-
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مشبعة.

1%

كغ

مشتقات الھيدروكربونات غير الدورية)ال حلقية( الكلورية المشبعة:

- - 29 03. 11. 00

كلوروميثان )ميثيل كلورايد( وكلوروايثان )ايثيل كلورايد(.

1%

كغ

- - 29 03. 12. 00

ثنائي كلوروميثان )ميثيلين كلورايد(.

1%

كغ
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 03. 13. 00

كلوروفورم )ثالثي كلوروميثان(.

1%

كغ

- - 29 03. 14. 00

رباعي كلوريد الكربون )رباعي كلورو كربون(.

1%

كغ

- - 29 03. 15. 00

 1,2ثنائي كلوروايثان )ثنائي كلوريد األيثيلين(.

1%

كغ

- - 29 03. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

مشتقات كلورية غير مشبعة من ھيدروكربونات ال دورية )ال حلقية(:

- - 29 03. 21. 00

كلوريد الفينيل )كلوروايثيلين(.

1%

كغ

- - 29 03. 22. 00

ثالثي كلوروايثيلين.

1%

كغ

- - 29 03. 23. 00

رباعي كلوروايثيلين )بركلوروايثيلين(.

1%

كغ

- - 29 03. 29. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

مشتقات ھيدروكربونات ال دورية )ال حلقية( فلورية أو برومية أو يودية:

- - 29 03. 31. 00

ثنائي برومايد االيتيلين ) -ISO) (1.2ثنائي بروم االيتان(

1%

كغ

- - 29 03. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-

مشتقات مھلجنة من ھيدروكربونات ال دورية )ال حلقية( ،تحتوي على أثنين أو أكثر من
ھالوجينات مختلفة:

- - 29 03. 71. 00

كلورو ثنائي فلوروميتان.

1%

كغ

- - 29 03. 72. 00

ثنائي كلور و ثالثي فلوروايتان.

1%

كغ

- - 29 03. 73. 00

ثنائي كلور فلوروايتان.

1%

كغ

- - 29 03. 74. 00

كلور ثنائي فلوروإيتان

1%

كغ

- - 29 03. 75. 00

ثنائي كلور و خماسي فلورو بروبان

1%

كغ

- - 29 03. 76. 00

بروموكلورثنائي فلوروميتان وبرومو ثالثي فلوروميتان وثنائي برومورباعي فلورواإليتان.

1%

كغ

- - 29 03. 77. 00

غيرھا ,فوق مھلجنة فقط مع الفلورين والكلورين

1%

كغ

- - 29 03. 78. 00

مشتقات أخر فوق مھلجنة

1%

كغ

- - 29 03. 79. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

مشتقات مھلجنة من ھيدروكاربونات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية:

- - 29 03. 81. 00

 1, 2, 3, 4, 5, 6سداسي كلوروسيكوھيكسان الدوري )الحلقي( ) (ISO) (HCHبما في
ذلك ليندان "(ISO,lindane" (INN

1%

كغ

- - 29 03. 82. 00

الدرين ) ,(ISOكلوردان ) (ISOوسباعي الكلور " "heptachlorـ )(ISO

1%

كغ

- - 29 03. 83. 00

ميركس ).(ISO

1%

كغ

- - 29 03. 89. 00

غيرھا

1%

كغ

-
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

2017/03/14

مشتقات مھلجنة من ھيدروكاربونات عطرية:
الصفحة

165

الصفحة166 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 03. 91. 00

كلوربنزين ,أورثوثنائي كلوروبنزين وبارا ثنائي كلوروبنزين.

1%

كغ

- - 29 03. 92. 00

سداسي كلوروبنزين ) (ISOو د.د.ت ) (ISO) DDTكلوفينوتان ) -1,1,1 (INNثالثي
كلورو  -2 ,2-مكرر )" (bisبارا كلوروفينيل" اإليتان(

1%

كغ

- - 29 03. 93. 00

خماسي كلور البنزين ).(ISO

1%

كغ

- - 29 03. 94. 00

ثنائيات الفينيل سداسية البروم.

1%

كغ

- - 29 03. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

مشتقات الھيدروكربونات المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة ،وإن كانت
مھلجنة.

29.04
- 29 04. 10. 00

مشتقات مسلفنة فقط وأمالحھا وإستيراتھا اإليثيلية

1%

كغ

- 29 04. 20. 00

مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط

1%

كغ

-

حمض بروفلورو أوكتان السلفونيك ،أمالحه و فلوريد سلفونيل بروفلورو أوكتان:

- - 29 04. 31. 00

حمض سلفونات فلورو أوكتان

1%

كغ

- - 29 04. 32. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان األمونيوم

1%

كغ

- - 29 04. 33. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان الليثيوم

1%

كغ

- - 29 04. 34. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان البوتاسيوم

1%

كغ

- - 29 04. 35. 00

أمالح أخرى من حمض بروفلورو أوكتان السلفونيك

1%

كغ

- - 29 04. 36. 00

فلوريد سلفونيك بروفلورو أوكتان

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 29 04. 91. 00

ثالثي كلورو نيترو الميتان )كلور البيكرين(

1%

كغ

- - 29 04. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي الثاني
 - IIكحوالت ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو
المنترزة.
كحوالت غير دورية )ال حلقية( ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة
أو المنترزة.

29.05
-

 10:37ص

كحوالت أحادية الھيدروكسيل مشبعة:

- - 29 05. 11. 00

ميثانول )كحول الميتيل(.

1%

كغ

- - 29 05. 12. 00

بروبان ) OL -1-كحول البروبيل( وبروبان ) OL -2-كحول اإليزوبروبيل(

1%

كغ

- - 29 05. 13. 00

بوتان ) OL -1-كحول البوتيل العادي(

1%

كغ

- - 29 05. 14. 00

بوتانوالت أخرى

1%

كغ

- - 29 05. 16. 00

أوكتانول )كحول األوكتيل( وإيزوميراته

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

166

الصفحة167 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 05. 17. 00

دوديكان ) OL-1-كحول اللوريل( والھيكساديكان ) OL -1-كحول سيتيل (cetyl
واألوكتاديكان ) OL -1-كحول السيتاريل(

1%

كغ

- - 29 05. 19. 00

غيرھا.

1%

كغ

-

كحوالت أحادية الھيدروكسيل )مونوكحوالت( غير مشبعة:

- - 29 05. 22. 00

كحوالت تربينية الدورية )ال حلقية(

1%

كغ

- - 29 05. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ديوالت ") "Diolsكحوالت ثنائية الھيدروكسيل(:

- - 29 05. 31. 00

إيثيلين غليكول )إيثان ديول ".("ethanediol

1%

كغ

- - 29 05. 32. 00

بروبيلين غليكول )بروبان  -2,1-ديول(.

1%

كغ

- - 29 05. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-

كحوالت جماعية )"متعددة الھيدروكسيل" بولي كحوالت( أخر:

- - 29 05. 41. 00

 -2إيثيل ) -2-ھيدروكسي ميتيل( بروبان  - 1,3 -ديول )ثالث ميثيلول بروبان(

1%

كغ

- - 29 05. 42. 00

خماسي إيريثريتول ""pentaerythrite

1%

كغ

- - 29 05. 43. 00

مانيتول ""Manitol

1%

كغ

- - 29 05. 44. 00

د -غلوسيتول )سوربيتول(

1%

كغ

- - 29 05. 45. 00

غليسرين ""glycerol

1%

كغ

- - 29 05. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

-

مشتقات كحوالت غير دورية )ال حلقية( ،مھلجنة ،مسلفنة ،منترنة أو منترزة:

- - 29 05. 51. 00

أتكلورفينول ")"Ethchlorvynol (INN

1%

كغ

- - 29 05. 59. 00

غيرھا

1%

كغ

29.06

كحوالت دورية)حلقية( ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو
المنترزة.
-

سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية:

- - 29 06. 11. 00

منتول

1%

كغ

- - 29 06. 12. 00

سيكلوھيكسانول وميثيل سيكلوھيكسانوالت وثنائي ميتيل سيكلوھيكسانوالت

1%

كغ

- - 29 06. 13. 00

ستروالت وإينوسيتوالت

1%

كغ

- - 29 06. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

عطرية:

- - 29 06. 21. 00

كحول البنزيل "."benzyl alcohol

1%

كغ

- - 29 06. 29. 00

غيرھا.

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

167

الصفحة168 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي الثالث
 -IIIفينوالت وفينوالت كحوالت ،ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة
أو منترنة أو منترزة.
فينوالت وفينوالت  -كحوالت.

29.07
-

فينوالت أحادية )مونوفينوالت(:

- - 29 07. 11. 00

فينول )ھيدروكسي بنزين( وأمالحه

1%

كغ

- - 29 07. 12. 00

كريزوالت وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 07. 13. 00

أوكتيل الفينول ونونيل الفينول وإيزوميراتھا وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 07. 15. 00

نفتوالت وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 07. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

فينوالت جماعية )بولي فينوالت(؛ فينوالت  -كحوالت:

- - 29 07. 21. 00

ريزورسينول وأمالحه

1%

كغ

- - 29 07. 22. 00

ھيدركينون )كينول( وأمالحه

1%

كغ

- - 29 07. 23. 00

-4,4إيزوبروبيليدين ثنائي فينول )فينول مكرر آ " "Bisphenol Aأو ثنائي فينيلول
بروبان( وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 07. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

مشتقات الفينوالت أو فينوالت  -كحوالت "،"Alcohols -Phenol
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزةّ .

29.08
-

مشتقات مھلجنة )تحتوي فقط على بدائل ھالوجينية( و أمالحھا:

- - 29 08. 11. 00

خماسي كلور الفينول )(ISO

1%

كغ

- - 29 08. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- - 29 08. 91. 00
-- - 29 08. 99. 00

غيرھا:
دينوسب ) (ISOوأمالحه

1%

كغ

 - 4,6ثنائي نيترو  -أو كريزول )) (DNOC (ISOوأمالحه
غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي الرابع
 -IVإيثيرات وفوق أكاسيد الكحوالت وفوق اإليثيرات وفوق
أكاسيد الكيتونات وايبوكسيدات ذات حلقة ثالثية وأسيتاالت ونصف
أسيتالت ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
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2017/03/14

الصفحة

168

الصفحة169 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

29.09

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

إيثيرات ،إيثيرات  -كحوالت ،إيثيرات  -فينوالت ،إيثيرات  -كحوالت -
فينوالت ،فوق أكاسيد الكحوالت ،فوق أكاسيد اإليثيرات ،فوق أكاسيد
الكيتونات )سواء كانت محددة أو غير مح َّددةالصفات كيمياويا ً( ،ومشتقاتھا
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
-

إيثيرات غير دورية )ال حلقية( ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

- - 29 09. 11. 00

ثنائي إيثيل إيثر

1%

كغ

- - 29 09. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 09. 20. 00

إيثيرات سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو
المنترزة

1%

كغ

- 29 09. 30. 00

إيثيرات عطرية ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

1%

كغ

-

إيثيرات  -كحوالت ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

- - 29 09. 41. 00

 - 2،2أوكسي ثنائي اإليثانول )ثنائي إيتيلين غليكول"دايجول ("digol

1%

كغ

- - 29 09. 43. 00

إيثيرات أحادي بوتيل اإليثيلين غليكول أو إيثيرات أحادي بوتيل ثنائي إيثيلين غليكول

1%

كغ

- - 29 09. 44. 00

إيثيرات أخر أحادية ألكيل اإليثيلين غليكول أو أحادية ألكيل ثنائي أثيلين غليكول

1%

كغ

- - 29 09. 49. 00

غيرھا.

1%

كغ

- 29 09. 50. 00

إيثيرات  -فينوالت ،إيثيرات  -كحوالت  -فينوالت ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو
المنترنة أو المنترزة

1%

كغ

- 29 09. 60. 00

فوق أكاسيد الكحوالت وفوق أكاسيد اإليثيرات وفوق أكاسيد الكيتونات ومشتقاتھا المھلجنة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

1%

كغ

29.10

29.11

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

إيبوكسيدات ،إيبوكسي  -كحوالت ،إيبوكسي  -فينوالت وإيبوكسي -إيثرات،
ذات حلقات ثالثية ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
- 29 10. 10. 00

أوكسيران )أوكسيد اإليثيلين(

1%

كغ

- 29 10. 20. 00

ميثيل أوكسيران )أوكسيد البروبيلين(

1%

كغ

- 29 10. 30. 00

 -1كلورو  -2.3-إيبوكسي بروبان )إيبي كلورھيدرين "("epichlorohydrin

1%

كغ

- 29 10. 40. 00

ثنائي األلدرين "(ISO,INN) "dieldrin

1%

كغ

- 29 10. 50. 00

األندرين "(ISO) "ENDRINE

1%

كغ

- 29 10. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29 11. 00. 00

أسيتاالت ونصف اسيتاالت ،وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى،
ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

1%

كغ

الفصل الفرعي الخامس
 -Vمركبات ذات وظيفة ألدھيدية.
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الصفحة

169

الصفحة170 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

29.12

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألدھيدات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى؛ بوليميرات األلدھيدات
الدورية )حلقية( ،بارافورم ألدھيدّ .
-

ألدھيدات غير دورية بدون وظيفة أوكسجينية أخرى:

- - 29 12. 11. 00

ميثانال )فورم ألدھيد(

1%

كغ

- - 29 12. 12. 00

إيثانال )أسيتالدھيد(

1%

كغ

- - 29 12. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ألدھيدات دورية )حلقية( بدون وظيفة أوكسيجينية أخرى:

- - 29 12. 21. 00

بنز ألدھيد

1%

كغ

- - 29 12. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

29.13

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

ألدھيدات  -كحوالت ,ألدھيدات  -اثيرات ،ألدھيدات  -فينوالت وألدھيدات ذات وظائف
أوكسيجينية أخرى:

- - 29 12. 41. 00

فانيلين ) -4ھيدروكسي  -3-ميتوكسي بنز ألدھيد(

1%

كغ

- - 29 12. 42. 00

إيثيل فانيلين ) -3إيثوكسي  -4ھيدروكسي بنز ألدھيد(

1%

كغ

- - 29 12. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 12. 50. 00

بوليمرات دورية من الدھيدات

1%

كغ

- 29 12. 60. 00

بارافورمالدھيد.

1%

كغ

29 13. 00. 00

مشتقات مھلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في
البند .29.12

1%

كغ

الفصل الفرعي السادس
 -VIمركبات ذات وظيفة كيتونية )سيتونية( ومركبات ذات وظيفة
كينونية.
كيتونات وكينونات ،وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ،ومشتقاتھا
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

29.14
- - 29 14. 11. 00

أسيتون

1%

كغ

- - 29 14. 12. 00

بوتانون )ميتيل أتيل كيتون(

1%

كغ

- - 29 14. 13. 00

 -4ميتيل بنتان  -2-أون )ميتيل أيزوبوتيل كيتون(

1%

كغ

- - 29 14. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-
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كيتونات غير دورية )ال حلقية( ال تتضمن وظيفة أوكسجينية أخرى:

كيتونات سيكالنية أوسيكلينية أو سيكلوتربينية ال تتضمن وظيفة أوكسجينية أخرى:

- - 29 14. 22. 00

سيكلوھكسانون وميتيل سيكلوھكسانون

1%

كغ

- - 29 14. 23. 00

يونونات "" Iononesوميتيل يونونات

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

170

الصفحة171 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 29 14. 29. 00
-

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

كيتونات عطرية ال تتضمن وظيفة أوكسيجينية أخرى:

- - 29 14. 31. 00

فينيل أسيتون )فينيل بروبان  -2-أون(

1%

كغ

- - 29 14. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 14. 40. 00

كيتونات  -كحوالت وكيتونات -ألدھيدات

1%

كغ

- 29 14. 50. 00

كيتونات فينوالت وكيتونات ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى

1%

كغ

-

كينونات:

- - 29 14. 61. 00

أنثراكينون

1%

كغ

- - 29 14. 62. 00

الكوانزيم ) Q10يوبي دي كارينون ).( (DCI

1%

كغ

- - 29 14. 69. 00

غيرھا

1%

كغ

-

مشتقات مھلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة:

- - 29 14. 71. 00

كلورديكون )(ISO

1%

كغ

- - 29 14. 79. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي السابع
 -VIIأحماض كاربوكسيلية وأنھيدراتھا )بالماءاتھا( وھاليداتھا
وفوق أكاسيدھا وأحماض بيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
أحماض كاربوكســيلية أحادية غير دورية )ال حلقية( مشـبعة وأنھيدراتھا
)بال ماءاتھا( وھاليداتھا ،فوق أكاســيدھا وأحماض بيروكسي التابعة لھا؛
مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

29.15

- - 29 15. 11. 00

حمض النمليك )حمض الفورميك(

1%

كغ

- - 29 15. 12. 00

أمالح حمض النمل

1%

كغ

- - 29 15. 13. 00

أستيرات حمض النمل

1%

كغ

-

حمض الخليك وأمالحه؛ وأنھدريد الخليك:

- - 29 15. 21. 00

حمض الخليك

1%

كغ

- - 29 15. 24. 00

أنھيدريد حمض الخليك )بال ماء حمض الخليك(

1%

كغ

- - 29 15. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- - 29 15. 31. 00
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حمض النمليك )حمض الفورميك( وأمالحه وأستيراته:

2017/03/14

استيرات حمض الخليك:
خالت اإلثيل

1%

الصفحة

كغ
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 15. 32. 00

خالت الفينيل

1%

كغ

- - 29 15. 33. 00

خالت البوتيل العادي

1%

كغ

- - 29 15. 36. 00

استيالت الدينوسب "(Dinoseb" (ISO

1%

كغ

- - 29 15. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 15. 40. 00

أحماض أحادي أو ثنائي أو ثالثي كلور حمض الخليك وأمالحھا وأستيراتھا

1%

كغ

- 29 15. 50. 00

حمض البروبيونيك وأمالحه وأستيراته

1%

كغ

- 29 15. 60. 00

أحماض البوتانوييك وأحماض البنتانوييك ،وأمالحھما وأستيراتھا

1%

كغ

- 29 15. 70. 00

حمض نخليك )حمض بالميتيك( ،حمض دھنيك )حمض الستياريك( وأمالحھما وأستيراتھما

1%

كغ

- 29 15. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29.16

أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية )ال حلقية( وغير مشبعة ،وأحماض
كاربوكســــيلية أحادية دورية )حلقية( ،أنھـيـدراتھـا )بال ماءاتھا( وھاليداتھا
وفوق أكاسيدھا وأحماض بيروكسي تابعة لھا )فوق أكاسيد أحماضھا(؛
ومشـــتقاتھا المھلجنة أو المســـلفنة أو المنترنة أو المنترزة
-

 10:37ص

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

أحماض أحادية الكاربوكسيل غير دورية وغير مشبعة ،وأنھيدراتھا وھاليداتھا وفوق
أكاسيدھا وأحماض بيروكسي تابعة لھا ومشتقاتھا:

- - 29 16. 11. 00

حمض أكريليك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 16. 12. 00

أستيرات حمض األكريليك

1%

كغ

- - 29 16. 13. 00

حمض ميتاكريليك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 16. 14. 00

أستيرات حمض الميتاكريليك

1%

كغ

- - 29 16. 15. 00

أحماض أولييك )أحماض الزيت( أولينولئيك " "linoleicأولينولينيك وأمالحھا وأستيراتھا

1%

كغ

- - 29 16. 16. 00

بينابكريل )(ISO

1%

كغ

- - 29 16. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 16. 20. 00

أحماض أحادية الكربوكسيل سيكالنية ،سيكلينية أو سيكلوتربينية ،ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا،
أحماض بيروكسي تابعة لھا ومشتقاتھا

1%

كغ

-

أحماض أحادية الكاربوكسيل عطرية ،انھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق اكاسيدھا ،أحماض
بيروكسي تابعة لھا )فوق أكاسيدأحماضھا( ومشتقاتھا:

- - 29 16. 31. 00

حمض بنزويك ،أمالحه واستيراته

1%

كغ

- - 29 16. 32. 00

فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل

1%

كغ

- - 29 16. 34. 00

حمض فينيل خلّيك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 16. 39. 00

غيرھا

1%

كغ
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29.17

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

حموض عديدة الكاربوكسيل ،انھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا وأحماض
بيروكسي التابعة لھا )فوق أكاسيد أحماضھا(؛ مشتقاتھا المھلجنة أو
المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
-

أحماض عديدة الكاربوكسيل غير دورية ،وانھيدراتھا وھاليداتھا وفوق أكاسيدھا وأحماض
بيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا:

- - 29 17. 11. 00

حمض األوكساليك وأمالحه واستيراته

1%

كغ

- - 29 17. 12. 00

حمض أديبيك وأمالحه واستيراته

1%

كغ

- - 29 17. 13. 00

حمض آزيالييك وحمض سيباسيك وأمالحھما واستيراتھما

1%

كغ

- - 29 17. 14. 00

بال ماء )انھيدريد( الماليئيك

1%

كغ

- - 29 17. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 17. 20. 00

أحماض عديدة الكاربوكسيل سيكالنية ،سيكلينية أو سيكلوتربينية ،انھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق
أكاسيدھا ،أحماض بيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا

1%

كغ

-

أحماض عديدة الكاربوكسيل عطرية ،انھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا ،أحماض
البيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا:

- - 29 17. 32. 00

أورثو فتاالت ثنائي األوكتيل

1%

كغ

- - 29 17. 33. 00

أورثو فتاالت ثنائي النونيل أو ثنائي الديسيل

1%

كغ

- - 29 17. 34. 00

استيرات أخرى لحامض األورثوفتاليك

1%

كغ

- - 29 17. 35. 00

بال ماء )انھدريد( الفتاليك

1%

كغ

- - 29 17. 36. 00

حامض تيريفتاليك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 17. 37. 00

تيريفتاالت ثنائي الميتيل

1%

كغ

- - 29 17. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

29.18

أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسيجينية إضافية وانھيدراتھا،
ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا وأحماض بيروكسي تابعة لھا )فوق
أكاسيدأحماضھا(؛ مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
-
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية ولكن ليس لھا وظيفة أوكسيجينية أخرى،
انھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا ،أحماض بيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا:

- - 29 18. 11. 00

حمض اللبن )الالكتيك( ،أمالحه واستيراته

1%

كغ

- - 29 18. 12. 00

حمض الطرطير )حمض الترتريك(

1%

كغ

- - 29 18. 13. 00

أمالح واستيرات حمض الطرطير

1%

كغ

- - 29 18. 14. 00

حمض الليمون )حمض السيتريك(

1%

كغ

- - 29 18. 15. 00

أمالح واستيرات حمض الليمون

1%

كغ

- - 29 18. 16. 00

حمض غلوكونيك ،أمالحه واستيراته

1%

كغ

2017/03/14
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 18. 17. 00

حمض  – 2,2ثنائي فينيل  -2-ھيدروكسي األسيتيتك )حمض البنزيليك(

1%

كغ

- - 29 18. 18. 00

كلورو بنزيالت )(ISO

1%

كغ

- - 29 18. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

أحماض كاربوكسيليه ذات وظيفة فينولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى ،انھيدراتھا،
ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا ،أحماض بيروكسي التابعة لھا )فوق أكاسيدأحماضھا( ومشتقاتھا:

- - 29 18. 21. 00

حمض ساليسليك )حمض الصفصاف( وأمالحه

1%

كغ

- - 29 18. 22. 00

حمض أورثو استيل ساليسيليك وأمالحه وأستيراته

1%

كغ

- - 29 18. 23. 00

استيرات أحماض الساليسيك أخر وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 18. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 18. 30. 00

أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدھيدية أو كيتونية لكن ليس لھا وظيفة أوكسجينية أخرى،
أنھيدراتھا ،ھاليداتھا ،فوق أكاسيدھا ،أحماض بيروكسي التابعة لھا ومشتقاتھا

1%

كغ

-

غيرھا

- - 29 18. 91. 00

ّ - T ّ(ISO) ّ(2, 4 , 5 - 5,4,2حامض ثالثي كلورفينوكي الخليك( أمالحه واستيراته

1%

كغ

- - 29 18. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي الثامن
-.IIIXأستيرات أحماض غير عضوية من ال -معادن وأمالحھا،
ومشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
استيرات الفوسفوريك وأمالحھا ،بما في ذلك الالكتوفوسفات؛ مشتقاتھا
المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.

29.19
- 29 19. 10. 00

ثالثي ) - 3 ,2ثنائي بروموبروبيل "  (" Dibromopropylالفوسفات

1%

كغ

- 29 19. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

استيرات األحماض غير العضوية األخر من ال -معادن )باستثناء استيرات
ھاليدات الھيدروجين( وأمالحھا؛ مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة
أو المنترزة.

29.20

- - 29 20. 11. 00

باراثيون )(ISOو باراثيون  -ميتل )) ّ (ISOميتيل  -باراثيون(

1%

كغ

- - 29 20. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

 10:37ص

استيرات الثيوفوسفوريك )ثيوتات الفوسفور( وأمالحھا؛ مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو
المنترنة أو المنترزة :

أستيرات الفوسفيت و أمالحھا ،مشتقاتھا المھلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:

- - 29 20. 21. 00

فوسفيت ثنائي ميتيل

1%

كغ

- - 29 20. 22. 00

فوسفيت ثنائي ايتيل

1%

كغ

- - 29 20. 23. 00

فوسفيت ثالثي ميتيل

1%

كغ

2017/03/14
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- - 29 20. 24. 00

فوسفيت ثالثي ايتيل

1%

كغ

- - 29 20. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 20. 30. 00

اندو سلفان )(ISO

1%

كغ

- 29 20. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي التاسع
 -IXمركبات ذات وظيفة نتروجينية.
مركبات ذات وظيفة آمينية.

29.21
-

مركبات أحادية األمين غير دورية )ال حلقية(؛ مشتقاتھا وأمالحھا:

- - 29 21. 11. 00

أحادي -أوثنائي -أو ثالثي ميثيل أمين وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 21. 12. 00

ھيدروكلوريد  – N,N)-2ثنائي ميتيل أمينو( كلور اإليتيل

1%

كغ

- - 29 21. 13. 00

ھيدروكلوريد  – N,N)-2ثنائي إيتيل أمينو( كلور اإليتيل

1%

كغ

- - 29 21. 14. 00

ھيدروكلوريد  – N,N)-2ثنائي إيزو بروبيل أمينو( كلور اإليتيل

1%

كغ

- - 29 21. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

أمينات جماعية )متعددات األمين( غير دورية )ال حلقية( ومشتقاتھا؛ أمالحھا:

- - 29 21. 21. 00

اتيلين ثنائي األمين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 21. 22. 00

سداسي ميثيلين ثنائي األمين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 21. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 21. 30. 00

أمينات أحادية وأمينات جماعية سيكالنية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية ،ومشتقاتھا؛ أمالحھا

1%

كغ

-

أمينات أحادية عطرية ومشتقاتھا؛ أمالحھا:

- - 29 21. 41. 00

انيلين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 21. 42. 00

مشتقات األنيلين وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 21. 43. 00

تولويدينات ومشتقاتھا؛ أمالحھا

1%

كغ

- - 29 21. 44. 00

ثنائي الفينيل أمين ومشتقاته؛ أمالحه

1%

كغ

- - 29 21. 45. 00

 -1نافتيل أمين )ألفا  -نافتيل أمين( -2 ،نافتيل أمين )بيتا  -نافتيل أمين( ومشتقاتھما؛
أمالحھما

1%

كغ

- - 29 21. 46. 00

أمفيتامين ) ،(INNبنزفيتامين ) ،(INNدكسافيتامين ) ،(INNأتيالمفيتامين )،(INN
فنكامفامين ) ،(INNليفيتامين ) ،(INNليفامفيتامين ) ،(INNميفينوريكس )،(INN
وفينتيرمين )(INN؛ أمالحھا

1%

كغ

مالحظة :عقاقير مخدرة ""narcotic drugs

- - 29 21. 49. 00
 10:37ص
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غيرھا

1%

كغ

أمينات جماعية عطرية ومشتقاتھا؛ أمالحھا:
الصفحة
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- - 29 21. 51. 00

أورتو ،ميتا ،بارا  -فينيلين ثنائي األمين ،ثنائي أمينوتولوين ومشتقاتھا؛ أمالحھا

1%

كغ

- - 29 21. 59. 00

غيرھا

1%

كغ

مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية.

29.22
-

كحوالت آمينية غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسيجينية،
أثيراتھا وأستيراتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:

- - 29 22. 11. 00

أحادي اإليتانول أمين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 12. 00

ثنائي اإليتانول أمين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 14. 00

دكستروبروبوكسيفين ) (DCIوأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 15. 00

ثالثي إيتانول أمين

1%

كغ

- - 29 22. 16. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان ثنائي إيتانول أمونيوم

1%

كغ

- - 29 22. 17. 00

ميتيل ثنائي إيتانول أمين و إيتيل ثنائي إيتانول أمين

1%

كغ

- - 29 22. 18. 00

 – N,N)-2ثنائي إيزو بروبيل أمينو( اإليتانول

1%

كغ

- - 29 22. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

نافتوالت أمينية وفينوالت أمينية أخرى غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من
الوظائف األوكسيجينية ،أثيراتھا وأستيراتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:

- - 29 22. 21. 00

أحماض أمينو ھيدروكسي نفتالين سلفونيك وأمالحھا

1%

كغ

- - 29 22. 29. 00

غيرھا.

1%

كغ

- - 29 22. 31. 00

ألدھيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية ،غير تلك التي تحوي على أكثر من نوع
واحد من الوظائف األوكسيجينية؛ أمالح ھذه المنتجات:
أمفيبرامون ) ،(INNميتادون ) (INNونورميتادون )(INN؛ امالح ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :عقاقير مخدرة ""narcotic drugs

- - 29 22. 39. 00
-

1%

غيرھا

كغ

أحماض أمينية غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف األوكسيجينية،
واستيراتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:

- - 29 22. 41. 00

ليسين واستيراته وأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 42. 00

حمض الغلوتاميك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 43. 00

حمض االنترالينيك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 22. 44. 00

تيليدين ) (INNوامالحه

1%

كغ

مالحظة :عقار مخدر ""narcotic drugs
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- - 29 22. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 22. 50. 00

فينوالت  -كحوالت أمينية ،فينوالت  -أحماض أمينية ومركبات أمينية أخرى ذات وظيفة
أوكسيجينية

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

176

الصفحة177 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

29.23

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أمالح وھيدروكسيدات األمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات ""lecithins
وفوسفوأمينوليبيدات أخر ،سواء كانت محددة الصفات كيماويا ً أم ال.
- 29 23. 10. 00

كولين وأمالحه

1%

كغ

- 29 23. 20. 00

ليسيتينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر

1%

كغ

- 29 23. 30. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان رباعي إيتيل األمونيوم

1%

كغ

- 29 23. 40. 00

سلفونات بروفلورو أوكتان ثنائي ديسيل ثنائي ميتيل األمونيوم

1%

كغ

- 29 23. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مركبات ذات وظيفة كربوكسي أميدية ،مركبات حمض الكربونيك ذات
الوظيفة األميدية.

29.24
- - 29 24. 11. 00

أميدات غير دورية )ال حلقية( )بما فيھا الكربامات الالدورية "ال حلقية"( ومشتقاتھا وأمالح
ھذه المنتجات:
ميبروبامات )"(INN "meprobamate

1%

كغ

مالحظة :عقار مخدر ""narcotic drugs

- - 29 24. 12. 00

فلور االسيتاميد ) ، (ISOمونوكروتوفوس ) (ISOوفوسفاميدون )(ISO

1%

كغ

- - 29 24. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

أميدات دورية )حلقية( بما فيھا الكربامات الدورية )الحلقية( ومشتقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:

- - 29 24. 21. 00

يوريينات " "Ureinesومشتقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

- - 29 24. 23. 00

حمض -2أسيتاميدوبنزويك )حمض ن-اسيتيالنترانيليك( وأمالحه

1%

كغ

- - 29 24. 24. 00

أثينامات )"(INN "ethinamate

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 4لھذا الفصل .عقار مخدر "."narcotic drugs

- - 29 24. 25. 00

آالكلور )(ISO

1%

كغ

- - 29 24. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

مركبات ذات وظيفة كاربوكسي إيميدية ") "imideبما فيھا السكارين
وأمالحه( أو ذات وظيفة إيمينية "."imine

29.25
-

إيميدات ومشتقاتھا وأمالحھا:

- - 29 25. 11. 00

سكارين وأمالحه

- - 29 25. 12. 00

غلوتيثيميد )"(INN "glutethimide

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :عقار مخدر ""narcotic drugs

- - 29 25. 19. 00
-
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غيرھا

1%

كغ

إيمينات ومشتقاتھا وأمالحھا :

- - 29 25. 21. 00

كلور ثنائي المفورم " (chlordimeformal " ّ (ISO

1%

كغ

- - 29 25. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

177

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

الصفحة178 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

29.26

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مركبات ذات وظيفة نتريلية.
- 29 26. 10. 00

أكريلونتريل

1%

كغ

- 29 26. 20. 00

سيانوغوانيدين )ثنائي السيان ثنائي األميد(

1%

كغ

- 29 26. 30. 00

فنبروبوركس ) (INNوأمالحه؛ ميتادون ) (INNمتوسط )-4سيانو -2-ثنائي ميتيل أمين -
 -4,4ثنائي فينيل البوتان(

1%

كغ

مالحظة :عقار مخدر

- 29 26. 40. 00

ألفا فينيل أستو أستو نتريل

1%

كغ

- 29 26. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29.27

29 27. 00. 00

مركبات ديازو  -وآزو  -أو أزوكسي.

1%

كغ

29.28

29 28. 00. 00

مشتقات عضوية من الھيدرازين أو من الھيدروكسيالمين.

1%

كغ

مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى.

29.29
- 29 29. 10. 00

إيزوسيانات

- 29 29. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  2لھذا الفصل

1%

كغ

الفصل الفرعي العاشر
 -Xمركبات عضوية -غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة
وأحماض نوكليكية وأمالحھا وسلفوناميدات.
مركبات الكبريت العضوية.

29.30
- 29 30. 20. 00

ثايو كربامات وثنائي ثايوكربامات

1%

كغ

- 29 30. 30. 00

أحادي أو ثنائي أو ثالثي كربيدات الثيورام

1%

كغ

- 29 30. 40. 00

ميثيونين

1%

كغ

- 29 30. 60. 00

 – N,N)-2ثنائي إيتيل أمينو اإليتان ثيول(

1%

كغ

- 29 30. 70. 00

بيس ) – 2ھيدروكسي إيتيل( سلفيد )تيود غليكول )( (DCI

1%

كغ

- 29 30. 80. 00

الديكارب ) (ISOو كابتافول ) (ISOو ميتا اميدو فوس )(ISO

1%

كغ

- 29 30. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مركبات عضوية -غير عضوية أخر.

29.31
- 29 31. 10. 00

رباعي ميثيل الرصاص ورباعي ايتيل الرصاص

1%

كغ

- 29 31. 20. 00

مركبات ثالثي بوتيل االيتان

1%

كغ

-- 29 31. 31. 00
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2017/03/14

مشتقات أخر عضوية فوسفورية:
ثنائي ميتيل فوسفونات الميتيل

1%

الصفحة

كغ

178

الصفحة179 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

-- 29 31. 32. 00

ثنائي ميتيل فوسفونات البروبيل

1%

كغ

-- 29 31. 33. 00

ثنائي ايتيل فوسفونات االيتيل

1%

كغ

-- 29 31. 34. 00

) -3ثالثي ھيدروكسي سيليل( بروبيل ميتيل فوسفونات الصوديوم

1%

كغ

-- 29 31. 35. 00

 – 6,4,2ثالثي بروبيل –  – 6,4,2,5,3,1ثالثي أوكسا ثالثي فسفينان  - 6,4,2 -ثالثي أوكسيد

1%

كغ

- - 29 31. 36. 00

)-5إيتيل-2-ميتيل-2-أوكسيد – 2,3,1-ثنائي أوكسا فسفينان  -5-ايل( ميتيل فوسفونات الميتيل

1%

كغ

- - 29 31. 37. 00

بيس )-5إيتيل-2-ميتيل-2-أوكسيد – 2,3,1-ثنائي أوكسا فسفينان  -5-ايل( ميتيل فوسفونات الميتيل

1%

كغ

- - 29 31. 38. 00

ملح حمض ميتيل الفسفنيك و )أمينو ايمينو ميتيل اليوريا( )(1:1

1%

كغ

- - 29 31. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 31. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29.32

مركبات دورية )حلقية( غير منسجمة تحتوي ذرة أو ذرات غير منسجمة من
األوكسجين فقط.
-

مركبات تتضمن بنيتھا حلقة فوران غير مندمجة في البنية وإن كانت مھدرجة:

- - 29 32. 11. 00

تتراھيدروفوران

1%

كغ

- - 29 32. 12. 00

 -2فورالدھيد )فورفورالدھيد(

1%

كغ

- - 29 32. 13. 00

كحول الفورفوريل وكحول تتراھيدروفورفوريل

1%

كغ

- - 29 32. 14. 00

سكرالوز

1%

كغ

- - 29 32. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 32. 20. 00

الكتونات

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 29 32. 91. 00

ايزو سافرول

1%

كغ

- - 29 32. 92. 00

 – 3,1)-1بنزودايوكسول  (YL-5-بروبان  -2-اون

1%

كغ

- - 29 32. 93. 00

بيبيرونال

1%

كغ

- - 29 32. 94. 00

سافرول

1%

كغ

- - 29 32. 95. 00

زيوت حشيشة الكيف )الكانابيس( الرباعية الماء )تتراھيدروكنابينول
") ("tetrahydrocannabinolsجميع اإليزوميرات(

1%

كغ

- - 29 32. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

29.33

مركبات غير منسجمة الحلقات " "Heterocyclicذات ذرات غير
منسجمة من النيتروجين )اآلزوت( فقط.
- - 29 33. 11. 00
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القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

2017/03/14

مركبات تتضمن بنيتھا حلقة بيرازول )سواء كانت مھدرجة أم ال( غير مندمجة في البنية:
فينازون )أنتي بيرين( ومشتقاته

1%
الصفحة

كغ
179

الصفحة180 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 29 33. 19. 00
-

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

مركبات تتضمن بنيتھا حلقة ايميد أزول )وإن كانت مھدرجة( غير مندمجة في البنية:

- - 29 33. 21. 00

ھيدانتويين ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 33. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

مركبات تتضمن بنيتھا بيريدين )وإن كانت مھدرجة( غير مندمجة في البنية:

- - 29 33. 31. 00

بيريدين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 33. 32. 00

بيبيريدين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 33. 33. 00

ألفينتانيل ) ،(INNأنيليريدين ) ،(INNبزيتراميد ) ،(INNبرومازيبام )،(INN
سيتوبوميدون ) ،(INNثنائي فينوكسين ) ،(INNثنائي فينوكسيالت ) ،(INNثنائي بيبابون
) ،(INNفينتانيل ) ،(INNكيتوبيميدون ) ،(INNميتيلفينيدات ) ،(INNخماسي الزوسين
) ،(INNبيتيدين ) ،(INNبيتيدين) (INNمتوسط آ ،فنسيكليدين )(PCP) (INN
فينوبيريدين ) ،(INNبيبرادول ) ،(INNبيريتراميد ) ،(INNبروبيرام ) (INNوثالثي
ميبيريدين )(INN؛ أمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 4لھذا الفصل.

- - 29 33. 39. 00
- - 29 33. 41. 00

1%

غيرھا

كغ

مركبات تتضمن بنيتھا حلقة كينولين أو ايزوكينولين )وإن كانت مھدرجة( غير مندمجة أكثر
من ذلك:
ليفورفانول ) (INNوامالحه

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل،

- - 29 33. 49. 00
-

1%

غيرھا

كغ

مركبات تتضمن بنيتھا نظام بيريميدين )وإن كانت مھدرجة( أو نظام بيبيرازين:

- - 29 33. 52. 00

مالونيل يوريا )حمض الباربيترويك( ومشتقاتھا ،أمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

- - 29 33. 53. 00

الّوباربيتال ) ،(INNأموباربيتال) ، (INNباربيتال ) ،(INNبوتالبيتال )،(INN
بيتوباربيتال ،باربيتال حلقي )دوري( ) ،(INNميتيلفينوباربيتال ) ،(INNخماسي باربيتال
) ،(INNفينوباربيتال )، (INNسيكبوتاباربيتال ) ،(INNسيكوباربيتال ) (INNوفينيلبيتال
)(INN؛ امالح ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 4لھذا الفصل.

- - 29 33. 54. 00

مشتقات مالونيل يوريا )حمض باربيتوريك( أخر؛ وامالح ھذه المنتجات

1%

كغ

- - 29 33. 55. 00

لوبرازوالم ) ،(INNمكلوكالون ) ،(INNميتاكالون ) (INNوزيبيبرول )(INN؛ امالح
ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل.

- - 29 33. 59. 00
-
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غيرھا

1%

كغ

مركبات تتضمن بنيتھا نظام تريازين )وإن كانت مھدرجة( غير مندمجة في البنية:

- - 29 33. 61. 00

ميالمين

1%

كغ

- - 29 33. 69. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

180

الصفحة181 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الكتامات:

- - 29 33. 71. 00

 -6ھيكسان الكتام )ابسيلون  -كابروالكتام(

- - 29 33. 72. 00

كلوبازام ) (INNوميتيبريلون )(INN

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل .مواد مخدرة

- - 29 33. 79. 00
- - 29 33. 91. 00

1%

الكتامات أخرى

كغ

غيرھا:
ألبرازوالم ) ،(INNكامازيبام ) ،(INNكلور ثنائي زيبوكسيد) ،(INNكلونازيبام )،(INN
كلورازيبات ،ديلورازيبام ) ،(INNثنائي زيبام ) ،(INNأستازوالم ) ،(INNايتيل
لوفالزيبات ) ،(INNفلو ثنائي الزيبام ) ،(INNفلونيترازيبام ) ،(INNفلورازيبام )،(INN
ھاالزيبام ) ،(INNلورازيبام ) ،(INNمازيندول ) ،(INNميدازيبام ) ،(INNميدازوالم
) ،(INNنيميتازيبام ) ،(INNنيترازيبام ) ،(INNنوردازيبام ) ،(INNأوكسازيبام )،(INN
بينازيبام ) ،(INNبرازيبام ) ،(INNبيروفاليرون ) ،(INNتيمازيبام ) ،(INNرباعي
الزيبام ) ،(INNوثالثي زوالم )(INN؛ أمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل .مواد مخدرة

- - 29 33. 92. 00

ميتيل أزين فوس )(ISO

1%

كغ

- - 29 33. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

حموض نووية ) (Nucleic acidsوأمالحھا ،سواء كانت محددة الصفات
الكيماوية أم ال؛ مركبات دورية )حلقية( غير منسجمة أخرى.

29.34
- 29 34. 10. 00

مركبات تتضمن بنيتھا حلقة ثيازول )وإن كانت مھدرجة( غير مندمجة في البنية

1%

كغ

- 29 34. 20. 00

مركبات تتضمن بنيتھا نظام بنزوثيازول الحلقي )وإن كانت مھدرجة( غير المندمج أكثر من
ذلك في البنية

1%

كغ

- 29 34. 30. 00

مركبات تتضمن بنيتھا نظام فينوثيازين الحلقي )وإن كانت مھدرجة( غير المندمج أكثر من
ذلك في البنية

1%

كغ

- - 29 34. 91. 00

غيرھا:
أمينوريكس ) ،(INNبروتيزوالم ) ،(INNكلوتيازيبام ) ،(INNكلوكسازوالم )،(INN
ديكستروموراميد ) ،(INNھالوكسازوالم ) ،(INNكيتازوالم ) ،(INNميزوكارب
)،(INNأوكسازوالم ) ،(INNبمولين) ،(INNفنديمترازين ) ،(INNفينميترازين)(INN
وسوفينتانيل )(INN؛ أمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  4لھذا الفصل .مواد مخدرة

- - 29 34. 99. 00

29.35
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غيرھا

1%

كغ

سلفون أميدات
- 29 35. 10. 00

 -N-ميتيل بروفلورو أوكتان سلفون أميد

1%

كغ

- 29 35. 20. 00

 -N-إيتيل بروفلورو أوكتان سلفون أميد

1%

كغ

- 29 35. 30. 00

 -N-إيتيل -2) -N-ھيدروكسي ايتيل( بروفلورو أوكتان سلفون أميد

1%

كغ

- 29 35. 40. 00

-2) -N-ھيدروكسي ايتيل(  -N-ميتيل بروفلورو أوكتان سلفون أميد

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

181

الصفحة182 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 29 35. 50. 00

بروفلورو أوكتان سلفون أميدات أخر

1%

كغ

- 29 35. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي الحادي عشر
 -XIبروفيتامينات ،فيتامينات وھرمونات.
بروفيتامينات و فيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا ً )بما فيھا المركزات
الطبيعية( ،و كذلك مشتقاتھا المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات ،سواء
كانت مخلوطة فيما بينھا أم ال ،وإن كانت محلولة في أي مذيب.

29.36

- - 29 36. 21. 00

فيتامين )آ(  Aومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 22. 00

فيتامين )ب B1 (1ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 23. 00

فيتامين )ب B2 (2ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 24. 00

حمض  Dأو  - DLبانتوثينيك )فيتامينات  B3أو  (B5ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 25. 00

فيتامين )ب B6 (6ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 26. 00

فيتامين )ب B12 (12ومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 27. 00

فيتامين  Cومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 28. 00

فيتامين  Eومشتقاته

1%

كغ

- - 29 36. 29. 00

فيتامينات أخرى ومشتقاتھا

1%

كغ

- 29 36. 90. 00

غيرھا بما فيھا المركزات الطبيعية

1%

كغ

29.37

ھرمونات ،بروستاغالندينات ) ،(prostaglandinsترومبوكسانات
" "thromboxanesولوكوتريينات " ،"leukotrienesطبيعية أو
منتجة تركيبياً؛ مشــــتقاتھا وأقرانھا البنيوية ،بما فيھا عديدة الببتيدات
المعدلة السلسلة ،المستعملة بصورة رئيسية كھرمونات.
-

ھرمونات ناتجة عن اتحاد سلسلة جزيئات حموض آمينية )عديدة الببتيديك( ،ھرمونات
بروتييك وھرمونات غليكوبروتييك ،مشتقاتھا وأقرانھا البنيوية:

- - 29 37. 11. 00

ھرمونات النمو التي تفرزھا الغدة النخامية )سوماتوتروبين " ،("somatotropinمشتقاتھا
وأقرانھا البنيوية

1%

كغ

- - 29 37. 12. 00

إنسولين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 37. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- - 29 37. 21. 00
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فيتامينات ومشتقاتھا ،غير مخلوطة:

2017/03/14

ھرمونات الستيروييدية )ستيروييدات " ،("steroidal hormonesمشتقاتھا وأقرانھا
البنيوية:
كورتيزون ،وھيدروكورتيزون )كورتيزون مائي( ،بريدنيزون )كورتيزون ال مائي
" ("prednisonوبريدنيزولون )دھيدروھيدروكورتيزون
"("dehydrohydrocortison

1%

الصفحة

كغ

182

الصفحة183 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 29 37. 22. 00

مشتقات مھلجنة لھرمونات قشرة غدة الكظر )غدة فوق الكلية(
""corticosteroidal hormones

1%

كغ

- - 29 37. 23. 00

اوستروجينات وبروجيستوجينات

1%

كغ

- - 29 37. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 37. 50. 00

بروستاغالندينات )ھرمونات التكاثر " ،("prostaglandinsترومبوكسانات
" ،"thromboxanesلوكوترييانات " ،"leukotriennesمشتقاتھا وأقرانھا البنيوية

1%

كغ

- 29 37. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

الفصل الفرعي الثاني عشر
 -IXIغليكوزيدات وأشباه قلويات ،طبيعية أو منتجة تركيبياً،
وأمالحھا وإثيراتھا ومشتقاتھا األخر.
غليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً ،أمالحھا ،أثيراتھا ،استيراتھا
ومشتقاتھا األخر.

29.38
- 29 38. 10. 00

روتوزيد )" " Rutosideروتين( ومشتقاته

1%

كغ

- 29 38. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

أشباه قلويات  ،طبيعية أو منتجة تركيبياً ،أمالحھا ،أثيراتھا ،أستيراتھا،
مشتقاتھا األخر.

29.39
- - 29 39. 11. 00

أشباه قلويات األفيون ومشتقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:
مكثفات قش الخشخاش؛ بوبرينورفين ) ،(INNكوديين ،ثنائي ھيدروالكوديين )،(INN
أتيلمورفين ،ايتورفيـن ) ،(INNھيروييـن ،ھيدروكـودون ) ،(INNھيدرومورفون )،(INN
مورفين ،نيكومورفين ) ،(INNاوكسيكودون ) ،(INNأوكسيمورفون ) ،(INNفولكودين
) ،(INNثيباكون ) ،(INNثيبايين ""thebaine؛ أمالح ھذه المنتجات

1%

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- - 29 39. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 39. 20. 00

أشباه قلويات الكينا " "Cinchonaومشتقاتھا وأمالحھا

1%

كغ

- 29 39. 30. 00

كافئين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 41. 00

إيفيدرين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 42. 00

أشباه إيفيدرين )ايفيدرينين كاذب( "بسودوإيفيدرين" ) (INNوأمالحه.

1%

كغ

- - 29 39. 43. 00

كاثين ") "cathine (INNوأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 44. 00

نورفيدرين وأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

-

 10:37ص

ايفيدرينات وأمالحھا:

2017/03/14

ثيوفيلين وأمينوفيللين )ثيوفللين  -أثيلين ثنائي األمين( ومشتقاتھا؛ أمالح ھذه المنتجات:

الصفحة

183

الصفحة184 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 29 39. 51. 00

القسم السادس  /الفصل التاسع والعشرون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
فينيتيلين ) (INNوامالحه

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 4لھذا الفصل.

- - 29 39. 59. 00
-

1%

غيرھا

كغ

أشباه قلويات من إرغوت الجاودار ") "Rye ergotارغوت الشيلم( ومشتقاتھا وأمالحھا:

- - 29 39. 61. 00

إرجوميترين " "INNوأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 62. 00

إرجوتامين " "INNوأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 63. 00

حمض الليسيرجيك وأمالحه

1%

كغ

- - 29 39. 69. 00

غيرھا

1%

كغ

- - 29 39. 71. 00

غيرھا ،من أصل نباتي:
كوكائين ،أكغونين ) ،(ecgonineليفوميتامفيت أمين )،(levometamfetamine
ميتامفيت أمين ) ،(DCIراسيمات الميتامفيت أمين ) (racemate؛ امالح ،أسترات
ومشتقات أخر لھذه المنتجات

1%

مالحظة :مواد مخدرة ،تراجع المالحظة اإلضافية رقم 4لھذا الفصل

- - 29 39. 79. 00

غيرھا

1%

كغ

- 29 39. 80. 00

غيرھا

1%

كغ

29 40. 00. 00

سكر نقي كيماوياً ،باستثناء السكروز ،الالكتوز ،المالتوز ،الغلوكوز
والفركتوز )لفيلوز "("levulose؛ أثيرات السكر ،اسيتاالت السكر
واستيرات السكر ،وأمالحھا ،عدا تلك المنتجات الداخلة في البنود ، 29.37
.29.39 ، 29.38

الفصل الفرعي الثالث عشر
 -XIIIمركبات عضوية أخر.
29.40

29.41

29.42

 10:37ص

1%

كغ

مضادات الجراثيم )أنتي بيوتيك(.
- 29 41. 10. 00

البنسلينات ومشتقاتھا التي لھا بنية حمض البنسليني " "Penicillaniqueوأمالح ھذه
المنتجات

1%

كغ

- 29 41. 20. 00

الستربتومايسينات ومشتقاتھا وأمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

- 29 41. 30. 00

التتراسيكلينات ومشتقاتھا وأمالح ھذه المنتجات

1%

كغ

- 29 41. 40. 00

الكلورام فينيكول ومشتقاته وأمالحه

1%

كغ

- 29 41. 50. 00

االيريثرومايسين ومشتقاته وأمالحه

1%

كغ

- 29 41. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

29 42. 00. 00

مركبات عضوية أخر.

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

184

الصفحة185 :

القسم السادس  /الفصل الثالثون

الفصل الثالثون
منتجات الصيدلة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

ِّ
المقوية
األغذية أو المشروبات ))مثل أغذية الحمية،أغذية مرضى السكر أو األغذية المقوَّ اة ،اإلضافات الغذائية ،المشروبات
" "tonicوالمياه المعدنية الفلزية " ،(("mineralغير المحضرات الغـذائية المعدة للحقن عـبـر األوردة )القسم الرابع(؛

)ب( محضرات مثل المضغوطات وعلك المضغ )علكة أو لبان( أو رقاع " "spalchesأو أقراص الصقة ذاتيا ً )منتجات تنتقل عبر
الجلد " "traradermalمعدة لمساعدة المدخنين الساعين للتوقف عن التدخين )البند  21.06أو البند ((38.24
)ج(

الجص المكلس خصيصا ً أو المسحوق بدقة الستعماله في طب األسنان )البند (25.20؛

)د(

المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية ،الصالحة لالستعماالت الطبية )البند (33.01؛

)ه(

المحضرات الواردة في البنود من  33.03لغاية  ،33.07وإن كانت ذات خصائص عالجية أو وقائية؛

)و(

الصابون والمنتجات األخرى الداخلة في البند  34.01والتي تحتوي على مواد طبية مضافة؛

)ز(

المحضرات التي أساسھا الجص لالستعمال في طب األسنان )البند (34.07؛

)ح(

زالل الدم غير المعد الستعماالت عالجية أو وقائية )البند .(35.02

-2

من أجل تطبيق أحكام البند  30.02فإن عبارة "منتجات مناعية" تطبق على الببتيدات والبروتينات )عدا المنتجات الداخلة في البند
 (29.37التي تدخل.مباشرة في تنظيم عمليات المناعة كاألجسام المضادة أحادية النسيلة ) (MABوأجزاء األقسام المضادة ومزاوجات
األجسام المضادة مع أجزاء األجسام المضادة واإلنترلوكينات " "Interleukinsواإلنترفيرونات " "Interferonsوالكيموكينات
" "chemokinesوبعض عوامل التنكر الورمي " "necrosisوعوامل النمو ) (GFومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم
).(CSF

-3

من أجل تطبيق أحكام البندين  30.03و 30.04وأحكام المالحظة  .4د من ھذا الفصل تعتبر:
)أ(

كمنتجات غير مخلوطة:
(1

المنتجات غير المخلوطة المذابة في الماء )المحاليل المائية(؛

(2

كافة منتجات الفصلين  28و 29؛

(3

الخالصات النباتية البسيطة الداخلة في البند  13.02المعايرة أو المحلولة في أي مذيب؛

)ب( كمنتجات مخلوطة:

-4

(1

المحاليل والمعلقات الغروية )عدا الكبريت الغروي(؛

(2

الخالصات النباتية المتحصل عليھا من معالجة مخاليط المواد النباتية؛

(3

األمالح والمكثفات المتحصل عليھا من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.

ال يدخل في البند  30.06ســوى المـنتجات التالية والتي يجب أن تبند في ھذا البند وليس في أي بند آخر من جـدول التعريفة:
)أ(

الخيوط الجراحية المعقمة ،ومواد مماثلة معقمة لخياطة الجروح ،ولواصق )مواد الصقة " ("adhesifsمعقمة مستعملة في
الجراحة إلغالق جروح األنسجة العضوية؛

)ب( الالميناريات ""Laminariaالمعقمة )موسعات معقمة من أصل أشني "طحلبي" تستعمل في الطب والجراحة(؛
)ج(
 10:37ص

موقفات النزيف المعقمة القابلة لإلمتصاص المستعملة في الجراحة أو في طب األسنان؛
2017/03/14

الصفحة

185

الصفحة186 :

القسم السادس  /الفصل الثالثون

)د(

المحضرات المعتمة " "Opacifyingالمستعملة في الفحص باألشـعة السـينية )أشعة إكس( وكذلك المواد الكاشفة التي تعـطى
للمرضى ألغراض التشــخيص الطبي ،وھي منتجات غير مخلوطة مھيأة بجرعات معايرة أو مـنـتـجـــات مخلوطة مؤلفة من
مكونين أو أكثر صالحة لنفس االستعماالت؛

)ه(

كواشف تحديد فئات و فصائل وعوامل الدم؛

)و(

األسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو األسنان؛ واألسمنت المستعمل لترميم العظام؛

)ز(

الحقائب والعلب )أطقم " ("Kitsالمعدة لإلسعاف األولي؛

)ح(

محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسھا إمَّا الھرمونات ،أو غيرھا من المنتجات الداخلة في البند  29.37أو مبيدات المنِيّ
)(spermicides؛

)ط(

محضرات ھالمية معدة لالستعمال في الطب البشري أو البيطري كمزلِّقات ألجزاء من الجسم للعمليات الجراحية أوللفحص الجسدي
أو كعامل وصل بين الجسم واألدوات الطبية ؛

)ي(

نفايات صيدلية ،ويعني ذلك ،منتجات صيدلية لم تعد صالحة لالستعمال للغاية األساسية المعدة إلجلھا ،بسبب إنتھاء مدة صالحيتھا،
مثال؛

مالحظات البنود الفرعية:
 -1ألغراض البندين  3002.13.00و  3002.14.00تعتبر:
)آ (

كمنتجات غير مخلوطة ،المنتجات النقية ،سواء احتوت أو لم تحتو ھذه المكونات على شوائب؛

)ب(

كمنتجات مخلوطة:
 (1المحاليل المائية و المحاليل األخرى لمنتجات الفقرة )آ( أعاله؛
 (2منتجات الفقرتين )آ( و )ب( أعاله المضاف إليھا مثبت ضروري لحفظھا أو لنقلھا؛
 (3منتجات الفقرتين )آ( و )ب(  (1و )ب(  (2أعاله مضاف إليھا إضافات أخرى؛

 -2يشمل البندين  3003.60و  3004.60األدوية التي تحتوي على اإلرتيميسينين ) (DCIالمتحد معه مكونات صيدالنية فعالة أخرى
للتناول عن طريق الفم ،أو األدوية المحتوية على أحد العناصر الفعالة التالية ،حتى و إن اتحدت بمكونات صيدالنية فعالة أخرى من:
األمودياكين ) (DCI؛ حمض االرتيلينيك أو أمالحه؛ األرتينيمول ) (DCI؛ األرتيموتيل ) (DCI؛ األرتيميتير ) (DCI؛ األرتيسونات
) (DCI؛ كلوروكين ) (DCI؛ ثنائي ھيدرو أرتيميسين ) (DCI؛ لومي فانترين ) (DCI؛ مفلوكين ) (DCI؛ بيبراكين ) (DCI؛ بيري
ميتامين ) (DCI؛ أو سلفا دوكسين ).(DCI

مالحظات إضافية:
-1

وردت عـبارة "الرقائق والفتائل المعـقـمة" نصا ً للفقرة "ب" من المالحظة رقم  4لھذا الفصل "ترجــمــة لـعـبارة"
" "Steril laminaria and steril laminaria tentsفي جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا للنظام المتناسق وتعديالته لعام 1996
من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعةالدول العربية" بينما وردت ترجمة
نفس العبارة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادر في دمشق عام "1989الالميناريات المعقمة" ووردت كلمة"المينارية" في معجم
مصطلحات العلوم الزراعية ،وأوضح المعجم بأنھا كلمة معربة من أصل التيني ويقصد بھا األُشنة السمراء"الطحلب األســمر في مصر"
وورد في معجم"الروس" أن ســـويقاتھا تص َّنع بشـكل اســطوانات دقيقة ذات مقطع منتظم وسـطح أملس ج ّداً وبأقطار مختلفة وتتميز بأن
حجمھا يزداد إلى سـتة أمثاله عند وضعھا في وسـط مائي لذلك تســتعمل بعد تعقيمھا في الجراحة للتوسيع البطيء لبعض المسالك السيما
عنق الرحم والناسور.

-2

وردت عبارة "اللواصق المعقمة لألنسجة العضوية" في نص الفقرة )أ( من المالحظة رقم  4لھذا الفصل في جدول التعريفة الجمركية وفق
النظام المتناسق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشـــؤون االقتصادية إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى
جامعة الدول العربية"ترجمة لعبارة" "les adhesifs steril pour tissus organiquesبينما وردت عبارة
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" "steril tissue adhesives for surgical wond closureفي نص نفس الـفـقــرة باللغة اإلنكليزية وترجمتھا "لواصق نسيجية
معقمة المستعملة في الجراحة إلغالق الجروح".
-3

وردت عبارة "المبيدات المنوية" في نص الفقرة "ح" من المالحظة رقم 4لھذا الفصل في جدول التعريفة الجمركية الـمـعــدوفقا للنظام
المتناسق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشــــؤون االقتصادية إدارة المال والتجارة واالســـتثمار لدى جامعة
الدول العربية " ترجمة لكلمة  "spermicidesوالمقصود بھا المبيدات المعدة لقتل الحيوانات المنوية لمنع الحمل وبالتالي ليس للمبيدات
صفة منوية بل ھي قاتلة للمني.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

30.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غدد وغيرھا من األعضاء المعدة للعالج العضوي مجففة  ،وإن كانت
مسحوقة ،خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتھا معدة للعالج
العضوي؛ كبدين "ھبارين  " Heparinوأمالحه؛ مواد بشرية أو حيوانية
أخر محضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ،غير مذكورة وال
داخلة في مكان آخر.
- 30 01. 20. 00

مستخلصات من الغدد أو من غيرھا من األعضاء أو من افرازاتھا

1%

كغ

- 30 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

30.02

دم بشري؛ دم حيواني محضر لالستعمال في الطب العالجي ,أو الوقائي أو
في التشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وأجزاء وغيرھا من مكونات الدم
ومنتجات مناعية ،وإن كانت معدلة متحصل عليھا بعمليات التكنولوجيا
الحيوية؛ لقاحات ،وتوكسينات )سموم بكتيرية األصل( وكائنات مجھرية
دقيقة مزروعة )باستثناء الخمائر( ومنتجات مماثلة.
-

امصال مضادة وغيرھا من مكونات الدم والمنتجات المناعية ،وإن كانت معدلة أو متحصل
عليھا بطرق التكنولوجيا الحيوية :

-- 30 02. 11. 00

عدة تشخيص المالريا

1%

كغ

-- 30 02. 12. 00

أمصال مضادة و غيرھا من مكونات الدم

1%

كغ

-- 30 02. 13. 00

المنتجات المناعية غير المخلوطة و غير المقدمة على شكل جرعات ،و غير مھيأة للبيع بالتجزئة

1%

كغ

-- 30 02. 14. 00

المنتجات المناعية ،المخلوطة و غير المقدمة على شكل جرعات ،و غير مھيأة للبيع بالتجزئة

1%

كغ

-- 30 02. 15. 00

المنتجات المناعية المقدمة على شكل جرعات ،أو المھيأة للبيع بالتجزئة

1%

كغ

-- 30 02. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 30 02. 20. 00

لقاحات للطب البشري

1%

كغ

- 30 02. 30. 00

لقاحات للطب البيطري

1%

كغ

- 30 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

30.03

أدوية )باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02:أو  30.05أو
 (30.06ومؤلفة من مكونين أو أكثر من المواد المخلوطة فيما بينھا
والمحضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ،لكن غير مھيأة على
شكل جرع محددة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.
- 30 03. 10. 00

تحتوي على بنسلينات أو على مشتقات ھذه المنتجات التي لھا بنية حمض بنسليني أو على
الستربتومايسينات أو مشتقاتھا.

1%

كغ

- 30 03. 20. 00

غيرھا ،تحتوي على مضادات حيوية )أنتي بيوتيك(

1%

كغ

-
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غيرھا ،تحتوي على ھرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند :29.37

- - 30 03. 31. 00

تحتوي على اإلنسولين

1%

كغ

- - 30 03. 39. 00

غيرھا

1%

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا ،تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتھا:

- - 30 03. 41. 00

تحتوي على االفيدرين أو أمالحه

1%

كغ

- - 30 03. 42. 00

تحتوي على البسودوأفدرين ) (INNأو أمالحه

1%

كغ

- - 30 03. 43. 00

تحتوي على النورافيدرين أو أمالحه

1%

كغ

- - 30 03. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 30 03. 60. 00

غيرھا ،تحتوي على عناصر فعالة ضد المالريا الموصوفة في مالحظة البنود الفرعية رقم
 2من ھذا الفصل

1%

كغ

- 30 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

30.04

أدوية )باستثناء األصناف الداخلة في البنود  30.05 ، 30.02أو (30.06
المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة المعدة لالستعماالت العالجية
أو الوقائية ،مھيأة في مقادير معايرة )بما فيھا تلك التي تكون بأشكال
" "systemsتعطى عبر الجلد( ،أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة
- 30 04. 10. 00

تحتوي على بنسيلينات أو مشتقاتھا التي لھا بنية حمض البنسليني أو على ستربتومايسينات
أو مشتقاتھا

5%

كغ

- 30 04. 20. 00

غيرھا ،تحتوي على مضادات حيوية )أنتي بيوتيك(

5%

كغ

-

غيرھا ،تحتوي على ھرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند : 29.37

- - 30 04. 31. 00

تحتوي على األنسولين

5%

كغ

- - 30 04. 32. 00

تحتوي على ھرمونات قشرة الستروئيدات )كورتيكوستيروئيد "،("corticosteroides
مشتقاتھا أو أقرانھا البنيوية

5%

كغ

- - 30 04. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

-

غيرھا ،تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتھا:

- - 30 04. 41. 00

تحتوي على األفيدرين أو أمالحه

5%

كغ

- - 30 04. 42. 00

تحتوي على البسودوأفدرين ) (DCIأو أمالحه

5%

كغ

- - 30 04. 43. 00

تحتوي على النورافيدرين أو أمالحه

5%

كغ

- - 30 04. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

- 30 04. 50. 00

غيرھا ،تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.36

5%

كغ

- 30 04. 60. 00

غيرھا ،تحتوي على عناصر فعالة ضد المالريا الموصوفة في مالحظة البنود الفرعية رقم
 2من ھذا الفصل

5%

كغ

- 30 04. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

30.05
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حشو وغزي )شاش( وأربطة وأصناف مماثلة )مثل الضمادات واللصقات
والكمادات( مشربة أو مغطاة بمواد صيدالنية أو مھيأة أو مغلفة للبيع
بالتجزئة لالستعماالت الطبية أو الجراحية أو لطب األسنان أو للبيطرة.
2017/03/14

الصفحة

189

الصفحة190 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس  /الفصل الثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 30 05. 10. 00

ضمادات الصقة وغيرھا من أصناف ذات طبقة الصقة

10 %

كغ

- 30 05. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

مالحظة :تدخل الجبائر المطلية بالجص أو مركباته غير المعدة للبيع بالتجزئة في البند  6809.90.90وتدخل
في البند  90.21عندما تتضمن داعمات من مواد صلبة كالخشب مثال

محضرات وأصناف صيدلية مذكورة في المالحظة  4من ھذا الفصل.

30.06
- 30 06. 10. 00

الخيوط الجراحية المعقمة وأشكال معقمة مماثلة لخياطة الجروح بما في ذلك الخيوط المعقمة
القابلة لالمتصاص المستعملة في الجراحة وطب االسنان ولواصق )مواد الصقة
" ("adhesifsمعقمة مستعملة في الجراحة إلغالق جروح األنسجة العضوية؛ الميناريات
") "Laminariaموسعات من أصل أشني "طحلبي" تستعمل في الجراحة( وسدادات
المينارية " "laminariatentsموقفات النزيف المعقمة الماصّة المستعملة في الجراحة أو
في جراحة طب األسنان ،مانعات إلتصاق معقمة مستعملة في الجراحة وطب األسنان سواء
كانت قابلة لتمتص أم ال.

5%

كغ

- 30 06. 20. 00

الكواشف المعدة لتحديد زمر )فصائل( الدم

5%

كغ

- 30 06. 30. 00

محضرات مع ِّتمة " "opacifying preparationsالمستعملة في الفحص باألشعة السينية
)أشعة إكس( وكواشف التشخيص المعدة إلعطائھا للمرضى

5%

كغ

- 30 06. 40. 00

اإلسمنت السني وغيره من المنتجات المستعملة في حشو األسنان واإلسمنت المستعمل لترميم
العظام

10 %

كغ

- 30 06. 50. 00

علب ومجموعات "" Kitsاإلسعاف األولي

10 %

كغ

- 30 06. 60. 00

محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسھا الھرمونات ،أو المنتجات أخرى داخلة في البند
 29.37أو مبيدات المنِيّ

10 %

كغ

- 30 06. 70. 00

محضرات ھالمية معدة لإلستعمال في الطب البشري أو البيطري كمزلقات ألجزاء من
الجسم في العمليات الجراحية أو في الفحوص الجسدية أو كعوامل وصل بين الجسم
واألدوات الطبية

10 %

كغ

-
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غيرھا:

- - 30 06. 91. 00

لوازم يمكن معرفتھا بوضوح بأنھا معدة لفوھات مستحدثة في الجلد جراحيا ً لخروج الغائط
أو البولة

10 %

كغ

- - 30 06. 99. 00

نفايات صيدالنية

30 %

كغ
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الصفحة192 :

الفصل الحادي والثالثون
أسمدة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛

)ب( المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماويا ً ))غير تلك التي ينطبق عليھا الوصف الوارد في المالحظات )2آ( أو )3آ( أو )4آ( أو
 5أدناه((؛
)ج(
-2

بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة )ماعدا العناصر البصرية( والتي ال يقل وزن الواحدة منھا عن  2.5غراماً ،الداخلة في البند
38.24؛ والعناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم )البند .(90.01

يشمل البند  31.02فقط األصناف التالية ،بشرط أن ال تكون مھيأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة في البند رقم : 31.05
)أ(

المنتجات الواردة أدناه:
(1

نيترات الصوديوم وإن كانت نقية؛

(2

نيترات األمونيوم ،وإن كانت نقية؛

(3

األمالح المزدوجة من كبريتات )سلفات( األمونيوم ونترات األمونيوم ،وإن كانت نقية؛

(4

كبريتات )سلفات( األمونيوم وإن كانت نقية؛

(5

األمالح المزدوجة من نترات الكالسيوم ونترات األمونيوم وإن كانت نقية وكذلك مخاليط ھذين الملحين؛

(6

األمالح المزدوجة )وإن كانت نقية( من نترات الكالسيوم ونترات المغنزيوم وكذلك مخاليط ھذين الملحين؛

(7

سياناميد الكالسيوم وإن كان نقيا ً أو مشربا ً بالزيت؛

(8

البولة )يوريا( وإن كانت نقية.

)ب( األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة )آ( أعاله مخلوطة معا ً.

-3

)ج(

األسمدة المكونة من كلوريد األمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة )أ( أو )ب( أعاله مخلوطة مع الطباشير أو الجبس
أو مع مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة اإلخصابية.

)د(

األسمدة السـائلة المكونة من محاليل مائية أو نشـادرية من المنتجات المشار إليھا في الفقرة الفرعية )آ() (2أو )آ() (8أعاله أو من
مخاليط ھذه المنتجات.

يشمل البند  31.03األصناف التالية فقط ،بشرط أن ال تكون مھيأة باألشكال أو األغلفة الموصوفة في البند :31.05
)أ(
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المنتجات الواردة أدناه:
(1

الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور؛

(2

الفوســفاتات الطبيعية المذكورة في البند  ،25.10المكلســة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة إلزالة الشوائب؛

(3

سوبر فوسفاتات )فوق الفوسفاتات( المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛

(4

ھيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة ال تقل عن  % 0.2وزنا ً محسوبا ً على المنتج الالمائي في
الحالة الجافة.
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)ب( األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة )أ( أعاله ،مخلوطة معا ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور في المزيج
كحد فاصل.
)ج(
-4

األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في )أ( أو )ب( أعاله ،المخلوطة مع الطباشـــير أو الجبس أومع أي مواد غير
عضوية خالية من القدرة اإلخصابية  ،و لكن بغض النظر عن نسبة الفلور في المزيج كحد فاصل.

ال يشــمل البند  31.04ســوى األصناف التالية فقط ،بشــــرط أن ال تكون مھيأة باألشــــكال أو األغلفة الموصوفة في البند :31.05
)أ(

المنتجات الواردة أدناه:
(1

أمالح البوتاسيوم الطبيعية الخام )كارناليت" ،"Carnalliteكينيت " ،"Kainiteسلفينيت ""Sylviniteوغيرھا(؛

(2

كلوريد البوتاسيوم وإن كان نقيا ً،مع مراعاة األحكام الواردة في المالحظة ))(1ج( أعاله؛

(3

كبريتات )سلفات( البوتاسيوم وإن كانت ً
نقية؛

(4

كبريتات البوتاسيوم  -المغنزيوم وإن كانت ً
نقية.

)ب( األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة )أ( أعاله مخلوطة معا ً.
-5

ثنائي ھيدروجين أورثوفوســــــفات األمونيوم )فوســـــفات أحادي األمونيوم( وھيدروجين أورثوفوســــفات ثنائي األمونيوم )فوسفات ثنائي
األمونيوم( وإن كانا نقيين وكذلك مخاليط ھذين الملحين فيما بينھا تدخل في البند .31.05

-6

من أجل تطبيق أحكام البند  31.05ال تشمل عبارة "أسـمدة أخر" إالّ المنتجات من األنواع المسـتعملة كأسـمدة والمحتوية ،كمكون أساسي،
على واحد على األقل من العناصر المخصبة التالية  :النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم.

مالحظات اضافية:
-1

ألغى المرسوم التشريعي رقم  12تاريخ  1966/2/6المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  118تاريخ  1966/9/12اعتباراً من 1966/1/1
جميع الرسوم الجمركية والتكاليف المالية المفروضة على السماد الكيماوي المستورد )ال يشمل االعفاء المنتجات الداخلة في البنود 3102
 3105- 3104- 3103-إذا كانت غير معدة لالستعمال كسماد(
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31.01

31 01. 00. 00

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي ،وإن كانت مخلوطة معا ً فيما بينھا أو
معالجة كيماوياً؛ أسمدة ناتجة عن الخلط أو المعالجة الكيماوية للمنتجات ذات
األصل الحيواني أو النباتي.

31.02

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

أسمدة نيتروجينية )آزوتية( كيماوية أو فلزية.
- 31 02. 10. 00
-

البولة )يوريا( وإن كانت في محاليل مائية

1%

كغ

كبريتات األمونيوم ،أمالح مزدوجة ومخاليط من كبريتات األمونيوم ونيترات األمونيوم:

- - 31 02. 21. 00

كبريتات األمونيوم

1%

كغ

- - 31 02. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 31 02. 30. 00

نيترات األمونيوم وإن كانت في محاليل مائية

1%

كغ

- 31 02. 40. 00

مخاليط نترات األمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرھا من مواد غير عضوية غير
مخصبة

1%

كغ

- 31 02. 50. 00

نترات الصوديوم

1%

كغ

- 31 02. 60. 00

أمالح مزدوجة ومخاليط من نيترات الكالسيوم ونيترات األمونيوم

1%

كغ

- 31 02. 80. 00

مخاليط من البولة )يوريا( ونيترات األمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية

1%

كغ

- 31 02. 90. 00

غيرھا ،بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة

1%

كغ

31.03

أسمدة فوسفاتية كيماوية أو فلزية.
-

سوبر فوسفات:

- - 31 03. 11. 00

يحتوي على  %35أو أكثر وزنا ً من خماسي أكسيد ثنائي الفوسفور )(P2O5

1%

كغ

- - 31 03. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 31 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

31.04

أسمدة بوتاسية كيماوية أو فلزية.
- 31 04. 20. 00

كلوريد البوتاسيوم

1%

كغ

- 31 04. 30. 00

كبريتات البوتاسيوم

1%

كغ

- 31 04. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

31.05

أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على إثنين أو ثالثة من العناصر المخصبة
التالية  :النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ،أسمدة أخرى؛ منتجات ھذا
الفصل مھيأة على شكل أقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة ال يزيد
الوزن القائم للواحدة منھا على  10كغ.
- 31 05. 10. 00
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الرسم  %وحدة قياسية

- 31 05. 20. 00

أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على العناصر المخصبة الثالثة،النيتروجين والفوسفور
والبوتاسيوم

1%

كغ

- 31 05. 30. 00

ثنائي أمونيوم ھيدروجين األورثوفوسفات )فوسفات ثنائي األمونيوم(

1%

كغ

- 31 05. 40. 00

أمونيوم ثنائي ھيدروجين األورتوفوسفات )فوسفات أحادي األمونيوم( أو مخاليطه مع ثنائي
أمونيوم ھيدروجين األورتوفوسفات

1%

كغ

-

أسمدة كيماوية أو فلزية أخرى محتوية على عنصري الفوسفور والنتروجين المخصبين:

- - 31 05. 51. 00

محتوية على نيترات وفوسفات

1%

كغ

- - 31 05. 59. 00

غيرھا

1%

كغ

- 31 05. 60. 00

أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على عنصري الفوسفور والبوتاسيوم المخصبين

1%

كغ

- 31 05. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مالحظة :تدخل األسمدة والمخصبات العضوية ذات المنشأ الحيواني في البند  3101كما ورد ذكر الكومبوست
في الفقرة  6من شرح ھذا البند
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الفصل الثاني والثالثون
خالصات للدباغة أو الصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتھا؛ أصباغ ،ألوان سطحية )بيجمنت أو
بيجمنتات( ومواد ملونة أخر؛ دھانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات الكيماوية )باسـتثتاء ما يدخل في البندين  32.03أو ،32.04والمنتجات غير
العضوية من األنواع المســــتعملة كمضيئات الداخلة في البند  ،32.06والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصھر أو غيره
من السيليكا )السيليس( المنصھرة باألشكال المذكورة في البند  ،32.07وكذلك األصباغ وغيرھا من مواد التلوين المھيئة بأشكال أو
في أغلفة مھيأة للبيع بالتجزئة من البند (32.12؛

)ب( الدابغات وغيرھا من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود  29.36ولغاية  29.39أو البند  29.41أو في البنود من
 35.01ولغاية 35.04؛أو
)ج(

المعاجين من إسفلت وغيرھا من معاجين السد القارية األخر )البند .(27.15

-2

يشمل البند  32.04مخاليط أمالح الديازونيوم المثبتة و الروابط الثنائية إلنتاج أصباغ اآلزو.

-3

تدخل أيضا ً في البنود  .32.03و .32.04و .32.05و 32.06المحضرات التي أســاســــھا مواد تلوين )بما فيھا ما يتعلق بالبند ،32.06
األلوان الســــطحية )البيجمنتات( الداخلة في البند  25.30أو الفصل  ،28والرقائق والمساحيق المعدنية( ،من األنواع المســتعملة لتلوين
المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين .ومع ذلك ،فإن ھذه البنود ال تشــمل األلوان الســطحية المبددة في وســط
غير مائي على شــكل ســائل أو معجون ،من األنواع المســتعملة في صناعة الدھانات )البند  (32.12وال المحضرات األخر الداخلة في
البنود  32.12 ،32.10 ،32.09 ،32.08 ،32.07و 32.13أو .32.15

-4

يشــــمل البند  32.08المحاليل )عدا الكولوديون( المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود  .39.01لغاية  39.13في مذيبات
عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب  % 50من وزن المحلول.

-5

من أجل تطبيق أحكام ھذا الفصل ال تســــري عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من األنواع المســتعملة كمواد مالئة في الدھانات الزيتية
وإن كانت صالحة أيضا ً لالستعمال كألوان سطحية في الدھانات المائية.

-6

من أجل تطبيق أحكام البند  32.12يقصد بعبارة "أوراق الختم" األوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ،مثالً ،في طباعة أغلفة
الكتب والجلود وشرائط القبعات ،والتي تتكون من:
)أ(

مسـاحيق معدنية متناھية الدقة )بما فيھا مسـاحيق المعادن الثمينة( ،أو ألوان سـطحية مكتلة بالغراء أو بھالم )جيالتين( أو برابط
آخر؛ أو

)ب( معادن )بما فيھا المعادن الثمينة( أو ألوان سطحية مرسبة أو مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "ألوان مرسبة )لك(" في نص البند  32.05في"جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا للنظام المتناسق وتعديالته لعام 1996
من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية إدارة المال والتجارة واالســـتثمار لدى جامعة الدول العربية "بينما وردت عبارة
" "colour lakesفي نص اإلنكليزي لنفس البند وعبارة " "Laques colorantesفي النص الفرنسي وترجمتھا "ألوان الك" ووصفھا
شرح البند  32.05بأنھا محضّرات غير قابلة للذوبان في الماء ،يتحصل عليھا بتثبيت " " fixationمواد تلوين طبيعية )حيوانية أو
نباتية(أو مواد تلوين عضوية تركيبية )ســواء كانت قابلة للذوبان في الماء أم ال( على حامل غالبا ً ما يكون معدنيا ً )فلزيا ً "("mineral
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)كبريتات الباريوم،كبريتات الكالســــــــيوم ،أوكسيد األلمينيوم ،غضار الصين ،طلق" ،"talcالسيليس"،"silicaتراب المستحاثات
السيليسية ،كربونات الكلسيوم،الخ(.ونتيجة لما تقدم يمكن وصف األلوان اآلنفة الذكر بأنھا "ألوان مثبته على حامل فلزي".
-3

وردت عبارة "بما في ذلك ألوان المينا واللك" في نص البند  32.08في " جدول التعريفة الجمركية المعـد وفقا لـلـنـظام المتناسق
وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية إدارة المال والتجارة واالســـتثمار لدى جامعة الدول
العـربـيـة" مـقـابـل عـبـارة الـنـص اإلنكليزي لھـذا البند" "including enamels and lacquersوترجمتھا "بما في ذلك دھانات-
المينا واللكـر" وال يوجد ما يقابل ھذه العبارة في النص الفرنسي لھذا البند وورد في شـــرح البند الآلنف الذكر عبارة
") "Varnishes (including lacquersعنوانا ً للفـقـرة " "Bبمعنى أن الـلـكـر ھو نوع من أنواع الورنيش يقابلھا بالفرنسية كلمة
ورنيش" "VERNISفقط ويعرَّ ف الورنيش بأنه :محضر خالي من البيجمانات يتكوّ ن من مواد رابطة ومذيب مع احتمال وجود مـمـ ّددات
وإضافات وقد يكون ملوّ نا ً ولكن يجـب أن تكون المادة الملونة من النوع القابل للذوبان في الوسط الموجودة فيه )في الورنيش( ويكون
الورنيش شفافا ً أو نصف شــ ّفـاف بينما تتكوّ ن الدھانات من تبدّدات مواد تلوين غير قابلة للذوبان )بيجمانات بصورة رئيسة أو ألوان
مرســــبة "لك"( أو بشـرة أو مسـحوق معدني في وسط حامل يتكوّ ن من مواد رابطة مبددة أو محلولة في مذيب وتكون الدھانات غير ش ّفافة
وعندما يتكوّ ن الوسط الحامل من الورنيش يطلق على الدھانات تســــمية دھانات المينا " "peinture-emailبالفرنســـــية أو
" "enamelsبالإلنكليزية وبالتالي فإن المقـصـود بالعبارة المذكورة أعاله ھو"دھانات الميناء" وليس مجرد "ألوان المينا" ونوع من أنواع
الورنيش وھو )اللكر" ("lacquersوليس صمغ اللك "كمليكة" ) (13.01أو األلوان المرسـبة "اللك" ) (32.05أو ورنيش اللك
).(32.10

-4

ورد في نص البند  32.07عبارة "مواد قابلة للتزجج"مقابل عبارة" "fritte de verreالواردة في النص الفرنسي وورد شرح كلمة
" "fritteفي معجم "الروس" بأنھا مزيج من الرمل السيليسي مع كاربونات الصوديوم غير كاملة اإلنصھار ،يدخل في تركيب بعض
منتجات السيراميك أو بعض أنواع الزجاج:
Melange de sable ciliceux et de soude "incompletement fondu,entrant dans la composition de
certains produits ceramiques ou de certains verres”.
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32.01

خالصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد
وأستيراتھا والمشتقات األخر.
- 32 01. 10. 00

خالصة كبراتشو") "Quebrachoخالصة عفصية مشتقة من خشب األشجار(

1%

- 32 01. 20. 00

خالصة ميموزا ") "Mimosa Or Wattleاألكاسيا أو الصنط(

1%

كغ

- 32 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة ،وإن
احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات أنزيمية لالستعمال قبل الدباغة.
- 32 02. 10. 00

مواد دابغة عضوية تركيبية

1%

كغ

- 32 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

32 03. 00. 00

مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني )بما فيھا خالصات الصباغة ولكن
باستثناء الفحم الحيواني( وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ محضرات
مذكورة في المالحظة  3من ھذا الفصل قاعدتھا مواد تلوين من أصل نباتي
أو حيواني.

1%

كغ

مواد تلوين عضوية تركيبية،وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات
قاعدتھا مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في المالحظة  3من ھذا
الفصل؛ منتجات تركيبية عضوية من األنواع المستعملة كعوامل لزيادة
التبييض )التشعع( الضوئي )فلوريسانت( أو من األنواع المضيئة
)لومينوفور( وإن كانت محددة الصفات كيماويا ً

32.04

-
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نباتية دابغة وأمالحھا وأثيراتھا
كغ

32.02

32.03

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضراتھا المحددة في المالحظة  3من ھذا الفصل:

- - 32 04. 11. 00

أصباغ مبددة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 12. 00

أصباغ حمضية ،وإن كانت ممعدنة ،ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ؛ أصباغ بمثبتات
)مرسَّخة( ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 13. 00

أصباغ قاعدية ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 14. 00

أصباغ مباشرة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 15. 00

أصباغ الراقود") "vat dyesبما في ذلك تلك التي يمكن استعمالھا بحالتھا الراھنة كألوان
سطحية( ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 16. 00

أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسھا ھذه األصباغ

1%

كغ

- - 32 04. 17. 00

ألوان سطحية ومحضرات أساسھا ھذه األلوان

1%

كغ

- - 32 04. 19. 00

غيرھا ،بما في ذلك مخاليط أثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية
 3204.11ولغاية 3204.19

1%

كغ

- 32 04. 20. 00

منتجات عضوية تركيبية من األنواع المستعملة كعوامل لزيادة التشعع الضوئي )أي لزيادة
البياض الظاھري للمنتجات البيضاء(

1%

كغ

- 32 04. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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32.05

32 05. 00. 00

القسم السادس  /الفصل الثاني والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

ألوان مرسبة )ألوان الك " ("colour lakesمحضرات محددة في
المالحظة ) (3من ھذا الفصل أســاســــھا ألوان مرسبة "ألوان الك".

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل.

مواد تلوين أخر ،محضرات محددة في المالحظة  3من ھذا الفصل ،غير تلك
المذكورة في البنود  ،32.04 ،32.03أو  ،32.05منتجات غير عضوية
من األنواع المســـتعملة كألوان مضيئة )لومينوفور( وإن كانت محددة
الصفات الكيماوية.

32.06

-

ألوان سطحية )بيجمنت( ومحضرات أساسھا ثنائي أكسيد التيتانيوم:

- - 32 06. 11. 00

محتوية على  80%أو أكثر وزنا ً من ثنائي أوكسيد التيتان محسوبة على أساس المادة الجافة

1%

كغ

- - 32 06. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 32 06. 20. 00

ألوان سطحية ومحضرات أساسھا مركبات الكروم

1%

كغ

-

مواد تلوين أخر ومحضرات أخر:

- - 32 06. 41. 00

الذورد )أزرق االلترامارين" ("ultramarineومحضراته

1%

كغ

- - 32 06. 42. 00

ليتوبون وألوان سطحية أخرى ومحضرات أساسھا كبريتيد الزنك

1%

كغ

- - 32 06. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 32 06. 50. 00

منتجات غير عضوية من األنواع المستعملة كعوامل مضيئة )لومينوفور(

1%

كغ

ألوان ســـطحية )بيجيمت( محضرة ،حاجبات للضوء )معتمات( محضرة،
وألوان محضرة ،ومركبات قابلة للتزجج " ،"glazesمعاجين نصف سـائلة
لطالء الخزف)سـيراميك" ("ceramicأســاســھـا الغـضار وإن كانت ملونة
والـمعـروفة )باإلينجوب ""engobesأو" ،("slipsملمعات سائلة
ومحضرات مماثلة ،من األنواع المستعملة لطالء الخزف أو الطالء بالميناء
أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للتزجج )فريت الزجاج "("glass frit
وغيرھا من الزجاج بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق صغيرة.

32.07

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  4لھذا الفصل

- 32 07. 10. 00

ألوان سطحية )بيجيمت( محضرة؛ معتمات محضرة )حاجبات للضوء( وألوان محضرة
ومحضرات مماثلة

1%

كغ

- 32 07. 20. 00

ميناء ومركبات قابلة للتزجج " ،"glazesمعاجين نصف سائلة لطالء الفخار أساسھاالغضار
وإن كانت ملونة المعروفة باإلينجوب ) (" slips" engobesومحضرات مماثلة

1%

كغ

- 32 07. 30. 00

ملمعات سائلة ومحضرات مماثلة

1%

كغ

- 32 07. 40. 00

فريت زجاجي وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق صغيرة

1%

كغ

دھانات وورنيش )بما في ذلك دھانات المينا " "enamelsأواللكر
" ("lacquersأساسھا بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماوياً،
المعرفة في المالحظة الرابعة
مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ المحاليل
ّ
) (4من ھذا الفصل.

32.08

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل
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القسم السادس  /الفصل الثاني والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 32 08. 10. 00

أساسھا البولي أستيرات.

10 %

كغ

- 32 08. 20. 00

أساسھا بوليميرات أكريليكية أو فينيلية "."vinyl polymers

10 %

كغ

- 32 08. 90. 00

غيرھا.

10 %

كغ

دھانات وورنيش )بما في ذلك دھانات-المينا " "enamelsأواللكر
" ("lacquersأساسھا بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماويا ً مبددة
أو مذابة في وسط مائي.

32.09

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- 32 09. 10. 00

أساسھا بوليميرات أكريليكية أو فينيلية.

10 %

كغ

- 32 09. 90. 00

غيرھا.

10 %

كغ

32.10

32 10. 00. 00

دھانات أخر وورنيش )بما في ذلك دھانات المينا " "enamelsأو اللكر
وألوان مائية "("distempers؛ وألوان سطحية )بيجيمت( محضرة في
الماء ،من النوع المستعمل في عمليات التجھيز النھائي للجلود.

10 %

كغ

32.11

32 11. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

32.12

ألوان سطحية "بيجيمت" )بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية( مبددة
في وسط غير مائي ،بشكل سائل أو معجون من النوع المستعمل في صناعة
الدھانات )بما في ذلك ألوان الميناء(؛ أوراق الختم؛أصباغ ومواد تلوين
أخرى مھيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.
- 32 12. 10. 00

رقائق ختم

10 %

كغ

- 32 12. 90. 00

غيرھا.

10 %

كغ

32.13

ألوان للفنانين و الطلبة و لرسامي اللوحات)الالفتات( أو لتعديل تدرج األلوان
أو للتسلية وألوان مماثلة بشكل أقراص أو في أنابيب أو زجاجات أو قوارير
)برطمانات( أو قصعات أو أوعية أو أغلفة مماثلة.
- 32 13. 10. 00

ألوان بشكل مجموعات متناسبة ""Sets

10 %

كغ

- 32 13. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

32.14
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مجففات محضرة.

10 %

كغ

معاجين تثبيت الزجاج ،وإسمنت راتنجي ،مركبات للجلفطة "منع النش
 "caulkingوغيرھا من معاجين السد؛ معاجين الحشو
)" "painter's fillingتسوية السطوح قبل الدھان(؛ محضرات غير
متحملة للحرارة لتغطية الواجھات أو الجدران الداخلية أو األرضيات أو
السقوف أوما شابھھا.
- 32 14. 10. 00

معاجين تثبيت الزجاج ،معاجين سد الشقوق وإسمنت راتنجي ومركبات إحكام سد الفواصل
للوقاية من التسرب ومعاجين سد أخر ،معاجين تسوية السطوح قبل الدھان.

10 %

كغ

- 32 14. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ
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32.15

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

حبر الطباعة ،حبر الكتابة أوالرسم وأنواع حبر أخر ،وإن كانت مركزة ،أو
بشكل جامد.
-
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القسم السادس  /الفصل الثاني والثالثون

حبر الطباعة:

- - 32 15. 11. 00

أسود

10 %

كغ

- - 32 15. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 32 15. 90. 00

غيرھا.

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

202

الصفحة203 :

 10:37ص

2017/03/14
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الصفحة
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الصفحة204 :

القسم السادس  /الفصل الثالث والثالثون

الفصل الثالث والثالثون
زيوت عطرية ،وراتنجات عطرية"رزينويد" محضرات عطور أو تطرية )كوزماتيك( أو تجميل
)تواليت(
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخالصات النباتية من البندين  13.01أو 13.02؛

)ب( الصابون والمنتجات األخر الداخلة في البند 34.01؛ أو
)ج(

أرواح التربنتين من الصمغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات األخرى
الداخلة في البند .38.05

-2

إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند  .33.02تسري فقط على المواد الداخلة في البند  33.01وعلى المكونات العطرية التي تم
فصلھا من ھذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية.

-3

تنطبق أحكام البنود  33.03لغاية  ،33.07بصفة خاصة ،على المنتجات ،سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة )عدا المياه المقطرة
العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية( ،الصالحة لالســتعمال كمنتجات داخلة في ھذه البنود والـمھيأة في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
من أجل ھذه االستعماالت.

-4

تشــمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية )كوزميتيك( أو تجميل )تواليت( بالمعنى المذكور في البند  33.07فـيـمـا تشــمل المنتجات
التالية :األكياس الصغيرة المحتوية على أجزاء نباتات عطرة؛المحضرات العطرية التي تنتشر رائحتھا باالحتراق؛ األوراق المعطرة
واألوراق المشربة أو المطلية بمواد التجميل؛المحاليل الخاصة بالعدسات الالصقة أو للعيون االصطناعية؛ الحشو واللباد والالمنسوجات
المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات العناية بنظافة وتجميل )تواليت( الحيوانات.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

يستوفى رسم انفاق استھالكي عن مشتمالت البنود الرئيسية  33.03و 33.04و 33.05و 33.07بمعدل  % 10من القيمة المتخذة اساسا ً
لحساب الرسوم الجمركية مضافا ً إليھا الرسوم الجمركية و غيرھا من الرسوم )بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام . (2015
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

زيوت عطرية )وإن كان التربين منزوعا ً منھا( ،بشمعھا أو بدونه؛ راتنجات
عطرية )ريزينوييد( ،راتنجات زيتية مستخلصة؛ محاليل زيوت عطرية
مركزة في الشحوم أو في الزيوت الثابتة أو في الشموع أو ما يماثلھا،
متحصل عايھا بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متخلفة عن
عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية
من زيوت عطرية.

33.01

-

زيوت عطرية من حمضيات:

- - 33 01. 12. 00

من برتقال

1%

كغ

- - 33 01. 13. 00

من ليمون )سيتروس ليمون(

1%

كغ

- - 33 01. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

زيوت عطرية من غير الحمضيات:

- - 33 01. 24. 00

من النعنع الفلفلي )منتابيبريتا (Mentha Piperita

1%

كغ

- - 33 01. 25. 00

من أنواع النعنع األخر

1%

كغ

- - 33 01. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 33 01. 30. 00

مواد راتنجية عطرية )ريزينيويد "("Resinoids

1%

كغ

- 33 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

33.02

33.03

القسم السادس  /الفصل الثالث والثالثون

مخاليط مواد عطرية ومخاليط )بما فيھا المحاليل الكحولية( قاعدتھا مادة أو
أكثر من ھذه المواد العطرية ،من النوع المستعمل كمواد خام في الصناعة؛
محضرات أخر قاعدتھا مواد عطرية من النوع المستعمل في صناعة
المشروبات.
- 33 02. 10. 00

من األنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات

1%

كغ

- 33 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

33 03. 00. 00

عطور )بارفان( ومياه تعطير )أو  -دو تواليت(.

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

مستحضرات تجميل أوزينة )ماكياج( ومستحضرات للعناية بالبشرة )غير
األدوية( ،بما فيھا محضرات الوقاية من الشمس أو محضرات إكساب السمرة
)اللون البرونزي( ،محضرات العناية باليدين والقدمين.

33.04

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 33 04. 10. 00

محضرات تجميل الشفاه

30 %

كغ

- 33 04. 20. 00

محضرات تجميل العيون

30 %

كغ

- 33 04. 30. 00

محضرات العناية باليدين و القدمين

30 %

كغ

- - 33 04. 91. 00
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- - 33 04. 99. 00

33.05

القسم السادس  /الفصل الثالث والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

مستحضرات العناية بالشعر.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 33 05. 10. 00

شامبو

30 %

كغ

- 33 05. 20. 00

محضرات تجعيد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة

30 %

كغ

- 33 05. 30. 00

ملمعات الشعر )لكر الشعر(

30 %

كغ

- 33 05. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

مستحضرات للعناية بالفم أو األسنان ،بما فيھا معاجين ومساحيق تثبيت
األسنان االصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين األسنان )دنتال فلوس" dental
 ("flossفي عبوات معدة للبيع بالتجزئة.

33.06

- 33 06. 10. 00

محضرات للعناية باألسنان

30 %

كغ

- 33 06. 20. 00

خيوط تنظيف ما بين األسنان )دنتال فلوس "("dental floss

30 %

كغ

- 33 06. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

محضرات معدة لالستعمال قبل الحالقة أو أثناء الحالقة أو بعد الحالقة،
ومزيالت الروائح الجسدية ،ومحضرات االستحمام ،ومزيالت الشعر،
ومحضرات عطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل أخرى غير مذكورة
وال داخلة في مكان آخر؛ مزيالت روائح محضرة لألماكن ،وإن كانت معطرة
أو ذات خواص تطھيرية.

33.07

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

- 33 07. 10. 00

محضرات لإلستعمال قبل وأثناء أو بعد الحالقة

30 %

كغ

- 33 07. 20. 00

مزيالت الروائح الجسدية ومضادات التعرق

30 %

كغ

- 33 07. 30. 00

أمالح الحمام المعطرة ومحضرات االستحمام األخرى

30 %

كغ

- - 33 07. 41. 00

"آغارباتي "Agarbattiومحضرات أخر عطرة تنتشر رائحتھا باالحتراق

30 %

كغ

- - 33 07. 49. 00

غيرھا

30 %

كغ

-
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محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف بما فيھا المحضرات المعطرة المستعملة في
الطقوس الدينية:

غيرھا:

 - - - 33 07. 90. 10محاليل تنظيف وتعقيم ونقع العدسات الالصقة والعيون االصطناعية

30 %

كغ

 - - - 33 07. 90. 90غيرھا

30 %

كغ
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القسم السادس  /الفصل الرابع والثالثون

الفصل الرابع والثالثون
صابون ،عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ،محضرات غسيل ،محضرات تشحيم ،شموع
إصطناعية وشموع محضرة ،محضرات صقل أو تلميع ،شموع إضاءة وأصناف مماثلة ،معاجين
لصنع النماذج" ،شموع طب األسنان" ومحضرات لطب األسنان أساسھا الجص
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المخاليط أو المحضرات الصالحة لألكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية من األنواع لمستعملة كمحضرات
للحل )للفك( من القوالب )البند (15.17؛

)ب( المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً؛
)ج(

الشامبو ،محضرات العناية باألسنان ،معاجين ورغوات الحالقة أو محضرات االستحمام التي تحتوي على صابون أو عوامل
عضوية ذات نشاط سطحي )فعالة سطحيا ً( البنود ) ،33.05و ،33.06و.(33.07

-2

من أجل تطبيق أحكام البند  ،34.01ال تنطبق كلمة "صابون" إال على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحـتوي الصابون
والمنتجات األخر الداخلة في البند  34.01على مواد مضافة )مثل المطھرات ،أو مساحيق الشحذ أو مواد مالئة أو األدوية( وتبقى المنتجات
التي تحتوي على مســــاحيق شحذ داخلة في البند  ،34.01إذا كانت فقط على ھيئة قضبان أو قطع أو بأشــكال مقولبة أما إذا كانت
بأشــكال أخرى فتدخل في البند  34.05مثل معاجين ومســاحيق الجلي والمحضرات المماثلة.

-3

من أجل تطبيق أحكام البند  ،34.02فإن عبارة "عوامل عضوية ذات نشـاط ســـطحي )فعالة ســطحيا ً( تعني المنتجات التي عندما تخلط
مع الماء بتركيز قدره  %0.5بدرجة حرارة  20مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنھا :
)أ(

تعطي سائالً شفافا ً أو نصف شفاف أو مستحلبا ً ثابتا ً دون أن تنفصل المادة غير القابلة للذوبان؛

)ب( تخفض توتر سطح الماء إلى ) 4.5جداء  10قوة  N/m 2نيوتن م 45"2داين /سم ("2أو أقل.
-4

يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية " الواردة في البند  34.03المنتجات المعرفة في المالحظة  2من الفصل .27

-5

مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليھا أدناه ،فإن عبارة "شموع اصطناعية وشموع محضرة "الواردة في البند  34.04تطبق فقط على:
)أ(

المنتجات العضوية التي لھا صفة الشموع المنتجة كيماوياً ،وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛

)ب( المنتجات المتحصل عليھا من عملية خلط شموع مختلفة؛
)ج(

المنتجات التي لھا صفة الشموع والتي أساسھا نوع أو أكثر من الشموع أو البرافين و تحتوي أيضا ً على شحوم أو دھون أو
راتنجات أو مواد معدنية أو مواد أخرى.

وال يشمل ھذا البند:
)أ(

المنتجات الداخلة في البند  15.16أو  34.02أو  38.23حتى ولو كانت شمعية القوام؛

)ب( الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة ،وإن كانت مكررة أو ملونة،الداخلة في البند 15.21؛
)ج(

الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند  ،27.12وإن كانت مخلوطة فيما بينھا أو ملونة فقط؛

)د(

الشموع المخلوطة ،المبددة أو المذابة في وسط مائي )البنود  ... ،38.09 ،34.05إلخ(.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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-2

وردت عبارة "منتجات غواسل عضوية" في نص البند  34.01من "جدول التعريفة الجمركية المعد وفق النظام المنسّق ووفق التعديالت
 "1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالســتثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ترجمة
لعبارة " "Organic surface-active productsووردت عـبارة "عـوامـل عـضـوية ذات نشـاط سـطحي" في نص البند  34.02في
نفس الجدول ترجمة لعبارة ""Organic surface-active agentsويالحظ عـدم اختالف الوصف الوارد في نص العــبـارتـيـن في
الـلـغـة اإلنكليـزية " "Organic surface-activeوإن اختلف الموصوف الذي ورد ذكره )منتجات" ("productsفي نص البند
 34.01بينما ورد )عوامل" ("agentsفي نص البند  ،34.02في حين اختلف الوصف في اللغة العربية ونجم ذلك عن التـبـايـن في
ترجـمـة عـبارة ""surface-activeحيث وردت "غواسل" في نص البند  34.01وھي الترجمة الواردة أيضا ً في نص البند  34.02في
جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادر في دمشق عام  1989بينما وردت" ذات نشاط سـطحي" في نص البند  ،34.02وھي أقرب
لمعنى عبارة " "surface-activeالتي تعني "فعَّالة سطحيا ً" ألن كلمة " "activeالواردة في العبارة اآلنفة الذكر تعني فاعل وفعّال وال
تعني نشاطاَ وفقا ً للمعجم وقد ورد فيه أن كلمة " "activityلھا معنى نشاط ،حيوية أو فعّالية و ينسجم ذلك أيضا ً مع المعنى المقصود في
المالحظة  3لھذا الفصل التي أوضحت أن أھم خصائص ھذه المواد ھو فاعليتھا على الســـطح فھي تخفض توتر سطح الماء)خافضة
للتوتر السطحي(
بالمقابل وردت صفة " "tensio-actifs,ivesفي النص الفرنســــي للبندين  34.01و 34.02لوصف المنتجات والمحضرات العضوية
المذكورة فيھما ،ووفقا ً للمعجم ،تطلق ھذه الصفة على المواد التي تعدل التوتر الســطحي للســـائل المذابة فيه:
Se dit d'une substance qui modifie la tension superficielle du liquide dans lequel est dissoute
وبالتالي ،فإن العبارات "فعَّالة ســـطحيا ً" و"معدلة للتوتر الســـطحي" و"غواســل عضوية" )المســتخدمة في الجدول السابق( و"خافضات
التوتر السطحي" لھا نفس المعنى طالما توفر فيھا الشرطان المذكوران في المالحظة  3أعاله.

-3

يشمل البند الفرعي  3403.19.00المحضرات المضادة للصدأ علما ً بأن العنصر األساسي في ھذا المحضر ھو الالنولين و ليس الوايت
سبريت الذي ليس له سوى صفة المذيب الذي يتبخر بعد االسـتعمال وبالتالي وإن توفرت فيه النسـبة المطلوبة نص البند  27.10فإنه ال
يشـكل العنصر األساسـي في ھذا المحضر وھو الشــــرط اآلخر المطلوب لتطبيق البند  ،27.10ويبقى مشــموالً بالبند  34.03و يدخل
في البند لھذا الفصل الفرعي .3403.1900

-4

البوليول:
ورد ذكره في مجموعة آراء تصنيف النظام المتناسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية في البند الفرعي  3402.13كمادة عضوية
غير متشردة )غير ايونية( مع ِّدلة لتوتر سطح الماء المذابة فيه تستعمل بوصفھا كذلك كما تســتعمل أيضا في صناعة البولي يوريتان
الخلوي “) ”cellulairesأو الرغوي“ ،(”foamsوورد ذكر البوليول مرة ثانية في المجموعة اآلنفة الذكر في البند الفرعي المذكور
أعاله مرة ثانية وبنفس المواصفات الفيزيائية و نفس وجھة االســتعمال مع توضيح طريقة الحصول عليه وتركيبه وأ َّنه ناتج عن )عمليات
ضم متتالية ألكســــيد البروبيلين واألتيلين إلى ثنائي أمين األتيلين( بينما ورد ذكر البوليول في جدول تعريفة الرســـوم الجمركية الســــابق
كنوع من أنواع اللدائن)البالستيك( نص عليه البند الفرعي /1/39ھـ أي أنھا اعتبرته كنوع من أنواع اللدائن )البالستيك(.
وبالرجوع إلى )تعديل  55للشــروح اإلضافية للبند  1/39في جدول تعريفة الرســــــوم الجمركية السابق موضوع مذكرة اإلدارة رقم
 /834دا 1979/تاريخ  (1979/9/11تبين أن التركيب الوارد في التعديل المذكور ھو )تفاعل أكسـيد أولفيني مثل أوكســيد االتيلين أو
أوكســـيد البروبيلين مع األغوال عديدة الھيدروكســـيل( يطابق التركيب النوع الثاني المذكور في مجموعة آراء التصنيف ولكن اختلف
التصنيف.
كما ورد في مجموعة آراء التصنيف اآلنفة الذكر وباإلضافة إلى ما سبق ذكر البوليول أي ً
ضا في البند  3907.20على النحو التالي:
كوبوليمير البوليول البولي ايتر ،يرد بشكل سـائل شفاف عديم اللون ،يتألَّف من وحدات )مونوميرات( من األوكسي بروبلين واألوكسي
أتيلين بنسبة تقريبية ھي حوالي  3إلى  ،1وذات وزن جزيئي وســـطي حوالي  2000تقريبا ً ويســــــتعمل كمنتج متوسط )وسيط( في
صناعة البولي يوريتان أي أنه ال يدخل مباشرة في تركيب ھذا األخير .
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية ف َّعالة سطحيا ً )معدِّلة للتوتر السطحي
" ("tensio-actifsمعدّة لإلستعمال كصابون ،على ھيئة قضبان أو ألواح
" "cakesأو قطع مقولبة أو بأشكال خاصة " ،"shapesوإن إحتوت
على صابون؛ منتجات ومحضرات عضوية ف َّعالة سطحيا ً )معدِّلة للتوتر
السطحي " ("tensio-actifsمعدّة لغسيل البشرة ،بشكل سائل أو معجون
مھيأة للبيع بالتجزئة ،وإن احتوت على صابون؛ ورق وحشو ولباد
والمنسوجات ،مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمحضرات تنظيف
أساسھا منتجات معدلة للتوتر السطحي )ديترجنت ".("detergent

34.01

-

صابون ،منتجات ومحضرات عضوية فعَّالة سطحيا ً )معدلة للتوتر السطحي( ،على ھيئة
قضبان أو ألواح أو قطع مقولبة أو بأشكال خاصة ،ورق وحشو ولباد والمنسوجات ،مشربة
أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمحضرات تنظيف أساسھا منتجات معدلة للتوتر السطحي
)دتيرجنت":("detergent

- - 34 01. 11. 00

معدة لالستعمال كمواد تجميل )تواليت( )بما فيھا تلك المحتوية على مواد طبية(

30 %

كغ

- - 34 01. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

صابون بأشكال أخر:

 - - - 34 01. 20. 10محضرات من الصابون على شكل فتائل )(NOODLES

10 %

كغ

 - - - 34 01. 20. 90غيرھا

30 %

كغ

30 %

كغ

- 34 01. 30. 00

منتجات ومحضرات عضوية فعَّالة سطحيا ً )مع ِّدلة للتوتر السطحي "("tensio-actifs
لغسل البشرة ،بشكل سائل أو معجون مھيأة للبيع بالتجزئة ،سواء كانت تحتوي على صابون
أم ال

فعالة سـطحيا ً )معدِّ لة للتوتر السـطحي
عوامل عضوية ّ
ضرات
") ("tensio-actifsعدا الصابون(؛ محضرات ف َّعالة سطحيا ً )مح َّ
معدِّلة للتوتر السطحي " ،("tensio-actifsومحضرات الغسيل )بما فيھا
محضرات الغسـيل المسـاعدة( ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون،
غير تلك الداخلة في البند 34.01

34.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

-

عوامل عضوية فعالة سطحيا )مع ِّدلة للتوتر السطحي " ،("tensio-actifsوإن كانت مھيأة
للبيع بالتجزئة:

- - 34 02. 11. 00

أنيونية ") "Anionicسالبة الشحنة(

1%

كغ

- - 34 02. 12. 00

كاتيونية ") "Cationicموجبة الشحنة(

1%

كغ

- - 34 02. 13. 00

غير أيونية ") "Non ionicغير متشردة(

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل
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- - 34 02. 19. 00

غيرھا

- 34 02. 20. 00

محضرات مھيأة للبيع بالتجزئة

20 %

- 34 02. 90. 00

غيرھا.

20 %

2017/03/14

1%

كغ
كغ
كغ

الصفحة

210

الصفحة211 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

34.03

القسم السادس  /الفصل الرابع والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

محضرات للتشحيم )بما فيھا محضرات زيوت القطع ،محضرات حل البراغي
أو الصواميل "العزق" ،محضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات للفك
"للحل" من القوالب ،أساسھا مواد تشحيم( ومحضرات من األنواع
المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرھا من
المواد ،باستثناء المحضرات المتضمنة على  %70أو أكثر وزنا ً من الزيوت
النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية.
-

محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية:

- - 34 03. 11. 00

محضرات لمعالجة المواد النسجية أو جلد أو الفراء أو غيرھا من المواد

10 %

كغ

- - 34 03. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- - 34 03. 91. 00

محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو جلد الفراء أو غيرھا من المواد

10 %

كغ

- - 34 03. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

34.04

شموع اصطناعية وشموع محضرة.
- 34 04. 20. 00

من بولي )أوكسي اثيلين( )بولي اثيلين غليكول(

5%

كغ

- 34 04. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

34.05

34.06

 10:37ص

غيرھا:

محـضــرات تـلـمـيـع "بوليش" ومـعـاجـيـن لألحـذيـة أو لألثـاث أو
لألرضيات وللعربات أو للزجاج أو المعادن ،معاجين الجلي )الصقل(
ومحضرات مماثلة )وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو
المنسوجات ،أو لدائن خلوية أو مطاط خلوي ،مشـربة أو مطلية أو مغطاة
بمثل ھذه المحضرات( باستثناء الشموع الداخلة في البند 34.04
- 34 05. 10. 00

محضرات تلميع "بوليش" ،معاجين ومحضرات مماثلة لألحذية أو الجلد

10 %

كغ

- 34 05. 20. 00

محضرات تلميع "بوليش" ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة األثاث الخشبي أو األرضيات
أو غيرھا من المصنوعات الخشبية

10 %

كغ

- 34 05. 30. 00

محضرات تلميع "بوليش" ومحضرات مماثلة للعربات )أل بدان السيارات( عدا محضرات
تلميع المعادن

10 %

كغ

- 34 05. 40. 00

معاجين ومساحيق الجلي )صقل " ("scouringوغيرھا من محضرات الجلي

10 %

كغ

- 34 05. 90. 00

غيرھا:

10 %

كغ

34 06. 00. 00

شموع إضاءة وأصناف مماثلة.

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

211

الصفحة212 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

34.07

34 07. 00. 00

 10:37ص

2017/03/14

القسم السادس  /الفصل الرابع والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

معاجين لصـنع النماذج ،بـمـا في ذلك ما كان منھـا مھـيأ لتسلية األطفال؛
محضـرات من النوع المعـروف "بشموع طب األسنان" و"بمركبات طبع
األسنان" ،مھيأة بشكل مجموعات)أطقم( ،أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
أو عـلى شــكل ألواح أو بشـكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛
محضرات أخر معدة لالستعمال في طب األسنان أساسھا الجص )من الجبس
المكلس أو كبريتات الكالسيوم(.

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

الصفحة

كغ

212

الصفحة213 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السادس  /الفصل الرابع والثالثون

الصفحة

213

الصفحة214 :

القسم السادس  /الفصل الخامس والثالثون

الفصل الخامس والثالثون
مواد زاللية ،منتجات أساسھا النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الخمائر )البند (21.02؛

)ب( أجزاء الدم )عدا زالل الدم غير المعد الستعماالت العالجية أو وقائية( ،األدوية والمنتجات األخرى الداخلة في الفصل 30؛

-2

)ج(

المحضرات األنزيمية لالستعمال في الدباغة األولية )البند (32.02؛

)د(

المحضرات األنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرھا من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛

)ه(

البروتينات المقساة )البند (39.13؛

)و(

منتجات صناعة الطباعة من ھالم "الجيالتين" )الفصل (49؛

ألغراض تطبيق البند  ،35.05تعني عبارة "الدكسترين" منتجات تحلل )تفكك " ("degradationالنشاء ،والتي تكون نسبة محتوياتھا من
السكر المختزل " ،"reducing sugarالتزيد عن  %10معبراً عنھا "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة.
إن المنتجات من ھذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن  %10تدخل في البند .17.02

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

214

الصفحة215 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

35.01

القسم السادس  /الفصل الخامس والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

جبنين )كازئين( ،أمالحه )كازئينات( ومشتقاته األخر؛ غراء الجبنين.
- 35 01. 10. 00

جبنين )كازئين(

1%

كغ

- 35 01. 90. 00

غيره

1%

كغ

زالل "البومين" )بما في ذلك المركزات المكونة من أثنين أو أكثر من
بروتينات مصل اللبن ،المحتوية على أكثر من  %80وزنا ً من ھذه
البروتينات محسوبة على أساس المادة الجافة( ،أمالح األلبومين ومشتقاته
األخر.

35.02

-

زالل البيض:

- - 35 02. 11. 00

مجفف

1%

كغ

- - 35 02. 19. 00

غيره

1%

كغ

- 35 02. 20. 00

زالل اللبن  ،بما في ذلك مركزات أثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن

1%

كغ

- 35 02. 90. 00

غيره

1%

كغ

35.03

35 03. 00. 00

ھالم )بما في ذلك الھالم المھيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة ،وإن
كانت مشغولة السطح أو ملونة( ومشتقاته؛ غراء السمك )آيزنغالس
" ،("isinglassأنواع غراء أخر ،من أصل حيواني ،باستثناء غراء
الجبنين الداخل في البند .35.01

1%

كغ

35.04

35 04. 00. 00

ھضمون "ببتون" ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتھا ،غير داخلة
وال مذكورة في مكان آخر ،مساحيق صالل )جلود غير مدبوغة( ،وإن كانت
معالجة بالكروم.

1%

كغ

دكسترين وغيره من أنوع النشاء المعدل )النشاء الذي سبق تھليمه
" "Pregelatinisedأوأسترته مثالً(؛ غراء أساسه نشاء أو دكسترين أو
غيره من أنواع النشاء المعدل.

35.05

- 35 05. 10. 00

دكسترين وأنوع أخرى من النشاء المعدل

1%

كغ

- 35 05. 20. 00

غراء

1%

كغ

غراء محضر وغيره من المواد الالصقة المحضرة ،غير مذكورة وال داخلة
في مكان آخر؛ منتجات صالحة لالستعمال كغراء أو مواد الصقة ،مھيأة للبيع
بالتجزئة كغراء أومواد الصقة ،ال يزيد وزنھا الصافي عن الكيلو غرام
الواحد .

35.06

- 35 06. 10. 00
-

 10:37ص

منتجات"مھما كان نوعھا"صالحة لالستعمال كغراء أو كلواصق ،مھيأة للبيع بالتجزئة كغراء
أو كلواصق ،عندما ال يزيد وزنھا الصافي عن الكيلو غرام الواحد )1كغ(

10 %

كغ

غيرھا:

- - 35 06. 91. 00

لواصق أساسھا بوليميرات البنود  39.01لغاية  39.13أو المطاط

10 %

كغ

- - 35 06. 99. 00

غيرھا.

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

215

الصفحة216 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

35.07

 10:37ص

القسم السادس  /الفصل الخامس والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أنزيم " ،"enzymesأنزيمات محضرة غير مذكورة وال داخلة في مكان
آخر.
- 35 07. 10. 00

أنفحة )منفحة( " "rennetو المركزات الناتجة عنھا.

1%

كغ

- 35 07. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

216

الصفحة217 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السادس  /الفصل الخامس والثالثون

الصفحة

217

الصفحة218 :

القسم السادس  /الفصل السادس والثالثون

الفصل السادس والثالثون
بارود ومتفجرات ،منتجات نارية فنية ،ثقاب ،خالئط معدنية إلحداث االشتعال ،مواد لھوب معينة
مالحظات:
-1

ال يشـمل ھذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيماوياً ،المقدمة على حدة ،عدا المركبات المذكورة في المالحظة ) 2أ( أو ) 2ب( أدناه.

-2

يقصد بعبارة "أصناف من مواد لھوب" بالمعنى المذكور في البند  36.06فقط :
)أ(

الميتالدھيد والھيكسـا مثلين تترامين واألصناف المماثلة ،المھيأة في أشكال )أقراص ،أصابع أو بأشكال مماثلة(لالستعمال كوقود؛
الوقود الذي أساسه الكحول ،والوقود المحضر المماثل ،بأشكال صلبة أو شـبه صلبة )عجينية(.

)ب( الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المھيأ في أوعية من األنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الوالعات
المماثلة والتي ال تتجاوز سعتھا  300سنتيمتر مكعب؛
)ج(

 10:37ص

المشاعل الراتنجية ،وموقدات النار وما يماثلھا.

2017/03/14

الصفحة

218

الصفحة219 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

36.01

36 01. 00. 00

مساحيق بارود.

36.02

36 02. 00. 00

متفجرات محضرة ؛عدا مساحيق البارود.

36.03

36 03. 00. 00

القسم السادس  /الفصل السادس والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية
20 %

كغ

مالحظة :محصور خاضع للحصر

20 %

كغ

مالحظة :محصور خاضع للحصر

36.04

36.05

ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب
وغيرھا من األصناف النارية الفنية.
- 36 04. 10. 00

ألعاب نارية

30 %

كغ

- 36 04. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

36 05. 00. 00

ثقاب )كبريت( عدا األصناف النارية الداخلة في البند .36.04

30 %

كغ

36.06

 10:37ص

فتائل لألمان ،فتائل للتفجير؛ كبسوالت لالشتعال أو التفجير؛ أدوات اشعال؛
مفجرات كھربائية.

20 %

كغ

فيروسيريوم " "Ferro-ceriumوخالئط معدنية أخر الحداث االشتعال
من جميع األشكال؛ أصناف من مواد لھوب كما ھي محددة في المالحظة )(2
من ھذا الفصل.
- 36 06. 10. 00

وقود سائل وغاز وقود مسيّل في عبوات ال تتجاوز سعتھا  300سنتيمتر مكعب من األنواع
المستعملة لتعبئة وإعادة تعبئة قداحات السجائر والوالعات المماثلة

30 %

كغ

- 36 06. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

219

الصفحة220 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السادس  /الفصل السادس والثالثون

الصفحة

220

الصفحة221 :

القسم السادس  /الفصل السابع والثالثون

الفصل السابع والثالثون
منتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل النفايا أو الفضالت.

-2

يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافي" في ھذا الفصل العملية التي يتم بواسـطتھا تشــكيل الصور المرئية بطريقة مباشــــــرة أو غير مباشـــرة،
بفعل الضوء أو غيره من أشكال اإلشعاع على سطوح حساسة للضوء.

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

221

الصفحة222 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

37.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألواح وأفالم مسطحة ،للتصوير الفوتوغرافي ،محسسة ،غير مصورة ،من
أية مادة عدا الورق أو الكرتون )الورق المقوى( أو النسج؛ أفالم للتصوير
الفوري ،محسسة ،غير مصورة ،وإن كانت مھيأة في عبوات تلقيم.
- 37 01. 10. 00

للتصوير باألشعة السينية )أشعة أكس (X

- 37 01. 20. 00

أفالم للتصوير الفوري

10 %

- 37 01. 30. 00

ألواح وأفالم أخر ،يزيد أي من جوانبھا عن  255ملليمتر

10 %

-

5%

م2
كغ
م2

غيرھا:

- - 37 01. 91. 00

للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم ":("polychrome

10 %

م2

- - 37 01. 99. 00

غيرھا

10 %

م2

37.02

أفالم بشكل لفات ،للتصوير الفوتوغرافي ،محسسة ،غير مصورة ،من أية
مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفالم للتصوير الفوري بشكل
لفات ،محسسة ،غير مصورة.
- 37 02. 10. 00
-

للتصوير باألشعة السينية )أشعة أكس (X

5%

م2

أفالم أخر ،غير مثقبة اليزيد عرضھا عن  105ملم:

- - 37 02. 31. 00

للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم ".("polycrome

10 %

م2

- - 37 02. 32. 00

غيرھا تتضمن مستحلب من ھاليدات الفضة.

10 %

م2

- - 37 02. 39. 00

غيرھا.

10 %

م2

-

أفالم أخر غير مثقبة يزيد عرضھا عن  105مليمتر:

- - 37 02. 41. 00

بعرض يزيد عن  610مليمتر وبطول يزيد عن  200متراً ،للتصوير الفوتوغرافي الملون
)بولي كروم "("polycrome

10 %

م2

- - 37 02. 42. 00

بعرض يزيد عن  610مليمتر وبطول يزيد عن  200متر ،غير تلك المستعملة للتصوير
الفوتوغرافي الملون

10 %

م2

- - 37 02. 43. 00

بعرض يزيد عن  610مليمتر وبطول اليزيد عن  200متر

10 %

م2

- - 37 02. 44. 00

بعرض يزيد عن  105مليمتر واليتجاوز  610مليمتر

10 %

م2

-
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أفالم أخر للتصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم(:

- - 37 02. 52. 00

بعرض ال يزيد عن  16مليمتراً

10 %

متر

- - 37 02. 53. 00

بعرض يزيد عن  16مليمتر واليتجاوز  35مليمتر وبطول اليزيد عن  30متر للنسخ
االيجابية الشفافة )ديابوزيتيف " "Diapositivesأو ساليدات "("Slides

10 %

متر

- - 37 02. 54. 00

بعرض يزيد عن  16مليمتر واليتجاوز  35مليمتر وبطول اليزيد عن  30متر ،غير تلك
المعدة للنسخ اإليجابية الشفافة )ديابوزيتيف أو ساليدات(

10 %

متر

- - 37 02. 55. 00

بعرض يزيد عن  16مليمتر واليتجاوز  35ملمتر وبطول يزيد عن  30متر

10 %

متر

- - 37 02. 56. 00

بعرض يزيد عن  35مليمتر

10 %

متر
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا:

- - 37 02. 96. 00

بعرض اليزيد عن  35مليمتر وبطول ال يزيد عن  30متر

10 %

متر

- - 37 02. 97. 00

بعرض ال يزيد عن  35مليمتر وبطول يزيد عن  30متر

10 %

متر

- - 37 02. 98. 00

بعرض يزيد عن  35مليمتر

10 %

متر

ورق و ورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي ،محسسة ،غير مصورة.

37.03
- 37 03. 10. 00

لفات بعرض يزيد عن  610مليمتر

10 %

كغ

- 37 03. 20. 00

غيرھا لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون )بولي كروم(

10 %

كغ

- 37 03. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

37.04

37 04. 00. 00

ألواح وأفالم و ورق و ورق مقوى ونسج ،للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة
لكن غير مظھرة.

10 %

كغ

37.05

37 05. 00. 00

ألواح وأفالم للتصوير الفوتوغرافي ،مصورة ومظھرة،عدا أفالم التصوير
السينمائي.

10 %

كغ

أفالم سينمائية ،مصورة ومظھرة ،سواء تضمنت تسجيالً للصوت أم ال ،أو
تضمنت تسجيالت للصوت فقط.

37.06
- 37 06. 10. 00

بعرض  35مليمتر أو أكثر

10 %

متر

- 37 06. 90. 00

غيرھا

10 %

متر

37.07

 10:37ص

محضرات كيماوية لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي) ،غير الورنيش أو
الغراء أو المواد الالصقة والمحضرات المماثلة(؛ منتجات غير مخلوطة،
لالستعمال في التصوير الفوتوغرافي ،مھيأة بشكل مقادير محددة أو مھيأة
للبيع بالتجزئة بشكل جاھز لالستعمال المباشر.
- 37 07. 10. 00

مستحلبات للتحسيس

10 %

كغ

- 37 07. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ
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الفصل الثامن والثالثون
منتجات كيماوية متنوعة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

العناصر أو المركبات المحددة الصفات كيماوياً ،المقدمة على حدة ،باستثناء ما يلي:
(1

الجرافيت االصطناعي )البند (38.01؛

(2

مبيدات للحشــــرات والقوارض واألعشـــــاب الضارة ،موقـفـات اإلنبات ومنظمات نمو النباتات ،مطھرات منتجات مماثلة
مھيأة باألشكال أو في األغلفة المذكورة في البند 38.08؛

(3

المنتجات المھيأة كشحنات ألجھزة إطفاء الحريق أو كقذائف إلطفاء الحريق )البند (38.13؛

(4

المواد المـعـيـارية المعـتمـدة " "certified reference materialsالمحددة في المالحـظـة  2أدناه؛

(5

المنتجات المذكورة في المالحظتين ) 3آ( أو ) 3ج( التاليتين؛

)ب( مخاليط المنتجات الكيماوية مع المواد الغذائية أو غيرھا من المواد ذات قيمة غـذائية ،من األنواع المســــتعملة في تحضير األغذية
المعدة لالستھالك البشري )البند  21.06بصورة عامة(؛

-2

)ج(

رماد وخبث ونفايا)بما في ذلك األوحال ،عدا أوحال المجارير( ،المحتوية على معادن ،أو الزرنيخ أو مخاليطھا التي تتوفـرفيھا
شروط المالحظتين )3أ( أو)3ب( من مالحظات الفصل السادس والعشرين )البند (26.20؛

)د(

األدوية )البندان  30.03أو (30.04؛

)ه(

المحفزات )الوسـائط الكيمياوية " ("Catalystsالمسـتھلكة من النوع المسـتخدم في اسـتخالص المعادن العادية أو لتصنيع
المركبات الكيمـاوية التي قاعدتھا من المعادن العادية )البند  ،(26.20المحفزات المســـتھلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية
في استرجاع المعادن الثمينة )البند  (71.12أو المحفزات المكونة من معادن أو خالئط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة
)مسحوق( أو نسيج معدني )القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر(.

)آ(

ألغـراض البند  ،38.22يقصد بعـبارة )المواد المعيارية المـعـتـمـدة " :("certified reference materialsالمواد المعيارية
التي تكون مرفقة بشھادة توضح قيم الخصائص المعتمدة ،والطرق المســـــتخدمة لتحديد ھذه القيم ودرجة اليقين المرتبطة بكل قيمة
وأيھا مناسب ألغراض تحليلية أو معيارية أو مرجعية.

)ب( باستثناء منتجات الفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ،ولغايات تصنيف المواد المعيارية المعتمدة ،سيكون للبند 38.22
األولوية على أي بند آخر في جدول التصنيف )جدول التعريفة(".
-3

تدخل المنتجات اآلتية في البند  38.24وليس في غيره من جدول التعريفة :
)أ(

البلورات المزروعة )عدا العناصر البصرية( من أوكســيد المغـنـيـزيـوم أو من ھاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية
)األرضية( والتي ال يقل وزن الواحدة منھا عن  2.5غ؛

)ب( زيت فيوزل" "Fusel oilوزيت ديبل ""Dippel's oil؛
)ج(

مزيالت الحبر المھيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛

)د(

المركبات لتصحيح الكتابة على ورق االســتنسـاخ وغيرھا من الســـوائل لتصحيح الكتابة ،وأشرطة تصحيح الكتابة عدا تلك الداخلة
في البند  96.12مھيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛ و

)ه(

أصناف من خزف قابلة لالنصھار معدة الختبار درجة حرارة أفران السيراميك )مخاريط سيجر  Segerمثالً(.
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يقصد بعبارة "فضالت بلدية" أينما وردت في جدول التصنيف)جدول التعريفة( ،الفضالت من النوع الذي يجمع من المنازل والفنادق
والمطاعم والمسـتشـــفيات والمحالت والمكاتب الخ… ،ومن قمامة )كناســة "زبالة"( الطرقات واألرصفة وكذلك أيضا ً فضالـت البناء
والھدم .وتحتوي فضالت البلدية عموما ً على مواد متنوعة جداً مثل ،اللدائن أو المطاط أو الخشـــــب أو الورق أو النسج أو الزجاج أو
المعادن أو المواد الغذائية او االثاث المھ َّشم وسواھا من األصناف المعطوبة أو المرمية.
مع ذلك ال تشمل ھذه العبارة:
)أ(

المواد المنفردة أو األصناف المفروزة عن الفضالت ،مثل فضالت اللدائن أو المطاط او الخشب أو الورق أو النسج أو الزجاج أو
المعادن والخاليا المولدة المســتنفذة )البطاريات المستعملة( التي تدخل في بنودھا الخاصة بھافي جدول التصنيف؛

)ب( الفضالت الصناعية؛
)ج(

الفضالت الصيدالنية ،كما عرفتھا المالحظة ) 4ي( من الفصل الثالثين؛

)د(

الفضالت الطبية ،كما ھي معرفة في المالحظة ) 6آ( أدناه.

-5

ألغراض البند  38.25يقصد بـعـبـارة "أوحال الـمـجـاريـر" االوحال الناتجة عن محطة معالجة االوحال المتدفقة من المدن )مياه البواليع(
وتشــمل الفضالت المعالجة معالجة أولية ،الحثاالت واألوحال غير المثبتة .تســـتثنى االوحال المثبتة عندما تصبح صالحة لالستخدام
كمخصبات )أسمدة( )الفصل الحادي والثالثون(.

-6

إلغراض البند  ،38.25فإن عبارة " فضالت أخر" تطبَّق على:
)أ(

الفضالت الطبية ،ويقصد بھا الفضالت الملوَّ ثة الناجمة عن االبحاث الطبية أو التشخيص أو المعالجة أو غيرھا من
اإلجراءات الجراحية أو الســـنية أو البيطرية ،التي تتضمن غالبا ً جراثيم أو مواد صيدالنية وتتطلب اجراءات محددة
للتخلص منھا )مثل الضمادات المتسخة واألقفزة المستعملة والمحاقن المستعملة(؛

)ب(

فضالت المذيبات العضوية؛

)ج(

الفضالت الناتجة عن معالجة ســــــــــطوح المعادن بمحاليل حمضية )محاليل التحميض "،("pickling liquors
والسوائل الھيدروليكية ،وسوائل الكوابح والسـوائل المانعة للتجمد؛ و

)د(

فضالت أخرى من الصناعات الكيماوية والصناعات الملحقة بھا.
مع ذلك ،إن عبارة "فضالت اخر" ال تشمل الفضالت التي تحتوي بصورة رئيسية على زيوت نفطية أو زيوت متحصل
عليھامن الفلزات القارية )البند .(27.10

-7

ألغراض البند  ،38.26يقصد بعبارة "ديزل حيوي" األستيرات أحادية األلكيل من األحماض الدسمة المستخدمة كوقود ،المشتقة من شحوم
وزيوت حيوانية أو نباتية وإن كانت مستعملة.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يشمل البندان الفرعيان  3808.52و  3808.59فقط األصناف الداخلة في البند  ،38.08المحتوية على واحد أو أكثر من المواد التالية:
حمض بروفلورو اوكتان السلفونيك و أمالحه؛ آالكلور ) (ISO؛ الديكارب ) (ISO؛ ألدرين ) (ISO؛ ازينفوس ميتيل ) (ISO؛ بينا
باكريل ) (ISO؛ كامفكلور )) (ISOتوكسافين(؛ كابتافول ) (ISO؛ كلوردان) (ISO؛ كلورديميفورم ) (ISO؛ كلوروبنزيالت ) (ISO؛
مركبات الزئبق؛ مركبات تريبو تيليتان؛ ددت )) (ISOكلوفينوتان)(DCI؛ – 1،1،1ثالثي كلور-2 ،2مكرر ) -Pكلوروفينيل( ايتان(؛ ،6
-4ثنائي نيترو –أوكريسول ) DNOC (ISOأو أمالحه؛ ثنائي النوسيب )(ISO؛ أمالحه أو أستيراته؛ ثنائي برومير االيتيلين )(ISO
)-2 ،1ثنائي بروموايتان(؛ ثنائي كلوريد االيتيلين ) – 2،1) (ISOثنائي كلور االيتان(؛ ثنائي االلدرين )(ISO ،DCI؛ اندوسلفان
)(ISO؛ ايتيرات بنتا و أوكتا برومو ثنائي فينيل؛ فلورو أسيتاميد )(ISO؛ بروفلورو أوكتان فلوريد السلفونيل؛ سباعي كلور )(ISO؛
سداسي كلور البنزين)(ISO؛ – 6،5،4،3،2،1سداسي كلور الھيكسان الحلقي ) )(HCH(ISO؛ بما في ذلك ليندان )(ISO,DCI؛
ميتاميدوفوس )(ISO؛ أحادي كروتوفوس )(ISO؛ أوكسيران )أوكسيد األيتيلين( باراثيون )(ISO؛ باراثيون  -ميتيل )) (ISOميتيل -
باراثيون(؛ خماسي كلور الفينول )(ISO؛ أمالحه أوأستيراته؛ بروفلورو أوكتان السلفون أميد؛ فوسفاميدون )(ISO؛ )-T- 5،4،2
حمض  – 5،4،2ثالثي كلور فينوكسي االسيتيك( ،أمالحه أو أستيراته.
يشمل البند الفرعي  3808.59أيضا ً صيغ محددة من المساحيق الغبارية التي تحتوي على مزيج من بينوميل ) ،(ISOكربوفوران
) ،(ISOو الثيرام ).(ISO
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-2

تشمل البنود الفرعية من  3808.61لغاية  3808.69فقط األصناف الداخلة في البند  38.08المحتوية على :االلفاسايبر ميترين )،(ISO
بنديوكارب ) ،(ISOبيفنترين ) ،(ISOكلورفينابير) ،(ISOسيفلترين ) ،(ISOديلتاميترين ) ISOو  ،(DCIايتوفينبروكس )،(DCI
فينيتروثيون ) ،(ISOلمبداسيھا لوترين ) ،(ISOماالثيون ) ،(ISOميتيلبيريميفوث ) (ISOأو بروبوكسور).(ISO

-3

تشمل البنود الفرعية من  3824.81لغاية  3824.88فقط المخاليط و المحضرات المحتوية على واحد أو أكثر من المواد التالية :
أوكسيران )أوكسيد اإليتيلين( ،بولي بروموبيفنيل ) ،(PBBبولي كلورو بيفنيل ) ،(PCBبولي كلورو ترفنيل ) ،(PCTتريس )– 3،2
ثنائي بروموبروبيل( فوسفات ،ألدرين ) ،(ISOكامفيكلور )) (ISOتوكسافين( ،كلوردان ) ،(ISOكلورديكون ) ،(ISOددت )(ISO
)كلوفينوتان ) -1،1،1 ،(DCIثالثي كلور  – 2،2بيس ) – Pكلوروفينيل( ايتان ( ،ثنائي الدرين ) ،(ISO ،DCIاندوسلفان )،(ISO
اندرين ) ،(ISOسباعي الكلور ) ،(ISOميركس ) - 6،5،4،3،2،1 ،(ISOسداسي كلورو الھيكساين الحلقي ) ) ،(HCH (ISOبما
في ذلك ليندان )  DCIو  ،(ISOخماسي كلور البنزين ) ،(ISOسداسي كلور البنزين ) ،(ISOحمض بروفلورو اوكتان السلفونيك،
أمالحه ،بروفلورو اوكتان السلفوناميد ،بروفلورو اوكتان فلوريد السلفونيل أو ايتيرات التيترا  ،-البنتا ،-الھيكسا ،-الھيبتا – أو اكتا
بروموثنائي الفينيل.

-4

إلغراض البندين الفرعيين  3825.41و ،3825.49إن "فضالت المذيبات العضوية" ھي الفضالت المحتوية بشــــــكل رئيسي على
مذيبات عضوية ،غير صالحة الستعمال الحق كما لو كانت مقدمة كمنتجات جديدة ،سواء كانت معدة الســترجاع المذيبات أم ال.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت كلمة " منشــَّطة " في نص البند  38.18ترجمة لكلمة " "Dopedالواردة في نص نفس ا لبند باللغة اإلنكليزيةأو""Dopes
بالفرنسية وھذا ھو المعنى العام لھذا الفعل )الحقن بالمنشطات( إال أن معناه تحديداً في مجال اإللكترونيات وفقا لمعجم الروس ھو :اضافة
كميات ضئيلة جداً من الشــــوائب الى بلّورات أحادية لتحويلھا إلى أنصاف نواقل"أشـــباه موصالت " وتعرف ھذه العملية في جامعة
دمشـق "كلية الھندسـة الميكانيكية والكھربائية" بعملية "االشـــابة" وتكون االضافة عموما ً وفقا ً لشــــرح البند المذكور بمعدل جزء بالمليون
و التؤثر ھذه اإلضافة على وصفھا بأنھا محددة الصفات كيمياويا ً نظراً لضآلتھا بينما تؤدي اضافة الشــــــوائب عن عمد في الحاالت
األخرى لجعـل العـناصر غـير محـددة الصفات كيماويا ً لذلك يطلق على ھذه العناصر التي خضعت للعملية المذكورة في كلية العلوم في
جامعة دمشــق" قســـم الكيمياء"وصف الموسومة )المضاف إليھا آثار من عناصر أخرى( ،وال تدخل ھذه العناصر في البند  38.18إال إذا
وردت باألشـكال المذكورة في نص البند المذكور.

-3

وردت عبارة )زيت فيوزل" ("Fusel oilفي نص المالحظة )/3ب( ويقصد بھا الزيوت الكحولية كما وردت فيھا عــبـارة )زيت
ديبل" ("Dippel's oilويقصد بھا زيت العظام أو قطران العـظام المتحصل عليه بالتقطير اإلتالفي لعظام وقرون الحيوانات المجترة.

-4

وردت عبارة "محضرات تھيئة" في نص البند  38.09مقابل عبارة " "parements preparesالواردة في النص الفرنســــي ويقصد
بھا وفقا ً للمعجم محضرات تســــــــتعمل لتصميغ خيوط الســـداء قبل عملية الحياكة بينما يقابل كلمة " "dressingsالواردة في النص
اإلنكليزي وورد شــــرحھا في المعجم بأنھا مصمغات " "sizeأو محضرات تجھيز بطبقة طالء رقيقة ،صقيلة والمعة " "glazeأو
منتجات مقسية " "stiffeningتستعمل في التجھيز النھائي لألقمشـةالمنسوجة.

-5

إن مركبات اإليزوســيانات الحاوية على زمرة اإليزوســيانات " "-NCOمثل تولوين ثنائي اإليزوسـيانات ) ،(TDIثنائي فنيل  -ميتان -
ثنائي اإليزوســــــيانات ) ،(PMDIوثالثي فنيل ميتان ثالثي اإليزوســـــيانات ونفتلين ثنائي اإليزوســــيانات وكاربو -ثنائي إيميد - 4.4
ثنائي فينيل متان  -ثنائي إيزوســيانات ) (MMDIتعتبر محددة الصفات كيميائيا ً عندما تزيد فيھا نسبة زمرة اإليزوسيانات " "-NCOعن
 % 26كما يدل انخفاض نسبة ھذه الزمرة عن  % 26أنھا غير محددة الصفات كيميائيا ً.وتكون البوليميرات األولية الداخلة في الفصل39
ذات وزن جزيء مرتفع بينما تكون المركبات المشمولة بالبند  38.24ذات وزن جزيء منخفض
" ."ayant un faible poids moleculaireوتدخل في البند الجزئي 3824.90.00
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الصفحة

227

الصفحة228 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

38.01

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسھا
الغرافيت أو كربون آخر ،بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرھا من
المنتجات نصف المصنعة.
- 38 01. 10. 00

جرافيت اصطناعي

1%

كغ

- 38 01. 20. 00

جرافيت غروي أو شبه غروي )نصف غروي(

1%

كغ

- 38 01. 30. 00

عجائن كربونية لإللكترودات "األقطاب الكھربائية" ومعاجين مماثلة لتبطين األفران

1%

كغ

- 38 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

فحم خشبي " "Charbonsمنشط  ،منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ ھباب
من أصل حيواني بما في ذلك الھباب الحيواني المستنفذ.

38.02
- 38 02. 10. 00

فحم خشبي منشط

1%

كغ

- 38 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

38.03

38 03. 00. 00

زيت الطول )طول أويل ") ("Tall Oilالراتنج السائل( ،وإن كان مكرراً.

1%

كغ

38.04

38 04. 00. 00

الغسل القلوية المتبقية من تصنيع عجينة السيليلوز ،وإن كانت مركزة أو
منزوعا ً منھا السكر أو معالجة كيماوياً ،بما في ذلك سلفونات الليجينين،
باستثناء الطول أويل ")"tall oilزيت الطول( الداخل في البند .38.03

1%

كغ

أرواح تربنتين من الصموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن
عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات )السلفات( ،وغيرھا من
أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات أخر لألخشاب
الصنوبرية ،ديبنتين خام ،تربنتين كبريتي )سلفيت التربنتين( ،وغيره من
الباراسيمين الخام؛ زيت الصنوبر الحاوي على ألفا  -تربينول كمكون رئيسي

38.05

- 38 05. 10. 00

أرواح تربنتين من الصموغ أو من األخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة
الورق بطريق كبريتات )السلفات(

1%

كغ

- 38 05. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

38.06
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قلفونية " "Rosinوأحماض راتنجية ،ومشتقاتھا؛ أرواح وزيوت
القلفونية؛ صموغ مصھورة.
- 38 06. 10. 00

قلفونية وأحماض راتنجية

1%

كغ

- 38 06. 20. 00

أمالح القلفونية ،أمالح أحماض راتنجية ،أوأمالح مشتقاتھا أو مشتقات الحموض الراتنجية،
عدا امالح مشتقات القلفونية المحورية ""Adducts

1%

كغ

- 38 06. 30. 00

صموغ استيرية

1%

كغ

- 38 06. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

228

الصفحة229 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

38.07

38 07. 00. 00

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

قطران الخشب؛ زيوت قطران الخشب؛ كريوزوت " "Creosoteخشب؛
نفطة الخشب ") "Wood naphtaكحول الخشب( ،زفت نباتي
""Vegetable pitch؛ وزفت طالء براميل البيرة ومحضرات مماثلة
أساسھا القلفونية أو الحموض الراتنجية أو الزفت النباتي.

38.08

1%

كغ

مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب الضارة ،وموقفات
االنبات ومنظمات نمو النباتات ،ومطھرات ومنتجات مماثلة ،مھيأة بأشكال
أو بأغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة )كاألشرطة
والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب(.
-

السلع المحددة في المالحظة رقم  1من مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل :

--

ددت )) (ISOكلوفينوتان  ،(DCIمھيأة في عبوات ال يتجاوز الوزن الصافي لمحتواھا  300غرام:

 - - - 38 08. 52. 10محضرات وسيطة تدخل في صناعة السلع المحددة في المالحظة رقم 1

5%

كغ

 - - - 38 08. 52. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري.

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 52. 90غيرھا
--

غيرھا:

 - - - 38 08. 59. 10محضرات وسيطة تدخل في صناعة السلع المحددة في المالحظة رقم 1

5%

كغ

 - - - 38 08. 59. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري.

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 59. 90غيرھا
-

السلع المحددة في المالحظة رقم  2من مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل :

--

مھيأة في عبوات ال يتجاوز الوزن الصافي لمحتواھا  300غرام:

 - - - 38 08. 61. 10محضرات وسيطة تدخل في صناعة السلع المحددة في المالحظة رقم 2

5%

كغ

 - - - 38 08. 61. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري.

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 61. 90غيرھا.

--

مھيأة في عبوات يتجاوز الوزن الصافي لمحتواھا  300غرام و ال يتجاوز  7.5كيلو غرام:

 - - - 38 08. 62. 10محضرات وسيطة تدخل في صناعة السلع المحددة في المالحظة رقم 2

5%

كغ

 - - - 38 08. 62. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري.

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 62. 90غيرھا.

--

غيرھا:

 - - - 38 08. 69. 10محضرات وسيطة تدخل في صناعة السلع المحددة في المالحظة رقم 2

5%

كغ

 - - - 38 08. 69. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري.

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 69. 90غيرھا.
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الرسم  %وحدة قياسية

2017/03/14

غيرھا:
الصفحة

229

الصفحة230 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
--

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مبيدات حشرات :

 - - - 38 08. 91. 10لالستعمال الزراعي أو البيطري

5%

كغ

 - - - 38 08. 91. 20محضرات وسيطة تتطلب مزيداً من التركيب النتاج المبيدات الحشريةبشرط أن تتوفر بھا
خواص مقاومة الحشرات

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 91. 90غيرھا
--

مبيدات للفطريات :

 - - - 38 08. 92. 10محضرات وسيطة تتطلب مزيداً من التركيب النتاج المبيدات الفطرية بشرط أن تتوافر فيھا
خواص مقاومة الفطريات

5%

كغ

 - - - 38 08. 92. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 92. 90غيرھا
--

مبيدات لألعشاب  ،موقفات انبات أو مانعات تبرعم أو  ،منظمات نمو النباتات :

 - - - 38 08. 93. 10محضرات وسيطة تتطلب مزيداً من التركيب النتاج مبيدات االعشاب وموقفات االنبات أو
مانعات تبرعم أو منظمات نمو النبات

5%

كغ

 - - - 38 08. 93. 20لالستعمال الزراعي

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 93. 90غيرھا
--

مطھرات :

 - - - 38 08. 94. 10محضرات وسيطة تتطلب مزيداً من التركيب النتاج المطھرات بشرط أن تتوافر فيھا
خواص المواد المطھرة

5%

كغ

 - - - 38 08. 94. 20لالستعمال الزراعي أو البيطري

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 94. 90غيرھا.
--

غيرھا:

 - - - 38 08. 99. 10محضرات وسيطة أخرى تدخل في الصناعة

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 99. 30منتجات مماثلة غير مھيأة للبيع بالتجزئة على شكل لواصق لمكافحة الحشرات لألغراض
الزراعية.

5%

كغ

 - - - 38 08. 99. 40الفرمونات بأنواعھا

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 38 08. 99. 20منتجات مماثلة مھيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو بشكل أصناف مماثلة األشرطة
والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب

 - - - 38 08. 99. 90غيرھا
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الرسم  %وحدة قياسية
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الصفحة

230

الصفحة231 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

38.09

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

عوامل تھيئة أو تجھيز ،مســرعات عملية الصباغة أو تثبيت مواد التلوين
" "Dye carriersومنتجات ومحضرات أخر )كمحضرات تھيئة
أومحـضـرات تـثـبـيـت األلوان " ،("mordantsمن النوع المسـتعمل في
صناعـة النســـيج أو الورق والجلود والصناعـات المماثلة ،غير مذكورة وال
داخلة في مكان آخر.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- 38 09. 10. 00
-

أساسھا مواد نشوية

5%

كغ

غيرھا:

- - 38 09. 91. 00

من األنواع المستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة

5%

كغ

- - 38 09. 92. 00

من األنواع المستعملة في صناعة الورق أو في الصناعات المماثلة

5%

كغ

- - 38 09. 93. 00

من األنواع المستعملة في صناعة الجلود أو في الصناعات المماثلة

5%

كغ

محضرات لمعالجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية
""pickling preparations؛ محضرات مساعدة لصھر المعادن
)فالكس " ("Fluxesومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق
وعجائن مركبة من معدن ومواد أخر للحام المعادن؛ محضرات من األنواع
المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان

38.10

- 38 10. 10. 00

محضرات معالجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية "،"pickling preparations
مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخر للحام المعادن

5%

كغ

- 38 10. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات )محضرات منع الدق "-Anti
 ،("Knockمحضرات منع التأكسد ،والتصمغ ،محضرات تحسين لزوجة
الزيوت ،محضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخر ،للزيوت
المعدنية بما في ذلك الغازولين )بنزين السيارات( أو إلى السوائل األخرى
المستعملة لنفس األغراض كزيوت معدنية.

38.11

-

محضرات ضبط اشتعال وقود المحركات ))محضرات منع الدق )الخبط(
":(("Anti-Knock
مالحظة :تدخل ھذه المحضرات في البند  2710إذا كانت الزيوت النفطية فيھا  % 70فأكثر

- - 38 11. 11. 00

أساسھا مركبات الرصاص

5%

كغ

- - 38 11. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-
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اضافات من أجل زيوت التشحيم:

- - 38 11. 21. 00

تحتوي على زيوت النفط أو زيوت قارية

5%

- - 38 11. 29. 00

غيرھا

5%

- 38 11. 90. 00

غيرھا

5%

2017/03/14

الصفحة

كغ

كغ

231

الصفحة232 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

38.12

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مسرعات محضرة لبركنة المطاط )أكسيليريتور "("accelerator؛
ّ
ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛
محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.
- 38 12. 10. 00

محضرات تسريع عملية بركنة المطاط المسماة مسرعات محضرة البركنة

5%

كغ

- 38 12. 20. 00

ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن

5%

كغ

-

محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن:

- - 38 12. 31. 00

خالئط االوليغوميرات  – 4،2،2ثالثي ميتيل –  – 2،1ثنائي ھيدروكينولين )(TMQ

5%

كغ

- - 38 12. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

38.13

38 13. 00. 00

محضرات وشحنات ألجھزة اطفاء الحريق؛ قذائف معبأة الطفاء الحريق.

5%

كغ

38.14

38 14. 00. 00

مذيبات ومخففات )تينر( عضوية مركبة ،غير مذكورة والداخلة في مكان
آخر؛ محضرات معدة إلزالة الدھان أو الورنيش.

5%

كغ

محضرات لبدء التفاعل ،منظمات و مسرعات التفاعل ،ومحضرات وسيطة
محفزة""Cataliticغير مذكورة والداخلة في مكان آخر.

38.15
-

مح ِّفزات على حامل ":"Supported catalysts

- - 38 15. 11. 00

تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة

5%

كغ

- - 38 15. 12. 00

تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة

5%

كغ

- - 38 15. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 38 15. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

38.16

38 16. 00. 00

اسمنت ومالط وخرسانة ،ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ،عدا منتجات
البند .38.01

10 %

كغ

38.17

38 17. 00. 00

مخاليط الكيل بنزينات ومخاليط الكيل نفتالينات ،عدا تلك المذكورة في البندين
 27.07أو .29.02

5%

كغ

38.18

38 18. 00. 00

عناصر كيماوية من َّ
شطة " "Dopedالستعمالھا في األلكترونيات ،بشــكل
أقراص أو صفائح رقائقية )لويحات( أو أشــــكال مـمـاثلة؛ مركبات كيماوية
من َّ
شطة الستعمالھا في األلكترونيات.

5%

كغ

38.19

38 19. 00. 00

38.20

38 20. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

سوائل للفرامل الھيدروليكية وسوائل محضرة أخر لنقل الحركة الھيدروليكية
ال تحتوي على زيوت نفط وال على زيوت معدنية قارية ،أو تحتوي على أقل
من  %70وزنا ً من ھذه الزيوت.

10 %

كغ

مالحظة :تدخل ھذه السوائل المحضرة في البند  2710عندما تزيد نسبة الزيوت النفطية أو القارية فيھا عن
%70
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محضرات مضادة للتجمد وسوائل مذيبة للجليد أو لمنع تكونه
"."De-icing

10 %

الصفحة
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

38.21

38 21. 00. 00

اوساط استينات محضرة لتنمية وحفظ الكائنات المجھرية بما في ذلك
)الفيروسات وما يشابھھا( أو لزراعة الخاليا البشرية أو الحيوانية.

1%

كغ

38.22

38 22. 00. 00

كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل ،و كواشف محضرة للتشخيص
أو للمختبرات سواء كانت على حامل أم ال عدا تلك الداخلة في البندين
 30.02و  30.06؛ المواد المعيارية المعتمدة
"."certified reference materials

5%

كغ

مالحظة :جرى نقل مركبات الزئبق إلى البند 2852

أحماض دھنية صناعية أحادية الكربـوكسـيـلـيك ""monocarboxylic؛
زيوت حمضية ناتجة عن عملية التكرير؛ كحوالت دسمة صناعية.

38.23
- - 38 23. 11. 00

حمض الدھن "ستياريك"

1%

كغ

- - 38 23. 12. 00

حمض الزيت "أولييك"

1%

كغ

- - 38 23. 13. 00

أحماض دھنية من زيت الطول

1%

كغ

- - 38 23. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 38 23. 70. 00

كحوالت دسمة " "fattyصناعية

1%

كغ

38.24

روابط محضرة لقوالب أو لنوى قوالب السبك؛ منتجات كيمياوية ومحضرات
الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بھا)بما في ذلك تلك المكونة من
مخاليط منتجات طبيعية( ،غير داخلة وال مذكورة في مكان آخر.
- 38 24. 10. 00

روابط محضرة لقوالب أو لنوى قوالب السبك

5%

كغ

- 38 24. 30. 00

كربيدات " " Carbidesمعدنية مخلوطة فيما بينھا أو مع روابط معدنية

5%

كغ

- 38 24. 40. 00

إضافات محضرة لإلسمنت أو المالط أو الخرسانة

5%

كغ

- 38 24. 50. 00

مالط وخرسانة ،غير متحملين للحرارة

5%

كغ

- 38 24. 60. 00

سوربيتول عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44

5%

كغ

-
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أحماض دھنية صناعية احادية الكربوكسيليك؛ و زيوت حمضية ناتجة عن عملية التكرير:

مخاليط محتوية على مشتقات الميتان أو االيتان أو البروبان المھلجنة :

- - 38 24. 71. 00

محتوية على كلور فلور الكربونات ) ، (cfcSوإن كانت محتوية على
ھيدروكلورفلورالكربونات )(HCFCsأو فوق كلور الكربونات ) (PFCsأو ھيدروفلور
الكربونات )(HFCs

5%

كغ

- - 38 24. 72. 00

محتوية على كلور ثنائي فلور الميتان ،بروم ثالثي فلور الميتان ،أو ثنائي البروم رباعي
فلور اإليتان

5%

كغ

- - 38 24. 73. 00

محتوية على ھيدروبروم فلور الكربون )(HBFCs

5%

كغ

- - 38 24. 74. 00

محتوية على ھيدروكلور فلور الكربونات ) ،(HCFCsوإن كانت محتوية على فوق كلور
الكربونات ) ،(PFCsأو ھيدرو فلور الكربونات ) ،(HFCsولكنھا ال تحتوي على كلور
فلور الكربونات )(CFCs

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

233

الصفحة234 :
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 38 24. 75. 00

محتوية على رباعي كلورايد الكربون

5%

كغ

- - 38 24. 76. 00

محتوية على  -1،1،1ثالثي كلور االيتان )ميتيل كلوروفورم(

5%

كغ

- - 38 24. 77. 00

محتوية على بروموميتان )ميتيل برومايد( أو بروموكلوروميتان

5%

كغ

- - 38 24. 78. 00

محتوية على فوق فلور الكربونات ) (PFCsأو ھيدروفلور الكربونات ) ، (HFCsلكنھا ال
تحتوي على كلور فلور الكربونات ) (CFCsأو ھيدرو كلور فلور الكربونات )(HCFCS

5%

كغ

- - 38 24. 79. 00

غيرھا

5%

كغ

-

أصناف مذكورة في المالحظة رقم  3من مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل:

- - 38 24. 81. 00

المحتوية على األوكسيران )أوكسيد اإليتيلين(

5%

كغ

- - 38 24. 82. 00

المحتوية على البوليبرومو بيفينيل ) ،(PBBبولي كلوروترفينيل ) (PCTأو بولي
كلوروبيفينيل )(PCB

5%

كغ

- - 38 24. 83. 00

المحتوية على ثالثي ) - 3،2ثنائي بروموبروبيل( الفوسفات

5%

كغ

- - 38 24. 84. 00

المحتوية على اإللدرين ) ،(ISOكامفكلور )) (ISOتوكسافين( ،كلوردان )،(ISO
كلورديكون) ،(ISOددت ) ،(ISOكلوفينوتان ) 1،1،1 ،(DCIثالثي كلور  – 2،2بيس
)  - Pكلورو فينيل( ايتان( ،ثنائي الدرين ) DCIو  ،(ISOاندوسلفان ) ،(ISOاندرين
) ،(ISOسباعي الكلور ) (ISOأو ميركس )(ISO

5%

كغ

- - 38 24. 85. 00

المحتوية على ثالثي  6،5،4،3،2،1سداسي كلور الھيكسان الحلقي ) (HCH (ISOبما
في ذلك ليندان ) DCIو (ISO

5%

كغ

- - 38 24. 86. 00

المحتوية على خماسي كلور البنزين ) (ISOأو سداسي كلور البنزين )(ISO

5%

كغ

- - 38 24. 87. 00

المحتوية على حمض بروفلورو اوكتان السلفونيك ،و أمالحه ،بروفلورو اوكتان السلفوناميد،
أو بروفلورو اوكتان فلوريد السلفونيل

5%

كغ

- - 38 24. 88. 00

المحتوية على ايتيرات التيترا ،-البنتا ،-الھيكسا ،-الھيبتا – أو اوكتابرومو ثنائي الفينيل

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 38 24. 91. 00

مخاليط و محضرات مكونة بشكل أساسي من ميتيل فوسفونات من ) -5ايتيل –  – 2ميتيل
–  – 2أوكسيدو  – 2،3،1ثنائي اوكسافوسفينان –  – 5ايل( ميتيل و من الميتيل و من
ميتيل فوسفونات بيس ]) -5ايتيل –  – 2ميتيل –  2أوكسيدو –  2،3،1ثنائي اوكسا
فوسفينان –  5ايل( ميتيل[

5%

كغ

- - 38 24. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

38.25

منتجات متخلفة عن الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بھا ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان أخر؛ فضالت البلديات؛ أوحال المجارير؛
وفضالت أخر تحدِّدھا المالحظة  6لھذا الفصل.
- 38 25. 10. 00

فضالت البلديات

30 %

كغ

- 38 25. 20. 00

أوحال المجارير

30 %

كغ

- 38 25. 30. 00

فضالت طبية ""clinical waste

30 %

كغ
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فضالت المذيبات العضوية:
الصفحة

234
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 38 25. 41. 00

مھلجنة

30 %

كغ

- - 38 25. 49. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 38 25. 50. 00

فضالت ناتجة عن معالجة سطوح المعادن بمحاليل حمضية "،"pickling liquors
وسوائل الھيدروليكية ،وسوائل الكوابح ،وسوائل مانعة للتجمد

30 %

كغ

-

38.26

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

فضالت أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بھا:

- - 38 25. 61. 00

محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية

30 %

كغ

- - 38 25. 69. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 38 25. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

38 26. 00. 00

ديزل حيوي ومخاليطه ,ال يحتوي أو يحتوي على األقل  %70وزنا ً من
زيوت نفط أو زيوت متحصل عليھا من مواد فلزية قارية.

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

235

الصفحة236 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السادس  /الفصل الثامن والثالثون

الصفحة

236

الصفحة237 :

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

القسم السابع
لدائن ومصنوعاتھا ،مطاط ومصنوعاته
مالحظات:
-1

إن المنتجات التي تكوّ ن مجمـوعات )أطقم " ("setsمؤلفة من عدة عـناصر منفصلة التابعة بكاملھـا أو بجـزء منھـا لھــذا القسـم والتي
يسـھل التعرف عليھا على أنھا معدة بعد الخلط ألن تكوّ ن منتجات تابعة للقسـم السـادس أو السـابع ،تدخل في البند العائد للمنتج األخير
بشرط أن تكون عناصرھا المكوّ نة:
)أ( يمكن التعرف عليھا بصورة واضحة من حيث كيفية تھيئتھا على أنھا معدة لالستعمال معا ً دون إعادة تعبئة؛
)ب( مقدمة معاً؛و
)ج(

-2

يمكن التحقق من حيث طبيعتھا أو نسب كمياتھا ،أنھا مكملة لبعضھا البعض.

باســــتثناء األصناف المذكورة في البندين 39.18 .أو ،39.19تدخل في الفصل  49اللدائن والمطاط والمصنوعات من ھذه المواد
المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رســــوما ً أو نصوصاً ،بحيث ال تكون الطباعـة أو الصور فيھـا مجرد أمر ثانوي بـل يكون لھا الصفة
الرئيسية عند االستعمال.
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الصفحة

237

الصفحة238 :

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

الفصل التاسع والثالثون
لدائن ومصنوعاتھا
مالحظات:
-1

-2

تعني عبارة لدائن "بالستيك" في جدول التعريفة ،المواد الداخلة في البنود  39.01إلى  ،39.14والتي إذا ما أخضعت لتأثير خارجي
)بصورة عامة الحرارة والضغـط ،مع اســــتعمال مذيب أو ملدن عند االقتضاء( ،يكون بإمكانھا في أثناء البلمرة أو في مرحلة الحقة ،أن
تتخذ أشـــكاالً بالقولبة أو بالصب أو بالســــحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى ،تظل محتفظة بھا عندما ينتھي فعل ھذا التأثير الخارجي.
تشــمل كلمة "لدائن" في جدول التعريفة أيضا ً ،األلياف المبركنة ،غير أن ھذا التعبير ال ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة
في القسم الحادي عشر.
ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( محضرات تشحيم )تزليق( عائدة للبند  27.10أو .34.03
)ب( الشموع الداخلة في البند  27.12أو 34.04؛
)ج( المركبات العضوية المنفصلة " "isolesالمحددة الصفات كيماويا ً )الفصل (29؛
)د( الھيبارين )الكبدين( وأمالحه )(30.01؛
)ه( المحاليل )عدا الكولوديون( المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من  39.01لغاية  39.13في مذيبات عضوية طيارة،
عندما يزيد وزن المذيب عن %50من وزن المحلول )البنـد  (32.08وأوراق الخـتـم)البند (32.12؛
)و( العوامل العضوية الفعالة سطحيا" "surface-activeأو المحضرات الداخلة في البند 34.02؛
)ز( الصموغ المصھورة والصموغ األستيرية )البند (38.06؛
)ح( االضافات المحضرة للزيوت الفلزية )بمافي ذلك بنزين السيارات( أو ألجل السوائل األخرى المستخدمة لنفس األغراض التي
تستخدم من أجلھا الزيوت الفلزية )(38.11؛
)ط( سوائل ھيدروليكية محضرة أساسھا بولي غليكوالت ،سيليكونات أو غيرھا من بوليميرات الفصل التاسع والثالثين البند )(38.19؛
)ي( الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن البند ) (38.22؛
)ك( المطاط التركيبي كما ھو معرف في الفصل  40وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛
)ل( أصناف عدة الحيوانات والســـراجة )بند  (42.01أو الصناديق أو حـقـائـب األمتعة أو حـقـائـب اليد واألوعية األخر الداخلة في
البند 42.02؛
)م( مصنوعات الحصر والسالسل الداخلة في الفصل 46؛
)ن( أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
)س( المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر )المواد النسجية ومصنوعاتھا(؛
)ع( األصناف المذكورة في القســــم الثاني عشــــر )مـثـل األحـذيـة وأجزائھـا وأغـطـية الرأس وأجزائھا ومظالت المطروالشماسي
وعصي اليد والسياط ،وسياط الركوب )كرابيج( وأجزائھا؛
)ف( أصناف حلي الغواية )المقلدة( الداخلة في البند  71.17؛
)ص( منتجات القسم السادس عشر )آالت ،أجھزة ،و معدات آلية أو كھربائية(؛
)ق( أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
)ر( أصناف الفصل ) 90مثل العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم(؛
)ش( أصناف الفصل ) 91مثل أظرف و صناديق الساعات(؛
)ت( أصناف الفصل ) 92مثل األدوات الموسيقية وأجزاؤھا(؛
)ث( أصناف الفصل ) 94مثل األثاث وأجھزة اإلنارة واللوحات المضيئة والمباني مسبقة الصنع(؛
)خ( أصناف الفصل ) 95مثل اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة(؛
)ذ( أصناف الفصل ) 96الفراجين واألزرار و الحابكات المســننة "الســحابات " واألمشـاط وقصبات الغاليين ومباســم السجائر و ما
يماثلھا ،وأجزاء القوارير العازلة ،و أقالم الحبر ،و أقالم الرصاص من مادة البروبيلين و العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على
حامل ثنائي  ،أوعلى حامل ثالثي و أصناف مماثلة أخرى على سبيل المثال(.
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 - 3ال يدخل في البنود من  39.01لغاية  39.11سـوى المنتجات المتحصل عليھا بواســطة التركيب الكيماوي و المندرجة ضمن المجموعات
التالية :
)أ( البولي أوليفينات التركيبية السـائلة التي يتقطر أقل من  %60من حجمھا في درجة حرارة  300درجة مئوية بعد التحول الى
 1.013مللي بار عند استخدام طريقة التقطير تحت الضغط المنخفض )البندين  39.01و(39.02؛
)ب( الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون -اندين ") "coumarone-indeneالبند (39.11؛
)ج( البوليميرات التركيبية األخر التي متوسط وحدات المونوميرات بھا 5وحدات على األقل؛
)د( السيليكونات )البند (39.10؛
)ه( الريزوالت )البند  (39.09والبوليميرات األوَّ ليّة )بريبوليمير" ("prepolymersاألخر.
 - 4تشمل عبارة "بوليميرات مركبة" )كوبوليميرز  ("copolymersجميع البوليميرات التي ال تمثل فيھا أي وحدة من مونوميراتھا المفردة
نسبة  %95أو أكثر وزنا ً من المكونات الكلية للبوليمير.
وألغراض تطبيق ھذا الفصل ،وما لم ينص على خالف ذلك ،فإن البوليميرات المركبة )بما فيھا منتجات البلمرة المركـبـة بالتكثيف أو
باإلضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم( ومخاليط الـبـولـيـمـيـرات ،تتبع البند الذي يشــــمل البوليميرات ذات وحدة الكومونومير التي تتفوق وزنا ً
على جميع وحدات الكومونومر األخر ،كل على حدة .و من أجل تطبيق ھذه المالحظة ،فإن وحدات الكومونومير المكونة للبوليميرات
الداخلة في نفس البند يجب أن تعامل على أنھا وحدة واحدة)أي تحتسب معا ً(.
إذا لم تكن أي وحدة مفردة من وحدات الكومونومير مـتـفـوقـة وزنا على غيرھا ،فإن الـبـولـيـمـيـرات المركبة ومـخـالـيـط البوليمير،
حســــب الحال ،يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي بين تلك البنود الواجب أخذھا بعين االعتبار بدرجة متساوية
للتبنيد.
 - 5إن البوليميرات المعدلة كيماويا ً التي تغيرت فيھا فقط األجزاء الملتحقة بســلســلة البوليمير الرئيســــية بواســــطة التفاعل الكيماوي ،ينبغي
أن تبند في البند المناسـب للبوليمير غير المعدل وال تنطبق ھذه األحكام على البوليميرات المركبة المطعمة "."graft
 - 6وفقا لمفھوم البنود من  39.01إلى  ،39.14تنطبق عبارة "األشكال األولية" على األشكال التالية فقط :
)أ( سوائل وعجن ،بما في ذلك التبددات )مستحلبات ومعلقات( والمحاليل؛
)ب( كتل غير منتظمة الشــكل ،أو قطع أو مســاحيق أو جريش )بما فيھا مسـاحيق القولبة( وحبيبات ورقائق )بشـرة( وأشكال غير
متماسكة مماثلة.
 - 7ال يشــــمل البند  39.15النفايات والفضال ت والقصاصات والخردة )ســـكراب( العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة ،والمحولة إلى
أشكال أولية )البنود  39.01إلى (39.14
 - 8من أجل تطبيق أحكام البند  ،39.17يقصد بعبارة " أنابيب ومواســــير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة،
من النوع المسـتعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو الســوائل )مثل خراطيم الحدائق المضلعة واألنابيب المثقبة(.
ومع ذلك فإن ھذه العبارة أيضا ً تشـمل األغلفة األنبوبية للســجق )غليظة أو رفيعة( واألنابيب المســطحة األخر .إالّ أنه باســـتثناء ما ذكر
أخيراً  ،فإن تلك األنابيب التي لھا مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مسـتطيل )التي ال يتجاوز الطول فيھا مرة ونصف
العرض( أوھي بشـكل مضلع منتظم ال تعتبر من المواســير أو األنابيب أو الخراطيم بل تعتبر منتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص
"بروفيالت".
 - 9وفقا ً لمفھوم البند  ،39.18يقصد بعبارة "أغطية جدران أو ســقوف من اللدائن" المنتجات بشــكل لفائف بعرض ال يقل عن  45سنتيمتراً،
قابلة لالستعمال لزخرفة الجدران أوالسـقوف مكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غيرالورق ،والتي تكون طبقة
اللدائن فيھا )الوجه الظاھر( حبيبية أو منقوشــــة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت.
 - 10وفقا ً لمفھوم البندين  ،39.21 ، 39.20يقصد بعبارة )األلواح والصفائح واألغشـــــية "أفالم  "filmوالصفائح الرقيقة واألشرطة والقدد
والصفيحات( ،ھذه األصناف ذاتھا )عدا تلك المذكورة في الفصل  (54والكتل من أشكال ھندسية منتظمة ،وإن كانت مطبوعة أو مشــغولة
الســـطح بطريقة أخرى ،غير مقطعة أو مقطعة إلى أشــكال مســتطيلة أو مربعة ولكنھا غير مشغولة أكثر من ذلك )حتى ولو أضفت عليھا
عملية التقطيع ھذه صفة األصناف الجاھزة لالستعمال(.
 - 11ينطبق البند  39.25على األصناف التالية بصفة حصرية ،ما لم تكن مشــــــمولة بأي من البنود الســـــابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني
":"II
)أ( الصھاريج والخزانات )بما فيھا خزانات الفضالت العضوية( والدنان واألوعية المماثلة التي تزيد سـعتھا عن  300ليتر؛
)ب( العناصر اإلنشــائية المسـتخدمة على األخص في األرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو األسطح؛
)ج( المزاريب )الميازيب( ولوازمھا؛
)د( األبواب والنوافذ وأطرھا وعتبات األبواب؛
)ه( الشرفات والدرابزين واألسيجة والبوابات والحواجز المشابھة؛
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مصاريع النوافذ واألبواب وســـــتائر خارجية )بما فيھا الســـــتائر الداخلية المضلعة( واألصناف المماثلة وأجزاؤھا
ولوازمھا؛)انظر المالحظة اإلضافية رقم (6
مجموعات الرفوف المعدة للتجميع والتثبيت بصفة دائمة  ،مثال في المتاجر والمخازن و الورش و المسـتودعات؛
الزخارف واألشكال التزيينية المعمارية ،وعلى األخص الزخارف المحززة )ذات أخاديد طوالنية أو حلزونية متساويةالبعد المعدة
لتزيين سطوح األعمدة وسواھا من عناصر العمارة( والقباب وأبراج الحمام؛
اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على األبواب أو النوافذ أو درجات الساللم )الساللم الثابتة( أو الجدران
وأجزاء أخر من المباني ،ال ســيما المقابض والمحاجن )الشناكل( وداعمات الرفوف وحماالت المناشـف ولوحات المفاتيح
الكھربائية غير المجھزة واللوحات الواقية األخر.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

في أي بند من بنود ھذا الفصل ،تبند البوليميرات )بما في ذلك البوليميرات الـمـركـبـة "الكـوبـولـيـمـيـرات"( والبوليميرات المعدلة كيماويا،
وفقا ً لألحكام التالية:
)أ(

عندما يكون ھناك بند فرعي مسمى "غيرھا" في نفس سلسلة البنود الفرعية :
(1

يعني المقطع "بولي" الذي يســـبق اســــم بـولـيـمـيـر مصنف في بـنـد فـرعـي معين )مثالً بولي إيتيلن أو بولي اميد (6،6-
أن وحدة أو وحدات الـمـونـومـيـر المكونة لھذا لبوليمير ،المحتســـبة معا ً  ،يجب أن تمثل  %95وزنا ً أو أكثر من إجمالي
مكونات البوليمير.

(2

إن البوليميرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية ،39.04.30 ،39.03.30 ،3903.20 ،3901.40 ،3901.30
تبند في ھذه البنود الفرعية بشرط أن تكون وحدات الكومونومير لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيھا تشكل %95وزنا ً
أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمير.

(3

تبند البوليميرات المعدلة كيماويا ً في البند الفرعي المسمى "غيرھا" بشرط أن ال تكون داخلة في بند فرعي آخر أكثر
تخصيصا ً.

(4

إن البوليميرات التي ال تتفق مع الشــــــروط الواردة في الفقرات 1و 2و 3أعاله ،تبند في البند الفرعي من بين ســلســلة
البنود الفرعية المتبقية ،والذي يشــــمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومير التي تتفوق وزنا ً على أي من وحدات
الكومونومير األخرى كل على حدة .ولھذا الغرض فإن وحدات المونومير المكـونـة ألحد البوليميرات الداخلة في نفس البند
الفرعي يجب أن تحتســــــب معا ً  .ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومير المكونة للبوليميرات الواردة في سلسلة
البنود الفرعية التي يمكن أخذھا في االعتبار.

)ب( عندما ال يكون ھناك بند فرعي مسمى "غيرھا" في نفس السلسلة:
(1

تبند البوليميرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومير التي تتفوق وزنا ً على أي من وحدات
المونومر األخرى كل على حدة .ولھذا الغرض ،فإن وحدات المونومير المكونة للبوليميرات الداخلة في نفس البند الفرعي
يجب أن تحتسب معا .و يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومير المكونة للبوليميرات الواردة في نفس التسلسل والتي
يمكن أخذھا في االعتبار.

(2

تبند البوليمريات المعدلة كيماويا في البند الفرعي المالئم للبوليمر غير المعدل.
إن مخاليط الـبـولـيـمـيـرات يجب أن تـبـنـد في نفس البند الفرعي الخاص بالـبـولـيـمـرات من نفس وحـدات المونومير
وبنفس النسب.

-2

ألغراض البند الفرعي  ،3920.43يشـــــمل تعبير "ملدنات" الملدنات الثانوية "."secondry plasticisers

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت كلمة "حواجز" في نص المالحظة )11ب( للفصل  39في جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المتناسق وتعديالته النافذة
اعتباراً من  1996/1/1الصادر عن إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول
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العربية" ترجمة لكلمة " "partitionsاإلنكليزية أو لكلمة " "cloisonsالفرنسية ويقصد بھا الجدران الداخلية التي تفصل بين الغرف
وتشكل التقسيمات الداخلية ضمن البناء الواحد وتعرف أحيانا ً بالقواطع.
-3

وردت كلمة"أطرھا" في نص المالحظة )11د( للفصل  39في الجدول المذكور في المالحظة اإلضافية السابقة وذلك ترجمة لكلمة
" "framesاإلنكليزية أو " "cadresالفرنســـية إالّ أن النص الفرنســـــي تضمن إضافة إلى ذلك كـلـمـة " "chambranlesويقصد بھا
األطر التي تر ّكب في الجدران بشكل ثابت والتي تعرف محليا ً بتعبير"مالبن" بينما يقصدبكلمة ""cadresاألطر المندمجة باألبواب
والنوافذ المتحركة.

-4

وردت كلمة "الشــــرفات" في نص المالحظة )11ھـ( للفصل  39في الجدول المذكور في المالحظة اإلضافية رقم  3وذلك ترجمة لكلمة
" "balconiesالواردة في النص اإلنكليزي لنفس المالحظة ،بـيـنـمـا وردت الكلمة المقابلة لـھـا في النص الفرنسي ""rambardes
وھي تعني وفقا ً لمعجم "الروس" حاجز مرتفع لالسـتناد عليه وللوقاية من الســــــقوط " "garde-corpsكما وردت ترجمة كلمة
" "rambardesوفقا ً لمعجم المنھل "درابزون في سـفينة" وھذا ينسجم مع عبارة "والحواجز المشابھة" الواردة في ختام المالحظة اآلنفة
الذكر.

-5

وردت عبارة "مصاريع النوافذ واألبواب" في نص المالحظة )11و( في جدول التعـريفة الجمركية المعـد وفقا ً للنظام المنسق وتعديالته
النافذة اعتباراً من  1991/1/1الصادر عن إدارة المال والتجارة واالســـتثمار اإلدارة العامة للشـــؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة
الدول العربية" ترجمة لكلمة " "shuttersاإلنكليزية أو لكلمة " "voletsالفرنســــية ويقصد بعبارة "مصراع الباب" وفقا ً للمعجم "أحد
غلقيه" وتســــمِّيه العامة "درفة" وورد تفســــير كلمة " "shutterفي المعجم بأنه غطاء "غلق" يوضع أمام النافذة ويتكون عادة من
مصراعين يســـھالن فتحه وإغالقه لحجب النور أو الرؤيا
"a cover that can be placed,usu.by unfolding in pair,in front of a window to block the view or keep
out the light".
بينما ورد في المعجم تفسير الكلمة المقابلة لھا بالفرنسية " "voletبأنھا لوح مصمّم إلغالق فتحة نافذة أو باب
" "panneau pour clore une baie de fenetre ou de porteكما تشـــــمل أيضا ً األنواع التي يكون ســــطحھا قابل
لاللتفاف حول اســـــــطوانة رافعة موضوعة ضمن صندوق فوق النافذة
"volet roulant,don’t le tablier vient s'enrouler sur un treuil place au-dessus de la fenetre dans un
" coffre
كما وردت في النص المذكورعبارة "الستائر الداخلية" ترجمة لكلمة ""blindsاإلنكليزية أو""storesالفرنسية ووردتفسير" "blindsفي
معجم أوكسفورد "a screen for a window mounted on a roller":أي ستار للنافذة مركب على ملف بينما ورد
تفسير" "storeفي معجم الروس :لوح يتكون من أضالع بالستيكية ترتفع وتنخفض أمام نافذة
""panneau en lattes de plastiques qui se leve ou se baisse devant une fenetre une devanture.
كما وردت في النص المذكور عبارة "الســـــتائر المضلعة" ترجمة لعبارة " "Venetian blindsاإلنكليزية أو لعبارة
" "stores venitiensالفرنســـية وھي تعني وفقا لمعجم "الروس" تركيبة داخلية لإلغالق تتكون من مجموعة أضالع أفقية من لدائن
مترابطة بواسطة مجموعة أمراس عامودية تسمح بالتحكم بزاوية ميل ھذه األضالع لتوجيه أشعة الشمس.
وباختصار فإن المقصود بھذه المالحظة ھو ما تســمّيه العامة محليا :أباجورات ذات درفات وأباجورات سـحّ اب )ترتفع أو تنخفض
بواسـطة اســطوانة جھاز رفع موضوعة ضمن صندوق فوق النافذة أو الباب( والســـتائر الداخلية التي تتألف من مجموعة أضالع مترابطة
بواسـطة مجموعة أمراس بطريقة تسـمح ليس برفعھا وخفضھا فقط بل تســمح أيضا ً بالتحكم بزاوية ميلھا لحجب أشعة الشمس أو الرؤيا،
واألصناف المماثلة وأجزاؤھا ولوازمھا.

-6

ورد في مجموعة آراء التصنيف ذكر البوليول في البند  3907.20على النحو التالي:
كوبوليمير البوليول البولي ايتر ،يرد بشكل سـائل شفاف عديم اللون ،يتألَّف من وحدات )مونوميرات( من األوكسي بروبلين واألوكسي
أتيلين بنسبة تقريبية ھي حوالي 3إلى  ، 1وذات وزن جزيئي وســـطي حوالي  2000تقريبا ً ويســــــتعمل كمنتج متوسط )وسيط( في
صناعة البولي يوريتان أي أنه ال يدخل مباشرة في تركيب ھذا األخير ،إنظر المالحظة اإلضافية رقم  4للبند الفرعي . 3402.13

-7

ورد ذكر الرخام االصطناعي في البند الفرعي  3920.51في مجموعة آراء التصنيف الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وورد وصفه
على النحو التالي:
الرخام االصطناعي :صفائح مســتطيلة ،ســماكتھا  1.27سم أو  1.91سم وذات عرض  63.5سم أو  76.2سم وبطول  307.3سم أو
 368.3سم ،وھي تتألف بشـكل رئيسي من بولي متيل ميتا كريالت ) % 33وزنا ً( وھيدروكسيد األلمنيوم ) % 66وزنا ً(.

-8

األشكال األولية للقوارير:

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

241

الصفحة242 :

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

ورد ذكرھا في الشروح التفسيرية للنظام المنسق بوصفھا منتجات متوسطة “ ”intermediate productsإنبوبية الشكل مسدودة من
جھة ومفتوحة من جھة أخرى وملولبة األعناق ليتم إغالقھا بسدادات ملولبة )محلزنة( الفوھة ،صمم القسم غير الملولب )غير المحلزن(
منھا ليتمدد الحقا ً ويأخذ شكل وحجم قارورة بالستيكية واعتبرت ھذه الحالة كمثال على تطبيق القاعدة التفسيرية العامة للنظام المتناسق
رقم) 2آ( القاضية بمعاملة األصناف غير الكاملة أو غير تامة الصنع معاملة األصناف الكاملة أو تامة الصنع عندما تتوفر فيھا الصفات
األساسية للصنف الكامل .و بالتالي يجب أن تعامل ھذه األشكال األولية للقوارير كأصناف تامة الصنع شأنھا شأن القوارير المذكورة في
البند الفرعي .3923.30

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

242

الصفحة243 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 - Iاألشكال األولية.
بوليميرات االيثيلين بأشكالھا األولية.

39.01
- 39 01. 10. 00

بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94

1%

كغ

- 39 01. 20. 00

بولي أتيلين وزنه النوعي  0.94أو أكثر

1%

كغ

- 39 01. 30. 00

كوبوليميرات االيثيلين واسيتات الفينيل

1%

كغ

- 39 01. 40. 00

كوبوليميرات االيثيلين و ألفا األوليفين وزنه النوعي يقل عن 0.94

1%

كغ

- 39 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ،بأشكالھا األولية.

39.02
- 39 02. 10. 00

بولي بروبيلين

1%

كغ

- 39 02. 20. 00

بولي ايزوبوتيلين ""polyisobutylene

1%

كغ

- 39 02. 30. 00

كوبوليميرات من البروبيلين

1%

كغ

- 39 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

بوليميرات الستيرين ،بأشكالھا األولية.

39.03
- - 39 03. 11. 00

قابل للتمدد ""expansible

1%

كغ

- - 39 03. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 39 03. 20. 00

كوبوليميرات الستايرين -اكريلو نتريل )(SAN

1%

كغ

- 39 03. 30. 00

كوبوليميرات أكريلونتريل  -بوتادين  -ستيرين )(ABS

1%

كغ

- 39 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

39.04

بوليميرات كلوريد الفينيل أو األوليفينات المھلجنة االخر ،بأشكالھا االولية.
- 39 04. 10. 00
-

بولي)فينيل كلورايد( غير ممزوج بأية مواد أخرى

1%

كغ

بولي )فينيل كلورايد( آخر:

- - 39 04. 21. 00

غير ملدن

1%

كغ

- - 39 04. 22. 00

ملدن

1%

كغ

- 39 04. 30. 00

كوبوليميرات من كلوريد الفينيل  -اسيتات الفينيل

1%

كغ

- 39 04. 40. 00

كوبوليميرات أخر من كلوريد للفينيل

1%

كغ

- 39 04. 50. 00

بوليميرات كلوريد الفينيليدين

1%

كغ

-

 10:37ص

بولي ستيرين:

2017/03/14

بوليميرات فلورية:
الصفحة

243

الصفحة244 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 39 04. 61. 00

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

1%

كغ

 - - - 39 04. 69. 00غيرھا

1%

كغ

غيرھا

1%

كغ

- 39 04. 90. 00

39.05

بولي تترافلورو اثيلين

الرسم  %وحدة قياسية

بوليميرات اسيتات الفينيل أو استيرات الفينيل األخر ،بأشكال أولية
بوليميرات فينيل أخرى باشكال أولية.
-

بولي )فينيل أسيتات(:

- - 39 05. 12. 00

بشكل تبددات مائية

1%

كغ

- - 39 05. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

كوبوليميرات الفينيل اسيتات:

- - 39 05. 21. 00

بشكل تبددات مائية

1%

كغ

- - 39 05. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 39 05. 30. 00

بولي )فينيل الكحول( ،وإن كان محتويا ً على مجموعة اسيتات ال تتحلل بالماء )التتحلمأ
":("unhydrolysed

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 39 05. 91. 00

كوبوليميرات

1%

كغ

- - 39 05. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

بوليميرات اكريليكية بأشكالھا األولية.

39.06
- 39 06. 10. 00

بولي )ميتيل ميتا كريالت(

1%

كغ

- 39 06. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

بولي اسيتاالت ،بولي ايثيرات اخر وراتنجات ايبوكسيدية ،بأشكالھا األولية؛
بولي كربونات ،راتنجات ألكيدية ،أسترات بولي األليل
" "polyallyl estersوبولي استيرات أخر ،بأشكالھا األولية.

39.07

- 39 07. 10. 00

بولي اسيتاالت

- 39 07. 20. 00

بولي ايثيرات أخر

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  6لھذا الفصل

- 39 07. 30. 00

راتنجات ايبوكسيدية

1%

كغ

- 39 07. 40. 00

بولي كربونات

1%

كغ

- 39 07. 50. 00

راتنجات الكيدية

1%

كغ

-
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بولي )إيتيلين تيريفتاالت( "):"poly (ethylene terephtalate

- - 39 07. 61. 00

بمؤشر لزوجة  78ملغ أو أكثر

1%

كغ

- - 39 07. 69. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

244

الصفحة245 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 39 07. 70. 00
-

بولي )حمض اللبن( )(lactic acid

1%

كغ

بولي استيرات أخر:

- - 39 07. 91. 00

غير مشبعة

1%

- - 39 07. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

بولي أميدات بأشكالھا األولية.
- 39 08. 10. 00

بولي أميد - 6,10 - 6,9, - 6,6, -12, -11, -6, -أو 6,12

1%

كغ

- 39 08. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

39.09

راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثانات بأشكالھا األولية.
- 39 09. 10. 00

راتنجات البولة )يوريا( ،راتنجات الثايويوريا

1%

كغ

- 39 09. 20. 00

راتنجات الميالمين

1%

كغ

-

راتنجات أمينية أخر:

- - 39 09. 31. 00

بولي )ميتيلين فينيل إيزوسيانات( ) MDIبوليميريك MDI ،خام(

1%

كغ

- - 39 09. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 39 09. 40. 00

راتنجات فينولية "ريزين فينوليك"

1%

كغ

- 39 09. 50. 00

بولي يوريثانات

1%

كغ

39 10. 00. 00

سيليكونات بأشكالھا األولية.

1%

كغ

39.11

راتنجات نفط وراتنجات الكومارون  -اندين ،بولي تربينات وبولي كبريتيدات
)بولي سلفيدات( ،وبولي سلفونات ومنتجات أخر مذكورة في المالحظة 3
من ھذا الفصل ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،وبأشكالھا األولية.
- 39 11. 10. 00

راتنجات نفط وراتنجات كومارون وراتنجات اندين أو راتنجات كومارون  -اندين والبولي
تربينات

1%

كغ

- 39 11. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

39.12

سيليلوز ومشتقاته الكيماوية ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر،
بأشكالھا األولية.
-

اسيتات السيليلوز:

- - 39 12. 11. 00

غير ملدنة

1%

كغ

- - 39 12. 12. 00

ملدنة

1%

كغ

- 39 12. 20. 00

نيترات السيليلوز )بما في ذلك الكولوديون(

1%

كغ

- - 39 12. 31. 00
 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

كغ

39.08

39.10

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

2017/03/14

إيثيرات السيليلوز:
كاربوكسي ميتيل السيليلوز و أمالحه

1%
الصفحة

كغ
245

الصفحة246 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 39 12. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 39 12. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

39.13

39.14

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

بوليميرات طبيعية )مثل حمض االلجينيك( وبوليميرات طبيعية معدلة )مثل
البروتيينات المقساة والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي( ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،بأشكالھا األولية.
- 39 13. 10. 00

حمض األلجينيك وأمالحه واستيراته

1%

كغ

- 39 13. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

39 14. 00. 00

مبادالت أيونية )مبادالت الشوارد( أساسھا البوليميرات الداخلة في البنود
 39.01لغاية  ،39.13بأشكالھا األولية.

1%

كغ

الفصل الفرعي الثاني
 -IIنفايات وقصاصات )خردة أو سكراب( وفضالت؛ وأصناف
نصف مصنعة؛ وأصناف كاملة الصنع.
نفايات وقصاصات وفضالت ،من اللدائن.

39.15
- 39 15. 10. 00

من بوليميرات االيثيلين

30 %

كغ

- 39 15. 20. 00

من بوليميرات الستايرين )الستيرين(

30 %

كغ

- 39 15. 30. 00

من بوليميرات الفينيل كلورايد )كلوريد الفينيل(

30 %

كغ

- 39 15. 90. 00

من لدائن أخر

30 %

كغ

شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعھا العرضي  1ملم وقضبان وعيدان
ومنتجات ذات مقطع له شكل خاص )بروفيالت( ،من لدائن ،وان كانت
مشغولة السطح لكنھا غير مشغولة بطريقة أخرى.

39.16

- 39 16. 10. 00

من بوليميرات اإليثيلين

5%

كغ

- 39 16. 20. 00

من بوليميرات الفينيل كلورايد )كلوريد الفينيل(:

5%

كغ

- 39 16. 90. 00

من لدائن أخر

5%

كغ

أنابيب و مواسير و خراطيم و لوازمھا )مثل الفواصل "جوانات" ،واألكواع،
والوصالت( من لدائن.

39.17
- 39 17. 10. 00
-

 10:37ص

مصارين اصطناعية )أغلفة انبوبية للسجق وما يماثلھا( من البروتين المقسى أو من لدائن
سيليلوزية

10 %

كغ

أنابيب ومواسير وخراطيم ،صلبة:

- - 39 17. 21. 00

من بوليميرات األثيلين

10 %

كغ

- - 39 17. 22. 00

من بوليميرات البروبلين

10 %

كغ

- - 39 17. 23. 00

من بوليميرات الفينيل كلورايد )كلوريد الفينيل(

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

246

الصفحة247 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 39 17. 29. 00
-

القسم السابع  /الفصل التاسع والثالثون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
من لدائن أخر

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

مواسير وأنابيب وخراطيم أخر:

- - 39 17. 31. 00

مواسير وأنابيب وخراطيم مرنة تتحمل ضغط  27.6مللي بار )ميغاباسكال " ("MPaكحد
أدنى

10 %

كغ

- - 39 17. 32. 00

غيرھا ،غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ،بدون لوازم

10 %

كغ

- - 39 17. 33. 00

غيرھا غير مقواة وال متحدة بطريقة ما مع مواد أخر ،مع لوازم

10 %

كغ

- - 39 17. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 39 17. 40. 00

لوازم

10 %

كغ

أغطية أرضيات من اللدائن ،وإن كانت الصقة ذاتياً ،بشكل لفات أو ترابيع أو
معرفة في المالحظة
بالطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن ،كما ھي ّ
 9من ھذا الفصل.

39.18

- 39 18. 10. 00

من بوليميرات الفينيل كلورايد )كلوريد الفينيل(

20 %

كغ

- 39 18. 90. 00

من لدائن أخر

20 %

كغ

ألواح وصفائح وأغشية )أفالم( وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد و غيرھا من
أشكال مسطحة من لدائن ،الصقة ذاتياً ،وإن كانت بشكل لفات.

39.19
- 39 19. 10. 00

لفات ال يتجاوز عرضھا  20سنتيمتراً

5%

كغ

- 39 19. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

ألواح وصفائح وأغشية )أفالم( وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد اخر ،من لدائن
غير خلوية ،غير مقواة وال منضددة وغير مزودة بحامل وال متحدة بطريقة
مماثلة مع مواد أخرى.

39.20

- 39 20. 10. 00

من بوليميرات اإليتيلين

5%

كغ

- 39 20. 20. 00

من بوليميرات البروبيلين

5%

كغ

- 39 20. 30. 00

من بوليميرات الستايرين )ستيرين(

5%

كغ

-

من بوليميرات الفينيل كلورايد )كلوريد الفينيل(:

- - 39 20. 43. 00

محتوية وزنا ً على ما ال يقل عن  %6ملدنات

5%

كغ

- - 39 20. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

- - 39 20. 51. 00

من بوليميرات األكريليك:
من بولي )ميتيل ميتا كريالت(

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافيةرقم  7لھذاالفصل

- - 39 20. 59. 00
-
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2017/03/14

غيرھا

5%

كغ

من بولي كربونات أو راتنجات الكيدية ،أو من إسترات بولي األليل ""polyallyl esters
أو بولي استيرات أخر:
الصفحة

247

الصفحة248 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 39 20. 61. 00

من البولي كربونات

5%

كغ

- - 39 20. 62. 00

من بولي )إيثيلين تيرفتاالت( ")"poly (ethylene terephthalate

5%

كغ

- - 39 20. 63. 00

من بولي استيرات غير مشبعة

5%

كغ

- - 39 20. 69. 00

من بولي استيرات أخر

5%

كغ

-

من السيليلوز أو من مشتقاته الكيماوية:

- - 39 20. 71. 00

من السيليلوز المجدد

5%

كغ

- - 39 20. 73. 00

من اسيتات السيليلوز

5%

كغ

- - 39 20. 79. 00

من مشتقات السليلوزية األخرى

5%

كغ

-

من لدائن أخر:

- - 39 20. 91. 00

من بولي )فينيل بوتيرال(

5%

كغ

- - 39 20. 92. 00

من بولي أميدات

5%

كغ

- - 39 20. 93. 00

من راتنجات أمينية

5%

كغ

- - 39 20. 94. 00

من راتنجات فينولية

5%

كغ

- - 39 20. 99. 00

من مواد لدنة أخر

5%

كغ

39.21

ألواح وصفائح وأغشية )أفالم( وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر ،من
لدائن.
-

منتجات خلوية:

- - 39 21. 11. 00

من بوليميرات ستيرين )الستايرين(

5%

كغ

- - 39 21. 12. 00

من بوليميرات كلوريد الفينيل )الفينيل كلورايد(

5%

كغ

- - 39 21. 13. 00

من البولي يوريثانات

5%

كغ

- - 39 21. 14. 00

من السيليلوز المجدد

5%

كغ

- - 39 21. 19. 00

من لدائن أخرى

5%

كغ

- 39 21. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

39.22

مغاطس )بانيوھات " ،("baignoiresأحواض استحمام بالرش
)" ("shower-bathمغاسل الصحون وأدوات المائدة )المعروفة محليا ً
بالمجالي " ،("sinksمغاســل ،أحواض اســـتـبـراء )بيديات "،("bidets
مراحيض )أحواض أو مقاعد( وأغـطـيـتھا ،خزانات دفق المياه )المعروفة
محليا ًّ بالسفونات( ،وأدوات صحية مماثلة من لدائن
- 39 22. 10. 00
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مغاطس )بانيوھات " ،("baignoiresأحواض إســـــتـحـمـام بالرش
ً
)" ،("shower-bathمغاســــل الصحون وأدوات المائدة )المعروفة محليا بالمجالي
" ،("sinksومغاسل

30 %
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 39 22. 20. 00

مقاعد وأغطية المراحيض

30 %

كغ

- 39 22. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ،من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسوالت
") "capsulesأغطية لسدادات وأعناق القوارير معا ً( وغيرھا من
أصناف السد واالغالق ،مصنوعة من لدائن.

39.23

- 39 23. 10. 00
-

صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة

10 %

كغ

أكياس وأكياس صغيرة )جعب( بما في ذلك المخاريط ":"cones

- - 39 23. 21. 00

من بوليميرات االيثيلين

10 %

كغ

- - 39 23. 29. 00

من لدائن أخر

10 %

كغ

-

دمجانات وقوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة:

 - - - 39 23. 30. 10القوارير المعدة للصناعات الطبية
 - - - 39 23. 30. 90غيرھا

5%

كغ

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  8لھذا الفصل

- 39 23. 40. 00

مكبات ومواسير )بكرات( ومسلكات )أعواد للف خيوط الغزل لتنسج( وحوامل مماثلة

- 39 23. 50. 00

سدادات وأغطية وكبسوالت )أغطية لسدادات وأعناق القوارير معا ً( وغيرھا من أصناف
األغالق

- 39 23. 90. 00

غيرھا

39.24

5%

كغ

10 %

كغ

أدوات مائدة  ،أدوات مطبخ  ،واصناف منزلية أخرى وأصناف أخرى للعناية
بالصحة أو بالنظافة  ،من لدائن
- 39 24. 10. 00

أدوات مائدة ومطبخ

30 %

كغ

- 39 24. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

39.25

أصناف تجھيزات البناء من لدائن ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
- 39 25. 10. 00

ّ
وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتھا  300ليتر
صھاريج

10 %

كغ

- 39 25. 20. 00

أبواب ونوافذ وأطرھا )سواء كانت مندمجة بھا أو معدة للتثبيت في الجدران"مالبن
 ("chambranlesوعتبات أبواب

20 %

كغ

- 39 25. 30. 00

مصاريع )درفات " أباجورات"( أبواب ونوافذ " "shuttersستائر خارجية قابلة للرفع
بااللتفاف حول محور أفقي ") "blindsبما فيھا الستائر الداخلية المؤلفة من أضالع
)شفرات( قابلة للتوجيه والرفع )فينيسيان" ("venitianوأصناف مماثلة وأجزاؤھا

20 %

كغ

- 39 25. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

39.26

مصنوعات )أصناف( أخر من اللدائن ومصنوعات )أصناف( من المواد األخر
الداخلة في البنود  39.01إلى .39.14
- 39 26. 10. 00
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أصناف مكتبية ومدرسية

10 %
الصفحة
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألبسة ولوازم ألبسة )بما فيھا القفازات العادية ،قفازات تكسو اليد دون األصابع وقفازات
تكسو األصابع األربع معا ً واإلبھام منفرداً(:
5%

كغ

 - - - 39 26. 20. 10لوازم ألبسة التي تشكل مستلزمات لألنتاج الصناعي عدا القفازات وأنواعھا المذكورة أعاله.

30 %

كغ

- 39 26. 30. 00

تركيبات )لوازم( لألثاث وللعربات وما يماثلھا

20 %

كغ

- 39 26. 40. 00

تماثيل صغيرة وأصناف تزيينية أخر

30 %

كغ

 - - - 39 26. 20. 90غيرھا

-

غيرھا:

 - - - 39 26. 90. 10سيور نقل المواد أو الحركة مزودة بكالليب أو شناكل وما يماثلھا للشبك و التثبيت أو مقفلة
أو موصولة الطرفين بشكل حلقة مرنة

5%

كغ

 - - - 39 26. 90. 20مستلزمات االنتاج الصناعي

5%

كغ

 - - - 39 26. 90. 30قوالب تشكيل

5%

كغ

 - - - 39 26. 90. 40قطع تبديلية

5%

كغ

 - - - 39 26. 90. 50لوازم لعمليات التعبئة والتغليف

10 %

كغ

 - - - 39 26. 90. 70خرز وبرق )ترتر(

10 %

كغ

 - - - 39 26. 90. 80أصناف للمختبرات أو للصيدلية من لدائن

10 %

كغ

  - -غيرھا : - - - - 39 26. 90. 91مالزم ملزمات مصنوعة بكاملھا من لدائن
 - - - - 39 26. 90. 92فواصل )جوانات( عبارة عن حلقات للتثبيت ومنع التسرب في األنابيب المفرغة المستخدمة
في أجھزة التسخين بالطاقة الشمسية .
 - - - - 39 26. 90. 99غيرھا
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10 %

كغ

5%

كغ

30 %

كغ
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الفصل األربعون
مطاط ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريفة ،ما لم ينص على خالف ذلك،المنتجات التالية ،حتى وإن كانت مبركنة أو مقســـاة:
المطاط الطبيعي والباالتا " ،"balataوالطبرخة )جوتابركا " ("gutta- perchaوالجوايول " "guayuleوالشـــيكل ""chicle
والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشــــــتقة من الزيوت )فاكتيس" ("facticeوكذلك األصناف المجددة من
ھذه المنتجات المختلفة.

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

منتجات القسم الحادي عشر )المواد النسيجية ومصنوعاتھا(؛

)ب( أصناف األحذية وأجزاءھا )الفصل (64؛

-3

)ج(

أغطية الرأس وأجزاءھا )بما في ذلك طواقي الحمام( ،الداخلة في الفصل 65؛

)د(

األدوات واألجھزة اآللية أوالكھربائية وأجزاؤھا) ،بما في ذلك األصناف الكھربائية من جميع األنواع( ،من المطاط المقسى ،التابعة
للقسم السادس عشر؛

)ه(

األصناف الواردة في الفصول  90أو  92أو  94أو 96؛

)و(

المصنوعات الواردة في الفصل ) 95عدا القفازات العادية ،القفازات التي تكسو اليد دون االصابع والقفازات التي تكسو االصابع
األربع معا ً واإلبھام منفرداً المشار اليھا في البنود من  40.11إلى .(40.13

تنطبق عبارة "األشكال األولية" الواردة في البنود  40.01إلى  40.03و 40.05على األشكال التالية فقط :
)أ(

الســوائل والعجائن )بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي "التكس  "Latexوإن خضعت لبركنة أولية ،والتبددات والمحاليل
األخر(؛

)ب( الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع و)الباالت " ،("balesوالمساحيق والحبيبات والفتات" "crumbsواألشكال غير المتماسكة
)منفرطة أكواما ً " ("bulkالمماثلة.
-4

تنطبق عبارة "مطاط تركيبي" الواردة في المالحظة ) (1من ھذا الفصل وفي البند  40.02على :
)أ(

المواد التركيبية غير المشـــــبعة التي يمكن أن تتحول نھائيا ً ببركنتھا بواســــطة الكبريت إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ،والتي
ال تنقطع عند تمديدھا )إطالتھا( بنســبة ثالثة أمثال طولھا األصلي في درجة حرارة تتراوح بين  18و 29درجة مئوية )سلسيوس(،
كما أنھا بعد إخضاعھا لتمديد يعادل مثلي طولھا األصلي تستعيد خالل خمس دقائق ،طوال ال يتجاوز مثل ونصف طولھا األصلي.
ومن أجل تطبيق ھذا االختبار فإنه يمكن السماح بإضافة المواد الالزمة )للربط العرضاني " ("cross- linkingمثل منشـطات أو
مسرعات التبركن؛ كما يسمح بوجود المواد المذكورة في المالحظة ) 5ب( الفقرتين ) (2و) (3وعلى العكس من ذلك ،ال يســـــمح
بوجود أي مادة غير الزمة للربط العرضاني مثل عوامل التمديد والملدنات والمواد المالئة.

)ب( الثيوبالست "(TM) "Thoiplastes؛
)ج(

-5

المطاط الطـبـيـعـي المـعـدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية ،والمطاط الطبيعي غير المبلمر ،ومخاليط مواد تركيبية غير
مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة ،بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعاله شروط البركنة والتمدد واالستعادة
المحددة في الفقرة )آ( أعاله.

)آ(

 10:37ص

ال يشمل البندان  40.01و 40.02المطاط أو مخاليط المطاط التي أضيف إليھا أو مزجت قبل أو بعد التخثر مع:
(1

عوامل بركنة ،أو مسرعات ،أو مثبطات أو منشطات )عدا تلك التي تضاف من أجل تحضير المطاط الطبيعي السائل
)التكس " ("Latexالذي أخضع لبركنة أولية "("pre- vulcanised tubber latex؛

(2

ألوان سـطحية )بيجمنت " ("pigmentsوالمواد الملونة األخر عدا تلك التي تضاف فقط لتسھيل تمييزھا؛
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الملدنات أو الـمـمـددات )عدا الزيوت المعدنية المســـتخدمة في حالة المطـاط الـمـمـدد بالزيت( ،أو المواد المالئة ،الخاملة أو
الفعالة وعوامل التقوية ،والمذيبات العضوية أو أي مواد أخر ،باستثناء تلك المسـموح بھا في الفقرة )ب( أدناه؛

)ب( يبقى المطاط أو مخاليط المطاط ،التي تحتوي على الـمـواد المذكورة أدناه ،داخلين في الـبـنـديـن  40.01أو 40.02وفقا للحال،
بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته األساسية كمادة خام :
(1

عوامل االستحالب والعوامل المضادة لاللتصاق ""anti-tack؛

(2

كميات ضئيلة ناتجة عن تفكك عوامل االستحالب؛
كميات قليلة جداً مما يلي :العوامل الحساسة للحرارة )بصورة عامة للحصول على مطاط "التكس"الحساس للحرارة(
وعوامل فعالة ســـطحيا موجبة الشـــحنة "كاتيونية" )بصورة عامة للحصول على عصارات مطاط "التكس" المحتوي على
شــحنات كھربائية موجبة( ،مضادات التأكســد ،المخثرات  ،عوامل تفتيت ،عوامل مقاومة التجمد ،عوامل منع انفصال
المعلقات أو المسـتحلبات إلى طبقتين )مساعدة على التحول إلى سائل غروي( ") "peptisersعوامل ببتزة( ،والعوامل
الحافظة ،المثبتات ،عوامل ضبط اللزوجة أو غيرھا من اإلضافات المماثلة ألغراض خاصة.

(3

-6

وفقا ً لمفھوم البند  40.04يقصد بعـبارة نفايات و فـضالت وقـصـاصـات )قراضة " :("rongnuresالنفايات والفضالت والقصاصات
المتبقية من عملية تصنيع وشـغل المطاط واألصناف المصنوعة من المطاط غير الصالحة لالســـتعمال نھائيا ً بحالتھا الراھنة بسبب التقطيع
أو االھتراء أو ألسباب أخر.

-7

الخيوط العارية المصنوعة بالكامل من المطاط المبركن ،والتي يزيد مقاس أي مقطع عرضي لھا عن  5ملم ،تبند في الـبـنـد 40.08
كأشرطة أو قضبان أو منتجات ذات مقطع له شكل خاص )بروفيالت "،("profile shape

-8

يشمل البند  40.10سيور نقل المواد أو سيور نقل الحركة )سيور اآلالت( المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو
منضدة بالمطاط  ،وكذلك السـيور المصنوعة من خيوط أو حبال نســجية مشــربة أو مطلية أو مغطاة أو ملبســة بالمطاط .

-9

يقصد بعبارة "ألواح" و"صفائح" و"أشـــرطة" في البنود 40.08 ،40.05 ،40.03 ،40.02 ،40.01 :فقط ،األلواح والصفائح
واألشرطة وكذلك الكتل ذات الشكل الھندسي المنتظم غير المقطعة أو مقطعة فقط بأشكال مستطيلة أو مربعة )حتى وإن أعطاھا ھذا التقطيع
صفة األصناف الجاھزة( سـواء كانت مطبوعة أو مشـغولة السـطح بطريقة أخرى ،و لكن ليســت مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة
أكثر من ذلك.
ويقصد بعبارة قضبان ومنتجات ذات مقاطع لھا أشــــكال خاصة )بروفيالت " ("profilesالواردة في البند  40.08فقط ،القضبان
والمنتجات المماثلة ذات المقاطع التي لھا أشــــــكال خاصة )بروفيالت" ،("profile shapesوإن كانت مقطعة بأطوال محددة أو
مشغولة السطح إال أنه لم يجر عليھا أي شغل آخر.

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

ورد رقم البند " "40.04في نص المالحظة رقم  3للفصل " 40في جدول التعريفة الجمركية المعـد وفـقا ً للنظـام المنسق وتعديالته النافذة
اعتباراً من  1996 /1/1الصادر عن إدارة المال والتجارة واالســتثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول
العربية"بينما تبين بالرجوع إلى األصل الصادر عن منظمة الجمارك العالمية باللغتين اإلنكليزية والفرنسية أن رقم البند الصحيح ھو
"."40.05

-3

وردت كلمة "الكرات" في نص المالحظـة )3ب( في الجدول المذكور في المالحـظــة اإلضافية رقم  2أعاله ،فيما يقابل كلمة ""bales
الواردة في نص نفس المالحظة باللغة اإلنكليزية ووردت ترجمتھا في المعجم"بالة ،أو رزمة بضاعة ضخمة" ويقابلھا كلمة " "ballesفي
النص الفرنسي لنفس المالحظة وورد ذكرھا في المعـجـم مرتين ووردت ترجمتھـا في الـمـرة األولى "كرات" وفي المرة الثانية "حزمة أو
بالة" وبما أن الموضوع يتعلّق باألشــكال األولية والكلمة اإلنكليزية ال تشــمل معنى "كرات" فالمقصود ھو الباالت.
كما وردت عبارة "األشـــــــــكال غير المتماســــكة" في نفس النص ترجمة لعبارة " "masses non coherentesالفرنسية وھي
تعني كتل غير متماسكة أو عبارة " "bulk formsاإلنكليزية وترجمتھا "منفرطة أكواما ً" وھو ما يطلق عليه محليا تسمية "دوكمة".

-4

وردت عبارة " للترابط المتعاكس" في نص المالحظة رقم )4أ( في الجدول المذكور في المالحظة اإلضافية رقم  2أعاله ترجمة لكلمة
" "retifactionالواردة في النص الفرنســـي لنفس المالحظة بالمقابل وردت عبارة " "cross-linkingفي النص اإلنكليزي لھذه
المالحظة وھي تعني "الربط العرضاني".

-5

وردت كلمة "المضافة" في نص المالحظة )5آ( في الجدول المذكور في المالحظة اإلضافية رقم  2أعاله ترجمة حـرفية لكلمة
" "additionnesالواردة في النص الفرنسي لنفس المالحظة بينما وردت بالمقابل في نفس النص باللغة اإلنكليزية عبارة
" "which has been compoundedوھي تعني التي أضيف إليھا أو التي مزجت بھا.
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كما وردت عبارة "المسـرعات والمبطئات أو المنشـــطات أو العوامل المبركنة األخر" في نص المالحظة )5آ() (1في نفس الجدول
ترجمة للعبارة المقابلة لھا في النص الفرنسي لنفس المالحظة:
" "d'accelerateurs,de retardateurs,d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisationويتضح أن القصد
من إضافة العناصر إنما ھو إحداث البركنة وبـالـتـالـي فإن عـبارة "عوامل بركنة" ھي أوضح من عـبارة "العوامل المبركنة" التي تحتمل
معنيين "المبركِنة" أي التي تحدث البركنة أو "المبر َكنة" أي التي جرت عليھا بركنة.
أما عبارة "عوامل بركنة ،أو مســــرعات ،أو مثبطات أو منشـــطات" فھي ترجمة للعبارة المقابلة لھا في النص اإلنكليزي
"."vulcanising agents,accelerators,retarders or activatrors
كما وردت عبارة "المواد الملدنة أوعوامل التمدد" في نص المالحظة )5آ( ) (3في نفس الجدول ويقابـلـھـا في النص الفرنســـــــي
" "de plastifiants ou d'agents diluantsوترجمتھا "ملدنات وعوامل تمديد" ويقابلھا في النص اإلنكليزي
عبارة" "plasticisers or extendersوترجمتھا "الملدنات أو الممددات".
كما وردت عـبارة "المضادة للزوجة" في نص المالحظة )5ب() (1في نفس الجدول ووردت العـبارة المقابلة لھا في النص
اإلنــــكليــــزي" "anti-tack agentsوترجمتھا "العوامــــل المضادة لاللتصاق" ووردت العـــــبارة المقابـــــــــلة لھا في النص
الفرنسي " "agents antipoissageوھي تفيد أيضا منع االلتصاق وفقا ً للمعجم.
كما وردت عبارة"عوامل التفتت" في نص المالحظة)5ب() (3في نفس الجدول ووردت العـبارة المقابلة لھا في النص اإلنكليزي
" "crumbling agentsأو عبارة " "agents d'emiettementفي النص الفرنسي وترجمتھا "عوامل تفتيت".
كما وردت عبارة "العوامل المســاعدة على التحوّ ل إلى ســـائل غروي" في نص المالحظة )5ب() (3في نفس الجدول ،وقد وردت عـبـارة
" "agents peptisantsفي النص الـمـقـابـل لھا بالفرنســية أو كـلـمـة" "peptisersفي النص اإلنكليزي أي )عوامل ببتزة(
والمقصود بھا "عوامل منع انفصال المعلقات أو المسـتحلبات إلى طبقتين".
-6

وردت عـبـارة "خيوط من المطاط الـمـبـركـن" في نص المالحظة رقم  7في الجدول المذكور في المالحظة اإلضافية رقم  2ووردت
العبارة المقابلة لھا في النص الفرنســـــــي " "Les fils nus de caoutchouc vulcaniseأي" خيوط عـارية من مطاط مبركن"
ووردت عــبـارة " "Thread wholly of vulcanised rubberفي النص اإلنـكـلـيــزي المقابل لھا وترجمتھا "خيوط بكاملھا من
المطاط المبركن".

-7

وردت عبارة "أشــــــــــكال خاصة" في نص المالحظة رقم  9في الجدول المشـــــــــــار إليه أعاله إما ترجـمـة لعــبـارة:
" "profile shapesالواردة في النص اإلنكليزي لنفس المالحظة ووردت ترجمة كــلـمـة " "profileفي المـعــجــــــم "الجانبية أو
المظھر الجانبي" وإما ترجمة لكلمة " "profilesالواردة في النص الفرنسي ووردت تـرجمتھـا في المعجم " مُج ّنب )معطى جانبية معينة(،
قضيب مجنب )قضيب طويل ذو جانبية معينة(" وورد تعريفھا في معجم الروس:
" "produit de grande longueur ayant une section constante et determineeأي "منتج طويل ذو مقطع له شـكل
معين ومنتظم على كامل طوله" والمقصود بالشـكل المعين ھو"الشــــكل الخاص" ويتضح ممّا تق ّدم أن الشكل الخاص إنما ھو"شكل المقطع"
وليس شكل المنتج ككل ألن الصفائح واأللواح التي ترد مقطعة بأشكال غير مربعة أو مســـتطيلة تعتبر )أشـــكال خاصة( وتعتبر أصناف
تامة الصنع )مصنوعات( أما البروفيالت فترد عادة بشــــــــكل قضبان أو أشرطة أو ما يماثلھا وھي ال تعدو كونھا منتجات نصف مصنعة
وكونھا ذات مقطع له شكل خاص ال يؤثر على إعتبارھـا منتجات نصف مصنعة ويجب التركيز دوما على أن المقصود بالشـــكل الخاص
إنما ھو شــكل المقطع وتعرف ھذه األنواع من المنتجات نصف المصنعة في األسواق المحلية تحت تسمية "قضبان بروفيليه".

-8

وردت مالحظة وزارة اإلقتصاد على البنود الجزئية المتفرعة عن البند  40.03عبارة )عدا الشــــريط المبركن غير المقسّى للتاجر 46.5
"ســـــعر صرف الدوالر"( في حين ينص البند على المطاط المجدد وتدخل أشــرطة المطاط المبركن في البند  40.08وفي البند الجزئي
. 4008.21.00

-9

ألواح المطاط الرغوي و اإلسفنجي و طلحيَّاته المكسوة من وجھيھا بنسج و المعدة لصناعة داعمات الثدي:أن نص البند الجزئي/ 8 / 40
ب القديم كان يتناقض مع شرح التعريفة للبند الرئيســي 8 / 40الذي اســـتبعد من شموله )ألواح وصفائح وأشرطة المطاط الخلوي أو
اإلسفنجي المغطاة على وجھيھا بطبقة نسيج (.وأدخلھا في البند  59/11الذي ينص على )نسج كتيمة من مطاط ،(.كما أن شرح البند
 40.08في النظام المتناسق وھو نظير البند السابق  8 / 40استبعد ھذا النوع من األلواح من شموله وأدخلھا في البند .59.06
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40.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مـطـاطـ طـبـيـعـي ،باالتا " ،"balataطبرخة )جوتا  -بركا
" ،("percha-guttaغوايول " ،"guayauleشيكل "،"chicle
وصموغ طبيعية مماثلة بأشكالھا األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو
أشرطة.
- 40 01. 10. 00
-

مطاط طبيعي"سائل")التكس" ("latexوإن أخضع لبركنة أولية

1%

كغ

مطاط طبيعي بأشكال أخرى:

- - 40 01. 21. 00

صفائح مدخنة ""smoked

1%

كغ

- - 40 01. 22. 00

مطاط طبيعي محدد النوع فنيا ""TSNR

1%

كغ

--

غيرھا:

 - - - 40 01. 29. 10أشكال أولية

1%

كغ

 - - - 40 01. 29. 90غيرھا

5%

كغ

-

باالتا ،غوتا -بركا ،غوايول ،شيكل وصموغ طبيعية مماثلة:

 - - - 40 01. 30. 10بأشكالھا األولية

1%

كغ

 - - - 40 01. 30. 90غيرھا

5%

كغ

40.02

مطاط تركيبي وأبدال المطاط )فاكتيس " ("facticeالمشتقة من الزيوت،
بأشكالھا األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أي من
المنتجات الداخلة في البند  40.01مع أي من منتجات ھذا البند ،بأشكالھا
االولية أو بأشكال ألواح أو صفائح أو أشرطة.
- - 40 02. 11. 00
--

مطاط "ستيرين  -بوتاديين" ) ،(SBRمطاط ستيرين بوتاديين كاربوكسيلي ):(XSBR
عصارات )التكس تركيبي(

1%

كغ

غيرھا:

 - - - 40 02. 19. 10بأشكالھا األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 19. 90غيرھا

5%

كغ

-
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مطاط بوتاديين ):(BR

 - - - 40 02. 20. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 20. 90غيرھا

5%

كغ

-

مطاط ايزوبوتين  -ايزوبرين )بوتيل( )(IIR؛ مطاط ايزوبوتين -ايزوبرين مھلجن )BIIR
أو :(CIIR

--

مطاط ايزوبوتين  -ايزوبرين )بوتيل( ):(IIR

 - - - 40 02. 31. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 31. 90غيرھا

5%

كغ
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غيرھا:

 - - - 40 02. 39. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 39. 90غيرھا

5%

كغ

- - 40 02. 41. 00
--

مطاط كلوروبرين )كلوروبوتاديين( ):(CR
عصارات )التكس "" latexتركيبي(

1%

كغ

غيرھا:

 - - - 40 02. 49. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 49. 90غيرھا

5%

كغ

- - 40 02. 51. 00
--

مطاط اكريلونتريل  -بوتاديين ):(NBR
عصارات )التكس "" latexتركيبي(

1%

كغ

غيرھا:

 - - - 40 02. 59. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 59. 90غيرھا

5%

كغ

-

مطاط ايزوبرين ):(IR

 - - - 40 02. 60. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 60. 90غيرھا

5%

كغ

-

مطاط االتيلين  -بروبيلين ذو الروابط المضاعفة غير مترافقة الديين ):(EPDM

 - - - 40 02. 70. 10بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 70. 90غيرھا

5%

كغ

-

مخاليط منتجات البند  40.01مع أي من منتجات ھذا البند:

 - - - 40 02. 80. 10بأشكالھا األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 80. 90غيرھا

5%

كغ

- - 40 02. 91. 00
--

غيرھا:
بشكل سائل )التكس تركيبي(

1%

كغ

غيرھا:

 - - - 40 02. 99. 10بأشكالھا األولية

1%

كغ

 - - - 40 02. 99. 90غيرھا

5%

كغ

40.03

مطاط مجدد بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة.
 - - - 40 03. 00. 10بأشكاله األولية
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

 - - - 40 03. 00. 90غيرھا

40.04

40 04. 00. 00

فضالت ونفايات وقصاصات ،من مطاط غير مقسى وأن حولت إلى مساحيق
أو حبيبات.

40.05

5%

كغ

30 %

كغ

مطاط مخلوط غير مبركن بأشكاله األولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو
أشرطة.
- 40 05. 10. 00

مطاط مضاف إليه ھباب الفحم أو السيليكا") "silicaسيليس ".("silice

- 40 05. 20. 00

محاليل ،تبددات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 4005.10

-

5%

كغ

10 %

كغ

غيرھا:

- - 40 05. 91. 00

ألواح أو صفائح أو أشرطة

10 %

كغ

- - 40 05. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

40.06

40.07

الرسم  %وحدة قياسية

أشكال أخر )عيدان وأنابيب وبروفيالت "منتجات ذات مقطع له شكل خاص"
مثالً( وأصناف )أقراص وحلقات مثالً( ،من المطاط غير المبركن.
- 40 06. 10. 00

أشرطة )بروفيالت( ذات مقطع له شكل شبه منحرف تقريبا ً ""strips camel-back
المعدة لتلبيس االطارات

10 %

كغ

- 40 06. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

40 07. 00. 00

خيوط وأمراس )حبال( من مطاط مبركن.

5%

كغ

ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وبروفيالت )منتجات ذات مقطع له شكل
خاص( من مطاط مبركن غير مقسى.

40.08

مالحظة :ترجع المالحظة االضافية رقم  9لھذا الفصل

- - 40 08. 11. 00

ألواح وصفائح وأشرطة

5%

كغ

- - 40 08. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

من مطاط غير خليوي:

- - 40 08. 21. 00

ألواح وصفائح وأشرطة

5%

كغ

- - 40 08. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

40.09

أنابيب ومواسير وخراطيم ،من مطاط مبركن غير مقسى ،وإن كانت مزودة
بلوازمھا ))مثل الفـواصـل"الجوانات ) "(jointsواألكواع والوصالت
"فلنجات .(("flanges
-
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من مطاط خليوي":"cellular

غير مقواة بمواد أخرى وال تتحد معھا بشكل أخر:

- - 40 09. 11. 00

بدون لوازم

10 %

كغ

- - 40 09. 12. 00

مع لوازم

10 %

كغ
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الرسم  %وحدة قياسية

مقواة بمعدن أو متحدة معه فقط بطريقة أخرى:

- - 40 09. 21. 00

بدون لوازم

10 %

كغ

- - 40 09. 22. 00

مع لوازم

10 %

كغ

-

مقواة بمواد نسيجية أومتحدة معھا فقط بطريقة أخرى:

- - 40 09. 31. 00

بدون لوازم

10 %

كغ

- - 40 09. 32. 00

مع لوازم

10 %

كغ

-

مقواة أومتحدة بطريقة أخرى بغيرھا من المواد:

- - 40 09. 41. 00

بدون لوازم

10 %

كغ

- - 40 09. 42. 00

مع لوازم

10 %

كغ

40.10

سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ،من المطاط المبركن.
-

سيور نقل المواد:

- - 40 10. 11. 00

مقواة بمعادن فقط

5%

كغ

- - 40 10. 12. 00

مقواة بمواد نسجية فقط

5%

كغ

- - 40 10. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-
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سيور نقل االحركة :

- - 40 10. 31. 00

سيور نقل الحركة مقفلة ") "endlessمتصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة( ذات مقطع
عرضي بشكل شبه منحرف " ،"V-beltsومضلعة بشكل الحرف الالتيني"،"V
) ،(V-ribbedيزيد مقاس محيطھا الخارجي عن  60سم وال يتجاوز 180سم

5%

كغ

- - 40 10. 32. 00

سيور نقل الحركة مقفلة ") "endlessمتصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة( ذات مقطع
عرضي بشكل شبه منحرف " ،"V-beltsغير تلك المضلعة بشكل الحرف الالتيني"،"V
) ،(Other than V-ribbedيزيد مقاس محيطھا الخارجي عن  60سم وال يتجاوز
180سم

5%

كغ

- - 40 10. 33. 00

سيور نقل الحركة مقفلة ") "endlessمتصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة( ذات مقطع
عرضي بشكل شبه منحرف " ،"V-beltsومضلعة بشكل الحرف الالتيني"،"V
) ،(V-ribbedيزيد مقاس محيطھا الخارجي عن  180سم وال يتجاوز 240سم

5%

كغ

- - 40 10. 34. 00

سيور نقل الحركة مقفلة ") "endlessمتصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة( ذات مقطع
عرضي بشكل شبه منحرف " ،"V-beltsغير تلك المضلعة بشكل الحرف الالتيني"،"V
) ،(Other than V-ribbedيزيد مقاس محيطھا الخارجي عن  180سم وال يتجاوز
 240سم

5%

كغ

- - 40 10. 35. 00

ســــيور نقل الحركة المتزامنة ))ســــينكرونوس " "synchronousمقفلة ""endles
)متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة(( ،بمحيط خارجي يزيد عن  60سم لكن ال
يتجاوز  150سم.

5%

كغ

- - 40 10. 36. 00

ســـيور نقل الحركة المتزامنة ))ســـينكرونوس " "synchronousمقفلة ""endles
)متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة(( ،بمحيط خارجي يزيد عن  150سم لكنه
يتجاوز  198سم.

5%

كغ
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- - 40 10. 39. 00

40.11

القسم السابع  /الفصل األربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

إطارات خارجية ھوائية جديدة ،من مطاط.
- 40 11. 10. 00

من األنواع المستعملة للسيارات السياحية )بما في ذلك السيارات طراز ستيشن
" "station wagonsوسيارات السباق(

10 %

عدد

- 40 11. 20. 00

من األنواع المستعملة للحافالت )باصات " ("busesوالشاحنات

10 %

عدد

- 40 11. 30. 00

من األنواع المستعملة للطائرات

10 %

عدد

- 40 11. 40. 00

من األنواع المستعملة للدراجات النارية

10 %

عدد

- 40 11. 50. 00

من األنواع المستعملة للدراجات العادية

10 %

عدد

- 40 11. 70. 00

من األنواع المستعملة للعربات و اآلالت الزراعية و الحراجية

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم1لھذا الفصل.

- 40 11. 80. 00

من األنواع المستعملة للعربات و آالت اإلنشاءات و األعمال المنجمية و تستيف البضائع
الصناعية

10 %

عدد

- 40 11. 90. 00

غيرھا

10 %

عدد

اطارات خارجية ھوائية مجددة )بالتلبيس( أو مستعملة ،من مطاط؛ اطارات
مصمتة " "solidأو إطارات جوفاء )نصف مصمتة " cushion
 ،("tyresأطواق تلبيس اإلطارات وبطانات حماية اإلطار الداخلي من
االحتكاك بالقسم المعدني من العجل )فالبس " ،("flapsمن مطاط.

40.12

-

اطارات خارجية مجددة )بالتلبيس(:

- - 40 12. 11. 00

من النوع المستعمل على السيارات السياحية )بما فيھا سيارات الستيشن
" "station wagonsوسيارات السباق

30 %

عدد

- - 40 12. 12. 00

من النوع المستعمل على الحافالت )الباصات " ("busesوالشاحنات

30 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظةاإلضافية رقم1لھذا الفصل.

- - 40 12. 13. 00

من النوع المستعمل للطائرات ""aircraft

30 %

عدد

- - 40 12. 19. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 40 12. 20. 00

إطارات خارجية مستعملة

30 %

عدد

- 40 12. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

40.13
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أنابيب داخلية ھوائية )إطارات داخلية( من المطاط.
- 40 13. 10. 00

من األنواع المستعملة للسيارات السياحية )بما في ذلك سيارات الستيشن
" "station wagonsوسيارات السباق( ،أو للحافالت )باصات( وللشاحنات:

10 %

عدد

- 40 13. 20. 00

من األنواع المستعملة للدراجات العادية

10 %

عدد

- 40 13. 90. 00

غيرھا

10 %

عدد
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40.14
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

أصناف لإلستعمال الصحي و الصيدلي )بما في ذلك رؤوس رضاعات
االطفال" ،("teatsمن مطاط مبركن غير مقسى وان تضمنت أجزاء من
مطاط مقسى.
- 40 14. 10. 00

واقيات منع الحمل ) ُغمُود "(" sheath

10 %

كغ

- 40 14. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

أصناف ألبسة ولوازمھا )بما في ذلك القفازات والق َّفازات التي تكسو راحة
اليد دون األصابع والق َّفازات التي تكسواألصابع األربع معا واإلبھام
منفردًا(،من مطاط مبركن غيرمقسى لجميع األغراض.

40.15

-

قفازات " "glovesوقفازات تكسو راحة اليد فقط دون األصابع " "mittensوق َّفازات
تكسو األصابع األربع معا واإلبھام منفردا ":"mitts

- - 40 15. 11. 00

ق َّفازات للجراحة

- - 40 15. 19. 00

غيرھا

30 %

- 40 15. 90. 00

غيرھا

30 %

40.16

5%

كغ
كغ
كغ

مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى.
- 40 16. 10. 00
-

من مطاط خلوي""cellular

30 %

كغ

غيرھا:

- - 40 16. 91. 00

أغطية أرضيات وبسط.

20 %

كغ

- - 40 16. 92. 00

مماحي )محايات(

10 %

كغ

- - 40 16. 93. 00

حلقات وفواصل )جوانات(

5%

كغ

- - 40 16. 94. 00

واقيات صدمات معدة لرسو السفن ،وإن كانت قابلة للنفخ

10 %

كغ

- - 40 16. 95. 00

أصناف أخر قابلة للنفخ

10 %

كغ

--

غيرھا:

 - - - 40 16. 99. 10اجزاء ومستلزمات عربات االشخاص المعوقين

5%

كغ

 - - - 40 16. 99. 20مستلزمات االنتاج الصناعي

5%

كغ

10 %

كغ

 - - - 40 16. 99. 90غيرھا

مطاط مقسى)ايبونيت "" Eboniteمثالً( من جميع األشكال ،بما في ذلك
النفايات والفضالت والحطام؛ ومصنوعات من مطاط مقسى.

40.17

 10:37ص

الرسم  %وحدة قياسية

 - - - 40 17. 00. 10مطاط مقسى بأشكاله األولية

1%

كغ

 - - - 40 17. 00. 20ألواح وصفائح وأشرطة من مطاط مقسى

5%

كغ

 - - - 40 17. 00. 30نفايات من المطاط المقسى

30 %

كغ

 - - - 40 17. 00. 90غيرھا بما فيھا خراطيم للمعدات الزراعية وآالت المكافحة

10 %

كغ
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القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

القسم الثامن
صالل وجلود خام ،وجلود مدبوغة أو مھيأة ،وجلود بفراء ،ومصنوعات ھذه
المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية
مماثلة لھا؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(.
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الفصل الحادي واألربعون
صالل وجلود خام )عدا الجلود بفراء( ،وجلود مدبوغة أو مھيأة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

القصاصات أو النفايات المماثلة من صالل و جلود خام )البند (05.11؛

)ب( جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشھا أو بزغبھا )البند  05.05أو البند  ،67.01وفقا ً للحال(؛
)ج(

-2

الجلود الخام ،المدبوغة أو المھيأة ،بشعرھا أو بصوفھا )الفصل (43؛ غير أنه تدخل في الفصل  ،41وبالتحديد ،الجلود الخام
بشعرھا أو بصوفھا من فصائل البقر )بما في ذلك الجاموس( ،وفصائل الخيل والضأن )باســـتثناء جلود خراف أستراخان ،وبرود
تيل ،كراكول  ،وأغنام إيران أو ما شابھھا ،وجلود خراف الھند والصين ومنغوليا والتيبت( ،والماعز )باستثناء جلود ماعز اليمن أو
منغوليا أو التيبت وصغارھا( ،والخنازير)بما في ذلك الخنازير البرية األمريكية نوع "بكاري"( ،والشاموا والغزالن والجمال بما في
ذلك الجمل وحيد السنم "  "dromadouriyوالرنة واأليائل والظباء والكالب.

)أ( ال تشمل البنود من  41.04لغاية  41.06الصالل أو الجلود )" "hidesأو " ("skinsالتي جرت عليھا عمليات دباغة
َعكوس") "reversibleبما فيھا الدباغة األولية( )قابلة لإلرتداد لحالتھا السابقة( )البنود  41.01لغاية  ،41.03حسب الحال(.
)ب( ألغراض البنود  41.04لغاية  ،41.06يشـــمل تعبير )كراســـت" ("crustالصالل والجلود التي أجريت عليھا عملية إعادة دباغة
أو تلوين أو إشباع بمحضرات التزييت )" (fat-liquored"stuffedقبل التجفيف.

-3

يقصد بعبارة "جلد مجدد" ،حيثما وردت في جدول التعريفة األصناف المذكورة فقط في البند .41.15

مالحظات إضافية:
-1

إن العمليات السابقة للدباغة ھي :التغطيس في المياه القلوية إلزالة األمالح عن الجلود وتليينھا ،نزع اللحم عنھا ،نتفھا بواسطة الكلس ،إزالة
الكلس والمواد األخرى التي استخدمت في عملية النتف وأخيرا غسلھا.أما الدباغة التي تمنع فساد الجلد وتعزز متانته ،فإنھا تتم في مغاســل
محتوية إما على بعض األخشــاب أو القشــور أو خالصتھا )دباغة نباتية( وإما على أمالح معدنية كأمالح الكروم والحديد والشـــــــــب،
الخ)..دباغة معدنية( ،وإما على فورمالدھيد أو مواد دابغة تركيبية )دباغة كيماوية أوتركيبية( وقد تستعمل أحيانا ُ ھذه الطرق المختلفة مع
بعضھا .تعرف دباغة الجلود الغليظة بواســـطة مخلوط الشب والملح بالطريقة المجرية .أ ّما َ دباغة الصالل الرقيقة فتجري بطريقة التنعيم
باستعمال مخلوط الملح والشب وصفار البيض والدقيق وتسـتعمل الصالل المنعمة بھذه الطريقة خاصة في صناعة األقفزة واألحذية من
األصناف الممتازة .أما الجلود المعروفة بالشاموا فتتم دباغتھا دباغة خاصة بالزيت الحيواني فقط.

-2

إن الجلود المرققة المعروفة بالبارشــــمان ليست من الجلود المدبوغة إنما تحضر بمعالجات خاصة بقصد تأمين حفظھا .ويجري تحضيرھا
بطريقة الصالل أي بتطريتھا )تغطيســھا في المياه القلوية إلزالة األمالح عن الجلود وتليينھا( ثم نتفھا ونزع اللحم عنھا وغسلھا وتمديدھا
على أطر،الخ .ثم تغطيتھا بعجينة أساسھا أبيض اســبانيا وكربونات الصود أو الكلس المطفأ ،ومن ثم يجري كشـطھا للحصول على
السـماكة المطلوبة ومعالجتھا بحجر الخفان .ويمكن أيضا ً تجھيزھا بواسطة غراء أساسه النشاء والھالم .
وتحضر أجود أنواعھا ،المســــــماة " فيالن") (Velimأو "فللوم" من جلود العجول الصغيرة ،وتحضر أيضا ً من جلود الخراف والنعاج
وھي نوع جيد من البارشمان  .تســــتعمل ھذه الجلود للتجليد وليطبع عليھا مستندات ھامة ولصنع جلود الطبول.ھذا ،وتعالج الجلود
السميكة " من الحيوانات الضخمة عادة" بطريقة مماثلة وھي تســتعمل لصنع بعض التروس وأجزاء اآلالت والعدد وحاجات السفر ،الخ.

-3

تشــمل الجلود المنعمة " "peaux megissesوھي الجلود المعالجة أثناء أو بعد دباغتھا بالشــــــب والملح وصفار البيض والطحين أو
بمادة الفورمول وذلك بتشريبھا بھذه المواد إلعطائھا قواما ً طريا ً .تستعمل الجلود المنعَّمة في صناعة الق َّفازات وصناعة األحذية الفاخرة.

-4

إن نص البند  41.13مترجم عن النص الفرنسي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية ،بينما تختلف ترجمة النص اإلنكليزي بعض
الشـــيء وقـد وردت عـلى النحـو التالي :جلود جرى عليھا المزيد من التحضيـر بعـد الدباغة أو بعـد عمليَّات إعـادة الدباغة أو تلوين أو

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

264

الصفحة265 :

القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

إشباع بمحضرات التزييت )" (fat-liquored"stuffedقبل التجفيف )كراســتينغ( ،بما في ذلك المھيأة بطريقة بارشــمان ،لحيوانات
أخرى ال صوف وال شعر لھا ،وإن كانت مشــــــطورة ،عدا الجلود الداخلة في البند .41.14
-5

ورد تفسير كلمة كراســــــتينغ " "crustingالمذكورة في النص اإلنكليزي للبنود  .41.13 , 41.12 , 41.07في معجم مصطلحات
الجلد على النحو التالي :عملية دباغة قد يتم خاللھا تھيئة الجلود بعد التجفيف وقبل الترطيب تمھي ًدا لمطھا أو شدھا فوق أطر:
)(a tannery operation whereby leather may be conditionned after drying and before sammeying
وقد أوضحت المالحظة )2ب( أن المقصود بھا ھو الجلود التي جرى عليھا إعادة دباغة أو تلوين أو إشباع بمحضرات التزييت أو التشحيم
)" (fat-liquored"stuffedقبل التجفيف .أي أن التجفيف ھو شــــرط البد منه لتكتسب الجلود وصف كراسـت ويفھم من ذلك ان
التجفيف الوارد في النص الفرنسي للبند  41.13إنما يتم بعد إعادة الدباغة أو التلوين أو اإلشباع للجلود بمحضرات التزييت أو التشحيم.كما
جاء في اإلعتبارات العامة للفصل  41أن المقصود بھا ھوالجلد الذي جرى تجفيفه بعد الدباغة:
)"(Leather which has been dried after tanning is known as "crust

-6

الجلود مطراة "المعروفة بالشامواه" الواردة في نص البند  41.14ھي جلود جرى عليھا "دباغة خاص َّْة" بزيت السمك أو غيره من الزيوت
الحيوانية فقط كما يقصد بـعـبـارة "الجلود البيضاء" الواردة في نص نفس البند أيضا ً )الجلـودالمتحصل عليھا بنفس الطريقة بعد دباغتھا
جزئيا بالفورمول( .والجدير بالذكر أن كلمة )شــــــاموا " ("chamoisوردت في النص اإلنكليزي لھذا البند كإسم بينما استعمل النص
الفرنسي كلمة )شاموازيه " ("chamoisesبدال منھا وھي صيغة إســــم المفعول أو صفة تطلق على الجلود عندما تجري دباغتھا بھذه
مْو ِزه" وذلك تمييزاً لھا عن جلد حيوان الشاموا الحقيقي المذكور في المالحظة  1الفقرة
الطريقة ويمكن أن يطلق عليھا وصف"الجـلـود ال ُم َش َ
)1ج( أعاله.

-7

تم ألغاء البنود  41.09 41.08و 41.10و 41.11بموجب تعديل النظام المتناسق لعام .2002

-8

ورد في اإلعتبارات العامة لھذا الفصل تفسيرالفقرة )أ( من المالحظة  2لھذا الفصل على النحو التالي" :تشــمل البنود  41.01لغاية
 41.03أيضا الصالل والجلود المنتوفة التي أجريت عليھا عملية دباغة خفيفة )بمافي ذلك الدباغة األولية(القابلة لإلرتداد ).(reversible
إن ھذه العملية تثبت الصالل والجلود مؤق ًتا تمھي ًدا لعمليَّات شــطرھا إلى طبقتين وتمنع تفس َُّخھا بشكل مؤ َّقت .وال تعتبر الجلود المعالجة
بھذا الشكل من مشتمالت البنود  41.04إلى "41.06كما جاء في الئحة المـقـارنة أن إحداث المالحظة  2للفصل  41أ َّدى إلى نقـل
الجـلود والصالل التي أجريت عليھا بعـض عمليات الدباغة من البنود  41.04لغاية  41.07إلى البنود  41.01لغاية .41.03
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الصفحة

265

الصفحة266 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

41.01

القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صالل وجلود خـام من فصيـلة البقر بما فيھا الجاموس )بوفالو
" ("buffaloأو فصيلة الخيل ))طرية "طازجة" أو مملحة أو مج َّففة
"صالل" أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ،لكنھا غير
مدبوغة وغـير مر َققة )مھيأة بطريقة بارشمان
" "parchement-dressedوال محضرة أكثر من ذلك(( ،وإن كانت
منزوعة الشعر )منتوفة( أو مشطورة.
مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2والمالحظة االضافية رقم  8لھذا الفصل

- 41 01. 20. 00

صالل وجلود كاملة غير مشطورة ،ال يزيد وزن الجلد الواحد منھا عن  8كغ عندما تكون
مج َّففة "صالل" أو  10كغ عندما تكون مملّحة مج َّففة " ،"dry-saltedأو  16كغ عندما
تكون طرية )طازجة( ،أو مملَّحة بحالتھا الرطـبة " "wet-saltedأو عندما تكون محفوظة
بطريقة أخرى

1%

كغ

- 41 01. 50. 00

صالل وجلود خام كاملة ،بوزن يزيد عن  16كغ

1%

كغ

- 41 01. 90. 00

غيرھا ،بما فيھا الظھر بعد نزع األكتاف والجوانب السفلية )" "buttsأو "("croupons
ونصف ظھر " "bendsوالجزء السفلي من الجلد الواقع بين األطراف األمامية والخلفية
""bellies

1%

كغ

جلود فصيلة الضأن ،خام )طرية أو مملحة أو مجففة "صالل" أو مكلسة أو
محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ،لكنھا غير مدبوغة أو مرققة"مھيأة
بطريقة بارشمان" أو مھيئة أكثر من ذلك( ،وإن كانت منزوعة الصوف
"منتوفة" أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب المالحظة ) 1جـ( من ھذا
الفصل.

41.02

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2والمالحظة االضافية رقم  8لھذا الفصل

- 41 02. 10. 00
-

1%

بصوفھا

كغ

منزوعة الصوف:

- - 41 02. 21. 00

محمضة ""pickled

1%

كغ

- - 41 02. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

جلود خام أخر) ،طرية أو مملحة أو مجففة "صالل" أو مكلســة أو مح َّمضة
أو محفوظة بطريقة أخرى ،لكنھا غير مدبوغة أو مر َّقـقـة "مھيأة بطريقة
بارشــــــمـان " أو مھيأة أكثر من ذلك( ،وإن كانت منزوعة الشعر أو
مشطورة ،عدا تلك المستثناة بموجب المالحظتين ) 1ب( أو ) 1جـ( من ھذا
الفصل.

41.03

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2وامالحظة االضافية رقم  8لھذا الفصل
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- 41 03. 20. 00

من الزواحف

1%

كغ

- 41 03. 30. 00

من فصيلة الخنزير

1%

كغ

- 41 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

266

الصفحة267 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

41.04

القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صالل وجلود مدبوغة أو جرى عليھا تجفيف بعد الدباغة )كراســــت
" ("crustمن فصيلة البقر بما في ذلك الجاموس )بوفالو "("buffalo
أو من فصيلة الخيل ،منزوعة الشــعر ،وإن كانت مشــطورة ،على أن ال
تكون محضرة أكثر من ذلك.
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم 1و  5لھذا الفصل  ،المسموح فقط من مشتمالت ھذا البند ھو :جلود
فصيلة األبقار والجاموس والماعز النصف مدبوغة والمحضرة حتى مرحلة )بيكلد  -ويت بلو
" ("pickled-wet blueبموجب قرار وزارة اإلقتصاد رقم  1375لعام 2001

-

بحالتھا الرطبة )بما في ذلك المدبوغة بالكروم ذات اللون األزرق )رطبة زرقاء
":("wet-blue

- - 41 04. 11. 00

بكامل مسامھا الطبيعية )بكامل حبيباتھا " ،("full grainsغير مشطورة؛الشطر الذي يشكل
الوجه الحبيبي )بمسامه الطبيعية "محبحب"(

10 %

كغ

- - 41 04. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

بحالتھا الجافة "كراست ):"(crust
مالحظة :تراجع المالحظة ) 2ب( بشأن جلود الكراست والمالحظة اإلضافية رقم 5لھذا الفصل

- - 41 04. 41. 00

بكامل مسامھا الطبيعية )بكامل حبيباتھا " ،("full grainsغير مشطورة؛الشطر الذي شكل
الوجوه الحبيبي )بمسامه الطبيعية "محبحب"(

10 %

كغ

- - 41 04. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

جلود مدبوغة أو جرى عليھا تجفيف بعد الدباغة )كراست " ("crustمن
فصيلة الضأن ،منزوعة الصوف ،وإن كانت مشطورة ،على أن ال تكون
محضرة أكثر من ذلك.
َّ

41.05

مالحظة :تراجع المالحظة )2ب( والمالحظة اإلضافية رقم  5بشأن جلود الكراست والمالحظة اإلضافية رقم 1
بشأن الدباغة

- 41 05. 10. 00

بحالتھا الرطبة ))بما فيھا المدبوغة بالكروم "ويت بلو")رطبة  -زرقاء اللون
"(("wet-blue

10 %

كغ

- 41 05. 30. 00

بحالتھا الجافة "كراست )"(crust

10 %

كغ

جلود حيوانات أخرى منزوعة الشــعـر )منتوفة( وجلود حيوانات ال شعر لھا،
مدبوغة أو جرى عليھا تجفيف بعد الدباغة )كراست " ،("crustوإن كانت
مشطورة ،على أن ال تكون محضرة أكثر من ذلك.

41.06

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذالفصل.

- - 41 06. 21. 00

بحالتھا الرطبة )بما في ذلك المدبوغة بالكروم "رطبة زرقاء اللون "("wet-blue

10 %

كغ

- - 41 06. 22. 00

بحالتھا الجافة "كراست )"(crust

10 %

كغ

-
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من فصيلة الماعز أو صغار الماعز:

من فصيلة الخنزير :

- - 41 06. 31. 00

بحالتھا الرطبة )بما في ذلك المدبوغة بالكروم "رطبة زرقاء اللون "("wet-blue

10 %

كغ

- - 41 06. 32. 00

بحالتھا الجافة بعد الدباغة "كراست)"(crust

10 %

كغ

- 41 06. 40. 00

من الزواحف

10 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة268 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا :

- - 41 06. 91. 00

بحالتھا الرطبة ))بما في ذلك المدبوغة بالكروم "رطبة زرقاء اللون )(("(wet-blue

10 %

كغ

- - 41 06. 92. 00

بحالتھا الجافة "كراست)"(crust

10 %

كغ

جلود جرى عليھا تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف )كراستنج
" ،("crustingبما فيھا الجلود المھ َّيأة بطريقة بارشمان
" ،"parchment-dressedمن فصيلة البقـر ))بما فيھا الجاموس
"بوفالو ) (("(buffaloأو من فصيلة الخيـل ،منزوعة شعر )منتوفة( ،وإن
كانت مشطورة ،عدا تلك الجلود الداخلة في البند 41.14

41.07

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  5لھذا الفصل.

-

جلود بكاملھا:

- - 41 07. 11. 00

بكامل مسامھا الطبيعية )بكامل سطحھا الحبيبي " ،("full grainsغير مشطورة

20 %

كغ

- - 41 07. 12. 00

مشطورة "جھة السطح المسامي" )الشطر المتضمن السطح الحبيبي(

20 %

كغ

- - 41 07. 19. 00

غيرھا

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2و  3لھذاالفصل

-

41.12

غيرھا ،بما في ذلك الجوانب ":"sides

- - 41 07. 91. 00

بكامل مسامھا الطبيعية )بكامل سطحھا الحبيبي( غير مشطورة

20 %

كغ

- - 41 07. 92. 00

مشطورة "جھة السطح المسامي" )الشطر المتضمن السطح الحبيبي(

20 %

كغ

- - 41 07. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

41 12. 00. 00

جلود جرى عليھا تحضير بعد الدباغة أو بعد الدباغة والتجفيف )بعد
الكراستينج " ،("after crustingبما فيھا الجلود المرققة )الجلود
المھيأة بطريقة بارشمان " ،("dressed -parchmentمن الخراف
وصغارھا ،منزوعة الصوف )منتوفة( ،وإن كانت مشــطورة ،غير الجلود
الداخلة في البند 41.14

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  7لھذا الفصل

جـلـود جـرى عــلـيـھـا تـحـضـيـر بـعــد الدبـاغـة أو بعد الدباغة والتجفيف
" ،"dessechementوجلود مر َققة )الجلود المھيأة بطريقة بارشمان
" ،("parcheminesمن حيوانات أخر ،منزوعة الصـوف أو الشعر
)منتوفة( ،وجلود جرى عليھا تحضير بعد الدباغة ،وجلود مرققة )الجـلود
المھيأة بطريقة بارشمان " ،("parcheminesمن جلود حيوانات ليس
لھا شعر " ،"depourvus de poilsوإن كانت مشطورة
" ،"refendusغير تلك الداخلة في البند .41.14

41.13

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2و 3و 4لھذا الفصل
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- 41 13. 10. 00

من فصيلة الماعز أو صغارھا

20 %

كغ

- 41 13. 20. 00

من فصيلة الخنزير

20 %

كغ

- 41 13. 30. 00

من الزواحف

20 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة269 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 41 13. 90. 00

41.14

القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
20 %

كغ

جلود مطراة "المعروفة بالشاموا")"chamoisمدبوغة بطريقة خاصة
بالزيت الحيواني فقط( )بما فيھا المتـحصل عليھـا بنفــس الطريقــة بعد
دباغتھا جزئيا ً بالفورمـــول "شـــاموا مشــــترك"
" "combination chamoisأو "جلود بيضاء قابلة للغـسل"(؛ جلود
مـطـلية أو مغطاة باللكر أو الورنيش " "patent leatherوجلود مكسوة
بطبقة رقيقة )قشرة( من لدائن ""patent laminated؛ جلود ممعدنة.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل ،كما تراجع المالحظة اإلضافية رقم  7لھذا الفصل

- 41 14. 10. 00

جلود مطراة "المعروفة بالشامواه" )مدبوغة دباغة خاصة بالزيت الحيواني فقط( )بما فيھا
تلك المتحصل عليھا بنفس الطريقة بعد دباغتھا جزئيا ً بالفورمول "شامواه مشترك
 "combination chamoisأو جلود بيضاء قابلة للغسل(

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  5لھذا الفصل

- 41 14. 20. 00

41.15
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جلود مطلية أو مغطاة باللكر أو الورنيش " "patent leatherوجلود مكسوة بطبقة رقيقة
)قشرة( من لدائن ""patent laminated؛ جلود ممعدنة

20 %

كغ

جلد مجدَّ د أساسه الجلد أو ألياف الجلد ،بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة،
وإن ورد بشكل لفات؛ سقط )جذاذ " ("paringوغيره من نفايات الجلود
المدبوغة أو المحضرة أو المركبة ،غير صالحة لصنع أصناف )مصنوعات(
من الجلد؛ نشارة ودقيق ومسحوق الجلود.
- 41 15. 10. 00

جلد مجدَّد أساسه الجلد أو ألياف الجلد ،بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ،وإن كان بشكل
لفات

20 %

كغ

- 41 15. 20. 00

سقط )جذاذ " ("paringوغيره من نفايات الجلود المدبوغة أو المحضرة أو المركبة ،غير
صالحة لتصنيع األصناف الجلدية؛ نشارة ودقيق ومسحوق الجلد

30 %

كغ
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القسم الثامن  /الفصل الحادي واألربعون

الصفحة

270

الصفحة271 :

القسم الثامن  /الفصل الثاني واألربعون

الفصل الثاني واألربعون
مصنوعات من جلد ،أصناف عدة الحيوانات والسراجة ،لوازم السفر ،حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لھا ،مصنوعات من مصارين الحيوانات )عدا مصارين دودة القز(
مالحظات:
-1

ألغراض ھذا الفصل ،تشمل عبارة "جلد طبيعي مدبوغ" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا بما في ذلك الشاوما المشترك )الجلود البيضاء(
والجلود المطلية بالورنيش أو المكسوة بطبقة لدائن أو الممعدنة.

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

خيوط جراحية معقمة " "catgutsأو المواد المعقمة المماثلة إلغالق الجروح )بند (30.06؛

)ب( األلبسة ولوازمھا )عدا "قفازات عادية ،قفازات بال أصابع وقفازات تكسو األصابع األربعة معا ً واإلبھام منفرداً"( من جلد ،المبطنة
بفراء طبيعية أو اصطناعية ،وكذلك األلبسة ولوازم األلبسة من جلد ،الـمـتـضـمـنـة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية،
إال إذا كانت ھذه األجزاء ال تـعـدو أن تكون مجرد زخارف بســــــيطة )البندين  43.03أو  43.04حسب الحال(؛

-3

)ج(

األصناف الجاھزة المصنوعة من الشباك )البند (56.08؛

)د(

أصناف الفصل 64؛

)ه(

أغطية الرأس وأجزاؤھا الواردة في الفصل 65؛

)و(

السياط ،وسياط الركوب وغيرھا من أصناف البند 66.02؛

)ز(

أزرار األكمام ،األساور وغيرھا من أصناف حلي الغواية )المقلدة( البند 71.17؛

)ح(

لوازم أو زخارف عدة الحيوانات أو السراجة )مثل الركاب والشكيمة واألبازيم( ،المقدمة على حدة )القسم الخامس عشر بصفة
عامة(؛

)ط(

األوتار الموسيقية وجلود الطبول واألدوات المماثلة وغيرھا من أجزاء األدوات الموسيقية )البند (92.09؛

)ي(

أصناف الفصل ) 94مثل األثاث والمصابيح وأجھزة اإلنارة(؛

)ك(

أصناف الفصل ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات و أصناف التسلية أو الرياضة(؛

)ل(

األزرار وأزرار الكبس )الكبســـــــون( ،قوالب ألزرار أو أجزاء أخر مـماثلة لتلك األصناف ،أزرار غـير تامة الصنع )البند
(96.06؛

)آ(

باإلضافة إلى أحكام المالحظة  1أعاله فإن البند  42.02ال يشمل:
(1

األكياس المصنوعة من صفائح اللدائن ،وإن كانت مطبوعة ،أو مزودة بمقابض ،غير الـمـصـمـمة لالسـتعمال على المدى
الطويل)،البند (39.23؛

(2

األصناف من مواد الضفر )البند (46.02؛

)ب( إن أصناف البندين  42.02و  42.03المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،أو من
لؤلؤ طبيعي أو مســــتنبت ،أو من أحجار كريمة أو شــــبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( ،تبقى داخلة في ھذين البندين حتى
وإن كانت ھذه األجزاء تشــكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بســيطة ،بشــرط أن ال تضفي ھذه األجزاء الصفة الرئيســـــية
على تلك األصناف ،أما إذا أضفت ھذه األجزاء صفتھا الرئيســــــية على تلك األصناف  ،فإنھا تبند في الفصل .71
-4

من أجل تطبيق أحكام البند  ،42.03فإن عبارة "ألبسة ولوازم ألبســــة" ،تشـمل فيما تشــمل) ،قفازات عادية ،قفازات بال أصابع وقفازات
تكسو األصابع األربعة معا ً واإلبھام منفردا )بما في ذلك تلك المعدة للرياضة أو الوقاية( والمآزر وغـيرھا من األلبسة الواقية ،والحماالت
واألحزمة ،وأحزمة األكتاف وأساور المعاصم،باستثناء أساور الساعات )البند .(91.13
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مالحظات إضافية:
-1

وفقا ً لشــــــرح البند  42.02إن األصناف المذكورة في المقطع األول من ھذا البند )حتى الفاصـلة المنقوطة بخـتام عـبارة "وعلب البنادق
وأجـربـة المســدســات واألوعية المماثلة"( يمكن ان تكون مصنوعة من جميع المواد ،بينما يجب أن تكون باقي األصناف الواردة في
المقطع الثاني من البند مصنوعة أو مغطاة بمعظمھا من المواد المحددة حصراً في متن البند.

-2

وردت كلمة "مواد" في نص المالحظة )1آ( أعاله ،ترجمة لكلمة " "materialsالواردة في النص اإلنـكـلـيـزي لنفس المالحظة بينما
وردت بالمقابل كلمة " "ligaturesفي النص الفرنسي ووردت ترجمتھا في المعجم "أربطة أو أشـــرطة" كما وردت عبارة "إلغالق
الجروح" في النص المذكور مقابل كلمة " "sutureفي النص اإلنكليزي أو " "suturesفي النص الفرنسي ووردت ترجمتھا في المعجم
"خياطة حافتي الجرح".

-3

وردت عبارة "إال إذا كانت ھذه األجزاء ال تعدو أن تكون مجرد زخارف بسيطة" في نص المالحظة )1ب( مقابل العـبـارة الواردة في
النص اإلنكليزي لنفس المالحظة " "except as more trimmingوترجمتھا " ما لم تكن مـجـرد زخـارف بســــــــــيطة" أو مقابل
عبارة " "lorsque ces parties excedent le role de simple garnituresالواردة في النص الفرنسي وترجمتھا"عندما
تتجاوز ھذه األجزاء دورھا كمجرد زخارف بسيطة" علما بأن العبارة الفرنسية اآلنفة الذكر قد تكررت في النص الفرنســــي للمالحظة رقم
 4للفصل الثالث واألربعين حيث وردت ترجمتھا "متى كانت ھذه األجزاء تزيد عن كونھا مجرد زخارف بسيطة".

-4

وردت عبارة "سياط الركوب" في نص المالحظة )1و( أعاله ،ويقصد بھا )سياط ركوب الخيل "كرابيج"(.

-5

وردت كلمة "كبسون" في نص المالحظة )1ل( أعاله ،وھي تعرف محليا ً "بأزرار الكبس أو الكبّاس".

-6

وردت عبارة "غـيرھا من األلبســة الواقـية" ترجمة لعبارة " "other protective clothingالمقابلة لھا الواردة في النص اإلنكليزي
لنفس المالحظة بينما ورد فيما يقابلھا في النص الفرنسي عبارة:
" "autres equipements speciaux de protection individuelle pour tous metiersوترجمتھا "وغيرھا من
التجھيزات الخاصة للوقاية الشخصية لكل المھن".

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

272

الصفحة273 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

42.01

42 01. 00. 00

القسم الثامن  /الفصل الثاني واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات )بما في ذلك السروج ،والعدد
وأطواق و مقاود الحيوانات "أرســــن" وواقيات الركب ،كمامات فم
الحيوان ،أغطية وأجربة السروج وسترات الكالب وما يماثلھا( ،من جميع
المواد.

42.02

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

صناديق نقل األمـتـعـة ،حقائب األلبسة ،حقائب أدوات التجميل ،محافظ
للمستندات ،حقائب يد لألوراق ،حقائب مدرسية ،محافظ النظارات وعلب
" "Etuisمناظير وأغلفة آلالت التصوير وعلب لألدوات الموسيقية ،وعلب
البنادق وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس السفر ،أكياس معزولة
" "insulatedلألغذية والمشروبات ،ومحافظ أدوات الزينة ،حقائب ظھر،
حقائب يد ،أكياس تسوق ،محافظ نقود للرجال أو للنساء "،"purses
وعلب للخرائط ،وعلب للسجائر ،أكياس جيب للتبغ ،وعلب للعدد )لألدوات(،
حقائب أدوات رياضية ،وعلب للقوارير وعلب " "Ecrinsللمجوھرات،
علب للمساحيق ،وعلب أدوات قاطعة لتناول الطعام ""cutlury cases
وأوعية مماثلة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن ،أو من مواد
نسيجية أو من الياف مبركنة أو من ورق مقوى أو مغطاة بكاملھا أو
بمعظمھا بھذه المواد أو بالورق.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - 42 02. 11. 00

بسطح خارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

30 %

عدد

- - 42 02. 12. 00

بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية

30 %

عدد

- - 42 02. 19. 00

غيرھا

30 %

عدد

-

حقائب يد ،وإن كانت بحماالت )سير للتعليق على الكتف( ،بما في ذلك الحقائب بدون
مقابض:

- - 42 02. 21. 00

بسطح خارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

30 %

عدد

- - 42 02. 22. 00

بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية

30 %

عدد

- - 42 02. 29. 00

غيرھا

30 %

عدد

-

أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في الحقائب اليدوية:

- - 42 02. 31. 00

بسطح خارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

30 %

كغ

- - 42 02. 32. 00

بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية

30 %

كغ

- - 42 02. 39. 00

غيرھا

30 %

كغ

-
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صناديق نقل األمتعة ،حقائب األلبسة ،حقائب أدوات التجميل )التواليت( ،و محافظ للمستندات
وحقائب يد لألوراق ،وحقائب مدرسية وأوعية مماثلة:

غيرھا:

- - 42 02. 91. 00

بسطح خارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد

30 %

كغ

- - 42 02. 92. 00

بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية

30 %

كغ
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- - 42 02. 99. 00

42.03

القسم الثامن  /الفصل الثاني واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

ألبسة ولوازمھا من جلد طبيعي أو مجدد.
- 42 03. 10. 00
-

ألبسة

30 %

كغ

قفازات عادية ،قفازات بال أصابع )تترك أصابع اليد عارية( ،وقفازات تكسو األصابع
األربعة معا ً واإلبھام منفرداً:

- - 42 03. 21. 00

مصممة خصيصا ً لممارسة الرياضة

30 %

كغ

- - 42 03. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 42 03. 30. 00

أحزمة وحماالت وأحزمة أكتاف

30 %

كغ

- 42 03. 40. 00

لوازم ألبسة أخرى

30 %

كغ

42.05

42 05. 00. 00

أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد.

30 %

كغ

42.06

42 06. 00. 00

مصنوعات من مصارين )عـدا مصارين دودة القـز( ،أو من المصران الغليظ
من الخراف أو من الحيوانات المجترة األخر " "baudruchesأو من
مثانات أو من أوتار العضالت.

30 %

كغ
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القسم الثامن  /الفصل الثالث واألربعون

الفصل الثالث واألربعون
جلود بفراء طبيعية ،فراء تقليدية ،مصنوعاتھا
مالحظات:
-1

باســـــتثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند  ،43.01يقصد بكلمة " فراء" أينما وردت في جدول التعريفة ،جلود جميع الحيوانات
المدبوغة أو المھيأة غير منزوعة الشعر أو الصوف.

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

جلود الطيور وأجزاء جلودھا بريشھا أو بزغبھا )البند  05.05او البند  67.01تبعا ً للحال(؛

)ب( الجلود المدبوغة والجلود الخام غير المنزوعة الشـــــعر أو الصوف )غير منتوفة( الداخلة في الفصل  ،41بموجب المالحظة )1ج(
من ذلك الفصل؛
)ج(

قفازات عادية  ،قفازات بال أصابع وقفازات تكسو األصابع األربع معا ً واإلبھام منفرداً المصنوعة من جلود و جلود بفراء طبيعية أو
من جلود وجلود بفراء مقلدة )بند (42.03؛

)د(

أصناف الفصل )(64؛

)ه(

أغطية الرأس وأجزاؤھا الواردة في الفصل )(65؛

)و(

أصناف الفصل ) 95مثل لعب األطفال ،وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم األلعاب الرياضية(.

-3

يشمل البند  ،43.03جلود الفراء وأجزاؤھا المجمعة بإضافة مواد أخر ،وجلود الفراء وأجزاؤھا المخيطة معا ً بشكل ألبسة أو أجزاء أو
لوازم ألبسة أو بشكل أصناف أخر،

-4

تدخل في البند  43.03أو البند  ،43.04تبعا ً للحال ،األلبســـة ولوازمھا من جميع األنواع )عدا ما أســتثني من ھذا الفصل بموجب
المالحظة  ،(2المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك األلبســـــــة ولوازمھا المحتوية أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية
متى كانت ھذه األجزاء تزيد عن كونھا مجرد زخارف بسيطة.

-5

تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود في جدول التعريفة ،ما حصل عليه تقليداً للفراء ،بتثبيت األصواف أو الوبر أو غيرھا من األلياف
بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسج أو غيرھا من المواد ،باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليه بالنسج أو بالتصنير ) بصفة
عامة البند  58.01او البند .(60.01

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

276

الصفحة277 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

43.01

- 43 01. 10. 00

فراء المنك ") "minkفيزون " ("visonsبكامله ،مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام

20 %

كغ

- 43 01. 30. 00

فراء الخراف التالية :خراف استراخان )استراكان( أو برود تيل أو كركول أو ايران أو ما
يشابھھا،خراف الھند أو الصين أو منغوليا أو التيبت ،كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو
األقدام

20 %

كغ

- 43 01. 60. 00

فراء الثعلب ،كاملة ،مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام

20 %

كغ

- 43 01. 80. 00

فراء أخر ،كاملة ،مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام

20 %

كغ

- 43 01. 90. 00

رؤوس ،ذيول،أقدام ،أجزاء أخر أو قطع صالحة لإلستعمال في صناعة الفراء

20 %

كغ

جـلـود بـفـراء مـدبـوغـة أو مھـيأة )بما في ذلك الرؤوس والذيول واألقـدام
واألجـزاء أو القـطع األخـر( ،وإن كانت مـجـمـعـة أو غير مجمعة)بدون
إضافة مواد أخر( ،عدا تلك الداخلة في البند .43.03
-

جلود فراء كاملة ،مع أو بدون الرأس أو الذيل أو األقدام ،غير مجمعة:

- - 43 02. 11. 00

من فراء المنك ") "minkفيزون "("visons

30 %

كغ

- - 43 02. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 43 02. 20. 00

رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قطع وأجزاء ،غير مجمعة

30 %

كغ

- 43 02. 30. 00

فراء كاملة وقطعھا أو أجزاؤھا مجمعة

30 %

كغ

43.03
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الرسم  %وحدة قياسية

جلود بفراء خام )بما في ذلك الرؤوس والذيول واألقدام واألجزاء والقطع
األخر صالحة لإلستعمال في صناعة الفراء( ،عدا الجلود الخام الداخلة في
البند  41.01أو  41.02أو .41.03

43.02

43.04

القسم الثامن  /الفصل الثالث واألربعون

ألبسة ولوازم ألبسة وأصناف أخر من جلود بفراء.
- 43 03. 10. 00

ألبسة ولوازم ألبسة

30 %

كغ

- 43 03. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

43 04. 00. 00

فراء اصطناعية )تقليد الفراء( وأصناف مصنوعة منھا.

30 %

كغ
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الفصل الرابع واألربعون
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي
مالحظات:
-1

-2

-3

-4

-5
-6

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( األخشاب بشكل شظايا ،أو نشارة أو الخشب بشـكل مھروس أو مجروش أو مسـحوق من األنواع المسـتعملة بصفة رئيســــــية في
صناعة العـطور أو في الصيدلة أو في أغـراض إبادة الحشــرات أو الفطريات أو ألغـراض مماثلة )البند (12.11؛
)ب( الخيزران "البوص الھندي" )قصب الھند "بامبو ("bamboosأو المواد األخر ذات الطبيعة الخشـبية من النوع المســـتخدم بصفة
رئيســـــية للضفر ،بحالتھا الخام وإن كانت مشــــقوقة أو منشـــــورة طوليا ً أو مـقـطـعـة بأطوال )البند (14.01؛
)ج( الخشــب في شــكل شـظايا أو نشــارة أو مجروش أو مســحوق من األنواع المسـتعملة بصفة رئيســية في الصباغة أو الدباغة )البند
(14.04؛
)د( الفحم المنشط )البند (38.02؛
)ه( األصناف الداخلة في البند 42.02؛
)و( األصناف الداخلة في الفصل 46؛
)ز( األحذية وأجزاؤھا المذكورة في الفصل 64؛
)ح( األصناف المذكورة في الفصل ) 66مثل عصي المشي والمظالت وأجزاؤھا(؛
)ط( األصناف المذكورة في البند 68.08؛
)ي( حلي الغواية )المقلدة( الداخلة في البند 71.17؛
)ك( أصناف القسم السادس عشـر أو السابع عشر مثل أجزاء اآلالت ومحافظ وأغطية وخزائن اآلالت واألجھزة وعدد إصالح وضبط
اتزان العجالت )الدواليب(؛
)ل( أصناف القسم الثامن عشر )مثل صناديق الساعات واألجھزة الموسيقية وأجزاؤھا(؛
)م( أجزاء األسلحة النارية )البند (93.05؛
)ن( األصناف الواردة في الفصل ) 94مثل األثاث وأجھزة اإلنارة أو لوازم اإلضاءة والمباني مسبقة الصنع(؛
)س( األصناف الواردة في الفصل ) 95مثل األلعاب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة(؛
)ع( األصناف الواردة في الفصل ) 96مثل غـاليين التدخين وأجـزاؤھـا واألزرار وأقالم الرصاص و العصي التلسكوبية على حامل
واحد أو على حامل ثنائي أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة ،على سبيل المثال( ،باســـتثناء الھياكل والمقابض المصنوعة من
خشب المعدة ألصناف البند 96.03؛
)ف( األصناف الواردة في الفصل ) 97مثل التحف الفنية(؛
وفقا ً لمفھوم ھذا الفصل ،يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذي أخضع لمعالجة كيماوية أو فيزيائية)في حالة الصفائح المجمعة ،يجب أن
تكون المعالجة بما يزيد عن الحد الالزم لمجرد التماســـك( ،بحيث تزيد كثافته أو صالبته وبنفس الوقت تتحسن مقاومته للضغوط
الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكھربائية.
تطبق أحكام البنود  44.14حتى  44.21على األصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب"الحبيبي" أو ألواح
مماثلة أو من ألواح من ألياف أو من الخشـــب المنضد "الصفائحي" أو من الخشــب المـكـثـف ،مثلما تطبق على األصناف المماثلة،
المصنوعة من الخشب الطبيعي ،المقابلة لتلك األصناف.
إن منتجات البنود  ،44.11 ،44.10أو  44.12قد تكون مشغولة باألشكال التي تھيأ بھا أصناف البند ،44.09أي قد تكون مقوسة،
مموجة ،مثقبة ،مقطعة أو مھيأة بأشكال غير مربعة وال مستطيلة ،أو أخضعت ألية عملية أخرى بشرط أن ال تضفي عليھا ھذه العملية
صفة األصناف الداخلة في بنود أخرى.
ال يشمل البند  44.17العدد التي تكون نصالھا أو أجزاؤھا العاملة أو سطحھا العامل أو األجزاء العاملة األخرى مكونة من أي من المواد
المحددة في المالحظة ) (1من الفصل .82
مع مراعاة أحكام المالحظة  1أعاله ،وما لم ينص عليه خالفا ً لذلك ،فإن أية إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود ھذا الفصل
تـنطبـق أيضا ً على الخيزران "البوص الھندي" )قصب الھند "بامبو  ("bamboosوعلى المواد األخرى ذات الطبيعة الخشبية .
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مالحظة البنود الفرعية:
-1

ألغراض البند الفرعي  ،4401.31يقصد بعبارة "حبيبات من خشب" ،المنتجات الثانوية كشظايا القطع أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن
معالجة الخشب آليا ً أو صناعة األثاث أو غيرھا من العمليات التحويلية للخشب ،التي تم تكتيلھا إما بالضغط المباشر أو بإضافة مادة رابطة
بنسبة ال تتجاوز  %3وزناً ،ولھذه الحبيبات شكل إسطواني بقطر ال يزيد عن  25مم وبطول ال يتجاوز  100مم.

مالحظات إضافية:
-1

عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  166تاريخ  12/3/1952المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  157تاريخ  " :30/6/1953يخضع الفحم
والحطب واألعمدة الخشبية المستوردة من الخارج لرسم االستثمار الحراجي وفق المع ّدالت التالية:
 1000ق س عن كل طن من الفحم المستورد من البلدان األجنبية،


 300ق س عن كل طن من الحطب المســتورد من البلدان األجنبية،المعد للصناعات أو الوقيد بما في ذلك األعمدة على أشكالھا.
يستثنى من ذلك الدف والالط المنشور على اختالف أنواعه ".

-2

-3
-4

-5

-6

-7

-8
-9

يتم اسـتيفاء ھذا الرسم من قبل المصالح الزراعية في المحافظات ،وعلى الجمارك أن ال تسلم ھذه البضائع إال بعد تأشــير بيانات االستيراد
بما يشعر بتأدية الرسوم .أما في المكاتب والمراكز الجمركية التي ال يوجد فيھا أو بالقرب منھا دوائر حراجية فتقوم ھي باستيفاء الرسـوم
لحسـاب الدوائر المذكورة .
يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك
ورد رقم البند الفرعي " "4407.23في نص مالحظات الـبـنـود الـفـرعـيـة من "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق وفق
التعديالت  " 1996الصادر عن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية"
وبالرجوع إلى األصل الصادر عن منظمة الجمارك العالمية باللغتين اإلنكليزية والفرنســـية تبين أن الرقم الصحيح ھو .4407.24
وردت عبارة "مقطعا ً بطريقة التقشــــــير الدوراني" في نص البند  44.07و  44.08في))جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق
وفق التعديالت  " 1996الصادر عن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول
العربية(( ترجمة لكلمة )مقشــــــَّر" ("peeledووفقا ً لشـــــرح ھذين البندين فإنه تبعا ً لھذه الطريقة تدور كتلة الخشـــب االســـطوانية،
المعالجة مســــبقا ً بالبخار ،حول محورھا باتجاه نصل اآللة القاطع الذي يقوم بعملية قطع متواصلة تؤدي إلى تحويل ھذه الكتلة بكاملھا إلى
صفيحة واحدة كما لو كان جرى بســــطھا من بعد أن كانت ملفوفة مسـبقا ً " "deroulesويمكن أن يطلق على ھذه الطريقة "التقشير
حلزون ّيا ً" أو "التقشير لولب ّيا ً"
أدرجت الئحة المقارنة البندين  44.05و 44.13و 44.28من جـدول مجـلس التعـاون الجـمـركي الذي يرمز له باألحرف األولى من
تســميته األجنبية " "CCCNمقابل البنود الفرعية العائدة للبند  44.07في النظام المتناسق الذي يرمز له باألحرف األولى من تسميته
األجنبية " ،"HSوبما أن بند جدول مجلس التعاون الجمركي  44.05اشـترط لمشتمالته أن تكون منشـــورة طوليا ً فقط كما اشـــــترط البند
 44.13أن تكون مشــتمالته "غير مجمعة" فإن التجميع بوصل النھايات بالتشابك اإلصبعي أو أي عمل إضافي يزيد عن النشر طوليا ً
يؤديان إلى اســـتبعاد ھذه المنتجات من ھذه البنود الفرعية وإخضاعھا للبند  .44.28وبموجب تعديل النظام لعام  2002اســتبدلت عبارة
"التشابك اإلصبعي" بعبارة "موصولة النھايات" فقط.
وردت في نص البند  44.08عبارة "صفائح للتلبيس" ترجمة للعبارة " "sheets for veneeringالواردة في نص نفس البند باللغة
اإلنكليزية وتعني كلمة " "veneerوفقا لمعجم المورد قشـرة خشبيَّة كتسـمية ،امَّا كفعل فھي تعني وفقا لنفس المعجم ،أن يكســى الخشــب
بقشـــرة تزيينية والجدير بالذكر أنَّ ھذا النوع من الصفائح يعرف في األسواق المحلية بقشــور التلبيس .بموجب تعديل النظام المتناسق لعام
 2002حذفت كلمة " "splicedمن النص اإلنكليزي للبند  44.08وھي تعني "جمع الصفائح الخشبية جنبا ً إلى جنب" إالَّ انھا بقيت في
النص الفرنسي لنفس البند " "assembles bord a bordكـمـا جاء في شرحه أن الغاية منھا ھي
" "pour constituer des feuilles plus largesأي للحصول على صفائح أعرض.
ورد ذكر "خشب محضر للثقاب" في الفقرة  5من شرح البند 44.09
)أ( وردت عبارة )ألواح "ويفربورد  ("waferboardفي نص البند الفرعي  4410.20وفق النظام المنسّق وتعني ھذه العبارة لغويا
ألواح""boardالرقائق )ويفرز " ("wafersوقد ورد وصفھا في شرح البند المذكور باللغة الفرنسـية بأنھا تتكون من صفـيحات
" "lamellesمن خشـــب رقيقة وكبيرة الحجم ،تشـــبه قطع صفائح تلبيس صغيرةُ،طليت بمادة الصقة ،صالحة لتشكيل طبقات سميكة،
منضددة بشكل موجه أو عشوائي ،تماسكت معا ً نتيجة للضغط والحرارة لتعطي ألوحا ً للبناء ،صلبة ،بُنيتھا متجانســـة ذات متانة عالية و
مقاومة للرطوبة .أما األلواح المسماة )أوريانتد ستراند بورد " ("oriented strand boardفتتكون من صفيحات أضيق))رفيعة
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"سـتراند ) (("(trandمنضددة بحيث تتقاطع إتجاھات صفيحات طبقاتھا بزاويا قائمة بشــــــكل متناوب لتكتســـــب مرونة ميكانيكية
بمواصفات خاصة.
َّ
"مغطاة على الســـطح بصفائح تزيينية منضَّدة من اللدائن" ترجمة لعبارة
)ب( وردت في نص البند الفرعي  4410.33عبارة
""recouverts en surface de plaques ou de feuilles decoratives stratifiees en matiere plastiques
الواردة في النص الفرنسي لھذا البند الفرعي .أمَّا تـرجـمـة عـبـارة
" "surface-coverd with decoratives laminates of plasticsالواردة في النص اإلنكليزي لنفس ھذا البند الفرعي فھي
َّ
"مغطاة السطح بمنضَّدات تزيينية من لدائن".
 -10الخشــــــب المتعـاكس الداخل في البند  ،44.12يقصد به ألواح تتألَّف من صفـائح للتلبيس )ثالثة على األقل( ،مـغــراة و مضغـوطة
الواحدة على األخرى بحيث تـتـقـاطـع الياف احدى الصـفائح مع ألياف الصفيحة األعلى أواألدنى لذلك أطلق عليھا وصف خشب متعاكس
)ملبَّســة بشكل متعاكس" ("contre- plaquesوذلك لجعل ھذه األلواح أكثر مقاومة .أما الخشب المصفح فيقصد به ألواح تتألف من
صفائح تلبيس خشــبية من النوعية الجيدة ملصقة بالتغرية تحت الضغط على سطح خشبي يكون عادة من نوع أقل جودة ويتم ذلك على
وجه واحد أو على الوجھين.
 -11وردت عبارة "أطواق مثبتة للطبليات" في نص البند  44.15والبند الفرعي  4415.20من" جدول التعريفة الجمـركـيـة وفق النظام
المتناسق و فق التعديالت " 1996الصادر عن " إدارة المال والتجارة واالســـتثماراإلدارة العامة للشــــؤون االقتصادية األمانة العامة
لجامعة الدول العربية" ترجمة لعبارة " "pallet collarsو قد وصفھا شـــــرح البند المذكور بأنھا تتكون من أربع قطع خشبية ،تكون
نھاياتھا مزودة عموما بمفصالت لتشكل إطارا يوضع فوق الطبلية بالذات.
 -12وردت عبارة "ألواح مجمعة لتلبيس األرضيات" في نص البند  4418في "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المتناسق وفق التعديالت
" 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالستثماراإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" بينما لم يرد
ما يقابل كلمة "مجمَّعة" في ك ِّل من النصين اإلنكليزي" "parquet panelsأو الفرنسي " ،"panneaux pour parquetsكما إتضَّح
أيضا من العبارة التالية الواردة في شــــــــرح ھذا البند " "parquet strips,etc., assembled into panels or tilesوترجمته:
)قدد أرضيات خشـــبية "باركيه" ،إلخ… ،مجمعة بشكل ألواح أو بالطات(،أن األلواح أو البالطات ھي التي تنتج عن تجميع القدد
واألشكال المماثل وليست األرضيات.
 -13وردت عبارة "مشـــاجب ألبسـة" في البند الفرعي  4421.10في الجدول المذكور في الفقرة الســـابقة في حين تبين أن مشـــاجب الثياب
ورد ذكرھا في شـــرح البند  "coat racks" 44.20أو بالفرنسية " "portemanteauxبينما ورد في نص البند الفرعي 4421.10
باللغة اإلنكليزية " "clothes hangersأو " "cintresبالفرنسية وتعني كـل منھا تعاليق الثياب )عالّقات المالبس( المعدة لإلستعمال
لتعليقھا ھي بالذات داخل الخزن.
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2017/03/14

الصفحة

282

الصفحة283 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خشـــــب وقـود ،قطعا ً مســــــتديرة أو حطبا ً أو أغصانا ّ أو حزما ً أو بأشــكال
مماثلة؛ خشــب بشـكل رقائق أو شــظايا؛ نشـارة ونفايات وفضالت الخشب،
وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو كريات أوأشكال مماثلة.

44.01

- 44 01. 10. 00

خشب وقود قطعا ً مستديرة أو حطبا ً أو أغصانا ً أو حزما ً أو بأشكال مماثلة

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظات اإلضافية على ھذا الفصل بشأن استيفاء الرسم الحراجي.

-

خشب بشكل رقائق أو شظايا:

- - 44 01. 21. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات"("coniferous

1%

كغ

- - 44 01. 22. 00

من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"

1%

كغ

-

نشارة ونفايات وفضالت من خشب ،وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو مقولبات أو كريات أو
أشكال مماثلة:
مالحظة :انظر المالحظات اإلضافية على ھذا الفصل بشأن استيفاء الرسم الحراجي.

- - 44 01. 31. 00

حبيبات من خشب

5%

كغ

- - 44 01. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

فحم خشبي )بما في ذلك فحم قشور أو نوى األثمار( وإن كان مكتالً.

44.02

مالحظة :انظر المالحظات اإلضافية لھذا الفصل بشأن استيفاء الرسم الحراجي

- 44 02. 10. 00

من البامبو

5%

كغ

- 44 02. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

خشب خام ،وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعا ً بصورة بسيطة.

44.03

مالحظة :انظر المالحظات اإلضافية لھذا الفصل بشأن استيفاء الرسم الحراجي

- 44 03. 10. 00

معالج بالدھان أو باألصباغ أوبالكريوزوت " "creosoteأو بعوامل حفظ أخر

1%

م3

- 44 03. 20. 00

غيرھا من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

م3

- - 44 03. 41. 00

ميرانتي " "Merantiأحمر قاتم ،ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو ""Baku

1%

م3

- - 44 03. 49. 00

غيرھا

1%

م3

-

غيرھا:

- - 44 03. 91. 00

من بلوط )سنديان "("Quercus spp

1%

م3

- - 44 03. 92. 00

من خشب زان "("Fagus spp.") "beech

1%

م3

- - 44 03. 99. 00

غيرھا

1%

م3

44.04
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غيرھا ،من أخشاب استوائية :

خشـب )عيدان مشــطورة( لصنع األطواق ،ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من
خشب ،مد ّببة غير منشورة طولياّ؛ عصي خشبية مشـذبة بصورة بسـيطة
غير مخروطة وال مقوسة وال مشغولة بطريقة أخرى ،مالئمة لصناعة عصي
المشـــي أو المظالت أو مقابض العدد أو ما يماثلھا؛ قدد وصفيحات وأشرطة
من خشب أو ما يماثلھا.
2017/03/14

الصفحة

283

الصفحة284 :

رقم البند

44.05

رمز النظام المتناسق

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 44 04. 10. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

5%

كغ

- 44 04. 20. 00

من غير عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

5%

كغ

44 05. 00. 00

صوف الخشب؛ دقيق الخشب.

5%

كغ

عوارض الخشب للسكك الحديدية أو الترام و ما يماثلھا.

44.06
- 44 06. 10. 00

غير مشربة

5%

م3

- 44 06. 90. 00

غيرھا

5%

م3

خشب منشور أو مقطع طوليا ً أو مشرحا ً أو مقطع بطريقة التقشير اللولبي
)الحلزوني( ،وإن كان ممســــــوحا ً أو منعما ً )مصنفراً( أو موصول النھايات
يزيد سمكه عن  6ملليترات.

44.07

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل .بموجب تعديل النظام المتناسق لعام  2002حيث
استبدلت عبارة "التشابك األصبعي" بعبارة "موصول النھايات".

- 44 07. 10. 00
-

من أخشاب استوائية:

- - 44 07. 21. 00

ماھوغاني )من فصيلة سويتينيا"،(" suieteenia

1%

م3

- - 44 07. 22. 00

فيروال،ايمبويا "" imbuiaوبالسا

1%

م3

- - 44 07. 25. 00

ميرانتي أحمر قاتم ،ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكاو

1%

م3

- - 44 07. 26. 00

لوان أبيض ،ميرانتي أبيض ،سيرايا أبيض ،ميرانتي أصفر وأالن "."Alan

1%

م3

- - 44 07. 27. 00

سابيلي " " sapelli

1%

كغ

- - 44 07. 28. 00

ايروكو " " iroko

1%

كغ

- - 44 07. 29. 00

غيرھا

1%

م3

-
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من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

غيرھا:

- - 44 07. 91. 00

من البلوط )السنديان( ""Quercus spp

1%

م3

- - 44 07. 92. 00

من الزان""Fagus spp." "beech

1%

م3

- - 44 07. 93. 00

من القيقب " ) " mapleمن فصيلة آسر (acer spp

1%

م3

- - 44 07. 94. 00

من الكرز من فصيلة برونوس " " prunus spp

1%

م3

- - 44 07. 95. 00

من الدردار )لسان العصافير " ) " ash treeمن فصيلة فراكسينيس(

1%

م3

- - 44 07. 99. 00

غيرھا

1%

م3

2017/03/14

الصفحة

284

الصفحة285 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

44.08

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صفائح للتلبيس )بما فيھا تلك المتحصل عليھا بتقطيع الخشـــــب المنضدد
إلى شرائح " ،("by slicingصفائح لصناعة الخشب المتعاكس أو
األخشـــــاب المنضددة المماثلة أو غيرھا من األخشـــاب ،منشـــورة طولياً،
مشــرحة )مق َّطعة إلى شـــــــرائح " ("slicedأو مقطعة بطريقة )التقشير
َّ
" "eeledpالحلزوني "اللولبي"( ،وإن كانت ممسوحة أو منعمة
)مصنفرة( أو موصولة جنبا ً إلى جنب أو موصولة النھايات ،ال يزيد سمكھا
عن  6ملليمترات.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم رقم  5والمالحظة رقم  7لھذا الفصل.

- 44 08. 10. 00
-

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(
من أخشاب استوائية:

- - 44 08. 31. 00

ميرانتي أحمر قاتم وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو

1%

كغ

- - 44 08. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 44 08. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

44.09

خشـــب )بما في ذلك األلواح والقطع غـيـر المـجـ َّمـعـة لألرضيات الخشبية
"الباركيه"( ،مشغول بحيث يكون له مقاطع ذات أشــكال خاصة "بروفيالت"
سن ،مقروض ،محزز ،مدرج ،مشـــطوف الحواف ،موصول بشكل"،"V
)مل َّ
محدب ،مھيأ بشكل طنوف أو مدور أو ما شابه( على امتداد واحدة أو أكثر
من حوافه أو سطوحه أو نھاياته ،وإن كان ممسوحا ً أو منعما ً )مصنفراً( أو
مجمعا ً بوصل النھايات.
- 44 09. 10. 00
-

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

20 %

كغ

من غير المخروطيات)الصنوبريات(:

- - 44 09. 21. 00

من الخيزران )من البامبو " (" bamboo

20 %

كغ

- - 44 09. 22. 00

من أخشاب استوائية

20 %

كغ

- - 44 09. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

44.10

الـمـوجـَھـة
ألواح من دقائق أو جزيئات ،وألواح الرقائق ذات الطـبـقـات
ّ
) ("OSB" Oriented Strand Boardوألواح مماثلة ألواح الرقائق
" ،("waferboardمثال ،من خشب أو من مواد خشبية وإن كانت مكتلة
براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.
-

من خشب:

--

ألواح من دقائق أو جزيئات:

 - - - 44 10. 11. 10غير مشغولة أو لم يجر عليھا عمل )شغل( بعد التنعيم )الصنفرة "("sanded
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1%

كغ

5%

كغ

 - - - 44 10. 11. 20مغطاة السطح بورق مشرب بالميالمين أو بطبقة تزيينية أخرى من اللدائن

10 %

كغ

 - - - 44 10. 11. 90غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

285

الصفحة286 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 44 10. 12. 00

الواح الرقائق ذات الطبقات الموجھة ""oriented stand board

5%

كغ

- - 44 10. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 44 10. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

ألواح من ألياف الخشب أومن مواد خشبية أخرى ،وإن كانت مكتلة
براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر.

44.11
-

ألواح األلياف المتوسطة الكثافة " :" MDF

- - 44 11. 12. 00

ذات سماكة ال تزيد عن  5ملم

5%

كغ

- - 44 11. 13. 00

ذات سماكةتزيد عن  5ملم لكنھا ال تتجاوز  9ملم

5%

كغ

- - 44 11. 14. 00

ذات سماكة تزيد عن  9ملم

5%

كغ

-

غيرھا:

- - 44 11. 92. 00

ذات كثافة تزيد عن  0.8غ سم3

5%

كغ

- - 44 11. 93. 00

ذات كثافة تزيد عن  0.5غ سم 3لكنھا ال تتجاوز 0.8غ سم3

5%

كغ

- - 44 11. 94. 00

ذات كثافة ال تزيد عن 0.5غ سم3

5%

كغ

خشب متعاكس "أبلكاج" ،وخشب مصفح "ملبس" )مكسو بقشرة خشبية(
وخشب منضد مماثل.

44.12

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  10لھذا الفصل ،جرى استبدال البنود الفرعية  4412.10لغاية
 4412.19بالبنود 4412.10لغاية 4412.39بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007

- 44 12. 10. 00
-

من الخيزران )البامبو( "" bamboo

10 %

كغ

خشب متعاكس آخر مكون حصراً من صفائح الخشب )من غير الخيزران( ال يزيد سمك
الصفيحة الواحدة منھا عن  6ملم:

- - 44 12. 31. 00

ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب االستوائية

10 %

م3

- - 44 12. 32. 00

غيرھا ،ذو طبقة خارجية واحدة على األقل من األخشاب غير المخروطية

10 %

م3

- - 44 12. 39. 00

غيرھا

10 %

م3

-

غيرھا:

- - 44 12. 94. 00

ذات نواة غليظة تتكون من كتل )ألواح الكتل  (blockboardsأو من شرائح )ألواح ضيقة
ورقيقة( )ألواح منضدة  (laminatedboardsأو من قدد )ألواح القدد (battenboard

10 %

م3

- - 44 12. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

44.13

44 13. 00. 00

خشب مكثف ،بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو منتجات ذات
مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(.

10 %

كغ

44.14

44 14. 00. 00

أطر من خشب للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلھا.

10 %

كغ
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2017/03/14

الصفحة

286

الصفحة287 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

44.15

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اســـــطوانية وأوعـية مماثلة ،من خشب؛
بكرات كبيرة للكابالت من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق ،وقواعد تحميل
أخر من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب.
- 44 15. 10. 00

صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة؛ بكرات كبيرة للكابالت

10 %

عدد

- 44 15. 20. 00

طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل أخر؛ وأطواق مثبتة للطبليات .

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  11لھذا الفصل

44.16

44 16. 00. 00

دنان )براميل( كبيرة وصغيرة وغيرھا من أصناف صناعة الدنان و أجزاؤھا،
من خشب ،بما في ذلك األطواق )أضالع البراميل(.

10 %

كغ

44.17

44 17. 00. 00

عدد ،ھياكل عدد ،مقابض عدد ،ھياكل ومقابض فراجين )فرش( أو مكانس،
من خشب؛ قوالب لألحذية بما فيھا قوالب الشد والتوسيع ،من خشب.

10 %

كغ

مـصـنـوعـات نـجـارة للتركيب في األبنية ،وأصناف من خشــــــب لألغراض
اإلنشائية ،بما في ذلك ألواح الخشــــب الخلوية،ألواح مجمعة لتلبيس
األرضيات ،لويحات وفلق التسقيف )قرميد خشبي(.

44.18

- 44 18. 10. 00

نوافذ ،نوافذ  -أبواب )نوافذ فرنسية( وأطرھا المعدة لإلندماج بھا أو للتثبيت في الحائط
)مالبن "("chambranles

20 %

كغ

- 44 18. 20. 00

أبواب وأطرھا المعدة لإلندماج بھا أو للتثبيت في الحائط )مالبن "("chambranles
وعتبات

20 %

كغ

- 44 18. 40. 00

قوالب خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة

20 %

كغ

- 44 18. 50. 00

لويحات وفلق التسقيف )قرميد خشبي(

20 %

كغ

- 44 18. 60. 00

اعمدة ودعامات افقية

20 %

كغ

- - 44 18. 73. 00

من البامبو أو على األقل الطبقة الخارجية من البامبو

20 %

كغ

- - 44 18. 74. 00

غيرھا ،ألرضيات الموزاييك

20 %

كغ

- - 44 18. 75. 00

غيرھا ،متعددة الطبقات

20 %

كغ

- - 44 18. 79. 00

غيرھا

20 %

كغ

-

غيرھا:

- - 44 18. 91. 00

من البامبو

20 %

كغ

- - 44 18. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

44.19

أدوات )أصناف( للمائدة أو للمطبخ من خشب.
- - 44 19. 11. 00

 10:37ص

ألواح مجمعة لتلبيس األرضيات:

2017/03/14

من البامبو:
ألواح لتقطيع الخبز ،ألواح للفرم و أصناف مماثلة

30 %

الصفحة

كغ

287

الصفحة288 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 44 19. 12. 00

عيدان األكل الصينية

30 %

كغ

- - 44 19. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 44 19. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

خشـــــب منقوش )مكســي زخارف بالتلبيس "("marquetes
وخشـــــــب مطعم ،علب و صناديق صغيرة للمجوھرات أو الحلي ،وأصناف
مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى من خشب؛ أصناف أثاث من
خشب غير داخلة في الفصل .94

44.20

- 44 20. 10. 00

تماثيل صغيرة وأصناف زينة أخر من خشب

30 %

كغ

- 44 20. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

أصناف أخر من خشب.

44.21
- 44 21. 10. 00

تعاليق الثياب )عالّقات المالبس "("cintres

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  13لھذا الفصل

- - 44 21. 91. 00
--

غيرھا:
من البامبو
غيرھا:

 - - - 44 21. 99. 10مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة من خشب مخروط

5%

كغ

 - - - 44 21. 99. 20عيدان صناعة البوظة والثقاب بالمقاسات المطلوبة

5%

كغ

 - - - 44 21. 99. 30ناكشات أسنان وخافضات اللسان الخشبية

10 %

كغ

 - - - 44 21. 99. 40شرائح مجمعة لصناعة أقالم الرصاص

5%

كغ

30 %

كغ

 - - - 44 21. 99. 90غيرھا
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30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

288

الصفحة289 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم التاسع  /الفصل الرابع واألربعون

الصفحة

289

الصفحة290 :

القسم التاسع  /الفصل الخامس واألربعون

الفصل الخامس واألربعون
فلين ومصنوعاته
مالحظات:
-1

اليشمل ھذا الفصل:
)أ(

األحذية وأجزاؤھا الواردة في الفصل 64؛

)ب( أغطية الرأس وأجزاؤھا الواردة في الفصل 65؛
)ج(

األصناف الواردة في الفصل ) 95مثل،لعب األطفال،ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة(.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض من الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

290

الصفحة291 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

- 45 01. 10. 00

فلين طبيعي ،خام أو محضر بطريقة بسيطة

1%

كغ

- 45 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

45 02. 00. 00

فلين طبيعي منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة ،أو في شكل كتل
مستطيلة )بما فيھا المربعة( ،ألواح أو أشـــــرطة )بما فيھا األشكال األولية
مستدقة الحواف لصناعة السدادات(.

5%

كغ

45.03

مصنوعات من فلين طبيعي.
- 45 03. 10. 00

السدادات

- 45 03. 90. 00

غيرھا

45.04

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

فلين طبيعي ،خاما ً أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مھروس
أومجروش أو مسحوق.

45.01

45.02

القسم التاسع  /الفصل الخامس واألربعون

5%

كغ

10 %

كغ

فلين مكتل )بلواصق أو بدونھا( ومصنوعات من فلين مكتل.
- 45 04. 10. 00

كتل ومكعبات وألواح وصفائح وأشرطة؛ ترابيع بالطات من جميع األشكال؛ اسطوانات
مصمتة بما في ذلك االقراص

10 %

كغ

- 45 04. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

291

الصفحة292 :
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2017/03/14

القسم التاسع  /الفصل الخامس واألربعون

الصفحة

292

الصفحة293 :

القسم التاسع  /الفصل السادس واألربعون

الفصل السادس واألربعون
مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرھا من مواد الضفر؛ مصنوعات حصر وسالل
مالحظات:
-1

يقصد بعبارة "مواد ضفر" في ھذا الفصل المواد التي ھي بحالة أو بشــكـل مالئم للضفر أو الجدل أوعـمـلـيـات مماثلة؛ وھي تشمل القش و
أفنان الصفصاف والخيزران )بامبو" "bamboosقصب الھند( والروطان )اسالل ھند " ،("rattanوالقصب )الغاب "،("reeds
وأشــــرطة الخشــــب وســـــلخ النباتات األخر )مثل أشـرطة من لحاء النباتات ،من األوراق الضيقة والرافيا أو أشرطة متحصل عليھا من
أوراق النباتات العريضة( ،أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد واألشكال المماثلة من لدائن وأشـرطة الورق،
ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد وأشـرطة اللباد أو الالمنسوجات أوالشـــعر البشـــري أو شـــعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشــعيرات
المفردة والصفيحات واألشــكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل .54

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛

)ب( خيوط الحزم والحبال والقلوس )الحبال الغليظة( ،مضفورة أو غير مضفورة )البند (56.07؛

-3

)ج(

األحذية وأغطية الرأس وأجزاؤھا الواردة في الفصلين  64أو 65؛

)د(

المركبات أو أبدانھا من أصناف صناعة السالل )الفصل (87؛

)ه(

األصناف الداخلة في الفصل ) 94مثل األثاث والمصابيح وأجھزة اإلنارة(.

تعتبر مواد "ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي" بالمعنى المقصود في البند  ،46.01األصناف المكونة من
مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مـتـجـاورة مـتـرابـطـة بالتوازي ،بشـكل مســطح ،وإن كانت بواسطة أربطة من مواد
نسجية مغزولة.

مالحظةإضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة )البوص الھندي "بامبو"( في نص المالحظة رقم  1في "جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المتناسق وتعديالته لعام
 1996الصادر عن الجامعة العربية " ترجمة لـكـلـمـة " "bamboosالواردة في نص ھذه المالحظة باللغة اإلنكليزية بينما وردت عبارة
)الخيزران "البوص الھندي بامبو ("bamboos،في نص المالحظة رقم ) 1ب( للفصل الرابع واألربعين ترجمة لنفس الكلمة اآلنفة
الذكر.
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2017/03/14

الصفحة

293

الصفحة294 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

46.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر ،وان كانت مجمعة بشكل أشرطة ؛
مواد ضفـر ،ضفـائر ومنتـجات مماثلة من مواد ضـفر ،منسوجة أو مترابطة
بالتوازي ،بشكل مسطح ،وإن كانت أصنافا ً تامة الصنع )مثل الحصر والبسط
والحواجز(.
-

حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية:

- - 46 01. 21. 00

من الخيزران )بامبو"("bamboo

20 %

كغ

- - 46 01. 22. 00

من الروطان )اسل الھند " (" rattan

20 %

كغ

- - 46 01. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

-

غيرھا:

- - 46 01. 92. 00

من الخيزران )بامبو"("bamboo

20 %

كغ

- - 46 01. 93. 00

من الروطان )اسل الھند " (" rattan

20 %

كغ

- - 46 01. 94. 00

من مواد نباتية أخرى

20 %

كغ

- - 46 01. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

46.02

أصناف صناعة السالل ،متحصل عليھا مباشرة بشكلھا من مواد ضفر أو
مصنوعـة من األصنــاف الداخلـة في البنــد 46.01؛ مصنوعات من لوف
)ليف نباتي ".("loofah
-
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القسم التاسع  /الفصل السادس واألربعون

من مواد نباتية:

- - 46 02. 11. 00

من الخيزران )بامبو"("bamboo

20 %

كغ

- - 46 02. 12. 00

من الروطان )اسل الھند " (" rattan

20 %

كغ

- - 46 02. 19. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 46 02. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

294

الصفحة295 :
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2017/03/14

القسم التاسع  /الفصل السادس واألربعون

الصفحة

295

الصفحة296 :

القسم العاشر  /الفصل السابع واألربعون

القسم العاشر
عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى )نفايات
وفضالت( بغرض إعادة التصنيع؛ ورق وورق مقوى )كرتون( ومصنوعاتھما
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2017/03/14

الصفحة

296

الصفحة297 :

القسم العاشر  /الفصل السابع واألربعون

الفصل السابع واألربعون
عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى )نفايات وفضالت( بغرض
إعادة التصنيع
مالحظات:
-1

ألغراض تطبيق البند  ،47.02فإن عبارة "عجائن الخشب الكيماوية لإلذابة" تعني عجائن الخشــب الكيمياوية المحتوية على جزء ال يذوب
بنســــبة  %92وزنا ً أو أكثر ،وذلك في حالة عجينة الخشـــــب المصنوعـة بطريقة الصودا أو الكبريتات )الســـلفات( ،أو بنســبة %88
وزنا ً أو أكثر في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت )البيســـلفيت "الســلفيت الحامضي"( وذلك بعد ساعة من وضعھا في
محلول الصودا الكاوية المحتوي على  %18ھيدروكسيد الصوديوم ) (NaOHعند درجة حرارة  20مئوية )سلسيوس( ،وبالنسـبة لعجائن
الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت )البيســلفيت "الســلفيت الحامضي"( فيجب أن ال تتجاوز نسبة الرماد فيھا  %0.15من وزنھا.

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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الصفحة

297

الصفحة298 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم العاشر  /الفصل السابع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

47.01

47 01. 00. 00

عجائن خشب آلية

1%

كغ

47.02

47 02. 00. 00

عجائن خشب كيماوية،بطريقة اإلذابة.

1%

كغ

عجائن خشب كيماوية،مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات )السلفات(،
عدا العجائن بطريقة اإلذابة.

47.03
- - 47 03. 11. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

- - 47 03. 19. 00

من غير عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

- - 47 03. 21. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

- - 47 03. 29. 00

من غير عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

عجائن خشب كيماوية ،مصنوعة بطريقة الكبريتيت )البيسلفيت "السلفيت
الحامضي"( ،عدا العجائن لإلذابة.
-

غير مقصورة:

- - 47 04. 11. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

- - 47 04. 19. 00

من غير عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

-

شبه مقصورة أو مقصورة:

- - 47 04. 21. 00

من عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

- - 47 04. 29. 00

من غير عائلة المخروطيات )الصنوبريات(

1%

كغ

47 05. 00. 00

صل عليھا بطرق مشتركة ميكانيكية وكيمياوية.
عجائن خشب متح َّ

1%

كغ

47.06

عجائن من ألياف متحصل عليھا من )نفايات وفضالت( الورق والورق
المقوى المسترجعة أو من مواد ليفية سيليلوزية أخرى.
- 47 06. 10. 00

عجائن زغب بذور القطن

1%

كغ

- 47 06. 20. 00

عجائن من ألياف متحصل عليھا من )نفايات وفضالت( الورق والورق المقوى معدة إلعادة
التصنيع

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 47 06. 91. 00

آلية

1%

كغ

- - 47 06. 92. 00

كيماوية

1%

كغ

- - 47 06. 93. 00

متحصل عليھا بعمليات آلية وكيماوية مشتركة

1%

كغ

47.07

نفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى معدة إلعادة التصنيع.
- 47 07. 10. 00
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شبه مقصورة أو مقصورة:
كغ

47.04

47.05

غير مقصورة:

2017/03/14

ورق أو ورق مقوى ،كرافت غير مقصور ،أو ورق أو ورق مقوى ،مموج

1%
الصفحة

كغ
298

الصفحة299 :

رقم البند
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رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم العاشر  /الفصل السابع واألربعون
الرسم  %وحدة قياسية

- 47 07. 20. 00

ورق أو ورق مقوى أخر ،مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة غير ملونة
في كتلتھا

1%

كغ

- 47 07. 30. 00

ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية )مثل ورق الصحف والمجالت
والمطبوعات المماثلة(

1%

كغ

- 47 07. 90. 00

غيرھا بما في ذلك النفايا والفضالت غير المفروزة

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

299

الصفحة300 :
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القسم العاشر  /الفصل السابع واألربعون

الصفحة

300

الصفحة301 :

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

الفصل الثامن واألربعون
ورق وورق مقوى )كرتون(؛ مصنوعات من عجائن الورق ،أو من الورق أو من الورق
المقوى
مالحظات:
-1

لغايات ھذا الفصل ،وما لم ترد نصوص مخالفة لذلك ،فإن تعبير "ورق" يشـــــمل الورق والورق الـمقــوَّ ى"الكرتون" على ح ٍد سواء،
بصرف النظر عن سماكته أو وزن المتر المربَّع.

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

األصناف الواردة في الفصل 30؛

)ب( أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
)ج(

الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات التجميل )الفصل (33؛

)د(

الورق أو حشو السيليلوز المشــرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمحضرات التنظيف ") "detergentالبند  ، (34.01أو
بملمعات "بوليش" أو بمعاجين األحذية أو بمحضرات مماثلة )البند (34.05؛

)ه(

الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من  37.01إلى 37.04؛

)و(

الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات )البند ( 38.22؛

)ز(

اللدائن المنضّـَدة الـمـحـتـويـة على ورق أو ورق مقوى ،أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى مطلية أو
َّ
مغطاة بطبقة لدائن عندما يتجاوز سـمك طبقة اللدائن نصف السمك الكلي ،وكذلك المصنوعات من ھذه المواد عدا أغطية الجدران
الداخلة في البند ) 48.14الفصل (39؛

)ح(

األصناف الداخلة في البند  ) 42.02مثل لوازم السفر(؛

)ط(

األصناف الواردة في الفصل ) 46مصنوعات حصر وسالل(؛

)ي(

الخيوط من ورق واألصناف المنسوجة منھا )القسم الحادي عشر(؛

)ك(

األصناف الواردة في الفصل  64أو الفصل 65؛

)ل(

الورق أو الورق المقوى الشاحذ )البند  (68.05والميكا المثبتة على ورق أو ورق المقوى)البند ) (68.14ومع ذلك فإن الورق أو
الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في ھذا الفصل(؛

)م(

الصفائح أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى عموما)القسم الخامس عشر(؛

)ن(

األصناف الداخلة في الفصل 92.09؛

)س( األصناف الداخلة في الفصل ) 95مثل اللعب وألعاب المجـتـمـعـات و أدوات و لوازم الرياضة(،
)ع(

األصناف الداخلة في الفصل ) 96مثل األزرار ،فوط وواقيات صحية ،حفاضات وبطانات حفاضات لألطفال( .

-3

مع مراعاة أحكام المالحظة  ،7فإن البنود من  48.01إلى  48.05تشـمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لـعـملية التمليس أو التلميع
أو الصقل أو لعمليات تجھيز نھائي مماثلة ،أو ما كان منھا برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى ،وكذلك الورق والورق المقوى وحشـو
السيليلوز أو طبقات من ألياف السيليلوز الملونة أو المجزعة في كتلتھـا تقليداً للرخام بأي طريقة كانت ،وما لم ينص عليه خالفا ً لذلك في
البند  48.03ال يدخل في ھذه البنود الورق المقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف السيليلوز التي تمت معالجتھا بطريقة أخرى.

-4

يقصد بعبارة "ورق صحف" في ھذا الفصل ،الورق غير المطلي و غير المصقول من النوع المسـتعمل في طباعة الصحف ،والذي تمثل
فيه ألياف الخشب المتحصل عليھا بواســطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيمياوية "كيميا -ميكانيكية" ماال يقل عن %50وزنا ً من المحتوى
الكلي لأللياف ،غير المغرى" "unsizedأو المغـرّ ى بدرجة خفيفة ،بدرجة خشــــونة ســـــطح تزيد عن  2.5ميكروميتر )ميكرون( لكل
وجه مقاســه بجھاز "باركرســيرف للطباعة" )" ،("Parker print surf " 1Mpaوالذي ال يقل وزن المتر المربع منه عن  40غرام
وال يزيد عن  65غرام ،و مقدم حصريا ً على شكل:
)أ( أشرطة أو لفات يتجاوز عرضھا  28سم أو
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)ب( صفائح مربعة أو مستطيلة يتجاوز على األقل طرف إحداھا  28سم و الطرف اآلخر  15سم بالحالة غير المطوية.
-5

ألغراض البند  ،48.02يقصد بعبارتي "ورق وورق مقوى ،من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرھا من اغراض فن الرسم
والخط والتصوير )غرافيك " "("graphicو "بطاقات وأشـرطة للتثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوعين بصورة
رئيســـــية من عجينة ورق مقصورة أو من عجينة ورق متحصل عليھا بطريقة ميكانيكية أو كيماوية  -ميكانيكية وتتوفر فيھما أي من
الضوابط التالية :
بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي ال يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً:
)أ(

المحتوي على  %10أو أكثر من األلياف متحصل عليھا بطريقة ميكانيكية أو كيماوية  -ميكانيكية  ،و
(1
(2

ال يزيد وزن المتر المربع منه عن  80غراماَ ،أو
أن يكون ملونا ً في كتلته بكاملھا؛ أو

)ب( يحتوي على أكثر من  %8من الرماد ،و
(1
(2
)ج(
)د(

ال يزيد وزن المتر المربع منه عن  80غراما ً ،أو
أن يكون ملونا ً في كتلته بكاملھا؛ أو

يحتوي على أكثر من  %3من الرماد وله درجة لمعان )مؤ ّ
شـــر" "indiceإنعكاس حزمة الضوء الصادرة بالنسبة لتلك الواردة
منه(  %60أو أكثر؛ أو
يحتوي على أكثر من  %3لكنه ال يتجاوز  %8من الرماد ،وله درجة لمعان )مؤ ِّشــر" "indiceإنعكاس حزمة الضوء الصادرة
بالنســبة للحزمة الواردة منه( أقل من  ،%60ومؤ ِّشــر مقاومة إنفالق معبراً عنھا بالغرام في المتر المربع
مساو أو يقل عن 2.5
ٍ
كيلو باسكال ""2.5 Kpa. g/m2؛ أو

)ه( يحتوي على  %3رماد أو أقل ،وله درجة لمعان )مؤ ّ
شـر" "indiceإنعكاس حزمة الضوء الصادرة بالنسـبة للحزمة الواردة منه(
مساو أو يقل عن  2.5كيلو باسكال
 %60أو أكثر ومؤ ِّشر مقاومة انفالق معبراً عنھا بالغرام في المتر المربع
ٍ
". "2.5 Kpa. g/m2
بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً :
)أ(

أن يكون ملونا ً في كتلته بكاملھا )ملونا في العجينة(؛ أو

)ب( له درجة لمعان )مؤ ّشر" "indiceإنعكاس حزمة الضوء الصادرة بالنسبة للحزمة الواردة منه( %60أو أكثر ،و

)ج(

(1

بسمك  225ميكروميتر )ميكرون( أو أقل ،أو

(2

بسمك يزيد عن  225ميكروميتر)ميكرون( ولكنه ال يزيد عن  508ميكروميتر )ميكرون" ("micronsوبمحتوى من
الرماد يزيد عن  %3؛ أو

وله درجة لمعان )مؤ ِّشـــــــر" "indiceانعكاس حزمة الضوء الصادرة بالنسبة للحزمة الواردة منه( أقل من ،%60وبسمك 254
ميكرو متر )ميكرون" ("micronsأو أقل وبمحتوى من الرماد يزيد عن .%8
ومع ذلك ،ال يشمل البند  48.02الورق والورق المقوى للترشيح )بما في ذلك ورق األكياس الصغيرة للشاي( ،أو الورق والورق
المقوى للباد.

-6

يقصد بعبارة ورق وورق مقوى كرافت " "kraftفي ھذا الفصل ،الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه األلياف المتحصل عليھا كيماويا ً
بطريقة السلفات أو الصودا نسبة ال تقل عن  %80وزنا ً من المحتوى الكلي لمجموع األلياف .

-7

ما لم تنص عبارات البنود على خالف ذلك ،فإن الورق والورق المقوى وحشـو السيليلوز أو طبقات ألياف السيليلوز التي ينطبق عليھا
وصف بندان أو أكثر من البنود  48.01إلى  48.11تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الـرقـمـي في جدول التعريفة.

-8

تطبَّق البنود من  48.03و لغاية  48.09فقط ،على الورق والورق المقوّ ى"كرتون" وحشوالسيليلوز وطبقات األلياف السيليلوزية المقدمة
بإحدى األشكال التالية:
)أ(

بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضھا  36سم؛ أو

)ب( بشكل صفائح مســـتطيلة أو مربعة يزيد طول أحد أضالعھا عن  36سم ويزيد طول الضلع األخرعن  15سم في حالتھا غير
المطوية.
-9

يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند  48.14فقط ما يلي :
)أ(
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الورق الـمـقـدم بشـــكل لـفـات ال يـقـل عرضھا عن  45سـم وال يزيد عن 160سـم ،الـمـعــد خصيصا ً لتزيين الجدران والسقوف:
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(1

محبب )حبيبي( أو مبصوم أو ملون الســطح أو مطبوع برســـومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى )على سبيل المثال
بزغب المواد النسجية(  ،وإن كان مطليا ً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛

(2

غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش … .إلخ؛

(3

مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن ،وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة* أو ملونة أو مطبوعة برســـوم أو مزخرفة
بطريقة أخرى؛أو

(4

مغطى على وجھه بمواد ضفر ،وإن كانت مضمومة إلى بعضھا بشكل جدائل متوازية أو منسوجة؛

)ب( الحواف )الطنوف( واألفاريز من ورق ،المعالجة بالطريقة المذكورة أعاله ،وإن كانت بشـكل لفات ،المعدة خصيصا ً لتزين
الجدران والسقوف ؛
)ج(

أغطية الـحـائـط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح ،بشـــكل لفات أو صفائح ،المطبوعة بحيث تشـــ ّكل مشھدا )منظراً
" ("Sceneأو لوحة )منظراً طبيعيا ً( " "Paysageأو رسما ً عند تثبيتھا على الحائط؛
إن المنتجات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى صالحة لالستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران،
تدخل في البند . 4823

 -10ال يشـــــمل البند  48.20الصفائح أو البطاقات غير المجمعة ،المقطعة بقياســـــات معينة ،وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
 -11يشمل البند  ،48.23فيما يشمل ،الورق والورق المقوى المثقب آلالت الجاكار " "Jacquardأو اآلالت المماثلة أو تقليد المسننات من
ورق ) ورق -دانتيل (
 -12باســـتثناء األصناف الداخلة في البند  48.14أو البند  ،48.21يدخل في الفصل  49الورق والورق المقوى أو حشــــــــو الســيليلوز
ومصنوعات ھذه المواد ،المطبوعة أو المصورة التي ال يكون للطباعة عليھا دور ثانوي بالنســبة الســـتعمالھا األساسي .

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يقصد بعـبارة الورق والورق المقـوى المســمى )كرافت الينر"  ("Kraftlinerبالمعـنى المقـصود في البندين الفـرعـيـيـن  4804.11و
 4804.19الورق والورق المقوى ،المقدم بشــــكل لفات ،الذي اخضع لعمليات تھيئة أو صقـل آلية ،والذي تمثل فيه ألياف الخشــب
المتحصل عليھا بمعالجة كيماوية بطريقة الكبريتات )الســـلفات( أو الصودا نسبة ال تقل عن %80وزنا ً من الـمـحـتـوى الكلي لـمـجـمـوع
األلياف ،والذي يزن المتر المربع منه أكثر من  115غراماً ،وتكون مـقـاومـتـه الدنيا لالنفالق "بمقياس مولن  "Mullenمعادلة للقيم
المدرجة في الجدول التالي  .أما بشأن أي وزن آخر فيجري اســتنتاج ما يعادله ضمن القيم المدرجة في الجدول اآلنف الذكر أو خارجھا
بواسـطة مخطط بياني يعتمد القيم المدرجة في ھذا الجدول.
الوزن بالمتر المربع ""Grammage
غرام \ متر مربع
115
125
200
300
400

-2

الحد األدنى لمقاومة انفالق
)مولن"("Mullen bursting
) kPaكيلو باسكال "("Kilo Pascal
393
417
637
824
961

تطبيقـا ً ألحكام البندين الفرعيين  4804.21و  ،4804.29يقصد بعبارة " ورق كرافت لألكياس الكبيرة " الورق أو الورق المقوى
المقدم بشـكل لفات ،الذي أخضع لعملية تجھيز نھائي ،والذي تمثل فيه األلياف المتحصـل عليـھـا بمعالجة كيمياوية بطريقة الكبريتات
)الســلفات( أو الصودا نسـبة ال تقل عن  %80وزنا ً من المحتوى الكلي لمجموع األلياف ،والذي ال يقل وزن المتر المربع منه عن  60غ
وال يزيد عن  115غ وتتوفر فيه إحدى مجموعتي المواصفات التالية :
)أ(

 10:37ص

له مؤشــر انفالق بمقياس مولن " "Mullen burst indexيعادل أو يزيد عن  3.7كيلو باســـــكال  kPaغ\ م 2وعامل تمدد
يزيد عن  %4.5باتجاه المقطع العرضي )التقاطعي " ("Cross directionويزيد عن  %2باتـجــاه اآللة.
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)ب( له حـد أدنى في مقاومة التمزق واالنقـطاع بالشـــد كما ھو مـبـيـن في الجـدول التالي ،أما من أجل األوزان األخـرى الواقعة بين
القيم المدرجة في الجدول المذكور " "interpolatedفيجري اســـتنتاج ما يعادلھا بواســــطة مخطط بياني يعتمد القيم المذكورة
في ھذا الجدول:
الحد األدنى لمقاومة التمزق
)mNملي نيوتن(
اتجاه اآللة
إضافة
اتجاه اآللة
إلى االتجاه التقاطعي
) اتجاه المقطع المعترض (
1510
700
1790
830
2070
965
2635
1230
3060
1425

الوزن
غ \ م2

60
70
80
100
115

الحد األدنى لمقاومة االنقطاع بالشد
) kN/mكيلو نيوتن المتر(
اتجاه اآللة
إضافة
اتجاه
إلى االتجاه التقاطعي
تقاطعي
)اتجاه المقطع المعترض(
6
1.9
7.2
2.3
8.3
2.8
10.6
3.7
12.3
4.4

-3

ألغراض البند الفرعي  ،4805.11يقصد بعـبار "ورق نصف كيماوي للتحزيز") فلوتينج" ("flutingالورق بشـكل لفات الذي تش ِّكل فيه
ألياف الخشب القاسي غير المقصورة )غير المبيضة( المتحصل منھا على عجينة بطريقة كيميائية ميكانيكية ،نسبة ال تقل عن  %65وزنا ً
ُّ
تحطم معبَّراً عنھا بالغرام في المتر المربَّع محسوبة وفقا ً لطريقة
من أصل مجموع محتواه الكلِّي من األلياف ،وله درجة مقاومة
" "CMT 30اختبار وسطي التحزيز) Corrugated Medium Testمع تھيئة لم َّدة  30دقيقة( تزيد عن  1.8نيوتن""newtons
بدرجة رطوبة نسبية  %50بدرجة حرارة  23مئوية

-4

يشــــمـل البند الفرعي  4805.12الورق بشــكل لفات ،مصنوع بصورة رئيســية من عجينة القش متحصل عليھا بطريقة آلية وكيماوية
ُّ
تحطـم معـبراً عنھا بالغـرام في المتر المربع محسوبة وفقا ً لطريقة
مشتركة ويزن المتر المربع منه  130غرام أو أكثر ،وله درجة مقاومة
)CMT 30إختبار وسطي التحزيز""Corrugated Medium Testمع تھيئة لمدة  30دقيقة( تزيد عن  1.4نيوتن
" "newtons/g/m2في درجة رطوبة نسبية  % 50في درجة حرارة  23مئوية.
يشــمل البندان الفرعيان  4805.24و  4805.25الورق والورق المقوى المصنوع كليا ً أو بصورة رئيســــية من عجينة مسترجعة من
)) نفايا وسقط )سكراب" (("scrapالورق أو الورق المقوى .ويمكن أن يكون للورق المسمى )تست الينر " ("Testlinerطبقة
ســـطحية من الورق أو الورق المقوى المصبوغ أو من ورق مصنوع من عجينة غير مســـــترجعة ســواء كانت مقصورة أو غير
مقصورة  .ويكون لھذه المنتجات درجة مقاومة انفالق موللن) "Mullen burst indexمؤ ِّشرانفالق موللن"( ال تقل عن  2كيلو باسكال
معبراً عنھا بالغرام في المتر المربع ""2 Kpa. m2/g
يقصد بعبارة "ورق ســـلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي رقم  ،4805.30الورق المصقول آلياً ،والذي تمثل فيه األلياف
الخشبية المتحصل عليھا بمعالجة كيماوية بطريقة البيســلفيت )الســلفيت الحامضي( نسبة تزيد عن %40وزنا من المحتوى الكلي لمجموع
األلياف ،وال تزيد نسـبة الرماد عن  ، %8ومؤشــر اإلنفالق بمقياس مولن " "Mullenال يقل عن  1.47كيلوباسكال  kPaغ\ م. 2

-7

يقصد بعـبارة ورق مطلي خفيف الوزن )" (light-weight coated paper " L.W.Cبالمعنى المقصود في البند الفرعي
 ،4810.22الورق المطـلي على وجھيه والذي ال يتجاوز وزنه الكلي  72غ/م 2وال يتجاوز وزن طبقة الطالء على كل وجه  15غ/م،2
على حامل ،تمثل فيه ألياف الخشــب المتحصل عليھا بطريقة آليه نسبة ال تقل عن  %50وزنا ً من المحتوى الكلي لمجموع األلياف.

-5

-6

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "ما كان منھا برسوم مائية زائفة" في نص المالحظة  3من "جدول التعريفة الجمركية المعـد وفق النظام المنســق وتعديالته
لعام  1996الصادر عن جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،اإلدارة العـامـة للشـــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالستثمار
"ويقصد بھا" تلك التي جرى عليھا عملية وسم برســوم مائية زائفة )رسوم ال ترى إال عبر شفافية الورق".("false water-marking

-3

وردت عبارة "درجة لمعان" في الفقرات أ)ج( و أ)د( و أ)ھـ( بالنسـبة للورق أو الورق المقوى الذي ال يزن المتر المربع منه أكثر من
 150غراما ً و الفقرات )ب( و)ج( بالنسـبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً المتفرعة عن
المالحظة رقم  4و يقصد بھا):معدل انعكاس حزمة الضوء الصادرة بالنسبة لتلك الواردة ".( "facteur de reflectance

-4

وردت كـلمـة )مبصوم " ("Embossedفي نص المالحظة )8أ( ) (1و )8أ() (3و 9وحيثما وردت في بنود ھذا الفصل ،ويقصد بھا:
الورق أو الورق المقوى الذي يحتوي على نتوآت أكثر وضوحا يتحصل عليھا بعد صنع الورق عادة بضغط صفائح الورق ،بحالتھا
الجافة أو الرطبة ،بين أســــــطوانات أو صفائح من المعدن مزدانة بنقوش محفورة أو بارزة .وتكون أصناف ھذا الورق متع ِّددة الصفات
والمظھر وتشمل على األخص الورق المطبوع بالضغـط بالمعنى الصحيح والورق المحبب تقليدا لبعض أنواع الجلد والورق ذات المظھر
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النســيجي )وإن اســتحصل عليه بآالت مجھزة بأســطوانات مكســـوة بالنســــيج(..إلخ .وھي تصلح لصنع بعض أنواع ورق الكتابة )ورق
الكتابة ذو المظھر النسيجي خاصة( وورق الحائط وفي التجليد وكسوة العلب ...إلخ.
-5

وردت كلمة تجميل في نص البند  48.03وفي مواضع أخرى من جدول التعريفة ترجمة لكـلمة " تواليت" بينما ورد تفسير ھذه الكلمة في
المعجم الفرنسي :على أنھا مجموع التدابير الالزمة للعناية بنظافة الجسم:
" "Toilette:nf.Ensembles des soins de proprete du corpsكما وردت كلمة "مثنية" في نص البند المذكور وھي
ترجمة لكلمة " " plissesوتعني مثنية عدة ثنيات متتالية.

-6

وردت عبارة "ورق وورق مقوى مكبرت" في نص البند  48.06ويقصد بھا"الورق والورق المقوى المعالج بحامض الكبريت
)"Sulfurisesبارشــــمان نباتي " ،("Vegetable Parchmentكما وردت في النص المذكور عبارة ورق لنقل الرسم ويقصد بھا:
الورق الشفاف لنقل الرسوم )ورق كالك "("papiers-calques

-7

وردت عبارة "ورق اســـتنســـل" في نص البند  48.16وفي البند الفرعي  4816.30بينما وردت الـعــبارة في النص الفرنسي لھذا البند
)اســتنســل كامل" ("Stencils completsويقصد بھا االستنسل المثبت على حامل أما العبارة الواردة في النص اإلنكليزي لھذا البند
فھي" "duplicator stencilsأي ورق ناسخ استنسل.

-8

وردت عبارة " بطاقات رسائل " في نص البند  48.17و في نص البند الفرعي  4817.20ويقصد بھا )ورق رسائل مصمغ الحواف
والزوايا ،ومعد ليتخذ شكل ظرف بعد الطي واللصق(.
يقصد بعبارة "أوراق حزم وتغليف" األوراق التي ترد تارة بلونھا الطبيعي ويكون رماديا ً أو مائالً إلى الســــــــــمرة أو الصفرة وتارة
مبيضا ً أو مصبوغ العجينة ومن حيث المظھر يكون إمَّا
خشــــــن الوجھين أو مصقول أو مـلـمَّـع الوجه الواحد فقط .وتتلخص مواصفات
َ
ورق الحزم والتغليف العادية في صعوبة أو عدم إمكانية استعماله للطباعة أو الكتابة إلمتصاصه الحبر في أكثر األحيان ويرد ھذا النـوع
من الـورق تحت تســــميات متعددة مثل ،كاب بيبر)  ،(Cap paperالورق الرمادي ) ،(papier grisوورق القش) papier
 …(paillesإلخ.

-9

 -10يقصد بورق اإلســـتنســاخ المذكور في البند  4802ورق األلة الكاتبة وورق السحب بصورة عامة ،ويوصف بأنه خشن الملمس بعض
الشيء حيث أنه ال يخضع لتجھيز نھائي جيد وغير مطلي وغير مشــــرب ويتراوح وزن المتر المربع لورق السـحب على الستانسل بين
 100- 50غرام) بينما وزن المتر المربع لورق االسـتنسـاخ على األلة الكاتبة بحدود  30غرام ويرد ھذا النوع تحت تســـــــــــميات
" "bond paperو" "duplicating paperو" "onionskinو " "mimeograph paperو "."typewriter paper
 -11وردت في النص اإلنكليزي للبند الفرعي الذي تفرع عنه البندان  4805.24.00و 4805.25.00عبارة )ألواح تبطين مسترجعة
".("recycled liner board
َّ
مسطحا باللصق
 -12وردت في النص الفرنسي للبند  48.07عبارة ) ورق وورق مقوَّ ى مجمَّع
".("papier et cartons assembles a plat par collage
 -13ورد نص البند الفرعي  4818.10.00باللغة اإلنكليزية " "toilet paperأي "ورق تواليت )للعناية بالنظافة و المظھر( بينما ورد نص
البند باللغة الفرنســــــــــية " "papier hygieniqueأي ورق صحي وھو النص المعتمد في جدول التعريفة الجمركية المعـد وفق
النظام المنســـــق وتعديالته لعام  1996الصادر عن جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،اإلدارة العـامـة للشــــؤون االقتصادية ،إدارة
المال والتجارة واالستثمار" .ويالحظ ان مطلع نص البندين  48.03و 48.18لم يختلف في النســـــخة الفرنسي لجدول التصنيف حيث
ورد فيه ))ورق من األنواع المستعملة ألوراق التوليت "العناية بالنظافة والمظھر
" "papiers de types utilises pour papiers de toiletteبينما إختلف نص البندين في النسـخة اإلنكليزية ،حيث ورد مطلع
نص الند  "toilet or facial tissue stock") 48.03ورق للوجه أو التواليت( بينما ودت العبارة في مطلع البند 48.18
)" "toilet paper and similar paperورق للتواليت وورق مماثل(.
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48.01

48 01. 00. 00

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

ورق صحف بشكل لفات أو صفائح.

48.02

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

ورق وورق مقوى غير مطلي ،من النوع المســتعمل في الكتابة أو الطباعة
أو غيرھا من أغراض فن الرسم والخط والتصوير )جرافيك "،("graphic
ورق بطاقات وأشرطة تثقيب غير مثقبة ،بشكل لفات أو بشكل صفائح مربعة
أو مستطيلة ،من أي قياس ،عدا الورق الداخل في البند  48.01أو 48.03؛
ورق وورق مقوى ،يدوي الصنع.
- 48 02. 10. 00

ورق وورق مقوى يدوي الصنع

1%

كغ

- 48 02. 20. 00

ورق وورق مقوى من النوع المستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو
الحرارة أو للكھرباء

1%

كغ

- 48 02. 40. 00

ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى أخر ،ال يحتوي على ألياف متحصل عليھا بطريقة آلية )ميكانيكية( أو
كيمياوية  -آلية أو الذي ال تش ِّكل فيه األلياف اآللية أو الكيمياوية  -آلية نسب ًَة تزيد عن %10
وزنا ً من أصل مجموع محتواه الكلي من األلياف:

- - 48 02. 54. 00

يزن المتر المربع منه أقل من  40غراما ً

1%

كغ

- - 48 02. 55. 00

يزن المتر المربع منه  40غراما ً أو أكثر لكن اليزيد وزن المتر المربَّع منه عن 150
غراماً ،بشكل لفات

1%

كغ

- - 48 02. 56. 00

يزن المتر المربع منه  40غراما ً أو اكثر لكن ال يزيد وزن المتر المربَّع منه عن 150
غراماً ،بشكل صفائح ال يزيد طول أحد أضالعھا عن  435ملليمترا وال يتجاوز طول
الضلع اآلخر  297ملليمترا بحالتھا غير المطوية

1%

كغ

- - 48 02. 57. 00

غيرھا ،يزن المتر المربع منه  40غراما ً أو أكثر ولكنه ال يزيد عن  150غراما ً

1%

كغ

- - 48 02. 58. 00

غيرھا ،يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً

1%

كغ

-

48.03

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

ورق وورق مقوى آخر ،تشكل فيه األلياف المتحصل عليھا بطريقة آلية )ميكانيكية( أو
كيماوية  -آلية أكثر من  %10وزنا ً من أصل مجموع وزن محتواه الكلي من األلياف:

- - 48 02. 61. 00

بشكل لفات

1%

كغ

- - 48 02. 62. 00

بشكل صفائح ال يزيد طول أحد أضالعھا عن  435ملليمتر وال يتجاوز طول ضلعھا اآلخر
 297مليميتر وھي بحالتھا غير المطوية

1%

كغ

- - 48 02. 69. 00

غيرھا

1%

كغ

48 03. 00. 00

ورق من النوع المعد لإلســتعمال كورق تجميل )تواليت " للعناية بالنظافة
والمظھر"( ،أو كـمـنـاديـل إلزالة مواد التطرية والتجميل )ماكياج( أو
كمناشــــف لأليدي أو كفوط للمائدة أو كمناشـــف أو كأوراق مماثلة
لإلستعماالت المنزلية أو الصحية أو للتواليت ،حشو السيليلوز وطبقات من
ألياف سيليلوزية ،وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة ،أو ملونة
السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح.

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4ورقم 5لھذا الفصل
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48.04

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ورق وورق مقوى ،كرافت غير مطلي ،بشكل لفات أو صفائح ،عدا ما يدخل
منه في البند  48.02أو في البند .48.03
-

ورق وورق مقوى )كرافت الينر ":("KraftLiner

- - 48 04. 11. 00

غير مبيض )غير مقصور(

1%

كغ

- - 48 04. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق كرافت لصنع األكياس الكبيرة:

- - 48 04. 21. 00

غير مبيض )غير مقصور(

1%

كغ

- - 48 04. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى كرافت آخر ال يزيد وزن المتر المربع منه عن  150غرام:

- - 48 04. 31. 00

غير مبيض )غير مقصور(

1%

كغ

- - 48 04. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى كرافت آخر ،بوزن أكثر من  150غ /م 2ولكن أقل من  225غ /م:2

- - 48 04. 41. 00

غير مبيض )غير مقصور(

1%

كغ

- - 48 04. 42. 00

مبيض بطريقة موحدة في كتلته )في عجينته( بكاملھا ،والذي تمثل فيه األلياف الخشبية
المتحصل عليھا بطريقة كيماوية أكثر من  %95وزنا ً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي
من األلياف

1%

كغ

- - 48 04. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى كرافت آخر يزن المتر المربَّع منه  225غ  /م 2أو أكثر:

- - 48 04. 51. 00

غير مبيض )غير مقصور(

1%

كغ

- - 48 04. 52. 00

مبيض )مقصور( بطريقة موحدة في كتلته )في عجينته( بكاملھا ،والذي تمثل فيه األلياف
الخشبية المتحصل عليھا بطريقة كيماوية أكثر من  %95وزنا ً من أصل وزن مجموع
محتواه الكلي من األلياف

1%

كغ

- - 48 04. 59. 00

غيرھا

1%

كغ

ورق وورق مقوى آخر ،غير مطلي ،بشكل لفات أو صفائح ،غير مشغول وال
معالج بطرق تزيد عن تلك المحددة في المالحظة  3من ھذا الفصل.

48.05
-

ورق معد للتحزيز )ورق فلوتينغ ":("fluting paper

- - 48 05. 11. 00

ورق نصف ـ كيماوي معد للتحزيز )فلوتينغ"("fluting

1%

كغ

- - 48 05. 12. 00

ورق من القش معد للتحزيز )فلوتينغ"("fluting

1%

كغ

- - 48 05. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق تستالينر") "Testlinerألواح تبطين مسترجعة ":("recycled liner board
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3و 11لھذا الفصل.

- - 48 05. 24. 00
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 48 05. 25. 00

يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً

1%

كغ

- 48 05. 30. 00

ورق سلفيت للتغليف

1%

كغ

مالحظة :انظر مالحظة البنود الفرعية رقم .6

- 48 05. 40. 00

ورق وورق مقوى للترشيح

1%

كغ

- 48 05. 50. 00

ورق وورق مقوى ملبّد " "feltأو ""papier et carton Laineux

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 48 05. 91. 00

يزن المتر المربع منه  150غراما أو أقل

1%

كغ

- - 48 05. 92. 00

يزن المتر المربع منه أكثر من  150غراما ً لكن يقل وزن المتر المربَّع منه عن 225
غراما ً

1%

كغ

- - 48 05. 93. 00

يزن المتر المربع منه أكثر من  225غراما ً

1%

كغ

ورق وورق مقوى مكبرت )بارشـــــمان "مرقق"( ،ورق كتيم للشـــــحوم،
ورق لنقل الرســــــــوم والورق المعروف بالكريستال ،وغيره من الورق
المصقول الشفاف أو نصف الشفاف ،بشكل لفات أو صفائح.

48.06

- 48 06. 10. 00

ورق وورق مقوى مكبرت )بارشمان "مرقق"(.

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

- 48 06. 20. 00

ورق كتيم للشحوم

- 48 06. 30. 00

ورق نقل الرسوم

5%

كغ

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

48.07

- 48 06. 40. 00

الورق المعروف بالكريستال " "Cristalوغيره من الورق المصقول الشفاف أو نصف
الشفاف

5%

كغ

48 07. 00. 00

ورق وورق مقوى مركب ") "compositeناتج عن لصق طبقات
مسـ َّطحة من الورق أو الورق المقـوى معـا ً بواســطة مادة الصقة( ،غير
مطلي السـطح وال مشرب ،وإن كان مقوى داخل ًّيا ،بشكل لفات أو صفائح.

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  12لھذا الفصل.

ورق وورق مقوى ،مموج )وإن كان مغطى بطبقة سطحيةمستوية باللصق
" ،("flat surface sheetsأو مج َّعد أو مثنى أو مبصوم أو مثقب،
بشكل لفات أو صفائح ،عدا الورق من األنواع المذكورة في البند .48.03

48.08

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 3و 4لھذا الفصل

- 48 08. 10. 00

ورق وورق مقوى مموج ،وإن كان مث َّقبا ً

5%

كغ

- 48 08. 40. 00

ورق كرافت ،مجعد أو مثني ،وإن كان مبصوما ً أو مثقبا ً

5%

كغ

- 48 08. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

48.09

 10:37ص

ورق كربون ،ورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق اإلستنساخ أو النقل ))بما
في ذلك الورق المطلي أو المشـــرب المعـد آلالت اإلستنساخ
)الستنسل" ("stencilsأو ألواح األوفست(( ،وإن كان مطبوعاً ،بشكل
لفات أو صفائح.
2017/03/14

الصفحة

308

الصفحة309 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 48 09. 20. 00

ورق استنساخ  -ذاتي ""self-copy paper

10 %

كغ

- 48 09. 90. 00

غيره

10 %

كغ

48.10

ورق وورق مقوى ،مطلي على وجه واحد أو عـلى وجھين بالكاولين
") "kaolinغضارالصين " ("china clayأو بمواد غير عضوية أخر،
بواسطة مادة رابطه أو بدونھا ،بدون أي طالء آخر ،وإن كان ملون السطح
أو مزخرفا ً أو مطبوع السطح ،بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة ،من
أي مقاس كان.
-

ورق وورق مقوى ،من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرھا من أغراض فن الرسم
والخط والتصوير )جرافيك " ،("graphicال يحتوي على ألياف متحصل عليھا بطريقة آلية
)ميكانيكية( أو كيماوية  -آلية أو ال تشكل فيه ألياف متحصل عليھا بطريقة آلية )ميكانيكية(
أو كيماوية  -آلية أكثر من  %10وزنا ً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من األلياف:

- - 48 10. 13. 00

بشكل لفات

1%

كغ

- - 48 10. 14. 00

بشكل صفائح ال يزيد طول أحد أضالعھا عن  435ملليمتراً وال يتجاوز طول الضلع اآلخر
 297ملليمتراً بحالتھا غير المطوية

1%

كغ

- - 48 10. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى من النوع المستعمل في الكتابة ،أو الطباعة أو غيرھا من أغراض فن
الرسم والخط والتصوير )جرافيك"  ،("graphicتشكل فيه األلياف المتحصل عليھا بطريقة
آليه )ميكانيكية( أو كيماوية  -آلية أكثر من  %10وزنا ً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي
من األلياف:

- - 48 10. 22. 00

ورق مطلي خفيف الوزن المسمى )"(L.W.C "light-weight coted paper

1%

كغ

- - 48 10. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

ورق وورق مقوى كرافت ،عدا المستعمل للكتابة أو للطباعة أو غيرھا من أغراض فن
الرسم والخط والتصوير "جرافيك":

- - 48 10. 31. 00

مبيض )مقصور( بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليھا
بطريقة كيماوية نسبة تزيد عن  %95وزنا ً من أصل وزن مجموع محتواه الكلي من
األلياف ،ويزن المتر المربَّع منه  150غ /م 2أو أقل

1%

كغ

- - 48 10. 32. 00

مبيض )مقصور( بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه األلياف الخشبية المتحصل عليھا
بطريقة كيماوية نسبة تزيد عن  %95وزنا ً من أصل مجموع وزن محتواه الكلي من األلياف
ويزيد وزن المتر المربَّع منه عن  150غ /م2

1%

كغ

- - 48 10. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-

 10:37ص

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

ورق وورق مقوى آخر:

- - 48 10. 92. 00

متعدد الطبقات

1%

كغ

- - 48 10. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

309

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

الصفحة310 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

48.11

ورق وورق مقـوى وحشـــــو الســـــيليلوز وطبقـات من األليـاف
السيليلوزية ،مطلية أو مشربة أو مغطاة ،أو ملونة السطح أو مزينة أو
مطبوعة السطح ،بشـكل لفات أو صفائح مربعة أو مســـتطيلة ،من أي قياس
كان ،غير تلك االصـناف من األنواع الموصوفة في البنود  48.03و48.09
و48.10
- 48 11. 10. 00
-

ورق وورق مقوى ،مطلي أو مشرب بالقطران أو بالقار أو باإلسفلت

20 %

كغ

ورق وورق مقوى ،مصمغ أو الصق:

- - 48 11. 41. 00

الصق  -ذاتيا ً ""self-adhesif

20 %

كغ

- - 48 11. 49. 00

غيرھا

20 %

كغ

-

48.12

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ورق وورق مقوى ،مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن)باستثناء المواد الالصقة(:
2

20 %

كغ

- - 48 11. 51. 00

مبيض )مقصور( ،يزيد وزن المتر المربَّع منه عن  150غ /م

كغ

- - 48 11. 59. 00

غيرھا

20 %

- 48 11. 60. 00

ورق وورق مقوى ،مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع ،أوبشمع بارافايين أوستيارين أو زيت
أو غليسيرول ") "Glycerolالورق المشحم(

20 %

كغ

- 48 11. 90. 00

ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية آخر

20 %

كغ

48 12. 00. 00

كتل وألواح مر ِّ
شحة )ترشيح( ،من عجائن الورق.

5%

كغ

ورق سجائر ،وإن كان مقطعا ً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب.

48.13
- 48 13. 10. 00

بشكل دفاتر أو أنابيب

5%

كغ

- 48 13. 20. 00

بشكل لفات ال يزيد عرضھا عن  5سم

5%

كغ

- 48 13. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

ورق حائط وأغطيـة جدران مماثلة؛ ورق مصقول جداً مطبـوع بأشكال
تزينية ،نصف شفاف أو شفاف ،معد للصق على زجاج النوافذ )فيتروفاني
".("Vitrauphanies

48.14

- 48 14. 20. 00

ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ،مكوَّ نة من ورق مطلي أو مغطى على وجھه الخارجي
بطبقة لدائن ،محبحبة " "grainedأومبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم تزينية
" "design-printedأو مزخرفة بطريقة أخرى

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل.

- 48 14. 90. 00

48.16
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غيرھا

20 %

كغ

ورق كربون ،وورق استنساخ ذاتي و غيره من ورق االستنساخ أو النقل
)عدا األصناف الداخلة في البند  ،(4809ورق استنسل  stencilsوألواح
األوفست من ورق ،و إن كانت مھيأة في علب.
- 48 16. 20. 00

ورق استنساخ  -ذاتي ""self-copy paper

10 %

كغ

- 48 16. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

310

الصفحة311 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

48.17

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مغلفات )ظروف( وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات
للمراســلة ،من ورق أو ورق مقوى؛ علـب و جعـب ومحافظ وما يماثلھا،
من ورق أو ورق مقوى ،محتوية على مجموعات أوراق المراسلة.
- 48 17. 10. 00

مغلفات )ظروف(

- 48 17. 20. 00

بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة.

30 %

كغ

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

- 48 17. 30. 00

48.18

علب وجعب ومحافظ وما يماثلھا ،من الورق أو الورق المقوى ،محتوية على مجموعات من
أوراق المراسلة.

30 %

كغ

ورق صحي بما فيه ورق التجميل )للعناية بالنظافة والمظھر "تواليت"( وما
يماثله ،حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف ســـيليلوزية ،من األنواع
المســـتخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية ،بشـكل لفات ال يزيد عرضھا
عن  36سم ،أو مق ّطعا ً بأشـــكال أو قياســات معينة؛ مناديل يد أو مناديل
إلزالة مواد التطرية والتجميل ،مناشف ،أغطية للمناضد أو الطاوالت ،فوط
أسرة ،وأصناف مماثلة لألغراض المنزلية أو الصحية أو
المائدة ،وأغطية
ّ
لالستخدام في المستشفيات ،ألبسة ولوازم ألبسة ،من عجائن الورق أو
الورق أو حشو السيليلوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 3ورقم 4لھذا الفصل.

- 48 18. 10. 00

ورق صحي "."papier hygienique

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  13لھذا الفصل

- 48 18. 20. 00

مناديل )محارم( ،مناديل إزالة مواد التطرية "إزالة الماكياج" ومناشف

- 48 18. 30. 00

أغطية وفوط المناضد أو الطاوالت

30 %

كغ

30 %

كغ

مالحظة :جرى حذف البند  4818.40.00واستبداله بالبند الرئيسي 96.19

- 48 18. 50. 00
-

غيرھا:

 - - - 48 18. 90. 10حشو السليلوز أو طبقات من األلياف السيللوزية بشكل لفات ال يزيد عرضھا عن 36سم

10 %

كغ

 - - - 48 18. 90. 90غيرھا

30 %

كغ

48.19
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ألبسة ولوازم ألبسة

30 %

كغ

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صـغيرة ،ومخـاريط وجعب وغلف أخر ،من
ورق وورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف ســـيليلوزية؛
علب لحفظ األوراق والملفات والرسـائل وما يماثلھا ،من ورق أو ورق
مقــوى ،من النــــوع المســـــتعـمل في المكـاتب والمحالت التجارية وما
يماثلھا.
- 48 19. 10. 00

علب وصناديق ،من ورق أو ورق مقوى مموج

10 %

كغ

- 48 19. 20. 00

علب ،صناديق قابلة للطي ،من الورق أو الورق المقوى غير مموج

10 %

كغ

- 48 19. 30. 00

أكياس يبلغ عرض قاعدتھا  40سم أو أكثر

10 %

كغ

- 48 19. 40. 00

أكياس أخر ،جعب ومخاريط

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

311

الصفحة312 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 48 19. 50. 00

أغلفة أخر ،بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل

10 %

كغ

- 48 19. 60. 00

علب لحفظ األوراق والملفات والرسائل وما يماثلھا من األنواع المستعملة في المكاتب،
والمحالت التجارية وما يماثلھا

10 %

كغ

سجالت ودفاتر المحاسبة ،دفاتر الجيب ،دفاتر الطلبات ،دفاتر ايصاالت،
دفاتر ورق الرسائل ،دفاتر مذكرات ،مفكرات وأصناف مماثلة ،دفاتر
التمارين ،مجموعات ورق النشاف ،مصـنفات )للصفحات المنفصلة
أوغيرھا( ،ملفات و أغلفة الملفات و غيرھا من أصناف مدرسية أو مكتبية
أو مراسلة أخر ،بما فيھا رزم دفاتر "المانيفولد" وإن اشتملت على مجموعة
من ورق الكربون ،من ورق او ورق مقوى؛ مجاميع "ألبومات" حفظ
النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب ،من ورق أو ورق مقوى.

48.20

- 48 20. 10. 00

سجالت ودفاتر المحاسبة ،دفاتر الجيب ،دفاتر الطلبات ،دفاتر اإليصاالت ،دفاتر ورق
الرسائل ،دفاتر المذكرات ،مفكرات وأصناف مماثلة

10 %

كغ

- 48 20. 20. 00

دفاتر التمارين

10 %

كغ

- 48 20. 30. 00

مصنفات )غير أغلفة الكتب( ،ملفات أوراق وأغلفة ملفات

10 %

كغ

- 48 20. 40. 00

رزم دفاتر "مانيفولد" وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون

10 %

كغ

- 48 20. 50. 00

مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات.

10 %

كغ

- 48 20. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

رقاع من جميع األنواع ،من ورق أو ورق مقوى ،وإن كانت مطبوعة.

48.21
- 48 21. 10. 00

مطبوعة

10 %

كغ

- 48 21. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

بكرات ومكبات ومواسير وحوامل مماثلة ،من عجائن الورق أو الورق أو
الورق مقوى ،وإن كانت مثقبة أو مقساة.

48.22
- 48 22. 10. 00

من األنواع المستعملة في لف الخيوط من المواد النسجية

10 %

كغ

- 48 22. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف
ســيليلوزية ،مقطعةبأشـكال معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق ،أو
من الورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلوز أو من طبقات من ألياف
سيليلوزية.

48.23

- 48 23. 20. 00

ورق وورق مقوى ،للترشيح

10 %

كغ

مالحظة :يرد ھذا النوع مجعداً" " plissesأو بشكل غير مربع و ال مستطيل

- 48 23. 40. 00
- - 48 23. 61. 00
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أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة ألجھزة تسجيل ذاتي ،بشكل صفائح أو لفات أو أقراص

10 %

كغ

صواني ،أطباق ،صحون ،أكواب " فناجين " ،وما يماثلھا من ورق أو ورق مقوى:
من الخيزران )البامبو "("bamboo

30 %
الصفحة

كغ
312

الصفحة313 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- - 48 23. 69. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 48 23. 70. 00

أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق

30 %

كغ

-

غيرھا:

 - - - 48 23. 90. 10ورق مقوى بشكل لفات بعرض ال يزيد عن  5سم لصنع جدار وقعر وأقراص )رنديالت
البطاريات( ،ورنديالت أقراص ورقية شحمية لصنع البطاريات
 - - - 48 23. 90. 90غيرھا
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1%

كغ

20 %

كغ

الصفحة

313

الصفحة314 :
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القسم العاشر  /الفصل الثامن واألربعون

الصفحة

314

الصفحة315 :

القسم العاشر  /الفصل التاسع واألربعون

الفصل التاسع واألربعون
كتب مطبوعة وصحف وصور وغيرھا من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية،
ومستنسخات وتصاميم
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

الصور الضوئية " الفوتوغرافية " السلبية أو اإليجابية على حوامل شفافة ) الفصل ( 37؛

)ب( الخرائط والمخططات والكرات األرضية ،البارزة أو النافرة ،وإن كانت مطبوعة ) البند ( 90.23؛
)ج(

-2
-3
-4

أوراق اللعب واألصناف األخر الداخلة في الفصل 95؛ أو

)د( الصور األصلية المســحوبة مباشـــرة عن ألواح خشـــبية أو معدنية أو حجرية )غرافير" ،"Gravuresاســتامب
" "Estampesأو ليتوغرافيا ً( منفذة كليا ّ بيد فنان )البند ،(97.02والطوابع البريدية أوالمالية واألختام البريدية وظروف اليوم
األول وأصناف المراســـلة )مثل الظروف والبطاقات( الموســـومة بطابع وما يماثلھا من األصناف الداخلة في البند ،97.04
وكذلك القطع األثرية التي تجاوز عمرھا مائة سنة واألصناف األخرى الداخلة في الفصل .97
يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقا ً لمفھوم الفصل  ،49ما ھو منقول بآالت االســتنساخ أو ما ھو منتج بواســــطة آلة المعالجة الذاتية للمعلومات
أو بالنقش بالضغط أو بالتصوير )الفوتوغرافي( أو باالســــتنساخ الضوئي أ و باالستنساخ الحراري أو باآللة الكاتبة.
تدخل في البند  ،49.01الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أوالنشرات الدورية
الموضوعة في غالف واحد ،وإن كانت محتوية على إعالنـات.
يدخل أيضا ً في البند :49.01
)أ(

مجاميع نسخ الصور المسحوبة مباشرة عن ألواح محفورة أو منفذة كليا ً بيد فنان المعروفة بالغرافير أوالرسومات ،إلخ  ...التي
تكوّ ن مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعھا في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصـور مصحوبة بنصوص تتعلق
بھا أو بصانعيھا؛

)ب( اللوحات المصورة اإليضاحية المصاحبه للكتب والمجلدات والمتممه لھا؛ و

-5

-6

)ج( الكتب بشكل مالزم أو صفحات منفصلة من أي قياس ،والتي تكوّ ن مؤلفا ً كامالً أو جزءاً منه المعدة للحبك أو الحبك والتغليف
بالورق المقوى فقط أو بالورق المقوى المكسي بالجلد أو بالقماش" تجليد " .غير أن الصور )جرافير( والرســوم التوضيحية،
المطبوعة غير المحتوية على نصوص ،والتي تشــــكل مالزم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان تتبع البند . 49.11
مع مراعاة أحكام المالحظة )  ( 3من ھذا الفصل ،فإن البند  49.01ال يشــمل المطبوعات المعدة أســــاســـا ً لإلعالن )مثل الكتيبات
والمنشـورات والكتب والكاتالوكات التجارية واألدلة الســنوية التي تصدر من قبل الشــركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية( .إن
ھذه المطبوعات تدخل في البند . 49.11
تعتبر مجاميع "البومات  "albumsمصورة أو كتب مصورة لألطفال  ،بالمعنى المقصود في البند  ، 49.03تلك التي تكون الصور
اإليضاحية فيھا العنصر األساسي ويكون النص فيھا ثانويا ً.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "الصور األصلية ،المحفورة )جرافير(" في نص الفقرة "د" من المالحظة رقم ) (1في الفصل التاســع واألربعين في "جدول
التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق وفق تعديالت  "1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ووردت ترجمة كلمة " "gravureفي معجم المورد "طبعة بروسم أو برواسـم" وأوضح
شرح البند  97.02أن المقصود بھا ھوالمطبوعات " "impressionsمتحصل عليھا مباشرة،باألبيض واألسود أو باأللوان ،من لوح أو
ألواح""from one or several platesمنفذة كليا ً بيد فنان" ،"by hand by artistكما جاء تفسير كلمة "جرافير" في معجم الروس
طبعة عام 1981بأنھا صورة مطبوعة بواســــطة لوح محفور
""Gravure nf. Image estampe obtenue a l'aide d'une planche gravee
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الصفحة316 :

القسم العاشر  /الفصل التاسع واألربعون

كما يتضح أن )مطبوعات األلواح الخشبية" ("woodblock printsإنما ھي صور متحصل عليھا بطباعة ألواح خشبية محفورة على
الورق " "are illustrations made from carved block of wood printed on paperويتضح أيضا ً أن وصف محفورة
ينطبق على األلواح الخشـــبية وال ينطبق ھذا الوصف على الورق أو الصور التي انتقلت إلى الورق بالطباعة بالحبر من األلواح الخشبية
المحفورة األنفة الذكر  .كما وردت في نفس الفقرة األنفة الذكر عبارة "األختام البريدية" مقابل عبارة " "stamp-postmarksالواردة
في النص اإلنكليزي لنفس الفقرة وترجمتھا)سمات-األختام البريدية( ووردت ترجمتھا في شرح البند"97.04عالمات بريدية"وأوضح
شـرح ھذا البند بأن المقصود بھا ظروف مبطلة بدون طابع تحمل عالمات البريد كانت تستخدم قبل استعمال الطابع.
كما وردت عبارة "الموسومة بطابع" ترجمة لعبارة " "stamped paperاإلنكليزية الواردة في شرح البند  97.04أو لعبارة
" "affranchies d'une vignette postale imprimeeالواردة في الشرح الفرنســــي لنفس البند وذلك في وصف أصناف
المراســـــــلة ""postal stationeryأو" "les entiers postauxولم ترد في النص الـمـقـابـل للمالحظة  )1د ( باللغتين اإلنكليزية
أو الفرنسية .
-3

وردت عبارة "أوراق لنقل أو استنساخ الصور أو الرسوم أو ما شابه" في نص البند  49.08في الجدول المشـــــار إليه في المالحظة
اإلضافية رقم  2ترجمة لعبارة )" (transfers "decalcomaniasبينما وردت ترجـمـة ھذه العبارة في جدول تعريفة الرســوم
الجمركية الســوري الصادر بدمشق عام " 1989صور اسـتنسـاخية من جميع األنواع" )البند  49.08منه( ويتضح من شــرح كل من
البندين المذكورين المتطابقين نصا ً ومعنى  :أنھا صور أو رســـوم أو نصوص مطبوعة على طبقة قابلة لالنحالل )كالنشـــاء أو الصمغ(
مثبته على ورق خفيف قابل لالمتصاص )أحيانا ً صفيحة رقيقة من لدائن( ويجري طالء الطباعة ذاتھا بالغراء ،بحيث تنفصل الطبقة القابلة
لالنحالل عند الترطيب ويلتصق الغراء بالســـطح الجديد )ورق ،زجاج ،أو خزف أو خشب أو معدن ،إلخ ( ناقالً معه الصور أو الرسوم
أو النصوص بالكبس البسيط.

-4

وردت كلمة "جرافير" في نص البند  49.11والبند الفرعي  4911.91في الجدول المشــــار إليه في المالحظة اإلضافية رقم  2أعاله
نقالً عن النص الفرنســـي لنفس البند والبند الفرعي في الجدول الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بـالـلـغـة الفرنســـية بينما لم ترد ھذه
الكلمة في نص البند والبند الفرعي في الجدول الصادر عن نفس المنظمة باللغة اإلنكليزية ،وبما أن الغرافير مســـتبعد من ھذا الفصل
بموجب الفقرة د من المالحظة رقم  1أعاله وورد ذكره صراحة في نص بند وبند فرعي من ھذا الفصل ،فقد أوضح شـــرح البند 97.02
أنه يشـمل الصور المطبوعة بالضغط من ألواح محفورة كليا ً بيد فنان بينما يشمل البند  4911.91تلك التي استحصل عليھا بطرق آلية
وآلية فوتوغرافية.

1
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ،وإن كانت من أوراق منفصلة.
- 49 01. 10. 00
-

من أوراق منفصلة ،وإن كانت مطوية

20 %

كغ

غيرھا:

- - 49 01. 91. 00

قواميس وموسوعات ،وإن كانت بشكل كراريس متسلسلة

20 %

كغ

- - 49 01. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

صحف ومجالت ونشرات دورية مطبوعة ،وإنكانت مصورة أو مشتملة على
إعالنات.

49.02
- 49 02. 10. 00

تصدر على األقل أربع مرات في األسبوع

20 %

كغ

- 49 02. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

49.03

49 03. 00. 00

مجاميع للصور "ألبومات  "Albumsأو كتب مصورة ومجاميع أو كتب
للرسم أوللتلوين ،لألطفال.

20 %

كغ

49.04

49 04. 00. 00

أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ،مصورة أوغير مصورة وإن كانت
مجلدة.

20 %

كغ

مصورات )خرائط( جغرافية من جميع األنواع ،بما في ذلك األطلس
") "Atlasesمجاميع خرائط( وخرائط الجدران ،مصورات المساحة
والكرات األرضية ،مطبوعة.

49.05

- 49 05. 10. 00
-

20 %

نماذج كرات أرضية

كغ

غيرھا:

- - 49 05. 91. 00

بشكل كتب أو كتيبات

20 %

كغ

- - 49 05. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

49.06

49 06. 00. 00

تصاميم )مخططات( ورسوم ھندسية ،أصلية ،مرسومة باليد للعمارة أو
الھندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو األغراض المماثلة؛ نصوص
مكتوبة باليد ،نسخ منقولة بالتصوير الضوئي )الفوتوغرافي( على ورق
محسس أو منقولة بالكربون لألصناف المذكورة أعاله.

20 %

كغ

49.07

49 07. 00. 00

طوابع بريدية غير مستعملة ،طوابع مالية وما يماثلھا )غير مبطلة "غير
جار في بلد يكون
مستعملة"( ،صادرة حديثا ً " "new issueأو من
إصدار ٍ
ِ
أو سـيكون لھا فيه قيمة اسمية معترف بھا؛ أوراق نقد "بنكنوت
"banknotes؛ دفاتر شـيكات؛ أسھم وسـندات وصكوك وما يماثلھا.

20 %

كغ

صور أو رسوم أو نصوص ،معدة للنقل إلى سطح آخر )ديكالكومانيا
".("Decalcomanias

49.08

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- 49 08. 10. 00
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الصفحة
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الصفحة318 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم العاشر  /الفصل التاسع واألربعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 49 08. 90. 00

غيرھا

49.09

49 09. 00. 00

بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ وبطاقات مطبوعة للتھاني والدعوات،
وإن كانت مصورة أو في ظروف ،أو محتوية على مواد تزينية.

20 %

49.10

49 10. 00. 00

تقاويم من جميع األنواع ،مطبوعة ،بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات األوراق
المنفصلة.

20 %

49.11

5%

كغ
كغ

كغ

مطبوعات أخر ،بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور
الفوتوغرافية.
- 49 11. 10. 00
- - 49 11. 91. 00

مطبوعات للدعاية واإلعالن كاتالوجات تجارية وما يماثلھا

20 %

كغ

غيرھا:
صور ورسوم مطبوعة وصور فوتوغرافية

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- - 49 11. 99. 00

 10:37ص

2017/03/14

غيرھا
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كغ
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الصفحة

319

الصفحة320 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الخمسون

القسم الحادي عشر
مواد نسجية ومصنوعاتھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا القسم:
)أ(

وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين )البند (05.02؛ شعر الخيل وفضالته )البند (05.11؛

)ب( الشعر البشري ومصنوعاته )البنود  05.01أو  67.03أو  ،(67.04عدا أقمشة التصفية من شـعر بشـري لمعاصر الزيوت
واالستعماالت المماثلة )البند (59.11؛
)ج(

زغب بذور القطن والمنتجات النباتية األخرى الداخلة في الفصل 14؛

)د(

ألياف الحرير الصخري )اسبستوس( الداخلة في البند  25.24أو األصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات األخر
الداخلة في البند  68.12أو 68.13؛

)ه(

األصناف الداخلة في البند  30.05أو البند 30.06؛ الخيوط لتنظيف مـــا بين األسنان )دنتال فلوس( ،في عبوات معدة للبيع
بالتجزئة ،الداخلة في البند 33.06؛

)و(

النسج المحسسة الداخلة في البنود من  37.01لغاية 37.04؛

)ز(

الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعھا العرضي عن  1ملم ،والصفيحات واألشــكال المماثلة )مثل القش االصطناعي(،
والتي يزيد عرضھا الظاھر عن  5ملم ،من لدائن )الفصل  ،(39وكذلك الضفائر والنسج وغيرھا من أصناف صناعتي الحصر
والسالل المصنوعة من ھذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات )الفصل (46؛

)ح(

األقمشـة المنسـوجة واألقمشـة المصنرة واللباد والالمنسوجات ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ،واألصناف
المصنوعة منھا الداخلة في الفصل )(39؛

)ط(

األقمشـة المنسـوجة واألقمشـة المصنرة واللباد والالمنسوجات ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط ،واألصناف
المصنوعة منھا الداخلة في الفصل 40؛

)ي(

الجلود بشـــعـرھـا أو بـصـوفـھـا )الفصل  41أو (43وأصناف الجـلـود بـفـراء الطـبـيـعـيـة أو المقـلـدة )االصطناعية(
ومصنوعاتھا ،الداخلة )في البند  43.03أو البند (43.04؛

)ك(

األصناف من مواد نسجية الداخلة في البند  42.01أو البند 42.02؛

)ل(

منتجات وأصناف الفصل ) 48مثل حشو السيليلوز(؛

)م(

أصناف األحذية وأجزاؤھا والطماقات وواقيات السيقان واألصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛

)ن(

شبيكات الشعر وغيرھا من أغطية الرأس وأجزاؤھا المذكورة في الفصل 65؛

)س( أصناف الفصل 67؛
)ع(

المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة )البند  (68.05وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتھا الداخلة في البند 68.15؛

)ف( ألياف الزجاج واألصناف المصنوعة من ألياف الزجاج ،باســــتثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية على نســــج ظاھرة
األرضية )الفصل (70؛
)ص( أصناف الفصل ) 94مثل أثاث ولوازم أسرة وأجھزة إنارة(؛
)ق(

أصناف الفصل ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة(؛

)ر(

أصناف الفصل ) 96مثل الفراجين ،ومجموعات الخياطة للسـفر ،الحابكات المنزلقة "المسننة أو غير المسننة" واألشرطة المحبرة
لآلالت الكاتبة؛ فوط وواقيات صحية ،حفاضات وبطانات حفاضات لألطفال(؛

)ش( أصناف الفصل 97؛
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إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول من  50إلى  55أو في البند  58.09أو البند  ،59.02المحتوية على خليط من مادتين
نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملھا من المادة النسجية الغالبة وزنا ً على أي واحدة من المواد النسجية األخر.
وعندما ال تكون ھناك مادة نسجية غالبة وزناً ،فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسـجية
المشــمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذھا بعين االعتبار على ح ٍد سواء.

)ب( لتطبيق القاعدة أعاله:
(1

تعامل خيوط بريم شعر الخيل )البند  (51.10والخيوط الممعدنة )البند  (56.05كمادة نسجية صرفة ،والوزن الواجب
اعـتباره ھو كامل مجموع وزن مكوناتھا؛ من أجل تبنيد األقمشة المنســوجة ،تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة
نسجية؛
إن اختيار البند المناســـــب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أوالً ،ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل ھذا الفصل ،بغض النظر
عن أية مواد نسجية غير داخلة في ھذا الفصل؛

(3

عندما يتداخل الفصالن  54و  55مع أي فصل آخر ،فإنھما يجب أن يعامال كفصل واحد؛

(2

-3

)ج(

 (4عندما يشــير أحد الفصول أو البنود إلى ســلع مؤلفة من مواد نســجية مختلفة ،فإن ھذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.
تنطبق أيضا ً أحكام الفقرتين )أ( و )ب( أعاله على الخيوط المشار إليھا في المالحظات  3و  4و  5و  6أدناه.

)أ(

مع مراعاة االســتثناءات الواردة في الفقرة )ب( أدناه ،تعتبر في ھذا القسـم خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس )حبال غليظة(،
الخيوط )المفردة " "Simpleأو المزوية أو المتعددة الزوي( المصنوعة:
(1

من حرير طبيعي أو من فضالته بمقياس يتجاوز  20000ديسيتكس؛

(2

من ألياف تركيبية أو اصطناعية )بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل  ،(54بمقاس
يتجاوز  10000ديسيتكس؛

(3

من قنب أو كتان:
أ-

ملمعة أو مصقولة ،بمقاس ال يقل عن  1429ديسيتكس؛ أو

ب-

غير ملمعة و ال مصقولة ،بمقاس يتجاوز  20000ديسيتيكس؛ أو

(4

من ألياف النارجيل )جوز الھند( مؤلفة من ثالثة طاقات أو أكثر؛

(5

من ألياف نباتية أخر؛ بمقياس يتجاوز  20000ديسيتكس؛ أو

(6

مقواة بخيوط من معدن.

)ب( ال تنطبق األحكام الواردة أعاله:

-4

)آ(

(1

خيوط الصوف أو الوبر أو غيرھا من الشـــــعـر الحيواني وخيوط الورق ،عدا ما كان منھـا مقوى بخيوط من معدن؛

(2

خصل الشـــعيرات التركيبية أو االصطناعية الداخلة في الفصل  ،55والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل
من خمس برمات للمتر والداخلة في الفصل 54؛

(3

شـــعر مســينا للصيد )خيوط أحشــاء دود الحرير( الداخلة في البند  ،50.06والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛

(4

الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن ألحكام الفقرة )آ() (6أعاله؛ و

(5

الخيوط القطيفية )المخملة( وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند .56.06

مع مراعاة االســتثناءات المبينة في الفقرة )ب( التالية ،تعتبر "خيوط مھيأة للبيع بالتجزئة" في الفصول  50و 51و 52و 54و55
الخيوط )المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي( المھيأة كما يلي:
(1

على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلھا من الحوامل ،ال يزيد وزنھا )بما فيه الحامل( عن:
أ-
ب-

(2
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 85غرام لخيوط الشــــــــعيرات التركيبية أو االصطناعية بمقاس أقل من  3000ديســيتكس ،أو لخيوط الحرير
الطبيعي أو فضالته؛ أو
 125غراما ً لجميع الخيوط النسجية األخر بمقاس أقل من  2000ديسيتكس؛ أو

ج 500 -غراما ً لغيرھا من الخيوط؛
بشـكل شــلل مقســمة تقســيما ً ثانويا ً إلى عدة شليالت موحدة الوزن ،مفصولة بواسـطة خيوط فاصلة تجعلھا مستقلة عن
بعضھا ،وال يزيد وزن الشليلة الواحدة عن:
أ-
ب-

 85غرام لخيوط الحرير الطبيعي أو فضالته وخيوط الشعيرات التركيبية أو االصطناعية؛ أو
 125غراما ً لغيرھا من الخيوط؛

)ب( ال تنطبق األحكام الواردة أعاله على:
(1

(2

الخيوط المفردة من جميع المواد النسيجية باستثناء:
أ-

الخيوط المفردة من صوف أو الوبر الناعم؛ غير المقصورة؛ و

ب-

الخـيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعـم؛ المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة بمقاس يتجاوز 5000
ديسيتكس؛

الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي؛ غير المقصورة:
من الحرير الطبيعي أو فضالته ،أيا ً كانت طريقة تھيئتھا؛ أو
أ-
ب-

-5

من المواد النسجية األخر )باستثناء الصوف والوبر الناعم( المھيأة بشكل شلل أو شليالت؛

(3

الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضالته ،مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133
ديسيتكس أو أقل؛

(4

الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي ،من جميع المواد النسجية المھيأة:
أ-

بشكل شلل أو شليالت متقاطعة الخيوط؛ أو

ب-

على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على اســتعمالھا في صناعة النسـج )مثل مواســير آالت الزوي ،أو مخاريط
"كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مھيأة بشكل شرانق ألنوال التطريز(.

من أجل تطبيق أحكام البنود  52.04و  54.01و  ،55.08يقصد بـعـبـارة "خيوط الخـياطـة" الخيوط المزوية أو المتـعـددة الزوي التي
يتوافر فيھا ما يلي:
)أ(

مھيأة على حوامل )مثل البكرات أو المواسير( بوزن ال يزيد عن  1000غرام )بما فيه الحامل(؛

)ب( مھيأة لالستخدام كخيوط خياطة؛ و
)ج(
-6

-7

ببرم نھائي بشكل .Z

من أجل تطبيق أحكام ھذا القسم يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماســك ،معبر عنھا بعدد الســـنتينيوتن في التكس
) (CN/TEXوتتجاوز الحدود التالية:


خيوط مفردة من نايلون أو بولي أميدات أخر ،أو من بوليستر…………………………………… 60 ...س ن  /تكس



خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو بولي أميدات أخر ،أو من بوليستر………………………  53س ن  /تكس

خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز……………………………………… 27 ...س ن  /تكس

تعتبر"أصنافا ً جاھزة" في ھذا القسم:
)أ(

األصناف المقطعة بأشكال غير مربعة أو مستطيلة؛

)ب( األصناف المتحصل عليھا بشكل نھائي وجاھزة لالستعمال )أو التي يمكن اســـــتعمالھا بعد فصلھا عن بعضھا بمجرد قطع الخيوط
غير المتشـــــابكة( دون خياطة أو أية عملية أخرى )مثل بعض المماســح والمناشـف وأغطية المناضد واألوشحة المربعة
واألحرمة "حرامات"(.
)ج( األصناف المقطعة بقياسات معينة التي تكون إحدى حوافھا على األقل ملحومة حراريا ً  heat-sealedوتبدو بصورة ظاھرة
للعيان كحافة مستدقة أو مضغوطة وجرى معالجة باقي الحواف حسبما ھو موصوف في باقي الفقرات الفرعية لھذه المالحظة؛ وال
تعتبر كأصناف جاھزة المواد النسجية قطعا ً التي ليس لھا حواشي جرى وقف تنسيلھا بالقص الحراري أو بأية طريقة بسيطة أخرى.
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)د(

األصناف المكفوفة أو الملفوفة " "rolledاألطراف بأية طريقة ،أو ذات الھدب المعقودة من أية حافة ســـــــواء كانت مصنوعة من
خيوط الصنف نفســــــــــــه أو من خيوط إضافية ،وال تعتبر أصنافا ً جاھزة األقمشة ذات الحواف المقصوصــة "بال حواشـي" التي
منع تنسيلھا بلفق أطرافھا أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛

)ه(

األصناف المقطعة بأشكال و قياسات التي تمت عليھا عملية سحب لبعض خيوطھا؛

)و(

األصناف الـمـجـمـعـة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى )عدا القطع النســجية المؤلفة من قطعـتين أو أكثر بأطوال ومن
ذات النوع ووصلت نھاياتھا للحصول على قطع أكثر طوالً وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل
طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو(؛

)ز(

أصناف المصنرات بما فيھا الكروشيه المشغولة بأشكال معينة ،سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشـكل يتضمن عدد من الوحدات
بأطوال )أثوابا ً(.

من أجل تطبيق أحكام الفصول من  50إلى  60فإن:
)أ(

ال تنطبق الفصول من  50إلى  55والفصل  ،60ما لم ينص على خالف ذلك ،والفصول من  56إلى  59على األصناف الجاھزة
بالمعنى المقصود في المالحظة ) (7أعاله؛ و

)ب( ال تنطبق الفصول من  50إلى  55والفصل  ،60على األصناف الداخلة في الفصول من  56إلى .59
-9

تعتبر من األقمشــة المنســوجة الداخلة في الفصول من  50إلى  55األقمشــة المؤلفة من خيوط نســجية متوازية على شـكل طبقات
موضوعة فوق بعضھا البعض باتجاھات تشــكل زوايا حادة أو قائمة وھذه الطبقات مضمومة إلى بعضھا عند نقاط تقاطع الخيوط بالصق
أو بالربط الحراري.

 - 10تبند في ھذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.
 - 11من أجل تطبيق أحكام ھذه القسم ،فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضا ً المغموسة "."Dipped
 - 12من أجل تطبيق أحكام ھذا القسم ،فإن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضا ً "األراميد".
 - 13ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن األلبســــــــــــة من مواد نســجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منھا ،حتى وإن
كانت مھيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة ،من أجل تطبيق ھذه المالحظة ،يقصد بعبارة "ألبسة نســجية" األلبسة الداخلة في البنود من
 61.01إلى  61.14وفي البنود من  62.01إلى .62.11

مالحظات البنود الفرعية:
-1

في ھذا القسم ،وعند االقتضاء أينما كان في جدول التعريفة ،يقصد بالعبارات التالية ما يقابلھا من تعاريف محددة:
)أ(

خيوط تركيبية قابلة للمط )خيوط ايالستوميرية " :("elastomeric yarnھي خيوط ذات شـــــعيرات ،بما فيھا الشــــعيرات
المفردة من مواد نســــجية تركيبية) ،عـدا الخيوط المعـدلة بنيتھا "التكســـتورية"( ،التي ال تنقطع عند شــــدھا لثالثة أضعاف طولھا
األصلي ،والتي إذا مطت ضعف طولھا األصلي ،تعود خالل فترة تقل عن خمس دقائق لطول ال يتجاوز مرة ونصف المرة طولھا
األصلي.

)ب( خيوط غير مقصورة:
ھي الخيوط التي:
(1

لھا اللون الطبيعي لأللياف المكونة لھا ،ولم يجر قصرھا أو صباغـتھا )وإن كان في الكتلة( أو طباعتھا؛ أو

(2

ليس لھا لون محدد )المسماة " خيوط رمادية " ("grey yarnمصنوعة من النسالة
يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تھيئة غير ملونة أو ملونة بأصباغ غير ثابتة )تزول بمجرد الغســـل
بالصابون( ،وفي حالة األلياف التركيبية أو االصطناعية ،يمكن أن تكون قد عـولجت في كتلتھا بمواد مزيلة للمعـان )مثل
ثاني أوكسيد التيتانيوم(.

)ج(

خيوط مقصورة:
ھي الخيوط التي:

 10:37ص

(1

أجريت عليھـا عـملية القصر أو المصنوعـة من ألياف مقصورة ،أو ما لم ينص عـلى خالف ذلك ،التي صبغت باللون
األبيض )وإن كان في الكتلة( أو المعالجة بمادة تھيئة بيضاء؛

(2

تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة و ألياف مقصورة؛ أو
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تكون مزوية أو متعددة الزوي المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

خيوط ملونة )مصبوغة أو مطبوعة(:
ھي الخيوط:

)ه(

(1

المصبوغة )وإن كان في الكتلة( بغير اللونين األبيض أو غير الثابت ،أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو
مطبوعة؛

(2

المؤلفة من خليط من األلياف الـمـصـبـوغـة بألوان مـخـتـلـفـة ،أو من خـليـط من األلياف غير الـمـقـصـورة ،أو المقصورة
مع ألياف ملونة )خيوط بلون اليشـب "خيوط مارل  "marlأو خيوط مخلوطة( ،أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو
كأنھا منقطة )خيوط مو ّشاة أو مرقشة(؛

(3

المتحصل عليھا من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

(4

المزوية أو المتعددة الزوي المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة.
تنطبق أيضا ً التعاريف المبينة أعاله ،مع تعديل ما يجب تعديله ،على الشــعيرات المفردة أو الصفيحات واألشكال المماثلة
الواردة في الفصل .54

أقمشة منسوجة غير مقصورة:
ھي األقمشـــة المنســـوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرھا أو صباغتھا أو طباعتھا ،ويمكن لتلك النسج أن
تكون قد عولجت بمادة تھيئة غير ملونة وصبغت بأصباغ غير ثابتة )سريعة الزوال(.

)و(

أقمشة منسوجة مقصورة:
ھي األقمشة المنسوجة التي:

)ز(

(1

تم قصرھا )تـبـيـيـضـھـا( أو ،ومالم ينص على خالف ذلك ،المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تھـيـئـة بيضاء ،أثواباً؛

(2

المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو

(3

المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

أقمشة منسوجة مصبوغة:
ھي األقمشة المنسوجة:

)ح(

(1

المصبوغة ،أثواباً ،بلون واحد منتظم غير اللون األبيض )ما لم ينص على خالف ذلك( ،أو المعالجة ،أثواباً ،بمادة ملونة
غير اللون األبيض )ما لم ينص على خالف ذلك(؛ أو

(2

المؤلفة من خيوط ملونة بلون واحد منتظم.

أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة األلوان:
ھي األقمشة المنسوجة )عدا األقمشة المنسوجة المطبوعة(:
(1

المؤلفة من خيوط مختلفة األلوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد )غير اللون الطبيعي لأللياف المكونة
لھا(؛ أو

(2

المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و من خيوط ملونة؛ أو

(3

المؤلفة من خيوط بلون اليشب )خيوط مارل" ("marlأو خيوط مخلوطة) .وفي جميع الحاالت ال تؤخذ خيوط الحواشي و
األطراف بعين االعتبار(.

)ط(

أقمشة منسوجة مطبوعة:
ھي األقمشة المنسوجة التي تمت طباعتھا أثواباً ،وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان.
)وتعتبر أيضا ً أقمشــة منســوجة مطبوعة :األقمشــة المنســوجة التي تحمل رسوما ً متحصل عليھا ،مثال ،بواسـطة الفرشـاة ،أو
مســدس رش ،أو بواســـطة ورق النقل ،أو نثر الزغب )فلوكاج " ("flocageأو بطريقة طبع )الباتيك ".("batik
إن عملية التلميع )المرســزة " ("mercerisageال تؤثر على تبنيد الخيوط أو النســج ضمن فئات األصناف الواردة في التعاريف
أعاله.
تنطبق التعاريف المذكورة أعاله في الفقرات )د( لغاية )ح( على االقمشة المصنرة بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية،

)ي(

نسج "حياكة" سادة )حبكة توال ":("toile
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ھي بنية نسجية يمر فيھا كل خيط من اللحمة )خيوط عرضية( بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية ويمر كل خيط من السدى
بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.
-2

)آ( لتبنيد أصناف الفصول ) 50لغاية  55أو البند  (58.09المكونة من نفس المواد النسـجية تعـتبر األصناف المذكورة في الفصول 56
إلى  63والتي تتألف من مادتين نسـجيتين أو أكثر كأنھا مكونة كليا ً من المادة النســجية الواجب اعتمادھا وذلك تطبيقا ً ألحكام
المالحظة  2من ھذا الفصل.
)ب( لتطبيق ھذه القاعدة:
(1

ال يؤخذ بعين االعتبار عند االقتضاء ،ســــوى الجزء الذي يعتمد كأســـاس للتبنيد وفق القاعدة  3من القواعد العامة لتفسير
جدول التعريفة؛

(2

ال تؤخذ بعين االعتبار األرضية عندما تكون المنتجات النســجية مكونة من أرضية نســـجية وســطح مخملي أو مزرد.

(3

في حالة المطرزات الداخلة في البند  58.10ومصنوعـاتھـا ،تؤخذ فـقـط األرضيـة بعـين االعـتبار .ومع ذلك،فإن
المطرزات دون أرضية ظاھـرة )الكيماوية أو الھوائية أو مقصوصة األرضية( ومصنوعـاتھـا ،تبند تبعا ً لخيوط التطريز
وحدھا.

مالحظات إضافية:
-1

وردت في نص المالحظة ) 7ج( كلمة "المكفوفة"وھي في النص الفرنسي" "ourlesوتعـني وفقا ً للمعجم "حافة قماش مثنية مرتين
ومدروزة " "repli cousu au bord d'une etoffeوفي النص إلنكليزي" "hemmedوتعني حافة قطعة قماش ملفوفة ومدروزة
" "edge of a piece of cloth when turned under and sewn downووردت في النص الفرنسي
كلمة"""roulottesملفوفة" وتطلق وفقا ً للمعجم على عملية كف القماش الرقيق ج َّدا ،بلف حافة القماش
" "se dit d'un ourlet fait dans un tissu tres fin, en roulant le bord du tissuويالحظ أن النص اإلنكليزي لنفس
المالحظة لم يتضمن عبارة " بأية طريقة " وورد فيه فقط "المكفوفة أو ذات الحواف الملفوفة ،أو ذات الھدب المعقودة من أية حافة ،إال أنه
تستثنى األقمشة التي جرى منع تنسيل حوافھا المقصوصة بتمرير الدرزات عليھا تكراراً أو بأية طريقة بســيطة أخرى" ووردت في نص
ھذه المالحظة في جدول التعريفة المعد وفق النظام المنســـّق ووفق تعديالت  1966الصادرة عن "إدارة المال واالســـتثمار ،اإلدارة
العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية" كلمة "مثنية" ترجمة لكلمة " "roulottesالفرنســية أو ""rolled
اإلنكليزية وجرى استبدالھا بكلمة "ملفوفة" بما يتفق مع الشرح المذكور أعاله.
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الفصل الخمسون
حرير طبيعي
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الرسم  %وحدة قياسية

50.01

50 01. 00. 00

شرانق دود الحرير صالحة للحل.

1%

كغ

50.02

50 02. 00. 00

حرير طبيعي خام )غير مغزول(.

1%

كغ

50.03

50 03. 00. 00

فضالت حرير طبيعي )بما في ذلك شرانق دود الحرير غيرالصالحة للحل(،
وفضالت خيوط الحرير والنسالة.

1%

كغ

50.04

50 04. 00. 00

خيوط حرير طبيعي )عدا الخيوط المغزولة من فضالت الحرير( غير مھيأة
للبيع بالتجزئة.

5%

كغ

50.05

50 05. 00. 00

خيوط مغزولة من فضالت حرير طبيعي ،غير مھيأة للبيع بالتجزئة.

5%

كغ

50.06

50 06. 00. 00

خيوط حرير طبيعي وخيوط مغزولة من فضالت الحرير ،مھيأة للبيع
بالتجزئة؛ شعرة َمسينا )أحشاء دودة الحرير(.

5%

كغ

50.07
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أقمشة منسوجة من حرير طبيعي أو من فضالته.
- 50 07. 10. 00

أقمشة منسوجة من فضالت مشاقة الحرير

10 %

كغ

- 50 07. 20. 00

أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من الحرير الطبيعي أو من فضالته،
غير فضالت مشاقته

10 %

كغ

- 50 07. 90. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ
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الفصل الحادي والخمسون
صوف ،وبر ناعم أو خشن ،خيوط ونسج من شعر الخيل
مالحظات:
.1

حيثما وردت في جدول التعريفة ما يلي:
)أ( يقصد بعبارة "الصوف" األلياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو األحمال)الحمالن(؛
)ب( يقصد بعبارة "الوبر الناعـم" وبر األلباكا أو الالما أو الفيكونة أو الجمل )بما في ذلك الجمل وحيد السنم( أو الياك أو ماعز الموھير
أو ماعز التيبت أو ماعـز كشـــمـيـر أو ما يماثلھا )عـدا الماعـز العـادي( أو األرانب )بما فيھـا أرانب األنغـورة( أو األرانـب
الـبـريـة أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك؛
)ج( يقصد بعبارة "الوبر الخشن" وبر الحيوانات غير المذكورة أعاله ،عدا الوبر والشـعر ألصناف الفراجين )الفراشي( )البند (05.02
وشعر الخيل )بند .(05.11

مالحظات إضافية:
.1

وردت كلمة" ندف " في نص البنود  51.01و  51.02و  51.05و  51.06و  51.08و  ،51.11في الجدول الموحد للتعريفة
الجمركية المعد وفقا للنظام المنسّـق وتعديالته لعام  1996الصادر عن الجامعـة العـربية ،مقابل كلمة " "cardedالواردة في النص
اإلنكليزي أو " "cardeفي النص الفرنســـي ،بـيـنـمـا وردت عبارة "غزل مســــــــرّ ح" مـقـابـل عـبـارة " "carded yarnفي قائمة
المصطلحات الفنية المعتمدة في المواصفات السورية ،كما وردت عبارة "يسرّ ح الصوف" ترجمة لفعل " "cardفي معجم المورد طبعة
عام  ،1994كما وردت عبارة "ســــرّ ح ،مشق)الغزل(" ترجمة للفعل المذكور في معجم المصطلحات العلمية و الفنية والھندسية الطبعة
الخامسة عام.1979
وتعني كلمة " ندف " لغويا وفقا لمعجم المنجد "ضربه بالمندف أو ضرب عليه" والغاية منھا وفقا لما جاء في كتاب مركز االختبارات
واألبحاث الصناعية رقم  / 639ص  5 / 7 /تاريخ  1986 / 4 / 5إزالة األوسـاخ واألشــواك والنباتات العالقة بالصوف ،ويتم ذلك
بواسطة آلة تحتوي على عصي مثبته على محور تدور بسرعة وتضرب الصوف للتخلص من الشـوائب المذكورة ،وتقابلھا بالفرنسـية كلمة
"  ،" battageوتأتي في بداية مراحل تصنيع الغزول الصوفية وفقا ً لمعجم "الروس الكبير الموسوعي".
أمّا التســــريح " "cardageويعرف أيضا بالكرد في مصانع الغزول في الجمھورية العـربية الســـــورية وتتم ھذه العملية بواسطة
اسطوانات ذات اسنان تحوّ ل أثناء دورانھا ألياف الصوف المتشابكة إلى ألياف متوازية تخرج بشكل غاللة،إما أن يتم غزلھا خيوطا ً بعد
تقســـيمھا إلى خصل ،أو يجري عليھا تمشــــــيط الحق لإلحتفاظ باأللياف الطويلة واســتبعاد األلياف القصيرة ،وتأتي في المراحل النھائية
لتصنيع الغزول الصوفية.
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51.01

بدھنه بما فيه الصوف المغسول على الظھر:

- - 51 01. 11. 00

صوف جز

1%

كغ

- - 51 01. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

منزوع دھنه وغير مكربن:

- - 51 01. 21. 00

صوف جز

1%

كغ

- - 51 01. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 51 01. 30. 00

صوف مكربن

1%

كغ

51.02

وبر ناعم أو خشن ،غير مسرح )غير مكرود( وال ممشط.
-

شعر حيواني ناعم:

- - 51 02. 11. 00

من ماعز كشمير )"(Kashmir "cashmere

1%

كغ

- - 51 02. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 51 02. 20. 00

وبر خشن

1%

كغ

51.03

فضالت صوف أو فضالت وبر ناعم أو فضالت وبر خشن ،بما فيھا فضالت
الخيوط باستثناء النساالت.
- 51 03. 10. 00

فضالت تمشيط الصوف أو الوبر الناعم

1%

كغ

- 51 03. 20. 00

فضالت أخر من صوف أو من وبر ناعم

1%

كغ

- 51 03. 30. 00

فضالت وبر خشن

1%

كغ

51 04. 00. 00

نساالت صوف أو وبر ناعم أو وبر خشن.

1%

كغ

51.05

صوف ووبر ناعم أو خشن ،مسرح أو ممشط )بما فيه الصوف الممشط
الفرط(.
- 51 05. 10. 00
-

صوف مسرح مكرود )"("Carded

1%

كغ

صوف ممشط:

- - 51 05. 21. 00

صوف ممشط فرط )دوكمة(

1%

كغ

- - 51 05. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-
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الرسم  %وحدة قياسية

صوف غير مسرح )غير مكرود( وال ممشط.
-

51.04
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شعر حيواني ناعم ،مسرح أو ممشط:.

- - 51 05. 31. 00

من ماعز كشمير )"(cashmere" Kashmir

1%

كغ

- - 51 05. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 51 05. 40. 00

وبر خشن مسرح أو ممشط

1%

كغ
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51.06
- 51 06. 10. 00

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من الصوف

5%

كغ

- 51 06. 20. 00

تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من الصوف

5%

كغ

خيوط من صوف ممشط؛ غير مھيأة للبيع بالتجزئة.
- 51 07. 10. 00

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من الصوف

5%

كغ

- 51 07. 20. 00

تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من الصوف

5%

كغ

51.08

خيوط من وبر ناعم )مسرح أو ممشط(؛ غير مھيأة للبيع بالتجزئة.
- 51 08. 10. 00

مسرحة مكرودة ""carded

5%

كغ

- 51 08. 20. 00

ممشطة

5%

كغ

51.09

خيوط من صوف أو وبر ناعم؛ مھيأة للبيع بالتجزئة.
- 51 09. 10. 00

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من الصوف أو من وبر ناعم

5%

كغ

- 51 09. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

51 10. 00. 00

خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل )بما فيھا خيوط بريم شعر الخيل(
وإن كانت مھيأة للبيع بالتجزئة.

5%

كغ

51.11

أقمشة منسوجة من صوف مسرح "مكرود  "Cardedأو من وبر ناعم
مسرح "مكرود".
-

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم:

- - 51 11. 11. 00

بوزن ال يزيد عن  300غرام المتر المربع

10 %

كغ

- - 51 11. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 51 11. 20. 00

غيرھا مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية مستمرة

10 %

كغ

- 51 11. 30. 00

غيرھا مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

10 %

كغ

- 51 11. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

51.12

أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خيوط من صوف مسرح؛ غير مھيأة للبيع بالتجزئة.

51.07

51.10

القسم الحادي عشر  /الفصل الحادي والخمسون

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من صوف أو من وبر ناعم:

- - 51 12. 11. 00

بوزن ال يزيد عن  200غرام المتر المربع

10 %

كغ

- - 51 12. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 51 12. 20. 00

غيرھا ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية )مستمرة(

10 %

كغ

- 51 12. 30. 00

غيرھا ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

10 %

كغ

- 51 12. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

51.13

51 13. 00. 00
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القسم الحادي عشر  /الفصل الحادي والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل.

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

الصفحة

كغ

332

الصفحة333 :

 10:37ص
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القسم الحادي عشر  /الفصل الحادي والخمسون

الصفحة

333

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

الصفحة334 :

الفصل الثاني والخمسون
قطن
مالحظات:
مالحظة البنود الفرعية:
.1

من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين  5209.42و ،5211.42يقصد بعبارة )دنيم " ("Denimنســـــج الجينز من مختلف األلوان
بحياكة مبرد " تويل" من ثالث او أربع خيوط ،بما فيھا المبرد )التويل( المتعرج بظاھرة ســـــدى التي تكون فيه خيوط الســــــدى
مصبوغة بذات اللون الواحد وخيوط اللحمـة غير مقصورة أو مقصورة أو مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أزرق أفـتـح مـن لون
خيوط السدى.

مالحظات إضافية:
.1

إن أقمشة األورغانزا)أورغاندي " ("organdiھي أقمشة قطنية خفيفة جدا من نوع الموســـلين موتوجة )رخوة الحبك( مقساة بعوامل
تھيئة خاصة:
organdi, n.m Mousselne de coton tres legere et tres claire affermie par un appret special
كما ورد ذكر األورغاندي في شرح البند  59.07كمنتج مسـتبعد من شمول ھذا البند ألن التشريب بعوامل التھيئة المعالج بھا بقصد التقسية
غير ظاھر للعين المجردة بصرف النظر عن التغيير الحاصل في اللون
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الصفحة

334

الصفحة335 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

52.01

52 01. 00. 00

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

قطن غير مسرح "غير مكرود" وغير ممشط

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

فضالت قطن )بما فيھا فضالت الخيوط والنساالت(.

52.02
- 52 02. 10. 00
-

52.03

غيرھا:

- - 52 02. 91. 00

نساالت

1%

كغ

- - 52 02. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

52 03. 00. 00

قطن مسرح "مكرود  "Cardedأو ممشط.

1%

كغ

52.04

خيوط للخياطة من قطن ،وإن كانت مھيأة للبيع بالتجزئة.
-

غير مھيأة للبيع بالتجزئة:

- - 52 04. 11. 00

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من القطن

5%

كغ

- - 52 04. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 52 04. 20. 00

مھيأة للبيع بالتجزئة

5%

كغ

خيوط قطن )غير خيوط الخياطة( ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من
القطن ،غير مھيأة للبيع بالتجزئة.

52.05
-

خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة:

- - 52 05. 11. 00

مقاسھا  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 12. 00

مقاسھا أقل من  714.29ديسيتكس وال يقل عن  232.56ديسيتكس )يزيد عن  14رقم
متري وال يتجاوز  43رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 13. 00

مقاسھا أقل من  232.56ديسيتكس وال يقل عن  192.31ديسيتكس )يزيد عن  43رقم
متري وال يتجاوز  52رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 14. 00

مقاسھا أقل من  192.31ديسيتكس وال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد عن  52رقم متري
واليتجاوز  80رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 15. 00

مقاسھا أقل من  125ديسيتكس ) 80رقم متري(

5%

كغ

-
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فضالت خيوط

1%

كغ

خيوط مفردة من ألياف ممشطة

- - 52 05. 21. 00

مقاسھا  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 22. 00

مقاسھا أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس )يزيد عن  14رقم
متري وال يتجاوز  43رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 23. 00

مقاسھا أقل من  232.56ديسيتكس وال يقل عن  192.31ديسيتكس )يزيد عن  43رقم
متري وال يتجاوز  52رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 24. 00

مقاسھا أقل من  192.31ديسيتكس وال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد عن  52رقم متري
واليتجاوز  80رقم متري(

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

335

الصفحة336 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 52 05. 26. 00

مقاسھا أقل من  125ديسيتكس ولكن ال يقل عن  106.38ديسيتكس )يزيد عن  80رقم
متري وال يتجاوز  94رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 27. 00

مقاسھا أقل من  106.38ديسيتكس ولكن ال يقل عن  83.33ديسيتكس )يزيد عن  94رقم
متري وال يتجاوز  120رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 28. 00

مقاسھا أقل من  83.33ديسيتكس )يتجاوز  120رقم متري(

5%

كغ

-

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة

- - 52 05. 31. 00

مقاسھا بالخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري بالخيط
المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 32. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس
)يزيد عن  14رقم متري وال يتجاوز  43رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 33. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس
)يزيد عن  43رقم متري وال يتجاوز  52رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 34. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد
عن  52رقم متري وال يتجاوز  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 35. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس )يزيد عن  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

-

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف ممشطة:

- - 52 05. 41. 00

مقاسھا بالخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 42. 00

مقاسھا بالخيط المفرد  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس )يزيد عن
 14رقم متري وال يتجاوز  43رقم متري(

5%

كغ

- - 52 05. 43. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس
)يزيد عن  43رقم متري وال يتجاوز  52رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 44. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس و ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد عن
 52رقم متري وال يتجاوز  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 46. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس ولكن ال يقل عن  106.38ديسيتكس )يزيد
عن  80رقم متري وال يتجاوز  94رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 47. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  106.38ديسيتكس ولكن ال يقل عن  83.33ديسيتكس )يزيد
عن  94رقم متري وال يتجاوز  120رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 05. 48. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  83.33ديسيتكس )يزيد عن  120رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

خيوط قطن )عدا خيوط الخياطة( ،تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من
القطن ،غير مھيأة للبيع بالتجزئة.

52.06
-

 10:37ص

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة:

- - 52 06. 11. 00

مقاسھا  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 12. 00

مقاسھا أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس )يزيد عن  14رقم
متري(

5%

كغ
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الصفحة
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الصفحة337 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 52 06. 13. 00

مقاسھا أقل من  232.56ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس )يزيد عن رقم  43رقم
متري وال يتجاوز  52رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 14. 00

مقاسھا أقل من  192.31ديسيتكس لكن ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد عن  52رقم
متري وال يتجاوز  80رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 15. 00

مقاسھا أقل من  125ديسيتكس )يزيد عن  80رقم متري(

5%

كغ

-

خيوط مفردة من ألياف ممشطة:

- - 52 06. 21. 00

مقاسھا  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 22. 00

مقاسھا أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس )يزيد عن  14رقم
متري وال يتجاوز  43رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 23. 00

مقاسھا أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس )يزيد عن  43رقم
متري وال يتجاوز  52رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 24. 00

مقاسھا أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد عن  52رقم
متري وال يتجاوز  80رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 25. 00

مقاسھا أقل من  125ديسيتكس )يزيد عن  80رقم متري(

5%

كغ

-

خيوط مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة:

- - 52 06. 31. 00

مقاسھا بالخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن  14رقم متري للخيط
المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 32. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتكس
)يزيد عن  14رقم متري وال يتجاوز  43رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 33. 00

مقاسھا للخيط المفرد أقل من  232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن  192.31ديسيتكس
)يزيد عن  43رقم متري وال يتجاوز  52رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 34. 00

مقاسھا للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد
عن  52رقم متري وال يتجاوز  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 35. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس )يزيد عن  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

-

خيوط مزوية أو متعددة الزوي ،من ألياف ممشطة:

- - 52 06. 41. 00

مقاسھا للخيط المفرد  714.29ديسيتكس أو أكثر )ال يزيد عن 14رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 42. 00

مقاسھا للخيط المفرد  714.29ديسيتكس ولكن ال يقل عن  232.56ديسيتيكس )يزيد
عن 14رقم متري وال يتجاوز  43رقم متري(

5%

كغ

- - 52 06. 43. 00

مقاسھا للخيط المفرد أقل من  232.56ولكن ال يقل عن ) 192.31يزيد عن  43رقم
متري وال يتجاوز  52رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 44. 00

مقاسھا للخيط المفرد أقل من  192.31ديسيتكس ولكن ال يقل عن  125ديسيتكس )يزيد
عن  52رقم متري وال يتجاوز  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

- - 52 06. 45. 00

مقاسھا بالخيط المفرد أقل من  125ديسيتكس )يزيد عن  80رقم متري بالخيط المفرد(

5%

كغ

52.07
 10:37ص
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خيوط قطن )غير خيوط الخياطة( مھيأة للبيع بالتجزئة.
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الصفحة338 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 52 07. 10. 00

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من القطن

5%

كغ

- 52 07. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

أقمشة منسوجة من قطن ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من القطن،ال
يزن المتر المربع منھا أكثر من  200غرام.

52.08
-

غير مقصورة:

- - 52 08. 11. 00

بنسج سادة "توال ،"Toileال يزن المتر المربع منھا أكثر من  100غرام

10 %

- - 52 08. 12. 00

بنسج سادة "توال  ،"Toileيزن المتر المربع منھا أكثر من  100غرام

10 %

- - 52 08. 13. 00

بنسج تويل " سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 08. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

كغ

مقصورة:

- - 52 08. 21. 00

بنسج سادة "توال  "Toileال يزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 22. 00

بنسج سادة "توال "Toileيزيد وزن المتر المربع منھا عن 100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 23. 00

بنسج تويل " سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 08. 29. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مصبوغة:

- - 52 08. 31. 00

بنسج سادة "توال  "Toileال يزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

- - 52 08. 32. 00

بنسج سادة "توال  "Toileيزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

- - 52 08. 33. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 08. 39. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

كغ

من خيوط مختلفة األلوان:

- - 52 08. 41. 00

بنسج سادة "توال  ،"Toileال يزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 42. 00

بنسج سادة "توال  "Toileيزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 43. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 08. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مطبوعة:

- - 52 08. 51. 00

بنسج سادة "توال  "Toileال يزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 52. 00

بنسج سادة "توال  "Toileيزيد وزن المتر المربع منھا عن  100غرام

10 %

كغ

- - 52 08. 59. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

أقمشة منسوجة من قطن ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من القطن ،يزن
المتر المربع منھا أكثر من  200غراما ً.

52.09

 10:37ص

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

2017/03/14

الصفحة

338

الصفحة339 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غير مقصورة:

- - 52 09. 11. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 09. 12. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 09. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مقصورة:

- - 52 09. 21. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 09. 22. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 09. 29. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مصبوغة:

- - 52 09. 31. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 09. 32. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 09. 39. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

من خيوط مختلفة األلوان:

- - 52 09. 41. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 09. 42. 00

دنيم ") "Denimنسيج الجينز(

10 %

كغ

- - 52 09. 43. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 09. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مطبوعة:

- - 52 09. 51. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 09. 52. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 09. 59. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

أقمشة منسوجة من قطن ،تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من القطن،
ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ،ال
يزيد وزن المتر المربع منھا عن  200غرام.

52.10

-

غير مقصورة:

- - 52 10. 11. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 10. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-
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مقصورة:

- - 52 10. 21. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 10. 29. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

339

الصفحة340 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مصبوغة:

- - 52 10. 31. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 10. 32. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 10. 39. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

من خيوط مختلفة األلوان:

- - 52 10. 41. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 10. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مطبوعة:

- - 52 10. 51. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 10. 59. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

أقمشة منسوجة من قطن ،تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من القطن،
ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ،يزيد
وزن المتر المربع منھا عن  200غرام.

52.11

-

غير مقصورة:

- - 52 11. 11. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 11. 12. 00

بنسج تويل " سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 11. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

- 52 11. 20. 00

مقصورة

10 %

كغ

-

مصبوغة:

- - 52 11. 31. 00

بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 52 11. 32. 00

بنسج تويل " سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 11. 39. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

من خيوط مختلفة األلوان:

- - 52 11. 41. 00

بنسج سادة "توال "Toile

- - 52 11. 42. 00

دنيم ") "Denimنسيج الجينز(

10 %

كغ

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  1لھذا الفصل

- - 52 11. 43. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط ،بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 11. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

- - 52 11. 51. 00
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مطبوعة:
بنسج سادة "توال "Toile

10 %

الصفحة

كغ

340

الصفحة341 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 52 11. 52. 00

بنسج تويل "سرجية  "Sergeثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 52 11. 59. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

52.12

أقمشة منسوجة أخر من قطن.
-

ال يزن المتر المربع منھا أكثر من  200غراما ً:

- - 52 12. 11. 00

غير مقصورة

10 %

كغ

- - 52 12. 12. 00

مقصورة

10 %

كغ

- - 52 12. 13. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 52 12. 14. 00

من خيوط مختلفة األلوان:

10 %

كغ

- - 52 12. 15. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-
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يزن المتر المربع منھا أكثر من  200غراما ً:

- - 52 12. 21. 00

غير مقصورة

10 %

كغ

- - 52 12. 22. 00

مقصورة

10 %

كغ

- - 52 12. 23. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 52 12. 24. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 52 12. 25. 00

مطبوعة

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

341

الصفحة342 :
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والخمسون

الصفحة

342

الصفحة343 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والخمسون

الفصل الثالث والخمسون
ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق ونسجھا
مالحظات:
مالحظة إضافية:
.1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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الصفحة

343

الصفحة344 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

53.01

-

كتان خام أو معطن

1%

كغ

كتان مكسر ،محلوج ،ممشق أو ممشط أو معالج بطريقة أخرى ،ولكن غير مغزول:

- - 53 01. 21. 00

مكسر أو محلوج

1%

كغ

- - 53 01. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 53 01. 30. 00

مشاقة وفضالت كتان

1%

كغ

53.02

قنب )كانابيس ساتيفا " ،("Cannabis Sativaخام أو معالج ،ولكن
غير مغزول؛ مشاقة وفضالت القنب )بما فيھا فضالت الخيوط والنسالة(.
- 53 02. 10. 00

قنب خام أو معطن

1%

كغ

- 53 02. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

جوت أو ألياف نسيجية لحائية أخر )باستثناء الكتان والقنب والرامي( ،خاما ً
أو معالجه ،ولكن غير مغزولة؛ مشاقة وفضالت ھذه األلياف )بما فيھا
فضالت الخيوط والنسالة(.

53.03

- 53 03. 10. 00

جوت أو ألياف نسيجية لحائية أخر ،خاما ً أو معطنة

1%

كغ

- 53 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

53 05. 00. 00

ألياف جوز الھند ،أباكا )قنب مانيال أو موزا تكستيليس ني
" ،("Musa Textilis Neeرامي وألياف نسيجية نباتية أخر غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،خاما ً أو معالجة لكن غير مغزولة؛ مشاقة
وفضالت ھذه األلياف )بما فيھا فضالت الخيوط والنسالة(.

1%

كغ

53.06

خيوط كتان.
- 53 06. 10. 00

مفردة

5%

كغ

- 53 06. 20. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

53.07

خيوط من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية أخر داخلة في البند .53.03
- 53 07. 10. 00

مفردة

5%

كغ

- 53 07. 20. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

53.08

خيوط من ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق.
- 53 08. 20. 00

خيوط من قنب

5%

كغ

- 53 08. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

53.09
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الرسم  %وحدة قياسية

كتان خام أو مشغول ولكن غير مغزول؛ مشاقة وفضالت الكتان )بما فيھا
فضالت الخيوط والنسالة(.
- 53 01. 10. 00

53.05

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والخمسون

أقمشة منسوجة من كتان.

2017/03/14

الصفحة

344

الصفحة345 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

تحتوي على  %85وزنا ّ أو أكثر من الكتان:

- - 53 09. 11. 00

مقصورة أو غير مقصورة

10 %

- - 53 09. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من الكتان:

- - 53 09. 21. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 53 09. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

53.10
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الرسم  %وحدة قياسية

كغ

-

53.11

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والخمسون

أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسيجية لحائية أخر داخلة في البند
.53.03
- 53 10. 10. 00

غير مقصورة )خام(

10 %

كغ

- 53 10. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

53 11. 00. 00

أقمشة منسوجة من ألياف نسيجية نباتية أخر؛ نسج من خيوط من ورق.

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

345

الصفحة346 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والخمسون

الصفحة

346

الصفحة347 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الرابع والخمسون

الفصل الرابع والخمسون
شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ صفيحات وما يشابھھا من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية
مالحظات:
.1

.2

يقصد بعـبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" حيثما وردت في جدول التعريفة ،األلياف غـير المســــــتمرة ،والشــــعيرات من بوليميرات
عضوية متحصل عليھا صناعيا ّ بإحدى العمليتين التاليتين:
)أ( بلمرة المونوميرات العضوية ،للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات ،البولي استيرات ،البولي اوليفينات أو البولي يوريثانات،
أو بالتعديل الكيميائي للبوليميرات المتحصل عليھا بھذه الطريقة )وعلى سبيل المثال بولي )الفينيل الكحول( المحضر بإماھة البولي
)فينيل أسيتات((؛ أو
)ب( باالذابة أو بالمعالجة الكيمياوية للبوليميرات العضوية الطبيعية )على سبيل المثال ،السيليلوز( إلنتاج حرير الكوبرا امونيوم
) (cuproأو حرير الفسكوز ،أو بالتحويل الكيمياوي للبوليميرات العضوية الطبيعية )على سبيل المثال ،السيليلوز كازيينات
") "caseinالجبنينات( أو غيرھا من البروتينات أو أحماض عضوية( ،للحصول على بوليميرات مثل أسيتات السيليلوز أو
األلحينات .يقصد بالتعبيرين "تركيبي" و"اصطناعي" المستخدمين بالنسبة لأللياف:
تركيبي :األلياف كما ھي معرفة في الفقرة )أ(؛


اصطناعي :األلياف كما ھي معرفة في الفقرة )ب(.
إن الصفيحات و ما شابھھا الداخلة في البند  54.05 ،54.04ال تعتبر ألياف تركيبية أو اصطناعية
ال تدخل في البندين  54.02و  54.03الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية المذكورة في الفصل .55
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الصفحة

347

الصفحة348 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

54.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ،وإن كانت مھيأة للبيع
بالتجزئة.
- 54 01. 10. 00

من شعيرات تركيبية

5%

كغ

- 54 01. 20. 00

من شعيرات اصطناعية

5%

كغ

54.02

خيوط من شعيرات تركيبية )عدا خيوط الخياطة( ،غير مھيأة للبيع بالتجزئة،
بما فيھا الخيوط وحيدة الشعيرة " "Monofilamentالتركيبية بمقاس
أقل من  67ديسيتكس.
-

خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات أخر ،بما فيھا المعدلة البنية:

- - 54 02. 11. 00

من آراميدات

5%

كغ

- - 54 02. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 54 02. 20. 00

خيوط عالية المتانة من بوليسترات ،بما فيھا المعدلة البنية:

5%

كغ

-

خيوط معدلة البنية )تكستورية ":("textured

- - 54 02. 31. 00

من نايلون أو من بولياميدات أخر ،ال يزيد مقاس الخيط المفرد منھا عن  50تكس

5%

كغ

- - 54 02. 32. 00

من نايلون أو من بولياميدات أخر ،يزيد مقاس الخيط المفرد منھا عن  50تكس

5%

كغ

- - 54 02. 33. 00

من بوليسترات

5%

كغ

- - 54 02. 34. 00

من البولي بروبيلين

5%

كغ

- - 54 02. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

-

خيوط أخر ،مفردة ،غير مبرومة أو مبرومة بما ال يزيد عن  50برمة في المتر:

- - 54 02. 44. 00

ايالستوميرية

5%

كغ

- - 54 02. 45. 00

غيرھا ،من النايلون أو من بولي أميدات أخر

5%

كغ

- - 54 02. 46. 00

غيرھا ،من بوليسترات ،خيوط موجھه جزئيا ً )(P.O.Y

5%

كغ

- - 54 02. 47. 00

غيرھا ،من بوليسترات

5%

كغ

- - 54 02. 48. 00

غيرھا من البولي بروبيلين

5%

كغ

- - 54 02. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

-

خيوط أخر ،مفردة ،مبرومة بما يزيد عن  50برمة في المتر:

- - 54 02. 51. 00

من نايلون أو من بولي أميدات أخر

5%

كغ

- - 54 02. 52. 00

من بوليسترات

5%

كغ

- - 54 02. 53. 00

من بولي بروبيلين

5%

كغ

- - 54 02. 59. 00

غيرھا

5%

كغ
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2017/03/14

خيوط أخر ،مزوية أو متعددة الزوي:
الصفحة

348

الصفحة349 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل الرابع والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 54 02. 61. 00

من نايلون أو من بولي أميدات أخر

5%

كغ

- - 54 02. 62. 00

من بوليسترات

5%

كغ

- - 54 02. 63. 00

من بولي بروبيلين

5%

كغ

- - 54 02. 69. 00

غيرھا

5%

كغ

خيوط من شعيرات اصطناعية )عدا خيوط الخياطة( ،غير مھيأة للبيع
بالتجزئة ،بما فيھا الشعيرات المفردة ""monofilamentاالصطناعية
بمقاس أقل من 67ديسيتكس.

54.03

- 54 03. 10. 00
-

خيوط عالية المتانة من حرير فسكوز

5%

كغ

خيوط أخر مفردة:

- - 54 03. 31. 00

من حرير فسكوز ،غير مبرومة أو مبرومة بما ال يزيد عن  120برمة في المتر

5%

كغ

- - 54 03. 32. 00

من حرير فسكوز ،مبرومة بما يزيد عن  120برمة في المتر

5%

كغ

- - 54 03. 33. 00

من أسيتات السيليلوز

5%

كغ

- - 54 03. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

-

خيوط أخر ،مزوية أو متعددة الزوي:

- - 54 03. 41. 00

من حرير الفسكوز

5%

كغ

- - 54 03. 42. 00

من أسيتات السيليلوز

5%

كغ

- - 54 03. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

شعيرات مفردة تركيبية بمقاس  67ديسيتكس أو أكثر ،ال يزيد أي مقاس
لمقطعھا العرضي عن  1ملم؛ صفيحات وأشكال مماثلة )مثل القش
اإلصطناعي( من مواد نسجية تركيبية ،ال يزيد عرضھا الظاھر عن  5ملم.

54.04

-

شعيرات مفردة ":"monofilament

- - 54 04. 11. 00

من بولي يوريتان ايالستوميرية )بما فيھا الليكرا(

5%

كغ

- - 54 04. 12. 00

غيرھا ،من بولي بروبيلين

5%

كغ

- - 54 04. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 54 04. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

54.05

54 05. 00. 00

شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس  67ديسيتكس أو أكثر ،ال يزيد أكبر مقاس
لمقطعھا العرضي عن  1ملم ،صفيحات وأشكال مماثلة )مثل القش
االصطناعي( من مواد نسيجية اصطناعية ،ال يزيد عرضھا الظاھر عن 5
ملم.

5%

كغ

54.06

54 06. 00. 00

خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية )غير خيوط الخياطة( ،مھيأة للبيع
بالتجزئة.

5%

كغ
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الصفحة

349

الصفحة350 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

54.07

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية،بما فيھا النسج المتحصل
عليھا من المواد الداخلة في البند 54.04
- 54 07. 10. 00

أقمشة منسوجة متحصل عليھا من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو
من بوليسترات

10 %

كغ

- 54 07. 20. 00

أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة

10 %

كغ

- 54 07. 30. 00

أقمشة منسوجة محددة في المالحظة  9من القسم الحادي عشر

10 %

كغ

-

أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  %85أو أكثر وزنا ً من شعيرات نايلون أو بولي أميدات
أخر:

- - 54 07. 41. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 07. 42. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 07. 43. 00

من خيوط متعددة األلوان

10 %

كغ

- - 54 07. 44. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-

أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من شعيرات بوليستر معدلة بنيتھا
"التكستورية":

- - 54 07. 51. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 07. 52. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 07. 53. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 54 07. 54. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-

أقمشة منسوجة أخر تحتوي على  %85أو أكثر وزنا ً من شعيرات بوليستر:

- - 54 07. 61. 00

تحتوي على  %85أو أكثر وزنا ً من شعيرات بوليستر غير معدلة البنية "غير تكستورية"

10 %

كغ

- - 54 07. 69. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  %85أو أكثر وزنا ً من الشعيرات التركيبية:

- - 54 07. 71. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 07. 72. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 07. 73. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 54 07. 74. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-
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أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من الشعيرات التركيبية ،ممزوجة
بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن:

- - 54 07. 81. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 07. 82. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 07. 83. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

350

الصفحة351 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 54 07. 84. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مطبوعة

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

أقمشة منسوجة أخر:

- - 54 07. 91. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 07. 92. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 07. 93. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 54 07. 94. 00

مطبوعة

10 %

كغ

54.08

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية ،بما فيھا النسج
المتحصل عليھا من المواد الداخلة في البند.54.08
- 54 08. 10. 00
-

أقمشة منسوجة متحصل عليھا من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز

10 %

كغ

أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو
أشكال مماثلة ،اصطناعية:

- - 54 08. 21. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 08. 22. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 08. 23. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 54 08. 24. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-
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أقمشة منسوجة أخر:

- - 54 08. 31. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 54 08. 32. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 54 08. 33. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 54 08. 34. 00

مطبوعة

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

351

الصفحة352 :
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القسم الحادي عشر  /الفصل الرابع والخمسون

الصفحة

352

الصفحة353 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الخامس والخمسون

الفصل الخامس والخمسون
ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة
مالحظات:
-1

تعتبر خصالً من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بالمعنى المقصود في البندين  55.01و  ،55.02الخصل المؤلفة من مجموعة شعيرات
متوازية ،بأطوال موحدة و مساوية لطول ھذه الخصل ،تتوفر فيھا المواصفات التالية:
)أ( يتجاوز طول الخصلة مترين؛
)ب( تكون الخصلة مفتولة بأقل من خمس برمات في المتر؛
)ج( يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن  67ديسيتكس؛
)د( فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط :يجب أن تكون ھذه الخصل مسحوبة ،بحيث ال يمكن مطھا إلى أكثر من  %100من
طولھا؛
)ه( يزيد المقاس اإلجمالي للخصلة عن  20000ديسيتكس؛
أما الخصل التي ال يتجاوز طولھا مترين فتدخل في البند  55.03أو البند .55.04

مالحظات إضافية:
-1
-2

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
وردت كلمة "مندوفة" في نص البنود  55.03و  55.04و  55.06و  55.07في الجدول الموحد للتعريفة الجمركية و فق النظام
المنسّق ،مقابل كلمة " "cardedالواردة في النص اإلنكليزي أو " "cardeفي النص الفرنسي ،بينمــــا وردت عبارة "غزل مسرّ ح"
مقابل عبارة " "carded yarnفي قائمة المصطلحات الفنية المعتمدة في المواصفـات السورية ،كما وردت عبارة "يسرّ ح الصوف"
ترجمة لفعل " "cardفي معجم المورد طبعة عام  ،1994كما وردت عبارة "سرّ ح ،مشق )الغزل( " ترجمة للفعل المذكـور في معجم
المصطلحات العلمية والفنية والھندسية الطبعة الخامســة عام .1979
وتعني كلمة " ندف " لغويا ً وفقا ً لمعجم المنجد " ضربه بالمندف أو ضرب عليه " والغـاية منھا وفقا لما جاء في كـتاب مركز االختبارات
واألبحاث الصناعية رقم / 639ص  5 / 7 /تاريخ  1986 / 4 / 5إزالة األوســاخ واألشـــواك والنباتات العالقة بالصوف ،ويتم ذلك
بواســطة آلة تحتوي على عصي مثبته على محور تدور بسـرعة وتضرب الصوف للتخلص من الشــــوائب المذكورة ،وتقابلھا كلمة
" ،"battageوتأتي في بداية مراحل تصنيع الغزول الصوفية وفقا ً لمعـجم "الروس الكبير الموسوعي".
أمّا التســـــريح " "cardageوتعرف أيضا ً بالكرد في مصانع الغزول في الجمھورية العربية الســورية وتتم بواســطة اســـطوانات ذات
أســنان تحوّ ل أثناء دورانھا ألياف الصوف المتشــابكة إلى ألياف متوازية تخرج بشـكل غاللة إما أن يتم غزلھا خيوطا ً بعد تقسيمھا إلى
خصل ،أو يجري عليھا تمشيط الحق لالحتفاظ باأللياف الطويلة واستبعاد األلياف القصيرة ،وتأتي في المراحل النھائية لتصنيع الغزول
الصوفية.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

353

الصفحة354 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

55.01

القسم الحادي عشر  /الفصل الخامس والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

خصل من شعيرات تركيبية.
- 55 01. 10. 00

من نايلون أو من بولي أميدات أخر

1%

كغ

- 55 01. 20. 00

من بوليسترات

1%

كغ

- 55 01. 30. 00

أكريليك أو مود أكريليك

1%

كغ

- 55 01. 40. 00

من البولي بروبيلين

1%

كغ

- 55 01. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

خصل من شعيرات اصطناعية.

55.02
- 55 02. 10. 00

من أسيتات السيليلوز.

1%

كغ

- 55 02. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

ألياف تركيبية غير مستمرة ،غير مسرحة )لم يجر عليھا عملية كرد( وال
ممشطة وال محضرة بطريقة أخرى للغزل.

55.03

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  1و  2لھذا الفصل

-

من نايلون أو من بولي أميدات أخر:

- - 55 03. 11. 00

من آراميدات

1%

كغ

- - 55 03. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 55 03. 20. 00

من بوليسترات

1%

كغ

- 55 03. 30. 00

أكريليك أو مواد أكريليك

1%

كغ

- 55 03. 40. 00

من بولي بروبيلين

1%

كغ

- 55 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

ألياف اصطناعية غير مستمرة ،غير مسرحة )لم يجر عليھا عملية كرد( وال
ممشطة وال محضرة بطريقة أخرى للغزل.

55.04

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  1و  2لھذا الفصل

- 55 04. 10. 00

من حرير الفسكوز

1%

كغ

- 55 04. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

فضالت ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية )بما فيھا نفايات الفضالت
وفضالت الخيوط والنسالة(.

55.05

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2لھذا الفصل

- 55 05. 10. 00

من ألياف تركيبية

1%

كغ

- 55 05. 20. 00

من ألياف اصطناعية

1%

كغ

ألياف تركيبية غير مستمرة ،مسرحة )جرى عليھا عملية كرد( أو ممشطة
أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.

55.06

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  1و  2لھذا الفصل
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الصفحة

354

الصفحة355 :

رقم البند

55.07

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل الخامس والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 55 06. 10. 00

من نايلون أو من بولي أميدات أخر

1%

كغ

- 55 06. 20. 00

من بوليسترات

1%

كغ

- 55 06. 30. 00

أكريليك أو مواد أكريليك

1%

كغ

- 55 06. 40. 00

من بولي بروبيلين

1%

كغ

- 55 06. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

55 07. 00. 00

ألياف اصطناعية غير مستمرة ،مسرحة )جرى عليھا عملية كرد( أو
ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة رقم  2لھذا الفصل

خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ،وإن كانت مھيأة
للبيع بالتجزئة.

55.08
- 55 08. 10. 00

من ألياف تركيبية غير مستمرة

5%

كغ

- 55 08. 20. 00

من ألياف اصطناعية غير مستمرة

5%

كغ

خيوط )عدا خيوط الخياطة( ،من ألياف تركيبية غير مستمرة ،غير مھيأة
للبيع بالتجزئة.

55.09
- - 55 09. 11. 00

مفردة

5%

كغ

- - 55 09. 12. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

-

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر:

- - 55 09. 21. 00

مفردة

5%

كغ

- - 55 09. 22. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

-

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة:

- - 55 09. 31. 00

مفردة

5%

كغ

- - 55 09. 32. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

-

خيوط أخر تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة:

- - 55 09. 41. 00

مفردة

5%

كغ

- - 55 09. 42. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

-
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تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي
اميدات:

خيوط أخر ،من ألياف غير مستمرة من بوليستر:

- - 55 09. 51. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة

5%

كغ

- - 55 09. 52. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو وبر ناعم

5%

كغ

- - 55 09. 53. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بقطن

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

355

الصفحة356 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 55 09. 59. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

خيوط أخر من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك ،غير مستمرة:

- - 55 09. 61. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بصوف أو وبر ناعم

5%

كغ

- - 55 09. 62. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن

5%

كغ

- - 55 09. 69. 00

غيرھا

5%

كغ

-

خيوط أخر:

- - 55 09. 91. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو وبر ناعم

5%

كغ

- - 55 09. 92. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن

5%

كغ

- - 55 09. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

55.10

خيوط )عدا خيوط الخياطة( من ألياف اصطناعية غير مستمرة ،غير مھيأة
للبيع بالتجزئة.
-

تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة:

- - 55 10. 11. 00

مفردة

5%

كغ

- - 55 10. 12. 00

مزوية أو متعددة الزوي

5%

كغ

- 55 10. 20. 00

خيوط أخر ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم

5%

كغ

- 55 10. 30. 00

خيوط أخر مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بقطن

5%

كغ

- 55 10. 90. 00

خيوط أخر

5%

كغ

55.11

خيوط )عدا خيوط الخياطة( ،من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة،
مھيأة للبيع بالتجزئة.
- 55 11. 10. 00

من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي  %85وزنا ً أو أكثر من تلك األلياف

5%

كغ

- 55 11. 20. 00

من ألياف تركيبية غير مستمرة تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من تلك األلياف

5%

كغ

- 55 11. 30. 00

من ألياف اصطناعية غير مستمرة

5%

كغ

55.12

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على  %85أو أكثر
وزنا ً من تلك األلياف.
-

تحتوي على  %85أو أكثر وزنا ً من ألياف غير مستمرة من بوليستر:

- - 55 12. 11. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 12. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-
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تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك ،غير مستمرة:

- - 55 12. 21. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 12. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

356

الصفحة357 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا:

- - 55 12. 91. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 12. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

55.13

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على أقل من %85
وزنا ً من تلك األلياف ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ،بوزن
اليتجاوز  170غ  /م.2
-

غير مقصورة أو مقصورة:

- - 55 13. 11. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 55 13. 12. 00

من ألياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية  "SERGEثالثي أو رباعي
الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 55 13. 13. 00

أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر

10 %

كغ

- - 55 13. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مصبوغة:

- - 55 13. 21. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 55 13. 23. 00

أقمشة منسوجة أخر من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر

10 %

كغ

- - 55 13. 29. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

من خيوط مختلفة األلوان:

- - 55 13. 31. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 55 13. 39. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

-

مطبوعة:

- - 55 13. 41. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 55 13. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

55.14

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على أقل من %85
وزنا ً من تلك األلياف ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ،بوزن
يتجاوز  170غ  /م .2
-

غير مقصورة أو مقصورة:

- - 55 14. 11. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال Toile

10 %

كغ

- - 55 14. 12. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،نسج تويل "سرجيه  "sergeثالثي أو رباعي الخيوط
بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 55 14. 19. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ
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2017/03/14

مصبوغة:
الصفحة

357

الصفحة358 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 55 14. 21. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "Toile

10 %

كغ

- - 55 14. 22. 00

من ألياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية  "SERGEثالثي أو رباعي
الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 55 14. 23. 00

أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر

10 %

كغ

- - 55 14. 29. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

- 55 14. 30. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

-

مطبوعة:

- - 55 14. 41. 00

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة "توال "toile

10 %

كغ

- - 55 14. 42. 00

من ألياف غير مستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجية  "SERGEثالثي أو رباعي
الخيوط بما فيه التويل المتقاطع

10 %

كغ

- - 55 14. 43. 00

أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غير مستمرة من بوليستر

10 %

كغ

- - 55 14. 49. 00

أقمشة منسوجة أخر

10 %

كغ

55.15

أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف تركيبية غير مستمرة.
-

من ألياف غير مستمرة ،من بوليستر:

- - 55 15. 11. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف حرير فسكوز غير مستمرة

10 %

كغ

- - 55 15. 12. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 55 15. 13. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم

10 %

كغ

- - 55 15. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة:

- - 55 15. 21. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 55 15. 22. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم

10 %

كغ

- - 55 15. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

أقمشة منسوجة أخر:

- - 55 15. 91. 00

مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 55 15. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

55.16

أقمشة منسوجة ،من ألياف اصطناعية غير مستمرة.
-
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تحتوي على  %85وزنا ً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة:

- - 55 16. 11. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 16. 12. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 55 16. 13. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

358

الصفحة359 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 55 16. 14. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مطبوعة

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من ألياف إصطناعية غير مستمرة ،مخلوطة بصورة
رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية:

- - 55 16. 21. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 16. 22. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 55 16. 23. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 55 16. 24. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-

تحتوي على أقل من  %85وزنا ً من ألياف اصطناعية غير مستمرة ،مخلوطة بصورة
رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم:

- - 55 16. 31. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 16. 32. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 55 16. 33. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 55 16. 34. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-

تحتوي عل أقل من  %85وزنا ً من ألياف اصطناعية غير مستمرة مخلوطة بصورة
رئيسيةأو حصرية بقطن:

- - 55 16. 41. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 16. 42. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 55 16. 43. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 55 16. 44. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-
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غيرھا:

- - 55 16. 91. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 55 16. 92. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 55 16. 93. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 55 16. 94. 00

مطبوعة

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

359

الصفحة360 :
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القسم الحادي عشر  /الفصل الخامس والخمسون

الصفحة

360

الصفحة361 :

القسم الحادي عشر  /الفصل السادس والخمسون

الفصل السادس والخمسون
حشو ،لباد ،والمنسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال
مالحظات:
.1

.2
.3

.4

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( الحشــــو واللباد والالمنســــوجات ،المشــــربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات )مثل محضرات العطور أو التطرية
الداخلة في الفصل  ،33أو الصابون أو المواد المنظفة " "Detergentsالداخلة في البند  ،34.01أو محضرات التلميع أو
معـاجين تلميع األحذية أو المحضرات المـماثلة الداخلة في البند  ،34.05أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند  ،(38.09عندما
يكون للمواد النسيجية صفه الحامل فقط؛
)ب( المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
)ج( مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو االصطناعية ،على حامل من لباد أو من المنسوجات )البند (68.05؛
)د( الميكا المكتلة أو المجددة ،على حامل من لباد أو من المنسوجات البند )(68.14؛
)ه( األوراق والرقائق من معدن ،على حامل من لباد أو من المنسوجات )القسم الخامس عشر(
)و( فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطائن حفاضات لألطفال وأصناف مماثلة الداخلة في البند 96.19
تشمل عبارة )لباد( لباد اإلبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دعم تماسكھا بعملية " تجميع -بالغرز
 "stitch -bondingباستخدام ألياف من نفس الطبقة؛
يشــمل البندان  56.02و  56.03على التوالي اللباد والالمنســوجات ،المشـربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط ،مھما
كانت طبيعة تلك المواد )غير خلوية ""compactأو خلوية(.
ويشمل البند  56.03أيضا ً الالمنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيھا مادة التماسك.
إال أن البندين  56.02و  56.03ال يشمالن:
)أ( اللباد المشـــــرب أو المـطـلي أو المغـطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ،المحتوي على  %50وزنا أو أقـل مـن مواد نسجية ،وكذلك
اللباد المغمور كليا بلدائن أو مطاط )الفصل  39أو الفصل (40؛
)ب( الالمنسـوجات ،سواء كانت مغمورة كليا ً بلدائن أو مطاط ،أو مطلية كليا أو مغطاة على وجھيھا بتلك المواد ،بشــرط أن يكون
الطالء أو التغـطية ظاھـرة و مرئية بالعـين المجردة ،بغـض النظر عن أي تبدالت في اللون ناتجة عـن ھـذه العمليات )الفصل 39
أو الفصل (40؛أو
)ج( الصفائح ،األلواح أو األشــرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي متحدة مع لباد أو المنســـوجات ،عندما تكون المادة النسجية
موجودة كحامل فقط ألغراض التقوية )الفصل  39أو الفصل .(40
ال يشــــمل البند  56.04الخيوط النســجية وال الصفيحات أو األشــــكال المـمـاثلة الداخلة في البند  54.04أو البند ،54.05التي يكون
فيھا التشــــــريب أو الطالء أو التغـطية غير ظاھرة وال مرئية بالعـين المجردة )الفصول من  50إلى  55بصورة عامة(؛ وال تؤخذ بعين
االعتبار لتطبيق ھذه القاعدة ،تبدالت اللون الناتجة عن ھذه العملية.

مالحظات إضافية:
.1
.2

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
إن خيوط الســلســلة " "chainette yarnأو الخيوط المصنرة األنبوبية " "loop wale-yarnيكون لھا شـــكل أنبوبي ويتحصل عليھا
بواســـــطة أنوال تصنير دائرية ،ويبلغ عرضھا بعـد ضغـطھا لتتخذ شـــكالً مســـطحا ً من  1.5إلى  2ملم وفقا ً للوصف الوارد في مذكرة
إدارة الجمارك السورية رقم  / 1077د  80 /تاريخ .1981 / 3 / 25
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الصفحة

361

الصفحة362 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

56.01

القسم الحادي عشر  /الفصل السادس والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

حشو من مواد نسجية وأصناف من ھذا الحشو؛ ألياف نسجية ال يزيد طولھا
عن  5ملليمتر )زغب( وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية.
مالحظة :جرى حذف البند  5601.10.00واستبداله بالبند الرئيسي  96.19بموجب تعديل النظام المتناسق لعام
2012

- - 56 01. 21. 00

من قطن

10 %

كغ

- - 56 01. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 56 01. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 56 01. 30. 00

زغب وغبار نسجي وعقد ،من مواد نسيجية

10 %

كغ

لباد ،وإن كان مشربا ً أو مطليا ً أو مغطى أومنضداً.

56.02
- 56 02. 10. 00
-

لباد إبرة ومنتجات "التجميع  -بالغرز" لآللياف

10 %

كغ

لباد آخر ،غير مشرب وال مطلي وال مغطى وال منضدد:

- - 56 02. 21. 00

من صوف أو وبر ناعم

10 %

كغ

- - 56 02. 29. 00

من مواد نسجية أخر

10 %

كغ

- 56 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

56.03

المنسوجات )أقمشة غير منسوجة( ،وإن كانت مشربة أو مطلية أومغطاة أو
منضدة.
-

من شعيرات تركيبية أو اصطناعية:

- - 56 03. 11. 00

اليتجاوز وزن المتر المربع منھا  25غرام

10 %

كغ

- - 56 03. 12. 00

يتجاوز وزن المتر المربع منھا عن  25غراما ً وال يزيد عن  70غراما ً

10 %

كغ

- - 56 03. 13. 00

يتجاوز وزن المتر المربع منھا  70غراما ً وال يتجاوز  150غراما ً

10 %

كغ

- - 56 03. 14. 00

يزيد وزن المتر المربع منھا عن  150غراما ً

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 56 03. 91. 00

اليزيد وزن المتر المربع منھا  25غراما ً

10 %

كغ

- - 56 03. 92. 00

يزيد وزن المتر المربع منھا  25غراما ً ولكن ال يتجاوز  70غراما

10 %

كغ

- - 56 03. 93. 00

يزيد وزن المتر المربع منھا  70غراما ً ولكن ال يتجاوز  150غراما ً

10 %

كغ

- - 56 03. 94. 00

يزيد وزن المتر المربع منھا  150غراما ً

10 %

كغ

56.04

خيوط وحبال من مطاط ،مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفيحات
"أشرطة  "Stripوأشكال مماثلة من األصناف الداخلة في البند  54.04أو
 54.05مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو لدائن.
- 56 04. 10. 00
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حشو من مواد نسجية وأصناف من ھذا الحشو:
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خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية

5%
الصفحة

كغ
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الصفحة363 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل السادس والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 56 04. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

56.05

56 05. 00. 00

خيوط نسجية ممعدنة ،وإن كانت بريماً ،مؤلفة من خيوط نسجية أو صفيحات
)أشرطة " ("stripأو أشكال مماثلة مما يدخل في البند  54.04أو البند
 ،54.05مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات )أشرطة( ومساحيق،
أو مغطاة بمعدن

5%

كغ

56.06

56 06. 00. 00

خيوط بريم ،بريم من صفيحات " "stripوأشكال مماثلة مما يدخل في
البندين  54.04أو ) 54.05عدا أصناف البند  56.05وعدا خيوط بريم
شعر الخيل(؛ خيوط قطيفية )بما فيھا الخيوط القطيفية المزغبة(؛ خيوط
السلسلة ") "de chainetteخيوط مصنرة أنبوبية(.

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

خيوط حزم وحبال وأمراس ،سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم ال ،وإن
كانت مشربة أو مطلية أومغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن.

56.07
- - 56 07. 21. 00

خيوط ربط أو حزم

5%

كغ

- - 56 07. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

- - 56 07. 41. 00

خيوط ربط وحزم

5%

- - 56 07. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

- 56 07. 50. 00

من ألياف تركيبية أخر

5%

كغ

- 56 07. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

شباك بعيون معقودة ،من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ،قطعا ً أو أطواالً؛
شباك جاھزة لصيد األسماك وغيرھا من الشباك الجاھزة ،من مواد نسجية
-
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من بولي ايثيلين أو بولي بروبيلين:
كغ

56.08

56.09

من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع "أغاف":

من مواد نسجية اصطناعية أو تركيبية:

- - 56 08. 11. 00

شباك جاھزة لصيد األسماك

20 %

كغ

- - 56 08. 19. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 56 08. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

56 09. 00. 00

أصناف مصنوعة من خيوط ،أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ،داخلة في
البند  54.04أو  ،54.05أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة

364

الصفحة365 :

القسم الحادي عشر  /الفصل السابع والخمسون

الفصل السابع والخمسون
سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية
مالحظات:
.1

.2

من أجل تطبيق أحكام ھذا الفصل ،يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية" أغطية األرضيات التي تكون فيھا المواد
النســجية بمثابة الســطح الظاھر للصنف عند إســتعماله ،كما تشــمل أيضا ً األصناف التي يتوفر فيھا خصائص أغطية األرضيات من مواد
نسجية ،ولكنھا معدة الستعمالھا في أغراض أخر.
ال يشمل ھذا الفصل الطبقات التحتية الواقية ألغطية األرضيات.

مالحظات إضافية:
.1
.2

.3

ال يشــمل البند  57.01السجاد الذي ال تدور فيه الخيوط المشـكلة للخمل )العفرات( دورة كاملة حول خيط السدى عندما تركب عليه بشكل
الحرف الالتيني " "Uأي تمر من أسفله وعلى جانبيه دون أن تلتف حوله )البند (57.02
وردت عبارة "غير ما ھو بأوبار أو بألياف مغـروزة " في نص البند  57.02من جدول الـتـعـريـفة الجمركية وفـق النـظـام المنسق وفق
تعديالت  1996الصادر عن األمانة العامة "اإلدارة العامة لشؤون االقتصادية" إدارة المال واالســـتثمار ،في جامعة الدول العربية"،
وذلك ترجمة لعبارتي " " not tuftedو " ،" not flockedوتبين من شرح البند  57.03أن المقصود بكلمة" " tuftedھو" :الســـجاد
الزردي أو ذا العفارات المتحصل عليه على آالت خاصة " "tufting machinesبإدخال خيوط في أرضية مســــــبقة الصنع )عادة من
قماش منســــوج أو غير منســــــوج( وذلك بواسطة مجموعات إبر وإبر معكوفة )كروشـــيه " "crochetsأو صنانير" ("hooksفتؤلف
بذلك زردات ،كما يـمكن أن تؤلف عـفارات من الخيوط إذا كانت الصنانير مزودة بتركيبة قاطعة ".
كما يوضح شرح البند  57.05أن المقصود بكلمة " "flockedھو" :السجاد المتحصل عليه بغرز ألياف نسجية عاموديا ً في حامل نسجي
مطلي بالمطاط أو لدائن ...إلخ" .يتضح من ذلك أن النص األنف الذكر اقتصر على ذكر الحالة الثانية " غير ما ھو بأوبار أو بألياف
مغروزة " واســـتبعدھا من شموله لتدخل في البند  57.05حيث ورد ذكرھا في شرحه.
ولم يشـــر النص المذكور إلى الحالة األولى الوارد ذكرھا في نفس النص باللغتين الفرنسية واإلنكليزية كمنتجات مسـتبعدة من البند
 57.02وتدخل في البند  57.03كما لم ترد ترجمة كلمة " " tuftedفي نص البند  57.02بـيـنـمـا وردت ھـذه الكلمة في نص نفس البند
باللغتين الفرنسية واإلنكليزية وتعتبر الضابط المميز بين مشتمالت البندين  57.02و .57.03
وردت كلمة " "tuftedفي نص البند  57.03باللغة اإلنكليزية كما وردت كلمة " "touffetesفي النص الفرنسي لنفس البند لوصف
المنتجات المشمولة به ويقصد بھا:
السـجاد الزرردي أو ذا العفارات المتحصل عليه على آالت خاصة )" ("tufting machinesبإدخال خيوط في أرضية مســبقة الصنع
)عادة قماش منسـوج أو غير منسـوج( وذلك بواسطة مجموعات إبر وإبر معكوفة )كروشــيه " "crochetsأو صنانير "("hooks
فتؤلـف بذلك زردات ،كما يمكـن أن تؤلـف عـفارات مـن الخيـوط إذا كـانت الصنانير مزودة بتركيبة قاطعة ".
ويطلق أيضا ً على ھذا النوع من السجاد " تقليد الموكيت " لتمييزه عن الموكيت الحقيقي الذي يتم الحصول عليه بواسـطة خيوط سدى
إضافية أثناء عملية النسج األرضية لتشكل زردات أو عفارات )خمل( بعد قطعھا ويدخل في البند .57.02
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الصفحة

365

الصفحة366 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

57.01

القسم الحادي عشر  /الفصل السابع والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ،ذات خمل معقود أو ملفوف،
وإن كانت جاھز ًة.
- 57 01. 10. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

م2

- 57 01. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

م2

سـجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ،منسوجة)،غير ما ھو زردي
أو ذا عفارات متحصل عليه بإدخال خيوط في أرضية مسبقة الصنع بواسطة
مجموعات إبر وصنانير " "not tuftedأو بألياف مغروزة عموديا ً في
حامل نسجي مطلي بالمطاط أو بلدائن ..إلخ " ،("not flockedوإن كانت
جاھزة ،بما فيھا البسط المعروفة "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرماني"
وغيرھا من البسط المماثلة اليدوية النسيج.

57.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 57 02. 10. 00

كليم "شوماك" " ،كرماني" وبسط مماثلة يدوية النسج

30 %

م2

- 57 02. 20. 00

أغطية أرضيات من ألياف جوز الھند

30 %

م2

-

غيرھا ،مخملية ،غير جاھزة:

- - 57 02. 31. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

م2

- - 57 02. 32. 00

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

30 %

م2

- - 57 02. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

م2

-

غيرھا ،مخملية ،جاھزة:

- - 57 02. 41. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

م2

- - 57 02. 42. 00

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

30 %

م2

- - 57 02. 49. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

م2

- 57 02. 50. 00

غيرھا ،غير مخملية ،غير جاھزة

30 %

م2

-

غيرھا ،غير مخملية ،جاھزة:

- - 57 02. 91. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

م2

- - 57 02. 92. 00

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

30 %

م2

- - 57 02. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

م2

سجاد وأغطية أرضيات أخر ،من مواد نسج ّية ،ذات زردات أو عفارات
متحصل عليه بإدخال خيوط في أرضية مسبقة الصنع بواسطة مجموعات إبر
أو صنانير" ،"tuftedوإن كانت جاھزة.

57.03

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا البند
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- 57 03. 10. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

م2

- 57 03. 20. 00

من نايلون أو من بولي آميدات أخر

30 %

م2
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الصفحة367 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل السابع والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 57 03. 30. 00

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية،أخر

30 %

م2

- 57 03. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

م2

سجاد وأغطية أرضيات أخرى ،من لباد) ،غير ما ھو زردي أو ذا عفارات،
متحصل عليھا بإدخال الخيوط في أرضية مســـبقة الصنع بواســطة
مجموعات إبر وصنانير " "not tuftedأو بواسطة ألياف تغرز عموديا ً
في حامل نسجي مطلي بالمطاط أو بلدائن إلخ " ،("not flockedوإن
كانت جاھزة

57.04

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  2لھذا الفصل.

57.05

- 57 04. 10. 00

مربّعات " " tilesال يتجاوز سطحھا  0.3م 2

30 %

م2

- 57 04. 20. 00

مربّعات يتجاوز سطحھا  0.3م  2و ال يتجاوز  1م 2

30 %

م2

- 57 04. 90. 00

غيرھا

30 %

م2

57 05. 00. 00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسجية ،وإن كانت جاھزة.

30 %

م2

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثامن والخمسون

الفصل الثامن والخمسون
أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل أو زردات متحصل عليھا بإدخال خيوط في أرضية
مسبقة الصنع؛ مسننات )دانتيال(؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات
مالحظات:
-1
-2
-3

-4
-5

-6

-7

ال يشــمل ھذا الفصل النســـج المشــار إليھا في المالحظة ) (1للفصل  ،59المشــربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة واألصناف األخر
المذكورة في الفصل .59
يشـمل أيضا ً البند  58.01أقمشــة منســـوجة ذات خمل من خيوط اللحمة )قصيرة الخمل " قطيفة" وطويلة الخمل )بيلوش
" ،("peluchesالتي لم تقص أوبارھا بعد ،بحيث ال يظھر على سطحھا أية أوبار.
يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزية" بالمعنى المقصود في البند ،58.03النسج التي يكون سداھا كله أو بعضه مؤلفا من خيوط أرضية ثابتة
"خيوط مسـتقيمة" و من خيوط متحركة " خيوط دوارة " ،بحيث تكمل األخيرة مع خيوط األرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو
أكثر ،لتشكل حلقات )زردات( التي تمر من خاللھا خيوط اللحمة وتحتبس بھا.
ال يشمل البند  58.04الشباك بعيون معقودة ،المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ،الداخلة في البند .56.08
تعتبر شرائط " أقمشة منسوجة ضيقة العرض " بالمعنى المقصود في البند :58.06
)أ( األقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمة )بما في ذلك النسج ذات الخمل(،التي ال يتجاوز عرضھا 30سم ،بشرط أن يكون لھا حواف
)حواشي( أصلية؛ والقطع )األشرطة " ("bandesالتي ال يتجاوز عرضھا  30ســـم ،ناتجة عن عملية قص النسج ولھا حواف
غير أصلية ،منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليھا بأية طريقة أخرى؛ و
)ب( األقمشة المنسوجة األنبوبية ،التي ال يتجاوز عرضھا  30سم في حال بسطھا؛ و
)ج( الشرائط مائلة القص ذات حواف مثنية التي ال يتجاوز عرضھا  30سنتمتراً في حال بسطھا.
إن الشرائط " أقمشة منسوجة ضيقة العرض " ذات األھداب المنسوجة يجب إن تدخل في البند .58.08
إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند  ،58.10تشـمل ،فيما تشـمل ،أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط تطريز من معدن أو
من ألياف الزجاج على أرضية نسـجية ظاھرة ،وتشمل أيضا ً البرق "الترتر"أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد
أخر ،التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضية من مواد نسجية.
إن الديابيج المشغولة باإلبرة ال تدخل في البند  58.10بل تدخل فى )البند .(58.05
باإلضافة إلى منتجات البند  ،58.09فإن ھذا الفصل يشمل أيضا ً األصناف المصنوعة من خيوط من معدن من األنواع المستعملة في
األلبسة أو المفروشات أو الستعماالت مماثلة.

مالحظات إضافية:
-1

-2

ورد عبارة "أقمشــة منسـوجة ذات خمل من اللحمة ،غير مقصوصة" في نص البند الفرعي  5801.21و  5801.31في جدول التعريفة
الجمركية وفق النظام المتناسق وفق تعديل 1996الصادر عن األمانة العامة "اإلدارة العامة للشـــــؤون االقتصادية "إدارة المال و
االســتثمار،في جامعة الدول العربية" وذلك ترجمة لعبارة " "uncut weft pile fabricsوھي تعني"أقمشة خمل اللحمة غير
المقصوصة" والمھم ھو التركيز على أن القص جرى على خيوط اللحمة وليس على القماش وينطبق ذلك أيضا على عبارة "أقمشة منسوجة
ذات خمل من السدى،غير المقصوصة مزردة )إينجيلية( "الواردة في نص البندين الفرعيين  5801.27و 5801.37فالقص جرى على
خيوط الســــدى وليس على القماش كما تبين أن كلمة )إينجيلية( ھي في الحقيقة )ابينجليه "("epingles
ورد ت عبارة "أقمشــة ذات أوبار من مواد نســجية" في نص البند  58.02وعبارة "أقمشـة ذات خمل من مواد نسـجية" في نص البند
الفرعي  5802.30في جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المتناسق وفق تعديل  1996الصادر عن األمانة العامة "اإلدارة العامة
لشـؤون االقتصادية" إدارة المال و االســتثمار ،في جامعة الدول العربية ،وســواء كان ذلك ترجمة لعبارة ""tufted textile fabrics
الواردة في نص البند والبند الفرعي المذكورين أعاله في الجدول النظام المتناسق الصادر عن منظمة الجمارك الـعـالمية باللغـة اإلنكليزية
أو لعـبارة " "surfaces textiles touffeteesالواردة في نص ھذين البندين في الجدول الصادر عن الجھة األنفة الذكر باللغة
الفرنســـية ،فإنه قد تبين من شرح البند  85.02أن ھذه العبارة تعني:
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثامن والخمسون

"األقمشة المزردة أو ذات عفارات )خمل( المتحصّل عليھا بإدخال خيوط في أرضية نسجية مسبقة الصنع )أقمشة منسوجة ،أقمشـة مص ّنرة
أو كروشــيه ،لبّاد ،المنسوجات… ،إلخ( ،بواسطة مجموعات من اإلبر العادية واإلبر المعقوفة )كروشيه( فتؤلّف بذلك زردات كما يمكن
أن تؤلّف عفارات )خمل( إذا كانت اإلبر المعكوفة )صنانير( مزوّ دة بتركيبة قاطعة".
يتضح من ذلك أن ضابط التمييز بين مشــــــتمالت البند الفرعي  5802.30و مثيالتھا المذكورة في البنود الفرعية العائدة للبند 58.01
ھو طريقة الصنع فالمقصود بوصف")" tuftedفي البند الفرعي  (5802.30ھو إدخال خيوط في أرضية مسـبقة الصنع لتشـكل زردات
أوعفرات )خمل( بينما تصنع الزردات أو العفرات )الخمل( بواســطة خيوط سـدى أو لحمة إضافية أثناء مرحلة نسـج األرضية لدى حياكة
مشتمالت البنود الفرعية العائدة للبند .58.01
عمالً بمالحظات الفصل  ،59إن النســج بعقدة غزية الداخلة في البند  ،58.03األقمشة المنسوجة ضيقة العرض )شرائط( الداخلة في البند
 58.06والضفائر أثوابا ً وأصناف العقادة واألصناف التزيينية المماثلة الداخلة في البند ،58.08تستبعد من الفصل  58عندما تكون
مشـــــــربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة )عموما ً الفصول  39أو  40أو  (59بينما تبقى باقي أصناف ھذا الفصل التي تلقت نفس
المعالجات داخلة فيه شـــــريطة أن التكون قد اكتســــــــبت صفة المنتجات الداخلة في الفصلين  39أو .40
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

58.01

القسم الحادي عشر  /الفصل الثامن والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بلوش
 ،("peluchesونسج من خيوط قطيفية )شينيل " ،("chenilleعدا
األصناف الداخلة في البند  58.02أو .58.06
- 58 01. 10. 00
- - 58 01. 21. 00

من صوف أو من وبر ناعم

10 %

كغ

من قطن:
أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،غير مقصوصة

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  1لھذا الفصل

- - 58 01. 22. 00

أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة المقصوصة ،مضلعة )كوردروى "("corduroy

10 %

كغ

- - 58 01. 23. 00

أقمشة منسوجة أخر ،ذات خمل من اللحمة

10 %

كغ

- - 58 01. 26. 00

أقمشة منسوجة من خيوط قطفية )شينيل "("chenille

10 %

كغ

- - 58 01. 27. 00

أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بلوش"( من السدى

10 %

كغ

- - 58 01. 31. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية:
أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،غير مقصوصة

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  1لھذا الفصل

- - 58 01. 32. 00

أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة ،مقصوصة ،مضلعة )كوردروى "("corduroy

10 %

كغ

- - 58 01. 33. 00

أقمشة منسوجةأخر ،ذات خمل من اللحمة

10 %

كغ

- - 58 01. 36. 00

أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية )شينيل "("chenille

10 %

كغ

- - 58 01. 37. 00

أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بلوش"( من السدى

10 %

كغ

- 58 01. 90. 00

من مواد نسجية أخر

10 %

كغ

أقمشـة منسـوجة مزردة )تيري " ("terryمن النوع االسـفنجي )نسج
المناشـف ومايماثلھا( ،عدا األصناف الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة
مزردة أو ذات عفارات "خمل" )متحصل عليھا بإدخال خيوط في أرضية
ّ
مسبقة الصنع بواسطة مجموعات إبر وصنانير" ،("tuftedعدا المنتجات
الداخلة في البند 57.03

58.02

-

أقمشة منسوجة مزردة )تيري " ("terryمن النوع االسفنجي )نسج المناشف وما يمثلھا( من
قطن:

- - 58 02. 11. 00

غير مقصورة

10 %

كغ

- - 58 02. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 58 02. 20. 00

أقمشة منسوجة مزردة من النوع االسفنجي )نسج المناشف ومايماثلھا "تيري  ،("terryمن
مواد نسجية أخر

10 %

كغ

- 58 02. 30. 00

أقمشة مزرّ دة أوذات عفارات "خمل" )متحصل عليھا بإدخال خيوط في أرضية مسبقة الصنع
بواسطة مجموعات إبر وصنانير "("tufted

10 %

كغ

مالحظة :تراجع بشأن عبارة " ذات عفرات أو مز ّردة " المالحظة اإلضافية رقم .2
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

58.03

58 03. 00. 00

القسم الحادي عشر  /الفصل الثامن والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

نسج بعقدة غزية ،عدا األصناف الداخلة في البند .58.06

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذاالفصل

تول وتول  -بوبينو ،وأقمشة شبكية أخر) ،عدااألقمشة المنسوجة أو
المصنرة بما فيھا الكروشيه(؛ مسننات )دانتيال( أثواباً ،أشرطة أو زخارف،
عدا األقمشة الداخلة في البنود  60.02لغاية .60.06

58.04

- 58 04. 10. 00
-

58.05

تول وتول بوبينو ،وأقمشة شبكية أخرى

10 %

كغ

مسننات آلية الصنع:

- - 58 04. 21. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 58 04. 29. 00

من مواد نسجية أخرى

10 %

كغ

- 58 04. 30. 00

مسننات يدوية الصنع

10 %

كغ

58 05. 00. 00

ديابيج يدوية النسج )من أنواع غوبالن ،وفالندر ،وأوبوسون
" ،"Aubussonوبوفيه " "Beauvaisوما يماثلھا( وديابيج مشغولة
باإلبرة )بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثالً( ،وإن كانت جاھزة.

30 %

كغ

شرائط )أقمشة منسوجة ضيقة العرض( ،عدا األصناف الداخلة في البند
58.07؛ شرائط سداء دون لحمة ،مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية
ومجمعة بواسطة الصق )بولدوك ".("Bolducs

58.06

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- 58 06. 10. 00

شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل ،ومن أقمشة مزردة من النوع اإلسفنجي وأقمشة من
خيوط قطيفية "شينيل"

10 %

كغ

- 58 06. 20. 00

شرائط أخر ،تحتوي على  %5أو أكثر وزنا ً من خيوط قابلة للمط "إيالستوميريك
 "Elastomericأو من خيوط مطاط

10 %

كغ

- - 58 06. 31. 00

من قطن

10 %

كغ

- - 58 06. 32. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 58 06. 39. 00

من مواد نسجية أخر

10 %

كغ

- 58 06. 40. 00

شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة الصق )بولدوك
"("bolducs

10 %

كغ

رقاع )أتيكيت( وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ،أثوابا ً أو شرائط
أو مقطعة أو بقياسات معينة ،غير مطرزة.

58.07
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منسوجة

10 %

كغ

- 58 07. 90. 00

غيرھا
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كغ
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثامن والخمسون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزينية مماثلة ،أثوابا ً بدون تطريز،
عدا المصنرة أو الكروشيه منھا؛ شرابات )شراريب( وكرات تزينية "طرر"
وأصناف مماثلة.

58.08

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

58.09

- 58 08. 10. 00

ضفائر أثوابا ً

10 %

كغ

- 58 08. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

58 09. 00. 00

أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية
ممعدنة مما يدخل في البند  ،56.05من األنواع المستعملة في األلبسة،
والمفروشات أو إلستعماالت مماثلة ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

10 %

كغ

مطرزات ،أثواباً ،شرائط أو زخارف.

58.10
- 58 10. 10. 00
-

58.11
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مطرزات بدون أرضية ظاھرة )كيماوية أو ھوائية ومطرزات مقصوصة األرضية(

10 %

كغ

مطرزات أخر:

- - 58 10. 91. 00

من قطن

10 %

كغ

- - 58 10. 92. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 58 10. 99. 00

من مواد نسجية أخرى

10 %

كغ

58 11. 00. 00

منتجات نسجية ذات حشو ،أثوابا ،تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية
مضمومة إلى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى ،عدا المطرزات الداخلة في البند
.58.10

10 %

كغ

2017/03/14
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الفصل التاسع والخمسون
نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية لالستخدام التقني أو الصناعي
مالحظات:
-1

-2

-3

-4

-5

ما لم ينص على خالف ذلك ،يقصد بكلمة "نسـج" الواردة في ھذا الفصل ،األقمشـة المنسوجة الواردة في الفصول من  50إلى  55وفي
البندين  58.03و  58.06كـمـا يقصد بھـا الضفائر وأصناف العـقـادة واألصناف التزيينية المـماثلة ،أثواباً ،الداخلة في البند 58.08
واألقمشة المصنرة من البنود  60.02لغاية .60.06
يشمل البند :59.03
النســـج المشـــربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ،مھما بلغ وزن المتر المربع منھا ومھما كانت طبيعة اللدائن )غير
)أ(
خلوية أو خلوية( ،باستثناء:
 (1النسـج التي ال يكون التشــريب أو الطالء أو التغطية فيھا ظاھرة ومرئية بالعين المجردة )الفصول من  50إلى  55والفصل
 58أو  60بصفة عـامـة(؛ ولتطبيق ھذه القاعـدة ،ال تؤخـذ بعـين االعـتبار تبدالت اللـون الناتجة عن ھذه العمليات؛
 (2المنتجات التي ال يمكن أن تلف يدوياً ،دون أن تتكســــر ،حول أسطوانة قطرھا  7مليمتر ،في درجة حرارة تتراوح بين 15
و  30درجة مئوية )الفصل  39بصورة عامة(؛
 (3المنتجات التي تكون نسجھا ً إما مغمورة كليا ً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كال الوجھين بلدائن ،بشرط أن يكون ھذا
الطالء أو ھذه التغطية ظاھرة ومرئية بالعين المجردة ،بغض النظر عن تبدالت اللون الناتجة عن ھذه العمليات )الفصل
(39؛
 (4النسـج المطلية أو المغطاة جزئيا بلدائن وتحتوي رســوما ً ناتجة عن تلك المعالجات )الفصول من  50إلى  58 ،55أو 60
بصورة عامة(؛
ً
 (5الصفائح ،األلواح أو األشرطة من لدائن خلوية المتحدة مع نسج عندما يكون النســيج موجودا كحامل فقط وألغراض التقوية
)الفصل (39؛أو
 (6المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
)ب( النسـج المصنوعة من خيوط ،صفيحات أو أشكال مماثلة ،مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدائن ،الداخلة في البند 56.04
يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية" ،بالمعنى المقصود في البند  ،59.05المنتجات التي تكون بشكل لفات بعرض ال يقل عن
45سم ،صالحة لتزيين الجدران أو السقوف ،والتي تتكون من سطح نسجي أما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفي )بالتشريب
أو بالطالء إلتاحة عملية اللصق(.
إال أن ھذا البند ال يشـمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نســجية مثبتة بشـكل مباشــر على حامل من ورق )البند
 (48.14أو على حامل من مواد نسجية )بند  59.07بصورة عامة(.
يقصد بعبارة "نسج ممططة" ألغراض البند  59.06ما يلي:
)أ( النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط،التي:
 (1ال يزيد وزن المتر المربع منھا عن 1500غرام؛ أو
 (2يزيد وزن المتر المربع منھا عن  1500غرام وتحتوي على أكثر من  %50وزنا من مواد نسجية؛
)ب( النسج المصنوعة من خيوط ،صفيحات أو أشكال مماثلة ،مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلّفة بالمطاط ،الداخلة في البند 56.04؛ و
)ج( األقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط ،بغض النظر عن وزنھا بالمتر المربع.
إال أن ھذا البند ال يشـــمل األلواح أو الصفائح أو األشــرطة من مطاط خلوي ،المتحدة مع أقمشــة نسـجية ،عندما يكون النسيج موجودا
كحامل فقط وألغراض التقوية )الفصل  ،(40وال على المنتجات النسجية الداخلة في البند .58.11
ال يشمل البند :59.07
)أ( النسج التي ال يكون التشـــريب أو الطالء أو التغطية فيھا ظاھرة ومرئية بالعين المجردة )الفصول من  50إلى  55أو الفصل 58
أو 60بصورة عامة(؛ ولتطبيق ھذه الـقـاعـدة ال يؤخذ في االعـتـبـار تـبـدالت اللون النـاتـجـة عن ھذه العمليات؛
)ب( النسج المتضمنة رسوما ً )عدا نسج الكانفا المتضمنة رســوما للمشـاھد المسـرحية ،وللمناظر الخلفية لألسـتديوھات "ديكورات"أو
لالستعماالت المماثلة(؛
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)ج( النسج المغطاة جزئيا ً بزغب ،أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخرى مماثلة والمتضمنة رســـوما ً ناتجة عن تلك المعالجات؛
إال أن النسج الوبرية المقلدة )المخمل المقلد( تبقى داخلة في ھذا البند؛
)د( النسج التي أخضعت لعمليات تجھيز عادي استعملت فيھا مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
)ه( الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج )البند (44.08؛
)و( المساحيق والحبيبات الطبيعية أو االصطناعية الشاحذة ،المثبتة على حامل من نسج )البند (68.05؛
)ز( الميكا المكتلة أو المجددة ،المثبتة على حامل من نسج )البند (68.14؛ أو
)ح( األوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج )عموما ً القسم الرابع عشر أو الخامس عشر(
ال يشمل البند :59.10
ً
ً
)أ( سيور نقل الحركة أو نقل المواد ،من مواد نسجية،التي يقل سمكھا عن  3ملم ،قطعا أو أطواال؛ أو
)ب( سيور نقل الحركة أو نقل المواد ،من نسـج ،مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط ،أوالمصنوعة من خيوط أو خيوط حزم
نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط )البند .(40.10
يشمل البند  59.11األصناف التالية التي ال تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:
)أ( المنتجات النســجية ،أثوابا ً أو مقطعة أطوالً أو مقطعة فقط بشــكل مربع أو مســتطيل )عدا األصناف التي لھا صفة المنتجات
الداخلة في البنود  59.08الى  ،(59.10والمحددة حصرا فيما يلي:
 (1األقمشة المنسوجة ،واللباد أو النسـج المبطنة بلباد ،المطلية أو المغطاة أوالمنضدة )المتحدة مع طبقة أو أكثر( ،بمطاط أو
بجلد أو بأي مادة أخرى ،من األنواع المستعملة في صنع كسوة أجھزة الكرد )التسريح( ،والنســج المماثلة الســتعماالت
تقنية أخر ،بما في ذلك النسـج ضيقة العرض"الشـــرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة"
النسيج؛
نسج النخل؛
(2
 (3نسج التصفية والنسـج السمكية من األنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو الستعماالت تقنية مماثلة ،من مادة نسجية أو
من شعر بشري؛
 (4النسج الملبدة ،أو غير الملبدة ،وإن كانت مشربة أو مطلية ،المنسوجة بشكل مسطح" "flatمتعددة السدى واللحمة ،من النوع
المستخدم في اآلالت أو الستعماالت تقنية أخر؛
 (5النسج المقواة بمعدن ،من األنواع المستخدمة في استعماالت تقنية؛
 (6الحبال والضفائر وحبال التشــحيم ،وغيرھا من األصناف المماثلة ،وإن كانت مشــربة أو مطلية أو مقواة بمعدن ،من
األنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم؛
)ب( األصناف النسجية لالستعماالت التقنية }عدا تلك الداخلة في البنود من  59.08إلى)،(59.10مثل األقمشة النسجية واللباد الـمـقـفـلـة
"موصولة األطراف بحيث تشـكل حلقة مرنة )بدون نھاية(" أو المزودة منھا بأدوات وصل ،من األنواع المســـــتعملة في آالت
صنع الورق أو اآلالت المماثلة )مثل آالت صنع عجينة الورق أو إســـــــمنت الحرير الصخري( ،والفواصل والحلقات وأقراص
الجلي وغيرھا من أجزاء األجھزة أو اآلالت{

مالحظات إضافية:
-1
-2

-3

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
ورد في الئحة المقارنة الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي ألجل المطابقة بين النظام المتناسق الذي يعرف اختصاراً برمز ""HS
وجدول تبنيد مجلس التـعـاون الجـمــركي الذي يعـرف اختصـاراً بـرمـز " ،"CCCNرقـم البنـد القديم  "CCCN" 12/59وينص
ّ
مغطاة" مقابـل البند ."HS" 59.07
على"نسج أخر مشربة أو مطلية أو
ولم يرد مقابـل البند  "HS" 59.07رقم البند  "CCCN" 59.17الذي استحدث فيه في جدول تعريفة الرســــوم الجمركية الصادر في
دمشق عام  1989بند فرعي يقترن برسم  %1ينص على "النسج واللباد المشمعة أو المنشاة بطالء أساسه الزيت المعدة لمكافحة الحشرات
الطيارة" دون التقيد بأحكام المالحظة خامسا ً على الفصل التاســـــــــع والخمسين من ذلك الجدول التي أوجبت حصر مشتمالت البند
 59.17بأنواع النسج المذكورة فيھا على وجه التحديد ولم يرد فيھا ذكر ھذا النوع من النسج ،وكان يجب اســـتحداث ھذا البند الفرعي
ّ
مغطاة" وقد أعيد اســـتحداثه في البند المقابل له في
ضمن البند  "CCCN" 59.12الذي ينص على"نسـج أخر مشــربة أو مطلية أو
النظام المتناسق وھو  "HS" 59.07وفقا ً لالئحة المطابقة
ألواح المطاط الرغوي و اإلسفنجي و طلحيَّاته المكسوة من وجھيھا بنسج و المعدة لصناعة داعمات الثدي:
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إشـــارة إلى كتاب وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  9 / 4 / 5440تاريخ  2002 / 6 / 18المعطوف على كتاب مديرية اقتصاد
حمص رقم 3 / 11 / 694تاريخ  2002 / 6 / 12الذي تستوضح فيه عن البند الجزئي  / 8 / 40ب في جدول تعريفة الرسـوم
الجمركية السـابق والذي ينص على )ألواح المطاط الرغوي واإلســفنجي وطلحيَّاته المكسـوة من وجھيھا بنسج والمعدة لصناعة داعمات
الثدي (.وفيما إذا كان قد استحدث نظير له في جدول تعريفة الرســـوم الجمركية المعد وفقا ً للنظام المتناسق.
اتضح من دراســة الموضوع أن البند الجزئي / 8 / 40ب القديم كان يتناقض مع شرح التعريفة للبند الرئيســي 8 / 40الذي اســـتبعد من
شموله )ألواح وصفائح وأشرطة المطاط الخلوي أو اإلسفنجي المغطاة على وجھيھا بطبقة نسيج (.وأدخلھا في البند  59/11الذي ينص
على)نسج كتيمة من مطاط ،(.كما أن شرح البند  40.08في النظام المتناسق وھو نظير البند السابق  8 / 40استبعد ھذا النوع من األلواح
من شموله وأدخلھا في البند 59.06
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

59.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ،من األنواع المستعملة للتغليف
الخارجي للكتب غيرھا من اإلستعماالت المماثلة ،نسج استشفاف لنقل
الرسوم؛ نسج محضرة للرسم باأللوان "كانفا  ،"Canvasنسج "بكرام
 "buckramومايماثلھا من نسج مقساة من األنواع المستعملة لصناعة
القبعات.
- 59 01. 10. 00

نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية ،من األنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب
وغيرھا من االستعماالت المماثلة

10 %

كغ

- 59 01. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

59.02

نسج لإلطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي آميدات
أخر ،أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز.
- 59 02. 10. 00

من نايلون أو من بولي آميدات أخر

10 %

كغ

- 59 02. 20. 00

من بوليستر

10 %

كغ

- 59 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

59.03

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن ،عدا تلك الداخلة في البند
.59.02
- 59 03. 10. 00

ببولي )فينيل كلورايد(

10 %

كغ

- 59 03. 20. 00

ببولي يوريثان

10 %

كغ

- 59 03. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

59.04

59.05

القسم الحادي عشر  /الفصل التاسع والخمسون

مشمع أرضية )لينوليوم( ،وإن كان مقطعا بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات
تتكون من طالء أو غطاء على حامل من مواد نسجية ،وإن كانت مقطعة
بأشكال معينة.
- 59 04. 10. 00

لينوليوم ""Linoleum

20 %

م2

- 59 04. 90. 00

غيرھا

20 %

م2

59 05. 00. 00

أغطية جدران من مواد نسجية.

20 %

م2

نسج ممططة ،عدا تلك الداخلة في البند .59.08

59.06

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- 59 06. 10. 00
-
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أشرطة الصقة بعرض ال يزيد عن  20سم

10 %

كغ

غيرھا:

- - 59 06. 91. 00

مصنرة أو كروشيه

10 %

كغ

- - 59 06. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ
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رمز النظام المتناسق

59.07

59 07. 00. 00
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا " "canvasالمتضمنة
رسوما ً للمشاھدالمسرحية ،أو للمناظر الخلفية الستديوھات "ديكورات" أو
الستعماالت المماثلة.

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

59.08

59 08. 00. 00

فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية ،للمصابيح والمواقد
والقداحات والشموع أو وما يماثلھا؛ رتائن )أغشية( وھاجة لمصابيح الغاز
وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعھا ،وإن كانت مشربة.

10 %

كغ

59.09

59 09. 00. 00

خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة ،وإن كانت مبطنة أو
مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر.

10 %

كغ

59.10

59 10. 00. 00

سيور نقل الحركة أو نقل المواد ،من مواد نسجية ،وإن كانت مشربة،
مطلية ،مغطاة أو منضدة بلدائن ،أو مقواة بمعدن أو بمواد أخر.

5%

كغ

منتجات وأصناف نسجية ،الستعماالت تقنية ،محددة في المالحظة  7من ھذا
الفصل.

59.11
- 59 11. 10. 00

األقمشة المنسوجة واللباد والنسج المبطنة بلباد ،المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو
بجلد أو بأي مادة أخرى ،من األنواع المستعملة في صنع كسوة أجھزة الكرد )التسريح(،
والنسج المماثلة الستعماالت تقنية أخر ،بما في ذلك النسج الضيقة العرض "الشرائط"
المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسج.

5%

كغ

- 59 11. 20. 00

نسج النخل ،وإن كانت جاھزة

5%

كغ

-

 10:37ص

أقمشة نسجية ولباد ،مقفلة دون أطراف أو موصولة األطراف "تشكل حلقة مرنة" ومزودة
بأدوات ربط من األنواع المستعملة في آالت صناعة الورق أو في آالت مماثلة )مثل آالت
صنع عجائن الورق أو إسمنت الحرير الصخري(:

- - 59 11. 31. 00

وزن المتر المربع منھا أقل من  650غراما ً

5%

كغ

- - 59 11. 32. 00

وزن المتر المربع منھا  650غراما ً أو أكثر

5%

كغ

- 59 11. 40. 00

نسج التصفية والنسج السميكة ،من األنواع المستعملة في معاصر الزيوت أوما يماثلھا ،بما
في ذلك ما كان منھا مصنوعا ً من شعر بشري

5%

كغ

- 59 11. 90. 00

غيرھا

5%

كغ
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380

الصفحة381 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الستون

الفصل الستون
أقمشة مصنرة
مالحظات:
.1

.2
.3

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( المسننات بغرزة معقوفة )دانتيال الكروشيه( الداخلة في البند 58.04؛
)ب( الرقاع ،والشارات واألصناف المماثلة ،من مصنرات أو كروشيه ،الداخلة في البند 58.07؛أو
)ج( األقمشة المصنرة أوالكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ،المذكورة في الفصل .59إال أن األقمشة ذات الخمل
المصنرة أو الكروشيه ،المشربة أو المطلية أو المغطاة أوالمنضدة تبقى داخلة في البند .60.01
يشــــمل أيضا ھذا الفصل األقمشــــة المصنوعة من خيوط من معدن من األنواع المســــتعملة لأللبســــة ،أو للمفروشــــات أو اإلستعماالت
المماثلة.
إن عبارة "مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة تشــــــير أيضا إلى األصناف المجمعة  -بالغرز " "stitch-bondedالتي تتألف
الغرزات المتسلسلة فيھا من خيوط نسجية.

مالحظات البنود الفرعية:
البنود الفرعية من  6005.21إلى  6005.44و من  6006.21إلى . 6006.44
األقمشة المصنرة أو الكروشيه ،غير المبيضة ،المبيضة ،المصبوغة ،من خيوط مختلفة األلوان ،أو المطبوعة.
إن أحكام المالحظة الفرعية ) (1للقسم الحادي عشر ،من )ھـ( إلى )ط( تطبق ،بعد تعديل ما يجب تعديله ،على األقمشة المصنرة أو
الكروشيه ،غير المبيضة ،المبيضة ،المصبوغة ،من خيوط مختلفة األلوان ،أو المطبوعة.
إن األقمشة المؤلفة إما كليا ً أو جزئيا ً من خيوط مطبوعة مختلفة األلوان أو من خيوط مطبوعة ذات ألوان متدرجة أو خفيفة من نفس اللون،
تعتبر أقمشة من خيوط مختلفة األلوان و ليست أقمشة مصبوغة و ال مطبوعة.
 -1يشمل البند  6005.35األقمشة من شعيرات مفردة ) (monofilamentمن بولي إيتيلين أو متعددة الشعيرات من بوليستير ،بوزن
يعادل أو يتجاوز  30غرام/م ²لكن ال يتجاوز  55غرام/م ،²بحيث يحتوي نسيج الشبكة على األقل عشرون ثقبا ً في السم ²و لكن ال يتجاوز
مائة ثقب في الـ سم ، ²مشربة أو مطلية بألفا – سيبرميترين ) ،(ISOكلورفينابير ) ،(ISOدلتاميترين ) ،(INN ،ISOلمبادا – سيھا
لوترين ) ،(ISOبيرمترين ) (ISOأو بيريميفوس – ميتيل ).(ISO

مالحظات إضافية:
.1

وردت عبارة "إال أن األقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه" في نص المالحظة )-.1ج( في"جدول التعريفة لجمركية وفق النظـام
المنسّـق و فق تعديالت  " 1996الصادر عن " إدارة المال والتجارة واإلســــتثـمار اإلدارة العامة للشــــــؤون اإلقتصادية األمانة العامة
لـجـامـعـة الدول العـربـيـة" ترجمة للنص اإلنكليزي لنفس الـمـالحـظـة أما النص الفرنســــي لنفس المالحظة فقد ذكر إضافة إلى ذلك
)األقمشة المزردة المصنرة "("et etoffes boucles en bonneterie
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

60.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقمشة ذات خمل )بما فيھا طويلة الخمل( ،وأقمشة مزردة "تيري ،"terry
مصنرة أو كروشيه.
- 60 01. 10. 00
-

أقمشة "طويلة الخمل"

10 %

كغ

أقمشة مزردة:

- - 60 01. 21. 00

من قطن

10 %

كغ

- - 60 01. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 60 01. 29. 00

من مواد نسجية أخرى

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 60 01. 91. 00

من قطن

10 %

كغ

- - 60 01. 92. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

10 %

كغ

- - 60 01. 99. 00

من مواد نسجية أخرى

10 %

كغ

60.02

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال يزيد عن  30سم ،تحتوي على  %5أو
أكثر وزنا ً من خيوط ايالستوميرية )خيوط تركيبية قابلة
للمط" ("elastomericأو خيوط مطاط ،غير تلك الداخلة في البند
.60.01
- 60 02. 40. 00

تحتوي وزنا ً على  %5أو أكثر خيوطا ً ايالستوميرية )خيوط تركيبية قابلة للمط
" ("elastomericلكنھا ال تحتوي على خيوط مطاط

10 %

كغ

- 60 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

60.03

أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض ال يزيد عن  30سم ،غير تلك الداخلة في
البندين  60.01و .60.02
- 60 03. 10. 00

من صوف أو من وبر ناعم

10 %

كغ

- 60 03. 20. 00

من قطن

10 %

كغ

- 60 03. 30. 00

من ألياف تركيبية

10 %

كغ

- 60 03. 40. 00

من ألياف اصطناعية

10 %

كغ

- 60 03. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

60.04
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أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن  30سم ،تحتوي على  %5أو
أكثر وزنا ً من خيوط إيالستوميرية )خيوط تركيبية قابلة للمط
" ("elastomericأو من خيوط مطاط ،غير تلك الداخلة في البند
.60.01
- 60 04. 10. 00

تحتوي على  %5أو اكثر وزنا ً من خيوط ايالستوميرية )خيوط تركيبية قابلة للمط
" ("elastomericلكنھا ال تحتوي على خيوط من مطاط

10 %

كغ

- 60 04. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

60.05

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقمشة مصنرات السدى )بما فيھا تلك المتحصل عليھا على آالت تصنير
الشرائط " ،("galloon knitting machinesغير تلك الداخلة في
البنود  60.01إلى .60.04
-

من قطن:

- - 60 05. 21. 00

غيرمقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 05. 22. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 05. 23. 00

من خيوط مختلفة االلوان

10 %

كغ

- - 60 05. 24. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-

من ألياف تركيبية:

- - 60 05. 31. 00

غيرمقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 05. 32. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 05. 33. 00

من خيوط مختلفة االلوان

10 %

كغ

- - 60 05. 34. 00

مطبوعة

10 %

كغ

- - 60 05. 35. 00

أقمشة مذكورة في المالحظة رقم ) (1من مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل

10 %

كغ

- - 60 05. 36. 00

غيرھا ،غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 05. 37. 00

غيرھا ،مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 05. 38. 00

غيرھا ،من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 60 05. 39. 00

غيرھا ،مطبوعة

10 %

كغ

-

من ألياف اصطناعية:

- - 60 05. 41. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 05. 42. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 05. 43. 00

من خيوط مختلفة االلوان

10 %

كغ

- - 60 05. 44. 00

مطبوعة

10 %

كغ

- 60 05. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

60.06

أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر.
- 60 06. 10. 00
-
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من صوف أو من وبر ناعم

10 %

كغ

من قطن:

- - 60 06. 21. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 06. 22. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 06. 23. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ
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الصفحة
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 60 06. 24. 00
-

مطبوعة

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

من ألياف تركيبية:

- - 60 06. 31. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 06. 32. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 06. 33. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 60 06. 34. 00

مطبوعة

10 %

كغ

-
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القسم الحادي عشر  /الفصل الستون

من الياف اصطناعية:

- - 60 06. 41. 00

غير مقصورة أو مقصورة

10 %

كغ

- - 60 06. 42. 00

مصبوغة

10 %

كغ

- - 60 06. 43. 00

من خيوط مختلفة األلوان

10 %

كغ

- - 60 06. 44. 00

مطبوعة

10 %

كغ

- 60 06. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14
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الصفحة

385

الصفحة386 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الحادي والستون

الفصل الحادي والستون
ألبسة وتوابع ألبسة ،من مصنرات
مالحظات:
-1
-2

-3

ال يطبق ھذا الفصل إالّ على األصناف الجاھزة من مصنرات أو كروشيه.
ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( األصناف الداخلة في البند 62.12؛
)ب( األلبسة المستعملة وغيرھا من األصناف األخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
)ج( أجھزة تقويم األعضاء ،مثل األحزمة الطبية الجراحية ،و أحزمة الفتق أو ما يماثلھا )البند .(90.21
من أجل تطبيق أحكام البندين  61.03و :61.04
ّ
)أ( يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاھزة مكونة من قطعتين أو ثالث ،مصنعـة من قـماش مماثل ،وذلك فيما يتعـلق بسطحھا
الخارجي ،و تشتمل على:

جاكيت أو ســترة واحدة يتكون جزؤھا الخارجي ،باسـتثناء األكمام ،من أربع قطع أو أكثر ،مصممة لتغطية الجزء العلوي
من الجســــم ،ويمكن أن يكون معھا صدرية واحدة مخيّطة يكون جزؤھا األمامي مصنوعا ً من ذات قماش السطح الخارجي
لباقي مكونات المجموعة وجزؤھا الخلفي مصنوعا ً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛و
قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء الســــفلي من الجســـــم ،مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو

قصير"شورت" )عدا رداء السباحة(،أو من تنورة)جيبة" ("jupeعادية أو تنورة بشكل بنطلون ،بدون حماالت أو صدرة
متصلة بھا.
يجب أن تكون جميع مكونات"البدلة" من قماش ذي بنية نســـــجية واحدة ،ومن ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضا ً أن تكون
من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات
ومع ذلك ،فإن ھذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي )شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيّطة( من نسيج مختلف.
وإذا قدمت معا ً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء الســـفلي من الجسـم )مثل ،بنطلونين عاديّين أو بنطلون عادي وبنطلون
قصير"شورت" ،أو تنورة "جيبه  "jupeعادية و بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون وبنطلون( ،فإن الجزء الســـفلي الذي يعطي
األولوية يجب أن يكون البنطلون ،وفي حال بدل الســيدات أوالبنات ،فيجب أن يكون التنورة "الجيبه  "jupeالعادية أو التنورة
بشكل بنطلون ،أما باقي المكونات فيجب معاملتھا على حدى
تشمل أيضا عبارة "بدلة" المجموعات التالية من األلبسة ،وإن لم تتوفر فيھا جميع الشروط السابقة:
لباس الصباح ،يتكون من جاكيت ســـادة )قصيرة منفرجة( بأذيال مســـتديرة تتدلى على الظھر إلى أســـفله ،ومن بنطلون

مخطط طوليا؛ً

لباس المسـاء )سـترة بذيل" فراك"( ،مصنوع عادة من قماش أســود اللون ،وله جاكيت قصيرة نسـبيا ً من األمام ،ومفتوحة
بصورة مستمرة ولھا أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين و متدلية من الخلف الى أسفل؛
لباس العشاء )سـموكن( ،وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية )رغم أ ّنه قد يظھر من خاللھا جزء أكبر من

مقدمة القميص( ،وتتميز بأن طيتي الصدر فيھا مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد الالمع.
)ب( يقصد بعبارة طقم )أنسامبل" ("ensembleمجموعة من األلبسة )عدا البدل واألصناف الداخلة في البنود  61.07أو 61.08أو
 (61.09تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ،و مھيأة للبيع بالتجزئة ،و تتألف من:
قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ،باسـتثناء الكنزة " بلّوفر " pulloversالتي يمكن أن تشـكل

لباسـا ً علويا ً ثانيا ً فيما يتعلق فقط باألطقم الثنائية " توينز  " twin-setsوباســتثناء الصدرية التي قد تشكل أيضا لباسا ً علويا ً
ثانيا ً في الحاالت األخرى ،و
قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ،مصممة لتغطية الجزء الســـفلي من الجســــم ،ومكونة من بنطلون عادي،أو بنطلون

ّ
ّ
بصدرة وحمّاالت متصلة به )أوفرول " "over-allأو سالوبيت " ("salopetteأو بنــطلون بأرجل ضيقة تغـطي الركب،
أو بنطلون قصير"شــورت" )عدا ألبســة الســباحة( ،أو تنورة "جيبة  "jupeعادية أو تنورة بشكل بنطلون.
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يجب أن تكون جميع مكونات الطقم "األنسامبل "Ensembleمن قماش ذي بنية نسجية واحدة ،من نفس الطراز ،واللون
والتركيب؛ كما يجب أيضا ً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .وال تنطبق عبارة"أنسمبل "ensembleعلى أردية الرياضة "
ترينينغ  ،"trainingsأو أردية التزلج الداخلة في البند.61.12
 -4ال يشمل البندان  61.05و  61.06األلبسة بجيوب تحت الخصر ،التي لھا أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن
من شـــد وتضييق المالبس من أســـفل ،كما ال يشــمالن األلبسـة التي يقل معدل عدد الغرز فيھا عن عشــرة في السنتيمتر الطولي في كل
اتجاه محســـــوبة على مســــاحة مقاسھا 10سم× 10سم على األقل ،كما ال يشــــمل البند  61.05األلبسة بدون أكمام.
 -5ال يشمل البند  61.09األلبسـة التي لھا أربطة لإلحكام ،أو أربطة جانبية ضامّة للخصر أو أية وسـيلة أخرى لشــد وتضييق المالبس من
األسفل.
 -6من أجل تطبيق أحكام البند :61.11
)أ( يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسة لألطفال" ،األصناف المخصصة لصغار األطفال الذين ال يزيد طول أجسامھم عن  86سم؛
وتشمل أيضا ً حفاضات وأقمطة األطفال؛
)ب( إن األصناف التي يـمـكـن ألول وھـلـة أن تبند في آن واحد ،في البند  61.11وفي بنود آخر من ھذا الفصل ،يجب أن تدخل في
البند .61.11
 -7من أجل تطبيق أحكام البند  ،61.12يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" ،األلبسـة أو مجموعات األلبسة التي يمكن التعرف عليھا من
مظھرھا العام ومن بنيتھا النسجية ،أنھا معدة بصورة أساسية الرتدائھا بقصد التزلج على الثلوج )عبر السھول أو على منحدرات الجبال(.
وھي تتكوّ ن إما من:
)أ( رداء تزلج "أوفرول تزلج  ،"ski overallوھـو لباس مـؤلـف من قـطعـة واحدة ومصمـم لـتـغـطـية الجزء العـلوي والجزء السفلي
من الجسم؛ باإلضافة إلى األكمام والياقة ،يمكن لھذ اللباس أن يتضمن جيوبا ً أو أربطة لألقدام؛ أو
)ب( طقم تزلج "أنســامبل تزلج  ،"ski ensembleوھو مجموعة من األلبسـة تتكون من قطعتين أو ثالث ،مھيأة للبيع بالتجزئة و
تتألف من:
قطعة مالبس واحدة ،مثل ،من نوع "أنوراك  *"anorakأو سترات واقية من الريح والمطر ،أو أصناف مماثلة،تغلق

بحابكات منزلقة )مسننة أو غير مس ّننة( ،وقد تكون معھا صدرية إضافية ،و

بـنـطـلـون واحـد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر ،أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغـطي الركب أو بنطـلون واحد بصدرة
وحماالت متصلة به "أوفرول  overallأو." salopetteويمكـن أن يتألف أيضا ً طـقـم التزلج"األنسامبل "ensemble
من رداء تزلج مـمـاثـل للرداء المذكور في الفـقـرة )آ( أعاله ،ومن سترة )جاكيت( بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق
الرداء .ويجب أن تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بـنـيـة نســــــجـيـة واحدة ،من نفس الطراز
والتركيب ،وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضا أن تكون ھذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.
 -8إن األلبسة التي يمكن ألول وھلة أن تبند في آن واحد في البند  61.13و في غيره من بنود ھذا الفصل ،باســـتثناء البند  ،61.11يجب أن
تدخل في البند .61.13
 -9إن ألبسة ھذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتھا األمامية بوضع الطرف األيسر فوق الطرف األيمن تعتبر من ألبسة الرجال أوالصبية،
وتلك المصممة لكي تغلق فتحتھا األمامية بوضع الطرف األيمن فوق الطرف أليســـر ،تعتبر من ألبســة النســـاء أو البنات.
ال تطبق ھذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم ألحد الجنسين دون اآلخر.
إن األلبسـة التي ال يمكن التمييز فيھا بين ما ھو ألبسـة للرجال أو الصبية أو بين ما ھو ألبسـة للنساء أو البنات،يجب أن تبند في البنود التي
تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.
 -10يمكن أن تكون أصناف ھذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

مالحظات إضافية:
-1

-2
-3

ّ
مطاطة عندما تكون قابلة للمط و ناتجة عن اســـــتعمال خيوط نسجية مع خيوط ّ
تعتبر المصنرات ّ
مغطاة بمادة
مطاط مبركن "و إن كانت
المطاط التي تشكل شريطا ً إلحكام الربط فقط( أو عندما تكون ناتجة بكاملھا عن استعمال خيوط ّ
ّ
مطاط
نســجية" )يســتثنى منھا خيوط
ّ
مغطاة بمواد نسجية.
تعتبر المصنرات ممططة عندما تكون مصنوعة من خيوط نسـجية مشـــربة أو مطلية بالمطاط مسـبقا ً أو جعلت ممططة وذلك بتشريبھا
أوطليھا بالمطاط بعد الصنع.
سقطت سھواً من المالحظة )-.3أ( من "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المتناسق و فق تعديالت  "1996الصادر عن "إدارة المال
والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" الفقرات التالية:
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)يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذي بنية نســـجية واحدة ،و من ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضا ً أن تكون من نفس
الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.ومع ذلك ،فإن ھذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي )شــريط نســجي مثبت داخل الحواف
المخيّطة( من نســـيج مختلف.
وإذا قدمت معا ً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم)مثل ،بنطلونين عاديّين أو بنطلون عادي وبنطلون قصير "شورت"،
أو تنورة "جيبه  "jupeعادية و بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون وبنطلون( ،فإن الجزء السـفلي الذي له األولوية يجب أن يكون للبنـطلون،
و في حال بدل الســـيدات أو البنات ،فيجب أن يكون للتنــورة "الجيبه  "jupeالعادية أو التنورة بشكل بنطلون ،أما األلبسة األخرى فتعتبر
قطعا ً منفصلة.
تشمل أيضا ً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من األلبسة ،وإن لم تتوفر فيھا جميع الشروط السابقة:

لباس الصباح ،يتكون من جاكيت سـادة )قصيرة منفرجة( بأذيال مسـتديرة تتدلى على الظھر الى أسفله ،ومن بنطلون مخطط طولياً؛
ً
لباس المســاء )ســـترة بذيل " فراك"( ،مصنوع عادة من قماش أســـود اللون ،وله جاكيت قصيرة نسـبيا من األمام،ومفتوحة

بصورة مستمرة ولھا أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين و متدلية من الخلف الى أسفل؛

لباس العشاء )سموكن( ،وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية )رغم أ ّنه قد يظھر من خاللھا جزء أكبر من مقدمة
القميص( وتتميز بأن طيتي الصدر فيھا مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد الالمع
كما سقط أيضا ً المقطع األول من المالحظة )-.3ب( وھو ينص على ما يلي:
"يقصد بعبارة طقم )أنســامبل " ("ensembleمجموعة من األلبســـــة )عدا البدل واألصناف الداخلة في البند  62.07أو،(62.08تتكون
من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل و مھيّأة للبيع بالتجزئة ،وتتألف من:
قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ،باســـتثناء الصدرية)جيلة " ("giletالتي يمكن أن تشكل أيضا لباسا ً

ً
ً
علو ّيا ثانيا؛ و
قطعة أو قطعتين من ألبســة مختلفة ،مصممة لتغطية الجزء الســـفلي من الجســـم ،و مكونة من بنطلون عادي،أو بنطلون بصـدرة

ّ
وحمّاالت متصــلة به )أوفرول" "overallsأو سالوبيت" ("salopetteأو بنطلون بأرجل ضيــّقة تغطي الركب ،أو بنطلون
قصير "شـورت" )عدا ألبسـة الســباحة( ،أو تنورة )جيبة " ("jupeعادية أو تنورة بشـكل بنطلون.
ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم )األنســــامبل" ("ensembleمن قماش ذو بنية نســــجية واحدة ،من نفس الطراز واللون
والتركيب؛ كما يجب أيضا ً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .وال تنطبق عبارة "أنســامبل" على أردية الرياضة وأردية أو
أطقم التزلج ،الداخلة في البند .61.12
وردت عـبارة )مثل ،من نوع "أنوراك"( في المقـطع أ من الفقرة )ب( من المالحظة  7في جدول التعــريفة الجمركية وفق النظام المتناسق
و فق تعديالت "1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالســتثمار اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية األمـانـة العـامـة لجـامـعـة الدول
العـربـيـة "أعاله مقابل عبارة " "such as anorakالواردة في النص اإلنكليزي لنفس المالحظة بينما ووردت عبارة
" "type anorakبالمـقـابـل في النص الفرنســي وقد ورت ترجـمـتـھـا في جـدول تعـريفة الرســوم اللبناني المعد وفقا ً للنظام المتناسق
)من نوع "أنوراك"( ويالحظ أنه جرى إضافة كلمة مثل انســجـامـا ً مع النص اإلنكليزي الذي ذكر األنوراك على سبيل المثال ال الحصر.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

معاطف ،أقبية ،معاطف بدون أكمام " كابات  ،"capesوعباءات ،أنوراكات
)بما فيھا سترات التزلج( ،سترات واقية من الريح والمطر ،وأصناف مماثلة
للرجال أو الصبية ،من مصنرات أو كروشيه ،ماعدا األصناف الداخلة في
البند .61.03
- 61 01. 20. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 01. 30. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 61 01. 90. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

معاطف ،أقبية ،معاطف بدون أكمام " كابات  ،"capesوعباءات،
وأنوراكات )بما فيھا سترات التزلج( ،سترات واقية من الريح والمطر،
واألصناف المماثلة للنساء أو البنات ،من مصنرات أوكروشيه ،باستثناء
األصناف الداخلة في البند .61.04

61.02

- 61 02. 10. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- 61 02. 20. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 02. 30. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 61 02. 90. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

بدل ،أطقم "أنسامبالت" ،جاكيتات ،بليزرات ،بنطلونات عادية وبنطلونات
بصدرة وحماالت متصلة بھا "أوفرھول أوسالوبيت" وبنطلونات بأرجل
ضيقة تغطي الركب ،وبنطلونات قصيرة "شورت" )عدا ألبسة السباحة(،
للرجال أوالصبية ،من مصنرات أوكرشيه.

61.03

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- 61 03. 10. 00
-

أطقم "أنسامبالت":

- - 61 03. 22. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 03. 23. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 03. 29. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-

جاكيتات وبليزرات:

- - 61 03. 31. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 03. 32. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 03. 33. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 03. 39. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-
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- - 61 03. 41. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 03. 42. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 03. 43. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 03. 49. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

61.04

بدل ،أطقم )أنسامبالت " ،("ensemblesجاكيتات ،بليزرات ،فساتين،
تنانير )جيبات " ("jupesعادية ،وتنانير بشكل بنطلونات ،بنطلونات
عادية ،بنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بھا )أوفرھول " "overallsأو
سالوبيت " ،("salopettesوبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب
وبنطلونات قصير )شورت ماعدا ألبسة السباحة( للنساء أو البنات من
مصنرات أو كروشيه
-

بدل:

- - 61 04. 13. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 19. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-

أطقم "أنسامبالت":

- - 61 04. 22. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 04. 23. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

جاكيتات و بليزرات:

- - 61 04. 31. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 04. 32. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 04. 33. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

فساتين:

- - 61 04. 41. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 04. 42. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 04. 43. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 44. 00

من ألياف اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 04. 49. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-
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تنانير "جيبّات  "jupesوتنانير بشكل بنطلونات:

- - 61 04. 51. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 04. 52. 00

من قطن

30 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

390

الصفحة391 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 61 04. 53. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 59. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-

بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بھا )أوفرھول " "overallsأو
سالوبيت " ("salopettesوبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ،وبنطلونات قصيرة
"شورت":

- - 61 04. 61. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 61 04. 62. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 04. 63. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 04. 69. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

61.05

قمصان للرجال أو الصبية ،من مصنرات أوكروشيه.
- 61 05. 10. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 05. 20. 00

من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 61 05. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

61.06

بلوزات ،قمصان ،بلوزات بشكل قمصان ،للنساء أو البنات ،من مصنرات
أوكروشيه.
- 61 06. 10. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 06. 20. 00

من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 61 06. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

61.07

سراويل داخلية )كالسونات أوسليبات( قمصان للنوم ،بيجامات ،برانس
حمام ،أرواب دو شامبر وأصناف مماثلة ،للرجال والصبية ،من مصنرات
أوكروشيه.
-

سراويل داخلية )كالسونات أوسليبات(:

- - 61 07. 11. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 07. 12. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 07. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

قمصان نوم وبيجامات:

- - 61 07. 21. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 07. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 07. 29. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

- - 61 07. 91. 00
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غيرھا:
من قطن

30 %
الصفحة

عدد
391

الصفحة392 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 61 07. 99. 00

61.08

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
من مواد نسجية أخرى

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

قمصان داخلية مندمجة بسراويل أوتنانير داخلية "كومبينيزونات"،
جوبونات ،وتنانير داخلية أخر "جونيالّت" ،سراويل داخلية ،قمصان أو
أثواب للنوم ،بيجامات ،ألبسة المنزلية فضفاضة )ديزاب ّيه
" ،("deshabillesبرانس حمام ،أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة،
للنساء أو البنات ،من مصنرات أو كروشيه.
-

قمصان داخلية مندمجة بسراويل أوتنانير داخلية "كومبينوزونات" ،جوبونات وتنانير داخلية
أخر "جونيالّت":

- - 61 08. 11. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 08. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

سراويل داخلية:

- - 61 08. 21. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 08. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 08. 29. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-

قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات:

- - 61 08. 31. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 08. 32. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 08. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

غيرھا:

- - 61 08. 91. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 08. 92. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 61 08. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

61.09

قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونھا من
مصنرات أو كروشيه.
- 61 09. 10. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 09. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

كنزات "ب ّلوفرات " ،"pulloversجيليه  "giletsوسويترات )كارديجان
" ("cardigansوأصناف مماثلة ،بأكمام أو بدونھا ،من مصنرات أو
كروشيه.

61.10

- - 61 10. 11. 00
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من صوف أو وبر ناعم:
من الصوف

30 %

الصفحة

عدد

392

الصفحة393 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 61 10. 12. 00

من ماعز كشمير)(cashmere

30 %

- - 61 10. 19. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 61 10. 20. 00

من قطن

30 %

عدد

- 61 10. 30. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 61 10. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال ،من مصنرات أو كروشيه.
- 61 11. 20. 00

من قطن

30 %

كغ

- 61 11. 30. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- 61 11. 90. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

كغ

61.12

أردية للرياضة "ترينينغ  ،"Trainingsأردية وأطقم للتزلج ،ألبسة
للسباحة ،من مصنرات أو كروشيه.
-

أردية للرياضة "تريننغ :"trainings

- - 61 12. 11. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 61 12. 12. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 12. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

- 61 12. 20. 00

أردية وأطقم التزلج

30 %

عدد

-

ألبسة سباحة للرجال أوالصبية:

- - 61 12. 31. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 12. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

أردية سباحة للنساء أو البنات:

- - 61 12. 41. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 61 12. 49. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

61 13. 00. 00

ألبسة ،مصنوعة من األقمشة المصنرة أو الكروشيه ،الداخلة في البنود
 59.03أو  59.06أو .59.07

30 %

كغ

61.14
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الرسم  %وحدة قياسية
عدد

61.11

61.13
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ألبسة أخر ،من مصنرات أو كروشيه.
- 61 14. 20. 00

من قطن

30 %

كغ

- 61 14. 30. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- 61 14. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

61.15

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

جوارب نسائية بسراويل )كولون " ،("Bas-culottesوجوارب نسـائية
طويلة أو نصفية أو قصيرة الساق وغيرھا من أصناف تكسو األرجل
أواألقدام ،بما فيھا تلك األنواع ذات الضغط المتدرج )وعلى سبيل المثال
جوارب تمدد األوردة( وخفاف بدون نعال " "foot wearمصنرة أو
كروشيه
- 61 15. 10. 00
-

كولونات )جوارب بسراويل( جوارب طويلة الساق أو نصفية الساق ذات ضغط متدرج
)الجوارب الخاصة بتمدد االوردة ،على سبيل المثال(

5%

كغ

غيرھا من الجوارب بسراويل )كولونات آخر(:

- - 61 15. 21. 00

من ألياف تركيبية ،مقاس الخيط المفرد منھا أقل من  67ديسيتكس

30 %

كغ

- - 61 15. 22. 00

من ألياف تركيبية ،مقاس الخيط المفرد منھا  67ديسيتكس أو أكثر

30 %

كغ

- 61 15. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

- 61 15. 30. 00

غيرھا من الجوارب طويلة الساق أو نصفية الساق حتى الركبة،مقاس الخيط المفرد منھا أقل
من  67ديسيتكس

30 %

كغ

-

غيرھا:

- - 61 15. 94. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

كغ

- - 61 15. 95. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 61 15. 96. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- - 61 15. 99. 00

من مواد نسيجية أخر

30 %

كغ

قفازات عادية ،قفازات بال أصابع ،قفازات تكسو األصابع األربع معا ً واإلبھام
منفرداً ،من مصنرات أوكروشيه.

61.16
- 61 16. 10. 00
-

مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو بمطاط

30 %

كغ

غيرھا:

- - 61 16. 91. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

كغ

- - 61 16. 92. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 61 16. 93. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- - 61 16. 99. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

كغ

61.17
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توابع أخر جاھزة لأللبسة؛ من مصنرات أوكروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء
توابع ألبسة ،من مصنرات أوكروشيه.
- 61 17. 10. 00

شاالت ،أوشحة ،لفاعات عنق ،مناديل رأس ،أخمرة ،براقع وأصناف مماثلة

30 %

عدد

- 61 17. 80. 00

توابع أخر

30 %

كغ

- 61 17. 90. 00

أجزاء

30 %

كغ

2017/03/14
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الصفحة396 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

الفصل الثاني والستون
ألبسة وتوابع ألبسة ،من غير المصنرات
مالحظات:
-1
-2

-3

ال يطبّق ھذا الفصل سوى على األصناف الجاھزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو ،وال تدخل فيه األصناف من مصنرات أو
كروشيه )عدا ما يشمله البند .(62.12
ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( األلبسة المستعملة وغيرھا من األصناف األخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
)ب( أجھزة تقويم األعضاء مثل األحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلھا )البند .(90.21
من أجل تطبيق أحكام البندين  62.03و :62.04
ّ
)أ( يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة ألبســة جاھزة مكونة من قطعتين أو ثالث مص ّنعة من قماش مماثل ،و ذلك فيما يتعـلق بسطحھا
الخارجي ،و تشتمل على:
جاكيت أو ســترة واحدة يتكون جزؤھا الخارجي ،باســـتثناء األكمام ،من أربع قطع أو أكثر ،مصممة لتغطية الجزء العلوي

من الجســـم ،ويمـكـن أن يكون معـھا صدرية واحدة مخيّطة يكون جزؤھـا األمامي مصنوعـا ً من ذات قماش الســطح
الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤھا الخلفي مصنوعا ً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛ و
ّ
قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء الســـفلي من الجســـــم ،مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيّقة تغطي الركب أو

قصير" شــورت ")عدا رداء الســباحة( ،أو تنورة "جيبه  " jupeعاديّة أو من تنورة بشــــكل بنطلون ،بدون حمّاالت أو
صدرية متصلة بھا.
يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذي بنية نســـجية واحدة،ومن ذات اللون والتركيـب؛ يجب أيضا ً أن تكون
من نفس الطراز و متوافقة أو منســجمة القياســات .مع ذلك ،فإن المكونات يمكن أن تزود بشــريط أنبوبي )شريط نسجي
مثبّت داخل الحواف المخيّطة( من قماش مختلف.
إذا قدمت معا ً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السـفلي من الجسم )مثل ،بنطلونين عاديّين أو بنطلون عادي مع بنطلون
قصير"شورت" ،أو تنورة )جيبة " (" jupeعادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون( ،فإن الجزء السفلي الذي يعـطي
األولوية يجـب أن يكـون للبنطلون ،وفي حـالة بدل السـيدات أو البـنـات ،فيجـب أن تكـون األولوية للتـنـورة )جيبة "("jupe
العادية أو الت ّنورة بشكل بنطلون ،أما باقي المكونات فيجب معاملتھا على حدى.
تشمل أيضا ً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من األلبسة ،وإن لم تتوافر بھا جميع الشروط السابقة:
لباس الصباح ،يتكون من جاكيت ســادة)قصيرة منفرجة( بأذيال مســتديرة تتدلى على الظھر إلى أســــفله ،ومن بنطلون

مخطط طوليا؛ً
لباس المسـاء )سـترة بذيل " فراك "( ،مصنوع عادة من قماش أســود اللون ،له جاكيت قصيرة نسـبيا ً من األمام و مفتوحة

ّ
بصورة مستمرّ ة ولھا أذيال ضيّقة مخصورة على الجانبين و متدلية من الخلف إلى أسفل؛
لباس العشاء" سموكن " ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية )رغم أنه قد يظھر من خاللھا جزء أكبر من

مقدمة القميص(،و يتميز بأن طيّتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد الالّمع.
)ب( يقصد بعبارة طقم )أنســامبل " ("ensembleمجموعة من األلبســــة )عدا البدل واألصناف الداخلة في البند62.07
أو،(62.08تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل و مھيّأة للبيع بالتجزئة ،وتتألف من:

قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ،باســـتثناء الصدرية)جيلة " ("giletالتي يمكن أن تشكل أيضا
لباسا ً علو ّيا ً ثانياً؛ و
قطعة أو قطعتين من ألبســة مختلفة ،مصممة لتغطية الجزء الســـفلي من الجســـم ،و مكونة من بنطلون عادي،أو بنطلون

ّ
بصـدرة وحمّاالت متصــلة به )أوفرول" "overallsأو سالوبيت" ("salopetteأو بنطلون بأرجل ضيــّقة تغطي الركب،
أو بنطلون قصير "شـورت" )عدا ألبسـة الســباحة( ،أو تنورة )جيبة " ("jupeعادية أو تنورة بشـكل بنطلون.
ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم )األنســــامبل" ("ensembleمن قماش ذو بنية نســــجية واحدة ،من نفس الطراز
واللون والتركيب؛ كما يجب أيضا ً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .وال تنطبق عبارة "أنســامبل" على أردية الرياضة
وأردية أو أطقم التزلج ،الداخلة في البند .62.11
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-4

-5
-6

-7
-8

-9
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من أجل تطبيق أحكام البند :62.09
)أ( يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسـة لألطفال "،األصناف المخصصة لصغار األطفال الذين ال يزيد طول أجسـامھم عن  86سم؛
)ب( إن األصناف التي يمكـن ألوّ ل وھـلة ،أن تب ّند في آن واحد في البند  62.09و في أي بند أخر من ھذا الفـصل ،يجـب أن تدخل في
البند .62.09
إن األلبســـة التي يمكن ألوّ ل وھـلة أن تبند في آن واحد في البند  62.10و في أي بند آخر من ھذا الفصل ،ما عـدا الـبـنـد  ،62.09يجب
أن تب ّند في البند .62.10
من أجل تطبيق أحكام البند  ،62.11يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" األلبسـة أو مجموعات األلبسة ،التي يمكن التعرف عليھا من
مظھرھا العام ومن بنيتھا النسجية أنھا معدة بصورة أســاســـية الرتدائھا بقصد التزلج على الثلوج )عبر السھول أو على منحدرات
الجبال( ،وھي تتكون إمّا من:
)أ( رداء تزلج )أوفرول تزلّج" ("ski overallوھو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من
الجسم؛ باإلضافة إلى األكمام والياقة ،يمكن لھذا اللباس أن يتضمن جيوبا أو أربطة لألقدام؛ أو
)ب( طقم تزلج )أنســامبل تزلّج " ("ski ensembleوھو مجموعة من األلبسة تتكون من قطعتين أو ثالث ،مھيأة للبيع بالتجزئة
وتتألف من:
قطعة مالبس واحدة ،مثل ،من نوع "أنوراك" ،أو ســــــترات واقية من الريح والمطر ،أو أصناف مماثلة ،تغلق بحابكات

منزلقة )مسننة أو غير مس ّننة( ،وقد تكون معھا صدرية إضافية ،و
ّ

تغـطي الركـب أو بنطـلون واحد بصدرة
بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر ،أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة
وحماالت متصلة به )أوفرول" "overallأو سالوبيت".("salopette
ويمكن أن يتألف أيضا ً طقم التزلج )األنســــــامبل" ("ensembleمن "رداء تزلج" مماثل للرداء المذكـور في الفقرة )أ(

أعاله ،ومن سترة )جاكيت( بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء.
ويجب أن تكون مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ،من نفس الطراز والتركيب ،وإن كانت
بألوان مختلفة؛ يجب أيضا ً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.
تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند  62.13األصناف من نوع األوشــحة وما يماثلھا المذكورة في البند  ،62.14المربعة أو المربعة
بصورة تقريبية ،إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منھا  60سم ،أمّا المناديل التي يزيد طول أي ضلع بھا عن  60سـم فتدخل في البند .62.14
إن ألبســــة ھذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتھا األمامية بوضع الطرف األيســــر فوق الطرف األيمن ،تعتبر من ألبســـة الرجال أو
الصبية ،وتلك المصمـمة لكي تغلق فتحتھا األمامية بوضع الطرف األيمن فوق الطرف األيسر ،فتعتبر من ألبســـة النساء أو البنات.
ال تطبق ھذه األحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم ألحد الجنسين دون اآلخر.
إن األلبسة التي ال يمكن التمييز فيھا بين ما ھو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما ھو للنساء أو البنات ،يجب أن تبند في البنود التي تشتمل
على ألبسة للنساء أو البنات.
يمكن أن تكون أصناف ھذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

مالحظات إضافية:
-1

-2
-3

-4

ّ
مطاطة عندما تكون قابلة للمط و ناتجة عن استعمال خيوط نسجية مع خيوط ّ
تعتبر األقمشة المنسوجة ّ
مغطاة
مطاط مبركن " وإن كانت
المطاط التي تش ّكل شريطا ً ألحكام الربط فقط( ،أوعندما تكون ناتجة بكاملھا عن استعمال خيوط ّ
ّ
مطاط
بمادة نسجية ")يستثنى منھا خيوط
ّ
مغطاة بمواد نسجية.
إن المقصود بعبارة )قمصان داخلية " كومبينيزونات  ،("combinaisonsالمذكورة في البند  62.08ھو ألبسة داخلية للنساء أو البنات
ّ
وتغطي الجسم إلى الركب ،والمعروفة أيضا ً في األسواق المحلية في الجمھورية العربية السورية بتسمية "شلحات"
بحمّاالت على الكتفين
إن المقصود بعـبارة " ق ّفازات بأنواعھا" المذكورة في البند  :62.16الق ّفازات العادية " gantsأو  ،"glovesوالقفازات من نوع
" mitainesأو  "mittensالتي ال ّ
تغطي ســـوى الســالمة األولى )الجزء األول من األصابع( والق ّفازات التي ال تفصل أصابع اليد فيما
ً
عدا اإلبھام ) ouflesاو  ،(mittsوتعرف ھذه األنواع محليا بتسمية " كفوف".
ورد في أحكام التجارة الخارجية بشأن البنود  62.01و  62.02و 62.03و  62.04و  62.06و  62.07و  62.08و 62.10
 62.11أن مشتمالت ھذه البنود ممنوعة باإلستيراد باستثناء األلبسـة واألغطية والرداءات المضادة للحريق والمواد الكيمياوية المستعملة
في المشافي حين إستيرادھا من قبل المشافي ووفق تقديرات وزارة الصحة وتخصص حصرا للمشــفى وال يجوز التصرف بھا
وبما أن األقمشة المنسوجة المقاومة للحريق ورد ذكرھا صراحة في فقرة " "Eفي الصفحة  898من شرح البند  59.07في شروح النظام
المتناسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية الذي وصفھا بأنھا :أقمشة جرى طليھا بالسيليكات لجعلھا غير قابلة لإلشتعال
"،"fabric coated with silicates to render them noninflammable
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

وبالتالي تكتسب األقمشة المنسوجة صفة مقاومة اإلشتعال من نوع الطالء علما ً أن األلبسة المصنوعة من األقمشة المنسوجة المطلية
المشـــمولة بالبند  59.07تدخل حصرً ا في البند 62.10
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الصفحة

398

الصفحة399 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

62.01

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

معاطف ،أقبية ،معاطف بدون أكمام )كابات" ،("capesعباءات ،أنوراكات
)بما فيھا سترات التزلج( ،سترات واقية من الريح والمطر ،واألصناف
المماثلة ،للرجال أو الصبية ،عدا األصناف الداخلة في البند .62.03
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

-

معاطف ،أقبية ،معاطف مطر ،معاطف بدون أكمام )كابات " ،("capesوعباءات وأصناف
مماثلة:

- - 62 01. 11. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 01. 12. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 01. 13. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 01. 19. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-

غيرھا:

- - 62 01. 91. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 01. 92. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 01. 93. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 01. 99. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

معاطف ،أقبية ،معاطف بدون أكمام )كابات" ،("capesعباءات ،أنوراكات
)بما فيھا سترات التزلج(؛ وسترات واقية من الريح والمطر ،واألصناف
المماثلة للنساء أو البنات ،عدا األصناف الداخلة في البند .62.04

62.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- - 62 02. 11. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 02. 12. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 02. 13. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 02. 19. 00

من مواد نسجية أخرى

30 %

عدد

-
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معاطف ،أقبية ،معاطف مطر ،معاطف بدون أكمام )كابات " ،("capesعباءات وأصناف
مماثلة:

غيرھا:

- - 62 02. 91. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 02. 92. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 02. 93. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 02. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد
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الصفحة

399

الصفحة400 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

62.03

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

بدل ،أطقم )أنسمبالت " ،("Ensemblesجاكيتات ،بليزرات ،بنطلونات
صلة بھا )أوفرول " "overallsأو
عادية ،وبنطلونات بصدرة وحماالت م ّت ّ
ّ
تغطي الركب،
سالوبيت " ،("salopettesوبنطلونات بأرجل ضيقة
وبنطلونات قصيرة "شورت" )عدا ألبسة السباحة( للرجال أو الصبية.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

-

بدل:

- - 62 03. 11. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 03. 12. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 03. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

أطقم )أنسامبالت ":("Ensembles

- - 62 03. 22. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 03. 23. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 03. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

جاكيتات وبليزرات:

- - 62 03. 31. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 03. 32. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 03. 33. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 03. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

بنطلونات عادية ،وبنطلونات بصدرة وحماالت )أوفرول " "overallsأو سالوبيت
" ("salopettesبنطلونات بأرجل ضيقة ّ
تغطي الركب وبنطلونات قصيرة )شورت(:

- - 62 03. 41. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 03. 42. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 03. 43. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 03. 49. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

بدل ،أطقم )أنسامبالت " ،("Ensemblesجاكيتات ،بليزرات ،فساتين،
تنانير)جي ّبات " ("jupesعادية وتنانير بشكل بنطلونات ،بنطلونات عاد ّية
وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بھا)أوفرول " "overallsأو سالوبيت
ّ
تغطي الركب ،وبنطلونات
" ،("salopettesوبنطلونات بأرجل ضيقة
قصيرة "شورت" )عدا ألبسة السباحة( ،للنساء أو البنات.

62.04

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- - 62 04. 11. 00
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30 %

الصفحة

عدد

400

الصفحة401 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 62 04. 12. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 13. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 04. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

أطقم )أنسمبالت ":("Ensembles

- - 62 04. 21. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 04. 22. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 23. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 04. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

سترات "جاكيتات" و بليزرات:

- - 62 04. 31. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 04. 32. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 33. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 04. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

فساتين:

- - 62 04. 41. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 04. 42. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 43. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 04. 44. 00

من ألياف اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 04. 49. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

تنانير )جيبّات " ("jupesعادية وتنانير بشكل بنطلونات:

- - 62 04. 51. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 04. 52. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 53. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- - 62 04. 59. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-
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بنطلونات عادية ،وبنطلونات بصدرة وحماالت متصلة بھا )أوفرول " "overallsأو
ّ
تغطي الركب ،بنطلونات قصيرة
سالوبيت " ،("salopettesوبنطلونات بأرجل ضيقة
"شورت":

- - 62 04. 61. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- - 62 04. 62. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 04. 63. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

27/12/2014

الصفحة

401

الصفحة402 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 62 04. 69. 00

62.05

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
من مواد نسجية أخر

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

قمصان للرجال أو الصبية.
- 62 05. 20. 00

من قطن

30 %

عدد

- 62 05. 30. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 62 05. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

بلوزات ،وقمصان ،وبلوزات بشكل قمصان ،للنساء أوالبنات.

62.06

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- 62 06. 10. 00

من حرير طبيعي أو من فضالته

30 %

عدد

- 62 06. 20. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- 62 06. 30. 00

من قطن

30 %

عدد

- 62 06. 40. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- 62 06. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

قمصان قصيرة بأكمام أو بدونھا ومايماثلھا ،كلسـونات وسـراويل داخلية
أخر ،قمصان للنوم ،بيجامات ،وبرانس حمام ،وأرواب دي شامبر وأصناف
مماثلة للرجال أوالصبية.

62.07

-

كالسونات وسراويل داخلية:

- - 62 07. 11. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 07. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

قمصان للنوم وبيجامات:

- - 62 07. 21. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 07. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 07. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

غيرھا:

- - 62 07. 91. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 62 07. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

قمصان داخلية )كومبينيزونات ") ،("combinaisonsجوبونات
" ،("juponsوتنانير داخلية أخر "جونيالّت" ،سـراويل داخلية ،قمصان
نوم ،بيجامات ،وألبسة منزلية فضفاضة " ،"deshabillesبرانس حـمام،
أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ،للنساء أو البنات.

62.08

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2و  4لھذا الفصل

-
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27/12/2014

قمصان داخلية )كومبينيزونات ") ،("combinaisonsجوبونات " ("juponsوتنانير
داخلية أخر"جونالّت":
الصفحة

402

الصفحة403 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 62 08. 11. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 08. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

قمصان نوم وبيجامات:

- - 62 08. 21. 00

من قطن

30 %

عدد

- - 62 08. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

عدد

- - 62 08. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

-

غيرھا:

- - 62 08. 91. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 62 08. 92. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 62 08. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

ألبسة وتوابع ألبسة ،لصغار األطفال.

62.09
- 62 09. 10. 00

من صوف أو من وبر ناعم

30 %

كغ

- 62 09. 20. 00

من قطن

30 %

كغ

- 62 09. 30. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- 62 09. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

ألبسة ،مصنوعة من نسج داخلة في البنود  56.02أو  56.03أو 59.03
أو  59.06أو .59.07

62.10

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل

- 62 10. 10. 00

من نسج داخلة في البنود  56.02أو 56.03

30 %

كغ

- 62 10. 20. 00

ألبسة أخر من األنواع الموصوفة في البنود الفرعية من  6201.11إلى 6201.19

30 %

عدد

- 62 10. 30. 00

ألبسة أخر من األنواع المقصودة في البنود الفرعية من  6202.11إلى 6202.19

30 %

عدد

- 62 10. 40. 00

ألبسة أخر للرجال أوالصبية

30 %

كغ

- 62 10. 50. 00

ألبسة أخرى للنساء أو البنات

30 %

كغ

أردية للرياضة )تريننغ " ،("trainingsأردية وأطقم للتزلج ،ألبسة
للسباحة؛ ألبسة أخر.

62.11
- - 62 11. 11. 00

للرجال أو الصبية

30 %

عدد

- - 62 11. 12. 00

للنساء والبنات

30 %

عدد

- 62 11. 20. 00

أردية وأطقم للتزلج

30 %

عدد
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ألبسة للسباحة:

27/12/2014

ألبسة أخر للرجال أو الصبية:
الصفحة

403

الصفحة404 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 62 11. 32. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 62 11. 33. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 62 11. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

-

ألبسة أخر للنساء أوالبنات:

- - 62 11. 42. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 62 11. 43. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 62 11. 49. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

62.12

حمائل ثدي ،أحزمة شدادة ،مشدات )كورسيه( ،وحماالت بنطلونات ،ح ّماالت
ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاؤھا وإن كانت من مصنرات أو
كروشيه.
- 62 12. 10. 00

حمائل ثدي

30 %

كغ

- 62 12. 20. 00

أحزمة شدادة "مشدات" وأحزمة شدادة بشكل سراويل

30 %

كغ

- 62 12. 30. 00

مشدّات نسائية كاملة )كورسليت "("corselettes

30 %

كغ

- 62 12. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

62.13

مناديل جيب أو يد.
- 62 13. 20. 00

من قطن

30 %

كغ

- 62 13. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

62.14

شاالت وأوشحة ،و لفاعات عنق ،ومناديل رأس ،وأخمرة وبراقع وأصناف
مماثلة.
- 62 14. 10. 00

من حرير أو من فضالت الحرير

30 %

عدد

- 62 14. 20. 00

من صوف أو وبر ناعم

30 %

عدد

- 62 14. 30. 00

من ألياف تركيبية

30 %

عدد

- 62 14. 40. 00

من ألياف اصطناعية

30 %

عدد

- 62 14. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

عدد

62.15
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

أربطة عنق )كرافاتات( ،أربطة عنق بشكل فراشة )بابيون( وأربطة عنق
بشكل مناديل.
- 62 15. 10. 00

من حرير أو فضالت الحرير

30 %

كغ

- 62 15. 20. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- 62 15. 90. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

27/12/2014

الصفحة

404

الصفحة405 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

62.16

62 16. 00. 00

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

قفازات عادية ،وقفازات تكسو راحة اليد دون األصابع ،وقفازات تكسو
األصابع األربع معا ً واالبھام منفرداً

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

مالحظة :تراجع بھذا الشأن المالحظة األضافية رقم  3لھذا الفصل

62.17

 10:37ص

توابع أخر جاھزة لأللبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة ،عدا األصناف
الداخلة في البند .62.12
- 62 17. 10. 00

توابع ألبسة

30 %

كغ

- 62 17. 90. 00

أجزاء

30 %

كغ

27/12/2014

الصفحة

405

الصفحة406 :
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27/12/2014

القسم الحادي عشر  /الفصل الثاني والستون

الصفحة

406

الصفحة407 :

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والستون

الفصل الثالث والستون
أصناف أخر جاھزة من مواد نسجية ،مجموعات )أطقم(؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية
مستعملة؛ أسمال وخرق
مالحظات:
-1

يشمل الفصل الفرعي األول أصنافا ً جاھزة فقط ،مھما كان نوع القماش المصنوعة منه.

-2

ال يشمل الفصل الفرعي األوّ ل:
)أ(

المنتجات الداخلة في الفصول  56إلى 62؛ أو

)ب( األلبسة المستعملة أو األصناف األخر المستعملة المذكورة في البند .63.09
-3

ال يشمل البند  63.09سوى األصناف المحدّدة أدناه بصورة حصرية:
)أ(

األصناف من مواد نسجية:
(1

األلبسة وتوابع األلبسة ،وأجزاؤھا؛

(2

البطانيات واألحرمة؛

(3

بياضات األسرة أو المائدة والتواليت )الحمّام( أو المطبخ؛

(4

أصناف المفروشــات ،عدا السـجاد الـمـذكـور في البنود من  57.01إلى  57.05والديابيج الداخـلـة في البند 58.05؛

)ب( أصناف األحذية ،وأغطية الرأس من جميع المواد ،ما عدا الحرير الصخري )األسبستوس(.
ولكي تدخل األصناف المذكورة أعاله في ھذا البند يجب أن يتوافر فيھا معا ً الشرطان التاليان:
(1

أن تبدو عليھا آثار االستعمال الواضح ،و

(2

أن تقدم فرطا ً أو في باالت أو أكياس أو أغلفة مماثلة.

مالحظة البنود الفرعية:
 (1يشمل البند الفرعي  6304.20األصناف المصنوعة بدءاً من أقمشة منسوجة أو مصنرات ،مشربة أو مطلية ،بألفا سيبرميترين ) (ISOأو
كلور فينابير ) (ISOأو دلتا ميترين ) (DCI - ISOأو لمبادا – سيھا لوترين ) (ISOأو بيرمترين ) (ISOأو بيريميفوس – ميتيل ).(ISO

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرســـم المخ ّفض ضمن الشــروط والتحفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.
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2017/03/14

الصفحة

407

الصفحة408 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 - Iأصناف نسجية أخر جاھزة.
ّ
بطانيات وأحرمة.

63.01
- 63 01. 10. 00

بطانيات كھربائية

30 %

عدد

- 63 01. 20. 00

بطانيات )عدا الكھربائية( و أحرمة من صوف أو من وبر ناعم

30 %

كغ

- 63 01. 30. 00

بطانيات )عدا الكھربائية( وأحرمة من قطن

30 %

كغ

- 63 01. 40. 00

بطانيات )عدا الكھربائية( وأحرمة من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- 63 01. 90. 00

بطانيات وأحرمة أخر

30 %

كغ

بياضات لألسرة ،والمائدة ،والتواليت )الح ّمام( والمطبخ.

63.02
- 63 02. 10. 00
-

بياضات أخر لألسرة ،مطبوعة:

- - 63 02. 21. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 02. 22. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 63 02. 29. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

-

بياضات أخر لألسرة:

- - 63 02. 31. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 02. 32. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 63 02. 39. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

- 63 02. 40. 00

بياضات مائدة ،من مصنرات أو كروشيه

30 %

كغ

-

بياضات أخر للمائدة:

- - 63 02. 51. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 02. 53. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 63 02. 59. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

- 63 02. 60. 00

بياضات للتواليت )الحمّام( والمطبخ ،من األقمشة المزرّ دة " "terryمن النوع اإلسفنجي
)أقمشة المناشف وما يماثلھا "تيري  ،("terryمن قطن

30 %

كغ

-
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بياضات لألسرة من مصنرات أو كروشيه

30 %

كغ

غيرھا:

- - 63 02. 91. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 02. 93. 00

من ألياف تركيبية أو اصطناعية

30 %

كغ

- - 63 02. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

408

الصفحة409 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

63.03

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ستائر)بما فيھاالمنسدله بثنيات "درا ّبيه  ،("drapesستور داخلية حاجبة؛
سجوف قصيرة للستائر أو األسرة.
-

من مصنرات أو كروشيه:

- - 63 03. 12. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- - 63 03. 19. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

-

غيرھا:

- - 63 03. 91. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 03. 92. 00

من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- - 63 03. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

63.04

أصناف مفروشات أخر ،باستثناء تلك الداخلة في البند .94.04
-

أغطية أسرة:

- - 63 04. 11. 00

من مصنرات أو كروشيه

30 %

كغ

- - 63 04. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 63 04. 20. 00

ناموسيات لألسرة ،من أقمشة مصنرة السدى ،المذكورة في المالحظة رقم ) (1من
مالحظات البنود الفرعية لھذا الفصل

30 %

كغ

-

غيرھا:

- - 63 04. 91. 00

من مصنرات أو كروشيه

30 %

كغ

- - 63 04. 92. 00

غير مصنرة و ال كروشيه ،من قطن

30 %

كغ

- - 63 04. 93. 00

غير مصنرة و ال كروشيه ،من ألياف تركيبية

30 %

كغ

- - 63 04. 99. 00

غير مصنرة و ال كروشيه ،من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

63.05

أكياس تعبئة وتغليف.
- 63 05. 10. 00

من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر ،داخلة في البند 53.03

10 %

كغ

- 63 05. 20. 00

من قطن

10 %

كغ

-
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القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والستون

من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية:

- - 63 05. 32. 00

أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط )الصب "دوكمه"(

10 %

كغ

- - 63 05. 33. 00

غيرھا ،متحصّل عليھا من صفيحات وأشكال مماثلة من بولي إيثلين أو من بولي بروبيلين.

10 %

كغ

- - 63 05. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 63 05. 90. 00

من مواد نسجية أخر

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

409

الصفحة410 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

63.06

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أغطية بضائع ،ظلل خارجية وحاجبات شمس )تاندات "،("sunblinds
خيام؛ أشرعة ،للسفن والقوارب ،ولأللواح الشراعية المائية ،و للعربات
البرية؛ أصناف للمخيمات.
الشراعية ّ
- - 63 06. 12. 00
--

أغطية بضائع ،وظلل خارجية وحاجبات شمس )تاندات ":("sunblinds
30 %

من ألياف تركيبية
من مواد نسجية أخر:

 - - - 63 06. 19. 10أغطية مصنوعة من ك ّتان مستورد جاھزة ،المعدّة لتطھير أشجار البرتقال
 - - - 63 06. 19. 90غيرھا
- - 63 06. 22. 00
--

كغ

5%

كغ

30 %

كغ

خيام:
30 %

من ألياف تركيبية

كغ

من مواد نسجية أخر:
5%

كغ

 - - - 63 06. 29. 10الخيام المصنوعة من الكتان المستوردة جاھزة ،المعدة لتطھير أشجار البرتقال
 - - - 63 06. 29. 90غيرھا

30 %

كغ

- 63 06. 30. 00

أشرعة

30 %

كغ

- 63 06. 40. 00

حشايا أو فرش )مراتب( ،قابلة للنفخ

30 %

كغ

-

غيرھا:

- - 63 06. 91. 00

من قطن

30 %

كغ

- - 63 06. 99. 00

من مواد نسجية أخر

30 %

كغ

أصناف أخر جاھزة ،بما فيھا نماذج تفصيل األلبسة.

63.07
- 63 07. 10. 00

مماسح أرضيات ،ومماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة

30 %

كغ

- 63 07. 20. 00

سترات وأحزمة للنجاة

30 %

كغ

- 63 07. 90. 00

غيرھا:

30 %

كغ

63.08

63 08. 00. 00

مجموعات )أطقم( مؤ ّلفة من قطع أقمشــة منســــوجة ومن خيوط ،وإن
كانت مع لوازم ،صالحة لصناعة البســط أو الديباج أو أغطية أو فوط
المناضد المطرزة أو أصناف نســـجية مماثلة ،مھيأة في أغلفة للبيع
بالتجزئة.

63.09

63 09. 00. 00

الفصل الفرعي الثاني
 - IIمجموعات )أطقم(.
30 %

كغ

الفصل الفرعي الثالث
 - IIIألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق.
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2017/03/14

ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة.

30 %
الصفحة

كغ
410

الصفحة411 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

63.10

 10:37ص

القسم الحادي عشر  /الفصل الثالث والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ،فضالت وأصناف بالية ،من خيوط حزم
وحبال وأمراس وحبال غليظة ،من مواد نسجية.
- 63 10. 10. 00

مصنفة )مفرزة(

30 %

كغ

- 63 10. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

411

الصفحة412 :

القسم الثاني عشر  /الفصل الرابع والستون

القسم الثاني عشر
أحذية ،أغطية رأس ،مظالت مطر ومظالت شمس ،عصي مشي وعصي
بمقاعد ،سياط ،وأجزاء ھذه األصناف؛ ريش محضر وأصناف من ريش؛
أزھار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

412

الصفحة413 :

القسم الثاني عشر  /الفصل الرابع والستون

الفصل الرابع والستون
أحذية وطماقات وأصناف مماثلة؛ أجزاء ھذه األصناف
مالحظات:
-1

-2

-3

-4

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( أغطية األقدام أو األحذية المع ّدة لالســتخدام لمرّ ة واحدة " ،"disposableمن مواد رقيقة أو قليلة المقاومة )مثل الورق أو صفائح
من لدائن( بدون نعال ،يجب تبنيد ھذه األصناف تبعا ً للمادة المصنوعة منھا؛
)ب( أصناف األحذية من مواد نســـجية ،بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوي
)الوجه( )القسم الحادي عشر(؛
)ج( أصناف األحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛
)د( األصناف المصنوعة من الحرير الصخري )االسبستوس( )البند (68.12؛
)ه( األحذية أو األجھزة األخر المستخدمة في تقويم األعضاء ،وأجزاؤھا )البند (90.21؛
)و( أصناف األحذية التي لھا صفة ألعـاب األطفال واألحذية المثبت عليھا قباقيب انزالق بعـجالت أو زالّجات تزحلق على الجليد؛
واقيات قصبة الساق وغيرھا من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة )الفصل .(95
ألغراض تطبيق البند  ،64.06فإن عبارة "أجزاء" ال تشـــمل المســـامير الخشـبية والواقيات والعرى والمحاجن واألبازيم والضفائر
وأربطة األحذية والطرر وغيرھا من أصناف الزينة أو العقادة ،التي يجب أن تبقى خاضعـة لبنودھـا الخـاصـة ،وال تشمل أيضا ً أزرار
األحذية أو األصناف األخر الداخلة في البند .96.06
ألغراض تطبيق ھذا الفصل:
)أ( تشـــمل عبارتا "مطاط" و "لدائن" ،األقمشـــة المنســـوجة أو المنتجات النسجية األخر التي لھا طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن
ظاھرة و مرئية بالعين المجردة؛ ولتطبيق ھذه القاعدة ،ال تؤخذ بعين االعتبار أي تب ّدالت ناشـــئة في اللون التي تسببھا عمليات
الحصول على ھذه الطبقة الخارجية؛
)ب( إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى األصناف الداخلة في البنود  41.07و  41.12لغاية .41.14
مع مراعاة أحكام المالحظة ) (3من ھذا الفصل:
)أ( إن المادة المكوّ نة لوجه الحذاء يجب أن تح ّدد وفقا ً للمادة التي تغطي الجزء األكبر من مســــاحة ســـطحه الخارجي ،بغـض النظر
عـن اللوازم أو إضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو األبازيم أو العـرى أو اإلضافات المماثلة؛
)ب( إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقا ً للمادة التي ّ
تغطي أكبر مســـــاحة تالمس األرض ،بغض النظر عن اللوازم أو
إضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو اإلضافات المماثلة.

مالحظة البنود الفرعية:
-1

تعتبر "أحذية للرياضة" بالمعـنى المقـصود في البنود الفرعـية  6404.11 ،6403.19 ،6403.12 ،6402.19 ،6402.12األصناف
التالية فقط:
)أ( األحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين ،المزودة أو المھيأة ألن تزوّ د بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرھا من
اإلضافات المماثلة؛
)ب( أحذية االنزالق أو التزحلق ،وأحذية التزلج ،وأحذية ألواح التزلج )ســيرف "  ("surfوأحذية المصارعـة ،وأحذية المالكمة ،وأحذية
ركوب الدراجات.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

413

الصفحة414 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

64.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن ،وجوھھا
غير مثبتة على النعل الخارجي وال مج ّمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو
بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة.
- 64 01. 10. 00
-

أحذية تتضمن في مقدمتھا واقية معدنية

 30 %عدد األزواج

أحذية أخر:

- - 64 01. 92. 00

تغطي الكاحل لكنھا ال تغطي الركبة

 30 %عدد األزواج

- - 64 01. 99. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

64.02

أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.
-

أحذية للرياضة:

- - 64 02. 12. 00

أحذية تزلج ،وأحذية ألواح التزلج )سيرف "("surf

 30 %عدد األزواج

- - 64 02. 19. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

- 64 02. 20. 00

أحذية بوجوه من أشرطه وسيور مثبتة في ثقوب بالنعال

 30 %عدد األزواج

-

أحذية أخر:

- - 64 02. 91. 00

تغطي الكاحل

 30 %عدد األزواج

- - 64 02. 99. 00

غيرھا:

 30 %عدد األزواج

64.03

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من
جلد طبيعي.
-

أحذية للرياضة:

- - 64 03. 12. 00

أحذية تزلّج ،وأحذية ألواح التزلج )سيرف "("surf

 30 %عدد األزواج

- - 64 03. 19. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

- 64 03. 20. 00

أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي ،ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط
القدم لتلتف حول اإلبھام.

 30 %عدد األزواج

- 64 03. 40. 00

أحذية أخر ،تتضمن في مقدمتھا واقية معدنية

 30 %عدد األزواج

-

أحذية أخر ،بنعال خارجية من جلد طبيعي:

- - 64 03. 51. 00

تغطي الكاحل

 30 %عدد األزواج

- - 64 03. 59. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

-
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أحذية أخر:

- - 64 03. 91. 00

تغطي الكاحل

 30 %عدد األزواج

- - 64 03. 99. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

27/12/2014

الصفحة

414

الصفحة415 :

64.04

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه
من مواد نسجية.
-

أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن:

- - 64 04. 11. 00

أحذية للرياضة؛ أحذية تنس وأحذية كرة سلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية
مماثلة

 30 %عدد األزواج

- - 64 04. 19. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

- 64 04. 20. 00

أحذية بنعال خارجية جلد طبيعي أو مجدد

 30 %عدد األزواج

64.05

أحذية أخر.
- 64 05. 10. 00

بوجوه من جلد طبيعي أو مجدد

 30 %عدد األزواج

- 64 05. 20. 00

بوجوه من مواد نسجية

 30 %عدد األزواج

- 64 05. 90. 00

غيرھا

 30 %عدد األزواج

64.06

 10:37ص

القسم الثاني عشر  /الفصل الرابع والستون

أجزاء أحذية )بما فيھا الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية(؛ نعال
داخلية قابلة للتبديل )فرشة أو ضبان( ،وسائد كعوب )كعوب صغيرة(
وأصناف مماثلة ،قابلة للتبديل؛ طماقات ،وواقيات سيقان وأصناف مماثلة،
وأجزاؤھا.
- 64 06. 10. 00

وجوه أحذية وأجزاؤھا عدا أجزاء التقوية

10 %

كغ

- 64 06. 20. 00

نعال خارجية وكعوب ،من مطاط أو لدائن

10 %

كغ

- 64 06. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

27/12/2014

الصفحة

415

الصفحة416 :
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27/12/2014

القسم الثاني عشر  /الفصل الرابع والستون

الصفحة

416

الصفحة417 :

القسم الثاني عشر  /الفصل الخامس والستون

الفصل الخامس والستون
أغطية رأس وأجزاؤھا
مالحظات:
-1

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
)ب( أغطية الرأس من الحرير الصخري )اسبستوس( الداخلة في البند 68.12؛
)ج( القبعات التي لھا صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المھرجانات )الفصل .(95
ال يشمل البند  65.02القبعات بشكلھا األولي )كلوش( المخيطة ،غير تلك المتحصل عليھا فقط بخياطة األشرطة بشـكل حلزوني.

 10:37ص
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الصفحة

417

الصفحة418 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الثاني عشر  /الفصل الخامس والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

65.01

65 01. 00. 00

قبعات بشكلھا األولي )كلوش " ("clochesمن ل ّباد ،غير مقولبة وال
مجھزة الحواف؛ دوائر)أقراص( واسطوانات للقبعات )بما فيھا اإلسطوانات
المشقوقة طوليا ً( ،من لباد.

10 %

كغ

65.02

65 02. 00. 00

قبعات بشكلھا األولي )كلوش " ،("clochesمضفورة أو مصنوعة بتجميع
ّ
مبطنة وال
أشرطة من جميع المواد ،غير مقولبة وال مج ّھزة الحواف وال
مزينة.

10 %

كغ

65.04

65 04. 00. 00

قبعات وأغطية رأس أخر ،مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع
المواد وإن كانت مبطنة أو مزينة.

30 %

كغ

65.05

65 05. 00. 00

قبعات وأغطية رأس أخر من مصنرات أو كروشيه ،أو مصنوعة من مسننات
)دانتيال( أو من لباد أو من أقمشة نسجية أخر ،أثوابا ً )عدا األشرطة
" ،("bandesوإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات شعر من أية مادة ،وإن
كانت مبطنة أو مزينة.

30 %

كغ

أغطية رأس أخر ،وإن كانت مبطنة أو مزينة.

65.06
- 65 06. 10. 00
-

65.07
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أغطية رأس واقية

30 %

عدد

غيرھا:

- - 65 06. 91. 00

من مطاط أو لدائن

30 %

كغ

- - 65 06. 92. 00

من جلود بفراء

30 %

كغ

- - 65 06. 99. 00

من مواد أخر

30 %

كغ

65 07. 00. 00

أشرطة لتجھيز داخل القبعات ،بطائن جاھزة ،أغطية ،ھياكل قبعات ،أطر
ق ّبعات ،حواف قبعات ،وسيور تثبيت القبعات.

10 %

كغ

27/12/2014

الصفحة

418

الصفحة419 :

 10:37ص

27/12/2014

القسم الثاني عشر  /الفصل الخامس والستون

الصفحة

419

الصفحة420 :

القسم الثاني عشر  /الفصل السادس والستون

الفصل السادس والستون
مظالت مطر و مظالت شمس ،عصي المشي ،عصي بمقاعد ،سياط وكرابيج وأجزاء ھذه
األصناف
مالحظات:
-1

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( عصي القياس وما يماثلھا )البند (90.17؛
)ب( عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلھا )الفصل (93؛
)ج( األصناف الواردة في الفصل ) 95مثل مظالت المطر والشمس المعدة صراحة لتسلية األطفال(.
ال تدخل في البند  66.03األجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نســجية ،والغلف واألغطية والطرر والشـرّ ابات واألربطة وما يماثلھا،
من جميع المواد ،المعدة لألصناف الداخلة في أحد البندين  66.01أو  .66.02يجب أن تبند ھذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة
على األصناف المعدة لھا ،وإن قدمت معھا ً.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

420

الصفحة421 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

- 66 01. 10. 00
-

مظالت الحدائق وما يماثلھا

30 %

عدد

غيرھا:

- - 66 01. 91. 00

ذات محور متداخل

30 %

عدد

- - 66 01. 99. 00

غيرھا

30 %

عدد

66 02. 00. 00

عصي مشي و"عصي  -مقاعد" ،سياط وسياط فروسية "كرابيج" ،وما
يماثلھا.

30 %

عدد

66.03

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مظالت مطر ومظالّت شمس )بما فيھا المظالّت بشكل عصي ومظالت
الحدائق واألصناف المماثلة(.

66.01

66.02

القسم الثاني عشر  /الفصل السادس والستون

أجزاء وزخارف ولوازم ،لألصناف الداخلة في البند  66.01أو .66.02
- 66 03. 20. 00

ھياكل شماسي أو مظالت بما فيھا الھياكل المركبة على محاور )عصي(

10 %

كغ

- 66 03. 90. 00

غيرھا:

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

421

الصفحة422 :
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القسم الثاني عشر  /الفصل السادس والستون

الصفحة

422

الصفحة423 :

القسم الثاني عشر  /الفصل السابع والستون

الفصل السابع والستون
ريش وزغب محضران وأصناف منھما؛ أزھار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري
مالحظات:
-1

-2

-3

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( نسج التصفية من شعر بشري )البند (59.11؛
)ب( الزخارف بشكل أزھار ،من مسننات )دانتيال( أو مطرزات أو أقمشة أخر )القسم الحادي عشر(؛
)ج( أصناف األحذية )الفصل (64؛
)د( أغطية الرأس وشبيكات الشعر )الفصل (65؛
)ه( لعب األطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المھرجانات )الفصل (95؛ أو
)و( منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة المناخل من شعر بشري )الفصل .(96
ال يشمل البند :67.01
)أ( األصناف التي ال يدخل فيھا الريش أو الزغب إال كمادة للحشو )مثل لوازم األسرة المذكورة في البند (94.04؛
)ب( األلبسة وتوابع األلبسة التي ال يكون الريش أو الزغب فيھا سوى للزخرفة أو الحشو؛ أو
)ج( األزھار واألوراق االصطناعية ،وأجزاؤھا ،واألصناف الجاھزة الداخلة في البند .67.02
ال يشمل البند :67.02
)أ( األصناف المصنوعة من زجاج )الفصل (70؛أو
)ب( األزھار واألوراق والثمار االصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشـــب أو من مواد أخر ،المتحصل عليھا قطعة واحدة
بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى ،وكذلك المؤلفة من عـدة أجزاء أو مجمعـة بطـريـقـة غير الوصل أو
اللصق أو التداخل بعضھا ببعض )التعشيق( أو بالطرق المماثلة.

 10:37ص

27/12/2014

الصفحة

423

الصفحة424 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

67.01

67 01. 00. 00

الرسم  %وحدة قياسية
20 %

كغ

أزھار وأوراق وثمار اصطناعية ،وأجزاؤھا؛ أصناف جاھزة من أزھار
وأوراق وثمار اصطناعية.
- 67 02. 10. 00

من لدائن

30 %

كغ

- 67 02. 90. 00

من مواد أخر

30 %

كغ

67 03. 00. 00

شعر بشري مصففة جذوره ورؤوسه باالتجاه الطبيعي ،من ّعم أو مقصور أو
محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني ومواد نسجية أخر،
محضرة لالستعمال في صنع شعر الرأس المستعار أو ما يماثله.

30 %

كغ

67.04

شعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصل،وما شابھھا ،مستعارة ،من شعر
بشري أوحيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
-

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ،بريشھا أو بزغبھا ،ريش وأجزاؤه
وزغب وأصناف من ھذه المواد )عدا أصناف البند  05.05وقصب الريش
وعروقه المشغولة(.

67.02

67.03

القسم الثاني عشر  /الفصل السابع والستون

من مواد نسجية تركيبية:

- - 67 04. 11. 00

شعر مستعار كامل

30 %

كغ

- - 67 04. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 67 04. 20. 00

من شعر بشري

30 %

كغ

- 67 04. 90. 00

من مواد أخر

30 %

كغ

27/12/2014

الصفحة

424

الصفحة425 :

 10:37ص

27/12/2014

القسم الثاني عشر  /الفصل السابع والستون

الصفحة

425

الصفحة426 :

القسم الثالث عشر  /الفصل الثامن والستون

القسم الثالث عشر
مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري )اسبستوس أو
أميانت( أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

426

الصفحة427 :

القسم الثالث عشر  /الفصل الثامن والستون

الفصل الثامن والستون
مصنوعات من حجر أو جص أو اسمنت أو حرير صخري )اسبستوس أو أميانت( أو ميكا أو من
مواد مماثلة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

األصناف الداخلة في الفصل 25؛

)ب( الورق أو الورق المقوى )الكرتون( المطلي أو المشرب أو المغطى ،الداخل في البند  48.10أو البند ) 48.11مثل،الورق المطلي
أو المغطى أو المشرّب ،بمسحوق الميكا أو الغرافيت أو القار أو اإلسفلت(؛

-2

)ج(

النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة الداخلة في الفصل  56أو ) 59مثل النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة،بمسحوق الميكا أو
بالقار أو اإلسفلت(؛

)د(

األصناف الداخلة في الفصل 71؛

)ه(

العدد وأجزاؤھا الداخلة في الفصل 82؛

)و(

أحجار الطباعة )ليتوغرافيا( الداخلة في البند 84.42؛

)ز(

العازالت الكھربائية )البند  (85.46والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند)(85.47؛

)ح(

أقراص و رؤوس حفر األسنان )البند (90.18؛

)ط(

األصناف الداخلة في الفصل ) 91مثل الساعات وعلبھا(؛

)ي(

األصناف الداخلة في الفصل ) 94مثل األثاث وأجھزة ولوازم اإلنارة والمباني المسبقة الصنع(؛

)ك(

األصناف الداخلة في الفصل ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة(؛

)ل(

األصناف الداخلة في البند  ،96.02إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليھا في المالحظة )2ب( من مالحظات الفصل
 ،96أو البند ) 96.06مثل األزرار( أو البند ) 96.09مثل أقالم األردواز( أو البند ) 96.10مثل ألواح اإلردواز للكتابة أو
الرسم(؛ أو البند ) 96.20العصي التلسكوبية على حامل واحد أو على حامل ثنائي أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة(.

)م(

األصناف الداخلة في الفصل ) 97مثل التحف الفنية(.

تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشـغولة" ،بالمعنى المقصود في البند  68.02على مختلف أنواع األحجار المشــارإليھـا في البندين
 25.15أو  ،25.16كـمـا تنطبق أيضا ً على جـمـيع األحجار الطبيعـية األخر )مثل الكـوارتزيت والصـوّ ان والدولوميت والستياتيت(
المشغولة بشكل مماثل ،إال أن ھذه العبارة ال تسري على حجر اإلردواز.

مالحظات إضافية:
-1

يستوفى رسم إنفاق استھالكي عن مشتمالت البند الرئيسي رقم  68.02بمعدل  %15من القيمة المستخدمة أساسا ً لحساب الرسوم
الجمركية وغيرھا من الرسوم والضرائب بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام 2015
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2017/03/14

الصفحة

427

الصفحة428 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

68.01

68 01. 00. 00

القسم الثالث عشر  /الفصل الثامن والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق ،من حجر طبيعي )عدا حجر اإلردواز(.

68.02

الرسم  %وحدة قياسية
20 %

كغ

أحجار نصب وبناء )عدا حجر اإلردواز( مشغولة وأصناف مصنوعة منھا،
عدا األصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلھا،
من حجر طبيعي )بما فيه اإلردواز( ،وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا
ومساحيق من حجر طبيعي )بما فيه اإلردواز( ملونة اصطناعيا ً.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1بشأن استيفاء رسم اإلنفاق االستھالكي

- 68 02. 10. 00

ترابيع وبالط ،مكعّبات وأصناف مماثلة ،وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل،
يمكن ادخال أكبر مساحة سطح لھا ضمن مربع طول ضلعه يقل عن  7سم؛ حبيبات وشظايا
ومساحيق ملونة اصطناعيا ً

-

أحجار نصب وبناء أخر وأصناف مصنوعة منھا ،مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح
منبسط أو مستو:

- - 68 02. 21. 00

رخام وترافرتين ومرمر

20 %

كغ

- - 68 02. 23. 00

جرانيت

20 %

كغ

- - 68 02. 29. 00

أحجار أخر

20 %

كغ

-

68.03

غيرھا:

- - 68 02. 91. 00

رخام وترافرتين ومرمر

20 %

كغ

- - 68 02. 92. 00

أحجار كلسية أخر

20 %

كغ

- - 68 02. 93. 00

جرانيت

20 %

كغ

- - 68 02. 99. 00

أحجار أخر

20 %

كغ

68 03. 00. 00

حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز
مكتل )اردوازين(.

20 %

كغ

68.04

أرحية وأصناف مماثل ،بدون ھياكل ،للطحن أوالجرش أو نزع األلياف أو
الشحذ أو الصقل أو التقويم أو لقطع ،أحجار شحذ أو صقل يدوية ،وأجزاؤھا،
من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من
خزف ،وإن كانت بأجزاء من مواد أخر.
- 68 04. 10. 00
-
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20 %

كغ

أرحية للطحن أو الجرش أو نزع األلياف

5%

كغ

أرحية أخر وأصناف مماثلة:

- - 68 04. 21. 00

من ماس طبيعي أو تركيبي ،مك ّتل

5%

كغ

- - 68 04. 22. 00

من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف

5%

كغ

- - 68 04. 23. 00

من أحجار طبيعية

5%

كغ

- 68 04. 30. 00

أحجار شحذ أو صقل يدوية

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

428

الصفحة429 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

68.05

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية ،بشكل مساحيق أو حبيبات ،على حوامل
من مواد نسجية أو من ورق أو من ورق مقوى أو من مواد أخر ،وإن كانت
مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مھيأة بأي شكل آخر.
- 68 05. 10. 00

على حوامل من أقمشة منسوجة فقط

5%

كغ

- 68 05. 20. 00

على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط

5%

كغ

- 68 05. 30. 00

على حوامل من مواد أخر

5%

كغ

68.06

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت
ممدد،غضار ممدد،خبث رغوي و منتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط
ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت ،أو إلمتصاص
الصوت ،عدا ما يدخل في البند  68.11أو  68.12أو في الفصل .69
- 68 06. 10. 00

ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ،وإن كانت مخلوطة فيما بينھا،
بشكل كتل أو صفائح أو لفات

5%

كغ

- 68 06. 20. 00

فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ،وإن كانت
مخلوطة فيما بينھا

5%

كغ

- 68 06. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

68.07

68.08

القسم الثالث عشر  /الفصل الثامن والستون

مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة )مثل قار نفطي أو زفت قطران
الفحم مثالً(.
- 68 07. 10. 00

بشكل لفات

20 %

كغ

- 68 07. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

68 08. 00. 00

ألواح ذات أطر وألواح وترابيع )بالط( وكتل وأصناف مماثلة ،من ألياف
نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضالت
أخر من خشب ،مكتلة بإسمنت أو جص أو مواد تماسك فلزية أخر.

20 %

كغ

مصنوعات من جص " "Plasterأو من مركبات أساسھا الجص.

68.09
-

ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع وبالط وأصناف مماثلة ،غير مزخرفة:

- - 68 09. 11. 00

مغطاة على الوجه أو مقواة ،بورق أو بورق مقوى فقط

30 %

كغ

- - 68 09. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

أصناف أخر:

 - - - 68 09. 90. 10أربطة مطلية بالجبس لجبر كسور العظام غير ما ھو مذكور في البند .3005.90.00

10 %

كغ

 - - -غيرھا:
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 - - - - 68 09. 90. 91فواشات من جص )لزوم صناعة األلمنيوم(

10 %

كغ

 - - - - 68 09. 90. 99غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

429

الصفحة430 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

68.10

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مصنوعات من إسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي ،وإن كانت
مسلحة.
- - 68 10. 11. 00
--

ترابيع وبالط و قرميد سقوف ،وأحجار تبليط ،وآجر )طوب( وأصناف مماثلة:
كتل وآجر ،للبناء

20 %

كغ

غيرھا

 - - - 68 10. 19. 10كتل حجر اصطناعي غير مشذبة وال متجانسة

10 %

كغ

 - - - 68 10. 19. 20كتل حجر اصطناعي متجانسة

10 %

كغ

 - - - 68 10. 19. 30ألواح من حجر اصطناعي غير متجانسة األطراف وغير مجلية وال مصقولة وال ملمعة

10 %

كغ

 - - - 68 10. 19. 40كتل اسمنتية مصممة لالستخدام الصناعي وإن كانت مسلحة

10 %

كغ

 - - - 68 10. 19. 50ألواح من حجر اصطناعي متجانسة األطراف غير مجلية وال مصقولة وال ملمعة

10 %

كغ

 - - - 68 10. 19. 90غيرھا

20 %

كغ

-

أصناف أخر:

- - 68 10. 91. 00

عناصر انشائية مسبقة الصنع للبناء أو الھندسة المدنية

30 %

كغ

- - 68 10. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

68.11

مصنوعات من خليط حرير صخري )أسبستوس  -أميانت( بإسمنت أو من
خليط ألياف سيليلوز بأسمنت ،وأصناف مماثلة.
- 68 11. 40. 00
-

تحتوي على االسبستوس )أميانت(

30 %

كغ

ال تحتوي على االسبستوس )أميانت(:

- - 68 11. 81. 00

صفائح مموجة

30 %

كغ

- - 68 11. 82. 00

غيرھا من الصفائح واأللواح و الترابيع وأشكال مماثلة

30 %

كغ

- - 68 11. 89. 00

اصناف آخر

30 %

كغ

68.12

ألياف حرير صخري مشغولة؛ مخاليط أساسھا حرير صخري ،أو أساسھا
حرير صخري وكربونات الماغنيسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من
حرير صخري )مثل الخيوط والنسـج والمالبس وأغطية الرأس واألحذية
مقواة أو مسلّحة ،عدا األصناف الداخلة في البند
والفواصل( ،وإن كانت ّ
 68.11أو 68.13
- 68 12. 80. 00
-

 10:37ص

القسم الثالث عشر  /الفصل الثامن والستون

من الكروسيدوليت

30 %

كغ

غيرھا:

- - 68 12. 91. 00

مالبس وتوابع المالبس واحذية وأغطية رأس

30 %

كغ

- - 68 12. 92. 00

ورق وورق مقوّ ى ولباد

20 %

كغ

- - 68 12. 93. 00

الياف اسبستوس )أميانت( مضغوطة لصنع الفواصل )لصنع الجوانات(

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

430

الصفحة431 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 68 12. 99. 00

68.13

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا:

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

أدوات احتكاك )مثل صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات
ووسائد( غير مركبة ،للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلھا ،أساسھا
حرير صخري أو مواد فلزية أخر أو سيليلوز ،وإن تض ّمنت نسجا ً أو مواد
أخر.
- 68 13. 20. 00
-

تحتوي على حرير صخري )اسبستوس " اميانت "(

10 %

كغ

ال تحتوي على حرير صخري )اسبستوس " اميانت "(:

- - 68 13. 81. 00

بطائن ووسادات كوابح )فرامل(

10 %

كغ

- - 68 13. 89. 00

غيرھا

10 %

كغ

68.14

ميكا مشغولة ومصنوعات منھا ،بما فيھا الميكا المكتلة أو المجددة ،وإن
كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر.
- 68 14. 10. 00

ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ،وإن كانت على حامل

20 %

كغ

- 68 14. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

68.15

مصنوعات من حجر أو من مواد فلزية أخر )بما فيھا ألياف الكربون،
ومصنوعاتھا ،ومصنوعات من الخث "الخنور أو طحلب الوقود"( ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر
- 68 15. 10. 00

مصنوعات من غرافيت أو غيره من الكربون ،الستعماالت غير كھربائية

20 %

كغ

- 68 15. 20. 00

مصنوعات من الخث )الخنور "طحلب الوقود"(

20 %

كغ

-
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مصنوعات أخر:

- - 68 15. 91. 00

محتوية على مغنيزيت أو دولوميت أو كروميت

20 %

كغ

- - 68 15. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ
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الصفحة

432

الصفحة433 :

القسم الثالث عشر  /الفصل التاسع والستون

الفصل التاسع والستون
منتجات من خزف
مالحظات:
-1

تطبّق أحكام ھذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائھا الشــكل النھائي  .وتطبق البنود من  69.04لغاية
 69.14فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة ألن تدخل في البنود من  69.01إلى .69.03

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

المنتجات الداخلة في البند 28.44؛

)ب( أصناف البند 68.04؛
)ج(

األصناف الداخلة في الفصل ) 71مثل حلي الغواية "المقلدة"(؛

)د(

الخالئط الخزفية المعدنية )سيرميت  (Cermetsالداخلة في البند 81.13؛

)ه(

األصناف الداخلة في الفصل 82؛

)و(

العازالت الكھربائية )البند  (85.46والقطع من مواد عازلة )البند (85.47؛

)ز(

األسنان االصطناعية من خزف )البند (90.21؛

)ح(

األصناف الداخلة في الفصل  ) 91مثل الساعات وعلبھا (؛

)ط(

األصناف الداخلة في الفصل  ) 94مثل األثاث وأجھزة اإلنارة والمباني المسبقة الصنع(؛

)ي(

األصناف الداخلة في الفصل  ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة (؛

)ك(

األصناف الداخلة في البند  ) 96.06مثل األزرار ( أو في البند  ) 96.14مثل غاليين التدخين (؛

)ل(

األصناف الداخلة في الفصل  ) 97مثل التحف الفنية (.

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة "أغطية مداخن" في نص البند 69.05من"جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  "1996الصادر
عن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية"ترجمة لعـبارة
" "chimney-potsالواردة في نص نفس البند باللغـة اإلنكليزية تقابلھـا في النص الفرنســـي لھذا البند عـبارة
" "elements de chemineeوتعني "عناصر مواقد" والمقصود ھنا المواقد الثابته المصممة من أصل البناء.

-2

وردت كلمة "المداخن" في نص البند  69.07من "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  "1996الصادر عن "إدارة
المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" وقد تبين أنھا ترجمة لكلمة ""hearth
وھي تعني جزء الموقد الذي توقد فيه النار )حجرة اإلحتراق(.

-3

وردت كلمة "المداخن" في نص البند  69.08من "جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق و فق تعديالت  "1996الصادر عن
"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" وقد تبين أنھا ترجمة لكلمة
" "hearthوھي تعني جزء الموقد الذي توقد فيه النار )حجرة اإلحتراق(.

-4

وردت عبارة "خزانات تفريغ مياه" في نص البند 69.10من" جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  "1996الصادر
عن "إدارة المال والتــجارة واالسـتثمار اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ترجمة لعبارة
" "flushing cisternsالواردة في نص نفس البند باللغة اإلنكليزية وھي تعني "خزانات دفق مياه" وتقابلھا في النص الفرنسي لھذا
البند عبارة " "reservoirs de chasseوتعني خزانات طاردة للمياه.
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-5

القسم الثالث عشر  /الفصل التاسع والستون

ورد في أحكام التجارة الخارجية بشأن االبند  69.14ذكر القطع التبديلية الخاصة بأجھزة اإلنارة )الرؤوس المصنوعة من خزف المتحملة
للحرارة المعدة للوكسات اإلنارة( على سبيل اإلستثناء من أحكام منع اإلستيراد وبأنھا قد تبند في البند  9405.99.00وبما أن ھذه القطع
مشمولة حصرا بھذا البندالجزئي حسب األصول لم يؤخذ بھا بالنسبة للبند 69.14
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

69.01

69 01. 00. 00

القسم الثالث عشر  /الفصل التاسع والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 -Iمنتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية
مماثلة ،وأصناف متحملة للحرارة.

69.02

آجر )طوب( وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية أخر ،من دقيق الحفريات
السيليسية )مثل الكيسلغور والتريبوليت أو الدياتوميت( أو من أتربة
سيليسية مماثلة.

20 %

كغ

آجر )طوب( وكتل وترابيع وبالط وقطع خزفية مماثلة للبناء ،نارية )متحملة
للحرارة( ،عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو األتربة السيليسية
المماثلة.
- 69 02. 10. 00

محتوية على أكثر من  %50وزنا ً من عناصر الماغنسيوم ) (Mgأو الكالسيوم ) (Caأو
الكروم ) (Crكل بمفرده أو مجتمعه ،معبر عنھا بـ  MgOأو  CaOأو Cr2O3

20 %

كغ

- 69 02. 20. 00

محتوية على أكثر من  %50وزنا ً من األلومينا ) (Al2O3أو من السيليكا "السيليس"
) (SiO2أو من خليط أو مر ّكب من تلك المنتجات

20 %

كغ

- 69 02. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

منتجات نارية خزفية أخر) ،مثل المعوجات والبوادق والفوھات والسـدادات
والحوامل واألنابيب والمواســير والقضبان( ،عدا المنتجات من دقيق
الحفريات السيليسية أو من األتربة السيليسية المماثلة.

69.03

- 69 03. 10. 00

تحتوي على أكثر من  %50وزنا ً من الغرافيت أو من أنواع أخر من الكربون أو من خليط
من تلك المنتجات

20 %

كغ

- 69 03. 20. 00

تحتوي على أكثر من %50وزنا ً من األلومينا ) (Al2O3أو من خليط أو مركب من األلومينا
والسيليكا "السيليس" )(SiO2

20 %

كغ

- 69 03. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

الفصل الفرعي الثاني
 -IIمنتجات خزفية "سيراميك" أخر.
آجر )طوب( بناء وكتل تبليط وغيرھا من األصناف المماثلة من خزف.

69.04
- 69 04. 10. 00

آجر )طوب( بناء

- 69 04. 90. 00

غيرھا

69.05

 20 %عدد 1000
20 %

كغ

قرميد سقوف وأغطية مواقد وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية
وأصناف إنشائية أخر من خزف.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

69.06
 10:37ص

- 69 05. 10. 00

قرميد سقوف

20 %

كغ

- 69 05. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

69 06. 00. 00

مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ،ولوازمھا ،من خزف.

10 %

كغ

2017/03/14
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435

الصفحة436 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

69.07

القسم الثالث عشر  /الفصل التاسع والستون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ترابيع و بالط خزفية )سيراميك( للتبليط أو التغطية ،للجدران أو المواقد،
مكعبات فسيفساء وما يماثلھا من خزف؛ وإن كانت على حامل؛ قطع خزفية
مشغولة )سيراميك(.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

-

ترابيع وبالط للتبليط أو التغطية ،للجدران أو المواقد ،غير تلك الداخلة في البنود 6907.30
و :6907.40

- - 69 07. 21. 00

ذات معامل امتصاص للماء بوزن أقل أو يساوي %0.5

20 %

م2

- - 69 07. 22. 00

ذات معامل امتصاص للماء بوزن أعلى من  %0.5و لكن أقل أو يساوي %10

20 %

م2

- - 69 07. 23. 00

ذات معامل امتصاص للماء بوزن أعلى من %10

20 %

م2

- 69 07. 30. 00

مكعبات من فسيفساء )موزاييك( أو أصناف مماثلة ،غير تلك المذكورة بالبند 6907.40

20 %

م2

- 69 07. 40. 00

قطع خزفية مشغولة )سيراميك(

20 %

م2

أجھزة وأصناف للمختبرات والستعماالت كيماوية أوتقنية أخر من خزف،
أجران وقصاع وأوعية مماثلة إلستعماالت زراعية ،من خزف؛ أوعية وجرار
وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة ،من خزف.

69.09

-

أجھزة وأصناف للمختبرات والستعماالت كيماوية وتقنية أخر:

- - 69 09. 11. 00

من بورسلين )صيني(

5%

كغ

- - 69 09. 12. 00

أصناف بدرجة صالبة تعادل أوتزيد عن  9بمقياس موھس ""Mohs

5%

كغ

- - 69 09. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 69 09. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

أحواض غسيل "مجالي" ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام
)بانيوھات( وأحواض استبراء )بيديه " ("bidetsومقاعد مراحيض
وخزانات دفق مياه )سيفون( ،ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة ،من
خزف.

69.10

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل

- 69 10. 10. 00

من بورسلين "صيني"

30 %

عدد

- 69 10. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

69.11

69.12
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أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ ،وأدوات منزلية أخر ،وأصناف للعناية
بالنظافة الشخصية أو للتواليت ،من بورسلين "صيني".
- 69 11. 10. 00

أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ

30 %

كغ

- 69 11. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

69 12. 00. 00

أواني وأدوات للمائدة أوالمطبخ ،وأدوات منزليةأخر ،وأصناف للعناية
بالنظافة الشخصية أو للتواليت ،من مواد خزفية أخر ،عدا البورسلين
"الصيني".

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

69.13

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الثالث عشر  /الفصل التاسع والستون
الرسم  %وحدة قياسية

تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ،من خزف.
- 69 13. 10. 00

من البورسلين "صيني"

30 %

كغ

- 69 13. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

مصنوعات أخر ،من خزف.

69.14

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- 69 14. 10. 00
-
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من بورسلين "صيني"

30 %

كغ

غيرھا:

 - - - 69 14. 90. 10فالتر للصھر من سيراميك بشكل أنابيب مجوفة )شمعات(

20 %

كغ

 - - - 69 14. 90. 90غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14
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الصفحة
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الصفحة439 :

القسم الثالث عشر  /الفصل السبعون

الفصل السبعون
زجاج ومصنوعاته
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

األصناف الداخلة في الفصل ) 32.07مثل الميناء والمركبات القابلة للتزجج وفـريت " "fritالزجاج "مخاليط الرمل والصود
الصالحة للتزجج" ،وزجاج أخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق "("flakes؛

)ب( األصناف الداخلة في الفصل  71مثل حلي الغواية )المقلدة(؛

-2

)ج(

حبال األلياف البصرية الداخلة في البند  ،85.44العـازالت الكھربائية )البند  (85.46أو القـطع العـازلة للكھـرباء )البند (85.47؛

)د(

األلياف البصرية ،العناصر البصرية المشـــغولة بصرياً ،الحقن تحت الجلد ،العيون االصطناعية ،مقاييس الحرارة ) ترمومتر(،
مقاييس الضغط الجوي )بارومتر( ،مقاييس كثافة السوائل )ھايدرومتر( ،وغيرھا من األصناف الداخلة في الفصل 90؛

)ه(

أجھزة اإلنارة ،اإلشـــارات المضيئة ،اللوحات اإلرشــادية أو اإلعالنية المضيئة وغيرھا من األصناف المماثلة التي تحتوي على
مصدر إضاءة مثبت بھا بصورة دائمة وأجزاؤھا ،الداخلة في البند 94.05؛

)و(

لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم لرياضة ولوازم تزيين شــــــــجرة عيد الميالد وغيرھا من األصناف المذكورة في
الفصل ) 95باستثناء العيون الزجاجية غير اآللية للدمى أو لغيرھا من أصناف الفصل (95؛

)ز(

األزرار واألوعية المر ّكبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرھا من أصناف الفصل .96

تطبيقا ً ألحكام البنود  70.03و  70.04و :70.05
)أ(

ال يعتبر "مشغوالً" الزجاج الذي أخضع ألية عملية قبل تلدينه )بالتحمية ثم التبريد "("Recuit؛

)ب( إن التقطيع إلى أشكال معينة اليؤثر على تبنيد ألواح وصفائح الزجاج؛
)ج(

يقصد بعبارة "بطبقة ماصة عاكســة او غير عاكســة" ،طبقة طالء مجھرية الســـماكة من معدن أو من مركب كيماوي )مثل
أوكسيد معدن( التي تمتص األشـعة تحت الحمراء ،على سبيل المثال ،أو تحسن خصائص الزجاج العاكسـة في الوقت الذي يبقى فيه
الزجاج محتفظا بدرجة من الشــفافية " نفاذ الرؤيا  "Transparencyأو نصف الشــفافية"نفاذ األشعة الضوئية فقط
 "Translucencyأو التي تمنع انعكاس أشعة الضوء على سطح الزجاج.

-3

تبقى المنتجات المشار إليھا في البند  70.06داخلة في ھذا البند ،وإن كان لھا صفة األصناف الجاھزة.

-4

يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقا ً لمفھوم البند :70.19
)أ(

الصوف المعدني المحتوي على السيليكا ) (SiO2بنسبة ال تقل عن  %60وزناً؛

)ب( الصوف المعدني المحتوي على الســـــيليكا ) (SiO2بنســــبة تقل عن  %60ولكنھا تحتوي على أوكســــــيد قلوي )" " Na2Oأو
" ("K2Oبنسـبة تزيد عن  %5وزنا ً أو على أوكسيد البوريك ) (B2O3بنسبة تزيد عن  2%وزنا ً.أما األصواف الفلزية التي ال
تتوفر فيھا ھذه الخصائص ،فتخضع للبند 68.06
-5

تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعريفة ،المرو)كوارتز( المصھور وغيره من السيليكا)السيليس( المصھورة.

مالحظة البنود الفرعية:
-1

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية  70.13.21و  70.13.31و  ،70.13.91يقصد بعبارة "كريســــتال الرصاص" فقط الزجاج الذي
يحتوي على أحادي أوكسيد الرصاص ) (PbOبنسبة ال تقل عن  %24وزنا ً.
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الصفحة440 :

القسم الثالث عشر  /الفصل السبعون

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط والتح ّفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-2

ينطبق التعبير "زجاج بصري" على أنواع خاصة من الزجاج مستعملة في صناعة األجھزة البصرية للتصوير الفوتوغرافيأ ولعلم الفلك أو
للرصد )الفحص المجھري أو المالحة،إلخ( أو لألســـلحة )مناظير تحديد األھداف،إلخ(أو للمختبرات إلخ،أو لصنع عدســات معينة
للنظارات المصححة للنظر،ولھذه األنواع الخاصة المتعددة من الزجاج ،شفافية عالية عادة ،وقدتكون ذات خواص المتصاص الضوء و
لھذا تكون ملوّ نة أو ســــوداء .و ھي صافية متجانسـة ،بدون فقاعات ھوائية أو عروق و لھا درجات انكسار وتشتيت الضوء ،غير مألوفة
في األنواع األخر من الزجاج.

-3

تتألف عملية شـغل الزجاج بصريا ً من شحذ سطوحه بمواد شـاحذة خشـنة أوال ثم بأنعم فأنعم تدريجيا ً وھكذا تتعاقب العمليات من تخشين
إلى تقويم فتنعيم فصقل.
تبقى داخلة في البندين  70.05و  70.06األصناف المعالجة بعملية واحدة أو أكثر من العمليات الســــابقة للصقل ،غير أن األصناف
المصقول منھا وجه واحد أو أكثر صقال كل ّيا ً أو جزئيا ً للحصول على الخواص البصرية المطلوبة مســـــتثناة منھما )البند  90.01أو
 90.02وفقا ً لما إذا كانت مركبة أو غير مركبة  -راجع شرح البندين(.ينطبق ذلك أيضا ً على مشتمالت البند .7015

-4

تعتبر "أصناف من زجاج لإلشــــارة" بالمعنى المقصود في البند  70.14تلك التي تكون )عديمة اللون أو ملونة( مصممة للتركيب على
الفتات الطرق العاكســة للضوء )مثل ألواح ،صفائح ،أعمدة ،إلخ( ،أو على الفتات العرض ،أو الستعمالھا عاكسات ضوء فقط في
الدراجات والســيارات ،إلخ .وتكون ھذه األصناف عادة محدبة أو نصف كروية ،أو مســـــطحة ذات حزوز متوازية االتجاه غالبا ً ولھا
خواص عكس األضواء المســلطة عليھا )من مصابيح السيارات األمامية مثالً( مما يجعلھا مرئية عن بعد في الظالم.
كما تعتبر "أصناف بصرية من زجاج" األصناف )عديمة اللون أو ملونة( ذات النتوئات المحدبة أو الموشــورية التي تحدث أثراً بصريا ً
دون أن تكون مشغولة بصريا ً .وھي تشــــمل بصورة أسـاسـية العدسـات واألصناف المماثلة لمصابيح السـيارات األمامية أو الخلفية أو
مصابيح الوقوف ومصابيح التوجيه في الطرق وبعض عوامات اإلرشاد ولمصابيح الجيب وللمشاعل الكھربائية وللوحات التحكم أو للوحات
قيادة السـيارات وكذلك بعض عدسات التكبير العادية جداً وتجدر اإلشارة إلى أن كلمة أصناف الواردة في نص البند جاءت ترجمة لكلمة
" "Elementsوھي تعني عناصر.

-5

ورد في نص البند الفرعي  7019.11عبارة "جدائل مقطعة" ترجمة لعبارة " "chopped strandsوتبيّن أن كـلـمـة " "strandتعني
وفقا ً لمعجم المورد :أي من الخيوط المجدولة التي تش ّكل حبالً كما ورد نفـس المعنى في معجم ""THE SHORTER OXFORD
ويتفق ذلك أيضــا ً مع العبارة الواردة في النص الفرنســـــــي لنفس البند الفرعي" " fils coupesأي خيوط ّ
مقطعة.
إن النص الفرنسي للبند الفرعي  Meches,stratifils (rovings) et fils, coupes ou non 7019.11استبدل بموجب تعديل
النظام المنسق لعام  2002بعبارةFils coupes(chopped strands), d'une longueur n'excedant pas 50 mm :
أي "خيوط َّ
مقطعة ال يتجاوز طولھا  50ملم"

-6

جرى حذف نص البند الجزئي  7005.21.12الذي ينص على زجاج مصقول على الوجھين ألنه مشــــمول بالبند الفرعي 7005.21
وھو يصف الزجاج المشـمول به بأنه مجلو الســــطح “ ”groundفقط ولم يصفه بالمصقول وميز نص البند األساسي بين ھذين الوصفين
وأوضح شـرحه بأنه يتم الحصول على كل منھما بعملية مستقلة عن األخرى ويكتسب الزجاج الشــــفافية بعد العملية الثانية فقط.
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الصفحة

440

الصفحة441 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

70.01

70 01. 00. 00

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

نفايات زجاج مسحوقة وغيرھا من فضالت ونفايا زجاج؛ زجاج كتالً.

70.02

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

زجاج غير مشغول ،بشكل كرات )عدا الكريات المتناھية الصغر
"ميكروسفير" الداخلة في البند  (70.18أو قضبان أو عيدان أو أنابيب.
- 70 02. 10. 00

كرات

1%

كغ

- 70 02. 20. 00

قضبان أو عيدان

1%

كغ

-

أنابيب:

- - 70 02. 31. 00

من كوارتز مصھور أو غيره من السيليكا المصھورة

1%

كغ

- - 70 02. 32. 00

من زجاج آخر له عامل تمدد طولي ال يتجاوز  0.000005لكل كلفن " "Kelvinبدرجة
حرارة تتراوح ما بين الصفر و 300درجة مئوية )سلسيوس(

1%

كغ

- - 70 02. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

70.03

زجاج مصبوب وزجاج مرقق" ،"Rolledألواح أو صفائح أو منتجات ذات
مقاطع لھا أشكال خاصة"بروفيالت" ،وإن كان ذا طبقة ماصة ،عاكسة
أوغير عاكسة،ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.
-

ألواح وصفائح غير مسلحة:

- - 70 03. 12. 00

ملونة في كتلتھا أو مع ّتمة أو مص ّفحة بزجاج آخر )مزدوج( أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو
غير عاكسة

10 %

م2

- - 70 03. 19. 00

غيرھا

10 %

م2

- 70 03. 20. 00

ألواح وصفائح مسلحة

10 %

م2

- 70 03. 30. 00

منتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(

20 %

م2

زجاج مسحوب وزجاج منفوخ ،ألواحاً ،وإن كان ذا طبقة ماصة ،عاكسة
أوغير عاكسة ،ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.

70.04
- 70 04. 20. 00

زجاج ملون في كتلته أو مع ّتم ،أو مص ّفح بزجاج آخر )مزدوج( أو ذو طبقة ماصة عاكسة
أو غير عاكسة

10 %

م2

- 70 04. 90. 00

زجاج آخر

10 %

م2

70.05

زجاج متحصل عليه بالتعويم )فلوت " ("floatوزجاج مجلو )(Ground
أو مصقول الوجه أو الوجھين ،ألواحا ً أو صفائح ،وإن كان ذو طبقة ماصة
عاكسة أو غير عاكسة لكن غير مشغولة بطريقة أخرى.
- 70 05. 10. 00
-
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زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة ،عاكسة أو غير عاكسة

10 %

م2

زجاج أخر غير مسلح:

- - 70 05. 21. 00

ملون في كتلته أو مع ّتم أو مصفح بزجاج آخر )مزدوج( أو مجلو السطح فقط

10 %

م2

- - 70 05. 29. 00

غيره

10 %

م2

- 70 05. 30. 00

زجاج مسلح

10 %

م2

2017/03/14

الصفحة

441

الصفحة442 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

70.06

70 06. 00. 00

القسم الثالث عشر  /الفصل السبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

زجاج من األنواع الواردة في البنود  70.03أو  70.04أو  ،70.05محنيا ً
أو مشغول الحواف أو محفوراً )منقوش " ("engravedأو مثقوبا ً أو
مطليا ً بالميناء أو مشغوالً بطريقة أخرى ،ولكن بدون أطر وال مزود بمواد
أخر.

70.07
-

زجاج مأمون مقسى )مسقي ":("Tremped

--

بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أوالطائرات أوالمركبات الفضائية أو البواخر
أو غيرھا من وسائل النقل:
5%

كغ

 - - - 70 07. 11. 90غيرھا

20 %

كغ

غيرھا

20 %

م2

- - 70 07. 19. 00
-

زجاج مأمون منضد:

--

بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية
أوالبواخر أو غيرھا من وسائل النقل:

 - - - 70 07. 21. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات

5%

كغ

 - - - 70 07. 21. 90غيرھا

20 %

كغ

- - 70 07. 29. 00

غيرھا:

20 %

م2

70 08. 00. 00

زجاج عازل متعدد الطبقات.

20 %

كغ

70.09

مرايا من زجاج بأطر أو بدونھا ،بما فيھا المرايا للرؤيا الخلفية.
-

مرايا للرؤيا الخلفية لوسائل النقل:

 - - - 70 09. 10. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة و تجميع السيارات
 - - - 70 09. 10. 90غيرھا
-

5%

كغ

10 %

كغ

غيرھا:

- - 70 09. 91. 00

بدون أطر

20 %

كغ

- - 70 09. 92. 00

بأطر

20 %

كغ

70.10
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20 %

كغ

زجاج مأمون ،مكون من زجاج مقسى )مسقي " ("Trempedأو منضدّد.

 - - - 70 07. 11. 10مستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات

70.08

الرسم  %وحدة قياسية

قوارير ضخمة )دمجانات( وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب
)أمبوالت( وغيرھا من األوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛
برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر من زجاج.
- 70 10. 10. 00

أنابيب )أمبوالت"("ampoules

5%

كغ

- 70 10. 20. 00

سدادات وأغطية وغالقات أخر

5%

كغ

- 70 10. 90. 00

غيرھا

5%

كغ
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الصفحة
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الصفحة443 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

70.11

القسم الثالث عشر  /الفصل السبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة ،وأجزاؤھا الزجاجية ،بدون تركيبات،
للمصابيح الكھربائية أو ألنابيب األشعة الكاتودية وما يماثلھا.
- 70 11. 10. 00

لإلنارة الكھربائية

5%

كغ

- 70 11. 20. 00

ألنابيب األشعة الكاتودية

5%

كغ

- 70 11. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

أدوات من زجاج ،من األنواع المستعملة للمائدة أوالمطبخ أوالتواليت
أوالمكتب أوللتزيين الداخلي أو الستعماالت مماثلة )عدا األصناف الداخلة في
 70.10والبند .(70.18

70.13

- 70 13. 10. 00
-

من خزف زجاجي ""Glass-ceramics

30 %

كغ

كؤوس وأقداح الشرب ذات ساق من غير الخزف الزجاجي:

- - 70 13. 22. 00

من كريستال الرصاص

30 %

كغ

- - 70 13. 28. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

كؤوس وأقداح للشرب أخر ،من غير الخزف الزجاجي:

- - 70 13. 33. 00

من كريستال الرصاص

30 %

كغ

- - 70 13. 37. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

ادوات زجاجية من األنواع المستعملة للمائدة )غير الكؤوس واألقداح الزجاجية للشرب( أو
المستعملة في المطبخ من غير الخزف الزجاجي:

- - 70 13. 41. 00

من كريستال الرصاص

30 %

كغ

- - 70 13. 42. 00

من زجاج له عامل تمدد طولي ال يتجاوز  0.000005لكل كلفن " "kelvnفي درجة
حرارة تتراوح بين الصفر إلى  300درجة مئوية

30 %

كغ

- - 70 13. 49. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

مصنوعات أخر من زجاج:

- - 70 13. 91. 00

من كريستال الرصاص

30 %

كغ

- - 70 13. 99. 00

أدوات زجاجية آخر.

30 %

كغ

أصناف من زجاج لإلشارة وأصناف بصرية )غير تلك الداخلة في البند
 ،(70.15غير مشغولة بصريا ً.

70.14

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

 - - - 70 14. 00. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة و تجميع السيارات
 - - - 70 14. 00. 90غيرھا
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5%

كغ

20 %

كغ

الصفحة

443

الصفحة444 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

70.15

القسم الثالث عشر  /الفصل السبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

زجاج للساعات أو المنبھات وزجاج مماثل ،زجاج للنظارات العادية أو الطبية
)المصححة للنظر( ،محدب أو منحني أو مقعر أو ما يماثل ذلك ،غير مشغول
بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعھا الدائرية ،لصنع مثل ھذه األنواع من
الزجاج.
- 70 15. 10. 00

زجاج للنظارات الطبية )المصححة للنظر(

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2و 3لھذا الفصل.

- 70 15. 90. 00

70.16

آجر )طوب( وكتل تبليط وألواح ومر ّبعات وترابيع وبالط وأصناف أخر من
زجاج مضغوط أو مقولب ،وإن كان مس ّلحا ً لإلستعمال في البناء أو
اإلنشاءات؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج ،وإن كانت على حامل،
للفسيفساء أو ألغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما
يماثله ،زجاج متعدد الخاليا أو رجاج رغوي كتالً أو ألواحا ً بشكل أصداف أو
بأشكال مماثلة.
- 70 16. 10. 00

مكعبات وأصناف أخرى صغيرة من زجاج ،وإن كانت على حامل ،للفسيفساء أو ألغراض
تزيين مماثلة.

20 %

كغ

- 70 16. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

70.17

مدرجة أو
أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ،وإن كانت َّ
معايرة.
- 70 17. 10. 00

من كوارتز مصھور أو من غيره من سيليكات المصھورة

1%

كغ

- 70 17. 20. 00

من زجاج آخر ،له عامل تمدد طولي اليتجاوز  0.000005لكل كلفن في درجة حرارة
تتراوح ما بين الصفر و  300درجة مئوية

1%

كغ

- 70 17. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

خرز زجاجي وآللئ مق ّلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلّدة ،وما يماثلھا
من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ،ومصنوعاتھا ،عدا حلي الغواية
)المقلدة(؛ عيون من زجاج ،عدا العيون االصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة
وغيرھا من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللھب ،عدا حلي الغواية؛
كريات متناھية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرھا  1ملليمتر.

70.18

- 70 18. 10. 00

خرز وآللئ وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلھا من منتجات صناعة الخرز
الزجاجي

10 %

كغ

- 70 18. 20. 00

كريات متناھية الصغر من زجاج ال يتجاوز قطرھا الملليمتر الواحد

10 %

كغ

- 70 18. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

70.19

ألياف من زجاج )بما فيھا صوف الزجاج( ومصنوعاتھا )مثل الخيوط
والنسج(.
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
خيوط مقطعة ) ،(chopped strandsال يتجاوز طولھا  50ملليمتر

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- - 70 19. 12. 00

ألياف مم ّ
شطة )فتائل "("rovings

5%

كغ

- - 70 19. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

صفائح رقيقة )فوال " ،("Voilesوطبقات ألياف " "Nappesوحصر وفرش )مراتب(
وألواح وما يمائلھا من المنتجات الال منسوجة:

- - 70 19. 31. 00

حصر

10 %

كغ

- - 70 19. 32. 00

صفائح رقيقة )فوال "("Voiles

10 %

كغ

- - 70 19. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 70 19. 40. 00

نسج من ألياف ممشطة )فتائل(

10 %

كغ

-

نسج أخر:

- - 70 19. 51. 00

ذات عرض ال يتجاوز  30سم

10 %

كغ

- - 70 19. 52. 00

ذات عرض يتجاوز  30سم ،بنسج سادة )توال" ،("Toileبوزن أقل من  250غ /م ،2من
شعيرات ال يزيد مقاس الخيط المفرد منھا عن  136تكس ""Tex

10 %

كغ

- - 70 19. 59. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 70 19. 90. 00

غيرھا:

5%

كغ

مصنوعات أخر من زجاج.

70.20

 - - - 70 20. 00. 10منتجات وسيطة غير معدة للبيع بالتجزئة من مستلزمات االنتاج الصناعي

5%

كغ

 - - - 70 20. 00. 20زجاجات داخلية لألوعية العازلة للحرارة أو غيرھا من األوعية العازلة

5%

كغ

 - - - 70 20. 00. 30لواقط شمسية عبارة عن أنابيب زجاجية ذات جدارين مفرغ ما بينھما من الھواء وذات طالء
انتقائي لصناعة السخانات الشمسية

1%

كغ

30 %

كغ

 - - - 70 20. 00. 90غيرھا
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القسم الرابع عشر
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،ومعادن ثمينة ومعادن
عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،ومصنوعات ھذه المواد؛ حلي الغواية
)مق ّلدة(؛ نقود
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الفصل الحادي والسبعون
مكسوة
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،ومعادن ثمينة ومعادن عادية
ّ
بقشرة من معادن ثمينة ،ومصنوعات ھذه المواد؛ حلي الغواية )مقلّدة(؛ نقود
مالحظات:
-1

مع مراعاة أحكام المالحظة 1من القسم السادس ،ومع مراعاة االستثناءات الواردة فيما يلي ،تبند في ھذا الفصل جميع األصناف المكونة
كليا ً أو جزيئا ً:
)أ(

من آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( ؛

)ب( من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
-2

ال تشمل البنود  71.13و  71.14و  71.15األصناف التي ال تكون فيھا المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسـوة بقشـرة
)أ(
من معادن ثمينة سـوى لوازم بسـيطة أو زخارف قليلة األھمية )مثل الحروف واألرقام والحلقات والحواف( ،وال تنطبق الفقرة )ب( من
المالحظة ) (1أعاله على مثل ھذه األصناف.
ال تدخل في البند  71.16األصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إال إذا كانت ھذه
)ب(
المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة األھمية.

-3

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية )بند (28.43؛

)ب( األربطة المعقمة المستعملة في الجراحة واألصناف المستعملة في حشو األسنان واالصناف األخر الداخلة في الفصل 30؛
)ج(

األصناف الداخلة في الفصل ) 32مثل الدھانات اللماعة السائلة(؛

)د(

محفزات على حامل )البند " supported catalists" ،(38.15؛

)ه(

األصناف البند  42.02أو  42.03المشار إليھا في المالحظة )3ب( للفصل 42؛

)و(

األصناف الداخلة في البندين  43.03أو 43.04؛

)ز(

األصناف الداخلة في القسم الحادي عشر )المواد النسجية ومصنوعاتھا(؛

)ح(

أصناف األحذية وأغطية الرأس واألصناف األخر الداخلة في الفصلين  64أو 65؛

)ط(

مظالت المطر ومظالت الشمس وعصي المشي واألصناف األخر الداخلة في الفصل 66؛

)ي(

األصناف الشاحذة الداخلة في البندين  68.04او  68.05او في الفصل  ،82المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو
شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية( ،العدد أو األصناف الواردة في الفصل  82التي تكون أجزاؤھا العاملة من أحجار كريمة أو شبه
كريمة)طبيعية أو تركيبية أو مجددة(؛اآلالت واألجھزة اآللية والمعدّات الكھربائية وأجزاؤھا الواردة في القسم السادس عشر .إال أن
االصناف أو أجزاؤھا المصنوعة كليا ً من أحجار كريمة أو شــبه كريمة )طبيعية تركيبية أو مجددة( تبقى خاضعة لھذا الفصل،
باستثناء الياقوت األزرق )سفير " ("saphirsأو الماس المشغولين وغير المركبين إلبرقراءة الحاكي )البند (85.22؛

)ك(

األصناف الواردة في الفصل  90او  91او ) 92أجھزة علمية وساعات وآالت موسيقية(؛

)ل(

األسلحة وأجزاؤھا )الفصل (93؛

)م(

األصناف المشار إليھا في المالحظة  2للفصل 95؛

)ن(

األصناف التي تب ّند في الفصل  96وفقا ألحكام المالحظة  4من ذلك الفصل؛
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)س( المنتجات األصلية لف ّني النحت وصنع التماثيل )بند  ،(97.03قطع المجموعات )بند  (97.05والقطع األثرية التي يتجاوز عمرھا
مائة عام )بند  ،(97.06غير أن الآللى الطبيعية أو المستنبتة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة تبقى داخلة في ھذا الفصل.
-4

)أ(

يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذھب والبالتين.

تشمل عبارة "بالتين" :البالتين واأليريديوم " "iridiumواألسميوم " "osmiumوالباالديوم " "palladiumوالروديوم
)ب(
 rhodiumوالروثينيوم "."ruthenium
ال تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( أي من المواد المذكورة في المالحظة)2ب( من
)ج(
الفصل .96
-5

تعتبر خالئط معادن ثمينة،بالمعنى المقصود في ھذا الفصل،الخالئط )بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدّة "الفريت" ومركبات
السبائك "انترميتاليك"( المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أي من ھذه المعادن الثمينة  %2وزنا على األقل من
وزن الخليط .وتبند خالئط المعادن الثمينة وفقا لما يلي:
)أ(

تعتبر خالئط بالتين ،الخالئط المحتوية على  %2أو أكثر وزنا ً من البالتين؛

)ب( تعتبر خالئط ذھب ،الخالئط المحتوية على  %2أو أكثر من الذھب إذا كانت ال تحتوي على بالتين أو كانت تحتوي على أقل من
 %2وزنا ً من البالتين؛
)ج(

تعتبر خالئط فضة ،الخالئط األخر المحتوية على  %2أو أكثر وزنا ً من الفضة.

-6

ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسري أيضا ً على الخالئط
المعتبرة خالئط من معادن ثمينة وفقا ً ألحكام المالحظة ) (5أعاله ،غير أن عبارة "معادن ثمينة" ال تشمل المعادن المعرّ فة في
المالحظة) ،(7وال المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلية بمعدن ثمين.

-7

يقصد بعبارة "معدن عادي مكسو بقشرة من معدن ثمين" ،حيثما وردت في جدول التعريفة ،األصناف المؤلفة من حامل من معدن عادي
مكسو على أحد سطوحه على األقل بطبقة من معدن ثمين ،مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة ،وما لم ينص
على خالف ذلك ،فإن ھذا التعبير يشمل أيضا ً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

-8

مع مراعاة أحكام المالحظة )1أ( من القسم السادس ،فإن المنتجات المشمولة بنص البند  71.12تبند في ھذا البند وليس في أي بند آخر من
بنود جدول التعريفة.

-9

يقصد بعبارة "حلي و مجوھرات" وفقا لمفھوم البند :71.13
)أ(

االشياء الصغيرة المستخدمة للزينة الشخصية) ،مثل الخواتم واألساور والعقود والمشابك " دبابيس تزيينية " واألقراط وسالسل
الساعات بما فيھا سالسل ساعات الجيب والحلي الصغيرة التي تعلق بھا "  "fobsوالقالدات ودبابيس أربطة العنق وأزرار األكمام
أو األلبسة ،واألنواط و الميداليات الدينية أو غير الدينية والشارات "("insigna؛و

)ب( األصناف المعدة لإلستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الجسم)مثل علب السـيجار أو
السـجائر أو التبغ )السعوط( وعلب حبوب السكاكر وعلب مساحيق التجميل وأكياس النقود من زرد والسبحات(.
وقد تكون ھذه االصناف متحدة أو مرصعة باللئ طبيعية أو مستنبتة أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة ،أحجار تركيبية أو مجددة من
أحجار كريمة أو شبه كريمة أو بذبل )درق "قوقعة"( السلحفاة أو بصدف عرق اللؤلؤ "  ( " mother - of - pearlأو بعاج أو
بعنبر طبيعي أو مجدد أو بمرجان.
 -10يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة" وفقا ً لمفھوم البند  ،71.14أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين واألصناف األخر
لإلستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية.
 -11يقصد بعبارة "حلي الغواية )المقلّدة(" ،وفقا ً لمفھوم البند  ،71.17االصناف المماثلة لما ھو معرف في الفقرة )أ(من المالحظة  9أعاله
)باسـتثناء األزرار وغيرھا من األصناف الداخلة في البند  ،96.06واألمشـاط ومثبتات الشعر وما يماثلھا و دبابيس الشعر الداخلة في البند
 ،(96.15غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،أو على أحجاركريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( ،وال على معادن
ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة )إال إذا كانت ال تعدو كونھا مجرد لوازم أو زخارف قليلة األھمية ،أو كمواد طالء(.
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مالحظات البنود الفرعية:ـ
-1

تطبيقا ً ألحكام البنود الفرعية  71.06.10و 71.08.11و 71.10.11و 71.10.21و 71.10.31و ،71.10.41يقصد بعبارتي
"مسحوق" و "بشكل مسحوق"،االصناف التي يمر  %90أو أكثر من وزنھا من خالل منخل ذي عيون مقاسھا  0.5ملليمتر.

-2

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 71.10.11و ،71.10.19وبالرغم مما ورد في أحكام المالحظة )4ب( من ھذا الفصل ،فإن عبارة
"بالتين" ال تشمل اإليريديوم واألوسميوم والبالديوم والروديوم والروتينيوم.

-3

من أجل تبنيد الخالئط في البنود الفرعية في البند  ،71.10فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن )البالتين أو البالديوم أو الروديوم أو
االيريديوم أواألوسميوم أو الروتينيوم( الغالب وزنا ً على أي واحد من المعادن األخر .

مالحظة اضافية:
-1

ورد في النص اإلنكليزي للبند الفرعي ":7112.30رماد يحتوي على معادن ثمينة أومركبَّات المعادن الثمينة" بينما جاء في النص
الفرنسي "رماد يحتوي علٮمعادن ثمينة أومركبَّات المعادن الثمينة ،باستثناء تراب الصياغة )رماد المصوغات
"("cendres d'orfevre

-2

يستوفى رسم االنفاق االستھالكي عن الحلي الذھبية الخالصة بمعدل  %5وعلى الحلي الذھبية األخرى و المجوھرات وأجزاؤھا على
مختلف أنواعھا  -ذھب مرصع ،لؤلؤ ،أحجار ثمينة ،ألماس ألخ  ...بمعدل  %5عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  11لعام .2015

-3

يستوفى رسم االنفاق االستھالكي عن أدوات المائدة المصنوعة من الذھب أو الفضة أو المعادن الثمينة بمعدل  %20عمالً بالمرسوم
التشريعي رقم  11لعام .2015
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رقم البند
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القسم الرابع عشر  /الفصل الحادي والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 -Iلؤلؤ طبيعي ،أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة.
لؤلؤ طبيعي ،أو مستنبت ،وإن كان مشغوالً أو مصنفا ً ولكن غير مجمع
بخيوط ،وال مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،مجمع بخيوط بصفة
مؤقتة لسھولة النقل.

71.01

- 71 01. 10. 00
-

لؤلؤ مستنبت:

- - 71 01. 21. 00

غير مشغول

- - 71 01. 22. 00

مشغول

5%

كغ

10 %

كغ

ماس ،وإن كان مشغوالً ،ولكن غير مركب وال منظوم.

71.02
- 71 02. 10. 00
-

غير مصنف )غير مفروز(

5%

قيراط

صناعي:

- - 71 02. 21. 00

غير مشغول ،أو فقط منشوراً أو مفلوقا ً أو مشذبا ً بشكل أولي

5%

قيراط

- - 71 02. 29. 00

غيره

5%

قيراط

-

غير صناعي:

- - 71 02. 31. 00

غير مشغول ،أو فقط منشوراً أو مفلوقا ً أو مشذبا ً بشكل أوّ لي

- - 71 02. 39. 00

غيرھا

71.03

5%

قيراط

10 %

قيراط

أحجار كريمة )عداالماس( وأحجار شبه كريمة ،وإن كانت مشغولة أو
مصنفة ،ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة
)عداالماس( وأحجار شبه كريمة ،غير مصنفة ،مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة
لسھولة النقل.
- 71 03. 10. 00
-

غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أوّ لية

5%

كغ

مشغولة بطرق أخر:

- - 71 03. 91. 00

ياقوت وسفير وزمرد

10 %

قيراط

- - 71 03. 99. 00

غيرھا

10 %

قيراط

71.04
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لؤلؤ طبيعي

5%

كغ

أحجار كريمة أوشبه كريمة تركيبية أو مجددة ،وإن كانت مشغولة أو
مص ّنفة ،ولكن غير مجمعة بخيوط وال مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة،
تركيبية أو مجددة غير مصنفة ،مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسھولة النقل.
- 71 04. 10. 00

مرو )كوارتز( بييزو كھربائي

5%

كغ

- 71 04. 20. 00

غيرھا ،غير مشغولة ،أو فقط منشورة أو بأشكال أوّ لية

5%

كغ

- 71 04. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة452 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

71.05

القسم الرابع عشر  /الفصل الحادي والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

تراب ومسحوق ،من أحجار كريمة أو شبه كريمة ،طبيعية أو تركيبية.
- 71 05. 10. 00

من ماس

1%

قيراط

- 71 05. 90. 00

غيرھا.

1%

كغ

الفصل الفرعي الثاني
 -IIمعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
فضة )بما في ذلك الفضة المطلية بذھب أو ببالتين( بأشكال خام أو نصف
مشغولة ،أو بشكل مسحوق.

71.06
- 71 06. 10. 00
-

71.07

- - 71 06. 91. 00

بأشكال خام

1%

- - 71 06. 92. 00

بأشكال نصف مشغولة

5%

كغ

71 07. 00. 00

معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ،بأشكال خام أو نصف مشغولة.

5%

كغ

ذھب )بما في ذلك الذھب المطلي بالبالتين( ،بأشكال خام أو نصف مشغولة،
أو بشكل مسحوق.
-

غير معد للتداول النقدي:

- - 71 08. 11. 00

بشكل مسحوق

1%

كغ

- - 71 08. 12. 00

بأشكال خام أخر

1%

كغ

- - 71 08. 13. 00

بأشكال نصف مشغولة أخر

5%

كغ

- 71 08. 20. 00

معد للتداول النقدي

5%

كغ

71 09. 00. 00

معادن عادية أو فضة ،مكسوة بقشرة من ذھب ،بأشكال خام أو نصف
مشغولة.

5%

كغ

71.10

بالتين ،بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.
-

بالتين:

- - 71 10. 11. 00

بأشكال خام أو بشكل مسحوق

1%

كغ

- - 71 10. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

باالديوم ":"Palladium

- - 71 10. 21. 00

بأشكال خام أو بشكل مسحوق

1%

كغ

- - 71 10. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

- - 71 10. 31. 00
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غيرھا:
كغ

71.08

71.09

بشكل مسحوق

1%

كغ

2017/03/14

روديوم "."Rhodium
بأشكال خام أو بشكل مسحوق

1%
الصفحة

كغ
452

الصفحة453 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 71 10. 39. 00
-

71.11

القسم الرابع عشر  /الفصل الحادي والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

إيريديوم و أوسميوم" "osmiumوروثيينوم":"ruthenium

- - 71 10. 41. 00

خاما ً أو بشكل مسحوق

1%

كغ

- - 71 10. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

71 11. 00. 00

معادن عادية أو فضة أو ذھب ،مكسوة بقشرة من البالتين ،بأشكال خام أو
نصف مشغولة.

5%

كغ

نفايا وفضالت معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛
بقايا وفضالت أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من
األنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة.

71.12

- 71 12. 30. 00

رماد يحتوي على معادن ثمينة أو مركبات المعادن الثمينة

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

-

غيرھا:

- - 71 12. 91. 00

من ذھب ،بما في ذلك المعادن المكسوة بقشرة من ذھب باستثناء تراب الصياغة )الكناسة
" ("sweepingsالمحتوي على معادن ثمينة أخرى

30 %

كغ

- - 71 12. 92. 00

من بالتين ،بما فيه المعادن المكسوة بقشرة من البالتين باستثناء تراب الصياغة المحتوي
على معادن ثمينة أخرى

30 %

كغ

- - 71 12. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

الفصل الفرعي الثالث
 - IIIحلي ومجوھرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخر.
حلي ومجوھرات وأجزاؤھا ،من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة أو
بقشرة من معادن ثمينة.

71.13
- - 71 13. 11. 00

من فضة ،وإن كانت مكسوة أو ملبّسة بقشرة من معادن ثمينة أخر

30 %

كغ

- - 71 13. 19. 00

من معادن ثمينة أخر ،وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة

30 %

كغ

- 71 13. 20. 00

من معادن عادية مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة

30 %

كغ

71.14

مصنوعات صياغة وأجزاؤھا ،من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة
بقشرة من معادن ثمينة.
-
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من معادن ثمينة ،وإن كانت مكسوة أو ملبّسة بقشرة من معادن ثمينة:

من معادن ثمينة ،وإن كانت مكسوة أو ملبّسة بقشرة من معادن ثمينة:

- - 71 14. 11. 00

من فضة ،وإن كانت مكسوّ ة أو ملبّسة بقشرة من معادن ثمينة أخر

30 %

كغ

- - 71 14. 19. 00

من معادن ثمينة أخر ،وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة

30 %

كغ

- 71 14. 20. 00

من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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71.15

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة.
- 71 15. 10. 00

ّ
محفزات " ،"cataystsبشكل أقمشة من اسالك أو ألواح شبكية من بالتين

10 %

كغ

- 71 15. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

71.16

مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة
)طبيعية أو تركيبية أو مجددة(.
- 71 16. 10. 00

من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت

30 %

كغ

- 71 16. 20. 00

من أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة(

30 %

كغ

حلي غواية )مقلّدة(.

71.17
-

من معادن عادية وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة:

- - 71 17. 11. 00

أزرار اكمام وأزرار مماثلة

30 %

كغ

- - 71 17. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 71 17. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

71.18
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القسم الرابع عشر  /الفصل الحادي والسبعون

نقود.
- 71 18. 10. 00

نقود "عمالت معدنية" )عدا النقود الذھبية( غير مطروحة للتداول الرسمي

1%

كغ

- 71 18. 90. 00

غيرھا

1%

كغ
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الصفحة

455

الصفحة456 :

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

القسم الخامس عشر
معادن عادية ومصنوعاتھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا القسم:
)أ(

الدھانات المحضرة والحبر أو غيرھا من المنتجات التي أساسھا مساحيق أو رقائق معدنية )البنود من  32.07إلى  32.10أو
 32.12أو  32.13أو  (32.15؛

)ب( الفيرو -سيريوم " "ferro-cerriumوالمخاليط المعدنية األخر للقدح )إلحداث الشرر( )بند  (36.06؛

-2

)ج(

أغطية الرأس وأجزاؤھا ،الداخلة في البند  65.06أو  65.07؛

)د(

ھياكل المظالت أو األصناف األخر الداخلة في البند  66.03؛

)ه(

األصناف الداخلة في الفصل ) 71مثل خالئط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أوحلي الغواية
"المقلّدة"( ؛

)و(

األصناف الداخلة في القسم السادس عشر )آالت واألجھزة اآللية والمعدات الكھربائية(؛

)ز(

القضبان المجمّعة للسكك الحديدية والترام )البند  (86.08واألصناف األخر الداخلة في القسم السابع عشر )عربات وسفن ومراكب
وطائرات(؛

)ح(

األدوات أو األجھزة الداخلة في القسم الثامن عشر بما فيھا نوابض الساعات؛

)ط(

كرات الرصاص )الخردق( المعدة للذخيرة )البند  (93.06واألصناف األخر الواردة في القسم التاسع عشر )أسلحة وذخائر(؛

)ي(

األصناف الداخلة في الفصل ) 94مثل األثاث وحوامل الحشايا وأجھزة اإلنارة ولوازمھا واإلشارات واللوحات اإلرشادية
واإلعالنية المضيئة والمباني المسبقة الصنع(؛

)ك(

األصناف الداخلة في الفصل ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة(؛

)ل(

المناخل اليدوية واألزرار وأقالم الحبر السائل وماسكات أقالم الرصاص وريش الكتابة و العصي التلسكوبية على حامل واحد أو
على حامل ثنائي أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة أو األصناف األخر الداخلة في الفصل ) 96مصنوعات متنوعة(؛

)م(

األصناف الواردة في الفصل ) 97مثل التحف الفنية(.

يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم لالستعماالت العامة" حيثما وردت في جدول التعريفة:
)أ(

األصناف الداخلة في البنود  73.07أو  73.12أو  73.15أو  73.17أو  ،73.18واألصناف المماثلة من معادن عادية أخر؛

)ب( النوابض وريش النوابض ،من معادن عادية ،باستثناء نوابض الساعات )البند (91.14؛
)ج(

األصناف الداخلة في البنود  83.01أو  83.02أو  83.08أو  83.10واألطر والمرايا ،من معادن عادية ،الداخلة في البند
.83.06

إن اإلشارة إلى أجزاء األصناف الداخلة في الفصول من  73لغاية  76ومن  78لغاية ) 82ما عدا البند  (73.15ال تسري على األجزاء
واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود أعاله.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والمالحظة ) (1للفصل  ،83فإن بنود الفصول من  72لغاية  76ومن  78لغاية  81ال تسري على أي من
المصنوعات الداخلة في الفصلين  82أو .83
-3

يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريفة :الحديد الصب "ظھر" والحديد ،والصلب )فوالذ( ،النحاس،النيكل ،األلمنيوم،
الرصاص ،الزنك )التوتياء( ،القصدير ،التنغستين )وولفرام  ،(Wolframالموليبدنيوم" ،"molybdenumالتنتاليوم ،المغنزيوم،
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الكوبالت ،البيســــموت " ،"bismuthالكادمـيوم ،التيتانيوم ،الزيركونيوم ،االنتـيموان ،المنغنـيز ،البيريليوم ،الكروم ،الجرمانيـوم،
الفاناديـوم ،الغاليوم ،الھافنيـوم ) ،("celtium" hafiniumاألنديـوم ،النيوبيـوم )كولومبيوم( ،الرينيوم والثاليوم.
-4

يقصد بعبارة "سيرميت" )خالئط معدنية خزفية( ،أينما وردت في جدول التعريفة ،المنتجات التي تحتوي على خالئط مجھريةغير متجانسـة
من مكوّ نات معدنية ومكـوّ نات خزفيـة ،وتشـمل عبارة "سـيرميت" أيضـاً ،الكربيـدات المعـدنية الملبدة ") "sinteredأو فريت
") ،("Frittesأي كربيدات " "carbidesمعدنية ملبدة مع معدن(.

-5

قواعد تبنيد الخالئط )عدا خالئط الحديد وخالئط النحاس كما عّرفت في الفصلين  72و :(74
)أ(

الخالئط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزنا ً على أي من المعادن األخرى؛

)ب( الخالئط المكوّ نة من معادن عادية داخلة في ھذا القسـم ومن عناصر غير داخلة فيه ،تبند كخالئط المعادن العادية الداخلة في ھذا
القسم إذا كان مجموع وزن ھذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر األخرى الداخلة في تركيبھا؛
)ج(

تشمل عبارة "خالئط" الواردة في ھذا القسم المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية ،والمخاليط غير المتجانسة المتحصل
عليھا بالصھر)عدا الخالئط المعدنية الخزفية المتماسكة برابط معدني "سرميت  ("cermetsومركبات السبائك.

-6

ما لم ينص على خالف ذلك ،إن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي ،تعتبر شاملة أيضا ً لخالئطه التي يجب أن تب ّند معه وفقا ً
ألحكام المالحظة ) (5أعاله.

-7

قواعد تبنيد األصناف المركبة:
ما لم تنص عليه البنود خالفا لذلك ،فإن المصنوعات من معادن عادية )بما فيھا األصناف من مواد مخلوطة التي تعتبركمصنوعات من
معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة( والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية ،تبند مع المصنوعات
المماثلة من المعدن الغالب وزنا ً على أي من المعادن األخر.ولتطبيق ھذه القاعدة:
)أ(

يعتبر الحديد الصب)ظھر( ،والحديد ،والصلب )الفوالذ( أو األنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدنا ً واحداً؛

)ب( تعتبر الخالئط كما لو كانت بأكملھا من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقا ً للمالحظة ) (5أعاله؛
)ج(
-8

تعتبر الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت  "cermetsالداخلة في البند  81.13كمعدن عادي واحد.

إن العبارات التالية الواردة في ھذا القسم تعرّ ف كما يلي:
)أ(

خردة وفضالت "سكراب :"scrap
ھي الخردة والفضالت المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل اآللي للمعادن والمصنوعات المعدنية التي ال تصلح نھائيا ً
لالستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرھا من األسباب.

)ب( مساحيق:
ھي المنتجات التي يمر  %90أو أكثر من وزنھا من خالل منخل ذي عيون مقاسھا ملليمتر واحد.
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الفصل الثاني والسبعون
حديد صب )ظھر( وحديد صلب )فوالذ(
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية ،الواردة في ھذا الفصل وكذلك في المالحظات )د( و)ھـ( و)و( ،حيثما وردت في جدول التعريفة المعاني المبينة
إزاء كل منھا:
)أ(

حديد صب )ظھر( خام:
ھي خالئط كربونية حديدية غير قابلة للطرق ،محتوية على أكثر من  %2وزنا ً من الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزنا ً على
عنصر أو أكثر من العناصر األخر بالنسب المبينة التالية:
-

 %10أو أقل من الكروم.

-

 %6أو أقل من المنغنيز.

-

 %3أو أقل من الفوسفور.

-

 %8او أقل من السيليكون ")"siliconالسيليسيوم ".(silicium

-

 %10أو أقل من مجموع العناصر األخرى.

)ب( حديد صب )سبيجل ":("spiegel
ھي خالئط حديدية كربونية تحتوي على منغنيز بنسبة تزيد عن  %6وال تتعدى  %30وزناً ،وتتوفر فيھا الخصائص المبينة بالفقرة
)أ( أعاله.
)ج(

الخالئط الحديدية:
ھي خالئط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ،أو بأشكال متحصل عليھا بالصب المستمر ،و كذلك بشكل حبيبات أو مسـحوق ،وإن
كانت مكتلة ،تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخالئط األخر أو كعوامل مسـاعدة مضادة لألكسـدة أو الكبرتة .أو
الستعماالت مماثلة في تعدين الحديد ،والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ،ومحتوية على  %4وزنا ً أو أكثر من عنصر
الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية:

)د(

-

أكثر من  %10من الكروم

-

أكثر من  %30من المنغنيز

-

أكثر من  %3من الفوسفور

-

أكثر من  %8من السيليكون ")"siliconالسيليسيوم "("silicium

-

أكثر من  %10من مجموع العناصر األخر ،عدا الكربون ،على أن ال تزيد نسبة النحاس عن  %10كحد أقصى في كل
الحاالت.

صلب )فوالذ(:
ھي المواد الحديدية ،عدا الداخلة في البند ،72.03والتي )باسـتثناء بعض األنواع المتحصل عليھا بشـكل قطع مصبوبة( تكون قابلة
للطرق و محتوية على  %2وزنا ً أو أقل من الكربون .و مع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوي على نسب أعلى من الكربون.

)ه(

صلب مقاوم للصدأ)ستينلس ستيل":("stainless steel
ھو خالئط فوالذية تحتوي على  %1.2وزنا ً أو أقل من الكربون ،و  %10.5أو أكثر من الكروم ،مع أو بدون عناصر أخر.
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خالئط فوالذية أخر )صلب خاص(:
ھي صلب ال ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ،ويحتوي وزنا ً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

)ز(

-

 %0.3أو أكثر من األلمنيوم

-

 %0.0008أو اكثر من البورون "بور"

-

 %0.3أو أكثر من الكروم

-

 %0.3أو أكثر من الكوبالت

-

 %0.4أو أكثر من النحاس

-

 %0.4أو أكثر من الرصاص

-

 %1.65أو أكثر من المنغنيز

-

 %0.08أو أكثر من المولبيدنيوم )مولبيدين (moibdene

-

 %0.3أو أكثر من النيكل

-

 %0.06أو أكثر من النيوبيوم niobium

-

 %0.6أو أكثر من السيليكون )السيليسيوم (silicium

-

 %0.05أو أكثر من التيتانيوم.

-

 %0.3أو أكثر من التنجستين )ولفرام "("wolfram

-

 %0.1أو اكثر من الفاناديوم

-

 %0.05أو أكثر من الزيركونيوم

-

 %0.1أو أكثر من العناصر األخر )عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنيتروجين( كل منھا على حدة.

سبائك ناتجة عن إعادة صھر خردة الحديد أو الصلب:
ھي األصناف المصبوبة صبا ً بسيطا ً بشكل سبائك )إينجوت( خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب ،أو بشكل كتل ،ذات عيوب
واضحة على السطح وغير مطابقة من التركيب الكيماوي للحديد الصب )ظھر( أو الحديد الصب )سبيجل( أو الخالئط الحديدية.

)ح(

حبيبات:
ھي األصناف التي يمر أقل من  %90من وزنھا من خالل منخل ذي عيون مقاسھا  1ملم و التي يمر  %90أو أكثر من وزنھا من
خالل منخل ذي عيون مقاسھا  5ملم.

)ط(

منتجات نصف جاھزة:
ھي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة ،و إن كانت قد أخضعت لعملية التشكيل باإلسطوانات )درفلة( أولية بالحرارة؛ و
منتجات أخر بمقاطع مصمتة ،غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" األولية بالحرارة ،أو التي تم تشكيلھا بصورة بسيطة بالطرق ،بما
في ذلك األشكال األولية للزوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت( .وھذه المنتجات ال تقدم بشكل لفات.

)ي(

المنتجات المسطحة المشكلة باإلسطوانات)مدرفلة ":("Rolled - Lamines
ھي المتتجات المشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ،والتي ال ينطبق عليھا التعريف المبين
في الفقرة )ط( أعاله والتي تكون باألشكال التالية:

 10:37ص
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تشمل المنتجات المسطحة المشكلة باالسطوانات ،المنتجات الحاملة ألشكال نمطية على سطحھا الناتجة مباشرة عن عملية
)الدرفلة( )مثل الحزوز والتضليعات والمربعات و التحبيبات واألزرار والمعـينات( ،والمنتجات المـثـقـبـة أوالمموجة
أوالمصقولة ،بشرط أن ال تكتسب نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف والمنتجات الداخلة في بنود أخر.
تبند المنتجات المسطحة المشكلة باالسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أوالمربّع ،من أي حجم كانت،كمنتجات عرضھا
 600مللميتراً أو أكثر ،بشرط أال تكون قد اكتسبت صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.
)ك(

عيدان مشكلة باالسطوانات)مدرفلة( بالحرارة ،بشكل لفات غير منتظمة اللف:
ھي المنتجات )المدرفلة( بالحرارة ،بشكل لفات غير منتظمة اللف ،ذات مقطع عرضي مصمت بشـكل دائرة أوقطاعات دائرية أو
بيضاوية أو مستطيلة أو مربّعة أو مثلثة ،أو بشكل مضلعات أخر محدّبة )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة"،
والتي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس محدبة ،والجانبان اآلخران مســتقيمين ومتساويين في الطـول ومتوازييـن(.
ويمكن أن تتضـمن ھذه المنتجات تسنينات أوتضليعات " "ribsأو حزوز أو غيرھا من التشكيالت الناتجة أثناء عملية "الدرفلة"
)عيدان تسليح الخرسانة(.

)ل(

قضبان:
ھي الـمـنـتـجـات التي ال ينطبق عليھا أي من الـتـعـاريف الواردة في الفقرات )ط( أو )ي( أو )ك( أعاله أو تعريف األســـالك،
وھي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولھا بشـــكل دائرة أو قطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربّعة أو
مثلثة أو غيرھا من المضلعات المحدبة )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيالت المعدلة"،التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن
منھا بشكل أقواس محدبة ،والجانبان اآلخران مستقيمين ومتساويين في الطول ومتوازيين( .ويمكن لھذه المنتجات:

)م(

-

أن تتضمن تســـــنينات أو تضليعات" "ribsأو حزوز أو غيرھا من التشـكيالت الناتجة أثناء عملية التشـــكيل باالسطوانات
)قضبان وعيدان تسليح الخرسانة(،

-

أن تكون مفتولة بعد التشكيل باالسطوانات )الدرفلة(.

زوايا ومنتجات ذات مقاطع عرضية لھا شكل خاص )بروفيالت(:
ھي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولھا ،والتي ال ينطبق عليھا أي من التعاريف الواردة في
الفقرات )ط( أو )ي( أو )ك( أو )ل( أعاله وال تعريف األسالك.ال يشمل الفصل  72المنتجات الداخلة في البندين  73.01أو
.73.02

)ن(

أسالك:
ھي المنتجات المشكلة على البارد ،بشكل لفات ،من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولھا ،والتي ال ينطبق عليھا
تعريف المنتجات المسطحة المشكلة باالسطوانات )المدرفلة ".("flat-rolled

)س( قضبان مجوفة للحفر:
ھي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي ،الصالحة لصناعة أدوات الحفر ،والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعھا العرضي الخارجي
عن  15ملليمتراً وال يتجاوز  52ملليمتراً ،على أالّ يزيد أكبر مقاس لمقطعھا العرضي الداخلي الجوف ) (creuxعن نصف أكبـر
مقاس لمقطعـھا العرضي الخارجي .وتدخل القضـبان المجوفة من حديد أو صلب التي ال تنطبق عليھا ھذا التعريف في البند
.73.04
-2

تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعا ً للمعدن الحديدي الغالب وزنا ً.

-3

تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليھا بالتحليل الكھربائي )الترسيب الكھربائي" (electrolytic depositionأو الصب بالضغط
أو بالتلبيد )بتكتيل مساحيقھا " ("frittageتبعا ً لشكلھا وتركيبھا ومظھرھا في بنود ھذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المشكلة
باالسطوانات )المدرفلة( بالحرارة "."hot rolled

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يقصد بالعبارات التالية في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
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خالئط حديد صب )ظھر( " :" fonte brutes alliesھي الحديد الصب الخام المحتوي وزنا ،على واحد أو أكثر من العناصر
التالية بالنسب المبينة أدناه:
-

أكثر من  %0.2من الكروم

-

أكثر من  %0.3من النحاس

-

أكثر من  %0.3من نيكل

-

أكثر من  %0.1من أي من العناصر التالية:ألومينيوم ،مولبيديوم " ،"molbidiumتيتانيوم ،تنجستين "،"walfram
فاناديوم ""vanadium

)ب( صلب سھل القطع من غير الخالئط :ھو صلب من غير الخالئط ،محتوي وزناً،على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب
المبينة أدناه:

-2

-

 %0.08أو أكثر من الكبريت

-

 %0.1أو أكثر من الرصاص

-

أكثر من  %0.05من سيلينيوم selenium

-

أكثر من  %0.01من التيلوريوم ""tellurium"- "tellure

-

أكثر من  %0.05من البيزموت "."bismuth

)ج(

صلب سيليكون  -كھربائي )مغناطيسي( :ھو خالئط الصلب المحتوية على السيليكون )سيليسيوم( بنسبة ال تقل عن  %6،0وزنا ً
وال تزيد عن  ،%6وعلى الكربون بنسبة ال تزيد عن  %08،0وزناً ،و يمكن أن يحتوي أيضا ً على  %1وزنا ً أو أقل من األلمنيوم
دون أن يحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على ھذا الصلب خصائص غيره من خالئط الصلب.

)د(

صلب متحمل للسرعات العالية )للقطع السريع " :("High speed steelھي الخالئط الصلب المحتوية ،مع أو بدون عناصر
أخر ،على ما ال يقل عن إثنين من العناصر الثالث التالية:موليبدنيوم " ،"molybdenumتنجستين ،فاناديوم بنسبة إجمالية قدرھا
 %7وزنا أو أكثر من ھذه العناصر محسوبة معاً ،وعلى  %6،0أو أكثر من الكربون وعلى  %3إلى  %6من الكروم.

)ه(

صلب سيليكو – منغنيز :ھي خالئط الصلب التي تحتوي وزنا ً على:
-

كربون بنسبة ال تزيد عن  %0.7و

-

منغنيز بنسبة  %0.5أو أكثر و ال تزيد عن  ،%1.9و

-

سيليكون )سيليسيوم( بنسبة  %0.6أو أكثر وال تزيد عن  ،%2.3دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على
ھذا الصلب خصائص غيره من الخالئط الصلب.

فيما يتعلق بتبنيد الخالئط الحديدية في البنود الفرعية للبند  ،72.02يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائيا ً ويب ّند تبعا ً للبند الفرعي المالئم )إن وجد( إذا كان ھناك عنصر واحداً فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسـبة
المئوية الدنيا المبيـنة في المالحظة ) 1ج( ،لھذا الفصل؛ وقياسا ً على ذلك ،يعتبر على التوالي ثالثيا ً أو رباعيا ً إذا كان اثنان أو ثالث من عناصر
الخليط تزيد نسـبتھا عن النسـبة المئوية الدنيا المبينة في المالحظة المذكورة.
ولتطبيق ھذه القاعدة ،فإن "العناصر األخر" غير المذكورة بصفة محددة ،والمشار إليھا في المالحظة ) 1ج( لھذا الفصل ،يجب أن تزيد نسبة كل
منھا عن  %10وزنا ً.

مالحظات إضافية:
-1

يطبق الرسم المخ ّفض على البنود الفرعية التالية ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك:

-2

إن الصلب الكربوني بالمعنى المقصود في البنود الفرعية:ھو الصلب المحتوي على  %0.6أو أكثر وزنا ً من الكربون ،بشرط أن تقل نسبة
ما يحتوي عليه من كبريت وفوسفورعن  %0.04كل على حدة ،وعن  %0.07منھما مجتمعين.
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الصفحة

461

الصفحة462 :

-3

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

وردت عبارة " قطاعات وأشكال خاصة " في نص البند  72.16من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق ووفق تعديالت  1966الصادر
عن "إدارة المال واالستثمار،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية"مقابل عبارة
" "shapes and sectionsمن النص اإلنكليزي لنفس البند وھو ما ينسجم مع المعنى العام لھاتين الكلمتين ،إال أن المعنى الخاص
لكلمة " "shapeوفقا ً لما ورد في معجم " "THE SHORTER OXFORDھو:قطعة حديدية مش ّكلة باالسطوانات "مدرفلة" أو
بالطرق ذات مقطع عرضي يختلف عن المقطع العرضي للقضبان العادية:
)(Shape;spec.a piece of rolled or hammered iron of cross-section differing from merchant bar
وھذا ينسـجم مع تعـريف معجـم الروس الصغير "طبعة  "1989لكلمة بروفيليه بأنھا :منتجـات معدنية ذات أطوال كبيرة ،لھا مقطع ثابت
ذو شكل محدد ،والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.

-4

.وردت في المالحظة )1ك( و في المالحظة )1ل( عبارة "مضلّعات أخر محدّبة أو غيرھا من المضلّعات المحدبة " ترجمة لعبارة
) (other convex polygonأو ) (autre polygone convexeويعرّف المضلّع المح ّدب " "convexأو " "convexeبأنه:
المضّلع الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه.

-5

يقصد بعبارة " غير قابلة للطرق " الوردة في نص المالحظة )1أ( :أن تكون غير قابلة عمليا ً لتغيير شكلھا بصورة مفيدة بالطرق
" ،"not usefully malleableكما يقصد بعبارة " قابلة للطرق " الواردة في نص المالحظة )1د( أن تكون قابلة لتغيير شكلھا بصورة
مفيدة بالطرق "."usefully maleable

-6

اتضح من شـــروح النظام المنســــق أن العالمات الســـطحية البارزة على ھذه المنتجات يتحصل عليھا أثناء عملية التشكيل باالسطوانات
)الدرفلة( بينما يتم الحصول على التمويج “ ”corrugationوالتثقيب وتدوير الحواف في عملية الحقة .وقد اشــــترطت البنود الفرعية
األولى في البندين  72.09و 72.11أن ال تكون مشـــتمالتھا مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة )مرحلة التشـــكيل باالسطوانات( وذات
عالمات ســـطحية بارزة وبالتالي يجب أن ال تكون ھذه المنتجات متموجة أو مثقبة أو مدورة وھي أشكال يتحصل عليھا بعملية إضافية
الحقة وبالتالي تدخل في البنود الفرعية األخيرة.
وبما أن البنود الجزئية المســـــــــتحدثة لم تراع ھذا التوزيع في حين يتوجب أن ال تتناقض مع نصوص البنود الفرعية التي استحدثت فيھا
عمالً بالمادة الثالثة من اتفاقية النظام المنسق ،لذا جرى إعادة توزيعھا ضمن ھذه البنود الفرعية بما يتفق مع ذلك دون المساس بمعدالت
الرسوم الجمركية.
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الصفحة

462

الصفحة463 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الفرعي األول
 -Iمنتجات أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق.
حديد صب )ظھر( خام وحديد صب "سبيجل" ،بشكل كتل أو بأشكال أولية
أخرى.

72.01
- 72 01. 10. 00

حديد صب خام من غير الخالئط محتو على  %0.5وزنا ً أو أقل من الفوسفور

1%

كغ

- 72 01. 20. 00

حديد صب خام من غير الخالئط محتو على أكثر من  %0.5وزنا ً من الفوسفور

1%

كغ

- 72 01. 50. 00

خالئط حديد صب خام؛ حديد صب "سبيجل"

1%

كغ

خالئط حديدية.

72.02
- - 72 02. 11. 00

محتوية على أكثر من  %2وزنا ً من الكربون

1%

كغ

- - 72 02. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

"حديد  -سيليكون )سيليسيوم(":

- - 72 02. 21. 00

محتوية على أكثر من  %55وزنا ً من السيليكون "سليسيوم"

1%

كغ

- - 72 02. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 72 02. 30. 00

"حديد -سيليكو -منغنيز"

1%

كغ

-

"حديد -كروم":

- - 72 02. 41. 00

محتوية على أكثر من  %4وزنا ً من الكربون

1%

كغ

- - 72 02. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 72 02. 50. 00

"حديد -سيليكو  -كروم"

1%

كغ

- 72 02. 60. 00

"حديد -نيكل"

1%

كغ

- 72 02. 70. 00

"حديد -موليبدنيوم"

1%

كغ

- 72 02. 80. 00

حديد -تنغستين ،حديد -سيليكو )سيليسيو(  -تنغستين

1%

كغ

-
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"حديد -منغنيز":

غيرھا:

- - 72 02. 91. 00

حديد -تيتانيوم ،حديد -سيليكو )سيليسيو(  -تيتانيوم

1%

كغ

- - 72 02. 92. 00

حديد -فاناديوم

1%

كغ

- - 72 02. 93. 00

حديد  -نيوبيوم ""Fereoniobium

1%

كغ

- - 72 02. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

463

الصفحة464 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

72.03

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

منتجات حديدية مستحصل عليھا باالختزال المباشر لخامات الحديد وغيرھا
من المنتجات الحديدية االسفنجية ،بشكل قطع أو كتل أو كرات صغيرة
)"بلليتس  ("pelletsأو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرھا %99.94
وزنا ً على األقل ،بشكل قطع أو كتل أو كرات صغيرة "بلليتس" أو بأشكال
مماثلة
- 72 03. 10. 00

منتجات حديدية متحصل عليھا باالختزال المباشر لخامات الحديد

1%

كغ

- 72 03. 90. 00

غيرھا

1%

كغ

خردة وفضالت ،من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك )اينجوت( ناتجة
عن إعادة صھر خردة الحديد أو الصلب.

72.04
- 72 04. 10. 00
-

خردة وفضالت من حديد صب )ظھر(

1%

كغ

خردة وفضالت من خالئط صلب:

- - 72 04. 21. 00

من صلب مقاوم للصدأ

1%

كغ

- - 72 04. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 72 04. 30. 00

خردة و فضالت من حديد أو صلب مطلي بالقصدير

1%

كغ

-

خردة وفضالت أخر:

- - 72 04. 41. 00

رقائق وشظايا وفضالت التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع،
وإن كانت في حزم

1%

كغ

- - 72 04. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 72 04. 50. 00

سبائك )اينجوت " ("ingotsناتجة عن إعادة صھر خردة الحديد أو الصلب

1%

كغ

حبيبات ومساحيق ،من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد
أوصلب.

72.05
- 72 05. 10. 00
-

1%

حبيبات

كغ

مساحيق:

- - 72 05. 21. 00

من خالئط صلب

1%

كغ

- - 72 05. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

72 06. 00. 00

حديد وصلب غير الخالئط ،بشـكل سـبائك )إينجوت " ("Ingotsأو بأشـكأل
أولية أخر )عدا الحديد الداخل في البند .(72.03

الفصل الفرعي الثاني
 -IIحديد وصلب غير الخالئط.
72.06
72.07

منتجات نصف جاھزة من حديد ،أو من صلب غير الخالئط.
-
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1%

كغ

2017/03/14

محتوية على أقل من  %0.25وزنا ً من الكربون:

الصفحة

464

الصفحة465 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 72 07. 11. 00

ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربّع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه

5%

كغ

- - 72 07. 12. 00

غيرھا ،ذات مقطع عرضي مستطيل

5%

كغ

- - 72 07. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 72 07. 20. 00

محتوية على  %0.25أو أكثر من الكربون

5%

كغ

منتجات مسطحة مشكلة باإلسطوانات )مدرفلة( ،من حديد أو من صلب من
غير الخالئط ،بعرض  600ملليمتر أو أكثر ،مشكلة باإلسطوانات )مدرفلة(
بالحرارة ،غير مكسوة وال مطلية وال مغطاة.

72.08

- 72 08. 10. 00
-

بشكل لفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة وذات عالمات سطحية بارزة

10 %

كغ

غيرھا ،بشكل لفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلةالحرارة ،منظفة كيمياويا ً:

- - 72 08. 25. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 08. 26. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر لكن يقل عن  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 27. 00

بسمك أقل من  3ملليمتر

10 %

كغ

-

غيرھا ،بشكل لفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة:

- - 72 08. 36. 00

بسمك تزيد عن  10مللميتر

10 %

كغ

- - 72 08. 37. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر ولكن ال تتجاوز  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 38. 00

بسماكة  3ملليمتر أو أكثر ولكن يقل من  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 39. 00

بسمك أقل من  3ملليمتر

10 %

كغ

مالحظة :معفى من الضريبة الموحدة عمال بالمرسوم رقم  266لعام .2001

- 72 08. 40. 00
-

بشكل غير اللفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة ،ذات عالمات سطحية بارزة

10 %

كغ

غيرھا ،بشكل غير اللفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة:

- - 72 08. 51. 00

بسمك أكثر من  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 52. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر ولكن ال تتجاوز  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 53. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر ولكن يقل عن  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 08. 54. 00

بسمك أقل من  3ملليمتر

10 %

كغ

- 72 08. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من حديد أو صلب من غير
الخالئط ،بعرض  600ملليمتر أوأكثر ،مدرفلة على البارد ،غير مكسوة وال
مطلية وال مغطاة.

72.09

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  6لھذا الفصل

- - 72 09. 15. 00
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بشكل لفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد:
بسماكة  3مليمتر أو أكثر

10 %
الصفحة

كغ

465

الصفحة466 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 72 09. 16. 00

بسمك يزيد عن  1ملليمتر الواحد ولكن يقل عن  3ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 09. 17. 00

بسمك  0.5ملليمتر أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 09. 18. 00

بسمك أقل من  0.5ملليمتر

10 %

كغ

-

بشكل غير لفات ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد:

- - 72 09. 25. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 09. 26. 00

بسمك يزيد عن  1ملليمتر و لكن يقل عن  3ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 09. 27. 00

بسمك  0.5مللميتر أو أكثر ولكن ال يتجاوز  1ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 09. 28. 00

بسمك أقل من نصف ميللمتر

10 %

كغ

- 72 09. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

منتجات مسـطحة مشـكلة باالسـطوانات )مدرفلة( ،من حديد ،أو من صلب
من غير الخالئط ،بعرض  600ميلليمتر أوأكثر مكسوة أو مطلية أو مغ ّطاة.

72.10
-

مطلية أو مغطاة بالقصدير:

- - 72 10. 11. 00

بسمك  0.5ميلليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 10. 12. 00

بسماكة أقل من  0.5مليمتر

10 %

كغ

- 72 10. 20. 00

مطلية أو مغطاة بالرصاص ،بما فيھا المطلية بخليط من الرصاص والقصدير

10 %

كغ

- 72 10. 30. 00

مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكھربائي

10 %

كغ

-

مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة أخرى:

- - 72 10. 41. 00

مموجة

10 %

كغ

- - 72 10. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 10. 50. 00

مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم

10 %

كغ

-

مطلية أو مغطاة باأللمنيوم:

- - 72 10. 61. 00

مطلية أو مغطاة بخالئط ألمنيوم وزنك

10 %

كغ

- - 72 10. 69. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 10. 70. 00

مطلية بالدھان أو الورنيش أو اللدائن

10 %

كغ

- 72 10. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

منتجات مسطحة مشـكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من حديد ،أو من صلب من
مكسوة وال مطلية أو مغطاة.
غير الخالئط ،بعرض أقل من  600ملم ،غير
ّ

72.11

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  6لھذا الفصل

- - 72 11. 13. 00
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غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة:
مدرفلة على جوانبھا األربعة أو داخل مجاري مقفلة ،بعرض يزيد عن  150ملليمتر وبسمك
ال يقل عن  4ملليمتر ،بشكل غير اللفات وبدون عالمات سطحية بارزة

10 %
الصفحة

كغ

466

الصفحة467 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 72 11. 14. 00

غيرھا ،بسماكة  4.75ملليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 11. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

غير مشغولة أكثر من الدرفلة )تشكيل باالسطوانات( على البارد:

- - 72 11. 23. 00

تحتوي أقل من  %0.25وزنا ً كربون

10 %

كغ

- - 72 11. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 11. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.12

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من حديد ،أو من صلب من
غير الخالئط ،بعرض أقل من  600مم ،مكسوة أو مطلية أو مغطاة.
- 72 12. 10. 00

مطلية أومغطاة بالقصدير

10 %

كغ

- 72 12. 20. 00

ّ
مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكھربائي
مطلية أو

10 %

كغ

- 72 12. 30. 00

ّ
مغطاة بالزنك بطريقة أخرى
مطلية أو

10 %

كغ

- 72 12. 40. 00

ّ
مغطاة بلدائن
مدھونة أو مورنشة أو

10 %

كغ

- 72 12. 50. 00

مطلية بطريقة أخرى

10 %

كغ

- 72 12. 60. 00

مكسوة

10 %

كغ

72.13

عيدان مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( بالحرارة ،بشكل لفات غير منتظمة
اللف ،من حديد أو من صلب من غير الخالئط.
- 72 13. 10. 00

محتوية على تسنينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرھا من التشكيالت الناتجة أثناء عملية
الدرفلة

10 %

كغ

- 72 13. 20. 00

غيرھا ،من الصلب سھل القطع

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 72 13. 91. 00

ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من  14ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 13. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.14

قضبان من حديد ،أو صلب من غير الخالئط ،غير مشــغولة بأكثر من الطرق
أو التشكيل باإلسطوانات )الدرفلة( أو السحب أو البثق ،بالحرارة ،بما فيھا
القضبان المفتولة بعد الدرفلة.
- 72 14. 10. 00

مطرّ قة

10 %

كغ

- 72 14. 20. 00

محتوية على تسنينات أو تضليعات " "ribsأو حزوز أو غيرھا من التشكيالت الناتجة أثناء
عملية الدرفلة أو مفتولة بعد الدرفلة

10 %

كغ

- 72 14. 30. 00

غيرھا ،من صلب سھل القطع

10 %

كغ

- - 72 14. 91. 00
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غيرھا:
ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه

10 %
الصفحة

كغ
467

الصفحة468 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 72 14. 99. 00

72.15

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

قضبان أخر ،من حديد أو من صلب من غير خالئط.
- 72 15. 10. 00

من صلب سھل القطع ،غير مشغول أكثر من التشكيل أو التجھيز على البارد

10 %

كغ

- 72 15. 50. 00

غيرھا ،غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجھيز على البارد

10 %

كغ

- 72 15. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

زوايا و منتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت( ،من حديد أو من
صلب من غير الخالئط.

72.16

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- 72 16. 10. 00

مقطعھا بشكل حرف " "Uأو " "Iأو " ،"Hغير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو
البثق " "extrudedبالحرارة ،وبارتفاع أقل من  80مم

-

مقطعھا بشكل حرف  Lأو  ،Tغير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق بالحرارة،
و بارتفاع أقل من  80ملليمتر:

- - 72 16. 21. 00

مقطعھا بشكل حرف ""L

10 %

كغ

- - 72 16. 22. 00

مقطعھا بشكل حرف ""T

10 %

كغ

-

مقطعھا بشكل حرف " "Uأو " "Iأو " ،"Hغير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو
البثق ،بالحرارة ،و بارتفاع  80ملليمتر أو أكثر:

- - 72 16. 31. 00

مقطعھا بشكل حرف ""U

10 %

كغ

- - 72 16. 32. 00

مقطعھا بشكل حرف ""I

10 %

كغ

- - 72 16. 33. 00

مقطعھا بشكل حرف ""H

10 %

كغ

- 72 16. 40. 00

مقطعھا بشكل حرف " "Lأو " ،"Tغير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أوالبثق
بالحرارة ،و بارتفاع  80مم أو أكثر

10 %

كغ

- 72 16. 50. 00

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا شـكل خاص آخر )بروفيالت أخرى( غير مشـغولة بأكثر من
الدرفلة أو السـحب أوالبثق بالحرارة

10 %

كغ

-

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص )بروفيالت( ،غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو
التجھيز على البارد:

- - 72 16. 61. 00

متحصل عليھا من منتجات مسطحة بالدرفلة

10 %

كغ

- - 72 16. 69. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 72 16. 91. 00

مشكلة أو مجھزة على البارد من منتجات مسطحة بالدرفلة

10 %

كغ

- - 72 16. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.17

أسالك من حديد ،أو من صلب من غير الخالئط..
- 72 17. 10. 00
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10 %

كغ

2017/03/14

غير مطلية أو مغطاة ،وإن كانت مصقولة

10 %
الصفحة

كغ
468

الصفحة469 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 72 17. 20. 00

مطلية أو مغطاة بالزنك

10 %

كغ

- 72 17. 30. 00

مطلية أومغطاة بمعادن عادية أخر

10 %

كغ

- 72 17. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

الفصل الفرعي الثالث
 -IIIصلب مقاوم للصدأ )ستانلس ستيل".("Stainless Steel
صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاھزة
من صلب مقاوم للصدأ.

72.18
- 72 18. 10. 00
-

غيرھا:

- - 72 18. 91. 00

ذات مقطع عرضي مستطيل

5%

كغ

- - 72 18. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

72.19

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من صلب مقاوم للصدأ،
بعرض  600ملليمتر أو أكثر.
-

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة ،بشكل لفات:

- - 72 19. 11. 00

بسمك يزيد عن  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 12. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر وال يتجاوز  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 13. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر لكن أقل من  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 14. 00

بسمك أقل من  3ملليمتر

10 %

كغ

-

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة ،بشكل غير اللفات:

- - 72 19. 21. 00

بسمك يزيد عن  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 22. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو اكثر وال يتجاوز  10ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 23. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر ولكن يقل من  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 24. 00

بسمك أقل من  3ملليمتر

10 %

كغ

-
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سبائك وأشكال أولية أخر

5%

كغ

غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد:

- - 72 19. 31. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 19. 32. 00

بسمك  3ملليمتر أو أكثر ولكن يقل عن  4.75ميللمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 33. 00

بسمك يزيد عن  1مم ولكن يقل عن  3ملليمتر

10 %

كغ

- - 72 19. 34. 00

بسمك  0.5مم أو اكثر وال يتجاوز  1مم

10 %

كغ

- - 72 19. 35. 00

بسمك أقل من  0.5مم

10 %

كغ

- 72 19. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

469

الصفحة470 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

72.20

غير مشغولة بأكثر من الدرفلة بالحرارة:

- - 72 20. 11. 00

بسمك  4.75ملليمتر أو أكثر

10 %

كغ

- - 72 20. 12. 00

بسمك يقل عن  4.75ملليمتر

10 %

كغ

- 72 20. 20. 00

غير مشغولة بأكثر من الدرفلة على البارد

10 %

كغ

- 72 20. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

72 21. 00. 00

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

10 %

كغ

72.22

قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة
)بروفيالت( من صلب مقاوم للصدأ.
-

72.23

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من صلب مقاوم للصدأ،
بعرض يقل عن  600ملليمتر.
-

72.21

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

قضبان ،غير مشغولة بأكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق " "extrudedبالحرارة:

- - 72 22. 11. 00

ذات مقطع عرضي دائري

10 %

كغ

- - 72 22. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 22. 20. 00

قضبان ،غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجھيز على البارد

10 %

كغ

- 72 22. 30. 00

قضبان أخر

10 %

كغ

- 72 22. 40. 00

زوايا ومنتجات طويلة ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(

10 %

كغ

72 23. 00. 00

أسالك من صلب مقاوم للصدأ.

10 %

كغ

الفصل الفرعي الرابع
 -IVخالئط صلب أخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير
الخالئط أو من خالئط صلب.
خالئط صلب أخر ،بشكل سبائك أو أشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاھزة
من خالئط صلب أخر.

72.24
- 72 24. 10. 00

سبائك وأشكال أولية أخر

10 %

كغ

- 72 24. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من خالئط صلب أخر،
بعرض  600ملليمتر أو أكثر.

72.25
-
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من صلب سيليكون )صلب السيليسيوم(  -كھربائي )مغناطيسي(:

- - 72 25. 11. 00

ذات حبيبات موجھة

10 %

كغ

- - 72 25. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 25. 30. 00

غيرھا ،غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة ،بشكل لفات

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

470

الصفحة471 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 72 25. 40. 00

غيرھا ،غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة ،بشكل غير لفات

10 %

كغ

- 72 25. 50. 00

غيرھا ،غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 72 25. 91. 00

مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكھربائي

10 %

كغ

- - 72 25. 92. 00

مطلية بالزنك بطرق أخر

10 %

كغ

- - 72 25. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.26

منتجات مسطحة مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( ،من خالئط صلب أخر،
بعرض أقل من  600ملليمتر.
-

من صلب السيليكون )صلب السيليسيوم(  -كھربائي )مغناطيسي(:

- - 72 26. 11. 00

ذات حبيبات موجھة

10 %

كغ

- - 72 26. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 72 26. 20. 00

من صلب متحمل للسرعات العالية )للقطع السريع(

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 72 26. 91. 00

غير مشغولة أكثر من الدرفلة بالحرارة

10 %

كغ

- - 72 26. 92. 00

غير مشغولة أكثر من الدرفلة على البارد

10 %

كغ

- - 72 26. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.27

عيدان ،مشكلة باالسطوانات )مدرفلة( بالحرارة ،بشكل لفات غير منتظمة
اللف ،من خالئط صلب أخر.
- 72 27. 10. 00

من صلب متحمل للسرعات العالية )للقطع السريع(

10 %

كغ

- 72 27. 20. 00

من صلب سيليكو -منغنيز

10 %

كغ

- 72 27. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

72.28
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قضبان من خالئط صلب أخر؛ زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشـكال خاصة
)بروفيالت( من خالئط صلب أخر؛ قضبان مجوفة للحفر ،من صلب من غير
الخالئط أو من الخالئط صلب.
- 72 28. 10. 00

قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية )للقطع السريع(

10 %

كغ

- 72 28. 20. 00

قضبان من صلب سيليكو -منغنيز

10 %

كغ

- 72 28. 30. 00

قضبان أخر ،غير مشغولة أكثر من الدرفلة أو السحب أو البثق " "extrudedبالحرارة

10 %

كغ

- 72 28. 40. 00

قضبان وعيدان أخر ،غير مشغولة بأكثر من الطرق

10 %

كغ

- 72 28. 50. 00

قضبان أخر ،غير مشغولة أكثر من التشكيل أو التجھيز على البارد

10 %

كغ

- 72 28. 60. 00

قضبان أخر

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

471

الصفحة472 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 72 28. 70. 00

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(

10 %

كغ

- 72 28. 80. 00

قضبان مجوفة للحفر

10 %

كغ

72.29
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أسالك من خالئط صلب أخر.
- 72 29. 20. 00

من صلب سيليكو  -منغنيز

10 %

كغ

- 72 29. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

472

الصفحة473 :
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القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والسبعون

الصفحة

473

الصفحة474 :

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

الفصل الثالث والسبعون
مصنوعات من حديد صب )ظھر( أو حديد أو صلب )فوالذ(
مالحظات:
-1

يقصد بعبارة "حديد صب )ظھر( في ھذا الفصل ،المنتجات المتحصّل عليھا بالصب و التي يكون عنصر الحديد فيھا ھو الغالب وزنا ً على
ك ّل من العناصر األخر التي ال يتفق تركيبھا مع التركيب الكيمياوي للصلب حســب التعريف الوارد في المالحظة ) 1د( من الفصل .72

-2

يقصد بكلمة "أسالك" في ھذا الفصل ،المنتجات المش ّكلة على البارد أو بالحرارة أيا كان شكل مقطعھا العرضي علٮأن ال يتجاوز أكبر
مقاس له  16ملليمتر.

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض على البنود الفرعية التالية ضمن الشروط والتح ّفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة"ستائر اإلقفال" في نص البند  7308من"جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسّق و فق تعديالت"1996
الصادرعن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية"ترجمة حرفية لعبارة
" " rideaux de fermetureوتبين أن المقصود بھا ھو ستائر اإلقفال المعدنية المعدة لحماية واجھات المتاجر
)"fermeture metallique qui sert a proteger la devanture d'un magazin" (petit Larousse illustre 1981

-3

وردت في نص البند  73.17عبارة " مشابك خارزة " ترجمة لكلمة " "staplesوھي تعني مسمار مزدوج السن له شكل الحرف""U
أوسلك صغير له نفس الشكل معد ليغرز طرفاه في مجموعة أوراق ثم يلويان إال أن األسالك التي ھي من نفس النوع والشكل المجمّعة
بشكل أمشاط جاھزة لالستعمال في آالت الخرز تدخل في البند .83.05

-4

يقصد بعبارة " دعامات عريضة " الوردة في نص البند  73.01والبند الفرعي ) 7301.10ألواح ذات مقاطع لھا شكل خاص جداً
ومصممة للتجميع معا ً ".("Palplanches

-5

"رزةأو ّ
ّ
رزات".
ورد في نص البند الفرعي 7318.13عبارة " براغي برؤوس حلقية " وھي تعرف في األسواق المحلية تحت تسمية

-6

وردت كلمة "أدوات" في نص البند 73.23ترجمة لكلمة " "articlesالواردة باللغتين الفرنسية أو اإلنكليزية كما وردت كلمة"أدوات" في
نص البند  73.24ترجمة لكلمة " "articlesالفرنسية وكلمة " "wareفي حين وردت كلمة "أصناف" ترجمة لكلمة " "articlesفي
نصوص أخرى من النظام المنسق.

-7

وردت كلمة مصبوبة في نص البند  73.25ترجمة لكلمة " "moulesالفرنسية أو" "castاإلنكليزية وترد كلمة )مقولبة( أيضا ترجمة
لھاتين الكلمتين.

-8

ورد )في جدول التعرفة الجمركية وفق النظام المنســـــــــــق وفق تعديالت 1996الصادر عن األمانة العامة اإلدارة العامة للشـــــؤون
اإلقتصادية إدارة المال والتجارة واإلســـتثمار في جامعة الدول العربية( في نص البند  73.14عبارة )ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو
صلب( وبالرجوع إلى الشروح إتضح أنه يتم الحصول عليھا بواسطة آلة خاصة تقوم بإجراء عمليتين معا ،عملية إحداث شقوق متوازية في
ھذه األلواح أو الشرائط ومن ثم عملية تمديدھا عرضانيا َ بحيث يتم الحصول على فتحات منتظمة وتكون بشكل معيّنات متقاربة عموما؛
لذلك فھي تعتبر ألواح وأشرطة شـبكية :متحصل عليھا بالتشـقيق والتمديد عرضانيا.
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الصفحة

474

الصفحة475 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

73.01

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

دعامات عريضة من حديد أو صلب ،وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر
مجمعة ،زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص )بروفيالت( ملحومة من
حديد أو صلب.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

10 %

- 73 01. 10. 00

دعامات عريضة

- 73 01. 20. 00

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص )بروفيالت(

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

73.02

73.03

لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب ،لخطوط السـكك الحديدية والترام:
قضبان السـكك ،محوالت ،مقصات ،أسـنة مقصات ،وقضبان تقاطع وتوجيه
وعناصر تقاطع أخر ،وقضبان مقصات ،قضبان مسـننة ،عوارض )فلنكات(،
ومثبتات ،زوايا ،قواعد ،ألواح شد ،ألواح وروابط التباعد وغيرھا من القطع
المصممة خصيصا ً لمد أو ربط أو تثبيت ھذه الخيوط.
- 73 02. 10. 00

قضبان سكك حديدية

10 %

كغ

- 73 02. 30. 00

محوالت ،ومقصات وأسنة مقصات ،قضبان توجيه وعناصر تقاطع أخر

10 %

كغ

- 73 02. 40. 00

ألواح شد وقواعد تثبيت

10 %

كغ

- 73 02. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

73 03. 00. 00

مواسير وأنابيب ومنتجات لھا مقاطع ذات شكل خاص مجوفة )بروفيالت
مجوفة( ،من حديد صب.

10 %

كغ

73.04

مواسير وأنابيب ومنتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص مجوفة )بروفيالت
مجوفة( غيرملحومة ،من حديد أو صلب.
-

مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز:

- - 73 04. 11. 00

من الصلب المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل(

10 %

كغ

- - 73 04. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

مواسير وأنابيب تبطين أو استخراج ،مواسير حفر ،من األنواع المستعملة في استخراج النفط
أو الغاز:

- - 73 04. 22. 00

مواسير حفر " "pipe drillمن الصلب المقاوم للصدأ )من ستانلس ستيل(

10 %

كغ

- - 73 04. 23. 00

مواسير حفر أخرى

10 %

كغ

- - 73 04. 24. 00

غيرھا ،من الصلب المقاوم للصدأ )من الستانلس ستيل(

10 %

كغ

- - 73 04. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

غيرھا ،ذات مقطع عرضي دائري ،من حديد أو صلب من غير الخالئط:

- - 73 04. 31. 00

مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد

10 %

كغ

- - 73 04. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ
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10 %

كغ

2017/03/14

غيرھا ،ذات مقطع عرضي دائري ،من صلب مقاوم للصدأ "ستنليس ستيل":
الصفحة

475

الصفحة476 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 73 04. 41. 00

مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد

10 %

كغ

- - 73 04. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

غيرھا ،ذات مقطع عرضي دائري ،من خالئط صلب أخر:

- - 73 04. 51. 00

مسحوبة على البارد أو مدرفلة على البارد

10 %

كغ

- - 73 04. 59. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 04. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

73.05

مواسير وأنابيب أخر )مثل الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة
مماثلة( ،ذات مقاطع عرضية دائرية ،يزيد قطرھا الخارجي عن  406.4مم،
من حديد أو صلب.
-

مواسير وأنابيب ،من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز:

- - 73 05. 11. 00

ملحومة طوليا ً بالقوس المغمور

10 %

كغ

- - 73 05. 12. 00

غيرھا ،ملحومة طوليا ً

10 %

كغ

- - 73 05. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 05. 20. 00

مواسير وأنابيب تبطين ،من األنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز

10 %

كغ

-

غيرھا ،ملحومة:

- - 73 05. 31. 00

ملحومة طوليا ً

10 %

كغ

- - 73 05. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 05. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

73.06

مواسير وأنابيب ومنتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص مجوفة )بروفيالت
مجوفة( أخر )مثل المضمومة الحواف والملحومة أو المبرشمة أو المغلقة
بطريقة مماثلة( ،من حديد أو صلب.
-

مواسير وأنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز:

- - 73 06. 11. 00

ملحومة ،من الصلب المقاوم للصدأ )من الستانلس ستيل(

10 %

كغ

- - 73 06. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

-
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القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

مواسير وأنابيب تبطين واستخراج ،من األنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز:

- - 73 06. 21. 00

ملحومة من الصلب المقاوم للصدأ )من الستانلس ستيل(

10 %

كغ

- - 73 06. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 06. 30. 00

غيرھا ،ملحومة ،ذات مقطع دائري ،من حديد أو صلب من غير الخالئط

10 %

كغ

- 73 06. 40. 00

غيرھا ،ملحومة ،ذات مقطع عرضي دائري من صلب مقاوم للصدأ "ستينلس ستيل
"Stainless Steel

10 %

كغ

- 73 06. 50. 00

غيرھا ،ملحومة ،ذات مقطع عرضي دائري من خالئط صلب آخر

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

476

الصفحة477 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

غيرھا ،ملحومة ،ذات مقطع عرضي غير دائري:

- - 73 06. 61. 00

ذات مقطع عرضي مربع مستطيل

10 %

كغ

- - 73 06. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

لوازم مواسير أو أنابيب )مثل الوصالت ،واألكواع ،واألكمام …إلخ( ،من
حديد صب أو حديد أو صلب.

73.07
-

لوازم مقولبة )مصبوبة(:

- - 73 07. 11. 00

من حديد صب غير قابل لتغيير الشكل بالطرق ""non-maleable

20 %

كغ

- - 73 07. 19. 00

غيره

20 %

كغ

-

غيرھا ،من صلب مقاوم للصدأ "ستانلس ستيل":

- - 73 07. 21. 00

شفاه رابطة "فلنشات أو فلنجات "flanges

20 %

كغ

- - 73 07. 22. 00

أكواع ومفاصل محنية وأكمام ملولبة )محلزنة(

20 %

كغ

- - 73 07. 23. 00

لوازم وصل األطراف باللحام

20 %

كغ

- - 73 07. 29. 00

غيرھا

20 %

كغ

-

غيرھا:

- - 73 07. 91. 00

شفاه رابطة "فلنشات أو فلنجات "Flanges

20 %

كغ

- - 73 07. 92. 00

أكواع ومفاصل محنية وأكمام ملولبة )محلزنة(

20 %

كغ

- - 73 07. 93. 00

لوازم وصل األطراف )النھايات( باللحام

20 %

كغ

- - 73 07. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

منشآت )باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند  (94.06وأجزاء
منشآت )مثل الجسور وأجزاء الجسور وبوابات الســـدود واألبراج
والصواري والسـقوف وھياكل السـقوف واألبواب والنوافذ وأطرھا وعتبات
األبواب والمصاريع وســـــــتائر إقفال واجھات المتاجر والمسـاند "درابزين"
والدعامات واألعمدة( ،من حديد صب أو من حديد صلب؛ ألواح وقضبان
وزوايات ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة "بوفيالت" وأنابيب
ومواسير ومايماثلھا ،مشغولة بحيث أصبحت مھيأة لالستعمال في المنشآت،
من حديد صب أو صلب.

73.08

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل
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- 73 08. 10. 00

جسور وأجزاء جسور

20 %

كغ

- 73 08. 20. 00

أبراج وصواري )ذات بنية متشابكة "("Lattice-masts

20 %

كغ

- 73 08. 30. 00

أبواب و نوافذ وأطرھا ))التي تشكل جزءاً منھا " "cadresأو التي تثبَّت في الحائط )مالبن
" (("chambranlesوعتبات األبواب

20 %

كغ

- 73 08. 40. 00

تجھيزات للسقاالت أو لتدعيم المداخل أو المنشآت واألبنية

20 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

477

الصفحة478 :

رقم البند

73.09

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 73 08. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

73 09. 00. 00

خزانات وصھاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد )عدا أوعية الغاز
المضغوط أو المس ّيل( ،من حديد صب أو حديد أو صلب ،تتجاوز سعتھا 300
مزودة بتجھيزات آلية أو حرارية ،وإن كانت مبطنة أو عازلة
ليتر ،غير
ّ
للحرارة.

10 %

كغ

خزانات وبراميل ودنان وأوعية صالحة للغلق )بيدونات( وعلب وأوعية
مماثلة ،لجميع المواد )عدا أوعية الغاز المضغوط أو المس ّيل( ،من حديد
صب أو حديد أو الصلب ،ال تتجاوز سعتھا عن  300ليتر ،غير مزودة
بتجھيزات آلية أو حرارية ،وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.

73.10

- 73 10. 10. 00

بسعة  50ليتر أو أكثر

10 %

كغ

مالحظة :تدخل االصناف التي تزيد سعتھا عن  300ليتر في البند 7309

-

73.11

- - 73 10. 21. 00

علب تغلق باللحام أو بثني الحواف آليا ً بشكل محكم ""Sertissage

10 %

كغ

- - 73 10. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

73 11. 00. 00

أوعية للغاز المضغوط أو المس ّيل ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

10 %

كغ

73.12

73.13

أسالك مجدولة ،حبال وكابالت ،وأمراس مضفورة وحبال رفع ومايماثلھا من
حديد أو صلب ،غير معزولة للكھرباء.
- 73 12. 10. 00

أسالك مجدولة ،حبال )عدا حبال الرفع( ،وكابالت

10 %

كغ

- 73 12. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

73 13. 00. 00

أسالك شائكة من حديد أو صلب؛ أسالك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق ،أو
مفردة مسطحة )وإن كانت غير شائكة( أو مزدوجة مفتولة فتالً رخواً ،من
األنواع المستعملة في السياجات ،من حديد أو صلب.

10 %

كغ

73.14

نسج معدنية )بما فيھا األشرطة المقفلة "متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة
مرنة"( ،شباك وألواح وسياجات شبكية من أسالك حديد أو صلب؛ ألواح
أوأشرطة شبكية ،متحصل عليھا بتشقيق ھذه األلواح أو األشرطة طوالن ًّيا ثم
بتمديدھا عرضان ّيا ً لتصبح ھذه الشقوق بشكل فتحات ،من حديد أو صلب.
-
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بسعة أقل من  50ليتر:

نسج معدنية منسوجة:

- - 73 14. 12. 00

أشرطة مقفلة "متصلة الطرفين بحيث تشكل دائرة مرنة" لآلالت ،من صلب مقاوم للصدأ
"ستانلس ستيل"

10 %

كغ

- - 73 14. 14. 00

نسج معدنية منسوجة أخر ،من صلب مقاوم للصدأ

10 %

كغ

- - 73 14. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 14. 20. 00

شباك و سياجات شبكية ،ملحومة عند نقاط التقاطع ،من أسالك مقاس أكبر مقطع عرضي لھا
يساوي  3ملليمتر أو أكثر ومساحة عيونھا  100سنتيمتر مربع أو أكثر

10 %

كغ
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الصفحة
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الصفحة479 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

شباك وسياجات شبكية أخر ،ملحومة عند نقاط التقاطع:

- - 73 14. 31. 00

مطلية بالزنك

10 %

كغ

- - 73 14. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

نسج وشباك وسياجات شبكية أخر:

- - 73 14. 41. 00

مطلية بالزنك

10 %

كغ

- - 73 14. 42. 00

مطلية بلدائن

10 %

كغ

- - 73 14. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 14. 50. 00

ألواح وأشرطة شبكية متحصل عليھا بتشقيق األلواح واألشرطة طوالن ًّيا ومن ثم تمديدھا
عرضانيَّا )لتصبح ھذه الشقوق بشكل فتحات(.

10 %

كغ

سالسل وأجزاؤھا ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

73.15
-

سالسل بحلقات ربط مفصلية و أجزاؤھا:

- - 73 15. 11. 00

سالسل باسطوانات دوارة

10 %

كغ

- - 73 15. 12. 00

سالسل أخر

10 %

كغ

- - 73 15. 19. 00

أجزاء

10 %

كغ

- 73 15. 20. 00

سالسل مانعة لالنزالق

10 %

كغ

-

سالسل أخر:

- - 73 15. 81. 00

غيرمفصلية " ،"Stud-linkذات خوابير

10 %

كغ

- - 73 15. 82. 00

غيرھا ،بحلقات ملحومة

10 %

كغ

- - 73 15. 89. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 15. 90. 00

أجزاء أخر

10 %

كغ

73.16

73 16. 00. 00

مراسي وخطاطيف سفن ،وأجزاؤھا ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

10 %

كغ

73.17

73 17. 00. 00

مسامير ومسامير تنجيد ،ودبابيس ورق الرسم ،وخارزات مموجة أو
مشطوفة ،ومشابك خارزة ") "staplesعدا تلك الداخلة في البند (83.05
وأصناف مماثلة ،من حديد صب أو حديد أو صلب ،وإن كانت برؤوس من
مواد أخر ،عدا تلك المزودة برؤوس من نحاس.

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

براغي وصواميل )عزقات( ،براغي للخشب ضخمة ذات رؤوس مربعة
أومسدسة غير مشقوقة من النوع مستعمل في خطوط السكك الحديدية
" ،"tire-fondمحاجن )شناكل( ملولبة الساق ،مسامير برشام)تباشيم(،
خوابير ومسامير خابورية ،حلقات "وردات" )بما فيھا الحلقات النابضة(
وأصناف مماثلة ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

73.18
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أصناف ملولبة:
الصفحة
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الصفحة480 :

رقم البند

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 73 18. 11. 00

براغي للخشب ذات رؤوس مربعة أو مسدسة غير مشقوقة من النوع المستعمل في خطوط
السكك الحديدية ""Tire-fond

10 %

كغ

- - 73 18. 12. 00

براغي أخر للخشب

10 %

كغ

- - 73 18. 13. 00

محاجن )شناكل( ملولبة الساق وبراغي برؤوس حلقية

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- - 73 18. 14. 00

براغي ذاتية التثبيت )تحدث ثقوبا ً ملولبة تلقائيا ً(

10 %

كغ

- - 73 18. 15. 00

براغي أخر ،وإن كانت مع عزقاتھا أو حلقاتھا

10 %

كغ

- - 73 18. 16. 00

صواميل )عزقات(

10 %

كغ

- - 73 18. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- - 73 18. 21. 00

حلقات "وردات" مصممة لتعمل كنابض وغيرھا من حلقات التثبيت

10 %

كغ

- - 73 18. 22. 00

حلقات "وردات" أخر

10 %

كغ

- - 73 18. 23. 00

مسامير برشام )تباشيم(

10 %

كغ

- - 73 18. 24. 00

خوابير ومسامير خابورية

10 %

كغ

- - 73 18. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

73.19

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز بما فيھا مخارز التطريز وإبر معقوفة الرأس
وأصناف مماثلة،مما يستعمل يدوياً ،من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة
ودبابيس أخر ،من حديد أو صلب ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.
- 73 19. 40. 00

دبابيس أمان ودبابيس أخر

- 73 19. 90. 00

غيرھا

73.20

5%

كغ

10 %

كغ

نوابض وريش نوابض ،من حديد أو صلب.
- 73 20. 10. 00

نوابض ذات ريش وريشھا

10 %

كغ

- 73 20. 20. 00

نوابض حلزونية

10 %

كغ

- 73 20. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

73.21

مواقد ومدافئ ،و مناصب مواقد وأفران طبخ )بما فيھا المجھزة بصورة
ثانوية بمراجل إضافية لالستعمال في التدفئة المركزية( ،شوايات )باربكيو "
 ("barbecuesوكوانين وأجھزة طبخ بالغاز " طباخات " ومسخنات
أطباق وأجھزة منزلية غير كھربائية مماثلة ،وأجزاؤھا ،من حديد صب أو
حديد او صلب.
-

 10:37ص

أصناف غير ملولبة:

أجھزة طبخ ومسخنات األطباق:

- - 73 21. 11. 00

تعمل بالغاز أو بالغاز وبوقود آخر معا ً

30 %

عدد

- - 73 21. 12. 00

تعمل بوقود سائل

30 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

480

الصفحة481 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 73 21. 19. 00
-

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا بما في ذلك االجھزة التي تعمل بوقود صلب

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

أجھزة أخر:

- - 73 21. 81. 00

تعمل بالغاز أو بالغاز وبوقود آخر معا

30 %

عدد

- - 73 21. 82. 00

تعمل بوقود سائل

30 %

عدد

- - 73 21. 89. 00

غيرھا بما في ذلك االجھزة التي تعمل بوقود صلب

30 %

كغ

- 73 21. 90. 00

أجزاء

10 %

كغ

مشـعات حرارية )رادياتورات( للتدفئة المركزية ،بغير التسـخين الكھربائي،
وأجزاؤھا ،من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات ھواء وموزعات ھواء
ساخن )بما فيھا تلك التي بإمكانھا أيضا ً توزيع الھواء الطلق " "freshأو
المكيف( ،بغير التسخين الكھربائي ،متضمنة مروحة أو نافخ ھواء يعمل
بمحرك ،وأجزائھا ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

73.22

-

مشعات )رادياتورات( حرارية وأجزاؤھا:

- - 73 22. 11. 00

من حديد صب

30 %

كغ

- - 73 22. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 73 22. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرھا من األدوات المنزلية ،وأجزاؤھا ،من
حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب ،إسفنجات ووسيدات
وق ّفازات وما يماثلھا للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة ،من حديد أو
صلب.

73.23

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

- 73 23. 10. 00
-

ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات ووسيدات وق ّفارات وما يماثلھا للجلي أو التلميع أو
الستعماالت مماثلة

30 %

كغ

غيرھا:

- - 73 23. 91. 00

من حديد صب ،غير مطلي بالميناء

30 %

كغ

- - 73 23. 92. 00

من حديد صب ،مطلي بالميناء

30 %

كغ

- - 73 23. 93. 00

من صلب مقاوم للصدأ "ستانلس ستيل"

30 %

كغ

- - 73 23. 94. 00

من حديد أو صلب ،مطلي بالميناء

30 %

كغ

- - 73 23. 99. 00

غيرھا بما في ذلك األجزاء

10 %

كغ

أدوات )أصناف( صحية وأجزاؤھا ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

73.24

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

- 73 24. 10. 00
 10:37ص
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مغاسل وأحواض غسيل )مجالي " ،("Sinksمن صلب مقاوم للصدأ )ستنالس ستيل
"("Stainless Steel

30 %

كغ

مغاطس استحمام )بانيوھات(:
الصفحة
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الصفحة482 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 73 24. 21. 00

من حديد صب وإن كانت مطلية بالميناء

30 %

كغ

- - 73 24. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 73 24. 90. 00

غيرھا ،بما في ذلك األجزاء.

30 %

كغ

مصنوعات أخر ،مصبوبة ،من حديد صب أو حديد أو صلب.

73.25

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  7لھذا الفصل

- 73 25. 10. 00
-

غيرھا:

- - 73 25. 91. 00

كرات وأصناف مماثلة ألجھزة الطحن والجرش

10 %

كغ

- - 73 25. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

73.26

مصنوعات أخر من حديد أو صلب.
-
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من حديد صب غير قابل لتغيير الشكل بالطرق

10 %

كغ

مطروقة أو مبصومة "مسكوكة )منقوشة بالضغط(" ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك:

- - 73 26. 11. 00

كرات وأصناف مماثلة ،ألجھزة الطحن أو الجرش

10 %

كغ

- - 73 26. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 73 26. 20. 00

مصنوعات من أسالك حديد أو صلب

10 %

كغ

- 73 26. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

482

الصفحة483 :
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القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والسبعون

الصفحة

483

القسم الخامس عشر  /الفصل الرابع والسبعون

الصفحة484 :

الفصل الرابع والسبعون
نحاس ومصنوعاته
مالحظات:
.1

يقصد بالعبارة التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منھا:
)أ(

نحاس نقي:
المعدن المحتوى على النحاس بنسبة  % 99.85وزنا ً على األقل؛ أوالمعدن المحتوي على النحاس بنسبة  % 97.5وزنا ً على
األقل ،بشرط أن ال تزيد نسبه محتواه وزنا ً من أي عنصر آخر عن الحد المعين في الجدول التالي:
جدول  -العناصر األخر
حد النسبة المئوية المسموح به وزنا ً

العنصر
Ag

فضة

0.25

As

زرنيخ

0.5

Cd

كاديوم

1.3

Cr

كروم

1.4

Mg

مغنيزيوم

0.8

Pb

رصاص

1.5

S

كبريت

0.7

Sn

قصدير

0.8

Te

تللوريوم

0.8

Zn

زنك )توتياء(

1

Zr

زيركونيوم

0.3

عناصر أخر * كل واحد منھا

0.3

* العناصر األخر على سبيل المثال األلمنيوم  Alوالبريليوم  Beوالكوبالت  Coوالحديد  Feوالمغنيزيوم  Mnوالنيكل Ni
والسيليسيوم )السيليكون( .Si
)ب( خالئط نحاس:
ھي المواد المعدنية ،عدا النحاس غير النقي ،والتي يفوق عنصر النحاس فيھا وزنا ً أيا ً من العناصر األخر ،بشرط:

)ج(

)(1

أن تتجـاوز نسـبة محتـواھا وزنا ً من عنصـر واحد على األقل من العناصـر األخر الحد المبيـن في الجـدول السابق،أو

)(2

أن يزيد مجموع محتوياتھا من تلك العناصر عن نسبة  % 2.5وزنا ً.

خالئط رئيسية )خالئط أمھات(:
ھي الخالئط المحتوية باإلضافة إلى عناصر أخر ،على أكثر من  %10وزنا ً من النحاس ،غير القابلة للطرق والتي تســتخدم عادة
كإضافات في صناعة الخالئط األخر أو كعوامل مساعدة ضد األكسـدة )نزع األكاسيـد( أو نزع الكبريت أو الستعماالت مماثلة في
تعدين المعادن غير الحديدية ،مع ذلك ،فإن مخاليط الفوسفور و النحاس )فوسفيد النحاس( المحتوية على أكثر من  %15وزنا ً من
الفوسفور تدخل في البند .28.53
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الصفحة485 :

)د(

القسم الخامس عشر  /الفصل الرابع والسبعون

قضبان وعيدان:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق ،والتي ليست بشكل لفات ،ذات مقطع
عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع
محدب متساوي األضالع بما في ذلك )الدوائر المسطحة و"المستطيالت المعدلة" ،التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشكل
أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول(.وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية
المســتطيلة أو المربعة أو المثـلثة أو متعـددة األضالع زوايا دورت على كامل طولھا .إن ســمك ھذه المنتجات ذات المقـطع
العرضي المســتطيل )بما في ذلك المسـتطيل المعدل( يزيد عن عشـر عرضھا .وتشــمل عبارة " قضبـان وعيدان " أيضاً،
المنتجات بنفس األشــكال والمقاييـس ،المتحصل عليھا بالقولبة أو الصب أو التلبيد)بتكتيل المساحيق "فريت"( ،والتي أجريت عليھا
عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى عمليتي التشـذيب األولي أو إزالة القشـور ،بشـرط أن ال تكسـبھا ھذه العمليات صفة األصناف أو
المنتجات الداخلة في بنود أخر.
غير أن قضبان األسالك والسبائك المستطيلة القواعد "بيليت" ،المستدقة )المدببة( أو المشغولة األطراف بطريقة أخرى لمجرد
تسھيل إدخالھا في اآلالت لتحويلھا على سبيل المثال إلى عيدان صناعة أسالك أو إلى أنابيب تعتبر من النحاس بأشكاله الخامية
)غير مشغول( الداخل في البند .74.03

)ه(

زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(:
ھي المنتجات المشـكلة باالسـطوانات )المدرفلة( أو المشـكلة بالبثق أو بالسـحب أو بالطرق أو المتحصل عليھا بالتشكيل أو الثني،
وإن كانت بشكل لفات ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولھا والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضـبان أو العيدان أو
األسالك أو األلواح أو الصفائح أ واألشـرطة أو األوراق أو القـدد أو األنابيب أو المواسير .وتشمل عبارة "زوايا ومنتجات ذات
مقاطع لھا أشكال خاصة" أيضا ً المنتجات بنفس األشكال المتحصل عليھا بالقولبة أو الصب أو التلبيد )بتكتيل المساحيق "فريت"(
التي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى التشذيب األولي أو إزالة القشور ،بشرط أالّ تكون قد اكتسبت نتيجة لھذه العمليات
صفة األصناف والمنتجات الداخلة في بنود أخر.

)و(

أسالك:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات)المدرفلة( أو المشكلة بالبثق أوبالسحب ،بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على
كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي ،أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع ،أو مضلع محدب متساوي األضالع)بما في
ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان
اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول(،وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة
أوالمضلعة زوايا دورت على كامل طولھا .إن سـمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المسـتطيل )بما في ذلك "المسـتطيل
المعدل"( يزيد عن عشـر عرضھا.
إال أنه في حالة البند  ،74.14فإن عبارة "أسالك" تنطبق فقط على المنتـجات وإن كانت بشكل غير اللفات ،أيا ّ كان شكل مقطعھا
العرضي.

)ز(

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد:
ھي المنتجات المسطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(74.03وإن كانت بشكل لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت
مستطيل الشكل ،وان دورت زواياه )بما في ذلك "المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس
محدبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول( وذات سمك موحد ،والتي تكون:

)ح(

-

ذات شكل مستطيل أو مربّع بسمك ال يزيد عن عشر عرضھا.

-

ذات شكل غير مربع أو مستطيل ،من أي مقاس كان ،شريطة أن ال تكون لھا صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
أخر.تبقى داخلة في البندين  74.09و  ،74.10األلواح والصفائح واألشـرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشـكال نمطية
)مثل ،الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيـات واألزرار والمعينات( ،وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمّعة أو
المطلية ،بشرط أن ال تكتسب نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

مواسير وأنابيب:
ھي المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتـظم بتجويف واحد على كامل طولھا ،بشكل دائري أو
بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي األضالع أو مضلّع محدّب متساوي األضالع وذات جدران موحدة السماكة.
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تعتبر أيضا ً كمواسير أوأنابيب ،المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي األضالع أوالمضلع
المح ّدب متساوي األضالع وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي ومقطعھا العرضي
الخارجي متحدي المركز ولھما نفس الشكل واالتجاه.
يمكن أن تكون المواسير واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أوملولبة )على سطحھا الخارجي أو
على سـطحھا الداخلي " ("taraudesأو مثـقبة أو مضيقة أو موسـعة الفوھة أو بشــكل مخروطي أومجھزة بشفاه رابطة )فلنجات
" ("Flangesأو بأطواق أو بحلقات.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )نحاس أصفر":("laiton"- "brasses
ھي الخالئط من النحاس والزنك مع أو بدون عناصر أخر .وعند وجود عناصر أخر:
-

يكون عنصر الزنك ھو الغالب وزنا ً على أيّ من العناصر األخر؛

-

تشكل نسبة نيكل فيھا أقل من  %5وزنا ً )انظر خالئط من النحاس مع النيكل والزنك " فضة النيكل  "Nickel Silversأو
الفضة األلمانية "("Maillechort؛ و

-

 -وتشكل نسبة قصدير فيھا أقل من  %3وزنا ً )انظر خالئط من النحاس مع القصدير "برونز .("Bronze

)ب( خالئط أساسھا النحاس مع القصدير )برونز :("Bronze
ھي الخالئـط من النحاس مع القصـدير مع أو بدون عناصر أخر ،وعندما توجد فيھا عناصـر أخر ،فإن عنصر القصدير يكون ھو
الغالب وزنا ً على أي من ھذه العناصر إال إذا كانت نسبة القصدير  %3وزنا ً أو أكثر ،ففي ھذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك
وزنا ً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل عن  %10وزنا ً.
)ج(

خالئط أساسھا النحاس مع النيكل والزنك" فضة النيكل أو فضة ألمانية:
ھي الخالئط من النحاس مع النيكل وزنك مع أو بدون عناصر أخر ،وتكون نسبة النيكل  %5وزنا ً أو أكثر )أنظر خالئط النحاس
مع الزنك " نحاس أصفر ".("Laiton"- "Brasses

)د(

خالئط أساسھا النحاس مع النيكل:
ھي الخالئط من النحاس مع النيكل مع أو بدون عناصر أخر ،ولكنھا غير محتوية في جميع األحوال على أكثر من  %1وزنا ً من
الزنك .وفي حالة وجود عناصر أخر يكون النيكل ھو الغالب وزنا ً على أي من ھذه العناصر األخر.

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض على البنود الفرعية ضمن الشروط والتح ّفظات التي تحدّدھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "ال تتع ّدى" في السـطر قبل األخير من الفقرة األولى من المالحظة ) 1د( وفي السـطر قبل األخير من الفقرة الثانية للمالحظة
) 1ھـ( من جدول التعريفـة الجمـركية وفق النظـام المنسـق وفق تعديالت  1996الصـادر عن "إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة
العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" مقابل عبارة " "otherwise thanأو " "superieur aوھما تعنيان
عالوة على أو تتع ّدى وليس "ال تتع ّدى".

-3

لتطبيق أحكام البند  74.15و  7415.10يقصد بعبارة " دبابيس ورق الرسم " مسامير صغيرة ذات رأس كبير وساق قصير ودقيق و
نھاية حادة مصممة للغرز يدويّا .كما يقصد بعبارة " مشابك خارزة " مسـمار مزدوج السـن له شـكل حرف " "Uوكذلك أيضا ً سلك صغير
له نفس الشكل يغرز طرفاه في مجموعة من الورق ثم يلويان إال أن األسالك التي ھي من نفس النوع والشكل مجمّعة بشكل أمشاط جاھزة
لالستعمال في آالت الخرز تدخل في البند .83.05

-4

وردت عبارة "مضلّع محدب متساوي األضالع" في الفقرات د ،و ،ح ،من المالحظة  1أعاله ترجمـة لعبـارة
" "regular convex polygonالواردة في نص اإلنكليزي أو "  " polygone convexe regulierفي النص الفرنسي لھذه
الفقرات بينما وردت ترجمة نفس ھذه العبارة في المالحظة )1أ( من للفصل الخامس والسبعين "مضلّع محدّب منتظم" وجاءت كلمة
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"منتظم" ترجمة لكلمة " "regularاإلنكليزية أو" "regulierالفرنسية الواردة في العبـارة المذكورة وھي األصح ويقصد بوصف منتـظم
أن يكون المضلع متساوي األضالع والزوايا وليس األضالع فقط بينما يعرّ ف المضلّع المح ّدب ""convexأو" "convexeبأنه :المضّلع
الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه.
-5

وردت عبارة " أشكال خاصة " في نص البند  74.07من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  1966الصادر عن "إدارة
المال واالستثمار،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ترجمة لكلمة " "profilesوقد عرف معجم
الروس الصغير )" petit Larousse illustreطبعة  ("1989كلمة بروفيليه بأنھا :منتجات معدنية ذات أطوال كبيرة ،لھا مقطع ثابت
ذو شكل محدد:
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constante et de forme
determine
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معـجم المنھل طبـعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل " جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.

-6

إن النحاس األحمر المعالج بالكھرباء )الكتروليتيك( يتحصل عليه بالدرفلة أو بالبثق بالحرارة ويرد عادة ملفوفا ً بشكل رزم دائرية مقطعھا
أحمر اللون بينما يكون لونه الخارجي قاتما ً علما ً بأن عبارة " النحاس األحمر " ھي التسمية الشائعة للنحاس النقي )فيما يقابل تسمية النحاس
األصفر( وتعالج ھذه األسالك بحمض الكبريت ثم تسحب أسالكا ً دقيقة ويجري تخميرھا في أفران كھربائية لكي تكتسب المرونة الالزمة ثم
تصنع منھا األسالك الكھربائية والھاتفية المعزولة أوغير المعزولة.

-7

إن عبارة " القضبان المجوفة الخامية " ھي تلك التي يتحصل عليھا بالبثق " "extrusionوال يجري سحبھا إال خارجيا ً خالفا ً لألنابيب
النحاسـية العادية المتحصل عليھا بالبثـق إال أنھا تسـحب في آن واحد خارجيا ً وداخلياً ،كما تتميز بســماكة جدرانھا بالمقارنة مع جدران
األنابيب العادية ،كما تكون أدنى سعراً بشكل ملحوظ من األنابيب العادية ،وترد القضبان المجوفة عادة بأطوال محدودة ال تتجاوز المتر
الواحد وتكون معدة للتقطيع والخرط إلى قطع مختلفة األشكال )لوازم أنابيب ،وصالت ،رنديالت ،عزقات ،إلخ(.

-8

إن عبارة "النحاس األحمر" ھي التسمية الشائعة للنحاس النقي )فيما يقابل تسمية النحاس األصفر( وورد ذكرھا في البنود الفرعية للفصل
الرابع والسبعين من جدول الرسوم الجمركية الصادر في دمشق عام .1989

-9

إن تعبير"مبصومة" يقصد به )المنقوشة بالضغط ".("Estamped
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

74.01

74 01. 00. 00

نحاس نصف خام )مات(؛ نحاس مرسب.

1%

كغ

74.02

74 02. 00. 00

نحاس غيرنقي؛ أقطاب موجبة )آنودات" ("Anodesمن نحاس للتنقية
بالتحليل الكھربائي.

1%

كغ

نحاس نقي وخالئط نحاسية ،بأشكال خام.

74.03
-

نحاس نقي:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

- - 74 03. 11. 00

أقطاب سالبة )كاثودات( ومقاطعھا

1%

كغ

- - 74 03. 12. 00

قضبان األسالك )(wire-bars

1%

كغ

- - 74 03. 13. 00

سبائك مستطيلة القواعد بيليت ""Billettes

1%

كغ

- - 74 03. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

-

خالئط من نحاس:

- - 74 03. 21. 00

خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )نحاس أصفر"("Brass

1%

كغ

- - 74 03. 22. 00

خالئط أساسھا النحاس مع القصدير )برونز "("Bronze

1%

كغ

- - 74 03. 29. 00

خالئط نحاس أخر )باستثناء الخالئط الرئيسية الداخلة في البند (74.05

1%

كغ

74.04

74 04. 00. 00

فضالت وخردة نحاس.

1%

كغ

74.05

74 05. 00. 00

خالئط رئيسية من نحاس.

1%

كغ

مساحيق ورقائق ،من نحاس.

74.06
- 74 06. 10. 00

مساحيق ذات بنية غير رقائقية

1%

كغ

- 74 06. 20. 00

مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق "بشرة "flakes

1%

كغ

قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع عرضية لھا أشكال خاصة
)بروفيالت( من نحاس.

74.07
- 74 07. 10. 00

5%

من نحاس نقي

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

-

من خالئط نحاس:

- - 74 07. 21. 00

من خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )نحاس أصفر"("Brass

5%

كغ

- - 74 07. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

أسالك من نحاس.

74.08
-

من نحاس نقي:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

- - 74 08. 11. 00
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

من خالئط نحاس:

- - 74 08. 21. 00

من خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )نحاس أصفر "("Brass

5%

كغ

- - 74 08. 22. 00

من خالئط أساسھا النحاس مع النيكل )كوبرونيكل( أو خالئط أساسھا النحاس مع النيكل
والزنك )فضة النيكل "("Nikel silver

5%

كغ

- - 74 08. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

ألواح وصفائح وأشرطة ،من نحاس ،يزيد سمكھا عن  0.15ملليمتر.

74.09
-

من نحاس نقي:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

- - 74 09. 11. 00

لفات

5%

كغ

- - 74 09. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

من خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )نحاس أصفر ":("Brass

- - 74 09. 21. 00

لفات

5%

كغ

- - 74 09. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

-

من خالئط أساسھا النحاس مع القصدير )برونز(:

- - 74 09. 31. 00

لفات

5%

كغ

- - 74 09. 39. 00

غيرھا

5%

كغ

- 74 09. 40. 00

من خالئط أساسھا النحاس مع النيكل )كوبرو نيكل( أو من خالئط أساسھا النحاس مع النيكل
والزنك )فضة النيكل(

5%

كغ

- 74 09. 90. 00

من خالئط أخرى من النحاس

5%

كغ

أوراق وقدد )أشرطة " ("Bandesمن نحاس )وإن كانت مطبوعة أو
مث ّبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى "كرتون" أو لدائن أو حوامل
مماثلة( ال تزيد سماكتھا عن  0.15ملليمتر )باستثناء سمك الحامل(.

74.10

-

غير مثبتة عل حامل:

- - 74 10. 11. 00

من نحاس نقي

- - 74 10. 12. 00

من خالئط النحاس

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

-

مثبتة على حامل:

- - 74 10. 21. 00

من نحاس نقي

5%

كغ

- - 74 10. 22. 00

من خالئط النحاس

5%

كغ

74.11
 10:37ص

5%

كغ

مواسير وأنابيب من نحاس.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
من نحاس نقي

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

-

من خالئط النحاس:

- - 74 11. 21 00

من خالئط أساسھا النحاس مع الزنك )النحاس األصفر(.

10 %

كغ

- - 74 11. 22. 00

من خالئط أساسھا النحاس مع النيكل )كوبرونيكل( أو أساسھا النحاس مع النيكل والزنك
)فضة النيكل(

10 %

كغ

- - 74 11. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس )مثل الوصالت واألكواع واألكمام
".("Sleeves

74.12

10 %

- 74 12. 10. 00

من نحاس نقي

- 74 12. 20. 00

من خالئط نحاسية

74 13. 00. 00

أسالك مجدولة ،كابالت ،أمراس مضفورة ،وما يماثلھا ،من نحاس ،غير
معزولة للكھرباء.

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

74.13
74.15

10 %

كغ

5%

كغ

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ،ومشابك خارزة
") "staplesعدا الداخلة منھا في البند  (83.05وأصناف مماثلة ،من
نحاس ،أو من حديد أوصلب برؤوس من نحاس؛ براغي وصواميل )عزقات(
ومحاجن ملولبة الساق )شناكل( ومسامير برشام )تباشيم( وخوابير
ومسامير خابورية وحلقات "وردات")بما فيھا الحلقات النابضية( وأصناف
مماثلة ،من نحاس.
- 74 15. 10. 00

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزة " "staplesوأصناف مماثلة

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل

- - 74 15. 21. 00

حلقات )بما في ذلك الحلقات النابضة "("spring washers

10 %

كغ

- - 74 15. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

-

أصناف أخر ملولبة:

- - 74 15. 33. 00

براغي؛ براغي بدون رأس مدبب معدة للعزق" "boltsوعزق

10 %

كغ

- - 74 15. 39. 00

غيرھا

10 %

كغ

74.18
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أصناف أخر غير ملولبة:

أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخر ،وأجزاؤھا ،من نحاس؛ إسفنجات
ووسيدات وقفازات ومايماثلھا للجلي أوالتلميع أو الستعماالت مماثلة،من
نحاس؛ أدوات صحية وأجزاؤھا،من نحاس.
- 74 18. 10. 00

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرھا من أدوات منزلية وأجزاؤھا ،من نحاس؛ اسفنجات
ووسيدات وق ّفازات ومايماثلھا للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة

30 %

كغ

- 74 18. 20. 00

أدوات صحية وأجزاؤھا

30 %

كغ
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الرسم  %وحدة قياسية

أصناف أخر من نحاس.
- 74 19. 10. 00
- - 74 19. 91. 00

10 %

سالسل وأجزاؤھا

كغ

غيرھا:
مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ،لكن غير مشغولة أكثر من ذلك

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  9لھذا الفصل

--
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غيرھا:

 - - - 74 19. 99. 10صناديق صغيرة أو علب أدوات غير مصممة خصيصا ً من الخارج أو الداخل وفقا ً لشكل
أدوات معينة ولوازمھا إن وجدت وعلب النماذج والمجموعات النباتية وعلب محضرات
التجميل أو السجائر أو التبغ أو الحلي أو المجوھرات أو السكاكر

10 %

كغ

 - - - 74 19. 99. 20نوابض من نحاس

10 %

كغ

 - - - 74 19. 99. 30أجھزة غير الكھربائية للطھي أو التدفئة ،من األنواع المعدة لألستعمال المنزلي

30 %

كغ

 - - - 74 19. 99. 40أجزاء األجھزة غير الكھربائية للطھي أو للتدفئة ،من األنواع المعدة لألستعمال المنزلي

10 %

كغ

 - - - 74 19. 99. 50نسخ معدنية )بما فيھا األشرطة المقفلة بدون نھايات( ،شباك وألواح شبكية من أسالك نحاس،
ألواح وأشرطة شبكية متحصل عليھا بتشقيق األلواح أو األشرطة طوالنيا ً ومن ثم تمديدھا
عرضانيا ً )لتصبح ھذه الشقوق بشكل فتحات(

10 %

كغ

 - - - 74 19. 99. 90غيرھا

30 %

كغ
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الفصل الخامس والسبعون
نيكل ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قضبان وعيدان:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )مدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق ،والتي ليست بشكل لفات ،ذات مقطع
عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مربّع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو مضـلع
مح ّدب منتـظم "متساوي األضـالع والزوايا" )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان
المتقـابالن منھا بشــكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مســتقيمين و متوازيين ومتساويي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المســـــتطيلة أو المربّعة أو المثلثة أو متع ّددة األضالع )المضلّعة "("polygonal
زوايا دورت على كامل طولھا .إن سمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل )بما في ذلك "المستطيل المعدل"( يزيد عن
عشر عرضھا .وتشمل عبارة "عيدان وقضبان" أيضا ً المنتجات بنفس األشـكال والمقاييس ،المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو
التلبيد)تكتيل المساحيق " فريت  ،("frittageوالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتع ّدى التشـذيب األولى أو إزالة القشـور،
بشرط أن ال تكسـبھا ھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

)ب( زوايا منتجات لھا مقاطع ذات أشكال خاصة )بروفيالت(:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات)مدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق أو المتحصّل عليھا بالتشكيل أو الثني ،وإن
كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولھا ،والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو
األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو األنابيب أو المواسير.
وتشمل عبارة )زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة "بروفيالت"( أيضا ً المنتجات بنفس األشكال ،المتحصل عليھا بالقولبة
أو بالصب أو التلبيد )تكتيل المســاحيق " فريت  ،("frittageوالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدّى التشــذيب األولي
وإزالة القشور ،بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف والمنتجات الداخلة في بنود أخر.
)ج(

أسالك:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات)مدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب ،بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على
كامل طولھا بشـكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مســـتطيل أو مثلث متسـاوي األضالع أو مضلع محدب منتظم " متسـاوي
األضالع والزوايا ")بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيل المعدل" ،التي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس محدبة
بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المســـتطيلة أو المربّعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولھا.إن سمك
ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل )بما في ذلك المستطيل المعدل( يزيد عن عشر عرضھا.

)د(

ألواح صفائح وأشرطة وأوراق وقدد:
ھي المنتجات المسطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(75.02وإن كانت بشكل لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت
مسـتطيل الشكل ،وإن دورت زواياه) ،بما في ذلك "المستطيالت المعدلة"( ،التي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس محدبة
بينما يكون الجانبان اآلخران مسـتقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول( وذات سمك موحد والتي تكون:
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-

ذات شكل مستطيل أو مربّع بسمك ال يزيد عن عشر عرضھا،

-

ذات شكل غير مربع وال مستطيل ،من أي مقاس كان ،بشرط أن ال تكون لھا صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
أخر.
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تبقى داخلة في البند  ،75.06األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال نمطية )مثل الحزوز والتضـليعات
والمربعـات والتحبيبـات واألزرار والمعينات( ،كذلك المنتـجات المثقـبة أو الممـوجة أو الملمّـعة أو المطلية ،بشرط أن ال تكتسب
نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.
)ه(

مواسير وأنابيب:
ھي المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولھا ،بشكل دائري او
بيضاوي أو مستطيل أو مربّع أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدب منتظم )متســـاوي األضالع والزوايا( وذات جدران
موحّ دة السماكة.
تعتبر أيضا ً كمواســـير وأنابيب ،المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي األضالع ،أو المضلع
المحدب المنتظم )متساوي األضالع والزوايا( ،وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشــرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي و
مقطعھا العرضي الخارجي متحدي المركز و لھما نفس الشــكل االتجاه .ويمكن أن تكون المواسـير واألنابيب ذات المقاطع
العرضية السـابقة ملمّعة أو مطلية أو مقوسـة أو ملولبة )محلزنة( على ســطحھا الخارجي " " filetesأو الداخلي "" taraudes
أو مثقبة أو مضيّقة أو موسعة الفوھة " "evasesأو أعطيت شكالً مخروطيا ً أو مجھزة بشفاه رابطة " فلنجات  " flangesأو
بأطواق أو بحلقات.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

نيكل غير مخلوط:
ھو المعدن المحتوي على النيكل بنسبة  %99وزنا ً على األقل باإلضافة إلى الكوبالت بشرط:
)(1

أال تزيد نسبة الكوبالت فيه عن  %1.5وزناً،و

)(2

أالّ تزيد نسبة محتواه وزنا ً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي:
جدول  -العناصر األخر
العنصر

حد النسبة المئوية المسموح به وزنا ً

Fe

الحديد

0.5

O

األوكسجين

0.4

العناصر األخرى ،كل منھا

0.3

)ب( خالئط النيكل:
ھي المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيھا ھو الغالب وزنا ً على أي من العناصر األخر بشرط:

-2

)(1

أن تزيد نسبة الكوبالت فيھا عن  %1.5وزنا ً

)(2

أن تزيد نسـبة احتوائھا وزنا ً لعنصـر واحد على األقل من العناصـر األخر عن الحد المبـين في الجـدول السابق،أو

)(3

أن يزيد مجموع المحتوى الكلّي من العناصر األخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن .%1

من أجل تطبيق البند الفرعي  ،75.08.10وبغض النظر عمّا ورد في المالحظة )1ج( لھذا الفصل ،فإن عبارة "أسالك" تنطبق فقط على
المنتجات ،وإن كانت بشكل لفات أم ال ،التي ال يتجاوز أي من مقاطعھا العرضية  6ميلليمتر ،أ ّيا ً كان شكل ھذه المقاطع.

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة "ال تتعدّى" في السطر قبل األخير من الفقرة )أ( والسطر قبل األخير من الفقرة )ب( من المالحظة رقم 1لھذا الفصل
من)جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق وفق تعديالت 1996الصادر عن إدارة المال والتجارة والستثمار اإلدارة العامة للشؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية( ترجمة لعبارة" "otherwise thanالواردة في النص اإلنكليزي لنفس البند أو
" "superieur aفي النص الفرنسي وترجمتھا " عالوة على أو تتعدّى" وليس "ال تتعدّى".
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-2

وردت عبارة "مضلّع محدّب منتظم" في نص الفقرة )أ( من المالحظة  1من الجدول المذكور أعاله ترجمة لعبارة
" "regular convex polygonالواردة في النص اإلنكليزي أو " "polygone convexe regulierفي النص الفرنسي لنفس
الفقرة من المالحظة  1بينما وردت عبارة " مضلّع مح ّدب متساوي األضالع " في الفقرة )ج( من نفس المالحظة ترجمة لنفس العبارة
المذكورة التي لم تتغير في الفقرة )ج( من نفس المالحظة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية ويعرّف المضلّع المحدّب "  " convexأو "
 " convexeبأنه :المضّلع الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه ،أمّا عبارة " regularأو "regulier
فھي تعني منتظم أي متساوي األضالع والزوايا وليس األضالع فقط.

-3

وردت عبارة " أشكال خاصة " في نص البند  75.05وفي البند الفرعي  7505.11من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق وفق تعديالت
 1966الصادر عن "إدارة المال واالستثمار ،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية " ترجمة لكلمة
)بروفيالت "  (" profilesوقد عرف معجم الروس الصغير )" petit Larousse illustreطبعة  ("1989كلمة بروفيليه بأنھا" :
منتجات معدنية ذات أطوال كبيرة ،لھا مقطع ثابت ذو شكل محدد:
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur, ayant une section constant et de forme
determine.
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل" :جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

نيكل نصف خام )مات( أوكسيد نيكل مل ّبد )سينترز " ("sintersومنتجات
وسيطة أخرى من تعدين النيكل.
- 75 01. 10. 00

نيكل نصف خام )مات(

1%

كغ

- 75 01. 20. 00

أوكسيد النيكل ملبّد)سيتنرز( ومنتجات وسيطة أخرى من تعدين النيكل

1%

كغ

نيكل بأشكال خام.

75.02
- 75 02. 10. 00

نيكل غير مخلوط )من غير الخالئط" ("allie non

1%

كغ

- 75 02. 20. 00

خالئط نيكل

1%

كغ

75.03

75 03. 00. 00

فضالت وخردة نيكل

1%

كغ

75.04

75 04. 00. 00

مساحيق ورقائق )بشرة " ("Flakesمن نيكل.

1%

كغ

قضبان وعيدان ،زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(
من نيكل.

75.05

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- - 75 05. 11. 00

من نيكل غير مخلوط

5%

كغ

- - 75 05. 12. 00

من خالئط النيكل

5%

كغ

-

أسالك:

- - 75 05. 21. 00

من نيكل غير مخلوط

5%

كغ

- - 75 05. 22. 00

من خالئط النيكل

5%

كغ

75.06

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ،من نيكل.
- 75 06. 10. 00

من نيكل غير مخلوط

5%

كغ

- 75 06. 20. 00

من خالئط النيكل

5%

كغ

75.07

مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب )مثل وصالت وأكواع أو أكمام(،
من نيكل.
-

مواسير وأنابيب:

- - 75 07. 11. 00

من نيكل غير مخلوط

10 %

كغ

- - 75 07. 12. 00

من خالئط النيكل

10 %

كغ

- 75 07. 20. 00

لوازم مواسير وأنابيب

10 %

كغ

75.08
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قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(:

مصنوعات أخرى من نيكل.
- 75 08. 10. 00

نسج وشباك وألواح شبكية ،من أسالك النيكل

10 %

كغ

- 75 08. 90. 00

غيرھا.

30 %

كغ
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الفصل السادس والسبعون
ألومينيوم ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قضبان وعيدان:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق ،والتي ليست بشكل لفات ،ذات مقطع
عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع
مح ّدب منتظم "متساوي األضالع والزوايا" )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيالت المعـدلة" التي يكون فيھا الجانبان
المتقـابالن منـھا بشـكل أقواس محدّبـة بينما يكون الجانبان اآلخران مســتقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متع ّددة األضالع زوايا دورت على كامل طولھا .إن
سـمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المسـتطيل )بما في ذلك "المسـتطيل المعدل"( يزيد عن عشـر عرضھا.
وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً ،المنتجات بنفس األشكال والمقاييس ،المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أوبالتلبيد )تكتيل
المساحيق " فريت  ،(" frittageوالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى التشذيب األوليأ وإزالة القشور ،بشرط أن ال
تكسبھا ھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

)ب( زوايا و منتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق أو المتحصّل عليھا بالتشكيل أو بالثني ،و
إن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا ،والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضبان أو
العيدان أو األسالك ،أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو القدد أواألنابيب أو المواسير.وتشمل عبارة زوايا و منتجات
ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت( أيضاً،المنتجات بنفس األشكال ،المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو بالتلبيد )تكتيل
المسـاحيق " فريت  ،(" frittageالتي أجريت عليھا عمليات الحقةإلنتاجھا تتعدّى التشـذيب األولي وإزالة القشـور بشـرط أن ال
تكون قد اكتسـبت نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى
)ج(

أسالك:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أو المشـكلة بالبثق أو بالسـحب ،بشـكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم
على كامل طولھا بشـكل دائري أو بيضاوي أومربع أو مستطيل أو مثلث متسـاوي األضالع أومضلع مح ّدب منتظم "متساوي
األضالع والزوايا")بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشـكل أقواس
مح ّدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مســتقيمين ومتوازيين ومتســاوي الطول(.
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أوالمثلثة أوالمضلعة زوايا دورت على كامل طولھا.
إن سمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل )بما فيھا المستطيل المعدل( يزيد عن عشر عرضھا.

)د(

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:
ھي المنتجات المسطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(76.01و إن كانت بشكل لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت
مسـتطيل الشـكل ،وإن دورت زواياه )بما في ذلك " المسـتطيالت المعدلة " ،والتي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشـكل أقواس
محدّبة بينما يكون الجانبان اآلخران مسـتقيمين ومتوازيين ومتسـاويي الطول( وذات سمك موحد ،والتي تكون:
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ذات شكل مستطيل أو مربّع بسمك ال يزيد عن عشر عرضھا،

-

ذات شكل غير مربع وال مستطيل ،من أي مقاس كان ،بشرط أن ال تكون لھا صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
أخر.
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تبقى داخلة في البندين  76.06و ،76.07األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال نمطية )مثل الحزوز
والتضليعات والمربّعات والتحبيبات واألزرار والمعينات( ،وكذلك المنتجات المث ّقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ،بشرط أن ال
تكتسب نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.
)ه(

مواسير وانابيب:
ھي المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولھا ،بشكل دائري أو
بيضاوي أو مسـتطيل أو مربع أو مثلث متسـاوي األضالع أومضلّع محدّب منتظم )متســـاوي األضالع والزوايا( ،وذات جدران
موحدة السماكة.
تعتبر أيضا ً كمواسير وأنابيب ،المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو مثلث متساوي األضالع أوالمضلع المحدب
المتتظم )متسـاوي األضلع والزوايا( ،وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشــرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي ومقطعھا
العرضي الخارجي متحدي المركز ولھما نفس الشكل واالتجاه،ويمكن أن تكون المواسـير واألنابيب ذات المقـاطع العرضية السـابقة
ملمعة أو مطلية أو مقوسـة أو ملولبة على سطحھا الخارجي " "filetesأو الداخلي" "taraudesأو مثقبة أو مضيقة أو موسعة
الفوھة أو أعطيت شكالً مخروطيا ً أو مجھزة بشفاه ربط " فلنجات  " flangesأو بأطواق أو بحلقات.

مالحظة بنود فرعية:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

ألمنيوم غير مخلوط:
ھو المعدن المحتوي على نسبة  %99وزنا ً على األقل من األلمنيوم ،بشرط أن ال تزيد نسبة محتواه وزنا ً من أي عنصر آخر عن
الحد المبين في الجدول التالي:
جدول  -العناصر األخر
العنصر
Fe +Si

حد النسبة المئوية المسموح به وزنا ً

)الحديد وسيليكون "سيليسيوم"(

%1

عناصر أخر) ،(1كل منھا

%0,1

)(2

) (1العناصر األخر ھي ،على سبيل المثال Cr ،كروم Cu ،نحاس Mg ،مغنزيوم Mn ،منغنيز Ni ،نيكل Zn،زنك،
) (2يسـمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من  %0.1على أن ال تزيد عن  %0.2وزنا ً وبشــرط أن ال تزيد نسبة أيا ً من الكروم أو المنغنيز عن .%0.05

)ب( خالئط األلمنيوم:
ھي المواد المعدنية التي يكون فيھا عنصر األلمنيوم ھو الغالب وزنا ً على أي من العناصر األخر بشرط:

-2

)(1

أن تكون نسبة احتوائھا وزنا ً على عنصر واحد على األقل من العناصر األخر أو مجموع الحديد والسيليكون)سيليسيوم(
معاً ،أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو

)(2

أن يزيد محتواھا الكلّي من العناصر األخر عن  %1وزنا ً.

من أجل تطبيق البند الفرعي  ،7616.91بغض النظر عمّا ورد في أحكام المالحظة )1ج( من ھذا الفصل ،فإن عبارة "أسالك" تنطبق
فقط على المنتجات ،وإن كانت بشكل لفات ،التي ال يتجاوز أي من مقاطعھا العرضية  6ملم ،أيّا كان شكل ھذه المقاطع.

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض على البنود الفرعية ضمن الشروط والتحفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "ال تتعدّى" في السطر قبل األخير من الفقرة )أ( والسطر قبل األخير من الفقرة )ب( من المالحظة  1لھذا الفصـل من جدول
التعريفـة الجمركية وفـق النظام المنسق وفـق تعديـالت  1996الصـادر عن "إدارة المال والتجـارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية " مقابل عبارة " otherwise than ":أو " "superieur aوھما تعنيان :عالوة على او
تتعدّى وليس "ال تتعدّى".
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-3

وردت في المالحظة )1أ( من الجدول المذكور أعاله عبارة "مضلّع محدّب منتظم" بينما وردت في المالحظة )1ج(عبارة "مضلّع محدّب
متساوي األضالع" ترجمة لنفس العبارة ) (regular convex polygonالواردة في النص اإلنكليزي أو
) (polygone convexe regulierفي النص الفرنسـي لنفس الفقرتين اآلنفتي الذكر بدون تغيير ويعرّف المضلّع المنتظم " regular
أو  " regulierبأنه مضلع متساوي األضالع والزوايا وليس األضالع فقط ،أما المحدّب " " convexأو "  " convexeفھو المضّلع
الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه.

-4

وردت في نص البند الفرعي  7616.10عبارة " مشابك خارزة" ترجمة لكلمة " "staplesوھي تعني مسامير مزدوجة الســـن لھا
شـــكل الحرف " "Uأو أســالك صغيرة لھا نفس الشــــكل ،يغرز طرفاھا في مجموعة أوراق ثم يلويان إال إن األسالك من نفس النوع
والشكل المجمّعة بشكل أمشاط جاھزة لالستعمال في آالت الخرز تدخل في البند .83.05

-5

وردت عبارة " أوراق ألمنيوم "في مطلع البند  76.07ترجمة لعبارة " "Aluminium foilبينما وردت العبارة المقابلة لھا في النص
الفرنسي "  " Feuilles et bandes mincesأي :أوراق و أشرطة رقيقة.

-6

وردت عبارة "أشـــكال خاصة " في نص البند  76.04و  76.10من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  1966الصادر
عن "إدارة المال واالستثمار،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية " ترجمة لكلمة " "profilesوقد
عرف معجم الروس الصغير )" "petit Larousse illustreطبعة  (1989كلمة بروفيليه بأنھا :منتجات معدنية ذات أطوال كبيرة ،لھا
مقطع ثابت ذو شكل محدد:
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constante.et de forme
determine constante
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب)معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة ،كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة  :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل" جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.

-7

ورد تعبير"رقائق" في نص البند  76.03وفي نص البند الفرعي 7603.20ويقصد بھا رقائق صغيرة )".("flakes
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألمنيوم بأشكال خام.
- 76 01. 10. 00

ألمنيوم غير مخلوط

1%

كغ

- 76 01. 20. 00

خالئط ألمنيوم

1%

كغ

76 02. 00. 00

خردة وفضالت ،من ألمنيوم.

1%

كغ

مساحيق ورقائق ،من ألمنيوم.

76.03
- 76 03. 10. 00

مساحيق ذات بنية غير رقائقية

- 76 03. 20. 00

مساحيق ذات بنية رقائقية؛ ورقائق

1%

كغ

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  7لھذا الفصل

قضبان وعيدان ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة "بروفيالت" ،من
ألمنيوم.

76.04

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم 6لھذا الفصل

- 76 04. 10. 00
-

من خالئط األلمنيوم:

- - 76 04. 21. 00

منتجات لھا مقاطع ذات أشكال خاصة مجوفة "بروفيالت مجوفة"

5%

كغ

- - 76 04. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

76.05

أسالك من ألمنيوم.
-

من ألمنيوم غير مخلوط:

- - 76 05. 11. 00

يزيد أكبر مقاس لمقطعھا العرضي عن  7ملم

5%

كغ

- - 76 05. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

-

من خالئط ألمنيوم:

- - 76 05. 21. 00

يزيدأكبر مقاس لمقطعھا العرضي  7مم.

5%

كغ

- - 76 05. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

76.06

صفائح وألواح وأشرطة من ألمنيوم،يزيد سمكھا عن 0.2مليمتر.
-

مستطيلة أومربعة:

- - 76 06. 11. 00

من ألمنيوم غير مخلوط

1%

كغ

- - 76 06. 12. 00

من خالئط األلمنيوم:

1%

كغ

-
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من ألمنيوم غير مخلوط

5%

كغ

غيرھا:

- - 76 06. 91. 00

من ألمنيوم غيرالمخلوط

1%

كغ

- - 76 06. 92. 00

من خالئط األلمنيوم

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة502 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

76.07

القسم الخامس عشر  /الفصل السادس والسبعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أوراق من ألمنيوم )وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو
ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة( ال يتجاوز سمكھا )باستثناء سمك
الحامل(  0.2مم.
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  5لھذا الفصل

- - 76 07. 11. 00

مشكلة باإلسطوانات )مدرفلة( لكن غير مشغولة أكثر من ذلك

5%

كغ

- - 76 07. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 76 07. 20. 00

مثبتة على حامل

5%

كغ

76.08

76.09

غير مثبتة على حامل:

مواسير وأنابيب من ألمنيوم.
- 76 08. 10. 00

من ألمنيوم غير مخلوط

10 %

كغ

- 76 08. 20. 00

من خالئط ألمنيوم

10 %

كغ

76 09. 00. 00

لوازم مواسير أو أنابيب من ألمنيوم )مثل الوصالت واألكواع واألكمام(.

10 %

كغ

منشآت من ألمنيوم )باستثناء المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند
 (94.06وأجزاء المنشآت )مثل الجسور ومقاطع الجسور ،أبراج ،صواري
شـــــــبكية " ،"lattice mastsســـــــقوف ،ھياكل ســقوف ،أبواب
ونوافذ وأطرھا وعتبات األبواب ،مسـاند "درابزين" ،ودعامات "عضائد
 "pillarsوأعمدة(؛ ألواح وقضبان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال
خاصة "بروفيالت" ومواسير وما يماثلھا ،من ألمنيوم ،مھيأة لالستعمال في
المنشآت.

76.10

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم 6لھذا الفصل

76.11

- 76 10. 10. 00

أبواب ونوافذ وأطرھا وعتبات لألبواب

20 %

كغ

- 76 10. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ

76 11. 00. 00

خزانات وصھاريج وخوابي وأوعية مماثلة ،لجميع المواد )عدا أوعية الغاز
المضغوط أو المس ّيل( ،من ألمنيوم ،تتجاوز سعتھا  300ليتر ،غير مزودة
بتجھيزات آلية أو حرارية ،وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.

10 %

كغ

76.12

76.13
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حزانات وبراميل ودنان وبيدونات " "bidonsوعلب وأوعية مماثلة ،من
ألمنيوم )بما في ذلك األوعية األنبوبية الصلبة أو الطرية( لجميع المواد
)باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المس ّيل( ال تتجاوز سعھتا  300ليتر،
غير مزودة بتجھيزات آلية أو حرارية ،وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة.
- 76 12. 10. 00

أوعية أنبوبية طرية

10 %

كغ

- 76 12. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

76 13. 00. 00

أوعية من ألمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل.

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة503 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

76.14

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أسالك مجدولة ،كابالت ،أمراس مضفورة وما يماثلھا ،من ألمنيوم ،غير
معزولة للكھرباء.
- 76 14. 10. 00

ذات نواة من صلب

5%

كغ

- 76 14. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

76.15

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرھا من األدوات المنزلية ،وأجزاؤھا،من
ألمنيوم؛ إسفنجات ووسيدات وق ّفازات وما يماثلھا ،من ألمنيوم ،للجلي أو
التلميع أو الستعماالت مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤھا من ألمنيوم.
- 76 15. 10. 00

أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرھا من األدوات المنزلية ،وأجزاؤھا؛ إسفنجات ووسيدات
وق ّفازات وما يماثلھا ،من ألمنيوم ،للجلي أو التلميع أو الستعماالت مماثلة

30 %

كغ

- 76 15. 20. 00

أصناف صحية وأجزاؤھا

30 %

كغ

76.16

مصنوعات أخر من ألمنيوم.
- 76 16. 10. 00

- - 76 16. 91. 00
--
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مسامير ومسامير تنجيد ،مشابك خارزة ") "staplesعدا تلك الداخلة في البند ،(83.05
براغي وصواميل )عزقات( ومحاجن ملولبة الساق )شناكل( ،ومسامير برشام )تباشيم(،
خوابير و مسامير خابورية ،وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة

10 %

كغ

غيرھا:
نسج ،شباك ،ألواح شبكية ،سياجات من أسالك ألمنيوم

10 %

كغ

غيرھا:

 - - - 76 16. 99. 10صناديق صغيرة وعلب أدوات غير مصممة خصيصا ً من الخارج أو الداخل لشكل أدوات
معينة و لوازمھا إن وجدت وعلب النماذج والمجموعات النباتية وعلب محضرات التجميل أو
السجائر أو التبغ أو الحلي أو المجوھرات أو السكاكر

10 %

كغ

 - - - 76 16. 99. 90غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14
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الفصل السابع والسبعون
متروك لالستخدامات المستقبلية في النظام المنسق
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

القسم الخامس عشر  /الفصل الثامن والسبعون
الرسم  %وحدة قياسية

الفصل الثامن والسبعون
رصاص ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قضبان وعيدان:
ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أوالمشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق ،والتي ليست بشكل لفات ،ذات مقطـع
عرضي مصـمت ومنتظم على كامل طولھا بشـكل دائري أو بيضـاوي أو مربع أو مســتطيل أو مثـلث متساوي األضالع أو مضلع
محدّب منتظم "متسـاوي األضالع والزوايا" )بما في ذلك "الدوائر المسـطحة" و"المســتطيالت المعدلة" ،والتي يكون فيـھا الجانبان
المتقابالن منھا بشـــكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مســتقيمين ومتوازيين ومتساوي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المســتطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة األضالع ،زوايا دورت على كامل طولھا.
إن سـمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مستطيل )بما في ذلك المسـتطيل المعدل( يزيد عن عشر عرضھا.
وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً ،لمنتجات بنفس األشكال والمقاييس المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو التلبيد )بتكتيل
المساحيق"فريت  ("Frittageوالتي أجريت عليھا عملية الحقة إلنتاجھا تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة القشـور ،بشرط أن
ال تكسـبھا ھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

)ب( زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(:
ھي المنتجات المشـكلة باالســطوانات )مدرفلة( أو المشـكلة بالبثـق أو بالسـحب أو بالطرق أو المتحصـّل عليھا بالتشكيل أو الثني،
وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولھا والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو
األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو األنابيب أو المواسير .وتشمل عبارة "زوايا ومنتجات لھا مقاطع
ذات أشكال خاصة )بروفيالت(" أيضاً ،المنتجات بنفس األشـكال المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو بالتلبيد )بتكتيل المساحيق
"فريت  ،("frittageالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى التشذيب األولي أو إزالة القشور ،بشـرط أن ال تكتسب نتيجة
لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.
)ج(

أسالك:
ھي المنتجات المشـكلة باالسـطوانات )المدرفلة( أو المشـكلة بالبثق أو بالسحب ،بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم
على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع مح ّدب منتظم "متساوي
األضالع والزوايا" )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشـكل أقواس
محدّبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مسـتقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المســــتطيلة أو المربّعة أو المثلثة أو المضلّعة زوايا دورت على كامل طولھا .إن سـمك
ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المسـتطيل )بما في ذلك "المسـتطيل المعدل"( يزيد عن عشـر عرضھا.

)د(

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد:
ھي المنتجات المسطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(78.01و إن كانت بشكل لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت
مسـتطيل الشـكل ،وإن دورت زواياه) ،بما في ذلك "المسـتطيالت المعدلة" ،والتي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس
مح ّدبة بينما يكون الجانبان اآلخران مسـتقيمين ومتوازيين ومتسـاويي الطول( وذات سمك موحد ،والتي تكون:
-
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ذات شكل مستطيل أو مربّع ،بسمك ال يزيد عن عشر عرضھا،
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الصفحة507 :

ذات شكل غير مربع وال مستطيل ،من أي مقاس كان ،بشرط أن ال تكون لھا صفة األصناف أوالمنتجات الداخلة في بنود
أخر.

-

تبقى داخلة في البند  ،78.04األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال نمطية )مثل الحزوز و التضليعات و
المربعات و التحبيبات و األزرار والمعينات( ،وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعّة أو المطلية بشرط أن ال تكتسب نتيجة
لذلك صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.
)ه(

مواسير وأنابيب:
ھي المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويفً على كامل طولھا ،بشكل دائري أو بيضاوي أو
مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي األضالع أو مضلع محدّب منتظم )متساوي األضالع والزوايا( وذات جدران موحدة السماكة.
وتعتبر أيضا ً كمواسـير وأنابيب،المنتجات ذات مقطع عرضي المربع أو المسـتطيل أو مثلث متسـاوي األضالع أو مضلع محدب
منتظم)متساوي األضالع والزوايا( ،وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي ومقطعھا
العرضي الخارجي متحدي المركز ولھما نفس الشكل واالتجاه.
ويمكن أن تكون المواسـير واألنابيب ذات المقاطع العرضية السـابقة ملمعة أو مطلية أو مقوســة أو ملولبة على سـطحھا الخارجي
" "filetesأو الداخلي " "taraudesأو مثقـبة أو مضيّـقة أو موسـعة الفوھة أو بشـكل مخروطي "كونيك" أو مجھزة بشفاه رابطة
" فلنجات  "flangesأو بأطواق أو بحلقات.

مالحظة بنود فرعية:
-1

يقصد بعبارة "رصاص نقي" الواردة في ھذا الفصل:المعدن المحتوي على  %99.9وزنا ً على األقل من الرصاص بشرط أن ال تزيد نسبة
محتواه وزنا ً من أي عنصر آخر عن الحد في الجدول التالي:
جدول  -العناصر األخر
العنصر

حد النسبة المئوية المسموح به وزنا ً

Ag

فضة

0.02

As

زرنيخ

0.005

Bi

بيسموث

0.05

Ca

كالسيوم

0.002

Cd

كادميوم

0.002

Cu

نحاس

0.08

Fe

حديد

0.002

S

كبريت

0.002

Sb

أنتيموان

0.005

Sn

قصدير

0.005

Zn

زنك

0.002

غيرھا )مثل  Teالتلوريوم( كل منھا

0.001

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة "ال تتع ّدى" في السطر قبل األخير من الفقرة ) أ( والسطر الثاني قبل األخير من الفقرة )ب( من المالحظة 1لھذا الفصل من
جدول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق وفق تعديالت 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالستثماراإلدارة العامة للشؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية " مقابل عبارة " otherwise than ":أو " "superieur aوھما تعنيان :عالوة على أو
تتعدّى وليس "ال تتعدّى".
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-2

وردت في المالحظة )1أ( و )1ج( من الجدول المذكور أعاله عبارة "مضلّع محدّب متساوي األضالع" ترجمة لعبارة
) (regular convex polygonفي النـص اإلنكليزي أو ) (polygone convexe regulierفي النص الفرنسـي لنفس الفقرتين
اآلنفتي الذكر بينما وردت ترجمة نفس ھذه العبـارة في المالحظة ) 1أ( من للفصـل الخامس والسـبعين "مضلّع مح ّدب منتظم" وجاءت
كلمة "منتظم" ترجمة لكلمة " "regularاإلنكليزية أو" "regulierالفرنسية الواردة في العبـارة المذكورة وھي األصح ويقصـد بوصـف
منتـظم أن يكون المضلع متســاوي األضـالع والزوايـا وليس األضالع فقط بينما يعرّف المضـلّع المح ّدب " "convexأو ""convexe
بأنه :المضّلع الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه.

-3

وردت عبارة " أشكال خاصة " في نص البند  78.03من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  1966الصادر عن "إدارة
المال واالســتثمار ،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية" ترجمة لكلمة "  " profilesوقد عرف
معجم الروس الصغير )" " petit Larousse illustreطبعة  (1989كلمة بروفيليه بأنھا " :منتجات معدنية ذات أطوال كبيرة ،لھا
مقطع ثابت ذو شكل محدد
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constante et de forme
determine
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة  :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل " جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.

-4

لم يرد في الجدول المذكور أعاله المقطع األخير من المالحظة ) 1د( لھذا الفصل كما لم ترد مالحظة البند الفرعي رقم1بل وردت
مالحظات البنود الفرعية للفصل التاسع والسبعين.

-5

ورد تعبير"رقائق" في نص البند  78.04وفي نص البند الفرعي 7804.20ويقصد بھا رقائق صغيرة )بشرة ".("flakes
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الصفحة
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

78.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

رصاص بأشكال خام.
- 78 01. 10. 00
-

78.02

القسم الخامس عشر  /الفصل الثامن والسبعون

1%

رصاص نقي

كغ

غيره:

- - 78 01. 91. 00

محتوي وزنا ً على األنتيموان كعنصر آخر رئيسي

1%

كغ

- - 78 01. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

78 02. 00. 00

خردة وفضالت ،من رصاص.

1%

كغ

ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ،من رصاص؛ مساحيق ورقائق من
رصاص.

78.04
-

ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق:

- - 78 04. 11. 00

صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك ال تتجاوز  0.2ملليمتر )باستثناء الحامل(

5%

كغ

- - 78 04. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 78 04. 20. 00

مساحيق ورقائق

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

مصنوعات أخرى من رصاص.

78.06

 - - - 78 06. 00. 10قضبان وعيدان وزاويا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت( وأسالك ،من
رصاص.
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5%

كغ

 - - - 78 06. 00. 20مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب )مثل الوصالت و األكواع واألكمام( ،من
رصاص

10 %

كغ

 - - - 78 06. 00. 90غيرھا

30 %

كغ
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الصفحة

510

الصفحة511 :

القسم الخامس عشر  /الفصل التاسع والسبعون

الفصل التاسع والسبعون
زنك )توتياء( ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قضبان وعيدان :ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أو المشكلة بالبثق أو بالسحب أو بالطرق ،والتي ليست بشكل لفات،
ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي األضالع أو
مضلع محدّب منتظم " متسـاوي األضالع والزوايا " )بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المسـتطيالت المعدلة" ،والتي يكون فيھا
الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس مح ّدبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مســـتقيمين ومتوازيين ومتساوي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المسـتطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة األضالع ،زوايا دورت على كامل طولھا .إن
سـمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مـستطيل )بما في ذلك المستطيل المعدل( يزيد عن عشر عرضھا .وتشمل عبارة
"قضبان وعيدان" أيضاً ،المنتجات بنفس األشكال والمقاييس،المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو التلبيد )تكتيل المسـاحيق "فريت
 ،("Frittageوالتي أجريت عليھا عمليـات الحقة إلنتاجھا تتـعدى التشذيب األولي أو إزالة القشور ،بشرط أن ال تكسبھا ھذه
العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر

)ب( زوايا ومنتجات لھا مقاطع ذات أشكال خاصة )بروفيالت( :ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أوالمشكلة بالبثق أو
بالسحب أو بالطرق أو المتحصّل عليھا بالتشكيل أو بالثني ،وإن كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولھا،
والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو األسالك أو األلواح أو الصفائح أواألشرطة أو األوراق أو القدد أو
األنابيب أو المواسير.
وتشمل عبارة "زوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(" أيضاً ،المنتجات بنفس األشكال ،المتحصل عليھا بالقولبة
أو بالصب أو بالتلبيد )بتكتيل المســاحيق " فريت  ،(" frittageالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى التشذيب األولي
أوإزالة القشور ،بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.
)ج(

أسالك:ھي المنتجات المشكلة باالسطوانات )المدرفلة( أوالمشكلة بالبثق أو بالسحب،بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم
على كامل طولھا بشـكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مســتطيل أو مثلث متســاوي األضالع أو مضلع محدّب منتظم" متساوي
األضالع والزوايا ")بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة" ،التي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس
مح ّدبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين و متوازيين ومتساويي الطول(.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أوالمثلثة أوالمضلعة زوايا دورت على كامل طولھا.
إن سـمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي المسـتطيل )بما في ذلك "المسـتطيل المع ّدل"( يزيد عن عشـر عرضھا.

)د(

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد :ھي المنتجات المسـطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(79.01وإن كانت بشـكل
لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل،وإن دورت زواياه)،بما في ذلك"المستطيالت المعدلة"،التي يكون الجانبان
المتقابالن بشكل أقواس مح ّدبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول( وذات سمك موحّد،والتي
تكون:
-

ذات شكل مستطيل أو مربّع ،بسمك ال يزيد عن عشر عرضھا،

-

ذات شكل غير مربع و ال مستطيل ،من أي مقاس كان ،بشرط أن ال تكون لھا صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
أخر.

تبقى داخلة في البند  ،79.05األلواح والصفائح واألشـرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشـكال نمطية )مثل الحزوز والتضليعات
والمربّعات والتحبيبات واألزرار والمعينات( ،وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمّعة أوالمطلية ،بشرط أن ال تكتسب نتيجة
لھذه العمليّات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.
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)ه(

القسم الخامس عشر  /الفصل التاسع والسبعون

مواسير وأنابيب :ھي المنتجات المجوفة،وإن كانت بشكل لفات،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولھا
بشكل،دائري أو بيضاوي أو مسـتطيل أو مربّع أو مثلث متسـاوي األضالع أو مضلع مح ّدب منتظم "متسـاوي األضالع والزوايا"
وذات جدران موحدة السماكة.
تعتبر أيضا ً كمواســير وأنابيب ،المنتجات ذات مقطع عرضي المربع أو المسـتطيل أو المثلث المتسـاوي األضالع أومضلع محدب
متتظم ،وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشـــــرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي ومقطعھا العرضي الخارجي متحدي
المركز ولھما نفس الشـكل والوضع واالتجاه و يجوز أن تكون المواســـير واألنابيب ذات المقاطع العرضية السـابقة ،ملمّعة أو
مطلية أو مقوســة أو ملولبة على سـطحھا الخارجي " "filetesأو الداخلي " "taraudesأو مثقبة أو مضيّقة أو موسـعة الفوھة أو
بشـكل مخروطي أو مجھزة بشـفاه وصل" فلنجات " أو بأطواق أو بحلقات.

مالحظة بنود فرعية:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

زنك غير مخلوط:
المعدن المحتوي على الزنك بنسبة  %97.5وزنا ً على األقل.

)ب( خالئط من زنك:
ھي المواد المعـدنية التي يكون فيھا عنصـر الزنك ھو الغالب وزنا ً على أي من العناصـر األخر ،بشــرط أن يزيد محتواھا الكلي
من تلك العناصر عن  %2.5وزنا ً.
)ج(

أتربة الزنك:
ھي األتربة المتحّ صل عليھا بتكثيف بخار الزنك،وتتألّف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر %80وزنا ً على
األقل من ھذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه  63ميكرون )ميكرومتر( .و يجب أن ال يقل محتواھا من الزنك المعدني عن
 %85وزنا ً.

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة " ال تتعدّى " في السطر قبل األخير من الفقرة الثانية من المالحظة)1أ( لھذا الفصل من جدول التعريفة الجمركية وفق النظام
المنسق وفق تعديالت 1996الصادر عن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول
العربية " مقابل عبارة " "otherwise thanأو " "superieur aوھمــا تعنيان عالوة على او تتع ّدى وليس "ال تتع ّدى".

-2

وردت عبارة " مضلّع محدّب متســاوي األضالع " في السـطر الرابع من المالحظة ) 1أ( لھذا الفصل من الجدول المذكور أعاله ترجمة
لعبارة)(regular convex polygonالواردة في نص اإلنكليزي للمالحظة المذكورة أوعبارة )(polygone convexe regulier
الواردة في النص الفرنســي بينما وردت ترجمـة نفس ھذه العبارة في المالحظة)1أ( من للفصل الخامس والسبعين" مضلّع محدّب
منتظم"وجاءت كلمة "منتظم"ترجمة لكلمة " "regularاإلنكليزية أو" "regulierالفرنسية الواردة في العبارة المذكورة وھي األصح
ويقصد بوصف منتظم أن يكون المضلع متساوي األضالع والزوايا وليس األضالع فقط بينما يعرّف المضلّع المح ّدب" "convexأو
" "convexeبأنه :المضّلع الذي يقع بكامله بنفس االتجاه بالنسبة لكل مستقيم يحمل أحد أضالعه.

-3

وردت عبارة " أشكال خاصة " في نص البند  79.04من جدول التعريفة وفق النظام المنسّق وفق تعديالت  1966الصادر عن "إدارة
المال واالستثمار،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية " ترجمة لكلمة )بروفيالت " (" profiles
وقد عرف معجم الروس الصغير)" "petit Larousse illustreطبعة  (1989كلمة بروفيليه بأنھا " :منتجات معدنية ذات أطوال
كبيرة ،لھا مقطع ثابت ذو شكل محدد:
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constanteet de forme
determine
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل " جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.
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القسم الخامس عشر  /الفصل التاسع والسبعون

لم تتضمن نسخة الجدول المذكور أعاله المقطع األخير من المالحظة )1ب( لھذا الفصل كما لم تتضمن مالحظات البنودالفرعية لھذا
الفصل التي وردت مع مالحظات الفصل الثامن والسبعون بدال من أن ترد مع مالحظات ھذا الفصل.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

79.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

زنك بأشكال خام.
-

79.02

القسم الخامس عشر  /الفصل التاسع والسبعون

زنك غير مخلوط:

- - 79 01. 11. 00

محتو على  %99.99وزنا ً أو أكثر من الزنك

1%

كغ

- - 79 01. 12. 00

محتو على أقل من  %99.99وزنا ً من الزنك

1%

كغ

- 79 01. 20. 00

خالئط زنك

1%

كغ

79 02. 00. 00

خردة وفضالت ،من زنك.

1%

كغ

أتربة ومساحيق ورقائق ،من زنك.

79.03
- 79 03. 10. 00

أتربة زنك )رماد الزنك(

1%

كغ

- 79 03. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

79.04

79 04. 00. 00

قضبان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت( وأسالك،
من زنك.

5%

كغ

79.05

79 05. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

79.07
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ألواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ،من زنك.

5%

كغ

مصنوعات أخر من زنك.
 - - - 79 07. 00. 10مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب )مثل الوصالت واألكواع أو األكمام( ،من زنك

10 %

كغ

 - - - 79 07. 00. 90غيرھا

30 %

كغ
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القسم الخامس عشر  /الفصل الثمانون

الفصل الثمانون
قصدير ومصنوعاته
مالحظات:
-1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قضبان وعيدان:
ھي المنتجات المشـكلة باالسـطوانات )المدرفلة( أو المش ّكلة بالبثق أو المسـحوبة أو المطرّ قة ،والتي ليست بشـكل لفات ،وذات مقطع
عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولھا بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متســـاوي األضالع أو مضلع
مح ّدب منتظم "متساوي األضالع والزوايا" )بما في ذلك "الدوائر المســـطحة "و"المستطيالت المعدلة" ،والتي يكون فيھا الجانبان
المتقابالن منھا بشـكل أقواس محدّبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول.
وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المتع ّددة األضالع ،زوايا دورت على كامل طولھا.
إن سمك ھذه المنتجات ذات المقطع العرضي بشكل مستطيل )بما في ذلك "المستطيل المعدل"( يزيدعن عشر عرضھا .وتشمل
عبارة "قضبان وعيدان" أيضا ً المنتجات بنفس األشكال والمقاييس ،المتحصل عليھا بالقولبة أو بالصب أو بالتلبيد )بتكتيل المساحيق
"فريت  ("Frittageعندما يجري عليھا عملية الحقة إلنتاجھا تتعدى عمليتي التشذيب األولي وإزالة القشور،بشرط أن ال تكسبھا
ھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر.

)ب( زوايا ومنتجات ذات مقاطع عرضية لھا أشكال خاصة )بروفيالت(:
ھي المنتجات المشـكلة باالسـطوانات )المدرفلة( أو بالبثق أو المسـحوبة أو المطرّقة أو المتحصّل عليھا بالتشـكيل أو الثني ،وإن
كانت بشكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولھا ،والتي ال ينطبق عليھا أي من تعاريف القضبان والعيدان أو
األسالك أو األلواح أو الصفائح أو األشرطة أو األوراق أو القدد أو المواسير أو األنابيب.
وتشـمل عبارة "زوايا ومنتجات لھا مقاطع عرضية ذات أشكال خاصة" أيضاً ،المنتجات بنفس األشكال ،المتحصل عليھا بالقولبة أو
بالصب أو بالتلبيد )بتكتيل المساحيق "فريت  ،("frittageالتي أجريت عليھا عمليات الحقة إلنتاجھا تتعدى التشذيب األولي أو
إزالة القشور ،بشرط أن ال تكون قد اكتسبت نتيجة لھذه العمليات صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.
)ج(

أسالك:
ھي المنتجات المشـكلة باالسـطوانات )المدرفلة( أو المشـكلة بالبثق أو بالسـحب ،بشـكل لفات ،ذات مقطع عرضي مصمت منتظم
كامل طولھا بشـــكل دائري أو بيضاوي أو مربع او مســـتطيل أو مثلث متســـاوي األضالع أو مضلع مح ّدب منتظم " متساوي
األضالع والزوايا ")بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيالت المعدلة" التي يكون فيھا الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس
مح ّدبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مسـتقيمين و متوازيين ومتسـاويي الطول(.
وقد تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المســـتطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولھا .إن
سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل )بما في ذلك "المستطيل المعدل"( تزيد عن عشـر عرضھا.

)د(

ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد:
ھي المنتجات المسطحة )غير المنتجات الخام الداخلة في البند  ،(80.01وإن كانت بشكل لفات أم ال ،ذات مقطع عرضي مصمت
مسـتطيل الشـكل ،وإن دورت زواياه) ،بما في ذلك " المسـتطيالت المعدلة " والتي يكون الجانبان المتقابالن منھا بشكل أقواس
محدّبة ،بينما يكون الجانبان اآلخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول( وذات سمك موحّ د ،والتي تكون:

 10:37ص

-

ذات شكل مربع أو مستطيل بسماكة ليزيد عن عشر عرضھا،

-

ذات شكل غير مربع وال مستطيل ،من أي مقاس كان ،بشرط أن ال تكون لھا صفة األصناف أو المنتجات الداخلة في بنود
أخر.
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تبقى داخلة في البند  80.04و 80.05األلواح والصفائح واألشرطة واألوراق والقدد الحاملة ألشكال نمطية )مثل الحزوز
والتضليعات والمربعات والتحبيبات واألزرار والمعينات( ،وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمّعة أوالمطلية،
)ه(

مواسير وأنابيب:
ھي المنتجات المجوفة ،وإن كانت بشـكل لفات ،ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولھا ،بشـكل دائري أو
بيضاوي أو مســتطيل أو مربع أو مثلث متسـاوي األضالع أو مضلع مح ّدب منتظم )متسـاوي األضالع والزوايا( ،وذات جدران
موحدة السماكة.
تعتبر أيضا ً كمواسـير وأنابيب ،المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المسـتطيل أو المثلث المتسـاوي األضالع أو المضلع
المحدب المنتظم ،وإن دورت زواياھا على كامل طولھا ،بشـرط أن يكون مقطعھا العرضي الداخلي ومقطعھا العرضي الخارجي
متحدي المركز ولھما نفس الشكل والوضع واالتجاه.
يمكن أن تكون المواسير واألنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمّعة أو مطلية أو مقوسة أوملولبة على سطحھا الخارجي
" "filetesأو الداخلي " " taraudesأو مثقبة أو مضيّقة أو موسعة الفوھة أو مجھزة بشفاه رابطة )فالنشات أو فلنجات( أو
بأطواق أو بحلقات.

مالحظات البنود الفرعية:
.1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في ھذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منھا:
)أ(

قصدير غير مخلوط:
ھو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة  %99وزنا ً على األقل ،بشــــرط أن ال تزيد نسبة محتواه وزنا ً من أي من عنصري
البيزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي:
جدول  -العناصر األخر
العنصر

حد النسبة المئوية المسموح به وزنا ً

Bi

بيزموث

0.1

Cu

نحاس

0.4

)ب( خالئط قصدير:
ھي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيھا ھو الغالب وزنا ً على أي من العناصر األخر ،بشرط:
)(1

أن يزيد محتواھا الكلي من العناصر األخرى عن  %1وزناً ،أو

)(2

أن يكون محتواھا وزنا ً من البيزموث أو النحاس مساويا ً أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق.

مالحظات إضافية:
-1

وردت عبارة " ال تتعدّى " في السطر قبل األخير من المالحظة) 1أ( والمالحظة ) 1ب( لھذا الفصل من جدول التعريفة الجمركية وفق
النظام المنســق وفق تعديالت 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالسـتثمار اإلدارة العامة للشــــؤون االقتصادية األمانة العامة
لجامعة الدول العربية" مقابل عبارة "  " otherwise thanأو " "superieur aوھما تعنيان عالوة على أو تتع ّدى وليس "ال تتع ّدى".

-2

وردت عبارة " مضلّع محدّب متســاوي األضالع " في الســطر الرابع من المالحظة ) 1أ( والســــطر الثالث من المالحظتين)1ج(
و)1ھـ( لھذا الفصل من الجدول المذكورأعاله ترجمة لعبارة (regular convex polygon) :الواردة في نص اإلنكليزي لھذه الفقرة أو
لعبارة ) (polygone convexe regulierالواردة في النص الفرنسـي للمالحظات المذكورة آنفا بينما وردت ترجمـة نفس ھذه العبارة
في المالحظة ) 1أ( من للفصل الخامس والسبعين" مضلّع محدّب منتظم"وجاءت كلمة"منتظم"ترجمة لكلمة""regularاإلنكليزية
أو""regulierالفرنسية الواردة في العبارة المذكورة وھي األصح ويقصد بوصف منتظم أن يكون المضلع متساوي األضالع والزوايا
وليس األضالع فقط بينما يعرّ ف المضلّع المحدّب""convexأو""convexeبأنه:المضّلع الذي يقع بكامله بنفس اإلتجاه بالنسبة لكل مستقيم
يحمل أحد أضالعه.
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وردت عبارة " أشكال خاصة " في نص البند  80.03من جدول التعريفة وفق النظام المنســـــّق وفق تعديالت  1966الصادر عن "إدارة
المال واالســـــــتثمار،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية " ترجمة لكلمة )بروفيالت "("profiles
وقد عرف معجم الروس الصغير )" "petit Larousse illustreطبعة  (1989كلمة بروفيليه بأنھا" :منتجات معدنية ذات أطوال
كبيرة ،لھا مقطع ثابت ذو شكل محدد:
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constante.et de forme
determine
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھـل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل" جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

80.01

القسم الخامس عشر  /الفصل الثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

قصدير بأشكال خام.
- 80 01. 10. 00

قصدير غير مخلوط

1%

كغ

- 80 01. 20. 00

خالئط قصدير

1%

كغ

80.02

80 02. 00. 00

فضالت وخردة ،من قصدير.

1%

كغ

80.03

80 03. 00. 00

قضبان وعيدان وزوايا ومنتجات ذات مقاطع لھا أشكال خاصة )بروفيالت(
وأسالك ،من قصدير.

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

80.07

 10:37ص

مصنوعات أخر من قصدير.
 - - - 80 07. 00. 10ألواح وصفائح وقدد وأشرطة وأوراق من قصدير )وإن كانت مطبوعة أو مثبته على حامل
من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو حوامل مماثلة( ؛ مساحيق ورقائق صغيرة من قصدير

5%

كغ

 - - - 80 07. 00. 30مواسير وأنابيب ولوازم مواسير وأنابيب )مثل الوصالت أو األكواع أو األكمام( من قصدير

10 %

كغ

 - - - 80 07. 00. 90مصنوعات آخر من قصدير

30 %

كغ
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القسم الخامس عشر  /الفصل الحادي والثمانون

الفصل الحادي والثمانون
معادن عادية أخرى؛ خالئط خزفية معدنية )سيرمت(؛ مصنوعاتھا
مالحظات:
مالحظة البند الفرعي:
-1

تنطبق على ھذا الفصل ،مع تعديل ما يجب تعديله ،المالحظة  1من الفصل  ،74الخاصة بتعريف " القضبان والعيدان " والزوايا
والمنتجات ذات المقاطع التي لھا أشكال خاصة )بروفيالت( ،واألسالك واأللواح والصفائح واألشرطة والقدد واألوراق.

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض على البندين الفرعيّين  8101.9600و 8102.9600ضمن الشروط والتح ّفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة " أشـكال خاصة " في نص البند الفرعي  8102.95من جدول التعريفة وفقا ً النظام المنسّق و فق تعديالت  1966الصادر
عن "إدارة المال واالستثمار ،اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية لدى األمانة العامة الجامعة الدول العربية " ترجمة لكلمة ) بروفيالت "
 (" profilesوقد عرف معجم الروس الصغير )" "petit Larousse illustreطبعة  (1989كلمة بروفيليه بأنھا " :منتجات معدنية
ذات أطوال كبيرة ،لھا مقطع ثابت ذو شكل محدد
Profile n.m.Produit metallurgique de grande longueur,ayant une section constante.et de forme
determine
وقد وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المنھل طبعة  1985كما يلي :مج ّنب )معطى جانبية معينة( قضيب ذو جانبية معينة كما
وردت ترجمة الكلمة المذكورة في معجم المورد طبعة :1994الجانبية أو المظھر الجانبي كما وردت ترجمة "بروفيل " جانبية أو
مقطع.والمھم ھو التركيز على أن الشكل الخاص ھو شكل المقطع وليس شكل المنتج ككل.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

تنغستين )ولفرام " ("Wolframومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت
والخردة.
- 81 01. 10. 00

مساحيق

-

غيرھا:

1%

كغ

- - 81 01. 94. 00

تنغستين غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام " ،("sous forme bruteبما في
ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليھا بالتلبيد فقط )(by sintering

1%

كغ

- - 81 01. 96. 00

أسالك

5%

كغ

- - 81 01. 97. 00

فضالت وخردة )سكراب "("scrap

1%

كغ

- - 81 01. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

موليبدنيوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.

81.02
- 81 02. 10. 00

مساحيق

-

غيرھا:

1%

كغ

- - 81 02. 94. 00

موليبدنيوم غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام " ،("sous forme bruteبما في
ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليھا بالتلبيد فقط )(sintering

1%

كغ

- - 81 02. 95. 00

قضبان وعيدان ،غير تلك المتحصل عليھا بالتلبيد فقط ،منتجات ذات مقاطع لھا شكل خاص
)بروفيالت( ،ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

- - 81 02. 96. 00

أسالك

5%

كغ

- - 81 02. 97. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- - 81 02. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

تنتاليوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.

81.03
- 81 03. 20. 00

تنتاليوم خام ") "unwroughtبأشكال خام " ،("sous forme bruteبما في ذلك
القضبان والعيدان المتحصل عليھا بالتلبيد فقط؛ مساحيق:

1%

كغ

- 81 03. 30. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- 81 03. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

مغنزيوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.

81.04
-

 10:37ص

مغنزيوم غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام ":("sous forme brute

- - 81 04. 11. 00

محتوي على  %99.8وزنا ً على األقل من المغنزيوم

1%

كغ

- - 81 04. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 81 04. 20. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- 81 04. 30. 00

برادة وخراطة وقصاصات "  " copeausوحبيبات ،مصنفة تبعا ً للحجم؛ مساحيق

30 %

كغ
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رمز النظام المتناسق
- 81 04. 90. 00

81.05

81.06

غيرھا

30 %

كغ

- 81 05. 20. 00

كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت غير مشغول
") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

كغ

- 81 05. 30. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- 81 05. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

81 06. 00. 00

بيزموت ومصنوعاته بما فيھا الفضالت والخردة.

1%

كغ

كادميوم " "Cadmiumومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.
- 81 07. 20. 00

كادميوم غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

كغ

- 81 07. 30. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- 81 07. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

81.08

تيتانيوم ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.
- 81 08. 20. 00

تيتانيوم غير مشغول ") "unwroughtبأشكال الخام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

كغ

- 81 08. 30. 00

فضالت وخردة )سكراب"("scrap

1%

كغ

- 81 08. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

81.09

زيركونيوم ومصنوعاته ،بما فيه الفضالت والخردة.
- 81 09. 20. 00

زيركونيوم غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛
مساحيق

1%

كغ

- 81 09. 30. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- 81 09. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

81.10

أنتيموان ومصنوعاته؛ بما في ذلك الفضالت والخردة.
- 81 10. 10. 00

أنتيموان غير مشغول ") "unwroughtبأشكال الخام "("sous forme brute؛
مساحيق

1%

كغ

- 81 10. 20. 00

فضالت وخردة )سكراب"("scrap

1%

كغ

- 81 10. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

81 11. 00. 00

منغنيز ومصنوعاته؛ بما في ذلك الفضالت والخردة.

1%

كغ

81.12

بيريليوم ،كروميوم "كروم" ،جرمانيوم ،فاناديوم ،غاليوم ،ھافنيوم
)سلتيوم( ،اينديوم ،نيوبيوم )كولومبيوم( ،رينيوم وتاليوم ،ومصنوعات ھذه
المعادن ،بما فيھا الفضالت والخردة.
-
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الرسم  %وحدة قياسية

كوبالت نصف خام )مات( ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت
ومصنوعاته ،بما في ذلك الفضالت والخردة.

81.07

81.11

القسم الخامس عشر  /الفصل الحادي والثمانون
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بيريليوم:
الصفحة

522

الصفحة523 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 81 12. 12. 00

غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

- - 81 12. 13. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- - 81 12. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

كروم )كروميوم ":("Chromium

- - 81 12. 21. 00

غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

كغ

- - 81 12. 22. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- - 81 12. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

-

الثاليوم":" thallium

- - 81 12. 51. 00

غيرمشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ مساحيق

1%

كغ

- - 81 12. 52. 00

فضالت وخردة

1%

كغ

- - 81 12. 59. 00

غيرھا

30 %

كغ

-
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الرسم  %وحدة قياسية
كغ

-

81.13

القسم الخامس عشر  /الفصل الحادي والثمانون

غيرھا:

- - 81 12. 92. 00

غير مشغول ") "unwroughtبأشكال خام "("sous forme brute؛ فضالت وخردة؛
مساحيق

- - 81 12. 99. 00

غيرھا

81 13. 00. 00

خالئط خزفية معدنية ومصنوعاتھا بما فيھا الفضالت والخردة.

2017/03/14

1%

كغ

30 %

كغ

1%

كغ

الصفحة

523

الصفحة524 :
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الصفحة

524

الصفحة525 :

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والثمانون

الفصل الثاني والثمانون
عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ومالعق وشوك من معادن عادية ،أجزاؤھا من معادن عادية
مالحظات:
-1

فيما عدا مواقد اللحام واألكوار الحدادة القابلة للنقل ،ودواليب الشحذ مع ھياكلھا ،ومجموعات )أطقم( تجميل وتقليم أظافراأليدي أو األقدام،
واألصناف الداخلة في البند  ،82.09فإن ھذا الفصل يشـمل األصناف التي تكون نصالھا أو أجزاؤھاالعاملة من:
)أ(

معدن عادي؛

)ب( كربيدات معدنية أو خالئط معدنية خزفية )سيرميت(؛

.1

)ج(

أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة(على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خالئط معدنية
خزفية )سيرميت(؛

)د(

مواد شــــــــاحذة على حوامل من معادن عادية ؛ بشرط أن ال يفقد النصل أو الجزء العامل المعدني صفته أو وظيفته األصلية من
جراء إضافة المادة الشاحذة.

إن األجزاء من معادن عادية لألصناف الواردة في ھذا الفصل تبند مع ھذه األصناف ،باســــتثناء األجزاء المنصوص عليھا تحديدا و كذلك
مقابض العدد التي تدار باليد الداخلة في البند  .84.66على أنه في جميع الحاالت ،ال تدخل في ھذا الفصل األجزاء لالستعماالت العامة
وفقا ً لمفھوم المالحظة ) (2من القسم الخامس عشر.
تستثنى من ھذا الفصل،الرؤوس والنصال واألجزاء القاطعة الخاصة بآالت الحالقة الكھربائية وآالت قص الشعر الكھربائية )البند
.(85.10

.2

إن المجموعات )األطقم( المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة البند  82.11ومن عدد مسـاو لھا على األقل من األصناف الداخلة
في البند  ،82.15تدخل في البند.82.15

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض على البنود الفرعية التالية،8207.30.00 ،8207.20.00 ،8207.19.00 ،8207.13.00 :
 8207.90.00 ،8207.80.00 ،8207.70.00 ،8207.60.00 ،8207.50.00 ،8207.40.00ضمن الشروط والتحفظات التي
تح ّددھا إدارة الجمارك.

-2

وردت عبارة "مقفلة بدون نھايات" في نص البند الفرعي  8202.20في مؤلف جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المنسق
وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعة الدول
العربية" و يقصد بھا :تلك التي لھا شكل دائرة مرنة كما لو كانت موصولة النھايات بحيث اتخذت شـكل الدائرة المرنة.

-3

لم ترد في نص البند  82.04من الجدول المذكور أعاله عبارة "عدا مفاتيح الحنفيات" الواردة في جدول التعريفة الجمركية المنســـقة
لجمھورية مصر العربية الصادر في  1994 / 2 /13ترجمة لعبارة " "not including tap wrenchesالواردة في النص اإلنكليزي
لنفس البند والتي تخضع للبند  .82.05كما أن المقصود بعبارة "قابلة للتعديل" الوردة في نص البند  ،8204.12ھو "تعديل المسافة ما بين
ف ّكي المفتاح".

-4

وردت في نص البند  82.07وفي البندين الفرعيين  8205.10و 8207.40كلمة " لولبة " بينما ورد في األصل المترجم عنه ،لولبة
السطح الخارجي للسطوح االسطوانية " " threadingأو بالفرنسية " " filetageولولبة السطح الداخلي للثقوب""tappingالتي تعني
يلولب من الداخل وفقا ً لمعجم المورد ويقابلھا في النص الفرنسي""taraudageووردت ترجمتھا في المعاجم،اللولبة من
الداخل.tarauder v.tr. Executer un filetage a l'intertieur d'un trou:

-5

وردت في نص البند الفرعي  8207.60من الجدول المذكور أعاله كلمتي "للتقعير أو التقوير" وقد ورد في نص نفس البند بالفرنسية
" "aleserوتعني شغل السطوح الداخلية لألنابيب والثقوب بحيث تصبح مطابقة تماما ً لألقطار الصحيحة

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

525

الصفحة526 :
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"  " Aleser. Polir et mettre au diamettre exacte l'interieur d'un tube d'un trouويقابلھا في النص
اإلنكليزي" "boreووردت ترجمتھا في معجم المورد،عيار قطر داخلي ،كما ورد تفسيرھا في معجم أوكسفورد :تجويف اســطوانة بشــكل
متســاوي "  " to hollow out evenly cylinderأما الكلمة األخرى الواردة في النص الفرنسي " "brocherفھي تعني شـغل
الثقوب بواسـطة أداة " "brocheلضبط مقاس أقطارھا أو لتفريضھا ويقابلھا باإلنكليزية " "broachوقد وردت ترجمتھا في معجم
المورد :يوسّـع ثقبا ً.
-6

ورد في نص الند الفرعي  8207.70عبارة أدوات للتفريز ويقصد بھا )توسـيع الثقوب وغير ذلك من أشغال اآللة المعروفة بالفريزة
".("fraise

-7

ورد في نص البند  82.09عبارة أطراف ورؤوس ،بينما وردت في نص نفس البند باإلنكليزية) ،لويحات ""platesوعيدان "،("sticks
كما لم يرد في نص الجدول المذكور أعاله عبارة )وأصناف مماثلة " ("and the likeالواردة في نص نفس البند المترجم عنه.

-8

ّ
"مقطعات الحلوى والكعك" بينما وردت في نص نفس البند باللغة الفرنسية )غارفات حلوى
وردت في نص الند  82.15عبارة
".("pelles a tartes

-9

وردت عبارة "رؤوس ربط قابلة للتبديل" في نص البند  82.04وعبارة "مفاتيح ربط قابلة للتبديل" في نص البند الفرعي 8204.20في
مؤلف"جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المنسـق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية،
إدارة المال والتجارة واالسـتثمار لدى جامعة الدول العربية " في حين وردت ھاتان العبارتان في النص اإلنكليزي لكال البندين الرئيسي
والفرعي " "interchangeable spanner socketsكما وردت في النص الفرنسي
" "douilles de serrage interchangeablesلنفس البندين المذكورين في المؤلف الصادر عن منظمةالجمارك العالمية" مجلس
التعاون الجمركي" بدون تغيير وھي في واقع األمر رؤوس لمفاتيح الربط قابلة للتبديل تتخذ شكل رؤوس البراغي أو العزق المراد حلّھا
ويتضح من التسمية األجنبية أنھا سوك"  "socketsوتعرف أيضا ً باللھجة العامية المحلية بتسمية "كشاتبين".

 - 10وردت عبارة "غير قابلة للطي" في نص البندين الفرعيين  8211.91و 8211.92بينما ورد وصف )ثابتة " "fixedباللغة اإلنكليزية أو
" "fixesبالفرنسية( في نص البنـدين الفرعيين اآلنفي الذكر فيما يقابل تلك العبارة التي تعتبر شرحا ً للوصف المذكور.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مجارف ورفوش ،ومعاول ومحافر ومعازق ،ومذاري وأمشاط؛ فؤوس
وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل وسكاكين
قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد أخر مستعملة في الزراعة أو
البساتين أو الغابات.
- 82 01. 10. 00

مجارف ورفوش

10 %

كغ

- 82 01. 30. 00

معاول ومحافر ومعازق وأمشاط

10 %

كغ

- 82 01. 40. 00

فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة

10 %

كغ

- 82 01. 50. 00

مقصات تقليم تدار بيد واحدة )بما في ذلك مقصّات تقطيع الدواجن(

10 %

كغ

- 82 01. 60. 00

مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين

10 %

كغ

- 82 01. 90. 00

عدد يدوية أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات

10 %

كغ

مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع األنواع )بما في ذلك نصال الثقب
والشق أو نصال المناشير غير المسننة(.

82.02
- 82 02. 10. 00

مناشير يدوية

- 82 02. 20. 00

نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نھايات "شلة"

10 %

كغ

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  2لھذا الفصل

- - 82 02. 31. 00

بأجزاء عاملة من صلب

5%

كغ

- - 82 02. 39. 00

غيرھا ،بمافي ذلك األجزاء

5%

كغ

- 82 02. 40. 00

نصال مناشير سالسل

5%

كغ

-

نصال مناشير أخر:

- - 82 02. 91. 00

نصال مناشير مستقيمة؛ لشغل المعادن

5%

كغ

- - 82 02. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

82.03

مبارد ،ومبارد للخشب ،ك ّماشات وزراديات "بنسات" )بما في ذلك األنواع
القاطـعــة( ،ومالقط ،ومقـصـات لقطع المعادن وقاطعات مواسير ،وقاطعات
براغي ومسامير ،ومثاقب تخريم ،وعدد يدوية مماثلة.
- 82 03. 10. 00

مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة

10 %

كغ

- 82 03. 20. 00

كمّاشات وزراديات "بنسات ) "pincesبما في ذلك األنواع القاطعة( ،ومالقط وعدد مماثلة

10 %

كغ

- 82 03. 30. 00

مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة

10 %

كغ

- 82 03. 40. 00

قاطعات مواسير ،قاطعات براغي ومسامير ،مثاقب التخريم ،وعدد مماثلة

10 %

كغ

82.04
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نصال مناشير دائرية )بما في ذلك نصال مناشير الشق والثقب(:

مفاتيح ربط ومفاتيح قابلة للتعديل "إنجليزية" يدوية)بما في ذلك مفتاح
قياس عزم اللف(؛ رؤوس ربط " "socketقابلة للتبديل ،وإن كانت
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مفاتيح ربط يدوية:

- - 82 04. 11. 00

غير قابلة للتعديل )ثابتة(

10 %

كغ

- - 82 04. 12. 00

قابلة للتعديل )إنجليزية(

10 %

كغ

- 82 04. 20. 00

رؤوس ربط " "socketsقابلة للتبديل ،وإن كانت بماسكاتھا

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المال حظة اإلضافية رقم  3و  9لھذا الفصل

عدد يدوية )بما فيھا القواطع الماسية للزجاج( ،غير مذكورة وال داخلة في
مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات وما يماثلھا ،عدا تلك األجزاء التي تعتبر
لوازم و أجزاء للعدد اآللية أو آالت قطع المياه النفاثة؛ ســــنادين؛ أكوار
حدادة قابلة للحمل مع ھياكلھا؛ دواليب شحذ وھياكلھا تدار باليد أو بالقدم.

82.05

- 82 05. 10. 00

أدوات ثقب ولولبة

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 3و 4لھذا الفصل

- 82 05. 20. 00

مطارق ومطارق الثقيلة

10 %

كغ

- 82 05. 30. 00

مساحج "فارات" ،وأزاميل وأزاميل مقعرة ،وما يماثلھا من أدوات قاطعة ،لشغل الخشب

10 %

كغ

- 82 05. 40. 00

مفكات

10 %

كغ

-

82.06

- - 82 05. 51. 00

لالستعمال المنزلي

10 %

كغ

- - 82 05. 59. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 82 05. 60. 00

مواقد لحام

10 %

كغ

- 82 05. 70. 00

ملزمات وما يماثلھا

10 %

كغ

- 82 05. 80. 00

سـنادين؛ أكوار قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع ھياكلھا تدار باليد أو بالقدم

10 %

كغ

- 82 05. 90. 00

مجموعات "أطقم" تحتوي على األقل على إثنين من األصناف المذكورة في البنود الفرعية
السابقة

10 %

كغ

82 06. 00. 00

عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من األصناف الداخلة في البنود من 82.02
إلى  ،82.05مھـيأة كمجموعات )أطقم( للبيع بالتجزئة.

10 %

كغ

82.07

أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية " ،"hand toolوإن كانت تدار
آليا ،أو للعدد اآللية ") "machine-toolsمثالً ،للضغط والكبس والبصـم
والتخـريم واللولبة والحـفر والتثقيب والتقعـير والتقوير والتفريز والخرط أو
ربط البراغي( ،بما في ذلك قوالب سحب أو بثق المعادن وأدوات حفر وثقب
التربة والصخور.
-
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عدد يدوية أخر )بما فيھا القواطع الماسية للزجاج(:

أدوات حفر وثقب التربة والصخور:

- - 82 07. 13. 00

بجزء عامل من خالئط معدنية خزفية )سرميت "("cermets

5%

كغ

- - 82 07. 19. 00

غيرھا ،بما في ذلك األجزاء

5%

كغ

- 82 07. 20. 00

قوالب سحب أو بثق المعادن

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة
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الصفحة529 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 82 07. 30. 00

أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم

5%

كغ

- 82 07. 40. 00

أدوات لولبة السطح الدخلي أو الخارجي

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  4لھذا الفصل

- 82 07. 50. 00

أدوات للثقب ،عدا أدوات ثقب الصخور

- 82 07. 60. 00

أدوات للتقعير أو التقوير

5%

كغ

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- 82 07. 70. 00

أدوات للتفريز

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 6

- 82 07. 80. 00

أدوات للخرط

5%

كغ

- 82 07. 90. 00

أدوات أخر قابلة للتبديل

5%

كغ

سكاكين ونصال قاطعة ،لآلالت أو لألجھزة اآللية.

82.08
- 82 08. 10. 00

لشغل المعادن

5%

كغ

- 82 08. 20. 00

لشغل الخشب

5%

كغ

- 82 08. 30. 00

ألجھزة المطابخ أو لآلالت المستعملة في الصناعةاألغذية

5%

كغ

- 82 08. 40. 00

لآلالت المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات

5%

كغ

- 82 08. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

82.09

82 09. 00. 00

أطراف ورؤوس عدد ،غير مركبة ،تتكون من خالئط معدنية خزفية
"."cermet

5%

كغ

82.10

82 10. 00. 00

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  7لھذا الفصل

أجھزة آلية تدار باليد ،تزن ) (10كيلوغرام أو أقل ،لالستعمال في تحضير أو
تھيئة أو تقديم األطعمة أو األشربة.

82.11

30 %

كغ

سكاكين ذات نصال قاطعة ،وإن كانت مسننة؛ بما في ذلك مطاوي تقليم
األشجار ،عدا السكاكين الداخلة في البند  ،82.08ونصالھا.
- 82 11. 10. 00
- - 82 11. 91. 00

مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة

30 %

عدد

غيرھا:
سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي

30 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  10لھذا الفصل

- - 82 11. 92. 00

سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطي

30 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  10لھذا الفصل

--

سكاكين ذات نصال أخر ،بما في ذلك مطاوي تقليم األشجار:
5%

عدد

 - - - 82 11. 93. 10مطاوي تقليم األشجار
 - - - 82 11. 93. 90غيرھا

30 %

عدد

نصال

10 %

كغ

- - 82 11. 94. 00
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الصفحة
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الصفحة530 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 82 11. 95. 00

82.12

82.13

القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مقابض من معادن عادية

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

أمواس وأدوات حالقة ونصالھا )بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل
أشرطة أو قدد(.
- 82 12. 10. 00

أمواس وأدوات حالقة

20 %

كغ

- 82 12. 20. 00

نصال "شفرات" ألدوات الحالقة المأمونة ،بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل
أشرطة وقدد

10 %

كغ

- 82 12. 90. 00

أجزاء أخر

10 %

كغ

82 13. 00. 00

مقصات ونصالھا.

20 %

عدد

أدوات قاطعة أخر )مثل أدوات قص أو جز الشعر وســـــواطير وسـكاكين
ّ
الجزارين أو المطبخ وسـكاكين تشـطير وفرم ،وقاطعات الورق(؛ أدوات
ومجموعات "أطـقـم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين )بما فيھا مبارد
األظافر(.

82.14

- 82 14. 10. 00

قاطعات الورق وفاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقالم رصاص ،ونصالھا

10 %

كغ

- 82 14. 20. 00

أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم األظافر )بما فيھا مبارد األظافر(

30 %

كغ

-

غيرھا:
5%

كغ

 - - - 82 14. 90. 10آالت جز صوف الغنم
 - - - 82 14. 90. 20سواطير وسكاكين تشطير وفرم للجزارين بما في ذلك األجزاء والقطع المنفصلة

30 %

كغ

 - - - 82 14. 90. 90غيرھا

30 %

كغ

مالعق وشـــوك ومغارف ومغارف رغوة )كاشــطـات( ومق ّطعات الحلوى
والكعك وسكاكين السـمك وسكاكين الزبدة ومالقط السكر ،وأدوات مماثلة
للمائدة أوالمطبخ.

82.15

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 8

- 82 15. 10. 00

مجموعات "أطقم" من أصناف منوّ عة ،تحتوي على صنف واحد علٮاألقل مطلي بمعدن ثمين

30 %

كغ

- 82 15. 20. 00

مجموعات )أطقم( أخر من أصناف منوّ عة

30 %

كغ

-
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غيرھا:

- - 82 15. 91. 00

مطلية بمعادن ثمينة

30 %

كغ

- - 82 15. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ
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القسم الخامس عشر  /الفصل الثاني والثمانون

الصفحة

531

الصفحة532 :

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والثمانون

الفصل الثالث والثمانون
أصناف متنوعة من معادن عادية
مالحظات:
-1

وفقا ً لمفھوم ھذا الفصل ،تبند األجزاء من معادن عادية في البنود المالئمة لألصناف التي تعود لھا ھذه األجزاء .ومع ذلك،ال تعتبر أجزاء
للمصنوعات الواردة في ھذا الفصل،األصناف من حديد صب )ظھر( أو حديد أو صلب من األنواع الداخلة في البنود  73.12و  73.15و
 73.17و  73.18و  ،73.20وال األصناف المماثلة من معادن عادية أخر )الفصول من 74ح ّتى  76ومن  78ح ّتى .(81

-2

وفقا ً لمفھوم البند  ،83.02يقصد بكلمة )عجالت صغيرة " كاستور  ،("castorsتلك التي ال يتجاوز قطرھا  75ملم )بما في ذلك اإلطار
عند وجوده( ،أو التي يتجاوز قطرھا  75ملم )بما في ذلك اإلطار عند وجوده( بشرط أن يكون عرض الدوالب أو اإلطار المركب عليھا
أقل من  30ملم.

مالحظات إضافية:
-1

-2

-3

-4
-5

-6
-7

وردت كلمة "أقفال" في نص البند الفرعي  8301.10ويقابلھا في النص الفرنسي للبند نفسه كلمة " "cadenasوترجمتھا "قفل ن ّقال
"وفقا ً للمعجم كما يقابلھا باإلنكليزية " "padlockويعرّ فھا المعجم )بأنھا القفل الذي يمكن وضعه ورفعه بعد االستعمال
" .(" a lock that can be put on and taken awayكما وردت كلمة "أغالق" في نص البند الفرعي  8301.50مقابل كلمة "
 " fermoirsفي النص الفرنسي ،وھي تعني وفقا ً للمعجم"مشبك" يقابلھا" "claspsفي النص اإلنكليزي وھي تعني إبزيم وفقا ً للمعجم
الذي أورد كلمة " "buckleكمرادف لھا.
وردت عبارة " ساللم " في نص البند  83.02ويقصد بھا )السلّم الثابت" الدرج"( ويقابلھا في نص نفس البند بالفرنسية "  "escaliersأما
السلم النقال فتقابله كلمة " "echelleوفقا ً للمعجم كما أن المقصود بكلمة "ستائر" الواردة في نص نفس البند فھو ما يعرف محليا ً
"باألباجورات".ورد تعبير "مشاجب" في نص البند الفرعي  8302.50ترجمة لكلمة " "pateresيقصد بھا الحامل المثبت على الحائط
لتعليق المالبس "."support fixe a un mur pour accrocher des vetements
وردت عبارة "علب وصناديق للنقود أو المستندات" في نص البند  83.03من جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً النظام المنسق
وتعديالته لعام  1996من قبل "األمانة العامة اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالسـتثمار لدى جامعة الدول
العربية" يقابلھا في نص البند نفسه باإلنكليزية " "cash or deed boxesأما نص نفس البند نفسـه باللغة الفرنسية فھو
"  "coffres et cassettes de sureteأي "صناديق وعلب مأمونة ".
ورد في نص الند  83.04عبارة حوامل لألقالم "  " pen traysويقابلھا في نص نفس البند بالفرنسية "  " plumiersوتعني وفقا ً
للمعجم " مقلمة " وتعرف بأنھا علب مسـتطيلة الشـكل يضع فيھا الطالب أقالم الحبر أو الرصاص إلخ.
وردت في نص البند  83.05كلمة " تركيبات " ويقابلھا في النص الفرنسي للبند نفسه كلمة " "mecanismesويقصد بھا تلك التي تؤمن
عمل المصّنفات أو المل ّفات بشكل آلي )ميكانيكي" يسمح بضم األوراق وتثبيتھا ألجل حفظھا"(وردت عبارة "مشابك خارزة بشكل أمشاط"
في نص البند الفرعي 8305.20ويقابلھا في النص اإلنكليزي للبند نفسه عبارة " " staples in stripsوھي تعني سلك صغير له شكل
حرف "  " Uمعد لكي يغرز طرفاه في مجموعة أوراق ثم يلويان،ولكي يدخل في ھذا لبند يجب أن يكون مجمّعا ً بشكل أمشاط "
 " barettesجاھزة لالستعمال في آالت الخرز.
ورد كلمة "اللوحات " في نص البند  83.06وفي نص البند الفرعي  8306.30ويقصد بھا )اللوحات األصلية المسحوبة مباشرة عن
ألواح محفورة بيد فنان "الغرافير"(.
وردت عبارة "أغطية تاجية" في نص البند  83.09والبند الفرعي  8309.10في الجدول المذكور في الفقرة  3أعاله مقابل العبارة
الواردة في نص نفس البند الفرنسي" " bouchon-couronnesأو "  " crown corksفي نص نفس البند اإلنكليزي وتعني ك ّل من
كلمة " "bouchonأو "  " corkطبقا ً للمعاجم " سدادة " أما كلمة "غطاء" فيقابلھا بالفرنســية" "couvercleوباإلنكليزية " "coverوقد
ورد وصف"السدّادات التاجية" في بند فرعي وطني رقم /83/13آ في جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بدمشق عام  1989بأنھا
"س ّدادات معدنية ذات حواف مشرشرة وإن كانت ّ
مبطنة بفلّين".
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الصفحة533 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

83.01

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقفال ومغاليق "غاالت" ومزاليج )بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح
بالكھرباء( ،من معادن عادية؛ أغالق وأطر بأغالق ،متضمنة مغاليق ،من
معادن عادية؛ مفاتيح ألي من األصناف السابقة ،من معادن عادية.
- 83 01. 10. 00

أقفال

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- 83 01. 20. 00

مغاليق "غاالت" من األنواع المستعملة للسيارات

10 %

كغ

- 83 01. 30. 00

مغاليق "غاالت" من األنواع المستعملة لألثاث

10 %

كغ

- 83 01. 40. 00

مغاليق"غاالت" أخر؛ مزاليج بمغاليق

10 %

كغ

- 83 01. 50. 00

أغالق وأطر بأغالق ،متضمنة مغاليق "غاالت"

10 %

كغ

- 83 01. 60. 00

أجزاء

10 %

كغ

- 83 01. 70. 00

مفاتيح واردة على حدة

10 %

كغ

لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية ،مما يســـتعمل في األثاث
واألبواب والسـاللم والنوافذ والستائر وأبدان العربات والســراجة وصناديق
وخزائن األمتعة ،وما يماثلھا ؛ مشــاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة
وتركيبات مماثلة ،من معادن عادية؛ عجالت صغيرة "كاستور "castors
لألثاث بركائب من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة لألبواب ،من معادن
عادية.

83.02

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 83 02. 10. 00

مفصالت من جميع األنواع

10 %

كغ

- 83 02. 20. 00

عجالت صغيرة "كاستور "castors

10 %

كغ

- 83 02. 30. 00

تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات

10 %

كغ

-

تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر:

- - 83 02. 41. 00

مما يستعمل للمباني

10 %

كغ

- - 83 02. 42. 00

غيرھا ،مما يستعمل لألثاث

10 %

كغ

- - 83 02. 49. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 83 02. 50. 00

مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وتركيبات مماثلة

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

83.03

- 83 02. 60. 00

غالقات ذاتية الحركة لألبواب

10 %

كغ

83 03. 00. 00

خزائن مأمونة ،صناديق مقواة وأبواب مصفحة )مأمونة( وخزائن الودائع
واألمانات للغرف المأمونة ،عـلـب وصـناديق للـنـقـود أو المستندات وما
يماثلھا من معادن عادية.

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  3لھذا الفصل
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

83.04

83 04. 00. 00

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

علب للملفات وللمص ّنفات ولبطاقات الفھرسة ،وصواني وحوامل لألوراق،
حـوامـل لألقالم وحـوامـل لألخـتـام ،وأصناف مماثلة ،لالسـتعمال في
المكاتب ،من معادن عادية ،باسـتثناء أثاث المكاتب الداخل في الفصل
.94.03

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل

تركيبات لمص ّنفات ضم األوراق "دوسيھات" أو للملفات ،ماسكات وشــابكات
وزوايا رســائل ،ومشـابك األوراق ،رقاع للفھـرسـة ،وأصناف مماثلة
للمكاتب ،من معادن عادية؛ مشـابك خارزة بشـكل أمشـاط )للمكاتب وللتنجيد
وللتغليف مثال( ،من معادن عادية.

83.05

- 83 05. 10. 00

تركيبات لمص ّنفات ضم األوراق"دوسيھات" أو للملفات )للكالسورات(

10 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- 83 05. 20. 00

مشابك خارزة بشكل أمشاط

10 %

كغ

- 83 05. 90. 00

غيرھا بما في ذلك األجزاء

10 %

كغ

أجراس ونواقيس وصنوج منبھة ،وما يماثلھا ،غير كھربائية ،من معادن
عادية؛ تماثيل صـغـيـرة وأصناف أخر للتزيين ،من معادن عادية؛ أطر
للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلھا ،من معادن عادية؛ مرايا من
معادن عادية.

83.06

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  6لھذا الفصل

- 83 06. 10. 00
-

تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين:

- - 83 06. 21. 00

مطلية بمعادن ثمينة

30 %

كغ

- - 83 06. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 83 06. 30. 00

أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو ما يماثلھا؛ مرايا

10 %

كغ

83.07

أنابيب ومواسير مرنة ،من معادن عادية ،وإن كانت مع لوازمھا.
- 83 07. 10. 00

من حديد أو صلب

10 %

كغ

- 83 07. 90. 00

من معادن عادية أخر

10 %

كغ

83.08
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أجراس ونواقيس وصنوج منبھة وما يماثلھا

30 %

كغ

أغالق ،وأطر بأغالق ،وأبازيم ،وأبازيم بأغالق ،محاجن )شناكل( ،عرى،
وأصناف مماثلة ،من معادن عادية ،من النوع المســـتعمل لأللبسة أو توابع
األلبسة )اكسسوارات( أو األحذية أو المجوھرات أو ساعات اليد أو الكتب أو
المظالت أو الجلود أو السراجة أو لوازم الســـفر أوغيرھا من األصناف
الجاھزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق ،من معادن عادية؛ خرز
وبرق )ترتر( ،من معادن عادية.
- 83 08. 10. 00

محاجن )شناكل( ،عرى

10 %

كغ

- 83 08. 20. 00

مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق

10 %

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 83 08. 90. 00

83.09

القسم الخامس عشر  /الفصل الثالث والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا ،بما في ذلك األجزاء

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

كغ

سدادات )بما في ذلك السدادات التاجية والسدادات المحلزنة من داخلھا
وســدادات الســكب "القطارات"( ،أغطية وكبســوالت للقناني ،ســــدادات
محلزنة للبراميل وأغطية ھذه الســدادات )بالكات لسدادات البراميل( ،أختـام
رصاص وغيرھا من لوازم ضمان إحكام اإلغالق )الترصيص( ،من معادن
عادية
5%

- 83 09. 10. 00

سدّادات تاجية

- 83 09. 90. 00

غيرھا

83 10. 00. 00

الفتات ،لوحات أسماء وعناوين ،ولوحات مماثلة ،أرقام وحروف وعالمات
أخر ،من معادن عادية ،عدا ما يدخل منھا في البند .94.05

كغ

مالحظة :تراجع المالحظةاإلضافية رقم  7لھذا الفصل

83.10
83.11
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5%

كغ

30 %

كغ

أسالك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كھربائي ومنتجات مماثلة ،من
مكســــوة أو محشـوة بمحضرات
معادن عادية أو من كربيدات معدنية،
ّ
مســاعدة لصھر المعادن)فلكس" ،("fluxمن األنواع المسـتعملة في اللحام
أو في ترسـيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسـالك وعيدان ،من
مساحيق معادن عادية مكتلة ،المستعملة في الطالء المعدني بالرش.
- 83 11. 10. 00

أقطاب لحام مكسوّ ة اللحام بالقوس الكھربائي " ،"welding-arcمن معادن عادية

5%

كغ

- 83 11. 20. 00

أسالك محشوة للحام بالقوس الكھربائي ،من معادن عادية

5%

كغ

- 83 11. 30. 00

عيدان مكسوّ ة وأسالك محشوة للحام باللھب ،من معادن عادية

5%

كغ

- 83 11. 90. 00

غيرھا

5%

كغ
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536

الصفحة537 :

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

القسم السادس عشر
آالت وأجھزة آلية؛ معدات كھربائية؛ أجزاؤھا؛ أجھزة تسجيل وإذاعة الصوت،
أجھزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية )تلفزيون( ،أجزاء
ولوازم ھذه األجھزة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا القسم:
)أ(

ســـيور نقل الحركة وســـيور نقل المواد ،من لدائن الداخلة في الفصل  ،39أو من مطاط مبركن )البند (40.10؛ أو األصناف
األخر من األنواع المســـتخدمة في اآلالت أو األجھزة اآللية أو الكھربائية ،أو لألغراض التقنية األخر ،من مطاط مبركن غير
مقسى )البند (40.16؛

)ب( األصناف من جلد طبيعي أو مجدد )البند  (42.05أو من جلود بفراء )البند  ،(43.03من األنواع المستخدمة في اآلالت أو
األجھزة اآللية أو في األغراض التقنية األخر؛ مالحظة :تعديل النظام المتناسق لعام  2007حيث أصبح رقم البند  42.05بدالً من
42.04
)ج(

المواســير )بوبينات " ("bobinesوالمكبات" "fusettesواألنابيب والبـكـرات والـحـوامـل المخروطية "كونات" وغيرھا من
الحوامل المماثلة ،من أي مادة )مثال،الفصول  39أو  40أو  44أو  48أو القسم الخامس عشر(؛

)د(

البطاقات المثقبة آلالت الجاكارد أو لآلالت المماثلة)مثالً ،الفصول  39أو  48أو القسم الخامس عشر(؛

)ه(

سيور نقل حركة وسيور نقل مواد ،من مواد نسجية )البند  (59.10وكذلك األصناف األخر من مواد نسجية الستعماالت تقنية )البند
(59.11؛

)و(

األحجار كريمة أو شـــبه كريمة )طبيعية أو تركيبية أو مجددة( المذكورة في البنود من  71.02إلى  ،71.04وكذلك األصناف
المصنوعة كليا ً من مثل ھذه األحجار المذكورة في البند  ،71.16ماعدا الياقوت األزرق)ســــفير( والماس المشغولين ،غير
المركبين على حوامل إلبر قراءة الحاكي )البند (85.22؛

)ز(

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة ) (2من القسم الخامس عشر ،من معادن عادية )القسم
الخامس عشر( ،أو األصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛

)ح(

مواسير الحفر )البند (73.04؛

)ط(

السيور المقفلة بدون نھايات )موصولة الطرفين بشكل دائرة مرنة( من أسالك أو أشرطة معدنية )القسم الخامس عشر(؛

)ي(

أصناف الفصل  82أو الفصل 83؛

)ك(

أصناف القسم السابع عشر؛

)ل(

أصناف الفصل )(90؛

)م(

أصناف صناعة الساعات )الفصل (91؛

)ن(

األدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند  82.07أو الفراجين من األنواع المستعملة كأجزاء لآلالت )بند (96.03؛ وكذلك األدوات
المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقا ً للمادة المصنوعة منھا أجزاؤھا العاملة )مثالً ،في الفصول  45 ،43 ،42 ،40أو  59أو البند
 68.04أو البند (69.09؛

)س( أصناف الفصل 95؛
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)ع(

-2

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

أشـرطة اآلالت الكاتبة وأشـرطة مماثلة محبرة ،وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات تلقيم "خراطيش" )تتبع بند المادة
المصنوعة منھا ،أو البند 96.12إذا كانت محبَّرة أو محضرة بطريقة أخرى إلحداث طبعات( ،و كذلك العصي التلسكوبية ،و
العصي التلسكوبية على حامل ثنائي ،و العصي التلسكوبية على حامل ثالثي ،و مواد مماثلة من البند . 96.20

مع مراعاة أحكام المالحظة ) (1من ھذا القســـم ،والمالحظة ) (1من كل من الفصلين  84أو  ،85فإن األجزاء والقطع المنفصلة لآلالت
)باسـتثناء األجزاء والقطع المنفصلة لألصناف الداخلة في البنود  84.84أو  85.44أو  85.45أو 85.46أو  (85.47تبند تبعا ً للقواعد
التالية:
)أ(

إن األجزاء التي تمثل أصنافا ً مشمولة في أي من بنود الفصلين  84و) 85باستثناء البنود ،84.66 ،84.48 ،84.31، 84.09
 ،(85.48 ،85.38 ،85.29 ،85.22 ،85.03 ،84.87 ،84.73تدخل في جميع الحاالت في بنودھا الخاصة.

)ب( إذا كانت األجزاء األخر معدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية آللة معينة أو لعدد من اآلالت الداخلة في نفس البند )بما في ذلك
اآلالت الداخلة في البند  84.79أو البند  ،(85.43فإن ھذه األجزاء تدخل في البند الذي تخضع لـــــه ھذه اآللة أو اآلالت ،تبعا
للحــال ،أو في أحد البنود  85.29 ،85.22 ،85.03 ،84.73 ،84.66 ،84.48 ،84.31 ،84.09أو  ،85.38ومع ذلك،
فإن األجزاء المعدة لالستعمال على حد سـواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند  85.17أو البنود من  85.25لغاية ،85.28
تدخل في البند 85.17؛
)ج(
-3

تبند جميع األجزاء األخر في البنود  ،85.38 ،85.29 ،85.22 ،85.03 ،84.73 ،84.66 ،84.48 ،84.31 ،84.09تبعا ً
للحال ،فإذا تعذر ذلك ،فإنھا تب ّند في البند  84.87أو البند .85.48

ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن اآلالت المشتركة من أنواع مختلفة والمعدة ألن تعمل معا كوحدة والتي تؤلِّف جسـما واحداً ،وكذلك
اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر ،بالتناوب أو بالتكامل ،تبند تبعا ً للوظيفة الرئيســـــية التي تميزھا ككل
" "qui caracterise l'ensembleفي كلتا الحالتين.

-4

عندما تكون اآللة )بما في ذلك المجموعة المؤلفة من اآلالت المشـتركة" ("combinationمؤلفة من مكوّ نات مستقلة )وإن كانت منفصلة
أو متصلة فيما بينھا بأنابيب ،أو بأجھزة ناقلة للحركة أو بكابالت كھربائية أو بأية وســــــيلة أخرى( معدة ألن تعمل معا ً ألداء وظيفة محددة
بوضوح ومشـمولة في أي من بنود الفصلين  84أو  ،85فإن المجموعة تبند في البند الخاص بھذه الوظيفة.

-5

من أجل تطبيق المالحظات السابقة ،يقـصـد بكلمة "آالت" أي من اآلالت أو الوحدات أو المعـدّات أ واألجھزة مـما ھو وارد في بنود
الفصلين  84أو .85
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القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

الفصل الرابع والثمانون
مفاعالت نووية ،ومراجل ،وآالت وأجھزة وأدوات آلية؛ أجزاؤھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

أرحية الطواحين وأحجار الشحذ واألصناف األخر الواردة في الفصل 68؛

)ب( اآلالت أو األجھزة )كالمضخات مثالً( من مواد خزفية ،واألجزاء الخزفية لآلالت واألجھزة المصنوعة من أية مادة )الفصل (69؛

-2

)ج(

أصناف من زجاج للمختبرات )البند (70.17؛ آالت وأجھزة و مصنوعات أخر لالســــتعماالت التقنيّة أو أجزاؤھا ،من زجاج
)البند  70.19أو البند (70.20؛

)د(

األصناف الداخلة في البند  73.21أو البند  73.22وكذلك األصناف المماثلة من معادن عادية أخر )الفصول مـــن  74إلى  76أو
من  78إلى (81؛

)ه(

أجھزة التنظيف بالشفط )مكانس كھربائية "  ("vacuum cleanersالداخلة في البند 85.08؛

)و(

األجھـزة اآللية -الكھربائية المنزلية الداخلة في البند85.09؛ الكاميرات )الفوتغرافية "التصويرالضوئي"( الرقمية" "digitalفي
البند 85.25؛

)ز(

مشعات لألصناف الواردة في القسم السابع عشر

)ح(

المكانس اآللية لألرضيّات ،بدون محرك ،التي تستعمل يدويا ً )البند .(96.03

مع مراعاة أحكام المالحظة ) (3من القسـم السـادس عشـر ومراعاة المالحظة رقم  9لھذا الفصل ،فإنه إذا توفر في آلة أو جھاز الوصف
الوارد في واحد أو أكثر من البنود  84.01لغاية  84.24أو البند  84.86وتوفر فيھما بنفس الوقت أيضا ً الوصف الوارد في واحد أو أكثر
من البنود  84.25لغاية  84.80فإنھما يجب أن يصنفا في البند المالئم من المجموعة األولى أو في البند  84.86حسب الحال وليس في
بنود المجموعة الثانية ،ومع ذلك فإن األصناف التالية ال تدخل في البند :84.19
)أ(

أجھزة التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجھزة االستنبات )البند (84.36؛

)ب(

أجھزة ترطيب الحبوب في المطاحن )البند (84.37؛

)ج(

أجھزة النثر الستخراج عصارة السكر )البند (84.38؛

)د(

آالت وأجھزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسج أو المصنوعات من مواد نسجية )البند (84.51؛

)ه(

األجھزة و اآلالت و التجھيزات المخبرية أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية والتي يعتبر تغيير الحرارة فيھا ثانوياً ،وإن كان
ضرورياً؛
وال تدخل في البند :84.22


آالت الخياطة لغلق األكياس ،أو األوعية المماثلة )البند (84.52؛



اآلالت واألجھزة للمكاتب ،الداخلة في البند .84.72

وال تدخل في البند :84.24

-3



آالت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر )البند (84.43



آالت القطع التي تعمل بنفث الماء )البند .(84.56

إن العدد اآللية لشــغل جميع المواد ،والتي تبعا ً ألوصافھا قد يشــملھا في آن واحد البند  84.56من جھة ،أو أحد البنود ،84.58 ،84.57
 84.64 ،84.61 ،84.60 ،84.59أو  84.65من جھة أخرى ،تدخل في البند .84.56
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إن البند  84.57ينطبق فقط على العدد اآللية لشــغل المعادن ،عدا المخارط )بما في ذلك مراكز الخراطة( ،والتي بإمكانھاالقيام بأنواع
مختلفة من عمليات التشغيل اآللي وذلك إما:
)أ(

بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبھا من مخازنھا وفقا ً لبرنامج تشغيل آلي )مراكز تشغيل اآللي(،

ّ
محطة
)ب( باســـتخدام آلي متزامن أو متتابع ،لرؤوس وحدات تشــغيل مختلفة تعمل على قطعة شـغل مر ّكزة بوضع ثابت )آالت ذات
شغل مفردة(،
)ج(
-5

)أ(

بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة )آالت ذات محطات شغل متعددة(.
ألغراض البند  ،84.71يقصد بعبارة " آالت المعالجة الذاتية للمعلومات " اآلالت القادرة على القيام بما يلي:
)(1

تخزين برنامج المعالجة أو البرامج أو على األقل البيانات الضرورية فوراً لتنفيذ البرنامج؛

)(2

قابلة للبرمجة بحرية وفقا ً لمتطلبات المستخدم؛

)(3

أداء عمليات حسابية يحددھا المستخدم؛

)(4

القيام بدون تدخل اإلنســــــــان ،بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منھا أثناء عملية المعالجة تعديل التنفيذ بقرار منطقي

)ب(

يمكن أن تكون آالت المعالجة الذاتية للمعلومات بشكل أنظمة تتألف من عدد متغير من الوحدات المنفصلة .

)ج(

مع مراعاة الفقرتين )د( و )ھـ( أدناه تعتبر الوحدة جزء من نظام المعالجة الذاتية للمعلومات إذا توفرت فيھا جميع الشروط
التالية:

)د(

)ھـ(

)(1

أن تكون من النوع الذي يستخدم بصورة حصرية أو رئيسية في نظام المعالجة الذاتية المعلومات؛

)(2

أن تكون قابلة للوصل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو وحدات أخرى؛ و

)(3

أن تكون قادرة على قبول أو إعطاء المعلومات بشكل )رموز أو إشارات( يمكن استخدامھا من قبل النظام.إن وحدات آالت
المعالجة الذاتية للمعلومات المقدمة بصورة منفصلة يجب أن تصنف في البند  84.71مع ذلك وفي جميع األحوال فإن
لوحات المفاتيح وأجھزة أدخال األحداثيات  X - Yووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيھا الشروط المذكورة في
الفقرة )ج( ) (4و )ج( ) (3أعاله يجب أن تصنف في جميع األحوال الوحدات في البند 84.71

ال يشمل البند  84.71األصناف التالية عندما تقدم مستوردة على حدة وإن توفرت فيھا جميع الشروط المنصوص عليھا في
الفقرة )) (5ج( أعاله:
)(1

الطابعات ،آالت االسنساخ وآالت الفاكس وإن كانت مندمجة؛

)(2

أجھزة إرسال أو أستقبال الصوت والصورة أو المعلومات األخرى ،بما في ذلك أجھزة االتصاالت الشبكات الالسلكية
والسلكية )كأن تكون شبكة محلية أو شبكة منطقة شاسعة(؛

)(3

مكيرات الصوت والمذياعات )المكريفونات(؛

)(4

كاميرات التلفزيون والكاميرات الرقمية وكاميرات أجھزة وتسجيل الفيديو؛

)(5

أجھزة األظھار )المرقاب " المونيتور "( وأجھزة تسليط الصور على الشاشة )البروجيكتورات( ،التي ال تتضمن أجھزة
استقبال تلفزيونية .

إن اآلالت التي تتضمن أو تعمل باالرتباط مع آالت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظيفة محددة غير معالجة المعلومات
يجب أن تصنف في البند الشامل لھذه الوظيفة وعند عدم توفره ،في البند األخير الشامل لألصناف األخرى غير مشمولة أو
داخلة في مكان آخر؛

-6

يشمل البند  84.82فيما يشمل ،الكرات المعايرة من صلب )أي المصقولة( التي ال يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منھا عن القطر
االسمي بأكثر من  ،%1بشرط أن ال يتجاوز ھذا الفرق المسموح به  0.05ملليميتر.أما الكرات األخر التي ال ينطبق عليھا ھذا التعريف
فتدخل في البند .73.26

-7

ما لم ينص على خالف ذلك ،ومع مراعاة أحكام المالحظة ) (2لھذا الفصل والمالحظة ) (3من القسـم السادس عشـــر ،فإن اآلالت ذات
االستعماالت المتعددة تدخل في البند المالئم الستعمالھا الرئيسي ،وفي حال عدم وجود بند مالئم إلستعمالھاأو إذا تعذر تحديد االستعمال
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الرئيسي لھا ،فإنھا تدخل في البند .84.79كما تدخل في البند ،84.79آالت صنع الحبال أو األمراس أو الكابالت )مثل آالت الجدل أو
الفتل أو آالت صنع الكابالت(،من األسالك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد األخر أو من خليط منھا.
-8

من أجل تطبيق أحكام البند  ،84.70فإن عبارة " بحجم الجيب " ،تنطبق فقط على اآلالت التي ال تتجاوز أبعادھا 170:ملم ×  100ملم ×
 45ملم .

-9

تطبق مالحظتا الفصل الخامس والثمانين )9أ( و )9ب( أيضا ً على المصطلحين " أجھزة نصف ناقلة )أجھزة شبه ناقلة "
)أ(
 " semi conductor devicesوالدارات المتكاملة األلكترونية أيضا ً حسب المقصود بھا في ھذه المالحظة وفي البند  .84.86إال أنه،
ألغراض ھذه المالحظة و البند  84.86فإن مصطلح " األجھزة نصف الناقلة "  " semi conductor devicesو الدارات المتكاملة
األلكترونية يشمل أيضا ً األجھزة نصف الناقلة الحساسة للضوء والديودات "  " diodsالباعثة للضوء ).(LED
)ب(

ألغراض ھذه المالحظة وألغراض البند  84.46فإن المصطلح " صناعة أجھزة إظھار ذات لوح مسطح
"  "flot panel displayيشمل صناعة أساس " "substatesاأللواح المسطحة ،وال يشمل صناعة الزجاج أو تجميع ألواح
الدارات المطبوعة و غيرھا من المكونات األلكترونية لأللواح المسطحة .
إن مصطلح " ألواح إظھار مسطحة " ال يشمل تكنولوجيا أنابيب الكاتودات المشعة .

)ج(

)د(

يشمل البند  84.86أيضا ً اآلالت واألجھزة المعدة بصورة حصرية أو رئيسية ألجل:
)(1

صناعة أو تصليح األقنعة واآلالت البصرية كالتلسكوب وغيره؛

)(2

تجميع أجھزة نصف ناقلة "  " semi conductor devicesأو الدارات األلكترونية،

)(3

رفع أو تستيف أو تحميل أو تفريغ السبائك ،الرقائق ،األجھزة الصغيرة المكونة من أنصاف الناقالت ،الدارات األلكترونية
المتكاملة وشاشات عرض مسطحة .

مع مراعاة المالحظتين رقم  1للقسم السادس عشر والمالحظة رقم  1للفصل الرابع والثمانين ،إن اآلالت واألجھزة التي يتوفر
فيھا الوصف الوارد في البند  84.86يجب أن تصنف في ھذا البند و ليس في بند أخر من جدول التعريفة "
. " nomenclature

مالحظات البنود الفرعية:
 - 1ألغراض البند الفرعي  ، 8465.20فإن مصطلح "مراكز التشغيل" ينطبق على العدد اآللية لشغل الخشب ،أو الفلين ،أو العظم ،أو المطاط
المقسى ،أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة ،التي يمكنھا القيام بعمليات تشغيل مختلفة بتغيير آلي باألدوات بدءاً من المخزن سنداً
لبرنامج التشغيل.
 - 2من أجل تطبيق البند الفرعي  ،8471.49يقصد بعبارة " أنظمة " Systemsآالت المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتھا
الشروط المنصوص عنھا في المالحظة ) 5ب( من الفصل  ،84والتي تحتوي على األقل على وحدة معالجة مركزية ،وحدة إدخال واحدة
)مثل ،لوحة مفاتيح أو جھاز مسح بصري "سكانر  ("Scannerووحدة إخراج واحدة )مثل ،وحدة عرض مرئية أو طابعة(.
 - 3ألغراض البند الفرعي رقم  ،8481.20يقصد بعبارة "صمامات أجھزة نقل الحركة التي تعمل ھيدروليكيا ً بالزيت " ،"Oleohydraulicأو
التي تعمل بالھواء المضغوط" الصمامات المستخدمة تحديداً لنقل سوائل المحركات )الطاقة( في نظام ھيدروليكي أو ھوائي ،حيث يكون
مصدر الطاقة عبارة عن سائل مضغوط )سائل أو غاز(  .و يمكن أن تكون ھذه الصمامات من جميع األنواع )مخفضات الضغط ،منظمات
الضغط  ،صمامات منع التسرب ،على سبيل المثال( و تكون األولوية للبند  8481.20بالنسبة للبنود الفرعية األخرى من البند .84.81
-4

ينطبق البند الفرعي  8482.40فقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية )إبرية( ذات قطر موحد ال يتجاوز  5ملم والتي يساوي أو يزيد
طولھا عن ثالثة أضعاف قطرھا .ويمكن أن تكون ھذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

مالحظات إضافية:
-1

يطبّق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط والتح ّفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.

-2

ّ
)مضخات يدوية " ("hand pumpsفي النـص
وردت عبارة "مضخات تدار يدويا ً" في نص البند الفرعي  8413.20بينما وردت
اإلنكليزي لنفـس البند الفرعي و)مضخات بذراع " ("pompe a brasفي النـص الفرنسي أما عبـارة "مضخات تدار يدويا ً " فھي ترجمة
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لعبارة " "hand-operated pumpsالتي ورد ت في الشروح اإلنكليزية للبند  84.10من الجدول السابق المقابل للبند  84.13من
النظام المنسق
-3

يشـــمل البـند الفرعي  8414.60أجھزة شـــــفط األبـخرة بمراوح منـدمجة بھا التي تركـب فوق أفران ومواقد الطبخ
"."Cooker hoods

-4

ال يقتصر عمل اآلالت الداخلة في البند  84.20على الصقل والترقيق فقط بل يشمل أيضا ً أشغال السـطح األخرى كالتمليس والتلميع
والحبحبة والبصم والكي وكذلك الطلي وتشــريب أو تجميع طبقات األقمشــة بالصق ،وتتكون ھذه اآلالت بشــــكل أساســي من
اســـطوانتين أو أكثر شـأنھا شـأن اآلالت الداخلة في البند  84.55وإن اختلفت جھة االســـــتعمال ،ولم تتغيرتســميتھما في نص ھذين
البندين باللغة الفرنسية و ھي " "laminoirsوإن اختلفت ترجمتھا باللغة العربية بين" آالت تشكيل باالسطوانات" في نص البند  84.55و
"آالت ترقيق" في نص البند  84.20كما أن التسمية األخرى الواردة فينص البند  " calandres" 84.20ووردت ترجمتھا في نص
البند " 84.20آالت صقل" تعني أيضا ً وفق لمعجم الروس )آلة ذات اسطوانات(
"."Calandre nf TECHN.Machine a cylindres

-5

وردت عبارة )روافع ذات أذرع للسفن" دركات  ("Derrickفي نص البند  84.26في مؤلف"جدول التعريفة الجمركيــة المعد وفقا ً للنظام
المنســــق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعة
الدول العربية " بينما أوضح شرح ھذا البند بأنھا ذات ذراعين فقط )ذراع رافع للحمولة " "load carrying armيتمفصل مع قاعدة
ذراع عامودي ثابت "  ،(" fixed upright armكما وردت في النــص المذكور عبارة روافع)كرين" ("Cranesوقد أوضح شرح ھذا
البند أيضا ً بأنھا)ذات ذراع وحيد"،("un brasكما وردت عبارة)حامالت رافعة للتنضيد متحرّ كة"على إطارات"( ويقصد بھا)عربات ذات
قوائم تلسكوبية تسمح لھا التحكم بارتفاعھا والوقوف فوق الحمولة ورفعھا بمقابض آلية بين عجالتھا ونقلھا لمسافات قصيرة وتنزيلھا
" ("StraddleCarriersأما عبارة )عربات مزودة بأذرع رافعة( كرين" "craneفھي عربات معدة لنقل البضائع مســافات قصيرة في
المصانع والمخازن المرافئ والمطارات وقد أضيفت إليھا كلمة"عمل"ترجمة لكلمة""worksالواردة في عبارة""works trucsالمقابلة لھا
في النص اإلنكليزي لنفس البند.

-6

تم استدراك البند الفرعي  8414.90ونصه "أجزاء" بعد أن تبين أنه ورد في جدول النظام المنســـــق الصادر عن منظمة الجمارك
العالمية وسقط سھواً من"جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المنسق وتعديالته لعام 1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة
للشــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعة الدول العربية".

-7

وردت عبارة "من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات" في نص البند 8415.20في حين وردت ھذه العبارة )من النوع
المستخدم لألشخاص في السيارات( " "of a kind used for persons,in motor vehiclesفينص نفس البند الفرعي باللغة
اإلنكليزية.

-8

تم اســــتدراك البند الفرعي  8430.50ونصه " آالت وأجھزة أخر ،ذاتية الدفع " بعد أن تبين أنه ورد في جدول النظام المنســق الصادر
عن منظمة الجمارك العالمية وسـقط سـھواً من "جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا ً للنظام المنســــق وتعديالته لعام  1996من قبل
األمانة العامة اإلدارة العامة للشـــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالسـتثمار لدى جامعة الدول العربية".

-9

ورد في نص البند  84.32في الجدول المذكور أعاله كلمة " أدوات " ترجمة لكلمة " "enginsالواردة في نص نفس البند باللغة
الفرنسية ،بينما وردت ترجمة نفس ھذه الكلمة في المالحظة خامسا ً للقسـم السـادس عشـر " معدّات " ،علما بأن الفصل الرابع والثمانين
يشمل اآلالت و يستبعد األدوات الداخلة في القسم الخامس عشر بشكل عام.

 - 10قد جرى تعديل صياغة الشـطر األخير من البند الفرعي  8442.50طبقا ً للشــطر األخير من البند الرئيسـي  84.42ألن نص ھذين
الشطرين لم يختلفا ً في نفس ھذين البندين )الفرعي والرئيسي( باللغتين الفرنسية أو اإلنكليزية في حين اختلفت صياغةھذين الشطرين في
مؤلف"جدول التعريفة الجمركية المعد وفقا للنظام المنسق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العـامـةاإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية،
إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعة الدول العربية".
 - 11ورد في نص البند الفرعي  8443.16من الجدول المذكور أعاله كلمة "فيكسوجرافية" والصحيح "فليكسـوغرافية."Flexographic،
 - 12وردت عبارة "آالت تجميع بغرز التصنير" في نص البند 84.47والبند الفرعي  8447.20ترجمة للعبارة الوردة في النص اإلنكليزي
لنفس البند والبند الفرعي وھي " "Stitch - bondingوتعني الترابط بالغرز أما العبارة المقابلة لھا الواردة في النص الفرنسي للبندين
المذكورين فھي " "Couture -Tricotageوتعني )التصنير بالخياطة(.
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 - 13وردت عبارة " آالت غسـل مما يستعمل في المنازل أو المحال" في نص البند 84.50في جدول التعريفة المعد وفقا ً للنظام المنسق
وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالستثمار لدى جامعة الدول
العربية" ترجمة لعبارة ""household or laundry-type washing machinesالواردة في نص نفس البند باللغة اإلنكليزية في
حين وردت عبارة " آالت لغسل المالبس والبياضات المنزلية " في نص البند 84.50في جدول تعريفة الرســوم الجمركية اللبناني المعد
وفقا ً للنظام المنســــق ترجمة للعبارة الواردة في نص نفس البند باللغة الفرنسية "."Machines a laver le lingeوردت عبارة " بما
فيھا مكابس التثبيت الحراري " في نص البند  84.51وفي نص البند الفرعي  8451.30في جدول التعريفة المعد وفقا للنظام المنسق
وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالســـتثمار لدى جامعة الدول
العربية" مقابل عبارة ""y compris les presses a fixerالواردة في النص الفرنسي لنفس البندين التى لم تتضمن كلمة )حراري( أو
مقابل عبارة " "including fusing pressesالواردة في نص نفس البندين باللغة اإلنكليزية وھي تعني " بما فيھا مكابس الصھر"
والمقصود ھو الجمع بين المعنــــى الوارد في ھذين النصين.
 - 14وردت عبارة "آالت أنبوبية" نصا ً للبند الفرعي  8455.10في جدول التعريفة المعد وفقا ً للنظام المنسق وتعديالته لعام  1996من قبل
األمانة العامة اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالســتثمار لدى جامـعــة الدول العربية" مقابـل عبارة

" "laminoirs a tubesالواردة في النــص الفرنسي لنفس البــند أو عبارة " "tube millsالواردة في النـص اإلنكليزي ،وتبين من
شـرح البند 84.55أن المقصـود ھو آالت ثقب السـبائك المربـعة أو مسـتطيلة القواعد )بيليت( أو القضبان لصنـع األنابيب غير الملحومة
أو لتقليص ســــمـك جدران ھذه األنابيب وزيادة طولھـا أو تجھـيزھا نھائيـا ً أو للتجھيز النھائي لمواسير من صلب مصبوب ذات األقطار
الكبيرة وبالتالي فھي ليست آالت أنبوبية بل ھي آالت صنع أنابيب " "laminoirs pour la fabrication des tubesكما جاء في
شـروح النظام المنسق في المجلد الرابع صفحة  1369ابتداء من سـبائك أو قضبان أو لشـغلھا أو تجھـيزھا نھائيا ً وبالتالي ھي آالت
تشــكيل )درفلة( أنابيب وليست آالت أنبوبية.
 - 15وردت في نص البند الفرعي  8460.30المحرر باللغة اإلنكليزية عبارة ) (tool or cutter grindingوترجمتـھـــــا " شحذ األدوات
والنصال القاطعة "عالوة على العبارة الواردة في كال النصين الفرنسي واإلنكليزي والمترجمة إلى العربية بعبارة "آالت سن أخر".
 - 16ورد تعبير" التشـبيك " في نص البند  84.65ويقصد به غرز المسـامير مزدوجة السـن التي لھا شــكل الحرف ."stapling" U
 - 17سقطت من الجملة األخيرة من نص البند  84.66من الجدول المذكور أعاله كلمة "يدويا ً" الواردة في النصّين الفرنسي
" "pour outils ou outillage a mainواإلنكليزي " " for working in the handكما ورد في نص البند عبارة "رؤوس اللقم
ذاتية الفتح" وھي ترجمة لعبارة " "Self-Opening dieheadsويقصد "برؤوس اللقم" رؤوس اللولبة " "dieheadsأو"."filieres
 - 18وردت الجملة األخيرة من نص البند الفرعي 8470.10من الجدول اآلنف الذكر " آالت بحجم الجيب لتســـــــجيل وعـرض المعلومات
ذات وظائف حاســــبة " ،في حين وصفھا النصان الفرنســي واإلنكليزي لنفس البند بأنھا "آالت بحجم الجيب لتســـــجيل وإعادة عرض
المعلومات ذات وظائف حاســبة
) (recording,reproducing and displayingأو
"."d'enregistrer,de reproduire et d'afficher
 - 19وردت عبارة "وحدات تخزين ذاكرة" في نصوص البنود الفرعية  8471.50و  8471.60و  8471.70في جدول التعريفة المعد وفقا ً
للنظام المنسق وتعديالته لعام  1996من قبل األمانة العامة اإلدارة العامة للشــؤون االقتصادية ،إدارة المال والتجارة واالســــتثمار لدى
جامعة الدول العربية " مقابل عبارة " "storage unitsفي نص نفس البنود باللغة اإلنكليزية وترجمتھا "وحدات تخزين" أو عبارة
" "unites de memoireفي النص الفرنسي وترجمتھا"وحدات ذاكرة".
 - 20وردت عبارة"المواد المعدنية" في نص البند 84.80ترجمة لعبارة ""mineral materialsوعبارة"الخامات المعدنية" في نص
البند 84.30ترجمة لكلمة " "mineralsفي حين أن كلمة " "mineralsھي أعم وأشمل و تشـمل المواد غير العضوية وفقا ً لشرح
المعجم " "corps inorganiquesكما أنھا عنوان القسـم الخامس أي أنھا تشــمل فيما تشــمل الصخور واألحجار واألتربة وخامات
المعادن والفحم الحجري والنفط ،لذا جرى اسـتبدال العبارتين المذكورتين بعبـــــــارة "مواد فلزية" التي أدرجت بعد عبارة "خامات
المعادن" الواردة في نص البند 84.30ترجمة لكلمة " "oresوبعد عبارة "للكربيدات المعدنية أو للزجاج" في نص البند ،84.80وينطبق
ذلك أيضا ً على تعبير"معدنية"الورد في نص البند .84.64
 - 21يستوفى رسم األنفاق االستھالكي بمعدل  %5عن األجھزة الكھربائية التالية :أجھزة تسخين المياه الكھربائية ،وحدات تكييف الھواء وتعديل
الحرارة والرطوبة الكھربائية ،مكيفات ،جاليات عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  11لعام 2015
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

84.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مفاعالت نووية؛ عناصر وقود )خراطيش( لم تتعرض لإلشعاع ،للمفاعالت
النووية؛ آالت وأجھزة للفصل النظائري.
- 84 01. 10. 00

مفاعالت نووية

1%

كغ

- 84 01. 20. 00

آالت وأجھزة للفصل النظائري وأجزاؤھا

1%

كغ

- 84 01. 30. 00

عناصر وقود )خراطيش( ،لم تتعرض لإلشعاع

1%

كغ

- 84 01. 40. 00

أجزاء مفاعالت نووية

1%

كغ

84.02

مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة )باســـتثناء مراجـل الماء
الساخن للتدفئة المركزية والتي تسـتطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض(،
المسعرة.
مراجل مياه
ّ
-

مراجل توليد البخار المائي وغيره من األبخرة:

- - 84 02. 11. 00

مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجھا من البخار المائي  45طنا ً في الساعة

1%

كغ

- - 84 02. 12. 00

مراجل بأنابيب مائية ال يتجاوز إنتاجھا من البخار  45طنا ً في الساعة

1%

كغ

- - 84 02. 19. 00

مراجل أخر ،لتوليد األبخرة ،بما في ذلك المراجل المشتركة

1%

كغ

- 84 02. 20. 00

مراجل المياه المسعّرة )المستعرة "("Super-Heated

1%

كغ

- 84 02. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.03

مراجل للتدفئة المركزية ،عدا تلك الداخلة في البند 84.02
- 84 03. 10. 00

مراجل

20 %

عدد

- 84 03. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

84.04

أجھزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند  84.02أو البند ) 84.03مثل
والمسعرات ومزيالت الھباب ومســترجعات الغاز( ،مكثفات لآلالت
الموفرات
ّ
البخارية.
-

أجھزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند  84.02أو البند :84.03

 - - - 84 04. 10. 10لألجھزة الداخلة في البند 84.02

1%

كغ

 - - - 84 04. 10. 20لألجھزة الداخلة في البند 84.03

10 %

كغ

1%

كغ

- 84 04. 20. 00
-

مكثفات لآلالت البخارية
أجزاء:

 - - - 84 04. 90. 10لألجھزة الداخلة في البند 84.02

1%

كغ

 - - - 84 04. 90. 20لألجھزة الداخلة في البند 84.03

5%

كغ

84.05
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- 84 05. 10. 00

مولدات غازات تعمل بالماء أو بالھواء ،وإن كانت مع منقياتھا؛ مولدات غاز األستيلين
ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء ،وإن كانت مع منقياتھا

1%

كغ

- 84 05. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.06

عنفات )توربينات( بخارية.
- 84 06. 10. 00
-

عنفات لتسيير المراكب المائية

1%

عدد

عنفات أخر:

- - 84 06. 81. 00

ذات قوّ ة تتجاوز ) MW 40ميجاوات(

1%

عدد

- - 84 06. 82. 00

ذات قوّ ة ال تتجاوز ) MW 40ميجاوات(

1%

عدد

- 84 06. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.07

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة ،يتم االشتعال فيھا بالشرر )محركات
انفجارية(.
- 84 07. 10. 00
-

محركات للطائرات

10 %

عدد

محركات لتسيير المراكب المائية:

- - 84 07. 21. 00

المحركات الخارجية )غير ثابتة "آوت بورد ("Outboard

10 %

عدد

- - 84 07. 29. 00

غيرھا

10 %

عدد

-

محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسييرالمركبات الداخلة في الفصل :87

- - 84 07. 31. 00

ال تتجاوز سعة اسطواناتھا  50سم3

10 %

عدد

- - 84 07. 32. 00

تزيد سعة اسطواناتھا عن  50سم 3وال تتجاوز  250سم3

10 %

عدد

- - 84 07. 33. 00

تزيد سعة اسطواناتھا عن  250سم 3وال تتجاوز  1000سم3

10 %

عدد

--

تتجاوز سعة اسطواناتھا  1000سم:3

 - - - 84 07. 34. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
 - - - 84 07. 34. 90غيرھا
- 84 07. 90. 00

84.08

محركات أخر

5%

عدد

10 %

عدد

10 %

عدد

محركات ذات مكابس يتم االشتعال بھا بالضغط )محركات ديزل أو نصف
ديزل(.
- 84 08. 10. 00

محركات لتسيير المراكب المائية

10 %

عدد

- 84 08. 20. 00

محركات من األنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة في الفصل 87

10 %

عدد

- 84 08. 90. 00

محركات أخر

10 %

عدد

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند  84.07أو
.84.08

84.09
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-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
لمحركات الطائرات.

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

غيرھا:

- - 84 09. 91. 00

معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحـركات ذات المكابس التي يتم االشتعال فيھا بالشرر

5%

كغ

- - 84 09. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

عنفات )توربينات( ودواليب ،تعمل بقوة الماء ،ومنظماتھا.

84.10

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل.

- - 84 10. 11. 00

التتجاوز قدرتھا ) kW 1000كيلو واط(

1%

عدد

- - 84 10. 12. 00

تزيد قدرتھا عن ) kW 1000كيلو واط( وال تتجاوز ) kW 10000كيلو واط(

1%

عدد

- - 84 10. 13. 00

تتجاوز قدرتھا ) kW 10000كيلو واط(

1%

عدد

- 84 10. 90. 00

أجزاء ،بما فيھا المنظمات

1%

كغ

84.11

عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر.
-

عنفات نفاثة:

- - 84 11. 11. 00

ال تتجاوز قوة دفعھا ) kN 25كيلونيوتن(

1%

عدد

- - 84 11. 12. 00

تتجاوز قوة دفعھا ) kN 25كيلونيوتن(

1%

عدد

-

عنفات دافعة:

- - 84 11. 21. 00

التتجاوز قدرتھا ) kW 1100كيلو واط(

1%

عدد

- - 84 11. 22. 00

تتجاوز قدرتھا ) kW 1100كيلو واط(

1%

عدد

-

عنفات غازية أخر:

- - 84 11. 81. 00

ال تتجاوز قدرتھا ) kW 5000كيلو واط(

1%

عدد

- - 84 11. 82. 00

تتجاوز قدرتھا ) kW 5000كيلو واط(

1%

عدد

-

أجزاء:

- - 84 11. 91. 00

للعنفات النافثة والعنفات الدافعة

1%

كغ

- - 84 11. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

84.12

محركات وآالت محركة أخر.
- 84 12. 10. 00
-

محركات نفاثة ،عدا العنفات النفاثة

1%

عدد

محركات وآالت محركة ،تعمل بقوة السوائل )ھيدروليكة(:

- - 84 12. 21. 00

بحركة خطية مستقيمة )اسطوانات(

1%

عدد

- - 84 12. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

 10:37ص

عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء:

2017/03/14

محركات وآالت محركة ،تعمل بالھواء المضغوط )بنوماتيك ":("Pneumatiques
الصفحة

547

الصفحة548 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
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- - 84 12. 31. 00

بحركة خطية مستقيمة )اسطوانات(

1%

عدد

- - 84 12. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 12. 80. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 12. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

مضخات للسوائل ،وإن كانت محتوية على أجھزة قياس؛ رافعات سوائل.

84.13
-

مضخات محتوية على أجھزة قياس )عدّاد( ،أو معدة الحتواء مثل ھذه األجھزة:

- - 84 13. 11. 00

مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ،من األنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو
المرائب )الكراجات(

10 %

عدد

- - 84 13. 19. 00

غيرھا

10 %

عدد

- 84 13. 20. 00

مضخات تدار يدوياً ،باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي  8413.11أو البند
الفرعي 8413.19

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

- 84 13. 30. 00

مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد ،لمحركات االحتراق الداخلي ذات المكابس
)بالشرر أو بالضغط(

- 84 13. 40. 00

مضخات خرسانة

5%

- 84 13. 50. 00

مضخات إزاحة موجبة )الحجمية( متناوبة أخر )ماصة أو ماصة  -دافعة(:

5%

عدد

- 84 13. 60. 00

مضخات إزاحة موجبة )حجمية( دوّ ارة أخر )ماصّة أو ماصة  -دافعة(:

5%

عدد

- 84 13. 70. 00

مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي

5%

عدد

-

عدد

مضخات أخر؛ رافعات سوائل:

- - 84 13. 81. 00

مضخات

5%

عدد

- - 84 13. 82. 00

رافعات سوائل )نواعير و مايماثلھا بسطول أو سالسل أو لوالب أو سيور(

5%

عدد

-

أجزاء:

- - 84 13. 91. 00

للمضخات

5%

كغ

- - 84 13. 92. 00

لرافعات السوائل

5%

كغ

84.14

 10:37ص

10 %

عدد

مضخات ھواء ومضخات تفريغ الھواء ،مضاغط أو مراوح ھواء أوغازات
أخرى؛ أجھزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للھواء بمراوح مندمجة بھا ،وإن
كانت مزودة بمنقيات ھواء )فالتر(.
- 84 14. 10. 00

مضخات تفريغ الھواء

5%

عدد

- 84 14. 20. 00

مضخات ھواء تدار باأليدي أو باألرجل

5%

عدد

- 84 14. 30. 00

مضاغط من األنواع المستعملة في معدّات التبريد

5%

عدد

- 84 14. 40. 00

مضاغط ھواء مركبة على ھياكل بدواليب وقابلة للقطر

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

548

الصفحة549 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 84 14. 51. 00
--

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مراوح:
مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف ،ذات محرك كھربائي مندمج ال
تتجاوز قدرته  W 125واط

30 %

عدد

غيرھا:

 - - - 84 14. 59. 10المراوح التي تستخدم كأجزاء في تصنيع أجھزة أخرى

10 %

عدد

 - - - 84 14. 59. 90غيرھا

30 %

عدد

30 %

عدد

- 84 14. 60. 00

أجھزة "أغطية" شافطة )شرَّ اقات( أو مبدلة للھواء ،ال يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لھا
 120سم
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  3لھذا الفصل

- 84 14. 80. 00

غيرھا

- 84 14. 90. 00

أجزاء

5%

عدد

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذ الفصل

آالت وأجھزة تكييف الھواء ،محتوية على مروحة بـمحرك وتجھيزات لتعديل
الحرارة والرطوبة ،بما في ذلك اآلالت التي ال يمكن تنظيم الرطوبة فيھا على
حدة.

84.15

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  21لھذا الفصل

-

مـن األنواع المعـ ِّدة للتثبيت على النافذة أو الجدار أو السقف أو األرض والتي تؤلِّف جسـما ً
واحداً " "self-containedأو من نوع )النظام المنشـطر ") ("split-systemأنظمة
الوحدات المنفصلة ":("elements separes

 - - - 84 15. 10. 10لزوم منشآت صناعية تتطلب شروطا ً مناخية خاصة مثل صناعة النسيج أو الورق أو التبغ
أو الصناعات الغذائية
 - - - 84 15. 10. 90غيرھا
-

5%

عدد

30 %

عدد

من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  7لھذا الفصل

 - - - 84 15. 20. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط
النقل
 - - - 84 15. 20. 90غيرھا
- - 84 15. 81. 00

5%

عدد

10 %

عدد

غيرھا:
متضــمنة وحــــدة تـــــبريـــــد وصمــــــام لعكـــــــس الــــــــدورة الحـرارية )تبريد /تدفئة
") ("Heat cycle/coolingمضخات حرارية قابلة لعكس الدورةالحرارية
":("reversible

30 %

عدد

مالحظة :ان المقصود ھو المضخات الحرارية فقط

--

غيرھا متضمنة وحدة تبريد:

 - - - 84 15. 82. 10لزوم منشآت صناعية تتطلب شروطا ً مناخية خاصة مثل صناعة النسيج أو الورق أو التبغ
أو الصناعات الغذائية

5%

عدد

مالحظة :يشمل ذلك أنظمة تكييف الھواء المركزية العاملة بواسطة السراديب
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2017/03/14

الصفحة

549

الصفحة550 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

 - - - 84 15. 82. 90غيرھا
- - 84 15. 83. 00
-

غير متضمنة وحدة تبريد

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

30 %

عدد

أجزاء:

 - - - 84 15. 90. 10الوحدات الداخلية آلالت و أجھزة تكييف الھواء المنشطرة )سبليت( حين استيرادھا دون
الوحدات الخارجية
 - - - 84 15. 90. 90غيرھا

30 %

كغ

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل.

أجھزة إشــــعال لألفران التي تعمل بالوقود الســــائل أو بالوقود الصلب
المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية ،بما فيھا أجزاؤھا اآللية ،كالسفود ومفرغات
الرماد وما يماثلھا.

84.16

- 84 16. 10. 00

أجھزة إشعال لألفران التي تعمل بالوقود السائل

10 %

كغ

- 84 16. 20. 00

أجھزة إشعال أخر لألفران ،بما فيھا أجھزة اإلشعال المشتركة

10 %

كغ

- 84 16. 30. 00

مواقد آلية ،بمافيھا أجزاؤھا اآللية ،كالسفود ومفرغات الرماد ومايماثلھا

10 %

كغ

- 84 16. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

أفران للصناعة والمختبرات ،بما فيھا المرمدات )أفران حرق المخلفات أو
القمامة أو ما يماثلھا( ،غير كھربائية.

84.17
- 84 17. 10. 00

أفران للتحميص أو للصھر أو لغيرھا من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتھا

5%

عدد

- 84 17. 20. 00

أفران المخابز ،بما فيھا أفران صنع الفطائر والبسكويت

5%

عدد

- 84 17. 80. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 17. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

ثالجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرھا من آالت ومعدات وأجھـزة
إحداث البرودة )التبريد أو التجميد( ،كھـربائية أو غير كھربائية؛ مضخات
حرارية ،ماعدا آالت تكييف الھواء الداخلة في البند .84.15

84.18

- 84 18. 10. 00
-

برادات من النوع المنزلي:

- - 84 18. 21. 00

من النوع ذي المضغط " " compression type

30 %

عدد

- - 84 18. 29. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 84 18. 30. 00

مجمدات بشكل صناديق أفقية ال تتجاوز سعتھا ) (800ليتر:

30 %

عدد

-

 10:37ص

ثالجات مع مجمدات في جسم واحد ،مجھزة بأبواب خارجية مست ّقلة

30 %

عدد

مجمدات بشكل خزائن عامودية ،ال تتجاوز سعتھا ) (900ليتر:

 - - - 84 18. 40. 10مصممة لحفظ الدم والمنتجات المماثلة بدرجة حرارة تقل عن  85تحت الصفر على األقل
عندما تكون درجة الحرارة في الخارج  30درجة مئوية فوق الصفر

10 %

عدد

 - - - 84 18. 40. 90غيرھا

30 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

550

الصفحة551 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أثاث آخر )صناديق( ،خزائن ،مناضد عرض ،خزائن " واجھات " عرض وما يشابھھا
للتخزين أوالعرض ،متضمنة أجھزة تبريد أو تجميد:

 - - - 84 18. 50. 10أجھزة تبريد مصممة لألستخدامات المخبرية

10 %

عدد

 - - - 84 18. 50. 90غيرھا

30 %

عدد

- - 84 18. 61. 00
--

آالت ومعدات وأجھزة تبريدأو تجميد أخر؛ مضخات حرارية:
مضخات حرارية عدا آالت تكييف الھواء الداخلة في البند 8415

30 %

عدد

غيرھا:

 - - - 84 18. 69. 10الوحدات الخارجية آلالت وأجھزة تكييف الھواء من النوع المنشطر)سبليت(ال تتضمن صمام
لعكس الدورةالحراريةعندما تستوردبمفردھا دون الوحدات الداخلية

30 %

عدد

 - - - 84 18. 69. 20آالت وأجھزة تكييف الھواء من نوع الشيلر ) (CHILLERال تتضمن صماما ً لعكس الدورة
الحرارية

30 %

كغ

 - - - 84 18. 69. 30وحدات تبريد تتألف من مضغظ ومكثف على قاعدة مشتركة أو تؤلف كتلة أو جسما ً واحداً
وإن تضمن محركا ً للمضغط أو تضمن مبخراً مصممة للتركيب في البرادات المنزلية وأنواع
األثاث األخرى المصممة للتبريد

10 %

عدد

 - - - 84 18. 69. 40منشآت تبريد ضخمة تتألف من عناصر غير مركبة على قاعدة مشتركة وال تؤلف جسما ً
واحداً لكنھا مصممة لتعمل معا ً وھي ذات استعماالت صناعية كصنع كتل الثلج أو التجميد
السريع للمنتجات الغذائية أو تبريد عجينة الشوكوال أو فصل شمع البرافين لدى تكرير النفط
أو في الصناعات الكيميائية

5%

عدد

30 %

كغ

 - - - 84 18. 69. 90غيرھا
-

أجزاء:

- - 84 18. 91. 00

أثاث مصمم الستيعاب أجھزة التبريد أو التجميد

5%

كغ

- - 84 18. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

آالت ،أجھزة أو تجھيزات مخبرية ،وإن كانت تسـخن كھربائيا ً )باســــتثناء
االفران " furnacesأو  "ovensوغيرھا من االجھزة الداخلة في البند
 ،(85.14لمعالجة المواد بطريقة تتط َّلب تغيير الحرارة مثل التسخين أو
الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أوالتعقيم أو البسترة )التعقيم
بطريقة باستور( أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد ،عدا المعدات
أواألجھزة من األنواع المستخدمة في األغراض المنزلية؛ مسخنات فورية
للماء ومسخنات مياه مجمعة ،غير كھربائية.

84.19

- - 84 19. 11. 00
--

مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ،غير كھربائية:
مسخنات فورية للماء ،تعمل بالغاز

 - - - 84 19. 19. 90غيرھا
2017/03/14

30 %

عدد

غيرھا:

 - - - 84 19. 19. 10أجھزة تسخين مياه بالطاقة الشمسية

 10:37ص

الرسم  %وحدة قياسية

5%

عدد

30 %

عدد

الصفحة

551

الصفحة552 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 19. 20. 00
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أجھزة تعقيم طبية أوجراحية أو مخبرية

الرسم  %وحدة قياسية
5%

عدد

أجھزة تجفيف:

- - 84 19. 31. 00

للمنتجات الزراعية

1%

عدد

- - 84 19. 32. 00

للخشب ،لعجائن الورق ،للورق أو الورق المقوى

1%

عدد

- - 84 19. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 19. 40. 00

أجھزة التقطير أو إعادة التقطير

1%

كغ

- 84 19. 50. 00

مبادالت حرارية

1%

عدد

- 84 19. 60. 00

آالت وتجھيزات تسييل الھواء و الغازات األخرى

1%

عدد

-

آالت وأجھزة ومعدات أخر:

- - 84 19. 81. 00

لصناعة المشروبات الساخنة أو لطھي أو لتسخين األغذية.

- - 84 19. 89. 00

غيرھا

-

20 %

عدد

5%

عدد

أجزاء:

 - - - 84 19. 90. 10لواقط شمسيةأنبوبية مفرغةمع عاكس ضمن صندوق مشترك لصناعةالسخانات الشمسية

1%

كغ

 - - - 84 19. 90. 90غيرھا

5%

كغ

آالت تتأ َّلف بصفةأساسيةمن إسطوانتين أو أكثر تعمل إ َّما بالضغط الناشئ
عن ھذه اإلسطوانات )للتحويل إلى صفائح"عمليةترقيق"( أوبھذا الضغط مع
عوامل أخر،لشغل السطح )كالتمليس أوالصقل أو البصم(أوللتھيئة
أوالتشريب أوالطالءأو لضم طبقات النسج باللصق عداما كان منھا للمعادن
أو الزجاج ،وإسطوانات لھذه اآلالت.

84.20

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل

-

آالت تتألَّف بصفة أساسية من إسطوانتين أو أكثر تعمل إمَّا بالضغط الناشئ عن ھذه
اإلسطوانات فقط )للتحويل إلى صفائح "عمليةترقيق"( ،أو بھذا الضغط مع عوامل أخر،
لشغل السطح )كالتمليس أو الصقل أو البصم( أو للتھيئة أو التشريب أو الطالء أو لضم
طبقات النسيج باللصق ،عدا ما كان منھا للمعادن أو الزجاج ،وإسطوانات لھذه اآلالت:

 - - - 84 20. 10. 10معدة لألستعمال الصناعي
 - - - 84 20. 10. 90غيرھا بما في ذلك اآلالت المصممة خصيصا ً للكي في المصابغ العامة )محال كي الثياب و
البياضات( أو المستشفيات أو الفنادق أو المنازل
-

20 %

عدد

أجزاء:

- - 84 20. 91. 00

اسطوانات

1%

كغ

- - 84 20. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

84.21

أجھزة طرد مركزي ،بما فيھا أجھزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آالت
وأجھزة ترشيح أو تنقية سوائل أو غازات.
-

 10:37ص

1%

عدد

2017/03/14

أجھزة طرد مركزي ،بما فيھا أجھزة التجفيف بالطرد المركزي:
الصفحة

552

الصفحة553 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 21. 11. 00

فارزات القشدة

1%

عدد

- - 84 21. 12. 00

أجھزة تجفيف البياضات واأللبسة

5%

عدد

- - 84 21. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

-

آالت وأجھزة ترشيح أو تنقية السوائل:

--

لترشيح أو تنقية المياه:

 - - - 84 21. 21. 10من األنواع المعدة لألستعمال المنزلي أو االستعماالت المماثلة
 - - - 84 21. 21. 90غيرھا
- - 84 21. 22. 00
--

لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه

10 %

عدد

5%

عدد

5%

عدد

لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات اإلحتراق الداخلي:
5%

عدد

 - - - 84 21. 23. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط
النقل
 - - - 84 21. 23. 90غيرھا

10 %

عدد

غيرھا

5%

عدد

- - 84 21. 29. 00
-

آالت وأجھزة ترشيح أو تنقية الغازات:

--

مرشحات لتنقية الھواء الداخل لمحركات اإلحتراق الداخلي:
5%

عدد

 - - - 84 21. 31. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط
النقل
 - - - 84 21. 31. 90غيرھا

10 %

عدد

غيرھا

5%

عدد

- - 84 21. 39. 00
-

أجزاء:

- - 84 21. 91. 00

ألجھزة الطرد المركزي بما فيھا أجھزة التجفيف بالطرد المركزي

5%

كغ

- - 84 21. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

آالت وأجھزة لغســـل األواني؛آالت وأجھزة لتنظيف أو تجفيف القناني
)القوارير( أو األوعية األخر؛ آالت وأجھزة للتعبئة أو الغلق أو الســـــــد أو
لصـق الرقاع ،على القناني والعـلب والصناديق واألكياس أواألوعية
األخر؛آالت وأجـــھـــزة إحكام غلق القناني والبرطمانات واألنابيب واألوعية
المماثلة بالكبسوالت؛ آالت وأجھزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع )بما في
ذلك آالت وأجھزة التغليف باإلنكماش الحراري للدائن( ،آالت وأجھزة إلضافة
الغازات للمشروبات.

84.22

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  21لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم اإلنفاق االستھالكي

- - 84 22. 11. 00
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آالت وأجھزة لغسل األواني:
من النوع المعد لالستعمال المنزلي

30 %
الصفحة

عدد
553

الصفحة554 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 22. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 22. 20. 00

آالت وأجھزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو األوعية األخر

1%

عدد

- 84 22. 30. 00

آالت وأجھزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع ،على القوارير والعلب والصناديق
واألكياس واألوعية األخر؛ آالت وأجھزة إحكام غـلق القناني والبرطمانات واألنابيب
واألوعية المماثلة بالكبسوالت؛ آالت وأجھزة إلضافة الغازات للمشروبات

1%

عدد

- 84 22. 40. 00

آالت وأجھزة أخرى لتغليف البضائع )بما في ذلك آالت التغليف باإلنكماش الحراري للدائن(

5%

عدد

- 84 22. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.23

أجھزة وزن )عدا الموازين التي تبلغ حساسيتھا  5سنتيجرام أوأقل( بما في
ذلك القبابين وأجھزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين
)عيارات( لجميع أنواع الموازين.
- 84 23. 10. 00

أجھزة وزن األشخاص ،بما في ذلك موازين األطفال؛ موازين منزلية

20 %

عدد

- 84 23. 20. 00

أجھزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة

10 %

عدد

- 84 23. 30. 00

أجھزة لوزن كمية ثابتة ،وأجھزة وزن وقبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن
محدد ،بما في ذلك موازين المعايرة

10 %

عدد

-

أجھزة وزن أخر:

- - 84 23. 81. 00

ذات طاقة وزن ال تتجاوز ) KG 30كيلو غرام(

10 %

عدد

- - 84 23. 82. 00

ذات طاقة وزن تزيد عن ) KG 30كيلو غرام( وال تتجاوز  KG 5000كغ

10 %

عدد

- - 84 23. 89. 00

غيرھا

10 %

عدد

- 84 23. 90. 00

صنجات )عيارات( لجميع الموازين؛ أجزاء أجھزة وزن

10 %

كغ

84.24

أجھزة آلية )وإن كانت تدار باليد( لرش ونثر ونفث الســـــوائل أو
المساحيق؛ أجھزة إطفاء الحرائق ،وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجھزة
مماثلة؛ آالت وأجھزة نفث البخار أو قذف الرمال ،آالت وأجھزة مماثلة.
- 84 24. 10. 00

أجھزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة

5%

عدد

- 84 24. 20. 00

مسدسات رش وأجھزة مماثلة

5%

عدد

- 84 24. 30. 00

آالت وأجھزة نفث البخار أو قذف الرمال ،وآالت وأجھزة مماثلة

5%

عدد

-

أجھزة رش للزراعة أو البستنة:

- - 84 24. 41. 00

أجھزة رش محمولة

1%

عدد

- - 84 24. 49. 00

غيرھا

1%

عدد

-
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أجھزة أخر:

- - 84 24. 82. 00

أجھزة للزراعة أو البستنة

1%

عدد

- - 84 24. 89. 00

غيرھا

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

554

الصفحة555 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 24. 90. 00

84.25

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أجزاء

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

روافع ذات بكرات عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات اسطوانات أفقية
أو عمودية؛ روافع "عفريتات".
-

روافع ذات بكرات عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعملة لرفع السيارات:

- - 84 25. 11. 00

تعمل بمحرك كھربائي

5%

عدد

- - 84 25. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

-

روافع ذات اسطوانات أفقية "ونش"؛ روافع ذات اسطوانات عمودية "كابستان ":

- - 84 25. 31. 00

تعمل بمحرك كھربائي

5%

عدد

- - 84 25. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

-

روافع )عفريتات(؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات:

- - 84 25. 41. 00

أجھزة رفع ثابتة للسيارات من األنواع المستعملة بمرائب السيارات )الجراجات(

5%

عدد

- - 84 25. 42. 00

روافع "عفريتات" وآالت رفع أخر ،ھيدروليكية

5%

عدد

- - 84 25. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

روافع للسفن ذات ذراعين )أحدھما عامودي ثابت وآخر متحرك "دريكات
 ،("Derrickروافع "ذات ذراع وحيد" )كرين " ،("Cranesبما فيھا
متحركة؛ ھياكل
الروافع المتحركة على كابالت مع ّلقة على أبراج ثابتة أو
ّ
رافعة متحركة )جسور متحركة ،ھياكل تفريغ وتنضيد و جسور رافعة(،
عربات مصممة للوقوف فوق الحمولة لرفعھا ونقلھا بمقابض موجودة بين
عجالتھا لمسافات قصيرة " "straddle carriersعربات عمل مزودة
بذراع رافعة )كرين(.

84.26

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

-

- - 84 26. 11. 00

جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة

5%

عدد

- - 84 26. 12. 00

ھياكل رافعة متحركة )على إطارات( ،عربات مصممة للوقوف فوق الحمولة لرفعھا و نقلھا
بمقابض موجودة بين عجالتھا بمسافات قصيرة ""straddle carriers

5%

عدد

- - 84 26. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 26. 20. 00

روافع )كرين( برجية ""Tower cranes

5%

عدد

- 84 26. 30. 00

روافع )كرين( بھياكل متحركة على خط حديدي

5%

عدد

- - 84 26. 41. 00
 10:37ص

روافع متحركة على جســور ،روافع ناقلة ،ھياكل رافعة ،جسور رافعة ،ھياكل رافعة
متحركة ،عربات مصممة للوقوف فوق الحمولة لرفعھا و نقلھا بمقابض موجودة بين
عجالنھا لمسافات قصيرة ":"straddle carriers

2017/03/14

آالت وأجھزة أخر ،ذاتية الدفع:
على إطارات

5%
الصفحة

عدد
555

الصفحة556 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 84 26. 49. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
5%

عدد

آالت وأجھزة أخر:

- - 84 26. 91. 00

مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق

5%

عدد

- - 84 26. 99. 00

غيرھا

5%

عدد

84.27

عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنضيد مجھزة بمعدات رفع.
- 84 27. 10. 00

عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كھربائي

5%

عدد

- 84 27. 20. 00

عربات أخر ذاتية الدفع

5%

عدد

- 84 27. 90. 00

عربات أخر

5%

عدد

84.28

آالت وأجھـزة أخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ )مثل المصاعد
والساللم المتحركة واألجھزة الناقلة والناقالت السلكية "تيليفريك
.("Teleferics
- 84 28. 10. 00

مصاعد لألشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس

5%

عدد

- 84 28. 20. 00

أجھزة رافعة أو ناقلة ،تعمل بالھواء المضغوط.

5%

عدد

-

أجھزة رفع أو نقل أخر ،ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد:

- - 84 28. 31. 00

مصممة خصيصا ً لالستعمال تحت األرض

5%

عدد

- - 84 28. 32. 00

غيرھا ،ذات قواديس

5%

عدد

- - 84 28. 33. 00

غيرھا ،ذات سيور

5%

عدد

- - 84 28. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 28. 40. 00

ساللم وممرات متحركة

5%

عدد

- 84 28. 60. 00

ناقالت سلكية )تيليفريك ") ("telefericsبمافيھا الناقالت بمقاعد ،أجھزة رفع المتزلجين
"("ski-draglines؛ التركيبات اآللية لسـحب الناقالت الجبلية )فونيكيولر
"("funiculars

5%

عدد

- 84 28. 90. 00

آالت وأجھزة أخر

5%

عدد

84.29

بولدوزرات وجرافات تســـوية الطرق )أنجلدوزرات(،آالت تسوية وكشط
)سكرابرز( ،مجارف آلية ،آالت إستخراج ،ومحمالت )لودر( ومحمالت
بمجارف وآالت دك ،ومحادل رصف الطرق ،ذاتية الدفع.
-

 10:37ص

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

بولدوزرات وأنجلدوزرات ":"angledozers

- - 84 29. 11. 00

بجنازير

5%

عدد

- - 84 29. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 29. 20. 00

آالت تسوية

5%

عدد

- 84 29. 30. 00

آالت كشط )سكرابرز"("scrapers

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

556

الصفحة557 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 29. 40. 00
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
آالت دك ومحادل رصف الطرق ""Road rollers

الرسم  %وحدة قياسية
5%

عدد

مجارف آلية وآالت استخراج " "excavatorsومحمالت ،ومحمالت بمجارف آلية
":"Shovel loaders

- - 84 29. 51. 00

محمالت بمجارف أمامية

5%

عدد

- - 84 29. 52. 00

آالت ذات ھيكل علوي متحرك مدى دورانه  360درجة

5%

عدد

- - 84 29. 59. 00

غيرھا

5%

عدد

آالت وأجھزة أخر ،للتسـوية أو التمھيد أو الكشـط أو الحفر أو الدك أو
الرص أو االستخراج ،للتربة أو الفلزات أو الخامات المعدنية؛ آالت غرز أو
نزغ األوتاد؛ جارفات وطاردات الثلج.

84.30

- 84 30. 10. 00

آالت غرز أو نزع األوتاد

5%

عدد

- 84 30. 20. 00

جارفات وطاردات الثلج

5%

عدد

-

آالت تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآالت حفر األنفاق:

- - 84 30. 31. 00

ذاتية الدفع

5%

عدد

- - 84 30. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

-

آالت أخر لحفر أوسبر األعماق:

- - 84 30. 41. 00

ذاتية الدفع

5%

عدد

- - 84 30. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 30. 50. 00

آالت وأجھزة أخر ،ذاتيةالدفع

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  8لھذا الفصل

-

آالت وأجھزة أخر ،غير ذاتية الدفع:

- - 84 30. 61. 00

آالت وأجھزة دك أو رص

- - 84 30. 69. 00

غيرھا

5%

عدد

5%

عدد

مالحظة :بموجب تعديل النظام المتناسق لعام  2002أصبح ھذا البند يشمل آالت الكشط التي كان ينص عليھا
البند  8430.62الذي الغاه التعديل المذكور

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لالستعمال مع اآلالت واألجھزة الداخلة
في البنود من  84.25لغاية .84.30

84.31
- 84 31. 10. 00

لآلالت واألجھزة الداخلة في البند 84.25

5%

كغ

- 84 31. 20. 00

لآلالت واألجھزة الداخلة في البند 84.27

5%

كغ

-

لآلالت واألجھزة الداخلة في البند :84.28

- - 84 31. 31. 00

لمصاعد نقل األشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للساللم المتحركة

5%

كغ

- - 84 31. 39. 00

غيرھا

5%

كغ
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لآلالت و األجھزة الداخلة في البند  84.26أو  84.29أو :84.30
الصفحة

557

الصفحة558 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 31. 41. 00

قواديس مجارف وقابضات و كالليب

5%

كغ

- - 84 31. 42. 00

نصال بلدوزرات أو االنجلدوزرات

5%

كغ

- - 84 31. 43. 00

أجزاء آلالت حفر أو سبر األعماق الداخلة في البند الفرعي  8430.41أو 8430.49

5%

كغ

- - 84 31. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

آالت وأجھزة ومعدات " "Enginsمما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو
الغابات لتحضير أو فالحة التربة؛ محادل الحدائق أو المالعب الرياضية.

84.32

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  9لھذا الفصل

- 84 32. 10. 00
-

آالت تفتيت كتل التربة ،وآالت تقليب وتمھيد التربة للزراعة ،وآالت نزع األعشاب:

- - 84 32. 21. 00

آالت تفتيت كتل التربة ذات أقراص

1%

عدد

- - 84 32. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت البذر والغرس والشتل:

- - 84 32. 31. 00

آالت البذر والغرس والشتل بدون حصادة "صندوق"

1%

عدد

- - 84 32. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت فرش وتوزيع األسمدة العضوية والمخصبات:

- - 84 32. 41. 00

آالت فرش األسمدة العضوية

1%

عدد

- - 84 32. 42. 00

آالت توزيع األسمدة العضوية

1%

عدد

- 84 32. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 32. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.33

آالت وأجھزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيھا مكابس
القش والعلف ،قاصات عشـب أو حشائش؛ آالت لتنظيف أو لتصنيف أو فرز
البيض أو الفواكه أو غيرھا من المحاصيل الزراعية ،عدا اآلالت واألجھزة
الداخلة في البند .84.37
-

قاصّات األعشاب والحشائش للمروج والحدائق والمالعب:

- - 84 33. 11. 00

بمحرك ،ذات أداة قص تدور بخط أفقي

1%

عدد

- - 84 33. 19. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 33. 20. 00

قاصات أعشاب و حشائش أخر ،بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات
"التراكتورات"

1%

عدد

- 84 33. 30. 00

أجھزة أخر لحصاد الكأل

1%

عدد

- 84 33. 40. 00

مكابس للقش أو العلف ،بما فيھا مكابس جمع وحزم القش

1%

عدد

-
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محاريث

1%

عدد

2017/03/14

آالت وأجھزة جني وحصد أخر؛ آالت دراس:
الصفحة

558

الصفحة559 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 33. 51. 00

آالت حاصدة  -د ّراسة

1%

عدد

- - 84 33. 52. 00

آالت دراس أخر

1%

عدد

- - 84 33. 53. 00

آالت جني وحصد الجذور أو الدرنات

1%

عدد

- - 84 33. 59. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 33. 60. 00

آالت وأجھزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرھا من المحاصيل
الزراعية

1%

عدد

- 84 33. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.34

آالت الحلب وآالت وأجھزة صناعة منتجات األلبان.
- 84 34. 10. 00

آالت حلب

1%

عدد

- 84 34. 20. 00

آالت وأجھزة صناعة منتجات األلبان

1%

عدد

- 84 34. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.35

معاصر ومھارس وآالت وأجھزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو
السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة.
- 84 35. 10. 00

آالت وأجھزة

1%

عدد

- 84 35. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.36

آالت وأجھزة أخر مما يسـتعمل في الزراعة ،أو البسـاتين ،أو الغابات ،أو
تربية الطيورالداجنة أو النحـل ،بما في ذلك أجھزة اإلسـتنبات المزودة
بتجھيزات آلية أو حرارية؛ أجھزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة.
- 84 36. 10. 00
-

آالت وأجھزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات

1%

عدد

آالت وأجھزة تربية الطيور الداجنة بما فيھا أجھزة الحضانة والتفريخ:

- - 84 36. 21. 00

آالت وأجھزة لحضانة وتفريخ الطيور الداجنة

1%

عدد

- - 84 36. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 36. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

-

أجزاء:

- - 84 36. 91. 00

آلالت وأجھزة تربية الطيور الداجنة ،بما فيھا أجھزة الحضانة والتفريخ

1%

كغ

- - 84 36. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

84.37
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القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

آالت وأجھـزة لتـنـظـيـف أو تصـنيف أو فرز أو غـربلة البذور أو الحبوب أو
البقول اليابسة؛ آالت وأجھزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب
أو البقول اليابسة ،غير اآلالت واألجھزة من األنواع المستعملة في المزارع.
- 84 37. 10. 00

آالت لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة

1%

عدد

- 84 37. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

559

الصفحة560 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 37. 90. 00

84.38

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أجزاء

الرسم  %وحدة قياسية
1%

كغ

آالت وأجھزة ،غيـر مذكورة أو داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل،
للتحضير الصناعي أو لصناعـة األغذية أو المشــروبات ،عدا آالت وأجھزة
اســــتخالص أو تحضير الدھون أو الزيوت الحيوانية ،أو الدھون أو الزيوت
النباتية الثابتة.
- 84 38. 10. 00

آالت وأجھزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية

1%

عدد

- 84 38. 20. 00

آالت وأجھزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكوالتة

1%

عدد

- 84 38. 30. 00

آالت وأجھزة لصناعة السكر

1%

عدد

- 84 38. 40. 00

آالت وأجھزة لصناعة الجعة )البيرة(

1%

عدد

- 84 38. 50. 00

آالت وأجھزة لتحضير اللحوم أو الطيور

1%

عدد

- 84 38. 60. 00

آالت وأجھزة لتحضير الفواكه أو األثمار القشرية أو الخضر

1%

عدد

- 84 38. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 38. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.39

آالت وأجھزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو للتجھيز
النھائي للورق أو الورق المقوى.
- 84 39. 10. 00

آالت وأجھزة لصنع عجائن من مواد ليفية سليلوزية

1%

عدد

- 84 39. 20. 00

آالت وأجھزة لصنع الورق أو الورق المقوى

1%

عدد

- 84 39. 30. 00

آالت وأجھزة لتجھيز الورق أو الورق المقوى

1%

عدد

-

أجزاء:

- - 84 39. 91. 00

آلالت وأجھزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية

1%

كغ

- - 84 39. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

84.40

آالت وأجھزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ،بما فيھا آالت وأجھزة خياطة
الكتب والدفاتر.
- 84 40. 10. 00

آالت وأجھزة

1%

عدد

- 84 40. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.41
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آالت وأجھزة أخر لشــغــل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ،بما
في ذلك آالت وأجھزة القص من جميـع األنواع.
- 84 41. 10. 00

آالت و أجھزة قص

1%

عدد

- 84 41. 20. 00

آالت وأجھزة لصنع األكياس أو األكياس الصغيرة أو األظرف )المغلّفات(

1%

عدد

- 84 41. 30. 00

آالت وأجھزة لصنع العلب )الكراتين( والصناديق واألنابيب والبراميل أو األوعية المماثلة
بغير طريقة القولبة

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

560

الصفحة561 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 84 41. 40. 00

آالت وأجھزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ،بطريقة القولبة

1%

عدد

- 84 41. 80. 00

آالت و أجھزة أخر

1%

عدد

- 84 41. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

آالت وأجھزة و معدات )باسـتثناء اآلالت الداخلة في البنود من  84.56لغاية
 (84.65لتحضير أو صنع الرواســم )كليشــيھات( أو األلواح أو
االسـطوانات أو غيرھا من عناصر طابعة؛ رواســم )كليشيھات( وألواح،
اســــــــطـوانات أو غيرھا من عناصر طابـعـة؛ أحجار طباعة "ليتوغرافيا"،
وصفائح والواح واسطوانات ،محضرة الغراض الطباعة )مثل الممسوحة او
المحبحبة أو المصقولة(.

84.42

- 84 42. 30. 00

آالت

1%

عدد

- 84 42. 40. 00

أجزاء لھذه اآلالت أو األجھزة أو المعدات

1%

كغ

- 84 42. 50. 00

رواسم )كليشيھات( وألواح واسطوانات وغيرھا من العناصر الطابعة؛ أحجار طباعة
"ليتوغرافيا" ،وصفائح وألواح واسطوانات ،محضرة ألغراض الطباعة )مثل الممسوحة أو
المحبحبة أو المصقولة(

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  10لھذا الفصل

آالت وأجھزة للطباعة بواسطة ،األلواح ،اإلسطوانات وغيرھا من العناصر
الطابعة الداخلة في البند 84.42؛ طابعات أخرى ،آالت استنساخ وآالت
فاكس ،وإن كانت مندمجة؛ أجزاؤھا ولوازمھا

84.43

مالحظة :جرى تعديل نص البند الرئيسي وحذف البنود الفرعية من  8443.11لغاية  8443.90واالستعاضة
عنھا بالبنود الفرعية  8443.1لغاية  8443.99بما في ذلك اعادة تصنيف طابعات آالت المعالجة الذاتية
للمعلومات وآالت الفاكس وآالت االستنساخ في البنود  8443.3لغاية 8443.39بموجب تعديل النظام المتناسق
لعام 2007

-

آالت وأجھزة طابعة تعمل بواسطة األلواح ،االسطوانات وغيرھا من العناصر الداخلة في
البند :8442

- - 84 43. 11. 00

آالت طابعة أوفست ،تلقم بواسطة لفات " " meel fed

1%

عدد

- - 84 43. 12. 00

آالت طابعة أوفست ،تلقم بواسطة صفائح ،من النوع المكتبي تعمل بواسطة صفائح ال يزيد
طول أحد أضالعھا عن  22سم وال يزيد طول الضلع اآلخر عن  36سم في حالتھا غير
المطوية

1%

عدد

- - 84 43. 13. 00

آالت طابعة أوفست أخرى

1%

عدد

- - 84 43. 14. 00

آالت طابعة بضغط الحروف "  " lettepressتلقم بواسطة لفات باستثناء األالت الطابعة "
الفليكسوغرافية "

1%

عدد

- - 84 43. 16. 00

آالت طابعة )فليكسوغرافية " (" flexographic

1%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  11لھذا الفصل
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- - 84 43. 17. 00

آالت طابعة بطريقة األلواح المحفورة يدويا ً )غرافير " (" gravure

1%

عدد

- - 84 43. 19. 00

غيرھا

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

561

الصفحة562 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

آالت طابعة أخرى ،آالت استنساخ وآالت فاكس وإن كانت مندمجة:
مالحظة :جرى نقل البنود الفرعية  8471.60و  8517.21و  9009.11و  9009.12إلى ھذا البند بموجب
تعديل النظام المتناسق لعام 2007

- - 84 43. 31. 00
--

آالت تؤدي وظيفتين أو أكثر من طباعة أو نسخ أو ارسال فاكس قابلة لألرتباط بآالت
المعالجة الذاتية للمعلومات )بالكومبيوتر( أو بالشبكة
غيرھا قابلة لألرتباط بآالت المعالجة الذاتية للمعلومات )بالكومبيوتر( أو بالشبكة:

 - - - 84 43. 32. 10طابعات

5%

عدد

 - - - 84 43. 32. 20آالت استنساخ

20 %

عدد

 - - - 84 43. 32. 30آالت فاكس

20 %

عدد

20 %

عدد

- - 84 43. 39. 00
-

84.44

غيرھا
أجزاء ولوازم:

- - 84 43. 91. 00

أجزاء ولوازم آالالت الطابعة التي تطبع بواسطة األلواح أو االسطوانات أو العناصر
األخرى الداخلة في البند 8442

1%

عدد

- - 84 43. 99. 00

غيرھا.

1%

عدد

84 44. 00. 00

آالت لبثق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع المواد النسجية
التركيبية أو االصطناعية.

1%

عدد

84.45

آالت لتحضير األلياف النسجية؛ آالت غزل أو زوي أو فتل وآالت وأجھزة
أخر لصنع الخيوط النســـــجية؛ آالت لحل أو لف المواد النسجية )بما فيھا
آالت لف خيوط اللحمة( وآالت لتحضير الخيوط النسجية الستعمالھا على
اآلالت الداخلة في البند  84.46أو البند . 84.47
-

آالت تحضير األلياف النسجية:

- - 84 45. 11. 00

آالت تسريح )كرد "("Carding

1%

عدد

- - 84 45. 12. 00

آالت تمشيط )"("Combing

1%

عدد

- - 84 45. 13. 00

آالت سحب الفتائل"

1%

عدد

- - 84 45. 19. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 45. 20. 00

آالت غزل المواد النسجية

1%

عدد

- 84 45. 30. 00

آالت زوي أو فتل

1%

عدد

- 84 45. 40. 00

آالت لف )بما فيھا آالت لف خيوط اللحمة( أو آالت حل المواد النسجية

1%

عدد

- 84 45. 90. 00

غيرھا

1%

عدد

84.46

آالت نسج )أنوال(.
- 84 46. 10. 00
-
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20 %

عدد

2017/03/14

لنسج أقمشة ال يتجاوز عرضھا  30سم

1%

عدد

لنسج أقمشة يتجاوز عرضھا  30سم ،من األنواع ذات المكوك:
الصفحة

562

الصفحة563 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 46. 21. 00

أنوال ذات محرك

1%

عدد

- - 84 46. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 46. 30. 00

لنسج أقمشة يتجاوز عرضھا  30سم ،من طراز يعمل بدون مكوك

1%

عدد

آالت وأنوال للمصنرات ،آالت تجميع بغرز التصنير وآالت صنع خيوط البريم
أو التول أو المسننات أو المطرزات أو أصناف العقادة أو الضفر أوالشباك
وآالت التوبير.

84.47

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  12لھذا الفصل

-

آالت تصنير دائرية:

- - 84 47. 11. 00

ال يتجاوز قطر اسطواناتھا  165ملليمتراً

1%

عدد

- - 84 47. 12. 00

يتجاوز قطر اسطواناتھا  165ملليمتراً

1%

عدد

- 84 47. 20. 00

آالت تصنير مستقيمة؛ آالت تجميع بغرز التصنير

1%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  12لھذا الفصل

- 84 47. 90. 00

84.48

آالت وأجھـزة مســـــاعـدة لالســــــتخـدام مع اآلالت الداخـلة في البنود
 84.44أو  84.45أو  84.46أو ) 84.47مثل أجھزة دوبي وأجھـزة
جاكار ،موقـفـات ذاتية الحركة وأجھـزة تغـيـيـر المواكيك(؛ أجزاء ولوازم
صالحة لالســــتعمال حصـراً أو بصفة أســـــاســــــية لآلالت او األجھزة
الداخلة في ھذا البند أو في البنود  84.44أو  84.45أو  84.46أو
)) 84.47مثل المغازل "المردان" وطارات المغازل وكساوي آالت التسريح
)الكرد " ("dCarواألمشاط ومساحب الخيوط و)فاالت بثق الشعيرات
" ("Extruding nipplesوالمواكيت والدرق وھياكلھا وإبر آالت
التصنير((.
-

آالت وأجھزة مساعدة لآلالت الداخلة في البنود  84.44أو  84.45أو  84.46أو :84.47

- - 84 48. 11. 00

أجھزة دوبي وأجھزة جاكار؛ آالت إلختزال أو نسخ أو تثقيب البطاقات أو شبك البطاقات بعد
التثقيب ،مما يسـتعمل مع أجھزة الدوبي أو الجاكار

1%

كغ

- - 84 48. 19. 00

غيرھا

1%

كغ

- 84 48. 20. 00

أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.44أو آلالتھا وأجھزتھا المساعدة

1%

كغ

-

أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.45أو آلالتھا وأجھزتھا المساعدة:

- - 84 48. 31. 00

كساوي آالت التسريح )الكرد"("Card

1%

كغ

- - 84 48. 32. 00

آلالت تحضير األلياف النسجية عدا كساوي آالت التسريح "الكرد"

1%

كغ

- - 84 48. 33. 00

مغازل "مرادن" وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زالقة آلالت الغزل

1%

كغ

- - 84 48. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

-
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غيرھا

1%

عدد

2017/03/14

أجزاء ولوازم آلالت النسيج )األنوال( أو آلالتھا وأجھزتھا المساعدة:
الصفحة

563

الصفحة564 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 48. 42. 00

أمشاط لألنوال ودرق وأطرھا

1%

كغ

- - 84 48. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

-

84.49

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

أجزاء ولوازم لآلالت الداخلة في البند  84.47أو ألجھزتھا وآالتھا المساعدة:

- - 84 48. 51. 00

بالتينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز ""stitches

1%

كغ

- - 84 48. 59. 00

غيرھا

1%

كغ

84 49. 00. 00

آالت وأجھزة لصنع أو تجھيز اللباد أو الالمنسوجات بشـكل أثواب أو
بأشـكال معينة ،بما فيھا آالت صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات.

1%

كغ

آالت غسـل مما يستعمل في المنازل أو المحال ،وإن كانت مزودة بجھاز
للتجفيف.

84.50

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  13لھذا الفصل

-

آالت ال تزيد سعة كل منھا من الغسيل الجاف عن  10كغ:

- - 84 50. 11. 00

آالت ذاتية الحركة كليا ً )فول أوتوماتيك(

30 %

عدد

- - 84 50. 12. 00

آالت أخر ،مندمجا ً بھا أجھزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي

30 %

عدد

- - 84 50. 19. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 84 50. 20. 00

آالت تزيد سعة كل منھا من الغسيل الجاف عن  10كغ

30 %

عدد

- 84 50. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

آالت وأجھزة )عدا اآلالت الداخلة في البند  (84.50لغســــــل أو تنظيف
أوعصر أو تجفيف أو كي أو كبس )بما فيھا مكابس التثبيت
الحراري(،أوقصرأوصبغ أوتحضيرأوتجھيز أو طالء أو تشريب الخيوط
النسجية أو النسـج أو المصنوعات الجاھزة من مواد نسجية وآالت لتغطية
النسـج أو غيرھا من الحوامل المستعملة لصنع أغطية األرضيات بالمعاجين
)مثل مشمع األرضيات "لينوليوم"( ،آالت لف أو حل أو طي أو قص أو
تسنين النسج.

84.51

- 84 51. 10. 00
-

آالت تنظيف بالطريقة الجافة
آالت وأجھزة تجفيف:

- - 84 51. 21. 00

ال تتجاوز سعة الواحدة منھا  10كغ من الغسيل الجاف.

- - 84 51. 29. 00

غيرھا

-

5%

عدد

30 %

عدد

5%

عدد

آالت ومكابس كي )بما فيھا مكابس التثبيت الحراري(:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  13لھذا الفصل

 - - - 84 51. 30. 10من األنواع المصممة لالستعمال الصناعي
 - - - 84 51. 30. 90غيرھا
- 84 51. 40. 00
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آالت غسل أو قصر أو صبغ

1%

عدد

30 %

عدد

1%

عدد

الصفحة

564

الصفحة565 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 51. 50. 00
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
آالت لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج

الرسم  %وحدة قياسية
1%

عدد

آالت وأجھزة أخر:
1%

عدد

 - - - 84 51. 80. 10من األنواع المصممة لالستعمال الصناعي
 - - - 84 51. 80. 90غيرھا

30 %

عدد

أجزاء

1%

كغ

- 84 51. 90. 00

آالت خياطة ،عدا آالت خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40؛ أثاث
وقواعد وأغطية مصممة خصيصـا ً آلالت الخياطة؛ إبر آالت الخياطة.

84.52
- 84 52. 10. 00
-

5%

آالت خياطة منزلية

عدد

آالت خياطة أخر:

- - 84 52. 21. 00

وحدات ذاتية الحركة

5%

عدد

- - 84 52. 29. 00

غيرھا

5%

عدد

- 84 52. 30. 00

إبر آلالت الخياطة

5%

كغ

- 84 52. 90. 00

أثاث وقواعد وأغطية آلالت الخياطة وأجزاؤھا؛ أجزاء أخر آلالت الخياطة.

5%

كغ

آالت وأجھزة لتحضير أو دباغة أو شــغل الصالل أو الجلود أو لصنع أو
تصليح أصناف األحذية أو غيرھا من المصنوعات من الصالل أوالجلود ،عدا
آالت الخياطة.

84.53

- 84 53. 10. 00

آالت وأجھزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصالل أو الجلود

1%

عدد

- 84 53. 20. 00

آالت أو أجھزة لصنع أو تصليح األحذية

1%

عدد

- 84 53. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 53. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

أجھزة تنقية وتحويل المعادن المصھورة ،مغارف ،قوالب صب الســـبائك
وآالت صب المعادن ،مما يسـتخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن.

84.54
- 84 54. 10. 00

أجھزة تنقية وتحويل المعادن المصھورة

1%

عدد

- 84 54. 20. 00

قوالب صب السبائك ومغارف

1%

عدد

- 84 54. 30. 00

آالت صب للمعادن

1%

عدد

- 84 54. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

آالت تشكيل باالسطوانات )درفله( للمعادن ،واسطواناتھا.

84.55
- 84 55. 10. 00

آالت تشكيل األنابيب باالسطوانات ""Tube mills

1%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  14لھذا الفصل

- - 84 55. 21. 00
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آالت أخر:
آالت تشكيل بالحرارة ،آالت تشكيل بالحرارة وعلى البارد معا ً

1%
الصفحة

عدد
565

الصفحة566 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 55. 22. 00

آالت تشكيل على البارد

1%

عدد

- 84 55. 30. 00

اسطوانات آلالت التشكيل

1%

عدد

- 84 55. 90. 00

أجزاء أخر

1%

كغ

84.56

عدد آلية لشغل جميع المواد باقتطاع المادة ،باسـتخدام حزم الليزر أو غيرھا
من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة
التفريغ الكھربائي أو بالطريقة الكيماوية الكھربائية أو بحزم االلكترونـــات
أو بالحزم األيونية أو بطريقة قوس البالزما "الغاز المؤين"؛ آالت قاطعة
بقذف الماء.
-

تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرھا من الحزم الضوئية أو الفوتونية:

- - 84 56. 11. 00

تعمل باستخدام حزم الليزر

1%

عدد

- - 84 56. 12. 00

تعمل بغيرھا من الحزم الضوئية أو الفوتونية

1%

عدد

- 84 56. 20. 00

تعمل بالموجات فوق الصوتية

1%

عدد

- 84 56. 30. 00

تعمل بطريقة التفريغ الكھربائي

1%

عدد

- 84 56. 40. 00

تعمل بواسطة )نافثة( البالزما

1%

عدد

- 84 56. 50. 00

آالت القطع النفاثة المائية

1%

عدد

- 84 56. 90. 00

غيرھا.

1%

عدد

84.57

مراكز تشغيل آلي ،وآالت ذات محطة شغل مفردة وآالت ذات محطات شغل
متعددة ،لشغل المعادن.
- 84 57. 10. 00

مراكز تشغيل آلي

1%

عدد

- 84 57. 20. 00

آالت ذات محطة شغل مفردة

1%

عدد

- 84 57. 30. 00

آالت ذات محطات شغل متعددة

1%

عدد

84.58

مخارط )بما في ذلك مراكز الخراطة( تعمل باقتطاع المعدن.
-

مخارط أفقية:

- - 84 58. 11. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 58. 19. 00

غيرھا

1%

عدد

-

مخارط أخر:

- - 84 58. 91. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 58. 99. 00

غيرھا

1%

عدد

84.59
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القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

عدد آلية )بما فيھا وحدات تشـغيل بمزالق( للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب
أو للتفريز أو للولبة الداخلية أو الخارجية للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن،
عدا المخارط )بما في ذلك مراكز الخراطة( الداخلة في البند .84.58
2017/03/14

الصفحة

566

الصفحة567 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 84 59. 10. 00
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
وحدات تشغيل بمزالق

الرسم  %وحدة قياسية
1%

عدد

آالت تثقيب أخر:

- - 84 59. 21. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 59. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت أخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب:

- - 84 59. 31. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 59. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت أخر لتعديل وضبط الثقوب:

- - 84 59. 41. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 59. 49. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت تفريز )فريزة( بمنضدة )على شكل ركبه(:

- - 84 59. 51. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 59. 59. 00

غيرھا

1%

عدد

-

آالت تفريز أخر:

- - 84 59. 61. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 59. 69. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 59. 70. 00

آالت أخر للولبة الخارجية أو الداخلية

1%

عدد

84.60

عدد آلية لتشذيب أو سـن أو شـحذ أو تنعـيم أو صقـل أو إلجراء عمليات
تجھيز أخر لشــغـل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت
 "Cermetsبواســـطة أحجار الشـــحذ أو المواد الشـاحذة أو منتجات
الصقـل ،عـدا آالت قطع أو شحذ أو تجھيز أسنان التروس ،الداخلة في البند
.84.61
-

آالت شحذ السطوح المستوية :

- - 84 60. 12. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 60. 19. 00

غيرھا

1%

عدد

-
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القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

آالت شحذ أخر :

- - 84 60. 22. 00

آالت شحذ بدون مركز )المركزية( ،ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 60. 23. 00

غيرھا من آالت شحذ السطوح األسطوانية ،ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 60. 24. 00

غيرھا ،ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 60. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

567

الصفحة568 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

آالت سن أخر )آالت شحذ األدوات أو النصال القاطعة(:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم 15لھذا الفصل

- - 84 60. 31. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 60. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 60. 40. 00

آالت تنعيم وصقل

1%

عدد

- 84 60. 90. 00

غيرھا

1%

عدد

عدد آلية للمسـح أو التسـوية أو التشـقيق أو التفريض )بروش
" ،("Broachأوقطع أو شحذ أو تجھيز أسـنان التروس ،عدد آلية للنشر
أو القطع ،وغيرھا من العدد اآللية التي تعمل باقتطاع المعدن أو الخالئط
المعدنية الخزفية )سيرميت( ،غير داخلة وال مذكورة في مكان آخر.

84.61

- 84 61. 20. 00

آالت تسوية )ذات أداة عاملة متحركة( ،آالت تشقيق

1%

عدد

- 84 61. 30. 00

آالت تفريض )بروش(

1%

عدد

- 84 61. 40. 00

آالت قطع أو شحذ أو تجھيز أسنان التروس

1%

عدد

- 84 61. 50. 00

آالت نشر أو قطع

1%

عدد

- 84 61. 90. 00

غيرھا

1%

عدد

عدد آلية )ما فيھا المكابس( لشــغـل المعادن بالطـرق أو البصـم بالضغط أو
بالقولبة ""Die-stamping؛ عدد آلية )بما فيھا المكابس( ،لشــــغـل
المعـادن والتقويس أو الطي ،أو التقويم أو التسـوية أو القص أو التخـريم،
أوالقرض؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة
أعاله.

84.62

- 84 62. 10. 00
-

عدد آلية )بما فيھا المكابس( للثني والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية:

- - 84 62. 21. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 62. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

-

عدد آلية )بما فيھا المكابس( للقص ،عدا اآلالت المشتركة للتخريم والقص:

- - 84 62. 31. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 62. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

-

عدد آلية )بما فيھا المكابس( للتخريم أو للقرض بما فيھا اآلالت المشتركة للتخريم والقص:

- - 84 62. 41. 00

ذات تحكم رقمي

1%

عدد

- - 84 62. 49. 00

غيرھا

1%

عدد
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عدد آلية )بما فيھا المكابس( للطـرق أو البصـم بالضغـط أو بالـقـولبة "،"Die-stamping
مطارق

1%

عدد

2017/03/14

غيرھا:
الصفحة

568

الصفحة569 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 62. 91. 00

مكابس ھيدروليكية

1%

عدد

- - 84 62. 99. 00

غيرھا

1%

عدد

عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخالئط المعدنية الخزفية )سيرميت( تعمل
دون اقتطاع المادة.

84.63
- 84 63. 10. 00

مناضد ســحب للقضبان واألنابيب والزوايا والبروفيالت )منتجات ذات مقاطع لھا أشكال
خاصة( واألسـالك وما يماثلھا

1%

عدد

- 84 63. 20. 00

آالت ألعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو بالتشكيل باالسطوانات

1%

عدد

- 84 63. 30. 00

آالت لشغل األسالك

1%

عدد

- 84 63. 90. 00

غيرھا

1%

عدد

عدد آلية لشــغـل الحجـر أو الخزف أو الخرســانة أو خليط الحرير الصخري
)األسبستوس( باإلسمنت أو لشغل المواد الفلزية المماثلة ،أو لشغل الزجاج
على البارد.

84.64

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  20لھذا الفصل

- 84 64. 10. 00

آالت نشر أو قطع

1%

عدد

- 84 64. 20. 00

آالت شحذ وصقل

1%

عدد

- 84 64. 90. 00

غيرھا

1%

عدد

عدد آلية )بما فيھا آالت غـرز المسـامير أو التشـبيك أو التغـرية أو التجميع
بطريقة أخرى( لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو
اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.

84.65

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  16لھذا الفصل

- 84 65. 10. 00

آالت يمكنھا القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل اآللي دون تغيير األدوات العاملة أثناء
ھذه العمليات

1%

عدد

- 84 65. 20. 00

مراكز التشغيل

1%

عدد

-
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غيرھا:

- - 84 65. 91. 00

آالت نشر أو قطع

1%

عدد

- - 84 65. 92. 00

تسوية ومسح ،أو تفريز أو تشكيل )باالقتطاع(

1%

عدد

- - 84 65. 93. 00

آالت شحذ أو صقل أو تلميع

1%

عدد

- - 84 65. 94. 00

آالت تقويس أو تجميع

1%

عدد

- - 84 65. 95. 00

آالت ثقب أو تلسين

1%

عدد

- - 84 65. 96. 00

آالت شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات

1%

عدد

- - 84 65. 99. 00

غيرھا

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

569

الصفحة570 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أجـزاء ولوازم معـدة لالســـــتعـمال حصـراً أو بصـورة رئيســـــية في اآلالت
الداخلة في البنود من  84.56ح ّتى  ،84.65بما فيھا حوامل العدد أو
أدواتھا العاملة ومثبتات المشـغوالت ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس
التقسـيم وغيرھا من التجھيزات الخاصة التي تركب على اآلالت؛ حوامل
العدد اليدوية والعدد التي تدار يدوياً ،من أي نوع كانت.

84.66

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  17لھذا الفصل

- 84 66. 10. 00

حوامل األدوات العاملة ،رؤوس لولبة "اللقم" ذاتية الفتح

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  17لھذا الفصل

- 84 66. 20. 00

مثبتات المشغوالت

1%

كغ

- 84 66. 30. 00

رؤوس التقسيم وغيرھا من التجھيزات الخاصة التي تركب على اآلالت

1%

كغ

-

غيرھا:

- - 84 66. 91. 00

لآلالت الداخلة في البند 84.64

1%

كغ

- - 84 66. 92. 00

لآلالت الداخلة في البند 84.65

1%

كغ

- - 84 66. 93. 00

لآلالت الداخلة في البنود من  84.56حتى 84.61

1%

كغ

- - 84 66. 94. 00

لآلالت الداخلة في البند  84.62أو البند 84.63

1%

كغ

عدد تدار يدوياً ،تعمل بالھواء المضغوط ،أو ھيدروليكياً ،أو بواسطة محرك
كھربائي أو غير كھربائي مندمجا ً بھا.

84.67

مالحظة :تعديل النظام المتناسق لعام  2002الذي أصبح ھذا البند بموجبه يشمل )عدد آلية كھربائية ،تدار باليد
يدوياً ،ذات محرك كھربائي مندمج بھا( التي كانت مشمولة سابقا ً بالبند  85.08في نسخة عام .1996

- - 84 67. 11. 00

دوارة )وإن كانت طارقة "("rotary-percussion

10 %

عدد

- - 84 67. 19. 00

غيرھا

10 %

عدد

-

ذات محرك كھربائي مندمجا ً بھا:

- - 84 67. 21. 00

مثاقب" "drillsمن جميع االنواع

10 %

عدد

- - 84 67. 22. 00

مناشير

10 %

عدد

- - 84 67. 29. 00

غيرھا

10 %

عدد

-

عدد أخر:

- - 84 67. 81. 00

مناشير ذات سالسل

10 %

عدد

- - 84 67. 89. 00

غيرھا

10 %

عدد

-
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تعمل بالھواء المضغوط:

أجزاء:

- - 84 67. 91. 00

للمناشير ذات السالسل

5%

كغ

- - 84 67. 92. 00

للعدد التي تعمل بالھواء المضغوط

5%

كغ

- - 84 67. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

570

الصفحة571 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

آالت وأجھزة لحام ،وإن كانت قادرة على القطع ،عدا تلك الداخلة في البند
85.15؛ آالت وأجھزة تستعمل فيھا الغازات لتقســـية األسطح
"."surface tempering

84.68

- 84 68. 10. 00

قصبات لحام توجه يدويا ً

1%

عدد

- 84 68. 20. 00

آالت وأجھزة أخر تستعمل فيھا الغازات

1%

عدد

- 84 68. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 68. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

آالت حاسبة ،وآالت بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات
وظائف حاســــــبة؛ آالت محاســــبة ،آالت ختم الطوابع ،آالت إصدار التذاكر
وما يماثلھا من آالت ،متضمنة أداة حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة.

84.70

- 84 70. 10. 00

آالت حاسـبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكھربائية ،وآالت
بحجم الجيب لتسـجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  18لھذا الفصل

-

آالت حاسبة الكترونية أخر:

- - 84 70. 21. 00

متضمنة أداة طابعة

10 %

عدد

- - 84 70. 29. 00

غيرھا

10 %

عدد

- 84 70. 30. 00

آالت حاسبة " "calculatingأخر

10 %

عدد

- 84 70. 50. 00

صناديق نقد مسجلة ""cash register

10 %

عدد

- 84 70. 90. 00

غيرھا

10 %

عدد

آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتھا؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية،
آالت نقل المعلومات على حوامل بھيئة رموز ،وآالت لمعالجة ھذه
المعلومات ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر.

84.71

مالحظة :جرى حذف البند  8471.10وحذف وصف )كلمة(رقمية حيثما وجدت في البنود الفرعية للبند 84.71
بموجب تعديل النظام المتناسق لعام 2007

- 84 71. 30. 00
-

آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل ال يتجاوز وزنھا  10كغ ،تتألف على األقل من
وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح ووحدة عرض

5%

عدد

آالت أخر للمعالجة الذاتية للمعلومات:

- - 84 71. 41. 00

تحتوي على األقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج
للمعلومات أو وحدة مشتركة لإلدخال واإلخراج

5%

عدد

- - 84 71. 49. 00

غيرھا مقدمة بشكل أنظمة ""

5%

عدد

- 84 71. 50. 00

وحدات معالجة غير تلك الداخلة في البنود الفرعية  8471.41أو  ،8471.49سواء
تضمنت أم ال ،في نفس البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية :وحدة تخزين
)وحدة ذاكرة( ،وحدة إدخال ،وحدة إخراج

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  19لھذا الفصل
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2017/03/14

الصفحة

571

الصفحة572 :

رقم البند

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- 84 71. 60. 00

وحدات إدخال أو وحدات إخراج ،سواء تضمنت أم ال ،وحدات تخزين )وحدات ذاكرة( في
نفس البدن

الرسم  %وحدة قياسية
5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  19لھذا الفصل

- 84 71. 70. 00

وحدات تخزين )وحدات ذاكرة(

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  19لھذا الفصل

- 84 71. 80. 00

وحدات أخر آلالت المعالجة الذاتية للمعلومات

5%

عدد

- 84 71. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

آالت وأجھزة أخر للمكاتب )مثل آالت اإلستنساخ ،طراز ھكتوغراف أو
استنسـل ،آالت لطبع العناوين ،آالت صرف آلي لألوراق النقدية ،آالت فرز
قطع النقود أو عدھا أو تغليفھا ،آالت بري األقالم ،آالت التثقيب أو التشبيك(.

84.72

- 84 72. 10. 00

آالت لإلستنساخ

20 %

عدد

- 84 72. 30. 00

آالت فرز أو طي المراسالت أو وضعھا في ظروف أو لفھا بأشرطة ،آالت لفض أو غلق أو
ختم المراســـالت ،وآالت وأجھزة للصق أو ابطال الطوابع البريدية

20 %

عدد

- 84 72. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

أجـزاء ولوازم )غير األغطية وصـناديق النـقـل وما يماثلھا( معدة لالستعمال
حصراً أو بصفة رئيسـية مع آالت واألجھزة الداخلة في البنود من 84.70
لغاية .84.72

84.73

- - 84 73. 21. 00

لآلالت الحاسبة اإللكترونية الداخلة في البنود الفرعية  8470.10أو  8470.21أو
8470.29

5%

كغ

- - 84 73. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

- 84 73. 30. 00

أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة في البند 84.71

5%

كغ

- 84 73. 40. 00

أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة في البند 84.72

5%

كغ

- 84 73. 50. 00

أجزاء و لوازم يمكن اســتخدامھا على حد ســواء مع اآلالت الداخلة في بندين أو أكثر من
البنود من  84.70لغاية 84.72

5%

كغ

84.74

آالت وأجھزة فرز وغربلة وفصل وغسـل وجرش وسـحق وخلط وعجن،
األتربة أو األحجار أو خامات المعادن أو غيرھا من المواد الفلزية الصلبة
)بما في ذلك العجن أو المساحيق(؛ آالت تكتيل أو تشـــــــكيل أو قولبة
الوقود الفلزي الصلب ،أو العجن الخزفية واإلسـمنت والمواد الجبسية أو
غيرھا من المواد الفلزية بشكل مساحيق أو عجن؛ آالت صنع قوالب الصب
من الرمل.
- 84 74. 10. 00

آالت وأجھزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل

1%

عدد

- 84 74. 20. 00

آالت وأجھزة جرش أو سحق

1%

عدد
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أجزاء ولوازم لآلالت واألجھزة الداخلة في البند :84.70

2017/03/14

آالت خلط أو عجن:
الصفحة

572

الصفحة573 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 84 74. 31. 00

خالطات الخرسانة أو المالط

1%

عدد

- - 84 74. 32. 00

آالت وأجھزة لخلط المواد الفلزية بالقار

1%

عدد

- 84 74. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 74. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.75

آالت تجـمـيـع المصـابيح أو األنابيب أو الصـمامات الكھـربائية أو اإللكترونية
أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آالت وأجھزة لصنع
أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.
- 84 75. 10. 00
-

آالت تجميع المصابيح أو األنابيب أو الصمامات الكھربائية أو اإللكترونية أومصابيح إحداث
الضوء الخاطف ،في أغلفة زجاجية

1%

عدد

آالت لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة:

- - 84 75. 21. 00

آالت لصنع األلياف البصرية وأشكالھا األولية

1%

عدد

- - 84 75. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 75. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.76

آالت ذاتية الحـركـة "آلية" لبيع البضـائع )مثل آالت بيع الطـوابع البريدية أو
السجائر أو المأكوالت أو المشروبات( ،بما فيھا آالت تبديل العملة.
-

آالت بيع ذاتية الحركة "آلية" للمشروبات:

- - 84 76. 11. 00

متضمنة أجھزة تسخين أو تبريد

20 %

عدد

- - 84 76. 19. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

آالت أخر:

- - 84 76. 81. 00

متضمنة أجھزة تسخين أو تبريد

20 %

عدد

- - 84 76. 89. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 84 76. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

84.77

آالت وأجھزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من ھذه المواد ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل .
- 84 77. 10. 00

آالت قولبة بالحقن

1%

عدد

- 84 77. 20. 00

إعطاء الشكل بالبثق

1%

عدد

- 84 77. 30. 00

آالت قولبة بالنفخ

1%

عدد

- 84 77. 40. 00

آالت قولبة بالتفريغ الھوائي وآالت تشكيل حراري أخر

1%

عدد

- - 84 77. 51. 00
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آالت قولبة أو إعطاء الشكل أخر:
لقولبة أو تلبيس اإلطارات الخارجية لإلطارات الھوائية أو لقولبة أوإعطاء الشكل لألنابيب
" "Tubesالداخلية لإلطارات الھوائية

1%

الصفحة

عدد

573

الصفحة574 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- - 84 77. 59. 00

غيرھا

1%

عدد

- 84 77. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

1%

عدد

- 84 77. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.78

آالت وأجھزة لتحضير أو تصنيع التبغ ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر
من ھذا الفصل.
- 84 78. 10. 00

آالت وأجھزة

1%

عدد

- 84 78. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

84.79

آالت وأجھزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتھا ،غير مذكورة وال داخلة
في مكان آخر من ھذا الفصل.
- 84 79. 10. 00

آالت وأجھزة لألشغال العامة أوالبناء أو األشغال المماثلة

1%

عدد

- 84 79. 20. 00

آالت وأجھزة الستخالص أو تحضير الدھون والزيوت الحيوانية أو الدھون والزيوت النباتية
الثابتة

1%

عدد

- 84 79. 30. 00

مكابس لصنع ألواح الدقائق "الجزئيات" أو ألواح األلياف من الخشـب أو غيرھا من المواد
الليفية وآالت أخر لمعالجة الخشب أو الفلين

1%

عدد

- 84 79. 40. 00

آالت وأجھزة لصنع الحبال أو األمراس

1%

عدد

- 84 79. 50. 00

إنسان آلي صناعي "روبوت" غير مذكور و ال داخل في مكان آخر

1%

عدد

- 84 79. 60. 00

أجھزة لتبريد الھواء تعمل بالتبخير

1%

عدد

-

جسور صعود الركاب:

- - 84 79. 71. 00

من األنواع المستعملة في المطارات

1%

كغ

- - 84 79. 79. 00

غيرھا

1%

كغ

-

آالت وأجھزة آلية أخر:

- - 84 79. 81. 00

لمعالجة المعادن بما في ذلك أجھزة لف أسالك الوشائع الكھربائية

1%

عدد

- - 84 79. 82. 00

آالت وأجھزة خلط أوعجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحالب أو
تقليب )تحريك "("Stirring

1%

عدد

--

غيرھا:

 - - - 84 79. 89. 10أحواض التحليل الكھربائي المجھزة بأدوات آلية )جفافات ألخ( والمكابس وآالت توزيع
ومناولة االالت القطع المطلوب شغلھا تأمينا ُ الستمرارية العمل وآالت وضع العيون
والتباشيم األنبوبية والشناكل والرجاجات ذات المحرك أو الكھرومغناطيسية وآالت صناعية
تستخدم في صناعتين أو أكثر من الصناعات المذكورة في ھذا الفصل.
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1%

الصفحة

عدد

574

الصفحة575 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

 - - - 84 79. 89. 20آالت صناعة الصابون أو السالل أو الحصر أو الضفر أو الفراجين )الفرشي( أو لغمس
رؤوس أعواد الثقاب أو لطلي الحوامل بالمستحلبات الحساسة للضوء أو بالمواد الشاحذة أو
لكسوة اسطوانات الكرد باألشرطة أو لتنظيف القطع المعدنية بالموجات فوق الصوتية أو
لطلي اسطوانات التحبير بالجالتين.

الرسم  %وحدة قياسية
1%

عدد

مالحظة :تدخل شافطات الغبار )المكانس الكھربائية( بجميع أنواعھا في البند الجديد  8508بموجب تعديل النظام
المتناسق لعام 2007

 - - - 84 79. 89. 90غيرھا
- 84 79. 90. 00

أجزاء

1%

عدد

1%

كغ

مالحظة :إن أجزاء المكانس الكھربائية غير المشمولة ببند أكثر تخصيصا ً تخضع للبند  8508بموجب تعديل
النظام المتناسق لعام 2007

صناديق قولبة لصب المعادن ""metal؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛
قوالب للمعادن )عدا قوالب صب الســبائك( أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج
أو للمواد الفلزية " "mineralأو المطاط أو اللدائن.

84.80

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  20لھذا الفصل

- 84 80. 10. 00

صناديق قولبة لصب المعادن

5%

كغ

- 84 80. 20. 00

قواعد القوالب

5%

كغ

- 84 80. 30. 00

نماذج قولبة

5%

كغ

- - 84 80. 41. 00

للقولبة بالحقن أو بالضغط

5%

كغ

- - 84 80. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

- 84 80. 50. 00

قوالب للزجاج

5%

كغ

- 84 80. 60. 00

قوالب للمواد الفلزية

5%

كغ

-

قوالب للمطاط أو للدائن:

- - 84 80. 71. 00

للقولبة بالحقن أو بالضغط

5%

كغ

- - 84 80. 79. 00

غيرھا

5%

كغ

84.81

أصناف صناعـة الحـنـفـيات وغيرھا من األدوات المماثلة للمواسير
والـمراجل والخزانات والدنان أو األوعية المماثلة بما فيھا صمامات تخفيف
الضغط والصمامات الحرارية )ترموستاتية(.
- 84 81. 10. 00

صمامات تخفيض الضغط

5%

كغ

- 84 81. 20. 00

صمامات ألجھزة نقل الحركة التي تعمل ھيدروليكيا ً بالزيت " ،"Oleohydraulicأو التي
تعمل بالھواء المضغوط.

5%

كغ

- 84 81. 30. 00

صمامات عدم الرجوع ""Check(nonreturn)valves

5%

كغ

- 84 81. 40. 00

صمامات األمان أو الفائض

5%

كغ

-

 10:37ص
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أدوات أخر من أصناف الحنفيات:
الصفحة

575

الصفحة576 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

 - - - 84 81. 80. 10رؤوس نافثة لعلب الرش أو النفث عدا نافثات العطور ومواد التجميل الداخلة في البند
9616

5%

كغ

 - - - 84 81. 80. 20صمامات وغيرھا من أصناف الحنفيات يزيد قطرھا عن  5انش

5%

كغ

 - - - 84 81. 80. 30حنفيات غاز لزوم المواقد واألفران والمدافئ والسخانات العاملة على الغاز.

5%

كغ

 - - - 84 81. 80. 90غيرھا

20 %

كغ

أجزاء

5%

كغ

- 84 81. 90. 00

84.82

مدحرجات "بول بيرينغ" ذات كرات أو دواليب.
- 84 82. 10. 00

مدحرجات ذات كرات )بول بيرنج "("ball bearings

5%

عدد

- 84 82. 20. 00

مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيھا المخاريط والدواليب المخروطية ،المجمعة

5%

عدد

- 84 82. 30. 00

مدحرجات بدواليب بشكل براميل

5%

عدد

- 84 82. 40. 00

مدحرجات بدواليب بشكل أبر

5%

عدد

- 84 82. 50. 00

مدحرجات بدواليب اسطوانية

5%

عدد

- 84 82. 80. 00

غيرھا ،بما فيھا المدحرجات المشتركة )كرات مع دواليب(

5%

عدد

-

أجزاء:

- - 84 82. 91. 00

كرات ،دواليب بشكل إبر ،دواليب اسطوانية

5%

كغ

- - 84 82. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

84.83

أعمدة نقل الحركة )بما فيھا أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية( ،وكرنكات؛
كراسـي وســبائك؛ تروس وعجالت اإلحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛
علب تروس وغيرھا من مغيرات السرعة بما فيھا المغيرات ذات التعشيقات
الھيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ،بما فيھا
البكرات الحرة؛ معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة )بما فيھا الوصالت
المفصلية(.
-

أعمدة نقل الحركة )بما فيھا أعمدة الكامات واألعمدة المرفقية( ،وكرنكات:

 - - - 84 83. 10. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1
 - - - 84 83. 10. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات
-

 - - - 84 83. 20. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات
-

10 %

عدد

1%

عدد

10 %

عدد

كراسي غير مشتملة على مدحرجات؛ سبائك:

 - - - 84 83. 30. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1
 - - - 84 83. 30. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات
2017/03/14

1%

عدد

كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب:

 - - - 84 83. 20. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1
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1%

عدد

10 %

عدد

الصفحة

576

الصفحة577 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

القسم السادس عشر  /الفصل الرابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
تروس)مس َّننات" ("engrenagesوعجالت احتكاك ،عدا العجالت المسننة وغيرھا من
العناصر البسيطة لنقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي )أسياخ محلزنة
" ("filetees esbrocheذات كرات أو دواليب "اسطوانات )("(rouleaux؛ مخفضات
ومضاعفات ومغيرات السرعة بما فيھا المغيرات ذات التعشيقات الھيدروليكية.

 - - - 84 83. 40. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1
 - - - 84 83. 40. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات
-

 - - - 84 83. 50. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات

 - - - 84 83. 60. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات

1%

عدد

10 %

عدد

1%

عدد

10 %

عدد

تروس )عجالت مسننة( ،بما في ذلك تلك المستخدمة في نقل الحركة بواسطة سالسل
مفصلية " "chain sprocketsوغيرھا من عناصر نقل الحركة مقدمة على حدة؛ أجزاء:

 - - - 84 83. 90. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1
 - - - 84 83. 90. 90غيرھا بما فيھا العائدة لمحركات السيارات والدراجات

84.84

10 %

عدد

معشقات ووصالت مناولة ألعمدة الحركة )بما فيھا الوصالت المفصلية(:

 - - - 84 83. 60. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1

-

1%

عدد

طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيھا البكرات الحرة:

 - - - 84 83. 50. 10العائدة لآلالت الخاضعة لرسم %1

-

الرسم  %وحدة قياسية

1%

عدد

10 %

عدد

فواصل وما يماثلھا من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من
طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعــــات أو أطقم من الفواصل وما يماثلھا
مختلفة التركيب ،مھيأة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة
للتسرب.
- 84 84. 10. 00

فواصل وما يماثلھا من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من
معدن

5%

كغ

- 84 84. 20. 00

فواصل آلية مانعة للتسرب

5%

كغ

- 84 84. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

آالت واجھزة من األنواع المستخدمة حصراًأو بصورة رئيسية لصنع كرات "
) " Boulesسبائك " (" Lingotsأو رقائق " ) " Wafersلويحات "
 (" plaquettesنصف ناقلة "  " semiconductorأو أجھزة
صغيرة نصف ناقلة أو دارات متكاملة ألكترونية أو ألواح إظھار مسطحة
") "Flat panel displaysأجھزة غظھار ذات شاشة مسطحة
"("a ecran plat؛ اآلالت واألجھزة المحددة في المالحظة رقم ) 9ج(
لھذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.

84.86

مالحظة :جرى استحداث ھذا البند الجديد بموجب النظام المتناسق لعام 2007

- 84 86. 10. 00

آالت واجھزة لصنع الكرات ") "Boulesسبائك " ("Lingotsأو رقائق ""Wafers
)لويحات "("plaquettes

5%

عدد

مالحظة :ان ما ھو مشمول بھذا البند الفرعي كان مشموالً بالبند الفرعي  847989وفقا ً لالئحة المقارنة
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الصفحة

577

الصفحة578 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 84 86. 20. 00

آالت واجھزة لصنع األجھزة الصغيرة " "Devicesالنصف ناقلة ""semiconduetor
أو الدارات المتكاملة )المندمجة " ("untegraledاأللكترونية

5%

عدد

- 84 86. 30. 00

أالت وأجھزة لصنع أجھزة إظھار صغيرة ذات شاشة مسطحة )ألواح إظھار مسطحة "
(" Flat panel display

5%

عدد

- 84 86. 40. 00

اآلالت واألجھزة المحددة في المالحظة ) 9ج( لھذا الفصل

5%

عدد

- 84 86. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

84.87
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أجزاء آالت أو أجھزة ،غير محتوية على موصالت أو عوازل أو وشـــائع
كھربائية ،أو أدوات تماس أو غيرھا من تركيبات كھربائية ،غير مذكورة وال
داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل.
- 84 87. 10. 00

رفاصات )مراوح دافعة " ("Propellersللسفن أو للقوارب ،وريشھا

5%

كغ

- 84 87. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

578

الصفحة579 :
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الصفحة

579

الصفحة580 :

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

الفصل الخامس والثمانون
آالت وأجھزة ومعدات كھربائية وأجزاؤھا؛ أجھزة تسجيل وإذاعة الصوت ،وأجھزة تسجيل
وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية )تلفزيون( ،أجزاء ولوازم ھذه األجھزة
مالحظات:
-1

-2

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

البطانيات والوســائد والمســاند وأكياس تدفئة األقدام وما يماثلھا من األصناف المدفأة كھربائياً؛ األلبسـة ،واألحذية وأغطية األذن
واألصناف األخر المدفأة كھربائيا ً مما يلبس أو يدثر به اإلنسان؛

)ب(

مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛

)ج(

اآلالت واألجھزة الداخلة في البند 84.86؛

)د(

أجھزة الشفط " "vaccuumمن األنواع المستخدمة في علوم الطب ,الجراحة ,طب االسنان ,أو البيطرة البند (90.18؛

)ه(

األثاث المدفأ كھربائيا ً المذكور في الفصل .94

إن األصناف التي قد تدخل في البنود من رقم  85.01لغـاية  85.04من جھة ،أو في البنود  85.11أو  85.12أو  85.40أو 85.41
أو  85.42من جھة أخرى ،تتبع البنود الخمســـة األخيرة؛ ومع ذلك ،فإن مقومات التيار التي تعـمل بطريقة األقواس الزئبقية ذات خزانات
معدنية تبقى داخلة في البند .85.04

 - 3ألغراض البند رقم  ، 85.07فإن مصطلح مدخرات )جمّاعات( كھربائية يشمل أيضا ً المدخرات المقدمة مع عناصر إضافية )مساعدة( التي
تساھم في عملية التخزين و التزويد بالطاقة المعبأة في البطارية و المخصصة لحماية البطارية من التلف ،مثل الموصالت الكھربائية ،و
أجھزة التحكم في درجة الحرارة )الترميستورات ،على سبيل المثال( و أجھزة حماية الدارة  .كما يمكن أن تحتوي المدخرات أيضا ً على
جزء من الغالف الواقي لألجھزة المخصصة لھا .
-4

يشمل البند  85.09فقط األجھزة اآللية الكھربائية التالية من األنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
)أ(

أجھزة تلميع األرضيات )تلميع األرضيات الخشبية بالشمع " ("cireusesومطاحن وخالطات المأكوالت وعصارات الفواكه أو
الخضر ,مھما كان وزنھا؛

)ب( األجھزة األخر بوزن ال يتجاوز  20كيلو غراماّ،
ومع ذلك ال يشــمل ھذا البند المراوح واألجھزة )األغطية( الشــافطة أو المبدلة للھواء بمراوح مندمجة بھا ،وإن كانت مزودة
بأجھزة ترشــيح )فالتر " ("Filtersالبند  ،84.14وأجھزة تجفيف األلبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي )البند
 ،(84.21وآالت غسل األواني )البند  ،(84.22آالت غسل البياضات واأللبسة ذات االستعمال المنزلي )البند  ، (84.50آالت
الكي باسطوانات أو بدون اسطوانات )البند  84.20أو (84.51وآالت الخياطة )البند  (84.52والمقصات الكھربائية )البند
 (84.67واألجھزة الحرارية الكھربائية )البند .(85.16
-5

ألغراض البند 85.23
)أ(

إن أجھزة التخزين المستبقية للمعلومات المكونة من أنصاف ناقالت ") "solid-slateمثل "بطاقات ذاكرة سريعة"ومضية
) (flashأو بطاقات تخزين ومضية الكترونية( ھي أجھزة تخزين لھا مقبس وصل ,تتضمن في نفس الجسم ,ذاكرة أو أكثرمن
النوع السريع الومضي)) (flashمثل " ("flash E2 PROMبشكل دارات متكاملة )مندمجة( ,مركبة على لوح )بطاقة( دارة
مطبوعة  "printed circuit board",قد تتضمن جھاز مراقبة بشكل دارة متكاملة )مندمجة( ومكونات منفردة )التي تتعامل مع
األشارات المتقطعة " "discreteمثل المكثفات والمقاومات(.

)ب( يقصد بمصطلح بطاقات ذكية )" ("smart cardsالبطاقات المثبت بداخلھا دارة أو أكثر من الدارات المتكاملة االلكترونية )معالج
مكروي " ("microprocessorذاكرة وصول عشوائي " "RAMأو ذاكرة صالحة للقراءة فقط " "ROMبشكل رقاقات
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" "Shipsقد تحتوي ھذه الرقاقات على أدوات وصل " "Contactsأو شريط ممغنط أو ھوائي مثبت داخل كتلتھا لكنھا ال
تتضمن أية عناصر أخرى للدارة موجبة )فعالة " ("Activeأو سالبة )غير فعالة .("Passive".
-6

ألغراض البند  ،85.34فإن الدوائر"الدارات" المطبوعة ،ھي الدوائر المتحصل عليھا بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية
طباعة )مثل البصم أو الترسـيب الكھربائي أو الحفـر( أو بواســـطة تقنية " دوائر األفالم الرقيقة" ،أو بعـناصر موصلة للكھرباء أو بأدوات
تماس أو بغيرھا من المكونات المطبوعـــة )مثل المحاثات  " Inductancesالمحرضات " أو المقاومات أو المكثفات( بمفردھا أو
ّ
تضخم إشارة كھربائية )مثل العناصر شبه
متصلة فيما بينھا وفق نموذج سـبق إعداده ،عـدا العـناصر التي يمكن أن تولّد أو تقوّ م أو تعدّل أو
الموصلة " نصف ناقلة .(semiconductor".
وال تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليھا أثناء عملية الطباعة ،كما ال يشــمل
المقاومات أو المكثفات أو المحاثات المنفردة الســالبة )التي تتعـامـل مع إشــــارات متقطعة "  (" Discreteومع ذلك ،فإن الدوائر
المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة.
ويدخل في البند  85.42الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر سالبة )غير فعالة " ("passiveو)موجبة فعالة "("active
متحصل عليھا أثناء العملية التقنية ذاتھا.

-7

ألغراض البند  85.36يقصد بعبارة أدوات وصل " "connectorsاأللياف الضوئية ,حزم األلياف الضوئية أو الكابالت أدوات الوصل
التي تقوم فقط بصف آلي لأللياف الضوئية طرفا ً لطرف " "End to endبموجب نظام صف رقمي )نظام رقمي خطي "digital line
" (systemوھي ال تقوم بعمل آخر كتضخيم أو إعادة توليد أو تعديل اإلشارة:

-8

ال يشمل البند  85.37األجھزة الالسلكية )بدون سلك " ("cordlessالعاملة باألشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد بأجھزة االستقبال
التلفزيونية أو غيرھا من األجھزة الكھربائية.

-9

من أجل تطبيق البندين  85.41و  ،85.42فإن:
)أ(

"الصمّامات الثنائية )الديودات( والترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكھرباء )نصف ناقلة للكھرباء" )،وھي أجھزة
صغيرة نصف ناقلة " "semiconductorتعتمد في عملھا على تغيير قدرتھا في المقاومة تحت تأثير مجال كھربائي.

)ب( "إن الدارات اإللكترونية المتكاملة و المجمعات اإللكترونية المصغرة " ھي:
(1

الدارات المتكامـلـة األحـادية الكتـلـة التي تكون فيھـا عـنـاصـر الدائـرة )الصمّـامـات الثـنـائـيـة " الديودات " أو
الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحثات،الخ( منشأة في كتلتھا )بصفة أساسية( وعلى سطح مادة أم مركب
)نصف ناقلة ") ("semiconductorمثل السـيليكون الذي خضع لعمليه إشابة  ("Doped",زرنيخات الغاليوم ,سيليكون
الجرمانيوم ,فوسفايد اإلنديوم وتكون متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛

(2

الدارات المتكاملة المھجنة التي اتحدت فيھا عمليا بالوصل فيما بينھا أو بكبالت وصل على نفي الحامل العازل الواحد
)زجاج ,سيراميك ,الخ  (..بصورة غير قابلة للفصل ,عناصر سالبة "غير فعالة ) “Passiveمقاومات ،مكثفات،محثات
الخ…( متحصل عليھا بواسطة تقنية دارات األفالم الرقيقة أو السميكة ،وعناصر موجبة )فعالة ") ("Activeصمامات
ثنائية "ديودات" ،ترانزستورات ،دوائر متكاملة أحادية الكتلة إلخ (..متحصل عليھا بتقنية أنصاف ناقالت ،ويمكن أن
تتضمن ھذه الدوائر)الدارات( أيضا ً مكونات منفردة )التي تتعامل مع إشارات متقطـعـة "("Discrete؛

(3

إن الدارات المتكاملة المتعددة الرقائق " "multishipتتألف من اثنتين أو أكثر من الدارات المتكاملة أحادية الكتلة
الموصولة فيما بينھا ,متحدة بشكل غير قابل للفصل ,سواء كانت على حامل عازل واحد أو أكثر ,مع أو بدون أطر
رصاصية ") "leadframesسواء كانت تتضمن مشابك أسياخ " ("brochesأم ال ,لكن بدون أي عناصر أخرى للدارة
فعالة " "Activeأو سالبة غير فعالة "passive".
ومن أجل تصنيف األصناف المعرفة في ھذه المالحظة فإن للبندين  85.41و  85.42األولوية على أي بند آخر في جدول
التعريفة ,باستثناء حالة البند  85.23الذي يمكن أن يشمل ھذه األصناف ,بشكل خاص ,عندما يشير إلى وظيفتھا.

 (4الدارات المتكاملة متعددة المحتويات ) (MCOSھي  :مزيج من واحد أو أكثر من الدارات المتكاملة المتجانسة  ،أو
الھجينة المتعددة الرقائق المحتوية على واحد من المكونات التالية على األقل  :حساسات )أجھزة استقبال( من السيليكون ،أو
المحركات )مش ًغل( ،أو مولدات الذبذبة )مذبذبات( ،أو أجھزة المرنان ،أو الخليط منھا ،أو المكونات التي تؤدي وظائف األصناف
المذكورة في البنود  85.32و  85.33و  ،85.41أو أجھزة التحريض الكھربائية الخاضعة للبند  ، 85.04و التي تم تجميعھا
عمليا ً كدارة متكاملة ضمن ھيكل )جسم( واحد غير قابل للفصل لتشكل مكونا ً من النوع الذي يتم تجميعه على لوحة الدارة
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المطبوعة ) (PCBأو أي حامل آخر ،و ذلك بواسطة المسامير أو األسالك الواصلة ،أو الكرات )المفاصل( أو األرضيات أو
الكتل أو األقراص.
ألغراض ھذا التعريف:
.1

يمكن لھذه المكونات أن تكون منفصلة ،أو مصنعة بشكل مستقل عن بعضھا البعض ،من ثم تم تجميعھا لتكون دارة متكاملة
متعددة المكونات أو مدمجة مع مكونات أخرى .

.2

يقصد بتعبير من السيليكون أنه تم تصنيع العنصر على ركيزة من السيليكون أو أنه مؤلف من مواد من السيليكون أو أنه تم
تصنيعه على شريحة دارة متكاملة.

.3

أ( تم تشكيل الحساسات )أجھزة استقبال( السيليكونية من ھياكل الكترونية دقيقة أو ميكانيكية مبنية ضمن الكتلة أو على
سطح أشباه الموصالت )أنصاف النواقل( التي تكون مھمتھا كشف الكميات الفيزيائية أو الكيميائية و تحويلھا إلى إشارات
كھربائية ناتجة عن االختالفات الناجمة بالخصائص الكھربائية أو تشوه في الھيكل الميكانيكي  .إن الكميات الفيزيائية أو
الكيميائية مرتبطة بالظواھر الحقيقية مثل الضغط أو األمواج الصوتية أو التسارع أو االھتزاز أو الحركة أو التوجه أو
اإلجھاد أو قوة الحقل المغناطيسي أو الضوء أو اإلشعاع أو الرطوبة أو االنسياب )الجريان( أو تركيز المواد الكيماوية،
الخ.
ب( تم تشكيل المشغالت )أجھزة التشغيل( السيليكونية من ھياكل الكترونية دقيقة أو ميكانيكية مبنية ضمن الكتلة أو على
سطح أشباه الموصالت )أنصاف النواقل( التي تكون مھمتھا تحويل اإلشارات الكھربائية إلى حركات فيزيائية .
ج( تتألف أجھزة المرنان السيليكونية من ھياكل الكترونية دقيقة أو ميكانيكية مبنية ضمن الكتلة أو على سطح أشباه
الموصالت )أنصاف النواقل( و التي تكون مھمتھا توليد ذبذبة ميكانيكية أو كھربائية بتردد محدد مسبقا ً يعتمد على الھندسة
المادية )الفيزيائية( لھذه الھياكل رداً على مدخالت خارجية.
د( إن مؤشرات الذبذبة السيليكونية ھي مكونات نشطة مؤلفة من ھياكل الكترونية دقيقة أو ميكانيكية مبنية ضمن الكتلة أو
على سطح أشباه الموصالت )أنصاف النواقل( و التي تكون مھمتھا توليد ذبذبة ميكانيكية أو كھربائية بتردد محدد مسبقا ً
يعتمد على الھندسة المادية )الفيزيائية( لھذه الھياكل .

 - 10من أجل تطبيق البند  ،85.48فإن "الخاليا المولدة المستھلكة ،و مجموعات الخاليا المولدة )البطاريات( المستھلكة والمدخرات الكھربائية
المســـتھلكة " ،ھي تلك التي أصبحت غير صالحة لالســـتعمال نظراً لوجود كســـر أو قطع بـھـا أو الستنفاذھا أو ألي أسباب أخرى ،أو
نظراً لعدم إمكان إعادة شحنھا.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يشمل البند الفرعي  85.27.12فقط ،مشغالت أشرطة الكاسيت المندمج بھا مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجا ً بھا ،والقادرة
على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكھربائية ،وذات أبعاد ال تتجاوز  170مم ×  100مم ×  45مم.
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مالحظات إضافية:
-1

يستوفى رسم انفاق استھالكي عن أجھزة التلفاز وآالت التسجيل الصوتي وقارئ  DVDمن مشتمالت البنود الرئيسية ) 8519وكان سابقا ً
 8520ودمج مع البند  (8519و 8528بمعدل  % 5من القيمة المتخذة اساسا ً لحساب الرسوم الجمركية مضافا ً إليھا الرسوم الجمركية و
غيرھا من الرسوم )بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام .2015

-2

يطبق الرسم المخ ّفض ضمن الشروط و التح ّفظات التي تح ّددھا إدارة الجمارك.

-3

وردت عبارة )شــــــــبه موصلة "  (" semi-conducteursفي نص المالحظة  /5ب 1/وفي نص البند الـفـرعـي  8541.40وقد
ورد تعريف ھذه العبارة في معجم الروس على أنھا أجسام غير معدنية رديئة النقل للكھرباء يمكن تحسين ناقلية بعضھا لدى وجود شوائب،
و وصفت عملية إضافة الشوائب في نص البند الفرعي المذكور أعاله بأنھا " تنشيط "ترجمة لكلمة" "dopingباللغة اإلنكليزية
أو" "doperبالفرنسية وھذا ھو المعنى العام لھذا الفعل)الحقن بالمنشطات( إال أن معناه تحديدا في مجال اإللكترونيات وفقا ً للمعجم األنف
الذكر ھو :إضافة كميات ضئيلة جدا من الشوائب الى بلّورات أحادية لتحويلھا إلى أنصاف نواقل " أشباه موصالت " وتعرف ھذه العملية
في جامعة دمشـــق " كلية الھندسة الميكانيكية والكھربائية " بعملية " اإلشابة ".

-4

وردت عبارة )شـاشات عرض فيديو"فيديو مونيتور"( في نص البند الرئيسي  85.28ونص البند الفرعي  8528.30من "جدول التعريفة
الجمركية المعد وفقا ً للنظام المنسّق وتعديالته لعام  "1996الصادر عن"إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشــؤون
االقتصادية األمانة العامة لجامعة الدول العربية" بينما وصفھا شــرح البند الـمـذكور أعاله بأنـھـا )أجھزة استقبال " ("receiversوأوضح
بأنھا أجھزة تتكون بصورة رئيسية من مجموعة تركيبات )أجھزة أصغر حجما ً " ("devicesتستطيع أن تولد نقطا ضوئية وأن تعرضھا
على الشاشة" "screenفالشاشة ھي جزء من جھازالمونيتور وتخضع للبند  85.40الذي وصفھا في شرحه بشكل مفصل بأنھا توجد في
أنابيب أجھزة االســـــتقبال التلفزيوني أوالفيديو حيث تسقط اإللكترونات المنبعثة من الكاتود)القطب السالب( أو من الكاتودات بعد تجميعھا
في بؤرة أوانحرافھا بشــــــكل حزمة على الســطح الداخلي لھذه األنابيب)غالبا ً مايكون في نھاية األنبوب( المطلي بالفلوريسّانت والذي
يؤلّف الشـاشـة "  " screenالتي يراھا المشاھد " شــروح النظام المنســــق مجلد الرابع ص  1511إنكليزي .علما ً بأن جدول التعريفة
المنسقة اللبناني نسخة عام  1996استخدم عبارة " أجھزة إظھار فيديو " بدالً من العبارة اآلنفة الذكر كما وردت في معجم المورد كلمة
"المرقاب" ترجمة لكلمة )مونيتور("monitor".
كما وردت عبارة )أجھزة عرض صور فيديو"فيديو بروجكتور"( في نص البند الرئيسي  85.28وفي البند الفرعي  8528.30من
الجدول المذكور أعاله ووصفھا شــرح ھذا البند بأنھا أجھزة اسـقاط تسمح بعرض الصور التي تظھر عادة على جھاز استقبال الفيديو على
شاشة أخرى أكبر مساحة

-5

وردت عبارة )قواعد لمبات "دوي"( في نص البند الرئيســـي  85.36والبند الفرعي  8536.61من "جدول التعـريـفـة الجمركية المعدل
وفقا النظام المنسّق و فق التعديالت  " 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالستثمار اإلدارة العامة للشـؤون االقتصادية األمانة
العامة لجامعة الدول العربي" في حين يســتفاد من شـرح البند  85.39أن كلمة " دوي" تعني األغمدة الموصولة بالتيار التي تثبت فيھا
قاعدة اللمبة ووصف الشرح المذكور اللمبة بأنھا تتكوّ ن من غالف من الزجاج األبيض أو الملون يتضمن شـعيرات التوھج تتضمن قاعدته
)كيلوت " ("culotوصالت لمرور التيار ووصف ھذه القاعدة بأنھا تكون ملولبة أو ذات نتوء لتثبيتھا في األغمدة الموصولة
بالتيار)سوكات "دوي  ("douillesوبالتالي فإن كلمة " دوي" تعني غمد ،أو ماسكات لمبات كما وردت تسميتھا باللغة باإلنكليزية
" "lamp-holdersو )كيلوت" ("culotتعني قاعدة.
وورد تفسير كلمة " "culotفي معجم الروس بأنھا قاعدة اللمبة المعدنية المعدة للتتثبيت في الغمد "دوي" وفسر كلمة "دوي "douille
بأنھا القطعة التي تثبت فيھا قاعدة اللمبة وترجمھا معجم المنھل بكلمة "غمد" وھي الكلمة المستعملة في جدول تعريفة النظام المنسق اللبناني
نسخة عام  1996ويقابلھا باإلنكليزية وفقا للمعجم اآلنف الذكر كلمة " "socketوتعرف محليا ً في الجمھورية العربية السورية بكلمة "
ســوكة أو ســوك" وترجم معجم المورد كلمة "  " socketبكـلـمة "مقبس".

-6

يقصد بعبارة "مصابيح مقفلة " سيلد بيم " Seald beamالواردة في نص البند الفرعي  8539.10مصابيح السيارات المعدة بشكل
وحدات مقفلة تضم العدسة والعاكس و شعيرات التوھج في جسم واحد مقفل بشكل محكم "seald".

-7

ينص البند الفرعي  8502.40على " مغيرات دوارة كھربائية "ويقصد بھا تلك التي تغير التيار من تيّار متناوب  ACإلى تيّار مستمر
 DCوبالعكس.

-8

لقد تم حذف البند الرئيسي  85.08وبنوده الفرعية بموجب تعديل النظام المنسق لعام  2002ونقلت مشتمالته إلى الفصل الرابع والثمانين
البند الرئيسي  84.67وبنوده الفرعية.
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الصفحة
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الصفحة584 :
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القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

وردت عبارة )للذبذبات الســـــــمعية( في نص البند الرئيســـي  85.18والبند الفرعي  8518.40من "جدول التعـريـفـة الجمركية المعدل
وفقا النظام المنسّق و فق التعديالت  " 1996الصادر عن "إدارة المال والتجارة واالســـــــــتثمار اإلدارة العامة للشـــــــــؤون االقتصادية
األمانة العامة لجامعة الدول العربي" ترجمة لعبارة " "audio-frequencyوقد ورد تفسيرھا في المعجم "موجات صوتية ذات ذبذبات
)سرعات( تسطيع األذن البشرية إلتقاطھا".

 - 10يستوفى رسم انفاق استھالكي على األجھزة الكھربائية اآلتية أجھزة تسخين المياه الكھربائية ،المدافئ الكھربائية ،الريسيفرات ،المايكرويف،
طباخ كھربائي ،شوفاج زيت .عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  11لعام  ،2015بمعدل  %5من القيمة المتخذة أساسا ً لحساب الرسوم
الجمركية وغيرھا من الرسوم والضرائب بموجب المرسوم التشريعي رقم  11لعام .2015
 - 11ال تدخل أجھزة البلورات السائلة  LCDأو  LEDأو  CRTالخ في البند  8529او في أي من بنوده الفرعية.النھا ليست من االجزاء و
تشكل أجھزة تدخل في بنودھا الخاصة بھا حسب الحال و تبعا ً لوصفھا.
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الصفحة585 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

85.01

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

محركات ومولدات كھربائية) ،عدا مجموعات توليد الكھرباء(.
- 85 01. 10. 00

محركات قدرتھا ال تزيد عن ) W 37.5وات(

1%

عدد

- 85 01. 20. 00

محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب  AC/DCتزيد قدرتھا عن ) W 37.5وات(

1%

عدد

-

محركات أخرى ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر :DC

- - 85 01. 31. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) W 750وات(

1%

عدد

- - 85 01. 32. 00

تزيد قدرتھا عن ) W 750وات( وال تتجاوز ) kW 75كيلو وات(

1%

عدد

- - 85 01. 33. 00

تزيد قدرتھا عن ) kW 75كيلو وات( وال تتجاوز ) kW 375كيلو وات(

1%

عدد

- - 85 01. 34. 00

تزيد قدرتھا عن ) kW 375كيلو وات(

1%

كغ

- 85 01. 40. 00

محركات أخر ذات تيار متناوب ،بوجه واحد )أحادية الطور (Single-Phase

1%

عدد

-

مـحـركـات أخـر ذات تيار مـتـنـاوب متعـددة األوجه )متعـددة األطوار ":("Multi-Phase

- - 85 01. 51. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) W 750وات(

1%

عدد

- - 85 01. 52. 00

تزيد قدرتھا عن ) W 750وات( وال تتجاوز ) kW 75كيلو وات(

1%

عدد

- - 85 01. 53. 00

تزيد قدرتھا عن ) kW 75كيلو وات(

1%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- - 85 01. 61. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) kVA 75كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 01. 62. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 75كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) Kva 375كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 01. 63. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 375كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) kVA 750كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 01. 64. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 750كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

85.02

مجموعات توليد الكھرباء ومغيرات " "Convertersدوارة كھربائية.
-

مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس يتم اإلشتعال فيھا بالضغط )محركات ديزل أو نصف
ديزل(:

- - 85 02. 11. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) kVA 75كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 02. 12. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 75كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) kVA 375كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 02. 13. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 375كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- 85 02. 20. 00

مجموعات توليد بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم االشتعال فيھا بالشرر )محركات
إنفجارية(

1%

عدد

-
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مولدات التيار المتناوب :"AC "Alternator

مجموعات توليد أخر:

- - 85 02. 31. 00

تعمل بقوة الرياح

1%

عدد

- - 85 02. 39. 00

غيرھا

1%

عدد
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القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- 85 02. 40. 00

مغيرات دوارة كھربائية

85 03. 00. 00

أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية لآلالت الداخلة في البند  85.01أو
البند . 85.02

الرسم  %وحدة قياسية

1%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  7لھذا الفصل

85.03
85.04

محوالت كھربائية ومغيرات كھربائية ســــاكنة )أليــكتـــروستاتيكية
"" ("Static convertersمثل مقومات التيار" ووشائع تأثير كھربائي
)مح ّثات ".(" inductors
- 85 04. 10. 00
-

خانق تيّار "باالست  "Ballestلمصابيح أو أنابيب التفريغ

1%

عدد

محوالت ذات عوازل كھربائية سائلة:

- - 85 04. 21. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) kVA 650كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 04. 22. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 650كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) kVA 10000كيلو فولت
أمبير(

1%

عدد

- - 85 04. 23. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 10000كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

-

محوالت أخر:

- - 85 04. 31. 00

ال تزيد قدرتھا عن ) kVA 1كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 04. 32. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 1كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) kVA 16كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 04. 33. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 16كيلو فولت أمبير( وال تتجاوز ) kVA 500كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- - 85 04. 34. 00

تزيد قدرتھا عن ) kVA 500كيلو فولت أمبير(

1%

عدد

- 85 04. 40. 00

مغيرات ساكنة

1%

عدد

- 85 04. 50. 00

ّ
)محثات " ("inductorsأخر
وشائع تأثير كھربائي

1%

عدد

- 85 04. 90. 00

أجزاء

1%

عدد

85.05

مغناطيسيات كھربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مھيأة لتصبح
مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتھا؛ أظرف وكالبات ،ملزمات ،وما يماثلھا من
أدوات حمل أو تثبيت للعدد ،ذات مغناطيســية كھربائية أو دائمة؛ وصالت
مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ،ذات مغناطيسية
كھربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كھربائية.
-

مغناطيسيات دائمة وأصناف مھيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتھا:

- - 85 05. 11. 00

من معدن

5%

كغ

- - 85 05. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 85 05. 20. 00

وصالت مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كھربائية

5%

كغ

- 85 05. 90. 00

غيرھا ،بما في ذلك األجزاء

5%

كغ

85.06
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1%

كغ

خاليا ومجموعات خاليا )بطاريات( ،مولدة للكھرباء.
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القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- 85 06. 10. 00

من ثاني أوكسيد المنغنيز

20 %

عدد

- 85 06. 30. 00

من أوكسيد الزئبق

20 %

عدد

- 85 06. 40. 00

من أكسيد الفضة

20 %

عدد

- 85 06. 50. 00

من الليثيوم

20 %

عدد

- 85 06. 60. 00

من زنك  -ھواء

20 %

عدد

-

خاليا أو مجموعات خاليا )بطاريات " ("batteriesمولدة للكھرباء أخر:

 - - - 85 06. 80. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع األجھزة التلفزيونية وااللكترونية
وصناعة الدراجات

5%

عدد

 - - - 85 06. 80. 90غيرھا

20 %

عدد

أجزاء

5%

كغ

- 85 06. 90. 00

85.07

مدخرات )ج ّماعات( كھربائية ،بما في ذلك فواصلھا ،سواء كانت مستطيلة أو
مربعة أم ال.
-

مدخرات بالرصاص،األنواع المستعملةإلطالق الحركةفي المحركات ذات المكابس:

 - - - 85 07. 10. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
 - - - 85 07. 10. 90غيرھا
-

 - - - 85 07. 20. 90غيرھا
-

5%

عدد

20 %

عدد

مدخرات بالرصاص أخر:

 - - - 85 07. 20. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

عدد

20 %

عدد

مدخرات من النيكل  -كادميوم:

 - - - 85 07. 30. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة لصناعة وتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

عدد

20 %

عدد

- 85 07. 40. 00

مدخرات من النيكل  -حديد

20 %

عدد

- 85 07. 50. 00

بالنيكل  -ھيدريد معدني

20 %

عدد

- 85 07. 60. 00

بالليثيوم  -أيون

20 %

عدد

- 85 07. 80. 00

مدخرات أخر

20 %

عدد

- 85 07. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

 - - - 85 07. 30. 90غيرھا

85.08

آالت وأجھزة تنظيف بالشفط )مكانس كھربائية( ""cleaner vacuum
- - 85 08. 11. 00
--
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تتضمن محرك كھربائي مندمج بھا:
ال تزيد قوته عن 1500واط ولھاكيس غبارأووعاءآخرال تتجاوز سعته 20ليتر

30 %

عدد

غيرھا:
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 - - - 85 08. 19. 10من األنواع التي تستعمل في المصانع
 - - - 85 08. 19. 90غيرھا
-

5%

عدد

30 %

عدد

شافطات تنظيف أخرى:

 - - - 85 08. 60. 10من األنواع التي تستعمل في المصانع

5%

عدد

 - - - 85 08. 60. 90غيرھا

30 %

عدد

أجزاء

5%

كغ

- 85 08. 70. 00

85.09

أجھزة منزلية آلية كھربائية تحتوي على محرك كھربائي مندمج بھا ،عدا
أجھزة التنظيف بالشفط )عدا المكانس الكھربائية( الداخلة في البند 85.08
- 85 09. 40. 00

طواحين وخالطات المأكوالت؛ عصارات الفواكه أو الخضار

30 %

عدد

- 85 09. 80. 00

أجھزة أخر

30 %

عدد

- 85 09. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

85.10

أجھزة حالقة ،وأجھزة قص أو جز الشعر ،وأجھزة إزالة الشعر ،ذات محرك
كھربائي مندمج بھا .
- 85 10. 10. 00

أجھزة حالقة

30 %

عدد

- 85 10. 20. 00

أجھزة قص أو جز الشعر

30 %

عدد

- 85 10. 30. 00

أجھزة إزالة الشعر )نتف الشعر"("a epiler

30 %

عدد

- 85 10. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

85.11

 10:37ص

الرسم  %وحدة قياسية

أجھزة ومعدات لإلشـعال أو إطالق الحركة ،كھربائية ،للمحركات التي يتم
اإلشتعال فيھا بالشـرر أو بالضغط )مثل مغناطيسيات اإلشعال والمولدات
المغناطيسية ووشائع اإلشعال وشـــمعات اإلحتراق أو شمعات التوھج
ومحركات إطالق الحركة(؛ مولدات )مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب(
وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع المحركات.
- 85 11. 10. 00

شمعات االحتراق )بواجي(

10 %

عدد

- 85 11. 20. 00

مغناطيسيات إشعال؛ مولّدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي"؛ دواليب مغناطيسية منظمة
للحركة

10 %

عدد

- 85 11. 30. 00

موزعات؛ وشائع إشعال

10 %

عدد

- 85 11. 40. 00

محركات إطالق الحركة ،وإن كانت تعمل كمولدات

10 %

عدد

- 85 11. 50. 00

مولدات أخر

10 %

عدد

- 85 11. 80. 00

معدات وأجھزة أخر

10 %

عدد

- 85 11. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

588

الصفحة589 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

85.12

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

أجھزة كھربائية لإلنارة أو اإلشارة )عدا األصناف الداخلة في البند ،(85.39
أجھزة كھربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف ،من
األنواع المستعملة للدارجات أو السيارات.
- 85 12. 10. 00
-

أجھزة إنارة أو إشارة مرئية من األنواع المستعملة في الدراجات العادية

 - - - 85 12. 20. 90غيرھا
-

5%

عدد

10 %

عدد

أجھزة إشارة صوتية:

 - - - 85 12. 30. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
 - - - 85 12. 30. 90غيرھا
-

10 %

عدد

أجھزة إنارة أو إشارة مرئية ،أخر:

 - - - 85 12. 20. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
والدراجات الكھربائية

5%

عدد

10 %

عدد

أجھزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف:

 - - - 85 12. 40. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

عدد

 - - - 85 12. 40. 90غيرھا

10 %

عدد

أجزاء

5%

كغ

- 85 12. 90. 00

85.13

مصابيح كھربائية قابلة للحـمـل ،مصممة للعمل بواســطة مصدر طاقة خاص
بـھـا )مثل الخاليا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية(،
عدا أجھزة اإلنارة الداخلة في البند .85.12
- 85 13. 10. 00

مصابيح

- 85 13. 90. 00

أجزاء

85.14

 10:37ص

الرسم  %وحدة قياسية

30 %

عدد

5%

كغ

أفران كھربائية صناعية أو للمختبرات ))بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث
)بالتأثير الكھربائي " ("Inductionأو بحجز الشحنة الكھربائية
"(("dielectric loss؛ وغيرھا من األجھزة الصناعية أو المخبرية
لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكھربائي أو بحجز الشحنة.
- 85 14. 10. 00

أفران ذات مقاومة حرارية )بالتسخين غير المباشر(

5%

عدد

- 85 14. 20. 00

أفران ) furnacesأو  (ovensتعمل بالحث "بالتأثير" الكھربائي أو بحجز الشحنة
الكھربائية

5%

عدد

- 85 14. 30. 00

أفران أخر

5%

عدد

- 85 14. 40. 00

أجھزة " "equipmentأخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكھربائي أو
بحجز الشحنة الكھربائية

5%

عدد

- 85 14. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

589

الصفحة590 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

85.15

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

آالت وأجھـزة لحام ،كھربائية ،وإن كانت قادرة على القطع) ،بما في ذلك تلك
التي تعمل بالغاز المسخن كھربائيا ً( ،تعمل بحزم الليزر أو بغيرھا من الحزم
الضوئية أو الفوتونية أو بالموجـات فوق الصوتية أو بحزم اإللكترونات أو
بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البالزما "الغاز المؤين"؛ آالت وأجھزة للرش
الساخن للمعادن والخالئط المعدنية الخزفية "سيرميت")المصھورة(.
-

آالت وأجھزة للحام بمعادن مالئة ") "brasageعيدان لحام قاسية أو طرية(:

- - 85 15. 11. 00

مسدسات ومكاوي لحام

5%

عدد

- - 85 15. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

-

آالت وأجھزة لحام المعادن بالمقاومة:

- - 85 15. 21. 00

ذاتيةالحركة كليا ً أو جزئيا ً

5%

عدد

- - 85 15. 29. 00

غيرھا

5%

عدد

-

آالت وأجھزة للحام المعادن بطريقة األقواس )بما في ذلك أقواس البالزما(:

- - 85 15. 31. 00

ذاتية الحركة كليا ً أو جزئيا ً

5%

عدد

- - 85 15. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

- 85 15. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

5%

عدد

- 85 15. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسـة،
كھربائية؛ أجھزة حرارية كھربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو األرض ،أو
السـتعماالت مماثلة؛ أجھزة حرارية كھربائية لتصفيف الشعر )مثل المجففات
والمج ّعـدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر( ومجففات األيدي؛ مكاوي
كھربائية؛ أجھزة حراريةأخر الستعماالت منزلية؛ مقاومات حرارية
كھربائية،عدا تلك الداخلة في البند .85.45

85.16

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  11لھذا الفصل

-

مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة؛ مسخنات غاطسة ،كھربائية:

 - - - 85 16. 10. 10مسخنات غاطسة كھربائية مصممة ألجھزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية
 - - - 85 16. 10. 90غيرھا
-

30 %

عدد

أجھزة كھربائية لتدفئة األماكن أو التربة أو األرض أو الستعماالت مماثلة:

- - 85 16. 21. 00

مشعات )رادياتورات" ("Radiatorsمدخرة للحرارة

30 %

عدد

- - 85 16. 29. 00

غيرھا

30 %

عدد

-

 10:37ص

5%

عدد

أجھزة حرارية كھربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف األيدي:

- - 85 16. 31. 00

مجففات شعر

30 %

عدد

- - 85 16. 32. 00

أجھزة أخر لتصفيف الشعر

30 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

590

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

الصفحة591 :

رقم البند

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق

الرسم  %وحدة قياسية

- - 85 16. 33. 00

مجففات أيدي

30 %

عدد

- 85 16. 40. 00

مكاوي كھربائية
ٍ

30 %

عدد

- 85 16. 50. 00

أفران تعمل بموجات متناھية الصغر )ميكروويف(

30 %

عدد

- 85 16. 60. 00

أفران أخر؛ أفران طبخ ومواقد )بما فيھا مســـــــطحات الطبخ( وغالّيات ""boiling rings
وشوايات ومحامص

30 %

عدد

-

أجھزة حرارية كھربائية أخر:

- - 85 16. 71. 00

أجھزة إعداد القھوة والشاي

30 %

عدد

- - 85 16. 72. 00

محامص خبز

30 %

عدد

- - 85 16. 79. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 85 16. 80. 00

مقاومات حرارية كھربائية

1%

عدد

- 85 16. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

أطقم ھاتف " "telephone setsبما في ذلك الھواتف المعدة للشبكات
الخليوية "  " cellularأو للشبكات الالسلكية األخرى؛ أجھزة أخرى
إلرسال ,نقل أو استقبال الصوت أو الصور أو المعطيات "  " Dataاألخرى،
بما في ذلك األجھزة المعدة لإلتصاالت في الشبكة السلكية أو الالسلكية
)كالشبكة المحلية أو الشبكة المناطق الواسعة "،("wide areaعدا أجھزة
اإلرسال أو االستقبال الداخلية في البنود  85.27 ،85.25 ،84.43أو
.85.28

85.17

- - 85 17. 11. 00
--

أطقم ھاتف "  " telephone setsبما في ذلك الھواتف المعدة للشبكات الخليوية "
 "cellular net worksأو للشبكات الالسلكية األخرى:
أطقم ھاتف سلكية ذات يد السلكية ""cordless

20 %

عدد

ھواتف معدة للشبكات الخليوية " "cellular networksأو للشبكات الالسلكية األخرى:

 - - - 85 17. 12. 10أجھزة الھاتف الجوال ""mobile phones

20 %

عدد

مالحظة :إن ما ھم مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموالً بالبند الجزئي  8525.20عمالً بما جاء في الئحة
المقارنة

20 %

 - - - 85 17. 12. 90غيرھا

عدد

مالحظة :إن ما ھم مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموالً بالبند الجزئي 8525.90

- - 85 17. 18. 00

غيرھا

-

أجھزة أخرى لإلرسال ,لنقل أو الستقبال الصوت أوالصور أو غيرھا من المعطيات
" ،"dataبما في ذلك أجھزة لالتصاالت في الشبكة السلكية أو الالسلكية )كالشبكة المحلية أو
شبكة منطقة شاسعة ":("wide area network

--

محطات أساسية:

 - - - 85 17. 61. 10أجھزة إرسال وإن كانت مندمجة بأجھزة استقبال

 10:37ص

2017/03/14

20 %

5%

الصفحة

عدد

عدد

591

الصفحة592 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

 - - - 85 17. 61. 20أجھزة أخر ،لإلتصاالت عن طريق التيار الناقل أو ألنظمة الخطوط الرقمية

الرسم  %وحدة قياسية

20 %

عدد

مالحظة :إن ما ھو مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموال بالبند الجزئي  8517.50عمال بما جاء في الئحة
المقارنة

--

آالت استقبال أو تحويل وإرسال ,نقل أو إعادة توليد الصوت أو الصور أو المعطيات
" "dataاألخرى ،بما في ذلك أجھزة الوصل المؤقت " "switchingوتبديل الترددات:

 - - - 85 17. 62. 10آالت معالجة ذاتية للمعلومات )المسماة " (" multiplexeursالتي تسمح بإرسال إشارات
رقمية أو تشابھية "  "analogiquesبشكل متزامن مما يسمح بدمج الصوت والصور
والمعطيات األخرى

5%

عدد

مالحظة :إن ما ھو مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموالً بالبند الجزئي  8471.80عمال بما جاء في الئحة
المقارنة .

20 %

 - - - 85 17. 62. 90غيرھا

عدد

مالحظة :إن ما ھو مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموالً بالبند الجزئي . 8517.80

- - 85 17. 69. 00

20 %

غيرھا

عدد

مالحظة :إن ما ھو مشمول بھذا البند الجزئي كان مشموالً بالبندين الفرعيين  8517.19و  8517.80عمال بما
جاء في الئحة المقارنة .

- 85 17. 70. 00

85.18

5%

أجزاء.

عدد

مذياعات للصوت )ميكروفونات " ("microphonesوحواملھا )ســــــتاند
"("stands؛ مكبرات صوت ،وإن كانت مركبة في ھياكلھا؛ سماعات
رأسية ) (headphonesوسماعات أذنية ،وإن كانت مـتـحـدة
) (combinedبـمـذيـاعـات للصـوت "بميكروفون" ،وأطقم تتألف من
مذياع صوت "ميكروفون" ومن مكبر أو عدة مكبرات للصوت؛ مضخمات
كھربائية للذبذبات الصوتية؛ مجموعات )أطقم " ("setsمضخمات صوت
كھربائية.
- 85 18. 10. 00

مذياعات للصوت )ميكروفونات( وحواملھا

-

مكبرات صوت ،وإن كانت مركبة في ھياكلھا:

--

مكبرات صوت مفردة ،مركبة في ھياكلھا:

 - - - 85 18. 21. 10مستلزمات انتاج للشركات المرخصة بصناعة األجھزة التلفزيونية و األلكترونية

20 %

عدد

5%

عدد

20 %

عدد

- - 85 18. 22. 00

مكبرات صوت متعددة ،مركبة في نفس الھيكل

20 %

عدد

- - 85 18. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 85 18. 30. 00

ســماعات رأسية " "headphonesوســماعات أذنية " ،"earphonesوإن كانت متحدة
بمذياع للصوت ،وأطقم تتألف من مذياع للصوت ومن مكبر أو عدة مكبرات للصوت

20 %

عدد

 - - - 85 18. 21. 90غيرھا

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

- 85 18. 40. 00

مضخمات كھربائية للذبذبات الصوتية

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  9لھذا الفصل

 10:37ص

- 85 18. 50. 00

مجموعات كھربائية لتضخيم الصوت

- 85 18. 90. 00

أجزاء

2017/03/14

20 %

عدد

5%

كغ

الصفحة

592

الصفحة593 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

85.19

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أجھزة تسجيل الصوت؛ أجھزة إعادة إذاعة الصوت؛ أجھزة تسجيل وإعادة
إذاعة الصوت.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  11لھذا الفصل

- 85 19. 20. 00

أجھزة تعمل بنقود معدنية ،بأوراق نقدية ،بطاقات مصرفية ،قطع بديلة )فيش( أو أية وسائل
دفع أخرى

20 %

عدد

- 85 19. 30. 00

أجھزة إدارة اسطوانات

20 %

عدد

- 85 19. 50. 00

أجھزة الرد على المكالمات الھاتفية

20 %

عدد

-

أجھزة أخرى:

--

تستخدم حامل مغناطيسي ،ضوئي أو نصف ناقل:
5%

عدد

 - - - 85 19. 81. 10أجھزة تسجيل سينمائية تعمل بطرق ضوئية كھربائية "  " photoelectricalمعدة لصناعة
السينما
 - - - 85 19. 81. 20آالت إذاعة اإلمالء

20 %

عدد

 - - - 85 19. 81. 30غيرھا

20 %

عدد

--

غيرھا:
5%

عدد

 - - - 85 19. 89. 10أجھزة تسجيل سينمائية تعمل بطرق ضوئية كھربائية "  " photoelectricalمعدة لصناعة
السينما
 - - - 85 19. 89. 20آالت إذاعة اإلمالء .

20 %

عدد

 - - - 85 19. 89. 90غيرھا

20 %

عدد

أجھزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة )الفيديو( ،وإن كانت متضمنة مؤالف
إشارات فيديو )تيونر " ("tunerأم ال.

85.21

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  11لھذا الفصل

- 85 21. 10. 00

تعمل بأشرطة ممغنطة

30 %

عدد

- 85 21. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية لالستخدام مع األجھزة الداخلة
في البند  85.19أو .85.21

85.22
- 85 22. 10. 00

رؤوس صوت )إبر الحاكي(

10 %

كغ

- 85 22. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

أقراص ،أشرطة ،أجھزة تخزين مستبقية للمعلومات على انصاف ناقالت،
"بطاقات ذكية" وحوامل آخر لتسجيل الصوت أو للتسجيالت المماثلة ،وإن
كانت مسجلة ،بما فيھا األسطوانات األم " "Motricanوالقوالب المغلفنة
إلنتاج األقراص ،باستثناء المنتجات الداخلة في الفصل 37

85.23

- - 85 23. 21. 00
 10:37ص
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حوامل مغناطيسية:
بطاقات تحتوي على مسارات ممغنطة

20 %
الصفحة

عدد
593

الصفحة594 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 85 23. 29. 00
-

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية

20 %

عدد

حوامل بصرية " :" optiques

- - 85 23. 41. 00

غير مسجلة

20 %

عدد

- - 85 23. 49. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

حوامل نصف ناقلة:

- - 85 23. 51. 00

أجھزة تخزين مستبقية للمعلومات أساسھا أنصاف ناقالت

20 %

عدد

- - 85 23. 52. 00

بطاقات ذكية

20 %

عدد

- - 85 23. 59. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 85 23. 80. 00

غيرھا

20 %

عدد

أجھزة إرســــال لبث اإلذاعة المسموعة أو اإلذاعة المصورة )البث
التلفزيوني( وإن كانت تتضمن أجھزة استقبال أو أجھزة تســــجيل أو إعادة
إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية ،كاميرات رقمية و كاميرات تسجيل فيديو.

85.25

- 85 25. 50. 00

أجھزة إرسال

- 85 25. 60. 00

أجھزة إرسال تتضمن أجھزة إستقبال

5%

عدد

5%

عدد

مالحظة :كان رقم ھذا البند الفرعي  8525.20.00قبل تعديل النظام المتناسق لعام  2007و الذي جرى بموجبه
أيضا ً إعادة تصنيف الھاتف الجوال في البند الفرعي 8517.12

- 85 25. 80. 00

85.26

أجھزة رادار وأجھزة إرشاد مالحي بالراديو وأجھزة توجيه عن بعد بالراديو
- 85 26. 10. 00
-

أجھزة رادار

5%

عدد

غيرھا:

- - 85 26. 91. 00

أجھزة إرشاد مالحي بالراديو

5%

عدد

- - 85 26. 92. 00

أجھزة توجيه عن بعد بالراديو

5%

عدد

85.27

أجھزة إستقبال لإلذاعة بالراديو "  " radio broadcastingوإن كانت
مندمجة ،ضمن نفس االبدن ،بجھاز تسجيل أو جھاز إعادة إذاعة الصوت أو
بساعة أو بجھاز ساعة.
-

أجھزة استقبال لإلذاعة بالراديو قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي:

- - 85 27. 12. 00

أجھزة راديو مندمجا ً بھا مشغالت "قارئات" أشرطة كاسيت ،بحجم الجيب

30 %

عدد

- - 85 27. 13. 00

أجھزة أخر مندمجا ً بھا أجھزة تسجيل أو إعادة إذاعة الصوت

30 %

عدد

- - 85 27. 19. 00

غيرھا

30 %

عدد

-
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كاميرات تلفزيون ،كاميرات تصوير رقمية )ديجيتال( وكاميرات تسجيل فيديو )كاميرات
فيديو مسجلة(

30 %

عدد

2017/03/14

أجھزة استقبال لإلذاعة بالراديو غير قادرة على العمل إال بمصدر طاقة خارجي ،من النوع
المستعمل في السيارات:
الصفحة

594

الصفحة595 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
--

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
مندمجة بجھاز تسجيل أو بجھاز إلذاعة الصوت:

 - - - 85 27. 21. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
 - - - 85 27. 21. 90غيرھا
--

5%

عدد

30 %

عدد

غيرھا:

 - - - 85 27. 29. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل
 - - - 85 27. 29. 90غيرھا
-

الرسم  %وحدة قياسية

5%

عدد

30 %

عدد

غيرھا:

- - 85 27. 91. 00

مندمجة بجھاز تسجيل أو بجھاز إعادة إذاعة الصوت

30 %

عدد

- - 85 27. 92. 00

غير مندمجة بجھاز تسجيل أو بجھاز إعادة إذاعة الصوت ولكن مندمجة بأحد أجھزة أصناف
صناعة الساعات

30 %

عدد

- - 85 27. 99. 00

غيرھا

30 %

عدد

أجھزة إظھار)مونيتورات"("monetorsوأجھزة تسليط الصور على
الشاشة)بروجيكتورات(،ال تتضمن جھاز الستقبال اإلذاعة المصورة
)تلفزيون(؛أجھزة استقبال اإلذاعة المصورة )تلفزيونات( وإن كانت تتضمن
أجھزة استقبال اإلذاعة المسموعة )راديو(أو أجھزة تسجيل أو إعادة إذاعة
الصوت أو الفيديو.

85.28

مالحظة :جرى تعديل نص البند الرئيسي وجرى تعديل أرقام البنود الفرعية الشاملة للتلفزيونات لتصبح
 8528.71لغاية  8528.73بموجب تعديل النظام المتناسق لعام  2012وتراجع المالحظة االضافية رقم1و4
و 10لھذا الفصل بشأن استيفاء رسم االنفاق االستھالكي

-

أجھزة إظھار )مونيتورات( ذات أنابيب أشعة كاتودية:

- - 85 28. 42. 00

من النوع المستخدم حصراً أو بصورة رئيسية للوصل مباشرة في نظام المعالجة الذاتية
للمعلومات الداخلة في البند 84.71

- - 85 28. 49. 00

غيرھا

-

أجھزة إظھار )مونيتورات( أخرى:

--

من النوع المستخدم حصراً أو بصورة رئيسية للوصل مباشرة في نظام المعالجة الذاتية
للمعلومات الداخلة في البند :84.71

 - - - 85 28. 52. 10من قياس  20بوصة فما دون

30 %

عدد

5%

عدد

 - - - 85 28. 52. 90غيرھا

30 %

عدد

غيرھا

30 %

عدد

- - 85 28. 59. 00
-
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5%

عدد

أجھزة تسليط الصور على الشاشة )بروجيكتورات(:

- - 85 28. 62. 00

من النوع المستخدم حصراً أو بصورة رئيسية في نظام المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في
البند 84.71

- - 85 28. 69. 00

غيرھا

2017/03/14

5%

عدد

30 %

عدد

الصفحة

595

الصفحة596 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 85 28. 71. 00
--

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أجھزة استقبال لإلذاعة المصورة )تلفزيونات( ،وإن كانت مندمجة بأجھزة استقبال لإلذاعة
المسموعة )راديوات( أو بأجھزة تسجيل أو بإعادة إذاعة الصوت أو الصورة )فيديوات(:
غير مصممة لتندمج بجھاز عرض أو شاشة فيديو

 - - - 85 28. 72. 90غيرھا
غيرھا ,بألوان أحادية )مونوكروم " (" monochrom

5%

عدد

30 %

عدد

30 %

عدد

أجزاء معدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع األجھزة الداخلة في
البنود من  85.25إلى .85.28

85.29
- 85 29. 10. 00

ھوائيات "أنتينات" وعاكسات للھوائيات من جميع األنواع؛ أجزاء معدة لالستعمال مع ھذه
األصناف.

5%

عدد

- 85 29. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

85.30

أجھزة كھربائية لإلشارة أواألمان أوالرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور،
لطرق الســكك الحديدية وما يماثلھا أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو
للمواقف أو لمنشـــــــآت الموانئ أو المطارات )عدا ما يدخل منھا في البند
.(86.08
- 85 30. 10. 00

أجھزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلھا

5%

عدد

- 85 30. 80. 00

أجھزة أخر

5%

عدد

- 85 30. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

85.31

أجھزة كھربائية للـتـنـبـيـه بالصوت أو بالرؤية )مثل األجراس والصفارات
ولوحات الداللة أو البيان وأجھزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق( ،عدا ما يدخل
منھا في البند  85.12أو البند .85.30
- 85 31. 10. 00

أجھزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجھزة مماثلة

10 %

عدد

- 85 31. 20. 00

لوحات الداللة أوالبيان المحتوية على أدوات بلورات " "Crystalسائلة ) (LCDأو
صمّامات ثنائية و ديودات باعثة للضوء )(LED

10 %

عدد

- 85 31. 80. 00

أجھزة أخر

10 %

عدد

- 85 31. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

85.32

مكثفات كھربائية ،ثابتة أو متغيرة ،أو قابلة للتعديل )الضبط المسبق(.
- 85 32. 10. 00
-
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30 %

عدد

غيرھا باأللوان:

 - - - 85 28. 72. 10أجھزة البلورات السائلة  LCDتتضمن عناصر أخرى أضافية غير تلك المذكورة في البند
الجزئي  9013.80.00المستوردة من قبل الشركات المرخصة بتجميع وصناعة األجھزة
التلفزيونية على أال تشكل تلفزيونا ً كامالً وتكون بدون ظھر وبدون أطار وبدون قواعد تثبيت

- - 85 28. 73. 00

الرسم  %وحدة قياسية

2017/03/14

مكثفات ثابتة معدة لإلستعمال في الدوائر الكھربائية ،ذات تردد قدره ) Hz 60/50ھيرتز(
يمكنھا استيعاب قدرة تفاعلية ال تقل عن ) kvr 0.5كيلو فار( )مكثفات الطاقة(

1%

كغ

مكثفات ثابتة أخر:
الصفحة

596

الصفحة597 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 85 32. 21. 00

من تنتاليوم

1%

- - 85 32. 22. 00

الكتروليتية من ألومنيوم

1%

كغ

- - 85 32. 23. 00

ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة

1%

كغ

- - 85 32. 24. 00

ذات عازل من خزف متعدد الطبقات

1%

كغ

- - 85 32. 25. 00

ذات عازل من ورق أو من لدائن

1%

كغ

- - 85 32. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 85 32. 30. 00

مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل )الضبط المسبق(

1%

كغ

- 85 32. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

مقاومات كھربائية غير حرارية )بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل
"الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجھد "بوتنشيومتر"(.
- 85 33. 10. 00
-

مقاومات ثابتة من كربون ،مكتلة أو ذات طبقة رقيقة

1%

كغ

مقاومات ثابتة أخر:

- - 85 33. 21. 00

معدة لقدرة التزيد عن W 20

1%

كغ

- - 85 33. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

-

مقاومات متغيرة من أسالك ملفوفة ،بما فيھا "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجھد
"بوتنشيومتر":

- - 85 33. 31. 00

معدة لقدرة ال تزيد عن w 20

1%

كغ

- - 85 33. 39. 00

غيرھا

1%

كغ

- 85 33. 40. 00

مقاومات متغيرة أخر ،بما فيھا "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجھد "بوتنشيومتر"

1%

كغ

- 85 33. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

85 34. 00. 00

دوائر "دارات" مطبوعة

1%

كغ

85.35

أجھزة كھربائية لوصـل وقطع أو لوقاية أو لتقســيم الدوائر الكھربائية )مثل
المفاتيح والمنصـھرات ومانعـات الصـواعق ومحدّدات الجھد "التوتر"
وأجھزة امتصاص الصدمات الكھربائية ووصالت المآخذ الكھربائية ،وأدوات
وصل أخرى وعلب التوصيل( ،لجھد "توتر" يزيد عن ) V 1000فولت(.
- 85 35. 10. 00
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

كغ

85.33

85.34

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

منصھرات )فيوزات( وقاطعات دارت ذات منصھرات

1%

كغ

قاطعات تيار ذاتية الحركة:

- - 85 35. 21. 00

لجھد يقل عن ) kV 72.5كيلوفولت(

1%

كغ

- - 85 35. 29. 00

غيرھا

1%

كغ

- 85 35. 30. 00

مفاتيح تقسيم )عزل " ("Isolatingومفاتيح وصل وقطع التيار

1%

كغ

- 85 35. 40. 00

مانعات صواعق ومحددات جھد "توتر" وأجھزة امتصاص الصدمات الكھربائية

1%

كغ

2017/03/14

الصفحة

597

الصفحة598 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 85 35. 90. 00

85.36

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية

1%

كغ

أجھزة كھربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسـيم الدوائر الكھربائية )مثل
المفاتيح والمرحالت "ريالي  "Relaysوالمنصھرات وأجھزة امتصاص
الصدمات الكھربائية ووصالت المآخذ الكھربائية "الفيش  "Plugsوالمآخذ
الكھربائية "البرايز" ومآخذ للمبات "سوكات ) Lamp-Holderدوي("
وغيرھا من أدوات الوصل وعلب التوصيل( ،لجھد "توتر" ال يزيد عن
) V1000فولت(؛ واصالت )أدوات وصل( لأللياف البصرية أو لحزم أو
لكابالت األلياف البصرية.
- 85 36. 10. 00

منصھرات )فيوزات( وقاطعات تيّار ذات منصھرات

1%

كغ

- 85 36. 20. 00

قاطعات تيار ذاتية الحركة

1%

كغ

- 85 36. 30. 00

أجھزة أخر لوقاية الدوائر الكھربائية

1%

كغ

-

مرحالت )ريالي ":("Relays

- - 85 36. 41. 00

لجھد "توتر" اليزيد عن ) V 60فولت(

1%

كغ

- - 85 36. 49. 00

غيرھا

1%

كغ

- 85 36. 50. 00

مفاتيح كھربائية أخر

5%

كغ

- - 85 36. 61. 00

مقابس لمبات )سوكة "دوي"( وصالت مآخذ كھربائية )قوابس أو فيش( ومآخذ كھربائية
)مقابس أو بريزات ":("prises
مقابس لمبات )سوكة أو سوكات "دوي"(

5%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  5لھذا الفصل

- - 85 36. 69. 00

غيرھا

5%

كغ

- 85 36. 70. 00

واصالت )أدوات وصل( لأللياف البصرية أو لحزم أو كابالت األلياف البصرية

5%

كغ

- 85 36. 90. 00

أجھزة أخر

5%

كغ

لوحات "تابلوھات" ،مناضد ،خزائن وغيرھا من الحوامل ،مزودة بجھازين
أو أكثر من األجھزة الداخلة في أحد البندين  85.35أو  ،85.36للتحكم أو
التوزيع الكھربائي ،بما فيھا تلك التي تتضمن أدوات أو أجھزة داخلة في
الفصل  ،90أجھزة التحكم الرقمية ،عدا أجھزة التحويل الداخلة في البند
.85.17

85.37

- 85 37. 10. 00

لجھد "توتر" ال يزيد عن ) V 1000فولت(

5%

كغ

- 85 37. 20. 00

لجھد "توتر" يزيد عن ) V 1000فولت(

5%

كغ

أجزاء معدة لالستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع األجھزة الداخلة في البنود
 85.35أو  85.36أو .85.37

85.38
- 85 38. 10. 00
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لوحات "تابلوھات" ،مناضد ،خزائن وغيرھا من الحوامل لألصناف الداخلة في البند
 ،85.37غير مزودة بأجھزتھا

5%

الصفحة

كغ

598

الصفحة599 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 85 38. 90. 00

85.39

القسم السادس عشر  /الفصل الخامس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية

5%

كغ

لمبات وأنابيب كھربائية ،تضيء بتوھج الشعيرات أو بالتفريغ ،بما في ذلك
األصناف المسماة "مصابيح مقفلة" واللمبات واألنابيب ذات األشعة فوق
البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية؛ لمبات و أنابيب ديودات
باعثة للضوء ).(LED
- 85 39. 10. 00

مصابيح مقفلة "سيلد بيم ) "Seald beamبشكل وحدات مقفلة تضم العدسة والعاكس
وشعيرات التوھج(

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  6لھذا الفصل

-

لمبات وأنابيب أخر ،تضيء بتوھج الشعيرات ،باستثناء اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية أو
األشعة تحت الحمراء:

- - 85 39. 21. 00

ھالوجينية بالتنغستين

5%

عدد

- - 85 39. 22. 00

غيرھا ،بقدرة التزيد عن  W 200ولجھد "توتر" يزيد عن ) V 100فولت(

5%

عدد

- - 85 39. 29. 00

غيرھا

5%

عدد

-

لمبات وأنابيب تضيء بالتفريغ ،عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية:

--

لمبات وأنابيب "فلورسنت" ذات قطب سالب "كاتود" ساخن:

 - - - 85 39. 31. 10لمبات توفير الطاقة

1%

عدد

 - - - 85 39. 31. 90غيرھا

5%

عدد

- - 85 39. 32. 00

لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بھاليدات معدنية

5%

عدد

- - 85 39. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

-

لمبات و أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسية:

- - 85 39. 41. 00

لمبات قوسية

5%

عدد

- - 85 39. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

- 85 39. 50. 00

لمبات و أنابيب ديودات باعثة للضوء )(LED

5%

عدد

- 85 39. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

لمبات وصمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد
أو ضوئي )مثل الصمامات واألنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز،
واألنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب األشعة
الكاثودية ،وأنابيب الكاميرات التلفزيونية( ،غير تلك الداخلة في البند
.85.39

85.40

-

أنابيب األشعة الكاثودية ألجھزة استقبال اإلذاعة المصورة )التلفزيون( ،بما في ذلك أجھزة
االستقبال الخاصة بالفيديو "فيديو مونيتور :"Video monitor
مالحظة :إن السطح الداخلي لقاعدة انبوب األشعة الكاتودية المطلي بالفلورسانت الذي يتلقى حزمة اإللكترونات
المنبعثة من الكاثود أو الكاثودات ھوالذي يؤلف الشاشة " "screenالظاھرة للعيان

- - 85 40. 11. 00
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باأللوان

1%
الصفحة

كغ
599

الصفحة600 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 85 40. 12. 00

أحادية اللون )مونوكروم "("monochromes

1%

عدد

- 85 40. 20. 00

أنابيب الكاميرات التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي

1%

عدد

- 85 40. 40. 00

أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية أحادية اللون )مونوكروم(؛ أنابيب عرض
المعلومات والرسوم البيانية ,بااللوان تظھر نقاط فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن 0.4
ملليميتر

1%

عدد

- 85 40. 60. 00

أنابيب أشعة كاثودية أخر

1%

عدد

-

أنابيب موجات متناھية الصغر "ميكروويف" )مجنيترون " "Magnetronsوالكليسترون
"وأنابيب الموجات المتنقلة ،والكارسينوترون( ،عدا أنابيب التحكم الشبكي:

- - 85 40. 71. 00

مجنيترون

1%

عدد

- - 85 40. 79. 00

غيرھا

1%

عدد

-

أنابيب وصمامات أخر:

- - 85 40. 81. 00

أنابيب وصمامات ألجھزة االستقبال أو ألجھزة التضخيم

1%

عدد

- - 85 40. 89. 00

غيرھا

1%

عدد

-

أجزاء:

- - 85 40. 91. 00

ألنابيب األشعة الكاثودية

1%

كغ

- - 85 40. 99. 00

غيرھا

1%

كغ

85.41

صمامات ثنائية "ديودات" وترانزستورات وأدوات شبه موصلة "نصف
ناقلة" مماثلة؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء ،بما في ذلك الخاليا
الضوئية الفولتائية ،وإن كانت مجمعة بشكل وحدات "موديول "Modules
أو مھيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية "ديودات" باعثة للضوء )(LED؛
بللورات بيزو-كھربائية مركبة.
- 85 41. 10. 00
-
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صمامات ثنائية "ديودات  "Diodesباعثة للضوء )،(LEDعدا الصمامات الثنائية الحساسة
للضوء

1%

عدد

ترانزستورات ،غير الترانزستورات الحساسة للضوء:

- - 85 41. 21. 00

ذات معدل تبدد يقل عن W 1

1%

عدد

- - 85 41. 29. 00

غيرھا

1%

عدد

- 85 41. 30. 00

مقومات ترانزستورية "تايرستورات  " thyristorsو"دياك  "diacsو"تراياك " triacs
عدا األدوات الحساسة للضوء

1%

عدد

- 85 41. 40. 00

أدوات شبه موصلة )نصف ناقلة " ("semiconductorحساسة للضوء ،بما في ذلك الخاليا
الضوئية الفولتائية " ،"photovoltaicوإن كانت مجمعة في شكل وحدات "موديول
 "modulesأو مھيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية "ديودات"باعثة للضوء)(LED

1%

عدد

- 85 41. 50. 00

أدوات شبه ناقلة )"نصف ناقلة " ("semiconductorموصلة أخر

1%

عدد

- 85 41. 60. 00

بلورات بيزو -كھربائية مركبة ""piezo-electric crystals

1%

عدد

2017/03/14

الصفحة

600

الصفحة601 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 85 41. 90. 00

85.42

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
أجزاء

الرسم  %وحدة قياسية

1%

كغ

دوائر "دارات" متكاملة ألكترونية .
-

دارات متكاملة ألكترونية:

- - 85 42. 31. 00

معالجات " "processorومراقبات " "controlerوإن كانت مندمجة بذاكرات أو مغيرات
" "convertorsأو دارات منطقية أو ساعات ودارات توقيت أو بغيرھا من الدارات

1%

عدد

- - 85 42. 32. 00

ذاكرات

1%

عدد

- - 85 42. 33. 00

مضخمات ""amplifiers

1%

عدد

- - 85 42. 39. 00

غيرھا

1%

عدد

- 85 42. 90. 00

أجزاء

1%

كغ

85.43

آالت وأجھزة كھربائية ذات وظائف قائمة بذاتھا غير مذكورة وال داخلة في
مكان آخر من ھذا الفصل.
- 85 43. 10. 00

مسرعات الجزيئات

1%

عدد

- 85 43. 20. 00

مولدات إشارات

1%

عدد

- 85 43. 30. 00

آالت وأجھزة لطالء المعادن كھربائيا ً أو للتحليل الكھربائي أو اإلنتقال الكھربائي للجزئيات
المعلقة )اليكتروفورسيز "("Electrophoresis

1%

عدد

- 85 43. 70. 00

آالت وأجھزة أخر

5%

عدد

- 85 43. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

85.44

أســــــالك وكابالت معزولة )بما في ذلك الكابالت متحدة المحور
" ("co-axialوغيرھا من الموصالت المعزولة للكھرباء )بما في ذلك
المطلية باللك "باللكر" أو الميناء أو المؤكسدة كھربائ ًّيا "،(َ"anodised
وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابالت من ألياف بصرية مصنعة
من ألياف مغلف كل منھا على حدة ،وإن كانت مجمعة مع موصالت كھربائية
أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.
-

أسالك للف "بوبيناج":

- - 85 44. 11. 00

من نحاس

5%

كغ

- - 85 44. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 85 44. 20. 00

كابالت متحدة المحور وغيرھا من موصالت كھربائية متحدة المحور

5%

كغ

- 85 44. 30. 00

مجموعات أسالك لشمعات اإلحتراق ومجموعات أسالك أخر من األنواع المستعملة في
وسائل النقل

5%

كغ

-
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موصالت كھربائية أخر ،لجھد "توتر" ال يتجاوز :"V" 1000

- - 85 44. 42. 00

مزودة بأدوات توصيل طرفية

5%

كغ

- - 85 44. 49. 00

غيرھا

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

601

الصفحة602 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 85 44. 60. 00

موصالت كھربائية أخر ،لجھد "توتر" يزيد عن "V" 1000

5%

كغ

- 85 44. 70. 00

كابالت من ألياف بصرية

5%

كغ

85.45

أقطاب من فحم ،فحمات المسح ،فحمات اللمبات ،أو فحمات مجموعات
الخاليا المولدة "فحمات البطاريات" وأصناف أخر من جرافيت أو من غيره
من الفحم ،سواء كانت بمعدن أو بدونه ،من األنواع المستعملة في األغراض
الكھربائية.
-

أقطاب:

- - 85 45. 11. 00

من األنواع المستعملة في األفران

5%

كغ

- - 85 45. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 85 45. 20. 00

فحمات مسح ""balais

5%

كغ

- 85 45. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

85.46

عازالت للكھرباء من جميع المواد.
- 85 46. 10. 00

من زجاج

5%

كغ

- 85 46. 20. 00

من خزف

5%

كغ

- 85 46. 30. 00

غيرھا

5%

كغ

قطع عازلة للكھرباء لآلالت و األجھزة والمعدات الكھربائية ،مصنوعة كليا ً
من مواد عازلة ،وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع )مثل
المقابس الملولبة للمبات "سوك ملولبة  ("threaded socketsأدمجت
في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة ،عدا العازالت الداخلة في البند 85.46؛
أنابيب للتمديد الكھربائي ووصالتھا ،من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.

85.47

- 85 47. 10. 00

قطع عازلة من خزف

5%

كغ

- 85 47. 20. 00

قطع عازلة من لدائن

5%

كغ

- 85 47. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

85.48
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فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة "البطاريات"
والمدخرات الكھربائية؛ خاليا مولدة مستھلكة ،مجموعات خاليا مولدة
"بطاريات" مستھلكة ،مدخرات كھربائية مستھلكة؛ أجزاء كھربائية لآلالت أو
األجھزة غير مذكورة وال داخلة في أي مكان آخر من ھذا الفصل.
- 85 48. 10. 00

فضالت وخردة الخاليا المولدة ومجموعات الخاليا المولدة "البطاريات" والمدخرات
الكھربائية؛ خاليا مولدة مستھلكة ،مجموعات خاليا مولدة مستھلكة "بطاريات" ،مدخرات
كھربائية مستھلكة

30 %

كغ

- 85 48. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

602

الصفحة603 :
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الصفحة
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الصفحة604 :
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الصفحة

604

الصفحة605 :

القسم السابع عشر  /الفصل السادس والثمانون

القسم السابع عشر
معدات نقل
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا القسم األصناف الداخلة في البنود  95.03أو  ،95.08كما ال يشمل الزحّ افات والمزالق واألصناف المماثلة الداخلة في البند
.95.06

-2

ال تعتبر "أجزاء أو لوازم" ،بالمعنى المقصود في ھذا القسم ،وإن كانت معدة بوضوح لالستعمال في معدات النقل ،األصناف التالية:
)أ(

الفواصل والحلقات وما يماثلھا من جميع المواد )بند المادة المكونة منھا أو البند  (84.84وكذلك األصناف األخر من مطاط مبركن
عدا المطاط المقسى )البند (40.16؛

)ب( األجزاء واللوازم المعدة لالســتعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشـر ،من معادن عادية )القسم
الخامس عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛
)ج(

أصناف الفصل ) 82العدد(؛

)د(

أصناف البند 83.06؛

)ه(

اآلالت واألجھـزة الداخلة في البنود من  84.01لغاية  84.79و كذلك أجزاؤھا باستثناء مبردات أو شبكات تبريد الھواء
للعربات من القسم السابع عشر؛ األصناف الداخلة في أحد البنديـن  84.81أو  84.82وكذلك األصناف الداخلة في البند ،84.83
بشرط أن تش ّكل أجزاء ال تتجزأ من المحركات؛

)و(

اآلالت واألجھزة الكھربائية وكذلك التجھيزات واللوازم الكھربائية )الفصل (85؛

)ز(

األصناف الداخلة في الفصل 90؛

)ح(

أصناف الفصل 91؛

)ط(

األسلحة )الفصل (93؛

)ي(

أجھزة اإلنارة و أجزاؤھا الداخلة في البند 94.05؛

)ك(

الفراجين التي تشكل أجزاء للعربات )البند .(96.03

-3

إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول من  86لغاية  ،88ال تنطبق على األجزاء واللوازم غير المالئمة لالستخدام
حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول .أما األجزاء واللوازم التي تبعا ً لمواصفاتھا قد ينطبق عليھا توصيف بندين أو أكثر من
بنود تلك الفصول فإنھا يجب أن تبند تبعا ً للبند الذي يتوافق مع استعمالھا الرئيسي.

-4

من أجل تطبيق أحكام ھذا القسم:
)أ(

إن المركبات المصممة خصيصا ً للســـير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الســـكك الحديدية ،يجب أن تبند في بندھا المالئم
من الفصل 87؛

)ب( إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندھا المالئم من الفصل 87؛
)ج(
-5

إن الطائرات المصممة خصيصا ً بحيث يصبح من الممكن استخدامھا كمركبات للطرق البرية تبند في بندھا المالئم من الفصل .88

تبند المركبات ذات الوسائد الھوائية ضمن ھذا القسم مع المركبات األكثر مماثلة لھا وفقا ً لما يلي:
)أ(

في الفصل  86إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه )القطارات ذات الوسائد الھوائية(؛

)ب( في الفصل  87إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
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الصفحة606 :

)ج(

القسم السابع عشر  /الفصل السادس والثمانون

في الفصل  89إذا كانت مصممة للســير فوق الماء وإن كانت قادرة على الرسو على الشــواطئ أو األرصفة العائمة أو قادرة أيضا ً
على السير فوق الجليد.

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الھوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندھا
المركبات ذات الوسائد الھوائية وفقا ً لألحكام السابقة.
وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الھوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية ،وتبند أجھزة اإلشارة واألمان
والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الھوائية مثلما تبند أجھزة اإلشارة واألمان والرقابة والتحكم والتوجيه
الخاصة بخطوط السكك الحديدية.
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القسم السابع عشر  /الفصل السادس والثمانون

الفصل السادس والثمانون
قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلھا ،وأجزاؤھا؛ أجھزة إشارة آلية ،بما فيھا
الكھرو  -آلية ،لطرق المواصالت
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ(

العوارض من خشب أو من خرسانة ،للسكك الحديدية أو ما يماثلھا ،والعناصر من خرسانة للطرق الموجھة الخاصة بالقطارات
ذات الوسائد الھوائية ) البند  44.06أو البند ( 68.10؛

)ب( اللوازم اإلنشائية من حديد صب أو حديد أو صلب للسكك الحديدية ،الداخلة في البند 73.02؛
)ج(
-2

األجھزة الكھربائية لإلشارة أو األمان أو الرقابة أو التوجيه  ،الداخلة في البند . 85.30

يشمل البند  86.07فيما يشمل:
)أ(

المحاور والدواليب )العجالت( والمحاور المركبة على عجالتھا واألطواق المعدنية ومراكز الدواليب )الصرة المعدنية للعجالت(
وأجزاؤھا األخر؛

)ب( الھياكل والھياكل السفلية ،القواعد "البوغيات" أو "بيسل" ،أو" بيسل بوغيات"؛

-3

)ج(

علب المحاور)علب الشحم أو الزيت( وأجھزة اإليقاف)الفرامل( ،من جميع األنواع؛

)د(

صدامات العربات ،والمحاجن وأجھزة القطر األخر ووصالت الممرات بين العربات؛

)ه(

أجزاء األبدان؛

مع مراعاة أحكام المالحظة )  ( 1أعاله  ،يشمل البند  ، 86.06فيما يشمل:
)أ(

الخطوط المجمعة ،والصواني والجسور الدوارة ،والصدامات الثابتة لألرصفة ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛

)ب( أعمدة اإلشارة "الســيمافورات" ،لوحات وأقراص اإلشــارة اآللية ،أجھزة التحويل األرضية للخطوط ،نقاط التحكم واإلشــــارة
وغيرھا من األجھزة اآللية )بما فيھا الكھرو  -آلية( لإلشــــــارة واألمان أو التحكم في المرور لخطوط الســــــكك الحديدية والترام
والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجھيزات المواقف أو إنشــــــاءات الموانئ أو المطارات وإن كانت مجھزة بإنارة
كھربائية.
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الصفحة608 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

86.01

القسم السابع عشر  /الفصل السادس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

قاطرات للسكك الحديدية مزودة بالطاقة الكھربائية من مصدر خارجي أو من
مدخرات كھربائية.
- 86 01. 10. 00

مزودة بالطاقة الكھربائية من مصدر خارجي

30 %

عدد

- 86 01. 20. 00

مزودة بالطاقة من مدخرات كھربائية

30 %

عدد

قاطرات أخرى للسكك الحديدية؛ عربات َّ
خزانات ماء ووقود القاطرات
البخارية )تندرز".("locomotive tenders

86.02
- 86 02. 10. 00

قاطرات ديزل كھربائية

30 %

عدد

- 86 02. 90. 00

غيرھا.

30 %

عدد

مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية غير ما يدخل منھا في البند .86.04

86.03
- 86 03. 10. 00

مزودة بالطاقة الكھربائية من مصدر خارجي

30 %

عدد

- 86 03. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

86.04

86 04. 00. 00

عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلھا ،وإن كانت ذاتية
الحركة )مثل ورش التصليح وعربات روافع وعربات دك الحصى وعربات
صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص واختبار السكك الحديدية(

30 %

عدد

86.05

86 05. 00. 00

عربات السكك الحديدية للمسافرين ،عربات األمتعة ،عربات البريد وغيرھا
من العربات الخاصة ،للسكك الحديدية أو ما يماثلھا) ،باستثناء ما يدخل منھا
في البند  ،(86.04غير ذاتية الحركة

30 %

عدد

عربات سكك حديدية لنقل البضائع ،غير ذاتية الحركة.

86.06
- 86 06. 10. 00

عربات صھاريج وما يماثلھا

30 %

عدد

- 86 06. 30. 00

عربات ذات تفريغ ذاتي غير ما يدخل منھا في البند الفرعي 8606.10

30 %

عدد

- - 86 06. 91. 00

مغطاة ومغلقة

30 %

عدد

- - 86 06. 92. 00

مفتوحة ،ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعھا عن  60سم

30 %

عدد

- - 86 06. 99. 00

غيرھا

30 %

عدد

86.07

أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلھا.
-

قواعد )بوجيات " ("bogiesو )بيسل -بوجيات " ("bissel-bogiesومحاور وعجالت،
وأجزاؤھا:

- - 86 07. 11. 00

بوجيات )بيسل  -بوجيات( ،للجر

10 %

كغ

- - 86 07. 12. 00

بوجيات )بيسل  -بوجيات( ،للجر أخر

10 %

كغ

- - 86 07. 19. 00

غيرھا ،بما في ذلك األجزاء

10 %

كغ
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السادس والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 86 07. 21. 00

فرامل ھوائية وأجزاؤھا

10 %

كغ

- - 86 07. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 86 07. 30. 00

محاجن وغيرھا من أجھزة القطر ،صدامات وأجزاؤھا

10 %

كغ

-

غيرھا:

- - 86 07. 91. 00

للقاطرات

10 %

كغ

- - 86 07. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

86.08

86 08. 00. 00

معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلھا؛ أجھزة آلية )بما فيھا
الھيدروآلية( لإلشارة واألمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط
السكك الحديدية وما يماثلھا ،للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو
لمنشآت المواني أو المطارات؛ أجزاؤھا.

5%

كغ

86.09

86 09. 00. 00

حاويات )بما في ذلك حاويات نقل السوائل( مصممة ومجھزة خصيصا ً لنقل
بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.

10 %

عدد
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القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

الفصل السابع والثمانون
عربات سيارة ،جرارات ،دراجات وعربات أرضية أخر ،أجزاؤھا ولوازمھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلھا.

-2

من أجل تطبيق أحكام ھذا الفصل ،يقصد "بالجرارات" المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال،
وإن كانت تحتوي على تجھيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو األسمدة أو غيرھا من األصناف ممّا يرتبط باالستخدام الرئيسي للجرّ ار.
إن اآلالت وأدوات العمل المصممة ألن تركب على الجرارات الداخلة في البند  ،87.01كمعدّات قابلة للتبديل ،تبقى داخلة في بنودھا
الخاصة ،حتى وإن قدمت مع الجرار ،سواء كانت مركبة عليه أم ال.

-3

تدخل ھياكل)شاسيھات( السيارات المحتوية على غرف للقيادة ،في البنود  87.02لغاية  87.04وليس في البند . 87.06

-4

يشمل البند  87.12جميع الدراجات لألطفال ذات العجلتين )بسكليتات( أما دراجات األطفال األخر فتدخل في البند . 95.01

مالحظات إضافية:
-1

يستوفى رسم نسبي مقطوع غير خاضع ألي ضميمة بمعدل  %15من القيمة عند وضع الجرارات في االستھالك بعد أن تكون قد منحت
وضع اإلدخال أو االستيراد المؤقت )مرسوم تشريعي رقم  271تاريخ.(1969/11/4 :
"ال تخضع لھذا الرسم النسبي المقطوع الجرارات المدخلة مؤقتا ً إلى أجنحة معرض دمشق الدولي في حال وضعھا باالستھالك" )كتاب
وزارة المالية رقم  1994/6/4تاريخ.(1971/10/7 :

-2

) (1يطبق الرسـم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
) (2إن السـيارات المسـتوردة التي تسـتفيد من الرسـم المخفض تخضع لدى التنازل عنھا للغير إلى الرســم العادي ضمن الشروط
والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك )مذكرة اإلدارة رقم  /2150د 79 /تاريخ.(1979/1/25 :

-3

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

-4

عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  88تاريخ  1970/3/24تعفى المقاعد المشمولة بالبند الجمركي  8713من كافة الضرائب و الرسوم
واالضافات األخرى التي تستوفى عند االستيراد وتبقى خاضعة فقط للرسم الجمركي المحدد بالتعريفة بـ  %3من القيمة وال يخضع ھذا
الرسم إلضافات الدفاع الوطني و للرسوم التي تنصب على الرسم الجمركي
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الصفحة
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

87.01

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم %

وحدة قياسية

جرارات )باستثناء العربات الجرارة الداخلة في البند .(87.09
- 87 01. 10. 00

جرارات زراعية صغيرة ذات محور واحد

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- 87 01. 20. 00

جرارات طرق للمقطورات النصفية

- 87 01. 30. 00

جرارات بجنازير

20 %

عدد

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

-

غيرھا ،قوة محركھا :

--

ال تتجاوز  18كيلو واط :
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 87 01. 91. 10جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

5%

 - - - 87 01. 91. 90غيرھا

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

--

تتجاوز  18كيلو واط لكن ال تتجاوز  37كيلو واط:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 87 01. 92. 10جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - - 87 01. 92. 90

5%

غيرھا

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

--

تتجاوز  37كيلو واط لكن ال تتجاوز  75كيلو واط:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 87 01. 93. 10جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - - 87 01. 93. 90

5%

غيرھا

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

--

تتجاوز  75كيلو واط لكن ال تتجاوز  130كيلو واط:
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 87 01. 94. 10جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - - 87 01. 94. 90

5%

غيرھا

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

--

تتجاوز  130كيلو واط :
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 87 01. 95. 10جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات

20 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - - 87 01. 95. 90

غيرھا

5%

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل
 10:37ص
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الصفحة

613

الصفحة614 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

87.02

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم %

وحدة قياسية

عربات سيارة معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيھم السائق.
-

مجھزة فقط بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالضغط )ديزل أو نصف ديزل(:

 - - - 87 02. 10. 10للنقل المشترك ،المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل.

 - - - 87 02. 10. 20لعربات النقل ذات مقاعد من  10إلى 15

30 %

عدد

 - - - 87 02. 10. 30لعربات النقل ذات مقاعد من 16إلى 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 10. 40لعربات النقل ذات مقاعد أكثر من 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 10. 90غيرھا

30 %

عدد

-

مجھزة من أجل الدفع ،بمحركين معاً ،محرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالضغط ،و
محرك كھربائي )ديزل أو نصف ديزل(:

 - - - 87 02. 20. 10للنقل المشترك ،المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل.

 - - - 87 02. 20. 20لعربات النقل ذات مقاعد من  10إلى 15

30 %

عدد

 - - - 87 02. 20. 30لعربات النقل ذات مقاعد من 16إلى 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 20. 40لعربات النقل ذات مقاعد أكثر من 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 20. 90غيرھا

30 %

عدد

-

مجھزة من أجل الدفع ،بمحركين معاً ،محرك ذي مكابس متناوبة يتم االشتعال فيھا بالشرر،
و محرك كھربائي )ديزل أو نصف ديزل(:

 - - - 87 02. 30. 10للنقل المشترك ،المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 87 02. 30. 20لعربات النقل ذات مقاعد من  10إلى 15

30 %

عدد

 - - - 87 02. 30. 30لعربات النقل ذات مقاعد من  16إلى 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 30. 40لعربات النقل ذات مقاعد أكثر من 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 30. 90غيرھا

30 %

عدد

-

مجھزة بمحرك كھربائي فقط من أجل الدفع:

 - - - 87 02. 40. 10للنقل المشترك ،المستوردة لصالح شركات ومصالح النقل الداخلي الرسمية

10 %

عدد

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2لھذا الفصل

 - - - 87 02. 40. 20لعربات النقل ذات مقاعد من  10إلى 15

30 %

عدد

 - - - 87 02. 40. 30لعربات النقل ذات مقاعد من  16إلى 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 40. 40لعربات النقل ذات مقاعد أكثر من 25

30 %

عدد

 - - - 87 02. 40. 90غيرھا

30 %

عدد

سيارات سياحية وغيرھا من العربات السيارة المصممة اساسا ً لنقل

87.03
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الصفحة

614

الصفحة615 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم %

وحدة قياسية

االشخاص )غير الداخلة منھا بالبند  (87.02بما في ذلك سيارات ستيشن
)بريك( وسيارات السباق.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية  2لھذا الفصل .

-

عربات مصممة خصيصا ً للسير على الثلج ،عربات خاصة لنقل األشخاص في مالعب
الغولف وعربات مماثلة:

 - - - 87 03. 10. 10ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1600سم3

30 %

عدد

 - - - 87 03. 10. 20تزيد سعة اسطوانتھا عن  1600سم3

30 %

عدد

-

عربات أخر مجھزة فقط بمحرك ذي مكابس متناوب يتم االشتعال فيھا بالشرر:

- - 87 03. 21. 00

ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1000سم3

30 %

عدد

- - 87 03. 22. 00

تزيد سعة اسطوانتھا عن  1000سم 3وال تتجاوز  1500سم3

30 %

عدد

--

تزيد سعة اسطوانتھا عن  1500سم 3وال تتجاوز  3000سم:3

 - - - 87 03. 23. 10لإلسعاف

20 %

عدد

 - - - 87 03. 23. 20لنقل الموتى والمساجين

20 %

عدد

  - -غيرھا: - - - - 87 03. 23. 91ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1600سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 23. 92تزيد سعة اسطوانتھا عن  1600سم 3وال تتجاوز  3000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 23. 93مص ّفحة مھما كانت استطاعة محركھا.

70 %

عدد

--

تزيد سعة اسطوانتھا عن  3000سم:3

 - - - 87 03. 24. 10لإلسعاف

20 %

عدد

 - - - 87 03. 24. 20لنقل الموتى والمساجين

20 %

عدد

  - -غيرھا - - - - 87 03. 24. 91تزيد سعة اسطوانتھا عن  3000سم 3وال تتجاوز  4000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 24. 92تزيد سعة اسطوانتھا  4000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 24. 93مص ّفحة مھما كانت استطاعة محركھا.

70 %

عدد

- - 87 03. 31. 00
--

عربات أخر مجھزة فقط بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالضغط )ديزل أو نصف
ديزل(:
ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1500سم3

30 %

عدد

تزيد سعة اسطوانتھا عن  1500سم 3وال تتجاوز  2500سم:3

 - - - 87 03. 32. 10لإلسعاف

20 %

عدد

 - - - 87 03. 32. 20لنقل الموتى والمساجين

20 %

عدد

 - - -غيرھا:
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الصفحة

615

الصفحة616 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون
الرسم %

وحدة قياسية

 - - - - 87 03. 32. 91ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1600سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 32. 92تزيد سعة اسطوانتھا عن  1600سم 3وال تتجاوز  2500سم.3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 32. 93مص ّفحة مھما كانت استطاعة محركھا.

70 %

عدد

--

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

تزيد سعة اسطوانتھا عن  2500سم:3

 - - - 87 03. 33. 10لإلسعاف

20 %

عدد

 - - - 87 03. 33. 20لنقل الموتى والمساجين

20 %

عدد

  - -غيرھا - - - - 87 03. 33. 91تزيد سعة اسطوانتھا عن  2500سم 3وال تتجاوز  3000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 33. 92تزيد سعة اسطوانتھا عن  3000سم 3وال تتجاوز  4000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 33. 93تزيد سعة اسطوانتھا  4000سم3

30 %

عدد

 - - - - 87 03. 33. 94مص ّفحة مھما كانت استطاعة محركھا.

70 %

عدد

- 87 03. 40. 00

عربات أخر ،مجھزة من أجل الدفع ،بكل من محرك ذي مكابس متناوب يتم االشتعال فيه
بالشرر ،و محرك كھربائي غير تلك العربات التي يمكن شحنھا بوصلھا بمصدر خارجي
للطاقة الكھربائية

10 %

عدد

- 87 03. 50. 00

عربات أخر ،مجھزة من أجل الدفع ،بكل من محرك ذي مكابس يتم االشتعال فيه بالضغط
)ديزل أو نصف ديزل( ،و محرك كھربائي ،غير تلك العربات التي يمكن شحنھا بوصلھا
بمصدر خارجي للطاقة الكھربائية

10 %

عدد

- 87 03. 60. 00

عربات أخر ،مجھزة من أجل الدفع ،بكل من محرك ذي مكابس يتم االشتعال فيه بالشرر،
و محرك كھربائي ،يمكن شحنھا بوصلھا بمصدر خارجي للطاقة الكھربائية

10 %

عدد

- 87 03. 70. 00

عربات أخر ،مجھزة من أجل الدفع ،بكل من محرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالضغط 10 %
)ديزل أو نصف ديزل(،و محرك كھربائي ،يمكن شحنھا بوصلھا بمصدر خارجي للطاقة
الكھربائية

عدد

- 87 03. 80. 00

10 %

عدد

-

عربات أخر ،مجھزة فقط بمحرك كھربائي من أجل الدفع
غيرھا:

 - - - 87 03. 90. 10لإلسعاف

20 %

عدد

 - - - 87 03. 90. 20لنقل الموتى والمساجين

20 %

عدد

  - -غيرھا: - - - - 87 03. 90. 91عربات تعادل استطاعتھا استطاعة محرك ذي مكابس ال تتجاوز سعة اسطوانته  1600سم30 % .3

عدد

 - - - - 87 03. 90. 92عربات تعادل استطاعتھا استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة إسطوانته عن  1600سم30 % 3
وال تتجاوز  3000سم.3

عدد

 - - - - 87 03. 90. 93عربات تعادل استطاعتھا استطاعة محرك ذي مكابس تزيد سعة إسطوانته عن  3000سم30 % 3
وال تتجاوز  4000سم.3

عدد

70 %

عدد

 - - - - 87 03. 90. 94عربات مص ّفحة مھما كانت استطاعة محركھا.
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الصفحة

616

الصفحة617 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

 - - - - 87 03. 90. 99غيرھا

87.04

30 %

عدد

عربات سيارة لنقل البضائع.
- 87 04. 10. 00

عربات سيارة مصممة لالستعمال خارج الطرق العامة )دمبر " ("dumpersأو )طمبرو 20 %
"("tomberaux

-

غيرھا ،مجھزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالضغط )ديزل أو نصف ديزل(:

--

ال يتجاوز وزنھا االجمالي محملة خمسة أطنان:

عدد

 - - - 87 04. 21. 10نقل مغلقة بما فيھا )(VAN

20 %

عدد

 - - - 87 04. 21. 90غيرھا

20 %

عدد

- - 87 04. 22. 00

يزيد وزنھا االجمالي محملة عن خمسة أطنان وال يتجاوز  20طنا ً

20 %

عدد

- - 87 04. 23. 00

يزيد وزنھا االجمالي محملة عن  20طنا

20 %

عدد

-

غيرھا ،مجھزة بمحرك ذي مكابس يتم االشتعال فيھا بالشرر:

--

ال يتجاوز وزنھا االجمالي محملة خمسة أطنان:

 - - - 87 04. 31. 10نقل مغلقة بما فيھا )(VAN

20 %

عدد

 - - - 87 04. 31. 90غيرھا

20 %

عدد

- - 87 04. 32. 00

يزيد وزنھا اإلجمالي محملة عن خمسة أطنان

20 %

عدد

- 87 04. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

عربات سيارة إلستعماالت خاصة ،غير ما كان منھا معداً بصفة رئيسية لنقل
االشخاص أو البضائع )مثل ســــيارات نقل وقطر السيارات المعطلة،
السيارات الرافعة ،ســـيارات مكافحة الحرائق ،سيارات خلط الخرسانة،
سيارات الكنس ،سيارات الفرش أو الرش ،سيارات الورش المتنقلة
وسيارات التصوير باألشعة(.

87.05

- 87 05. 10. 00

سيارات رافعة )سيارات ونش(

10 %

عدد

- 87 05. 20. 00

سيارات "ديريك" للحفر أو السبر

10 %

عدد

- 87 05. 30. 00

سيارات مكافحة الحرائق

10 %

عدد

- 87 05. 40. 00

سيارات خلط الخرسانة

10 %

عدد

- 87 05. 90. 00

غيرھا

10 %

عدد

87.06

 10:37ص

الرسم %

وحدة قياسية

ھياكل )شاسيھات( مجھزة بمحركاتھا ،للعربات السيارة الداخلة في البنود
من  87.01لغاية .87.05
 - - - 87 06. 00. 10ھياكل )شاسيھات( الجرارات الزراعية الداخلة في البند  87.01بمحركاتھا

5%

عدد

 - - - 87 06. 00. 20ھياكل )شاسيھات( السيارات ذات المحركات لنقل األشخاص الداخلة في البند 87.02

10 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

617

الصفحة618 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم %

وحدة قياسية

بمحركاتھا
 - - - 87 06. 00. 30ھياكل )شاسيھات( السيارات والباصات ذات المحركات لنقل األشخاص والبضائع الداخلة 5 %
في البنود 87.02و  87.03و  87.04المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة
وتجميع السيارات ووسائط النقل
 - - - 87 06. 00. 40ھياكل شاسيھات السيارات السياحية الداخلة في البند  8703ال تتجاوز سعة اسطواناتھا
 1600سم

10 %

عدد

 - - - 87 06. 00. 50ھياكل شاسيھات السيارات السياحية الداخلة في البند  8703التي تزيد سعة اسطواناتھا عن 10 %
 1600سم

عدد

20 %

عدد

 - - - 87 06. 00. 90غيرھا

87.07

أبدان العربات السيارة الداخلة في البنود من  87.01لغاية  ،87.05بما في
ذلك غرف القيادة.
-

للعربات الداخلة في البند :87.03

 - - - 87 07. 10. 10لإلسعاف ونقل الموتى والمساجين

10 %

 - - - 87 07. 10. 20المستوردة من قبل الشركات المرخصةبصناعةوتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل 5 %

عدد
عدد

 - - - 87 07. 10. 30العائدة لسيارات ال تتجاوز سعة اسطوانتھا  1600سم3

10 %

عدد

 - - - 87 07. 10. 40العائدة لسيارات تزيد سعة اسطوانتھا عن  1600سم3

10 %

عدد

-

غيرھا:

 - - - 87 07. 90. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصةبصناعةوتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل 5 %
 - - - 87 07. 90. 90غيرھا

87.08

10 %

عدد
عدد

أجزاء ولوازم العربات السيارة الداخلة في البنود من  87.01لغاية .87.05
-

واقيات الصدمات وأجزاؤھا:

 - - - 87 08. 10. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 10. 90غيرھا

10 %

كغ

-

أجزاء ولوازم أخرى لألبدان )بما في ذلك أجزاء ولوازم غرف القيادة(:

--

أحزمة األمان:

 - - - 87 08. 21. 10مستلزمات المنشآت المرخصةبصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 21. 90غيرھا

10 %

كغ

--

غيرھا:

 - - - 87 08. 29. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 29. 90غيرھا

10 %

كغ

-

 10:37ص

عدد

2017/03/14

مكابح )فرامل( ومكابح مساعدة )فرامل سيرفو( ،وأجزاؤھا:

الصفحة

618

الصفحة619 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

الرسم %

وحدة قياسية

 - - - 87 08. 30. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 30. 90غيرھا

10 %

كغ

-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

علب تغيير السرعة )جيربوكس(:

 - - - 87 08. 40. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 40. 90غيرھا

10 %

كغ

-

محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة )ديفرانس " ،(differentialوإن كانت مزودة
بمكونات أخرى لنقل الحركة )ترانسميسيون " ("transmissionومحاور حاملة )غير
دافعة ":("non-driving-axels

 - - - 87 08. 50. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 50. 90غيرھا

10 %

كغ

-

دواليب )عجالت( وأجزاؤھا ولوازمھا:

 - - - 87 08. 70. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 70. 90غيرھا

10 %

كغ

-

أنظمة التعليق " " suspension systemوأجزاؤھا )بما في ذلك( مخفضات صدمات
)أمورتيسورات( )ماصات الصدمات ":("absorbers-shock

 - - - 87 08. 80. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 80. 90غيرھا

10 %

كغ

-

أجزاء ولوازم أخرى:

--

مبردات الحرارة بالماء )راديا تورات( وأجزاؤھا:

 - - - 87 08. 91. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 91. 90غيرھا

10 %

كغ

--

كاتمات صوت ومواسير عوادم )أشطمانات "("echappements؛ وأجزاؤھا:

 - - - 87 08. 92. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 92. 90غيرھا

10 %

كغ

--

معشقات )دبرياج( وأجزاؤھا:

 - - - 87 08. 93. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 93. 90غيرھا

10 %

كغ

--

طارات وأعمدة وعلب القيادة )الديريكسيون "("direction؛ وأجزاؤھا :

 - - - 87 08. 94. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة و تجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 94. 90غيرھا

10 %

كغ

- 10:37ص

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

2017/03/14

أكياس أمان ھوائية مع نظام للنفخ ؛ وأجزاؤھا:
الصفحة

619

الصفحة620 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون
الرسم %

وحدة قياسية

 - - - 87 08. 95. 10مستلزمات المنشآت المرخصة بصناعة وتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل

5%

كغ

 - - - 87 08. 95. 90غيرھا

10 %

كغ

--

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

غيرھا:

  - -أطر الھياكل )المسماة جيزان أو شاسي(: - - - - 87 08. 99. 11العائدة لسيارات نقل المواد

10 %

كغ

 - - - - 87 08. 99. 12العائدة للنقل المشترك )اتوبيس وترولي باص وغيرھا(

10 %

كغ

 - - - - 87 08. 99. 13العائدة لسيارات نقل األشخاص الداخلة في البند  8703التي ال تتجاوز سعة اسطوانتھا
 1600سم3

10 %

كغ

 - - - - 87 08. 99. 14العائدة لسيارات نقل األشخاص الداخلة في البند  8703التي تزيد سعة اسطوانتھا عن10 % 1600
سم3

كغ

 - - - - 87 08. 99. 15المستوردة من قبل المنشآت المرخصةبصناعةوتجميع السيارات والجرارات ووسائط النقل 5 %

كغ

 - - - - 87 08. 99. 19العائدة لغيرھا من العربات

10 %

كغ

 - - - 87 08. 99. 90غيرھا من األجزاء واللوازم

10 %

كغ

عربات عمل" ،"works trucksذاتية الدفع "self-propelled
"،غير مزودة بأجھزة رفع أو تنضيد ،من األنواع المستعملة في المصانع أو
المخازن أو الموانئ أو المطارات ،لنقل البضائع لمسافات قصيرة ،عربات
جر من األنواع المستعملة في محطات السكك الحديدية ،أجزاء العربات
المذكورة أعاله.

87.09

-

87.10

- - 87 09. 11. 00

كھربائية

5%

عدد

- - 87 09. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 87 09. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

87 10. 00. 00

دبابات وسيارات مدرعة حربية ،وإن كانت مجھزة بأسلحة؛ أجزاؤھا.

5%

عدد

87.11
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عربات:

دراجات نارية )موتوسيكل( ودراجات عادية مزودة بمحرك مساعد ،وإن
كانت بمركبات جانبية ،مركبات جانبية للدراجات.
- 87 11. 10. 00

مجھزة بمحرك ذي مكابس متناوبة ال تتجاوز سعة اسطوانته  50سم3

30 %

عدد

- 87 11. 20. 00

مجھزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانته عن  50سم 3وال تتجاوز 250
سم3

30 %

عدد

- 87 11. 30. 00

مجھزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانته عن  250سم 3وال تتجاوز 30 % 500
سم3

عدد

- 87 11. 40. 00

30 %

عدد

2017/03/14

مجھزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانته عن  500سم 3وال تتجاوز 800
سم3

الصفحة

620

الصفحة621 :

رقم البند

87.12

رمز النظام المتناسق

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون
الرسم %

وحدة قياسية

- 87 11. 50. 00

مجھزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانته عن  800سم3

30 %

عدد

- 87 11. 60. 00

مجھزة بمحرك كھربائي من أجل الدفع

30 %

عدد

- 87 11. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

87 12. 00. 00

دراجات عادية بعجلتين )بيسيكالت( ودراجات أخر )بما في ذلك الدراجات
ذات ثالث عجالت وصندوق للتوزيع( ،بدون محركات.

20 %

عدد

87.13

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

مزودة بمحرك ""motorised
عربات لألشخاص المعوقين ،سواء كانت َّ
أو بآلية دفع أخرى ،أم ال.
مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  4لھذا الفصل .

- 87 13. 10. 00

دون آلية الدفع

5%

عدد

- 87 13. 90. 00

غيرھا

5%

عدد

أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من  87.11لغاية .87.13

87.14
- 87 14. 10. 00

للدراجات النارية ) بما في ذلك الدراجات العادية المجھزة بمحركات(

10 %

كغ

- 87 14. 20. 00

لعربات األشخاص المعوَّ قين

5%

كغ

-

87.15

- - 87 14. 91. 00

أطر وأذرع شوكية ،وأجزاؤھا

10 %

كغ

- - 87 14. 92. 00

أطواق )جنوط( وأسياخ عجالت

10 %

كغ

- - 87 14. 93. 00

مراكز عجالت )غير مراكز الفرامل( وعجالت مسننة للعجالت الطليقة

10 %

كغ

- - 87 14. 94. 00

فرامل ،بما في ذلك مراكز الفرامل ،وأجزاؤھا

10 %

كغ

- - 87 14. 95. 00

مقاعد )سروج(

10 %

عدد

- - 87 14. 96. 00

دواسات ومجموعات التدويس وأجزاؤھا

10 %

كغ

- - 87 14. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

87 15. 00. 00

عربات لنقل األطفال وأجزاؤھا.

10 %

كغ

87.16

مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية ،عربات أخر غير آلية الحركة،
أجزاؤھا.
- 87 16. 10. 00

مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية من طراز الناقالت )كرافان( ،للسكن أو للمخيمات 20 %

عدد

- 87 16. 20. 00

20 %

عدد

-

 10:37ص

غيرھا:

مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ،من األنواع المجھزة
الستعماالت زراعية
مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع:

- - 87 16. 31. 00

صھاريج

20 %

عدد

- - 87 16. 39. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 87 16. 40. 00

مقطورات )روادف( ومقطورات نصفية أخر

20 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

621

الصفحة622 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 87 16. 80. 00
-

 10:37ص

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
عربات أخر

الرسم %

وحدة قياسية

20 %

عدد

أجزاء

 - - - 87 16. 90. 10األجزاء والقطع المستوردة من قبل المنشآت الصناعية المرخصة بصناعة المقطورات

5%

كغ

 - - - 87 16. 90. 90غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

622

الصفحة623 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السابع عشر  /الفصل السابع والثمانون

الصفحة

623

الصفحة624 :

القسم السابع عشر  /الفصل الثامن والثمانون

الفصل الثامن والثمانون
مالحة جوية وفضائية
مالحظات:
-1

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من  8802.11إلى  8802.40يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" وزن اآللة في حالة الطيران
العادي ،باستثناء وزن الطاقم والوقود والمع ّدات )عدا المعدات المثبتة عليھا بشكل دائم(.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

624

الصفحة625 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

88.01

88 01. 00. 00

الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

عـربـات جـوية أخـر )مـثـل الـمـروحـيـات "ھيليوكوبتر" والطائرات العادية(؛
مركبات فضائية )بما في ذلك األقمار الصناعية( وعربات إطالقھا وعربات
مدارية.
-

مروحيات "ھيليوكوبتر":

- - 88 02. 11. 00

ال يتجاوز وزنھا فارغة  2000كغ

30 %

عدد

- - 88 02. 12. 00

يزيد وزنھا فارغة عن  2000كغ

30 %

عدد

- 88 02. 20. 00

طائرات عادية وعربات جوية أخر ،ال يتجاوز وزنھا فارغة  2000كغ

30 %

عدد

- 88 02. 30. 00

طائرات عادية وعربات جوية أخر ،يزيد وزنھا فارغة عن  2000كغ وال يتجاوز 15000
كغ

30 %

عدد

- 88 02. 40. 00

طائرات عادية وعربات جوية أخر ،يزيد وزنھا فارغة عن  15000كغ

30 %

عدد

- 88 02. 60. 00

مركبات فضائية )بما في ذلك األقمار الصناعية( وعربات إطالقھا وعربات مدارية

30 %

عدد

88.03

أجزاء األجھزة الداخلة في البند  88.01أو البند . 88.02
- 88 03. 10. 00

مراوح ودوارات ،وأجزاؤھا

10 %

كغ

- 88 03. 20. 00

مجموعات الھبوط وأجزاؤھا

10 %

كغ

- 88 03. 30. 00

أجزاء أخرى للطائرات العادية أو المروحيات

10 %

كغ

- 88 03. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

88 04. 00. 00

مظالت ھبوط "باراشوت" ،بما في ذلك مظالت الھبوط المسيرة ومظالت
المنحدرات و "روتوشوت"؛ أجزاؤھا ولوازمھا.

30 %

كغ

88.05

أجھزة ومعدات إطالق العربات الجوية ،أجھزة ومعدات لھبوط العربات
الجوية على ظھر السفن ،وأجھزة ومعدات مماثلة؛ أجھزة أرضية للتدريب
على الطيران؛ أجزاء األصناف أعاله.
- 88 05. 10. 00
-

 10:37ص

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

بالونات ومناطيد مسيرة ،طائرات شراعية وأجنحة طائرة وغيرھا من
العربات الجوية غير المصممة للدفع بقوة المحرك.

88.02

88.04

القسم السابع عشر  /الفصل الثامن والثمانون

أجھزة ومعدات اطالق العربات الجوية وأجزاؤھا؛ أجھزة ومعدات لھبوط العربات الجوية
على ظھر السفن ،وأجھزة ومعدات مماثلة وأجزاؤھا

30 %

كغ

أجھزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤھا:

- - 88 05. 21. 00

أجھزة تدريب على المعارك الجوِّ ية )طيران تشبيھي" ("simulatorsوأجزاؤھا

30 %

كغ

- - 88 05. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

625

الصفحة626 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم السابع عشر  /الفصل الثامن والثمانون

الصفحة

626

الصفحة627 :

القسم السابع عشر  /الفصل التاسع والثمانون

الفصل التاسع والثمانون
مالحة بحرية أو نھرية
مالحظات:
-1

إن الســفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وھياكل السـفن ،المجمعة أو غير المجمعة أو المفككة ،وكذلك السـفن الكاملة غير المجمعة أو
المفككة ،تبند في البند  89.06إذا لم تكن لھا المواصفات األساسية لسفينة من نوع معين .

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.

 10:37ص

2017/03/14

الصفحة

627

الصفحة628 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

89.01

89.02

- 89 01. 10. 00

سفن و بواخر رحالت أو نزھة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل األشخاص ،معديات
)فيري بوت( من جميع األنواع

30 %

عدد

- 89 01. 20. 00

سفن صھاريج

30 %

عدد

- 89 01. 30. 00

سفن برادات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8901.20

30 %

عدد

- 89 01. 40. 00

سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل األشخاص والبضائع معا ً

30 %

عدد

89 02. 00. 00

سفن صيد ،سفن مصانع و سفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظھا.

30 %

عدد

يخوت ومراكب أخرى وزوارق النزھة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق
خفيفة )كانوي(.
- 89 03. 10. 00
-

غيرھا:

- - 89 03. 91. 00

قوارب شراعية وإن كانت مزودة بمحرك مساعد

30 %

- - 89 03. 92. 00

قوارب بمحركات غير القوارب ذات المحرك الجانبي )غير ثابت(

30 %

عدد

- - 89 03. 99. 00

غيرھا

30 %

عدد

89 04. 00. 00

سفن قاطرة وسفن دافعة.

30 %

عدد

سفن ارشاد ضوئي ،سفن مكافحة الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة وروافع
عائمة ،وغيرھا من السفن التي تعتبر المالحة ثانوية بالنسبة إلى وظيفتھا
الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة مسطحة للتنقيب أو لالستثمار،
عائمة أو غاطسة.
- 89 05. 10. 00

سفن جارفة أو كاسحة

30 %

عدد

- 89 05. 20. 00

أرصفة مسطحة للتنقيب أو لإلستثمار عائمة أو غاطسة

30 %

عدد

- 89 05. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

89.06

سفن أخر ،بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة ،غير قوارب التجديف.
- 89 06. 10. 00

سفن حربية

30 %

عدد

- 89 06. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

89.07
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قابلة للنفخ

30 %

عدد

عدد

89.05

89.08

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

سفن وبواخر رحالت ومعديات )فيري بوت( وسفن شحن ،زوارق وسفن
مماثلة لنقل األشخاص أو البضائع.

89.03

89.04

القسم السابع عشر  /الفصل التاسع والثمانون

منشأت عائمة أخر )مثل الطوافات والخزانات والصناديق العائمة ومنصات
االرساء وعوامات الربط أو االرشاد والمنارات(.
- 89 07. 10. 00

طوافات قابلة للنفخ

30 %

عدد

- 89 07. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

89 08. 00. 00

سفن ومنشآت عائمة أخر للتفكيك والتحطيم

30 %

عدد

2017/03/14
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القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

القسم الثامن عشر
أدوات وأجھزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس
أو للمراقبة وأدوات وأجھزة للدقة؛ أدوات وأجھزة للطب أو الجراحة؛ أصناف
صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم ھذه األدوات أو األجھزة
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القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

الفصل التسعون
أدوات وأجھزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للمراقبة وأدوات
وأجھزة للدقة؛ أدوات وأجھزة للطب والجراحة؛ أجزاء ولوازم ھذه األدوات أو األجھزة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
)أ(

األصناف المعدة لالســتعماالت الفنية ،من مطاط مبركن غير مقسى )البند  (40.16أو من جلد طبيعي أو مجدد )البند  (42.05أو
من مواد نسجية )البند (59.11؛

)ب( األحزمة واألربطة من مواد نســجية الني ينحصر مفعولھا الســــاند أو الحامل للعضو بصفتھا الماغطة )مثل أحزمة الحمل وأربطة
القفص الصدري وأربطة البطن وأربطة المفاصل والعضالت( )القسم الحادي عشر(؛
)ج(

المنتجات النارية المتحملة للحرارة الداخلة في البند 69.03؛ األصناف المعدة لالستعماالت الكيماوية أو لغيرھا من االستعماالت
الفنية الداخلة في البند 69.09؛

)د(

المرايا من زجاج غير المشــــــــغولة بصريا ً الداخلة في البند  70.09والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة ،التي ليس لھا
صفة البصريات )البند  83.06أو الفصل (71؛

)ه(

األصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.17 ، 70.15 ، 70.14 ، 70.11 ، 70.08 ، 70.07؛

)و(

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من معادن عادية ،واألصناف
المماثلة من لدائن )الفصل (39؛

)ز(

مضخات التوزيع المحتوية على أجھـزة قياس ،الداخلة في البند 84.13؛ القبابين والموازين لضـبـط وعـد الـقـطـع المشغولة وكذلك
صنجات الموازين )عيارات( المقدمة على حدة )البند (84.23؛ أجھزة الرفع والتنضيد )البنود من  84.25الى (84.28؛ آالت
قص الورق والكرتون من جميع األنواع )البند (84.41؛ اللوازم الخاصة لضبط الـعــدد أو المشـــغوالت في العدد اآللية أو آالت
القطع النفاثة المائية ،الداخلة في البند  ،84.66بما فيھا تلك المجھـزة بلوازم بصـرية لقـراءة المقاييس )مثل رؤوس التقســيم
المســـماة بصرية( غير ما كان منھا بصريا ً بالمعنى الصحيح )مثل تلســكوبات التركيز أو لتصفيف( ،اآلالت الحاسبة )البند
(84.70؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات من )البند (84.81؛ آالت وأجھزة بما في ذلك أجھزة إسقاط ) (Projectionأو
رسم نماذج دارات على سطوح محسسة لمواد نصف ناقلة من البند 84.86؛

)ح(

مصابيح األضواء الكاشفة من األنـواع المسـتعملة للدراجات أو الســــيارات ) البند ( 85.12؛ المصابيح الكھربائية النقالة الداخلة
في البند85.13؛ األجھزة السينمائية لتســجيل الصوت أو إعادة توليده وكذلك أجھزة إنتاج الحوامل المسجلة للصوت بالجملة
)البند(85.19؛ قارئات الصوت )البند ( 85.22؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات فيديو مسجلة في البند  85.25وكاميرات رقمية
)كاميرات ديجيتال ") ("digital camerasأجھزة إلتقاط الصور الفوتوغرافية رقمية( )البند (85.25؛ أجھزة رادار للتحري أو
السبر وأجھزة راديو لإلرشــاد المالحي أو أجھـزة راديو للتحكم عن بعـد )البند(85.26؛واصالت األلياف البصرية أو حزم أو
كابالت األلياف البصرية )البند (85.36؛ أجھـزة مراقبة رقمية الداخـلة في البند 85.37؛ األصناف المسماة مصابيح مختومة أو
ملحومة )سيلد بيم " ("sealed beamمـركزة للضوء الداخلة في البند .85.39

)ط(

مصابيح األضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05؛

)ي(

األصناف الداخلة في الفصل 95؛

)ك( العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على حامل ثنائي ،أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة )البند (96.20؛
)م(

مقاييس السعة ،التي تبند مع مصنوعات المادة المكونة منھا؛

)ن(

البكرات والحوامل المماثلة )التي تبند تبعا ً للمادة المكونة منھا في البند  39.23أو القسم الخامس عشر مثالً(؛
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القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

مع مراعاة أحكام المالحظة  1أعاله ،إن األجزاء واللوازم العائدة لآلالت أو األجھزة أو األدوات أو لألصناف الداخلة في ھذا الفصل تبند
وفقا ً للقواعد التالية:
إن األجزاء واللوازم المكونة من أصناف مشمولة في أي بند من بنود ھذا الفصل أوفي الفصول  84أو  85أو ) 91غير البنود
 84.87أو  85.48أو  (90.33تبقى في جميع األحوال داخلة في بنودھا الخاصة؛

)أ(

)ب( إن األجزاء واللوازم غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة،عندما تكون معدة لالستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في آلة معينة أو
جھـاز معـيـن أو في عدد من اآلالت أو األجھـزة واألدوات الداخـلة في نفس البـنـد ) وإن كانت من اآلالت أو األجـھزة أو األدوات
الداخـلة في البنود  90.10أو  90.13أو  ،( 90.31تتــبع البنـد الخـاص باآلالت واألدوات واألجھزة المعينة؛
)ج(

تدخل جميع األجزاء واللوازم األخرى في البند .90.33

-3

تنطبق أيضا ً أحكام المالحظتين 3و  4من القسم السادس عشر على ھذا الفصل.

-4

ال تدخل في البند  90.05مناظير تحديد األھداف لألسلحة ومناظير األفق )بريسكوب( للغواصات أو الدبابات ومناظير اآلالت واألجھزة
واألدوات الداخلة في ھذا الفصل أو في القسم السادس عشر )البند .(90.13

-5

إن اآلالت واألجھزة واألدوات البصرية للقياس أو المراقبة التي قد يشملھا معا ً البندان  90.13أو  ،90.31تدخل في البند 90.31

-6

تعتبر أصناف وأجھزة لتقويم األعضاء بالمعنى المقصود بالبند  90.21األصناف واالجھزة المستخدمة:
 إمَّا لمنع أو تصحيح بعض التشوھات الجسدية؛ أو لدعم أو تثبيت " "holdingأجزاء الجسم إثر مرض أو عملية جراحية أو إصابة.تشـمل أصناف وأجھزة تقويم األعضاء أحذية تقويم القدم بما في ذلك النعال الداخلية " "insolesالخاصة ،المصممة لتصحيح تشـوھات
القدم ،طالما كانت ) (1مصنوعة وف ًقا لمقاييس قدم معينة " "sur mesureأو ) (2منتجة بالجملة " ،"mass-producedمقدمة
بشكل وحدات مفردة ولم ترد أزواجا ً وھي مصممة لتتناسب مع كال القدمين بدون تمييز.

-7

ينطبق البند  90.32فقط على:
)أ(

أدوات وأجھزة للتحكم بالجريان )التدفق " ("flowواإلرتفاع والضغط أو المتغيرات االخرى للســـــوائل أو الغازات،أو لمراقبة
الحرارة بذاتية الحركة )تلقائيًا " ،("automaticallyوإن كان عملھا يعتمد" "dependsعلى ظاھـرة كھربائية تتغير تبعا ً للعامل
المطلوب مراقبته بذاتية الحركة ) تلقائيا ً " ("automaticallyوتكون مصممة لجعل ھذا العامل مطابقا ً لقيمة محددة وتثبيته عندھا،
وتجعله مستقرً ا ضد اإلضطرابات عن طريق قياس مستمر أو دوري للقيمة الفعلية لھذا العامل؛

)ب( منظمات ذاتية الحركة للمقادير الكھربائية ،وأدوات أو أجھزة مراقبة وتحكم بالمقادير غير الكھربائية بذاتية الحركة
" "automaticallyالتي يعتمد عملھا على ظاھرة كھربائية تتغير وفقا ً للعامل المطلوب مراقبته ،وتكون مـصـمـمـة لجعل ھذا
وتثبيته عندھا ،وجعله مستقرً ا ضد اإلضطرابات بقياس مستمر أو دوري للقيمة الفعلية لھذا العامل.
العامل مطابقا ً لقيمة محددة
ِ

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

90.01

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ألياف بصرية ،حزم وحبال من ألياف بصرية ،وإن كانت مزودة بقطع وصل
أو متضمنة موصالت كھربائية؛ مفاتيح وصل لأللياف البصرية ،وغيرھا من
تجھيزات الوصل والوصالت األخرى لأللياف البصرية؛ ألواح وصفائح من
مواد مستقطبة؛ عدسات )بما فيھا العدسات الالصقة( ومواشير ومرايا
وغيرھا من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة ،عدا ما كان منھا
من زجاج غير مشغول بصريا ً.
- 90 01. 10. 00

ألياف بصرية وحزم وحبال من ألياف بصرية

5%

كغ

- 90 01. 20. 00

ألواح وصفائح من مواد مستقطبة ""polarising material

5%

كغ

- 90 01. 30. 00

عدسات الصقة

20 %

عدد

- 90 01. 40. 00

عدسات للنظارات من زجاج

5%

عدد

- 90 01. 50. 00

عدسات للنظارات من مواد أخرى

5%

عدد

- 90 01. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

90.02

عدسات ومواشير ومرايا وغيرھا من عناصر بصرية من أية مادة كانت،
مركبة ،تشكل أجزاء أو تركيبات لألدوات واألجھزة ،غير ماكان منھا من
زجاج غير مشغول بصريا ً.
-

عدسات المرئيات )أوبجكتيف ":("Objectifs

- - 90 02. 11. 00

ألجھزة التقاط المناظر أو ألجھزة عرض الصور أو لألجھزة الفوتوغرافية أو
السينماتوغرافية للتكبير أو للتصغير

5%

كغ

- - 90 02. 19. 00

غيرھا

5%

كغ

- 90 02. 20. 00

مصاف )فلترات(

5%

كغ

- 90 02. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

90.03

أطر وركائب " "mountingsللنظارات أو لألصناف المماثلة ،وأجزاؤھا.
-

أطر " "framesوركائب:

- - 90 03. 11. 00

من لدائن

5%

عدد

- - 90 03. 19. 00

من مواد أخر

5%

عدد

- 90 03. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

90.04

نظارات مصححة أو واقية أو غيرھا ،ومايماثلھا.
- 90 04. 10. 00

نظارات شمسية

20 %

عدد

- 90 04. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

90.05
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مناظير مقربة )مفردة العين أو مزدوجة( ومناظير فلكية أو راصدات
وقواعدھا ""mountings؛ أدوات فلكية أخر وقواعدھا
" ،"mountingsباستثناء أجھزة الراديو الفلكية.
2017/03/14
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رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 90 05. 10. 00

مناظير مقربة مزدوجة العين

20 %

عدد

- 90 05. 30. 00

أدوات أخرى

20 %

عدد

- 90 05. 90. 00

أجزاء ولوازم )بما فيھا القواعد(

5%

كغ

90.06

أجھزة التصوير الفوتوغرافي )غير آالت التصوير السينمائي(؛ أجھزة احداث
الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ،بما فيھا اللمبات واألنابيب ،باستثناء
مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند .85.39
- 90 06. 30. 00

أجھزة مصممة خصيصا ً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو
الجراحي لألعضاء الداخلية ،وأجھزة التصوير لمختبرات الطب البشري أو التحقق القضائي
من الھوية

20 %

عدد

- 90 06. 40. 00

أجھزة التصوير ذات التظھير والطبع الفوري

20 %

عدد

-

أجھزة تصوير أخرى:

- - 90 06. 51. 00

ذات جھاز تظھر عدسته صورة مصغرة لما سيتم تصويره ") "view-finderعدسة مفردة
عاكسة " ،("SLRألفالم بشكل لفات ال يتجاوز عرضھا  35مم

20 %

عدد

- - 90 06. 52. 00

غيرھا ،ألفالم بشكل لفات يقل عرضھا عن  35مم

20 %

عدد

- - 90 06. 53. 00

غيرھا ،ألفالم بشكل لفات بعرض  35مم

20 %

عدد

- - 90 06. 59. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

أجھزة ومعدات إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي )بما فيھا المصابيح
واألنابيب(:

- - 90 06. 61. 00

أجھزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ )فالش إلكتروني(

20 %

عدد

- - 90 06. 69. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

أجزاء ولوازم:

- - 90 06. 91. 00

ألجھزة التصوير

5%

كغ

- - 90 06. 99. 00

غيرھا

5%

كغ

90.07

أجھزة تصوير )كاميرات( وأجھزة عرض ،سينمائية وإن تضمنت أجھزة
تسجيل أو إعادة توليد الصوت.
- 90 07. 10. 00

أجھزة تصوير )كاميرات(

20 %

عدد

- 90 07. 20. 00

أجھزة عرض

20 %

عدد

-

أجزاء ولوازم :

- - 90 07. 91. 00

ألجھزة التصوير

5%

كغ

- - 90 07. 92. 00

ألجھزة العرض

5%

كغ

90.08
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القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

أجھزة عرض صور غير متحركة ،أجھزة تصوير فوتوغرافي )غير سينما
توغرافي( للتكبير أو للتصغير.
2017/03/14

الصفحة

634

الصفحة635 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

- 90 08. 50. 00

أجھزة عرض صور غير متحركة )بروجكتورات( وأجھزة للتكبير والتصغير

- 90 08. 90. 00

أجزاء ولوازم

90.10

القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون
الرسم  %وحدة قياسية
30 %

عدد

5%

كغ

أجھزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي  ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل ،شاشات مضيئة لفحص
صور األشعة السلبية )نيغاتوسكوب(؛ شاشات عرض.
- 90 10. 10. 00

أجھزة ومعدات للتظھير اآللي الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي لألفالم أو الورق ،بشكل
لفات ،أو للطبع اآللي لألفالم المظھرة على لفات من ورق التصوير الفوتوغرافي

20 %

عدد

- 90 10. 50. 00

أجھزة ومعدات أخرى لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ،شاشات مضيئة
لفحص صور األشعة السلبية

20 %

عدد

- 90 10. 60. 00

شاشات عرض

20 %

عدد

- 90 10. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

مجاھر )ميكروسكوبات( بصرية ،بما فيھا مجاھر التصوير الفوتوغرافي
الدقيق أو السينماتوغرافي الدقيق ومجاھر عرض الصور الدقيقة.

90.11
- 90 11. 10. 00

مجاھر مجسمة )ستيريوسكوبيك(

5%

عدد

- 90 11. 20. 00

مجاھر اخرى للتصوير الفوتوغرافي الدقيق أو السينماتوعرافي الدقيق ،ومجاھر عرض
الصور الدقيقة

5%

عدد

- 90 11. 30. 00

مجاھر أخرى

5%

عدد

- 90 11. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

مجاھر غير المجاھر البصرية؛ أجھزة انحراف )ديفرا كتوغراف(.

90.12
- 90 12. 10. 00

مجاھر غير المجاھر البصرية،؛أجھزة انحراف

5%

عدد

)ديفرا كتوغراف "("diffraction apparatus
- 90 12. 90. 00

أجھزة كريستال سائل التؤلف أصنافا مشمولة في بنود أخرى أكثر تخصيصاً،
أجھزة ليزر غير الصمامات الثنائية )ديورات( لليزر ،أدوات وأجھزة بصرية
أخرى غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل.

90.13

- 90 13. 10. 00

مناظير تحديد األھداف لألسلحة؛ مناظير األفق )بيروسكوبات(؛ مناظير مصممة لآلالت
واألدوات واألجھزة والمعدات الداخلة في ھذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

5%

عدد

- 90 13. 20. 00

أجھزة ليزر عدا الصمامات الثنائية لليزر )(lasers diodes

5%

عدد

- 90 13. 80. 00

أدوات ومعدات وأجھزة أخرى

5%

عدد

- 90 13. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.14

بوصالت ،بما فيھا بوصالت المالحة ،أجھزة وأدوات أخرى للمالحة.
- 90 14. 10. 00
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أجزاء ولوازم

5%

كغ

2017/03/14

بوصالت ،بما فيھا بوصالت المالحة

5%
الصفحة

عدد
635

الصفحة636 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 90 14. 20. 00

أجھزة وأدوات للمالحة الجوية أو الفضائية )غير البوصالت(

5%

- 90 14. 80. 00

أجھزة وأدوات أخرى

5%

عدد

- 90 14. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

أجھزة وأدوات للمساحة )بما فيھا أجھزة المساحة بالتصوير( ولعلم تخطيط
المياه وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه واألرصاد الجوية ،وعلم طبيعة
األرض ،باستثناء البوصالت؛ مقاييس األبعاد.
- 90 15. 10. 00

مقاييس األبعاد

5%

عدد

- 90 15. 20. 00

مزواة )أداة قياس زوايا يستخدمھا المساحون( )ثيودواليت " ("theodolitesوالتاكيوميتر
)أدوات يستخدمھا المساحون لتحديد المسافات بسرعة( )(tacheometers

5%

عدد

- 90 15. 30. 00

مقاييس المستويات

5%

عدد

- 90 15. 40. 00

أدوات وأجھزة للمساحة بالتصوير

5%

كغ

- 90 15. 80. 00

أجھزة وأدوات أخرى

5%

عدد

- 90 15. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90 16. 00. 00

موازين حساسة تبلغ حساسيتھا  5سغ أو أقل ،وإن كانت مزودة بصنجاتھا.

10 %

كغ

90.17

أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب )مثل آالت الرسم وأجھزة النســـخ
"بنتوغراف" والمناقل ومجموعات أطقم الرســــــــم أو الرياضيات ومساطر
وأقراص الحساب(؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد )مثل األمتار والميكرو
متر ،ومقاييس البعد المنزلقة ،والمعايير( ،غير مذكورة و ال داخلة في مكان
آخر من ھذا الفصل.
- 90 17. 10. 00

طاوالت وآالت للرسم وإن كانت ذاتية الحركة

10 %

عدد

- 90 17. 20. 00

أدوات أخر للرسم أو التخطيط أو الحساب

10 %

عدد

- 90 17. 30. 00

ميكرومترات ومقاييس بعد منزلقة ومعايير

10 %

عدد

- 90 17. 80. 00

أدوات أخر

10 %

عدد

- 90 17. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.18

أدوات وأجھزة للطب أو للجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري ،بما فيھا
أجھزة التشخيص بالومض )سنتيغراف( وغيرھا من أجھزة الطب الكھربائية
وكذلك أجھزة اختبار النظر.
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية
عدد

90.15

90.16

القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

أجھزة كھربائية للتشخيص )بما فيھا أجھزة الفحص الوظيفي لعمل أعضاء الجسم أو أجھزة
مراقبة المؤشرات الفيزيولوجية(:

- - 90 18. 11. 00

أجھزة تخطيط القلب

5%

عدد

- - 90 18. 12. 00

أجھزة تشخيص بالمسح فوق الصوتي )سكانر(

5%

عدد

- - 90 18. 13. 00

أجھزة تشخيص باالظھار بواسطة الرنين المغناطيسي

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

636

الصفحة637 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- - 90 18. 14. 00

أجھزة تشخيص بالومض )سنتيغراف(

5%

عدد

- - 90 18. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 90 18. 20. 00

أجھزة أشعة فوق بنفسجية أو تحت الحمراء

5%

كغ

-

حقن وإبر ومواسير وأنابيب قثطرة )للتمييل( ،وأدوات مماثلة:

- - 90 18. 31. 00

حقن ،بإبر أو بدونھا

5%

عدد

- - 90 18. 32. 00

إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح

5%

كغ

- - 90 18. 39. 00

غيرھا

5%

عدد

-

أجھزة وأدوات أخر لطب األسنان:

- - 90 18. 41. 00

آالت حفر األسنان ،وإن كانت مندمجة مع معدات أخر لطب األسنان على قاعدة مشتركة

5%

كغ

- - 90 18. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

- 90 18. 50. 00

أجھزة وأدوات أخرى لطب العيون

5%

كغ

- 90 18. 90. 00

أجھزة وأدوات أخرى

5%

عدد

أجھزة عالج آلي ،أجھزة تدليك ،أجھزة للطب النفسي أجھزة عالج باألوزون
أو باألوكسجين أو بنفث المواد الطبية ،وأجھزة إنعاش بالتنفس االصطناعي
وغيرھا من أجھزة العالج بالتنفس.

90.19

- 90 19. 10. 00

أجھزة عالج آلي ،أجھزة تدليك ،أجھزة فحص الحالة النفسية

30 %

كغ

Psychological aplitude testing

90.20

- 90 19. 20. 00

أجھزة عالج باألوزون أو باألوكسجين أو بنفث المواد الطبية ،وأجھزة إنعاش بالتنفس
االصطناعي وغيرھا من أجھزة العالج بالتنفس

5%

كغ

90 20. 00. 00

أجھزة تنفس أخرى وأقنعة غاز ،باستثناء األقنعة الواقية غير المزودة
بأجزاء آلية أو بمصاف قابلة لالستبدال.

5%

كغ

أصناف وأجھزة تقويم األعضاء ،بما فيھا العكاكيز واألحزمة واألربطة الطبية
الجراحية ،جبائر وأصناف وأجھزة أخر لجبر كســـــور العظام؛ أجھزة
وأصناف للترميم )أعضاء الجســــــم االصطناعية(؛ أجھزة تسھيل السمع
للصم وأجھزة أخرى تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص
أو عجز.

90.21

- 90 21. 10. 00
-

أسنان اصطناعية ولوازم سنية:

- - 90 21. 21. 00

أسنان اصطناعية

5%

كغ

- - 90 21. 29. 00

غيرھا

5%

كغ

- - 90 21. 31. 00
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أجھزة تقويم األعضاء أو جبر الكسور

5%

كغ

2017/03/14

أجزاء أخر اصطناعية للجسم:
مفاصل اصطناعية

5%
الصفحة

كغ
637

الصفحة638 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- - 90 21. 39. 00

غيرھا

5%

- 90 21. 40. 00

أجھزة تسھيل السمع للصم باستثناء األجزاء واللوازم

5%

عدد

- 90 21. 50. 00

منظمات نبضات القلب )بيسميكر " ("pacemakersباستثناء األجزاء واللوازم

5%

عدد

- 90 21. 90. 00

غيرھا

5%

كغ

أجھزة أشعة سينية وأجھزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما،
وإن كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري،
بما فيھا أجھزة التصوير أو العالج باألشــــــــعة ،وصمامات األشعة السينية
ومولدات أخرى لألشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد
التحكم ،والشاشات والطاوالت والمقاعد وحوامل مماثلة للفحص وللعالج.
-

أجھزة أشعة سينية)أشعة إكس " ("X-raysوإن كانت الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب
األسنان ،أو للطب البيطري ،بما فيھا أجھزة التصوير أو العالج باألشعة:

- - 90 22. 12. 00

أجھزة تصوير طبقي ) المقطعي  ( tomographyيتحكم بھا الكمبيوتر

5%

عدد

- - 90 22. 13. 00

غيرھا لطب األسنان

5%

عدد

- - 90 22. 14. 00

غيرھا الستعماالت طبية أو جراحية أو بيطرية

5%

عدد

- - 90 22. 19. 00

الستعماالت أخرى

5%

عدد

-

أجھزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو غاما ،وإن كانت الستعماالت طبية أو جراحية
أو لطب األسنان أو للطب البيطري ،بما فيھا أجھزة التصوير أو العالج باألشعة:

- - 90 22. 21. 00

الستعماالت طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو للطب البيطري

5%

عدد

- - 90 22. 29. 00

الستعماالت أخرى

5%

عدد

- 90 22. 30. 00

صمامات أشعة سينية

5%

عدد

- 90 22. 90. 00

غيرھا ،بما فيھا األجزاء واللوازم

5%

كغ

90 23. 00. 00

أجھزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا ً للعرض أو للشرح في التعليم أو
المعارض مثالً وال تصلح لالستعمال ألغراض أخرى.

5%

كغ

90.24

آالت وأجھزة الختبار الصالبة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخصائص
اآللية األخر للمواد )مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو
اللدائن(.
- 90 24. 10. 00

آالت وأجھزة الختبار المعادن

5%

عدد

- 90 24. 80. 00

آالت وأجھزة أخر

5%

عدد

- 90 24. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.25
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية
كغ

90.22

90.23

القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

مقاييس كثافة وأدوات عوامة مماثلة ،مقاييس حرارة )ترمومتر وبيرومتر(،
مقاييس ضغط جوي )بارومتر( ،مقاييس رطوبة الجو )ھيغرومتر
وبسيكرومتر( ،مسجلة أو غير مسجلة ،وإن كانت مشتركة معا ً.
2017/03/14

الصفحة

638

الصفحة639 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
-

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخرى:

- - 90 25. 11. 00

متضمنة سائالً للقراءة المباشرة

5%

عدد

- - 90 25. 19. 00

غيرھا

5%

عدد

- 90 25. 80. 00

أجھزة وأدوات أخر

5%

عدد

- 90 25. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.26

أجھزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو االرتفاع )المستوى( أو الضغط
أو المتغيرات األخرى في السوائل أو الغازات )مثل مقاييس الجريان،
مقاييس اإلرتفاع ،مقاييس الضغط "مانومتر" وعدادات الحرارة( ،باستثناء
األجھزة واألدوات الداخلة في البنود  90.14أو  90.15أو  90.28أو
90.32
- 90 26. 10. 00

لقياس أو مراقبة جريان أو ارتفاع السوائل

5%

عدد

- 90 26. 20. 00

لقياس أو مراقبة الضغط

5%

عدد

- 90 26. 80. 00

أجھزة وأدوات أخرى

5%

عدد

- 90 26. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.27

أجھزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي )مثل مقاييس االستقطاب
"بوالريمتر" ومقاييس انكسار األشعة "رفراكتومتر" وأجھزة التحليل
الطيفي "ســـبكترومتر" وأجھزة تحليل الغاز أو الدخان(؛ أجھزة وأدوات
لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسام أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما
يماثلھا؛ أجھزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو
الضوء )بما فيھا مؤشرات فترة إلتقاط الصور(؛ أجھزة القطع العرضي
للفحص المجھري )ميكروتوم(.
- 90 27. 10. 00

أجھزة تحليل الغاز أو الدخان

5%

عدد

- 90 27. 20. 00

أجھزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكھربائي للتركيز )اليكتروفوريز(

5%

عدد

- 90 27. 30. 00

أجھزة التحليل الطيفي لقياس أطوال موجة الطيف "سبكترومتر" أو لقياس كثافة المصدر
الضوئي "سبيكتروفوتومتر" أو لتسجيل الطيف "سبيكتروغراف" ،تعتمد على اإلشعاعات
البصرية )فوق البنفسجية ،المرئية ،تحت الحمراء(

5%

عدد

- 90 27. 50. 00

أجھزة وأدوات أخرى تعتمد على استخدام االشعاعات البصرية )فوق البنفسجية ،المرئية،
تحت الحمراء(

5%

عدد

- 90 27. 80. 00

أجھزة وأدوات أخرى

5%

عدد

- 90 27. 90. 00

أجھزة قطع عرضي للفحص المجھري )مكروتوم(؛ أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.28
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عدادات غاز أو سوائل أو كھرباء ،بمافيھا أجھزة معايرتھا.
- 90 28. 10. 00

عدادت غاز

5%

عدد

- 90 28. 20. 00

عدادت سوائل

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

639

الصفحة640 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 90 28. 30. 00

عدادات كھرباء

5%

عدد

- 90 28. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.29

عدادات أخرى )مثل عدادات الدورات ،عدادات االنتاج ،عدادات سيارات
األجرة "تاكسيمتر" ،عدادات المسافات والخطى(؛ مؤشرات الســــرعة
والتاكيمترات غير الداخلة في البند  90.14أو 90.15؛ أجھزة التبطيء
الظاھري للسرعة "ستروبوسكوب".
- 90 29. 10. 00

عدادات دورات ،عدادات انتاج ،عدادات سيارات أجرة )تاكسيمتر( ،عدادات مسافات وخطى
وعدادات مماثلة

5%

عدد

- 90 29. 20. 00

مؤشرات سرعة وتاكيمترات ،أجھزة اإلبطاء الظاھري للسرعة )ستروبوسكوب
"("stroboscopes

5%

عدد

- 90 29. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.30

أجھزة قياس التغييرات اآلنية للمقادير الكھربائية )أوسيلوسكوب( وأجھزة
تحليل الطيف وأجھزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكھربائية؛
أجھزة وأدوات لقياس أو كشف األشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وغاما
واألشعاعات الكونية وغيرھا من اإلشعاعات المؤينة.
- 90 30. 10. 00

أجھزة وأدوات لقياس وكشف اإلشعاعات المؤينة

5%

عدد

- 90 30. 20. 00

أجھزة إظھار الذبذبات الكھربائية على سطح زجاجي بشكل خطوط متموجة )اوسيوسكوب "
 ("oscilloscopesوأجھزة تسجيل الذبذبات الكھربائية )اوسيوغراف "
("oscillographes

5%

عدد

-

أجھزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة الجھد ) الفولتاج ( التيار "  " currentأو المقاومة
أو االستطاعة " : "power

- - 90 30. 31. 00

أجھزة قياس متعددة الوظائف تشمل قياس األمبير والفولت وأحيانا ً االستطاعة ) ملتي ميتر"
 ( "multimetersبدون جھاز تسجيل .

5%

عدد

- - 90 30. 32. 00

اجھزة قياس متعددة الوظائف تشمل قياس األمبير والفولت وأحيانا ً االستطاعة ) ملتي ميتر (
مع جھاز تسجيل

5%

عدد

- - 90 30. 33. 00

غيرھا بدون جھاز تسجيل

5%

عدد

- - 90 30. 39. 00

غيرھا مع جھاز تسجيل

5%

عدد

- 90 30. 40. 00

أجھزة وأدوات أخرى مصممة خصيصا ً لإلتصاالت السلكية والالسلكية )مثل مقاييس
المحادثات الھاتفية "ھيبسومتر" مقاييس مضاعفة الصوت "كردومتر" ،مقاييس عامل
اإلنحراف "ديستورسيومتر" وأجھزة تحديد ضغط الضوضاء "بسوفومتر"(.

5%

عدد

-
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أجھزة وأدوات أخرى:

- - 90 30. 82. 00

لقياس أو مراقبة األقراص أو التجھيزات شبه الموصلة

5%

عدد

- - 90 30. 84. 00

غيرھا ،مزودة بوسائل تسجيل

5%

عدد

- - 90 30. 89. 00

غيرھا

5%

عدد

2017/03/14

الصفحة

640

الصفحة641 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 90 30. 90. 00

90.31

أجزاء ولوازم

5%

كغ

- 90 31. 10. 00

آالت لتوازن القطع الميكانيكية

5%

عدد

- 90 31. 20. 00

طاوالت اإلختبار

5%

عدد

أجھزة وأدوات بصرية أخرى:

- - 90 31. 41. 00

لمراقبة األقراص أو التجھيزات شبه الموصلة أو لمراقبة األقنعة أو الشبيكات المستعملة في
التجھيزات شبه الموصلة

5%

عدد

- - 90 31. 49. 00

غيرھا

5%

عدد

- 90 31. 80. 00

أجھزة وأدوات وآالت أخرى

5%

عدد

- 90 31. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90.32

أجھزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية.
- 90 32. 10. 00

منظمات درجات الحرارة )ترموستات(

5%

عدد

- 90 32. 20. 00

منظمات ضغط )مانوستات(

5%

عدد

-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أجھزة وأدوات وآالت ،للقياس أو للمراقبة ،غير مذكورة وال داخلة في مكان
آخر من ھذا الفصل؛ أجھزة فحص الظالل الجانبية للضوء الكاشف.

-

90.33

القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

أجھزة وأدوات أخر:

- - 90 32. 81. 00

ھيدروليكية أو ھوائية

5%

عدد

- - 90 32. 89. 00

غيرھا

5%

عدد

- 90 32. 90. 00

أجزاء ولوازم

5%

كغ

90 33. 00. 00

أجزاء ولوازم ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من ھذا الفصل ،لآلالت
واألجھزة واألدوات الداخلة في الفصل .90

5%

كغ

2017/03/14

الصفحة

641

الصفحة642 :
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القسم الثامن عشر  /الفصل التسعون

الصفحة

642

الصفحة643 :

القسم الثامن عشر  /الفصل الحادي والتسعون

الفصل الحادي والتسعون
أصناف صناعة الساعات وأجزاؤھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
زجاج وثقاالت أصناف صناعة الساعات )تبند وفقا ً للمادة المصنوعة منھا(؛

)أ(

)ب( سالسل الساعات )البند  71.13او البند  71.17تبعا ً للحال(؛
)ج(

األجزاء أو اللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر من معادن عادية )القسـم الخامس
عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل  (39أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسـوة بقشـرة من معادن ثمينة )البند
 71.15بصورة عامة(؛ إال أن نوابض أصناف صناعة الساعات بما فيھا النوابض اللولبية ،فتعتبر أجزاء ساعات وتدخل في )البند
(91.14؛

)د(

كرات المدحرجات )البند  73.26أو البند  84.82تبعا ً للحال(؛

)ه(

أصناف البند  84.12المصممة للعمل دون عوادم؛

)و(

المدحرجات ذات كرات )البند (84.82؛

)ز(

أصناف الفصل  85التي لم تجمع بعد فيما بينھا أو مع عناصر أخرى لتؤلف عدد حركة ألصناف صناعة الساعات أو أجزاء
مصممة لالستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لھذه العدد )الفصل .(85

-2

تدخل فقط في البند  91.01ســــــاعات اليد أو الجيب وما يماثلھا التي تكون ظروفھا مصنوعة كليا ً من معادن ثمينة أو من معادن عادية
مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من ھذه المواد ذاتھا متحدة مع لؤلؤ طبيعي أو مسـتنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة )طبيعية أو
تركيبية أو مجددة( من األصناف الداخلة في البنود من  71.01الى  .71.04أما الســاعات التي تكون ظروفھا من معادن عادية مرصعة
بمعادن ثمينة فتدخل في البند .91.02

-3

من أجل تطبيق أحكام ھذا الفصل تعتبر "عدد حركة الســـــــاعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيھا رقاص ونابض لولبي دقيق أو
بلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت ،مزود بوسـيلة إظھار أو بنظام يســمح بضم وســــيلة إظھار آلية ،ويجب
أال تتجاوز سماكة عدد حركة الساعات ھذه 12مم ،وإن ال يتجاوز عرضھا أو طولھا أو قطرھا  50مم.

-4

مع مراعاة أحكام المالحظة  1أعاله إن عدد الحركة والقطع القابلة لالســـــتعمال معا ً كعدد حركة أو كقطع ألصناف صناعة الساعات
والستعماالت أخرى )مثل تلك المستعملة خاصة في أدوات القياس والضبط الدقيقة( تبقى داخلة في ھذا الفصل.

مالحظة إضافية:
-1

إن نص البند  91.05مترجم عن النص الفرنسي وقد ورد على النحو التالي:
Reveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires,a mouvement.autre que de montre

وترجمة ھذا النص ھي :منبھات ،ساعات ذات رقاص )نواس( ،ساعات ثابته " "horlogesوما يماثلھا من أجھزة فن صناعة الساعات،
تعمل بغير حركة الساعات .علما بأن البندول وفقا لشرح البند المذكور تعمل بواسطة نواس)رقاص( أو بواسطة ثقل يدور حول
محورbalancier":ا"بالمقابل ورد النص اإلنكليزي لھذا البند في النظام المنسق على النحو التالي:
 .Other clockوترجمته ھي :ساعات أخر
-2

يستوفى رسم إنفاق استھالكي بمعدل  %20من القيمة المتخذة أساسا ً لحساب الرسوم الجمركية وغيرھا من الرسوم والضرائب على
مشتمالت البنود الجمركية  91.01و 9111.10.00و 9113.10.00عمالً بالمرسوم التشريعي رقم  11لعام 2015
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2017/03/14

الصفحة

643

الصفحة644 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

91.01

القسم الثامن عشر  /الفصل الحادي والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ،بما فيھا ساعات قياس الفترات
الزمنية ،بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  2بشأن استيفاء رسم اإلنفاق اإلستھالكي

- - 91 01. 11. 00

بوسيلة إظھار آلية فقط

20 %

عدد

- - 91 01. 19. 00

غيرھا

20 %

عدد

- - 91 01. 21. 00

ذاتية التعبئة )أوتوماتيكية(

20 %

- - 91 01. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد

غيرھا:

- - 91 01. 91. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

عدد

- - 91 01. 99. 00

غيرھا

20 %

عدد

91.02

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة ،بما فيھا ساعات قياس الفترات
الزمنية ،عدا تلك الداخلة في البند .91.01
-

ساعات يد تعمل كھربائياً ،وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

- - 91 02. 11. 00

بوسيلة إظھار آلية فقط

20 %

عدد

- - 91 02. 12. 00

بوسيلة إظھار بصرية إلكترونية فقط

20 %

عدد

- - 91 02. 19. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

ساعات يد أخر ،وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

- - 91 02. 21. 00

ذاتية التعبئة )أوتوماتيكية(

20 %

عدد

- - 91 02. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

غيرھا:

- - 91 02. 91. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

عدد

- - 91 02. 99. 00

غيرھا

20 %

عدد

91.03
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ساعات يد أخر ،وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:
عدد

-

91.04

ساعات يد تعمل كھربائيا ً وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:

ساعات ومنبھات تعمل بعدة حركة ساعة )عدا المذكورة في البند .(91.04
- 91 03. 10. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

عدد

- 91 03. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

91 04. 00. 00

ساعات لوحات "تابلوھات" القيادة وساعات مماثلة ،للسيارات أو المركبات
الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرھا من وسائل النقل.

10 %

عدد

2017/03/14

الصفحة

644

الصفحة645 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

91.05

القسم الثامن عشر  /الفصل الحادي والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

منبھات ،ساعات ذات رقاص )بندول" ،("penduleساعات ثابته
" "horlogesوما يماثلھا من أجھزة فن صناعة الساعات ،تعمل بغير عدة
حركة ساعة.
مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- - 91 05. 11. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

عدد

- - 91 05. 19. 00

غيرھا

20 %

عدد

- - 91 05. 21. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

- - 91 05. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد

غيرھا:

- - 91 05. 91. 00

تعمل كھربائيا ً

20 %

عدد

- - 91 05. 99. 00

غيرھا

20 %

عدد

91.06

أجھزة تسجيل الوقت وأجھزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية
بأية طريقة كانت ،مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك
تزامني )مثل ساعات ضبط الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ(.
- 91 06. 10. 00

ساعات ضبط وقت الدوام؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ

20 %

عدد

- 91 06. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

91 07. 00. 00

مفاتيح توقيت وغيرھا من األجھزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعات
الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جھاز في وقت معين.

20 %

عدد

91.08

عدد حركة ســـــــــاعات اليد والجيب ومايماثلھا
" ،"Watch movementsكاملة ومجمعة.
-

تعمل كھربائيا ً:

- - 91 08. 11. 00

بوسيلة إظھار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظھار آلية

10 %

عدد

- - 91 08. 12. 00

بوسيلة إظھار بصرية إلكترونية فقط

10 %

عدد

- - 91 08. 19. 00

غيرھا

10 %

عدد

- 91 08. 20. 00

ذاتية التعبئة )أوتوماتيكية(

10 %

عدد

- 91 08. 90. 00

غيرھا

10 %

عدد

91.09

عدد حركة أصناف صناعة الساعات " ،"Clock movementsكاملة
ومجمعة ،عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند .91.08
- 91 09. 10. 00
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ساعات ذات رقاص )بندول( وساعات ثابته ،جدارية )ساعات حائط(:
عدد

-

91.07

منبھات:

2017/03/14

تعمل بالكھرباء

10 %
الصفحة

عدد
645

الصفحة646 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق
- 91 09. 90. 00

91.10

القسم الثامن عشر  /الفصل الحادي والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة
غيرھا

الرسم  %وحدة قياسية
10 %

عدد

عدد حركة الساعات أو أصناف صناعة الساعات ،كاملة ،غير مجمعة أو
مجمعة جزئيا ً )مجموعات لعدد الحركة(؛ عدد حركة أصناف صناعة
الساعات غير كاملة ،مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة
الصنع .
-

عدد حركة الساعات اليد والجيب ومايماثلھا ":"of watches

- - 91 10. 11. 00

كـامـلـة ،غير مـجـمــعة أو مـجـمـعـة جـزئـيا ً )مجموعات لعدد الحركة
"("movement sets

10 %

عدد

- - 91 10. 12. 00

عدد حركة الساعات ،غير كاملة ،مجمعة

10 %

كغ

- - 91 10. 19. 00

عدد حركة الساعات ،غير تامة الصنع ""rough movements

10 %

كغ

- 91 10. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين  91.01أو  ،91.02وأجزاؤھا.

91.11

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

- 91 11. 10. 00

أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة

10 %

عدد

- 91 11. 20. 00

أظرف من معادن عادية ،وإن كانت مطلية بالذھب أو الفضة

10 %

عدد

- 91 11. 80. 00

أظرف أخر

10 %

عدد

- 91 11. 90. 00

أجزاء

10 %

كغ

علب وصناديق )أطر( ألصناف صناعة الساعات الداخلة في ھذا الفصل،
وأجزاؤھا.

91.12
- 91 12. 20. 00

أقفاص وصناديق الساعات

30 %

عدد

- 91 12. 90. 00

أجزاء

10 %

كغ

أساور ساعات وأجزاؤھا.

91.13

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  2لھذا الفصل

- 91 13. 10. 00

من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

10 %

كغ

- 91 13. 20. 00

من معادن عادية ،وإن كانت مطلية بالذھب أو الفضة

10 %

كغ

- 91 13. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

91.14
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أجزاء أخر ألصناف صناعة الساعات.
- 91 14. 10. 00

نوابض ،بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة

10 %

كغ

- 91 14. 30. 00

مينا

10 %

كغ

- 91 14. 40. 00

قواعد وجسور

10 %

كغ

- 91 14. 90. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

646

الصفحة647 :

 10:37ص

2017/03/14

القسم الثامن عشر  /الفصل الحادي والتسعون

الصفحة

647

الصفحة648 :

القسم الثامن عشر  /الفصل الثاني والتسعون

الفصل الثاني والتسعون
أدوات موسيقية؛ أجزاؤھا ولوازمھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
)أ(

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من معادن عادية )القسم الخامس
عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛

)ب( المذياعات )ميكروفونات( وأجھزة تضخيم الصوت وأجھزة تكبير الصوت وســـــــماعات األذن وقـاطـعــات الـتـيـار
والستروبوسكوب وغيرھا من األدوات واألجھزة والمعدات اإلضافية المستعملة مع أصناف ھذا الفصل ،ولكن غير مركبة معھا وال
موضوعة في صناديقھا )الفصل  85أو الفصل (90؛

-2

)ج(

األجھزة واألدوات التي لھا صفة األلعاب )البند (95.03؛

)د(

أصناف صناعة الفراجين )الفراشي( لتنظيف األدوات الموسيقية )البند  ،(96.03أو العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على
حامل ثنائي ،أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة )البند (96.20؛

)ه(

أصناف المجموعات أو التحف األثرية )البند  97.05أو البند .(97.06

إن أقواس الكمان وعصي الطبول واألصناف المماثلة المســـتخدمة في العزف على األدوات الموســيقية المذكورة في البند  92.02أو البند
 ،92.06المقدمة بعدد مناســـــــب مع ھذه األدوات والمعدة لالستعمال صراحة معھا ،تتبع نفس البنود التي تخضع لھا ھذه األدوات.
أما البطاقات واألقراص والمحادل الداخلة في البند  92.09فتبقى داخلة في البند المذكور وإن قدمت مع األدوات واألجھزة المعدة لھا.
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2017/03/14

الصفحة

648

الصفحة649 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

92.01
- 92 01. 10. 00

بيانو قائم ") "uprightعمودي األوتار(

20 %

عدد

- 92 01. 20. 00

بيانو بذيل )بيانو كبيرالحجم ") ("grand pianosأفقي األوتار(

20 %

عدد

- 92 01. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

أدوات موسيقية وترية أخر )مثل القيثارة والكمان "الھارب"(.
- 92 02. 10. 00

تعزف بقوس

20 %

عدد

- 92 02. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

92.05

أدوات موسيقية تعمل بالھواء )مثل األرغن ذو األنابيب ولوحة أصابع,
األكورديون ,الكالرينيت واألبواق "الترونبيت" ,ومزامير القرب( ,عدا
األوركستريون واألرغن اآللي الجوال )أرغن الشوارع(.
- 92 05. 10. 00

أدوات مسماة "نحاسية" )نحاسية – ھوائية "("brass-wind

20 %

عدد

- 92 05. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

92 06. 00. 00

أدوات موسيقية تعمل بالقرع )مثل الطبول أو الكسيلوفون والصنوج
والصنجات(.

20 %

عدد

أدوات موسيقية يحدث الصوت فيھا كھربائيا ً أو يضخم بوسائل كھربائية
)مثل األرغن والقيثارة و األكورديون(.

92.07
- 92 07. 10. 00

أدوات موسيقية ذات مالمس ،غير األكورديون

20 %

عدد

- 92 07. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

92.08

علب موسيقية وأرغون لالستعراضات "اوركستريون" ،أرغن آلي للشوارع
وطيور آلية مغردة ،مناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلة في
أي بند من ھذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع األنواع؛
صفارات وأبواق نداء وغيرھا من أدوات النداء أو اإلشارة ،تنفخ بالفم.
- 92 08. 10. 00

علب موسيقية

20 %

عدد

- 92 08. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

92.09

أجزاء )مثل التجھيزات اآللية للعلب الموسيقية( ولوازم )مثل البطاقات
واألقراص والمحادل لألجھزة الموسيقية اآللية الحركة( ،لألدوات الموسيقية؛
أجھزة ضبط االيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومعايير نغم من جميع
األنواع.
- 92 09. 30. 00
- - 92 09. 91. 00
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

بيانو ،وإن كان ذاتي الحركة ،كالفيسان )ھاربسيكورد( وغيرھا من األدوات
الموسيقية الوترية ذات المالمس.

92.02

92.06

القسم الثامن عشر  /الفصل الثاني والتسعون

2017/03/14

أوتار لألدوات الموسيقية

10 %

كغ

غيرھا:
أجزاء ولوازم للبيانو

10 %
الصفحة

كغ
649

الصفحة650 :

رقم البند
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

رمز النظام المتناسق

القسم الثامن عشر  /الفصل الثاني والتسعون
الرسم  %وحدة قياسية

- - 92 09. 92. 00

أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02

10 %

كغ

- - 92 09. 94. 00

أجزاء ولوازم لألدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07

10 %

كغ

- - 92 09. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

650

الصفحة651 :
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2017/03/14

القسم الثامن عشر  /الفصل الثاني والتسعون

الصفحة

651

الصفحة652 :

القسم التاسع عشر  /الفصل الثالث والتسعون

القسم التاسع عشر
أسلحة وذخائر؛ أجزاؤھا ولوازمھا
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2017/03/14

الصفحة

652

الصفحة653 :

القسم التاسع عشر  /الفصل الثالث والتسعون

الفصل الثالث والتسعون
أسلحة وذخائر؛ أجزاؤھا ولوازمھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
)أ(

األصناف الداخلة في الفصل ) 36مثل كبسوالت اإلشعال أو التفجير والمفجرات وقذائف اإلشارة( ؛

)ب( األجزاء واللوازم لالســـتعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة ) (2من القســـم الخامس عشـر ،من معادن عادية )القسم
الخامس عشر( ،واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛

-2

)ج(

الدبابات والسيارات المدرعة الحربية )البند (87.10؛

)د(

المناظير المقربة واألجھزة البصرية األخرى لتحديد األھداف ،المعدة لالســــتعمال في األســلحة ،إال إذا كانت مركبة على أسلحتھا
أو مقدمة معھا للتركيب عليھا )الفصل (90؛

)ه(

األقواس والسھام وسيوف المبارزة واألسلحة التي لھا صفة األلعاب )الفصل (95؛

)و(

األسلحة والذخائر التي لھا صفة قطع المجموعات والتحف )البند  97.05أو البند .(97.06

ال تشمل عبارة "أجزاؤھا" المذكورة في البند  93.06أجھزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند .85.26
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2017/03/14

الصفحة

653

الصفحة654 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

93.01

93.02

- 93 01. 10. 00

أسلحة المدفعية )مثل  ،المدافع والمدافع ال َق َّذافة " "howitzersومدافع الھاون )مورترز
"("mortars

30 %

عدد

- 93 01. 20. 00

قواعد إطالق صواريخ ""rockets launchers؛ قاذفات لھب؛ قاذفات قنابل يدوية؛
قاذفات طوربيدات ) (torpedo tubesوقاذفات مماثلة

30 %

عدد

- 93 01. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

93 02. 00. 00

مسدسات نارية غير تلك المذكورة في البند  93.03أو البند .93.04

30 %

عدد

أسلحة نارية أخرى وأجھزة مماثلة تعمل باشعال شحنة متفجرة )مثل بنادق
وكرابينات الصيد والرماية ،األسلحة النارية التي ال تحشى إال من الفوھة
ومسدسات إطالق السھام واألجھزة األخرى المصممة فقط لقذف سھام
اإلشارة والمسدسات النارية إلطالق الذخيرة غير الحية ،والمسدسات
بمسمار لقتل الحيوانات وقاذفات الحبال(.
- 93 03. 10. 00

أسلحة نارية ال تحشى إال من الفوھة

30 %

عدد

- 93 03. 20. 00

بنادق وكرابينات أخر للصيد أو الرماية الرياضية متضمنة ماسورة واحدة ملساء على االقل

30 %

عدد

- 93 03. 30. 00

بنادق وكرابينات أخر للصيد أو الرماية الرياضية

30 %

عدد

- 93 03. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

93 04. 00. 00

أسلحة أخرى )مثل البنادق والكرابينات والمسدسات التي تعمل بضغط الھواء
أو بالغاز أو بنوابض والھراوات( ،باستثناء تلك الداخلة في البند .93.07

30 %

عدد

93.05

أجزاء ولوازم االصناف الداخلة في البنود من  93.01إلى .93.04
- 93 05. 10. 00

للمسدسات

30 %

كغ

- 93 05. 20. 00

للبنادق والكرابينات الداخلة في البند من 93.03

30 %

كغ

-

غيرھا:

- - 93 05. 91. 00

لألسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01

30 %

كغ

- - 93 05. 99. 00

غيرھا

30 %

كغ

93.06

قنابل ،قنابل يدوية ،طوربيدات ،ألغام ،قذائف وصواريخ وغيرھا من الذخائر
الحربية ،وأجزاؤھا ،خراطيش وذخائر أخرى ،وأجزاؤھا ،بما فيھا الخردق
والرصاص والسدادات لخرطوش الصيد.
-
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أسلحة حربية ،غير المسدسات النارية واألسلحة الداخلة في البند .93.07

93.03

93.04

القسم التاسع عشر  /الفصل الثالث والتسعون

خراطيش للبنادق أو الكرابينات ذات المواسير الملساء ،أو جزاؤھا ،خردق للبنادق التي تعمل
بضغط الھواء:

- - 93 06. 21. 00

خراطيش

30 %

كغ

- - 93 06. 29. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 93 06. 30. 00

خراطيش أخرى وأجزاؤھا

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

654

الصفحة655 :

رقم البند

93.07

 10:37ص

رمز النظام المتناسق

القسم التاسع عشر  /الفصل الثالث والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

- 93 06. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

93 07. 00. 00

سيوف وخناجر وحراب ورماح وأسلحة بيضاء مماثلة وأجزاؤھا ،وأغمدة
وقراب ھذه االسلحة.

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

655

الصفحة656 :
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2017/03/14

القسم التاسع عشر  /الفصل الثالث والتسعون

الصفحة

656

الصفحة657 :

القسم العشرون  /الفصل الرابع والتسعون

القسم العشرون
سلع ومنتجات مختلفة
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2017/03/14

الصفحة

657

الصفحة658 :

القسم العشرون  /الفصل الرابع والتسعون

الفصل الرابع والتسعون
أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف لألسرة وما يماثلھا؛ أجھزة إنارة غير مذكورة وال داخلة
في مكان آخر؛ لوحات إعالنية مضيئة ،إشارات مضيئة ،لوحات إرشادية مضيئة وأصناف
مماثلة؛ مبان مسبقة الصنع.
مالحظات:
-1

-2

-3

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( الفرش )الحشايا( والوسائد والمساند التي تنفخ بالھواء أو بالماء ،الداخلة في الفصول  39أو  40أو 63؛
)ب( المرايا المصممة لالرتكاز على األرض )مثل المرايا المتحركة( الداخلة في البند 70.09؛
)ج( أصناف الفصل 71؛
)د( األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من معادن عادية )القسم الخامس
عشر( ،واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل  (39والصناديق المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
)ه( األثاث ،وإن كان غير مجھز،المصمم خصيصا ً كأجزاء للثالجات وغيرھا من أجھزة التبريد الداخلة في البند84.18؛ األثاث
المصمم خصيصا ً آلالت الخياطة )البند (84.52؛
)و( أجھزة اإلنارة الداخلة في الفصل 85؛
)ز( األثاث الـمـصـمـم خـصـيـصـا ً كأجزاء لألجھزة الداخلة في البند ) 85.18البند  (8518أو في الـبـنـود من  85.19إلى85.21
)البند  (85.22أو في البنود من  85.25إلى ) 8528البند (85.29؛
)ح( األصناف الداخلة في البند 87.14؛
ً
ً
)ط( كراسي أطباء األسنان التي تؤلف جسما واحدا مع أجھزة طب األسنان ،الداخلة في البند  ،90.18وكذلك مباصق عيادات األسنان
)البند (90.18؛
)ي( األصناف الداخلة في الفصل ) 91مثل العلب والصناديق ألصناف صناعة الساعات(؛
ً
)ك( األثاث وأجھزة اإلنارة ،التي لھا صفة األلعاب )البند  ،(95.03مناضد البلياردو بجميع أشكالھا واألثاث المصمم خصيصا لأللعاب
)البند  (95.04واألثاث المصمم أللعاب الخفة وأصناف الزينة »الديكور« )باستثناء الزينة الكھربائية »حبال بلمبات صغيرة«(
مثل الفوانيس و المصابيح الصينية )البند ( (95.05؛ أو
)ل( العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على حامل ثنائي ،أو على ثالثة حوامل و أصناف مماثلة )البند .(96.20
إن األصناف )غير األجزاء( المشار إليھا في البنود من  94.01إلى  94.03ال تدخل في تلك البنود إال إذا كانت مصممة لالرتكاز على
األرض.
غير أنه تبقى تابعة لھذه البنود ،وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو ألن توضع بعضھا فوق بعض ،األصناف التالية :
)أ( الخزائن ،المكتبات )خزائن الكتب( ،وغيرھا من األثاث برفوف )بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتھا على
الجدران( واألثاث المكون من وحدات يكمل بعضھا البعض،
)ب( المقاعد واألسرة.
ال تعتبر أجزاء لألصناف المذكورة في البنود من  94.01الى  94.03ألواح الزجاج )بما فيھا المرايا( أو الرخام أو األحجار
)أ(
أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مقصودة في الفصل  68أو الفصل  ،69المقدمة على حدة ،وإن كان مقطعة بأشكال خاصة ،ولكن
غير مضمومة لعناصر أخرى.
إن األصناف المذكورة في البند  ،94.04المقدمة على حدة ،تـبـقـى تـابـعـة لھذا البند حتى وإن ألفت أجزاء ألصناف البنود من
)ب(
 94.01لغاية .94.03

-4

من أجل تطبيق أحكام البند  ،94.06يقصد بعبارة "مبان مســـــبقة الصنع" المباني التي تم إنجازھا في المصنع أو المھيأة بشكل عناصر
مقدمة معا ً للتجميع في موقع تشـــــييدھا ،مثل المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر أو المرائب أو
المباني المماثلة.
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مالحظة إضافية:
-1

يقصد بكراسي أطباّء األسنان ""dentists' chairsبما فيھا )الكراسي -األسرة للتخدير " :("chair-bedsالكراســـي التي يجلس عليھا
المرضى وقد وصفتھا في الفقرة  12من شرح البند  94.02التي إسـتبعدت ما كان منھا مندمجً ا بمعدات طب األسنان التي تدخل في البند
 90.18بأنھا تكون غالبا مزودة بآلية تلســـــــكوبية تسمح برفع الكرسي أو إمالتة وأحيا ًنا بدوارانه حول عامود مركزي وإن وردت مزودة
بجھاز إنارة أما المقاعد الخاصة باألطباء " "special seats for doctors and sergeonsفقد ورد وصفھا في الفقرة  / 5/من
شرح البند.
ووردت ترجمة كلمة " "chairsفي معجم المورد "كراسي" مما أدى إلى اإلستعاضة عن كلمة "مقاعد" الواردة في جدول التعريفة
الجمركية الصادر عن الجامعة العربية بكلمة كراسي تمييزا لھا عن مقاعد األطباء المترجمة عن كلمة " "seatsالمذكورة أعاله
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

مقاعد ،باستثناء ما يدخل منھا في البند  ،94.02وإن كانت قابلة للتحول إلى
أسرة وأجزاؤھا.
- 94 01. 10. 00
-

مقاعد من األنواع المستعملة للطائرات والمركبات الفضائية

10 %

عدد

مقاعد من األنواع المستعملة للسيارات:
5%

عدد

 - - - 94 01. 20. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات

10 %

عدد

- 94 01. 30. 00

مقاعد دوارة قابلة للتعديل في االرتفاع

30 %

عدد

- 94 01. 40. 00

مقاعد ،غير معدات المخيمات والحدائق ،قابلة للتحول إلى أسرة

30 %

عدد

 - - - 94 01. 20. 90غيرھا

-

مقاعد من قصب "  " caneأو صفصاف السلاللين "  " osierأو خيزران " bamboo
" أو من مواد مماثلة :

- - 94 01. 52. 00

من الخيزران " " bamboo

30 %

عدد

- - 94 01. 53. 00

من الروطان ) أسل الھند " (" rattan

30 %

عدد

- - 94 01. 59. 00

غيرھا

30 %

عدد

-

مقاعد أخرى ،بھياكل من خشب:

- - 94 01. 61. 00

محشوة

30 %

عدد

- - 94 01. 69. 00

غيرھا

30 %

عدد

-

مقاعد أخرى ،بھياكل من معدن:

- - 94 01. 71. 00

محشوة

30 %

عدد

- - 94 01. 79. 00

غيرھا

30 %

عدد

- 94 01. 80. 00

مقاعد أخرى

30 %

عدد

-

أجزاء:

 - - - 94 01. 90. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات
 - - - 94 01. 90. 90غيرھا

94.02

5%

كغ

10 %

كغ

أثاث للطب أو الجراحة أو طب األسنان أو الطب البيطري )مثل مناضد
العمليات أو الفحص واألسرة بتجھيزات آلية للمستشفيات وكراسي اطباء
األسنان(؛ كراسي الحالقين وكراسي مماثلة ،بجھاز للتوجيه والرفع معاً،
أجزاء ھذه األصناف.
- 94 02. 10. 00

كراسي " "chairsطب األسنان أوالحالقين وكراسي مماثلة وأجزاؤھا

20 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة االضافية رقم  1لھذا الفصل

- 94 02. 90. 00

94.03
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- 94 03. 10. 00

أثاث من معدن من األنواع المستعملة في المكاتب

30 %

عدد

- 94 03. 20. 00

أثاث أخر من معدن

30 %

عدد

- 94 03. 30. 00

أثاث من خشب من األنواع المستعملة في المكاتب

30 %

عدد

- 94 03. 40. 00

أثاث من خشب من األنواع المستعملة في المطابخ

30 %

عدد

- 94 03. 50. 00

أثاث من خشب من األنواع المستعملة في غرف النوم

30 %

عدد

- 94 03. 60. 00

أثاث أخر من خشب

30 %

عدد

- 94 03. 70. 00

أثاث من لدائن

30 %

عدد

-

أثاث من مواد أخر ،بما فيھا القصب "  " caneأو صفصاف السلاللين "  " osierأو
الخيزران "  " bambooأو من مواد مماثلة :

- - 94 03. 82. 00

من الخيزران " " bamboo

30 %

كغ

- - 94 03. 83. 00

من الروطان ) أسل الھند " ( " rattan

30 %

كغ

- - 94 03. 89. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 94 03. 90. 00

أجزاء

10 %

كغ

94.04

حوامل فرش ،اصناف لالسرة واصناف مماثلة )مثل الفرش واللحف
والوسائد "والبوف"( محتوية على نوابض أو محشوة أو مجھزة من الداخل
بأية مادة ،بما فيھا المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ،محشوة
أو غير محشوة.
- 94 04. 10. 00
-

حوامل فرش

30 %

كغ

فرش:

- - 94 04. 21. 00

من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية ،سواء كانت محشوة أم ال

30 %

عدد

- - 94 04. 29. 00

من مواد أخر

30 %

عدد

- 94 04. 30. 00

أكياس نوم

30 %

عدد

- 94 04. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

94.05
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أجھزة إنارة )بما فيھا اجھزة تركيز األضواء( وأجزاؤھا ،غير مذكورة وال
داخلة في مكان أخر؛ لوحات اعالنية مضيئة وإشارات مضيئة ولوحات
ارشادية مضيئة وغيرھا من األصناف المماثلة ،مما يحتوي على مصدر
إضاءة مثبت بصورة دائمة ،وأجزاؤھا غير المذكورة وال الداخلة في مكان
آخر.
- 94 05. 10. 00

ثريات وأجھزة إنارة كھربائية أخرى للتعليق أو للتثبيت في السقوف أو الجدران ،باستثناء
األنواع المستعملة في إنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة

30 %

كغ

- 94 05. 20. 00

أجھزة إنارة كھربائية )لمبادير( للطاوالت أو المكاتب أو األسرة وأجھزة إنارة بأعمدة ترتكز
على األرض لإلنارة الداخلية

30 %

كغ
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- 94 05. 30. 00

حبال بلمبات كھربائية ""Guirlandesاالنواع المستعملة لشجرةعيد الميالد

30 %

كغ

- 94 05. 40. 00

أجھزة إنارة كھربائية أخرى

30 %

كغ

- 94 05. 50. 00

أجھزة إنارة غير كھربائية

30 %

كغ

- 94 05. 60. 00

لوحات اعالنية مضيئة وإشارات مضيئة ولوحات إرشادية مضيئة وما يماثلھا

30 %

كغ

-

أجزاء:

- - 94 05. 91. 00

من زجاج

10 %

كغ

- - 94 05. 92. 00

من لدائن

10 %

كغ

- - 94 05. 99. 00

غيرھا

10 %

كغ

94.06
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مبان مسبقة الصنع.
- 94 06. 10. 00

من خشب

30 %

كغ

- 94 06. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ
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الفصل الخامس والتسعون
لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسلية أو للرياضة؛ أجزاؤھا ولوازمھا
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
)أ(

شموع شجرة عيد الميالد ) البند ( 34.06؛

)ب( األلعاب النارية واألصناف الفنية النارية الداخلة في البند )( 36.04؛
)ج(

الخيوط والشعيرات المفردة واألمراس واألوتار وما يماثلھا لصيد األســـــماك ،وإن كانت مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مھيأة
بشكل خيوط مجھزة لصيد األسماك  ،مما يدخل في الفصل  39أو البند  42.06أو القسم الحادي عشر؛

)د(

أكياس لوازم الرياضة واألوعية األخرى الداخلة في أحد البنود  42.02أو  43.03أو 43.04؛

)ھـ(

ألبسة تنكرية من نسج الداخلة في الفصل  61أو  ،62ألبسة رياضية وألبسة خاصة من نسج الداخلة في الفصل  61أو  ،62و إن
كانت مدمجة بأجزاء عناصر حماية مثل صفائح الحماية "حشوات" أو الحشوات في منطقة المرفقين أو الركب أو الفخذ )أردية
المبارزين أو قمصان حراس مرمى كرة القدم ،على سبيل المثال(؛

)و(

الرايات وحبال األعالم من مواد نسيجية ،وكذلك األشرعة للسفن أو لأللواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛

)ز( األحذية ) باستثناء أحذية االنزالق المثبت عليھا عجالت أو قباقيب( الداخلة في الفصل  ،64وأغطية الرأس الخاصة بممارسة
الرياضة
الداخلة في الفصل 65؛
)ح(

عصي المشي والسياط واألصناف المماثلة )البند  ،(66.02وكذلك أجزاؤھا )البند (66.03؛

)ط(

العيون الزجاجية غير المركبة ،للدمى أو لغيرھا من لعب األطفال )البند (70.18؛

)ي(

األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة  ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر من معادن عادية )القسم الخامس
عشر( ،واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛

)ك(

األجراس والنواقيس والصناجات واألصناف المماثلة  ،الداخلة في البند 83.06؛

)ل(
الكھربائية

مضخات السـوائل )البند  (84.13وأجھزة التصفية أو التنقية للسـوائل والغازات )البند  (84.21والصنجات والمحركات

)البند  (85.01والمحوالت الكھربائية البند ) ،(85.04األقراص ،األشرطة ،وأجھزة تخزين معطيات بشكل دائم قاعدتھا أنصاف
النواقل "" ،"semi-conducteursالبطاقات الذكية" وغيرھا من حوامل تسجيل الصوت أو الظواھر المماثلة ،وإن كانت
مسجلة
)لبند  ،(85.23أجھزة التحكم عن بعد بالراديو )البند  (85.26أو أجھزة التحكم عن بعد السلكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء
).(85.43
)م(

عربات السباق )باستثناء الزحافات المسماة "بوبسلي" و"توبوغان" ،وما يماثلھا ،الداخلة في القسم السابع عشر؛

)ن(

الدراجات ذات العجلتين )بيسيكالت( لألطفال ) البند ( 87.12؛

)س(

زوارق الرياضة مثل الكانوي و" السكيف " )الفصل  (89ووسائل دفعھا )الفصل  44إذا كانت من خشب(؛

)ع(

النظارات الواقية وما يماثلھا لممارسة الرياضة أو لأللعاب في الھواء الطلق )البند (90.04؛
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زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات البند )( 92.08؛

)ص( األسلحة واألصناف األخرى  ،الداخلة في الفصل 93؛
)ق( الحبال بلمبات صغيرة كھربائية من جميع األنواع )البند (94.05؛
)ر(

العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على حامل ثنائي ،أو على ثالثة حوامل ،و مواد مماثلة )البند (96.20؛
أوتار المضارب الرياضية والخيام واألصناف األخرى للمخيمات وقفازات عادية وقفازات ال تغطي سوى الســــالمة

)ش(
األولى

من االصابع وقفازات تغطي األصابع األربع معا ً واإلبھام منفرداً من جميع المواد )تبند تبعا ً للمادة المصنوعة منھا(.
)ت( أدوات مائدة ,أدوات مطبخ ,أصناف للتواليت "للعناية بالنظافة والمظھر" سجاد وأغطية أخرى لالرضيات من مواد نسيجية,
ألبسة ,أغطية أسرة ,أغطية مائدة ,بياضات للتواليت ,بياضات للمطبخ ,وأصناف أخرى ذات وظيفة انتفاعية )تصنف تبعا ً للمواد
المصنوعة منھا(.
-2

إن أصناف ھذا الفصل يمكن أن تتضمن تركيبات أو لوازم ضئيلة األھمية من أللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة
)طبيعية أو تركيبية أو مجددة( أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

-3

مع مراعاة أحكام المالحظة  1أعاله ،إن األجزاء واللوازم المعدة لالستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع األصناف الداخلة في ھذا
الفصل ،تبند مع ھذه األصناف.

-4

مع مراعاة شروط المالحظة )1ش( أعاله ،يطبق البند  95.03فيما يطبق ،على األصناف الداخلة في ھذا البند المجمعة مع واحد أو أكثر
من األصناف التي ال يمكن اعتبارھا مجموعات بموجب القاعدة العامة للتفسير رقم )3ب( ،والتي سوف تصنف في بنود أخرى فيما لو
قدمت منفصلة ،شريطة أن تكون ھذه األصناف مھيأة معا ً للبيع بالتجزئة وأن تكون لھذه المجموعة الصفة الجوھرية لأللعاب

-5

.ال يشــــمل البند  95.03األصناف التي يتضح من تصميمھا أو من شـــــكلھا أو من المواد المصنوعة منھا إنھا معدة حصرً ا للحيوانات،
مثل "ألعاب الحيوانات األليفة" ) تصنف في بنودھا الخاصة بھا(.

مالحظات البنود الفرعية:
-1

يشمل البند الفرعي :9504.50.00
)أ(

ميكرو-كمبيوتر )حواسب صغيرة( مصممة خصيصا ً أللعاب الفيديو )كونسول ("consoles",معدة إلظھار الصور على شاشة
مستقبل تلفزيوني ,أو على شاشة جھاز إظھار )شاشة مونيتور( ,أو على شاشة أخرى أو سطح خارجي؛أو

)ب( آالت ألعاب الفيديو ذات شاشة فيديو مندمجة ,سواء كانت سھلة الحمل أم ال.
ال يشمل ھذا البند الحواسب المكروية المصممة خصيصا ً )كونسول " ("consolesوآالت ألعاب الفيديو العاملة بإدخال قطعة نقود معدنية
أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بقطع بديلة ) (takensأو بوسائل دفع أخر )البندالفرعي (9504.30.00

مالحظة إضافية:
-1

إن ورق اللعب المستورد يخضع للختم ضمن الشروط المحددة في النظام الجمركي.
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رقم البند
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95.03

95 03. 00. 00

القسم العشرون  /الفصل الخامس والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

دراجات ذات ثالثة عجالت ،دراجات مصممة للركوب عليھا وقوفا ً على قدم
واحدة لدفعھا باألخرى " ،"scootersسيارات بدواستين وألعاب مشابھة
ذات عجالت ،عربات الدمى؛ دمى؛ لعب أخرى؛ نماذج مصغرة الحجم
)" ("scaleونماذج " "modelsمسلية أخرى؛ وإن كانت متحركة؛
أحاجي لعب " "puzzelsمن جميع األنواع.

95.04

الرسم  %وحدة قياسية
5%

كغ

حواسب مكرويةمصممة خصيصا )كونسول " ("consoleوآالت أللعاب
الفيديو ,وأصناف ألعاب مجتمعات بما فيھا األلعاب المجھزة بمحرك أو
بوسيلة حركة أخرى ،والبليارد والمناضد الخاصة بألعاب األندية )كازينو(
وألعاب األوتاد الذاتية الحركة )البولينغ(.
- 95 04. 20. 00

بليارد من أي نوع كان ولوازمه

30 %

كغ

- 95 04. 30. 00

ألعاب مباريات "  " gamesأخرى تعمل بإدخال قطعة نقود معدنية أو بأوراق نقدية أو
ببطاقات مصرفية أو بأقراص شبيھة بالنقود ) ما يعرف محليا ً بالفيش "  ( " tokanأو
بغيرھا من وسائل الدفع  ،عدا تجھيزات ممرات " "alleyكرات ألعاب األوتاد ذاتية الحركة
المعروفة بالبولينغ "."bowling

30 %

عدد

- 95 04. 40. 00

ورق اللعب

30 %

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

- 95 04. 50. 00

ميكرو-كمبيوتر )حواسب صغيرة( )كونسول " ("consolesوآالت مصممة خصيصا ً
أللعاب الفيديو ,غير تلك المذكورة في البند الفرعي 9504.30

30 %

عدد

- 95 04. 90. 00

غيرھا

30 %

عدد

أصناف لإلحتفاالت أو للمھرجانات أو لغيرھا من أنواع التسلية ،بما فيھا
ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة.

95.05
- 95 05. 10. 00

أصناف احتفاالت عيد الميالد

30 %

كغ

- 95 05. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى وأنواع الرياضة األخرى )بما
فيھا تنس الطاولة( أو لأللعاب في الھواء الطلق ،غير مذكورة وال داخلة في
مكان آخر من ھذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيھا األحواض المعدة للعب
األطفال.

95.06

- - 95 06. 11. 00

زالجات )سكي(

 20 %عدد األزواج

- - 95 06. 12. 00

مثبتات للزالجات .

20 %

كغ

- - 95 06. 19. 00

غيرھا

20 %

كغ

-
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زالجات للثلج وغيرھا من معدات التزلج على الثلج:

زالجات للماء وألواح تزحلق على األمواج وألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية:

- - 95 06. 21. 00

ألواح شراعية

20 %

عدد

- - 95 06. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد
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الرسم  %وحدة قياسية

عصي )مضارب( الغولف ومعدات غولف أخر:

- - 95 06. 31. 00

عصي كاملة

20 %

عدد

- - 95 06. 32. 00

كرات

20 %

عدد

- - 95 06. 39. 00

غيرھا

20 %

كغ

- 95 06. 40. 00

أصناف ومعدات لتنس الطاولة

20 %

كغ

-

مضارب التنس وتنس الريشة )البادمنتون " ("badmintonومضارب مماثلة بأوتاد أو
بدونھا:

- - 95 06. 51. 00

مضارب لتنس المالعب ،بأوتار أو بدونھا

20 %

عدد

- - 95 06. 59. 00

غيرھا

20 %

عدد

-

كرات ،غير كرات الغولف وكرات تنس الطاولة:

- - 95 06. 61. 00

كرات التنس

20 %

عدد

- - 95 06. 62. 00

كرات قابلة للنفخ

20 %

عدد

- - 95 06. 69. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 95 06. 70. 00

قباقيب لإلنزالق بعجالت أو لإلنزالق على الجليد ،بما فيھا األحذية المثبت عليھا مثل ھذه
القباقيب.

 20 %عدد األزواج

-

غيرھا:

- - 95 06. 91. 00

أصناف ومعدات للرياضة البدنية والرياضة وألعاب القوى

20 %

كغ

- - 95 06. 99. 00

غيرھا

20 %

كغ

95.07

قصبات وصنانير صيد األسماك وغيرھا من أصناف صيد األسماك بالصنارة؛
شــبيكات التقاط األســماك وشــبيكات صيد الفراشــات وشبيكات مماثلة،
طيور تقليدية إلجتذاب مثيالتھا )غير تلك الداخلة في البند  92.08أو البند
 (97.05وأصناف مماثلة للصيد أو الرماية.
- 95 07. 10. 00

قصبات صيد األسماك

20 %

عدد

- 95 07. 20. 00

صنانير صيد األسماك وإن كانت مثبتة بخيطھا

20 %

كغ

- 95 07. 30. 00

بكرات قصبات صيد األسماك

20 %

عدد

- 95 07. 90. 00

غيرھا

20 %

عدد

95.08
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أراجيح دوارة " ،"roundaboutsأراجيح ،منصات ألعاب الرماية
وألعاب تسلية متنقلة أخر؛ سيركات " "circusesمتنقلة ومعارض
حيوانات )وحوش( متنقلة )ميناجري "("menageries؛ مسارح متنقلة.
- 95 08. 10. 00

سيركات " "circusesمتنقلة ومعارض حيوانات )وحوش( متنقلة )ميناجري
"("menageries

20 %

كغ

- 95 08. 90. 00

غيرھا

20 %

كغ
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القسم العشرون  /الفصل السادس والتسعون

الفصل السادس والتسعون
مصنوعات متنوعة
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل:
)أ( أقالم الزينة والتجميل ) الفصل ( 33؛
)ب( أصناف الفصل  ) 66مثل أجزاء الشماسي أو عصي السير (؛
)ج( حلي الغواية ) البند ( 71.17؛
)د( األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة ،بالمعنى المقصود في المالحظة  2من القسم الخامس عشر ،من معادن عادية )القسم الخامس
عشر( واألصناف المماثلة من لدائن )الفصل (39؛
)ه( أصناف الفصل ) 82عدد ،أدوات قاطعة وأدوات مائدة( ،بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقابض واألجزاء
المقدمة على حدة فتتبع البند  96.01أو البند 96.02؛
)و( أصناف الفصل ) 90مثل أطر وركائب النظارات )البند  (90.03وأقالم التخطيط الھندسي )البند  (90.17وأصناف صناعة
الفراجين ) الفراشي ( من األنواع المخصصة لإلســـتعمال في الطب والجراحة أو طب األســــنان أو الطب البيطري )البند
(90.18؛
)ز( أصناف الفصل  ) 91مثل ظروف وعلب وصناديق صناعة الساعات (؛
)ح( األدوات الموسيقية وأجزاؤھا ولوازمھا ) الفصل ( 92؛
)ط( أصناف الفصل  ) 93األسلحة وأجزاؤھا (؛
)ي( أصناف الفصل  ) 94مثل األثاث وأجھزة اإلنارة (؛
)ك( أصناف الفصل  ) 95مثل لعب األطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة (؛
)ل( أصناف الفصل  ) 97تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية (؛

-2

يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " ،بحسب مفھوم البند : 96.02
)أ( الحبوب القاسية والبزور والقشور والجوز والمواد النباتية المماثلة ،من األنواع المعدة للنحت)مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل
الدوم(؛
)ب( الكھرمان والمرشوم ) زبد البحر ( والكھرمان المكتل والمرشوم المكتل والكھرمان األسود وبدائله المعدنية .

-3

يقصد بعبارة " حزم و خصل محضرة " ،بحسٍ ب مفھوم البند  ،96.03الحزم والخصل غير المركبة ،المصنوعة من أوبار حيوانية أو
ألياف نباتية أو غيرھا من المواد ،والمھيأة لالستعمال دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجين ،أو التي ال تتطلب سوى عمليات شغل
بسيطة كتشذيب رؤوسھا أو قصھا في مستوى واحد لكي تصبح جاھزة لھذا االستعمال .

-4

إن أصنـاف ھذا الفصـل ،غير تلك الداخلة في البنود من  96.01لغاية  96.06أو البند  ،96.15تبـقى داخـلة في ھذا الفصل ،وإن كانت
مصنوعة كليا ً أو جزئيا ً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من آللئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار
كريمة ) طبيعية أو تركيبية أو مجددة (  .وتبقى داخلة في البنود من  96.01إلى  96.06أو في البند  96.15األصناف التي ال تشكل فيھا
الآللئ الطبيعية أو المستنبتة أو األحجار الكريمة أو شبه الكريمة)الطبيعية أو التركيبية أو المجددة( أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية
المكسـوة بقشـرة من معادن ثمينة ،سـوى لوازم بسـيطة أو زخارف قليلة األھمية .

مالحظة إضافية:
-1

يطبق الرسم المخفض ضمن الشروط والتحفظات التي تحددھا إدارة الجمارك.
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نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

عاج ،عظام ،ذبل سلحفاة )حرشفة ظھر السلحفاة( ،قرون وقرون مشعبة،
مرجان ،صدف ومواد حيوانية أخر للنحت ،مشغولة ومصنوعات من تلك
المواد )بما فيھا المصنوعات المتحصل عليھا بالقولبة(.
- 96 01. 10. 00

عاج مشغول ومصنوعات من عاج

30 %

كغ

- 96 01. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

مواد نباتية أو معدنية للنحت ،مشغولة ،ومصنوعات من ھذه المواد،
مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو من
راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة ،ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة،
غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ ھالم غير مقسى مشغول )غير الھالم
الداخل في البند  (35.03ومصنوعات من ھالم غير مقسى.

96.02

 - - - 96 02. 00. 10الكبسوالت الفارغة المعدة لتعبئة األدوية وألواح الشمع المعدة لخاليا النحل ) قفير النحل (

1%

كغ

مالحظة :تراجع المالحظة اإلضافية رقم  1لھذا الفصل

 - - - 96 02. 00. 90غيرھا

96.03

10 %

كغ

مكانس وفراجين وإن كانت تشكل أجزاء لآلالت أو األجھزة أو العربات،
ومكانس أرض آلية دون محرك تدار باليد ،فراشي دھان ورسم ومنافض من
ريش ،حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين ،لبادات ومحادل
دھان؛ مماسح )مقاشط( من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة.
- 96 03. 10. 00

مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مربوطة حزماً ،وإن كانت
بأيد

-

فراجين أسنان ،فراجين حالقة ،فراجين شعر ،فراجين أظافر ،فراجين رموش وفراجين أخر
لتجميل أو لزينة األشخاص ،بما فيھا الفراجين التي تشكل أجزاء لألجھزة:

20 %

عدد

- - 96 03. 21. 00

فراجين أسنان ،بما فيھا فراجين أطقم األسنان

20 %

عدد

- - 96 03. 29. 00

غيرھا

20 %

عدد

- 96 03. 30. 00

فراجين للفنانين ،فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية
)كوزماتيك(

20 %

عدد

- 96 03. 40. 00

فراجين دھان أو طالء أو ورنشة وما يماثلھا )غير الفراجين الداخلة في البند الفرعي
(9603.30؛ لبادات ومحادل دھان

20 %

عدد

- 96 03. 50. 00

فراجين أخر تشكل أجزاء لآلالت أو األجھزة أو العربات

5%

عدد

-

غيرھا:
5%

كغ

 - - - 96 03. 90. 10حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين

20 %

عدد

96.04

96 04. 00. 00

مناخل وغرابيل يدوية.

20 %

عدد

96.05

96 05. 00. 00

مجموعات أطقم سفر لتجميل األشخاص أو للخياطة أو لتنظيف األحذية أو
المالبس.

30 %

عدد

 - - - 96 03. 90. 90غيرھا
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الصفحة

670

الصفحة671 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

96.06

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أزرار و أزرار كباسة ،قواعد أزرار وأجزاء لجميع أصناف ھذه األزرار؛
أزرار غير تامة الصنع )أشكال أولية(.
- 96 06. 10. 00
-

أزرار كباسة وأجزاؤھا

10 %

كغ

أزرار:

- - 96 06. 21. 00

من لدائن غير مغطاة بمواد نسيجية

10 %

كغ

- - 96 06. 22. 00

من معادن عادية غير مغطاة بمواد نسيجية

10 %

كغ

- - 96 06. 29. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 96 06. 30. 00

قواعد أزرار وأجزاء أزرار أخرى؛ أزرار غير تامة الصنع ) أشكال أولية (

5%

كغ

96.07

حابكات مسننة واجزاؤھا.
-

حابكات مسننة:

- - 96 07. 11. 00

مزودة بمشابك من معادن عادية

10 %

كغ

- - 96 07. 19. 00

غيرھا

10 %

كغ

- 96 07. 20. 00

أجزاء

10 %

كغ

96.08

أقالم حبر جاف ؛ أقالم وأقالم تأشير ،برؤوس من لباد أو بغيرھا من رؤوس
مسامية ،أقالم حبر سائل بأنواعھا ؛ أقالم حبر للنسخ؛ أقالم رصاص بخزان؛
ماسكات ريش كتابة وماسكات أقالم رصاص وأصناف مماثلة ؛ أجزاء )بما
فيھا األغطية والمشابك( لألصناف السابقة ،باستثناء تلك الداخلة في البند
.96.09
- 96 08. 10. 00

أقالم حبر جاف

10 %

عدد

- 96 08. 20. 00

أقالم وأقالم تأشير برؤوس من لباد أو بغيرھا من رؤوس مسامية

10 %

عدد

- 96 08. 30. 00

أقالم حبر سائل بأنواعھا

10 %

عدد

- 96 08. 40. 00

أقالم رصاص بخزان .

10 %

عدد

- 96 08. 50. 00

مجموعات )أطقم( مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية
السابقة

10 %

عدد

- 96 08. 60. 00

عبوات غيار )خراطيش( ألقالم الحبر الجاف مزودة برؤوسھا

5%

عدد

- - 96 08. 91. 00
--

غيرھا:
ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة

5%

عدد

غيرھا:

 - - - 96 08. 99. 10رؤوس أقالم الحبر الجاف

5%

عدد

 - - - 96 08. 99. 20أجزاء أقالم الحبر الجاف

5%

كغ

10 %

كغ

 - - - 96 08. 99. 90غيرھا
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2017/03/14

الصفحة

671

الصفحة672 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

96.09

القسم العشرون  /الفصل السادس والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أقالم رصاص )غير أقالم الرصاص الداخلة في البند  (96.08؛ رصاص
أقالم ،أقالم تلوين و باستيل ،أقالم فحم ،طباشير للكتابة أو الرسم و طباشير
الخياطين.
-

أقالم رصاص" "pencilsوأقالم تلوين" ،"crayonsبرصاص " "leadsمحاط بغالف
صلب :

 - - - 96 09. 10. 10شرائح مجمعة لصناعة أقالم الرصاص تحتوي على الرصاصات
 - - - 96 09. 10. 90غيرھا

5%

كغ

10 %

كغ

5%

كغ
كغ

- 96 09. 20. 00

رصاص أقالم ،أسود أو ملون

- 96 09. 90. 00

غيرھا

10 %

96.10

96 10. 00. 00

ألواح أردواز وألواح أخرى ،للكتابة أو الرسم ،وإن كانت بأطر.

10 %

كغ

96.11

96 11. 00. 00

أختام باصمة للشمع ،أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة )بما في ذلك
أجھزة طبع أو نقش الرقاع( ،يدوية ،صفافات حروف يدوية ومجموعات
طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف.

10 %

كغ

أشرطة لآلالت الكاتبة وأشرطة مماثلة ،محبرة أو مھيأة خصيصا ً )خراطيش(
للطبع ،وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات؛ محبرات أختام في
علب أو بدونھا ،وإن كانت مشربة.

96.12

- 96 12. 10. 00

أشرطة

10 %

عدد

- 96 12. 20. 00

محبرات أختام

10 %

عدد

قداحات للسجاير وغيرھا من الوالعات باستثناء المشعالت الداخلة في البند
) ،(36.03وإن كانت آلية أو كھربائية ،وأجزاؤھا ،غير أحجار القدح
والفتائل.

96.13

- 96 13. 10. 00

قداحات جيب تشعل بالغاز غير قابلة إلعادة التعبئة

30 %

عدد

- 96 13. 20. 00

قداحات جيب تشعل بالغاز قابلة إلعادة التعبئة

30 %

عدد

-

96.14

 10:37ص

قداحات ووالعات آخر:

 - - - 96 13. 80. 10المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة و تجميع السيارات ووسائط النقل

5%

عدد

 - - - 96 13. 80. 20القداحات المصممة للتركيب على أجھزة المواقد واألفران

5%

عدد

 - - - 96 13. 80. 90غيرھا

30 %

عدد

- 96 13. 90. 00

أجزاء

5%

كغ

96 14. 00. 00

غاليين تدخين )بما فيھا رؤوسھا بفوھاتھا المجوفة " (" pipes bouls
ومباسم سيجار أو سجائر ،وأجزاؤھا.

30 %

كغ

2017/03/14

الصفحة

672

الصفحة673 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

96.15

القسم العشرون  /الفصل السادس والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ مالقط بمقص ومشابك
تجعيد ولفافات شعر وأصناف مماثلة ،غير تلك الداخلة في البند ،85.16
وأجزاؤھا.
-

أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة:

- - 96 15. 11. 00

من مطاط مقسى أو من لدائن

30 %

كغ

- - 96 15. 19. 00

غيرھا

30 %

كغ

- 96 15. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ،ورؤوسھا وتركيباتھا؛ ذاريات
المساحيق أو لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية.

96.16
- 96 16. 10. 00

نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ،ورؤوسھا وتركيباتھا

5%

كغ

- 96 16. 20. 00

ذاريات المساحيق أو لوضع مواد التجميل أو مستحضرات التطرية

5%

كغ

96.17

96 17. 00. 00

أوعية عازلة للحرارة مركبة مع أغلفتھا ،تم عزلھا بتفريغ الھواء ،وكذلك
أجزاؤھا )باستثناء الزجاجات الداخلية(.

30 %

كغ

96.18

96 18. 00. 00

نماذج أجسام للخياطيين وأصناف مماثلة ،أشكال بھيئات مختلفة ذاتية
الحركة وغيرھا من المشاھد المتحركة لواجھات العرض.

30 %

كغ

96.19

96 19. 00. 00

فوط وواقيات صحية ,حفاضات ) (Couchesوقماطات )(Langes
وبطانات الحفاضات لألطفال وأصناف صحية مماثلة ,مھما كان نوع المادة
المصنوعة منھا.

30 %

كغ

96.20

96 20. 00. 00

مالحظة :استحدث البند بدالً عن البندين الفرعيين  4818.40و  5601.10المحذوفين بموجب تعديل النظام
المتناسق لعام 2012
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العصي التلسكوبية على حامل واحد ،أو على حامل ثنائي أو على ثالثة
حوامل و أصناف مماثلة.

10 %

الصفحة

كغ

673

الصفحة674 :

القسم الحادي والعشرون  /الفصل السابع والتسعون

القسم الحادي والعشرون
تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثرية
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الصفحة

674

الصفحة675 :

القسم الحادي والعشرون  /الفصل السابع والتسعون

الفصل السابع والتسعون
تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثرية
مالحظات:
-1

ال يشمل ھذا الفصل :
)أ(

طــــــوابع بريدية وطـــــــــوابع مالية أوأصــــــــناف مراســــــــــلة موســـــومة )مثل الظروف والبطاقات المطبوعة برسـم الطابع
َّ
معطلة( الداخلة في البند 49.07؛
" ("entiers postauxوما يماثلھا ،غير مبطلة )غير

)ب( النسج المرسوم عليھا مناظر للديكور في المسارح واالستديوھات أو الستعماالت مماثلة )البند  ،(59.07باستثناء ما يمكن إخضاعه
للبند  97.06؛
)ج(

الآللئ الطبيعية أو المستنبتة واألحجار الكريمة أو شبه الكريمة ) البنود من  71.01إلى .( 71.03

-2

تعتبر "صوراً أصلية )غرافير( وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(" ،بالمعنى المقصود في البند
 ، 97.02تلك المسحوبة مباشرة سواء باألسود واألبيض أو باأللوان ،من لوحة أو أكثر ،أعدھا الفنان بيده  ،بغض النظر عن الطريقة أو
المواد التي استعملھا الفنان ،باستثناء الطرق اآللية او اآللية الفوتوغرافية .

-3

ال تدخل في البند  97.03األصناف المنحوتة التي لھا طابع تجاري ،المنتجة بالجـمـلة أو بالقـولبـة أو بالطـرق الـحـرفـيــة التقليدية ،حتى
وإن كانت ھذه المصنوعات قد صممت أو صنعت من قبل فنانين .

-4

مع مراعاة أحكام المالحظات من  1إلى  3أعاله ،إن األصناف التي يشملھا ھذا الفصل وفصول أخرى من جدول التعريفة،
)أ(
تبقى داخلة في ھذا الفصل .
)ب(

-5

تبقى داخلة في البنود من  97.01إلى  97.05األصناف التي يمكن أن تدخل في ھذه البنود و في البند .97.06

إن األطر المحيطة باللوحات أو الصور أو الرســـــــــوم أو بلوحات فن اللصق ) كوالج ( أو ما يماثلھا ،والصور األصلية المطبوعة
مباشرة بضغط ألواح خشبية أو معدنية أو حجرية محفورة كليًا بيد ف َّنان )غرافير( أو ) ليتوغرافيا( ،تبند مع ھذه األصناف إذا كانت تتناسب
معھا نوعا ً وقيمة .إن األطر التي ال يتناسب نوعھا أو قيمتھا مع األصناف المشـار إليھا في ھذه المالحظة تتبع بنودھا الخاصة.
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الصفحة

675

الصفحة676 :

رقم البند

رمز النظام المتناسق

القسم الحادي والعشرون  /الفصل السابع والتسعون

نـــــــــــــــــــــــــوع الـــــــــبضـــــــــــــــاعـــــــــــــــة

الرسم  %وحدة قياسية

لوحات وصور و رسوم يدوية الصنع كلياً ،باستثناء الرسوم الداخلة في البند
 49.06والمصنوعات المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق )كوالج( وأصناف
مماثلة.

97.01

- 97 01. 10. 00

لوحات وصور ورسوم

30 %

عدد

- 97 01. 90. 00

غيرھا

30 %

كغ

97.02

97 02. 00. 00

صور أصلية محفورة )غرافير( ،صور أصلية مطبوعة بالضغط ،صور أصلية
مطبوعة بالحجر )ليتوغرافيا(.

30 %

عدد

97.03

97 03. 00. 00

تماثيل ومنحوتات أصلية ،من جميع المواد.

30 %

عدد

97.04

97 04. 00. 00

طوابع بريدية وطوابع مالية ،عالمات بريدية ظروف اليوم األول ،أصناف
المراسلة البريدية) ،مثل الظروف والبطاقات( ،وما يماثلھا ،مبطلة أو غير
مبطلة ،غير تلك الداخلة في البند .49.07

30 %

كغ

97.05

97 05. 00. 00

مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح
أو التاريخ أو االثار أو األعراق أو الكائنات المتحجرة أو المسكوكات.

30 %

كغ

97.06

97 06. 00. 00

قطع أثرية يتجاوز عمرھا مائة عام.

30 %

كغ
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الصفحة

676

الصفحة677 :

القسم الحادي والعشرون  /الفصل الثامن والتسعون

الفصل الثامن والتسعون
)محجوز لالستعمال المحتمل مستقبالً في النظام المنسق(
مالحظات:
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2017/03/14

الصفحة

677

الصفحة678 :

القسم الحادي والعشرون  /الفصل التاسع والتسعون

الفصل التاسع والتسعون
)محجوز لالستعمال المحتمل مستقبالً في النظام المنسق(
مالحظات:

 10:37ص

14/3/2017

الصفحة

678

